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พม. จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง ส าคั ญ ในรอบปี ภายใต้ หั ว ข้ อ “ก้ า วไปข้ า งหน้ า สู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568” หวังให้สังคมไทยได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการดาเนินงานใน 10 ปีข้างหน้าของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
ระหว่างวั นที่ 13-15 ธันวาคม 2558 กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
(พม.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ด้านสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก และสภาคนพิการไทยสู่อาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้าสู่ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568” เพื่อนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ของประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุ ม วิ ท กรุง เทพมหานคร ในพิ ธีเปิ ดการประชุ ม
มีพลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก
ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ซึ่งมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอีก 2 เสาหลักที่เหลือ เนื่องจากเป็นประชาคมที่ มีแผนงาน
(Blueprint) เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนอาเซียน
“กระทรวง พม. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้เป็นหน่วยงาน
ประสานงานหลัก หรือ Focal Point มีหน้าที่ในการประสานการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ASCC Blueprint ฉบับ พ.ศ.2552-2558 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวง
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย จนทาให้การดาเนินงานตาม ASCC Blueprint ฉบับ
ปัจจุบัน มีผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ จากรายงานของสานักเลขาธิการอาเซียน ทาให้ทราบว่า ได้มี
การดาเนินการมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ ASCC Blueprint ฉบับปัจจุบัน ครบทั้ง 339 มาตรการ
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และประเทศไทยได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นาในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม สิทธิมนุษยชน การจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น” พลตารวจเอก อดุลย์ฯ กล่าว

-2พลตารวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวต่อไปว่า สาหรับ ASCC Blueprint พ.ศ.2568 ซึ่งเป็นแผนงานฉบับ
ใหม่ในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. 2025:
ก้าวหน้าไปด้วยกัน (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN 2025: Forging Ahead
Together) ที่ ผู้ น าอาเซี ย น ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองในคราวการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ 27
ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลั ก 5 ประการ ได้ แ ก่
1) เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบทางสังคมของ
ประชาชนอาเซียน 2) มีความครอบคลุม มุ่งส่งเสริมการเข้าถึ งโอกาสอย่างเท่าเทียม และส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) มีความยั่งยืน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่สมดุลและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน 4)
มีภูมิคุ้มกัน มุ่งยกระดับความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5) มีพลวัต มุ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีบทบาทสูง
พลต ารวจเอก อดุ ล ย์ ฯ เปิ ด เผยว่ า การประชุ ม ในครั้ ง นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น อย่ า งสู ง จากรอง
เลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที)
ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดารงตาแหน่ง ดังกล่าว ที่ได้กรุณากล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ก้าว
ไปข้างหน้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อ ความคาดหวังของ พม. ในฐานะผู้ประสานงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน” (ASCC FOCAL POINT)” โดยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง พม. การเสวนา
เรื่ อ ง เหลี ย วหลั ง แลหน้ า ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น การปฏิ บั ติ ก ลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยภายใต้ ASCC การนาเสนอ
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานด้านคนพิการของไทยในเวทีอาเซียน และการจัดบอร์ดนิทรรศการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
“การจั ดการประชุ ม ในวั นนี้ จึง เป็ น โอกาสอั นดี ที่ทุก ภาคส่ วน จะได้ รั บทราบถึ งความเป็น มา
ความสาคั ญ ผลการดาเนิ น งานที่ ส าคั ญ และทิ ศ การการดาเนิ น งานในอีก 10 ปี ข้ า งหน้ า ของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย น ตลอดจนเป็นกิจ กรรมในการร่วมเฉลิมฉลองการเป็ น
ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรืออีก 17 วันที่จะถึงนี้ ซึ่งการ
รวมตัวเป็นประชาคมดังกล่าวจึงเสมือนหนึ่งเป็น “ครอบครัวเดียวกัน ” และจะทาให้เกิดความ
ร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้นทั้งในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสแลความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สาหรับประเทศไทย” พลตารวจเอก
อดุลย์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพิ่มเติมทาง
เว็บไซต์ http://asccthailand.org

