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ASEAN Socio-Cultural Community 

(ASCC)

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน



The commitment to lift the quality of life of its people through 

cooperative activities that are people-oriented, people-centered, 

environmentally friendly, and geared towards the promotion of sustainable 

development to face new and emerging challenges in ASEAN.

Definition of ASCC

นิยามของ ASCC



ASCC seeks to establish an inclusive, people-centered community 

where the well-being, livelihood and welfare of the people are enhanced.

In particular, the ASCC emphasizes close cooperation in the following areas:

Objective of ASCC

จุดประสงค์ของ ASCC

ASCC มุ่งหมายที่จะสร้างชุมชนที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และ

สวัสดิการที่ดีขึ้น โดย ASCC จะเน้นการให้ความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านต่อไปนี้



ocial justice and rights

Human development

ocial welfare and protection

Objective of ASCC

จุดประสงค์ของ ASCC

การพัฒนามนุษย์

Sการคุ้มครองสวัสดิการสังคม

สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม



arrowing the development gap

E nvironmental sustainability

uilding the ASEAN identity

Objective of ASCC

จุดประสงค์ของ ASCC

การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

B การสร้างอัตลักษณ์ ASEAN

การลดช่องว่างการพัฒนาN



Culture 

วัฒนธรรม

Information

ข้อมูล

Education

การศึกษา

The ASCC is committed to opening a world of opportunities to collectively 

deliver and fully realize human development, resiliency and sustainable 

development through Member States’ cooperation on a wide range of area, 

including:

ASCC มุ่งมั่นที่จะตระหนักและส่งต่อการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นอย่างทั่วถึง

ผ่านความร่วมมือของประเทศสมาชิกในหลายๆดา้น เช่น 



Youth 

ผู้เยาว์

Sports

กีฬา

Health

สุขภาพ

Rights of Women

สิทธิสตรี

Rights of Children

สิทธิเด็ก

Labor

แรงงาน

Social Welfare

สวัสดิการสังคม

Social Development

การพัฒนาสังคม

Women and Gender

สตรีและเพศ



Civil Service

งานราชการ

Rural Development 

การพัฒนาชนบท

Poverty Eradication

การขจัดความยากจน

Humanitarian Assistance

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

Environment

สิ่งแวดล้อม

Transboundary 
Haze-pollution

มลพิษข้ามพรมแดน

Disaster 
Management

การขจัดภัยพิบัติ



Inception (n) 

การเริ่มต้น / การก่อตั้ง

Address (vt) 

จัดการกับปัญหา

Consolidate (vi/vt) 

รวมเป็นหนึ่ง

Vocabulary

ค ำศัพท์

Emerge (vi) 

ปรากฏออกมา

Consist of (PHRV) 

ประกอบด้วย



● https://asean.org/asean-socio-cultural/ 
● http://www.mfa.go.th/asean/en/organize/5682/6221

3-ASEAN-Socio-Cultural-Community-(ASCC).html
● Icons from the Noun Project

Sources

แหล่งที่มำ
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