
 
 

ท่านเจ้าภาพผู้ทรงเกียรติ ท่านรัฐมนตรี อานิส ราซิด บาสเวดัน 

ท่านผู้มีเกียรติของสภาซีเมคทุกท่าน 

ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 

เจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอและผู้ร่วมงานจากภาคการศึกษาทุกท่าน 

 
 ในฐานะผู้แทนของสภาซีเมค ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อท่านรัฐมนตรี อานิส ราซิด บาสเวดัน 

และรัฐบาลของอินโดนีเซีย ในการจัดประชุมครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่า เวทีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยน

ความสนใจและข้อคิดเห็นที่เป็นแนวทางในการผลักดันวาระการศึกษา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นต่อไป      

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     

 
 องค์การซีมีโอ ในฐานะองค์การที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน และมีพันธกิจส าคัญในการให้บริการ             

ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคมากว่า 50 ปี ผมในนามผู้แทนประเทศไทย มีความ

ภูมิใจในพันธกิจ ซึ่งสืบทอดจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย คือ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์การซีมีโอ นับตั้งแต่การประชุมครั้งแรก เราได้ข้อมูลประเด็นที่มีความส าคัญอย่างมาก        

และมีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี   

ค ำกล่ำวเปิดงำน 

โดย 

พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรไทย ในฐำนะประธำนสภำซีเมค 

ในกำรประชุม the Strategic Dialogue for Education Ministers (SDEM) ครั้งที่ 2 

ในหัวข้อ: Innovating, Learning and Moving Forward Together 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2559 เวลำ 08.30 น. 

ณ ห้อง Champaca ชั้น 7 โรงแรม Padma Hotel  

เมืองบันดุง สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
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 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์การซีมีโอ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งเป็นกลไก

ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงประชากรในภูมิภาค และก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (จ านวนประชากรในปัจจุบัน

มีมากกว่า 600 ล้านคน) ดังนั้น ในทุกวันนี้ เราจะเห็นได้ว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถ

แข่งขันในระดับโลก มีผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และมีประชาชนที่มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ ความส าเร็จ

ของภูมิภาคยังน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งองค์การซีมีโอจะต้องน าความน่าเชื่อถือนี้ ไปใช้               

ในการสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม และสาธารณสุข  

 
 ในขณะเดียวกัน เราตระหนักถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษข้างหน้านี้อีกด้วย รวมถึง

การมีประชากรที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก การปกครอง ระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ และ

ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม หรือความเชื่อ ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีเพ่ิมมากขึ้นในโลกปัจจุบัน และจ าเป็นต้อง        

มีการรับมือ ได้แก่ การพัฒนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม

ที่เสื่อมโทรม และอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคจะมีความก้าวหน้า      

ด้วยพลเมืองที่มีความรอบรู้ ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีพลวัตมากที่สุด      

ในเวทีนานาชาติ นอกจากนี้ ความท้าทายเรื่องหนึ่งที่มีอย่างต่อเนื่อง คือ การรักษาไว้ซึ่งสภาพแนวโน้ม         

ทางเศรษฐกิจ 

 
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 

 
 ในระหว่างการประชุมหารือโต๊ะกลม ผมขอสนับสนุนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

ทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษา ส าหรับ

ประเทศไทย การศึกษาถือว่าเป็นวาระแห่งชาติและเป็นเครื่องมือส าคัญอันน าไปสู่ความมั่นคง ความมั่งคั่ง       

และความยั่งยืน โดยได้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนไทยเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี

และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนด้านการศึกษา นอกจากนี้ ประเทศไทยได้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ            

และการสื่อสารในการจัดการศึกษา ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษาทางไกล       

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษา
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ที่มีความเสมอภาค เรามีมูลนิธิการศึกษาทางไกลซึ่งถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากโรงเรียนวังไกลกังวล      

สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย  

 
 ทั้งนี้  ประเทศไทยยังให้ความส าคัญกับการให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็น          

ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดโครงการสะเต็มศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เน้น   

การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจน มุ่งหวังให้ครูลดจ านวนชั่วโมงการสอนให้น้อยลง และเน้นส่งเสริม            

ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น และนี่คือเหตุผลที่เราได้ก าหนดนโยบาย “การลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือให้สถานศึกษาของไทยได้เตรียมพร้อมแนวทางที่ดีที่สุดส าหรับผู้เรียนในการพัฒนา

ความคิดเชิงวิเคราะห์    

 
 นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพศึกษา โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบาย ชื่อว่า “ประชารัฐ” ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ข้างต้น จึงจ าเป็น   

ที่จะต้องมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน และสังคม ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะท างานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน   

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการชุดนี้มีภารกิจส าคัญในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม     

และการพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในสาขาอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การปรับปรุงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการศึกษา 

การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย    

 
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 

 
 การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2557  ซึ่งจัด

ขึ้นที่ สปป. ลาว เราได้เห็นพ้องในเรื่องประเด็นส าคัญด้านการศึกษา ทั้ง 7 ประเด็น ซึ่งเป็นวาระในการพัฒนา

การศึกษาของซีมีโอ ส าหรับการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอและส านักงานเลขาธิการ

ซีมีโอ จะร่วมกันผลักดันประเด็นส าคัญดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติการ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของซีมีโอ        

ที่มีภารกิจมุ่งเน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนและประสานการท างาน

ร่วมกันด้วย ทั ้งนี ้ เป็นที ่คาดหวังว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอจะท างานประสานความระหว่างกัน         
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เพ่ือด าเนินงานตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษาทั้ง 7 ประเด็น ให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา

ในภูมิภาค ผมหวังว่า แผนด าเนินงานที่เราจะท าร่วมกับส านักงานเลขาธิการซีมีโอ จะน าไปสู่การด าเนิน       

ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอในการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคเรา  

  
 ประเด็นส าคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาของการประชุม      

ครั้งที่แล้ว ระบุว่า มีเด็กในวัยเรียนจ านวนหลายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา ดังนั้น ผมหวังว่า       

ในการประชุมสภาซีเมคครั้งต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย        

(ท่านอานิส ราซิด บาสเวดัน) จะเป็นเจ้าภาพ และพวกเราจะได้มาพบกันอีกครั้ง เราจะได้ร่วมกันอภิปราย         

ถึงวิธีการลดจ านวนเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน การเข้าถึงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแล        

เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง การปฏิรูประบบการพัฒนาครูและส่งเสริมบทบาทของครูในชุมชน    

 
 ผมมั่นใจว่า ความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของซีมีโอ และ

ศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ จ านวน 21 แห่ง จะท าให้การด าเนินการของเราเป็นไปตามทิศทาง        

ทีเ่ราก าหนดไว้ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือทีเ่ข้มแข็งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียน และก่อให้เกิดการบูรณาการระดับโลก     

โดยเรื่องเหล่านี้จะบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือระหว่างพวกเราในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ        

ผู้ก่อตั้งองค์การซีมีโอด้วย    

 
 อนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภูมิภาคนั้น เราในฐานะมิตรประเทศ ควรผนึกความร่วมมือ

ในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่ดีระหว่างกัน ผมให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย           

และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ ที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในการด าเนินยุทธศาสตร์การสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21    

และประเทศมาเลเซียซึ่งมีโมเดลในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ ผมขอชื่นชมแนวทางในการบริหาร

จัดการด้านการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้มีการน าระบบการเรียนรู้ทางไกลไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน     

ของประเทศตามหมู่เกาะต่างๆ เพ่ือเชื่อมไปสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น จากตัวอย่างเหล่านี้ เราสามารถเรียนรู้จากประเทศอ่ืน

โดยน าแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของเรา และหากศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอสามารถ
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ชี้แนะแนวทางให้แก่ประเทศในภูมิภาคของเรา ก็จะส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้เพ่ือพัฒนา

มนุษย์ในภูมิภาคของเราต่อไป  

 
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 

 
 ผมเชื่อมั่นว่า ความตั้งใจที่จะแบ่งปัน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และลงมือท า เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคน

ต้องร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ ดังสุภาษิตที่ว่า “การที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพนั้น 

ต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านช่วยกัน” บัดนี้ได้เวลาอันสมควร ผมขอเปิดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้     

 
 ขอบคุณครับ 

 

--------------------------------------------- 
 
 
 

ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

3 พฤษภำคม 2559 


