คํากล่าวเปิดการประชุม

โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิ พฒ
ั นาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ซีเมค) ครัง้ ที่ ๔๘
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้อง Head of State Chamber ชัน้ ๒
โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel จังหวัดชลบุรี
ศาสตราจารย์ ดร. ฟาม วู ลุน ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ท่านสมาชิ กสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ท่านผูแ้ ทนจากประเทศสมาชิ กสมทบ และหน่ วยงานสมาชิ กสมทบ
ท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี และท่านนายกเมืองพัทยา
เจ้าหน้ าที่อาวุโสและผูแ้ ทนจากประเทศสมาชิ กซีมีโอ
ท่านผูแ้ ทนสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ประจําประเทศไทย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเลขาธิ การซีมีโอ
ผูแ้ ทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ
ท่านผูม้ ีเกียรติ ทุกท่าน
ในนามของรัฐบาลไทย ผมขอต้อนรับสมาชิกสภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ
ผูแ้ ทนทุกท่าน ตลอดจนผูอ้ ํานวยการศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ และผูส้ งั เกตการณ์ การประชุมสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครัง้ ที่ ๔๘ ทีไ่ ด้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ด้วยความยินดีเป็ นอย่าง
ยิง่ ผมรูส้ กึ เป็นเกียรติทป่ี ระเทศไทยได้รบั โอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภาซีเมคทีป่ ระเทศไทยอีกครัง้ ซึง่ การ
ประชุมครัง้ นี้ นับเป็ นเวทีดา้ นการศึกษาในระดับภูมภิ าคทีส่ าํ คัญยิง่ โดยผูก้ ําหนดนโยบายด้านการศึกษาข อง
ประเทศสมาชิกซีมโี อ จะได้รว่ มกันหารือเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด้านการศึกษาในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมจึงมีความยินดีท่จี ะเป็นผูแ้ ทนของรัฐบาลไทยในการต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทย
และสู่การประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครัง้ ที่ ๔๘ และพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุ นเพื่อให้
การประชุมครัง้ นี้ดาํ เนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมตระหนักดีว่าการประชุม สภาซีเมคครัง้ นี้ มีความสําคัญเป็ น
อย่างยิง่ เนื่องจากปี ๒๕๕๘ เป็ นปีทอ่ี งค์การซีมโี อมีอายุครบ ๕๐ ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นกลไกด้านการศึกษาทีมี่ การ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและยาวนานทีส่ ุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การซีมโี อได้ดาํ เนินโครงการและ
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กิจกรรมต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒ
ั นาการศึกษาของภูมภิ าคนีในช่
้ วงทีผ่ ่านมาได้เป็นอย่างดีผมจึง ขอ
แสดงความ ชื่นชมต่อ ความสําเร็จทีผ่ ่านมาขององค์การ ซีมโี อและผมเชื่อมันว่
่ าด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และเป็น
นํ้าหนึ่ง ใจเดียวกันของสมาชิก สภาซีมโี อ จะส่งผลให้ องค์การซีม ี โอสามารถ พัฒนาการศึกษาในภูมภิ าค ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ ําหนดอย่างเข้มแข็งทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต
ในวาระทีอ่ งค์การซีมโี อครบรอบ ๕๐ ปี ในปีน้ี การประชุมสภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๘ จึงเป็ นเวทีเชิงยุทธศาสตร์
ระดับนโยบายด้านการศึกษาของภูมภิ าคที่ประเทศสมาชิกของซีมโี อ จะได้รว่ มกันพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินงานทัง้ ในด้านอุปสรรค และปญั หา ขององค์การซีมโี อ ในช่วงทีผ่ ่าน มา พร้อมทัง้ ร่วมกําหนดนโยบาย และ
ทิศทางการดําเนินงานในอนาคต ขององค์การซีมโี อ เพื่อ ขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม ของภูมภิ าค ให้บรรลุผลสําเร็จ ตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ ผมมีความเชื่อมันว่
่ าตลอดการประชุมสภา
ซีเมค รวมถึงการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ “องค์การซีมโี อ ในทศวรรษหน้า ” ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันพรุง่ นี้
่ ท่ ่านสมาชิกสภาจะได้รว่ มกันแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
จะเป็ นเวทีทส่ี ะท้อนพลังแห่งภูมปิ ญั ญาและความมุ่งมันที
รวมทัง้ ร่วมกันกําหนดนโยบาย และทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การซีมโี อในอนาคต เพื่อเป็ นกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิก ให้มคี วามเข้มแข็ง รูเ้ ท่าทัน และสามารถผลิตกําลังคน ที่
ตอบสนองต่ อการเปลีย่ นแปลงของ กระแสโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านผูม้ ีเกียรติ ทุกท่าน
ปจั จุบนั กระทรวงศึกษาธิการของไทย ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และ
ภูมภิ าค และได้รว่ มมือกับองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับ องค์การซีมโี อในการดําเนินงานเพื่อ พัฒนา
การศึก ษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อขจัดความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน การปลูกฝงั เยาวชน
ให้มคี ุณธรรม มีระเบียบวินยั และตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมและยกสถานะวิชาชีพ
ครู เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ประสานความร่วมมือทัง้ ในระดับพหุภาคีและทวิภาคีกบั ประเทศต่างๆ ผมขอให้คาํ มันว่
่ า
รัฐบาลไทยจะยังคงมุง่ มันที
่ จ่ ะทํางานร่วมกับนานาประเทศ องค์การระดับภูมภิ าค และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาให้พลเมืองของชาติ รวมถึง เยาวชนใน
ยุคปจั จุบนั ให้สามารถดํารงชีวติ ในสังคมดิจทิ ลั และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมในองค์รวม นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรม มีความรู้
ความสามารถ มีทกั ษะชีวติ และสังคมทีเ่ หมาะสม เป็ นพลเมืองของชาติทพ่ี ร้อมก้าวสู่การเป็ นประชาคมของภูมภิ าค
ในปจั จุบนั และเป็ นพลเมืองของโลกในอนาคต
ผมเชื่อมันว่
่ า ประเทศสมาชิกองค์การซีมโี อ จะยังคงมุง่ มันที
่ จ่ ะทํางานร่วมกัน เพื่อแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการรับมือกับปญั หาอุปสรรคและความท้าทาย ทางการศึกษาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน เรา
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จะกําหนดแผนงานด้านการศึกษาในอนาคต โดยคํานึงถึงความจําเป็นทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิว ัตน์
ท่านผูม้ ีเกียรติ ทุกท่าน
ในโอกาสนี้ เราอาจต้องมองย้อนหลังเพื่อรําลึกถึงผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญ ในการสนับสนุนการทํางานของ
องค์การทีถ่ อื เป็นการวางรากฐานทีม่ นคงไว้
ั่
ให้กบั องค์การในช่วง ๕๐ ปีทผ่ี ่านมา ซึง่ เป็ นบุคคลทีพ่ วกเราควรถือเป็น
แบบอย่างทีน่ ่ ายกย่องและเพื่อเป็ นการแสดงความเคารพบุคคลกลุ่มนี้ องค์การซีมโี อจึงได้จดั ให้มรี างวัล SEAMEO
Recognition Award ให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้มสี ่วนในการทําคุณประโยชน์ให้กบั องค์การจํานวน ๖ ท่าน ซึง่ ถือว่ารางวัลนี้เป็ น
รางวัลทีท่ รงคุณค่า ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณ ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลทัง้ ๖ ท่าน และขอแสดงความยินดีกบั ทุกท่านไว้
ณ ทีน่ ้ี
ในท้ายสุดนี้ ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยอีกครัง้ และหวังว่า ตลอดเวลาทีท่ ่านพํานักในประเทศไทย
ท่านจะประสบกับความสุข และได้สมั ผัสกับประสบการณ์ ทป่ี ระทับใจ ผมขอเชิญทุกท่านแวะเยีย่ มเยือนสถานทีสํ่ าคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุร ี ซึง่ เป็นจังหวัดทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ และมี
ชื่อเสียงด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทย และของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชาวจังหวัดชลบุรที ุกคนมี
ความยินดีและพร้อมที่จะให้การต้อนรับท่านด้วยมิตรไมตรีความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ในการต้อนรับแขกผูม้ าเยือนซึง่ เป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทยทุกคน
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
สภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๘ และขออวยพรให้การประชุมครัง้ นี้ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ทุกประการ
ขอขอบคุณ
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