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http://www.thaigov.go.th                                                         วันที่  11  มีนาคม  2557 
 
 วันน้ี (11 มีนาคม 2557) เมื่อเวลา 10.00  น. ณ ห้องห้วยจระเข้  โรงเรยีนนายร้อยตํารวจ 
สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร   นายกรฐัมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 
  1.  เรื่อง   รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555  
  2.  เรื่อง  การต้ังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha  Chakri  Award 
   Foundation)  
  3.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอน 
                                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4.  เรื่อง  การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทาง
   นิวเคลียร์  กรงุเฮก (The Draft Hague Nuclear Security Summit  
                      Communique) 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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1. เรื่อง  รายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ. 2555  
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานสถานการณผ์ู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555  ของคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  

สาระสาํคญัของเร่ือง 
 1. ข้อเสนอเชงินโยบาย 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นที่สําคัญต่อความม่ันคงและการพัฒนาของ
ประเทศ สําหรบัประเด็นที่เร่งด่วนและมีช่องทางเอ้ือให้ดําเนินการได้ทันทีในระยะสั้น ได้แก่ 
  1.1 การนําพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ไปดําเนินการให้
เกิดผลโดยเร็วที่สุด แม้ว่าจะมีระบบเบ้ียยังชีพมาเป็นสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานแล้ว แต่มิได้หมายความว่าจะ
เพียงพอและเป็นหลักประกันที่มั่นคง รวมทั้งระบบที่รัฐให้แต่ฝ่ายเดียวน้ัน คงยากที่จะรองรับปริมาณ
ประชากรผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อันอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินการคลังของประเทศใน
อนาคต การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในวัยสูงอายุน้ัน ควรเน้นให้ประชากรมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ การออมจึงเป็นรูปแบบหน่ึงที่สาํคัญ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพยายามผลักดันให้มีกองทุนการ
ออมแห่งชาติขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออมเมื่อยามสูงอายุโดยรัฐช่วยสมทบ เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยน
ผ่านสู่สังคมสูงวัย รัฐควรเร่งดําเนินการเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด พร้อม
ทั้งเร่งพัฒนาระบบหลักประกันทางเศรษฐกิจในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย 
  1.2 การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ที่
ผ่านมาการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ มีการดําเนินงานค่อนข้างล่าช้า ไม่ต่อเน่ืองกลจักรสาํคัญที่จะผลักดัน
ให้งานด้านผู้สูงอายุขับเคลื่อนไปอย่างต่อเน่ืองได้รวดเร็วขึ้น คือ การกระตุ้นและส่งเสริมให้ อปท. เขา้มา
รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบ 
หาก อปท. ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ จะสามารถเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย มีงบประมาณ และสามารถเป็นแกนหลัก
ในการดึงพลังสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ร่วมผนึกกําลงักันทํางานได้ 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร และข้อมูลสถิติทีส่ําคญัเก่ียวกับผูส้งูอายุ 
     จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 สัดส่วนของ
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะทีส่ดัส่วนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเน่ือง จากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ใน พ.ศ. 2583 ในปี พ.ศ. 2560  จะ
เป็นปีที่สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพ่ิมจากประมาณร้อยละ 12.7 
ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ปัญหาสุขภาพประชากรสูงอายุจาก
ข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2554 ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านการมองเห็นร้อยละ 47.4  เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 
เล็กน้อย โดยปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามอายุ มีปัญหาด้านการได้ยิน ประมาณร้อยละ 15 
นอกจากน้ียังพบปัญหาในด้านศักยภาพในการควบคุม การเคล่ือนไหว การพลัดตกหกลม้ การควบคุม
ระบบการขับถ่าย รวมทั้งข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554  แสดงให้
เห็นว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่เป็นโสดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น หมายความว่าประชากรกลุ่มน้ีจะ
ไม่มีโอกาสได้รับการเกื้อหนุนจากคู่สมรสหรอืบุตรในยามบ้ันปลายของชีวิต แนวโน้มการอยู่อาศัยของ 
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ผู้สูงอายุตามลําพังเพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุไทยประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งหมดยังคงทํางานเชิงเศรษฐกิจ แหลง่
รายได้หลักของผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ บุตร การทํางาน และเบ้ียยังชีพ 
 3. ความสาํเรจ็และความท้าทายในการดําเนนิงานด้านผูสู้งอายุ  
  จากการติดตามและประเมินแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2545 – 2564) 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)  ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ  สะท้อนว่า
การดําเนินงานในภาพรวมของประเทศยังผ่านในระดับที่ค่อนข้างตํ่า ประเทศไทยยังต้องเร่งดําเนินงาน
ตามแผนผูสู้งอายุต่อไป เพ่ือให้สามารถรองรับอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมสูงวัย โดยผลจากการวิจัย
เชิงคุณภาพช้ีให้เห็นว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน คือการขาดความต่อเน่ืองของนโยบายและ
การทํางานด้านผู้สูงอายุขึ้นกับผู้นําประเทศเป็นสําคัญ การขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและขาดงบประมาณสนับสนุน ชมรมผู้สูงอายุยังขาดความเข้มแข็ง และ อปท. ยังมีข้อจํากัดด้าน
กําลังคน ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และระเบียบข้อบังคับในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ืองานด้านผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้งานด้านผู้สูงอายุก้าวหน้าต่อไป 
 
2. เรื่อง การต้ังมูลนธิิรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหาจักรี (Princess Maha  Chakri  Award 
Foundation)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดต้ังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha  
Chakri  Award Foundation) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
 สาระสาํคญัของเร่ือง  

1. ในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม  
2549 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  เน่ืองในโอกาสวันครูโลกเพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงครองสิรริาชสมบัติครบ 
60 ปี  และได้พิจารณาเห็นควรจัดให้มีการมอบรางวัล “Princess Maha  Chakri  Award” เพ่ือเป็น
การเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
และเพ่ือเป็นการยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทีม่ีคุณูปการต่อวงการศึกษาในระดับนานาชาติ 
รวมทั้ง ส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพช้ันสูง ในโอกาสเดียวกัน  
 2. สํานักราชเลขาธิการ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ได้แจ้งมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้นําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
แล้ว  ทรงพระราชทานให้ใชช้ื่อว่า “Princess Maha  Chakri  Award”  เปน็รางวัลนานาชาติ 
จัดต้ังกองทุนของรางวัล โดยให้คุรสุภาเปน็หน่วยงานของกองทุนและมีคณะกรรมการจาก ศธ.  
องค์การยูเนสโก องค์การค้าของคุรสุภา  สมาคมทางการศึกษา รวมทัง้ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแล  
และดําเนนิการสรรหาผู้เหมาะสม เพื่อรับราชทานรางวัลในวันครูโลก ซ่ึงควรจะเร่ิมต้ังแต่วันครูโลก 
ปี 2007 เป็นต้นไป  หรือจนกว่ากองทุนจะพร้อม 
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3. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งต้ัง นางพรพรรณ ไวทยางกูร 
เป็นผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนัยมาตรา 21 วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 
 
4. เรื่อง การรบัรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นาํว่าด้วยความม่ันคงทางนิวเคลียร์          
กรุงเฮก (The Draft Hague Nuclear Security Summit Communique) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ The Draft Hague Nuclear Security Summit 
Communique ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์หลักของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ณ       
กรุงเฮก ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2557 
                   2. อนุมัติใหป้ลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็น
ผู้แทนพิเศษ รว่มรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
                   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก 
                    สาระสาํคญัของร่างแถลงการณ์ฯ เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ผู้นําที่เข้าร่วมการประชุม ทีป่ระชุมจะใช้วิธีรับรอง (adopt) โดยไม่มีการลงนาม นอกจากน้ี ร่าง
แถลงการณ์ฯ มิได้ใช้ถ้อยคําที่มีเจตนารมณ์ให้เกิดนิติสัมพันธ์ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 
ดังน้ัน ร่างแถลงการณ์กรุงเฮกฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

……………………………………… 


