
 วนันี ้(11 มีนาคม 2557) เม่ือเวลา 10.00  น. ณ ห้องห้วยจระเข้  โรงเรียนนายร้อยตํารวจสาม
พราน อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั ดงันี ้
  1.  เร่ือง   รายงานสถานการณ์ผู้สงูอายไุทย พ.ศ. 2555  
 2.  เร่ือง  การตัง้มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัรี (Princess Maha  Chakri  Award 
   Foundation)  
 3.  เร่ือง  ขอความเห็นชอบการแตง่ตัง้ผู้ อํานวยการสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี 
 4.  เร่ือง  การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชมุระดบัผู้ นําวา่ด้วยความมัน่คงทาง 
   นิวเคลียร์  กรุงเฮก (The Draft Hague Nuclear Security Summit   
   Communique) 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 
ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  
รับฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 
สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  เร่ือง  รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ผู้สงูอายไุทย พ.ศ. 2555  ของคณะกรรมการผู้สงูอายุ
แหง่ชาต ิ(กผส.) ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) เสนอ  

สาระสาํคัญของเร่ือง 
 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุเป็นท่ีสําคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาของ
ประเทศ สําหรับประเดน็ท่ีเร่งดว่นและมีชอ่งทางเอือ้ให้ดําเนินการได้ทนัทีในระยะสัน้ ได้แก่ 
  1.1 การนําพระราชบญัญัติกองทนุการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ไปดําเนินการให้เกิดผล
โดยเร็วท่ีสดุ แม้ว่าจะมีระบบเบีย้ยงัชีพมาเป็นสวสัดิการขัน้พืน้ฐานแล้ว แต่มิได้หมายความว่าจะเพียงพอ
และเป็นหลักประกันท่ีมั่นคง รวมทัง้ระบบท่ีรัฐให้แต่ฝ่ายเดียวนัน้ คงยากท่ีจะรองรับปริมาณประชากร
ผู้สงูอายท่ีุจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว อนัอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินการคลงัของประเทศในอนาคต การ
สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจในวยัสูงอายนุัน้ ควรเน้นให้ประชากรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การออม
จึงเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีสําคญั ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีการพยายามผลกัดนัให้มีกองทุนการออมแห่งชาติขึน้ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนออมเม่ือยามสูงอายุโดยรัฐช่วยสมทบ เพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนผ่านสู่สงัคมสูงวยั รัฐ
ควรเร่งดําเนินการเร่ืองกองทุนการออมแห่งชาติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วท่ีสุด พร้อมทัง้เร่งพัฒนาระบบ
หลกัประกนัทางเศรษฐกิจในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย 
  1.2 การผลกัดนัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ขบัเคล่ือนงานด้านผู้สงูอาย ุท่ีผ่าน
มาการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ มีการดําเนินงานค่อนข้างล่าช้า ไม่ต่อเน่ืองกลจกัรสําคญัท่ีจะผลกัดนัให้
งานด้านผู้ สูงอายุขับเคล่ือนไปอย่างต่อเน่ืองได้รวดเร็วขึน้ คือ การกระตุ้นและส่งเสริมให้ อปท. เข้ามา
รับผิดชอบงานด้านการสง่เสริม พฒันาศกัยภาพและคุ้มครองผู้สงูอายใุนชมุชนของตนอย่างเป็นระบบ หาก 
อปท. ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ จะสามารถเข้าถึงและพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายไุด้
เป็นอยา่งดี เน่ืองจากมีบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมาย มีงบประมาณ และสามารถเป็นแกนหลกัในการดงึพลงั
สมาชิกในชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้ร่วมผนกึกําลงักนัทํางานได้ 
 2. การเปล่ียนแปลงทางประชากร และข้อมูลสถติท่ีิสาํคัญเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
  จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 สดัส่วนของ
ประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีสดัส่วนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง จากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ใน พ.ศ. 2583 ในปี พ.ศ. 2560  จะเป็นปีท่ี
สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ สัดส่วนของผู้ สูงอายุวยัปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 12.7 ของ
ประชากรสงูอายทุัง้หมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสงูอาย ุปัญหาสขุภาพประชากรสงูอายจุากข้อมลู
พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 ผู้สงูอายมีุปัญหาด้านการมองเห็นร้อยละ 47.4  เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2550 เล็กน้อย 
โดยปัญหาดงักล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามอาย ุมีปัญหาด้านการได้ยิน ประมาณร้อยละ 15 นอกจากนีย้งั
พบปัญหาในด้านศกัยภาพในการควบคมุ การเคล่ือนไหว การพลดัตกหกล้ม การควบคมุระบบการขบัถ่าย 
รวมทัง้ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554  แสดงให้เห็นว่าสดัส่วนของ
ผู้สงูอายทุัง้ชายและหญิงท่ีเป็นโสดมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ หมายความวา่ประชากรกลุม่นีจ้ะไม่มีโอกาสได้รับการ
เกือ้หนนุจากคูส่มรสหรือบตุรในยามบัน้ปลายของชีวิต แนวโน้มการอยู่อาศยัของผู้สงูอายตุามลําพงัเพิ่มขึน้ 
ผู้สูงอายุไทยประมาณ 1 ใน 3 ของทัง้หมดยงัคงทํางานเชิงเศรษฐกิจ แหล่งรายได้หลกัของผู้สูงอายุ 3 
อนัดบัแรก คือ บตุร การทํางาน และเบีย้ยงัชีพ 
 3. ความสาํเร็จและความท้าทายในการดาํเนินงานด้านผู้สูงอายุ  



  จากการตดิตามและประเมินแผนผู้สงูอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2545 – 2564) ระยะท่ี 
2 (พ.ศ. 2550 – 2554)  ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์หลกัในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ  สะท้อนว่าการ
ดําเนินงานในภาพรวมของประเทศยงัผา่นในระดบัท่ีคอ่นข้างต่ํา ประเทศไทยยงัต้องเร่งดําเนินงานตามแผน
ผู้ สูงอายุต่อไป เพ่ือให้สามารถรองรับอัตราการเปล่ียนแปลงเป็นสังคมสูงวัย โดยผลจากการวิจัยเชิง
คณุภาพชีใ้ห้เห็นว่าปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินงาน คือการขาดความตอ่เน่ืองของนโยบายและการ
ทํางานด้านผู้สงูอายขุึน้กบัผู้ นําประเทศเป็นสําคญั การขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม
และขาดงบประมาณสนบัสนนุ ชมรมผู้สงูอายยุงัขาดความเข้มแข็ง และ อปท. ยงัมีข้อจํากดัด้านกําลงัคน 
ความรู้ด้านผู้สงูอาย ุและระเบียบข้อบงัคบัในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ืองานด้านผู้สงูอาย ุเพ่ือให้งานด้าน
ผู้สงูอายกุ้าวหน้าตอ่ไป 
 
2. เร่ือง การตัง้มูลนิธิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha  Chakri  Award Foundation)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตัง้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha  
Chakri  Award Foundation) ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
 สาระสาํคัญของเร่ือง  

1. ในการประชมุสมชัชาการศกึษานานาชาตแิหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 5-7 ตลุาคม  
2549 ณ ศนูย์การประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จงัหวดันนทบุรี  เน่ืองในโอกาสวนัครูโลกเพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี  
และได้พิจารณาเห็นควรจดัให้มีการมอบรางวลั “Princess Maha  Chakri  Award” เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรตพิระปรีชาด้านการศกึษาของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี และเพ่ือเป็นการยก
ยอ่งครูและบคุลากรทางการศกึษา  ท่ีมีคณุูปการตอ่วงการศกึษาในระดบันานาชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมคณุคา่
ของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชัน้สงู ในโอกาสเดียวกนั  
 2. สํานกัราชเลขาธิการ กองงานในพระองค์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี   
ได้แจ้งมายงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการวา่ ได้นําความกราบบงัคมทลูทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  
ทรงพระราชทานให้ใช้ช่ือว่า “Princess Maha  Chakri  Award”  เป็นรางวัลนานาชาติ จัดตัง้
กองทุนของรางวัล โดยให้คุรุสภาเป็นหน่วยงานของกองทุนและมีคณะกรรมการจาก ศธ.  
องค์การยูเนสโก องค์การค้าของคุรุสภา  สมาคมทางการศึกษา รวมทัง้ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแล  
และดําเนินการสรรหาผู้เหมาะสม เพ่ือรับราชทานรางวัลในวันครูโลก ซึ่งควรจะเร่ิมตัง้แต่วันครู
โลก ปี 2007 เป็นต้นไป  หรือจนกว่ากองทุนจะพร้อม 
 
3. เร่ือง ขอความเหน็ชอบการแต่งตัง้ผู้อาํนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
          คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอให้แตง่ตัง้ นางพรพรรณ ไวทยางกรู เป็น
ผู้ อํานวยการสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนยัมาตรา 21 วรรคหนึง่ แหง่
พระราชบญัญตัสิถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 
  
 
 



4. เร่ือง การรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความม่ันคงทางนิวเคลียร์          
กรุงเฮก (The Draft Hague Nuclear Security Summit Communique) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้
                   1. เห็นชอบตอ่ร่างแถลงการณ์ The Draft Hague Nuclear Security Summit 
Communique ซึง่จะเป็นผลลพัธ์หลกัของการประชมุระดบัผู้ นําวา่ด้วยความมัน่คงทางนิวเคลียร์ ณ       
กรุงเฮก ระหวา่งวนัท่ี 24 – 25 มีนาคม 2557 
                   2. อนมุตัใิห้ปลดักระทรวงการตา่งประเทศซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทน
พิเศษ ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ดงักลา่วข้างต้น 
                   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดงักลา่วท่ีไมใ่ชส่าระสําคญั หรือไมข่ดัตอ่
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการตา่งประเทศดําเนินการได้ โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีก 
                    สาระสาํคัญของร่างแถลงการณ์ฯ เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้ นําท่ี
เข้าร่วมการประชมุ ท่ีประชมุจะใช้วิธีรับรอง (adopt) โดยไมมี่การลงนาม นอกจากนี ้ร่างแถลงการณ์ฯ มิได้
ใช้ถ้อยคําท่ีมีเจตนารมณ์ให้เกิดนิตสิมัพนัธ์ภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ ดงันัน้ ร่าง
แถลงการณ์กรุงเฮกฯ จงึไมเ่ป็นสนธิสญัญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และไมเ่ป็นหนงัสือสญัญาตาม
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