โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 12 ประจาปี 2557

เรื่อง “การพัฒนาสวัสดิการสังคมไทยในบริบทประชาคมอาเซียน :
ข้อพิจารณาสาหรับการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคมและแรงงาน”

1. หลักการและเหตุผล
สถานะการเป็นประเทศระดับรายได้ปานกลางของไทยในปัจจุบันสะท้อนว่าคนไทยได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดี
ขึ้น โดยมีการตอบแทนประชาชนในทางสวัสดิการสังคมหลายประการ ผ่านการประกาศใช้กฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กฎหมายผู้สูงอายุ และ กฎหมายการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นกับการจัดสวัสดิการสังคมไทย เช่น ไม่ได้ครอบคลุม
อย่างเสมอภาคและมีระดับมาตรฐานที่สูงเพียงพอแก่ประชาชนไทยในหลากหลายกลุ่ม และการมีจุดอ่อนของการรวมคน
ที่ตกขอบต่างๆเข้าสู่การพัฒนาด้วย เป็นต้น
ในภาคแรงงานเองก็พบว่าคุณภาพชีวิตแรงงานที่ดีขึ้นมักเกิดขึ้นกับสถานประกอบการขนาดใหญ่มากกว่าขนาด
กลางและขนาดเล็ก และผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบเองจานวนมหาศาลก็ไม่ได้รับสวัสดิการสังคมอย่าง
เสมอภาคและมีมาตรฐานเดียวกับแรงงานในระบบ
นอกเหนือบริบทของประเทศไทยเองที่ต้องแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสวัสดิการสังคมเองแล้ว ในโอกาสที่
ประชาคมอาเซียนจะเปิดดาเนินการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการในสิ้นปี พ.ศ. 2558 จึงกลายเป็นบริบทใหม่ที่ท้าทาย
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมที่ต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียนอีกด้วย
ในวาระวันนิคม จันทรวิทุร ประจาปี 2557 เวียนมาถึงอีกคารบหนึ่ง อันเป็นวาระการราลึกคุณงามความดีของ
ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้จากไปเมื่อ 31 ตุลาคม 2544 และเป็นผู้มีคุณูปการต่องานนโยบายแรงงานของประเทศใน
ระยะเริ่มแรก การจัดสัมมนาในเรื่อง เรื่อง “การพัฒนาสวัสดิการสังคมไทยในบริบทประชาคมอาเซียน : ข้อพิจารณาสาหรับ
การปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคมและแรงงาน”
จึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนในวงการ
แรงงาน เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในฐานะสมาชิกสาคัญของ
ประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และวิจารณ์ถึงปัญหา
การดาเนินการที่ผ่านมาของการจัดสวัสดิการสังคม และการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคมและแรงงานที่เกี่ยวเนื่อง
ภายใต้ทิศทางของประชาคมอาเซียน ที่จะมีผลกระทบทั้งในทางบวกและลบต่อประชาชนและแรงงานในประเทศไทยและ
สมาชิกประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อร่วมกันเสนอแนะและแสวงทางออกถึงทิศทาง เป้าหมายร่วม สาระสาคัญๆ ของการจัดสวัสดิการ
สังคม การปฏิรูปกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตที่ควรจะเป็นของประเทศ
ไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนาสวัสดิการและการปฏิรูป
กฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและแรงงานในประเทศไทยรองรับการเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน
3. วิธีการสัมมนา
3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
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4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทางาน นายจ้าง ผู้นาแรงงาน
นักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จานวนประมาณ 200 คน
5. กาหนดเวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 12:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตร
ไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา
กระทรวงแรงงาน สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ และ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ความรู้ แนวคิด และข้อมูล เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และข้อวิจารณ์ถึงปัญหาการดาเนินการที่ผ่านมา
ของการจัดสวัสดิการสังคม และการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคมและแรงงานที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ทิศทางของประชาคม
อาเซียน ที่จะมีผลกระทบทั้งในทางบวกและลบต่อประชาชนและแรงงานในประเทศไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน
7.2 ข้อเสนอแนะและทางออกถึงทิศทาง เป้าหมายร่วม สาระสาคัญๆ ของการจัดสวัสดิการสังคม การ
ปฏิรูปกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมายในอนาคตที่ควรจะเป็นของประเทศไทยและ
สมาชิกประชาคมอาเซียน
7.3 แนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในการพัฒนาสวัสดิการและการปฏิรูป
กฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและแรงงานในประเทศไทยรองรับการเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน
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กาหนดการ สัมมนา
งาน “วันนิคม จันทรวิทุร ” ครั้งที่ 12 ประจาปี 2557

เรื่อง “การพัฒนาสวัสดิการสังคมไทยในบริบทประชาคมอาเซียน:
ข้อพิจารณาสาหรับการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคมและแรงงาน”
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
จัดโดย
กระทรวงแรงงาน
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ
มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
12:30 - 12:45 น. ลงทะเบียน
12:45 - 13:10 น.
13:10 - 13:15 น.

แนะนาการจัดงานและวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร
กล่าวรายงานการจัดงานโดย
นายฐาปบุตร ชมเสวี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:15 - 13:30 น.

กล่าวเปิดงาน โดย
 นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน

13:30 - 13:45 น.

การแนะนาองค์ปาฐก โดย
 ผู้แทน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

13:45 – 14:15 น. ปาฐกถาหัวข้อ
“การพัฒนาสวัสดิการสังคมไทยในบริบทประชาคมอาเซียน โดย
 รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:15 – 15:30 น.
ประชาคมอาเซียน
แรงงาน”

การอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ “การพัฒนาสวัสดิการสังคมไทยในบริบท
: ข้อพิจารณาสาหรับการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคมและ
โดย
 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ปธานวนิช อาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผศ. ดร. เอกพร รักความสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
 ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
และอาจารย์คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดาเนินการอภิปราย)

15:30 -16:00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยผู้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
16:00 - 16:15 น.

การให้ความเห็นต่อการปาฐกถาและการอภิปราย โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

16.15 -16.30 น.

สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย
 ผู้อานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ
รับประทานอาหารว่างเวลา 14:45 – 15:00 น.
พิธีกร: อาจารย์วิภา ดาวมณี และ อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสง
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ใบตอบรับการเข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 12 ประจาปี 2557
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 12:30-16:30 น.
ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
โปรดตอบรับการเข้าร่วมงานภายในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 (ภายใน 12 :00 น.) มายัง Email: venus.l2007@gmail.com หรือ csuttawet@gmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือ
ที่โทรสาร : 02 – 643 4465

ข้าพเจ้า….............................................. ตาแหน่ง ........................................................
องค์การ/หน่วยงาน................................................... โทรศัพท์ ....................................
ขอแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 12 ประจาปี 2557 จานวน ...... คน คือ
1) ...............................................................
2) ...............................................................
3) ...............................................................
4) ...............................................................
5) ...............................................................

(โปรดถ่ายสาเนาใบตอบรับการเข้าร่วมงานฉบับนี้ เพื่อใช้สาหรับแจ้งชื่อบุคคลเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติม )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
นายเกษมชาติ เหลืองปาน โทรศัพท์ : 08 6 - 6184758 หรือ คุณวีนัส ลาทา โทร. 087 - 7739268
หรือ ดร.โชคชัย สุทธาเวศ โทร. 081 – 3475233

(หน่วยงาน/องค์กร คณะบุคคล และ บุคคล ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินิคม
จันทรวิทุร
โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ
“กองทุนศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ”
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013 – 1 – 76613 – 9 และแจ้งการบริจาคเงินให้
มูลนิธิทราบที่อยู่อีเมล์ : csuttawet@gmail.com โทรสาร : 02 – 6434465

