
โครงการสมัมนาวนันคิม จนัทรวทิรุ คร ัง้ที ่14 ประจ าปี 2559  
 

เร ือ่ง “แรงงานในสงัคมผูส้งูอาย”ุ  
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 
 เป็นทีต่ระหนักกนัมากขึน้ๆวา่ สงัคมไทยก าลังด าเนนิไปสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ อนัหมายถงึวา่จ านวน
ประชากรทีม่สีดัสว่นมากขึน้คอืแรงงานสงูอาย ุ และรวมถงึแรงงานทีเ่กษียณอายแุลว้แตอ่าจสามารถ
ท างานตอ่ไปได ้ สว่นหนึง่ของแรงงานสงูอายคุอืแรงงานในระบบยอ่มไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมาย
ประกนัสงัคม กฎหมายกองทนุส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ อกีสว่นหนึง่คอืแรงงานนอกระบบทีไ่ดรั้บการ
คุม้ครองจากกฎหมายหลักประกนัสขุภาพ และกฎหมายกองทนุการออมแหง่ชาต ิ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
ภายใตส้งัคมผูส้งูอาย ุ การจา้งงานหรอืการยงัคงมงีานท าของแรงงานหรอืคนท างานสงูอายเุทา่ทีจ่ะ
เป็นไปไดเ้ป็นเรือ่งส าคัญมากเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาทีย่ัง่ยนื โอกาสการจา้งงานแรงงานสงูอายหุรอืท า
ใหค้นท างานสงูอายสุามารถท างานไดต้อ่ไปมากนอ้ยเพยีงใด และในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัแรงงานหนุ่ม
สาวทีเ่ขา้สูต่ลาดแรงงานใหมจ่งึเป็นเรือ่งทีท่า้ทายทกุภาคสว่นเป็นอยา่งยิง่  

ในวาระวันนคิม จันทรวทิรุ ประจ าปี 2559 เวยีนมาถงึอกีค ารบหนึง่ อนัเป็นวาระการร าลกึคณุงาม
ความดขีองศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ ผูจ้ากไปเมือ่ 31 ตลุาคม 2544 ในฐานะผูม้คีณูุปการตอ่งาน
นโยบายแรงงานของประเทศในระยะเริม่แรก รวมถงึการจัดตัง้กระทรวงแรงงาน ใน พ.ศ. 2536 และ
นับเป็นปีที ่ 15 ของการจากไปของทา่น การจัดสมัมนาในเรือ่ง เรือ่ง “แรงงานในสงัคมผูส้งูอาย”ุ จงึมี
ความส าคญัและเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่ภาครัฐ สถานประกอบ สหภาพแรงงาน องคก์ารพัฒนาเอกชน 
และ สถาบนัวชิาการ และภาคสว่นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ในทางนโยบายและธรรมาภบิาลแหง่รัฐรว่มกนั 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่เปิดใหม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้ แนวคดิ และขอ้มลู เกีย่วกบัสถานภาพของการจา้ง
งาน และคณุภาพชวีติแรงงานในสงัคมผูส้งูอาย ุ ปัญหาเชงินโยบาย กฎหมาย และการด าเนนิการทีผ่า่น
มาของรัฐและภาคสว่นตา่งๆ ของการบรหิารแรงงานในสงัคมผูส้งูอาย ุ 

2.2 เพือ่รว่มกนัเสนอแนะและแสวงหาทางออกถงึแนวทางและนวตักรรมใหม่ๆ  เชงินโยบาย 
เป้าหมายรว่ม และวธิกีารส าคัญๆ ของการจัดการระบบงานประกนัสงัคมในอนาคต  

2.3 เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานและองคก์ารตา่งๆ ในการพัฒนานโยบาย 
และการบรหิารแรงงานในสงัคมผูส้งูอายใุนอนาคต 

 
3. วธิกีารสมัมนา 
 3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

3.2 การอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นโดยคณะวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มสมัมนา  
 
4. กลุม่เป้าหมาย 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนท างาน นายจา้ง ผูน้ าแรงงาน  
นักพัฒนา นักศกึษา สือ่มวลชน และบคุคลทีส่นใจ จ านวนประมาณ 250 คน 
 
5. ก าหนดเวลาและสถานที ่  
 วันศกุรท์ี ่ 28 ตลุาคม 2559 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ หอ้งประชมุจอมพล ป. พบิลูสงคราม 
ชัน้ 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมติรไมตร ีเขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 
 
6. องคก์รรว่มจดัสมัมนา 

กระทรวงแรงงาน สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ มลูนธิพิฒันาทรัพยากร
มนุษยร์ะหวา่งประเทศ และ มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ 
  
7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

7.1 ความรู ้แนวคดิ และขอ้มลู เกีย่วกบัสถานภาพของการจา้งงาน และคณุภาพชวีติแรงงาน
ในสงัคมผูส้งูอาย ุ ปัญหาเชงินโยบาย กฎหมาย และการด าเนนิการทีผ่า่นมาของรัฐและภาคสว่นตา่งๆ 
ของการบรหิารแรงงานในสงัคมผูส้งูอาย ุ 

7.2 ขอ้เสนอเชงินโยบาย นวัตกรรมใหม่ๆ   เป้าหมายรว่ม และวธิกีารส าคญัๆ ของการจัดการ
ระบบงานประกนัสงัคมในอนาคต  

7.3 แนวทางการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานและองคก์ารตา่งๆ ในการพัฒนา
นโยบาย และการบรหิารแรงงานในสงัคมผูส้งูอายใุนอนาคต 
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ก าหนดการสมัมนา 
 

งาน “วนันคิม จนัทรวทิรุ” คร ัง้ที ่14 ประจ าปี 2559 
 

เร ือ่ง “แรงงานในสงัคมผูส้งูอาย”ุ 
 

วนัศกุรท์ ี ่28 ตลุาคม 2559 ณ หอ้งประชุมจอมพล ป. พบิลูสงคราม ช ัน้ 5 กระทรวงแรงงาน 
จดัโดย 

กระทรวงแรงงาน   
สถาบนัทรพัยากรมนษุย ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
มลูนธิพิฒันาทรพัยากรมนษุยร์ะหวา่งประเทศ  และ  

มลูนธินิคิม  จนัทรวทิรุ 
        

 
12:30 - 12:45 น.   ลงทะเบยีน 
 

12:45 - 13:10 น.   15 ปี ของการมรณภาพของศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ: แนะน าการจัดงาน 
   และชมวดีทิศันป์ระวตัแิละผลงานศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ 

 
13:10 - 13:15 น.   กลา่วรายงานการจัดงานโดย  

             นายฐาปบตุร ชมเสว ีประธานคณะกรรมการบรหิารมลูนธินิคิม  จันทรวทิรุ  

 
13:15 - 13:30 น.  กลา่วเปิดงาน โดย  

 ม.ล. ปณุฑรกิ สมติ ิปลดักระทรวงแรงงาน  

 
13:30 - 13:45 น. การแนะน าองคป์าฐก โดย  

 อาจารยพ์งศักดิ ์เปลง่แสง กรรมการ มลูนธินิคิม  จันทรวทิรุ 

 

13:45 – 14:15 น. ปาฐกถาหัวขอ้ “การบรหิารแรงงานในสงัคมผูส้งูอายุ: สถานการณ์และขอ้เสนอเพือ่การ
เตรยีมความพรอ้มของสงัคมไทย” โดย 

 ม.ล. ปณุฑรกิ สมติ ิปลดักระทรวงแรงงาน  

 
14:15 - 14:30 น. การใหค้วามเห็นตอ่การปาฐกถา โดย  

 ศ. ดร.จรีะ หงสล์ดารมภ ์เลขาธกิาร  มูลนธิเิพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่ง

ประเทศ 
 

14:30 – 15:45 น. การอภปิรายเชงินโยบาย หัวขอ้ “แรงงานในสงัคมผูส้งูอายุ: สภาพปัญหาและการ 

   พัฒนาการบรกิารของรัฐ และการมสีว่นร่วมของภาคประชาชน” โดย 
 นางศริวิรรรณ อรุณทพิยไ์พฑรูย ์ ผูเ้ขีย่วชาญเฉพาะดา้นผูส้งูอาย ุ กรมกจิการ

ผูส้งูอาย ุกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์  

 นางสาวดวงพร พรพทิกัษ์พันธุ ์  ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบ ส านักงาน

ประกนัสงัคม 
 นายมนัส โกศล ประธานสภาองคก์ารลกูจา้งพัฒนาแรงงานแหง่ประเทศไทย  

 รศ. ดร. ขตัตยิา กรรณสตู อาจารยค์ณะสงัคมสงเคราะหแ์ละสวัสดกิารสงัคม 

มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ   

 Mr Eduardo Klien ผูอ้ านวยการประจ าภมูภิาคเอเชยี HelpAge International 

 ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะ

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (ด าเนนิการอภปิราย) 

 
15:45 -16:15 น. ร่วมแสดงความคดิเห็นและซกัถามโดยผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

  
16.15 -16.30 น.   สรุปและกลา่วปิดการสมัมนา โดย 

 ศ. ดร.จรีะ หงสล์ดารมภ ์เลขาธกิาร  มูลนธิเิพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่ง

ประเทศ 

หมายเหตุ 

พธิกีร: อาจารยว์ภิา ดาวมณี และ อาจารยพ์งศกัดิ ์เปลง่แสง 


