
โครงการสมัมนาเนือ่งในวนัแรงงานสากลและวนัแรงงานแหง่ชาตปิระจําปี 2561 
(วันที ่1 พฤษภาคม 2561) 

เร ือ่ง 
“30 ปี รําลกึมรณภาพของไพศาล ธวชัชยันนัท:์  

การสรา้งสรรคข์บวนการแรงงานและสงัคมประชาธปิไตยไทย” 
----------------------------------------------------------------------- 

 
1. หลกัการและเหตผุล 

ขบวนการแรงงานทั่วโลกถอืวา่วนัที ่1 พฤษภาคม ของทกุปีเป็นวนัแรงงานสากล เพือ่รําลกึถงึวนัแรกของ
การนัดหยดุงานทั่วไปในมลรัฐชคิาโก สหรัฐอเมรกิา คอื วนัที ่1 พฤษภาคม 1886 ในการเรยีกรอ้งใหม้กีารทํางาน
ไมเ่กนิวนัละ 8 ชัว่โมง การชมุนุมนําไปสูก่ารจราจลและทําใหตํ้ารวจเสยีชวีติเจ็ดนายจากระเบดิ (ไมท่ราบ เป็นของ
ผูใ้ด) ผูนํ้าการประทว้งแปดคนถกูจับกมุ และถกูศาลตดัสนิประหารชวีติ  (แขวนคอ) จําคกุ รวมทัง้ผกูคอตายเองใน
หอ้งขงัก็ม ีแตใ่นทีส่ดุ ผูนํ้า รัฐบาลทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งก็ไดสํ้านกึผดิแสดงการขอโทษการตดัสนิ ที่ผดิ และศาล
ยตุธิรรมถกูตรวจสอบในภายหลงัถงึความไมส่ามารถปกป้องผูม้ไิดก้ระทําผดิ  การเคลือ่นไหวครัง้นัน้ยังใหค้ณุภาพ
ชวีติคนทํางานทั่วโลกไดอ้านสิงฆม์าจนกระทั่งทกุวนันี ้

ขบวนการแรงงานเสรทีั่วโลก โดยมสีหภาพแรงงานเป็นแกนกลางตอ้งการผูนํ้าแรงงานทีม่อีดุมการณ์
ประชาธปิไตย มคีวามเสยีสละ และมคีวามสามารถ สําหรับในประเทศไทยแลว้ ในยคุประชาธปิไตยเบง่บานหลงั
เหตกุารณ์เดอืนตลุาคม 2516 – 2519 นัน้ ไพศาล ธวชัชยันันท ์อดตีประธานสหภาพแรงงานการไพฟ้านครหลวง  
ประธานกลุม่สหภาพแรงงานแหง่ประเทศไทย ประธานสภาแรงงานแหง่ประเทศไทย และประธานสมาพันธแ์รงงาน
แหง่ประเทศไทย นับเป็นผูนํ้าแรงงานโดดเดน่ทีม่คีณุสมบตัดิงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเป็นนักประชาธปิไตยที่
ทําใหข้บวนการแรงงานเป็นทีพ่ ึง่ของผูใ้ชแ้รงงานอยา่งแทจ้รงิ และแวดวงอํานาจรัฐ นายทนุ และสงัคมไทย
โดยทั่วไปใหก้ารยอมรับอยา่งสงู  

ในวาระการเฉลมิฉลองวนัแรงงานสากลและวนัแรงงานแหง่ชาตปิระจําปีนี ้จงึสมควรจัด งานขึน้เพือ่รําลกึ 
30 ปี มรณภาพของไพศาล ธวชัชยันันท ์ซึง่เสยีชวีติเมือ่ 31 มนีาคม 2531 เพือ่ประโยชนแ์กค่นรุน่หลงัในการ
เรยีนรูป้ระวตัแิละผลงานอนัมคีณุคา่ รวมทัง้ความพยายามในการสรา้งสรรคส์งัคมประชาธปิไตยและรัฐสวสัดกิาร ที่
ผา่นมา และเพือ่จะไดช้ว่ยกนัทําใหข้บวนการแรงงาน ในปัจจบุนัมสีว่นอยา่งสําตญัในการเสรมิสรา้งความ
เจรญิรุง่เรอืงและเสถยีรภาพของสงัคมประชาธปิไตยไทย ทีกํ่าลงัถกูทําใหอ้อ่นแอจากทัง้จากกลไกภายนอกและ
ภายในองคก์ารประชาธปิไตยของประชาชนเองในทกุวนันี ้

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 ยกระดบัความรู ้ความรับรู ้และทัศนคต ิของผูเ้ขา้รว่มสมัมนาในเรือ่งของผูนํ้าแรงงาน และการ 
สรา้งสรรคผ์ลงาน และสงัคมประชาธปิไตย 

2.2 สง่เสรมิการแลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิเห็นระหวา่งผูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึภารกจิ และวธิกีาร 
ดําเนนิงานของขบวนการแรงงานในการเสรมิสรา้งสงัคมประชาธปิไตย  

2.3 แสวงหาแนวทางความเป็นไปไดใ้นความรว่มมอืของขบวนการแรงงานกบัขบวนการอืน่ๆ เพือ่ 
เสรมิสรา้งผูนํ้าสหภาพแรงงานรุน่ใหม ่และรว่มสรา้งสรรคส์งัคมประชาธปิไตยไทยใหก้า้วหนา้และยั่งยนื 
 
3. วธิกีารสมัมนา 
 3.1 การบรรยายและอภปิรายโดยผูท้รงคณุวฒุแิละผูม้ปีระสบการณ์ดา้นขบวนการแรงงาน 
 3.2 การแลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณ์ของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
 
4. กลุม่เป้าหมาย 

ผูแ้ทนจากสหภาพแรงงาน สหกรณ์ หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ นักศกึษา นักพัฒนา และผูส้นใจอืน่ๆ  
จํานวนประมาณ  35 คน  
 
5. วนัเวลาและสถานที ่
 วนัเสารท์ี ่28 เมษายน 2561 ระหวา่งเวลา 14:00 – 1 7:00 น. ณ หอ้งประชมุศาสตราจารยน์คิม จันทรวิ
ทรุ ตกึเอนกประสงค ์1 ชัน้ 7 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์
 
6. องคก์รรว่มจดัสมัมนา 

มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ สถาบนัเสรมิศกึษาและทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์หลกัสตูรศลิปศา
สตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานโยบายสงัคม คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ มลูนธิ ิ
ไพศาล ธวชัชยันันท ์

 
7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

7.1 ผูเ้ขา้สมัมนาไดรั้บการยกระดบัความรู ้และทัศนคต ิในเรือ่งในเรือ่งของผูนํ้าแรงงาน และการ 
สรา้งสรรคผ์ลงาน และสงัคมประชาธปิไตย 

7.2 ขอ้มลูและความคดิเห็นทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นระหวา่งผูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึถงึภารกจิ และวธิกีาร 
ดําเนนิงานของขบวนการแรงงานในการเสรมิสรา้งสงัคมประชาธปิไตย  

7.3 แนวทางความเป็นไปไดใ้นความรว่มมอืความรว่มมอืของขบวนการแรงงานกบัขบวนการอืน่ๆ เพือ่ 
เสรมิสรา้งผูนํ้าสหภาพแรงงานรุน่ใหม ่และรว่มสรา้งสรรคส์งัคมประชาธปิไตยไทยใหก้า้วหนา้และยั่งยนื 



 2 
กําหนดการ 
  

การสมัมนาเนือ่งในวนัแรงงานสากลและวนัแรงงานแหง่ชาตปิระจาํปี 2561 
(วนัที ่1 พฤษภาคม 2561) 

 
เร ือ่ง 

 
“30 ปี รําลกึมรณภาพของไพศาล ธวชัชยันนัท:์  

การสรา้งสรรคข์บวนการแรงงานและสงัคมประชาธปิไตยไทย” 
 

วนัเสารท์ี ่28 เมษายน 2561  
ณ หอ้งประชมุศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ ตกึเอนกประสงค ์1 ชัน้ 7  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ทา่พระจันทร)์ 
 

จัดโดย  
มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ  

สถาบนัเสรมิศกึษาและทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
สาขาวชิานโยบายสงัคม คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

และ มลูนธิไิพศาล ธวชัชยันันท ์
             
14:00 – 14:30 น.  ลงทะเบยีน   
 
14:30 – 14:40 น.  กลา่วตอ้นรับ โดย  

• นายบญุเทยีน ค้ําช ูประธานมลูนธิไิพศาล ธวชัชยันันท ์ 
• ผูอํ้านวยการหรอืผูแ้ทนหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

นโยบายสงัคม คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ม. ธรรมศาสตร ์ 
 

14:40 – 14:45 น.  กลา่วเปิดการสมัมนาโดย  
• ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศภุชยั ศรสีชุาติ  ผูอํ้านวยการ สถาบนัเสรมิ

ศกึษาและทรัพยากรมนุษย ์ม. ธรรมศาสตร ์
 
14:45 – 15:15 น.  งานวจัิย /ขอ้มลูทีน่่าสนใจเกีย่วกบัแรงงาน  โดย 

• นายโกวทิย ์บรุพธานนิทร ์มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ 
• ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์ม. รังสติ  
• ผูแ้ทนหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานโยบายสงัคม 

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

15:15 – 16:30 น.  การอภปิรายเรือ่ง “30 ปี รําลกึมรณภาพของไพศาล ธวชัชยันันท:์  
    การสรา้งสรรคข์บวนการแรงงาน และสงัคมประชาธปิไตยไทย” โดย  

• ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธกิารบดี  ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ 
และคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรังสติ  

• นายไพบลูย ์แกว้เพทาย เลขานุการ มลูนธิไิพศาล ธวชัชยันันท ์และ
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิส์หภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง และ อดตี 
เลขานุการ สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 

• น.ส. สเุพ็ญศร ีพึง่โคกสงู ผูจั้ดการ  มลูนธิสิง่เสรมิความเสมอภาค
ทางสงัคม  

• นางสาวธนพร วจัินทร ์ รองประธาน คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน
ไทย  

• ดร. โชคชยั สทุธาเวศ เลขาธกิาร มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ  
และ อาจารย ์คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล (ดําเนนิการอภปิราย)   

 
16:30 – 16:55 น.  แลกเปลีย่นความคดิเห็นและซกัถามโดยผูเ้ขา้รว่มสมัมนา  
 
16:55 – 17:00 น.  กลา่วปิดการสมัมนา โดย  

• นายโกวทิย ์บรุพธานนิทร ์กรรมการ มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ  
 
หมายเหต:ุ รับประทานอาหารวา่ง เวลา 15:30 – 15:45 น. 

มหีนังสอืชือ่ “ไพศาล ธวชัชยันันท:์ อจัฉรยิภาพและมรดกทีส่ง่มอบแดข่บวนการแรงงานไทย”  
 จําหน่ายในงาน ลดราคา 50%  
พธิกีร: นางวภิา ดาวมณี และนายพงศกัดิ ์เปลง่แสง 


