
โครงการสมัมนาเนือ่งในวนัแรงงานสากลและวนัแรงงานแหง่ชาตปิระจาํปี 2560 
(วนัที ่1 พฤษภาคม 2560) 

 
เร ือ่ง 

 
“ความรว่มมอืระหวา่งขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ ์และขบวนการชุมชนในการ

ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน” 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลกัการและเหตผุล 

ทา่มกลางการพัฒนาประเทศไทยทัง้ในทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม เพือ่ไปสูก่ารเป็นประเทศที่
พัฒนานัน้ นอกจากการทําหนา้ทีข่องภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอตุสาหกรรมแลว้นัน้ ไดเ้กดิการรวมตวัและ
เคลือ่นไหวอยา่งสําคญัของ ขบวนการ ของประชาชนหลายขบวนการ เชน่ สมัยแรกๆหลงัการเคลือ่นไหวของ
ขบวนการนักศกึษาเดอืนตลุาคม 2516 ไดเ้กดิการรวมตวัและเคลือ่นไหวของขบวนการ แรงงาน  และขบวนการ
ชาวไรช่าวนา และนําไปสูก่ารรว่มมอืกบัขบวนการนักศกึษาดว้ยเป็นสามประสาน ตอ่มาขบวนการพัฒนาเอกชน
เกดิขึน้ พรอ้มๆกบัการออ่นตวัของขบวนการนักศกึษา 

ในปัจจบุนัขบวนการของประชาชนมหีลายขบวนการ และหากพจิารณาในมติขิองความเป็นขบวนการทีม่ี
พืน้ฐานเดยีวกนั คอื ความเป็นขบวนการประชาธปิไตยแลว้ ขบวนการแรงงาน  ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการ
ชมุชน นับเป็นขบวนการทีสํ่าคญัทีม่ลีกัษณะดงักลา่ว จงึสมควรตดิตามถงึการดําเนนิงานและแสวงหาความเป็นไป
ไดใ้นการรว่มมอืกนัอยา่งใกลช้ดิ เพือ่การพัฒนาประเทศในอนาคตรว่มกบัขบวนการอืน่ๆของประชาชน 

ในวาระการเฉลมิฉลองวนัแรงงานสากลและวนัแรงงานแหง่ชาตปิระจําปีนี ้จงึสมควรมกีารตรวจสอบ
กจิกรรมและแสวงหาโอกาสทีข่บวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชมุชน จักไดร้ว่มมอืกนัในอนาคต 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 ยกระดบัความรู ้ความรับรู ้และทัศนคต ิของผูเ้ขา้รว่มสมัมนาในเรือ่งขบวนการแรงงาน ขบวนการ 
สหกรณ์ และขบวนการชมุชน 

2.2 สง่เสรมิการแลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิเห็นระหวา่งผูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึบทบาท การดําเนนิงาน  
ผลงาน รวมทัง้บทบาทอนัควรของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชมุชน ในการพัฒนาประเทศ 

2.3 แสวงหาแนวทางความเป็นไปไดใ้นความรว่มมอืของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และ 
ขบวนการชมุชน เพือ่สง่เสรมิความกา้วหนา้ของการพัฒนาประเทศ 
 
3. วธิกีารสมัมนา 
 3.1 การบรรยายและอภปิรายโดยผูท้รงคณุวฒุแิละผูม้ปีระสบการณ์ดา้นมาตรฐานแรงงาน 
 3.2 การแลกเปลีย่นความคดิเห็นและประสบการณ์ของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
 
4. กลุม่เป้าหมาย 

ผูแ้ทนจากสหภาพแรงงาน สหกรณ์ องคก์รชมุชน หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ นักศกึษา นักพัฒนา  
และผูส้นใจอืน่ๆ จํานวนประมาณ  40 คน  
 
5. วนัเวลาและสถานที ่
 วนัเสารท์ี ่29 เมษายน 2560 ระหวา่งเวลา 12:30 – 16:30 น. ณ หอ้งประชมุศาสตราจารยน์คิม จันทรวิ
ทรุ ตกึเอนกประสงค ์1 ชัน้ 7 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์
 
6. องคก์รรว่มจดัสมัมนา 

มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิานโยบายสงัคม คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ มลูนธิไิพศาล ธวชั
ชยันันท ์

 
7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

7.1 ผูเ้ขา้สมัมนาไดรั้บการยกระดบัความรู ้และทศันคต ิในเรือ่งการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 
ของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชมุชน 

7.2 ขอ้มลูและความคดิเห็นทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นระหวา่งผูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึการดําเนนิงาน ผลงาน  
รวมทัง้บทบาทอนัควรของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชมุชน  ในการยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของประชาชนในการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 

7.3 แนวทางความเป็นไปไดใ้นความรว่มมอืของขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการ 
ชมุชน เพือ่สง่เสรมิความกา้วหนา้ในการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 



 2 

กําหนดการ 
  

การสมัมนาเนือ่งในวนัแรงงานสากลและวนัแรงงานแหง่ชาตปิระจาํปี 2560 
(วนัที ่1 พฤษภาคม 2560) 

 
เร ือ่ง 

 
“ความรว่มมอืระหวา่งขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ ์และขบวนการชุมชนในการ

ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน” 
 

วนัเสารท์ี ่29 เมษายน 2560  
ณ หอ้งประชมุศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ ตกึเอนกประสงค ์1 ชัน้ 7  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ทา่พระจันทร)์ 
 

จัดโดย  
มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ  

สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
สาขาวชิานโยบายสงัคม คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

และ มลูนธิไิพศาล ธวชัชยันันท ์
             
12:45 – 13:00 น.  ลงทะเบยีน   
 
13:00 – 13:05 น.  กลา่วตอ้นรับ โดย  

ดร. โชคชยั สทุธาเวศ เลขาธกิาร มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ  
 

13:05 – 13:15 น.  กลา่วเปิดการสมัมนาโดย  
นายบญุเทยีน ค้ําช ูประธานมลูนธิไิพศาล ธวชัชยันันท ์ 

 
13:15 – 13:30 น.  สถานการณ์และงานวจัิยเกีย่วกบัขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และ 
    ขบวนการชมุชนทีน่่าสนใจเพือ่ประโยชนใ์นการพัฒนาคณุภาพชวีติประชาชน  
    โดยนักศกึษาปรญิญาเอก หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ คณะ 
    สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล:  

• นางสาวอารยี ์ผสานสนิธวุงศ ์(ขบวนการแรงงาน) 
• นางสาวกลุธดิา สงิหส์ ี(ขบวนการสหกรณ์) 
• นายสมเกยีรต ิวรประวตั ิ(ขบวนการชมุชน) 

 
13:30 – 15:15 น.  การอภปิรายเรือ่ง “ความรว่มมอืระหวา่งขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์  
    และขบวนการชมุชนในการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน ” โดย  

• นายไพบลูย ์แกว้เพทาย เลขานุการ มลูนธิไิพศาล ธวชัชยันันท ์ 
• นายประกอบ ปรมิณ เลขาธกิาร สมาพันธแ์รงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์ 
• ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธกิารบด ีและคณบดคีณะ

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรังสติ  
• นางสาวรัชรา เอยีดศริ ิผูช้ว่ยผูอํ้านวยการภาคกลางและตะวนัตก

สถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน  
• ดร. โชคชยั สทุธาเวศ เลขาธกิาร มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ และอาจารย ์

     คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
• นายโกวทิย ์บรุพธานนิทร ์กรรมการ มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ  

 (ดําเนนิการอภปิราย)   
 
15:15 – 15:45 น.  แลกเปลีย่นความคดิเห็นและซกัถามโดยผูเ้ขา้รว่มสมัมนา  
 
15:45 – 16:00 น.  กลา่วปิดการสมัมนา โดย  

ผูอํ้านวยการหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานโยบายสงัคม คณะสงัคม 
 สงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
หมายเหต:ุ รับประทานอาหารวา่ง เวลา 14:30 – 14:45 น. 
พธิกีร:  อาจารยพ์งศกัดิ ์เปลง่แสง และ อ. วภิา ดาวมณี กรรมการ มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ 


