
 
 

หัวข้อ HR Challenges: Preparing for Aging Workforce บทบาท HR กับการรับมือแรงงานวัยกลางคน 
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ห้องอโนมา1 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ 

 
 

ปรากฏการณ์ “Silver Tsunami” คุณรู้จักค านีห้รือไม่ ?? 
 
Silver Tsunami หรือ คล่ืนยักษ์สึนามิสีเงนิ เป็นการเปล่ียนแปลงทางประชากรในทิศทางสูส่งัคมผู้สงูอาย ุและ
มีความเข้มข้นรุนแรงยิ่งขึน้ทกุขณะ จากการท่ีประเทศมีอตัราการเกิดท่ีต ่าและลดลงจนถึงจดุต ่าสดุ 

....Mr. Khaw Boon Wan เรียกการเปลีย่นแปลงเช่นนีว่้า Silver Tsunami...... 

ปัจจบุนัประเทศตา่งๆ ก าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ โดยญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีถกูระบวุ่าก้าวสู่ประเทศสงัคม
ผู้สงูอายอุยา่งเตม็ท่ีตัง้แตปี่ 2549 หรือประมาณ 11 ปีท่ีผา่นมา เรียกวา่เร็วกวา่ประเทศอ่ืนๆ ในโลก ตามมาด้วย
อิตาลี เยอรมนั และสวีเดน 

ประเทศในอาเซียน เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงสดัสว่นประชากรในกลุม่อายตุา่งๆ ซึง่ทกุประเทศมีแนวโน้มของการเข้า
สูส่งัคมผู้สงูอาย ุโดยขณะนีป้ระเทศสิงคโปร์ได้เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายแุล้ว 

ส าหรับประเทศไทย ได้ก้าวสู่สงัคมผู้สงูอายตุัง้แตปี่ 2548 คาดว่าปี 2564 จะมีผู้สงูอายเุพิ่มขึน้อีก 20% และใน
อีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2574) อตัราผู้สงูอายจุะเพิ่มขึน้เป็น 27% และในปี 2579 ประเทศไทยเราจะมีผู้สงูอายสุงูถึง 
1 ใน 3 ของประชากรทัง้ประเทศ และในปี 2583 องค์การสหประชาชาติ (UN) ประเมินไว้ว่าประเทศไทยเราจะมี
ประชากรผู้สงูอายถุึง 33% ซึง่สงูท่ีสดุในอาเซียน  

นัน่หมายถึงประชากรวยัแรงงานอาย ุ15-59 ปีจะลดลงเป็นล าดบัจาก 43 ล้านคนในปัจจบุนั เป็น 40.7 ล้านคน 
และในท่ีสดุจะลดลงเป็น 35.1 ล้านคนในปี 2583 ซึง่แนน่อนว่าจะกระทบตอ่การวา่จ้าง และการบริหารจดัการ
แรงงานทัง้ในองค์กรและภาพรวมของประเทศ สภาวะดงักลา่วเหล่านีเ้ป็นเร่ืองท่ีภาครัฐและภาคเอกชนตา่งต้อง
ตัง้ค าถามวา่ เรา...มีความพร้อมหรือเตรียมรับมือกบัสิ่งท้าทายนีห้รือยงั ??? 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเห็นถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงประชากรและเตรียมรับมือกบัแรงงานวยักลางคน
ท่ีมีจ านวนมากขึน้ในองค์กร (Aging Workforce) 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมทราบถึงนโยบายแรงงานหรือแผนการรับมือจากภาครัฐ 

 เพ่ือเห็นตวัอย่างและเรียนรู้จากองค์กรท่ีมีการรับมือและการบริหารจดัการแรงงานวยักลางคนในองค์กร  

 เพ่ือเห็นตวัอย่างและเรียนรู้จากองค์กรยคุดจิิทลักบัการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยี (upskill) ให้กบั
แรงงานวยักลางคน (Aging Workforce) 

 
 



 
 

เหมาะส าหรับ 

 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือทีม HR ท่ีก าลงัเผชิญสถานการณ์มีแรงงานวยักลางคนใน
องค์มากขึน้ หรือองค์กรท่ีต้องการเตรียมรับมือกบัคล่ืนยกัษ์สนึามิสีเงินนี ้

 
(ร่าง) ก าหนดการ 
08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-10.30 การบรรยาย หวัข้อ “บริบทของโลกกับการรับมือ Aging Workforce” 
โดยคณุรัชฎา อสิสนธิสกลุ 
ผู้จดัการสว่นวิเทศสมัพนัธ์ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 

10.45-12.00 การบรรยาย หวัข้อ นโยบายแรงงานและแผนรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 

13.00-14.30 การบรรยาย หวัข้อ บทบาท HR กับการรับมือแรงงานวัยกลางคน 
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

14.30-14.45 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 

14.45-16.00 การบรรยาย หวัข้อ บทบาทขององค์กรกับการพัฒนาแรงงานวัยกลางคนด้วย Digital Skill 
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 

***รายละเอียดก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เพือ่ประโยชน์สูงสดุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม*** 

 
อัตราค่าธรรมเนียม 

อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

รับฟังการบรรยาย 29 ก.ย. 60 

1 คน 2 คนขึน้ไป (ราคาต่อคน) 

สมาชกิ 
3,500                            3,000 

(รวม  vat7%= 3,745) (รวม  vat7%= 3,210) 

บุคคลทั่วไป 
4,000                            3,500 

(รวม  vat7%= 4,280) (รวม  vat7%= 3,745) 
ราคารวมค่าอาหารว่าง 2 มือ้ และอาหารกลางวนั 1 มือ้  

*สถาบนัจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงไดร้ับยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
 
 
 



 
 

วิธีการสมัครและช าระเงนิ  
 Click ลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ http://www.ftpi.or.th/event/15615 

**แสดงผลผ่าน Google Chrome** 

 สัง่จ่ายเช็คในนาม “มลูนิธิเพ่ือสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand Productivity 
Institute”  

 โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคลูท์ สนามเป้า  
ช่ือบญัชี “มลูนิธิเพ่ือสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ” บญัชีออมทรัพย์ เลขท่ี 210-0-50861-9  

 สง่หลกัฐานการชาระเงินมาท่ี E-mail: publicseminar@ftpi.or.th  
หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096 

หมายเหตุ: กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า ก่อนวนัอบรมอย่างน้อย 7 วนัท าการ มิฉะนัน้  
สถาบนัขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ธรรมเนียม 50% 

สอบถามเพิ่มเตมิ 
ฝ่ายสง่เสริมการเพ่ิมผลผลิต สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศพัท์. 0-2619-5500 ตอ่ 432 (ประภาพร) 
โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096 
E-mail: Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th  
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