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สัารึ่จากอธิิการึ่บดีี

ตลอดระยะเวลาการดำาเนิินิงานิมากกว่าคร่�งศตวรรษ และพิิสููจนิ์ด้วยผลงานิวิจัยท่ี่�ม่คุณภาพิจำานิวนิ
มากกว่า 730 โครงการ กล่าวได้ว่าสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล เป็นิสูถาบัันิ 
ชั�นินิำาที่างวิชาการท่ี่�ม่บัที่บัาที่สูำาคัญในิการสูร้างสูรรค์องค์ความรู้ที่างด้านิประชากรศาสูตร์ และเช่�อมโยง
ปรากฏการณ์ที่างสูังคมไที่ยและสูังคมโลก สูู่ข้้อเสูนิอแนิะและที่างเล่อกที่่�เป็นิประโยชนิ์ต่อการพิัฒนิา

หนิังสู่อ 50 ปี IPSR: คร่�งศตวรรษประชากรและสัูงคม จัดที่ำาข้่�นิเนิ่�องในิโอกาสูครบัรอบั 50 ปี ข้อง
การสูถาปนิาสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม เม่�อวันิที่่� 14 พิฤศจิกายนิ พิ.ศ. 2514 โดยหนิังสู่อเล่มนิ่�ได้นิำา
เสูนิอข้้อมูลภาพิรวมสูำาคัญที่างด้านิประชากรศาสูตร์ ประวัติความเป็นิมา ผลงานิ และความสูำาเร็จ ตั�งแต่
อด่ตจนิถ่งปัจจุบัันิข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม รูปภาพิ เนิ่�อหา และข้้อมูลต่างๆ ที่่�ปรากฏในิที่ั�ง 8 
บัที่ข้องหนิังสู่อเล่มนิ่� นิับัว่าเป็นิประวัติศาสูตร์สูำาคัญที่่�หาอ่านิได้ยากยิ�ง อ่กที่ั�งข้้อมูลในิปัจจุบัันิและแผนิการ
ดำาเนิินิงานิในิอนิาคต ที่ำาให้ผู้อ่านิได้รับัที่ราบัถ่งที่ิศที่างการพิัฒนิาต่อไปข้องสูถาบันัิวิจัยประชากรและสูังคม

เน่ิ�อหาและข้้อมูลที่่�ปรากฏผ่านิการถ่ายที่อดจากความรู้ ประสูบัการณ์ และจิตวิญญาณข้อง 
ความเป็นินัิกประชากร นิับัตั�งแต่รุ่นิก่อตั�งเร่�อยมาจนิถ่งรุ่นิปัจจุบัันิ และร้อยเร่ยงนิำาเสูนิอผ่านิหนัิงสู่อเล่มน่ิ�  
ความสูำาเร็จข้องการดำาเนิินิงานิมากกว่าคร่�งศตวรรษท่ี่�ผ่านิมาเกิดข่้�นิจากความทีุ่่มเที่แรงกาย แรงใจ  
สูติปัญญา ความร่วมม่อ การสูนัิบัสูนุินิทัี่�งจากภายในิมหาวิที่ยาลัยและหนิ่วยงายภายนิอก และสูิ�งสูำาคัญ 
ที่่�ข้าดไม่ได้ ค่อ ความมุ่งมั�นิตั�งใจข้องสูมาชิกสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคมทีุ่กรุ่นิทีุ่กคนิ

มหาวิที่ยาลัยมหิดล ม่ความภาคภูมิใจในิผลงานิและความสูำาเร็จข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคม
มาโดยตลอด และข้อแสูดงความข้อบัคุณแด่ผู้บัริหารข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคม นิับัแต่อด่ตจนิถ่ง
ปจัจบัุันิ ท่ี่�ไดมุ่้งมั�นิและทีุ่ม่เที่ที่ำางานิเพิ่�อมหาวทิี่ยาลยัมาโดยตลอด จนิปรากฏความสูำาเรจ็เปรย่บัดงั “ตน้ิกลา้
พิันิธุ์ุ์ด่ในิอด่ต ได้ผลิดอกออกผลเป็นิท่ี่�ประจักษ์ในิปัจจุบัันิ” มหาวิที่ยาลัยมหิดลเช่�อมั�นิว่าการพิัฒนิาข้อง
สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคมจะยังคงดำาเนิินิต่อไปอย่างยั�งย่นิ เป็นิสูถาบัันิหลักที่างวิชาการที่่�ม่สู่วนิสูำาคัญ
ในิการพิัฒนิามิติต่างๆ ให้กับัสูังคมไที่ยและสูังคมโลก

ศาสูตราจารย์ นิายแพิที่ย์บัรรจง มไหสูวริยะ  
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ผู้้�อำานำวยการึ่ สัถาบันำวิจัยปรึ่ะชากรึ่และสัังคม

สูำาหรบััองคก์รหนิ่�ง การก่อเกิดและดำารงอยู่อย่างม่ศักดิ�ศรไ่ดอ้ย่างยาวนิานิย่อมไม่ใช่

เร่�องบัังเอิญ สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล ก็เช่นิกันิ เป็นิเวลากว่า

คร่�งศตวรรษท่ี่�สูถาบัันิฯ ที่ำางานิเคย่งข้้างกบััพินัิธุ์มติรท่ี่�หลากหลาย และมบ่ัที่บัาที่ในิการช่�นิำา

สูังคมให้ตระหนิักถ่งความสูำาคัญข้องความเช่�อมโยงระหว่าง “ประชากร” กับั “สูังคม”  

เบ่ั�องหลังข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�สูามารถสูร้างงานิวิจัยอันิสู่งผลต่อการพัิฒนิาคุณภาพิช่วิตข้อง 

ผู้คนิในิสัูงคมได้อย่างต่อเนิ่�อง ยั�งย่นิ และเป็นิที่่�ยอมรับั ค่อ นิำ�าพิักนิำ�าแรง ความตั�งใจ  

ความทุ่ี่มเที่ ท่ี่�สูำาคัญค่อศักยภาพิข้องชาวสูถาบัันิฯ ทีุ่กคนิ ในิการรับัม่อและปรับัตัว 

ให้สูอดคล้องกับัความเปล่�ยนิแปลง 

หนิังสู่อ 50 ปี IPSR: คร่�งศตวรรษประชากรและสัูงคม ค่อบัันิท่ี่กการเดินิที่าง 

ข้องสูถาบัันิฯ เพ่ิ�อพิวกเราท่ี่�กำาลังก้าวเดินิไปข้้างหน้ิาอย่างไม่หยุดนิิ�ง ให้ได้เร่ยนิรู้จาก

ประสูบัการณส์ูะสูมท่ี่�ผา่นิมา เปน็ิบัที่เรย่นิใหเ้กดิการพิฒันิาท่ี่�ยั�งย่นิ ใหวั้นิน่ิ�และวนัิข้้างหน้ิา

ข้องเราได้ผลิตงานิวิจัยท่ี่�ก่อประโยชนิ์ให้สูังคม และผลิตบััณฑิตท่ี่�ม่คุณภาพิตอบัสูนิอง 

ความต้องการข้องสูังคมให้ด่ยิ�งข่้�นิ ที่ั�งเพิ่�อสูังคมไที่ยและเพ่ิ�อสูังคมโลก หนิังสู่อเล่มนิ่� 

บัอกเล่าการเติบัโตข้องสูถาบัันิฯ จากหนิ่วยงานิเล็กๆ ช่�อว่า ศูนิย์วิจัยประชากรและสัูงคม 

ท่ี่�ไมม่่บัคุลากรเปน็ิข้องตนิเองเม่�อแรกเริ�มกอ่ตั�งในิปี 2514 จนิเปน็ิสูถาบัันิวจิยัประชากรและ

สูังคมในิวันินิ่�ที่่�ม่เพิ่�อนิร่วมที่างมากกว่า 150 ช่วิต

ข้อบัคุณบัรรณาธุ์ิการและคณะผู้เข่้ยนิ ท่ี่�สูละเวลาและพิยายามอย่างด่ท่ี่�สุูด ในิการ

รวบัรวมข้้อมูลผลงานิท่ี่�แสูดงตัวตนิและความเป็นิสูถาบัันิฯ มาตั�งแต่ต้นิ ร่วมกันิร้อยเร่ยง

เป็นิหนิังสู่อฉบัับัประวัติศาสูตร์ที่่�ปรากฏต่อสูายตาข้องที่่านิเล่มนิ่� ข้อบัคุณชาวสูถาบัันิฯ  

ทีุ่กคนิ ผู้สูร้างข้้อมูล ผู้ให้ข้้อมูล และเป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องสูถาบัันิฯ ไม่ม่เราแต่ละคนิ ก็คง 

ไม่ม่สูถาบันัิฯ ณ วันินิ่� 

การเดนิิที่างหนิา้ถดัไปข้องสูถาบัันิวจัิยประชากรและสูงัคม จะถกูเตมิเตม็หรอ่ถกัที่อ

ด้วยเร่�องราวแบับัไหนิ เป็นิสูิ�งท่ี่�ชาวสูถาบัันิฯ จะช่วยกันิออกแบับั ลงม่อที่ำา และเติบัโต 

ไปด้วยกันิ ในิโลกที่่�เปล่�ยนิแปลงอย่างไม่หยุดยั�งและยากต่อการคาดเดาใบันิ่� เราจะช่วยกันิ

ธุ์ำารงและพิฒันิาสูถาบัันิฯ ใหเ้ป็นิหนิว่ยงานิด้านิประชากรท่ี่�ม่คณุคา่ เป็นิองคาพิยพิท่ี่�สูำาคญั

ในิการสูร้างสูังคมที่่�ทีุ่กคนิเข้้าถง่ช่วิตที่่�ด่และม่ความสูุข้อย่างเที่่าเที่่ยมกันิ และในิอ่ก 50 ปี

ข้้างหน้ิา เช่�อมั�นิว่า ชาวสูถาบัันิฯ จะได้ร่วมกันิบัันิท่ี่กการเดินิที่างครบัรอบัหน่ิ�งศตวรรษ 

ด้วยความภาคภูมิใจอ่กครั�ง 

รองศาสูตราจารย์ ดร.อาร ่จำาปากลาย

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม(4) (5)



คำานำำา

บรึ่รึ่ณาธิิการึ่

ที่่ามกลางการเปล่�ยนิแปลงพิัฒนิาข้องโลกและช่วิตผู้คนิ การได้จับัตามอง ครุ่นิคิด

ตร่กตรอง ศ่กษาค้นิคว้า ที่ำาความเข้้าใจ สูร้างคำาอธุ์ิบัายให้กับัการเปล่�ยนิแปลงในิสัูงคม

เหล่านัิ�นิ ถ่อได้ว่าเป็นิบัที่บัาที่และโอกาสูท่ี่�ม่ค่าอย่างยิ�งข้องสูถาบัันิวิจัยด้านิประชากรและ

สูังคมแห่งนิ่� ประสูบัการณ์และความเช่�ยวชาญในิเสู้นิที่างคร่�งศตวรรษที่่�ผ่านิมาได้พิิสููจนิ์ให้

สูงัคมไที่ยเหน็ิแล้วว่า สูถาบันัิฯ ได้ผลติความรู้มากมายที่่�นิำาไปสูู่การข้บััเคล่�อนิเปล่�ยนิแปลง

และเติบัโตงอกงามด้านิต่างๆ ให้กับัสัูงคมไที่ย ได้แสูดงให้เห็นิถ่งความสูำาคัญข้อง 

การเช่�อมโยงประชากรและสูังคมเข้้าด้วยกันิ และได้แสูดงให้เห็นิว่าในิท่ี่�สูุดแล้วคุณค่าและ

ที่่�ที่างข้องสูถาบัันิวิชาการนิั�นิควรผูกพิันิกับัสูังคมเป็นิสูำาคัญ

หนัิงสู่อเล่มน่ิ�เป็นิสู่วนิหน่ิ�งข้องงานิวิจัยที่่�ที่บัที่วนิ ข้บัคิดพิิจารณาผลงานิข้อง
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บทนำำา

การเดินิที่างผ่านิระยะเวลาคร่�งศตวรรษข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคม 

มหาวิที่ยาลัยมหิดล ไม่อาจม่ความหมายใดได้เลยหากเป็นิเพิ่ยงสูถาบัันิวิชาการด้านิ

ประชากรท่ี่�ไม่ผูกพิันิกับัสูังคมมาตั�งแต่ต้นิ หากเท่ี่ยบักับัช่วิตข้องมนิุษย์ อายุ 50 ป ี

ข้องสูถาบัันิฯ หมายถ่งประสูบัการณ์และความเช่�ยวชาญด้านิการวิจัยที่างประชากรและ

สูังคมท่ี่�สูั�งสูมผ่านิการที่ำางานิวิจัย สูร้างองค์ความรู้ และผลิตบุัคลากรรุ่นิใหม่ที่่�ม่ความรู้

ความสูามารถด้านิการวิจัยที่างประชากรและสูังคมให้กับัสัูงคมไที่ยมาอย่างต่อเน่ิ�อง  

เป็นิเวลาและโอกาสูอันิด่ท่ี่�จะได้ที่บัที่วนิหวนิมองตัวเองผ่านิผลงานิที่่�ที่ำาและบัที่บัาที่ที่่�เป็นิ 

มาแล้วที่ั�งหมด ข้ณะกำาลังก้าวเข้้าสูู่ที่ศวรรษที่่�หกข้องสูถาบัันิฯ 

หนัิงสู่อเล่มน่ิ�เป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องงานิวิจัยที่่�สูังเคราะห์บัที่บัาที่ที่างวิชาการข้อง

สูถาบัันิวิจยัประชากรและสูงัคม1 ตั�งแต่แรกตั�งเม่�อ พิ.ศ. 2514 จนิถ่งปจัจบุันัิ (พิ.ศ. 2564) 

อันิเป็นิวาระครบัรอบัคร่�งศตวรรษในิเด่อนิพิฤศจิกายนิ 2564 นิ่� ด้วยเจตนิาให้เป็นิงานิวิจัย

ท่ี่�ประเมินิสูถานิภาพิงานิวิจัยและการเร่ยนิการสูอนิข้องสูถาบัันิฯ ในิลักษณะที่่�คำานิ่งถ่ง

ธุ์รรมชาติข้องเน่ิ�อหาและเป้าหมายวิชาการที่่�แตกต่างจากศาสูตร์ที่่�เนิ้นิวิชาช่พิอ่�นิๆ โดย 

การศก่ษาผ่านิการดำาเนิินิงานิทีุ่กด้านิข้องสูถาบัันิฯ ในิระยะ 50 ปีที่่�ผ่านิมา นิั�นิคอ่ 

1 โครงการวิจัยเร่�องการประเมินิคุณภาพิงานิวิจัยและการเร่ยนิการสูอนิข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคม  
พิ.ศ. 2514 - 2555 ต่อมาข้ยายระยะเวลาการสัูงเคราะห์ถ่งเดอ่นิมิถนุิายนิ 2564 ใหค้รอบัคลมุการดำาเนิินิงานิ
ทุี่กด้านิข้องสูถาบัันิฯ

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม (21)



(1) ศ่กษาประวัติการก่อเกิดข้องสูถาบัันิฯ การพัิฒนิางานิวิจัย หลักสููตรการเร่ยนิ 

การสูอนิ และการจดัอบัรมระยะสูั�นิ รวมที่ั�งการวเิคราะห์วัฒนิธุ์รรมองค์กร และ

องค์ประกอบัข้องบัุคลากร 

(2) วิเคราะห์รูปแบับัการสู่�อสูารข้องสูถาบัันิฯ เพิ่�อค่นิความรู้สูู่สูังคม ที่ั�งท่ี่�เป็นิ 

การนิำาเสูนิอผลงานิ/ความเห็นิที่างวิชาการต่อสูาธุ์ารณะและขั้บัเคล่�อนินิโยบัาย

ด้านิประชากรและสูังคมข้องสูถาบันัิฯ 

(3) วิเคราะห์ภาพิสูะท้ี่อนิข้องสูถาบัันิฯ ผ่านิสู่�อสูาธุ์ารณะว่าจัดวางท่ี่�ที่างหร่อ

ตำาแหนิ่งแห่งที่่�ที่างสูังคมข้องสูถาบันัิฯ อย่างไร และ 

(4) สัูงเคราะห์คุณูปการต่อสูังคมข้องงานิวิจัยที่่�สูถาบัันิฯ ดำาเนิินิการมาตลอด 50 ปี 

ด้วยหวังให้สูิ�งท่ี่�ประมวลได้จากงานิชิ�นิน่ิ�เป็นิหมุดหมายสูำาคัญในิการที่บัที่วนิ 

ที่ำาความเข้้าใจประสูบัการณแ์ละบัที่บัาที่ข้องสูถาบัันิฯ ตั�งแต่เริ�มตน้ิจนิถ่งปจัจบัุันิวา่ไดสู้รา้ง

องค์ความรู้และบััณฑิตที่่�เป็นิประโยชนิ์ต่อชุมชนิวิชาการและต่อสูังคมไที่ยอย่างไร 

การรวบัรวมและประมวลข้้อมูลในิการศ่กษาครั�งนิ่�ใช้วิธุ์่วิจัยทัี่�งเชิงคุณภาพิและ 

เชิงปริมาณ การรวบัรวมข้้อมูลเชิงคุณภาพิ ประกอบัด้วยการเสูวนิาอด่ตผู้อำานิวยการในิ

หัวข้้อ “40 ปีสูถาบัันิฯ” ณ ห้องประชุมประชาสัูงคมอุดมพิัฒน์ิ เม่�อวันิที่่� 13 กันิยายนิ 

25562 การสูัมภาษณ์ระดับัล่กอด่ตผู้อำานิวยการสูถาบัันิฯ3 และอด่ตเลข้านิุการสูำานัิกงานิ 

ผู้อำานิวยการ การสูนิที่นิากลุ่มเร่�อง “การจัดการอบัรมระยะสัู�นิข้องสูถาบัันิฯ” ณ  

ห้องประชุมสูระบััว เม่�อวันิท่ี่� 3 พิฤศจิกายนิ 2557 และการจัดประชุมกับับัุคลากร 

ที่่�เก่�ยวข้้องแต่ละประเด็นิในิแต่ละยุคการที่ำางานิข้องสูถาบัันิฯ ระหว่าง พิ.ศ. 2556 - 2559  

2 ดูรายละเอย่ดได้ในิ เสูวนิาพิิเศษ 40 ปี สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม https://www.youtube.com/
watch?v=zXOSbGwbuz0
3 จำานิวนิ 3 คนิ

ที่ั�งที่่�เป็นิอาจารย์อาวุโสู อด่ตผู้บัริหารที่่�เกษ่ยณแล้ว และเจ้าหนิ้าที่่�สูายสูนิับัสูนิุนิฝึ่ายต่างๆ 

ข้องสูถาบัันิฯ 

สูำาหรับัข้้อมูลเชิงปริมาณนัิ�นิ รวบัรวมและประมวลจากฐานิข้้อมูลที่่�บัันิท่ี่กโดย 

หนิว่ยงานิตา่งๆ ภายในิสูถาบัันิฯ ที่ั�งงานินิโยบัายและประกันิคณุภาพิ งานิบัรกิารการศก่ษา

และฝึกึอบัรม หนิว่ยโครงการเผยแพิรข่้า่วสูารและการศ่กษาดา้นิประชากร หนิว่ยเที่คโนิโลย่

สูารสูนิเที่ศ และจากระบับัฐานิข้้อมูล DIPSRA4 (Database of IPSR for All) ข้อง

สูถาบัันิฯ นิอกจากน่ิ�ยังได้จากการใช้แบับัสูอบัถามสูำารวจบุัคลากรข้องสูถาบัันิฯ เม่�อปี  

พิ.ศ. 2556 และ 2564 โดยข้้อมูลเชิงปริมาณทัี่�งหมดเหล่าน่ิ�ได้ประยุกต์ใช้คำาสูำาคัญ  

4 เป็นิฐานิข้้อมูลท่ี่�สูถาบัันิฯ พิัฒนิาข่้�นิในิปี พิ.ศ. 2557 เพิ่�อให้แต่ละหนิ่วยงานิบัันิท่ี่กข้้อมูลและสูามารถ 
ใช้ในิการที่ำาประกนัิคณุภาพิกับัมหาวทิี่ยาลยัได้ทัี่นิท่ี่ ข้้อมลูท่ี่�บัันิท่ี่กในิ DIPSRA มทั่ี่�งงานิบุัคลากร งานิบัรกิาร
วชิาการ งานิวิจัยและวิชาการ และงานิการศ่กษา แต่เน่ิ�องจากฐานิข้อ้มูล DIPSRA มข้่้อจำากดัในิการประมวล
ผลและนิำาไปใช้ต่อ ข้ณะเด่ยวกันิ หลายหน่ิวยงานิม่การเปล่�ยนิแปลงระบับัการจัดเก็บัตามระบับัข้อง
มหาวิที่ยาลัย เช่นิ หน่ิวยงานิประกันิคุณภาพิใช้ระบับั EdPEx งานิบัุคลากรใช้ระบับั ERP งานิการศ่กษา 
ใช้ฐานิข้้อมูลข้องที่างบััณฑิตวิที่ยาลัย ฯลฯ ฐานิข้้อมูล DIPSRA จ่งยังใช้บัันิท่ี่กงานิวิจัยและวิชาการ โดย 
ยังไม่ได้พิัฒนิาปรับัปรุงระบับัฐานิข้้อมูล (ภาสูกร บัุญคุ้ม, การสู่�อสูารระหว่างบัุคคล [email], 10 มิถุนิายนิ 
2564)

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม(22) (23)



(keyword) ในิการวิเคราะห์ฐานิข้้อมูลสัูญญาโครงการวิจัย ฐานิข้้อมูลงานิวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ 

ข้องนิกัศ่กษา ฐานิข้อ้มูลสูิ�งต่พิมิพิ ์ฐานิข้อ้มูลการจัดอบัรมระยะสูั�นิข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ม่บัันิท่ี่ก

ไว้ที่ั�งหมด รวมที่ั�งฐานิข้้อมูลข่้าวเก่�ยวกับัสูถาบัันิฯ ระหว่างปี พิ.ศ. 2537 - มิถุนิายนิ 2564 

โดยกำาหนิดเป็นิหัวข้้อหลักและหัวข้้อรอง 5 ประเด็นิ เพิ่�อการวิเคราะห์ผลงานิทัี่�งหมด 

ข้องสูถาบัันิฯ

เน่ิ�อหาท่ี่�ปรากฏในิหนิังสู่อเล่มน่ิ�จ่งเป็นิตัวตนิและบัที่บัาที่ข้องสูถาบัันิฯ ผ่านิสูอง 

องค์ประกอบัหลัก นิั�นิค่อ (1) สู่วนิที่่�เป็นิโครงสูร้างและองค์ประกอบัข้องสูถาบัันิฯ  

อันิหมายถ่งท่ี่�มาและประวัติการก่อตั�งสูถาบัันิฯ ในิมหาวิที่ยาลัยมหิดล และบัุคลากร 

สู่วนิต่างๆ ข้องสูถาบันัิฯ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่่�ผ่านิมา และ (2) หนิ้าที่่�และบัที่บัาที่ข้อง

สูถาบัันิฯ ในิด้านิงานิวิจัย การเร่ยนิการสูอนิ การอบัรมระยะสูั�นิ บัริการวิชาการหร่อ 

การเผยแพิร่ความรู้สูู่สัูงคม และภาพิปรากฏผ่านิสู่�อสูาธุ์ารณะ เหล่าน่ิ�ประกอบักันิเป็นิ 

อัตลักษณ์ข้องสูถาบัันิฯ ซ่�งได้แสูดงให้เห็นิในิแต่ละที่ศวรรษ5 ผ่านิผลงานิในิหัวข้้อด้านิ

ประชากรและสูังคม 5 ประเด็นิหลัก คอ่ (1) ประชากรและการเปล่�ยนิแปลง (2) สูุข้ภาพิ

และการพิัฒนิาคุณภาพิช่วิตประชากร (3) อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ (4) สูุข้ภาวะครอบัครัว และ 

(5) เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ รายละเอ่ยดข้องแต่ละประเด็นิหลักสูามารถดูได้ในิล้อมกรอบั  

‘5 ประเด็นิเด่นิด้านิประชากรและสูังคมข้องสูถาบัันิฯ’

5 โครงการฯ ได้แบั่งระยะเวลาในิการศ่กษาออกเป็นิ 5 ช่วง ค่อ ช่วงแรกตั�งสูถาบัันิฯ พิ.ศ. 2514 - 2524  
ช่วงท่ี่� 2 พิ.ศ. 2525 - 2534 ช่วงท่ี่� 3 พิ.ศ. 2535 - 2544 ช่วงที่่� 4 พิ.ศ. 2545 - 2554 และช่วงที่่� 5  
พิ.ศ. 2555 - 2564

5 ประเด็นิเด่นิด�านิประชากรและสังคมขีองสถาบันิฯ

ตลอด 50 ปีท่ี่�ผ่านิมา สูถาบัันิฯ ไม่เพิย่งม่บัที่บัาที่โดดเด่นิในิการนิำาเสูนิอความรู ้

ความเข้้าใจด้านิประชากรเที่่านัิ�นิ แต่ยังได้เช่�อมโยงกลุ่มประชากรหร่อประเด็นิด้านิ

ประชากรท่ี่�ศ่กษาเหลา่นิั�นิเข้า้กับัปรากฏการณ์ที่างสัูงคมต่างๆ ผลงานิและบัที่บัาที่ที่าง

วิชาการและสัูงคมข้องสูถาบันัิฯ ในิหนิังสู่อเล่มนิ่�แบั่งออกตาม 5 ประเด็นิหลัก ดังนิ่�

1) ประชากรและการเปล่�ยนุแปลงประชากร หมายถ่งการศ่กษาพิลวัต 
ข้องประชากร (Population dynamics) ท่ี่�ม่ผลมาจากการเกิด การตาย และ 

การย้ายถิ�นิ อันิหมายรวมถ่ง  

(ก) การศึึกษาด้้านิประชากรศึาสตร์ (formal demography) การเฝ้้าระวัง

และการเปลี�ยนิแปลงของประชากร ได้แก่ สูถิติประชากร ข้้อจำากัด 

และผลกระที่บัในิด้านิข้นิาด จำานิวนิ องคป์ระกอบั การฉายภาพิประชากร 

การคาดประมาณ และการที่ำาสูำามะโนิประชากร เป็นิต้นิ

(ข้) การศึึกษาความสัมพันิธ์์ขององค์ประกอบและประสบการณ์ีชีวิตของ

ประชากร ในิด้านิการเกิด การแต่งงานิ การหย่าร้าง ครัวเรอ่นิ/การสูร้าง

ครอบัครัว การย้ายถิ�นิ การเจ็บัป่วย และการตาย รวมไปถ่งความสัมพันิธ์์

ขององค์ประกอบมิติต่างๆ ที�ส่งผลต่อลักษณีะทางประชากร เช่นิ เพิศ 

อายุ เช่�อชาติ ชาติพิันิธุ์ุ์ อาช่พิการงานิ การศ่กษา ท่ี่�อยู่อาศัย ศาสูนิา 

สูถานิะที่างกฎหมาย สูถานิภาพิการแต่งงานิ ความเป็นิอยู่ การบัริโภค 

บัริการสูุข้ภาพิ สูภาพิแวดล้อม ความเป็นิเม่อง ชนิบัที่ ภูมิภาคต่างๆ 

เป็นิต้นิ 

(ค) การศึึกษาประชากรเฉพาะกลุ่ม อาที่ิ แรงงานิข้้ามชาติ ผูสูู้งอายุ เยาวชนิ 

วัยรุ่นิ เด็ก คนิพิิการ ผู้ต้องข้ัง คนิด้อยโอกาสูที่างสูังคมและเศรษฐกิจ  

กลุ่มประชากรตามรุ่นิที่่�เกิด เช่นิ Gen X, Y, Z, Alpha เป็นิต้นิ

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม(24) (25)



2) ประชากรกับสุุขภาพและการพัฒนาคุุณภาพชีวิิต หมายถ่ง การศ่กษา
ประเดน็ิท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัสูขุ้ภาพิและคณุภาพิช่วติข้องประชากร ผลกระที่บัตอ่พิฤติกรรม

สูุข้ภาพิลักษณะต่างๆ และปัจจัยที่่�เก่�ยวข้้องกับัคุณภาพิช่วิตข้องประชากรกลุ่มต่างๆ 

ที่ั�งความอยู่ด่กินิด ่ความทีุ่กข้์ความสูุข้ ช่วิตความเป็นิอยู่ การสู่งเสูริมสูุข้ภาพิ ภาวะ

โภชนิาการ ภาวะความเจ็บัป่วยหร่อความเสู่�ยงที่างสูุข้ภาพิ บัริการสูาธุ์ารณสุูข้และ 

การพิัฒนิา เป็นิต้นิ 

3) อนามััยเจริญพันธุ์ุ� หมายถ่ง การศ่กษาเก่�ยวกับัช่วิตและภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ 

ข้องประชากรในิภาพิรวม สูถานิะและปัจจัยด้านิต่างๆ ท่ี่�สู่งผลต่อความสูามารถ 

ในิการม่ลูก สูุข้ภาพิและบัริการด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ การวางแผนิครอบัครัว  

การคุมกำาเนิิด การตั�งครรภ์ การแที่้ง การเล่�ยงดู/อนิามัยแม่และเด็ก เอดสู์และ 

โรคติดต่อที่างเพิศสูัมพิันิธุ์์ อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ในิกลุ่มวัยต่างๆ เป็นิต้นิ

4) สุุขภาวิะคุรอบคุรัวิ หมายถ่ง ภาวะการสูร้างครอบัครัว การแต่งงานิ  
การหย่าร้าง ความสูมัพินัิธ์ุ์ในิครอบัครวั บัที่บัาที่หน้ิาท่ี่�ข้องครอบัครวั เช่นิ การเล่�ยงดู 

การคุม้ครองดูแลเด็ก ฯลฯ สูถานิะข้องครอบัครวั ข้นิาดและองค์ประกอบั ปัจจยัตา่งๆ 

ที่่�สู่งผลต่อการดำาเนิินิช่วิตครอบัครัว ที่ั�งในิระดับัปัจเจกบุัคคล ครอบัครัว และชุมชนิ 

ได้แก่ เศรษฐกิจ สูภาพิแวดล้อม เป็นิต้นิ รวมที่ั�งลักษณะข้องครอบัครัวที่่�อาจเปล่�ยนิ

ไปในิแต่ละช่วงช่วิต เช่นิ ครอบัครัวข้ยาย ครอบัครัวเด่�ยว ครอบัครัวข้้ามรุ่นิ เป็นิต้นิ

5) เพศภาวิะ/เพศวิิถี ีหมายถ่ง การศ่กษาปรากฏการณ์และประสูบัการณ์ด้านิ

เพิศข้องประชากร ที่ั�งในิที่างสูรร่ะ/กายภาพิ ที่างจิตใจ และที่างสูังคมวัฒนิธุ์รรม ซ่�ง

หมายความรวมถ่งการศ่กษาเร่�องเพิศในิมิติข้อง (ก) เพิศภาวะหร่อบัที่บัาที่ที่างเพิศ 

บัรรที่ัดฐานิที่างเพิศ (ข้) เพิศวิถ ่ได้แก่ ที่ัศนิะ ความสูนิใจที่างเพิศ การแสูดงออก

ที่างเพิศ ฯลฯ (ค) แบับัแผนิข้องความสัูมพัินิธ์ุ์ระหว่างเพิศ รวมถ่งการละเมิดและ 

ความรุนิแรงที่างเพิศ ความรุนิแรงในิช่วิตคู ่(ง) พิฤติกรรมและประสูบัการณ์ที่างเพิศ 

สูขุ้ภาวะและสุูข้ภาพิที่างเพิศ รวมถ่งเพิศศ่กษาและการเรย่นิรูด้า้นิเพิศข้องคนิในิสัูงคม

แมสู้ถาบัันิฯ จะโดดเด่นิในิการผลิตงานิในิ 5 ประเดน็ิหลกัข้้างต้นิ แตไ่ด้ที่ำางานิ

และสูร้างองค์ความรู้ในิประเด็นิเร่งด่วนิที่างสูังคมอ่�นิๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นิ 

การศ่กษาประเด็นิที่่�เก่�ยวข้้องกับัองค์ประกอบัด้านิต่างๆ ที่่�สู่งผลกระที่บัต่อประชากร 

เช่นิ สูิ�งแวดล้อม ความที่ันิสูมัย ต้นิทุี่นิมนิุษย์ (human capital) ตลาดแรงงานิ 

อาช่พิการงานิ ฐานิข้้อมูล รวมถ่งประเด็นิร่วมสูมัยหร่อปรากฏการณ์ในิสูังคม เช่นิ 

ความข้ัดแย้งที่างการเม่อง ความเป็นิธุ์รรมที่างสัูงคม การค้ามนิุษย์ ปัญหาพิลังงานิ 

เป็นิต้นิ

ในิวาระครบัรอบั 50 ปีข้องการก่อตั�ง ประสูบัการณ์และผลงานิข้องสูถาบัันิ 

วิจัยประชากรและสัูงคมปรากฏอยู่ในิหนิังสู่อเล่มนิ่� ผ่านิการนิำาเสูนิอในิ 8 บัที่ต่อไปนิ่�  

โดยบัที่ท่ี่�หนิ่�ง เริ�มด้วยเร่�องราวข้องการก่อตั�งสูถาบัันิฯ และบัที่ท่ี่�สูอง นิำาเสูนิอเร่�อง ‘คนิ’ 

ข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม เป็นิสูองบัที่ท่ี่�ว่าด้วยโครงสูร้างและองค์ประกอบั 

ข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�เปล่�ยนิแปลงในิระยะเวลา 50 ปีที่่�ผ่านิมา จากท่ี่�ไม่ม่คนิที่ำางานิ ไม่ม่ 

แม้อาคารเป็นิข้องตัวเอง ต้องข้อย่มตำาแหนิ่งที่ำางานิจากคณะอ่�นิ ได้รับัการสูนัิบัสูนุินิ 

จากสูถาบัันิวิชาการต่างประเที่ศ ค่อยเติบัโตลงหลักปักฐานิ สูู่การม่ท่ี่�ที่างถาวร ที่ำางานิ

วิชาการอย่างเป็นิตัวข้องตัวเอง ม่บัุคลากรกว่าร้อยคนิในิวันินิ่� 

จากโครงสูร้างและองค์ประกอบัข้้างต้นิ สูู่เน่ิ�อหาอันิเป็นิหัวใจสูำาคัญข้องการเป็นิ

สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูงัคมในิอ่ก 6 บัที่ต่อมา นิั�นิคอ่ บัที่ที่่� 3 วา่ดว้ยผลงานิการที่ำางานิ

วิจัยด้านิประชากรและสูังคม อันิเป็นิพิันิธุ์กิจหลักตลอดระยะเวลาคร่�งศตวรรษท่ี่�ผ่านิมา 

โดยให้ภาพิรายละเอ่ยดข้องการที่ำาวิจัยในิแต่ละประเด็นิจำาแนิกระยะเวลาแต่ละที่ศวรรษ  

บัที่ที่่� 4 นิำาเสูนิอถ่งพิันิธุ์กิจอ่กด้านิหนิ่�งที่่�มค่วามสูำาคัญ นิั�นิคอ่ การผลิตบััณฑิตปริญญาโที่

และปรญิญาเอก บัที่นิ่�ใหร้ายละเอ่ยดพิฒันิาการข้องแต่ละหลกัสูตูรท่ี่�สูถาบัันิฯ เคยเปดิสูอนิ

รวม 6 หลักสููตร โดยปัจจุบัันิสูถาบัันิฯ จัดการเร่ยนิการสูอนิรวม 4 หลักสููตร ที่ั�งระดับั

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม(26) (27)



ข้องสูถาบัันิฯ หร่อ ‘ประชากรออนิไลนิ์’ โดยผลงานิ ประสูบัการณ์ และความเช่�ยวชาญ 

ท่ี่�สูถาบัันิฯ สูั�งสูมมาทัี่�งหมดปรากฏเป็นิข้่าวและได้รับัการกล่าวถ่งในิสู่�อสูาธุ์ารณะ  

โดยเฉพิาะในิฐานิะท่ี่�สูถาบัันิฯ เป็นิแหล่งอ้างอิงด้านิประชากรข้องสูังคมไที่ย ควบัคู่ไปกับั

การที่ำางานิวิจัยเพิ่�อข้ับัเคล่�อนิสูังคมด้านิต่างๆ ดังท่ี่�ปรากฏในิบัที่ท่ี่� 7 สูถาบัันิฯ ในิสู่�อ

สูาธุ์ารณะ: วชิาการสููสัู่งคม ดว้ยเน่ิ�อหาทัี่�งหมดเหลา่น่ิ�สููบ่ัที่สุูดท้ี่าย อันิเป็นิภาพิสูรุปที่ั�งหมด

ในิช่วง 50 ปีท่ี่�ผ่านิมาข้องสูถาบัันิฯ ในิฐานิะสูถาบัันิวิจัยด้านิประชากรและสูังคมข้อง

ประเที่ศไที่ย ท่ี่�ก่อเกิดและเติบัโตผ่านิการที่ำางานิที่่�สูอดคล้องกับัการขั้บัเคล่�อนิสูถานิการณ์

ประชากรและสูังคม ที่ั�งในิระดับัประเที่ศและการเคล่�อนิไหวระดับัโลก 

การที่บัที่วนิหวนิมองประวตัศิาสูตร์สูถาบัันิฯ ตั�งแต่แรกตั�งกอ่นิจะเข้้าสููท่ี่ศวรรษท่ี่�หก

ในิครั�งน่ิ� ที่ำาให้เหน็ิภาพิอยา่งชัดเจนิว่าสูถาบัันิฯ เติบัโตเป็นิหนิ่�งในิสูถาบัันิวิจัยดา้นิประชากร

และสูงัคมท่ี่�สูำาคญัข้องสูงัคมไที่ยในิวนัิน่ิ�ได ้ดว้ยการใหโ้อกาสูข้องผูค้นิมากมายในิสูงัคมไที่ย 

ดว้ยการเห็นิความสูำาคญัข้องการวิจัยดา้นิประชากร การที่ำางานิวิชาการเพ่ิ�อข้บััเคล่�อนิสูงัคม 

ที่ำาใหสู้ถาบัันิฯ ในิวนัิน่ิ�เปน็ิผูเ้ช่�อมโยงเร่�องราวและความรูด้า้นิประชากรและการเปล่�ยนิแปลง

ประชากรเข้้ากับัปรากฏการณ์ที่างสัูงคมหลากหลายมิติ ผ่านิการที่ำางานิวิจัย ผ่านิการเร่ยนิ

การสูอนิและการอบัรมระยะสูั�นิ ผ่านิการเผยแพิรข้่้อมูลความรู ้และผ่านิสู่�อต่างๆ สูถาบัันิฯ 

เป็นิทัี่�งผู้นัิบัคนิและสูร้างคำา อธุ์ิบัายความหมายและความรู้ความเข้้าใจในิเร่�องประชากร 

และสูังคม เป็นิหน่ิ�งในิเสู่ยงสูะที่้อนิด้านิสูิที่ธิุ์มนิุษยชนิแที่นิประชากรชายข้อบักลุ่มต่างๆ 

เพิ่�อใหไ้ด้รบััการปฏิบัติัและเข้า้ถ่งสูทิี่ธิุ์ขั้�นิพิ่�นิฐานิท่ี่�มนุิษย์ที่กุคนิควรได้รับัอย่างเสูมอภาคและ

เป็นิธุ์รรมไม่แตกต่างจากคนิทีุ่กกลุ่มในิสูังคมไที่ย เหล่าน่ิ�เป็นิบัที่บัาที่สูำาคัญข้องสูถาบัันิฯ  

ท่ี่�ได้รว่มเช่�อมโยง ‘คนิ’ กบัั ‘สูงัคม’ บันิพิ่�นิฐานิข้องความรู ้ความเข้้าใจ และความละเอ่ยด

อ่อนิต่อช่วิตและความเปล่�ยนิแปลงข้องสูังคมในิมิติต่างๆ 

ย่างก้าวต่อไปสูู่ที่ศวรรษท่ี่�หกข้องสูถาบัันิฯ ที่่ามกลางการเปล่�ยนิแปลงข้องโลก 

และช่วิตข้องผูค้นิ จ่งนิ่าจะเป็นิประสูบัการณ์ที่่�นิ่าสูนิใจไม่นิ้อย

ปริญญาโที่และเอก บัที่ที่่� 5 เป็นิเร่�องข้องพิันิธุ์กิจด้านิการจัดอบัรมระยะสูั�นิที่่�เริ�มต้นิในิ  

พิ.ศ. 2520 จนิถ่งปัจจุบัันิ ม่ทัี่�งการอบัรมสูำาหรับัคนิไที่ย (ใช้ภาษาไที่ย) และการอบัรม

สูำาหรบััคนิต่างชาต ิ(ใช้ภาษาอังกฤษ) โดยจำาแนิกไดเ้ป็นิการจดัอบัรมท่ี่�สูถาบัันิฯ จดัประจำา 

การจัดอบัรมท่ี่�เป็นิความร่วมมอ่กบััหนิว่ยงานิต่างๆ และการจัดตามการร้องข้อข้องเครอ่ข้า่ย

องค์กร 

จากพิันิธุ์กิจ 3 ประการข้้างต้นิสูู่อ่กหนิ่�งบัที่บัาที่ข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิค่อเนิ่�อหา 

ในิบัที่ที่่� 6 การถ่ายที่อดประสูบัการณ์ความรู้สูู่สูังคมสูาธุ์ารณะ ผ่านิการผลิตเอกสูารต่พิิมพิ์ 

รายงานิวิจัย จดหมายข้่าว ตำารา วารสูาร บัที่ความ สู่�อเผยแพิร่ต่างๆ ตั�งแต่ที่ศวรรษแรก

จนิถ่งปัจจุบัันิ รวมทัี่�งการเผยแพิร่ข้้อมูลและความรู้ด้านิประชากรและสูังคมผ่านิเว็บัไซต ์

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม(28) (29)



1
การึ่ก่อเกิด
สัถาบันำวิจัยปรึ่ะชากรึ่และสัังคม
กฤตยา อาชวินิจกุล

1.1 นำำาเรึ่ื�อง

ประชากรศาสูตร์ (Demography) เป็นิสูาข้าวิชาความรู้ที่่�ก่อเกิดเม่�อไม่นิานินัิก ว่ากันิ

ว่าการศ่กษาที่างประชากรศาสูตร์แบับัยุคสูมัยใหม่เริ�มข้่�นิในิต้นิคริสูต์ศตวรรษ 19 นิ่�เอง 

จากการเป็นิศาสูตรท์ี่่�มุ่งศ่กษาการเปล่�ยนิแปลงข้องข้นิาดโครงสูร้างหรอ่องคป์ระกอบัและ

การกระจายตัวข้องประชากร (Hauser & Duncan, 1959) และเป็นิที่่�เข้้าใจชัดเจนิในิ

แวดวงประชากรศ่กษาว่า องค์ประกอบัข้องการเปล่�ยนิแปลงประชากรท่ี่�สูำาคัญม่ 3 มิติ

ด้วยกันิ นัิ�นิค่อ การเกิด การตาย และการย้ายถิ�นิ เนิ่�องจากการเกิดที่ำาให้จำานิวนิ

ประชากรเพิิ�มข่้�นิ สู่วนิการตายแนิ่นิอนิว่าที่ำาให้จำานิวนิคนิลดลง และการย้ายถิ�นิที่ำาให้

ข้นิาดและองค์ประกอบัข้องประชากรในิถิ�นิต้นิที่างและถิ�นิปลายที่างเปล่�ยนิแปลงไป



นิ่าสูนิใจว่า ระหุว่างการเกิด้ การตาย และการย้ายถิ่ิ�นิ อะไรคือมิติประชากร 

ที�สำาคัญที�สุด้จนิก่อใหุ้เกิด้สาขาวิชาประชากรศึาสตร์ และสถิ่าบันิทางประชากรที�มี

กระจายตัวอย่่ในิทุกทวีปของโลก?

ประวัติศาสูตร์ว่าด้วยตัวเลข้การเพิิ�มจำานิวนิประชากรโลกแสูดงให้เห็นิว่า ในิช่วง

เวลาหนิ่�งศตวรรษ ระหวา่ง ค.ศ. 1900 - 2000 ประชากรโลกเพิิ�มข้่�นิ 4 เท่ี่า จากจำานิวนิ 

1.5 พินัิล้านิคนิกลายเป็นิ 6 พินัิล้านิคนิ อตัราเพิิ�มประชากรข้องโลกในิช่วงหนิ่�งศตวรรษ

นิ่�ม่ความแตกต่างกันิมากระหว่างที่ว่ปยุโรปกับัที่วป่อ่�นิๆ กล่าวคอ่ จำานิวนิประชากรในิ

ยุโรปเพิิ�มข่้�นิร้อยละ 124 ข้ณะที่่�สู่วนิอ่�นิๆ ข้องโลกเพิิ�มสููงข่้�นิถ่งร้อยละ 349 (New 

Internationalist, 2016) ความวิตกกังวลเก่�ยวกับัจำานิวนิประชากรท่ี่�เพิิ�มข่้�นิมากน่ิ� 

เริ�มเกิดข่้�นิตั�งแต่ช่วงกลางครสิูต์ศตวรรษท่ี่� 19 องคก์ารสูหประชาชาติได้จัดประชุมระดบัั

โลกเร่�องประชากรข้องโลกข้่�นิเป็นิครั�งแรก ณ กรุงโรม ในิ ค.ศ. 1954 (พิ.ศ. 2497) 

เป้าหมายหลักข้องการประชุมค่อ เพิ่�อสูร้างความเข้้าใจเร่�องสูถานิการณ์ที่างประชากร

ข้องโลกโดยเฉพิาะในิประเที่ศกำาลังพิัฒนิา และเพ่�อสุนับสุนุนให้้เกิดการจัดตั�งสุถีาบัน
ทางประชากรข้�นในภูมัิภาคุต่างๆ ของโลก และเตรียมัการสุร้างผูู้้ชำานาญการ 
ในการศ้กษาวิจิัยและวิิเคุราะห้�สุถีานการณ�ประชากรข้�น (United Nations, 2016)

ท่ี่�จริงแล้ว ความวิตกกังวลเร่�องประชากรจะล้นิโลกเกิดข่้�นิก่อนิหนิ้านัิ�นิด้วย 

แนิวคิดแบับัมัลทีู่เซ่�ยนิ (Multhusian) ที่่� Thomas Robert Multhus เสูนิอไว้ตั�งแต่ 

ค.ศ. 1798 (พิ.ศ. 2341) ในิหนิังสู่อ “Essay on the Principle of Population” 

ว่า การเพิิ�มจำานิวนิประชากรม่ลักษณะที่ว่คูณค่อ จาก 2 เป็นิ 4 เป็นิ 16... ข้ณะท่ี่� 

การเพิิ�มปริมาณอาหารในิโลกนิ่�เพิิ�มแบับัคณิตศาสูตร์ค่อ จาก 1 ไป 2 ไป 3 ไป 4... 

ถ่งแม้แนิวคิดน่ิ�กลัวว่าคนิจะเพิิ�มจำานิวนิมากข่้�นิจนิสูังคมไม่สูามารถผลิตอาหาร 

ให้เพิ่ยงพิอได้ แต่มัลทีู่เซ่�ยนิก็คัดค้านิการใช้วิธุ์่คุมกำาเนิิด โดยเสูนิอให้ใช้แนิวที่าง

https://www.worldometers.info/watch/world - population/

การก่อเกิดสถาบัันวิิจััยประชากรและสังคมคร่�งศตวิรรษประชากรและสังคม2 3



จริยธุ์รรมเพ่ิ�อชะลอการเกิดข้องประชากรแที่นิ เช่นิ แต่งงานิให้ช้าลง ม่ลูกเม่�อฐานิะ 

ที่างเศรษฐกิจพิร้อม เป็นิต้นิ (Solem, Klein, Muñiz - Solari, & Ray, 2010) ต่อมา 

ม่การใช้แนิวคิดแบับัมัลทีู่เซ่�ยนิในิการรณรงค์สูนัิบัสูนุินิการควบัคุมอัตราเพิิ�มประชากร

โดยใช้วิธุ์่คุมกำาเนิิดสูมัยใหม่ จ่งเร่ยกกันิว่าเป็นิแนิวคิดแบับันิโ่อมัลทีู่เซ่�ยนิ หร่อคตินิิยม

มัลที่ัสูใหม่ (Neo - Multhusian) (Marsh & Alagona, 2008) หร่อท่ี่�เร่ยกเป็นิ 

ภาษาไที่ยว่า “ข้บัวนิการประชากร” (กฤตยา อาชวนิิจกุล, 2547, นิ. 37 - 146)

การจัดประชุมระดบััโลกที่างประชากรครั�งที่่� 2 เกดิข่้�นิ ณ กรงุเบัลเกรด ประเที่ศ

เซอร์เบ่ัย ในิ ค.ศ. 1965 (พิ.ศ. 2508) ซ่�งเป็นิการประชุมในิระดับัผู้เช่�ยวชาญ  

ม่เป้าหมายเพ่ิ�อวิเคราะห์ภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ในิฐานิะท่ี่�เป็นิสู่วนิหน่ิ�งข้องนิโยบัายวางแผนิ 

การพิัฒนิาประเที่ศ การประชุมครั�งที่่� 3 เกิดข่้�นิในิอ่ก 9 ปี ต่อมาหลังจากนัิ�นิ ในิ 

ค.ศ.1974 (พิ.ศ. 2517) ณ กรุงบัูคาเรสูต์ ประเที่ศโรมาเนิ่ย เป็นิการประชุมครั�งแรก 

ท่ี่�ม่ตัวแที่นิระดับัรัฐเข้้าร่วม 136 ประเที่ศ ม่ผู้เข้้าร่วมประชุมมากถ่ง 1,400 คนิ  

ข้้อถกเถ่ยงสูำาคัญในิการประชุมค่อความเช่�อมโยงระหว่างมิติประชากรกับัการพิัฒนิา  

มติท่ี่�ประชุมครั�งน่ิ�ออกมาในิรูป “แผนิปฏิิบัติการประชากรโลก” ท่ี่�เนิ้นิว่า “นิโยบัาย

ประชากร” เป็นิองค์ประกอบัสูำาคัญข้องนิโยบัายการพัิฒนิาเศรษฐกิจและสัูงคมข้อง

ประเที่ศ นิ่าสูนิใจว่า “แผนิปฏิิบัติการประชากรโลก” ได้ระบุัถ่งข้้อเสูนิอแนิะสูำาหรับั

ประเที่ศสูมาชิกที่่�สูำาคัญ 2 เร่�องด้วยกันิ ค่อ (UNFPA, n.d.)

(1) เคุารพและประกนัสุทิธุ์ขิองบคุุคุลที�จะตดัสุนิใจอย่างอสิุระ และจะไดร้บัขอ้มูัล
รอบด้านว่ิาต้องการมัีลูกกี�คุนและต่อระยะห่้างของการตั�งคุรรภ�แต่ละคุรั�ง 

(2) การพิฒันิาคณุภาพิช่วติที่่�สูำาคญัคอ่ ตอ้งพิฒันิาสูถานิภาพิผูห้ญงิใหเ้สูมอภาค

กับัผู้ชาย ซ่�งจะสู่งผลให้ผู้หญิงสูามารถเข้้ามาม่สู่วนิในิการกำาหนิด 

ข้นิาดครอบัครัวให้เล็กลงหร่อม่ลูกน้ิอยลง ในิที่างกลับักันิ การม่ลูกนิ้อยลง 

ก็จะช่วยพิัฒนิาสูถานิภาพิข้องผูห้ญิงในิระดับัปัจเจกบุัคคลด้วย

การประชุมระดับัโลกที่างประชากรครั�งท่ี่� 4 ในิ ค.ศ. 1984 (พิ.ศ. 2527)  

จัดข่้�นิท่ี่�กรุงเม็กซิโกซิต่� ประเที่ศเม็กซิโก ม่ตัวแที่นิระดับัรัฐเข้้าร่วมถ่ง 147 ประเที่ศ  

ในิข้ณะนัิ�นิม่ 123 ประเที่ศท่ี่�ประกาศนิโยบัายควบัคุมประชากรสูนิับัสูนิุนิโครงการ

วางแผนิครอบัครัว เพิ่�อชะลออัตราเพิิ�มประชากรข้องประเที่ศในิโลกที่่�สูามเป็นิสู่วนิใหญ่ 

เช่นิ ไที่ย บัังกลาเที่ศ บัราซิล จ่นิ อินิเด่ย อินิโดนิ่เซย่ เคนิยา เม็กซิโก ฯลฯ ข้ณะที่่�

ประเที่ศในิโลกท่ี่�หนิ่�ง ได้แก่ นิอร์เวย์ สูว่เดนิ และสูหราชอาณาจักร ประกาศเพิิ�ม 
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การสูนิับัสูนิุนิโครงการประชากรและการวางแผนิครอบัครัว มติในิท่ี่�ประชุมครั�งนิ่�ค่อ  

การที่บัที่วนิย่นิยันิและข้ยายแผนิปฏิบััติการท่ี่�ตกลงกันิในิการประชุมครั�งท่ี่�แล้ว โดยท่ี่�

ประชุมได้เนิ้นิยำ�าถ่งเร่�องสูิที่ธุ์ิมนิุษยชนิข้องบัุคคลและครอบัครัวชัดเจนิมากข้่�นิ (United 

Nations Population Division, 2016)

การประชุมครั�งท่ี่� 5 จัดในิช่�อว่า “การประชุมนิานิาชาติเร่�องประชากรและ 

การพิัฒนิา” ในิ ค.ศ. 1994 (พิ.ศ. 2537) ณ กรุงไคโร ประเที่ศอ่ยิปต์ ซ่�งอาจกล่าวได้

ว่าเป็นิครั�งสูุดท้ี่าย1 เป็นิการประชุมครั�งแรกที่่�หยิบัยกประเด็นิเร่�อง “ผ่้หุญิงและสิทธ์ิ

อนิามัยเจรญิพนัิธ์ุ์” มาพิจิารณาอยา่งจรงิจัง ดงั “แผนิปฏบิัติัการ”2 ท่ี่�รบััรองในิท่ี่�ประชมุ

ซ่�งระบัวัุตถปุระสูงค์หลกัข้องโครงการประชากรว่า คอ่การสูง่เสูรมิสูทิี่ธุ์อินิามัยเจรญิพินัิธุ์ุ์

ข้องผู้หญิง ดังท่ี่�กำาหนิดนิิยามไว้ในิย่อหนิ้า 7.2 ว่า “ผ่้หุญิงสามารถิ่และมีเสรีภาพ 

ในิการตัด้สินิใจได้้ด้้วยตนิเองว่าต้องการมีล่กหุรือไม่ จะมีเมื�อใด้ และจะมีสักกี�คนิ”  

ดงันัิ�นิ โครงการวางแผนิครอบัครัวที่่�ด่จะต้อง “ไม่มรีป่แบบของบรกิารแบบกึ�งบงัคับและ

หุรือการชักจ่งใจด้้วยวิธ์ีต่างๆ ว่าใหุ้ใช้หุรือไม่ใหุ้ใช้วิธ์ีคุมกำาเนิิด้” รวมทัี่�งหนิ่วยบัริการ 

“ไม่ควรกำาหุนิด้กลุ่มเป้าหุมาย หุรือโควต้าในิการใหุ้บริการ” โดยนิัยแล้ว สูาระข้อง

โครงการลักษณะน่ิ�ครอบัคลุมมิติแนิวคิดทัี่�งด้านิสูตร่นิิยมและสูิที่ธิุ์มนิุษยชนิ นิั�นิค่อ 

ยุติความพิยายามใดๆ ที่่�จะควบัคุมการเจริญพิันิธุ์ุ์ข้องผู้หญิง (Hodgson & Watkins, 

1997, p. 470)

1 เพิราะจนิถ่งข้ณะน่ิ� (พิ.ศ. 2564) องค์การสูหประชาชาติก็ยังไม่ม่แผนิการจัดประชุมประชากรโลก 
ครั�งที่่� 6 แต่อย่างใด
2 แผนิปฏิบััติการนิ่�ม ่139 ประเที่ศได้ให้สูัตยาบันัิรับัรอง รวมประเที่ศไที่ย
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จากความเห็นิพ้ิองร่วมกันิข้องโลกในิการจัดการจำานิวนิประชากรข้้างต้นิ  

ห้ลายประเทศได้ขับเคุล่�อนนโยบายคุวิบคุุมัประชากรตามัคุตินิยมัมััลทัสุให้ม่ั (Neo -  
Multhusian) ซ้ึ่�งกลายเป็นที�มัาสุำาคัุญของการก่อเกิดของสุถีาบนัประชากรเก่อบทั�งห้มัด
ในโลกกำาลังพัฒนา รวิมัถ้ีงสุถีาบันวิิจัยประชากรและสุังคุมั มัห้าวิิทยาลัยมัหิ้ดล และ
สุถีาบันประชากรศาสุตร� จุฬาลงกรณ�มัห้าวิิทยาลัย3 ในิประเที่ศไที่ย

ในิระยะแรก สูถาบัันิด้านิประชากรเหลา่น่ิ�มุ่งศ่กษาและสูง่เสูรมิการวิจยัท่ี่�เก่�ยวกับั

ภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ โดยเฉพิาะในิประเที่ศกำาลังพิัฒนิา ดังโครงการ “การสูำารวจภาวะ 

เจริญพิันิธุ์ุ์ระดับัโลก (World Fertility Survey)” รอบัแรก (ค.ศ. 1975 - 1982) ท่ี่�ม่ 

การสูำารวจรวม 62 ประเที่ศ และในิรอบัที่่�สูอง (ค.ศ. 1985) สูำารวจรวม 74 ประเที่ศ 

(Tabutin, 2007, p. 4) เพ่ิ�อหวงัให้เกิดการควบัคมุอตัราเกิดผา่นิการวางแผนิครอบัครวั

หร่อการคุมกำาเนิิดแบับัสูมัยใหม่ ที่ั�งหมดน่ิ�ค่อการควบัคุมจำานิวนิประชากรไม่ให้เพิิ�ม 

สููงข้่�นิอย่างรวดเร็วตามนิโยบัายรัฐบัาลข้องประเที่ศนิั�นิๆ ในิฐานิะที่่�เป็นิสูมาชิกองค์การ

สูหประชาชาติที่่�ได้สูมาที่านิศล่การเร่งลดอัตราเกิดตามมติในิที่่�ประชุม

3 ปัจจุบัันิค่อ วิที่ยาลัยประชากรศาสูตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย

1.2 สัถาบันำปรึ่ะชากรึ่ในำเวทีโลก

การศ่กษาเก่�ยวกับัประชากรศาสูตร์ก่อตัวข้่�นิในิคริสูต์ที่ศวรรษ 1930 แต่สูถาบัันิ

การศ่กษาที่างประชากรศาสูตร์ก่อกำาเนิิดครั�งแรกในิโลกที่่�ประเที่ศสูหรัฐอเมริกา  

เม่�อ ค.ศ. 1945 ต่อมาหลังจากนัิ�นิไม่นิานิก็ม่การก่อตั�งสูถาบัันิที่างประชากรข่้�นิในิ 

หลายประเที่ศ อย่างไรก็ตาม องค์การสูหประชาชาติม่บัที่บัาที่สูำาคัญอย่างยิ�งในิการ

สูถาปนิาความรู้ที่างประชากรศาสูตร์ในิโลกกำาลังพิัฒนิา กล่าวค่อ ในิกลางคริสูต์

ที่ศวรรษ 1950 องค์การสูหประชาชาติได้เริ�มจัดตั�งศูนิย์วิจัยและอบัรมที่างประชากร

ระดบััภูมิภาคข่้�นิในิทุี่กที่ว่ป (ยกเว้นิยุโรป และโอเช่ยเน่ิย) พิร้อมสู่งผูเ้ช่�ยวชาญมาประจำา 

และร่วมม่อกับัรัฐบัาลท่ี่�เป็นิประเที่ศท่ี่�ตั�งศูนิย์ในิการพิัฒนิาบัุคลากรในิระดับัท้ี่องถิ�นิ  

ภายใต้การกำากับัดูแลข้องคณะมนิตร่ที่างเศรษฐกิจในิภูมิภาคนิั�นิๆ โดยในิที่วป่แอฟริกา

เน้ินิการสูำารวจเก็บัข้้อมูลและวิเคราะห์ผล ข้ณะที่่�ที่ว่ปเอเช่ยเนิ้นิการขั้บัเคล่�อนิให้เกิด 

การจัดที่ำานิโยบัายประชากร ในิกลุ่มประเที่ศละตินิอเมริกาและหมู่เกาะแคริบัเบ่ัยนิ 

เนิ้นิการอบัรมด้านิเที่คนิิคการวิเคราะห์ที่างประชากรศาสูตร์ การวิจัย และการเผยแพิร่

ข้้อมูล ทัี่�งน่ิ� ข้อบัเข้ตข้องโครงการและความลุ่มล่กข้องงานิในิแต่ละศูนิย์ภูมิภาค 

ข่้�นิอยู่กับัสูถานิการณ์ที่างการพิฒันิาประชากรในิพิ่�นิท่ี่�แต่ละแห่ง ศนูิย์ประชากรท่ี่�องค์การ 

สูหประชาชาติจัดตั�งข้่�นิม่ 5 แห่งด้วยกันิ ค่อ4 (Menon, 1986, p.139 - 145) 

(1) International Institute for Population Sciences (IIPS) บัอมเบัย์ 

ประเที่ศอินิเดย่ (1951)

(2) Latin American Demographic Center (CELADE) เม่องซานิติอาโก 

ประเที่ศชิล่ (1958)

4 ศูนิย์ที่ั�ง 5 แห่งนิ่�ได้ผลิตผู้เช่�ยวชาญที่างประชากรไปประมาณ 2,000 คนิ
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(3) Cairo Demographic Centre กรุงไคโร ประเที่ศอ่ยิปต์ (1962)

(4) Regional Institute for Population Studies เมอ่งอักกรา ประเที่ศกานิา

(5) Institut de Recherche Demographique (IFORD) ยาอุนิเด ประเที่ศ

แคเมอรูนิ (1971)

ต่อมาในิคริสูต์ที่ศวรรษ 1970 และ 1980 นิับัเป็นิช่วงเวลาท่ี่�สูาข้าวิชานิ่�ได้รับั

ความสูนิใจในิระดับันิานิาชาติมากข่้�นิ วิชาประชากรศาสูตร์ได้พิัฒนิาทัี่�งในิด้านิเน่ิ�อหา

ความรู้ และด้านิที่่�เป็นิเคร่�องม่อเที่คนิิคการวิเคราะห์และการวิจัยไปอย่างหลากหลาย 

ดว้ยความก้าวหนิา้ที่่�แตกต่างกนัิไปในิแตล่ะภมูภิาค มก่ารจัดตั�งสูถาบัันิที่างประชากรข่้�นิ

ในิทีุ่กที่ว่ป (ดูตาราง 1.1) รวมที่ั�งมแ่หล่งทีุ่นิสูนัิบัสูนิุนิหนิ่วยงานิประชากรเพิิ�มมากข้่�นิ 

ข้ณะเด่ยวกันิ ประชากรศาสูตร์ได้อาศัยจุดแข็้งจากศาสูตร์อ่�นิๆ มาเสูริมวิธุ์่การศ่กษา

ด้านิประชากร ความก้าวหน้ิาข้องวิที่ยาการคอมพิิวเตอร์ได้หนุินิเสูริมให้ม่การใช้

คณิตศาสูตร์และสูถิติศาสูตร์แบับัเข้้มข้้นิในิการศ่กษาที่างประชากรศาสูตร์  

การคาดประมาณประชากรทัี่�งที่างตรงและที่างอ้อมสูามารถที่ำาได้รวดเร็วและแม่นิยำา 

ยิ�งข่้�นิ และการศ่กษาวิจัยแบับั “ประชากรศาสูตร์พิิสูุที่ธุ์์”5 (formal or pure  

demography) ท่ี่�เน้ินิเร่�องการศ่กษาวิเคราะห์ตัวเลข้ข้นิาดและโครงสูร้างประชากร 

รวมถ่งการกระจายตวัและการเปล่�ยนิแปลงประชากรในิเชิงปรมิาณเปน็ิหลกัและสัูมพินัิธุ์์

กบััมิตทิี่างสูงัคมนิอ้ย กม่็การพิฒันิาโดยนิำาประชากรศาสูตรไ์ปเช่�อมโยงกบััสูาข้าวชิาที่าง

สูังคมศาสูตร์มากข้่�นิ ที่่�เรย่กกันิว่า “ประชากรศาสูตร์สูังคม” (social demography) 

(Tabutin, 2007)

5 แปลโดย ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล

ตาราง 1.1 จำานวินสุถีาบันประชากรที�สุ่บคุ้นได้จากโลกออนไลน� 
เมั่�อเด่อนกรกฎาคุมั 2564ก

ภ้มิภาค จำานำวนำ 
ปรึ่ะเทศข

จำานำวนำสัถาบันำ
ปรึ่ะชากรึ่

อเมริกาเหนิ่อและกลาง 23 40

อเมริกาใต้ 12 5

เอเช่ย 47 24

ยุโรป 44 50

แอฟริกา 54 10

โอเชย่เนิ่ย 14 13

รัฐที่่�นิานิาชาติบัางสู่วนิให้การรับัรอง* 10 1

รวิมั 204 143

องค์กรนิานิาชาติที่่�ที่ำางานิวิจัยด้านิประชากรค - 13

ห้มัายเห้ตุ: *ได้แก่ ไต้หวันิ ปาเลสูไตน์ิ และไซปรัสูเหนิ่อ
ที�มัา: ก. เป็นิตัวเลข้ขั้�นิตำ�าท่ี่�ผู้เข่้ยนิใช้เวลาสูำารวจประมาณหนิ่�งสูัปดาห์ ตัวเลข้จริงคาดว่า 

สููงมากกว่านิ่�
 ข้. https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-are-there-

in-the-world/
 ค. https://guides.libraries.psu.edu/applied_demography/associations; https://

www.berlinerdemografieforum.org/institutions/?lang=en
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นิับัแต่ปลายคริสูต์ที่ศวรรษ 1960 เป็นิต้นิมา นิักประชากรศาสูตร์ได้ข้ยับัข้ยาย

ข้อบัเข้ตการวิจยัไปตามสูถานิการณ์ที่างเศรษฐกิจ สูงัคม และการเม่อง ที่ั�งในิระดบััชาติ

และนิานิาชาติ ตลอดจนิความต้องการข้องแหล่งทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิการศ่กษาและการวิจัย 

สูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ได้ปรับัประเด็นิศ่กษาไปเช่�อมโยงกับัปรากฏการณ์ที่างสัูงคม

มากข่้�นิอย่างกว้างข้วาง ไม่ว่าจะเป็นิประชากรกับัการพิัฒนิา (population and  

development) ความยากจนิ (population and poverty) นิิเวศวิที่ยา  

(population and ecology) สูุข้ภาพิ (population and health) เพิศภาวะ 

(population and gender) สูิที่ธุ์ิมนิุษยชนิ (population and human rights) 

เร่�องเพิศและสูิที่ธุ์ิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ (population, sexuality and reproductive 

health) และภาวะสููงวัย (population and gerontology) ตลอดจนิเอชไอว/่เอดสู์

ด้วย สูะท้ี่อนิได้จากช่�อสูถาบัันิที่างประชากรแต่ละแห่งท่ี่�ม่ความหลากหลายมาก  

(ดูตาราง 1.2) และช่�อโครงการผลิตบััณฑิตระดับัปริญญาโที่ - เอก ท่ี่�นิำามาสูู่การเร่ยนิ 

การสูอนิในิสูาข้าเฉพิาะเจาะจงมากข่้�นิ ดังการปรับัตัวข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและ

สูังคมเอง ที่่�ปรับัเปล่�ยนิช่�อหลักสููตรภาษาไที่ยจากปริญญาโที่สูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ 

เป็นิสูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสัูงคม เม่�อ พิ.ศ. 2526 และปรบััช่�อปรญิญาโที่หลกัสูตูร

นิานิาชาตสิูาข้าวชิาประชากรและอนิามยัเจริญพินัิธุ์ุ ์ท่ี่�เปิดเม่�อ พิ.ศ. 2531 เปน็ิหลกัสูตูร

นิานิาชาติสูาข้าวิชาประชากร อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ ผู้ติดเช่�อเอชไอว่และเอดสู์ เม่�อ  

พิ.ศ. 2539 (สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 2539)

 ตาราง 1.2 ตัวิอย่างช่�อสุถีาบันทางประชากรที�สุัมัพันธุ์�กับมิัติทางสุังคุมั 
และพันธุ์กิจห้ลัก

ปรึ่ะเทศ 
(ปีที�ตั�ง) ชื�อสัถาบันำและเว็บไซต์ สัังกัดีและพันำธิกิจหลัก

อิตาลี
(ไม่ปรากฏ)

- สูถาบัันิวิจัยประชากรและ
นิโยบัายศ่กษา (Institute 
for Research on 
Population and  
Social Policies)

- https://www.irpps.cnr.
it/en/about-us/

- สูภาวิจัยแห่งชาติ
- เป็นิสูถาบัันิสูหสูาข้าที่่�วิจัย 
เก่�ยวกับัประชากร การย้ายถิ�นิ  
และระบับัสูวัสูดิการ 

สุห้รัฐอเมัริกา
(ค.ศ. 1947)

- ศูนิย์วิจัยประชากรและ
นิิเวศวิที่ยา (Center for 
Studies in Demogra-
phy and Ecology) 

- https://csde.washing-
ton.edu/

- มหาวิที่ยาลัยวอชิงตันิ 
- วิจัยและสูอนิการพิัฒนิาวิธุ์่การวัด 
ที่างประชากรแนิวใหม่ และความรู้
พิลวัตประชากรข้ั�นิสููง และสูร้างข้้อมูล
และหลักฐานิใหม่เพิ่�อสูนิับัสูนิุนิ 
การศก่ษาที่างประชากรวิที่ยา 

สุห้รัฐอเมัริกา
(ค.ศ. 1994)

- ศูนิย์วิจัยประชากรสููงวัย 
(The Population Aging 
Research Center) 

- https://parc.pop.
upenn.edu/about-
parc

- มหาวิที่ยาลัยเพินิซิลวาเนิ่ย
- วิจัยประชากรและมิติเศรษฐกิจ 
ข้องผู้สููงวัย รวมถง่กลุ่มประชากร 
ที่่�หลากหลายและกลุ่มชายข้อบั 
ที่ั�งในิประเที่ศและนิานิาชาติ 
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ปรึ่ะเทศ 
(ปีที�ตั�ง) ชื�อสัถาบันำและเว็บไซต์ สัังกัดีและพันำธิกิจหลัก

ไทย
(ค.ศ. 1974)

- สูถาบัันิวิจัยประชากรและ
สัูงคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล 
(Institute for Popula-
tion and Social 
Research)

- https://ipsr.mahidol.
ac.th/

- วิจัยปฏิบััติการและหลักวิชาการ 
ด้านิประชากร เศรษฐกิจ สูังคม  
และการวางแผนิครอบัครัว 
ในิสู่วนิที่่�สัูมพิันิธุ์์กับัที่างการแพิที่ย ์
และการสูาธุ์ารณสูุข้ 

- สูอนิในิระดับับััณฑิตศก่ษา

ไต้ห้วิัน
(ค.ศ. 1974)

- ศูนิย์วิจัยประชากรและ 
เพิศภาวะศ่กษา (Center 
for Population and 
Gender Studies) 

- http://www.psc.ntu.edu.
tw/eng/01about/a01.
html

- มหาวิที่ยาลัยแห่งชาติไต้หวันิ
- วิจัยเร่�องประชากรและประเด็นิผูห้ญิง
รอบัด้านิ ได้แก่ ปัญหาการดำารงช่วิต 
การพิัฒนิาเม่อง-ชนิบัที่กับั 
การเปล่�ยนิแปลงที่างประชากร  
การย้ายถิ�นิและการพิัฒนิาภูมิภาค 
ประชากรสููงวัย กำาลังแรงงานิและ 
การศก่ษา แรงงานิข้้ามชาติ  
ผู้หญิงกับัการรักษาพิยาบัาล  
และการใช้ช่วิตคูใ่นิข้นิบัใหม่ ฯลฯ 

ญี�ปุ�น
(ค.ศ. 1996)

- สูถาบัันิแห่งชาติเพิ่�อ 
การวิจัยประชากรและ
ความมั�นิคงที่างสูังคม 
(The National Institute 
of Population and 
Social Security  
Research) 

- http://www.ipss.go.jp/
pr-ad/e/eng/index.html

- กระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้ แรงงานิ  
และสูวัสูดิการ 

- วิจัยประชากรและแนิวโนิ้มครัวเร่อนิ 
นิโยบัายระบับัความมั�นิคงที่างสูังคม 
ที่ั�งในิประเที่ศและต่างประเที่ศ

ปรึ่ะเทศ 
(ปีที�ตั�ง) ชื�อสัถาบันำและเว็บไซต์ สัังกัดีและพันำธิกิจหลัก

ออสุเตรเลีย
(ค.ศ. 2001)

- วิที่ยาลัยประชากรและ
สูุข้ภาพิโลก (School  
of Population and 
Global Health) 

- https://mspgh.un-
imelb.edu.au/about/
head-of-school

- มหาวิที่ยาลัยเมลเบัิร์นิ
- เนิ้นิสูร้างเสูริมศักยภาพิและบัริการ 
ที่่�ตอบัสูนิองต่อความต้องการด้านิ
สูุข้ภาพิ การพิัฒนิาคุณภาพิช่วิต  
และความเป็นิธุ์รรมในิสูังคม  
ผ่านิการวิจัยและการเร่ยนิการสูอนิ

นิวิซีึ่แลนด�
(ค.ศ. 2010)

- สูถาบัันิวิจัยประชากรและ
เศรษฐกิจแห่งชาติ 
(National Institute of 
Demographic and 
Economic Analysis) 

- https://www.waikato.
ac.nz/nidea/about-us

- มหาวิที่ยาลัยไวกาโต
- วิจัยเพิ่�อเสูนิอที่างเลอ่ก 
และการโต้ตอบัต่อปฏิสูัมพิันิธุ์ ์
ระหว่างประชากร สูังคม  
และเศรษฐกิจที่่�จะสู่งผล 
ต่ออนิาคตข้องประเที่ศ

สิุงคุโปร�
(ค.ศ. 2015)

- ศูนิย์วิจัยครอบัครัวและ
ประชากร (The Centre 
for Family and 
Population Research) 

- https://fass.nus.edu.
sg/cfpr/about-us/
milestones/

- มหาวิที่ยาลัยแห่งชาติสูิงคโปร์
- เนิ้นิการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านิ
ครอบัครัวและประชากรในิทีุ่กช่วงช่วิต 
เพิ่�อชุมชนิและการพิัฒนิานิโยบัาย 
ที่ั�งในิระดับัชาติและนิานิาชาติ
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1.3 การึ่ก่อตั�งสัถาบันำวิจัยปรึ่ะชากรึ่และสัังคม

ในิ “ปัจฉิมลิขิต” ข้องหนิังสู่อช่�อ “ประชากรไทย อดี้ต - ปัจจุบันิ - อนิาคต” 

เอกสูารวิชาการฉบัับัสุูดท้ี่ายที่่�เข่้ยนิโดย ศาสูตราจารย์ ดร.บุัญเลิศ เล่ยวประไพิ  

ผู้อำานิวยการคนิแรกข้องสูถาบันัิฯ6 ได้ให้ภาพิการก่อตั�งและเปล่�ยนิผ่านิจาก “ศึ่นิย์วิจัย

ประชากรและสังคม” เม่�อ พิ.ศ. 2509 มาเป็นิ “สถิ่าบันิวิจัยประชากรและสังคม”  

ในิ พิ.ศ. 2514 ว่า สูถาบัันิที่างประชากรเกิดจากความพิยายามข้องประเที่ศมหาอำานิาจ

อันิดับัหนิ่�งข้องโลก หร่อสูหรัฐอเมริกา ท่ี่�เกรงว่าหากจำานิวนิประชากรในิประเที่ศ 

โลกท่ี่�สูามเติบัโตข้่�นิด้วยอัตราเพิิ�มท่ี่�สููงแล้ว การให้ความช่วยเหล่อประเที่ศเหล่าน่ิ� 

จะสูิ�นิเปล่องที่รัพิยากรมากกว่าการกระตุ้นิให้เกิดโครงการวางแผนิครอบัครัวในิประเที่ศ

ด้อยพิัฒนิาเพ่ิ�อลดอัตราเพิิ�มประชากรให้ตำ�าลง รัฐบัาลสูหรัฐอเมริกาในิสูมัยนิั�นิจ่ง 

ผลกัดันิผา่นิองค์การระหวา่งประเที่ศ ไดแ้ก่ องคก์ารสูหประชาชาติ องคก์ารอนิามยัโลก 

ธุ์นิาคารโลก ตลอดจนิองค์กรเอกชนิระหว่างประเที่ศ ท่ี่�สูำาคัญค่อ สูภาประชากร  

(Population Council) ท่ี่�จัดตั�งข่้�นิโดยมูลนิิธิุ์ร็อกก่�เฟลเลอร์ ให้สูนัิบัสูนุินิการจัดตั�ง

สูถาบัันิวิชาการที่างประชากรข่้�นิมา เพิ่�อเป็นิฐานิในิการดำาเนิินิงานิวิจัยและผลิตบัคุลากร

ที่างประชากรศาสูตร์ (บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 2557, นิ. 47 - 57)

ในิช่วงเวลาใกล้เค่ยงกันินัิ�นิ ประเที่ศไที่ยเป็นิหนิ่�งในิประเที่ศกำาลังพัิฒนิา 

ท่ี่�ต้องการจัดที่ำาแผนิพิัฒนิาเศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติ รัฐบัาลจ่งได้เชิญคณะสูำารวจ

ที่างเศรษฐกิจข้องธุ์นิาคารโลกให้เข้้ามาที่ำาวิจัย (กรกฎาคม 2500 - มิถุนิายนิ 2501)  

คณะผู้เช่�ยวชาญได้สู่งผลการศ่กษาเร่�อง “โครงการพัฒนิาของรัฐสำาหุรับประเทศึไทย 

พ.ศุ. 2501” ต่อรัฐบัาล หนิ่�งในิข้้อเสูนิอข้องรายงานิฉบัับัน่ิ�ค่อ เสูนิอให้การวางแผนิ

ครอบัครัวเป็นิองค์ประกอบัหนิ่�งข้องกลยุที่ธุ์์การพิัฒนิาเศรษฐกิจ เนิ่�องจากจำานิวนิ

6 ศาสูตราจารย์ ดร.บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ ถ่งแก่กรรมเม่�อวันิที่่� 5 พิฤษภาคม 2560

ประชากรท่ี่�เพิิ�มในิอัตราสููงที่ำาให้เกิดปัญหานิานิัปการ และจะสู่งผลต่อการชะลอ 

การพิัฒนิาเศรษฐกิจในิอนิาคตอันิใกล้ (นิิพินิธุ์์ เที่พิวัลย์, 2557, นิ. 6) ข้ณะเดย่วกันิ

รฐับัาลได้ใหสู้ภาวจัิยแห่งชาตจัิดประชุมระดับัชาตเิร่�องประชากรประเที่ศไที่ยรวม 3 ครั�ง 

ในิ พิ.ศ. 2505, 2508, และ 2511 โดยแพิที่ย์และนัิกวิชาการท่ี่�สูนิใจปัญหาการเพิิ�ม

ประชากรได้ร่วมกันิผลักดันิแนิวคิดที่่�จะให้ม่โครงการวางแผนิครอบัครัวข่้�นิ (ชัยยนิต์ 

ประดิษฐ์ศิลป์, 2533, นิ. 253 - 293) หนิ่�งในิผลสู่บัเนิ่�องต่อมาก็ค่อ คณะรัฐมนิตร่ม่มติ

ให้ประกาศนิโยบัายประชากรข้องประเที่ศไที่ยเป็นิครั�งแรกเม่�อวันิท่ี่� 17 ม่นิาคม พิ.ศ. 

2513 โดยระบัุว่า “รัฐบาลมีนิโยบายสนิับสนิุนิการวางแผนิครอบครัวโด้ยสมัครใจ  

เพื�อแก้ไขปัญหุาต่างๆ อันิเนืิ�องมาจากการเพิ�มประชากรที�ส่งมาก ซึ่ึ�งเป็นิอุปสรรค 

ที�สำาคัญต่อการพัฒนิาเศึรษฐกิจและสังคมของประเทศึ” นิ่�จ่งเป็นิท่ี่�มาข้องการกำาหนิด 

ให้ม่โครงการวางแผนิครอบัครัวแห่งชาติในิแผนิพิัฒนิาเศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติ  

ฉบัับัท่ี่� 3 (พิ.ศ. 2515 - 2519) (บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 2557) รวมถ่งการจัดตั�ง 

คณะกรรมการวางแผนิครอบัครัวแห่งชาติข้่�นิในิเวลาต่อมา 
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บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ (2557) ให้ข้้อมูลท่ี่�น่ิาสูนิใจว่า ในิการประชุมเร่�อง 

ประชากรฯ ครั�งที่่� 2 ม่ผู้แที่นิข้องมูลนิิธุ์ิฟอร์ดประจำาอินิเด่ย ค่อ Dr. Moye W.  

Freymann ซ่�งต่อมาดำารงตำาแหนิ่งเป็นิผู้อำานิวยการคนิแรกข้อง Carol ina  

Population Center (CPC) จาก University of North Carolina at Chaple 

Hill เข้้าร่วมประชุมด้วย และได้พิบัหาร่อกับัศาสูตราจารย์ นิายแพิที่ย์จรัสู ยามะรัต 

คณบัด่คณะสูาธุ์ารณสูุข้ศาสูตร์ มหาวิที่ยาลัยมหิดลในิข้ณะนัิ�นิ Dr.Freymann เสูนิอ 

ให้ความช่วยเหล่อจัดตั�ง “ศ่ึนิย์วิจัยประชากรและสังคม” ข่้�นิโดยได้รับัอนุิมัติจาก 

คณะรัฐมนิตร่ในิปีถัดมา (12 มิถุนิายนิ พิ.ศ. 2509) แต่ศูนิย์วิจัยฯ มิได้ม่ฐานิะเป็นิ

หนิ่วยงานิในิระบับัราชการจ่งไม่ได้รับัการจัดสูรรตำาแหน่ิงบุัคลากรและงบัประมาณ

ประจำาปี เงินิท่ี่�ใช้ในิการบัริหารจัดการศูนิย์วิจัยฯ ได้รับัการสูนิับัสูนิุนิจากมูลนิิธุ์ิร็อกก่�

เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) ท่ี่�ให้ผ่านิ CPC ในิ 3 ปีแรกจำานิวนิ  

4 ล้านิบัาที่ และในิช่วงเวลา 8 ป ี(พิ.ศ. 2510 - 2518) CPC ไดสู้ง่ผูเ้ช่�ยวชาญมาประจำา

ที่่�ศูนิย์วิจัยนิ่�รวม 4 คนิ หลังจากศาสูตราจารย์ นิายแพิที่ย์จรัสู ยามะรัต พิ้นิตำาแหนิ่ง

คณบัด่คณะสูาธุ์ารณสูขุ้ศาสูตร ์ในิ พิ.ศ. 2514 ผูแ้ที่นิ CPC 2 คนิสุูดที่า้ยตอ้งรบััภาระ

งานิข้องศูนิย์วิจัยที่ั�งที่างวิชาการบัริหารและธุ์ุรการ นิอกจากให้ทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิการที่ำาวิจัย

และการบัริหารในิช่วงท่ี่�สูถาบัันิฯ ยังไม่ได้รับัเงินิงบัประมาณแผ่นิดินิแล้ว มูลนิิธุ์ิร็อกก่�

เฟลเลอร์ยังให้ทีุ่นิอุดหนิุนิบััณฑิตไที่ย 4 คนิ (เป็นิผูช้ายที่ั�งหมด) ที่ั�งสู่�คนิออกเดินิที่าง

ไปสูหรัฐอเมริกาในิปีเด่ยวกันิค่อเม่�อ พิ.ศ. 2514 เพิ่�อไปศ่กษาต่อระดับัปริญญาเอก 

ในิสูาข้าสูังคมวิที่ยาเนิ้นิประชากรศาสูตร์และสูาธุ์ารณสูุข้ศาสูตร์ด้วย7

7 ทัี่�งสู่�คนิได้กลับัมาที่ำางานิที่่�สูถาบัันิฯ และสูองในิสู่�คนิน่ิ�ได้เป็นิผู้อำานิวยการสูถาบัันิฯ คนิที่่� 2 
(ศาสูตราจารย์ ดร.ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล) และ 3 (ศาสูตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำารัสูฤที่ธิุ์รงค์)  
ดำารงตำาแหนิ่งคนิละ 2 วาระ (รวม 8 ปี) อ่ก 2 คนิค่ออาจารย์ชัยยุที่ธุ์ บัุญญานิิตย์ และ ดร.พิรชัย  
บัุษยาสูกุล ที่ำางานิท่ี่�สูถาบัันิฯ ระยะหน่ิ�งแล้วลาออกไปที่ำางานิอ่�นิ ท่ี่�จริงแล้วในิช่วงที่่�ยังเป็นิศูนิย์วิจัย
ประชากรและสูังคมนัิ�นิ CPC ได้ให้ทีุ่นิอาจารย์จากคณะสูาธุ์ารณสูุข้ศาสูตร์จำานิวนิหน่ิ�งไปศ่กษาต่อ

ต่อมา ศาสูตราจารย์ นิายแพิที่ย์ชัชวาลย์ โอสูถานินิท์ี่ อธุ์ิการบัด่มหาวิที่ยาลัย

มหิดลข้ณะนัิ�นิ ได้ตั�งคณะที่ำางานิจัดตั�งคณะสูังคมศาสูตร์และมนิุษยศาสูตร์ และ

สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคมข้่�นิ โดยมค่ณะที่ำางานิที่่�มิใช่แพิที่ย์ 2 คนิค่อ ดร.วิศิษฐ์ 

ประจวบัเหมาะ ผู้อำานิวยการสูถาบัันิประชากรศาสูตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย 

ในิข้ณะนิั�นิ และ ดร.บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ รักษาการผู้อำานิวยการกองสูำารวจเศรษฐกิจ 

สูำานิักงานิสูถิติแห่งชาติ แม้สูภาพิัฒนิาการเศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติจะเห็นิด้วย 

กับัการจัดตั�งสูถาบัันิฯ แต่สูภาการศ่กษาได้ตั�งข้้อสูงสูัยว่าประเที่ศไที่ยม่สูถาบัันิ

ประชากรศาสูตรท่์ี่�จุฬาลงกรณม์หาวิที่ยาลยัแลว้ ที่ำาไมจ่งต้องตั�งสูถาบัันิประชากรข่้�นิอ่ก

หน่ิ�งแห่งด้วย ดร.วิศิษฐ์ได้ให้เหตุผลสูนิับัสูนิุนิการจัดตั�งว่า “สุถีาบันประชากรศาสุตร�
เน้นการวิิจัยประชากรศาสุตร�พ่�นฐาน สุ่วินสุถีาบันวิิจัยประชากรและสุังคุมัเน้นการวิิจัย
ประชากรศาสุตร�ประยุกต�” จ่งไม่ซำ�าซ้อนิกันิ แต่จะสูนิับัสูนุินิซ่�งกันิและกันิ การจัดตั�ง
สูถาบัันิฯ จ่งเกิดข่้�นิได้ อย่างไรก็ตาม กว่าสูถาบัันิฯ จะได้รับังบัประมาณแผ่นิดินิก็อ่ก 

3 ปีถดัมา (พิ.ศ. 2517) ด้วยเงนิิเพิย่ง 4.9 แสูนิบัาที่ เพิ่�อบัรรจอุาจารย์ 2 คนิ เจ้าหน้ิาท่ี่� 

ธุ์ุรการ 1 คนิ และลูกจ้างประจำา 4 คนิ (บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 2557, นิ. 48 - 53)

หากมองในิมิตริฐัศาสูตรแ์ลว้ การสูรา้งสูถาบัันิและผลติบัคุลากรเปน็ิหนิ่�งในิหลาย

กลยุที่ธ์ุ์ท่ี่�ใช้เพิ่�อผลักดันินิโยบัายควบัคุมอัตราเกิดในิประเที่ศไที่ย ซ่�งอาจกล่าวได้ว่า 

เริ�มข่้�นิตั�งแต่ พิ.ศ. 2507 - 2508 โดยกลุ่มแนิวร่วมท่ี่�เห็นิด้วยกับันิโยบัายนิ่� ด้วยการ

สูนัิบัสูนุินิทุี่นิจากสูภาประชากรแห่งสูหรัฐอเมริกา ผลักดันิให้ม่การจัดตั�งศูนิย์วางแผนิ

ครอบัครัวได้สูำาเร็จในิคณะแพิที่ยศาสูตร์ โรงพิยาบัาลมหาวิที่ยาลัย 4 แห่ง ค่อ  

คณะแพิที่ยศาสูตร์ศริิราชพิยาบัาล คณะแพิที่ยศาสูตร์โรงพิยาบัาลรามาธุ์บิัด ่มหาวิที่ยาลยั 

มหิดล คณะแพิที่ยศาสูตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย และคณะแพิที่ยศาสูตร์ 

ที่างประชากรและสูาธุ์ารณสูุข้ แต่อาจารย์เหล่านัิ�นิเม่�อกลับัมาแล้วก็กลับัไปที่ำางานิในิภาควิชาตนิเอง  
ไม่มใ่ครต้องการมาประจำาที่่�ศูนิย์วิจัยฯ (บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 8 ตุลาคม 2556, สัูมภาษณ์)
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มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม่ ต่อมาในิ พิ.ศ. 

2509 ได้สูนัิบัสูนุินิการก่อตั�งสูถาบัันิด้านิ

ประชากร 2 แห่ง ค่อท่ี่�จุฬาลงกรณ์

มหาวิที่ยาลัยและท่ี่�มหาวิที่ยาลัยมหิดล 

นิอกจากน่ิ� สูภาประชากรยังสูนิับัสูนิุนิ 

ให้สูำานิักงานิคณะกรรมการพิัฒนิาการ

เศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติจัดตั�งฝึ่าย

ประชากรข่้�นิในิกองวางแผนิกำาลังคนิ8 

ทัี่�งหมดน่ิ� เพิ่�อให้ร่วมที่ำางานิสูนัิบัสูนุินิ 

การลดอัตราเพิิ�มประชากรในิประเที่ศไที่ย 

ในิด้านิการผลิตบัุคลากรนิั�นิ ในิช่วง พิ.ศ. 

2502 - 2513 มูลนิิธุ์ิร็อกก่�เฟลเลอร์ให้ทีุ่นิ

ผา่นิสูภาประชากรสูนัิบัสูนุินิสู่งคนิไปเรย่นิ

ท่ี่�ประเที่ศสูหรฐัอเมรกิารวม 21 คนิ9 และ

ในิช่วงสูิงหาคม 2509 - สูิงหาคม 2510  

ได้ให้ทุี่นิสูนัิบัสูนุินิแก่กระที่รวงสูาธุ์ารณสูขุ้ 

จัดอบัรมแพิที่ย์และพิยาบัาลรวม 90 คนิ 

ในิเร่�องเก่�ยวกับัการคุมกำาเนิิดสูมัยใหม่ 

(ชัยยนิต์ ประดิษฐ์ศิลป์ , 2533, นิ. 

286 - 293)

8 ปัจจุบัันิ (พิ.ศ. 2564) ปรับัช่�อเป็นิ “กอง
ยทุี่ธุ์ศาสูตรก์ารพิฒันิาที่รพัิยากรมนิษุย์และสูงัคม”
9 ดร.บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ ผู้อำานิวยการคนิแรก 
ข้องสูถาบัันิฯ เป็นิหนิ่�งในิผู้รับัทีุ่นิในิกลุ่มนิ่�

อย่างไรก็ตาม ในิทัี่ศนิะข้องผู้อำานิวยการคนิแรกมองว่า การก่อเกิดสูถาบัันิฯ  

เป็นิทัี่�ง “เร่�องจำาเป็นิและบัังเอิญ” ท่ี่�ว่าจำาเป็นินัิ�นิเนิ่�องจากเป็นิการตั�งเพิ่�อ “ศึุกษา 

ความสัมพันิธ์์ระหุว่างปัจจัยทางสุขภาพ สังคม เศึรษฐกิจ และผลกระทบจากขนิาด้

ครอบครัวที�เป็นิผลของอัตราเพิ�มประชากรและสภาพเศึรษฐกิจที�เป็นิอย่่” และท่ี่�ว่า

บัังเอิญเพิราะเป็นิจังหวะท่ี่�มหาวิที่ยาลัยข้อพิระราชที่านินิามสูมเด็จพิระบัรมราชชนิกมา

เป็นิช่�อมหาวิที่ยาลัยมหิดล แที่นิช่�อเดิมค่อมหาวิที่ยาลัยแพิที่ยศาสูตร์ ที่ำาให้ต้องม่การ

เร่ยนิการสูอนิครอบัคลุมหลากหลายสูาข้า ที่ั�งในิด้านิวิที่ยาศาสูตร์และสูังคมศาสูตร์  

ไม่จำากัดเพิ่ยงการเร่ยนิการสูอนิเฉพิาะสูาข้าวิชาท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัวิที่ยาศาสูตร์การแพิที่ย์

เท่ี่านัิ�นิ ในิช่วงเวลาเด่ยวกันิน่ิ�เองได้ม่การจัดตั�งคณะสูังคมศาสูตร์และมนิุษยศาสูตร์ข้่�นิ

ในิ พิ.ศ. 2512 คณะผูบ้ัรหิารมหาวทิี่ยาลยัในิยคุนิั�นิจ่งเกิดความคดิที่่�จะที่ำาใหศู้นิยว์จิยัฯ 

เป็นิสู่วนิราชการม่สูถานิะเท่ี่ยบัเที่่าคณะหนิ่�งในิมหาวิที่ยาลัยมหิดลด้วย (บัุญเลิศ  

เล่ยวประไพิ, 2539, นิ. 8 - 11) 

1.4 เมื�อสัถาบันำวิจัยปรึ่ะชากรึ่และสัังคมลงหลักปักฐานำ

ในิเชิงกฎหมายและกายภาพิ “ศูนย�วิิจัยประชากรและสุังคุมั” ท่ี่�ตั�งข่้�นิในิ พิ.ศ. 
2509 จ่งได้รับัการยกระดับัเป็นิ “สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม” อย่างเป็นิที่างการ

เม่�อวันิที่่� 14 พิฤศจิกายนิ พิ.ศ. 2514 (ประกาศสูำานิักนิายกรัฐมนิตร่ เร่�อง การจัดตั�ง

สูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล, 2514) เป็นิสู่วนิราชการหนิ่�ง 

ในิมหาวิที่ยาลัยมหิดล ม่ฐานิะเท่ี่ยบัเท่ี่าคณะ และม่เป้าหมายตั�งแต่เริ�มก่อตั�งค่อ  

“ที่ำาวิจัยเก่�ยวกับัการปฏิบััติการและหลักวิชาการด้านิประชากร เศรษฐกิจ สูังคม และ

การวางแผนิครอบัครัวในิสู่วนิท่ี่�สัูมพิันิธ์ุ์กับัที่างการแพิที่ย์และการสูาธุ์ารณสูุข้” และ 

“ม่หนิ้าที่่�บัริการสูอนิและฝึึกอบัรม รวมที่ั�งเป็นิศูนิย์อ้างอิงข้้อมูลที่างประชากร” เริ�มต้นิ

จากการใช้พิ่�นิท่ี่�ประมาณ 150 ตารางเมตร ชั�นิ 1 อาคาร 3 ข้องคณะสูาธุ์ารณสูุข้
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ศาสูตร์ พิญาไที่ เป็นิที่่�ดำาเนิินิงานิชั�วคราวรวมระยะเวลา 12 ปี ต่อมาเม่�อมหาวิที่ยาลัย

มหิดลได้ข้ยายพ่ิ�นิที่่�ที่ำาการข้องหลายสู่วนิงานิไปท่ี่�ตำาบัลศาลายา อำาเภอพิุที่ธุ์มณฑล 

จงัหวัดนิครปฐม สูถาบัันิฯ เปน็ิหนิ่�งในิสูว่นิงานิที่างด้านิสูงัคมศาสูตรท์ี่่�ยา้ยมาที่่�ศาลายา

ด้วย เม่�อวันิที่่� 15 ม่นิาคม พิ.ศ. 2526 ที่ำาให้สูถาบัันิฯ ม่พิ่�นิที่่�การดำาเนิินิงานิเพิิ�มเป็นิ

ประมาณ 3,000 ตารางเมตร สูอดคล้องกับังานิที่่�ข้ยายไปและกำาลังคนิที่่�เพิิ�มมากข้่�นิ 

รูป 1.1 ที�ทำาการของสุถีาบันฯ ณ อาคุาร 3 คุณะสุาธุ์ารณสุุขศาสุตร� พญาไท

รูป 1.2 ที�ทำาการของสุถีาบันฯ ณ อาคุารสุังคุมัศาสุตร� ศาลายา
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อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงเวลาเก่อบั 30 ปีในิการดำาเนิินิงานิ ณ อาคารแห่งนิ่�  

พิันิธุ์กิจข้องสูถาบัันิฯ ได้ข้ยายตัวเติบัโตเพิิ�มปริมาณมากข่้�นิอย่างก้าวกระโดด ที่ั�งงานิ

วิจัย การเร่ยนิการสูอนิ การอบัรมระยะสูั�นิ การบัริการวิชาการ และจำานิวนิบัุคลากร 

ผู้ร่วมงานิทีุ่กฝึ่าย จนิพิ่�นิท่ี่�เก่าไม่สูามารถรองรับัได้อ่กต่อไป แม้สูถาบัันิฯ ได้พิยายาม 

ต่อเติมข้ยายพิ่�นิที่่�ตลอดเวลาก็ตาม ในิ พิ.ศ. 2551 มหาวิที่ยาลัยมหิดลจ่งอนิุมัติพิ่�นิที่่�

ในิมหาวิที่ยาลัยเพ่ิ�อก่อสูร้างอาคารข้องสูถาบัันิฯ ข้่�นิ และย้ายท่ี่�ที่ำาการเข้้าอาคารใหม่

แห่งน่ิ�ในิวาระครบัรอบั 40 ปี เม่�อวันิที่่� 2 พิฤษภาคม 2554 “อาคารประชาสัูงคม 

อุดมพิัฒนิ์” จ่งเป็นิสูำานิักงานิถาวรข้อง “สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม” ในิปัจจุบัันิ 

ม่พิ่�นิที่่�ใช้สูอยรวมประมาณ 11,000 ตารางเมตร

รูป 1.3 อาคุารประชาสุังคุมัอุดมัพัฒน� ของสุถีาบันฯ 

เรื�องสร้างตึก ได้้ความคิด้มาจากอาจารย์อภิชาติ [จำารัสฤทธ์ิรงค์] ที�บอกว่า  
“ผมพยายามของบประมาณีมหุาวิทยาลัยเพื�อสร้างตึกตั�งหุลายหุนิแล้ว ไม่เคยได้้เลย  
ก็อยากจะฝ้ากไว้” รวมถิ่ึงผ่้อำานิวยการท่านิก่อนิๆ อาจารย์เบญจา [ยอด้ด้ำาเนิินิ -  
แอ็ตติกจ์] ด้้วย มอบมาว่าเปน็ิภารกิจที�เราจะต้องทำาใหุ้สำาเร็จ ก็ตั�งเปา้ไว้ว่าภายในิช่วง
ที�เป็นิผ่อ้ำานิวยการนีิ� อันินีิ�เป็นิภารกิจอันิหุนึิ�งที�จะต้องของบประมาณีมหุาวิทยาลยัใหุ้ได้.้..

สถิ่าบันิเราสร้างผลงานิเยอะแยะ เป็นิที�ชื�นิชม แต่มหุาวิทยาลัยไม่เคย support 
อะไร ที�ทางเรากแ็คบมากจรงิๆ เราก็ต่อเติมโน่ินินีิ�เพื�อใช้พื�นิที�ใหุ้เตม็ที�มากที�สดุ้ เราเปน็ิ
สถิ่าบันิเล็ก โอกาสที�จะได้้งบประมาณีก่อสร้างมันิยากมากๆ ยังไม่ได้้ตึกก็เลยขอที�มา
ก่อนิ มหุาวิทยาลัยเขาแบ่งโซึ่นิที�ด้ินิไว้ก่อนิสร้าง ตอนินัิ�นิพื�นิที�นิี�ตรงกลางเป็นิแอ่งนิำ�า 
ตน้ิไมร้กมาก เงื�อนิไขของมหุาวทิยาลัยคอืต้องคงแอ่งนิำ�านิี�ไว ้หุ้ามถิ่ม ปีแรกก็ได้ที้�มา ไม่
ได้้งบประมาณี ปีที�สองขออีก ก็ไม่ได้้อีก ก็คิด้ว่าขอไปเรื�อยๆ ใหุ้มันิร่้ไปว่าขอทุกปี 
แลว้ปฏิเิสธ์เราทกุป ีเรากค็ยุกับสำานิกังบประมาณีเองเลย พอปทีี�สามกส็ำาเรจ็ เขาจดั้สรร
งบประมาณีใหุ้... 

เงื�อนิไขหุนึิ�งที�ทางสำานิักงบฯ สร้างไว้กับทุกคณีะในิมหุาวิทยาลัยคือ ถิ่้าเป็นิ 
งบก่อสร้าง คณีะจะต้องสมทบด้้วย เราก็บอกว่าเราเป็นิสถิ่าบันิเล็ก ขอไม่สมทบ  
ทำาการเงินิของเราไปใหุ้เขาด้ ่บอกเขาว่าเราใช้เวลา 30 - 40 ปี กว่าจะได้้มาด้้วยความ
ยากลำาบาก ถิ่ึงแม้เราจะสร้างตึกได้้ มันิจะต้องมีค่าตกแต่ง ค่าอื�นิๆ ซึ่ึ�งงบประมาณี 
อาจจะไม่ใหุ้เรา เราก็ต้องเก็บเอาไว้สำาหุรับตรงนัิ�นิ ถืิ่อว่าเป็นิ contribution สุด้ท้าย 
เขาก็ยอม ไม่ต้องจ่ายเงนิิสมทบ ถืิ่อเป็นิ exceptional case ที�เขาไม่เคยยอมใหุ้กับ 
การก่อสร้างไหุนิที�ไม่ต้องมีเงินิสมทบเลย ก็เลยได้้งบประมาณีมาเต็ม 100% ไม่ต้องใช้
เงินิรายได้้ไปสมทบเลย 

(ช่�นิฤที่ ัย กาญจนิะจิตรา, 13 กันิยายนิ 2556)
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อน่ิ�ง ในิช่วงพิ.ศ. 2543 - 2547 สูถาบัันิฯ ได้รบััทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจาก The Wellcome  

Trust แห่งสูหราชอาณาจักร ดำาเนิินิงานิวิจัย “โครงการกาญจนิบัุร่” เพิ่�อศ่กษา 

การเปล่�ยนิแปลงประชากรจังหวัดกาญจนิบัุร่ ซ่�งเป็นิผลมาจากการเปล่�ยนิแปลงที่าง

เศรษฐกิจ สูังคม และสูิ�งแวดล้อม รวมถ่งผลกระที่บัข้องการดำาเนิินิการกิจกรรมต่างๆ 

ข้องที่ั�งภาครัฐและเอกชนิที่่�ม่ต่อชุมชนิ และเพิ่�อสูร้างฐานิข้้อมูลที่างประชากร เศรษฐกิจ 

และสูงัคมข้องกาญจนิบัรุ ่ตลอดจนิที่ำาการศก่ษาวจิยัเชิงปฏิบัตักิารเพิ่�อยกระดับัคณุภาพิ

ช่วิตข้องประชากรด้วย (วรชัย ที่องไที่ย, 2544) สูถาบันัิฯ จ่งได้สูร้างอาคารข้่�นิเพิ่�อให้

เป็นิศูนิย์กลางการปฏิบััติงานิวิจัย การเร่ยนิการสูอนิ และเป็นิสูถานิที่่�ฝึึกอบัรมให้กับั

ชุมชนิข้องประชากรในิพิ่�นิที่่�ศ่กษา รวมที่ั�งรองรับักิจกรรมต่างๆ ข้องสูถาบันัิฯ ในินิาม 

“ศูนย�วิิจัยประชากรและสัุงคุมักาญจนบุรี” ซ่�งนิับัเป็นิสู่วนิงานิหน่ิ�งข้องมหาวิที่ยาลัย
มหิดล อำาเภอไที่รโยค จังหวัดกาญจนิบัุร่ด้วย

รูป 1.4 ศูนย�วิิจัยประชากรและสุังคุมักาญจนบุรี 

1.5 สัรุึ่ปและข�อสัังเกต

ที่่ามกลางการสูถาปนิาสูถาบัันิวิชาการเพิ่�อสูร้างความรู้ด้านิต่างๆ ให้กับัสัูงคม

ไที่ยในิชว่งที่ศวรรษ 2500 นิั�นิ ข้ณะท่ี่�จุฬาลงกรณ์มหาวทิี่ยาลยัม่สูถาบัันิประชากรศาสูตร์

และสูถาบัันิวิจยัสูงัคมท่ี่�ตา่งเปน็ิเอกเที่ศจากกนัิชัดเจนิ มหาวทิี่ยาลยัมหดิลม่สูถาบัันิวิจัย

ประชากรและสูงัคม ท่ี่�ดเูหมอ่นิจะตั�งใจใหเ้ปน็ิสูถาบัันิวิจยัที่่�เช่�อมโยงประชากรและสูงัคม

เข้้าด้วยกันิ นิับัแต่แรกตั�ง “ประชากรฯ ม.มหิดล” ก็ได้ช่�อว่าเป็นิสูถาบัันิวิชาการด้านิ

ประชากรท่ี่�ศ่กษาวิจัยประเด็นิด้านิประชากรอย่างสูัมพิันิธุ์์กับัปรากฏการณ์ที่างสูังคม 

มาโดยตลอด ดังที่่�อด่ตผู้อำานิวยการสูองที่่านิท่ี่�จบัการศ่กษามาที่างสูังคมวิที่ยาท่ี่�เน้ินิ 

ด้านิประชากรศาสูตร1์0 อธุ์ิบัายว่า

ตอนินัิ�นิก่อนิที�ผมจะไปตา่งประเทศึ เขากส็ง่คนิไปเรยีนิ เขาไมไ่ด้ต้้องการ
ใหุ้คนิไปเรียนิด้้านิประชากรนิะ เขาต้องการใหุ้ไปเรียนิวิชาต่างๆ เพื�อ 
ที�จะมาทำางานิทางด้้านิประชากร...เราเป็นิ applied แล้วก็เป็นิพวก  
interdisciplinary ที�ไปจับเรื�องประชากร 

(ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 13 กันิยายนิ 2556)

10 ที่ั�งนิ่� ข้ณะที่่�ยังศก่ษาอยู่ ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล ได้เข้้าร่วมในิโครงการประชากรนิานิาชาติ (Inter-
national Population Program - IPP) ข้องมหาวิที่ยาลัยคอร์แนิลด้วย
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เราวิจัยประชากรจาก mission ของการก่อตั�งสถิ่าบันิฯ มาตั�งแต่
ต้นิ เราก็ต้องวิจัยทางสังคมบนิรากฐานิของปัญหุาประชากรด้้วย 

 

(อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์, 2 ม่นิาคม 2559)

ข้ณะท่ี่�ศาสูตราจารย์ ดร.เบัญจา ยอดดำาเนิินิ - แอ็ตติกจ์ อด่ตผู้อำานิวยการ 

คนิท่ี่� 4 ท่ี่�จบัการศ่กษาที่างมานิษุยวทิี่ยา ใหค้วามเหน็ิถ่งความสูมัพินัิธ์ุ์ระหวา่งประชากร

และสูังคมข้องสูถาบันัิฯ ไว้ว่า

วิิจััยเปน็ิรม่ของสถิ่าบันิฯ มปีระชากรเปน็ิแกนิ แตไ่ม่ได้หุ้มายความ
ว่าสังคมจะเป็นิรอง สัังคมเป็นิตัวขยายปรากฏิการณี์ทางด้้านิประชากร  
แต่มันิต้องเชื�อมกันิได้้ ไม่ใช่ประชากรโด้ด้ๆ โด้ยที�ไม่มีสถิ่านิการณี์ทาง
สังคมมาอธ์ิบาย ไม่เช่นินัิ�นิคนิก็จะเอาไปใช้ไม่ได้้ หุรือใช้ได้้ในิกรอบ 
ที�เล็กกว่าแคบกว่า

(เบัญจา ยอดดำาเนิินิ - แอ็ตติกจ์, 1 ม่นิาคม 2559,  
สัูมภาษณ์, เนิ้นิโดยผู้เข้่ยนิ)

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม28



กลา่วสูรปุได้ว่า สูถาบัันิวจิยัประชากรและสูงัคมเป็นิสูถาบัันิวจิยัที่่�ที่ำางานิเก่�ยวกบัั

ประชากรศาสูตร์เชิงประยุกต์ เช่�อมโยงงานิวิจัย การเร่ยนิการสูอนิกับัมิติต่างๆ  

ที่างสูังคม โดยเฉพิาะมิติที่างสูุข้ภาพิมาตั�งแต่แรกเริ�ม และเม่�อมาถ่งเด่อนิพิฤศจิกายนิ 

2564 สูถาบัันิฯ ก็ลงหลักปักฐานิม่ช่วิตเติบัโตผ่านิเวลาคร่�งศตวรรษ ได้ที่ำางานิวิจัย 

จัดการเร่ยนิการสูอนิ จัดอบัรม และงานิบัริการวิชาการ ตลอดจนิงานิที่ำานิุบัำารุง 

ศลิปวัฒนิธุ์รรมมาอยา่งต่อเน่ิ�อง ด้วยบัคุลากรที่ำางานิประจำาในิข้ณะน่ิ�มากกวา่ 100 ชวิ่ต 

ดำาเนิินิงานิวิจยัในิรอบัคร่�งศตวรรษกวา่ 730 โครงการ จดัหลักสูตูรบััณฑิตศ่กษาปริญญา

โที่และเอก (ภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ) รวม 4 หลักสููตรในิปัจจุบัันิ จัดอบัรม 

ระยะสูั�นิทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษเฉล่�ยรวมปีละมากกว่า 10 ครั�ง จัดกิจกรรม 

ค่นิความรู้สูู่สูังคมเป็นิประจำาหลายช่องที่าง ม่เคร่อข้่ายความร่วมม่อที่างวิชาการกับั

หนิ่วยงานิทัี่�งภายในิประเที่ศและมหาวิที่ยาลัยต่างประเที่ศ ตลอดจนิองค์กรนิานิาชาติ

มาอยา่งต่อเนิ่�อง ต่พิมิพิต์ำารา รายงานิวิจัย จดหมายข้า่ว วารสูารภาษาอังกฤษ บัที่ความ

ต่พิมิพิใ์นิวารสูารระดบััชาตแิละนิานิาชาต ิรวมถ่งบัที่ความนิำาเสูนิอในิเวท่ี่ในิประเที่ศและ

ตา่งประเที่ศจำานิวนิไม่นิอ้ย ข้้อมลูและเอกสูารเหลา่น่ิ�สูว่นิใหญสู่ามารถดาวนิโ์หลดได้จาก

เว็บัไซต์ข้องสูถาบัันิฯ ซ่� ง เป็นิพิ่�นิท่ี่�ออนิไลนิ์ ท่ี่�นิำาเสูนิอกิจกรรมข้องสูถาบัันิฯ  

อย่างเป็นิปัจจุบัันิเสูมอ 

รายละเอียด้ต่างๆ ที�กล่าวนิำาไว้ข้างต้นินิี�จะนิำาเสนิอในิบทถิ่ัด้จากนิี�ไป... 

คนควาศึกษาประชากรกับสังคม

สถาบันประชากร

- ค.ศ. 1945, US
- ค.ศ. 1950s UN ต้ังศูนยวิจัย

และอบรมทางประชากรระดับ
ภูมิภาค 5 แหง ในเอเชีย 
เนนขับเคล่ือนใหเกิด
การจัดทํานโยบายประชากร

- ค.ศ. 1970-1980 กอต้ัง
สถาบันประชากรในหลาย
ประเทศท่ัวโลก

ประชากรเช่ือมศาสตร

- คณิตศาสตรและสถิติศาสตร
- การพัฒนา
- ความยากจน

- นิเวศวิทยา

- วิทยาศาสตรสุขภาพ, สาธารณสุข
- สตรีศึกษา
- สิทธิมนุษยชน และความเปนธรรม
- เพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ

- ประชากรสูงวัย

50 ป IPSR

- แหลงอางอิงทางประชากร

- เชื่อมโยงปรากฎการณ
ทางสังคม

- 731 โครงการวิจัย

- 4 หลักสูตร (โท, เอก 
ไทย; โท, เอกนานาชาติ)

- อบรมระยะสั้น
- บริการวิชาการ/

คืนความรูสูสังคม

ค.ศ. 1900-2000
ประชากรโลกเพ่ิมจาก 
1.5 พันลานคน 
เปน 6 พันลานคน 
ในเวลา 100 ป

การประชุม
ประชากรโลก

1. อิตาลี ค.ศ. 1957
2. เซอรเบีย ค.ศ. 1965
3. โรมาเนีย ค.ศ. 1974
4. เม็กซิโก ค.ศ. 1984
5. อียิปต ค.ศ. 1994

จากศูนยวิจัยสูสถาบัน
วิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

- พ.ศ. 2509 ต้ังศูนยวิจัยประชากรและ
สังคม Rockefeller Foundation 
สนับสนุนทุน
ผาน Carolina Population Center

- พ.ศ. 2514 ปรับเปนสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ผลิตงานวิจัยและ
บุคลากรทางประชากรศาสตรประยุกต

- พ.ศ. 2526 ยายจากคณะสาธารณสุข
ศาสตร พญาไท ไปศาลายา จ.นครปฐม

- พ.ศ. 2554 ยายท่ีทําการไปอาคาร
ประชาสังคมอุดมพัฒน

การก่อเกิดสถาบัันวิิจััยประชากรและสังคมคร่�งศตวิรรษประชากรและสังคม30 31



‘คน’ 
ของสัถาบันำวิจัยปรึ่ะชากรึ่และสัังคม
กฤตยา อาชวินิจกุล กุลภา วิจนสุาระ และวิรรณี หุ้ตะแพทย�

บัุคลากรข้องสู่วนิงานิในิมหาวิที่ยาลัยในิประเที่ศไที่ยนิั�นิ โดยที่ั�วไปจำาแนิก 

ออกได้เป็นิสูองสูายค่อ สูายวิชาการ (อาจารย์และนิักวิจัย) และสูายสูนิับัสูนุินิ  

ทัี่�งสูองสูายต่างม่บัที่บัาที่สูำาคัญในิการขั้บัเคล่�อนิภารกิจหลักข้องทีุ่กสู่วนิงานิในิ

มหาวิที่ยาลัย ภารกิจหลักข้องสูายวิชาการค่อการวิจัย สูร้างองค์ความรู้ จัดการ

เรย่นิการสูอนิ ผลติบััณฑิตท่ี่�รับัผิดชอบัต่อสูงัคม และบัริการวิชาการ เพ่ิ�อเผยแพิร่

ความรู้สูู่สูังคม รวมถ่งอาจม่สู่วนิร่วมในิการที่ำานิุบัำารุงศิลปะและวัฒนิธุ์รรมด้วย 

ไมม่ากก็นิอ้ย ข้ณะที่่�ภารกิจหลกัข้องสูายสูนัิบัสูนุินิคอ่สูนัิบัสูนุินิการดำาเนิินิงานิข้อง

สูายวิชาการให้บัรรลุเป้าหมายข้องหนิ่วยงานิและมหาวิที่ยาลัย รับัผิดชอบังานิ
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ด้านิธุ์ุรการ ด้านิงบัประมาณ ด้านิโสูตที่ัศนิูปกรณ์ ด้านิเที่คโนิโลย่และสูารสูนิเที่ศ ด้านิ

กายภาพิ สูิ�งแวดล้อม และร่วมวางแผนิการปฏิบััติงานิในิอนิาคตให้ทัี่นิต่อการเปล่�ยนิแปลง

ท่ี่�เกิดข่้�นิตามยุที่ธุ์ศาสูตร์ที่่�หนิ่วยงานิกำาหนิด พิร้อมทัี่�งร่วมเสูนิอแนิะแนิวที่างการตัดสูินิใจ

ให้แก่ฝึ่ายบัริหาร ซ่�งฝึ่ายสูนัิบัสูนุินิจะม่ความแม่นิยำาและชำานิาญเร่�องกฎ ระเบ่ัยบั และ

แนิวที่างการปฏิบััติต่างๆ

2.1 การึ่เตบิโตในำเชงิจำานำวนำของบคุลากรึ่สัถาบนัำฯ: จากศน้ำยส์ั้ร่ึ่�อย

นิ่าสูนิใจว่าในิ พิ.ศ. 2514 ซ่�งเป็นิปีแรกที่่�ศูนิย์วิจัยประชากรและสูังคมยกระดับัเป็นิ

สูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคมอย่างเป็นิที่างการนัิ�นิ สูถาบัันิฯ ไม่ม่บุัคลากรข้องตนิเอง 

แม้เพิ่ยงคนิเด่ยว และกว่าสูถาบัันิฯ จะได้รับัจัดสูรรงบัประมาณจากรัฐบัาลก็เป็นิเวลาอ่ก

สูามปีต่อมาคอ่ในิ พิ.ศ. 2517 ในิช่วงสูามปีแรก สูถาบัันิฯ ได้รบััทุี่นิสูนัิบัสูนุินิการดำาเนิินิงานิ 

จากมูลนิิธุ์ิร็อกก่�เฟลเลอร์ (สูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคม, 2539, นิ. 19) โดยย่มตัว 

บัุคลากรและอัตราอาจารย์จากคณะสัูงคมศาสูตร์และมนิุษยศาสูตร์มาช่วยดำาเนิินิงานิ 

ไปพิลาง ก่อนิจะข้ออัตราข้้าราชการสูังกัดสูถาบันัิฯ ในิตำาแหนิ่งอาจารย์ ข้้าราชการ และ

ลูกจ้างประจำาและชั�วคราวสูำาหรับัสูายธุ์ุรการ ดังคำาบัอกเล่าข้องผู้อำานิวยการคนิแรกที่่�ว่า

ตอนินัิ�นิสถิ่าบันิฯ ไม่มีอัตรา อาจารย์หุมอชัช [นิายแพทย์ชัชวาล  
โอสถิ่านินิท ์คณีบด้คีณีะสงัคมศึาสตรฯ์] ใหุยื้มอตัราอาจารยค์ณีะสงัคมฯ มา 
ผมกตั็ด้สนิิใจโอนิมาเปน็ิอาจารยค์ณีะสงัคมฯ แตม่าทำางานิหุน้ิาที�ผ่อ้ำานิวยการ 
สถิ่าบันิฯ...เราต้องไปขออัตรา ก.พ. ได้้อัตราอาจารย์มา 1 คนิคือผม แล้ว
อัตราข้าราชการมาอีก 2 - 3 คนิ มี อ.อรพรรณี [หุันิจางสิทธ์ิ�] อ.จรรยา 
[เศึรษฐบุตร] อย่่ในินิี�ด้้วย 

(บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 8 ตุลาคม 2556, สัูมภาษณ์)

บุคลากรึ่ในำทศวรึ่รึ่ษแรึ่กของการึ่ก่อตั�ง (พ.ศ. 2524)

ในิช่วง 10 ปีแรกข้องการดำาเนิินิงานิ จำานิวนิบัุคลากรสูถาบันัิฯ ค่อยๆ เพิิ�มข้่�นิตาม

อัตราตำาแหน่ิงท่ี่�ได้รับั ผู้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิการศ่กษาจากมูลนิิธิุ์ร็อกก่�เฟลเลอร์ 4 คนิจบั 

การศ่กษาปริญญาเอกกลับัมาเป็นิอาจารย์ประจำา ช่วยเสูริมกำาลังให้กับังานิด้านิการวิจัยได้

เปน็ิอยา่งด ่รวมที่ั�งมผู่้เช่�ยวชาญตา่งประเที่ศมาที่ำาวิจยัด้านิประชากรและอนิามยัเจริญพิันิธุ์ุ์

เป็นิประจำาอย่างนิ้อยหน่ิ�งคนิ โดยเฉพิาะความร่วมม่อที่างวิชาการกับัศูนิย์ประชากร

50 ปีี สถาบัันวิิจััยปีระชากรและสังคม ‘คน’ ของสถาบัันวิิจััยปีระชากรและสังคม34 35



แคโรไลนิา (Carolina Population Center - CPC) แห่งมหาวิที่ยาลัย North  

Carolina at Chapel Hill สูหรัฐอเมริกา ท่ี่�ที่ำางานิร่วมกันิมาตั�งแต่เป็นิศูนิย์วิจัยฯ ช่วง

ที่ศวรรษแรกนิ่� สูถาบัันิฯ อยู่ภายใต้การบัริหารข้อง ดร.บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ1 ผู้อำานิวยการ 

สูถาบัันิฯ คนิแรก ซ่�งต่อมาได้ลาไปรับัตำาแหนิ่งในิสูำานิักงานิคณะกรรมาธุ์ิการเศรษฐกิจและ

สูังคมสูำาหรับัเอเชย่และแปซิฟิก (ESCAP) ในิ พิ.ศ. 2523 จำานิวนิบัุคลากรสูถาบันัิฯ จาก

ที่่�ไม่ม่เลยในิปีแรกได้เพิิ�มข้่�นิเป็นิ 57 คนิในิปีที่่�สูิบัข้องการก่อตั�ง (ดูตาราง 2.1)

คนิที�ได้้ทุนิร็อกกี�เฟลเลอร์ไปเรียนิต่อปี 2513 มีผม มี อ.อภิชาติ  
อ.ชัยยุทธ์์ อ.พรชัย พวกเราได้้ร่้จักสถิ่าบันิวิจัยประชากรและสังคมในินิาม 
ของศ่ึนิย์วิจัยประชากรและสังคม ขณีะนัิ�นิอย่่ที�คณีะสาธ์ารณีสุขศึาสตร์ที�
พญาไท ซึ่ึ�งทำาโครงการวางแผนิครอบครัวในิเขตชานิเมืองที�บางเขนิกับ  
Carolina Population Center (CPC) เขาจะตั�งเป็นิศ่ึนิย์ขึ�นิมา ก็หุาคนิ 
ไปเรียนิเพื�อจะมาทำางานิที�ศ่ึนิย์วิจัยประชากรและสังคม พวกเรา 4 คนิ 
ก็แยกย้ายกันิไปเรียนิ ผมกลับมารายงานิตัวบรรจุเป็นิข้าราชการของสถิ่าบันิฯ 
เมื�อวนัิที� 20 ตลุาคม 2519 ตอนินัิ�นิศ่ึนิย์วิจยัประชากรและสงัคมกลายมาเปน็ิ
สถิ่าบันิวิจัยประชากรแล้ว ตั�งแต่ 14 พฤศึจิกายนิ 2514 เราอย่่ที�อาคาร 3 
คณีะสาธ์ารณีสุขฯ พญาไท อ.บุญเลิศึ เป็นิผ่้อำานิวยการ มีพี�สุนิทรี สุวิปกิจ  
ซึ่ึ�งดึ้งตัวมาจากสภาวิจัยแหุ่งชาติ มาทำาหุน้ิาที�เป็นิรองผ่้อำานิวยการ

(ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 13 กันิยายนิ 2556)

1 ตำาแหนิ่งวิชาการในิข้ณะนิั�นิ

ผมกลับมารายงานิตัวเดื้อนิมิถุิ่นิายนิ 2519 แต่ว่าต้องกลับไปที� 
East - West Center อกีเด้อืนิครึ�งถึิ่งกลบัมาบรรจุอีกท ีในิความทรงจำา field 
work อะไรต่างๆ ที�เราทำา มันิติด้ดิ้นิ เราได้้ใกล้ชิด้กับชาวบ้านิ ได้้ first 
hand อะไรอยา่งนิี� ทกุอยา่งมาหุมด้ งานิสนิาม ลงพื�นิที�จรงิ ทำางานิเปน็ิทีม 
อ.บุญเลิศึ เป็นิผ่้ใหุญ่ที�บอกโครงสร้างต่างๆ พี�สุนิทรีจะ monitor พวกเรา 
ว่าไปถึิ่งไหุนิ ใครทำาอะไร ผมโด้นิไปอย่่ที�ด้่านิช้าง ถิ่นินิยังเป็นิฝุ้�นิแด้ง แสงสี
ในิเวลากลางคืนิคือไฟจากรถิ่เข็นิขายโรตี เราไปอย่่เป็นิเดื้อนิๆ ตอนิไปอย่่ 
นิาค่ก็พายเรือไปสัมภาษณี์ 

(อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์, 13 กันิยายนิ 2556)

50 ปีี สถาบัันวิิจััยปีระชากรและสังคม ‘คน’ ของสถาบัันวิิจััยปีระชากรและสังคม36 37



ตาราง 2.1 จำานวินและการกระจายร้อยละของบุคุลากร จำาแนกตามังานและเพศ 
เมั่�อสุิ�นสุุดทศวิรรษที�ห้น้�ง (พ.ศ. 2524)

สัายงานำ
ชาย หญิง รึ่วม

จำานำวนำ รึ่�อยละ จำานำวนำ รึ่�อยละ จำานำวนำ รึ่�อยละ

อาจารย์ 8 47.1 12 30.0 20 35.1

นิักวิจัย 2 11.8 1 2.5 3 5.2

ผูเ้ช่�ยวชาญต่างประเที่ศ 1 5.8 0 0.0 1 1.8

เจ้าหน้ิาที่่�โครงการวิจัย 0 0.0 4 10.0 4 7.0

สูายสูนิับัสูนิุนิ 
(พินิักงานิธุ์ุรการ)
(พินิักงานิพิิมพ์ิด่ด)
(พินิักงานิเจาะบััตร)
(พินิักงานิขั้บัรถ/ภารโรง/ยาม)

6
(1)
(0)
(0)
(5)

35.3 23
(14)
(2)
(5)
(2)

57.5 29
(15)
(2)
(5)
(2)

50.9

รวิมั 17 100.0 40 100.0 57 100.0

ที�มัา: สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 2525.

บัุคลากรสูถาบัันิฯ เม่�อสูิ�นิสุูดที่ศวรรษแรกข้องการก่อตั�งม่อาจารย์คิดเป็นิสัูดสู่วนิ 

ร้อยละ 35 (20 คนิ) ด้วยตำาแหนิ่งรองศาสูตราจารย์ 2 คนิ ผู้ช่วยศาสูตราจารย์ 8 คนิ 

และอาจารย์ 10 คนิ อาจารย์สู่วนิใหญ่จบัปริญญาโที่ ม่ผู้ท่ี่�จบัปริญญาเอก 3 คนิ และ 

ม่อาจารย์ท่ี่�จบัปริญญาตร่อ่ก 2 คนิ ในิสู่วนินิักวิจัยม่ 3 คนิ และเจ้าหนิ้าท่ี่�วิจัยท่ี่�จ้าง 

ด้วยเงินิโครงการ 4 คนิ ในิที่ศวรรษแรกนิ่� ที่ั�งอาจารย์และนิักวิจัยต่างที่ำางานิวิจัยเป็นิหลัก 

รองลงมาค่อการจัดอบัรมและให้บัริการวิชาการ โดยเฉพิาะความรู้ข่้าวสูารด้านิประชากร 

ต่อมาม่การเปิดหลักสููตรระดับัมหาบััณฑิตสูาข้าประชากรศาสูตร์ ในิช่วงปลายที่ศวรรษ 

(พิ.ศ. 2521) สูำาหรบัับุัคลากรสูายสูนัิบัสูนุินิม่สัูดสูว่นิประมาณคร่�งหนิ่�งข้องบัคุลากรทัี่�งหมด 

(29 คนิ) นิ่าสูังเกตว่าในิจำานิวนินิ่�ม่ตำาแหนิ่งพินิักงานิพิิมพิ์ดด่ 2 คนิ รับัผิดชอบังานิพิิมพิ์

หนิังสู่อและรายงานิวิจัยที่ั�งหมดข้องสูถาบัันิฯ และม่พินัิกงานิเจาะบััตร 5 คนิ ซ่�งเป็นิ

บัุคลากรท่ี่�สูำาคัญในิกระบัวนิการผลิตข้้อค้นิพิบัเชิงปริมาณจากการวิจัยสูำารวจ เนิ่�องจาก 

การคำานิวณในิสูมัยนัิ�นิต้องใช้เคร่�องคอมพิวิเตอรข์้นิาดใหญ ่และข้้อมลูที่่�ได้จากแบับัสูอบัถาม

ข้ อ ง ก า ร สูำา ร ว จ ต้ อ ง นิำา ม า เ จ า ะ บัั ต ร  เ ข่้ ย นิ คำา สูั� ง สู่ ง บัั ต ร ไ ป ป ร ะ ม ว ล ผ ล 

ที่่�สูำานิักงานิสูถิติแห่งชาติ หร่อบัริษัที่ประมวลผลข้องเอกชนิ 

การึ่เตบิโตของจำานำวนำบคุลากรึ่ในำสัามทศวรึ่รึ่ษต่อมา (พ.ศ. 2525-2554)

ในิแต่ละที่ศวรรษต่อมา สูถาบัันิฯ เปิดรับับุัคลากรเข้้าที่ำางานิเพิิ�มข่้�นิโดยตลอด 

ตามภารกิจท่ี่�เพิิ�มข่้�นิข้องสูถาบัันิฯ ที่ั�งการจดัหลกัสูตูรการเรย่นิการสูอนิ การอบัรมระยะสูั�นิ 

และการที่ำาวิจัย จากจำานิวนิบัุคลากร 57 คนิในิ พิ.ศ. 2524 เพิิ�มเป็นิ 80 คนิในิสูิบัป ี

ต่อมา เพิิ�มเป็นิ 94 คนิในิปลายที่ศวรรษที่่� 3 (พิ.ศ. 2544) และเพิิ�มข่้�นิเป็นิ 125 คนิ  

เม่�อสูิ�นิสุูดที่ศวรรษท่ี่�สู่� (พิ.ศ. 2554) ในิช่วงสูามที่ศวรรษหลงัน่ิ� บัคุลากรในิสูายอาจารย์และ

ตำาแหนิ่งผู้เช่�ยวชาญต่างประเที่ศ2 เพิิ�มข่้�นิไม่มากนิักทัี่�งในิด้านิจำานิวนิและสูัดสู่วนิ  

2 สูถาบัันิฯ เปิดหลักสููตรปริญญาโที่นิานิาชาติในิช่วงที่ศวรรษที่่�สูอง ผู้เช่�ยวชาญต่างประเที่ศข้องสูถาบัันิฯ 
นิอกจากที่ำาวิจัยแล้ว ยังรับัผิดชอบัสูอนินัิกศ่กษาด้วย
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แม้สูถาบัันิฯ จะเปิดการเร่ยนิการสูอนิในิระดับัมหาบััณฑิตเพิิ�มข้่�นิเป็นิ 2 หลักสููตร3  

และหลักสููตรระดับัดุษฎ่บััณฑิต สูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ ตั�งแต่ที่ศวรรษที่่�สูองเป็นิต้นิมา 

เช่นิเดย่วกับับัุคลากรสูายสูนิับัสูนิุนิ ที่่�แม้จะเพิิ�มจาก 34 คนิในิปี 2534 กลายเป็นิ 50 คนิ 

ในิปี 2554 แต่โดยสูัดสู่วนิแล้ว สูายสูนัิบัสูนุินิม่จำานิวนิบุัคลากรประมาณร้อยละ 40  

มาโดยตลอดสูามสูิบัปี (ดูตาราง 2.2) 

ภารกิจและผลงานิด้านิการวิจัยข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิข้ยายตัวเพิิ�มข่้�นิอย่างมาก จากท่ี่�

ที่ำางานิวิจัย 19 โครงการในิช่วงสูิบัปีแรก เพิิ�มเป็นิ 66 โครงการในิช่วงที่ศวรรษที่่�สูอง 130 

โครงการในิช่วงที่ศวรรษท่ี่�สูาม และเพิิ�มสููงข้่�นิเป็นิ 215 โครงการในิช่วงที่ศวรรษท่ี่�สู่�  

(ดูรายละเอ่ยดในิบัที่ท่ี่� 3 คร่�งศตวรรษข้องงานิวิจัยประชากรและสูังคม) บุัคลากรด้านิ 

การวิจัยข้องสูถาบัันิฯ ที่ั�งนิักวิจัยและเจ้าหนิ้าที่่�โครงการวิจัยจ่งเพิิ�มข่้�นิทัี่�งในิเชิงจำานิวนิ 

และสูัดสู่วนิ จากท่ี่�ม่นัิกวิจัย 3 คนิในิช่วงสิูบัปีแรก เพิิ�มเป็นิ 7 คนิในิที่ศวรรษที่่�สูอง  

และ 12 คนิในิที่ศวรรษท่ี่�สูาม โดยตวัเลข้นิกัวิจยัที่่�ม่เพิย่ง 4 คนิในิที่ศวรรษท่ี่�สู่�นัิ�นิเนิ่�องจาก

ม่การปรับัสูถานิะนิักวิจัยสู่วนิหนิ่�งเป็นิอาจารย์ 

ภารกิจด้านิการวิจัยที่่�ข้ยายตัวเพิิ�มข่้�นิอย่างมากในิสูามสูิบัปีน่ิ�สู่งผลให้สูถาบัันิฯ  

ม่เจ้าหนิา้ท่ี่�โครงการวิจยัที่่�เพิิ�มจำานิวนิและสัูดสูว่นิอย่างก้าวกระโดด แที่บัทัี่�งหมดเป็นินัิกวจิยั

ผู้ช่วยในิโครงการวิจัยต่างๆ ที่่�จ้างด้วยเงินิงบัประมาณข้องโครงการนิั�นิๆ เอง จากที่่�ม่เพิ่ยง

ร้อยละ 15 (12 คนิ) ในิช่วงที่ศวรรษท่ี่�สูอง (พิ.ศ. 2534) ย่�สูิบัปีต่อมา เจ้าหน้ิาที่่�วิจัย

โครงการข้องสูถาบันัิฯ เพิิ�มสูัดสู่วนิข้่�นิเที่่าตัวค่อร้อยละ 31 (39 คนิ) ตามจำานิวนิโครงการ

วจัิยท่ี่�เพิิ�มมากข่้�นิข้องสูถาบัันิฯ หลายโครงการดำาเนิินิงานิตอ่เน่ิ�องกวา่ 10 ปี เช่นิ โครงการ 

3 หลักสููตรไที่ยค่อสูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคม และหลักสููตรนิานิาชาติค่อสูาข้าวิชาวิจัยประชากรและ
การวางแผนิครอบัครวั ซ่�งปัจจบุันัิเปล่�ยนิช่�อเปน็ิสูาข้าวชิาประชากรและสุูข้ภาพิที่างเพิศและอนิามัยเจรญิพินัิธุ์ุ์

จัดที่ำารายงานิสูุข้ภาพิคนิไที่ยที่่�เริ�มตั�งแต่ พิ.ศ. 2546 เป็นิต้นิมา (ดูรายละเอย่ดในิบัที่ที่่� 3)  

แม้เจ้าหนิ้าท่ี่�โครงการวิจัยเหล่านิ่�จะที่ำางานิกับัสูถาบัันิฯ เป็นิการชั�วคราวตามระยะเวลา

ดำาเนิินิงานิข้องโครงการวิจัย แต่จำานิวนิไม่นิ้อยที่ำางานิต่อเนิ่�องยาวนิานิกว่าสูิบัปี โดยต่อมา 

สูถาบัันิฯ เร่ยกบัุคลากรกลุ่มนิ่�ว่า “นิักวิจัยโครงการ”4

ตาราง 2.2 จำานวินและการกระจายร้อยละของบุคุลากร จำาแนกตามังาน 
ณ ปลายทศวิรรษที�สุอง สุามั และสุี�ของการก่อตั�งสุถีาบันฯ

สัายงานำ
ทศวรึ่รึ่ษที�สัอง
(พ.ศ. 2534)

ทศวรึ่รึ่ษที�สัาม
(พ.ศ. 2544)

ทศวรึ่รึ่ษที�สัี�
(พ.ศ. 2554)

จำานำวนำ รึ่�อยละ จำานำวนำ รึ่�อยละ จำานำวนำ รึ่�อยละ

อาจารย์ 24 30.0 25 26.6 29 23.2

นิักวิจัย 7 8.8 12 12.8 4 3.2

ผู้เช่�ยวชาญต่างประเที่ศ 3 3.7 3 3.2 3 2.4

เจ้าหนิ้าที่่�โครงการวิจัย 12 15.0 16 17.0 39 31.2

สูายสูนิับัสูนิุนิ 34 42.5 38 40.4 50 40.0

รวิมั 80 100.0 94 100.0 125 100.0

จำานิวนิชาย: หญิง 27:53 29:65 30:95

ที�มัา: สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 2534; 2544; 2554. 

4 ในิยุคการบัริหารข้องผู้อำานิวยการคนิที่่�ห้า รองศาสูตราจารย์ ดร.สูุร่ย์พิร พิันิพ่ิ�ง ตามคำาแนิะนิำาข้อง 
รองศาสูตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล รองผู้อำานิวยการในิข้ณะนิั�นิ
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จำานำวนำบุคลากรึ่สัถาบันำฯ ณ ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษ (พ.ศ. 2564)

บัุคลากรข้องสูถาบัันิฯ ในิปัจจุบัันิ (กันิยายนิ 2564) ม่จำานิวนิทัี่�งสิู�นิ 152 คนิ  

เป็นิอาจารย์ 32 คนิ (ร้อยละ 21) จำาแนิกตำาแหน่ิงวิชาการได้ดังนิ่�ค่อ ศาสูตราจารย์ 1 คนิ 

รองศาสูตราจารย์ 13 คนิ ผู้ช่วยศาสูตราจารย์ 12 คนิ และอาจารย์ 6 คนิ ในิจำานิวนินิ่�

เป็นิอาจารย์ต่างชาติที่่�รับัค่าตอบัแที่นิในิอัตราที่้องถิ�นิ 3 คนิ (ชาย 1 หญิง 2) อาจารย ์

ทัี่�ง 32 คนิสูำาเร็จการศ่กษาระดับัปริญญาเอกทัี่�งหมด สู่วนิผู้เช่�ยวชาญต่างประเที่ศยังคง 

ม่จำานิวนิ 3 คนิเช่นิเดิม เหล่านิ่�รับัผิดชอบัภารกิจที่ั�งการจัดการเร่ยนิการสูอนิ 4 หลักสููตร  

การอบัรมระยะสูั�นิ และการที่ำาโครงการวิจัยข้องสูถาบัันิฯ ซ่�งในิที่ศวรรษท่ี่�ห้าน่ิ�ม่จำานิวนิ

โครงการวิจัยถ่ง 301 โครงการ นิอกเหนิ่อจากจำานิวนิบุัคลากรที่่�แสูดงในิตาราง 2.3  

แล้ว ยังม่บุัคลากรที่่�ยังคงที่ำางานิให้กับัสูถาบัันิฯ ในิฐานิะที่่�ปร่กษา 4 คนิ (ชาย 2 หญิง 2) 

ซ่�งดำารงตำาแหนิ่งศาสูตราจารย์ 3 คนิ รองศาสูตราจารย์ 1 คนิ และอาจารย์ที่่�เกษ่ยณแล้ว

แต่ยังที่ำางานิวิจัยอ่ก 6 คนิด้วยกันิ

สูำาหรับับัุคลากรที่่�ที่ำางานิวิจัย นิอกจากอาจารย์แล้ว สูถาบัันิฯ ยังม่นิักวิจัย 12 คนิ 

และ “นิกัวจิยัโครงการ” ท่ี่�เพิิ�มจำานิวนิเปน็ิ 48 คนิในิชว่งที่ศวรรษท่ี่�หา้น่ิ� ซ่�งโดยสูดัสูว่นิแลว้

เป็นิการเติบัโตตามภารกิจด้านิการวิจัยข้องสูถาบัันิฯ จากที่่�เคยม่สัูดสู่วนิเพิ่ยงร้อยละ 12.2 

ในิที่ศวรรษแรกก่อตั�งสูถาบัันิฯ ข้ยายเพิิ�มเติมเป็นิร้อยละ 39.5 ในิเวลา 50 ปี ข้ณะที่่�

บัุคลากรสูายสูนัิบัสูนุินินัิ�นิ แม้จะม่จำานิวนิเพิิ�มข้่�นิเป็นิ 57 คนิ แต่เม่�อเท่ี่ยบัสัูดสู่วนิแล้ว

ค่อยๆ ลดลงมาโดยตลอด จากท่ี่�เคยม่สูัดสู่วนิร้อยละ 50.9 ในิที่ศวรรษแรก ลดลงเป็นิ 

ร้อยละ 37.5 ในิปัจจุบัันิ แต่กล่าวได้ว่าลักษณะงานิข้องสูายสูนัิบัสูนุินิม่การข้ยายตัว 

และเปล่�ยนิแปลงเชิงระบับัอย่างชัดเจนิ จากที�เป็นเพียงฝ่�ายธุ์ุรการในทศวิรรษแรกก่อตั�ง
สุถีาบันฯ กลายเป็นลักษณะงานสุายสุนับสุนุน 5 ด้านในปัจจุบัน ได้แก่ งานคุลังและพัสุดุ 

ตาราง 2.3 จำานวินและการกระจายร้อยละของบุคุลากร จำาแนกตามังานและเพศ 
เม่ั�อสุิ�นสุุดทศวิรรษที�ห้้า (พ.ศ. 2564)

สัายงานำ
ชาย หญิง รึ่วม

จำานำวนำ รึ่�อยละ จำานำวนำ รึ่�อยละ จำานำวนำ รึ่�อยละ

อาจารย์ 9 24.3 23 21.9 32 21.0

นิักวิจัย 2 5.4 10 9.6 12 7.9

ผู้เช่�ยวชาญต่างประเที่ศ 1 2.7 2 1.9 3 2.0

เจ้าหนิ้าที่่�โครงการวิจัย 
หร่อนิักวิจัยโครงการ

13 35.1 35 33.3 48 31.6

สูายสูนิับัสูนิุนิ

(เลข้านิุการสูำานิักงานิ 
ผู้อำานิวยการ)

(งานิคลังและพิัสูดุ)

(งานินิโยบัาย 
และประกันิคุณภาพิ)

(งานิบัริการการศ่กษา 
และฝึึกอบัรม)

(งานิบัริหารที่ั�วไป)

(งานิสู่�อสูารองค์กร)

12

(0) 

(1)

(1) 

(0) 

(7)

(3)

32.5 35

(1) 

(8)

(5) 

(7) 

(8)

(6)

33.3 57

(1) 

(9)

(6) 

(7) 

(15)

(9)

37.5

รวิมั 37 100.0 105 100.0 152 100.0

ที�มัา: นิบััเฉพิาะผูท่้ี่�ที่ำางานิประจำาเต็มเวลา ดรูายละเอ่ยดในิ สูถาบัันิวจัิยประชากรและสัูงคม, ม.ป.ป.
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งานนโยบายและประกันคุุณภาพ งานบริการการศ้กษาและฝ่ึกอบรมั  
งานบริห้ารทั�วิไป งานสุ่�อสุารองคุ�กร โดยแต่ละงานิม่หนิ่วยย่อยลงไปอ่ก 
ได้แก่ หนิว่ยการเงนิิและบััญช่ หนิว่ยงานิจรยิธุ์รรมการวจิยั หนิว่ยกายภาพิ

และบัรกิาร หนิว่ยเที่คโนิโลย่สูารสูนิเที่ศ และหน่ิวยโสูตทัี่ศนูิปกรณ ์เป็นิต้นิ

ในิฐานิะท่ี่�สูถาบัันิฯ เปน็ิสูถาบัันิวิชาการท่ี่�ภารกิจหลกัคอ่การที่ำางานิ

วิจัยและจัดหลักสููตรการเร่ยนิการสูอนิ บุัคลากรที่่�รับัผิดชอบังานิทัี่�งสูอง

ด้านิน่ิ�ค่ออาจารย์และนิักวิจัย ถ่อได้ว่าเป็นิบุัคลากรสูายวิชาการข้อง

สูถาบัันิฯ ที่ั�งนิ่� เม่�อพิิจารณาบัุคลากรสูายวิชาการดังกล่าวตามสูาข้าที่่�จบั

การศ่กษาขั้�นิสููงสุูด พิบัว่า ในิกลุ่มอาจารย์ซ่�งทัี่�งหมดสูำาเร็จการศ่กษา

ระดับัปริญญาเอกนิั�นิ จบัสูาข้าประชากรศาสูตร์ร้อยละ 40.6 สูาข้า

สูงัคมศาสูตรร์อ้ยละ 43.8 ซ่�งสูว่นิใหญ่จบัสูาข้าเศรษฐศาสูตร์ (5 คนิ) รอง

ลงมาคอ่ สูังคมวิที่ยา 3 คนิ มานิุษยวิที่ยา 3 คนิ และสูาข้าวิที่ยาศาสูตร์

สูขุ้ภาพิ 5 คนิ ซ่�งเข้้ามารว่มที่ำางานิกบััสูถาบัันิฯ ในิที่ศวรรษท่ี่�ห้าน่ิ�เอง คดิ

เป็นิสัูดสู่วนิร้อยละ 15.6 ประกอบัด้วยผู้ท่ี่�จบัสูาข้าสูาธุ์ารณสุูข้ศาสูตร์ 2 

คนิ อ่ก 3 คนิจบัแพิที่ยศาสูตร์ สูัตวแพิที่ยศาสูตร์ และนิโยบัายอาหาร 

อย่างละ 1 คนิ (ดูตาราง 2.4) 

ด้วยองค์ประกอบัข้องอาจารย์สูถาบัันิฯ ท่ี่�จบัการศ่กษาในิสูาข้า 

ท่ี่�แตกต่างหลากหลายข้้างต้นิ โดยเฉพิาะการเปิดรับัอาจารย์ในิสูาข้า 

ด้านิวิที่ยาศาสูตร์สูุข้ภาพิและสูังคมศาสูตร์อ่�นิๆ (เช่นิ นิโยบัายสูาธุ์ารณะ 

และบัริหารธุ์ุรกิจ) ข้ณะท่ี่�ประเด็นิข้องงานิวิจัยด้านิสูุข้ภาวะและคุณภาพิ

ช่วิตประชากรเพิิ�มสัูดสู่วนิมากข้่�นิในิที่ศวรรษหลงัน่ิ�แสูดงให้เห็นิว่า ปัจจบุันัิ

สูถาบัันิฯ กำาลังมุ่งไปในิทิี่ศที่างใหม่ จากเดิมท่ี่�ที่ำางานิในิแวดวงวิชาการ

ดา้นิประชากรและสัูงคม กเ็ข้า้สููแ่วดวงพิฤติกรรมสุูข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต

มากข้่�นิในิปัจจุบัันิ

ตาราง 2.4 จำานวินและร้อยละของบุคุลากรสุายวิิชาการในพ.ศ. 2564 
จำาแนกตามัสุาขาการศ้กษาและตำาแห้น่ง

13 คน
40.6%

14 คน
43.8%

5 คน
15.6%

 รวม 32 คน 
100%

 รวม 12 คน
100%

5 คน
41.6%

7 คน
58.4%

0 คน
0.0%

อาจารย
(ปริญญาเอก)

นักวิจัย
(ปริญญาโท)

ประชากรศาสตร

สังคมศาสตร

วิทยาศาสตรสุขภาพ

ประชากรศาสตร

สังคมศาสตร

วิทยาศาสตรสุขภาพ

ประชากรศาสตร

สังคมศาสตร

วิทยาศาสตรสุขภาพ

ที�มัา: สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, ม.ป.ป. 

สูำาหรับันัิกวิจัย ปัจจุบัันิม่จำานิวนิรวม 12 คนิ แบั่งเป็นิผู้ท่ี่�จบัการศ่กษาด้านิ

ประชากรศาสูตร์ 5 คนิ ในิจำานิวนินิ่�จบัสูาข้าวิจัยประชากรและสูังคม 3 คนิ (เป็นิศิษย์เก่า

ข้องสูถาบัันิฯ) ประชากรและการพิัฒนิา 1 คนิ และประชากรศ่กษา 1 คนิ สู่วนินิักวิจัยอ่ก 

7 คนิจบัการศ่กษาที่างสูังคมศาสูตร์หลากหลายสูาข้า ได้แก่ มานุิษยวิที่ยา นิิเที่ศศาสูตร์ 

สูงัคมศาสูตรก์ารแพิที่ย์ พิฒันิาสูงัคม เอเช่ยศก่ษา และความสูมัพินัิธ์ุ์ระหวา่งประเที่ศ สูาข้า

วชิาละ 1 คนิ กล่าวได้วา่เป็นิองคป์ระกอบัที่่�ผสูมผสูานิสัูดสูว่นิข้องสูาข้าที่างประชากรศาสูตร์

กับัสูังคมศาสูตร์ท่ี่�ค่อนิข้้างลงตัว ความเป็นิพิหุสูาข้าวิชาข้องบัุคลากรฝึ่ายวิชาการข้อง 

ทัี่�งอาจารย์และนิกัวิจยัน่ิ�เป็นิประโยชนิก์บััสูถาบัันิฯ ในิแงท่ี่่�เป็นิโอกาสูข้องการข้ยายงานิวิจยั
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ท่ี่�ตอบัปัญหาการเปล่�ยนิแปลงประชากรกับัประเด็นิอ่�นิๆ ในิ

สูังคมได้อย่างครอบัคลุมและล่กซ่�งมากยิ�งข่้�นิ (สูถาบัันิวิจัย

ประชากรและสูังคม, 2562, นิ. 2)

หากพิิจารณาถ่งภารกิจหลักข้องนักวิิจัย ซ่�งตำาแหนิ่ง 
อย่างเป็นิที่างการข้องมาตรฐานิกำาหนิดตำาแหนิ่งตามข้้อบัังคับั

มหาวิที่ยาลัยมหิดล ยังแบั่งย่อยออกเป็นิ 2 กลุ่มคอ่ “นิักวิจัย” 

และ “นิักวิจัยปฏิบััติการ”5 ข้ณะท่ี่�สูถาบัันิฯ เองม่ “เจ้าหนิ้าท่ี่�

โครงการวิจัย” มาตั�งแต่เริ�มงานิในิที่ศวรรษแรก กล่าวได้ว่า  

ท่ี่�จริงแล้ว บัุคลากรสูามกลุ่มน่ิ�ที่ำางานิไม่แตกต่างกันิ นิั�นิค่อ 

“ปฏิิบัติงานิที�ต้องใช้ความร่้ ความสามารถิ่ ความชำานิาญงานิ 

และประสบการณ์ีทางด้้านิงานิวิจัย โด้ยปฏิิบัติหุน้ิาที�อย่างใด้

อย่างหุนึิ�งหุรือหุลายอย่างในิโครงการวิจัยหุนึิ�งๆ” กล่าวได้ว่า

สูัดสู่วนิข้องกลุ่มท่ี่�ที่ำางานิเฉพิาะการวิจัยเท่ี่านัิ�นิเติบัโตข้่�นิ 

อย่างน่ิาสูนิใจ ค่อในิที่ศวรรษท่ี่�ห้าน่ิ�ม่สัูดสู่วนิรวมสููงท่ี่�สุูดค่อ 

ร้อยละ 39.5 (ดูตาราง 2.3)

5 ตามมาตรฐานิกำาหนิดตำาแหนิง่ข้องมหาวทิี่ยาลยัมหดิลในิปจัจบุันัิ “นิกัวจิยั” 
ต้องจบัปริญญาเอก สู่วนิ “นิักวิจัยปฏิบััติการ” จบัปริญญาโที่หร่อเอก  
โดยลักษณะงานิท่ี่�ปฏิบััติม่ความเหม่อนิกันิทีุ่กประการ เพิ่ยงแต่ “นิักวิจัย” 
อาจปฏิบััติงานิเก่�ยวกับัการสูอนิหร่อควบัคุมวิที่ยานิิพินิธุ์์ด้วย ในิรายงานิน่ิ�
เร่ยกรวมผู้ดำารงตำาแหนิ่ง “นิักวิจัย” และ “นิักวิจัยปฏิบััติการ” ว่านิักวิจัย

2.2 วัฒนำธิรึ่รึ่มองค์กรึ่กับการึ่หล่อหลอมบุคลากรึ่สัถาบันำฯ

การบัริหารองค์กรและบัริหารบัุคลากรมิใช่งานิข้องผู้นิำาองค์กรเที่่านัิ�นิ แต่ค่องานิท่ี่�

ต้องการการวางแผนิอย่างม่ทิี่ศที่างและเป้าหมายชดัเจนิ ท่ี่�บัางครั�งเรย่กกันิว่า “ยุที่ธุ์ศาสูตร์” 

ซ่�งจะม่พิลังขั้บัเคล่�อนิการที่ำางานิตามที่ิศที่างและเป้าหมายท่ี่�กำาหนิดมาด้วยการม่สู่วนิร่วม

ข้องคนิในิองค์กร ภายใต้ระบับัการจัดการในิระดับัต่างๆ ข้องสูถาบัันิฯ นิับัตั�งแต่

กระบัวนิการรับัคนิเข้้าที่ำางานิ การพิัฒนิาศักยภาพิบัุคลากร และการดูแลคุ้มครองสูุข้ภาพิ

ข้องคนิที่ำางานิที่ั�งที่างจิตใจและร่างกาย เหล่านิ่�ล้วนิเป็นิเง่�อนิไข้สูภาพิแวดล้อม บัรรยากาศ 

และความสูัมพิันิธุ์์ข้องคนิในิหนิ่วยงานิหนิ่�งๆ ที่่�เร่ยกได้ว่าคอ่ “วัฒนิธุ์รรมองค์กร” นิั�นิเอง
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การเริ�มต้นิจากศูนิย์ข้องศูนิย์วิ จัยประชากรฯ  

ค่อยๆ เติบัโตเป็นิสูถาบันัิวิจัยประชากรและสัูงคมในิแต่ละ

ที่ศวรรษจนิลงหลักปักฐานิเช่นิปัจจุบัันินัิ�นิ เป็นิผลงานิ

สูำาคญัข้องบุัคลากรหนุ่ิมสูาวท่ี่�เข้้าที่ำางานิในิสูถาบัันิฯ ตั�งแต่

ที่ศวรรษแรก ซ่�งที่ั�งสูร้างผลงานิวิจัยให้กับัสูถาบัันิฯ และ

วางระบับับัริหารบัุคลากรไว้ตั�งแต่สูมัยผู้อำานิวยการคนิแรก 

ไม่ว่าจะเป็นิกระบัวนิการคัดสูรรคนิเข้้าที่ำางานิท่ี่�เป็นิธุ์รรม 

การเคารพิอสิูระที่างวิชาการ และการรว่มงานิแบับัไรช้นิชั�นิ 

สูร้างบัรรยากาศการที่ำางานิที่่�เร่ยกว่า team work spirit ข้่�นิมาเป็นิแกนิในิการเช่�อมโยง

ความสูัมพิันิธุ์์ข้องคนิที่ำางานิทีุ่กสูาย ที่ำาให้สูถาบัันิฯ ได้ช่�อว่าเป็นิหนิ่วยงานิท่ี่� ม่  

“ความขั้ดแย้ง” ภายในินิ้อย เห็นิได้ชัดเจนิจากบัรรยากาศการถ่ายโอนิอำานิาจเปล่�ยนิผ่านิ 

ผู้บัริหารจากผู้อำานิวยการคนิแรกสูู่คนิต่อๆ มาท่ี่�เป็นิไปด้วยความราบัร่�นิและสูมานิฉันิท์ี่ 

มาโดยตลอด ดังท่ี่�ผู้อำานิวยการคนิแรกให้ข้้อสูังเกตว่า “นัิ�นิทำาใหุ้คนิเขาแปลกใจว่า ไม่มี 

การแย่งชิงกันิในิสถิ่าบันิฯ แหุ่งนีิ� มันิเรียบเกินิไปจนิคนิเขาหุมั�นิไส้…” (บุัญเลิศ  

เล่ยวประไพิ, 8 ตุลาคม 2556, สูัมภาษณ์) 

สูำาหรับัวัฒนิธุ์รรมองค์กรในิด้านิอ่�นิๆ สูถาบัันิฯ ม่กระบัวนิการปลูกฝึังที่่�ให้ 

ความสูำาคัญกับัคุณธุ์รรม ความโปร่งใสู เห็นิแก่ประโยชนิ์ข้องหนิ่วยงานิ เคารพิเพิ่�อนิ 

ร่วมงานิในิสูถาบันัิฯ และคำานิ่งถง่สูวัสูดิการ รวมถ่งความเป็นิอยู่ข้องสูมาชิกสูถาบัันิฯ ที่่�ม่

รายได้นิ้อย นิอกจากน่ิ� สูถาบัันิฯ ยังม่แนิวที่างปฏิบััติในิการที่ำางานิเพิ่�อใช้ที่รัพิยากร

สูำานิักงานิอย่างคุ้มค่า ที่ั�งลดการใช้ นิำากลับัมาใช้ซำ�า และนิำากลับัมาใช้ใหม่ (หร่อที่่�เร่ยกว่า 

3Rs ค่อ Reduce, Reuse and Recycle) (อรที่ัย อาจอำ�า, 2540, นิ. 25 - 29)

ในิแงข่้องการบัรหิารภารกจิข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิ ได้กำาหนิดใหง้านิวจิยัเปน็ิพินัิธุ์กจิหลกั

ด้วยสูัดสู่วนิร้อยละ 70 และภารกิจด้านิหลักสููตรการเร่ยนิการสูอนิและงานิบัริการวิชาการ

คิดเป็นิสัูดสู่วนิร้อยละ 30 ข้องการดำาเนิินิงานิทัี่�งหมด สูถาบัันิฯ ได้กำาหนิดวิธุ์่การบัริหาร

จัดการงบัประมาณที่่�ได้รับัการสูนิบััสูนุินิจากโครงการวิจัยไว้ตั�งแต่ผู้อำานิวยการคนิแรก และ

กลายเป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องวัฒนิธุ์รรมองค์กรในิด้านิการบัริหารจัดการงานิวิจัย ดังที่่�ระบัุว่า “...

ใหุ้ทุนิวิจัยทุกโครงการของสถิ่าบันิฯ ผ่านิสถิ่าบันิฯ และใช้ทรัพยากรการวิจัยร่วมกันิ โด้ย 

มีผ่้อำานิวยการสถิ่าบันิฯ เป็นิผ่้ด่้แลรับผิด้ชอบทั�งในิด้้านิวิชาการ และการบริหุารจัด้การ 

การเงินิ งบประมาณี พัสดุ้ ซึ่ึ�งด้ำาเนิินิการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด้ ตรวจสอบได้้  

โด้ยการนิำาระบบเทคโนิโลยีสารสนิเทศึมาใช้ในิการบริหุารจัด้การ” (สูถาบัันิวิจัยประชากร

และสูังคม, 2562, นิ. 21) 
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สูำาหรับัโครงสูร้างสูถาบันัิฯ ในิการบัริหารสูายวิชาการนิั�นิไม่มก่ารแบ่ังเป็นิฝึ่ายต่างๆ 

ในิลักษณะภาควิชาดังคณะอ่�นิๆ หากแต่ใช้กระบัวนิการตั�งเป็นิคณะกรรมการหร่อ 

คณะที่ำางานิด้านิต่างๆ เพ่ิ�อให้บัุคลากรทุี่กสูายได้ที่ำางานิร่วมกันิ ที่ั�งยังสู่งเสูริมให้โอกาสู

บัุคลากรทุี่กคนิม่ความก้าวหนิ้าในิสูายงานิข้องตนิเองหร่อข้้ามสูายงานิได้ โดยเฉพิาะ 

การสู่งเสูริมศักยภาพิและการพิัฒนิาด้านิวิชาการข้องบุัคลากรทีุ่กสูาย ด้วยการสูนิับัสูนิุนิ 

ทีุ่นิวิจัยและพัิฒนิารายบัุคคล6 และสูนัิบัสูนุินิค่าใช้จ่าย (บัางสู่วนิหร่อที่ั�งหมด) ในิการ 

เข้้าร่วมประชุมหร่อเข้้าร่วมอบัรม ตลอดจนิการดูงานิทัี่�งในิประเที่ศและต่างประเที่ศ 

มาโดยตลอด นิอกจากน่ิ� สูถาบัันิฯ ยงัม่การจดัสูวัสูดกิารให้กับับุัคลากร โดยม่คณะกรรมการ 

สูวัสูดิการท่ี่�กำาหนิดระเบ่ัยบัเก่�ยวกับัโครงการสูวัสูดิการ และสูิที่ธุ์ิประโยชน์ิตามประกาศ

สูวัสูดิการข้องสูถาบัันิฯ7 เช่นิ เงินิสูวัสูดิการสูุข้ภาพิ การสูงเคราะห์บุัคลากรทุี่กประเภที่ 

กรณเ่จ็บัป่วย คลอดบัตุร ที่นุิการศ่กษาบุัตรธุ์ดิาตั�งแตอ่นุิบัาลจนิจบัปริญญาตร ่การเสูย่ช่วิต 

(บัุคลากร บัิดา มารดา สูาม่ ภรรยา หร่อบัุตรตามกฎหมาย) การช่วยเหล่อกรณ่เกษ่ยณ 

การตรวจร่างกายประจำาปี รวมที่ั�งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ิ�อให้บุัคลากรได้ใช้เวลาร่วมกันิ 

เช่นิ การสัูมมนิาบุัคลากร ก่ฬาบุัคลากร การสูร้างเสูริมสูุข้ภาพิและออกกำาลังกาย  

การสู่งเสูริมการที่ำานิุบัำารุงศิลปวัฒนิธุ์รรม จริยธุ์รรมและสูิ�งแวดล้อม เป็นิต้นิ (สูถาบัันิวิจัย

ประชากรและสูังคม, 2562, นิ. 65)

6 ได้แก ่ที่นุิสูนิบััสูนินุิการวจิยัไมเ่กนิิ 400,000 บัาที่ ที่นุิสูนิบััสูนินุิการผลิตผลงานิที่างวชิาการไมเ่กนิิ 100,000 
บัาที่ต่อปี/คนิ และทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิการพิัฒนิาศักยภาพิบัุคลากรไม่เกินิ 15,000 บัาที่ต่อปี/คนิ 
7 สูถาบัันิฯ ได้แต่งตั�งคณะอนิุกรรมการสูวัสูดิการสูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคมข้่�นิมาตั�งแต่ พิ.ศ. 2551 
ต่อมาปรับัเป็นิคณะกรรมการสูวัสูดิการสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคมในิ พิ.ศ. 2557 โดยม่วัตถุประสูงค์
เพิ่�อสูร้างข้วัญกำาลังใจ ความพิ่งพิอใจ แก่บัุคลากรให้ได้รับัสูวัสูดิการและสิูที่ธุ์ิประโยชนิ์ต่างๆ

สิ�งแรกที�ต้องด่้คือทำาอย่างไรถิ่ึงจะมีเงินิพอที�จะเสริมศึักยภาพของคนิ  
เราส่งเสริมบุคลากรเฉพาะสายวิชาการไม่ได้้ ต้องส่งเสริมบุคลากรสาย
สนิบัสนินุิด้้วย ซึึ่�งเราก็ทำาหุลายอยา่ง ตั�งแตใ่ครเรยีนิหุนัิงสอืเราก็จา่ยค่าเทอม 
เราสอนิภาษาอังกฤษใหุ้ แลว้ใหุ้มโีอกาสไปต่างประเทศึ เพื�อที�เขาจะเหุน็ิได้ว่้า
คนิอื�นิเขาทำางานิกันิอย่างไร...อันินีิ�สำาคัญ พี�อยากจะฝ้ากไว้สำาหุรับรุ่นิหุลังๆ 
เราต้องเตรียมใหุ้พร้อม ถ้ิ่าสถิ่าบันิฯ จะโต เราต้องโตไปพร้อมๆ กันิ  
จะโตเฉพาะส่วนิใด้ส่วนิหุนิึ�งไม่ได้้ 

(เบัญจา ยอดดำาเนิินิ - แอ็ตติกจ์, 13 กันิยายนิ 2556)

 สถิ่าบันิฯ ใหุ้โอกาสอาจารย์ทุกคนิทำางานิในิพื�นิที�ที�ตัวเองถิ่นัิด้ 
หุรือสนิใจได้้เต็มที� นิอกจากใหุ้โอกาสแล้วยังสนิับสนิุนิด้้วย อย่างที�อาจารย์
เบญจาบอก คือเราจะต้องพัฒนิาศัึกยภาพของทุกๆ ฝ้�าย ยืนิยันิได้้เลยว่า
สถิ่าบันิฯ ทำาสำาเรจ็ตรงนีิ�...ที�ประทบัใจอย่างมากเลยคือความร่สึ้กเป็นิมิตรที�ดี้
มีนิำ�าใจต่อกันิ ไม่ว่าจะไปขอความร่วมมือขอความช่วยเหุลือจากใคร ทุกคนิ
ร่้สึกเต็มใจที�จะใหุ้การสนัิบสนิุนิซึ่ึ�งกันิและกันิ คิด้ว่าส่วนินีิ�ทำาใหุ้สถิ่าบันิฯ  
แตกตา่งจากที�อื�นิ...พี�เลก็ [อรพรรณี หุนัิจางสทิธ์ิ�] บอกเสมอวา่ทำาอยา่งไรก็ได้้ 
ขอใหุ้อาจารย์ทุกคนิทำางานิได้้อย่างเต็มที� อันินีิ�เป็นิ spirit ที�สถิ่าบันิฯ sup-
port ใหุ้ทุกคนิ 

(ช่�นิฤที่ัย กาญจนิะจิตรา, 13 กันิยายนิ 2556)

50 ปีี สถาบัันวิิจััยปีระชากรและสังคม ‘คน’ ของสถาบัันวิิจััยปีระชากรและสังคม50 51



หนิ่�งในิวัฒนิธุ์รรมองค์กรท่ี่�สูำาคัญและโดดเด่นิข้องสูถาบัันิฯ ก็ค่อ การเปิดโอกาสุให้้
บคุุลากรพัฒนาศักยภาพตามัคุวิามัสุนใจ มีัโอกาสุเติบโตก้าวิห้น้าในการงานอาชีพ และข้ามั
สุายงานได้ตามัคุวิามัตั�งใจและมุ่ังมัั�นของตนเอง ตัวอย่างท่ี่�ชัดเจนิค่อการเปล่�ยนิตำาแหนิ่ง
จากนิกัวิจัยหร่อนิักวิชาการการศ่กษาสูู่ตำาแหน่ิงอาจารย์เม่�อจบัการศ่กษาระดับัปริญญาเอก 

ดังข้้อมูลจากการสูำารวจบัุคลากรสูายวิชาการ เม่�อ พิ.ศ. 2556 (ตาราง 2.5) พิบัว่า 

บัุคลากรที่่�เป็นิอาจารย์และนิักวิจัยในิปีที่่�สูำารวจนิั�นิ ม่ร้อยละ 41.0 (16 คนิ) ที่่�ร่วมงานิกับั

สูถาบัันิฯ ครั�งแรกในิฐานิะผู้ช่วยอาจารย์ และมอ่าจารย์และนิักวิจัยร้อยละ 28.2 (11 คนิ) 

เป็นินัิกศก่ษาข้องสูถาบันัิฯ มาก่อนิ อาจารย์ร้อยละ 20.6 (8 คนิ) เคยที่ำางานิกับัสูถาบันัิฯ 

ครั�งแรกในิฐานิะนิักวิจัยโครงการ ท่ี่�เหล่ออ่ก 4 คนิ เข้้าร่วมงานิครั�งแรกกับัสูถาบัันิฯ ในิ

ฐานิะนิักวิจัยและสูายสูนิับัสูนิุนิ ร้อยละ 5.1 (2 คนิ) เท่ี่ากันิ ข้ณะที่่�สู่วนิใหญ่ข้องนัิกวิจัย

โครงการในิปีท่ี่�สูำารวจนัิ�นิ ร่วมงานิกับัสูถาบัันิฯ ครั�งแรกในิฐานิะนิักวิจัยโครงการ ร้อยละ 

64.7 (11 คนิ) ที่่�เหล่อ ร้อยละ 35.3 (6 คนิ) เคยเป็นินิักศ่กษาข้องสูถาบัันิฯ มาก่อนิ 

ตาราง 2.5 ตำาแห้น่งงานปัจจุบันของบุคุลากรสุายวิิชาการ  
จำาแนกตามัการร่วิมังานคุรั�งแรกกับสุถีาบันฯ

รึ่่วมงานำครึ่ั�งแรึ่ก 
ในำฐานำะ

ตำาแหนำ่งปัจจุบันำ

อาจารึ่ย์และนำักวิจัย นำักวิจัยโครึ่งการึ่ รึ่วม

จำานิวนิ ร�อยละ จำานิวนิ ร�อยละ จำานิวนิ ร�อยละ

นิักศก่ษา 11 28.2 6 35.3 17 30.3

ผู้ช่วยอาจารย์ 16 41.0 - - 16 28.6

นิักวิจัยโครงการ 8 20.6 11 64.7 19 33.9

นิักวิจัย 2 5.1 - - 2 3.6

สูายสูนิับัสูนิุนิ 2 5.1 - - 2 3.6

รวิมั 39 100.0 17 100.0 56 100.0

ที�มัา: การสูำารวจบัุคลากรสูายวิชาการ พิ.ศ. 2556, ในิ โครงการวิจัยเร่�อง ‘การประเมินิคุณภาพิงานิ
วิจัยและการเรย่นิการสูอนิข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม พิ.ศ. 2514 - 2559’, 2556. 

ในิมิติข้องการบัริหารสูถาบัันิฯ ในิภาพิรวมนิั�นิ กลไกการดำาเนิินิงานิที่่�สูำาคัญตั�งแต่

เริ�มตน้ิจนิถ่งปัจจบัุันิ คอ่ “คณะกรรมการประจำาสูถาบัันิฯ”8 ซ่�งม่องคป์ระกอบัตามข้้อบัังคบัั

ท่ี่�กำาหนิดไว้ในิพิระราชบััญญัติมหาวิที่ยาลัยมหิดลในิแต่ละช่วงเวลา โดยม่การประชุม 

เป็นิประจำาเด่อนิละครั�ง และม่การประชุมอาจารย์ทัี่�งสูถาบัันิฯ ประมาณ 2 เด่อนิ/ครั�ง  

นิอกจากน่ิ� สูถาบัันิฯ ยังเปิดเวท่ี่พิูดคุยสูำาหรับับุัคลากรทัี่�งหมดข้องสูถาบัันิฯ เป็นิประจำา 

8 เดิมค่อ คณะกรรมการบัริหารสูถาบัันิฯ
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สูมำ�าเสูมอ โดยเรย่กการประชุมน่ิ�วา่ “กิจกรรมสูถาบัันิฯ”9 ม่การเลอ่กประธุ์านิและเลข้านิกุาร

สูำาหรับัการประชุมดังกล่าวหมุนิเวย่นิกันิคราวละ 2 ปี 

“การประชุมกิจกรรมสูถาบัันิฯ” เป็นิเวท่ี่ท่ี่�เปิดโอกาสูและพ่ิ�นิท่ี่�ให้บัุคลากรทุี่กคนิ 

ในิสูถาบัันิฯ เข้้าร่วมเป็นิสู่วนิหน่ิ�ง ที่ั�งรับัฟัง ตั�งคำาถาม ปร่กษาหาร่อ และเสูนิอแนิะงานิ

และกิจกรรมข้องสูถาบัันิฯ ทีุ่กด้านิ สูมาชิกสูถาบัันิฯ ทีุ่กคนิสูามารถเสูนิอเร่�องเข้้าสูู่วาระ

การประชุมได้ ไม่ว่าจะเพิ่�อพิิจารณา ปร่กษาหาร่อ แลกเปล่�ยนิความคิดเห็นิ หร่อเพิ่�อรับัรู้

การตัดสูินิใจร่วมกันิ ลักษณะเวิทีแนวิราบเช่นนี�ของสุถีาบันฯ เป็นพ่�นที�ที�ให้้คุวิามัสุำาคุัญ 
กบัทุกคุน และรบัฟังัทุกคุวิามัเห็้นอย่างเทา่เทียมักัน มัใิชจ่ากบนลงล่าง ปัจจุบัันิการประชุม 

9 เป็นิข้้อเสูนิอข้องผู้ช่วยศาสูตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล (ตำาแหนิ่งวิชาการในิข้ณะนัิ�นิ) ในิสูมัยท่ี่� 
รองศาสูตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์ เป็นิผู้อำานิวยการสูถาบันัิฯ (ตำาแหนิ่งวิชาการในิข้ณะนิั�นิ)

กจิกรรมสูถาบัันิฯ จดัเปน็ิประจำาสูมำ�าเสูมอที่กุ 2 เด่อนิ และเปน็ิหนิ่�งในิกลไกภายในิสูถาบัันิฯ 

ท่ี่�กำาหนิดให้นิำาผลการติดตามและประเมินิผลการดำาเนิินิงานิข้องคณะผู้บัริหาร 

ไปนิำาเสูนิอ อภิปราย และเสูนิอแนิะแนิวที่างการปรับัปรงุการบัรหิารจดัการภายในิสูถาบัันิฯ 

ร่วมกันิ โดยกำาหนิดเป็นิวาระสู่บัเนิ่�องข้องการประชุมทีุ่กครั�ง

นิอกจากน่ิ� สูถาบัันิฯ ยังจัดให้ม่การสูัมมนิาประจำาปีอ่ก 2 งานิค่อ การสัมมนิา

วิชาการด้านิการวิจัยและการเรียนิการสอนิ ซ่�งเป็นิเวท่ี่ท่ี่�เปิดโอกาสูให้บัุคลากรสูถาบัันิฯ  

ทีุ่กคนิม่สู่วนิร่วมในิการระดมสูมองถ่งที่ิศที่างงานิวิจัยและงานิหลักสููตร เพิ่�อนิำาเสูนิอ

แนิวที่างในิการตัดสูนิิใจเลอ่กและร่วมกันิประเมนิิความเสู่�ยงอย่างรอบัด้านิ และการสมัมนิา

พัฒนิาบุคลากร ซ่�งเป็นิเวท่ี่สัูนิที่นิาการในิลักษณะสูังสูรรค์อย่างสูร้างสูรรค์ประจำาปี  

งานิสูัมมนิาที่ั�งสูองงานินิ่� ม่การเล่อกอาจารย์รุ่นิใหม่เป็นิประธุ์านิจัดการประชุมและกำาหนิด

หวัข้้อการประชุมในิแต่ละป ีโดยม่คณะที่ำางานิท่ี่�ประกอบัดว้ยแตล่ะสูว่นิงานิภายในิสูถาบัันิฯ 

สูนิับัสูนิุนิและอำานิวยความสูะดวกในิการจัดประชุมดังกล่าว 

วัฒนิธุ์รรมองค์กรที่่�สูำาคัญอก่ลักษณะหนิ่�งข้องสูถาบันัิฯ คอ่ การเปิดช่องที่างสู่�อสูาร

ระหว่างผู้บัริหารสูถาบัันิฯ กับับุัคลากรกลุ่มต่างๆ รวมถ่งผู้ม่สู่วนิได้สู่วนิเสู่ย ให้สูามารถ

สู่�อสูารกันิได้อย่างสูะดวก ปัจจุบัันิม่ช่องที่างสู่�อสูารรวมถ่ง 20 ช่องที่างด้วยกันิ สูำาหรับั 

ช่องที่างการร้องเร่ยนินัิ�นิ สูถาบัันิฯ ได้จัดตั�งคณะกรรมการรับัฟังข้้อคิดเห็นิและร้องเร่ยนิ 

เพิ่�อเปิดโอกาสูให้บัุคลากรม่ช่องที่างเสูนิอแนิะและร้องเร่ยนิหากไม่ได้รับัความเป็นิธุ์รรม  

ไม่ว่าจะเป็นิในิด้านิการที่ำางานิ การเร่ยนิการสูอนิ หร่อการดำาเนิินิโครงการวิจัยก็ตาม  

โดยสูามารถสู่งข้้อร้องเร่ยนิถ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ทัี่�งที่างกล่องรับัฟังข้้อร้องเร่ยนิและ

ผ่านิระบับัออนิไลนิ์ นิอกจากน่ิ� สูถาบัันิฯ ยังม่ระบับัพิัฒนิาการเร่ยนิรู้และความก้าวหน้ิา 

ในิสูายงานิข้องบัคุลากร โดยกำาหนิดตวัช่�วดั ตั�งคา่เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมนิิไวด้ว้ย 

(สูถาบันัิวิจัยประชากรและสูังคม, 2564, นิ. 11 - 16) 
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2.3 บุคลากรึ่สัถาบันำฯ กับการึ่บรึ่ิการึ่วิชาการึ่และสัังคม

ตลอดระยะเวลาคร่�งศตวรรษท่ี่�สูถาบัันิฯ ลงหลกัปักฐานิอยู่ในิสัูงคมไที่ยนัิ�นิ บัคุลากร

ข้องสูถาบัันิฯ ได้เติบัโตผ่านิการสูร้างองค์ความรู้และผลงานิด้านิประชากรและสัูงคมให้กับั

แวดวงวิชาการไที่ยไม่นิ้อยเช่นิกันิ ความเช่�ยวชาญด้านิประชากรและสูังคมข้องบุัคลากร

สูถาบัันิฯ เป็นิท่ี่�ยอมรับัทัี่�งในิระดับัชาติและนิานิาชาติ ซ่�งแสูดงให้เห็นิชัดเจนิจากตำาแหน่ิง

และบัที่บัาที่ที่่�เข้้าไปม่สู่วนิร่วมในิการกำาหนิดนิโยบัายด้านิประชากรและสูังคมต่างๆ ตั�งแต่

สูมัยข้องศาสูตราจารย์ ดร.บุัญเลิศ เล่ยวประไพิ ผู้อำานิวยการสูถาบัันิฯ คนิแรก ค่อ  

การเข้้าไปม่สู่วนิร่วมในิการวางแผนินิโยบัายประชากรข้องไที่ย การได้รับัการยอมรับัในิ

บัที่บัาที่ด้านิบัริการวิชาการข้องสูถาบัันิฯ สู่งผลให้หลายหน่ิวยงานิให้ความสูำาคัญกับั

สูถาบัันิฯ และเชิญให้เข้้าร่วมเป็นิกรรมการต่างๆ เร่�อยมา ดังคำาสูัมภาษณ์ข้้างล่างนิ่� 

อย่างผมสมัยหุนึิ�งก็เป็นิกรรมการนิโยบายประชากรและวางแผนิครอบครัว 
สำานิักงานิคณีะกรรมการพัฒนิาเศึรษฐกิจและสังคมแหุ่งชาติ ที�มีอาจารย ์
หุมอเสม พริ�งพวงแก้ว ท่านิเป็นิประธ์านิ อาจารย์วิศิึษฐ์ ประจวบเหุมาะ  
เป็นิรองประธ์านิ…ก็เขียนิเรื�องวางแผนิครอบครัวในิแผนิพัฒนิาเศึรษฐกิจ 
และสังคมแหุ่งชาติ ตั�งแต่แผนิพัฒนิาฯ ฉบับที� 3 

(บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 8 ตุลาคม 2556, สูัมภาษณ์)

 ในิฐานิะที�เป็นิผ่้อำานิวยการ [คนิที�สอง พ.ศึ. 2523-2531] ผมต้อง
เขา้ไปนิั�งเปน็ิกรรมการในิคณีะอนิกุรรมการวางแผนิประชากรของสภาพัฒนิฯ์ 
สมัยก่อนิคณีะกรรมการชุด้นีิ�มบีทบาทมาก...เราเข้าไปมีเสยีงในิคณีะกรรมการ
วางแผนิครอบครัวแหุ่งชาติ ตอนินัิ�นิมีรัฐมนิตรีของกระทรวงสาธ์ารณีสุข 
เป็นิประธ์านิ เราเข้าไปช่วยทางด้้านิ technical เขาก็ฟังเรา อีกอันิหุนึิ�ง 
เป็นิประสบการณ์ีของผมเอง ได้้เข้าไปอย่่ในิคณีะทำางานิคาด้ประมาณี
ประชากร ซึ่ึ�งก็อย่่ภายใต้คณีะอนิุกรรมการวางแผนิและนิโยบายประชากร...
ทำาใหุผ้มได้ป้ระสบการณีเ์กี�ยวกับการคาด้ประมาณีประชากรจากคณีะทำางานิ
ชุด้นิี�พอสมควร

(ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 13 กันิยายนิ 2556)

การสูั�งสูมประสูบัการณแ์ละความเช่�ยวชาญดา้นิการวจิยัประชากรและสูงัคมในิหลาย

ที่ศวรรษท่ี่�ผ่านิมาข้องบัุคลากรสูถาบัันิฯ สู่งผลให้บัุคลากรจำานิวนิไม่นิ้อยได้รับัเชิญเพิ่�อให้

บัริการวิชาการด้านิต่างๆ อย่างกว้างข้วางและหลากหลาย ได้แก่ การเป็นิวิที่ยากรในิงานิ

ประชุมวิชาการ เป็นิอาจารย์พิิเศษ เป็นิที่่�ปร่กษาวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ให้นัิกศ่กษานิอกสูถาบัันิฯ  

เป็นิกรรมการทัี่�งในิระดับัมหาวิที่ยาลัยและหนิ่วยราชการนิอกมหาวิที่ยาลัย และในิองค์กร

ระดับัชาติ ตลอดจนิองค์กรระหว่างประเที่ศ เช่นิ เป็นิอนุิกรรมการนิโยบัายและแผนิ

ประชากร และเป็นิผู้ร่วมผลิตชุดวิชาที่างประชากรข้องมหาวิที่ยาลัยสูุโข้ที่ัยธุ์รรมาธุ์ิราช 

เป็นิต้นิ (สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 2525, นิ. 57) บัที่บัาที่บัริการวิชาการข้อง 

บัุคลากรสูถาบัันิฯ เหล่าน่ิ�สูามารถจัดประเภที่และแบั่งออกได้เป็นิ 3 ลักษณะ ค่อ  

(1) การเป็นิวิที่ยากร/อาจารย์พิิเศษ ซ่�งจากสูถิติที่่�ระบัุในิรายงานิประจำาปีโดยเฉล่�ย 
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ประธานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ 
สาขาสังคมวิทยา รวม 3 สมัย

กรรมการในคณะกรรมการสถิติแหงชาติ

กรรมการในคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา 
ราชบัณฑิตยสถาน 

กรรมการในคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร
การอนามัยเจริญพันธุแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

กรรมการในคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ (สทพ.)

ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนดานตางๆ 
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กรรมการในคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวิชาการ
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล (Prince Mahidol Award Conference 
หรือ PMAC) ต้ังแต พ.ศ. 2535-ปจจุบัน
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10 ตัวอยาง
กรรมการระดับชาติ
และระดับนโยบาย
ท่ีบุคลากรสถาบันฯ
เคย/เขารวม

ม่ประมาณปีละ 100 ครั�ง (2) การให้คำาแนิะนิำาและข้้อปร่กษาที่างวิชาการ รวมถง่การเป็นิ

ที่่�ปรก่ษาวิที่ยานิิพินิธุ์์ โดยเฉล่�ยปีละ 50 ครั�ง และ (3) การเป็นิกรรมการ ที่ั�งในิและนิอก

มหาวิที่ยาลัยมหิดล กรรมการในิระดับันิโยบัายและระดับัชาติ รวมถ่งกรรมการในิองค์กร

ระหว่างประเที่ศ โดยเฉล่�ยปีละ 20 คณะกรรมการ

การให้บัริการวิชาการอ่กลักษณะหนิ่�งข้องสูถาบันัิฯ นิั�นิคอ่ การเป็นิสูถานิที่่�เย่�ยมชม

และดูงานิจากหนิ่วยงานิต่างๆ เป็นิประจำา ที่ั�งในิประเที่ศและต่างประเที่ศ ซ่�งโดยสู่วนิใหญ่

หนิ่วยงานิท่ี่�เย่�ยมชมสูถาบัันิฯ มักเป็นิภาค่หร่อเคร่อข้่ายความร่วมม่อกับับัุคลากร 

ข้องสูถาบัันิฯ เช่นิ ในิปี 2554 ม่หนิ่วยงานิเข้้าเย่�ยมชมดูงานิข้องสูถาบัันิฯ 31 ครั�งด้วยกันิ 

เป็นิหนิ่วยงานิในิมหาวิที่ยาลัย 3 หนิ่วยงานิ หน่ิวยงานิในิประเที่ศ 4 หน่ิวยงานิ และ 

หน่ิวยงานิต่างประเที่ศ 24 หน่ิวยงานิ ได้แก่ University of North Carolina at Chapel  

Hill, Pokhara University, Nobel College/Academy, Tribhuwan University และ 

Miami University เป็นิต้นิ (สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 2554, นิ. 43)

นิอกจากนิ่�แล้ว บัุคลากรข้องสูถาบัันิฯ อก่ไม่น้ิอยที่่�มค่วามสูนิใจและความเช่�ยวชาญ

ในิประเด็นิที่างสูังคมได้ใช้ประสูบัการณ์และความสูามารถข้องตัวเองในิการที่ำาประโยชนิ ์

ใหแ้กสู่งัคมด้านิตา่งๆ โดยเฉพิาะการเปน็ิสูว่นิหนิ่�งข้องภาควชิาการเพิ่�อการข้บััเคล่�อนิสูงัคม 

ด้วยการนิำาเสูนิอสูถานิการณ์ที่่�สูังคมควรตระหนิักและให้ความสูำาคัญ การสู่งเสู่ยงแที่นิกลุ่ม

คนิชายข้อบัต่างๆ รวมทัี่�งการข้ับัเคล่�อนิเชิงนิโยบัายท่ี่�นิำาไปสูู่การปรับักระบัวนิที่ัศนิ์ข้อง

สูังคมและเปล่�ยนิแปลงประเด็นิที่างสูังคมเหล่านิั�นิได้ในิหลายปีต่อมา ได้แก่ สูิที่ธุ์ิมนิุษยชนิ

ข้องแรงงานิข้้ามชาติและผู้ติดตาม ความรุนิแรงต่อผูห้ญิง ความรุนิแรงในิครอบัครัว ช่วิต

และประสูบัการณ์ข้องผู้อยู่ร่วมกับัเอชไอว่/เอดส์ู เร่อนิจำาสูุข้ภาวะและการเข้้าถ่งบัริการ

1

2

3

4

5

ผูเช่ียวชาญดาน Human Reproduction ของ
องคการอนามัยโลก โดยสถาบันฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปน 
WHO Collaborating Centre for Research in 
Human Reproduction ต้ังแต พ.ศ. 2535-ปจจุบัน

รวมกอต้ังและเปนสํานักงานเลขานุการ 
สมาคมนักประชากรแหงเอเชีย 
(Asian Population Association -APA)

กรรมการในคณะกรรมการ The Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria SEA 
Constituency Delegation, and International 
AIDS Society (IAS)

กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกทุนของโครงการ
Ford Foundation International 
Fellowship Program (IFP), Thailand

กรรมการในคณะกรรมการ International Network 
for the Continuous Demographic Evaluation of 
Populations and Their Health in 
Developing Countries (INDEPTH)

5 ตัวอยาง
การเขารวมในองคกร
ระหวางประเทศของ
บุคลากรสถาบันฯ
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สูขุ้ภาพิ สูทิี่ธุ์ใินิเน่ิ�อตวัรา่งกายข้องผูห้ญิงและการเข้้าถ่งบัรกิารอนิามัยเจรญิพินัิธุ์ุ ์โดยเฉพิาะ

ในิกรณ่ที่้องไม่พิร้อมหร่อต้องการยุติการตั�งครรภ์ เป็นิต้นิ เหล่านิ่�ต่างเป็นิบัที่บัาที่ที่่�สูำาคัญ

ข้องนิักวิชาการสูถาบัันิฯ ในิการร่วมเคล่�อนิไหวเพิ่�อเปล่�ยนิแปลงสูังคมอย่างม่พิลัง

2.4 ‘คนำ’ เคลื�อนำงานำ

ตลอดระยะที่างคร่�งศตวรรษนิ่� บัุคลากรข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม 

ท่ี่�ขั้บัเคล่�อนิงานิอาจจดัได้เป็นิ 3 กลุม่หลกัคอ่ (1) กลุม่อาจารย์และผูเ้ช่�ยวชาญตา่งประเที่ศ 

ซ่�งรับัผิดชอบังานิสูอนิ งานิอบัรม และงานิวิจัย (2) กลุ่มนิักวิจัย ท่ี่�ปัจจุบัันิม่ 2 กลุ่ม 

ค่อ “นัิกวิจัยปฏิบััติการ” และ “นิักวิจัยโครงการ” ดังกล่าวข้้างต้นิ ท่ี่�รับัผิดชอบังานิวิจัย

เป็นิหลัก และ (3) กลุ่มคนิที่ำางานิในิสูายสูนัิบัสูนุินิที่่�ปฏิบััติงานิเพิ่�อสูนัิบัสูนุินิงานิสูอนิ  

งานิอบัรม งานิวิจัย และงานิข้องสูำานัิกงานิผูอ้ำานิวยการด้านิอ่�นิๆ ที่ั�งหมด โดยเปรย่บัเท่ี่ยบั

แล้ว นิ่าสูนิใจว่าการเติบัโตและเปล่�ยนิแปลงในิที่างสูัดสู่วนิข้องคนิที่ำางานิสูามกลุ่มน่ิ�ในิช่วง

ห้าที่ศวรรษที่่�ผ่านิมาเป็นิไปในิที่ิศที่างอย่างไร

รูป 2.1 การกระจายร้อยละของบุคุลากรสุถีาบันฯ ณ ปีที�สุิ�นสุุดทศวิรรษ 1-5  
จำาแนกตามัลักษณะงาน
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เม่�อพิิจารณาสูัดสู่วนิในิภาพิรวมข้องบัุคลากรสูถาบัันิฯ ในิระยะเวลาคร่�งศตวรรษท่ี่�

ผา่นิมา ในิฐานิะท่ี่�เปน็ิสูถาบัันิท่ี่�ที่ำาวจิยัเปน็ิหลกั จดัการเรย่นิการสูอนิ 4 หลกัสูตูร จดัอบัรม

เฉล่�ยปีละ 6 เร่�อง งานิข้องสูถาบัันิฯ เคล่�อนิไปได้ดังทีุ่กวันิน่ิ�ด้วย ‘คนิ’ เหล่าน่ิ�เอง จาก

ที่ศวรรษแรกที่่�ก่อตั�ง สูถาบัันิฯ เติบัโตข้ยายตัวเพิิ�มบุัคลากรข้่�นิเกอ่บั 3 เที่่าในิเวลาห้าสูิบัปี 

สูัดสู่วนิข้องบัุคลากรสูถาบัันิฯ เปล่�ยนิแปลงไปอย่างชัดเจนิ กล่าวค่อบัุคลากร 2 กลุ่ม 

ม่สูัดสู่วนิลดลงตลอดห้าสูิบัปีที่่�ผ่านิมา นิั�นิค่อ อาจารย์และผู้เช่�ยวชาญต่างประเที่ศค่อยๆ 

ลดลง จากร้อยละ 36.9 เม่�อสูิ�นิที่ศวรรษแรก เป็นิร้อยละ 23.1 ในิปัจจุบันัิ เช่นิเด่ยวกับั

บัุคลากรฝึ่ายสูนิับัสูนุินิ ท่ี่�เคยม่สูัดสู่วนิกว่าคร่�งหนิ่�งข้องบัุคลากรทัี่�งหมดในิที่ศวรรษแรก 

ปัจจุบัันิลดลงเหล่อร้อยละ 37.5 ข้ณะที่่�บัุคลากรอ่กกลุ่มหน่ิ�งม่สูัดสู่วนิเพิิ�มข่้�นิอย่างชัดเจนิ 

นิั�นิค่อ นัิกวิจัยและนิักวิจัยโครงการ จากที่่�เคยม่สัูดสู่วนิเพิ่ยงร้อยละ 12.2 ในิช่วงที่ศวรรษ

แรก เพิิ�มข้่�นิเป็นิร้อยละ 39.4 ในิปัจจุบัันิ สูอดคล้องกับัปริมาณและความรับัผิดชอบัในิการ

ดำาเนิินิโครงการวิจัยข้องสูถาบัันิฯ จากท่ี่�ม่เพิ่ยง 19 โครงการในิที่ศวรรษแรก เพิิ�มข่้�นิเป็นิ 

กว่า 300 โครงการในิที่ศวรรษที่่�ห้านิ่� 

พี�เคยพ่ด้หุลายครั�งว่าที�นีิ�เหุมือนิบ้านิหุลังที�สอง บางทีพี�ใช้เวลาที�นีิ�มากกว่า
บ้านิตัวเองเสียอีก เพราะฉะนัิ�นิมีความร่้สึกว่าทุกคนิเหุมือนิเป็นิคนิในิ
ครอบครัวเดี้ยวกันิ เป็นิครอบครัวขยายใหุญ่ สิ�งที�เห็ุนิชัด้เจนิมาตลอด้ก็คือ
นิ้องๆ ไม่ว่าจะเข้ามาอย่่ก่อนิหุรือมาทีหุลัง เขารวมกลุม่กันิติด้ พี�ไม่ร่เ้ขาทำา
กันิได้้อย่างไร พี�มีความร่้สึกว่าทุกคนิเข้ามาแล้วเข้ากันิเป็นิปี�เป็นิขลุ่ย ทำาตัว
เนิยีนิไปกบัวฒันิธ์รรมด้ั�งเดิ้ม มีอะไรเขาจะรุมหัุวช่วยกันิ เพราะวา่ที�นีิ�มนัิบ้านิ
ของเขา เขาตอ้งทำาใหุบ้า้นิไปรอด้ ตรงนิี�เปน็ินิำ�าใจที�งด้งามมาก เปน็ิสิ�งที�ดี้งาม
ที�อยากจะใหุ้คนิอื�นิเอาอย่าง อยากจะใหุ้มตีลอด้ไป...ถึิ่งแมว้า่จะมีคลื�นิลก่ใหุม่
มา พี�ก็คิด้ว่าคลื�นิล่กใหุม่เป็นิตัวของตัวเองได้้ด้้วย ไม่ใช่เป็นิไม่ได้้ แล้วก็
แทรกซึ่ึมเอาอะไรที�ดี้ๆ ของสถิ่าบันิฯ ถ่ิ่ายทอด้กันิเป็นิรุ่นิๆ พี�เองรับต้นิไม้ 
มาจากท่านิก่อนิ พี�ก็ปล่กต้นิไม้ใหุม่ขึ�นิด้้วยเหุมือนิกันิ นิ้องๆ ก็คงต้องทำา 
เช่นิเดี้ยวกันิ  

(เบัญจา ยอดดำาเนิินิ - แอ็ตติกจ์, 13 กันิยายนิ 2556)

‘คนิ’ รุ่นิแล้วรุ่นิเล่าท่ี่�เคล่�อนิงานิและสูร้างผลงานิให้กับัสูถาบัันิฯ ตลอดระยะ 

คร่�งศตวรรษเหล่าน่ิ� ที่ั�งเป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องความเป็นิสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม และ 

เป็นิทัี่�งผลข้องการหล่อหลอมผ่านิวัฒนิธุ์รรมองค์กรข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�เปิดกว้าง รับัฟัง  

ม่ความสัูมพินัิธ์ุ์แนิวราบัไรช้นิชั�นิเปน็ิพิ่�นิฐานิ ที่กุฝึา่ยสูามารถร่วมม่อที่ำางานิใหสู้ำาเร็จไดอ้ย่าง

ราบัร่�นิ และให้โอกาสูทุี่กคนิได้ค้นิหาท่ี่�ที่างท่ี่�เหมาะสูมในิการที่ำางานิ ร่วมสูร้างผลงานิและ

หลอมรวมเป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องสูถาบันัิฯ ดังที่่�เป็นิเช่นิทีุ่กวันินิ่�
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ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษ
ของงานำวิจัยปรึ่ะชากรึ่และสัังคม
กุลภา วิจนสุาระ กาญจนา เทียนลาย และกฤตยา อาชวินิจกุล

นิับัตั�งแต่งานิวิจัยเร่�องแรกในิ พิ.ศ. 2514 จนิถ่งมิถุนิายนิ 2564 คร่�งศตวรรษท่ี่� 

ผา่นิมาสูถาบัันิฯ ที่ำางานิวิจัยกว่า 730 โครงการ ดังกลา่วมาแล้วในิบัที่ที่่�หนิ่�งวา่ประเด็นิ

เร่งร้อนิเชิงนิโยบัายด้านิประชากรและการพิัฒนิาเศรษฐกิจในิที่ศวรรษ 2510 ที่่�หลาย

ประเที่ศที่ั�วโลกต้องการควบัคุมการเพิิ�มจำานิวนิประชากร โดยเฉพิาะเพิ่�อประสูิที่ธุ์ิภาพิ

ในิการแก้ปัญหาความยากจนิในิกลุ่มประเที่ศโลกท่ี่�สูาม หลายประเที่ศรวมทัี่�ง

ประเที่ศไที่ยจ่งประกาศนิโยบัายประชากรเม่�อ พิ.ศ. 2513 ระบุัว่ารัฐบัาลม่นิโยบัาย

สูนิับัสูนิุนิการวางแผนิครอบัครัว เพิ่�อแก้ไข้ปัญหาอัตราเพิิ�มประชากรท่ี่�สููงมาก ซ่�งจะ

เป็นิอุปสูรรคต่อการพิัฒนิาเศรษฐกิจและสูังคมข้องประเที่ศ จ่งม่การกำาหนิดนิโยบัาย

ประชากรเพ่ิ�อลดอัตราการเพิิ�มประชากรในิแผนิพัิฒนิาเศรษฐกิจและสัูงคมแห่งชาติ 

ฉบัับัท่ี่� 3 (พิ.ศ. 2515-2519) (บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 2517) หนิ่วยงานิรับัผิดชอบั
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โดยตรงค่อ สูภาพิัฒนิาการเศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติ และกระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้ รวมถ่ง

สูถาบัันิวิชาการท่ี่�เก่�ยวข้้องต่างๆ ต่างเป็นิสู่วนิหน่ิ�งข้องการที่ำางานิเพิ่�อควบัคมุการเปล่�ยนิแปลง 

ประชากร ทัี่�งในิแงข่้องข้นิาด องคป์ระกอบั และการกระจายตวั โดยกำาหนิดแผนิปฏบิัตักิาร

ในิลักษณะท่ี่�บัูรณาการประเด็นิท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัประชากรเข้้าด้วยกันิอย่างรอบัด้านิ ไม่ว่าจะ

เป็นิการวางแผนิครอบัครัว การคุมกำาเนิิด การย้ายถิ�นิและการกระจายตัว การตาย และ

การเปล่�ยนิแปลงโครงสูร้างอายขุ้องประชากร (Day, Tydeman, & Leoprapai, 1976, p. 1) 

สูถาบัันิฯ เปน็ิหน่ิ�งในิองค์กรวชิาการท่ี่�เริ�มตน้ิที่ำางานิเพิ่�อตอบัสูนิองนิโยบัายประชากร

ดังกล่าว ก่อนิจะข้ยายความสูนิใจเพิิ�มอาณาบัริเวณข้องโจที่ย์การวิจัยไปสูู่ประเด็นิอ่�นิๆ ที่ั�ง

ด้านิประชากรและประเด็นิที่างสูังคมที่่�เก่�ยวข้้อง ไม่ว่าจะเป็นิเร่�องสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต

ข้องประชากร อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ สูุข้ภาวะครอบัครัว และประเด็นิด้านิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่

ข้องประชากรกลุ่มต่างๆ จากแรกตั�งศูนิย์วิจัยในิคณะสูาธุ์ารณสูุข้ศาสูตร์ เม่�อ พิ.ศ. 2509 

เติบัโตเป็นิสูถาบัันิวิจัยที่่�ลงหลักปักฐานิและหยั�งรากเป็นิสูถาบัันิวิชาการและการวิจัย 

ด้านิประชากรและสูังคมอย่างเข้้มแข้็งข้องสูังคมไที่ยในิปัจจุบันัิ

N = 731

3.7% 5.3%
เพศภาวะ/
เพศวิถี

29.0%
สุขภาวะและ
คุณภาพชีวิต29.3%

ประชากรและ
การเปล่ียนแปลง

16.3%
อนามัย

เจริญพันธุ

16.4%
อ่ืนๆ

สุขภาวะ
ครอบครัว

ในิภาพิรวมข้องงานิวิจัยทัี่�ง 731 สูัญญาข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิ กล่าวได้ว่าตลอด 

คร่�งศตวรรษที่่�ผ่านิมาสูถาบันัิฯ ได้ที่ำางานิวิจัยในิประเด็นิด้านิประชากรควบัคูไ่ปกับัสูุข้ภาพิ

และคุณภาพิช่วิตข้องประชากรในิสูัดสู่วนิใกล้เค่ยงกันิมาโดยตลอด นิั�นิค่อ ร้อยละ 29.3 

และร้อยละ 29.0 ตามลำาดับั รองลงมาค่อประเด็นิวิจัยด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ เพ่ิ�อตอบั

สูนิองนิโยบัายระดับัชาติด้านิการวางแผนิครอบัครัว ที่ั�งในิแง่ข้องการเข้้าถ่งบัริการและสูิที่ธุ์ิ

อนิามยัเจรญิพินัิธุ์ุข์้องประชากร ดว้ยสูดัสูว่นิรอ้ยละ 16.4 ข้องโครงการวจัิยทัี่�งหมด ท่ี่�เหลอ่

อ่กประมาณหนิ่�งในิสู่�เป็นิงานิวิจัยในิประเด็นิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ สูุข้ภาวะครอบัครัว และ

ประเด็นิวิจัยด้านิอ่�นิๆ เช่นิ การวิจัยประเมินิผลโครงการ กิจกรรม และองค์กรต่างๆ  

(รูป 3.1 และ 3.2) 

รูป 3.1 ภาพรวิมัของงานวิิจัยของสุถีาบันฯ 50 ปี
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รูป 3.2 ร้อยละของงานวิิจัยของสุถีาบันฯ  
จำาแนกตามัประเด็นสุำาคัุญของงานวิิจัยในแต่ละทศวิรรษ

หากพิิจารณาถ่งแหล่งทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิการวิจัยข้องสูถาบัันิฯ แล้ว โดยภาพิรวมในิ 

ช่วงแรกก่อตั�งและเริ�มที่ำางานิวิจัยนัิ�นิ สูถาบัันิฯ ได้รับัทุี่นิสูนิับัสูนิุนิจากองค์กรนิานิาชาติท่ี่�

ดำาเนิินิงานิเพิ่�อการพัิฒนิาประเที่ศเป็นิหลัก โดยเฉพิาะความช่วยเหล่อจากสูถาบัันิวิชาการ

และองค์กรพิัฒนิาระหว่างประเที่ศ ต่อมาค่อยๆ เพิิ�มสูัดสู่วนิข้องการได้รับัทุี่นิสูนิับัสูนิุนิ

โครงการวิจัยจากหนิ่วยงานิภายในิประเที่ศมากข่้�นิในิที่ศวรรษถัดมา ที่ั�งที่่�เป็นิหนิ่วยงานิ

สูนิับัสูนิุนิทีุ่นิเพิ่�อการวิจัย สูถาบัันิวิชาการ หนิ่วยงานิภาครัฐ องค์กรพิัฒนิาและภาคเอกชนิ 

(รูป 3.3) 

รูป 3.3 ร้อยละของแห้ล่งทุนสุนับสุนุนงานวิจัิยของสุถีาบันฯ  
พ.ศ. 2514-2564

94.7

68.2 47.7 42.3 36.1

5.3
22.7

49.2 57.7 62.4

9.1
3.1

รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

2514-2524 2525-2534 2535-2544 2545-2554 2555-2564 ภาพรวม

N=731

1.50.0

15.9

83.8

0.3

สูำาหรับังานิวิจัยกว่า 730 โครงการในิรอบั 50 ปีข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิ ม่รายละเอ่ยด 

ดังต่อไปนิ่�
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3.1 ทศวรึ่รึ่ษแรึ่ก: วางแผู้นำครึ่อบครึ่ัวและการึ่ย�ายถิ�นำ

ภาพิรวมข้องการดำาเนิินิงานิวิจัยในิช่วงที่ศวรรษแรก (พิ.ศ. 2514 - 2524) ข้อง

สูถาบัันิฯ กลา่วได้วา่สูว่นิใหญเ่ปน็ิงานิวิจยัภายใตค้ตนิิยิมแบับัมัลที่สัูใหม่ที่่�ม่แนิวคดิควบัคุม

ประชากรโดยมุ่งลดอัตราเกิด และอิที่ธุ์ิพิลจากกระบัวนิทัี่ศน์ิด้านิพิฤติกรรมศาสูตร์ที่่�เนิ้นิ

ศ่กษาปัจจัยที่างเศรษฐกิจ สูังคม ประชากร ท่ี่�เป็นิตัวกำาหนิดพิฤติกรรมการเจริญพิันิธุ์ุ์  

การยอมรับัการคุมกำาเนิิด และพิฤติกรรมการดูแลสูุข้ภาพิข้องแม่และเด็ก นิอกจากนิ่� ยังม่

งานิวิจัยท่ี่�มุ่งศ่กษาเร่�องอัตราเจริญพิันิธุ์ุ์เพิ่�อเช่�อมโยง ‘การพัฒนิา’ กับัการเปล่�ยนิแปลง

อัตราเกิดข้องประชากร ซ่�งเป็นิข้้ออภิปรายหลักในิการประชุมระดับัโลกที่างประชากร 

ครั�งที่่� 2 ที่่�เนิ้นิว่าควรวิเคราะห์ภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ในิฐานิะที่่�เป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องนิโยบัายวางแผนิ

การพิัฒนิาประเที่ศ การวิจัยลักษณะน่ิ�มุ่งศ่กษาเพิ่�อให้ได้ตัวเลข้อัตราที่างประชากร ไม่ว่า

จะเป็นิอัตราเกิด อัตราเจริญพัินิธุ์ุ์สูะสูม อัตราคุมกำาเนิิด ตัวเลข้เฉล่�ยข้องจำานิวนิบัุตร 

เกิดรอด และตัวเลข้เฉล่�ยจำานิวนิบุัตรที่่�ต้องการ การวิจัยในิช่วงที่ศวรรษน่ิ�สู่วนิใหญ่จ่ง

เป็นิการวิจัยเชิงปริมาณเป็นิหลัก เก็บัข้้อมูลโดยใช้การสูัมภาษณ์ด้วยแบับัสูอบัถาม ภายใต้

ฐานิคิดการสูำารวจแบับั KAP Survey ค่อ ค้นิหาว่าผู้ถูกสูัมภาษณ์ม่ความรู้หร่อไม่  

(Knowledge) ม่ทัี่ศนิคติในิเร่�องท่ี่�สูอบัถามอย่างไร (Attitude) และม่พิฤติกรรม 

ในิเร่�องนิั�นิอย่างไร (Practice)

งานิวิจัยชิ�นิแรกข้องสูถาบัันิฯ ตามท่ี่�ม่บัันิท่ี่กไว้ค่อ โครงการประเมินิผลการใช้

พินิักงานิวางแผนิครอบัครัว (The Thai Field Workers Evaluation Project) ในิ 12 

จงัหวดัทัี่�ง 4 ภาคข้องประเที่ศ เริ�มตน้ิในิ พิ.ศ. 2514 ดำาเนิินิงานิตอ่เนิ่�องจนิถ่ง พิ.ศ. 2520 

ผลผลิตข้องโครงการเป็นิบัที่ความภาษาอังกฤษอย่างสูั�นิ (working paper ประมาณ  

20 หนิ้า) จำานิวนิ 4 เร่�อง1 แม้จะม่บัุคลากรไม่มากนิักแต่สูถาบัันิฯ ได้ผลิตงานิวิจัยที่ั�งสูิ�นิ 

1 ดูรายละเอ่ยดในิ https://ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx?Year=1973

19 โครงการซ่�งเช่�อมโยงกับันิโยบัายประชากร ราวคุร้�งห้น้�งเป็นงานวิิจัยในประเด็นอนามััย
เจริญพันธุ์ุ� แที่บัทัี่�งหมดเป็นิการศ่กษาวิจัยที่่�เก่�ยวกับัการวางแผนิครอบัครัวภายใต้นิโยบัาย
ประชากรข้องไที่ยข้ณะนัิ�นิ ม่การศ่กษาวิจัยในิหลากหลายมิติ ที่ั�งในิด้านิประสูิที่ธิุ์ผลข้อง 

การดำาเนิินิงานิ ต้นิทุี่นิ และการจัดบัริการวางแผนิครอบัครัว องค์ประกอบัต่างๆ ท่ี่�เอ่�อ 

ต่อการเข้้าถ่งบัริการ เป็นิต้นิ โครงการวิจัยด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ท่ี่�สูำาคัญค่อ โครงการ

วางแผนิครอบัครวัในิ 20 จังหวัด (พิ.ศ. 2522, 2524) และการให้บัริการวางแผนิครอบัครวั

เพิ่�อลดอัตราเพิิ�มประชากร (พิ.ศ. 2520, 2523) ซ่�งเป็นิโครงการวิจัยต่อเนิ่�อง 

ข้ณะท่ี่�อีกคุร้�งห้น้�งเปน็งานวิิจยัในประเดน็ทางประชากร โดยเฉพิาะการยา้ยถิ�นิภายในิ
ประเที่ศท่ี่�เป็นิที่างเล่อกที่างเศรษฐกิจข้องคนิชนิบัที่สูู่เม่อง เช่นิ การศ่กษาเปร่ยบัเท่ี่ยบั

กระแสูการย้ายถิ�นิจากบั้านิที่างช้าง จ.พิระนิครศร่อยุธุ์ยา เข้้าสูู่เม่องใหญ่คอ่กรุงเที่พิฯ กับั

กระแสูที่่�ย้ายถิ�นิไปที่ำาการเกษตรที่่� จ.กาญจนิบัุร่ (พิ.ศ. 2519) โครงการด้านิการย้ายถิ�นิที่่�

สูำาคัญ ได้แก่ Tri - country Migration Study (พิ.ศ. 2520) ม่ระยะเวลาศ่กษาวิจัย

มากกว่า 5 ปี และการพิัฒนิาด้านิสูาธุ์ารณสูุข้และการเพิิ�มประชากรในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 

2524) เป็นิต้นิ

แหล่งทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิงานิวิจัยในิช่วงก่อตั�งแที่บัทัี่�งหมดค่อ องค์กรพิัฒนิาระหว่าง

ประเที่ศท่ี่�เห็นิพิ้องว่าการเพิิ�มประชากรข้องโลก โดยเฉพิาะในิประเที่ศโลกท่ี่�สูามนัิ�นิ เป็นิ

ปัจจัยสูำาคัญท่ี่�สู่งผลกระที่บัที่างลบัต่อการพัิฒนิาประเที่ศ ยุที่ธุ์ศาสูตร์ในิการแก้ปัญหา 

การเพิิ�มประชากรแบับักา้วกระโดดจ่งควรใชน้ิโยบัายลดภาวะเจรญิพินัิธุ์ุ ์เพิ่�อควบัคมุจำานิวนิ

ประชากรไม่ให้เป็นิภาระในิการพิัฒนิาประเที่ศ โดยเฉพิาะปัญหาความยากจนิและ 

การกระจุกตัวข้องเม่อง องค์กรเหล่านิ่�สูนิับัสูนิุนิการที่ำางานิเพิ่�อการพิัฒนิาในิประเที่ศต่างๆ 

ทัี่�วโลก ไม่ว่าจะเป็นิหนิ่วยงานิเพิ่�อการพัิฒนิาระหว่างประเที่ศสูหรัฐ (USAID) กองทุี่นิ

ประชากรแห่งสูหประชาชาติ (UNFPA) มูลนิิธุ์ิฟอร์ด มูลนิิธุ์ิร็อกก่�เฟลเลอร์ สูภาประชากร 

(Population Council) เป็นิต้นิ บัุคลากรสูถาบัันิฯ ที่่�เป็นิหัวหนิ้าโครงการในิช่วงนิ่� ได้แก่ 
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 การวิจัยเรื�องแรกๆ ของศ่ึนิย์วิจัยฯ คือการประเมินิผล family  
planning field worker มีพนิักงานิเยี�ยมบ้านิการวางแผนิครอบครัว และ
เรื�องการวางแผนิครอบครัวในิเขตชานิเมือง ทำาที�บางเขนิ ตอนินัิ�นิยังถิ่ือเป็นิ
เขตกึ�งชนิบทอย่่เลย อีกงานิหุนึิ�งคือเครื�องมือคุมกำาเนิิด้หุรือการวางแผนิ
ครอบครัวของผ่้ชาย โด้ยเฉพาะการทำาหุมันิชาย มีการศึึกษาหุลายงานิ... 
ราวปี 2520-2521 คนิที�เข้ามารุ่นิเด้ียวกับผม อย่าง อ.อภิชาติ อ.ทวีศึักด้ิ�  
อ.วรวิทย์ อ.อุไรวรรณี อ.ภาณีี เข้ามาเป็นิพนิักงานิสัมภาษณี์ของโครงการ 
ออกตระเวนิไปเปน็ิ supervisor อย่ต่ามหุม่บ่า้นิต่างๆ ที�สพุรรณีบรุเีปน็ิเดื้อนิ 
งานิวจิยัชิ�นินีิ�มนัิสรา้งประสบการณ์ีใหุ้กับพวกเราที�จะมาเปน็ิอาจารย ์ใหุส้มัผสั
กับ field work จริงๆ ได้้ร่้จักคุมคนิไปสัมภาษณ์ี ไปสัมภาษณี์เองด้้วย  
ไปคุยกับสถิ่านีิอนิามัย ประสบการณ์ีจรงิทำาใหุเ้ราเข้าใจการทำางานิภาคสนิาม 
สมัผสักับชาวบา้นิมากขึ�นิ ร่ม้ากขึ�นิ ไม่เช่นินัิ�นิพวกเราคงขาด้อะไรไปเยอะเลย

 

(ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 13 กันิยายนิ 2556)

3.2 ทศวรึ่รึ่ษที� 2: จากปรึ่ะชากรึ่และอนำามัยเจรึ่ิญพันำธิุ์สั้่สัุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตปรึ่ะชากรึ่ 

งานิวจิยัในิชว่ง พิ.ศ. 2525 - 2534 ข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิข้ยายตัวเพิิ�มเตมิข่้�นิกวา่ 3 เที่า่ 

จากที่่�เคยที่ำางานิวิจัย 19 โครงการในิที่ศวรรษแรกที่่�ก่อตั�งสูถาบันัิฯ เพิิ�มเป็นิ 66 โครงการ

ในิที่ศวรรษต่อมา เก่อบัคร่�งหนิ่�งเป็นิโครงการวิจัยด้านิอนามััยเจริญพันธุ์ุ�ท่ี่�ยังคงได้รับัทุี่นิ

ดร.บุัญเลิศ เล่ยวประไพิ ดร.อภิชาติ จำารัสูฤที่ธิุ์วงศ์ และ ดร.ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล 

(ตำาแหนิ่งวิชาการในิข้ณะนิั�นิ) ร่วมกับัคณาจารย์ข้องสูถาบันัิฯ 

สมยันัิ�นิเกิด้ตื�นิเต้นิตกใจว่าประชากรไทยเพิ�มขึ�นิเรว็ เขาบอกว่าร้อยละ  
3.2 เขากลัวประชากรจะท่วมโลก [องค์กร] ย่เสด้2 วิ�งเข้ามาหุา partner 
เมืองไทย ใหุ้ทนุิไมอ่ั�นิเลย โครงการวางแผนิครอบครวั กระทรวงสาธ์ารณีสุข 
ได้้ความช่วยเหุลือเยอะแยะ รวมทั�งเรา ทาง Rockefeller [Foundation] 
ใหุ้ทุนิส่งคนิไปเรียนิแล้วกลับมาเป็นิอาจารย์ ทาง UN ก็ตั�ง UNFPA ขึ�นิมา 
เที�ยวไปหุาหุนิ่วยงานิไหุนิที�ทำางานิใหุ้ได้้ เราไม่ได้้หุยุด้นิิ�ง ขอทุนิจากที�ต่างๆ 
เข้าไปเป็นิกรรมการนิโยบายและวางแผนิครอบครัว เขียนิเรื�องวางแผนิ
ครอบครัวในิแผนิพัฒนิาเศึรษฐกิจและสังคมแหุ่งชาติ พอ [แผนิพัฒนิาฯ] 
ฉบับที� 4 เราเริ�มเรื�องการตั�งถิ่ิ�นิฐานิด้้วย ก็ได้้ผลด้ี...สำานิักงบประมาณีบอก
เลยว่างานิประชากรต้องการเงินิเท่าไร เขาไม่อั�นิ เพราะเป็นิโครงการเดี้ยว 
ที�เอาไปอวด้อ้างได้้ 

(บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 8 ตุลาคม 2556, สูัมภาษณ์)

2 หมายถ่งองค์กร USAID ในิฐานิะที่่�เป็นิองคก์รใหค้วามช่วยเหลอ่ด้านิการพิฒันิาระหวา่งประเที่ศ การที่ำางานิ
ในิช่วงคริสูต์ที่ศวรรษ 1970 เนิ้นิให้ความช่วยเหล่อในิด้านิปัจจัยพิ่�นิฐานิต่างๆ ในิการดำารงช่วิต รวมทัี่�ง 
การวางแผนิครอบัครัว
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สูนิับัสูนุินิให้ที่ำาวิจัยอย่างต่อเนิ่�อง (32 โครงการ หร่อร้อยละ 48) โดยเฉพิาะการวางแผนิ

ครอบัครัวและการคุมกำาเนิิดท่ี่�ม่การศ่กษาในิมติทิี่่�หลากหลาย ที่ั�งงานิวจิยัเชงินิโยบัายระดบัั

ประเที่ศ งานิวิจัยเชิงปฏิบััติการระดับัชุมชนิ การศ่กษาที่างมานิุษยวิที่ยา และการศ่กษา

เปร่ยบัเท่ี่ยบัระหว่างประเที่ศ ท่ี่�นิ่าสูนิใจค่อ งานิวิจัยเชิงคุณภาพิท่ี่�ใช้การเก็บัข้้อมูลแบับั

สูนิที่นิากลุ่ม (focus group discussion) ชิ�นิแรกข้องสูถาบัันิฯ เป็นิการศก่ษาความคิด

เห็นิและประสูบัการณ์ข้องคู่แต่งงานิระหว่างรุ่นิพ่ิอแม่และรุ่นิลูกเก่�ยวกับัการตัดสูินิใจ

แต่งงานิ การใช้วิธุ์่คุมกำาเนิิด การตัดสูินิใจม่ลูก และการเล่�ยงดูบัุตร ผลการศก่ษาช่�ให้เห็นิ

แนิวโน้ิมข้องความต้องการม่ลูกน้ิอยลงตั�งแต่รุ่นิสููงอายุ และความเช่�อมโยงข้องโครงการ

วางแผนิครอบัครัวกับัการเปล่�ยนิแปลงที่างเศรษฐกิจสูังคมท่ี่�นิำาไปสูู่การลดลงข้องภาวะ 

เจริญพิันิธุ์ุ์ในิประเที่ศไที่ย (Knodel, Havanon, & Pramualratana, 1983) การศ่กษา

ประสูิที่ธิุ์ผลข้องการให้บัริการวางแผนิครอบัครัว (พิ.ศ. 2525) ต้นิทีุ่นิวางแผนิครอบัครัว

ข้องรฐับัาล (พิ.ศ. 2532) ตวักำาหนิดและผลข้องแบับัแผนิการใช้วธิุ์คุ่มกำาเนิิดในิประเที่ศไที่ย 

(พิ.ศ. 2530) ปัจจัยชุมชนิท่ี่�ม่ผลต่อการยั�งใช้วิธุ์่คุมกำาเนิิด: การศ่กษาที่างมานิุษยวิที่ยา 

(พิ.ศ. 2530) เป็นิต้นิ 

นิอกจากน่ิ�เป็นิงานิวิจัยด้านิแมั่และเด็ก ท่ี่�ช่วยข้ยายความรู้และข้้อมูลเพ่ิ�อสู่งเสูริม
คุณภาพิช่วิตข้องแม่และเด็ก เป็นิสู่วนิสูนัิบัสูนุินิงานิอนิามัยแม่และเด็กข้องประเที่ศ  

ดังงานิวิจัยที่างมานุิษยวิที่ยาเร่�องการเล่�ยงที่ารกในิกรุงเที่พิมหานิคร (พิ.ศ. 2525) ท่ี่�ช่�ให้

เหน็ิผลข้องการโฆษณาและความรูข้้องมารดาท่ี่�ม่ตอ่การตดัสูนิิใจเลอ่กวิธุ์ก่ารเล่�ยงที่ารกและ

ผลิตภัณฑ์ท่ี่�ใช้เล่�ยงที่ารก การศ่กษาผลกระที่บัข้องการลดลงข้องข้นิาดครอบัครัวที่่�ม่ 

ต่ออนิามัยแม่และเด็ก (พิ.ศ. 2527) การศก่ษาคุณภาพิช่วิตข้องเด็กและสูถานิเล่�ยงเด็กในิ

ประเที่ศไที่ย ทัี่�งในิสูถานิประกอบัการเอกชนิและสูถานิสูงเคราะหเ์ด็กอ่อนิข้องรฐั ตลอดจนิ

การวิจัยสูขุ้ภาพิข้องมารดาในิชุมชนิเม่องเปรย่บัเท่ี่ยบัในิ 5 ประเที่ศ (พิ.ศ. 2535) ซ่�งแสูดง

ให้เห็นิว่าการข้ยายตัวข้องเม่องอย่างรวดเร็วและที่ำาให้เกิดชุมชนิแออัดจำานิวนิมาก 

ในิประเที่ศกำาลังพิัฒนิานิั�นิ อัตราตายที่ารกในิชุมชนิแออัดสููงกว่าอัตราตายข้องที่ารกที่ั�วไป  

ในิเวลาต่อมางานิกลุ่มนิ่�ปรับัเปล่�ยนิไปเช่�อมโยงกับัโภชนิาการข้องแม่และเด็กมากข้่�นิ

งานิวิจัยท่ี่�เก่�ยวกับัเอดสุ�และโรคุติดต่อทางเพศสัุมัพันธุ์� เป็นิประเด็นิท้ี่าที่ายด้านิ
สูาธุ์ารณสูุข้ในิยุคสูมัยนิั�นิ สูถาบัันิฯ ได้ที่ำาวิจัยในิกลุ่มเสู่�ยงหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนิขั้บัรถ

สูิบัล้อ (พิ.ศ. 2533) การศ่กษาเพ่ิ�อหาแนิวที่างสู่งเสูริมการใช้ถุงยางเพ่ิ�อป้องกันิโรคติดต่อ

ที่างเพิศในิสูถานิบัริการ (พิ.ศ. 2533) ผู้ข้ับัแที่็กซ่�กลางค่นิในิกรุงเที่พิฯ (พิ.ศ. 2533) หนิ่�ง

ในิโครงการใหญ่ในิช่วงน่ิ�ก็ค่อ การวิจัยสูำารวจที่างพิฤติกรรมศาสูตร์เพิ่�อป้องกันิโรคเอดสู์ 

กลุ่มเป้าหมายคอ่คนิข้ับัรถบัรรทีุ่ก พินิักงานิบัริการหญิง และวัยรุ่นิ (พิ.ศ. 2533) ได้รับัทีุ่นิ

สูนัิบัสูนุินิการวิจัยจากสูถาบัันิสุูข้ภาพิแห่งชาติข้องสูหรัฐอเมริกา (หร่อ NIH) งานิวิจัยนิ่� 

เป็นิความร่วมมอ่กับัมหาวิที่ยาลัยโคลัมเบั่ย ประเที่ศสูหรัฐอเมริกา 

ทัี่�งน่ิ� แหล่งทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิงานิวิจัยด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์สู่วนิใหญ่เป็นิองค์กรระหว่าง

ประเที่ศ ท่ี่�สูำาคัญนิอกจาก NIH แล้วก็ได้แก่ องค์การอนิามัยโลก (WHO) มูลนิิธุ์ิร็อกก่� 

เฟลเลอร ์สูภาประชากร UNFPA ศนูิยว์จิยัเพิ่�อการพิฒันิาระหวา่งประเที่ศ ประเที่ศแคนิาดา 

(International Development Research Center - IDRC) องค์การแรงงานิระหว่าง

ประเที่ศ (ILO) เป็นิต้นิ

ข้้อสัูงเกตประการหนิ่�งนัิ�นิค่อ งานิวิจัยข้องสูถาบัันิฯ ในิประเด็นิว่าด้วยสุุข้ภาพและ
คุุณภาพชีวิิตของประชากร หร่อท่ี่�สูมัยนัิ�นิมักเร่ยกว่า “ประชากรและการพัฒนา”  
เพิิ�มจำานิวนิมากข่้�นิอย่างชัดเจนิ (15 โครงการ หร่อร้อยละ 23) จากโครงการ Demo-

graphic Impacts of Rural Development Related to an Irrigation Project 

(พิ.ศ. 2524) โดยเป็นิการศ่กษาผลกระที่บัที่างประชากรเนิ่�องจากโครงการพิัฒนิาต่างๆ  

ในิท่ี่น่ิ�ค่อโครงการชลประที่านิลำาพิระเพิลิง ต่อมาได้ข้ยายหัวข้้อศ่กษาวิจัยไปสูู่การจัดและ

การเข้้าถ่งบัริการสูาธุ์ารณสูุข้ คุณภาพิช่วิต และพิฤติกรรมด้านิสูุข้ภาพิข้องประชากรกลุ่ม

ต่างๆ โดยเฉพิาะในิชนิบัที่ รวมที่ั�งการวิจัยเพิ่�อประเมินิผลโครงการด้านิบัริการสูาธุ์ารณสูุข้

ข้องภาครัฐ โครงการสูำาคัญที่่�เกิดข่้�นิในิช่วงน่ิ�ค่อ การติดตามและประเมินิโครงการพิัฒนิา

หมู่บั้านิชนิบัที่แบับัผสูมผสูานิ อ.นิางรอง จ.บัุร่รัมย์ เป็นิโครงการใหญ่เร่ยกสูั�นิๆ ว่า  

CEP (CBIRD Evaluation Project) หร่อโครงการนิางรอง (ดูรายละเอย่ดในิล้อมกรอบั) 
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โครึ่งการึ่นำางรึ่อง*

เปี็นื่โครงการขนื่าดใหญ่่ท่�เพิิ�มกระบวนื่ท่าในื่การทำาวิจััยของสถาบันื่ฯ เร่ยก
ช่�อสั�นื่ๆ ว่านื่างรอง ตามพิ่�นื่ท่�ศึกษาวิจััยท่�อำาเภอนื่างรอง จัังหวัดบุร่รัมย์ เปี็นื่
โครงการท่�สถาบันื่ฯ เปี็นื่ผู้้�ติดตามและปีระเมินื่ผู้ลกระทบของ “โครงการพัิฒนื่า
ชนื่บทแบบผู้สมผู้สานื่” (Community - based integrated rural develop-
ment - CBIRD) ท่�ดำาเนิื่นื่งานื่โดยสมาคมพิัฒนื่าปีระชากรและชุมชนื่ ซึ่ึ�งเปี็นื่ 
ความร่วมมอ่ระหว่างรัฐบาลไทยและแคนื่าดา ได�รับการสนื่ับสนุื่นื่งบปีระมาณจัาก
หนื่่วยงานื่พิัฒนื่าระหว่างปีระเทศของรัฐบาลแคนื่าดา (Canadian International  
Development Agency - CIDA) โครงการ CBIRD นื่างรองม่การดำาเนื่ินื่งานื่ 
ต่อเนื่่�องเปี็นื่ 2 ระยะ ระหว่าง พิ.ศ. 2527 - 2538

สถาบันื่ฯ ได�รับทุนื่สนื่ับสนืุ่นื่จัาก IDRC (International Development 
Research Centre) ให�ทำาการสำารวจัและติดตามข�อมล้สำามะโนื่ปีระชากรในื่หม้บ่�านื่
ปีฏิิบัติการของ CBIRD เก็บข�อม้ลของทุกครัวเร่อนื่ในื่ 50 หม่้บ�านื่ (ระยะแรก  
พิ.ศ. 2527 - 2532) และขยายเป็ีนื่ 100 หม่้บ�านื่ในื่ระยะท่�สอง (พิ.ศ. 2533 - 2538) 
ในื่ปีี พิ.ศ. 2537 สถาบันื่ฯ ได�ร่วมม่อกับ Carolina Population Center,  
University of North Carolina at Chapel Hill สำารวจัแบบสำามะโนื่ซึ่ำ�าในื่หม้่บ�านื่
เดิม โดยเก็บรวบรวมข�อม้ลท่�ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั�งข�อม้ลด�านื่ปีระชากร 
(เกิด ตาย ย�ายถิ�นื่) ข�อม้ลด�านื่เศรษฐกิจั สังคม และสุขภาพิอนื่ามัย ท่�สำาคัญ่ 
ค่อการเช่�อมโยงข�อม้ลครัวเร่อนื่เข�ากับข�อม้ลพิ่�นื่ท่� (spatial data) ซึึ่�งเก็บ 
รวบรวมด�วยระบบภ้มิสารสนื่เทศ (GIS)

ข�อม้ลของโครงการนื่างรอง ปีระมาณ 5,870 ครัวเร่อนื่ และปีระชากร
ปีระมาณ 32,560 คนื่ จังึเปีน็ื่ฐานื่ข�อมล้ชดุใหญ่่ท่�เหมาะสำาหรบัการศกึษาระยะยาว 
(longitudinal study) สถาบันื่ฯ ได�เปีิดข�อม้ลเปี็นื่สาธารณะให�นื่ักวิจััยทั�วโลก
สามารถนื่ำาไปีใช�ปีระโยชน์ื่ทางวิชาการได� โดยนัื่กวิจััยและนัื่กศึกษาทั�งของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนื่อร์ธแคโรไลนื่า และสถาบันื่การศึกษาอ่�นื่ๆ  
ได�นื่ำาข�อม้ลของโครงการนื่างรองไปีวิเคราะห์และเสนื่อผู้ลงานื่วิจััยท่� ได�รับ 
การต่พิิมพิ์ในื่วารสารนื่านื่าชาติเปี็นื่จัำานื่วนื่มาก โครงการนื่างรองได�เป็ีนื่ต�นื่แบบ
การศึกษาระยะยาว ด�วยการเก็บข�อมล้ทุกครัวเรอ่นื่ในื่ 100 หม้บ่�านื่ของ “โครงการ
กาญ่จันื่บุร่” ของสถาบันื่ฯ ในื่เวลาต่อมา 

*ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, การสู่�อสูารระหว่างบัุคคล, 27 ตุลาคม 2564;  
โยธุ์ินิ แสูวงด ่และศิวพิร ปกป้อง, 2528;  

สูมาคมพิัฒนิาประชากรและชุมชนิ, ม.ป.ป.
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ตอนินัิ�นิมีโครงการที� World Bank เขาสนัิบสนิุนิกระทรวงสาธ์ารณีสุข 
ใหุ้ทำางานิเรื�อง AFPP3 อีกชื�อหุนึิ�งคือโครงการ 20 จังหุวัด้ เขาจะส่งเสริมการ
วางแผนิครอบครวัในิ 20 จงัหุวัด้ ซึ่ึ�งเราเปน็ิหุน่ิวยงานิที�ทำาการประเมนิิผล นิอกจาก
การทำาการสำารวจทุกจังหุวัด้แล้วก็ต้องด้่ด้้านิ cost-effectiveness ทางด้้านิ
เศึรษฐศึาสตร์ มันิมีหุลายแง่หุลายมุม สมัยก่อนิเป็นิงานิใหุญ่ งานิวิจัยอย่างอื�นิ 
ก็ยังมีไม่มาก ก็ทำากันิหุมด้ทั�งสถิ่าบันิฯ...

พอโครงการ AFPP เสร็จ ผมก็ bid เอาโครงการ CEP-นิางรอง ก็คือ
โครงการที� CIDA รฐับาลแคนิาด้าใหุ้กบั PDA [สมาคมพัฒนิาประชากรและชุมชนิ] 
ทำา CBIRD 50 หุม่่บ้านิที�นิางรอง แล้วหุน่ิวยงานิทางวิชาการ คือ IDRC ใหุ้ทุนิ
ประเมินิผลโครงการ CBIRD ก็เลยเป็นิ CEP [CBIRD Evaluation Project]  
ตอนินัิ�นิถิ่ือว่าโครงการใหุญ่มากได้้รับทุนิหุลายล้านิ พอได้้มาแล้วก็พยายาม 
ใหุ้มันิเป็นิโครงการของสถิ่าบันิฯ พยายามด้ึงคนิทั�งสถิ่าบันิฯ เหุมือนิเปิด้พื�นิที�ใหุ้  
ใครสนิใจเรื�องไหุนิก็เข้าไปด้่ในิหุม่่บ้านินัิ�นิ คณีะสาธ์ารณีสุขก็มาร่วมด้้วย... 
ทำาหุลายแง่หุลายมุมมาก การพัฒนิา เศึรษฐกิจ โภชนิาการก็ทำา...ใหุ้คนิเก็บข้อม่ล 
ทำา census ไปเช่าหุรืออาศึัยอย่ก่ับชาวบ้านิในิหุม่บ้่านิเลย ไมต่อ้งเสียเวลาเด้ินิทาง
เข้าออก ฝ้ังตัวคุ้นิเคยกับชาวบ้านิอย่่ในินัิ�นิเลย อันินีิ�เป็นิสิ�งที�ผมคิด้ว่าเป็นิผลด้ี...
baseline data นิั�นิก็กลายเป็นิฐานิข้อมล่สำาคัญ เป็นิข้อแข็งของเรา 

(ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 1 ม่นิาคม 2559, สัูมภาษณ์)

3 หมายถ่งโครงการเร่งรัดงานิด้านิวางแผนิครอบัครัวและสูาธุ์ารณสูุข้ (Accelerated Family Planning 
Program) อยู่ภายใต้โครงการประชากรข้องกระที่รวงสูาธุ์ารณสุูข้ ดำาเนินิิโครงการในิพิ่�นิที่่�ท่ี่�ข้าดแคลนิบัรกิาร
สูาธุ์ารณสูุข้และม่อัตราการคุมกำาเนิิดตำ�ากว่าอัตราเฉล่�ยข้องประเที่ศ 20 จังหวัด สูถาบัันิฯ เป็นิผู้ประเมินิ 
ผลกระที่บัข้องโครงการ โดยเกบ็ัข้้อมลู 2 รอบั รอบัแรกเกบ็ัข้้อมลูพิ่�นิฐานิ (2522 - 2523) รอบัสูองเกบ็ัข้้อมลู
เพิ่�อดูผลกระที่บั (2524 - 2525) (สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 2526)

นิอกจากโครงการนิางรองแล้ว ยังม่งานิวิจัยพิัฒนิาบุัคลากรสูาธุ์ารณสุูข้ระดับัตำาบัล 

ระยะเวลากว่า 2 ปี (พิ.ศ. 2530) โครงการวิจัยที่่�เช่�อมโยงคุณภาพิช่วิตกับักลุ่มประชากรที่่�

นิ่าสูนิใจในิช่วงนิ่� ได้แก่ Health Management of the Urban Poor in Four Asian 

Cities (ASIA) Project (พิ.ศ. 2530) ที่่�ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิจากประเที่ศสูิงคโปร์ และการ

ประเมินิผลโครงการอาสูาพิฒันิาชมุชนิแหล่งเสู่�อมโที่รมกรงุเที่พิมหานิคร ระยะท่ี่� 1 เมษายนิ -   

กันิยายนิ 2524 (พิ.ศ. 2525) ดำาเนิินิการในิพิ่�นิท่ี่�สูลัม 46 แห่ง แหล่งทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิ 

สู่วนิใหญ่เป็นิองค์กรระหว่างประเที่ศ ที่่�สูำาคัญค่อ สูถาบัันิสูุข้ภาพิแห่งชาติ (สูหรัฐอเมริกา 

หรอ่ NIH) องคก์ารอนิามยัโลก (WHO) รวมที่ั�งสูถาบัันิวิชาการทัี่�งในิและนิอกประเที่ศ ฯลฯ

งานิวิจัยในิประเด็นิประชากรท่ี่�สูำาคัญอ่กเร่�องหนิ่�งค่อ ภาวิะคุวิามัเจ็บป�วิยและการ
ตาย มโ่ครงการใหญ่ที่่�เกิดข้่�นิในิช่วงที่ศวรรษที่่� 2 นิ่�ค่อ การศก่ษาระดับัแนิวโนิ้มและปัจจัย

กำาหนิดสูภาวะการเจ็บัป่วยและการตายในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2527) หร่อที่่�เรย่กว่า MMD 

(Morbidity and Mortality Differentials Project) ท่ี่�เปน็ิผลจากการพิฒันิาประเที่ศและ

สูถานิะที่างสูุข้ภาพิข้องประชากร มร่ะยะเวลาศก่ษา 3 ปี ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิจากโครงการ

ประชากรอาเซย่นิ ประเที่ศออสูเตรเล่ย ซ่�งที่างกระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้ได้นิำาผลวิจัยไปใช้ 

 

 โครงการนีิ�เป็นิเรื�องสุขภาพ MMD ประกอบกันิเป็นิตัวเลขที�บอกว่า
คนิป�วยในิประเทศึไทยตอนินัิ�นิมีเท่าไร ตัวเลขนิั�นิสำาคญัมาก รัฐมนิตรไีพโรจน์ิ 
นิิงสานินิท์ จัด้ประชุมใหุญ่ แล้วเอาตัวเลขของ อ.ปราโมทย์ ตรงนิี�ไปสร้าง
โครงการ จนิเกิด้โรงพยาบาลอำาเภอ แล้วก็เป็นิโรงพยาบาลสมเด็้จพระยุพราช 
เกิด้ facility ทางด้้านิสุขภาพมากมายขึ�นิในิต่างจังหุวัด้ คือใหุ้มีทั�วประเทศึ 

(อภิชาต ิจำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์, 13 กันิยายนิ 2556)
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ประเด็นิวิจัยที่่�นิ่าสูนิใจนิอกจากนิ่�ค่อเร่�อง การย้ายถีิ�น ได้แก่ การสูำารวจการย้ายถิ�นิ
ในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2534) ระยะเวลา 2 ปี ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิจาก IDRC ประเที่ศ

แคนิาดา และการศ้กษาประชากรกลุ่มัเฉพาะ ทัี่�งแรงงานิ กลุ่มชาติพิันิธุ์ุ์ และคนิสููงวัย  
โดยเช่�อมโยงกลุม่ประชากรดังกลา่วกับัมิตทิี่างสูงัคมและวฒันิธุ์รรม เช่นิ เศรษฐกจิครวัเรอ่นิ

กับัพิฤติกรรมที่างประชากรข้องชาวชนิบัที่เผ่าม้ง (พิ.ศ. 2530) เป็นิต้นิ

นิอกจาก 3 ประเด็นิวิจัยที่่�กล่าวข้้างต้นิแล้ว สูถาบัันิฯ ยังได้ข้ยายงานิวิจัยไปที่ำา

ประเด็นิท่ี่�เก่�ยวกับัหนิ่วยย่อยท่ี่�สูุดข้องประชากร นิั�นิค่อ คุรอบคุรัวิ ในิสูองมิติใหญ่ๆ ค่อ 

ความสัูมพัินิธ์ุ์ในิครอบัครวั และบัที่บัาที่หนิา้ที่่�ข้องครอบัครวั งานิวิจยัในิประเดน็ิเพิศภาวะ/

เพิศวิถ่ท่ี่�น่ิาสูนิใจ ค่อ การเปล่�ยนิแปลงบัที่บัาที่และสูถานิภาพิข้องสูตร่ไที่ย (พิ.ศ. 2532) 

แหล่งทุี่นิสูนัิบัสูนุินิการวิจัยในิประเด็นิเหล่าน่ิ�สู่วนิใหญ่เป็นิองค์กรสูนัิบัสูนุินิการพัิฒนิา

ระหว่างประเที่ศ

3.3 ทศวรึ่รึ่ษที� 3: หลากหลายปรึ่ะเด็ีนำวิจัยและแหล่งทุนำ

งานิวิจัยข้องสูถาบัันิฯ ในิที่ศวรรษท่ี่� 3 หร่อช่วง พิ.ศ. 2535 - 2544 นิ่� ม่จำานิวนิ 

เพิิ�มข้่�นิกว่าที่ศวรรษก่อนิหนิ้าเก่อบัหนิ่�งเที่่า ด้วยจำานิวนิโครงการวิจัยที่ั�งสูิ�นิ 130 โครงการ 

และข้ยายประเด็นิการวิจัยหลากหลายมากข้่�นิ (ดูรายละเอ่ยดในิรูป 3.1) แม้สู่วนิใหญ่ 

จะยังคงเป็นิงานิวิจัยด้านิประชากรในิสูัดสู่วนิใกล้เค่ยงกับังานิวิจัยด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์

ก็ตาม (ร้อยละ 26.9 เท่ี่ยบักับัร้อยละ 26.2 ตามลำาดับั) แต่การเปล่�ยนิแปลงท่ี่�น่ิาสูนิใจ 

ก็ค่อการเพิิ�มข่้�นิข้องงานิวิจัยในิประเด็นิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ และประเด็นิวิจัยเร่งด่วนิอ่�นิๆ 

นิอกเหน่ิอจาก 5 ประเด็นิวิจัยหลัก จากท่ี่�ม่สัูดสู่วนิไม่มากนิักในิที่ศวรรษก่อนิหนิ้า  

ก็เพิิ�มข้่�นิเป็นิกว่าร้อยละ 10 ในิช่วงที่ศวรรษที่่� 3 นิ่� 

ข้ณะเด่ยวกันิ แหล่งทุี่นิสูนัิบัสูนุินิการวิจัยก็เปล่�ยนิแปลงจากเดิมท่ี่�สู่วนิใหญ่เป็นิ 

แหล่งทีุ่นิต่างประเที่ศ ในทศวิรรษที� 3 นี� สุถีาบันฯ ได้รับทุนสุนับสุนุนจากองคุ�กรภายใน
ประเทศมัากข้�น จนมีัสุัดสุ่วินใกล้เคุียงกับแห้ล่งทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพิาะจาก 
หนิ่วยงานิภาครัฐ และองค์กรรัฐที่่�ไม่ใช่ราชการและรัฐวิสูาหกิจ ดำาเนิินิงานิภายใต้ พิ.ร.บั. 

ข้องตัวเอง ซ่�งก่อตั�งข้่�นิในิช่วง พิ.ศ. 2535 - 2544 ที่่�สูำาคัญค่อ สูำานิักงานิกองทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิ

การสูร้างเสูริมสูุข้ภาพิ (สูสูสู.) สูถาบัันิวิจัยระบับัสูาธุ์ารณสูุข้ (สูวรสู.) สูำานิักงานิกองทีุ่นิ

สูนิบััสูนุินิการวิจยั (สูกว.) ข้ณะเด่ยวกนัิสูถาบัันิฯ กไ็ดร้บััทุี่นิสูนัิบัสูนุินิการวิจัยจากแหล่งที่นุิ

ต่างประเที่ศท่ี่�หลากหลายมากข่้�นิ ท่ี่�สูำาคัญได้แก่ สูำานิักบัริหารการพิัฒนิาต่างประเที่ศ 

(Overseas Development Administration - ODA) และมูลนิิธุ์ิเวลคัมที่รัสูต์ ประเที่ศ 

สูหราชอาณาจักร คณะกรรมาธุ์กิารยุโรป สูำานิกัอ้างองิประชากร (Population Reference  

Bureau - PRB) องค์การทุี่นิเพิ่�อเด็กแห่งสูหประชาชาติ (UNICEF) และโครงการพัิฒนิา 

แห่งสูหประชาชาติ (UNDP) เป็นิต้นิ
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ในิที่ศวรรษท่ี่� 3 น่ิ� กวา่หนิ่�งในิสู่�ข้องงานิวจิยัข้องสูถาบัันิฯ เปน็ิประเด็นดา้นประชากร 
ด้วยจำานิวนิ 35 โครงการ นิอกเหนิ่อจากการศ่กษาการเปล่�ยนิแปลงประชากร เกิด ตาย 

ย้ายถิ�นิ และการคาดประมาณจำานิวนิประชากรแล้ว มากกว่าคร่�งหนิ่�งเป็นิการศ่กษา

ประชากรกลุ่มเฉพิาะหลากหลายกลุ่ม เช่นิ คนิพิิการ เยาวชนิ แรงงานิข้้ามชาติ และ 

ผู้สููงอายุ โครงการวิจัยใหญ่ๆ ในิช่วงที่ศวรรษนิ่�มห่ลายลักษณะด้วยกันิ ตัวอย่างเช่นิ

(1) การเปลี�ยนแปลงทางสุังคุมักับการย้ายถิี�นในประเทศไทย: กรณีศ้กษาอำาเภอ
นางรอง จังห้วัิดบุรีรัมัย� (พิ.ศ. 2536 - 2541 และ พิ.ศ. 2542 - 2544) เป็นิหนิ่�ง
ในิสูองโครงการศ่กษาและติดตามระยะยาวข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ได้ม่โอกาสูที่ำาวิจัย

และเก็บัข้้อมูลสูำามะโนิครัวเร่อนิและชุมชนิในิพิ่�นิท่ี่�เด่ยวกันิน่ิ�หลายโครงการ  

ดังรายละเอ่ยดในิล้อมกรอบัหนิ้า 76 - 77 

(2) การเฝ่้าระวัิงทางประชากรกาญจนบุรี4 (พิ.ศ. 2543) เป็นิโครงการศ่กษาและ
ติดตามระยะยาวข้องสูถาบัันิฯ โครงการท่ี่�สูองเพิ่�อเฝึ้าระวังที่างประชากร

กาญจนิบัรุ ่ไดร้บััทุี่นิสูนิบััสูนินุิจาก The Wellcome Trust แหง่สูหราชอาณาจกัร 

เป้าหมายค่อเพ่ิ�อสูร้างฐานิข้้อมูลด้านิประชากร สูุข้ภาพิ ลักษณะที่างสูังคม 

และเศรษฐกิจข้องประชากรในิพิ่�นิที่่� 100 หมู่บ้ัานิ ในิ 13 อำาเภอข้องจังหวัด

กาญจนิบุัร ่ระยะเวลา 5 ปี และตดิตามการเปล่�ยนิแปลงประชากร การเปล่�ยนิแปลง 

ที่างเศรษฐกิจ สูังคม และสูิ�งแวดล้อมข้องชุมชนิที่่�ศ่กษา รวมที่ั�งข้้อมูลที่าง

ภูมิศาสูตร์ (Geographic Information System - GIS) 

4 การเฝึ้าระวังที่างประชากร (Demographic Surveillance System - DSS) เป็นิระบับัติดตาม 
การเปล่�ยนิแปลงประชากรด้วยการเก็บัข้้อมูลด้านิการเกิด ตาย และย้ายถิ�นิ ข้้อมูลด้านิสูุข้ภาพิ รวมทัี่�ง 
ลกัษณะที่างสูงัคม เศรษฐกจิ และวฒันิธุ์รรมข้องประชากรในิเข้ตพิ่�นิท่ี่�ภูมศิาสูตรอ์ยา่งตอ่เน่ิ�องระยะเวลาหนิ่�ง 
(IDRC, 2002)

  ฐานิข้้อมูลโครงการกาญจนิบัรุข่้องสูถาบัันิฯ ไดร้บััความสูนิใจและใชข้้อ้มูล

ต่อยอดการศ่กษาวิจัยอย่างต่อเนิ่�อง โดยได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจากแหล่งทุี่นิ 

ทัี่�งในิประเที่ศและต่างประเที่ศ ได้แก่ สูภาวิจัยแห่งชาติ บัริษัที่ปูนิซิเมนิต์ไที่ย 

The National Institute of Health (NIH) มหาวิที่ยาลัยมิชิแกนิ มูลนิิธุ์ ิ

รอ็กก่�เฟลเลอร ์และธุ์นิาคารโลก นิอกจากน่ิ�ยงัเปน็ิฐานิข้้อมูลใหก้บััโครงการวจิยั

และวทิี่ยานิิพินิธ์ุ์ข้องนิกัศ่กษาจำานิวนิมาก และได้ผลผลติเป็นิงานิวิชาการมากท่ี่�สูดุ 

กว่าทุี่กโครงการข้องสูถาบัันิฯ กล่าวค่อ เป็นิรายงานิการสูำารวจข้้อมูลพิ่�นิฐานิ

จำานิวนิ 5 รายงานิ เป็นิรายงานิวิชาการต่อเนิ่�อง 10 รายงานิ เป็นิวิที่ยานิิพินิธุ์์

ข้องนิกัศ่กษาปรญิญาเอกและปรญิญาโที่จำานิวนิประมาณ 30 เร่�อง และท่ี่�สูำาคัญ

ค่อในิช่วง ค.ศ. 2004 - 2020 ได้บัที่ความที่่�ต่พิิมพ์ิในิวารสูารระดับันิานิาชาติ

จำานิวนิ 61 เร่�อง โดยนิำาเสูนิอประเด็นิที่่�น่ิาสูนิใจที่างประชากรและสัูงคมอย่าง 

หลากหลาย ทัี่�งในิด้านิข้้อมูลการตาย การเปล่�ยนิแปลงวิถ่ช่วิตที่่�เกิดจาก 

การย้ายถิ�นิ ผลกระที่บัด้านิการศ่กษาข้องเด็ก ความเสู่�ยงที่างสูุข้ภาพิ ภาวะ

โภชนิาการ ความสูัมพิันิธุ์์ในิครอบัครัวข้้ามรุ่นิ เป็นิต้นิ

(3) ทางเล่อกนโยบายแรงงานข้ามัชาติของประเทศไทย: การศ้กษาข้อเท็จจริงจาก
กลุ่มัผู้ลประโยชน� ข้อสุำารวิจทางกฎห้มัายและการวิิเคุราะห้�ระบบงานของรัฐ 
(พิ.ศ. 2539) ได้รับัทีุ่นิจากสูำานิักงานิกองทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิการวิจัย (สูกว.) เป็นิชุด

โครงการวิจัยเร่�อง ‘แรงงานข้ามัชาติ’5 เร่�องแรกข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ศ่กษา 
ข้้ามศาสูตร์ข้้ามสูาข้า ม่ผู้ร่วมโครงการจากหลายมหาวิที่ยาลัยค่อ จุฬาลงกรณ์

มหาวิที่ยาลัย มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศาสูตร์ และมหาวิที่ยาลัยศร่นิครินิที่รวิโรฒ 

รวมถ่งองค์กรพิัฒนิาเอกชนิค่อ มูลนิิธุ์ิอารมณ์พิงศ์พิงันิ ชุดโครงการนิ่�ได้ผลงานิ

5 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล เป็นิผู้เริ�มต้นิใช้ศัพิที่์ ‘แรงงานิข้ามชาติ’ เป็นิครั�งแรกในิระหว่างการพิัฒนิา 
ชุดโครงการวิจัยน่ิ� แที่นิคำาว่าแรงงานิต่างด้าว ต่อมาเป็นิคำาท่ี่�ใช้เร่ยกแรงงานิท่ี่�มาจากประเที่ศเพิ่�อนิบั้านิ 
อย่างกว้างข้วาง 
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วิจัยท่ี่�ครอบัคลุมหลากหลายมิติ รวมที่ั�งสูิ�นิ 14 เร่�อง ได้แก่ ประชากรศาสูตร์

แรงงานิ กฎหมาย เศรษฐกจิแรงงานิ การจดัการแรงงานิข้้ามชาตแิตล่ะประเภที่ 

การจัดการชนิกลุ่มน้ิอย การไร้รัฐและไร้สูัญชาติข้องกลุ่มชาติพิันิธุ์ุ์ และกลุ่ม 

ผู้ล่�ภัยในิท่ี่�พิักพิิงข้องรัฐ ตลอดจนิการค้าผู้หญิงและเด็กจากประเที่ศเพิ่�อนิบ้ัานิ 

สูู่ธุ์ุรกิจบัริการที่างเพิศในิประเที่ศไที่ย

(4) การสุำารวิจข้อมูัลพ่�นฐานคุนพิการในเด็กก่อนวัิยเรียนและวัิยเรียน (พิ.ศ. 2540) 
ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจากกรมสูามัญศ่กษา กระที่รวงศ่กษาธิุ์การ เป็นิการสูำารวจ

ข้้อมูลคนิพิิการ 6 ประเภที่ อายุ 0 - 19 ปี และการกระจายตัว สูำาหรับัวางแผนิ

จัดบัริการที่างการศ่กษาให้กับัคนิพิิการเหล่านิ่�ในิพิ่�นิที่่�ต่างๆ ได้

หลังการประชุมประชากรและการพิัฒนิา เม่�อ พิ.ศ. 2537 แหล่งเงินิทีุ่นิหลักที่าง

ประชากรหันิมาสูนิใจให้ทุี่นิงานิวิจัยและงานิพัิฒนิาด้านิการเจริญพิันิธุ์ุ์มากข่้�นิ สู่งผลให้

ประมาณหนิ่�งในิสู่�ข้องงานิวิจัยข้องสูถาบัันิฯ ในิที่ศวรรษน่ิ�เป็นิประเด็นิวิจัยด้านิอนิามัย 

เจริญพิันิธุ์ุ์ (33 โครงการ) ในิจำานิวนิน่ิ�กว่าคร่�งหน่ิ�งเป็นิหัวข้้อวิจัยท่ี่�เก่�ยวกับัเอดสู์และโรค

ติดต่อที่างเพิศสูัมพิันิธุ์์ โดยเฉพิาะผลกระที่บัข้องเอชไอว่/เอดสู์ในิกลุ่มประชากรต่างๆ เช่นิ 

เด็ก/เยาวชนิ ผู้สููงอายุ คนิไที่ยมุสูลิม ผู้หญิงท่ี่�อยู่กับัเช่�อเอชไอว่/เอดส์ู ฯลฯ ข้ณะที่่� 

อ่กจำานิวนิหนิ่�งเป็นิโครงการวิจัยเชิงประเมินิผลให้กับัหนิ่วยงานิต่างๆ ท่ี่�ที่ำาโครงการเร่�อง 

เอชไอว่/เอดส์ู เช่นิ การประเมินิผลงานิประชาสูัมพิันิธ์ุ์ข้องโครงการป้องกันิโรคเอดสู์ 

แห่งชาติ: วิเคราะห์โครงสูร้างการบัริหาร การกระจายอำานิาจ และการจัดสูรรที่รัพิยากร 

ในิงานิป้องกนัิและควบัคมุโรคเอดสูแ์หง่ชาต ิ(พิ.ศ. 2539) ความเช่�ยวชาญดา้นิการประเมนิิ

ผลนิโยบัายประชากรในิสูองที่ศวรรษแรก ที่ำาให้สูถาบัันิฯ ได้รับัเล่อกให้เป็นิหน่ิวยงานิ 

ท่ี่�ประเมินิผลการที่ำางานิด้านิเอดส์ูในิประเที่ศไที่ยหลายโครงการ จากหนิ่วยงานิให้ทุี่นิ 

หลากหลาย เช่นิ สูำานัิกนิายกรัฐมนิตร่ มูลนิิธุ์ิรักษ์ไที่ย สูำานัิกงานิกองทุี่นิโลกฯ ผ่านิ 

กรมควบัคุมโรค กระที่รวงสูาธุ์ารณสุูข้ เป็นิต้นิ

นิอกจากนิ่�กเ็ปน็ิโครงการวจิยัเร่�องการวางแผนิครอบัครัว/การคุมกำาเนิดิในิลักษณะที่่�

เช่�อมโยงกับัประเด็นิอ่�นิๆ มากกว่าจะเป็นิเร่�องข้องภาวะการวางแผนิครอบัครัวและการเข้้า

ถ่งบัรกิารดงัในิที่ศวรรษกอ่นิหน้ิา เช่นิ การใชถุ้งยางอนิามยั การคมุกำาเนิิดในิยุคแพิรร่ะบัาด

ข้องเอดสู์ และบัริการยาฝัึงคุมกำาเนิิด รวมทัี่�งเร่�องอนิามัยแม่และเด็ก แหล่งทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิ

การวิจัยเร่�องอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ในิที่ศวรรษนิ่� สูองในิสูามเป็นิแหล่งทีุ่นิต่างประเที่ศ ที่่�สูำาคัญ

ได้แก่ มูลนิิธิุ์ฟอร์ด องค์การอนิามัยโลก คณะกรรมาธุ์ิการยุโรป NIH มูลนิิธิุ์เวลคัมที่รัสูต์ 

ฯลฯ รวมทัี่�งสูถาบัันิวชิาการ เช่นิ East - West Center ข้ณะท่ี่�แหลง่ที่นุิในิประเที่ศท่ี่�สูำาคญั

ได้แก่ กระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้ สูำานิักนิายกรัฐมนิตร่ สูถาบัันิวิจัยระบับัสูาธุ์ารณสูุข้ เป็นิต้นิ 

โครงการวิจัยใหญ่ๆ ในิประเด็นิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ที่่�นิ่าสูนิใจในิช่วงที่ศวรรษที่่� 3 นิ่�ได้แก่

(1) การสุังเคุราะห้�องคุ�คุวิามัรู้เร่�องเพศภาวิะ เพศวิิถีี และอนามััยการเจริญพันธุุ์� 
ในประเทศไทย กล่าวได้ว่าสูถาบัันิฯ เริ�มงานิด้านิน่ิ�โดยได้รับัทุี่นิจาก UNFPA 
เพิ่�อสูังเคราะห์รายงานิระดับัภาค 4 ชิ�นิท่ี่�ครอบัคลุมมิติต่างๆ ด้านิอนิามัย 

การเจริญพิันิธุ์ุ์ 10 มิติ เป็นิการปักธุ์งงานิวิจัยการเจริญพิันิธุ์ุ์และเพิศให้แก ่

สูังคมไที่ย โดยช่�ให้เห็นิว่าข้้ออ่อนิข้องการศ่กษาเร่�องน่ิ�ในิประเที่ศไที่ย ค่อ  
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ก. ข้าดแคลนิงานิวิจัยท่ี่�ใช้กระบัวนิที่ัศนิ์เร่�องความละเอ่ยดอ่อนิในิมิติหญิงชาย 

(gender - sensitivity) ในิการออกแบับังานิวิจัย ตั�งแต่ข้ั�นิตอนิข้องการที่บัที่วนิ

แนิวคิด ระเบั่ยบัวิธุ์่วิจัยที่่�ใช้ การวิเคราะห์ข้้อมูล และจนิถง่ลงม่อเข้่ยนิรายงานิ 

ข้. ไม่ม่ความใสู่ใจเร่�องจริยธุ์รรมการวิจัยในิคนิเท่ี่าที่่�ควร โดยเฉพิาะในิประเด็นิ

ท่ี่�เก่�ยวกับัผู้ถูกศ่กษา หร่อผู้ม่สู่วนิร่วมในิกระบัวนิการศ่กษา ค่อ การยินิยอม

พิร้อมใจ (informed consent) การรักษาความลับั และการเคารพิความเป็นิ

สู่วนิตัว และ ค. ในิแง่ข้องกระบัวนิการวิธุ์่วิจัย ยังข้าดการวิจัยอย่างม่สู่วนิร่วม

ข้องเจ้าข้องปัญหาและชุมชนิ (Grey & Punpuing, 1999) จากผลงานิข้้างต้นิ 

ต่อมาสูถาบัันิฯ จ่งได้รับัที่ำางานิวิจัยเชิงปฏิบััติการระยะยาวเร่�องการพัิฒนิาการ

วิจัยด้านิเพิศภาวะ มิติที่างเพิศ และอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ (พิ.ศ. 2543 - 2545)  

โดยจดัอบัรมและให้ที่นุิที่ำาวจิยัในิประเด็นิเพิศภาวะ เพิศวถ่ิ และอนิามยัเจรญิพินัิธุ์ุ์  

พิร้อมม่ท่ี่มวิชาการติดตาม จนิได้ผลงานิวิจัยออกมารวม 4 เล่ม เป็นิคู่ม่อ 

การอบัรม 1 เล่ม และรายงานิวิจัย 3 เล่ม

(2) โคุรงการวิิจัยในประเด็นที�เกี�ยวิข้องกับเอชไอวีิ/เอดสุ� สูถาบัันิฯ ได้ใช้ความ
เช่�ยวชาญในิการคาดประมาณประชากร (population projection) มาดำาเนิินิ

งานิโครงการเอดส์ูกบััเด็ก เพ่ิ�อประมาณข้นิาดผลกระที่บัที่่�จะเกดิจากการระบัาด

ข้องเช่�อเอชไอวจ่ากแม่สูู่ลูก ในิ ค.ศ. 2000 นิั�นิค่อ ฉายภาพิผลกระที่บัที่่�จะม่

ต่อการตายข้องเด็กและที่ารก และจำานิวนิเด็กอายุตำ�ากว่า 12 ปีท่ี่�จะกลายเป็นิ

เด็กกำาพิร้าเนิ่�องจากแม่เสู่ยช่วิตจากเอดส์ู (พิ.ศ. 2535) และงานิอ่กชิ�นิหน่ิ�ง 

ที่่�นิ่าสูนิใจคอ่ การประเมินิผลโครงการสู่งเสูริมการใช้ถุงยางอนิามัย 100% และ

ศ่กษาแนิวโนิ้มข้องโรคติดต่อที่างเพิศสูัมพิันิธ์ุ์ในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2538)  

เก็บัข้้อมูลในิ 24 จังหวัดทัี่�วประเที่ศ ที่ั�งที่่�เป็นิผู้ให้บัริการที่างเพิศ ผู้ชาย  

รา้นิข้ายยา สูำานิกังานิสูาธุ์ารณสูขุ้จังหวดั กรมควบัคมุโรค (Chamratrithirong 

et al., 1999) 

(3) การสุำารวิจภาวิะคุมุักำาเนดิในประเทศไทย พ.ศ. 2539 เปน็ิโครงการสูำารวจข้้อมลู
เพิ่�อวิเคราะห์สูถานิการณ์การวางแผนิครอบัครวัและภาวะเจริญพินัิธุ์ุข์้องประชากร 

ผูห้ญิงวัยเจรญิพินัิธุ์ุ ์อายุ 15 - 49 ป ีในิ 70 จงัหวัดทัี่�วประเที่ศ กวา่ 9,500 ราย 

เป็นิการสูำารวจภาวะคุมกำาเนิิดทัี่�วประเที่ศครั�งท่ี่� 5 (อภิชาติ จำารัสูฤที่ธิุ์รงค์, 

ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, วรชัย ที่องไที่ย และฟิลิป เกสูต์, 2540) ได้รับัทีุ่นิ

สูนิับัสูนิุนิจากกองอนิามัยครอบัครัว กระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้

(4) โคุรงการ Assessment of Reproductive and Sexual Health Per -  
spectives, Concerns and Realities among Female Migrants from 
Burma in Thailand (พิ.ศ. 2540) ศ่กษาวิจัยแรงงานิข้้ามชาติจากพิม่าในิ  
3 จังหวัด ค่อ เช่ยงใหม่ ระนิอง และสูมุที่รสูาคร ซ่�งพิบัว่าภาวะการเจ็บัป่วย

และการตายท่ี่�ผู้อพิยพิต้องเผชิญได้แก่ มาลาเร่ย การคลอด และการได้รับั 

บัาดเจ็บัจากการที่ำางานิ นิอกจากน่ิ�ยังพิบัว่าแรงงานิอพิยพิม่ความรู้ความเข้้าใจ

ในิเร่�องสูขุ้ภาพิที่างเพิศและอนิามยัเจรญิพินัิธุ์ุน์ิอ้ย โครงการนิ่�ไดร้บััที่นุิสูนิบััสูนินุิ

จากมูลนิิธิุ์ฟอร์ด และรัฐบัาลนิอร์เวย์ผ่านิฝ่ึายเที่คนิิคเอเช่ยแห่งธุ์นิาคารโลก 

(กฤตยา อาชวนิิจกุล, ที่ร่สู โคเอที่ที่์, และนิินิ นินิิ ไพินิ์, 2543)

(5) โคุรงการเสุียงและทางเล่อกของผูู้้ห้ญิงติดเช่�อเอชไอวีิ (พิ.ศ. 2542) ได้รับัทุี่นิ
สูนิับัสูนิุนิจากมูลนิิธุ์ิฟอร์ด ม่ระยะเวลาศ่กษา 2 ปี เป็นิงานิวิจัยที่่�องค์กรพิัฒนิา

เอกชนิข้องกลุ่มผู้หญิงติดเช่�อเข้้ามาร่วมที่ำางานิกับัโครงการตั�งแต่เริ�มพิัฒนิา

โครงการ ร่วมเป็นิคณะนิักวิจัย เก็บัข้้อมูล วิเคราะห์ข้้อมูล และเข้่ยนิรายงานิ 

ประเด็นิวิจัยท่ี่�เพิิ�มจำานิวนิและสูัดสู่วนิมากข่้�นิในิที่ศวรรษนิ่� ได้แก่ สุุข้ภาพและ
คุุณภาพชีวิิตของประชากร ด้วยจำานิวนิ 20 โครงการ คิดเป็นิร้อยละ 15 ข้องโครงการวิจัย
ในิ พิ.ศ. 2535 - 2544 ที่ั�งหมด แบั่งได้เป็นิ 3 หัวข้้อใหญ่ๆ ค่อ (1) คุณภาพิช่วิต  

ที่ั�งในิด้านิที่่�อยูอ่าศัยและสูิ�งแวดล้อม ระบับัสูนิับัสูนิุนิด้านิสูุข้ภาพิ ฯลฯ (2) พิฤติกรรมและ
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ความเสู่�ยงด้านิสูุข้ภาพิ และ (3) สูถานิะสูุข้ภาพิและการเข้้าถ่งบัริการด้านิสูาธุ์ารณสูุข้ 

โครงการวิจัยสูำาคัญค่อการพัิฒนิารูปแบับัการสูร้างเคร่อข้่ายอาสูาสูมัครประชาชนิในิการให้

ความคุ้มครองและดูแลผู้ติดเช่�อโรคเอดส์ูข้องกรุงเที่พิมหานิคร (พิ.ศ. 2538) ซ่�งเป็นิ 

การวิจัยเชิงปฏิบััติการแบับัม่สู่วนิร่วมข้องประชาชนิและภาค่เคร่อข่้าย เพิ่�อเตร่ยมพิร้อม 

ในิการอยู่ร่วมกับัเอชไอว่/เอดสู์ แหล่งทีุ่นิสูนิับัสูนุินิการวิจัยในิประเด็นินิ่�สู่วนิใหญ่เป็นิแหล่ง

ทีุ่นิในิประเที่ศ โดยเฉพิาะจากกระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้ สูถาบัันิวิจัยระบับัสูาธุ์ารณสูุข้ ฯลฯ 

ข้ณะที่่�แหล่งทีุ่นิต่างประเที่ศ ได้แก่ PRB มูลนิิธุ์ิเวลคัมที่รัสูต์ UNICEF เป็นิต้นิ

งานวิิจัยด้านเพศภาวิะ/เพศวิิถีี ม่จำานิวนิ 16 โครงการ คิดเป็นิร้อยละ 12.3 ข้อง
งานิวิจัยในิที่ศวรรษนิ่�ทัี่�งหมด เร่�องเพิศภาวะ/เพิศวิถ่น่ิ�กล่าวได้ว่าเป็นิประเด็นิวิจัยท่ี่�หาทุี่นิ

สูนิับัสูนิุนิได้ค่อนิข้้างยาก สู่วนิใหญ่เป็นิการศ่กษาประสูบัการณ์ที่างเพิศท่ี่�มักม่นิัยถ่ง

พิฤติกรรมเสู่�ยงที่างเพิศลักษณะต่างๆ เช่นิ ที่ัศนิคติข้องคู่สูาม่ - ภรรยาไที่ยต่อการไปใช้

บัริการที่างเพิศข้องสูาม่ (พิ.ศ. 2536) ปัจจัยในิการเข้้า - ออกอาช่พิและการเปล่�ยนิแปลง

ลักษณะงานิข้องหญิงบัริการที่างเพิศ (พิ.ศ. 2539) The Asian Youth and Repro -  

ductive Risk (AYARR) Project (พิ.ศ. 2542) เป็นิต้นิ แหล่งทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิสู่วนิใหญ่ 

เป็นิองค์กรระหว่างประเที่ศ เช่นิ WHO ODA - UK องค์การเพ่ิ�อยุติการค้าประเวณ่เด็ก  

สู่�อลามกเด็ก และการค้าเด็กเพิ่�อวัตถุประสูงค์ที่างเพิศ (End Child Prostitution, Child 

Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes - ECPAT)  

ท่ี่�นิ่าสูนิใจค่อเก่อบัคร่�งหนิ่�งเป็นิทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิจากสูถาบัันิฯ และมหาวิที่ยาลัยมหิดลเอง  

แม้จะไม่มากนัิกแต่ได้แสูดงให้เห็นิว่าสูถาบัันิฯ สูนิใจประเด็นิเร่�องเพิศภาวะและเพิศวิถ่ 

ข้องประชากรในิสูังคมไที่ยไม่นิ้อยที่่เดย่ว

หน่ิ�งในิโครงการวิจัยด้านิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ท่ี่�สูำาคัญค่อ คุวิามัรุนแรงในชีวิิตคุู่กับ
สุุขภาพผูู้้ห้ญิง (พิ.ศ. 2542) ม่ระยะเวลาศ่กษา 33 เด่อนิ สูนิับัสูนิุนิทีุ่นิวิจัยโดย WHO 

โครงการน่ิ�เป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องการศ่กษาเปร่ยบัเท่ี่ยบัระหว่างประเที่ศที่่�ดำาเนิินิการพิร้อมกับั 

อ่ก 8 ประเที่ศ ม่การกำาหนิดให้นัิกวิชาการและองค์กรพิัฒนิาเอกชนิที่่�ที่ำางานิต่อต้านิ 

ความรุนิแรงต่อผู้หญิงร่วมเป็นิคณะนิักวิจัย เพิ่�อให้ข้้อค้นิพิบัในิการวิจัยเป็นิสู่วนิหนิ่�งข้อง 

การเคล่�อนิไหวที่างสูังคม โครงการนิ่�ศ่กษาประสูบัการณ์ช่วิตข้องผู้หญิงในิช่วงอายุ  

15 - 49 ป ีผลการศ่กษาไดฉ้ายภาพิความรนุิแรงในิช่วติคูข่้องผูห้ญิง โดยเฉพิาะความรนุิแรง

ที่างกายและที่างเพิศ ผลกระที่บัที่างสูุข้ภาพิและที่างจิตใจท่ี่�ผลักให้ผู้หญิงเหล่านัิ�นิอยู่ 

ในิสูถานิะไร้ท่ี่�พิ่�ง และรากเหง้าข้องปัญหาการใช้ความรุนิแรงซ่�งอยู่บันิความสูัมพิันิธุ์์เชิง

อำานิาจระหว่างเพิศในิสัูงคมไที่ย (กฤตยา อาชวนิิจกุล, ช่�นิฤที่ัย กาญจนิะจิตรา, วาสูนิา 

อิ�มเอม และอุษา เลศิศรสู่นัิที่ดั, 2546) ข้้อคน้ิพิบัจากโครงการวิจยัชิ�นิน่ิ�ถูกนิำาไปใชป้ระโยชนิ์

ในิการวางนิโยบัายและตรากฎหมายเก่�ยวกับัความรุนิแรงต่อผู้หญิง และยังคงเป็นิแหล่ง

ข้้อมูลสูำาคัญในิการที่ำางานิเร่�องความรุนิแรงในิช่วิตคู่ต่อผู้หญิงอยู่จนิถ่งปัจจุบัันิ เนิ่�องจาก

เป็นิโครงการท่ี่�สูำารวจเร่�องความรุนิแรงบันิฐานิเพิศ (Gender - based Violence) ท่ี่�ใช้ 

วิธุ์่ population - based survey เร่�องแรกในิประเที่ศไที่ย
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30.7%
ประชากรและ

การเปล่ียนแปลง

31.2%
สุขภาวะและ
คุณภาพชีวิต16.7%

อ่ืนๆ

4.2%
เพศภาวะ/
เพศวิถี

0.9%
สุขภาวะ
ครอบครัว

N = 215

สุุขภาวิะคุรอบคุรัวิ เป็นิประเด็นิวิจัยที่่�เพิิ�มจำานิวนิมากข้่�นิเป็นิ 11 โครงการ คิดเป็นิ
ร้อยละ 11.5 ข้องงานิวิจัยในิที่ศวรรษนิ่�ที่ั�งหมด สู่วนิใหญ่เป็นิการศก่ษาบัที่บัาที่หนิ้าที่่�ข้อง

ครอบัครัว โดยเฉพิาะการเล่�ยงดูสูมาชิก การคุ้มครองดูแลเด็กในิครอบัครัวลักษณะต่างๆ 

การสูร้างครอบัครัว ปัจจัยด้านิเศรษฐกิจและสูิ�งแวดล้อมท่ี่�สู่งผลต่อสูุข้ภาวะข้องครอบัครัว 

แหล่งทีุ่นิสู่วนิใหญ่ค่อองค์กรพิัฒนิาระหว่างประเที่ศ เช่นิ UNICEF UNFPA โครงการ 

ท่ี่�น่ิาสูนิใจในิประเด็นิน่ิ� ได้แก่ Family and Youth Survey (พิ.ศ. 2536) ได้รับัทุี่นิ

สูนัิบัสูนุินิการวิจัยจาก UNFPA เป็นิการสูำารวจครอบัครัวและเยาวชนิในิประเที่ศไที่ยในิแง่

มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นิความสูัมพิันิธุ์์ในิครอบัครัว การศ่กษา การที่ำางานิ สูถานิะที่าง

เศรษฐกิจ บัที่บัาที่และการม่สู่วนิร่วมในิครอบัครัวข้องเยาวชนิ การใช้เวลาว่าง ไปจนิถ่ง

เคร่อข้่ายความสูัมพิันิธุ์์นิอกครอบัครัว (Podhisita & Pattaravanich, 1995)

อ่กกว่าร้อยละ 10 ข้องงานิวจิยัในิที่ศวรรษน่ิ�ทัี่�งหมด เป็นิประเดน็ิการวจิยัที่่�นิอกเหน่ิอ

จาก 5 ประเด็นิข้้างต้นิ ได้แก่ สูถานิการณ์ที่างการเมอ่ง (เหตุการณ์เด่อนิพิฤษภาคม พิ.ศ. 

2535) การข้ยายตัวข้องภาคประชาสูังคม (การวิจัยและพิัฒนิาประชาสูังคม, 2540) ความ

เป็นิธุ์รรม สูิ�งแวดล้อม รวมที่ั�งประเดน็ิด้านิกำาลงัคนิและแรงงานิข้องหนิว่ยงานิต่างๆ เป็นิต้นิ

3.4 ทศวรึ่รึ่ษที� 4: สุัขภาพและคุณภาพชีวิตของปรึ่ะชากรึ่ควบค้่ 
กับปรึ่ะเด็ีนำปรึ่ะชากรึ่

ในิช่วง พิ.ศ. 2545 - 2554 นิ่� สูถาบัันิฯ ที่ำางานิวิจยัทัี่�งสูิ�นิ 215 โครงการ สูองประเดน็ิ 

วิจัยท่ี่�เพิิ�มจำานิวนิข่้�นิอย่างมากและม่สูัดสู่วนิใกล้เค่ยงกันิค่อ เร่�องสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต

ข้องประชากร ด้วยจำานิวนิ 67 โครงการ และประเด็นิด้านิประชากร 66 โครงการ  

งานิวิจัยด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ในิช่วงนิ่�ม่จำานิวนิใกล้เค่ยงที่ศวรรษที่่�แล้ว คอ่ 35 โครงการ 

คิดเป็นิสัูดสู่วนิร้อยละ 16.3 ท่ี่�เหล่ออ่กประมาณหนิ่�งในิห้านัิ�นิเป็นิประเด็นิวิจัยเร่�องเพิศ

ภาวะ/เพิศวิถ ่สูุข้ภาวะครอบัครัว และประเด็นิอ่�นิๆ นิอกเหนิ่อจาก 5 ประเด็นิวิจัยข้้างต้นิ 

โดยแหลง่ที่นุิสูนิบััสูนินุิการวจิยัสูว่นิใหญ ่(รอ้ยละ 58) เปน็ิแหลง่ที่นุิภายในิประเที่ศ ที่ั�งจาก

หนิว่ยงานิข้องรัฐ เช่นิ กระที่รวงสูาธุ์ารณสูขุ้ กระที่รวงมหาดไที่ย กระที่รวงการพิฒันิาสูงัคม

และความมั�นิคงข้องมนิษุย์ กระที่รวงศ่กษาธุ์กิาร กระที่รวงแรงงานิ สูำานัิกงานิคณะกรรมการ 

พิฒันิาการเศรษฐกจิและสัูงคมแห่งชาติ จากองคก์รท่ี่�สูนัิบัสูนุินิการที่ำาวิจัย โดยเฉพิาะ สูสูสู. 

สูวรสู. สูกว. สูภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจากองค์กรพิัฒนิาเอกชนิ เช่นิ มูลนิิธุ์ิรักษ์ไที่ย 

มูลนิิธุ์ิสูร้างความเข้้าใจเร่�องสูุข้ภาพิผูห้ญิง มูลนิิธุ์ิศูนิย์คุม้ครองสูิที่ธุ์ิด้านิเอดสู์ ข้ณะที่่�แหล่ง

ทีุ่นิต่างประเที่ศนิั�นิ สูถาบันัิฯ ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิการวิจัยจากทัี่�งเคร่อข้่ายเดิม เช่นิ มูลนิิธุ์ิ

ร็อกก่�เฟลเลอร์ NIH มูลนิิธุ์ิเวลคัมที่รัสูต์ UNFPA องค์การแรงงานิระหว่างประเที่ศ (ILO) 

และองค์กรใหม่ๆ เช่นิ กองทีุ่นิโลก (Global Fund) ธุ์นิาคารพิัฒนิาเอเช่ย (ADB) มูลนิิธุ์ิ

วิลเล่ยมแอนิด์ฟลอร่า ฮิิวเลตต์ รายละเอ่ยดท่ี่�นิ่าสูนิใจข้องงานิวิจัยในิช่วงที่ศวรรษท่ี่� 4  

ม่ดังต่อไปนิ่�

รูป 3.4 ร้อยละของงานวิจิัยช่วิง พ.ศ. 2545-2554 จำาแนกตามัประเด็นวิจิัย
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สุุขภาพและคุุณภาพชีวิิตของประชากร เป็นิประเด็นิวิจัยที่่�ม่สูัดสู่วนิสููงท่ี่�สูุดในิช่วง 
พิ.ศ. 2545 - 2554 ด้วยจำานิวนิ 67 โครงการ ซ่�งสูามารถแบัง่หัวข้อ้ย่อยข้องงานิวิจยัในิกลุม่

นิ่�ได้เป็นิ 4 เร่�อง คอ่ (1) คุณภาพิช่วิตข้องประชากรกลุ่มต่างๆ ในิหลากหลายมิติ ที่ั�งด้านิ

เศรษฐกิจ สูิ�งแวดล้อม ช่วิตความเป็นิอยู่ ฯลฯ ม่ที่ั�งสูิ�นิ 24 โครงการ (2) พิฤติกรรมและ

ความเสู่�ยงที่างสูุข้ภาพิ ที่ั�งในิด้านิโภชนิาการ กิจกรรมที่างกาย บัุหร่�และการบัริโภค

แอลกอฮิอล์ การใช้สูารเคม่และสูารเสูพิติด ฯลฯ รวมแล้วม่จำานิวนิ 20 โครงการ  

(3) สูถานิะสูุข้ภาพิ สู่วนิใหญ่เป็นิการสูำารวจสูถานิะที่างสุูข้ภาพิในิภาพิรวม ม่ทัี่�งสูิ�นิ  

13 โครงการ และ (4) บัริการด้านิสูาธุ์ารณสูุข้และการเข้้าถ่งบัริการ รวม 10 โครงการ  

ในิจำานิวนินิ่�ม่โครงการติดตามและประเมินิผลด้านิการพิัฒนิาบุัคลากรสูุข้ภาพิ ซ่�งสูถาบัันิฯ 

ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิต่อเน่ิ�องในิช่วง พิ.ศ. 2546 - 2551 แหล่งทุี่นิสู่วนิใหญ่ร้อยละ 76  

เป็นิแหล่งทีุ่นิภายในิประเที่ศ โดยเฉพิาะ สูสูสู. ซ่�งสูนิับัสูนุินิทุี่นิดำาเนิินิงานิโครงการใหญ่ๆ 

ให้กับัสูถาบัันิฯ หลายโครงการ กระที่รวงสูาธุ์ารณสูขุ้ สูกว. และวช. เป็นิต้นิ ข้ณะท่ี่�แหล่งทุี่นิ 

ต่างประเที่ศสู่วนิใหญ่ได้แก่ NIH สูถาบัันิวิจัยและประเมินิผลแปซิฟิก (Pacific Institute 

for Research and Evaluation - PIRE) มูลนิิธุ์ิเวลคัมที่รัสูต์ เป็นิต้นิ ในิข้ณะเด่ยวกันิ 

กม่็โครงการวิจยัดา้นิสุูข้ภาพิและคณุภาพิช่วิตหลายโครงการ ซ่�งเปน็ิการศ่กษาและใช้ข้้อมูล

จากโครงการเฝ้ึาระวงัที่างประชากรกาญจนิบัรุ ่(KDSS) รวมทัี่�งอำาเภอนิางรอง จังหวัดบัรุร่มัย์

โครงการท่ี่�นิ่าสูนิใจในิประเด็นิวิจัยเร่�องสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิตประชากรในิช่วง

ที่ศวรรษน่ิ�ม่หลายโครงการด้วยกันิ ในิท่ี่น่ิ�ข้อกล่าวถ่งเพิ่ยงบัางโครงการใหญ่ที่่�ศ่กษาในิ

ประเด็นิคุณภาพิช่วิต พิฤติกรรมและความเสู่�ยงด้านิสูุข้ภาพิ สูถานิะสูุข้ภาพิข้องประชากร 

และบัริการด้านิสูาธุ์ารณสูุข้ ได้แก่

(1) การวิิจัยบูรณาการเชิงพ่�นที�เพ่�อแก้ไขปัญห้าคุวิามัยากจนอย่างมีัสุ่วินร่วิมั 
ในภูมัิภาคุตะวิันตก: การพัฒนาตัวิชี�วัิดคุวิามัอยู่ดีมีัสุุข (พิ.ศ. 2547) หร่อท่ี่� 
เร่ยกสูั�นิๆ ว่า โครงการภูมิภาคตะวันิตกศ่กษา ม่ระยะเวลาศ่กษา 3 ปี  

เป็นิโครงการใหญ่ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิจากหลายหนิ่วยงานิในิประเที่ศ 

(2) การจัดทำารายงานประจำาปีสุุขภาพคุนไทย (พิ.ศ. 2546 - 2553) เป็นิโครงการ 
ต่อเนิ่�องคราวละ 3 ปี ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิโครงการจาก สูสูสู. ให้จัดที่ำารายงานิ

ด้านิสูุข้ภาพิข้องสูังคมไที่ยในิรอบัปี ประกอบัด้วย 3 สู่วนิ ค่อ ดัชนิ่ช่�วัดสูุข้ภาพิ

คนิไที่ย ประมวลสูถานิการณ์เด่นิที่่�มผ่ลกระที่บัต่อสูุข้ภาพิคนิไที่ยในิรอบัปี และ

เร่�องเด่นิประจำาฉบัับั เป็นิหนิ่�งในิโครงการท่ี่�เผยแพิร่ออกสูู่สูาธุ์ารณะและได้รับั

การตอบัรับัให้ความสูนิใจอย่างกว้างข้วาง

(3) การจัดทำารายงานสุถีานการณ�สุุขภาพจิตประจำาปี (พิ.ศ. 2551, 2553) เพิ่�อ 
เป็นิแหล่งอ้างอิงด้านิสุูข้ภาพิจิตและความสูุข้ข้องคนิไที่ย ดำาเนิินิงานิร่วมกับั

หลายหน่ิวยงานิ เช่นิ สูำานัิกงานิสูถิติแห่งชาติ กรมสูุข้ภาพิจิต แผนิงานิสูร้าง

เสูรมิสูขุ้ภาพิจิตฯ สูสูสู. เป็นิต้นิ ผลผลิตสูำาคัญคอ่ วารสูารรายเดอ่นิช่�อ ‘สูขุ้ภาพิ

จิตประชากรและสูังคม’ 
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(4) การพัฒนาเคุร่อข่ายคุวิามัร่วิมัม่ัอระห้ว่ิางประเทศในด้านการสุร้างเสุริมัสุุขภาพ 
หร่อ Thaihealth Global Link Initiative Project (TGLIP) (พิ.ศ. 2547) 

ระยะเวลา 2 ปี ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิจาก สูสูสู. เป็นิโครงการที่่�เกิดข้่�นิเพิ่�อพิัฒนิา

ศักยภาพิและสูมรรถนิะด้านิต่างประเที่ศข้องผู้ท่ี่�ที่ำางานิด้านิการสูร้างเสูริม 

สูุข้ภาพิในิประเที่ศไที่ย และพิัฒนิาเคร่อข้่ายความร่วมม่อนิานิาชาติเพ่ิ�อ 

ขั้บัเคล่�อนิและพัิฒนิานิโยบัายสูาธุ์ารณะด้านิสุูข้ภาพิ โดยการสูนัิบัสูนุินิให ้

นิักวิชาการและผู้ที่่�ที่ำางานิด้านิการสูร้างเสูริมสูุข้ภาพิ ม่บัที่บัาที่ในิเวที่่นิานิาชาติ

ลกัษณะต่างๆ เช่นิ ร่วมที่ำางานิกบััองค์การระหว่างประเที่ศ สูนัิบัสูนุินิการนิำาเสูนิอ 

ผลงานิวชิาการและพิฒันิาความรว่มม่อในิเวท่ี่โลก รว่มพิฒันิานิโยบัายสูาธุ์ารณะ

ด้านิสุูข้ภาพิในิเวท่ี่นิานิาชาติ ฯลฯ ต่อมาโครงการน่ิ�พิัฒนิาเป็นิแผนิงานิพัิฒนิา

ศักยภาพิและสูมรรถนิะด้านิการสูร้างเสูริมสูุข้ภาพิข้องไที่ยระดับันิานิาชาติ 

(แผนิงานิพิฒันิาศักยภาพิและสูมรรถนิะด้านิการสูรา้งเสูรมิสุูข้ภาพิข้องไที่ยระดบัั

นิานิาชาติ, 2558)

(5) การจับตาสุถีานการณ�คุวิามัสุุขของคุนทำางานในประเทศไทย ในช่วิง พ.ศ. 
2554 - 2557 (พิ.ศ. 2554) ม่ระยะเวลา 3 ปี ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจาก สูสูสู.  
เปน็ิโครงการท่ี่�พิฒันิาเคร่�องมอ่วัดคณุภาพิช่วติและความสูขุ้ด้วยตวัเองท่ี่�สูามารถ

วัดผลได้ที่ันิท่ี่ เร่ยกว่า happinometer6 และประมวลผลท่ี่�ได้เป็นิรายงานิ

สูถานิการณ์ความสูุข้คนิที่ำางานิในิประเที่ศไที่ย ปีละ 2 ครั�ง

6 เป็นิเคร่�องม่อท่ี่�พิฒันิาตอ่ยอดจากแบับัสูำารวจความสูขุ้ดว้ยตวัเอง ซ่�งไดพ้ิฒันิาเคร่�องมอ่วัดคณุภาพิช่วติคนิ
ที่ำางานิจากโครงการวจัิยคณุภาพิช่วิต 2 โครงการ ซ่�งที่ำาวิจัยในิสูถานิประกอบัการภาคอุตสูาหกรรมและบัริการ 
รวมที่ั�งข้้าราชการ เคร่�องม่อ happinometer กำาหนิดตัวช่�วัดความสูุข้ไว้ 8 ด้านิ โดยประเมินิคุณภาพิช่วิต
และความสุูข้จากองค์ประกอบั 9 มิติ 56 ตัวช่�วัด ตามแนิวคิดองค์กรแห่งความสุูข้ เป็นิเคร่�องม่อที่่�สูามารถ
ใช้ได้ง่ายและองค์กรสูามารถนิำาผลท่ี่�ได้ไปวางแผนิสู่งเสูริมคุณภาพิช่วิตและความสูุข้ข้องคนิที่ำางานิได้ที่ันิท่ี่ 
(ศิรินัินิที่์ กิตติสูุข้สูถิต และคณะ, 2555) 

(6) การตดิตามัผู้ลกระทบของนโยบายคุวิบคุมุัการบรโิภคุยาสุบูในประเทศไทย (พิ.ศ. 
2547) เป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องโครงการ International Tobacco Control Poli-

cy7 - Southeast Asia ดำาเนิินิการร่วมกับัสูถาบัันิมะเร็งแห่งรัฐวิคตอเร่ย 

ประเที่ศออสูเตรเล่ย และมหาวิที่ยาลัยวอเตอร์ลู ประเที่ศแคนิาดา ได้รับัทีุ่นิ

สูนิับัสูนิุนิจากสูถาบันัิวิจัยสูุข้ภาพิแคนิาดา (Canadian Institute of Health 

Research) และ NIH สูหรัฐอเมริกา ตดิตามผลกระที่บัในิระยะยาวข้องนิโยบัาย

ควบัคุมการสููบับัุหร่� ม่การสูำารวจทีุ่กปี ต่อเนิ่�องเป็นิเวลา 5 ปี ในิประชากร  

2 กลุม่ คอ่ กลุม่ผูใ้หญท่ี่่�สูบูับัหุร่�และวัยรุน่ิ กลา่วได้ว่าเปน็ิโครงการท่ี่�ดำาเนิินิการ

ในิข้ณะที่่�ประเที่ศไที่ยกำาหนิดนิโยบัายควบัคุมการสูบูับัหุร่�หลายลักษณะ ที่ั�งหา้ม

การโฆษณา ออกกฎหมายที่ั�งเพิ่�อควบัคุมผลิตภัณฑ์ยาสููบั และคุ้มครองสูุข้ภาพิ

ผู้ไม่สููบับัุหร่� (พิ.ศ. 2535) ข้่�นิภาษ่บัุหร่� กำาหนิดพิ่�นิที่่�ปลอดบัุหร่� เปล่�ยนิฉลาก

คำาเต่อนิเป็นิภาพิ ห้ามโฆษณา ณ จุดข้าย ห้ามข้ายให้กับัผู้ท่ี่�ม่อายุตำ�ากว่า  

18 ปี เป็นิต้นิ

โครงการวจิยัประเดน็ทางประชากรในิช่วง พิ.ศ. 2545 - 2554 มจ่ำานิวนิ 66 โครงการ 
สูามารถแบั่งหัวข้้อย่อยในิการศก่ษาออกได้เป็นิ 2 ประเด็นิใหญ่ ค่อ

(1) การศก้ษาวิจิัยในด้านการเปลี�ยนแปลงด้านประชากร หัวข้้อนิ่�ม่จำานิวนิมากกว่า
คร่�งหน่ิ�งข้องงานิวจิยัประเด็นิประชากรที่ั�งหมด ดว้ยจำานิวนิ 36 โครงการ ได้แก่ 

หวัข้้อวิจัยท่ี่�เก่�ยวกับัการตาย การย้ายถิ�นิและผลกระที่บัดา้นิต่างๆ การเฝึา้ระวงั

ที่างประชากร มิติต่างๆ ที่างประชากรโดยใช้ข้้อมูลจากโครงการกาญจนิบุัร ่ 

7 การสูำารวจผลกระที่บัจากนิโยบัายควบัคุมการบัริโภคยาสูบูั (International Tobacco Control Policy  
Survey - ITC) เปน็ิโครงการตดิตามผลการดำาเนิินิตามกรอบัอนุิสูญัญาวา่ด้วยการควบัคมุยาสูบูั (Framework  
Convention on Tobacco Control - FCTC) ที่่�มผ่ลบัังคับัใช้เม่�อปี 2548 ม่การสูำารวจในิ 19 ประเที่ศ
ที่ั�วโลก รวมที่ั�งประเที่ศไที่ย (บัุปผา ศิริรัศม ่และคณะ, 2549) 
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(KDSS) การคาดประมาณประชากร ผลกระที่บัข้องการเปล่�ยนิแปลงโครงสูร้าง

ประชากรต่อการพิัฒนิาประเที่ศ เศรษฐกิจ และสูังคม การจัดที่ำาและวิเคราะห์

ข้้อมูลสูำามะโนิประชากรและเคหะ เป็นิต้นิ แหล่งทีุ่นิสูนัิบัสูนิุนิการวิจัยด้านิน่ิ� 

สู่วนิใหญ่ได้รับัจากแหล่งทีุ่นิต่างประเที่ศ ได้แก่ ธุ์นิาคารพิัฒนิาเอเช่ย 

ธุ์นิาคารโลก มูลนิิธุ์ิเวลคัมที่รัสูต์ UNICEF มูลนิิธุ์ิวิลเล่ยมแอนิด์ฟลอร่า ฮิิวเล็ตต์ 

UNFPA เป็นิต้นิ ข้ณะที่่�แหล่งทุี่นิภายในิประเที่ศ ได้แก่ สูสูสู. สูกว. สูำานิักงานิ

คณะกรรมการพิัฒนิาเศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติ มหาวิที่ยาลัยมหิดล เป็นิต้นิ

  ตัวอย่างโครงการท่ี่�น่ิาสูนิใจในิหัวข้้อการเปล่�ยนิแปลงประชากรน่ิ� ได้แก่ 

การศ่กษาสูภาพิปัจจุบัันิ ปัญหาและแนิวโน้ิมบัริบัที่การเปล่�ยนิแปลงสูังคมโลก

และสูังคมไที่ยภายใต้กระแสูโลกาภิวัตนิ์ในิด้านิประชากร (พิ.ศ. 2547)  

เป็นิโครงการศ่กษาระยะยาว ได้รับัทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิจาก สูสูสู. การศ่กษา 

การเปล่�ยนิแปลงที่างประชากรและครอบัครัว: ผลกระที่บัต่อสูังคมไที่ยและ 

ที่างเล่อกเชิงนิโยบัาย (พิ.ศ. 2551) ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิจากมหาวิที่ยาลัยมหิดล  

การศ่กษาผลกระที่บัข้องการย้ายถิ�นิภายในิประเที่ศท่ี่�ม่ต่อเด็กในิประเที่ศไที่ย 

(พิ.ศ. 2553) ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิจาก UNICEF การพิัฒนิาวิธุ์่การสูำามะโนิ

ประชากรต่างชาติในิสูำามะโนิประชากรข้องประเที่ศไที่ย พิ.ศ. 2553 (พิ.ศ. 

2550) เป็นิต้นิ

(2) การศ้กษาประชากรเฉพาะกลุ่มั คร่�งหนิ่�งข้องงานิในิหัวข้้อน่ิ�เป็นิประเด็นิเร่�อง
แรงงานิข้้ามชาติในิลักษณะท่ี่�เป็นิสู่วนิหน่ิ�งข้องประชากรในิประเที่ศไที่ย  

ม่การศ่กษาแรงงานิข้้ามชาติในิมิติต่างๆ ที่ั�งในิเชิงนิโยบัายการจัดการแรงงานิ

ข้องภาครัฐ การจัดระบับับัริการและสิูที่ธิุ์ด้านิสุูข้ภาพิ สูิที่ธิุ์มนิุษยชนิและภาวะ

เสู่�ยงภัยในิการที่ำางานิ ฐานิข้้อมูลประชากรและการกระจายตัว ซ่�งรวมถ่งคนิท่ี่�

ไม่ถูกนิับัว่าเป็นิคนิไที่ยด้วย เป็นิต้นิ สูองในิสูามข้องงานิวิจัยหัวข้้อนิ่�ได้รับัทุี่นิ

สูนิับัสูนิุนิจากต่างประเที่ศ เช่นิ WHO มูลนิิธุ์ิร็อกก่�เฟลเลอร์ องค์การแรงงานิ

ระหว่างประเที่ศ ธุ์นิาคารโลก ฯลฯ ข้ณะที่่�แหล่งทีุ่นิในิประเที่ศสู่วนิใหญ่เป็นิ

หนิ่วยงานิข้องรัฐท่ี่�ที่ำางานิเก่�ยวข้้อง เช่นิ กรมสูวัสูดิการและคุ้มครองแรงงานิ 

สูภาความมั�นิคงแห่งชาติ เป็นิต้นิ โครงการด้านิแรงงานิข้้ามชาติที่่�น่ิาสูนิใจ ได้แก่  

ภาวะเสู่�ยงภัยในิการที่ำางานิ: กรณ่แรงงานิข้้ามชาติและปัจจัยในิประเที่ศไที่ยท่ี่� 

สูง่ผลกระที่บัต่อการแสูวงประโยชนิจ์ากแรงงานิ (พิ.ศ. 2545) ไดร้บััทุี่นิสูนัิบัสูนุินิ

จากองค์การแรงงานิระหว่างประเที่ศ ศูนิย์ศ่กษาการย้ายถิ�นิมหิดล (Mahidol 

Migration Center - MMC) (2552) ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจากมูลนิิธิุ์ร็อกก่� 

เฟลเลอร์ การสูำารวจความคิดเห็นิข้องประชาชนิไที่ยต่อผู้อพิยพิ/พิลัดถิ�นิจาก

ประเที่ศพิม่า (พิ.ศ. 2554) ในิมิติต่างๆ เช่นิ ความมั�นิคง สูิที่ธิุ์มนิุษยชนิ  

การคุ้มครองแรงงานิ เศรษฐกิจ สูังคมและวัฒนิธุ์รรม ฯลฯ WHO และ EU  

ใหท้ี่นุิสูนิบััสูนินุิ ดำาเนิินิการในิ 4 พิ่�นิท่ี่�จงัหวัดชายแดนิไที่ย - พิมา่ (Sunpuwan 

& Niyomsilpa, 2014) เป็นิต้นิ

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษของงานวิจััยปรึ่ะชากรึ่และสัังคมครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม96 97



นิอกจากน่ิ�ยงัม่การศ่กษาวจิยัประชากรตามกลุม่วยั ที่ั�งเดก็และเยาวชนิ และผูสู้งูอายุ 

ซ่�งม่การศ่กษาวิจัยในิหลายมิติ ที่ั�งสูำารวจสูถานิการณ์ทัี่�วไป ฐานิข้้อมูล เศรษฐกิจ ภาวะ

สูุข้ภาพิความเสู่�ยง และการดูแลผู้สููงอายุ การเปล่�ยนินิิยามผู้สููงอายุ เป็นิต้นิ ตัวอย่าง

โครงการท่ี่�นิ่าสูนิใจในิหัวข้้อผู้สููงอายุ ได้แก่ ศูนิย์ศตวรรษิกชนิ หร่อการศ่กษาติดตามคนิ

รอ้ยปี (พิ.ศ. 2549) เป็นิแหลง่ข้อ้มูลความรูเ้ก่�ยวกับัประชากรท่ี่�ม่อายุรอ้ยปีข่้�นิไป ที่ั�งในิดา้นิ

การดำาเนินิิช่วิต ความเป็นิอยู่ สูุข้ภาพิและการดูแล รวมที่ั�งศ่กษาแนิวโนิ้มการเปล่�ยนิแปลง

ประชากร และผลกระที่บัต่อสูังคมไที่ยในิอนิาคต (ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 2558)  

การเฝ้ึาระวังที่างประชากร เศรษฐกิจ สูังคม วัฒนิธุ์รรม และการดูแลระยะยาว เพิ่�อเสูริม

สูร้างสูุข้ภาวะข้องผู้สููงอายุไที่ย (พิ.ศ. 2553) เป็นิโครงการใหญ่ท่ี่�ได้รับัทุี่นิจากสูำานัิกงานิ

คณะกรรมการการอุดมศ่กษา (สูกอ.) ประกอบัด้วย 4 โครงการย่อย ค่อ (1) การคาด

ประมาณประชากรสููงอายุที่่�ม่ภาวะทีุ่พิพิลภาพิ (2) การเฝึ้าระวังการเปล่�ยนิแปลงที่าง

ประชากร เศรษฐกิจ สูงัคม วฒันิธุ์รรม และสุูข้ภาวะข้องผูสู้งูอายุในิพิ่�นิที่่�จังหวัดกาญจนิบัรุ ่

(3) การพิัฒนิารูปแบับัการสูร้างเสูริมคุณค่าและการใช้ศักยภาพิข้องผู้สููงอายุ และ  

(4) การพิัฒนิารูปแบับัการดูแลผูสูู้งอายุระยะยาว เป็นิต้นิ

งานิวิจัยด้านิอนามััยเจริญพันธุุ์�ในิช่วงที่ศวรรษท่ี่� 4 นิ่� สู่วนิใหญ่กว่าร้อยละ 80 

(จำานิวนิ 29 โครงการจากทัี่�งหมด 35 โครงการ) เป็นิโครงการศ่กษาท่ี่�เก่�ยวข้้องกับั

สูถานิการณ์ด้านิเอชไอว่/เอดสู์ ท่ี่�เหล่อเป็นิประเด็นิที่่�เก่�ยวกับัสุูข้ภาพิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์  

แม่และเด็ก ฯลฯ ที่ั�งนิ่�สู่วนิหนิ่�งอาจเป็นิผลจากนิโยบัายการที่ำางานิด้านิเอดสู์ข้องไที่ย 

ในิข้ณะนัิ�นิท่ี่�มุ่งให้ความสูำาคญักับักลุม่ประชากรเคล่�อนิย้ายเพิ่�อลดความเสู่�ยงตอ่การตดิเช่�อ 

โดยกลุ่มแรงงานิข้้ามชาติเป็นิหนิ่�งในิประชากรเป้าหมายสูำาคัญท่ี่�ต้องเฝึ้าระวัง กระที่รวง

สูาธุ์ารณสุูข้ใหค้วามสูำาคญักับังานิสูาธุ์ารณสุูข้ชายแดนิ 30 จงัหวัด มโ่ครงการลักษณะต่างๆ 

ท่ี่�ช่วยใหผู้ติ้ดเช่�อเอชไอว่เข้้าถ่งบัรกิารสูขุ้ภาพิไดม้ากข่้�นิ ที่ั�งโครงการ NAPHA, ACHIEVED 

ฯลฯ กล่าวได้ว่าบัริบัที่การที่ำางานิด้านิเอชไอว่/เอดสู์ข้องไที่ยข้ณะนิั�นิเกิดข่้�นิภายใต ้

การประสูานิความร่วมม่ออย่างกว้างข้วางระหว่างทุี่กภาคสู่วนิ ที่ั�งภาครัฐ องค์กรพิัฒนิา

เอกชนิ รวมทัี่�งทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจากองค์กรระหว่างประเที่ศหลายองค์กร สูถาบัันิฯ ได้รับัทุี่นิ

เพิ่�อประเมินิโครงการด้านิเอดส์ูหลายโครงการ โดยเฉพิาะท่ี่�ที่ำางานิกับัประชากรกลุ่มเสู่�ยง 

เช่นิ แรงงานิข้้ามชาติ ผู้ให้บัริการที่างเพิศ ผู้ต้องข้ัง ฯลฯ ในิจำานิวนิน่ิ�ม่ 17 โครงการ 

ท่ี่�ได้รับัทุี่นิจากแหล่งทุี่นิภายในิประเที่ศ โดยเฉพิาะมูลนิิธิุ์รักษ์ไที่ยเพิ่�อประเมินิผลโครงการ

ฟ้ามิตร8 และอ่ก 18 โครงการได้รับัทีุ่นิจากองค์กรระหว่างประเที่ศ 

8 ช่�อเต็มข้องโครงการ PHAMIT ค่อโครงการสู่งเสูริมการป้องกันิเอดสู์ในิแรงงานิข้้ามชาติ ประเที่ศไที่ย 
(Prevention of HIV/AIDS among Migrant Workers in Thailand) ที่ำางานิป้องกนัิเอดสูแ์ละเพิิ�มโอกาสู
ให้ผูต้ดิเช่�อสูามารถเข้้าถ่งยาตา้นิไวรสัูได ้ได้รบัังบัประมาณจากกองทุี่นิโลกเพิ่�อตอ่สููเ้อดสู ์วณัโรค และมาลาเรย่ 
การที่ำางานิรอบัแรกระหว่าง พิ.ศ. 2547 - 2551 ในิพิ่�นิท่ี่� 18 จังหวัด และรอบัสูอง พิ.ศ. 2552 - 2557 
ครอบัคลุม 37 จังหวัด ในิประเที่ศไที่ยม่มูลนิิธุ์ิรักษ์ไที่ยเป็นิผู้รับัผิดชอบัดำาเนิินิโครงการร่วมกับัหนิ่วยงานิ 
ภาครัฐและองค์กรพิัฒนิาเอกชนิ 
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จากการวิจัยเชิงประเมินิผลโครงการด้านิเอชไอว่/เอดสู์ในิแรงงานิข้้ามชาติหลาย

โครงการข้องสูถาบัันิฯ ที่ั�ง PHAMIT และ CHAMPION9 ไม่มากก็น้ิอยไดสู้ง่ผลให้สุถีาบันฯ 
เป็นตัวิเช่�อมัภาคุปฏิิบัติการของรัฐในระดับพ่�นที� ภาคุประชาสุังคุมั และภาคุที�กำาห้นด
นโยบายเข้าด้วิยกัน งานิในิด้านิน่ิ�ข้องสูถาบัันิฯ ทำาให้้แต่ละภาคุสุ่วินที�ต่างก็ทำางานด้าน 
เอชไอวิี/เอดสุ�ในกลุ่มัประชากรแรงงานข้ามัชาติสุามัารถีเช่�อมัโยงภาพและบทบาทที� 
แตกต่างกันของแต่ละภาคุสุ่วินในภารกิจเดียวิกันได้ และช่วยเสูริมให้งานิปฏิบััติการด้านิ
สูาธุ์ารณสูุข้ในิกลุ่มประชากรข้้ามชาติสูามารถข้ับัเคล่�อนิสูู่ระดับันิโยบัาย ตัวอย่างโครงการ

ท่ี่�น่ิาสูนิใจ ได้แก่ รัฐไที่ยกับัการปรับัเปล่�ยนินิโยบัายเอดสู์และอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ในิกลุ่ม

แรงงานิข้้ามชาติ (พิ.ศ. 2549) เป็นิโครงการประเมินินิโยบัายการจัดการแรงงานิข้้ามชาติ

ด้านิสูุข้ภาพิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์และเอดสู์ ซ่�งได้เช่�อมโยงนิโยบัายและภาคปฏิบัตัิการข้องงานิ

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ข้องรัฐไที่ยกับับัริบัที่ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัแรงงานิข้้ามชาติอย่างรอบัด้านิ เช่นิ 

ระบับัการจ้างแรงงานิ การรับัรองสูถานิะผู้ติดตาม สูิที่ธุ์ิและการเข้้าถ่งบัริการสูุข้ภาพิ 

บัที่บัาที่ข้องภาคประชาสัูงคม และแนิวที่างการบัริหารงานิสูาธุ์ารณสุูข้แรงงานิข้า้มชาติดา้นิ

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ในิระดับัพิ่�นิที่่� รวมถง่การวิจัยเชิงนิโยบัายในิระดับัภูมิภาค เช่นิ โครงการ 

From Programs to Policy: Building an Evidence - base for Policy Dialogue 

on Critical Issues in Sexual Health and HIV/AIDS in the Greater Mekong 

Region (พิ.ศ. 2550) 

9 ช่�อเต็มค่อโครงการป้องกันิการติดเช่�อเอชไอว่แบับัผสูมผสูานิสูำาหรับัประชากรที่่�ม่ภาวะเสู่�ยงสููง โดยการสู่ง
เสูริมบัริการเชิงรุกและสูร้างเครอ่ข้่ายที่่�บัูรณาการ (Comprehensive HIV Prevention among MARPs 
by Promoting Integrated Outreach and Networking Program) เนิ้นิกลุ่มประชากรที่่�ม่พิฤติกรรม
เสู่�ยงสููง เช่นิ พินัิกงานิบัริการ ชายรักชาย ผู้ใช้ยาเสูพิติดชนิิดฉ่ด ผู้ต้องขั้ง และแรงงานิข้้ามชาติจาก 3 
ประเที่ศเพิ่�อนิบั้านิข้องไที่ย

ในิจำานิวนิงานวิิจัยด้านเอดสุ�ศ้กษากับเพศวิิถีี/เพศภาวิะข้องสูถาบัันิฯ ม่งานิวิจัยชิ�นิ
หนิ่�งใชก้ารวิพิากษ์วิธุ์่คิดเร่�องเพิศภาวะ/เพิศวิถใ่นิงานิวิจัยที่างสูังคมศาสูตร์เป็นิตัวเดินิเร่�อง 

ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนิุนิจากสูถาบัันิวิจัยระบับัสูาธุ์ารณสูุข้ วิธุ์่การศ่กษาค่อวิเคราะห์วิธุ่์คิดข้อง

ภาษาท่ี่�ใช้ในิงานิเอดส์ูศ่กษา เน่ิ�องจากเช่�อว่า ภาษาเขียนิ ม่อำานิาจในิตัวเอง เพิราะสูามารถ

ตอกยำ�าและผลติซำ�าชุดความคดิใดความคิดหนิ่�งได้ ที่ั�งยังสูามารถร่�อให้เหน็ิรากเหงา้ท่ี่�มาข้อง

ชุดความคิดใดความคิดหนิ่�งได้เช่นิกันิ งานิน่ิ�ได้ข้ยายองค์ความรู้เร่�องเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ 

ในิเอดสู์ศก่ษา 5 ประเด็นิคอ่ (1) เม่�อคำาว่า ‘รักนิวลสูงวนิตัว’ ถูกผลิตซำ�าและตอกยำ�าว่าค่อ

อุดมการณ์สูำาหรับั ‘ผู้หญิงด่’ ในิสูังคมไที่ย (2) อคติที่่�แฝึงฝึังอยู่กับัคำาว่า ‘เพิศสูัมพิันิธุ์์ 

ก่อนิสูมรสู’ (3) มายาคติเร่�อง ‘กลุ่มเสู่�ยง’ (4) การสูถาปนิาสูมการความเช่�อเร่�องถุงยาง

อนิามัยว่าค่อข้องคู่กันิข้องชายนิักเที่่�ยวกับัหญิงบัริการ และ (5) ความล้มเหลวข้อง 

การพิยายามสูร้างความรู้ใหม่จากความรู้เดิมโดยการวิจัยแบับั KAP Survey (กฤตยา  

อาชวนิิจกุล และกนิกวรรณ ธุ์ราวรรณ, 2548)

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษของงานวิจััยปรึ่ะชากรึ่และสัังคมครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม100 101



งานิวิจัยในิประเด็นิเพศภาวิะ/เพศวิิถีีในิที่ศวรรษน่ิ�ม่จำานิวนิ 9 
โครงการ งานิที่่�นิ่าสูนิใจคอ่การศ่กษาบัที่บัาที่ที่างเพิศ เพิศสูัมพิันิธุ์์ และ

อวัยวะเพิศข้องผู้หญิงในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2548) ซ่�งเป็นิการศ่กษา

เปร่ยบัเที่่ยบั 4 ประเที่ศค่อ ไที่ย อินิโดนิ่เซย่ โมซัมบัิก และแอฟริกาใต้ 

(A cross cultural study of vaginal practices and sexuality: 

Implications for sexual health [ค.ศ. 2005 - 2006]) ผลการศก่ษา

พิบัว่า ผู้หญิงที่ั�ง 4 ประเที่ศล้วนิม่ประสูบัการณ์หลากหลายในิการดูแล

อวัยวะเพิศและช่องคลอดข้องตนิเองให้อยู่ในิสูภาพิท่ี่�ตนิเองต้องการ  

(Hilber et. al., 2009) ข้ณะเด่ยวกันิก็ม่โครงการใหญ่ท่ี่�ช่วยสูร้าง 

ความรูค้วามเข้้าใจเร่�องเพิศภาวะและเพิศวถ่ิเพิ่�อผลกัดนัิให้สูงัคมไที่ยเป็นิ

สูังคมท่ี่�ม่สูุข้ภาวะที่างเพิศ ค่อ การสูร้างและจัดการความรู้ด้านิเพิศวิถ่ 

เพิศภาวะ และสูุข้ภาพิที่างเพิศ (พิ.ศ. 2550) เป็นิชุดโครงการวิจัยเพิ่�อ

สูร้างองค์ความรู้ด้านิสูุข้ภาวะที่างเพิศ ม่โครงการย่อย 7 โครงการ และ

ต่อเนิ่�องด้วยโครงการวิจัยเพิ่�อวางรากฐานิองค์ความรู้สูู่การข้ับัเคล่�อนิ

นิโยบัายสูุข้ภาวะที่างเพิศ (พิ.ศ. 2552) ประกอบัด้วย 7 โครงการย่อย 

ทัี่�งสูองโครงการน่ิ�ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจากมูลนิิธิุ์สูร้างความเข้้าใจเร่�อง

สูุข้ภาพิผู้หญิง (สูคสู.) ผู้รับัผิดชอบัแผนิงานิสูร้างเสูริมสูุข้ภาวะที่างเพิศ

ข้อง สูสูสู. ซ่�งกล่าวได้ว่าได้เสูริมพิลังให้กับัการขั้บัเคล่�อนิแนิวคิด 

เร่�องเพิศภาวะ/เพิศวิถใ่นิสูังคมไที่ยได้อย่างนิ่าสูนิใจ

นิอกเหนิ่อจากงานิในิประเด็นิวิจัยที่่�กล่าวถง่ข้้างต้นิแล้ว สูถาบัันิฯ 

ยังได้ที่ำาโครงการประเมินิผลและการพิัฒนิาองค์กรหลายลักษณะ 

โครงการจัดที่ำาฐานิข้้อมูลและระบับัสูารสูนิเที่ศ การอบัรมและวิจัยเชิง

ปฏิบััติการ การพิัฒนิาดัชนิ่ที่างสูังคมและตัวช่�วัดด้านิต่างๆ รวมที่ั�งการ

ศ่กษาโครงสูร้างและพัิฒนิากำาลังแรงงานิข้องหนิ่วยงานิต่างๆ โดยสู่วนิ

ใหญ่ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจากหนิ่วยงานิข้องรัฐ ได้แก่ วช. กระที่รวงแรงงานิ 

กระที่รวงมหาดไที่ย สูำานิักงบัประมาณ สูำานิักงานิคณะกรรมการพิัฒนิาการ

เศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติ เป็นิต้นิ

3.5 ทศวรึ่รึ่ษที� 5: สุัขภาวะและคุณภาพชีวิตปรึ่ะชากรึ่

ในิช่วงที่ศวรรษท่ี่� 5 ข้องสูถาบัันิฯ ม่โครงการวิจัยทัี่�งสูิ�นิ 301 โครงการ 

ในิภาพิรวมแล้วคิดเป็นิร้อยละ 41 ข้องโครงการวิจัยที่ั�งหมด 731 โครงการ 

ท่ี่�สูถาบัันิฯ ที่ำามาตลอด 50 ป ีประเด็นวิิจยัที�เติบโตอย่างก้าวิกระโดดคุอ่สุขุภาวิะ
และคุุณภาพชีวิิตของประชากร ด้วยจำานิวนิ 109 โครงการ คิดเป็นิสัูดสู่วนิ 
ร้อยละ 36.2 ข้องโครงการในิช่วงที่ศวรรษท่ี่� 5 ที่ั�งหมด นิ่าสูังเกตว่างานิวิจัย

ประเด็นิน่ิ�เพิ่ยงระยะเวลา 10 ปีหลังก็ม่สูัดสู่วนิมากกว่าคร่�งหนิ่�งข้องงานิในิ

ประเดน็ิสูขุ้ภาวะและคณุภาพิช่วติประชากรทัี่�งหมดแลว้ สูะที่อ้นิใหเ้หน็ิว่าทศิทาง
และแนวิโน้มัการทำางานวิิจัยของสุถีาบันฯ กำาลังมัุ่งไปในประเด็นที�เกี�ยวิข้องกับ
พฤติกรรมัสุขุภาพและคุณุภาพชีวิติของประชากรไทยอย่างชัดเจน ข้ณะท่ี่�งานิวิจัย

ด้านิประเดน็ิประชากรในิชว่งที่ศวรรษท่ี่� 5 นิ่�ม่สูดัสูว่นิรอ้ยละ 31 ด้วยจำานิวนิ 93 

โครงการ ซ่�งก็สูะที่้อนิให้เห็นิเช่นิกันิว่าประเด็นิประชากรยังคงเป็นิหนิ่�งในิความ

เช่�ยวชาญข้องสูถาบัันิฯ ที่่�ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิโครงการอย่างต่อเนิ่�องมาตลอด 50 

ปี สูำาหรับัประเด็นิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ และสูุข้ภาวะครอบัครัว

นิั�นิม่สัูดสู่วนิใกล้เคย่งกันิ งานิวิจัยที่ั�ง 3 ประเด็นิคิดเป็นิสูัดสู่วนิประมาณร้อยละ 

10 นิอกจากน่ิ�อ่กกว่าหนิ่�งในิห้าข้องโครงการในิช่วงที่ศวรรษท่ี่� 5 เป็นิประเด็นิ

อ่�นิๆ โดยเฉพิาะโครงการประเมินิหร่อพิัฒนิาองค์กร ซ่�งม่จำานิวนิเพิิ�มข่้�นิ 

ตลอด 50 ปีข้องสูถาบันัิฯ 

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษของงานวิจััยปรึ่ะชากรึ่และสัังคมครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม102 103



รูป 3.5 ร้อยละของงานวิิจัยในช่วิง พ.ศ. 2555-มัิ.ย. 2564  
จำาแนกตามัประเด็นงานวิิจัย

สูำาหรับัแหล่งทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิโครงการนัิ�นิ แนิวโนิ้มท่ี่�เกิดข่้�นิในิช่วง 50 ปีที่่�ผ่านิมา 

แสูดงให้เห็นิว่าสูถาบัันิฯ ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิโครงการจากแหล่งทีุ่นิภายในิประเที่ศมากข่้�นิ 

ข้ณะท่ี่�แหลง่ที่นุิต่างประเที่ศลดนิอ้ยลงตามลำาดับั (รูป 3.3) ในิช่วง พิ.ศ. 2555 - มิ.ย. 2564 

สูถาบัันิฯ ได้รบััการสูนิบััสูนินุิทุี่นิดำาเนิินิโครงการจากแหลง่ที่นุิภายในิประเที่ศ 252 โครงการ 

ที่่�สูำาคัญก็ค่อ สูสูสู. มูลนิิธุ์ิสูถาบัันิวิจัยและพิัฒนิาผูสูู้งอายุไที่ย (มสู.ผสู.) สูกว. สูำานิักงานิ

หลักประกันิสูุข้ภาพิแห่งชาติ (สูปสูช.) กระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้ มูลนิิธุ์ิเพิ่�อการพิัฒนิานิโยบัาย

สูุข้ภาพิระหว่างประเที่ศ (IHPP) กองทีุ่นิพิัฒนิาสู่�อปลอดภัยและสูร้างสูรรค์ รวมทัี่�งทีุ่นิ 

จากสูถาบันัิฯ และมหาวิที่ยาลัยมหิดลเอง โครงการที่่�ได้รับัทีุ่นิจากแหล่งทีุ่นิภายในิประเที่ศ

คดิเปน็ิรอ้ยละ 84 ข้ณะท่ี่�อ่ก 48 โครงการ หรอ่รอ้ยละ 16 ข้องที่นุิสูนิบััสูนินุิท่ี่�ไดร้บััทัี่�งหมด

เป็นิแหล่งทีุ่นิจากต่างประเที่ศ เช่นิ UNICEF สูหภาพิยุโรป (European Union - EU) 

กองทีุ่นิความร่วมม่อลุ่มนิำ�าโข้ง - สูาธุ์ารณรัฐเกาหล่ (Mekong - ROK Cooperation 

Fund - MKCF) ศูนิย์วิจัยเพิ่�อการพิัฒนิาระหว่างประเที่ศ แคนิาดา (IDRC) มหาวิที่ยาลัย

แคลิฟอร์เนิ่ย เบัิร์กล่ย์ องค์กร Education Development Center เป็นิต้นิ

รายละเอ่ยดข้องโครงการวิจัยในิที่ศวรรษที่่� 5 แต่ละประเด็นิ ม่ดังนิ่�

(1) สุขีภาวะและคุณภาพชีวิตขีองประชากร 

นิับัเป็นิประเด็นิวิจัยที่่�ม่จำานิวนิเพิิ�มข่้�นิและม่สัูดสู่วนิมากท่ี่�สูุดในิที่ศวรรษท่ี่� 5 นิ่�  

ด้วยจำานิวนิ 109 โครงการ หรอ่ร้อยละ 36.2 ข้องโครงการที่ั�งหมด ในิจำานิวนินิ่�มากกว่า

คร่�งหนิ่�งเป็นิโครงการเก่�ยวกับัพิฤติกรรมสูุข้ภาพิ (58 โครงการ) ซ่�งเกอ่บัคร่�งหนิ่�งเป็นิเร่�อง

ข้องกิจกรรมที่างกาย นิอกจากน่ิ�เป็นิเร่�องพิฤติกรรมด้านิการโภชนิาการ พิฤติกรรมเสู่�ยง 

ต่อสุูข้ภาพิ และการวัดความสุูข้ในิองค์กร หัวข้้อย่อยรองลงมาเป็นิเร่�องข้องคุณภาพิช่วิต  

23 โครงการ โดยเฉพิาะด้านิเศรษฐกิจ สูิ�งแวดล้อม เร่�องเก่�ยวกับับัริการด้านิสูาธุ์ารณสูุข้ 

17 โครงการ และอก่ 10 โครงการเป็นิประเด็นิว่าด้วยภาพิรวมข้องสูถานิะด้านิสูุข้ภาพิข้อง

คนิไที่ย ในิจำานิวนิ 109 โครงการในิประเด็นิสูุข้ภาวะและคุณภาพิช่วิตน่ิ� 93 โครงการ 
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ได้รับัทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิจากแหล่งทีุ่นิในิประเที่ศ โดยเฉพิาะ สูสูสู. (45 โครงการ) นิอกจากนิั�นิ

ก็ได้แก่ สูปสูช. สูกว. วช. หนิ่วยงานิในิกระที่รวงสูาธุ์ารณสุูข้ เช่นิ กรมควบัคุมโรค  

กรมอนิามัย สูำานิักงานิคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ ข้ณะที่่�อ่ก 16 โครงการได้รับัทุี่นิ

จากแหล่งทีุ่นิต่างประเที่ศ ซ่�งสู่วนิใหญ่เป็นิองค์กรท่ี่�สูนิับัสูนุินิทุี่นิต่อเนิ่�อง เช่นิ NIH 

มหาวิที่ยาลัยแคลิฟอร์เน่ิย เบัิร์กล่ย์ มูลนิิธุ์ิเวลคัมที่รัสูต์ โดยโครงการในิประเด็นิสุูข้ภาวะ

และคุณภาพิช่วิตที่่�นิ่าสูนิใจในิช่วงนิ่� ได้แก่

(1) การใช้ Happinometer วิัดคุวิามัสุุขและพัฒนาไปสุู่องคุ�กรสุุขภาวิะ ซ่�งพิัฒนิา

เคร่�องม่อมาตั�งแต่ พิ.ศ. 2554 ในิที่ศวรรษน่ิ�ข้ยายโครงการไปสูู่องค์กรหลาย

ลักษณะ เช่นิ จากโครงการจับัตาสูถานิการณ์ความสุูข้ข้องคนิที่ำางานิในิ

ประเที่ศไที่ย ก็พิฒันิามาเปน็ิศนูิยว์จิยัความสูขุ้คนิที่ำางานิแหง่ประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 

2558) สูำารวจความสุูข้คนิที่ำางานิในิองคก์รประเภที่ต่างๆ หลายระดบััทัี่�วประเที่ศ 

(สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 2561) โครงการพิัฒนิามหาวิที่ยาลัยแห่ง 

ความสูุข้สูู่องค์กรสูุข้ภาวะ เริ�มโครงการนิวัตกรรมจัดการสูร้างสูุข้: บัูรณาการ

มหาวิที่ยาลัยแห่งความสูุข้สูู่องค์กรสุูข้ภาวะแห่งประเที่ศไที่ยในิ พิ.ศ. 2556  

ม่ระยะเวลาดำาเนิินิการ 3 ปี ภายใต้แนิวคิดที่่�ว่าบัุคลากรท่ี่�ม่คุณภาพิช่วิตและ 

ม่ความสุูข้เป็นิองค์ประกอบัที่่�สูำาคัญข้องมหาวิที่ยาลัยแห่งความสุูข้ สูอดคล้อง 

กับัแผนิพิัฒนิามหาวิที่ยาลัยที่่�ต้องการยกระดับัคุณภาพิอุดมศ่กษาและศักยภาพิ

บัุคลากรเพิ่�อการเป็นิมหาวิที่ยาลัยโลก ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจาก สูสูสู. ต่อเนิ่�อง 

จนิปัจจุบัันิเป็นิรอบัท่ี่� 3 ค่อ โครงการสูนิับัสูนิุนิระบับัปัญญานิิเวศ (Wisdom 

Ecosystem) เพิ่�อสูร้างเสูริมมหาวิที่ยาลัยแห่งความสูุข้สููอ่งค์กรสูุข้ภาวะที่่�ยั�งย่นิ 

(พิ.ศ. 2563 - 2565) ม่ภาค่เคร่อข่้ายมหาวิที่ยาลัยแห่งความสูุข้กว่า 50 แห่ง 

(สูถาบันัิวิจัยประชากรและสูังคม, 2563) 

(2) โคุรงการในห้ัวิข้อพฤติกรรมัสุุขภาพด้านกิจกรรมัทางกาย ในิที่ศวรรษน่ิ�ม่  
28 โครงการและศ่กษาวิจัยหลากหลายแง่มุม ตั�งแต่การพิัฒนิาระบับัเฝึ้าระวัง

ติดตามพิฤติกรรมด้านิกิจกรรมที่างกาย ที่ั�งในิกลุ่มเยาวชนิและประชากรไที่ย 

ในิภาพิรวม (พิ.ศ. 2557) ม่การสูำารวจทุี่กปีอย่างต่อเน่ิ�อง ต่อมาพัิฒนิาเป็นิ 

ศูนิย์พิัฒนิาองค์ความรู้ด้านิกิจกรรมที่างกายประเที่ศไที่ย หร่อ TPAK (พิ.ศ. 

2563) เพิ่�อเป็นิศูนิย์การศ่กษาวิจัยองค์ความรู้ด้านิกิจกรรมที่างกายในิมิติที่าง

ประชากรและสัูงคม ชุดโครงการวิจัยเพิ่�อสูร้างสูรรค์ต้นิแบับัการลดพิฤติกรรม

เน่ิอยนิิ�งในิเดก็และวยัรุน่ิไที่ย (พิ.ศ. 2558) ซ่�งไดร้บััการสูนิบััสูนินุิต่อเนิ่�องพิฒันิา

เปน็ิการวิจยัเพิ่�อพิฒันิารปูแบับัการสูง่เสูรมิกิจกรรมที่างกายในิโรงเรย่นิ “โรงเรย่นิ

ฉลาดเล่นิ” (พิ .ศ . 2559) และข้ยายผลเป็นิการพิัฒนิาต้นิแบับั 

การสูง่เสูรมิกจิกรรมที่างกายในิโรงเรย่นิ “โรงเรย่นิฉลาดเล่นิ” ในิปีต่อๆ ที่ั�งหมด

เป็นิโครงการที่่�อยู่ระหว่างดำาเนิินิการในิปัจจุบัันิ 

นิอกจากน่ิ�ก็ม่โครงการศก่ษาพิฤตกิรรมสูขุ้ภาพิดา้นิโภชนิาการข้องประชากรลกัษณะ

ต่างๆ เช่นิ ผลกระที่บัข้องสูภาพิแวดล้อมที่างอาหารต่อรูปแบับัการบัริโภคและสูุข้ภาพิข้อง

คนิที่ำางานิในิโรงงานิ (พิ.ศ. 2557) การศ่กษาพิฤติกรรมการกินิผักและผลไม้ข้องคนิไที่ย 

(พิ.ศ. 2561 - 2563) ซ่�งม่การสูำารวจติดตามและรายงานิสูถานิการณ์ต่อเน่ิ�อง การพัิฒนิา
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งานิวจิยัเชงินิโยบัายเพิ่�อลดปญัหาภาวะนิำ�าหนัิกเกนิิและโรคอ้วนิในิเดก็ไที่ย (พิ.ศ. 2562) ชุด

โครงการวิจัยด้านิอาหารและโภชนิาการ เพิ่�อสูนิับัสูนิุนิการขั้บัเคล่�อนิงานิด้านิอาหารและ

โภชนิาการในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2564) ฯลฯ โครงการศก่ษาพิฤติกรรมเสู่�ยงที่างสูุข้ภาพิ 

เช่นิ การติดตามผลกระที่บัจากนิโยบัายควบัคุมการบัริโภคยาสููบัในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 

2555) Smoking Cessation Contracts with Social and Monetary Incentives 

หร่อ SMILE (พิ.ศ. 2558) ฯลฯ รวมที่ั�งโครงการที่่�ศ่กษาสูถานิการณ์ด้านิสุูข้ภาพิ ที่ั�งระดับั

ชาติและเช่�อมโยงสูู่สูุข้ภาพิโลก เช่นิ แผนิปฏิบัตัิการสูุข้ภาพิโลกมหิดล (MUGH) ประจำาปี 

2556 (พิ.ศ. 2555) แผนิงานิพิัฒนิาศักยภาพิและสูมรรถนิะด้านิการสูร้างเสูริมสูุข้ภาพิข้อง

ไที่ยระดับันิานิาชาติ (TGLIP) พิ.ศ. 2556 - 2558 (พิ.ศ. 2556) การจัดที่ำารายงานิประจำา

ปีสูุข้ภาพิคนิไที่ย (พิ.ศ. 2556) ซ่�งเป็นิการจัดที่ำารายงานิสูถานิการณ์ด้านิสูุข้ภาพิในิ

ประเที่ศไที่ยรายปี เป็นิโครงการต่อเนิ่�องจนิถง่ปัจจุบัันิ เป็นิต้นิ

(2) ประชากรและการเปลี�ยนิแปลง 

การเปล่�ยนิแปลงประชากรเป็นิประเด็นิหลักในิ

การศ่กษาวิจัยข้องสูถาบัันิฯ มาตลอด 50 ปี กล่าวได้

วา่นิอกจากการเสูนิอตวัเลข้อา้งอิงที่างประชากรและการ

เปล่�ยนิแปลงประชากรในิดา้นิตา่งๆ แลว้ อก่หนิ่�งผลงานิ

สูำาคัญข้องสูถาบัันิฯ ในิที่างประชากรก็ค่อการศ่กษา

ประชากรกลุ่มเฉพิาะต่างๆ โดยเฉพิาะกลุ่มคนิท่ี่�สูังคม

มองว่าเป็นิชายข้อบัข้องสูังคมในิที่างใดที่างหน่ิ�ง งานุในุ
ด้านนี�ของสุถีาบันฯ ช่วิยสุร้างคุวิามัตระห้นักให้้สุังคุมั
เข้าใจองคุ�ประกอบที�แตกต่างระห้วิ่างกลุ่มัคุนที�อยู่ร่วิมั
เป็นสุ่วินห้น้�งของสุังคุมัไทยในแง่มัุมัที�แตกต่างกัน ไม่ว่า
จะเป็นิความแตกต่างระหว่างเพิศ วยั ชาติพินัิธุ์ุ ์ความเช่�อ 

ที่างศาสูนิา และชนิชั�นิที่างเศรษฐกิจและสูังคมก็ตาม  

ในิที่ศวรรษที่่� 5 นิ่� ประเด็นิวิจัยที่างประชากรสู่วนิใหญ่เป็นิการศก่ษาประชากรเฉพิาะกลุ่ม

มากที่่�สูุด ด้วยจำานิวนิ 66 โครงการจากที่ั�งหมด 93 โครงการ และเป็นิหัวข้้อที่่�เก่�ยวกับัผู้

สููงอายุมากที่่�สูุดด้วยจำานิวนิ 31 โครงการ รองลงมาค่อแรงงานิข้้ามชาติ มุสูลิม ผู้ต้องขั้ง 

และกลุ่มประชากรที่่�แบัง่ตามรุ่นิวยั (generation) ตา่งๆ หลายโครงการวิจัยข้องสูถาบันัิฯ 

เปน็ิสูว่นิหนิ่�งข้องการนิำาเสูนิอภาพิและความสูำาคญัและสูรา้งความหมายใหมใ่หก้บััประชากร

กลุ่มย่อยเหล่านิ่�ไม่มากก็นิ้อย

สูำาหรับัโคุรงการที�เกี�ยวิกับผูู้้สุงูอายุนัิ�นิ สูถาบัันิฯ ไดน้ิำาเสูนิอสูถิตขิ้อ้มูลประชากรและ
ฉายภาพิสูังคมสููงวัยที่่�กำาลังจะเกิดข้่�นิในิสูังคมไที่ยมาอย่างต่อเนิ่�อง และได้ดำาเนิินิโครงการ

วิจัยเก่�ยวกับัคุณภาพิช่วิตข้องผู้สููงอายุอ่กหลายลักษณะ ท่ี่�ตอบัสูนิองต่อนิโยบัายข้องรัฐ

ชัดเจนิค่อ ตั�งแต่ พิ.ศ. 2556 - ปัจจุบัันิ (พิ.ศ. 2564) สูถาบันัิฯ ร่วมกับัมูลนิิธุ์ิสูถาบัันิวิจัย

และพิัฒนิาผู้สููงอายุไที่ย (มสู.ผสู.) ได้รับัมอบัหมายจากคณะกรรมการผู้สููงอายุแห่งชาติ  

ให้จัดที่ำารายงานิสูถานิการณ์ผู้สููงอายุไที่ยเป็นิประจำาทุี่กปีเพิ่�อเสูนิอต่อคณะรัฐมนิตร่  

โดยนิำาเสูนิอเร่�องหลักที่่�สูำาคัญ ได้แก่ ข้้อมูลและสูถิติสูำาคัญเก่�ยวกับัผู้สููงอายุ สูถานิการณ์
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สููงวัยข้องประชากรโลก อาเซ่ยนิ และประเที่ศไที่ย ผลงานิข้องหนิ่วยงานิต่างๆ และ 

งานิวิจัยเก่�ยวกับัผู้สููงอายุในิรอบัปี นิอกจากน่ิ� สูถาบัันิฯ โดยศาสูตราจารย์ ดร.ปราโมที่ย์ 

ประสูาที่กุล ยังได้เสูนิอนิิยามใหม่ให้กับัผู้สููงอายุ โดยการข้ยายนิิยามผู้สููงอายุเดิมจาก  

60 ปีเป็นิ 65 ปี ซ่�งจะที่ำาให้จำานิวนิแรงงานิเพิิ�มข้่�นิประมาณ 2.5 ล้านิคนิ (เปล่�ยนินิิยาม

คนิแก่ “60 ปี”..ถ้ายังไหว”, 7 มิถุนิายนิ 2555)

โคุรงการวิิจยัเกี�ยวิกบัแรงงานขา้มัชาติม่จำานิวนิ 16 โครงการ สูว่นิใหญเ่ป็นิการศ่กษา

สูถานิการณ์ด้านิสูิที่ธุ์ิและการเข้้าถ่งบัริการด้านิสูุข้ภาพิและการศ่กษา การคุ้มครองสูิที่ธุ์ิ 

การสู่งเงินิกลับับ้ัานิ เป็นิต้นิ สู่วนิใหญ่ได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิจากต่างประเที่ศ เช่นิ  

Mekong - ROK Cooperation Fund (MKCF) มหาวิที่ยาลัยฮิ่องกง Open Society 

Foundation เป็นิต้นิ และยังม่การศ่กษากลุ่มประชากรเฉพิาะอ่�นิๆ ในิที่ศวรรษน่ิ� ได้แก่ 

ผู้ต้องข้ัง ผู้หญิงมุสูลิม รุ่นิประชากรต่างๆ เป็นิต้นิ 

โครงการด้านิประชากรศาสูตร์ที่่�สูำาคัญในิที่ศวรรษน่ิ� ได้แก่ การคาดประมาณ

ประชากรข้องประเที่ศไที่ย พิ.ศ. 2553 - 2583 ที่่�สูำานิักงานิสูภาพิัฒนิาเศรษฐกิจและสัูงคม

แห่งชาติมอบัหมายให้สูถาบันัิฯ ดำาเนิินิการในิ พิ.ศ. 2556 และปรับัปรุงในิปี 2562 และ

โครงการศก่ษาเร่�องประชากรที่่�เหมาะสูม (optimum population) ที่่�สูนิับัสูนิุนิโดย สูกว. 

ในิปี 2561 นิอกจากนิ่�ยังม่โครงการอ่�นิๆ ที่่�นิ่าสูนิใจคอ่ EURA - NET การย้ายถิ�นิระหว่าง

เอเช่ยและสูหภาพิยุโรป (พิ.ศ. 2557) Promoting Safe Migration for Temporary 

Migrants to Thailand (พิ.ศ. 2561) การวิจยัเพ่ิ�อพัิฒนิาระบับับัรกิารและสู่งเสูรมิสุูข้ภาพิ

ในิเร่อนิจำา (พิ.ศ. 2559) การศ่กษาศตวรรษิกชนิคนิร้อยปีในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2558) 

และการสูำารวจประชากรมุสูลิมต่างชาติในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2556) เป็นิต้นิ 

(3) ว่าด�วยสิทีธิิทีางเพศุ และอนิามัยเจริญพันิธิุ์ 

ประเด็นิวิจัยทัี่�ง 3 เร่�องน่ิ�รวมแล้วม่สัูดสู่วนิประมาณร้อยละ 10 ข้องโครงการในิ

ที่ศวรรษน่ิ�ทัี่�งหมด ประเด็นิวิจัยด้านิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ประกอบัด้วยหัวข้้อท่ี่�หลากหลาย 

ได้แก่ ความรุนิแรงต่อผู้หญิง สูุข้ภาวะที่างเพิศ และประเด็นิหลากหลายที่างเพิศ ข้ณะท่ี่�

ประเดน็ิด้านิอนิามยัเจรญิพินัิธุ์ุส์ูว่นิใหญ่เปน็ิเร่�องข้องเอชไอว่/เอดสู ์ที่อ้งไม่พิรอ้ม โดยเฉพิาะ

เร่�องการที่ำาแที่้งและการเข้้าไม่ถ่งบัริการที่ำาแที่้งที่่�ปลอดภัยและถูกกฎหมายข้องผู้หญิงที่้อง

ไม่พิร้อม ซ่�งเป็นิปัญหาสูำาคัญลำาดับัต้นิท่ี่�องค์การอนิามัยโลกเสูนิอแนิะให้ประเที่ศไที่ยต้อง

ร่บัแก้ไข้ (WHO, 2011) ในิที่ศวรรษนิ่� สูถาบัันิฯ ได้เข้้ามาม่สู่วนิเก่�ยวข้้องด้วยงานิ 2 ชิ�นิ 

ชิ�นิแรกค่อ งานิวิจัยเชิงคุณภาพิเร่�องการที่ำาแที่้งท่ี่�สูัมภาษณ์ทัี่�งผู้หญิงท่ี่�ที่้องไม่พิร้อมและม่

ประสูบัการณท์ี่ำาแที่ง้และผูใ้หบ้ัริการ (การศ่กษาอปุสูรรคการเข้้าถ่งบัรกิารที่ำาแที่ง้ท่ี่�ปลอดภัย

เพิ่�อพิฒันิาและสูรา้งเสูรมิการเข้า้ถ่งบัรกิารที่ำาแที่ง้ท่ี่�ปลอดภยัข้องผูห้ญงิท่ี่�ที่อ้งไมพ่ิรอ้ม พิ.ศ. 

2556)10 อ่กงานิหนิ่�งค่อ โครงการขับเคลื�อนิเครือข่ายสนัิบสนุินิทางเลือกของผ่้หุญิงที� 

ทอ้งไมพ่รอ้ม (พิ.ศ. 2558 - 2559) เป็นิงานิวจิยัเชิงปฏบัิัติการท่ี่�มเ่ป้าหมายเพิ่�อสูรา้งข้้อสูรปุ

10 สู่วนิหน่ิ�งข้องผลวจัิยเร่�องน่ิ�ถูกนิำาเสูนิอในิงานิประชมุวชิาการประชากรกับัสัูงคม พิ.ศ. 2560 หวัข้้อ “ความ
เป็นิธุ์รรม” และ “ความเป็นิไที่” ด้านิเพิศและการเจริญพิันิธุ์ุ์: ความท้ี่าที่ายที่่�ไม่สูิ�นิสูุด ในิเร่�อง ‘คือนิักบุญ
หุรือคนิบาป: การตีตราผ่้ใหุ้บริการด้้วยผลพลอยบาปจากการทำาแท้ง’ (กุลภา วจนิสูาระ, 2560, นิ.77 - 97)
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เชิงนิโยบัายจากการประชุมปฏิบััติการกับัสูมาชิกเคร่อข่้าย วิเคราะห์ภาพิรวมกระบัวนิการ

ช่วยเหล่อและสู่งต่อผู้หญิงท่ี่�ต้องการยุติการตั�งครรภ์ หร่อต้องการท่ี่�พิักเพิ่�อท้ี่องต่อ และ

วเิคราะห์ข้้อมลูผูห้ญงิที่่�ได้รบััความชว่ยเหลอ่จากกองทุี่นิข้องเครอ่ข้า่ยฯ รวมถง่การวิเคราะห์

วิพิากษ์และสูร้างข้้อเสูนิอต่อนิโยบัายที่้องไม่พิร้อมข้องรัฐบัาล

โดยก่อนิหนิ้าน่ิ� นิักวิชาการต่างประเที่ศท่ี่�มาประจำาสูถาบัันิฯ ในิยุคเริ�มแรกได้ผลิต

รายงานิเก่�ยวกบััการที่ำาแที่ง้ 2 เร่�องคอ่ Some Observations on Abortion in Thailand 

(Cook and Leoprapai, 1974) และ Attitudes of Rural Thai Women toward 

Induced Abortion (Burnight and Leoprapai, 1975) ซ่�งกล่าวได้ว่าเป็นิงานิบุักเบิัก

ที่่�จับัประเด็นิเร่�องการที่ำาแที่้งในิสูังคมไที่ย หลังจากนิั�นิมาสูถาบัันิฯ ไม่เคยมง่านิวิจัยที่่�เก่�ยว

กับัการที่ำาแที่้งอ่กเลย จนิมาถ่งที่ศวรรษท่ี่� 5 นิ่�ที่่�นิำามุมมองข้องผู้ให้บัริการมาศ่กษาด้วย 

เป็นิครั�งแรกในิประเที่ศไที่ย

ในิประเด็นิหลากหลายที่างเพิศ สูถาบัันิฯ ม่งานิที่่�เนิ้นิเร่�องสูิที่ธุ์ิที่างเพิศ ได้แก่ การ

ประเมินิผลโครงการสู่งเสูริมสูถานิะและพิัฒนิาศักยภาพิข้องหญิงรักหญิงและสูาวประเภที่

สูอง เพิ่�อลดความรุนิแรง การต่ตรา การเล่อกปฏิบััติ และการละเมิดสูิที่ธิุ์มนิุษยชนิจากพิ่�นิ

ฐานิข้องเร่�องเพิศวิถ่และอัตลักษณ์ที่างเพิศ (พิ.ศ. 2558 - 2560) ได้รับัทุี่นิจากสูมาคมฟ้าสู่

รุ้งแห่งประเที่ศไที่ย และโครงการการศ่กษาข้นิาดและลักษณะเฉพิาะข้องกลุ่มประชากร 

หลัก (ชายท่ี่�ม่เพิศสัูมพัินิธ์ุ์กับัชาย สูาวประเภที่สูอง พินัิกงานิบัริการทุี่กเพิศ และผู้ใช้ยา

ด้วยวิธุ์่ฉด่) สูำาหรับัการดำาเนิินิงานิด้านิเอชไอว่ด้วยวิธุ์่ programmatic mapping เพิ่�อ

คาดประมาณข้นิาดและลักษณะเฉพิาะข้องประชากรทัี่�งสูามกลุ่ม เพิ่�อนิำาไปสูู่การกำาหนิด

ยุที่ธุ์ศาสูตร์และแนิวที่างในิการดำาเนินิิงานิระดับัพิ่�นิที่่�และระดับัประเที่ศ (พิ.ศ. 2559) ได้

รับัทุี่นิสูนิับัสูนิุนิจากกรมควบัคุมโรค กระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้

แหลง่ทุี่นิสูนัิบัสูนุินิโครงการวิจัยที่ั�ง 3 หัวข้อ้นิ่� สูว่นิใหญเ่ป็นิแหลง่ทุี่นิในิประเที่ศ โดย

เฉพิาะ สูสูสู. สูกว. และหนิ่วยงานิที่่�ที่ำางานิเก่�ยวข้้องกับัที่ั�ง 3 ประเด็นิข้้างต้นิ ข้้อสูังเกต

หน่ิ�งข้องการดำาเนิินิโครงการวิจัยในิที่ศวรรษท่ี่� 5 นิ่�ก็ค่อ สุถีาบันฯ มัีโคุรงการเชิงติดตามั

ประเมิันผู้ลให้้กับโคุรงการและห้น่วิยงานต่างๆ การเป็นที�ปร้กษา การ
พัฒนางานวิิชาการและการฝ่ึกอบรมั การพัฒนาองคุ�กร และการสุำารวิจ
ทัศนคุติต่อบริษัทธุ์ุรกิจเอกชนต่างๆ เป็นจำานวินมัากข้�นกว่ิาทศวิรรษที�
ผู้่านมัา เหล่านิ่�อาจพิัฒนิาไปสูู่อ่กหนิ่�งความเช่�ยวชาญข้องสูถาบัันิฯ ในิ

อนิาคตก็อาจเป็นิได้

3.6 คณะกรึ่รึ่มการึ่จรึ่ิยธิรึ่รึ่มการึ่วิจัย สัถาบันำวิจัย
ปรึ่ะชากรึ่และสัังคม

มหาวิที่ยาลัยมหิดลได้จัดตั�งศูนิย์สู่งเสูริมจริยธุ์รรมการวิจัยในิคนิ

ข้่�นิในิสูำานิักงานิอธุ์ิการบัด่เม่�อ พิ.ศ. 2554 เพิ่�อกำากับัดูแลโครงการวิจัย

ท่ี่�ดำาเนิินิการกบััคนิ หรอ่การศ่กษาท่ี่�ใชข้้อ้มูลเฉพิาะบัคุคล ใหเ้ปน็ิไปตาม
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มาตรฐานิจริยธุ์รรมการวิจัยในิคนิ โดยม่คณะกรรมการจริยธุ์รรมการวิจัย

ในิคนิชุดกลางข้องมหาวิที่ยาลัยมหิดลเป็นิผู้พิิจารณารับัรองโครงการวิจัย

ข้องทีุ่กสู่วนิงานิภายในิมหาวิที่ยาลัย แม้สูถาบัันิฯ จะม่คณะกรรมการ

จริยธุ์รรมการวิจัยมาตั�งแต่ พิ.ศ. 2528 แต่เป็นิเพิ่ยงกรรมการเฉพิาะกิจ

ให้การรับัรองจริยธุ์รรมแก่โครงการวิจัยท่ี่�บุัคลากรสูถาบัันิฯ ม่สู่วนิร่วม 

เปน็ิครั�งคราว จนิกระทัี่�งมหาวิที่ยาลยัมหิดลจัดตั�งคณะกรรมการจรยิธุ์รรม

การวจิยัในิคนิอยา่งเปน็ิที่างการ สูถาบัันิฯ จง่ได้เข้า้รว่มเปน็ิสูว่นิหนิ่�งระบับั

การพิิจารณาจริยธุ์รรมการวิจัยในิคนิ โดยเฉพิาะโครงการวิจัยที่างสูังคม

และพิฤติกรรมศาสูตร์ ตั�งแต่ พิ.ศ. 2558 เป็นิต้นิมา โดยนิอกจาก 

การพิจิารณาและรับัรองจรยิธุ์รรมการวิจยัให้กับัโครงการตา่งๆ แลว้ ยงัได้

จัดอบัรมให้ความรู้เร่�องจริยธุ์รรมกับัการวิจัยต่างๆ อ่กด้วย

กลา่วได้ว่า 731 สูญัญาโครงการข้องสูถาบัันิฯ ในิวาระคร่�งศตวรรษ

น่ิ� แสูดงใหเ้หน็ิอยา่งชัดเจนิถ่งเสูน้ิที่างเตบิัโตที่างวชิาการและการวจิยัดา้นิ

ประชากรและการเปล่�ยนิแปลงประชากร โดยเช่�อมโยงกับัปรากฏการณ์

ที่างสูังคม ซ่�งในิที่่�สูุดได้ประกอบัรวมเป็นิอัตลักษณ์ข้องสูถาบันัิฯ ในิฐานิะ

ท่ี่�เป็นิทัี่�งแหล่งอ้างอิงที่างประชากรและการอธุ์ิบัายหร่อสูร้างความเข้้าใจ

กลุ่มประชากรเฉพิาะต่างๆ ในิสูังคมไที่ย

4
หลักสัูตรึ่
‘ปรึ่ะชากรึ่’ และ ‘สัังคม’ ของสัถาบันำฯ
ศุทธุ์ิดา ชวินวัิน และกุลภา วิจนสุาระ

สูถาบัันิวิจัยในิมหาวิที่ยาลัยหลายแห่งมักถูกกำาหนิดให้ม่พัินิธุ์กิจหลักอย่างเด่ยวค่อ

การที่ำาวิจัย แต่สูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล ได้ประกาศ 

พินัิธุ์กจิชดัเจนิตั�งแต่เริ�มก่อตั�งว่า นิอกจากการที่ำาวิจัยแล้ว สูถาบัันิฯ จะเปิดการเรย่นิ

การสูอนิและจัดอบัรมระยะสูั�นิ ด้วยหลักการที่่�ว่าที่ั�งการเร่ยนิการสูอนิและการอบัรม

ต้องสูัมพิันิธุ์์โดยตรงกับังานิวิจัยที่างประชากรและสูังคมด้วย นิั�นิคอ่สูถาบันัิฯ ได้เริ�ม

ที่ำางานิจัดการอบัรมระยะสัู�นิและการเร่ยนิการสูอนิตั�งแต่ในิช่วงที่ศวรรษแรกข้อง 

การก่อตั�งสูถาบัันิฯ ดังท่ี่�ผู้อำานิวยการคนิแรกและคนิท่ี่�สูองข้องสูถาบัันิฯ ได้เล่าถ่ง 

การเปิดหลักสููตรปริญญาโที่ประชากรศาสูตร์ไว้ว่า
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สมัยก่อนิเขาเขียนิไว้เลย ‘สถิ่าบันิหุ้ามสอนิ ทำาวิจัยอย่างเดี้ยว’... 
เขาไม่ใหุ้สถิ่าบันิฯ มีการสอนิ ผมก็มาด้่ ถิ่้าหุากทำางานิวิจัยอย่างเดี้ยว  
นิกัวจิยักจ็ะไม่มีความก้าวหุนิา้...ทนีีิ�การสอนิกต็อ้งมีหุลักสต่ร แลว้ก็มีการเมอืง
นิิด้หุน่ิอย...บังเอิญว่าอาจารย์กษานิ จาติกวนิิช ท่านิกำาลังจะหุมด้เทอม  
การเป็นิอธ์ิการบด้ีสมัยก่อนิ (การประชุมสมัยนัิ�นิ) จะอย่่ที�ที�ประชุมคณีบด้ี
ยกมือกันิ...ผมเสนิอหุลักส่ตรเข้าไป เขาก็ผ่านิ โด้ยมากเขาก็ด้่ว่าอธ์ิการจะ 
เอายังไง ซึ่ึ�งอาจารย์กษานิกผ่็านิใหุ้เราอย่แ่ล้ว เพราะคยุกันิข้างนิอกก่อนิแล้ว... 

(บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ, 8 ตุลาคม 2556, สูัมภาษณ์)

 

ต้องขอบคุณี อ.บุญเลิศึ [เลียวประไพ] ที�ท่านิเห็ุนิการณี์ไกล แทนิที�เรา 
จะเป็นิสถิ่าบนัิวจิยั ซึ่ึ�งตามหุน้ิาที�แลว้วจิยัอยา่งเด้ยีว ได้ว้างแผนิเปิด้หุลกัสต่ร
ทางด้้านิประชากรขึ�นิมา ครั�งแรกปี 2520 มีอบรมระยะสั�นิ “การวิจัย
ประชากรและสังคม” รุ่นิที�หุนึิ�ง ต่อมาปี 2521 เปิด้หุลักส่ตรปริญญาโท 
‘ประชากรศึาสตร์’ รุ่นิหุนิึ�ง 

(ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 13 กันิยายนิ 2556) 

เม่�อเวลาผ่านิมาถ่งคร่�งศตวรรษ กล่าวได้ว่าสูถาบัันิฯ ได้พิัฒนิาหลักสููตรการเร่ยนิ 

การสูอนิด้านิประชากรศาสูตร์และสูังคมศาสูตร์ในิระดับับััณฑิตศ่กษามาโดยตลอด  

ผ่านิการปรับัเปล่�ยนิ พิัฒนิาหลักสููตรที่ั�งปริญญาโที่และปริญญาเอก รวมเป็นิ 4 หลักสููตร

ในิปัจจุบัันิ นิั�นิค่อ ระดับัมหาบััณฑิต 2 หลักสููตร ได้แก่ ศิลปศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้า

วิชาวิจัยประชากรและสูังคม (หลักสููตรไที่ย) และศิลปศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชา

ประชากรและสูุข้ภาพิที่างเพิศและอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ (หลักสููตรนิานิาชาติ) และระดับัดุษฎ่

บััณฑิต 2 หลักสููตร คอ่ ปรัชญาดุษฎบ่ััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคม (หลักสููตร

ไที่ย) และปรัชญาดุษฎ่บััณฑิต สูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ประยุกต์และการวิจัยที่างสูังคม 

(หลักสููตรนิานิาชาติ) รายละเอย่ดดังต่อไปนิ่�
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รูป 4.1 พัฒนาการของห้ลักสุูตรการเรียนการสุอนของสุถีาบันฯ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
- 2521-2525:  สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร
- 2527-2534:  สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
- 2536-2564: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

MASTER OF ARTS IN POPULATION AND SEXUAL AND 
REPRODUCTIVE HEALTH (INTERNATIONAL PROGRAM)
- 2531-2534:  M.A. in Population and Family Planning Research
- 2535:  M.A. in Population and Social Research with 
 an Emphasis on Family Planning Research
- 2536-2538: M.A. in Population and Family Planning Research
- 2539:  M.A. in Population, Reproductive Health and 
 HIV/AIDs Research
- 2540-2559:  M.A. in Population and Reproductive Health Research
- 2560-now:  M.A. in Population and Sexual and Reproductive 
Health

PH.D. IN APPLIED DEMOGRAPHY AND SOCIAL RESEARCH 
(INTERNATIONAL PROGRAM)
- 2536-2544:  ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (ไทย)
- 2545-2562:  Ph.D. in Demography
- 2564-now:  Ph.D. in Applied Demography and Social Studies

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

2521

2531

2561

2536

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาประยุกต

INTERNATIONAL JOINT MASTER'S DEGREE 
IN POPULATION AND SOCIAL GERONTOLOGY

2553 - 2557

2533 - 2537

4.1 ศิลปศาสัตรึ่มหาบัณฑิิต สัาขาวิชาวิจัยปรึ่ะชากรึ่และสัังคม  
(หลักสัต้รึ่ไทย)

เม่�อแรกก่อตั�งในิ พิ.ศ. 2514 สูถาบัันิฯ เปิดหลักสูตูรระดับัมหาบััณฑติเพิย่งหลักสูตูร

เด่ยวเที่่านิั�นิ คอ่ สังคมศึาสตรมหุาบัณีฑิิต สาขาวิชาประชากรศึาสตร์ ในิปี 2521 โดยในิ

ช่วง 5 ปีแรกถ่อเป็นิรุ่นิบุักเบัิกข้องหลักสููตรประชากรข้องสูถาบัันิฯ ม่นัิกศ่กษาทัี่�งหมด  

36 คนิ ร้อยละ 64 เป็นิผู้หญิง (23 คนิ) และอ่ก 13 คนิเป็นิผู้ชาย สู่วนิใหญ่เป็นิผู้ท่ี่� 

เคยเข้้ารับัการอบัรมระยะสัู�นิเร่�องการวิจัยประชากรและสัูงคมข้องสูถาบัันิฯ มาก่อนิ  

ในิจำานิวนินิ่�ประมาณเกอ่บัหนิ่�งในิสูามจบัการศ่กษาในิเวลา 4 ปี และอก่ประมาณคร่�งหนิ่�ง

ใช้เวลาศก่ษา 5 - 7 ปี ต่อมาในิปีการศก่ษา 2526 หลักสููตรนิ่�หยุดรับันิักศก่ษาเพิ่�อปรับัปรุง

และเปล่�ยนิช่�อหลักสููตรจากสูาข้าวิชา “ประชากรศึาสตร์” เป็นิ “ประชากรและสังคม”  

ซ่�งผู้อำานิวยการในิข้ณะนิั�นิกล่าวถ่งเร่�องนิ่�ว่า 

ในิฐานิะที�เราเป็นิสถิ่าบันิวิจัยประชากร ก็มีอาจารย์อย่าง อ.กฤตยา 
[อาชวนิิจกลุ] อ.นิภาภรณ์ี [หุะวานินิท]์ อ.กุศึล [สนุิทรธ์าด้า] และอีกหุลาย
คนิ ไมไ่ด้จ้บมาทางประชากร ไม่ได้อ้ย่ท่างด้้านิประชากรศึาสตร์ มีการพด่้กันิ
ถึิ่งเรื�องนีิ�หุนัิกอย่่ เหุมือนิกันิ ที�ประชุมก็มีมติเปลี�ยนิชื�อหุลักส่ตรเพื�อ 
ความเหุมาะสม...ผมนิำาเสนิอเรื�องนีิ�ไปสภามหุาวิทยาลยัใหุเ้ปลี�ยนิชื�อหุลักสต่ร
จาก ‘ประชากรศึาสตร’์ เปน็ิ ‘วจัิยประชากรและสงัคม 

(ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 13 กันิยายนิ 2556) 
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โดยนิักศ่กษาปริญญาโที่สูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์และต่อมาค่อสูาข้าวิชาประชากร

และสูังคมนิ่� สูามารถจำาแนิกได้เป็นิ 3 รุ่นิ (ตาราง 4.1) เริ�มจากนิักศก่ษารุ่นิบัุกเบัิก พิ.ศ. 

2521 - 2525 ในิหลักสููตรประชากรศาสูตร์จำานิวนิ 36 คนิ หัวข้้อวิที่ยานิิพินิธุ์์ข้องนิักศก่ษา

รุ่นิน่ิ�สู่วนิใหญ่ (ร้อยละ 41.7) ที่ำาเร่�องเก่�ยวกับัอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ ในิจำานิวนิน่ิ�สูองในิสูาม

เป็นิเร่�องการคุมกำาเนิิดและวางแผนิครอบัครัว สูอดคล้องกับังานิวิจัยและการอบัรมข้อง

สูถาบัันิฯ ท่ี่�ใหค้วามสูำาคัญกบััการวางแผนิครอบัครวัและการคมุกำาเนิิดตามนิโยบัายควบัคุม

อัตราเพิิ�มข้องประชากรข้องประเที่ศให้เหล่อร้อยละ 2.1 รองลงมาค่อประเด็นิการ

เปล่�ยนิแปลงประชากร (รอ้ยละ 38.9) โดยเฉพิาะการยา้ยถิ�นิ และการตาย ท่ี่�เหลอ่ประมาณ

หน่ิ�งในิห้าค่อหัวข้้อวิที่ยานิิพินิธุ์์ด้านิสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิตประชากร สูุข้ภาวะครอบัครัว 

และประเด็นิอ่�นิๆ 

ตาราง 4.1: จำานวินและการกระจายร้อยละของประเด็นหั้วิข้อวิิทยานิพนธุ์�ของนักศก้ษา 
ห้ลักสุูตรปริญญาโท สุาขาวิิชาวิิจัยประชากรและสุังคุมั พ.ศ. 2521-2564

หัวข้้อวิทยานิพนธ์์
2521-2525 2527-2534 2536-2564

จำำานวน ร้ึ่อยละ จำำานวน รึ่้อยละ จำำานวน รึ่้อยละ

ประชากรและการเปล่�ยนิแปลง 14 38.9 24 26.3 71 39.9

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ 15 41.7 30 33.0 18 10.1

สูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต 4 11.1 13 14.3 53 29.8

สูุข้ภาวะครอบัครัว 2 5.6 4 4.4 15 8.4

เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ - 0.0 2 2.2 17 9.6

อ่�นิๆ 1 2.7 18 19.8 4 2.2

รวิมั 36 100.0 91 100.0 178 100.0

กลุม่ท่ี่�สูองคอ่ นิกัศ่กษาในิหลกัสูตูรสัูงคมศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวจัิยประชากร

และสูังคม จากปีการศ่กษา 2527 จนิถ่ง 2534 นิับัเป็นินัิกศ่กษารุ่นิ 7 - 14 รวมจำานิวนิ  

91 คนิ เป็นิผูห้ญิง 54 คนิ (ร้อยละ 63) และผู้ชาย 34 คนิ (ร้อยละ 37) คิดเฉล่�ยแล้ว 

ม่นิักศ่กษาปีละมากกว่า 10 คนิ นิักศ่กษากลุ่มน่ิ�สู่วนิใหญ่ (ร้อยละ 78) ใช้เวลาศ่กษา

ประมาณ 3 ปี ม่นิักศ่กษาเพิ่ยง 2 คนิเที่่านิั�นิที่่�จบัการศ่กษาตรงตามระยะเวลาที่่�หลักสููตร

กำาหนิดค่อ 2 ปี ในิระหว่างปีการศ่กษา 2527 - 2534 ยังเป็นิช่วงเวลาที่่�ม่การประกาศใช้

แผนิพิัฒนิาเศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติฉบับััที่่� 5 - 7 พิ.ศ. 2525 - 2535 และรัฐบัาลยังคง

ดำาเนิินินิโยบัายลดอัตราเพิิ�มประชากรด้วยการสูนิับัสูนิุนิงานิวางแผนิครอบัครัวอย่างจริงจัง 

นิักศ่กษาหลักสููตรสัูงคมศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคมในิช่วงน่ิ� 

สูว่นิใหญม่ากกว่าประมาณหนิ่�งในิสูาม (รอ้ยละ 33) จง่ยังสูนิใจที่ำาวิที่ยานิิพินิธ์ุ์หัวข้อ้อนิามัย

เจริญพิันิธุ์ุ์ ซ่�งสู่วนิใหญ่เป็นิเร่�องการวางแผนิครอบัครัว/การคุมกำาเนิิด รองลงมาคอ่อนิามัย

แมแ่ละเดก็ ท่ี่�เหลอ่เปน็ิเร่�องเก่�ยวกับัเอชไอว่/เอดสู ์ภาวะเจรญิพินัิธุ์ุ ์การที่อ้งและการคลอด 

สูำาหรับัหัวข้้อวิที่ยานิิพินิธุ์์ที่างประชากรและการเปล่�ยนิแปลงในิภาพิรวมม่สูัดสู่วนิ 

ร้อยละ 26.3 โดยในิกลุ่มท่ี่�เล่อกประเด็นิประชากรฯ นิ่� ประมาณสูองในิสูามที่ำาเร่�อง 

การย้ายถิ�นิ ความเป็นิเม่องและการพิัฒนิาชนิบัที่ หัวข้้อท่ี่�นิิยมถัดมาค่อการตาย ตามมา

ด้วยเร่�องตัวเลข้ประชากรในิฐานิข้้อมูลที่ะเบ่ัยนิราษฎร และกลุ่มประชากรเฉพิาะ เช่นิ  

ผู้สููงอายุ ผูพ้ิิการ และชาติพิันิธุ์ุ์กลุ่มนิ้อย ข้ณะที่่�ร้อยละ 14.3 ข้องนิักศ่กษาในิช่วงเวลานิ่�

เล่อกหัวข้้อวิที่ยานิิพินิธ์ุ์เร่�องสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต ท่ี่�เหล่อเล่อกประเด็นิสูุข้ภาวะ

ครอบัครัว และเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ ร้อยละ 4.4 และร้อยละ 2.2 ตามลำาดับั สู่วนิหัวข้้อ 

ท่ี่�เหล่ออ่�นิๆ นัิ�นิหลากหลายมากม่อยู่สููงถ่งร้อยละ 19.8 เช่นิ เร่�องเก่�ยวกับัฐานิข้้อมูล 

อาชญากรรม สูิ�งแวดลอ้ม เศรษฐศาสูตร ์การพิฒันิาชนิบัที่และการมสู่ว่นิรว่มกับัชุมชนิ และ

แรงงานิ
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จากสังคมศุาสตรมหุาบัณฑิิตส้่ศุิลปศุาสตรมหุาบัณฑิิต

ในิปีการศ่กษา 2535 หลกัสูตูรสูงัคมศาสูตรมหาบััณฑติ สูาข้าวิชาวิจยัประชากรและ

สูังคม ได้งดรับันิักศ่กษาเพิ่�อปรับัปรุงหลักสููตรอ่กครั�งหน่ิ�ง เนิ่�องจากบััณฑิตวิที่ยาลัย 

มหาวิที่ยาลัยมหิดล กำาหนิดให้ทีุ่กคณะต้องปรับัปรุงช่�อหลักสููตรภาษาไที่ยให้สูอดคล้องกับั

ช่�อหลกัสูตูรภาษาอังกฤษ หลกัสูตูรสัูงคมศาสูตรมหาบััณฑิตข้องสูถาบัันิฯ จง่เปล่�ยนิช่�อเป็นิ 

ศึลิปศึาสตรมหุาบณัีฑิิต (Master of Arts) สูาข้าวิชาวิจยัประชากรและสูงัคมจนิถ่งปจัจุบันัิ 

ในิปีการศ่กษา 2536 สูถาบัันิฯ ได้เปิดรับันัิกศ่กษาอ่กครั�ง หลังจากเปล่�ยนิช่�อหลักสููตร 

และปรับัปรุงเน่ิ�อหาการเร่ยนิการสูอนิให้สูอดคล้องเท่ี่าทัี่นิสูถานิการณ์การเปล่�ยนิแปลงและ

การพิัฒนิาประเที่ศไที่ย

ในิภาพิรวมแล้ว การเร่ยนิการสูอนิในิระดับัปริญญาโที่ สูังคมศาสูตรมหาบััณฑิต 

สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคม ในิช่วงเก่อบัสูามที่ศวรรษ ค่อระหว่างปีการศ่กษา 

2536 - 2564 หร่อนิักศก่ษารุ่นิที่่� 16 ถ่งรุ่นิที่่� 44 นิั�นิม่จำานิวนิทัี่�งสูิ�นิ 217 คนิ เป็นิผูห้ญิง 

144 คนิ (ร้อยละ 66) และผูช้าย 73 คนิ (ร้อยละ 34) เม่�อดูจำานิวนินิักศก่ษาในิแต่ละปี

พิบัว่าตั�งแต่ปกีารศ่กษา 2552 เปน็ิตน้ิมา หลกัสูตูรน่ิ�ได้รับัความนิิยมค่อนิข้า้งสูงู มนั่ิกศก่ษา

แต่ละปมีากกวา่ 10 คนิ มากท่ี่�สูดุในิปี 2554 มนั่ิกศก่ษาสูนิใจเข้้าเรย่นิมากถง่ 17 คนิ (รูป 

4.2) ที่ั�งนิ่� สู่วนิหนิ่�งอาจเป็นิเพิราะหลักสููตรฯ ม่การประชาสูัมพิันิธุ์์เข้้าถง่ผู้สูนิใจหลายช่อง

ที่างมากข่้�นิ ทัี่�งผ่านิศษิยเ์กา่ ศษิยป์จัจบุันัิ และการที่ำา road map ไปยงัสูถานิศ่กษาตา่งๆ 

แต่หลังจากนัิ�นิเป็นิต้นิมา จำานิวนินิักศ่กษาท่ี่� เข้้าเร่ยนิในิหลักสููตรนิ่�ก็ลดลงเหล่อ 

ไม่ถ่ง 10 คนิในิแต่ละปี โดยในิปี 2562 ม่นิักศ่กษาเข้้ามาเร่ยนิใหม่เพิ่ยง 2 คนิ เที่่านิั�นิ 

ในิจำานิวนินิักศก่ษาช่วงปี 2536 - 2564 สู่วนิใหญ่กว่าร้อยละ 80 จบัการศ่กษาภายในิเวลา

เฉล่�ย 3 ปี และประมาณร้อยละ 10 ท่ี่�ไม่จบัการศ่กษา ด้วยเหตุผลสู่วนิตัวต่างๆ เช่นิ  

ลาออก เปล่�ยนิความสูนิใจ ฯลฯ

รูป 4.2 จำานวินนักศก้ษาห้ลักสุูตรวิิจัยประชากรและสุังคุมั ปีการศ้กษา 2536-2564
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ตาราง 4.2 จำานวินและร้อยละของนักศ้กษาห้ลักสุูตรศิลปศาสุตรมัห้าบัณฑิิต  
สุาขาวิิชาวิิจัยประชากรและสัุงคุมั ปีการศ้กษา 2536-2564 จำาแนกตามัทศวิรรษ

หัวข้้อวิทยานิพนธ์์
2536-2544 2545-2554 2555-2564

จำำานวน รึ่้อยละ จำำานวน รึ่้อยละ จำำานวน รึ่้อยละ

ประชากรและการเปล่�ยนิแปลง 27 36.0 32 43.8 12 40.0

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ 10 13.3 6 8.2 2 6.7

สูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต 18 24.0 27 37.0 8 26.7

สูุข้ภาวะครอบัครัว 7 9.3 5 6.8 3 10.0

เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ 11 14.7 2 2.8 4 13.3

อ่�นิๆ 2 2.7 1 1.4 1 3.3

รวิมั 75 100.0 73 100.0 30 100.0

จำานิวนินิักศ่กษา* 75 85 57

ห้มัายเห้ตุ: *นิักศ่กษาช่วงปีการศ่กษา 2536-2544 จบัการศ่กษาทีุ่กคนิ; ปี 2545-2554 ไม่จบั 
การศ่กษา 12 คนิ; ปี 2555-2564 อยู่ระหว่างการที่ำาวิที่ยานิิพินิธุ์์ 27 คนิ 

เม่�อพิิจารณาหัวข้้อวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ข้องนัิกศ่กษาสูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคม 

ท่ี่�สูำาเร็จการศ่กษาในิช่วงปีการศ่กษา 2536 - 2564 ที่ั�งหมดในิเก่อบัสูามที่ศวรรษนิ่� (ดู 

รายละเอ่ยดในิตาราง 4.1 และ 4.2) พิบัว่า นิกัศ่กษามากกว่าหนิ่�งในิสูาม หรอ่รอ้ยละ 39.9 

สูนิใจศ่กษาเร่�องเก่�ยวกับัประเด็นิที่างประชากรและการเปล่�ยนิแปลงมากท่ี่�สุูด โดยหัวข้้อ

ยอดนิิยมข้องประเด็นิที่างประชากรในิช่วงเวลาน่ิ�ค่อเร่�องประชากรสููงอายุ เนิ่�องจาก

สูถานิการณ์การเปล่�ยนิผ่านิที่างประชากรท่ี่�ที่ำาให้สูังคมไที่ยม่จำานิวนิผู้สููงอายุเพิิ�มข้่�นิอย่าง 

ต่อเน่ิ�อง หัวข้้อท่ี่�นิิยมรองลงมาค่อการย้ายถิ�นิ นิอกนิั�นิเป็นิหัวข้้อท่ี่�ศ่กษากลุ่มประชากร

เฉพิาะตา่งๆ ทัี่�งเด็กเยาวชนิ คนิพิกิาร ที่หาร แรงงานิ การตาย ประเดน็ิด้านิเศรษฐกิจและ

การศก่ษา เป็นิต้นิ 

2531-2534
เปดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ
Master of Arts in Population
and Family Planning Research
(สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
ประชากรดานการวางแผนครอบครัว)

2536-2538
Master of Arts 
in Population and 
Family Planning 
Research

2540-2559
Master of Arts in Population
and Reproductive Health 
Research (ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัยประชากรและ
อนามัยเจริญพันธุ)

2535
เปล่ียนช่ือเปน Master of 
Arts in Population and 
Social Research with 
an Emphasis on Family
Planning Research

2539
เปล่ียนช่ือเปน Master Of Arts 
in Population, Reproductive 
Health and HIV/AIDS 
Research
(สังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากร 
อนามัยเจริญพันธุ 
ผูติดเช้ือเอชไอวี และโรคเอดส)

2560-ปจจุบัน
เปล่ียนช่ือเปน Master of Arts 
in Population and Sexual 
and Reproductive Health 
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรและสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ)

รูป 4.3 ลำาดับการปรับเปลี�ยนช่�อห้ลักสุูตรปริญญาโทนานาชาติ พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 
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นิา่สูนิใจว่า ประเด็นิสูขุ้ภาพิและคุณภาพิช่วิตประชากรถูกเลอ่กเป็นิหัวข้้อวทิี่ยานิิพินิธ์ุ์

เพิิ�มสููงข้่�นิเป็นิลำาดับัที่่�สูอง คอ่ร้อยละ 29.8 เกอ่บัคร่�งหนิ่�งในิหัวข้้อนิ่�เป็นิเร่�องที่่�เก่�ยวข้้องกับั

พิฤติกรรมสูุข้ภาพิ รองลงเป็นิเร่�องคุณภาพิช่วิต การเข้้าถ่งบัริการสูุข้ภาพิ และประเด็นิที่่�

เก่�ยวข้้องกับัสูุข้ภาพิข้องผู้สููงอายุ ข้ณะท่ี่�หัวข้้อวิที่ยานิิพินิธุ์์ด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ม่สูัดสู่วนิ

ลดลงเหลอ่เพิ่ยงร้อยละ 10.1 เที่่านิั�นิ จากที่่�เคยเป็นิหัวข้้อที่่�นัิกศ่กษาสูนิใจที่ำาวิที่ยานิิพินิธ์ุ์

กันิมากในิช่วงแรก โดยสู่วนิใหญ่เป็นิประเด็นิการวางแผนิครอบัครัวและคุมกำาเนิิด สูุข้ภาพิ

และภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ รวมทัี่�งเร่�องเอชไอว่/เอดสู์ ที่ั�งนิ่� เม่�อเท่ี่ยบักับัในิช่วงที่ศวรรษแรก 

ท่ี่�เปิดหลักสููตร ประเด็นิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ และสูุข้ภาวะครอบัครัวได้รับัความสูนิใจจาก

นิักศก่ษาและที่ำาวิที่ยานิิพินิธุ์์ในิสูองหัวข้้อนิ่�มากข้่�นิ

ข้้อเท็ี่จจริงข้้างต้นิน่ิ�สูะที่้อนิให้เห็นิว่า แม้นัิกศ่กษาหลักสููตรวิจัยประชากรและสูังคม

จะสูนิใจประเด็นิหลากหลาย ที่ั�งที่่�เป็นิการเปล่�ยนิแปลงประชากรและปรากฏการณ์ที่่�เกิดข้่�นิ

ในิสัูงคม แต่ก็เป็นิไปในิที่ิศที่างเด่ยวกันิกับัผลงานิวิจัยข้องสูถาบัันิฯ ไม่ว่าจะความสูนิใจ

ศ่กษาแรงงานิข้้ามชาต ิประชากรสูงูอาย ุรวมทัี่�งแนิวโนิม้ท่ี่�จะศ่กษาเร่�องสูขุ้ภาพิและคณุภาพิ

ช่วิตประชากรมากข่้�นิ โดยเฉพิาะในิที่ศวรรษหลัง เช่นิน่ิ�แล้ว หนิ่�งในิข้้อที่้าที่าย 

ข้องหลักสููตรวิจัยประชากรและสูังคมก็ค่อ ที่่ามกลางการแข่้งขั้นิที่่�หลายคณะ หลาย

มหาวิที่ยาลัยต่างด่งดูดนิักศ่กษาให้เข้้าเร่ยนิในิระดับัปริญญาโที่ ด้วยข้้อเสูนิอและ 

หลักสููตรใหม่ๆ ท่ี่�หลากหลาย สูอดคล้องกับัสูถานิการณ์การผลิตบุัคลากรสูู่ตลาดแรงงานิ 

และสูร้างที่างเล่อกที่่�เหมาะกับัเง่�อนิไข้ในิช่วิตนิักศ่กษาในิปัจจุบัันิมากข้่�นิ หลักสููตรปริญญา

โที่ สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคมข้องสูถาบันัิฯ ที่่�เปิดรับันิักศ่กษามาตั�งแต่ พิ.ศ. 2527 

จะปรับัเปล่�ยนิไปอ่กหร่อไม่และอย่างไรในิอนิาคตข้้างหนิ้า

4.2 ศลิปศาสัตรึ่มหาบณัฑิิต สัาขาวชิาปรึ่ะชากรึ่และสัขุภาพทางเพศ 
และอนำามัยเจริึ่ญพันำธิุ ์(หลักสัต้รึ่นำานำาชาติ)

นิอกจากหลักสูตูรภาษาไที่ยแล้ว สูถาบัันิฯ ยงัได้เปดิสูอนิหลักสูตูรนิานิาชาติในิระดบัั

ปริญญาโที่ตั�งแต่ พิ.ศ. 2531 จนิถ่งปัจจุบัันิ แต่ได้ปรับัเปล่�ยนิช่�อหลักสููตรนิานิาชาติน่ิ� 

ไปตามแหล่งทีุ่นิการศ่กษาและสูถานิการณ์โลก เพิ่�อให้ม่ความหลากหลายและครอบัคลุม

กว้างข้วางข่้�นิ หลักสููตรปริญญาโที่นิานิาชาติน่ิ�ตั�งใจผลิตบัุคลากรให้ม่พิ่�นิฐานิความรู้ด้านิ

ประชากรศาสูตร์และอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ สูามารถวิจัยประเมินิผล วิเคราะห์โครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ด้านิประชากรและอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ รวมทัี่�งโครงการวางแผนิครอบัครัว 

ในิประเที่ศได้อย่างม่ประสูิที่ธิุ์ภาพิ หลักสููตรนิานิาชาติน่ิ�ผ่านิการปรับัปรุงและเปล่�ยนิช่�อ

หลายครั�งด้วยกันิ ดังนิ่� (ดูรูป 4.3)

(1) พิ.ศ. 2531 - 2534 เปิดสูอนิด้วยช่�อหลักสููตร Master of Arts in Population 

and Family Planning Research (International Program) (สัูงคมศาสูตร- 

มหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากรด้านิการวางแผนิครอบัครัว) 
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(2) พิ.ศ. 2535 เปล่�ยนิช่�อเป็นิ Master of Arts in Population and Social 

Research with an Emphasis on Family Planning Research  

(International Program) (สูังคมศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากร

และการวางแผนิครอบัครัว) 

(3) พิ.ศ. 2536 - 2538 เปล่�ยนิกลับัไปใช้ช่�อเดิม ค่อ Master of Arts in Popula-

tion and Family Planning Research (International Program) 

(4) พิ.ศ. 2539 เปล่�ยนิช่�อหลักสููตรเป็นิ Master of Arts in Population,  

Reproductive Health and HIV/AIDS Research (International  

Program) (สัูงคมศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากร อนิามัย 

เจริญพิันิธุ์ุ์ ผู้ติดเช่�อเอชไอว่และโรคเอดสู์) 

(5) พิ.ศ. 2540 - 2559 เปล่�ยนิช่�อเป็นิ Master of Arts in Population and  

Reproductive Health Research (International Program) (ศลิปศาสูตร-

มหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์)

(6) พิ.ศ. 2560 - ปัจจุบัันิ เปล่�ยนิเป็นิ Master of Arts in Population and  

Sexual and Reproductive Health (International Program)  

(ศิลปศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาประชากรและสุูข้ภาพิที่างเพิศและอนิามัย

เจริญพิันิธุ์ุ์)

หลักสั้ตรึ่ปริึ่ญญาโทนำานำาชาติ: เมื�อแรึ่กเปิดีสัอนำ พ.ศ. 2531-2534 

สูถาบัันิฯ เปิดการเร่ยนิการสูอนิหลักสููตรนิานิาชาติ สูังคมศาสูตรมหาบััณฑิต  

สูาข้าวิชาวิจัยประชากรด้านิการวางแผนิครอบัครัว M.A. in Population and Family  

Planning Research (International Program) นิ่�เม่�อ พิ.ศ. 2531 เป็นิหลักสููตร  

18 เดอ่นิ ในิช่วงระหว่างที่่�เปิดสูอนิด้วยช่�อนิ่� 4 รุ่นิถ่งปี 2534 ม่จำานิวนินิักศ่กษาที่ั�งหมด 

26 คนิ เป็นิชาย 9 คนิ หญิง 17 คนิ ในิแต่ละปีการศ่กษาม่นิักศ่กษาเฉล่�ยประมาณ 

ปีละ 7 คนิ สู่วนิใหญ่ร้อยละ 58 จบัการศ่กษาตามเวลาที่่�กำาหนิดค่อ 1 ปี ร้อยละ 38 และ

ม่นัิกศ่กษาเพิ่ยง 1 คนิเที่่านัิ�นิ (ร้อยละ 4) ท่ี่�ไม่จบัการศ่กษา นิักศ่กษาท่ี่�เข้้ามาเร่ยนิ

หลักสููตรนิ่�ค่อนิข้้างหลากหลายจากที่ั�วโลก ที่ั�งจากประเที่ศจ่นิ ประเที่ศในิภูมิภาคอาเซ่ยนิ 

เช่นิ ประเที่ศเวย่ดนิาม อินิโดนิ่เซย่ ประเที่ศเอเช่ยใต้ ได้แก่ ประเที่ศเนิปาล บัังกลาเที่ศ  

ศร่ลังกา มัลด่ฟสู์ จากประเที่ศที่ว่ปแอฟริกา เช่นิ เอธุ์ิโอเปีย เคนิยา ไนิจ่เร่ย รวมทัี่�ง 

จากที่วป่อเมริกาใต้ ได้แก่ ตรินิิแดด 

ด้วยสูาข้าข้องหลักสููตรค่อการวิจัยประชากรด้านิการวางแผนิครอบัครัว นิักศ่กษา

หลักสููตรน่ิ�ในิปี 2531 - 2534 จำานิวนิ 21 คนิหร่อร้อยละ 81 จ่งสูนิใจที่ำาวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ในิ

หัวข้้ออนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ โดยหัวข้้อสู่วนิใหญ่เนิ้นิศ่กษาเร่�องการวางแผนิครอบัครัวและการ

คมุกำาเนิิด (ร้อยละ 57) และหัวข้้อถัดมาในิกลุม่นิ่�เป็นิประเดน็ิสุูข้ภาพิอนิามัยการเจรญิพินัิธุ์ุ์  

ท่ี่�เหล่ออ่ก 4 คนิหร่อร้อยละ 12 ที่ำาวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ในิประเด็นิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ท่ี่�สัูมพิันิธ์ุ์ 

กับัภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ข้องผูห้ญิง และประเด็นิประชากร (ตาราง 4.3)

ทศวรึ่รึ่ษที� 3 พ.ศ. 2535-2544: เปลี�ยนำชื�อสัาขา

หลงัจากเปดิสูอนิหลกัสูตูรนิานิาชาตน่ิิ�ได ้4 รุน่ิ ในิป ี2535 สูถาบัันิฯ ไดป้รบััเปล่�ยนิ

ช่�อสูาข้าเป็นิสัูงคมศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคมด้านิการวางแผนิ

ครอบัครัว (M.A. in Population and Social Research with an Emphasis on 

Family Planning Research) การเพิิ�มคำาว่า “สูังคม” ในิช่�อสูาข้าวิชาก็เพิ่�อเปิดโอกาสู 

ให้รับันัิกศ่กษาได้หลากหลายสูาข้ามากข้่�นิ แต่ต่อมาในิ พิ.ศ. 2536 ได้เปล่�ยนิช่�อสูาข้า 

กลับัไปเป็นิสูาข้าวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนิครอบัครัวเช่นิเดิม 

สูถาบัันิฯ ปิดรับันัิกศ่กษาเพ่ิ�อปรับัปรุงหลักสููตรนิานิาชาติน่ิ�ในิ พิ.ศ. 2538 และ

เปล่�ยนิช่�อสูาข้าวิชาให้สูอดคลอ้งกบััแหลง่ทุี่นิสูนัิบัสูนุินิหลกัสูตูรเป็นิสูาข้าวิชาวิจัยประชากร 

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ ผู้ติดเช่�อเอชไอว่และโรคเอดสู์ (Population, Reproductive Health 
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and HIV/AIDS Research) เปิดรับันิักศก่ษานิานิาชาติอ่กครั�งในิ พิ.ศ. 2539 และปรับั

ลดเวลาการเร่ยนิการสูอนิจาก 18 เด่อนิเป็นิ 12 เดอ่นิ เพิ่�อด่งดูดแหล่งทุี่นิมากข้่�นิ อย่างไร

กด็ ่หลกัสูตูรนิานิาชาตนิิ่�ได้ปรบััเปล่�ยนิช่�อหลกัสูตูรและสูาข้าอก่ครั�งในิปีตอ่มา (พิ.ศ. 2540) 

เป็นิ Population and Reproductive Health (ศิลปศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัย

ประชากรและอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์)

นิักศ่กษาหลักสููตรนิานิาชาติที่ั�ง 9 รุ่นิในิช่วงที่ศวรรษที่่� 3 ข้องสูถาบันัิฯ นิ่� ม่จำานิวนิ

ทัี่�งสูิ�นิ 103 คนิ เป็นิชาย 46 คนิ (ร้อยละ 35) และเป็นิหญิง 57 คนิ (ร้อยละ 65)  

สู่วนิใหญ่กว่าร้อยละ 85 จบัการศ่กษาภายในิเวลา 1 ปีตามเป้าหมายท่ี่�หลักสููตรกำาหนิด  

ม่นิักศ่กษา 15 คนิใช้เวลาศก่ษา 2 ปี และไม่จบัการศก่ษาเพิ่ยงหนิ่�งคนิ นิักศ่กษาต่างชาติ

สู่วนิใหญ่มาจากประเที่ศเวย่ดนิาม (ร้อยละ 18) รองลงมาคอ่จากประเที่ศบัังกลาเที่ศและ

เนิปาลในิสัูดสูว่นิเท่ี่ากันิคอ่รอ้ยละ 16 มนั่ิกศก่ษาไที่ยรอ้ยละ 12 นิอกจากนิั�นิก็เป็นินัิกศก่ษา

จากหลากหลายภูมิภาคข้องโลก ที่ั�งจากภูมิภาคอาเซ่ยนิ เอเช่ยกลาง เอเช่ยใต้ และ 

ที่ว่ปแอฟริกา 

เม่�อพิิจารณาหัวข้้อวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ข้องนิักศ่กษาปริญญาโที่หลักสููตรนิานิาชาติ  

ในิที่ศวรรษท่ี่� 3 พิ.ศ. 2535 - 2544 นิ่� นิักศ่กษาร้อยละ 79 สูนิใจศ่กษาประเด็นิอนิามัย 

เจริญพิันิธุ์ุ์มากท่ี่�สูุด โดยเฉพิาะการคุมกำาเนิิด/วางแผนิครอบัครัว รองลงมาเป็นิหัวข้้อ 

เก่�ยวกับัเอชไอว่/เอดส์ู สูขุ้ภาพิอนิามัยเจรญิพินัิธุ์ุ ์อนิามัยแม่และเดก็ ฯลฯ นิกัศ่กษารอ้ยละ 

15 สูนิใจที่ำาวิที่ยานิิพินิธุ์์ในิประเด็นิประชากรและการเปล่�ยนิแปลง ประมาณหนิ่�งในิสูาม 

เป็นิเร่�องการย้ายถิ�นิและแรงงานิ นิอกนิั�นิเป็นิหัวข้้อว่าด้วยการตาย การแต่งงานิ นิโยบัาย

ด้านิประชากร เป็นิต้นิ ม่นิักศ่กษาสู่วนินิ้อย (ร้อยละ 4) ที่่�ศ่กษาประเด็นิด้านิเพิศภาวะ/

เพิศวิถ่ ซ่�งเช่�อมโยงกับัสูุข้ภาพิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ (ตาราง 4.3)

ตาราง 4.3 จำานวินและการกระจายร้อยละวิิทยานิพนธุ์� 
ของนักศ้กษาห้ลักสุูตรปริญญาโทนานาชาติ  

จำาแนกตามัประเด็นของห้ัวิข้อวิิทยานิพนธุ์�ในแต่ละทศวิรรษ พ.ศ. 2531-2564

ปีรึ่ะเด็น 
วิทยานิพนธ์์

2531-2534 2535-2544 2545-2554 2555-2564

จำำานวน ร้ึ่อยละ จำำานวน รึ่้อยละ จำำานวน รึ่้อยละ จำำานวน รึ่้อยละ

ประชากร 1 4.0 15 14.7 12 8.5 11 13.4

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ 21 84.0 81 79.4 110 78.0 46 56.1

สูุข้ภาพิและ 
คุณภาพิช่วิต

0.0 0.0 9 6.4 11 13.4

เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ 3 12.0 4 3.9 8 5.7 13 15.9

สูุข้ภาวะครอบัครัว 0.0 1 1.0 2 1.4 1 1.2

อ่�นิๆ 0.0 1 1.0 0.0 0.0

รวิมั 25 100.0 102 100.0 141 100.0 82 100.0

จำานวินนักศ้กษา* 26 103 141 89

ห้มัายเห้ตุ: *ช่วงปี 2531-2534 และ ช่วง 2535-2544 ไม่จบัการศ่กษาช่วงละหนิ่�งคนิ; ช่วงปี 2555-
2564 ม่ผูท้ี่่�กำาลังศ่กษาอยู่รวม 7 คนิ
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ทศวรึ่รึ่ษที� 4 (พ.ศ. 2545-2554): ศลิปศาสัตรึ่มหาบัณฑิติ สัาขาวิชาวิจยั
ปรึ่ะชากรึ่และอนำามัยเจริึ่ญพันำธิุ์ (หลักสั้ตรึ่นำานำาชาติ)

ในิช่วงที่ศวรรษที่่� 4 นิ่�หลักสููตรปริญญาโที่นิานิาชาติข้องสูถาบัันิฯ ได้รับัความนิิยม

มากข่้�นิ ม่การรับันัิกศ่กษาจากหลากหลายประเที่ศเข้้ามาเร่ยนิโดยเฉล่�ยต่อรุ่นิประมาณ  

14 คนิ มากท่ี่�สุูดค่อ 18 คนิในิปีการศ่กษา 2548 และน้ิอยท่ี่�สุูดค่อ 9 คนิในิปี 2550  

โดยรวมแล้วนิักศ่กษารุ่นิท่ี่� 14 - 23 นิ่�ม่จำานิวนิทัี่�งสูิ�นิ 141 คนิ ด้วยสูัดสู่วนิชายและหญิง 

พิอๆ กันิ ใช้เวลาศ่กษา 1 ปีตามเวลาข้องหลักสููตร และจบัการศ่กษาทัี่�งหมดทุี่กคนิ  

แม้นัิกศ่กษาท่ี่�สู่วนิใหญจ่ะมาจากประเที่ศในิภมิูภาคเอเช่ยตะวันิออกเฉย่งใต้ เช่นิ เว่ยดนิาม 

(รอ้ยละ 27) ซ่�งม่ทุี่นิสูนัิบัสูนุินิการศ่กษาต่อเนิ่�องจากธุ์นิาคารโลก อินิโดน่ิเซย่ (ร้อยละ 12) 

เม่ยนิมา (ร้อยละ 7.8) ไที่ย ลาว และฟิลิปปินิส์ู ประเที่ศเอเช่ยใต้ เช่นิ ภูฏานิ เนิปาล 

ปาก่สูถานิ ศร่ลังกา มัลด่ฟสู์ แต่ก็ม่นัิกศก่ษาอก่จำานิวนิหนิ่�งจากหลายที่วป่ เช่นิ ฝึรั�งเศสู 

สูหรัฐอเมริกา อาร์เมเนิ่ย อัฟกานิสิูถานิ ที่าจิกิสูถานิ บัอตสูวานิา ยูกันิดา เป็นิต้นิ

สูำาหรับัหัวข้้อวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ข้องนิักศ่กษาปริญญาโที่หลักสููตรนิานิาชาติรุ่นิท่ี่� 14 - 23  

ในิที่ศวรรษนิ่� มากกว่าสูามในิสู่�ข้องนิักศ่กษา (ร้อยละ 78) สูนิใจศ่กษาในิประเด็นิเก่�ยวกับั

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ในิประเที่ศข้องตัวเอง โดยเฉพิาะในิหัวข้้อท่ี่�เก่�ยวกับัเอชไอว่/เอดสู์และ

พิฤติกรรมเสู่�ยงที่างเพิศ (ร้อยละ 37) รองลงมาเป็นิเร่�องการคุมกำาเนิิดและการวางแผนิ

ครอบัครัว (ร้อยละ 31) การที่้อง แที่้ง และการคลอด ซ่�งม่จำานิวนิเท่ี่ากับัประเด็นิเร่�อง 

แม่และเด็ก คิดเป็นิร้อยละ 12 เที่่ากันิ ที่่�เหล่อเป็นิหัวข้้อสูุข้ภาพิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ หัวข้้อ

วิที่ยานิิพินิธุ์์ท่ี่�นิักศ่กษาในิที่ศวรรษนิ่�สูนิใจศ่กษาค่อประเด็นิประชากรและการเปล่�ยนิแปลง 

(ร้อยละ 9) ซ่�งสู่วนิใหญ่เป็นิเร่�องการย้ายถิ�นิ การตาย การแต่งงานิ และผู้สููงอายุ  

นิอกจากน่ิ�ได้แก่การที่ำาวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ในิหัวข้้อสุูข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต (ร้อยละ 6)  

เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ ร้อยละ 6 และหัวข้้อท่ี่�ว่าด้วยสูุข้ภาวะครอบัครัว ในิแง่ข้องการเล่�ยงดู

สูมาชิก ร้อยละ 1.4 (ดูตาราง 4.3)

ทศวรึ่รึ่ษที� 5 (พ.ศ. 2555-2564): ศิลปศาสัตรึ่มหาบัณฑิิต สัาขาวิชา
ปรึ่ะชากรึ่และสัุขภาพทางเพศและอนำามัยเจรึ่ิญพันำธิุ์ (หลักสั้ตรึ่นำานำาชาติ)

หลักสููตรปริญญาโที่นิานิาชาติ สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ข้อง

สูถาบัันิฯ เปิดสูอนิในิช่�อนิ่�มาเกอ่บัสูองที่ศวรรษ จนิกระที่ั�งได้ปรับัปรุงหลักสููตรและเปล่�ยนิ

ช่�อสูาข้าอก่ครั�งในิปี 2560 และยังใช้ช่�อนิ่�อยูจ่นิปัจจุบัันิ ค่อ ศิลปศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้า

วชิาประชากรและสุูข้ภาพิที่างเพิศและอนิามัยเจรญิพินัิธุ์ุ ์(Master of Arts in Population 

and Sexual and Reproductive Health) เพิ่�อให้เนิ่�อหารายวิชาและกระบัวนิการเร่ยนิ

การสูอนิข้องหลักสููตรให้รอบัด้านิ ที่ันิสูมัย และสูอดคล้องกับัสูถานิการณ์ที่างสูังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนิธุ์รรมท่ี่�หลากหลายและม่ความที่ับัซ้อนิระหว่างประเด็นิต่างๆ มากข่้�นิ 

รวมทัี่�งพิลวัตและการเปล่�ยนิแปลงประชากรท่ี่�เกิดข่้�นิและคาดว่าจะเกิดข่้�นิในิอนิาคต 

โครงสูร้างรายวิชาข้องหลกัสูตูรเปดิกวา้งและย่ดหยุน่ิมากข้่�นิ เพิ่�อให้นิกัศก่ษาท่ี่�สูว่นิใหญ่เปน็ิ

ต่างชาติสูามารถเล่อกเร่ยนิได้ตรงความสูนิใจและสูอดคล้องกับับัริบัที่สูถานิการณ์ข้อง

ประเที่ศตนิเองได้มากข้่�นิ 

ในิช่วงที่ศวรรษท่ี่� 5 (พิ.ศ. 2555 - 2564) หลกัสูตูรน่ิ�ม่จำานิวนินัิกศ่กษาทัี่�งสูิ�นิ 89 คนิ 

เป็นินัิกศ่กษาท่ี่�กำาลังเร่ยนิอยู่ในิปัจจุบัันิ 6 คนิ (ยังไม่จบัการศ่กษาอ่ก 1 คนิ) ที่ั�งหมด 

เป็นิผู้หญิงในิสัูดสู่วนิร้อยละ 60 และผู้ชายร้อยละ 40 โดยในิบัางปีม่จำานิวนินัิกศ่กษา 

มากถ่ง 20 คนิ ข้ณะท่ี่�ในิบัางปีก็ม่นิักศ่กษาเพิ่ยง 3 คนิเที่่านัิ�นิ สู่วนิใหญ่เป็นินิักศ่กษา 

จากเม่ยนิมา (รอ้ยละ 36) รองลงมาคอ่นิกัศ่กษาจากประเที่ศอนิิโดน่ิเซย่ (รอ้ยละ 27) และ

เว่ยดนิาม (ร้อยละ 20) ซ่�งม่ทุี่นิสูนิับัสูนิุนิการศก่ษาจาก World Bank อย่างต่อเนิ่�องและ

มาเร่ยนิเป็นิประจำาทุี่กปี นิอกจากนัิ�นิก็เป็นินัิกศ่กษาจากที่ว่ปเอเช่ย เช่นิ จ่นิ กัมพิูชา 

อินิเดย่ ลาว มองโกเล่ย เกาหล่เหนิ่อ รวมที่ั�งจากที่ว่ปอาฟริกา เช่นิ ซูดานิ และซิมบัับัเว 
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นิักศ่กษาปริญญาโที่ในิหลักสููตรนิานิาชาติในิที่ศวรรษน่ิ� มากกว่าคร่�งหน่ิ�ง (ร้อยละ 

56) สูนิใจที่ำาวิที่ยานิิพินิธุ์์ในิหัวข้้ออนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ โดยเฉพิาะประเด็นิที่่�เก่�ยวกับัเอชไอว/่

เอดส์ูในิแง่มุมต่างๆ (ร้อยละ 37) การวางแผนิครอบัครัวและคุมกำาเนิิด ร้อยละ 32 และ

ประเดน็ิในิเร่�องการตั�งครรภ์และการคลอด รอ้ยละ 22 เปน็ิตน้ิ ท่ี่�นิา่สูนิใจกค็อ่ม่วทิี่ยานิิพินิธุ์์

หลายเล่มท่ี่�ศ่กษาหัวข้้ออนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์อย่างเช่�อมโยงและที่ับัซ้อนิกับัประเด็นิด้านิ 

เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ ซ่�งม่สูัดสู่วนิข้องหวัข้อ้วิที่ยานิิพินิธุ์์ร้อยละ 16 ได้แก่ ความเป็นิผูห้ญิงกับั

สูิที่ธิุ์อนิามัยเจริญพิันิธ์ุุ์ การเจริญพิันิธุ์ุ์กับัการเล่อกเพิศข้องบุัตร เป็นิต้นิ นิอกเหนิ่อจากน่ิ� 

นิักศ่กษาที่ำาวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ในิหัวข้้อประเด็นิประชากรและการเปล่�ยนิแปลง โดยสู่วนิใหญ่ 

เป็นิหัวข้้อว่าด้วยการย้ายถิ�นิ การตาย และผู้สููงอายุ และเร่�องสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต  

ที่ั�งในิแง่ข้องพิฤติกรรมเสู่�ยงและการเข้้าถง่บัริการสูุข้ภาพิ ในิสูัดสู่วนิที่่�เท่ี่ากันิค่อร้อยละ 13 

(ดูตาราง 4.3)

จํานวน
76

1

รวม 358 คน

France 1 คน

Bangladesh
26 คน

China 14 คน

Indonesia
52 คน

Sudan 2 คน
Ethiopia 2 คน

Srilanka 3 คน

Pakistan
5 คน

India
5 คน

United States
1 คน

Mongolia
7 คน

Maldives
2 คน

Nigeria 4 คน
Botswana 2 คน
Zimbabwe 2 คน

Uganda 1 คน
Tanzania 1 คน

Benin 1 คน

Trinidad 1 คน

Armenia  1 คน
Afganistan  2 คน
Tajikistan  3 คน

Nepal  30 คน

Thailand  21 คน

Myanmar
48 คน

Philippines  8 คน

Laos  17 คน
Bhutan  6 คน
Vietnam  76 คน

Cambodia  10 คน

North Korea  2 คน

Kenya
2 คน

กล่าวได้ว่าหลักสููตรปริญญาโที่นิานิาชาติ สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและอนิามัย 

เจริญพัินิธุ์ุ์ ท่ี่�ปรับัปรุงกลายเป็นิสูาข้าวิชาประชากรและสุูข้ภาพิที่างเพิศและอนิามัย 

เจริญพิันิธุ์ุ์ในิปัจจุบัันิ เป็นิหนิ่�งในิหลักสููตรข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ประสูบัความสูำาเร็จ ได้รับั 

การยอมรบััจากนิานิาชาต ิมศิ่ษยเ์กา่และศษิยป์จัจุบันัิกว่า 350 คนิจากหลากหลายภมูภิาค 

ที่ั�งเอเชย่ แอฟริกา อเมริกา และยุโรป 

รูป 4.4 ประเทศของนักศก้ษาห้ลักสุูตรปริญญาโทนานาชาติของสุถีาบันฯ  
พ.ศ. 2531-2564

หลัักสููตร ‘ประชากร’ แลัะ ‘สูังคม’ ของสูถาบัันฯคร่�งศตวรรษประชากรแลัะสูังคม134 135



4.3 หลักสัต้รึ่ปรึ่ัชญาดุีษฎีบีัณฑิิต สัาขาวิชาปรึ่ะชากรึ่-
ศาสัตร์ึ่: จากไทยสั้่นำานำาชาติ

สูถาบัันิฯ ริเริ�มให้ม่การจัดที่ำาหลักสููตรปริญญาเอก ในิช่วงปี 2536  

ใช้ช่�อครั�งแรกว่า “หลักสููตรประชากรศาสูตรดุษฎ่บััณฑิต สูาข้าวิชา

ประชากรศาสูตร”์ ในิชว่งแรกข้องการเปดิหลกัสูตูรไดด้ำาเนิินิการเปน็ิหลกัสูตูร

ไที่ย จนิกระทัี่�งในิช่วงปี 2545 หลักสููตรน่ิ�ได้ที่ำาการปรับัปรุงหลักสููตรและ

เปล่�ยนิเป็นิหลักสููตรนิานิาชาติ ในิช่วงแรกท่ี่�เป็นิหลักสููตรไที่ยนิั�นิ (พิ.ศ. 

2536 - 2544) ม่นิักศ่กษาทัี่�งหมด 9 รุ่นิ รวม 63 คนิ เป็นิผู้ชายจำานิวนิ  

17 คนิ (ร้อยละ 27) ผู้หญิงจำานิวนิ 46 คนิ (ร้อยละ 73) มเ่พิ่ยงรุ่นิที่่� 6 หร่อ

ปีการศ่กษา 2541 เที่่านัิ�นิท่ี่�ม่จำานิวนินัิกศ่กษาสููงถ่ง 12 คนิ ข้ณะท่ี่�ปีอ่�นิๆ  

ม่จำานิวนิระหว่าง 4 - 9 คนิ ในิจำานิวนินัิกศ่กษา 63 คนินิ่�สูำาเร็จการศ่กษา  

51 คนิ (ร้อยละ 81) สู่วนิใหญ่ใช้เวลาในิการศ่กษาประมาณ 3 - 6 ปี 

สูำาหรบััหัวข้้อวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ข้องนิกัศ่กษาปรญิญาเอกสูาข้าวิชาประชากร- 

ศาสูตร์ ที่่�เป็นิหลักสููตรภาษาไที่ยนิ่� นิักศก่ษามากกว่าคร่�งหนิ่�ง (ร้อยละ 57) 

สูนิใจที่ำาวทิี่ยานิิพินิธ์ุ์ในิหัวข้้อประเด็นิประชากรและการเปล่�ยนิแปลงประชากร  

ในิจำานิวนิน่ิ�สู่วนิใหญ่เป็นิเร่�องการย้ายถิ�นิ (ร้อยละ 44) รองลงมาเป็นิหัวข้้อ

เก่�ยวกับัผู้สููงอายุ การตาย รวมที่ั�งประชากรกลุ่มเฉพิาะอ่�นิๆ และบัริบัที่ 

ท่ี่�สูัมพิันิธ์ุ์กับัประชากร เช่นิ การศ่กษา เศรษฐกิจ สูิ�งแวดล้อม ฯลฯ  

รองลงมาเป็นิการศ่กษาในิหัวข้้ออนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ (ร้อยละ 18) ด้วยเร่�อง

ภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ สูุข้ภาพิอนิามัยเจริญพัินิธุ์ุ์ และการวางแผนิครอบัครัว/ 

คุมกำาเนิิด และวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ในิหัวข้้อสุูข้ภาพิและคุณภาพิช่วิตประชากร  

(ร้อยละ 12) ด้วยเร่�องท่ี่�เก่�ยวกับัพิฤติกรรมสูุข้ภาพิและการเข้้าถ่งบัริการ  

(ดูตาราง 4.4) 

ตาราง 4.4 จำานวินและร้อยละของห้ัวิข้อวิิทยานิพนธุ์� ห้ลักสุูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิิต สุาขาวิิชาประชากรศาสุตร� พ.ศ. 2536-2564  

จำาแนกตามัประเด็นที�ศก้ษาในแต่ละทศวิรรษ

ปีรึ่ะเด็น 
วิทยานิพนธ์์

2536-2544* 2545-2554** 2555-2564**

จำำานวน รึ่้อยละ จำำานวน รึ่้อยละ จำำานวน รึ่้อยละ

ประชากรและ 
การเปล่�ยนุแปลง

29 56.9 30 57.7 11 73.3

อนามััยเจริญพันธุ์ุ� 9 17.6 7 13.5 2 13.3

สุขุภาพและคุณุภาพชวิีิต 6 11.8 8 15.4 1 6.7

เพศภาวิะ/เพศวิิถีี 3 5.9 2 3.8 1 6.7

สุุขภาวิะคุรอบคุรัวิ 4 7.8 4 7.7 0 0.0

อ่�นๆ 0 0.0 1 1.9 0 0.0

รวิมั 51 100.0 52 100.0 15 100.0

จำานวินนักศ้กษา 63  58  53  

ห้มัายเห้ตุ: *หลักสููตรไที่ย **หลักสููตรนิานิาชาติ

จากหลกัสัต้รึ่ไทยสั้น่ำานำาชาต:ิ หลกัสัต้รึ่ปรึ่ญิญาเอก ปรึ่ชัญาดีษุฎีบีณัฑิติ 
สัาขาวิชาปรึ่ะชากรึ่ศาสัตรึ่์ (หลักสั้ตรึ่นำานำาชาติ) 

ในิช่วงปี พิ.ศ. 2545 หลักสููตรปริญญาเอกสูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ม่การ

เปล่�ยนิแปลงครั�งสูำาคญั นิั�นิคอ่ การเปล่�ยนิจากหลกัสูตูรไที่ยเปน็ิหลกัสูตูรนิานิาชาต ิในิสูมัย

ที่่� รศ.ดร.เบัญจา ยอดดำาเนิินิ - แอ็ตติกจ์ เป็นิผู้อำานิวยการ (ตำาแหนิ่งข้ณะนิั�นิ) เนิ่�องด้วย

สูถาบัันิฯ ม่องค์ประกอบัหลายประการท่ี่�สูามารถรองรับันัิกศ่กษานิานิาชาติให้เข้้าศ่กษา 

ในิหลักสููตรน่ิ�ได้ ที่ั�งม่ศูนิย์ปฏิบััติการกาญจนิบัุร่ ม่ฐานิข้้อมูลรอบัด้านิที่่�สูามารถเผยแพิร่ 
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ในิระดับันิานิาชาติได้ ท่ี่�สูำาคัญค่อม่ความร่วมม่อกับัสูถาบัันิวิชาการต่างประเที่ศ เพิ่�อให้

นิักศ่กษาไที่ยข้องหลักสููตรน่ิ�เข้้าข่้ายท่ี่�สูามารถข้อรับัทีุ่นิจากโครงการปริญญาเอก 

กาญจนิาภิเษก (คปก.)1 และด่งดูดแหล่งทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิการศ่กษาจากองค์กรทุี่นินิานิาชาติ 

หลักสููตรน่ิ�จ่งเป็นิโอกาสูท่ี่�เปิดกว้างให้สูถาบัันิฯ ที่ั�งข้ยายฐานินัิกศ่กษาผู้สูนิใจและด่งดูด 

นิักวิชาการจากหลากหลายประเที่ศ เพิ่�อศก่ษาค้นิคว้าและเผยแพิร่ผลงานิเหล่านิั�นิในิระดับั

นิานิาชาติ

ในิช่วง พิ.ศ. 2545 - 2548 สูถาบัันิฯ ได้รบััทุี่นิจาก Asian Development Bank ผ่านิ 

ที่บัวงมหาวิที่ยาลัย เพ่ิ�อดำาเนิินิโครงการ Consortium ระดบััปรญิญาเอก สูาข้าสูงัคมศาสูตร์ 

สูถาบัันิฯ เสูนิอข้อรับัทีุ่นินิ่�เพิ่�อร่วมดำาเนิินิงานิจัดการเร่ยนิการสูอนิระดับัปริญญาเอก สูาข้า

วิชาประชากรศาสูตร์ ร่วมกับั 3 สูถาบัันิฯ ค่อ (1) หลักสููตรปรัชญาดุษฎ่บััณฑิต สูาข้า 

วิชาประชากรศาสูตร์ สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล2 (2) หลักสููตร

ปรัชญาดุษฎ่บััณฑิต สูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ วิที่ยาลัยประชากรศาสูตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิที่ยาลัย3 และ (3) หลักสููตรปรัชญาดุษฎ่บััณฑิต สูาข้าวิชาประชากรและการพิัฒนิา 

คณะสูถิติประยุกต์ สูถาบันัิบััณฑิตพิัฒนิบัริหารศาสูตร4์ ที่ั�ง 3 สูถาบันัิฯ ได้ร่วมกันิจัดวิชา

ท่ี่�นิักศ่กษา/นิิสูิตข้องแต่ละแห่งสูามารถลงที่ะเบ่ัยนิข้้ามสูถาบัันิฯ ได้ ม่การประชุมร่วมกันิ

เป็นิประจำาทุี่กเด่อนิ จัดสูรรงบัประมาณท่ี่�ได้รับัจากที่บัวงการศ่กษาเพ่ิ�อจัดซ่�ออุปกรณ์ด้านิ

การศก่ษาร่วมกันิ และจัดสูัมมนิาสูรุปผลงานิร่วมกันิระหว่าง 3 สูถาบัันิฯ ในิปีสูุดที่้าย5

1 เป็นิโครงการข้องรัฐที่่�ให้ทีุ่นิวิจัยระดับัปริญญาเอก (Ph.D. Research Fellowship) เพ่ิ�อผลิตผลงานิวิจัย
และนัิกวิจัยระดับัปริญญาเอกท่ี่�ม่คุณภาพิสููงในิมหาวิที่ยาลัยไที่ยให้ได้มาตรฐานิสูากล บัริหารจัดการ 
โดยสูำานัิกงานิกองทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิการวิจัย (สูกว.)
2 รศ.ดร.ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล เป็นิประธุ์านิหลักสููตรฯ และ รศ.ดร.สุูร่ย์พิร พัินิพิ่�ง เลข้านิุการหลักสููตรฯ
3 รศ.ดร.วิพิรรณ ประจวบัเหมาะ เป็นิประธุ์านิหลักสููตรฯ
4 รศ.ดร.เด่อนิเพิ็ญ ธุ์่รวรรณวิวัฒนิ์ เป็นิประธุ์านิหลักสููตรฯ
5 จดัโดยหลักสูตูรปรชัญาดุษฎบั่ัณฑิต สูาข้าวชิาประชากรศาสูตร์ สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูงัคม มหาวทิี่ยาลยั 
มหิดล ที่่�เบัิร์ดแอนิด์บั่ร่สูอร์ที่ พิัที่ยา ข้องมูลนิิธิุ์ม่ชัย วร่ะไวที่ยะ

หลั กสูู ต รปรั ชญา ดุษฎ่ บััณ ฑิต สูาข้าวิ ช า

ประชากรศาสูตร์ (หลักสููตรนิานิาชาติ) เปิดการเร่ยนิ 

การสูอนิอยา่งตอ่เนิ่�องเก่อบัสูองที่ศวรรษ จนิกระทัี่�ง พิ.ศ. 

2563 ได้ม่การปรับัปรุงหลักสููตรและเปล่�ยนิช่�อสูาข้าวิชา

เป็นิ “สูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ประยุกต์และการวิจัย

ที่างสูังคม” (Applied Demography and Social 

Research [International Program]) เพ่ิ�อให้เที่่าที่ันิ

ต่อการเปล่�ยนิแปลงที่างเศรษฐกิจและสูังคม/วัฒนิธุ์รรม

ข้องโลก เปิดรับันิักศ่กษาในิ พิ.ศ. 2564 เป็นิรุ่นิแรก
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จํานวน
52

1 Bangladesh
10 คน

China 5 คน

Indonesia
11 คนSrilanka

1 คน

รวม 111 คน

France 1 คน

Pakistan
2 คน

India
2 คน

Kenya 1 คน Myanmar
12 คน

Nepal  3 คน

Thailand  52 คน
Philippines  1 คน

Laos  1 คน
Bhutan  1 คน
Vietnam  5 คน

Cambodia  3 คน

หลักสููตรปริญญาเอกนิานิาชาติข้องสูถาบัันิฯ ในิระหว่างปี 2545 - 2564 นิ่� ม่

นิักศก่ษาที่ั�งหมด 111 คนิ เป็นิชาย 47 คนิ (ร้อยละ 42) และหญิง 64 คนิ (ร้อยละ 58)  

แมจ้ำานิวนินิกัศ่กษาในิแตล่ะปจีะอยู่ระหว่าง 2 - 9 คนิ แตโ่ดยเฉล่�ยแลว้ม่นิกัศ่กษาประมาณ

ปีละ 5 คนิ ในิจำานิวนิ 111 คนินิ่�เก่อบัคร่�งหนิ่�งเป็นินิักศ่กษาไที่ย (ร้อยละ 47) รองลงมา

เป็นินัิกศก่ษาจากประเที่ศในิแถบัภูมิภาคเอเชย่ ได้แก่ เม่ยนิมา (ร้อยละ 11) อินิโดนิ่เซย่ 

(ร้อยละ 10) บัังกลาเที่ศ (ร้อยละ 9) เวย่ดนิาม และจ่นิ (ร้อยละ 5 เที่่ากันิ) ตามลำาดับั 

รูป 4.5 ประเทศของนักศ้กษาห้ลักสุูตรปริญญาเอก  
สุาขาวิิชาประชากรศาสุตร� (ห้ลักสุูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2545-2564

ในิจำานิวนินิักศ่กษาทัี่�งหมด 111 คนินิ่� ร้อยละ 60 จบัการศ่กษา โดยสู่วนิใหญ่ 

ใช้เวลาศ่กษา 3 - 6 ป ีมผู่ท่้ี่�กำาลงัศ่กษาอยู่คดิเปน็ิสัูดสูว่นิร้อยละ 23 โดยม่ผูไ้มจ่บัการศ่กษา

จำานิวนิ 18 คนิ หร่อคิดเป็นิร้อยละ 16 ข้องนิักศ่กษาที่ั�งหมดในิหลักสููตร สูำาหรับันิักศก่ษา 

67 คนิที่่�จบัการศก่ษาในิสูองที่ศวรรษหลังข้องหลักสููตรนิ่� ที่ำาวิที่ยานิพิินิธุ์์ในิหวัข้อ้ประชากร

และการเปล่�ยนิแปลงมากที่่�สูุด (ร้อยละ 57.7 ในิช่วง พิ.ศ. 2555 - 2554 และร้อยละ 73 

ในิช่วง พิ.ศ. 2555 - 2564) ที่ั�งนิ่�อาจเป็นิเพิราะเป็นิหลักสููตรท่ี่�เนิ้นิศ่กษาในิเร่�อง

ประชากรศาสูตร์ ซ่�งสู่วนิใหญ่สูนิใจประเดน็ิท่ี่�เก่�ยวกับัการย้ายถิ�นิประชากร แรงงานิ การตาย  

และประชากรเฉพิาะกลุม่คอ่ผูสูู้งอายุ รองลงมาเป็นิวิที่ยานิพิินิธ์ุ์ในิหัวข้อ้สุูข้ภาพิและคุณภาพิ

ช่วิตประชากร โดยเฉพิาะเร่�องพิฤติกรรมสูุข้ภาพิและการเข้้าถ่งบัริการ ซ่�งคิดเป็นิสูัดสู่วนิ

ใกล้เคย่งกบััหัวข้้ออนิามัยเจรญิพินัิธุ์ุ ์ท่ี่�นิกัศ่กษาสูนิใจที่ำาเร่�องเก่�ยวกบััการวางแผนิครอบัครวั/ 

คุมกำาเนิิด ภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ และสูุข้ภาพิเจริญพิันิธุ์ุ์ข้องประชากร (ดูรายละเอ่ยดในิ 

ตาราง 4.4) 

กล่าวได้ว่า หลักสููตรปริญญาเอกสูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ข้องสูถาบัันิฯ นิ่�เป็นิ 

อ่กหนิ่�งหลักสููตรท่ี่�ได้รับัความนิิยมจากนัิกศ่กษาหลากหลายประเที่ศทัี่�วโลก รวมทัี่�งจาก

ประเที่ศไที่ยสูมัครเข้้าเร่ยนิ การเปล่�ยนิช่�อเป็นิสูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ประยุกต์และ 

การศ่กษาที่างสัูงคมท่ี่�เกิดข้่�นิในิช่วงปลายที่ศวรรษท่ี่� 5 ข้องสูถาบัันิฯ นิ่าจะด่งดูดผู้สูนิใจ

จากหลายประเที่ศให้เข้้ามาร่วมเป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องการสูร้างองค์ความรู้ด้านิประชากรและ

สูังคมได้ไม่นิ้อยที่่เดย่ว
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4.4 หลักสัต้รึ่ปรัึ่ชญาดุีษฎีบัีณฑิติ สัาขาวิชาวิจัยปรึ่ะชากรึ่และสังัคม

ในิปี 2561 สูถาบัันิฯ ได้เสูนิอหลักสููตรระดับัปริญญาเอก (ไที่ย) ไปยังบััณฑิต

วิที่ยาลัย เป็นิหลักสููตรท่ี่�เน้ินิการเร่ยนิการสูอนิแบับัสูหวิที่ยาการ เพ่ิ�อฝึึกฝึนิให้ผู้เร่ยนิ 

ม่ความรูค้วามเช่�ยวชาญด้านิการวจิยัในิสูาข้าวิชาประชากรศาสูตร์ประยกุต์และสูงัคมศาสูตร์ 

ประยุกต์ สูามารถบัูรณาการองค์ความรู้ที่างศาสูตร์ต่างๆ ในิการวิจัยและสูร้างองค์ความรู้

ใหม่ได้ จนิถง่ปัจจุบัันิ (2564) หลักสููตรนิ่�เปิดรับันิักศก่ษา 4 รุ่นิ ที่ั�งหมดรวมแล้ว 32 คนิ 

เป็นิชาย 13 คนิ (ร้อยละ 41) และหญิง 19 คนิ (ร้อยละ 59) นิ่าสูนิใจว่าสู่วนิใหญ่ข้อง

นิักศ่กษาระบัุสูถานิภาพิการที่ำางานิข้องตนิเองว่าเป็นินัิกวิจัย โดยเฉล่�ยแล้วในิแต่ละ 

ปีการศ่กษาม่นัิกศ่กษาประมาณ 7 - 8 คนิ ยกเว้นิในิปีแรกท่ี่�เปิดสูอนิที่่�ม่นัิกศ่กษา 

ให้ความสูนิใจเข้้าเร่ยนิถ่ง 10 คนิ 

หลักสููตรปรัชญาดุษฎ่บััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคมน่ิ�เป็นิหลักสููตรใหม่

ข้องสูถาบัันิฯ และเพิิ�งเปิดรับันิักศ่กษาได้ 4 ปีเที่่านิั�นิ ยังไม่ม่นิักศ่กษาที่ำาวิที่ยานิิพินิธุ์์และ

จบัการศ่กษาแต่อย่างใด นิักศ่กษารุ่นิ 1 และ 2 อยู่ในิขั้�นิตอนิข้องการสูอบัโครงร่าง

วิที่ยานิิพินิธุ์์ ซ่�งโดยสู่วนิใหญ่เป็นิการศ่กษาในิประเด็นิสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิตประชากร 

ศ่กษาพิฤติกรรมสูุข้ภาพิ และประเด็นิประชากรที่่�เนิ้นิกลุ่มผู้สููงอายุ เป็นิต้นิ

4.5 สัองหลักสัต้รึ่ปรึ่ิญญาโทในำอดีีตของสัถาบันำฯ

นิอกจากที่ั�ง 4 หลักสููตรที่่�กล่าวถ่งข้้างต้นิที่่�สูถาบัันิฯ ยังคงเปิดรับันัิกศก่ษาที่ั�งระดับั

ปริญญาโที่และปริญญาเอกในิปัจจุบัันิ ในิอดต่ สูถาบัันิฯ ได้เปิดหลักสููตรระดับัปริญญาโที่

อ่ก 2 หลักสููตรท่ี่�น่ิาสูนิใจไม่น้ิอยแต่ปิดรับันัิกศ่กษาไปหลังจากเปิดการเร่ยนิการสูอนิ 

ระยะหนิ่�ง รายละเอย่ดข้องสูองหลักสููตรดังกล่าว ม่ดังต่อไปนิ่�

(1) สัังคมศาสัตรึ่มหาบัณฑิิต สัาขาวิชามานำุษยวิทยาปรึ่ะยุกต์

ในิระหว่างท่ี่�สูถาบัันิฯ เปิดการเร่ยนิการสูอนิในิหลักสููตรสัูงคมศาสูตรมหาบััณฑิต 

สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสูังคม และสูังคมศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาวิจัยประชากร

ด้านิการวางแผนิครอบัครัว (หลักสููตรนิานิาชาติ) นิั�นิ ที่ั�งสูองหลักสููตรเนิ้นิให้ผู้เร่ยนิ 

ม่ความรู้ความเช่�ยวชาญในิการที่ำาวิจัยทัี่�งด้านิประชากรศาสูตร์และการวิจัยสูังคม โดย

สูถาบัันิฯ ม่อาจารย์ที่่�เป็นิผูเ้ช่�ยวชาญด้านิประชากรศาสูตร์ และสูาข้าด้านิสัูงคมศาสูตร์อ่�นิๆ 

หลายคนิ เช่นิ สูังคมวิที่ยา เศรษฐศาสูตร์ และมานิุษยวิที่ยา ฯลฯ การเช่�อมและศ่กษา 

ข้้ามศาสูตร์เหล่าน่ิ�ยิ�งที่ำาให้การศ่กษาวิจัยและข้้อค้นิพิบัม่คุณูปการต่อการสูร้างองค์ความรู้

ด้านิประชากรและสัูงคมได้อย่างม่พิลัง สูถาบัันิฯ จ่งได้เปิดการเร่ยนิการสูอนิในิหลักสููตร

สูังคมศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชามานิุษยวิที่ยาประยุกต์ข่้�นิในิช่วงระหว่างปี พิ.ศ. 

2533 - 2537 รับันัิกศ่กษาเพิ่ยง 5 รุ่นิ โดยเฉล่�ยแล้วม่นัิกศ่กษาในิหลักสููตรมานุิษยวิที่ยา

ประยุกต์ปีละ 6 คนิ ที่ั�งหมดรวมแล้ว 30 คนิ เป็นิผูห้ญิง 25 คนิ (ร้อยละ 83) และผูช้าย 

5 คนิ (ร้อยละ 17) ทีุ่กคนิจบัการศก่ษาโดยใช้เวลาเร่ยนิ 2 - 6 ปี
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กลา่วไดว้า่หลกัสูตูรมานุิษยวิที่ยาประยกุต์ข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิ มค่วาม

เฉพิาะตัวในิแง่ท่ี่�ใช้แนิวคิดและการศ่กษาเชิงมานิุษยวิที่ยาในิการเช่�อมโยง

ช่วิตและประสูบัการณ์ข้องกลุ่มคนิในิพิ่�นิที่่�ต่างๆ เข้้ากับับัริบัที่ที่างสัูงคม

และวัฒนิธุ์รรมท่ี่�ม่อิที่ธุ์พิิลสูำาคญัตอ่กันิและกันิ ซ่�งอาจเรย่กได้วา่เป็นิงานิในิ

ที่างมานิษุยวทิี่ยาการแพิที่ย์ ดงัที่่�เห็นิได้จากหัวข้้อวทิี่ยานิิพินิธ์ุ์ข้องนัิกศก่ษา

มานิุษยวิที่ยาประยุกต์ที่่�สู่วนิใหญ่กว่าร้อยละ 53 เป็นิประเด็นิเก่�ยวกับั

พิฤติกรรมสูุข้ภาพิข้องประชากรในิกลุ่มหร่อชุมชนิต่างๆ ซ่�งได้ข้ยาย 

ความรู้ความเข้้าใจให้เห็นิถ่งมโนิทัี่ศน์ิข้องประชากรในิมิติท่ี่�เก่�ยวกับั

วัฒนิธุ์รรมและความเช่�อที่างสูุข้ภาพิ วิที่ยานิิพินิธ์ุ์หลายเร่�องแสูดงให้เห็นิ

วฒันิธุ์รรมและความเช่�อท่ี่�อยู่เบ่ั�องหลงัหรอ่กำากบััพิฤตกิรรมสูขุ้ภาพิลกัษณะ

ต่างๆ เช่นิ หมอดู: ที่างเล่อกสูำาหรับัความมั�นิคงที่างจิตใจ (พิ.ศ. 2538) 

วัฒนิธุ์รรมความเช่�อเก่�ยวกับัคุณค่าข้องพิ่ชผักพิ่�นิบ้ัานิภาคเหน่ิอ (พิ.ศ. 

2536) การด่�ม และการให้คณุค่าข้องเหล้าข้องเยาวชนิชายในิกรงุเที่พิมหานิคร  

ศ่กษาเฉพิาะกรณ่ผู้ข้ับัข้่�มอเตอร์ไซด์รับัจ้าง (พิ.ศ. 2538) เป็นิต้นิ สูำาหรับั

หัวข้้อวิที่ยานิิพินิธ์ุ์อ่กเก่อบัคร่�งหนิ่�งเป็นิการศ่กษาในิประเด็นิที่างประชากร 

ได้แก่ ผูสูู้งอายุ เด็กเร่ร่อนิ ชาวนิา ฯลฯ อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ บัที่บัาที่และ

หน้ิาท่ี่�เล่�ยงดูข้องครอบัครวั และเพิศภาวะ/เพิศวถ่ิ ซ่�งสูว่นิใหญเ่ป็นิบัที่บัาที่

ที่่�แตกต่างระหว่างเพิศชายหญิง ในิสูัดสู่วนิร้อยละ 10 เที่่ากันิ 

อย่างไรก็ตาม สูาข้าวิชามานิุษยวิที่ยาประยุกต์ข้องสูถาบัันิฯ ไม่ม่

การรับันิักศ่กษาและยุติการเร่ยนิการสูอนิในิหลักสููตรนิ่�ตั�งแต่ พิ.ศ. 2538 

เนิ่�องจากสูถานิการณ์ด้านิบุัคลากร ที่ั�งในิด้านิความเช่�ยวชาญที่าง

มานิุษยวิที่ยา ภาระการสูอนิในิหลักสููตรอ่�นิๆ และการที่ำางานิวิจัย รวมที่ั�ง

จำานิวนินิักศ่กษาในิแต่ละปีที่่�ม่ไม่มากนิัก ที่ำาให้สูถาบัันิฯ ต้องปิดสูาข้าวิชา

มานิุษยวิที่ยาประยุกต์ลงในิที่่�สูุด

(2) ศลิปศาสัตรึ่มหาบัณฑิติ สัาขาวิชาพฤฒิวทิยาเชิงปรึ่ะชากรึ่และสังัคม 
(หลักสั้ตรึ่นำานำาชาติ)

หลักสููตรศิลปศาสูตรมหาบััณฑิต สูาข้าวิชาพิฤฒิวิที่ยาเชิงประชากรและสูังคม 

(หลักสููตรนิานิาชาติ) หร่อ International Joint Master’s Degree in Population 

and Social Gerontology เป็นิความร่วมม่อด้านิการเร่ยนิการสูอนิระหว่างประเที่ศข้อง

สูองสูถาบันัิ ค่อ Scripps Gerontology Center มหาวิที่ยาลัยไมอาม่� สูหรัฐอเมริกา กับั

สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล นิักศก่ษาในิหลักสููตรนิ่�ต้องเร่ยนิที่ั�งที่่�

มหาวิที่ยาลยัไมอาม่�ในิปแีรกและท่ี่�สูถาบัันิฯ ในิปทีี่่�สูอง หลกัสูตูรนิ่�เปดิการเรย่นิการสูอนิเม่�อ 

พิ.ศ. 2553 ม่นิักศ่กษาทัี่�งหมด 5 รุ่นิ แต่ละรุ่นิม่นิักศ่กษาประมาณ 3 - 4 คนิ รวมแล้ว

ทัี่�งหมดจำานิวนิ 18 คนิ และกว่าสูามในิสู่�เป็นิผู้หญิง ได้แก่ นิักศ่กษาจากประเที่ศเนิปาล  

5 คนิ ประเที่ศไที่ยจำานิวนิ 7 คนิ และประเที่ศสูหรัฐอเมริกา 6 คนิ ในิจำานิวนิ 18 คนินิ่�

ไม่จบัการศ่กษา 3 คนิ และด้วยเหตุที่่�หลักสููตรเป็นิเร่�องเก่�ยวกับัผู้สููงอายุ ดังนิั�นิหัวข้้อ

วิที่ยานิิพินิธุ์์ข้องนิักศ่กษาสู่วนิใหญ่จ่งเป็นิการศ่กษาผู้สููงอายุในิมิติต่างๆ โดยเฉพิาะด้านิ 

ท่ี่�เก่�ยวกับัพิฤติกรรมสูุข้ภาพิข้องผู้สููงอายุ ระบับัการดูแลสูุข้ภาพิสูำาหรับัผู้สููงอายุ รวมที่ั�ง

เคร่อข้่ายสูนิับัสูนิุนิที่างสูังคมในิเร่�องที่่�เก่�ยวข้้องกับัผู้สููงอายุ 

หลักสููตรน่ิ�เปิดรับันัิกศก่ษาเพิ่ยง 5 รุ่นิ (พิ.ศ. 2553 - 2557) และสูถาบัันิฯ ได้ยุติ

การเร่ยนิการสูอนิในิหลักสููตรน่ิ�หลังจากนัิกศ่กษาคนิสุูดท้ี่ายข้องหลักสููตรจบัการศ่กษาไป

เม่�อ พิ.ศ. 2563 ด้วยเหตุผลสูำาคัญในิด้านิทีุ่นิสูนิับัสูนิุนิหลักสููตร การข้ยายเคร่อข่้ายความ

ร่วมม่อระหว่างประเที่ศ และจำานิวนินิักศ่กษาในิแต่ละปี ที่ว่า สูถานิการณ์การเปล่�ยนิแปลง

ประชากรในิหลายประเที่ศที่ั�วโลกกำาลังเผชิญกับัการเป็นิสูังคมสููงวัย การสูร้างองค์ความรู้

เพิ่�อการวางแผนิหรอ่ข้บััเคล่�อนิเชงินิโยบัาย และบัคุลากรท่ี่�ม่ความเช่�ยวชาญด้านิพิฤฒวิิที่ยา 

นิ่าจะเป็นิความที่้าที่ายข้องสูังคมไที่ยอ่กไม่นิ้อยที่่เด่ยว 
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4.6 สัรุึ่ป

ในิโลกปัจจุบัันิ บััณฑิตท่ี่�จบัการศ่กษาในิระดับัปริญญาโที่และเอก ค่อที่รัพิยากร

มนุิษย์ท่ี่�สูำาคัญทัี่�งข้องผู้ประกอบัการภาคเอกชนิ องค์กรสูาธุ์ารณประโยชนิ์ และข้องรัฐทีุ่ก

ประเที่ศ ท่ี่�ช่วยให้เกิดการก้าวนิำาในิสัูงคมและในิแวดวงเศรษฐกิจท่ี่�อำานิาจความรู้เป็นิฐานิ

ข้องการเปล่�ยนิแปลง เพิ่�อมุ่งไปสูู่การสูร้างสูังคมท่ี่�ม่ความเป็นิธุ์รรมและความเที่่าเท่ี่ยม 

ให้ผูค้นิทีุ่กระดับัชั�นิ ดังนิั�นิเม่�อต้องพิิจารณาการศก่ษาระดับัหลังปริญญา การเล่อกสูถาบันัิ

การศ่กษาท่ี่�ถูกต้องและเหมาะสูมกับัผู้เล่อกแต่ละคนิ เพิ่�อสูร้างความเช่�ยวชาญ เข้้าใจโลก 

เข้้าใจสูังคม และเพิ่�อความก้าวหนิ้าในิหนิ้าที่่�การงานิในิอนิาคต จ่งเป็นิเร่�องสูำาคัญยิ�ง

นิับัตั�งแต่ พิ.ศ. 2521 จนิถง่ปัจจุบัันิ เป็นิเวลากว่า 43 ปีที่่�สูถาบันัิฯ เปิดหลักสููตร

การเร่ยนิการสูอนิทัี่�งระดับัปริญญาโที่และเอกทัี่�งหมด 6 หลักสููตรด้วยกันิ แม้จะเปิดรับั

นิกัศ่กษา 4 หลกัสููตรในิปัจจุบันัิ แตก็่กลา่วได้ว่าการสูรา้งคนิท่ี่�ม่ความรูค้วามเช่�ยวชาญด้านิ

ประชากรและสูังคมนัิ�นิ เป็นิพิันิธุ์กิจที่่�สูำาคัญยิ�งข้องสูถาบัันิฯ ไม่น้ิอยไปกว่าการที่ำาวิจัยแต่

อย่างใด และแสูดงให้เห็นิว่าแม้จะเป็นิสูถาบัันิท่ี่�เน้ินิการที่ำาวิจัยเป็นิหลัก แต่หลักสููตรข้อง

สูถาบัันิฯ ได้เสูนิอสูิ�งท่ี่�ผู้แสูวงหาความรู้หลังปริญญาท่ี่�เก่�ยวกับัการวิจัยประชากรและสัูงคม

กำาลังมุ่งมองหา ผลติบัคุลากรท่ี่�ม่ความรูค้วามเช่�ยวชาญด้านิการวิจยัประชากรและสูงัคมได้

อย่างม่คุณภาพิ ภายใต้องค์ประกอบัและบัรรยากาศที่างวิชาการที่่�เอ่�ออำานิวยต่อการเร่ยนิรู้ 

ต่อการวิจัย และการเผยแพิร่ความรู้ด้านิประชากรและสูังคม

5
การึ่จัำดอบรึ่มรึ่ะยะสัั�น
กฤตยา อาชวินิจกุล และศุทธุ์ิดา ชวินวัิน

“การจัดอบัรมระยะสูั�นิ” ถ่อเป็นิหนิ่�งในิภารกิจหลักข้องสูถาบันัิวิจัยประชากรและ

สูังคมตั�งแต่ในิยุคเริ�มก่อตั�งจนิถ่งปัจจุบัันิ สูถาบัันิฯ เริ�มต้นิจัดอบัรมครั�งแรกในิ 

พิ.ศ. 2520 ที่ว่า ข้้อมูลในิเร่�องงานิฝึึกอบัรมในิช่วง พิ.ศ. 2520-2546 นิั�นิไม่ได้

เก็บัรวบัรวมไว้อย่างเป็นิระบับัเท่ี่าที่่�ควร จ่งม่เอกสูารสููญหาย ข้้อมูลไม่ครบัถ้วนิ

สูมบัูรณ์ทัี่�งหมด โดยเฉพิาะในิช่วงการย้ายที่่�ที่ำาการสูถาบัันิฯ สูองครั�ง ครั�งแรก

จากคณะสูาธุ์ารณสูุข้ศาสูตร์ พิญาไที่ไปอาคารสูังคมศาสูตร์ที่่�มหาวิที่ยาลัยมหิดล 

ศาลายา เม่�อ พิ.ศ. 2527 และครั�งที่่�สูองย้ายไปสููอ่าคาร “ประชาสัูงคมอดุมพิฒัน์ิ” 

ในิ พิ.ศ. 2554 ข้้อมูลการจัดอบัรมระยะสูั�นิที่่�นิำาเสูนิอในิบัที่นิ่�จง่ม่เพิ่ยงข้้อมูลบัาง

สู่วนิเที่่าที่่�สูามารถติดตามและสู่บัค้นิได้เที่่านิั�นิ1

1 ข้้อมูลในิบัที่นิ่� นิอกจากระบับับันัิที่ก่ข้องเจ้าหน้ิาที่่�ที่่�เก่�ยวข้้องแล้ว ยังรวบัรวมจากการจัดสูนิที่นิากลุม่เร่�อง
การจัดอบัรมข้องสูถาบันัิฯ ในิกลุ่มคณาจารย์และเจ้าหน้ิาที่่�ที่่�เก่�ยวข้้องรวม 12 คนิ เม่�อวันิที่่� 3 พิฤศจิกายนิ 
2557 และการสู่�อสูารระหว่างบุัคคลกับั รศ.ดร.สูุร่ย์พิร พิันิพ่ิ�ง, รศ.ดร.อมรา สูุนิที่รธุ์าดา, ผศ.ดร.ยุพิินิ  
วรสิูริอมร และนิางสูาวเสูาวภาค สูุข้สิูนิชัย ในิระหว่าง พิ.ศ. 2564 
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งานิฝึึกอบัรมข้องสูถาบันัิฯ เริ�มม่การบัริหารจัดการและจัดเก็บัข้้อมูลอย่างเป็นิระบับั 

ม่เจ้าหนิ้าที่่�งานิฝึึกอบัรมประจำา 2 คนิตั�งแต่ พิ.ศ. 2547 เป็นิต้นิมา โดยสูถาบัันิฯ ได้ตั�ง

คณะกรรมการฝึึกอบัรมข้่�นิอยา่งเปน็ิที่างการในิ พิ.ศ. 2551 ในิช่วงการบัริหารข้องผู้อำานิวย

การคนิท่ี่�หก2 เพิ่�อที่ำาหนิ้าท่ี่�วางแผนิ กำาหนิดกรอบัทิี่ศที่าง การจัดระบับักลไกและให้การ

สูนิับัสูนุินิ รวมทัี่�งการประชาสูัมพิันิธุ์์การดำาเนิินิงานิการฝึึกอบัรมระดับัชาติและนิานิาชาติ 

นิอกจากน่ิ� ยงัม่ภารกจิในิการดูแลประเดน็ิด้านิจริยธุ์รรม มนุิษยธุ์รรม และความรบััผดิชอบั

ต่อสูาธุ์ารณะในิงานิฝึึกอบัรมที่ั�งระดับัชาติและนิานิาชาติด้วย 

กว่า 40 ปีท่ี่�สูถาบัันิฯ จัดอบัรมระยะสูั�นิให้แก่ผู้สูนิใจต่างๆ สูามารถแยกลักษณะ 

การจัดอบัรมเหล่านิ่�ได้เป็นิสูามลักษณะด้วยกันิ ค่อ (1) การอบัรมระยะสูั�นิเร่�องการวิจัย

ประชากรและสูังคม ที่่�สูถาบัันิฯ เป็นิผู้จัดเป็นิประจำาทีุ่กปี (2) การอบัรมระยะสูั�นิเร่�องอ่�นิๆ 

ภายใต้ความร่วมม่อกับัหนิ่วยงานิต่างๆ ที่ั�งในิและนิอกประเที่ศ และ (3) การอบัรมระยะ

สูั�นิท่ี่�ได้รับัการร้องข้อ (on request) จากหนิ่วยงานิต่างๆ ที่ั�งในิและนิอกประเที่ศ  

รายละเอ่ยดดังนิ่�

2 รองศาสูตราจารย์ ดร.สูุร่ย์พิร พิันิพิ่�ง ดำารงตำาแหนิ่งผู้อำานิวยการสูถาบันัิฯ ระหว่าง พิ.ศ. 2551 - 2559

5.1 การึ่อบรึ่มรึ่ะยะสัั�นำที�สัถาบันำฯ เป็นำผู้้�จัดี

(1) การึ่จัดีอบรึ่มในำยุคบุกเบิกช่วง พ.ศ. 2520-2526 

สูถาบัันิฯ ม่หลักการในิการจดัอบัรมระยะสูั�นิว่า หวัข้้อข้องการอบัรม 

ตอ้งม่ความเช่�อมโยงกับังานิวิจัยและงานิการเรย่นิการสูอนิ โดยในิช่วงแรก 

กอ่ตั�งนัิ�นิ สูถาบัันิฯ ตั�งเปา้หมายไว้ว่า “การวจัิยทางด้้านิประชากรควรจะ

ขยายวงใหุ้กว้างขวางออกไป มิใช่จำากัด้อย่่เฉพาะในิหุนิ่วยงานิเพียง 

ไม่กี�หุนิ่วย” จ่งเริ�มจัดให้ม่ “โครงการการอบรมระยะสั�นิเรื�องการวิจัย

ประชากรและสังคม” เพิ่�อให้บัุคลากรจากหนิ่วยงานิราชการและเอกชนิ

ต่างๆ ที่่�สูนิใจได้มโ่อกาสูเข้้ารับัการฝึึกอบัรม ใช้เวลาประมาณหนิ่�งเด่อนิ 

การจัดอบัรมระยะสูั�นิในิช่วงแรกข้องสูถาบัันิฯ ม่การเชิญบัุคลากร

จากทัี่�งในิและนิอกมหาวิที่ยาลัยมหิดลมาเป็นิวิที่ยากร และร่วม 

เข่้ยนิเอกสูารประกอบัการบัรรยายด้วยในิบัางปี เช่นิ อาจารย์จาก 

คณะสูังคมศาสูตร์และมนุิษยศาสูตร์ มหาวิที่ยาลัยมหิดล สูถาบัันิ

ประชากรศาสูตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย สูถาบัันิบััณฑิตพิัฒนิ- 

บัริหารศาสูตร์ สูำานัิกงานิคณะกรรมการพัิฒนิาเศรษฐกิจและสัูงคมแห่ง

ชาติ สูำานิักงานิคณะกรรมการสูิ�งแวดล้อมแห่งชาติ และสูมาคมพิัฒนิา

ประชากรและชุมชนิ เป็นิต้นิ ผู้เข้้ารับัการอบัรมเก่อบัทัี่�งหมดเป็นิ 

เจ้าหนิ้าท่ี่�ข้องหนิ่วยราชการต่างๆ เช่นิ อาจารย์จากมหาวิที่ยาลัย 

วิที่ยาลัยครูในิจังหวัดต่างๆ โรงพิยาบัาลต่างๆ และจากกระที่รวง

สูาธุ์ารณสุูข้ กระที่รวงศ่กษาธุ์ิการ การเคหะแห่งชาติ และกรมผังเม่อง 

เป็นิต้นิ โดยต่อมาผู้รับัการอบัรมเหล่าน่ิ�จำานิวนิหนิ่�งได้สูมัครเข้้าเร่ยนิ

หลักสููตรปริญญาโที่ประชากรศาสูตร์ข้องสูถาบันัิฯ ที่่�เปิดในิ พิ.ศ. 2521
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เนืิ�องจากในิช่วงปแีรกๆ สถิ่าบันิฯ ยังมีอาจารย์ นิกัวิจัย บุคลากรจำานิวนินิอ้ย 
เพราะฉะนัิ�นิการจดั้การอบรมในิช่วงปแีรกๆ เราจึงตอ้งมกีารเชิญอาจารย์หุรอื
ผ่เ้ชี�ยวชาญภายนิอกเข้ามาร่วมจัด้อบรมและเป็นิผ่้สอนิร่วมด้้วย 

(ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)

เข้ามาปีแรกก็จำาได้้ว่ามีการอบรมเลย ทำาปีละครั�ง แม้ว่าหุลาย  
sessions เราเชิญอาจารย์หุรือบุคลากรข้างนิอกมา แต่ว่าเป็นิงานิสถิ่าบันิฯ 
เลยระด้มกำาลังจากทั�งสถิ่าบันิฯ เนืิ�องจากคนินิ้อย กิจกรรมที�เราทำาลักษณีะ
แบบนิี�ที�จะทำางานิร่วมกันิมีไม่มาก ไม่เหุมือนิสมัยนิี� 

(กฤตยา อาชวนิิจกุล, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)

ข้้อมูลจากตาราง 5.1 แสูดงให้เห็นิว่าสูถาบัันิฯ ตั�งใจให้ผู้เข้้ารับัการอบัรมได้รับั 

ความรู้และความเข้้าใจที่ั�งด้านิแนิวคิดเก่�ยวกับัที่ฤษฎ่ประชากร ระเบ่ัยบัวิธุ์่วิจัยเชิงปริมาณ 

และการปฏิบัตังิานิวจิยัจริง มก่ารนิำาเกบ็ัข้อ้มลูภาคสูนิามในิพิ่�นิที่่�ตา่งจงัหวดั จนิได้ผลผลิต

เป็นิรายงานิวิจัยออกมาเม่�อสูิ�นิสูุดการอบัรม โดยหัวข้้อการอบัรมในิสูามรุ่นิแรกค่อ  

“การศึึกษาวจิยัทางประชากรและการวางแผนิครอบครวั” เนิ่�องจากในิช่วงเวลาดังกลา่วงานิ

วิจัยสู่วนิใหญ่ข้องสูถาบัันิฯ ที่ำาเร่�องเก่�ยวกับัการวางแผนิครอบัครัว สูอดคล้องกับันิโยบัาย

และแผนิประชากรข้องประเที่ศท่ี่�ระบัุไว้ในิแผนิพัิฒนิาเศรษฐกิจและสูังคมแห่งชาติ ฉบัับัท่ี่� 

4 ที่่�ต้องการลดอัตราเพิิ�มข้องประชากร 

หัวข้้อการอบัรมในิอ่กสูามรุ่นิถัดมา ค่อ “การศึึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม” 

โดยในิ พิ.ศ. 2524 คณะผู้จัดอบัรมฯ ได้กำาหนิดให้ผูเ้ข้้ารับัการอบัรมแบั่งเป็นิกลุ่มฝึึกเข้ย่นิ

โครงร่างงานิวิจัย เพิ่�อเป็นิแนิวที่างให้ผู้เข้้ารับัการอบัรมได้ริเริ�มงานิวิจัยข้องตนิได้เองเม่�อ

ผ่านิการอบัรมไปแล้ว เอกสูารประกอบัการอบัรมในิรุ่นิที่่� 4 นิ่� จง่เป็นิการประมวลโครงร่าง

การวิจัยข้องผูเ้ข้้าร่วมอบัรมที่ั�งหมด จำานิวนิ 6 กลุ่ม จากผู้เข้้าร่วมอบัรม 18 คนิ หัวข้้อ

งานิวจิยัท่ี่�ผูเ้ข้้ารบััการอบัรมเสูนิอจะศ่กษาเป็นิประเด็นิท่ี่�ม่ความหลากหลาย เช่นิ การย้ายถิ�นิ  

การคุมกำาเนิิด การตาย และผลการพิัฒนิาชนิบัที่กับัภาวะเจริญพิันิธุ์ุ์ เป็นิต้นิ

ตาราง 5.1 ห้ัวิข้อการอบรมัและผู้ลผู้ลิตของการอบรมั พ.ศ. 2520-2526

ปี พ.ศ.ก
(จำานำวนำ 

วันำอบรึ่ม)

หัวข�อ 
การึ่อบรึ่ม

จำานำวนำ 
ผู้้�เข�า 
อบรึ่ม

ผู้ลผู้ลิตข

(เอกสัารึ่และรึ่ายงานำ 
จากการึ่อบรึ่ม)

หมายเหตุ

2520
(30 วันิ)

การศ่กษาวิจัย
ที่างประชากร
และการวางแผนิ
ครอบัครัว

25 รายงานิวิจัยเร่�อง  
“การยอมรับัและที่ัศนิคติ
ข้องชาย (ที่่�แต่งงานิแล้ว) 
ที่่�ม่ต่อการวางแผนิ
ครอบัครัว”

ฝึึกให้ผู้เข้้ารับัการ
อบัรมที่ำาวิจัยตั�งแต ่
เริ�มแรกจนิเสูร็จ
สูมบัูรณ์ (พิ่�นิที่่�
เช่ยงใหม่)

2521
(30 วันิ)

การศ่กษาวิจัย
ที่างประชากร
และการวางแผนิ
ครอบัครัว

- ไม่มข่้้อมูล
เนิ่�องจากเอกสูารสููญหาย

ฝึึกให้ผู้เข้้ารับั 
การอบัรมที่ำาวิจัย
ตั�งแต่เริ�มแรก 
จนิเสูร็จสูมบัูรณ์ 
(พิ่�นิที่่�เชย่งใหม่ค)

2522
(30 วันิ)

การศ่กษาวิจัย
ที่างประชากร
และการวางแผนิ
ครอบัครัว

28 รายงานิวิจัยเร่�อง 
“สูถานิภาพิสูตร่กับัภาวะ
เจริญพิันิธุ์ุ์: การศก่ษาสูตร่
ในิชุมชนิภาคใต้แห่งหนิ่�ง 
เพิ่�อเปร่ยบัเที่่ยบักับัสูตร ่
ในิกรุงเที่พิมหานิคร”

ฝึึกให้ผู้เข้้ารับั 
การอบัรมที่ำาวิจัย
ตั�งแต่เริ�มแรก 
จนิเสูร็จสูมบัูรณ์ 
(พิ่�นิที่่�หาดใหญ่ 
และกรุงเที่พิฯ)
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ปี พ.ศ.ก
(จำานำวนำ 

วันำอบรึ่ม)

หัวข�อ 
การึ่อบรึ่ม

จำานำวนำ 
ผู้้�เข�า 
อบรึ่ม

ผู้ลผู้ลิตข

(เอกสัารึ่และรึ่ายงานำ 
จากการึ่อบรึ่ม)

หมายเหตุ

2524
(17 วันิ)

การศก่ษาวิจัย
ที่างประชากร
และสัูงคม

18 รายงานิประมวลโครงร่าง
การวิจัย 6 เร่�อง

ฝึึกปฏิบััติเข้ย่นิโครง
ร่างงานิวิจัย 6 กลุ่ม

2525
(30 วันิ)

การศ่กษาวิจัย
ที่างประชากร
และสัูงคม

22 1. พิ่�นิฐานิการศ่กษาที่าง
ประชากรและสูังคม

2. หลักการวิจัยที่าง
ประชากรและสูังคม

3. รายงานิวิจัยเร่�อง 
“ที่ัศนิะข้องชาวชนิบัที่
จังหวัดตากต่อการ 
ย้ายถิ�นิเข้้า
กรุงเที่พิมหานิคร:  
การศก่ษาในิวาระ
สูมโภชกรุงรัตนิโกสูินิที่ร์  
200 ปี”

ฝึึกให้ผู้เข้้ารับั 
การอบัรมที่ำาวิจัย
ตั�งแต่เริ�มแรก 
จนิเสูร็จสูมบัูรณ์ 
(พิ่�นิที่่�จังหวัดตาก)

2526
(30 วันิ)

การศ่กษาวิจัย
ที่างประชากร
และสัูงคม เนิ้นิ
เร่�องการพัิฒนิา
และการข้ยาย
เมอ่ง

30 1. การพิัฒนิาและ 
การข้ยายเม่อง:  
แนิวความคิด ที่ฤษฎ ่
และระเบั่ยบัวิธุ์่วิจัย

2. รายงานิวิจัยเร่�อง 
“‘ศาลายา’ ชานิเม่อง
พิระนิครในิวันิพิรุ่งนิ่�”

ฝึึกให้ผู้เข้้ารับั 
การอบัรมที่ำาวิจัย
ตั�งแต่เริ�มแรก 
จนิเสูร็จสูมบัูรณ์ 
(พิ่�นิที่่�ตำาบัลศาลายา 
จ.นิครปฐม)

ห้มัายเห้ต:ุ ก นิบััวันิหยุดเสูาร์-อาที่ติย ์และวนัิหยุดนิกัข้ตัฤกษ์ และสูถาบันัิฯ ไมไ่ดจ้ดัอบัรมในิ พิ.ศ. 
2523

 ข้ ดรูายละเอ่ยดไดใ้นิ https://ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx? 
 ค ข้้อมูลจากการสูนิที่นิากลุ่มเร่�องงานิอบัรมข้องสูถาบันัิฯ เม่�อ 3 พิฤศจิกายนิ 2557

ในิการจัดอบัรมระยะสูั�นิในิ พิ.ศ. 2525 

และ 2526 นิั�นิ สูถาบันัิฯ ไดผ้ลิตเอกสูารประกอบั

เน่ิ�อหาการอบัรมในิด้านิแนิวคิดและหลักการวิจัย

ที่างประชากรและสูังคม แจกให้แก่ผู้ เ ข้้ารับั 

การอบัรมตั�งแตวั่นิแรก นิอกเหนิอ่จากผลผลิตข้อง

การอบัรมท่ี่�เป็นิรายงานิวิจัยซ่�งผู้อบัรมลงพิ่�นิท่ี่�เก็บั

ข้้อมูลดว้ยตัวเองท่ี่�มอบัใหใ้นิวันิปิดการอบัรมพิร้อม

กับัวุฒิบััตร (ดูรายละเอ่ยดในิตาราง 5.1)

(2) การึ่จัดีอบรึ่ม ‘การึ่วิ จัยเชิง
คุณภาพ’ และ ‘การึ่วิ จัยเชิงปรึ่ิมาณ’  
พ.ศ. 2531-ปัจจุบันำ

เม่�อหลกัสูตูรการอบัรมระยะสูั�นิ “การศ่กษา

วิจัยที่างประชากรและสัูงคม” ท่ี่�เน้ินิการวิจัย

สูำารวจเชิงปริมาณม่จำานิวนิผู้ให้ความสูนิใจสูมัคร

เข้้าอบัรมน้ิอยลง สูถาบัันิฯ จง่ปรบััหัวข้อ้การอบัรม

เป็นิเร่�อง “การวจัิยเชิงคณุภาพิ” ตั�งแต่ พิ.ศ. 2531  

เนิ่�องจากสูถาบัันิฯ ม่ผลงานิวิจัยที่่�ใช้วิธุ์่วิจัยเชิง

คุณภาพิหลายชิ�นิ ที่ั�งยังเป็นิสูถาบัันิวิชาการแรก 

ในิประเที่ศไที่ยท่ี่�ใช้การจัดสูนิที่นิากลุ่ม (focus 

group discussion methodology)3 เป็นิ 

3 ดรูายละเอ่ยดในิ Knodel, Havanon & Pramualratana,  
1983. 
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เคร่�องม่อหลักในิการเก็บัข้้อมูลในิงานิวจิยัที่างประชากรและสูงัคม ข้ณะเดย่วกันิก็ม่บุัคลากร

ท่ี่�จบัการศ่กษามาที่างมานิษุยวิที่ยาจำานิวนิหน่ิ�ง การอบัรมในิยคุน่ิ�ไดเ้ลอ่กช่วงเวลาจดัอบัรม

ในิระหว่างการปิดภาคเร่ยนิฤดูร้อนิ เพิ่�อให้ผู้สูนิใจจากหนิ่วยงานิต่างๆ ซ่�งสู่วนิใหญ่เป็นิ

ข้้าราชการ ครูและอาจารย์ระดับัต่างๆ สูามารถเข้้าร่วมอบัรมได้ ผนิวกกับัความสูนิใจและ

ความต้องการในิช่วงสูมัยนิั�นิที่่�เกิดชมรมนิักวิจัยเชิงคุณภาพิข่้�นิ การอบัรมหัวข้้อนิ่�จ่งได้รับั

ความสูนิใจม่ผู้สูมัครจำานิวนิมากในิระยะต้นิๆ4 

4 ในิช่วงแรกข้องการจัดอบัรมเชิงคุณภาพิ (พิ.ศ. 2531 - 2539) ม่ รศ.ดร.เบัญจา ยอดดำาเนิินิ - แอ็ตติกจ์ 
(ตำาแหน่ิงวิชาการในิข้ณะนิั�นิ) เป็นิผู้รับัผิดชอบัหลัก ต่อมาค่อ ผศ.ดร.พิิมลพิรรณ อิศรภักด่

อย่างไรก็ตาม สูถาบัันิฯ ได้จัดการอบัรมการวิจัยเชิงปริมาณควบัคู่กับัการวิจัยเชิง

คณุภาพิดว้ยในิบัางป ีดังท่ี่�ปรากฏในิเอกสูารข้องการอบัรม “ระเบ่ัยบัวธิุ์วิ่จัยเชงิปรมิาณและ

คุณภาพิ” วันิที่่� 6 - 22 พิฤษภาคม พิ.ศ. 2535 สูองชิ�นิคอ่ “เที่คนิิคที่่�นิ่าสูนิใจข้องการวิจัย

เชิงปริมาณ” และ “การศ่กษาเชิงคุณภาพิ: เที่คนิิคการวิจัยภาคสูนิาม” ที่่�มเ่นิ่�อหาเก่�ยวกับั

ระเบั่ยบัวิธุ์่และเที่คนิิคต่างๆ ในิด้านิการวิจัยเชิงคุณภาพิ ซ่�งต่อมาพิัฒนิาเป็นิหนิังสู่อตำารา

ช่�อ “การศ่กษาเชิงคุณภาพิ: เที่คนิิคการวิจัยภาคสูนิาม” (เบัญจา ยอดดำาเนิินิ - แอ็ตติกจ์, 

วาที่ินิ่ บัุญชะลักษ่ และบัุปผา ศิริรัศม,่ 2531) นิับัได้ว่าเป็นิคัมภ่ร์ข้องการวิจัยเชิงคุณภาพิ

เลม่หนิ่�งท่ี่�ม่ความสูำาคญัตอ่ทัี่�งการเรย่นิการสูอนิ การวจัิย และการอบัรมการวิจยัเชิงคุณภาพิ

ในิประเที่ศไที่ย ได้รับัการต่พิิมพิ์ซำ�าหลายครั�ง ต่อมาในิ พิ.ศ. 2536 สูถาบัันิฯ ได้ผลิต 

ตำาราภาษาอังกฤษท่ี่�เน้ินิการวิจัยเชิงคุณภาพิในิงานิวิจัยประชากรและสุูข้ภาพิด้วยค่อ 

“Qualitative Methods in Population and Health Research” (Yoddumnern -  

Attig et al., 1993) 

การอบัรมหัวข้้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพิ” เป็นิการอบัรมท่ี่�ได้รับัความสูนิใจอย่าง 

ต่อเนิ่�องและสูถาบัันิฯ จัดติดต่อเป็นิประจำาในิช่วงปิดภาคการศ่กษาจนิถ่งปัจจุบัันิ จาก

ข้้อมูลการอบัรมการวิจัยเชิงคุณภาพิในิช่วง พิ.ศ. 2547 - 2562 พิบัว่า ในิบัางปีม่การจัด

อบัรมถ่งสูองครั�ง เช่นิ รุ่นิที่่� 26 และรุ่นิที่่� 27 ซ่�งเกิดข้่�นิในิ พิ.ศ. 2547

...มาจัด้ตอนิที�เรียนิจบแล้ว ตอนินัิ�นิสถิ่าบันิฯ งด้จัด้ไป 2-3 ปี เลย
คดิ้ว่านิา่จะกลับมาจัด้วิจัยเชิงคุณีภาพ คดิ้ว่าเริ�มป ี2541 จดั้ติด้ต่อถิ่งึปัจจบัุนิ 
(2557) อย่างนิ้อยปีละ 1 รุ่นิ ต่อมามีการจัด้อบรม “วิเคราะหุ์ข้อม่ลเชิง
คุณีภาพ” ด้้วย ซึึ่�งหัุวข้อนิี�จัด้ติด้ต่อกันิมา 5-6 ปีแล้ว 

(พิิมลพิรรณ อิศรภักด่, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)
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สูถาบันัิฯ ได้เพิิ�มการจัดอบัรมในิหัวข้้อ “การวิเคราะห์ข้้อมูลเชิงคุณภาพิ” ข้่�นิตั�งแต่ 

พิ.ศ. 2551 เป็นิต้นิมา ใช้เวลาในิการอบัรม 5 วันิ และต่อมาเริ�มจัดอบัรมเร่�อง  

“การวิเคราะห์ข้้อมูลเชิงคุณภาพิด้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์” เพิิ�มข่้�นิอ่กเร่�องหนิ่�งในิ  

พิ.ศ. 2559 ที่ำาให้ปีถัดมา (พิ.ศ. 2560) เป็นิปีท่ี่�การอบัรมเร่�องการวิจัยเชิงคุณภาพิได้รับั

ความนิิยมสููงสูุด มก่ารอบัรมเก่�ยวกับัการวิจัยเชิงคุณภาพิถง่ 5 ครั�งด้วยกันิ คอ่ การวิจัย

คุณภาพิ 2 ครั�ง การวิเคราะห์ข้้อมูลเชิงคุณภาพิ 1 ครั�ง และการใช้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์

สูำาหรับัการวิจัยเชิงคุณภาพิ 2 ครั�ง ครั�งล่าสูุดท่ี่�จัดในิ พิ.ศ. 2562 ม่ผู้สูนิใจเข้้าอบัรม 

การวิจัยเชิงคุณภาพิจำานิวนิสููงถ่ง 30 คนิ และการวิเคราะห์ข้้อมูลเชิงคุณภาพิ 20 คนิ

สูำาหรับัการจัดอบัรมการวิจัยเชิงปริมาณท่ี่�เน้ินิเร่�องระเบ่ัยบัวิธุ์่วิจัยนิั�นิ กลับัมาจัด 

อ่กครั�งเม่�อม่บัุคลากรแจ้งความจำานิงท่ี่�ต้องการจัดอบัรมหัวข้้อน่ิ�ในิ พิ.ศ. 2551 ใช้เวลา 

ในิการอบัรม 12 วันิ โดยม่ผู้เข้้าร่วมอบัรมประมาณ 30 คนิ พิอปีถัดมา พิ.ศ. 2552 

สูถาบัันิฯ ได้ม่การจัดอบัรมวิจัยเชิงปริมาณให้กับัหนิ่วยงานิภายนิอกตามท่ี่�หน่ิวยงานิ 

รอ้งข้อมา แต่จำานิวนิผูเ้ข้้าร่วมไมม่ากนัิก หลงัจากนิ่�แลว้การอบัรมหัวข้อ้การวิจยัเชิงปรมิาณ

ได้รับัความนิิยมลดลง ต่อมาปรับัเปล่�ยนิหัวข้้อการอบัรมเป็นิเร่�องข้องการใช้โปรแกรม 

สูถิติและการวิเคราะห์ข้้อมูล 

นิอกเหน่ิอจากการจดัอบัรมดังกลา่วข้า้งตน้ิแลว้ ในิช่วง พิ.ศ. 2552 - 2561 สูถาบัันิฯ 

ยังเปิดให้ม่การจัดการอบัรมหลักสููตร “การวิจัยเชิงปฏิบััติการ” ตามข้้อเสูนิอข้องบุัคลากร

สูถาบัันิฯ เองที่่�ม่ความพิร้อมด้านินิ่� โดยในิระหว่างปี พิ.ศ. 2559 - 2561 การวิจัยเชิงปฏิบััติ

การได้เพิิ�มเติมเนิ่�อหาในิเร่�อง “ศาสูตร์และศิลป์ เพิ่�อประโยชนิ์สุูข้ข้องปวงชนิ” เข้้ามาด้วย 

ที่ำาให้ม่ผู้สูนิใจเข้้ารับัการอบัรมอย่างต่อเนิ่�อง อย่างไรก็ตาม นิับัแต่ พิ.ศ. 2564 เป็นิต้นิมา 

หัวข้้อการอบัรมน่ิ�ได้ปรับัเปล่�ยนิเป็นิ “วิธุ์่วิที่ยาการวิจัยแนิวใหม่: การวิจัยแนิวเร่�องเล่า”  

รับัผิดชอบัโดย รศ.ฉันิที่์หที่ัย อาจอำ�า

การอบรมระยะส้ันท่ีสถาบันฯ เปนผูริเร่ิมจัดเอง

2520-2524
การศึกษาวิจัยทางประชากร
และการวางแผนครอบครัว

2525-2526
การศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม

2564-ปจจุบัน
วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม:

การวิจัยแนวเร่ืองเลา

2559-ปจจุบัน
เพ่ิม 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

2531-ปจจุบัน
เพ่ิม 
การวิจัยเชิงคุณภาพ

2551-ปจจุบัน
เพ่ิม 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ2552-2561

เพ่ิม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

การใชโปรแกรมสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล
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5.2 การึ่อบรึ่มรึ่ะยะสัั�นำภายใต�ความรึ่่วมมือกับหนำ่วยงานำต่างๆ

(1) การอบรมเชิงปฏิิบัติการนิานิาชาติยุคบุกเบิก พ.ศุ. 2529-2537 ร่วมกับ
สถาบันิประชากรศุาสตร์ มหุาวิทียาลัยเอ๊กซเตอร์ ประเทีศุอังกฤษ

สูถาบัันิฯ เริ�มจัดการอบัรมเชิงปฏิบััติการนิานิาชาติข้่�นิครั�งแรกในิ พิ.ศ. 2529  

(วนัิท่ี่� 17 พิฤศจิกายนิ - 5 ธุ์นัิวาคม พิ.ศ. 2529) เปน็ิการจัดรว่มกับัสูถาบัันิประชากรศาสูตร์ 

(Institute of Population Studies)5 มหาวิที่ยาลัยเอ๊กซเตอร์ (University of Exeter) 

ประเที่ศอังกฤษ ในิเร่�อง “Need Assessment in Family Planning” หัวข้้อการอบัรม

เน้ินิ “การประเมินิความต้องการด้้านิการวางแผนิครอบครัว” สูอดคล้องกับัสูถานิการณ์ 

ในิช่วงนัิ�นิ ท่ี่�ประเที่ศกำาลังพิัฒนิาสู่วนิใหญ่ม่นิโยบัายลดอัตราการเพิิ�มประชากรผ่านิ 

การรณรงค์ให้ม่การใช้วิธุ์่คุมกำาเนิดิสูมัยใหม่ ผูเ้ข้า้รับัการอบัรมสู่วนิใหญ่จ่งเป็นิผู้ปฏิบัตัิงานิ

ในิด้านิการวางแผนิครอบัครวัจากประเที่ศกำาลังพิฒันิา วทิี่ยากรในิการอบัรมนิำาโดยอาจารย์

จากสูถาบัันิประชากรศาสูตร์ มหาวิที่ยาลัยเอ๊กซเตอร์ 2 คนิ ร่วมกับัคณะอาจารย ์

ข้องสูถาบัันิฯ กระบัวนิการอบัรมม่ทัี่�งการบัรรยายและการลงม่อปฏิบััติจริง โดยกำาหนิดให้

ผู้เข้้ารับัการอบัรมต้องเข่้ยนิโครงร่างงานิวิจัยท่ี่�เก่�ยวกับับัริบัที่จากภูมิลำาเนิาข้องผู้เข้้ารับั 

การอบัรมเอง 

การอบัรมเชิงปฏิบััติการน่ิ� ได้ม่การจัดที่ำาคู่ม่อการอบัรมเพิ่�อให้ผู้เข้้ารับัการอบัรม 

ในิแต่ละประเที่ศสูามารถนิำาไปใช้ประโยชนิใ์นิการที่ำางานิได้ ช่�อวา่ “Handouts for Work-

shop on Needs Assessment in Family Planning” เนิ่�อหาแบ่ังออกเป็นิสูามสู่วนิคอ่ 

เริ�มจากหลกัการเหตผุล และระเบ่ัยบัวธิุ์วิ่จยัในิการประเมนิิความตอ้งการ ตลอดจนิขั้�นิตอนิ

5 ปัจจุบัันิสูถาบัันินิ่�ได้ยุบัรวมกับั Department of Geography 

ต่างๆ ในิการกำาหนิดปัญหาวิจัย ถัดมาคอ่วิธุ์่

การเก็บัรวบัรวมข้้อมูลจากชุมชนิเพ่ิ�อประเมินิ

ความต้องการ และสูุดที่้ายค่อ การวิเคราะห์

ข้้อมูล เข่้ยนิรายงานิ และการเสูนิอผลการ

วิจัย ตลอดจนิการนิำาผลการวิจัยไปใช้ การ

อบัรมท่ี่�เปน็ิความรว่มม่อข้องสูองมหาวิที่ยาลยั

นิ่�สูิ�นิสูุดลงในิ พิ.ศ. 2537

ในิระยะแรก (พิ.ศ. 2529 - 2532)  

การจดัอบัรมน่ิ�ไดร้บััที่นุิสูนิบััสูนินุิจากโครงการ 

Link Scheme ระหว่างมหาวิที่ยาลัยมหิดล 

และ Exeter University ในิประเที่ศอังกฤษ 

สูนิับัสูนิุนิโดย British Council โดยโครงการ

สูนัิบัสูนุินิค่าใช้จ่ายข้องบัุคลากรจากประเที่ศ

อังกฤษที่่�มาเป็นิวิที่ยากรในิการจัดอบัรม 

 เราได้ทุ้นิโด้ยตรงจาก British Council ปีแรกมีคนิสมัครมา 20 คนิ 
เราหุาเองด้ว้ย เปน็ิ self-funded จำานิวนิหุนึิ�ง อีกสว่นิได้ท้นุิที�เราประสานิใหุ้ 
สมัยนัิ�นิยังเรียกว่าหุาทุนิง่าย ส่งไปตามหุนิ่วยงานิ อย่าง UNFPA ก็ใหุ้มา 
WHO ก็ใหุ้มาด้้วย เราส่งทั�งตัวหุนิ่วยงานิที�เกี�ยวข้องกับเรา แล้วก็ส่งไปที� 
funding agency ที� support งานิทางด้้านินิี� 

(ภาณ่ วงษ์เอก, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)
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ผลต่อเน่ิ�องข้องการอบัรมน่ิ� ที่าง

สูถาบัันิฯ ได้พิิจารณาเห็นิว่าคู่ม่อฉบัับัท่ี่�เป็นิ

ภาษาอังกฤษน่ิ�จะเป็นิประโยชนิ์ต่อนัิกวิจัย 

นิักวิชาการ และผู้ ท่ี่�ที่ำางานิที่างด้านิการ

วางแผนิครอบัครัว และสูาธุ์ารณสุูข้ศาสูตร์

โดยที่ั�วไป ประกอบักับัสูถาบัันิฯ จะมก่ารจัด

อบัรมระยะสูั�นิเร่�องการพิัฒนิาคุณภาพิช่วิต 

ให้กับัผู้ปฏิบััติงานิในิกระที่รวงต่างๆ และ

ภาคเอกชนิ ในิวนัิท่ี่� 14 - 28 พิฤษภาคม 2530  

เอกสูารฉบัับัน่ิ�จ่งได้ถูกแปลและเร่ยบัเร่ยง 

เป็นิภาษาไที่ย โดย ดร.บุัปผา ศิริรัศม ่เพิ่�อ

เผยแพิร่เป็นิเอกสูารข้องสูถาบัันิฯ และ 

แจกจ่ายให้ผู้เข้้ารับัการอบัรม และนัิกศ่กษา

ข้องสูถาบันัิฯ

สูำาหรับัความร่วมม่อระยะที่่�สูองคอ่ The Mahidol - Exeter British Council Link 

(พิ.ศ. 2533 - 2537) ได้ปรับัเนิ่�อหาในิการอบัรมเป็นิเร่�อง Research development in 

reproductive and sexual health ประกอบัด้วยกิจกรรม 3 ด้านิ ค่อ การที่ำาวิจัย  

จัดอบัรม และการแลกเปล่�ยนิบุัคลากรผ่านิ study visit ระหว่างสูถาบัันิวิจัยประชากร 

และสูังคม กับัสูถาบันัิประชากรศาสูตร์ มหาวิที่ยาลัยเอ็กซเตอร์ โดยในิระหว่างเวลา 4 ปี

ข้องความร่วมม่อน่ิ�ได้ผลิตผลงานิออกมาเป็นิงานิวิจัยข้้ามศาสูตร์ (transdisciplinary  

research) เก่�ยวกับัอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์และสูุข้ภาพิที่างเพิศจำานิวนิ 8 เร่�อง ม่การจัดอบัรม

นิานิาชาติ 4 ครั�ง การแลกเปล่�ยนิบัุคลากรรวม 20 คนิ (จากไที่ยไปอังกฤษ 13 คนิ และ

องักฤษมาไที่ย 7 คนิ) และการประชุมนิานิาชาตเิพิ่�อเสูนิอผลงานิวจิยัข้องโครงการหนิ่�งครั�ง 

พิร้อมผลผลิตหนิ่�งเล่ม (Ford & Chamratrithirong, 1993)

(2) การอบรมระดับนิานิาชาติภายใต�โครงการ South-South Cooperation  
พ.ศุ. 2542 - 2546

สูถาบัันิฯ ได้รบััการคดัเล่อกจากหน่ิวยงานิข้องรฐับัาลญ่�ปุ่นิ (Japan International  

Cooperation Agency - JICA) ท่ี่�ใหท้ี่นุิผา่นิกรมวิเที่ศสูหการ เพ่ิ�อจัดหาหนิว่ยงานิรบััจัด

อบัรมระยะสูั�นิเร่�อง Population and Reproductive Health Research หลักสููตร

ระยะ 6 สูัปดาห์ ภายใต้โครงการ JICA’s Third Country Training Program  

โดยข้้อตกลงสูญัญาระบัผุูเ้ข้้าอบัรมจากประเที่ศตอ่ไปน่ิ�ประเที่ศละหนิ่�งคนิ ไดแ้ก ่ที่ว่ปเอเช่ย 

10 ประเที่ศ ค่อ ภูฏานิ บัังคลาเที่ศ จ่นิ กัมพิูชา อินิโดนิ่เซย่ ลาว เมย่นิมา ฟิลิปปินิสู์  

ศร่ลังกา และเว่ยดนิาม ที่ว่ปแอฟริกา 5 ประเที่ศ ค่อ เอธุ์ิโอเปีย แที่นิซาเน่ิย อูกานิดา 

แซมเบั่ย และซิมบัับัเว เนิ่�อหาข้องการอบัรมครั�งนิ่�ประกอบัด้วย 8 หัวข้้อ/กิจกรรม ดังนิ่�

1. Reproductive Health 

2. Behavior and Social Aspects of AIDS

3. Qualitative Skills for Population and Reproductive Health Research 

4. Measurement and Data Analysis in Population and Reproductive 

Health Research 

5. Substantive Demography

6. Techniques of Demographic Analysis

7. Study Trips 

8. Country Report Presentation and Workshop Evaluation 

ในิรายงานิประเมนิิผลข้้อตกลงระยะห้าปีข้องโครงการ South - South Cooperation  
นิ่�ระบัุให้เห็นิว่า การอบัรมระยะสูั�นิเป็นิกลไกที่่�เหมาะสูมในิการสูนิับัสูนิุนิ ‘แผนิปฏิบััติการ’ 

จาก ‘การประชุมนิานิาชาติเร่�องประชากรและการพัิฒนิา’ ค.ศ. 1994 โดยพิิจารณาจาก

ผลการตอบัแบับัสูอบัถามและการสัูมภาษณอ์ดต่ผูเ้ข้้าอบัรมท่ี่�สูว่นิใหญใ่หค้วามเหน็ิวา่เน่ิ�อหา

การอบัรมเป็นิประโยชนิ์ต่องานิที่่�รับัผิดชอบั อย่างไรก็ตาม มิติที่่�ข้าดหายไปข้องข้้อตกลงนิ่�
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ค่อการติดตามผู้เข้้าร่วมอบัรมหลังจากเดินิที่างกลับัประเที่ศแล้ว และการสูานิเคร่อข่้าย 

(networking) ความรว่มมอ่ระหวา่งกนัิ รวมถง่การท่ี่�มผู่แ้ที่นิมาจากแต่ละประเที่ศเพิย่งคนิ

เด่ยว อาจคาดหวังให้การเปล่�ยนิแปลงระบับังานิข้องผู้เข้้าร่วมอบัรมในิประเด็นิน่ิ�อย่าง 

ต่อเนิ่�องยั�งย่นินิั�นิเกิดข้่�นิเป็นิไปได้ยาก (IC Net (Thailand) Co.Ltd., 2003, p. 29 - 31)

(3) การอบรมระดับนิานิาชาติภายใต�โครงการ MEASURE Evaluation  
พ.ศุ. 2543 - 2559

แผนิงานิ MEASURE Evaluation เป็นิโครงการข้องรฐับัาลสูหรฐัอเมรกิา โดยองค์กร 

USAID (United States Agency for International Development) ที่่�ม่เป้าหมาย

เพิ่�อพิัฒนิาระบับัข้้อมูลด้านิสุูข้ภาพิ โดยการเสูริมสูร้างศักยภาพิบุัคลากรในิประเที่ศกำาลัง

พิัฒนิาในิการผลิตและใช้ข้้อมูลสุูข้ภาพิท่ี่�ม่คุณภาพิสููง สูามารถผลิตข้้อมูลเชิงประจักษ ์

ช่วยให้เกิดการตัดสูินิใจเชิงยุที่ธุ์ศาสูตร์ในิการพิัฒนิาประเที่ศในิทีุ่กระดับั แผนิงานิน่ิ� 

ม่หนิ่วยบัริหารโครงการหลายองค์กร เช่นิ Carolina Population Center, University 

of North Carolina (UNC at Chapel Hill), East - West Center, University of 

Hawaii และ Population Reference Bureau (PRB)6 เป็นิต้นิ กิจกรรมข้องแผนิงานิ

ดังกล่าวม่ที่ั�งการที่ำาวิจัยและการจัดอบัรม 

6 เป็นิองค์กรเอกชนิไม่แสูวงหากำาไรในิสูหรัฐอเมริกาที่่�เช่�ยวชาญในิการเก็บัรวบัรวมข้้อมูลและผลิตสูถิติที่่� 
จำาเป็นิต่องานิวิจัยและหร่องานิวิชาการ ที่่�ม่เป้าหมายเพิ่�อสูิ�งแวดล้อม สุูข้ภาพิ และโครงสูร้างประชากร

ในิสู่วนิข้องงานิอบัรมบุัคลากรนัิ�นิ แผนิงานิกำาหนิดให้หน่ิวยบัริหารโครงการเหล่าน่ิ�

ต้องเล่อกสูถาบัันิวิชาการท่ี่�จะเป็นิศูนิย์ผลิตบุัคลากรให้สูามารถที่ำางานิเพิ่�อวัดการติดตาม

และประเมินิผลข้้อมูลเหล่าน่ิ�ได้ โดยให้ทุี่นิบุัคลากรจากสูถาบัันิในิประเที่ศกำาลังพิัฒนิา 

เข้้ารับัการอบัรมเร่�องการวัดและประเมินิผล และนิวัตกรรมที่่�เก่�ยวข้้องกับั M&E Training 

Programs ในิลักษณะที่่�เร่ยกว่าการฝึึกอบัรมเพิ่�อเป็นิวิที่ยากร หรอ่ Training of Trainers 

(ToT) เพ่ิ�อใหสู้ามารถกลบััไปจัดอบัรมให้กบัับุัคลากรในิภูมภิาคตอ่ไป สูถาบัันิวิจยัประชากร

และสูังคมได้รับัการติดต่อจาก UNC at Chapel Hill ให้ร่วมจัดการอบัรม M&E  

Evaluation และสู่งบัุคลากรไปฝึึกอบัรมในิหลักสููตรดังกล่าว ตั�งแต่ พิ.ศ. 2543  

ดังรายละเอย่ดต่อไปนิ่� 

(1) Monitoring and Evaluation of Population Health and Nutrition 
Program - PHN นิบััเป็นิหลกัสููตรแรกและเปน็ิหลักสูตูรหลักข้องสูถาบัันิฯ มก่ารจัดรวมแลว้ 
12 ครั�ง (พิ.ศ. 2543 - 2559 มก่ารงดจัดบั้างในิบัางปี) วิที่ยากรหลักข้องการอบัรมในิช่วง

แรกเป็นิอาจารย์จาก UNC at Chapel Hill ร่วมกับัท่ี่มอาจารย์ข้องสูถาบัันิฯ โดยม่ 

รศ.ดร.อุไรวรรณ คนิ่งสูุข้เกษม เป็นิผูป้ระสูานิงานิหลัก

UNC มีทุนิ เขาจำาเป็นิต้องทำางานิกับ South Institute เขาเลือก
สถิ่าบันิฯ เพราะเขาร่้จัก อ.อภิชาติ อ.ปราโมทย์ ซึ่ึ�ง North Carolina  
ร่้จักเราตั�งแต่สมัย อ.บุญเลิศึ เมื�อตั�งสถิ่าบันิฯ เขาขอใหุ้เราส่งคนิไปอบรม 
ปีละ 1 คนิ เขาจัด้ทุกปี เราก็บอกไปว่าส่งไปปีละ 1 คนิจะไปทำาอะไรได้้  
เลยขอทเีด้ยีวครั�งแรก 5 คนิเลย 

(เบัญจา ยอดดำาเนินิิ - แอ็ตติกจ์, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)
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เริ�มจดั้ PHN ก็จัด้ทุกป ีถัิ่ด้จากปแีรกๆ เขาจะใหุ้ทุนิคนิที�สมัคร
มาประมาณี 3-4 ทนุิ เมื�อปแีรกๆ คนิที�สมคัรมาพรอ้มทุนิเยอะ
มาก มีหุลายสิบทุนิ คนิสมัครมาเป็นิร้อยๆ เราก็บอกเขาว่ายัง
ไม่ตอ้งใหุท้นุิเรากไ็ด้้ ขอเกบ็ทนุิไว้กอ่นิได้หุ้รอืไม ่เพราะคนิมีทุนิ
มันิเยอะ แต่เขาบอกว่าไม่ได้้ เหุมือนิกับเขาเองก็ต้องการใหุ้ทุนิ 
ในิการจัด้ครั�งที�สองคนิสมัครมาเยอะมาก เราก็เลยจัด้ 2 ครั�ง 
ในิปีนิั�นิ ก็จัด้มาเรื�อยๆ ทุกปี  

(อุไรวรรณ คนิ่งสูุข้เกษม, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุม่)

(2) ต่อมาที่าง UNC ข้อให้สูถาบัันิฯ จัดอบัรมเพิิ�มเติมในิหัวข้้อ  

Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Program เป็นิการอบัรมที่่�

เนิ้นิเฉพิาะประเด็นิเก่�ยวกับัเอชไอว่/เอดส์ู ผู้รับัผิดชอบัหลักร่วมกับัท่ี่ม UNC 

ในิช่วงระยะแรกค่อ รศ.ดร.วาสูนิา อิ�มเอม ซ่�งเคยเข้้าอบัรมท่ี่� UNC และ 

เป็นิผู้เช่�ยวชาญด้านิเอดส์ูข้องสูถาบัันิฯ ต่อมาในิช่วง พิ.ศ. 2554 - 2559 ม่ 

รศ.ดร.อมรา สูุนิที่รธุ์าดา เป็นิผู้รับัผิดชอบั สูถาบัันิฯ ได้จัดอบัรมระยะสูั�นิ 

ในิหัวข้้อนิ่�รวมแล้ว 11 ครั�งด้วยกันิ

HIV/AIDS Workshop เริ�ม ค.ศึ. 2005 อาจารย์วาสนิา [อิ�มเอม] 
กับชีล่า บล่ม เว้นิไปตอนิ ค.ศึ. 2006 พอเริ�มอีกที ค.ศึ. 2007 อมราก็เข้า
มาเกี�ยวข้อง จนิปัจจุบันิ (พ.ศึ. 2557) ก็ยังจัด้อย่่...เป็นิภาษาอังกฤษ  
แต ่ค.ศึ. 2013 เวน้ิไปเนืิ�องจากรฐัประหุาร ไมม่คีนิเข้ามาเพราะเขาไมแ่นิใ่จ
ว่า [สถิ่านิการณ์ี] จะ stable แค่ไหุนิ ...เริ�มอีกทก็ีปีหุน้ิา ค.ศึ. 2015  

(อมรา สุูนิที่รธุ์าดา, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)

(3) นิอกจากน่ิ�แล้ว แผนิงานิ MEASURE ยังม่โครงการอ่�นิๆ ร่วมด้วย ได้แก่  
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Measure Communication และ Measure Population, Health and Environment 

ซ่�ง East - West Center มหาวิที่ยาลัยฮิาวาย เป็นิหนิ่วยงานิบัริหารโครงการ ม่รูปแบับั

ข้องการจัดอบัรมคล้ายกันิ นิั�นิค่อ สูถาบัันิฯ สู่งบุัคลากรไปเข้้าร่วมการอบัรมก่อนิจะกลับั

มาจัดการอบัรมในิประเด็นิที่่�ได้ทุี่นิอบัรม นิั�นิค่อ Communication Research to  

Policy Makers 

 Measure มี 2 ตัว Measure Evaluation กับ Measure  
Communication (Communication ไปที� East-West Center)...เพิ�มที�
ทำากบั PRB ที�วา่ Health Policy อาจารยช์ื�นิฤทัย [กาญจนิะจติรา] รับผิด้
ชอบ ส่วนิอาจารย์สุรีย์พร [พันิพึ�ง] เป็นิ Communication Population, 
Health and Environment Research to Policy Makers ทำาสัญญา
ครั�งละ 3 ปี ใหุ้ทุนิแบบ full fund เปิด้ไปแล้วคัด้คนิเข้ามา ถ้ิ่าใครสมัคร 
เข้ามาพร้อมทุนิก็จะคัด้เข้ามาด้้วย...คืออาจารย์สุรีย์พร อาจารย์ชื�นิฤทัย 
ไปฝ้กึอบรมมาจาก East-West Center ซึ่ึ�งเขาจะชว่ยเปน็ิวิทยากรในิปแีรกๆ 
ปีหุลังๆ เราก็ทำาอบรมเอง แต่เราก็เชิญเขาแทบทุกครั�ง ถ้ิ่าว่างเขาก็มา  
เพียงแต่ว่าหุลังๆ ที�จัด้เสร็จไปแล้ว เราก็จะได้้รับการร้องขอจากอินิเด้ีย  
จากหุลายประเทศึ ว่าต้องการเรื�อง communication ใหุ้ส่งวิทยากร 
ของสถิ่าบันิฯ ไปช่วย แต่ว่าวิทยากรสถิ่าบันิฯ เองไม่สามารถิ่จัด้เวลา  
(ครั�งละ 2 สัปด้าหุ์) ใหุ้ได้้ 

(เสูาวภาค สูุข้สูินิชัย, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)

ต่อมาที่าง UNC ได้ย้ายการสูนัิบัสูนุินิการอบัรมหลักสููตร PHN นิ่�ไปท่ี่� Inter -  

national Institute for Population Sciences (IIPS) บัอมเบัย์ ประเที่ศอนิิเดย่ เนิ่�องจาก

บัุคลากรข้องสูถาบัันิฯ ม่ความเช่�ยวชาญและเข้้มแข็้งเพิ่ยงพิอแล้วที่่�จะจัดการอบัรมด้วย

ตนิเองได ้โดยสูถาบัันิฯ เองไดสู้ง่บัคุลากรไปเข้้ารบััการอบัรมท่ี่� IIPS ด้วย อยา่งไรก็ตาม ในิ 

พิ.ศ. 2547 สูถาบันัิฯ โดยศาสูตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์ ได้รวบัรวมบัุคลากร

ข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ต้องการเร่ยนิรู้งานิ M&E และจัดอบัรมแบับั ToT รวม 4 ครั�งในิกลุ่ม

บัุคลากรข้องสูถาบัันิฯ ให้คนิท่ี่�ม่ประสูบัการณ์แล้วถ่ายที่อดความรู้สูู่คนิใหม่ การจัดอบัรม 

M&E ในิภาคภาษาอังกฤษจ่งม่อยู่อย่างต่อเนิ่�อง ข้ณะเด่ยวกันิก็ม่การริเริ�มจัด M&E  

ในิภาคภาษาไที่ยควบัคู่กันิไปด้วย

ได้้เข้าไปร่วมจัด้อบรมกับทีมอาจารย์อภิชาติ [จำารัสฤทธ์ิรงค์] พอไปร่วมกับ
เขาหุนึิ�งปีก็คิด้ว่านิ่าจะจัด้ภาษาไทย ตรงนิี�นิ่าจะมีค่่มือที�ทำาด้้วยอาจารย์เรา
เองและใช้เราเองทั�งหุมด้ เลยเป็นิที�มาของภาษาไทย...พอปทีี�สองกม็หีุลกัสต่ร
ภาษาไทย จัด้ทั�งหุมด้ 3 ครั�งติด้ต่อกันิ ครั�งที�สามเราจับกระแสถ่ิ่ก หุัวข้อ 
ของเราคอื “ติด้ตามประเมินิผลโครงการพฒันิา” มนัิเปน็ิหุนึิ�งในิอะไรสกัอย่าง
ของสำานัิกงบประมาณี ที�ในิระบบงบประมาณีแบบใหุม่จะต้องมีการติด้ตาม
ประเมนิิผล ผอ.กองวจัิยที�สำานิกังบฯ เลยเชญิทมีเราไปทำาใหุกั้บข้าราชการของ
เขา รุ่นินิั�นิได้้เยอะสุด้ 44 คนิ 

(ภาณ่ วงษ์เอก, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)
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ผลสู่บัเนิ่�องข้องการอบัรมระยะสูั�นิเร่�องน่ิ�อ่กประการหนิ่�งก็ค่อ ในิข้้อตกลงข้อง  

MEASURE Evaluation กำาหนิดให้สูถาบัันิฯ เปิดวิชา “การวัดและประเมินิผล” ให้กับั

นิักศ่กษาปริญญาโที่หลักสููตรนิานิาชาติ และสูนัิบัสูนิุนิทีุ่นิการศ่กษาให้กับันัิกศ่กษาในิ

หลักสููตรน่ิ�ประมาณปีละ 3 - 4 ที่นุิ เริ�มต้นิในิ พิ.ศ. 2545 และกำาหนิดให้นัิกศ่กษาผูร้บััทุี่นิน่ิ� 

ต้องที่ำาวิที่ยานิิพินิธุ์์ในิเร่�องที่่�เก่�ยวข้้องกับัการวัดและประเมินิผลด้วย 

5.3 การึ่จัดีอบรึ่มตามการึ่รึ่�องขอจากเครึ่ือข่ายองค์กรึ่ 

การจัดอบัรมระยะสูั�นิข้องสูถาบัันิฯ ในิภาพิรวมม่ทัี่�งท่ี่�จัดอบัรมระดับัประเที่ศท่ี่�ใช้

ภาษาไที่ยในิการอบัรมและระดับันิานิาชาติท่ี่�ใช้ภาษาอังกฤษในิการอบัรม โดยนิอกจาก 

การจัดอบัรมเป็นิประจำา7 (regular) ข้องสูถาบัันิฯ เองแล้ว ยังม่การจัดอบัรมตามการ

ร้องข้อข้องหนิว่ยงานิเคร่อข้า่ยตา่งๆ (on request) ตดิตอ่ให้สูถาบันัิฯ ที่ำาการจดัอบัรมให้

เป็นิการเฉพิาะกลุ่มหร่อท่ี่�เร่ยกว่าเป็นิลักษณะ tailor - made อ่กด้วย เช่นิ ม่องค์กรทุี่นิ 

ข้อใหจ้ดัอบัรมใหผู้แ้ที่นิจากเกาหลเ่หน่ิอในิหวัข้อ้ Population and Development หรอ่ 

FHI 360 ให้ทีุ่นิสูถาบันัิฯ เพิ่�อจัดอบัรมเร่�อง Capacity Building Against Domestic 

Violence ให้กับักลุ่มนิักกฎหมายและคนิที่ำางานิข้ับัเคล่�อนิสูังคมจากประเที่ศอิหร่านิ 

เป็นิต้นิ (ดูตัวอย่างการอบัรมเหล่านิ่�ในิตาราง 5.2 และ 5.3)

7 สูถาบัันิฯ จะที่ำาการสูำารวจความตอ้งการจดัอบัรมข้องคณาจารย์ และประกาศตารางการจัดอบัรมลว่งหนิา้
บันิเว็บัไซต์เป็นิระยะเวลาอย่างนิ้อย 6 เด่อนิ

ในิภาพิรวมสูรุปได้ว่าตั�งแต่ที่ศวรรษท่ี่�สูามจนิถ่งปัจจุบัันิ (พิ.ศ. 2535 - 2564) 

สูถาบัันิฯ ไดจั้ดการอบัรมระยะสูั�นิตามการร้องข้อจากองค์กรที่นุิ และภาคเ่ครอ่ข้า่ยวชิาการ

ให้แก่ผู้ เข้้ารับัการอบัรมเฉพิาะกลุ่มอย่างต่อเน่ิ�อง ดังตัวอย่างแสูดงในิตาราง 5.2  

ข้ณะเด่ยวกันิ สูถาบัันิฯ เป็นิ Collaborating Centre for Research in Human  

Reproduction ข้ององค์การอนิามัยโลก จ่งมักมค่วามร่วมมอ่กับั WHO ให้จัดการอบัรม

ระยะสูั�นิอย่างต่อเนิ่�องมาตลอด ดังรายละเอ่ยดในิตาราง 5.3 

ตาราง 5.2 การจัดอบรมั/ศ้กษาดูงานตามัการร้องขอของเคุร่อข่าย 
คุวิามัร่วิมัมั่อทางวิิชาการและองคุ�กรทุน

ปี พ.ศ. หัวข�อการึ่อบรึ่ม องค์กรึ่สันำับสันำุนำ ผู้้�รึ่ับผู้ิดีชอบ

2536- 
2537

โครงการโรคเอดสู์ 
ในิประเที่ศไที่ย 
(อบัรมผู้บัริหาร/กำาหนิด
นิโยบัายจากประเที่ศ
อินิโดนิ่เซย่)

AIDSCAP สูำานิักงานิ
กรุงเที่พิฯ

อภิชาติ  
จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์

2537 การรายงานิข่้าวเก่�ยวกับัโรค
เอดสู์ในิเอเช่ย: การเผชิญหนิ้า
กับัข้้อเที่็จจริง

UNFPA สูำานิักงานิ
กรุงเที่พิฯ และกรมวิเที่ศ
สูหการ

ยุพิินิ วรสูิริอมร

2541- 
2542

การสูร้างความตระหนิักและ
จิตสูำานิก่ในิเร่�องสูิที่ธุ์ิเด็ก 

UNICEF และสูำานิักงานิ 
คณะกรรมการประสูานิ
งานิเยาวชนิแห่งชาติ 

ยุพิินิ วรสูิริอมร

2549 The Third RHINO Work-
shop on Information  
for Action: Facility and 
Community Focus

John Snow Inc. & 
MEASURE Evaluation, 
กระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้,  
และ สูวรสู.

ช่�นิฤที่ัย  
กาญจนิะจิตรา
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ปี พ.ศ. หัวข�อการึ่อบรึ่ม องค์กรึ่สันัำบสันำุนำ ผู้้�รึ่ับผู้ิดีชอบ

2550 IPSR Writeshop on  
การพัิฒนิาศักยภาพิ 
ในิการเผยแพิร่ผลงานิวิชาการ
ในิวารสูารวิชาการ

สูสูสู. ช่�นิฤทัี่ย  
กาญจนิะจิตรา

2551 Study Visit on Popula-
tion and Health  
Programs and Policies

Ministry of Health  
and Population, 
Nepal

อมรา สูุนิที่รธุ์าดา

2552 Workshop on Writing for 
International Publication

สูสูสู. ช่�นิฤทัี่ย  
กาญจนิะจิตรา

2552 HMN Inter-Country 
Workshop on HIS  
Strategic Planning 

Health Metrics 
Network 

ช่�นิฤทัี่ย  
กาญจนิะจิตรา

2552 Workshop on Maternal 
and Neonatal Health: 
Safe Motherhood 
Program

SSMP, Nepal ปัที่มา ว่าพัิฒนิวงศ์

2552 Training Course on 
Techniques of Demo-
graphic Analysis and 
Population and Health 
Studies

Ministry of Health 
and Population, 
Nepal

สูุร่ย์พิร พิันิพิ่�ง

2555 Gender and HIV/AIDS 
Vulnerability

RENEW Bhutan อมรา สูุนิที่รธุ์าดา

ปี พ.ศ. หัวข�อการึ่อบรึ่ม องค์กรึ่สันำับสันำุนำ ผู้้�รึ่ับผู้ิดีชอบ

2555 Training in Research 
Methodology and  
Data Analysis 

Sherubtse College, 
Bhutan

อมรา สูุนิที่รธุ์าดา

2555 Curriculum Development 
on Population Science

UNFPA อมรา สูุนิที่รธุ์าดา

2556 Training Course on 
Labour Administration 
and Employment  
Services

Ministry of Labour  
and Human Resourc-
es, Bhutan

พิิมลพิรรณ  
อิศรภักด่

2558 Capacity Building 
Against Domestic 
Violence

FHI 360 กฤตยา อาชวนิิจกุล

2560 Writing Workshop on 
Population Ageing 
Research in ASEAN

Mahidol-Norway  
Capacity Building 
Initiative for ASEAN 
และสูำานิักงานิพิัฒนิา
นิโยบัายสูุข้ภาพิระหว่าง
ประเที่ศ

ช่�นิฤที่ัย  
กาญจนิะจิตรา

2561, 
2562 

Mekong Scholars Pro-
gram Writing Workshop 
in the Social Sciences

The Henry Luce 
Foundation via 
University of Utah

อาร่ จำาปากลาย

2562 Capacity Building 
Against Domestic 
Violence

FHI 360 อมรา สูุนิที่รธุ์าดา

2563 Virtual Online Training 
on Together against 
Child Labour

FHI 360 อมรา สูุนิที่รธุ์าดา
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ตาราง 5.3 การจัดอบรมั/ศ้กษาดูงานภายใต้การสุนับสุนุนของ WHO 
ในฐานะเป็น WHO Collaborating Centre for Research  

in Human Reproduction

ปี พ.ศ.  
ที�จัดี ชื�อการึ่อบรึ่ม องค์กรึ่ 

สันำับสันำุนำ ผู้้�รึ่ับผู้ิดีชอบ

2547-
2551

Operations Research/Work-
shop in Reproductive Health 
and HIV/AIDS

Population 
Council, 
WHO

อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์

2548 Clinical Training on Repro-
ductive Health (อบัรมคณะ
แพิที่ย์จากประเที่ศเกาหล่เหนิอ่)

WHO ช่�นิฤทัี่ย กาญจนิะจิตรา

2551, 
2555, 
2556 

Proposal Development 
Workshop on Social Science 
and Operations Research in 
Medical Abortion

WHO อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์

2553 Regional Investigators  
Workshop on Data Analysis 
for the Projects on Improving 
Access to Sexual and Repro-
ductive Health Information 
for Young Migrants

WHO Philip Guest

2554 Workshop on Researching 
Violence against Women  
in Southeast Asia and  
the Pacific

WHO, 
UNFPA, and 
UN Partner 
for Preven-
tion

ช่�นิฤทัี่ย กาญจนิะจิตรา

ปี พ.ศ.  
ที�จัดี ชื�อการึ่อบรึ่ม องค์กรึ่ 

สันำับสันำุนำ ผู้้�รึ่ับผู้ิดีชอบ

2557 Study Visit Course on Explo-
sure the Public Health Care 
in Thailand (for staff of 
Ministry of Health, Sri Lanka)

WHO สูุร่ย์พิร พิันิพิ่�ง

2558 Study Visit Course on Explo-
sure the Reproductive, 
Maternal, Newborn, Child 
and Adolescent Health in 
Thailand (for staff of Ministry 
of Health, Sri Lanka)

WHO สูุร่ย์พิร พิันิพิ่�ง

2558 Training Workshop on Vital 
Statistics for the Delegates  
or Ministry of Public Health, 
Afghanistan

WHO ปัที่มา ว่าพิัฒนิวงศ์

2558 Workshop on Applying 
Statistics in Social Sciences 
(for staff of University of 
Public Health, Myanmar)

WHO อาร่ จำาปากลาย

2560, 
2562 

Burden of Disease and 
Cost-Effectiveness Analysis 
(for staff of Department  
of Public Health, Ministry of 
Health and Sports, Myanmar)

WHO พิจนิา หันิจางสูิที่ธุ์ิ�
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นิอกจากน่ิ� ยงัม่ข้้อตกลงพิเิศษอก่หนิ่�งประเภที่ท่ี่�สูมควรนัิบัวา่เปน็ิงานิบัรกิารวชิาการ

ด้านิการจัดอบัรมข้องสูถาบันัิฯ ด้วย นิั�นิค่อข้้อตกลงที่่�สูถาบันัิฯ ที่ำากับั UNFPA, Thailand 

ในิแผนิงานิ Development of a Research Agenda towards a Gender -  

Sensitive Reproductive Health Programme (พิ.ศ. 2541 - 2544) ที่่�ประกอบัด้วย

เป้าหมาย 4 ด้านิค่อ

(1) จัดที่ำารายงานิสัูงเคราะห์สูถานิการณ์เร่�องเพิศภาวะและอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์และ 

ช่�ช่องว่างและที่ิศที่างลำาดับัความสูำาคัญข้องการวิจัยในิประเด็นิท่ี่�เก่�ยวข้้อง  

ได้ผลผลิตเป็นิรายงานิช่�อ Gender, Sexuality and Reproductive Health 

in Thailand (Gray & Punpuing, 1999)

(2) พัิฒนิาระเบ่ัยบัวิธุ์่วิจัยและเคร่�องม่อในิการเก็บัข้้อมูลท่ี่�จะใช้ในิการวิเคราะห์

ข้้อมูลที่่�เก่�ยวข้้องกับัความละเอ่ยดอ่อนิเร่�องเพิศภาวะ (gender)

(3) สูรา้งเสูรมิความเข้้มแข็้งในิระดับัชาตใินิการที่ำาวิจยัเก่�ยวกบััเพิศภาวะ (gender) 

ประกอบัด้วย การให้ทีุ่นิวิจัยในิระยะเวลาสูองปีแก่นิักวิจัยชำานิาญการ จำานิวนิ  

4 ทีุ่นิจาก 4 ภูมิภาค และนิักวิจัยรุ่นิเยาว์ อก่จำานิวนิ 16 ทีุ่นิจาก 4 ภูมิภาค 

ภูมิภาคละ 4 โครงการ และการพัิฒนิาหลักสููตรและคู่ม่อในิการจัดอบัรม 

ใหน้ิกัวิจยัทัี่�ง 20 คนิท่ี่�ไดร้บััการคดัเลอ่ก มก่ารแยกจัดในิแตล่ะภูมิภาคกอ่นิท่ี่�จะ

เริ�มดำาเนิินิงานิวิจัย รวมถ่งการจัดอบัรมให้นิักวิจัยรุ่นิเยาว์ในิเร่�องการจัดที่ำา

รายงานิและการสู่�อสูารเชิงนิโยบัายด้วย 

(4) ติดตามและประเมินิผลการดำาเนิินิงานิวิจัยจนิเสูร็จสิู�นิสูมบูัรณ์ และจัดสูัมมนิา

เพิ่�อเผยแพิร่ผลงานิวิจัยสูู่หนิ่วยงานิที่่�เก่�ยวข้้อง

ทัี่�งน่ิ� ผลผลิตข้องแผนิงานิข้้างต้นิในิข้้อ (3) ค่อหนัิงสู่อ “ค่่มือการอบรมเชิงปฏิิบัติ

การ โครงการพัฒนิางานิวิจัยด้้านิเพศึภาวะ มิติทางเพศึ และอนิามัยเจริญพันิธ์ุ์” (บุัปผา 

ศิริรัศม่, เบัญจา ยอดดำาเนินิิ - แอ็ตติกจ์ และอลันิ เกรย์, 2544) และผลผลิตข้องข้้อ (4) 

ค่อรายงานิการวิจัย โครงการพิัฒนิางานิวิจัยด้านิเพิศภาวะ มิติที่างเพิศ และอนิามัย 

2529-2537
Institute of Population Studies, 
University of Exeter:
1. Workshop on Need assessment 

in family planning
2. Research development in 

reproductive and sexual health

2536-ปจจุบัน
การอบรมระยะส้ันตามการรองขอ
ของหนวยงาน: AIDCAP, UNFPA, 
UNICEF, Ministry of Health and 
Population, NEPAL, FHI360, 
WHO etc.

2542-2546
South-South Cooperation, 
JICA: Population and 
reproductive health research

ประมาณหลัง 2547
M&E ภาษาไทย: 
การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

2543-2559
Carolina Population Center, UNC at 
Chapel Hill (MEASURE Evaluation, USAID):
1. Monitoring and evaluation of 

population health and nutrition 
program-PHN

2. Monitoring and evaluation of 
HIV/AIDS program

3. MEASURE Communication research 
to policy makers (East-West Center)

2541-2544
Development of a research 
agenda towards a Gender-
Sensitive Reproductive Health 
Programme, UNFPA Thailand: 
การพัฒนางานวิจัยดานเพศภาวะ 
มิติทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ

การอบรมระยะส้ันภายใตความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
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เจริญพิันิธุ์ุ์ จำานิวนิ 4 เล่ม (จรรยา เศรษฐบัุตร และบุัปผา ศิริรัศม่, 2545ก; จรรยา  

เศรษฐบัุตร และบัุปผา ศิริรัศม,่ 2545ข้; บุัปผา ศิริรัศม ่และจรรยา เศรษฐบุัตร, 2545ก; 

บัุปผา ศิริรัศม่ และจรรยา เศรษฐบัุตร, 2545ข้)

5.4 สัถิติและหัวข�อของการึ่จัดีอบรึ่มรึ่ะยะสัั�นำ พ.ศ. 2547-2562

การอบัรมระยะสูั�นิข้องสูถาบัันิฯ ที่่�มบ่ัันิที่ก่ไว้ในิฐานิข้้อมูลตั�งแต่ พิ.ศ. 2547 - 2562 

แสูดงให้เห็นิว่ากว่า 16 ปีท่ี่�ผ่านิมา สูถาบัันิฯ จัดอบัรมทุี่กลักษณะรวมแล้ว 199 ครั�ง 

ด้วยกันิ จำาแนิกได้เป็นิการจัดอบัรมท่ี่�ใช้ภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษในิจำานิวนิใกล้เค่ยงกันิ 

ค่อ ภาษาไที่ย 101 ครั�ง และภาษาอังกฤษ 98 ครั�ง (ตาราง 5.4) โดยหากพิิจารณาเฉพิาะ

การจัดอบัรมภาษาไที่ยพิบัว่าม่การจัดอบัรมในิลักษณะจัดเป็นิประจำามากกว่าที่่�หนิ่วยงานิ

ร้องข้อเล็กนิ้อย (52 ครั�ง เที่่ยบักับั 49 ครั�ง ตามลำาดับั) ข้ณะที่่�การอบัรมนิานิาชาติซ่�งใช้

ภาษาอังกฤษนิั�นิเป็นิการจัดโดยการร้องข้อจากหนิ่วยงานิต่างๆ มากกว่าสูองเท่ี่า (68 ครั�ง 

เที่่ยบักับัการจัดอบัรมประจำาข้องสูถาบันัิฯ 28 ครั�ง) สูำาหรับัการจัดการอบัรมระยะสูั�นิตาม

การรอ้งข้อจากหนิว่ยงานิต่างๆ นิั�นิ มทั่ี่�งที่่�จัดแบับัต่อเน่ิ�องหลายครั�ง และจัดครั�งเด่ยว เช่นิ 

ในิ พิ.ศ. 2547 ม่การจัดการอบัรมที่างด้านิสูถิติชั�นิสููงสูำาหรับัการวิจัยที่างสูังคมศาสูตร์  

เร่�อง Multi - level Analysis จำานิวนิ 3 ครั�ง ในิปี 2548 สูถาบัันิฯ ม่การจัดการอบัรม 

เชิงปฏิบััติการการใช้ข้้อมูล Panel Data จำานิวนิ 7 ครั�งด้วยกันิ เป็นิต้นิ 

เม่�อพิิจารณาจากหัวข้้อข้องการอบัรมท่ี่�เป็นิการจัดตามการร้องข้อจากหน่ิวยงานิ

ต่างๆ แล้วพิบัว่า หัวข้้อท่ี่�หน่ิวยงานิภายนิอกสูนิใจให้สูถาบัันิฯ เป็นิผู้จัดการอบัรมให้มาก

ท่ี่�สูุด ได้แก่ สูถิติและการวิเคราะห์ และเร่�องอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ รองลงมาค่อประเด็นิ

ประชากรกับัสุูข้ภาพิ นิอกจากนิ่�ยังพิบัว่าหัวข้้อการอบัรมท่ี่�ได้รับัความนิิยมมากข้่�นิในิช่วง 

ปีหลังๆ ได้แก่ การอบัรมในิเร่�องโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นิ GIS และโปรแกรม 

การฝึึกที่ักษะต่างๆ เป็นิต้นิ 

ตาราง 5.4 จำานวินการจัดอบรมัในแต่ละปี  
จำาแนกตามัภาษาที�ใช้และประเภทของการอบรมั พ.ศ. 2547-2562

พ.ศ.  
ที�จัดี 
อบรึ่ม

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รึ่วม 

ทั�งหมดีจัดีตาม 
การึ่รึ่�องขอ

จัดี 
ปรึ่ะจำา รึ่วม จัดีตาม 

การึ่รึ่�องขอ
จัดี 

ปรึ่ะจำา รึ่วม

2547 7 2 9 10 2 12 21

2548 13 3 16 14 3 17 33

2549 2 0 2 4 2 6 8

2550 1 1 2 3 1 4 6

2551 5 3 8 5 2 7 15

2552 10 4 14 9 2 11 25

2553 3 4 7 1 2 3 10

2554 1 3 4 4 1 5 9

2555 3 3 6 4 2 6 12

2556 2 1 3 5 1 6 9

2557 1 1 2 0 0 0 2

2558 1 3 4 7 0 7 11

2559 0 4 4 3 0 3 7

2560 0 7 7 1 1 2 9

2561 0 6 6 4 1 5 11

2562 0 7 7 4 0 4 11

รวิมั 49 52 101 78 20 98 199
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สูำาหรับัหัวข้้อในิการจัดอบัรมในิช่วง พิ.ศ. 2547 - 2562 นิ่� (ดูตาราง 5.5) พิบัว่า 

สูถาบัันิฯ มก่ารจัดอบัรมในิสูองประเด็นิหลักค่อ ด้านิที่่�เก่�ยวกับัเที่คนิิควิธุ์่ข้องการวิจัย และ

ดา้นิท่ี่�เก่�ยวกับัเน่ิ�อหาที่างประชากรและสูงัคม ในิดา้นิการวจิยันัิ�นิ เห็นิไดชั้ดเจนิว่าหวัข้อ้การ

อบัรมท่ี่�เก่�ยวกับัการวิจัยเชิงคุณภาพิม่จำานิวนิครั�งในิการจัดสููงสุูดค่อรวม 38 ครั�ง  

โดยจัดอบัรมเป็นิภาษาไที่ยเก่อบัทัี่�งหมด ม่การจัดเป็นิภาษาอังกฤษเพิ่ยงครั�งเด่ยวเที่่านัิ�นิ  

หวัข้้อรองลงมาคอ่การวิจัยตดิตามและประเมินิผลโครงการ มก่ารจดัทัี่�งสูิ�นิ 31 ครั�ง จดัเป็นิ

ภาษาอังกฤษ (25 ครั�ง) มากกว่าภาษาไที่ยท่ี่�ม่เพิ่ยง 6 ครั�งเท่ี่านัิ�นิ และเก่อบัทัี่�งหมด

เปน็ิการจัดภายใต้โครงการ MEASURE Evaluation นิอกจากน่ิ�เป็นิการจัดอบัรมหัวข้อ้วิจยั

เชิงปฏิบััติการ (25 ครั�ง) และระเบั่ยบัวิธุ์่วิจัยและสูถิติ (24 ครั�ง) ตามลำาดับั ที่่�น่ิาสูนิใจ 

ค่อ เม่�อ “คณะกรรมการจริยธุ์รรมการวิจัย สูถาบันัิวิจัยประชากรและสูังคม” ได้เข้้าไปเป็นิ

สู่วนิหน่ิ�งข้องระบับัจริยธุ์รรมการวิจัยในิคนิข้องมหาวิที่ยาลัยมหิดล สูถาบัันิฯ ก็ได้เริ�ม 

จัดอบัรมเก่�ยวกับัจริยธุ์รรมการวิจัย ตั�งแต่ พิ.ศ. 2559 เป็นิต้นิมา โดยจัดปีละหน่ิ�งครั�ง

ตาราง 5.5 จำานวินการจัดอบรมัในห้ัวิข้อต่างๆ  
จำาแนกตามัภาษาของการอบรมั พ.ศ. 2547-2562

ปรึ่ะเดี็นำในำการึ่จัดีอบรึ่ม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รึ่วม

วิจัยเชิงคุณภาพิ 37 1 38

วิจัยติดตามประเมินิผล 6 25 31

วิจัยเชิงปฏิบััติการ 17 8 25

ระเบั่ยบัวิธุ์่วิจัยและสูถิติ 8 16 24

วิจัยเชิงปริมาณ 3 2 5

วิจัยแบับั longitudinal 7 0 7

วิจัยที่างสูังคมศาสูตร์ 2 1 3

จริยธุ์รรมการวิจัย 3 0 3

ประเด็นิสูุข้ภาพิ 6 14 20

การเข้ย่นิบัที่ความวิชาการ 8 11 19

ประเด็นิประชากร 0 4 4

เพิศภาวะ/เพิศวิถ่/ความรุนิแรงบันิ
ฐานิเพิศ

0 3 3

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ 0 9 9

โปรแกรมสูำาเร็จรูป 1 1 2

ความสูุข้ในิการที่ำางานิ 2 0 2

การย้ายถิ�นิ 0 1 1

นิโยบัาย 1 1 2

เศรษฐศาสูตร์พิฤติกรรม 0 1 1

รวิมั 101 98 199
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หากนิำาประเด็นิหัวข้้อการ

จัดอบัรม มาสัูงเคราะห์ร่วมกับั

ลักษณะข้องการจัดอบัรมและ

ภาษาข้องการอบัรม พิบัว่าในิการ

อบัรมภาษาไที่ยนัิ�นิ การจัดอบัรม

ในิเร่�องการวิจัยเชิงคุณภาพิ การ

วิจัยเชิงปฏิบััติการ การวิจัยเชิง

ปริมาณ และการติดตามประเมินิ

ผล ม่ลักษณะเป็นิการจัดอบัรม

แบับัเป็นิประจำามากกว่า ข้ณะที่่�

ประเด็นิอ่�นิๆ นิั�นิเป็นิลักษณะการ

ร้องข้อจากหน่ิวยงานิอ่�นิ สูำาหรับั

การจัดอบัรมภาษาอังกฤษ การ

อบัรมในิเร่�องการติดตามประเมินิ

ผลและการวิจัยเชิงปฏิบััติการเป็นิ

ลักษณะข้องการอบัรมแบับัเป็นิ

ประจำามากกว่า สูำาหรับัจำานิวนิ 

ผู้เข้้าร่วมอบัรมพิบัว่า ผู้เข้้าอบัรม

สู่วนิใหญ่ในิการจัดอบัรมประเด็นิ

ต่างๆ ตัวเลข้อยู่ที่่�จำานิวนิ 11 - 30 

คนิ ทัี่�งการอบัรมภาษาไที่ยและ

อังกฤษ 

5.5 ก�าวต่อไปของการึ่อบรึ่มรึ่ะยะสัั�นำของสัถาบันำฯ

การจัดอบัรมระยะสูั�นิข้องสูถาบัันิฯ นัิบัแต่เริ�มต้นิในิ พิ.ศ. 2520 จนิถ่งปัจจุบัันิ  

มิได้เป็นิภารกิจท่ี่�แยกข้าดจากการที่ำางานิวิจัยและการเร่ยนิการสูอนิแต่อย่างใด งานิอบัรม

ไม่เพิ่ยงสูนัิบัสูนุินิให้บัุคลากรด่งความรู้และประสูบัการณ์ข้องตนิเองจากงานิวิจัยและ 

งานิสูอนิมาใช้ในิงานิอบัรมเที่่านัิ�นิ แต่ยังช่วยเสูริมศักยภาพิสูร้างความเช่�ยวชาญให้กับั 

บัุคลากรสูถาบัันิฯ อ่กด้วย ดังท่ี่�อด่ตผู้อำานิวยการคนิที่่�สู่�กล่าวไว้ในิการจัดสูนิที่นิากลุ่ม 

เร่�องงานิอบัรมข้องสูถาบันัิฯ เม่�อวันิที่่� 3 พิฤศจิกายนิ 2557 ว่า 

คือไมใ่ช่การอบรมแยกมาเดี้�ยวๆ อันิที�นิำาจริงๆ คือการวิจัย อันิที�สอง
คอื การจดั้การเรยีนิการสอนิ แลว้กก็ารอบรม แลว้กน็ิำามาส่เ่อกสารประกอบ
การสอนิ แล้วก็หุนัิงสือหุรือว่าตำารา มันิไปด้้วยกันิทั�งหุมด้เลย...ไม่ว่าจะเป็นิ
กับ Exeter หุรือว่าอบรมตั�งแต่ต้นิ ไม่ว่าจะอบรมภาษาไทย ปีแรกจำาได้ ้
มันิเกิด้จากงานิวิจัยก่อนิ แล้วมันิเป็นิการกระจายผลงานิวิจัยอีกร่ปแบบหุนึิ�ง 
พร้อมทั�งสร้างความเข้มแข็งศัึกยภาพของคนิสถิ่าบันิฯ ด้้วย มันิไปด้้วยกันิ
เป็นิกระบวนิทั�งหุมด้เลย 

(เบัญจา ยอดดำาเนินิิ - แอ็ตติกจ์, 3 พิฤศจิกายนิ 2557, สูนิที่นิากลุ่ม)
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กว่าสูามที่ศวรรษที่่�สูถาบัันิฯ จัดให้มก่ารอบัรมระยะสูั�นิด้านิ

การวจิยัประชากรและสูงัคม ได้ตอบัสูนิองความตั�งใจตั�งแตแ่รกเริ�ม

ท่ี่�จะเผยแพิร่ความรูด้า้นิประชากรและความเข้้าใจสูงัคม การอบัรม

ระยะสูั�นิทุี่กลักษณะข้องสูถาบัันิฯ เป็นิบัริการวิชาการท่ี่�ถ่ายที่อด

ความรู้ความเช่�ยวชาญจากการศ่กษาวิจัยด้านิประชากรและสูังคม

ข้องสูถาบัันิฯ ให้กับัผู้เข้้าร่วมรับัการอบัรมทีุ่กกลุ่มจากทีุ่กประเที่ศ

ท่ี่�เข้้าร่วม นิอกเหน่ิอจากเป็นิประโยชนิ์ต่อหน่ิวยงานิในิการพิัฒนิา

ที่รัพิยากรบุัคคลให้ม่คุณภาพิยิ�งข่้�นิแล้ว ประโยชนิ์อ่กประการหน่ิ�ง

ค่อการสูร้างเคร่อข้่ายบัุคลากรระหว่างสูถาบัันิฯและผู้เข้้าร่วม 

การอบัรม ที่ั�งจากหนิ่วยงานิภาครัฐและองค์กรพิัฒนิาเอกชนิต่างๆ 

ที่ั�งภายในิและระหว่างประเที่ศ 

ที่า่มกลางข้้อที่า้ที่ายในิปัจจบัุันิที่่�สูถานิการณโ์รคติดเช่�อไวรสัู

โคโรนิาสูายพิันิธุ์ุ์ใหม่ 2019 ตั�งแต่ปลายปี พิ.ศ. 2562 เป็นิต้นิมา 

ที่ำาให้การเข้้าร่วมการอบัรมแบับัพิบัปะหนิ้าตากันิอย่างท่ี่�เคยที่ำากันิ

มาเป็นิไปได้ยากยิ�ง สูถาบัันิฯ ได้พิิจารณากระบัวนิการจัดอบัรม

ระยะสูั�นิแบับัออนิไลนิ์ ซ่�งได้เริ�มจัดไปบั้างแล้วตั�งแต่ พิ.ศ. 2563 

เพิ่�อให้การจัดอบัรมระยะสูั�นิเช่นิน่ิ�จะยังคงเป็นิหนิ่�งในิภารกิจข้อง

สูถาบัันิฯ ต่อไปในิอนิาคต 

6
“คืนความรึู่้สัูส่ัังคม”
กฤตยา อาชวินิจกุล กุลภา วิจนสุาระ และพอตา บุนยตีรณะ

สูถาบัันิวิชาการข้องรัฐทุี่กแห่งมิได้อยู่ลอยๆ อย่างปราศจากความสัูมพิันิธ์ุ์กับัสัูงคม  

แต่ดำารงอยู่ได้ตลอดมาด้วยภาษ่ข้องประชาชนิ คำาถามสูำาคัญก็ค่อสูถาบัันิเหล่าน่ิ�จะ

ตอบัแที่นิสูังคมอย่างไร คำาข้วัญมหาวิที่ยาลัยมหิดลปัจจุบัันิท่ี่�ว่า “ค่อปัญญาข้อง 

แผ่นิดินิ” ซ่�งม่นิัยว่าเป็นิปัญญาท่ี่�เป็นิประโยชนิ์ต่อแผ่นิดินิ หร่อต่อสูังคมไที่ย หร่อต่อ

ประชาชนิสู่วนิใหญ่ข้องประเที่ศ เช่นินัิ�นิแลว้ หนิ่�งในิพัินิธุ์กิจสูำาคญัข้องสูถาบัันิวิชาการ

ท่ี่�จะที่ำาหนิ้าท่ี่�ข้องตนิให้ยังประโยชนิ์สูู่สัูงคมและสูู่ประชาชนิ ก็ค่อการสู่�อสูารเผยแพิร่

ผลงานิความรู้ข้องตนิสูู่สูังคม ที่ั�งท่ี่�เป็นิข้้อมูลตัวเลข้ ข้้อเที่็จจริง ข้้อค้นิพิบั เร่�องเล่า 

ความรู้สู่ก ความคิดเห็นิ และการวิพิากษ์ หร่อทีุ่กรูปแบับัรวมกันิ ผ่านิช่องที่างการ

สู่�อสูารสูาธุ์ารณะท่ี่�เปิดให้ผู้สูนิใจสูามารถเข้้าถ่งและใช้ประโยชนิ์จากข้่าวสูารข้้อมูล

ความรูเ้หล่านิั�นิได้ ตลอดคร่�งศตวรรษที่่�ผ่านิมา สูถาบัันิฯ ได้สูร้างพิ่�นิที่่�ที่างสูังคมด้วย

การ “คน่ิความรูสูู้สู่งัคม” สูำาคัญๆ 3 ลกัษณะด้วยกนัิ คอ่ การคน่ิความรูผ่้านิสูิ�งต่พิมิพ์ิ  

ผ่านิเวที่่ประชุม/เสูวนิา และออนิไลนิ์ผ่านิเว็บัไซต์ ดังรายละเอย่ดต่อไปนิ่�
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6.1 สัิ�งตีพิมพ์ของสัถาบันำฯ

การค่นิความรู้สูู่สูังคมท่ี่�สูถาบัันิฯ ที่ำามาตั�งแต่เริ�มก่อตั�งสูถาบัันิฯ ก็ค่อการต่พิิมพิ ์

ผลงานิท่ี่�ได้จากการที่ำางานิวิจัยโครงการต่างๆ การพิัฒนิาและเผยแพิร่องค์ความรู้ 

สููสู่าธุ์ารณะผ่านิการผลติตำาราและวารสูารท่ี่�รวบัรวมบัที่ความสูถานิการณด้์านิประชากรและ

ปรากฏการณ์ที่างสูังคมต่างๆ เป็นิประจำาอย่างต่อเน่ิ�อง ดังนิ่�

6.1.1 โครึ่งการึ่เผู้ยแพร่ึ่ขา่วสัารึ่และการึ่ศก่ษาดี�านำปรึ่ะชากรึ่: “เรึ่าตั�งใจให�
ทุกคนำรึ่้�เรึ่ื�องรึ่าวทางปรึ่ะชากรึ่”

โครงการเผยแพิร่ข่้าวสูารและการศ่กษาด้านิประชากร หรอ่ IPSR - PIES (Population  

Information and Education Services) เป็นิโครงการภายใตพ้ินัิธุ์กิจด้านิบัริการวิชาการ

ที่่�ริเริ�มข้่�นิในิ พิ.ศ. 2522 สูมัยผู้อำานิวยการคนิแรก1 ที่่�ตั�งใจเผยแพิร่ความรู้และความเข้้าใจ

ด้านิสูถานิการณ์ประชากรแก่ประชาชนิทัี่�วไป ผ่านิการผลิตและเผยแพิร่สูิ�งพิิมพิ์ต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นิหนิังสู่อวิชาการ หนิังสู่อแปล หนิังสู่อแต่ง รายงานิวิจัย วารสูาร จดหมายข้่าว 

โปสูเตอร์ แผ่นิพัิบั ฯลฯ (สูถาบัันิวิจัยประชากรและสัูงคม, 2539, นิ. 71 - 77) ซ่�งยังคง

ดำาเนิินิการอยู่จนิถ่งปัจจุบัันิ อย่างไรก็ตาม การผลิตสิู�งพิิมพิ์ภายใต้โครงการเผยแพิร ่

ข้่าวสูารฯ น่ิ�ม่สูิ�งพิิมพิ์ต่อเนิ่�องท่ี่�แสูดงตัวตนิและตำาแหน่ิงแห่งที่่�ข้องสูถาบัันิฯ ชัดเจนิอยู่  

2 ประเภที่ รายละเอย่ดม่ดังนิ่�

1 ค่อรองศาสูตราจารย์ ดร.บัุญเลิศ เล่ยวประไพิ (ตำาแหนิ่งวิชาการในิข้ณะนัิ�นิ) ดำารงตำาแหนิ่งระหว่าง  
พิ.ศ. 2518 - 2523

(1) จดห้มัายข่าวิ “ประชากร
และการพัฒนา” ฉบัับัแรกก่อกำาเนิิด
เม่�อ พิ.ศ. 2523 จากการริเริ�มข้อง 

ผู้อำานิวยการคนิท่ี่�สูอง2 ในิระยะแรก

พิิมพิ์ด้วยกระดาษอาร์ตสูองสู่ ข้นิาด A4 จำานิวนิ 8 หนิ้า ต่พิิมพิ์ปีละ 6 ฉบัับั ตั�งแต่ 

ปีท่ี่� 31 ฉบัับัท่ี่� 2 พิิมพ์ิด้วยกระดาษถนิอมสูายตาหนิา 80 แกรม เพิิ�มจำานิวนิหนิ้าเป็นิ  

12 หน้ิา3 นิำาเสูนิอเน่ิ�อหาเก่�ยวกับังานิวิจัยที่างประชากร ข้่าวสูารที่างประชากร สูถิติ 

ท่ี่�น่ิาสูนิใจที่างประชากร และเร่�องราวการพิัฒนิาท่ี่�ทัี่นิยุคสูมัย รวมถ่งกิจกรรมต่างๆ  

ข้องสูถาบัันิฯ ผูเ้ข้่ยนิสู่วนิใหญ่เป็นิอาจารย์ นิักวิจัย และนิักศ่กษาข้องสูถาบัันิฯ 

สูำาหรับัการบัริหารจดหมาย

ข้า่วนัิ�นิ ในิช่วง พิ.ศ. 2523 - 2539 ใช้

การแต่ ง ตั� งอาจาร ย์คนิหนิ่� ง เป็นิ

บัรรณาธิุ์การบัริหารงานิเป็นิระยะๆ 

และตั�งแต่ พิ.ศ. 2539 ถง่ปัจจุบัันิ (พิ.ศ. 2564) เปิดให้บัุคลากรในิสูถาบันัิฯ ที่่�สูนิใจสูมัคร

เป็นิคณะที่ำางานิจดหมายข้่าวฯ ซ่�งในิแต่ละปีจะม่ผู้สูนิใจประมาณ 30 คนิ ม่การประชุม 

ทีุ่กเด่อนิ ผู้สูนิใจในิคณะที่ำางานิผลัดกันิเป็นิบัรรณาธุ์ิการประจำาฉบัับั คราวละ 3 - 4 คนิ  

การเผยแพิร่สูู่สูาธุ์ารณะนิั�นิเปิดให้ผู้สูนิใจสูามารถสูมัครสูมาชิกโดยไม่ม่ค่าใช้จ่ายและจัดสู่ง

ใหท้ี่างไปรษณย์่ จดหมายข้า่วฯ นิ่�เคยมสู่มาชิกถง่ประมาณ 11,000 ราย จำาแนิกเป็นิสูมาชิก

ที่่�เป็นิหนิ่วยงานิม่สัูดสู่วนิร้อยละ 57 และบัุคคลร้อยละ 43 

2 คอ่ผูช่้วยศาสูตราจารย ์ดร.ปราโมที่ย ์ประสูาที่กุล ดำารงตำาแหนิง่ช่วง พิ.ศ. 2523 - 2531 (ตำาแหน่ิงวชิาการ 
ในิข้ณะนิั�นิ)
3 ฉบัับัปีท่ี่� 31 ฉบัับัท่ี่� 1 ตุลาคม - พิฤศจกิายนิ 2553 เป็นิเพยีงฉบบัเดียวิท่ี่�ต่พิมิพ์ิสู่�สูทั่ี่�งฉบัับัจำานิวนิ 16 หน้ิา  
เพิ่�อฉลองการข้่�นิตก่ใหม่
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ต่อมาในิ พิ.ศ. 2549 ศาสูตราจารย์ ดร.ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล หัวหนิ้าคณะที่ำางานิ

จดหมายข้่าวฯ ริเริ�มให้พิัฒนิาจดหมายข้่าวฯ ในิรูปแบับัฐานิข้้อมูลจดหมายข่้าวท่ี่�เผยแพิร่

บันิเคร่อข้่ายอินิเตอร์เน็ิต (ตั�งแต่ปีที่่� 23 ฉบัับัที่่� 1 พิ.ศ. 2545 จนิถ่งปีท่ี่� 41 ฉบัับัที่่� 6  

พิ.ศ. 2564) เพ่ิ�อให้ผู้สูนิใจสูามารถเข้้าถ่งข่้าวสูารและบัที่ความในิจดหมายข่้าวได้รวดเร็ว

และลดปริมาณการพิิมพิ์ลง ที่ั�งยังสูามารถติดตามบัที่ความย้อนิหลังได้ จดหมายข่้าวฯ  

ในิเว็บัไซต์ปรับัตัวอ่กครั�งในิปี พิ.ศ. 2557 โดยให้ผู้เข้้าชมสูามารถแสูดงความเห็นิหร่อ 

แชร์บัที่ความผ่านิที่าง facebook ได้ อก่ที่ั�งม่ระบับัสูมัครสูมาชิกออนิไลนิ์ (subscribe) 

เพ่ิ�อสู่งข่้าวสูารและจดหมายข่้าวให้กบััสูมาชิกผ่านิ e-mail ความแตกต่างข้องจดหมายข่้าวฯ  

ในิเว็บัไซต์และฉบัับัพิิมพิ์ม่เพิ่ยงจดหมายข้่าวฯ บันิเว็บัไซต์แสูดงภาพิสู่ทัี่�งหมด ข้ณะท่ี่� 

ฉบัับัพิิมพิ์ใช้สูองสู่ (จงจิตต์ ฤที่ธุ์ิรงค์, การสู่�อสูารระหว่างบุัคคล [อ่เมล์], 2 พิฤษภาคม 

2557) เม่�อโลกข้้อมูลข้่าวสูารอยู่ในิระบับัดิจิตอลและออนิไลนิ์มากข่้�นิ หลังจาก 40 ปี 

ข้องการต่พิิมพิ์เผยแพิร่จดหมายข้่าวฯ ตั�งแต่ พิ.ศ. 2561 คณะที่ำางานิจดหมายข่้าวฯ ก็ได้

ลดจำานิวนิการพิิมพิ์ลงเหล่อประมาณ 4,000 ฉบัับั และเม่�อข้่�นิปีที่่� 42 ในิเด่อนิตุลาคม 

2564 น่ิ�ยอดพิิมพ์ิก็ลดลงเป็นิ 1,000 ฉบัับั โดยสู่งจดหมายข่้าวฯ ที่างไปรษณ่ย์ให้เฉพิาะ

สูมาชิกท่ี่�แจ้งความจำานิงไว้เท่ี่านัิ�นิ สูัดสู่วนิสูมาชิกท่ี่�เป็นิหนิ่วยงานิร้อยละ 48 และบุัคคล

ร้อยละ 52 โดยผู้สูนิใจสูามารถติดตามเนิ่�อหาในิจดหมายข้่าวฯ ผ่านิ “The Prachakorn” 

ได้อ่กช่องที่างหนิ่�ง

(2) วิารสุารประชากรและสุังคุมั (Journal of Population and Social  
Studies - JPSS) เป็นิวารสูารวิชาการด้านิประชากรและสูังคมราย 6 เด่อนิ จัดพิิมพ์ิฉบัับั
แรกเม่�อเด่อนิพิฤศจิกายนิ พิ.ศ. 2531 สูถาบัันิฯ จัดที่ำาวารสูารนิ่�เพิ่�อให้เป็นิเวที่ใ่นิการเผย

แพิรผ่ลงานิที่างวิชาการ ในิรปูข้องบัที่ความ รายงานิวจิยั บัที่วิจารณแ์ละแสูดงความคดิเหน็ิ

ต่างๆ จากนิักวิชาการทัี่�งในิประเที่ศไที่ยและชาวต่างชาติ ในิระยะแรกต่พิิมพิ์บัที่ความ 

ทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ โดยม่ผู้สูมัครเป็นิสูมาชิกและผู้สูนิใจเข่้ยนิบัที่ความสู่งมา 

ต่พิิมพิ์สูมำ�าเสูมอ (สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 2539, นิ. 74) 

ต่อมา JPSS ได้ปรับัที่ิศที่างให้เป็นิ

วารสูารบันิเวท่ี่วิชาการนิานิาชาติที่าง

ประชากรและสูังคมเต็มรูปแบับั ต่พิิมพ์ิ

เฉพิาะบัที่ความภาษาอังกฤษ และม่ 

ระบับัการประเมินิคุณภาพิบัที่ความโดย 

ไม่เปิดเผยตัวตนิทัี่�งผู้ประเมินิและผู้เข่้ยนิ  

(a “double - blind” peer review 

process) เปิดรับับัที่ความประเด็นิ 

หลากหลายทัี่�งที่างประชากรศาสูตร์และ

สูังคมศาสูตร์ ได้แก่ สูังคมวิที่ยา มานิุษย- 

วิที่ยา รัฐศาสูตร์ ประชากรสูิ�งแวดล้อม 

เศรษฐศาสูตร์ประชากร ประชากรและ

สูุข้ภาพิ ตลอดจนิประเด็นิที่างสูถิติและ

ระเบ่ัยบัวธิุ์ว่จิยั บัที่ความท่ี่�ได้รบััการต่พิมิพ์ิ 

จ่งรวมหัวข้้อต่างๆ ต่อไปนิ่�ค่อ ประชากรและการเปล่�ยนิแปลงครอบัครัว ประชากรสููงวัย 

เพิศภาวะ เพิศวิถ่ อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ การย้ายถิ�นิ ความเป็นิเมอ่ง แรงงานิ ปัจจัยที่่�กำาหนิด

และผลข้องการเปล่�ยนิแปลงประชากร จนิถ่งการเปล่�ยนิแปลงที่างสูงัคม และพิฤตกิรรมข้อง

ประชากร ตั�งแต่ Volume 25 ในิ พิ.ศ. 2560 เป็นิต้นิมา JPSS ได้ปรับัเพิิ�มการต่พิิมพิ์

เป็นิปีละ 4 ฉบัับั ที่ั�งนิ่� JPSS ยุติการพิิมพิ์เป็นิรูปเล่มในิ พิ.ศ. 2556 และปรับัเป็นิวารสูาร

ออนิไลนิ์เต็มตัวในิ พิ.ศ. 2557 โดยดัชนิ่ความนิ่าเช่�อถ่อ Citations Score จาก Scopus 

ในิช่วงสูองปีที่่�ผ่านิมา (พิ.ศ. 2563 - 2564) ข้อง JPSS คอ่ 0.74

4 ดูรายละเอ่ยดในิ https://www.scopus.com/sourceid/21100855500
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(3) สุารประชากรมัห้าวิิทยาลัย
มัหิ้ดล (Mahidol Population Gazette)  
ฉบัับัแรกเกิดข่้�นิในิ พิ.ศ. 2535 จากการ

ริเริ�มข้องผู้อำานิวยการคนิท่ี่�สูาม5 เร่ยก

สูั�นิๆ ว่า “สูารประชากร” เป็นิเอกสูาร 

สูิ�งพิิมพิ์แผ่นิเด่ยวข้นิาด A4 ลักษณะแบับั 

fact sheet ท่ี่�เสูนิอตัวเลข้ประมาณการ

และสูถิติช่พิที่างประชากรท่ี่�เป็นิปัจจุบัันิ

ท่ี่�สูุดและง่ายต่อการจัดเก็บั ในิระยะแรก 

ต่พิิมพิ์ปีละ 4 ฉบับัั ต่อมาในิ พิ.ศ. 2539 

ลดลงเหล่อปีละ 2 ฉบัับั ออกทุี่กกลางปี

และปลายปี (ฉบัับัเดอ่นิ ก.ค. และ ม.ค.) 

ม่ยอดพิิมพิ์ภาษาไที่ย 1,500 ฉบัับั และ

ภาษาอังกฤษ 500 ฉบัับั ด้านิหนิ้าเป็นิ

ตวัเลข้ที่างประชากรท่ี่�ได้จากคาดประมาณ  

แยกจำานิวนิเป็นิประชากรในิและนิอก 

เข้ตเม่อง จำานิวนิประชากรแยกตามภาค 

จำานิวนิประชากรแยกตามกลุ่ มอายุ  

โดยทัี่�งสูามกลุ่มน่ิ�จำาแนิกตามเพิศด้วย 

นิอกจากน่ิ�ยังม่สูถิติช่พิที่างประชากรท่ี่�

สูำาคัญๆ ได้แก่ อายุคาดเฉล่�ยเม่�อแรกเกิด 

5 รองศาสูตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์ 
(ตำาแหนิ่งวิชาการในิข้ณะนัิ�นิ) ดำารงตำาแหนิ่งช่วง 
พิ.ศ. 2531 - 2539 

อตัราเกิด อตัราตาย อตัราเพิิ�มประชากร อัตราเจริญพินัิธุ์ุร์วม และอัตราคมุกำาเนิิด เปน็ิต้นิ 

สู่วนิด้านิหลังอธุ์ิบัายวัตถุประสูงค์ ที่่�มาข้องข้้อมูลต่างๆ ที่่�นิำามาใช้ รวมที่ั�งคำาอธุ์ิบัายข้้อมูล

นิับัตั�งแต่ พิ.ศ. 2548 เป็นิต้นิมา สูารประชากรต่พิิมพิ์ในิเด่อนิมกราคมข้องทีุ่กปี 

เนิ่�องจากเป็นิตัวเลข้ประมาณการที่่�ม่ความแตกต่างนิ้อยมากในิช่วง 3 - 6 เด่อนิ ต่อมา 

สูถาบัันิฯ ได้เลิกจัดที่ำาสูารประชากรฉบัับัต่พิิมพ์ิตั�งแต่ปีที่่� 24 (พิ.ศ. 2558) โดยผู้สูนิใจ

สูามารถสู่บัค้นิและติดตามข้้อมูลปัจจุบัันิข้องสูารประชากรได้ผ่านิเว็บัไซต์ข้องสูถาบัันิฯ 

กล่าวได้ว่า 30 ปีข้องการเผยแพิร่สูารประชากรนิั�นิ ข้้อมูลตัวเลข้ที่่�ได้จากการคาดประมาณ

ประชากรไที่ยข้องสูถาบัันิฯ ถกูนิำาไปใช้ประโยชน์ิอย่างกว้างข้วางและหลากหลาย โดยเฉพิาะ 

เพิ่�อการวางแผนิงานิต่างๆ สูถานิการณ์ด้านิตัวเลข้ประชากรข้องสูถาบัันิฯ ถ่อเป็นิ 

แหล่งอ้างอิงข้้อมูลประชากรที่่�นิ่าเช่�อถ่อข้องที่ั�งสูังคมไที่ยและนิานิาชาติ 

อย่างไรก็ตาม ศาสูตราจารย์ ดร.ปัที่มา ว่าพิัฒนิวงศ์ ผู้จัดที่ำาสูารประชากรอย่าง 

ต่อเนิ่�องในิช่วง 17 ปีหลังนิ่�ได้กล่าวถง่การนิำาตัวเลข้จากสูารประชากรไปใช้ว่า “การจะนิำา

ตัวเลขอะไรไปใช้หุรืออ้างอิงตัวเลขใด้ๆ เราควรต้องทำาความเข้าใจที�ไปที�มาของตัวเลข 

เหุล่านัิ�นิก่อนิเสมอ” เน่ิ�องจากพิบัว่าม่การนิำาตัวเลข้ไปอ้างอิงอย่างไม่ถกูต้อง ท่ี่�พิบับ่ัอยกค็อ่ 

(1) นิำาตัวเลขจากสารประชากรปีต่างๆ มาแสด้งแนิวโน้ิมการเปลี�ยนิแปลงทางประชากร

แบบเรียงต่อกันิในิลักษณีะของอนิุกรมเวลา (หร่อเร่ยงต่อกันิตามลำาดับัเวลา) เน่ิ�องจาก

ตัวเลข้ทัี่�งหมดเหล่านัิ�นิได้จากการคาดประมาณอย่างเป็นิระบับัข้องสูิ�งท่ี่�ยังไม่ม่หร่อ 

ยังไม่เกิดข่้�นิ ณ เวิลาใดเวิลาห้น้�งเท่านั�น ซ่�งการคาดประมาณแต่ละครั�งอยู่บันิเง่�อนิไข้ 

ท่ี่�ต่างกันิ ดังนัิ�นิ การวิเคราะห์แนิวโนิ้มการเปล่�ยนิแปลงข้องประชากรจ่งควรใช้ตัวเลข้ 

จากสูถานิการณ์จริงที่่�ได้เกิดข้่�นิแล้ว ต่อด้วยตัวเลข้ในิปีที่่�ที่ำาประมาณการ (ไม่ม่ตัวเลข้จริง) 

และ (2) อ้างอิงตัวเลขประมาณีการจากสารประชากร ทั�งๆ ที�มีข้อม่ลจริงอย่่แล้ว (ปัที่มา 

ว่าพิัฒนิวงศ์, 2563) 
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6.1.2 รึ่ายงานำวิจัยและสัิ�งตีพิมพ์อื�นำๆ ของสัถาบันำฯ

นิอกจากการเผยแพิร่ข่้าวสูารด้านิประชากรข้้างต้นิแล้ว สูถาบัันิฯ ยังสูร้างช่องที่างที่่�

ที่ำาใหสู้ังคมไที่ยรู้เร่�องราวที่างประชากรและสูังคมผ่านิการเผยแพิร่และจดัพิิมพิ์รายงานิวิจยั 

ตำาราด้านิประชากรและสูังคม เอกสูารวิชาการ ที่ั�งเพิ่�อประกอบัการสูอนิและการศ่กษาวิจัย

มาอย่างต่อเนิ่�องตลอด 50 ปีที่่�ผ่านิมา ข้้อมูลสู่วนิที่่�อยู่ในิระบับับัันิที่ก่ข้องโครงการเผยแพิร่

ข้่าวสูารและการศ่กษาด้านิประชากรตั�งแต่ พิ.ศ. 2514 จนิถ่งเด่อนิมิถุนิายนิ 2564  

ม่จำานิวนิ 629 รายการ (ตาราง 6.1) เป็นิสูิ�งพิิมพิ์ภาษาไที่ย 429 เล่ม และภาษาอังกฤษ 

200 เล่ม ซ่�งสู่วนิใหญ่เปิดกว้างให้ผู้สูนิใจสูามารถเข้้าถ่งและดาวนิ์โหลดเพิ่�อการนิำาไปใช้

ประโยชน์ิผ่านิเว็บัไซต์ข้องสูถาบัันิฯ ได้ โดยประเด็นิและเนิ่�อหาข้องสูิ�งต่พิิมพิ์ข้องสูถาบัันิฯ 

ตลอด 50 ปนัีิ�นิสูอดคลอ้งสูมัพินัิธุ์ก์บััการดำาเนิินิโครงการวจิยัอยา่งชดัเจนิ นิั�นิคอ่ ในิจำานิวนิ

น่ิ�รอ้ยละ 77 คอ่รายงานิวิจยัหรอ่สูิ�งพิมิพิท์ี่่�ผลติภายใตโ้ครงการวจิยัตา่งๆ ด้วยจำานิวนิ 486 

รายการ สูัดสู่วนิประมาณร้อยละ 10 เป็นิสิู�งพิิมพิ์ต่อเนิ่�องท่ี่�จัดที่ำาเป็นิประจำาทีุ่กปี ที่ั�งท่ี่� 

เป็นิสูิ�งพิิมพ์ิภายใต้โครงการวิจัย ได้แก่ รายงานิสุูข้ภาพิคนิไที่ย สูถานิการณ์ผู้สููงอายุไที่ย 

และหนัิงสู่อประชากรและสัูงคมท่ี่�รวมบัที่ความในิการประชุมประจำาปี เป็นิต้นิ อ่กร้อยละ 

10 เป็นิเอกสูารที่างวิชาการข้องสูถาบัันิฯ ซ่�งสู่วนิใหญ่เป็นิเอกสูารประกอบัการประชุม/

สูัมมนิา และความรู้และข้่าวสูารด้านิประชากร นิอกจากน่ิ� ได้แก่ หนิังสู่อตำาราด้านิ

ประชากรศาสูตร ์การศ่กษาวิจัยที่างประชากรและสัูงคม ระเบ่ัยบัวธิุ์ใ่นิการศ่กษาวิจัยที่ั�งเชิง

คุณภาพิและปริมาณ เที่คนิิคการเก็บัข้้อมูล เป็นิต้นิ 

ตาราง 6.1 จำานวินสุิ�งตีพิมัพ�ของสุถีาบันฯ พ.ศ. 2514-มิัถีุนายน 2564  
จำาแนกตามัประเด็น

รายละเอ่ยดข้องการที่ำาให้สูังคมไที่ยรู้จักสูถาบัันิฯ และการนิำาเสูนิอผลงานิข้อง

สูถาบัันิฯ ผ่านิการต่พิิมพ์ิและเผยแพิร่รายงานิวิจัยและสูิ�งพิิมพิ์อ่�นิๆ ในิสู่วนิน่ิ�เป็นิการนิำา

เสูนิอภาพิรวมข้องงานิต่พิิมพิ์แต่ละช่วงที่ศวรรษ โดยรายละเอ่ยดในิสู่วนิที่่�เป็นิรายงานิ 

การวิจัยนัิ�นิสูามารถดูรายละเอ่ยดได้ในิบัที่ที่่� 3 คร่�งศตวรรษข้องงานิวิจัยประชากรและ

สูังคม ดังนิ่�

(1) ที่ศวรรษแรกข้องการก่อตั�งและเริ�มสูรา้งผลงานินัิ�นิ (พิ.ศ. 2514 - 2524) สูถาบัันิฯ 

ผลติเอกสูารสูิ�งพิมิพิเ์ปน็ิจำานิวนิ 55 รายการ (รปู 6.1) สูว่นิใหญ่เปน็ิรายงานิวจิยัในิประเดน็ิ

อนิามัยเจรญิพินัิธุ์ุ ์(ร้อยละ 62) ที่ั�งเร่�องวางแผนิครอบัครวั/คุมกำาเนิิด การประเมินิโครงการ
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9%
สุขภาวะและ
คุณภาพชีวิต

62%
อนามัยเจริญพันธุ29%

ประชากรและ
การเปล่ียนแปลง

N = 215

วางแผนิครอบัครวัในิพิ่�นิที่่�ตา่งๆ เพิ่�อสูนิบััสูนุินิการคุมกำาเนิิดภายใต้นิโยบัายควบัคมุจำานิวนิ

ประชากร รองลงมาในิสูัดสู่วนิร้อยละ 29 ค่อรายงานิวิจัยด้านิการเปล่�ยนิแปลงประชากร 

การย้ายถิ�นิ ที่่�สู่วนิใหญ่เป็นิภาษาอังกฤษ ข้ณะที่่�งานิพิิมพิ์ภาษาไที่ยมักเป็นิเอกสูารวิชาการ

เพิ่�อการสูร้างความรู้ความเข้้าใจด้านิประชากร รวมทัี่�งตำาราเพิ่�อการเร่ยนิการสูอนิในิ

หลักสููตรต่างๆ ข้องสูถาบัันิฯ เช่นิ คู่ม่อประชากร (2524) ระเบัย่บัวิธุ์่ที่างประชากรศาสูตร์ 

(2524) ที่ฤษฎ่และการศ่กษาที่างสัูงคมวิที่ยามานุิษยวิที่ยาการแพิที่ย์ (2523) เป็นิต้นิ  

ที่่�เหล่อร้อยละ 9 เป็นิรายงานิวิจัยในิประเด็นิที่่�เก่�ยวกับัพิฤติกรรมสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต

ข้องประชากรในิเข้ตเมอ่งและชนิบัที่

รูป 6.1 การกระจายร้อยละของเอกสุารสุิ�งพิมัพ� 
ของสุถีาบันฯ ในช่วิง พ.ศ. 2514-2524

(2) ต่อมาในิช่วงที่ศวรรษที่่�สูอง (พิ.ศ. 2525 - 2534) สูถาบัันิฯ ผลิตผลงานิต่พิิมพิ์

เพิิ�มข่้�นิเก่อบัเท่ี่าตัวและพิิมพิ์เป็นิภาษาไที่ยมากข่้�นิจากที่ศวรรษก่อนิหนิ้า ในิจำานิวนิงานิ 

ตพ่ิิมพิ์ 109 ชิ�นินิ่�ประมาณร้อยละ 80 เป็นิรายงานิวิจัยในิ 3 หัวข้้อใหญ่ นิั�นิค่อ อนิามัย

เจริญพิันิธุ์ุ์ (ร้อยละ 36) ที่่�ยังคงศ่กษาวิจัยประสูิที่ธุ์ิภาพิ ผลกระที่บั และการเข้้าถง่บัริการ

ข้องโครงการวางแผนิครอบัครัว/คุมกำาเนิิดตามนิโยบัายควบัคมุประชากร โดยเฉพิาะในิเข้ต

ชนิบัที่ข้องประเที่ศต่อเน่ิ�องจากที่ศวรรษท่ี่�แลว้ งานิต่พิมิพิใ์นิหัวข้้อสูขุ้ภาพิและคุณภาพิช่วิต

ข้องประชากร และหัวข้้อประเด็นิด้านิประชากรม่สูัดสู่วนิใกล้เค่ยงกันิค่อร้อยละ 28 และ

ร้อยละ 27 ตามลำาดับั โดยงานิวิจัยในิหัวข้้อสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิตนัิ�นิสู่วนิใหญ่เป็นิ 

การศ่กษาพิฤติกรรมและปัจจัยเก่�ยวข้้องสูุข้ภาพิด้านิต่างๆ ท่ี่�สู่งผลต่อความเป็นิอยู่และ

คณุภาพิช่วติ ไมว่า่จะเปน็ิท่ี่�อยู่อาศยั สูิ�งแวดลอ้ม โภชนิาการ การเข้้าถ่งบัรกิารสูาธุ์ารณสูขุ้ 

เป็นิต้นิ 

ข้ณะท่ี่�งานิต่พิิมพิ์ในิประเด็นิประชากรนัิ�นิ สู่วนิใหญ่เป็นิรายงานิวิจัยภาษาอังกฤษ 

ท่ี่�สู่งแหล่งทีุ่นิต่างประเที่ศ และด้วยเจตนิาท่ี่�จะให้สูังคมไที่ยรู้จักและเข้้าใจประชากร  

รวมทัี่�งเพิ่�อการเรย่นิการสูอนิในิหลกัสูตูรต่างๆ สูถาบัันิฯ จง่ไดจั้ดพิมิพิเ์อกสูารวิชาการและ

หนิังสู่อตำาราที่่�เป็นิภาษาไที่ย ได้แก่ 50 ล้านิกับัการพิัฒนิา (2527) ซ่�งรวบัรวมเร่ยงความ

ชนิะการประกวดในิวาระท่ี่�ประเที่ศไที่ยม่ประชากรครบั 50 ล้านิคนิ พิ่�นิฐานิการศ่กษา 

และหลักการวิจัยที่างประชากรและสูังคม (2525) เที่คนิิคการวิจัยภาคสูนิาม (2526) 

นิอกจากนิ่�อก่เกอ่บัร้อยละ 10 เป็นิงานิต่พิิมพิ์ในิประเด็นิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ ครอบัครัว และ

อ่�นิๆ เช่นิ โอกาสูในิช่วิตและปัญหาข้องเด็กผู้หญิงในิสูังคมไที่ย (2534) รักลูกให้ถูกที่าง 

(2531) ‘ศาลายา’ ชานิเม่องพิระนิครในิวันิพิรุ่งนิ่� (2526) เป็นิต้นิ

(3) ในิช่วง พิ.ศ. 2535 - 2544 สูถาบัันิฯ มจ่ำานิวนิผลงานิต่พิมิพ์ิใกลเ้คย่งกบััที่ศวรรษ

กอ่นิหนิา้ คอ่ 108 รายการ หนิ่�งในิสูามเป็นิรายงานิวิจยัในิประเด็นิว่าดว้ยอนิามัยเจรญิพินัิธ์ุุ์ 

ซ่�งสู่วนิใหญ่เป็นิการศ่กษาเก่�ยวกับัเอชไอว่/เอดส์ูในิประชากรกลุ่มเสู่�ยงต่างๆ และ 
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การวางแผนิครอบัครัว/คุมกำาเนิิด รองลงมาเป็นิงานิต่พิิมพ์ิในิเร่�องการเปล่�ยนิแปลง

ประชากร ดว้ยสูดัสูว่นิรอ้ยละ 25 แม้สูว่นิใหญจ่ะเป็นิรายงานิการวิจัย แต่ได้จัดพิมิพิเ์อกสูาร

ประกอบัการประชุมและหนิังสู่อตำาราอยู่บ้ัาง เช่นิ การประชุมวิชาการประชากรศาสูตร์ 

แหง่ชาต ิ(2535) ระเบ่ัยบัวธิุ์ท่ี่างประชากรศาสูตร ์(2539) ประชากรศาสูตร:์ สูารตัถศ่กษา

เร่�องประชากรมนิุษย์ (2543) ตารางช่พิ: เคร่�องม่อสูำาคัญที่างประชากรศาสูตร์ (2544)  

งานิต่พิิมพิ์ในิหัวข้้อสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิตประชากรในิช่วงนิ่�ม่สูัดสู่วนิร้อยละ 15  

สู่วนิใหญ่เป็นิรายงานิวิจัยว่าด้วยพิฤติกรรมสูุข้ภาพิและการเข้้าถ่งบัริการ รวมทัี่�งคู่ม่อ 

การวจิยัพิฤตกิรรมสูขุ้ภาพิ: วธิุ์ก่ารศก่ษาเชงิคณุภาพิ (2543) งานิต่พิมิพิใ์นิประเดน็ิสูขุ้ภาวะ

ครอบัครัวม่จำานิวนิเพิิ�มข้่�นิ โดยสู่วนิใหญ่เป็นิเร่�องการเล่�ยงดูลูก ข้ณะท่ี่�สูิ�งต่พิิมพิ์ในิหัวข้้อ

เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ เป็นิเร่�องความรุนิแรง บัที่บัาที่และสูถานิะข้องสูตร่ไที่ย รวมทัี่�ง 

ความสูัมพิันิธุ์์ข้องเพิศภาวะ เพิศวิถ่ และอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ นิอกจากนิ่�ยังม่สูิ�งต่พิิมพิ์ที่่�เป็นิ

เร่�องสูถานิการณท์ี่างดา้นิการเม่องปัจจุบันัิ เชน่ิ ‘หาย ตาย เจ็บั’ ภาพิสูะท้ี่อนิการถูกละเมิด

สูิที่ธิุ์มนิุษยชนิพิ่�นิฐานิข้องประชาชนิไที่ย (2536) กว่าจะถ่งวันิน่ิ�: ครบัรอบั 25 ปีข้อง

สูถาบัันิฯ (2539) 

(4) งานิต่พิิมพิ์ข้องสูถาบัันิฯ ในิที่ศวรรษท่ี่� 4 ม่ทัี่�งสูิ�นิ 156 รายการ สู่วนิใหญ่ 

เป็นิรายงานิวิจยัและสูิ�งพิมิพิภ์ายใตโ้ครงการวจิยั (รอ้ยละ 88) ในิหวัข้อ้สูขุ้ภาพิและคุณภาพิ

ช่วิตประชากรสููงที่่�สูุด คอ่ 58 รายการ ด้วยประเด็นิหลากหลาย ที่ั�งเร่�องข้องสูิ�งแวดล้อม 

ท่ี่�สู่งผลกระที่บัต่อคุณภาพิช่วิต พิฤติกรรมเสู่�ยง ปัจจัยสู่งเสูริมสูุข้ภาพิ และสูถานิการณ์ 

ด้านิสุูข้ภาพิจิต และสิู�งพิิมพิ์ต่อเนิ่�องภายใต้โครงการวิจัย เช่นิ รายงานิสูุข้ภาพิคนิไที่ย  

ซ่�งม่ทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาองักฤษ รองลงมาคอ่งานิต่พิมิพิใ์นิประเดน็ิประชากร ท่ี่�เก่อบัหนิ่�ง

ในิสูามเป็นิรายงานิวิจัยภาษาอังกฤษ และอ่กกว่าสูองในิสูามเป็นิงานิต่พิิมพิ์ภาษาไที่ย สู่วนิ

ใหญ่ข้องสูิ�งต่พิิมพิ์ในิประเด็นิประชากรนิ่�เป็นิเร่�องแรงงานิข้้ามชาติ ที่ั�งในิด้านิสูถานิการณ์

ภ าพิ ร วมและก า ร ศ่ กษ าในิ ร า ยล ะ เ อ่ ย ดบั า ง แ ง่ มุ ม  เ ช่ นิ  สูถ านิะค ว าม รู ้

เร่�องแรงงานิข้้ามชาติในิประเที่ศไที่ยและทิี่ศที่างการวิจัยท่ี่�พิ่งพิิจารณา (2545) คนิรับัใช้ 

ในิบ้ัานิ: แรงงานิอพิยพิจากพิม่ามาไที่ย (2548) เป็นิต้นิ นิอกจากน่ิ�ก็เป็นิเร่�องการเปล่�ยนิแปลง 
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ประชากร รายงานิการสูำารวจข้้อมูลในิโครงการการเฝึ้าระวังประชากรกาญจนิบัุร่ รวมทัี่�ง

หนิังสู่อประกอบัการประชุมประชากรและสูังคมท่ี่�ต่พิิมพิ์ต่อเน่ิ�องทีุ่กปี ตั�งแต่ พิ.ศ. 

2548 - 2562 และเอกสูารวิชาการเผยแพิร่ข้้อมูลความรู้ที่างประชากร เช่นิ การฉายภาพิ

ประชากรข้องประเที่ศไที่ย พิ.ศ. 2543 - 2568 (2546) ประเที่ศไที่ยควรม่พิลเมอ่งเที่่าไรถ่ง

จะด่ (2552) ศัพิที่านิุกรมการวิจัยที่างประชากรและสูังคม (2547) เป็นิต้นิ

งานิต่พิิมพิ์ในิประเด็นิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ในิช่วงที่ศวรรษน่ิ�ม่สัูดสู่วนิประมาณร้อยละ 

10 สู่วนิใหญ่เป็นิรายงานิวิจัยภาษาไที่ยในิเร่�องเก่�ยวกับัเอชไอว่/เอดส์ูในิลักษณะท่ี่�เช่�อมโยง

ที่ับัซ้อนิกับัประเด็นิอ่�นิๆ ได้แก่ ประเด็นิเอชไอว่/เอดสู์ในิกลุ่มประชากรต่างๆ เช่นิ เสู่ยง

และที่างเล่อกข้องผู้หญิงติดเช่�อเอชไอว่ในิประเที่ศไที่ย (2549) รัฐไที่ยกับัการปรับัเปล่�ยนิ

นิโยบัายเอดสูแ์ละอนิามยัเจรญิพินัิธุ์ุใ์นิกลุม่แรงงานิข้้ามชาต ิ(2550) ฯลฯ ประเดน็ิเอชไอว่/

เอดสู์กับัสูิที่ธุ์ิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ เช่นิ ถ่งเวลาต้องเข้้าใจและแก้ไข้...ความรุนิแรงที่างเพิศ 

เอดส์ู และที่้องไม่พิร้อม (2552) ฯลฯ ประเด็นิร่วมสูมัยด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ เช่นิ เร่�อง

เพิศจากข้่าว 3 ปี: ข้่มข้่นิ ที่้องไม่พิร้อม แม่วัยรุ่นิ และเที่คโนิโลย่ช่วยเจริญพิันิธุ์ุ์ (2554) 

National Sexual Behavior Survey of Thailand 2006 (2007) เป็นิต้นิ

งานิต่พิิมพ์ิว่าด้วยเร่�องเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ข้องสูถาบัันิฯ ในิที่ศวรรษน่ิ�เพิิ�มจำานิวนิข่้�นิ

อย่างมากเม่�อเที่่ยบักับัที่ศวรรษก่อนิ เป็นิรายงานิวิจัยที่ั�งหมด 16 รายการ ในิหัวข้้อต่างๆ 

โดยเฉพิาะงานิต่พิิมพิ์ภายใต้โครงการสูร้างองค์ความรู้เร่�องสูุข้ภาวะที่างเพิศ เช่นิ 

ประวัติศาสูตร์ข้องเพิศวิถ่: ประวัติศาสูตร์เร่�องเพิศ/เร่�องเพิศในิประวัติศาสูตร์ไที่ย (2551) 

วิธุ์่คิดเร่�องเพิศวิถ่ข้องรัฐไที่ย (2551) ช่วิต ตัวตนิ และเร่�องเพิศข้องสูาวประเภที่สูอง  

(2551) หนิังสู่อโป๊ตลาดล่าง: ความรู้ มายาคติ และจินิตนิาการในิเร่�องเพิศ (2551) ฯลฯ 

นิอกจากนิ่�ก็เป็นิเร่�องความรุนิแรงต่อผู้หญิง เป็นิต้นิ 

ที่ั�งนิ่� หนิังสู่อตำาราที่่�ต่พิิมพิ์ในิช่วงที่ศวรรษนิ่�ได้แก่ ศาสูตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิง

คุณภาพิ (2547) ซ่�งต่อมาเป็นิหนิ่�งในิหนิังสู่อท่ี่�ได้รับัความนิิยมจนิพิิมพิ์เป็นิครั�งที่่� 8 ในิ

ปัจจุบัันิ การประยุกต์ใช้สูถิติเบ่ั�องต้นิในิการวิจัยที่างสูังคมศาสูตร์ (2552) การวิเคราะห์

ข้้อมูลเชิงคุณภาพิ: การจัดการข้้อมูล การต่ความ และการหาความหมาย (2552) เป็นิต้นิ

(5) ในิช่วงที่ศวรรษท่ี่� 5 ข้องสูถาบัันิฯ มก่ารเปล่�ยนิแปลงลักษณะงานิต่พิมิพิเ์ผยแพิร่

หลายด้านิ ค่อ หนิ่�ง สูิ�งต่พิิมพิ์ภาษาอังกฤษลดสูัดสู่วนิลงเหล่อเพิ่ยงไม่ถ่งร้อยละ 20  

ข้ณะที่่�สูิ�งตพ่ิิมพิ์ภาษาไที่ยนิั�นิจากที่่�เคยม่สูัดสู่วนิประมาณร้อยละ 40 ในิช่วงก่อตั�งสูถาบันัิฯ 

เพิิ�มข้่�นิเป็นิร้อยละ 80 ในิปัจจุบัันิ สูอง หากพิิจารณาจากสูัดสู่วนิข้องเนิ่�อหาข้องสูิ�งตพ่ิิมพิ์

ในิที่ศวรรษน่ิ�แล้ว ได้สูะท้ี่อนิทิศทางการศ้กษาวิิจัยของสุถีาบันฯ ที�กำาลังมุ่ังไปสุู่ประเด็น
สุุขภาพและคุุณภาพชีวิิตของประชากรอย่างชัดเจน ด้วยสูัดสู่วนิงานิต่พิิมพิ์ที่่�มากกว่า 
คร่�งหนิ่�ง ประเด็นิรองลงมาค่อการเปล่�ยนิแปลงประชากรด้วยสัูดสู่วนิกว่าหนิ่�งในิสูาม  

ข้ณะท่ี่�ประเด็นิท่ี่�ลดสัูดสู่วนิข้องการศ่กษาวิจัยอย่างมากในิที่ศวรรษน่ิ�ก็ค่อ ประเด็นิเพิศ

ภาวะ/เพิศวิถ่ อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ และสูุข้ภาวะครอบัครัวที่่�ม่สัูดสู่วนิสูิ�งต่พิิมพิ์รวมกันิแล้ว

เพิ่ยงร้อยละ 7 เที่่านิั�นิ

งานิต่พิมิพิทั์ี่�งหมดในิประเดน็ิสูขุ้ภาพิและคุณภาพิช่วติประชากรเปน็ิรายงานิวจิยัหรอ่

สูิ�งต่พิิมพิ์ต่อเน่ิ�องท่ี่�เป็นิผลงานิข้องโครงการวิจัยเพ่ิ�อผลิตรายงานิสูถานิการณ์ด้านิสุูข้ภาพิ

คืืนคืวามรู้้�สู้่�สู่ังคืมคืรู่้�งศตวรู้รู้ษปรู้ะชากรู้และสู่ังคืม196 197



ประจำาปี กว่าร้อยละ 80 เป็นิภาษาไที่ย นิั�นิคอ่ รายงานิสูุข้ภาพิคนิไที่ย ซ่�งม่ที่ั�งฉบับััพิิมพิ์

เปน็ิภาษาไที่ยและภาษาองักฤษ รายงานิสูถานิการณ์ผู้สููงอายุไที่ย และรายงานิสูถานิการณ์

ความสูุข้คนิที่ำางานิในิประเที่ศไที่ย ภาพิรวมข้องงานิต่พิิมพิ์ในิประเด็นิน่ิ�สู่วนิใหญ่เป็นิเร่�อง

เก่�ยวกบััคุณภาพิช่วิตและกลไกระบับัสุูข้ภาพิ และการให้บัริการด้านิสุูข้ภาพิข้องประเที่ศไที่ย 

นิอกจากน่ิ�ได้แก่ การสูำารวจความสูุข้และคุณภาพิช่วิตข้องประชากรกลุ่มต่างๆ กิจกรรม 

ที่างกาย พิฤติกรรมเสู่�ยงด้านิสูุข้ภาพิ และสูถานิการณ์สุูข้ภาพิจิต 

ข้ณะท่ี่�สูิ�งต่พิิมพิ์ในิประเด็นิการเปล่�ยนิแปลงประชากร สู่วนิใหญ่ก็เป็นิรายงานิวิจัย

และสูิ�งพิิมพิ์ต่อเนิ่�องท่ี่�เป็นิผลงานิข้องโครงการวิจัยเช่นิเด่ยวกันิ สูามในิสู่�เป็นิสิู�งต่พิิมพิ ์

ภาษาไที่ย และอก่ร้อยละ 25 เป็นิสูิ�งพิิมพิ์ภาษาอังกฤษ นิอกจากเป็นิรายงานิวิจัยและการ

เผยแพิร่ความรูด้า้นิประชากร การคาดประมาณ การย้ายถิ�นิและผลกระที่บัด้านิต่างๆ แล้ว 

สู่วนิใหญ่ยังเป็นิเร่�องเก่�ยวกับักลุ่มประชากรต่างๆ ท่ี่�สูำาคัญค่อ ผู้สููงอายุ แรงงานิข้้ามชาติ  

กลุ่มประชากรท่ี่�ม่การศ่กษาเพิิ�มเติมในิที่ศวรรษหลังก็ค่อ ผู้ต้องข้ัง และกลุ่มประชากร 

รุ่นิใหม่ต่างๆ เป็นิต้นิ เอกสูารเผยแพิร่ความรู้ด้านิประชากรท่ี่�ผลิตในิที่ศวรรษน่ิ� ได้แก่  

ด่โมพิ่เดย่ พิจนิานิุกรมประชากรศาสูตร์ พิหุภาษา (2557) เกิดอย่างไรประเที่ศไที่ยจง่จะ

มั�นิคง (2557) ศัพิที่านิุกรมการวิจัยที่างประชากรและสูังคม (ฉบับััปี 2558) ศตวรรษิกชนิ

ในิประเที่ศไที่ย (2558) เป็นิต้นิ

ครึ�งศึตวรรษของการผลิตและเผยแพร่ผลงานิผ่านิสิ�งตีพิมพ์ข้างต้นิสะท้อนิภาพ 

การเปลี�ยนิแปลงของสถิ่าบันิฯ จากที�เริ�มต้นิด้้วยการศึึกษาวิจัยด้้านิอนิามัยเจริญพันิธ์ุ์ 

ที�เนิน้ิการวางแผนิครอบครัว/คุมกำาเนิดิ้ ส่่การเผยแพร่ผลงานิวิจยัและผลิตสิ�งตพีิมพ์ภายใต้

โครงการวิจัยด้้านิสุขภาวะและคุณีภาพชีวิตประชากรในิปัจจุบันิ โด้ยยังคงผลิตผลงานิวิจัย

และเผยแพร่เรื�องราวของกลุ่มประชากรและการเปลี�ยนิแปลงประชากรอย่างต่อเนืิ�อง 

ถิ่ึงปัจจุบันิ
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6.2 การึ่สัรึ่�างพื�นำที�ทางสัังคมดี�านำวิชาการึ่ (Academic  
Social Space)

ในิท่ี่�น่ิ�หมายถ่งการเปิดพิ่�นิท่ี่�หร่อเวท่ี่ที่างสัูงคมให้กับัการนิำาเสูนิอองค์ความรู้

และแลกเปล่�ยนิที่างวชิาการกับัสูงัคม ถอ่เป็นิหนิ่�งในิช่องที่างท่ี่�สูถาบัันิฯ ไดเ้ผยแพิร่

องค์ความรูจ้ากการดำาเนิินิโครงการวิจัยในิประเดน็ิต่างๆ ต่อสูาธุ์ารณะอย่างต่อเน่ิ�อง 

เป็นิประจำาสูมำ�าเสูมอ ประกอบัด้วยเวที่่วิชาการสูาธุ์ารณะ 2 ลักษณะ นิั�นิค่อ

6.2.1 เสัวนำาวิชาการึ่ “ใต�ชายคาปรึ่ะชากรึ่”

การจัดเสูวนิาหร่อสูัมมนิาในิที่่�ที่ำางานิระหว่างเวลาอาหารกลางวันิเป็นิเวท่ี่ท่ี่�

เร่ยกว่า “Brown Bag Seminar” ในิประเที่ศตะวันิตก หมายถ่งการสูนิที่นิาอย่าง

ไม่เป็นิที่างการ สู่วนิใหญ่จัดในิห้องประชุม โดยม่ผู้ร่วมเสูวนิาไม่มากนิัก (ไม่ถ่ง 

หลกัร้อยคนิ) แต่ละคนิมกันิำาอาหารกลางวันิที่่�ใสู่ในิถุงกระดาษสูน่ิำ�าตาลมารับัประที่านิ 

ระหว่างการเสูวนิาด้วย ซ่�งท่ี่�จริงแล้วไม่จำาเป็นิต้องจัดในิช่วงเวลาอาหารกลางวันิ

เสูมอไป ข้้อด่ข้องการเสูวนิาลักษณะนิ่�ก็คอ่ ช่วยบัำารุงเล่�ยงบัรรยากาศข้องการแลก

เปล่�ยนิข้้อมูลและการที่ำางานิเปน็ิท่ี่ม รวมถ่งที่ำาให้มั�นิใจไดว่้าม่การสู่�อสูารด้วยข้อ้มูล

ท่ี่�สูอดคล้องกันิ (Kenton, 2021) อย่างไรก็ตาม การเสูวนิาในิสูถาบัันิวิชาการ 

ท่ี่�กล่าวถ่งน่ิ�ไม่จำาเป็นิต้องเป็นิการพิูดคุยในิหัวข้้องานิวิจัยหร่อการเร่ยนิการสูอนิ

เท่ี่านัิ�นิ แต่สูามารถเปิดกว้างครอบัคลมุหัวข้อ้ท่ี่�เก่�ยวกับัการที่ำางานิ (work - related 

issues) ได้ด้วย

นิับัตั�งแต่สูถาบัันิฯ ย้ายมาอยู่ท่ี่�อาคารสูังคมศาสูตร์ 

มหาวิที่ยาลัยมหิดล ศาลายา ก็ได้พิยายามจัดเสูวนิาลักษณะ 

“Brown Bag Seminar” หลายครั�ง แต่ไม่ม่ความต่อเน่ิ�อง  

จนิกระที่ั�ง พิ.ศ. 2539 อาจารย์สูองที่่านิ6 ได้ร่�อฟ้�นิและเสูนิอตัว

รับัผิดชอบัผลักดันิให้เกิดการเสูวนิาดังกล่าวอย่างต่อเน่ิ�อง เริ�ม 

จากการตั�งช่�อรายการเสูวนิาท่ี่�จัดที่กุวนัิพิธุุ์ เวลา 12.30 - 13.30 นิ. 

ว่า “เสูวนิาวิชาการ ใต้ชายคาประชากร”7 ต่อมาเร่ยกสูั�นิๆ ว่า 

“เสูวนิาใต้ชายคาฯ” กำาหนิดให้ผู้พิูดในิเสูวนิาต้องสู่งบัที่คัดย่อ 

เพิ่�อที่ำาโปสูเตอร์ประชาสูัมพิันิธุ์์ล่วงหนิ้า ในิระยะแรกผู้ริเริ�มต้อง

ชักชวนิให้ม่ผู้ เสูนิอหัวข้้อท่ี่�จะพิูดล่วงหนิ้าประมาณอย่างตำ�า  

2 สูัปดาห์ ต่อมามอบัหมายให้เจ้าหนิ้าที่่�บััณฑิตศ่กษาเป็นิผู้ช่วย

ประสูานิงานิ โดยม่อาจารย์วาสูนิา อิ�มเอม เป็นิผู้รับัผิดชอบัหลัก

การจดัเสูวนิาแต่ละครั�งมผู่ด้ำาเนิินิรายการและผูพู้ิดที่่�นิำาเสูนิอ 

เนิ่�อหาข้องตนิไม่เกินิ 30 นิาที่่ หลังจากนิั�นิเป็นิการเปิดอภิปราย

เพิ่�อแลกเปล่�ยนิความเห็นิและหรอ่ตั�งคำาถาม ต่อมาราว พิ.ศ. 2545  

เม่�อสูถาบัันิฯ ปรบััหลกัสูตูรปรญิญาเอกสูาข้าวชิาประชากรศาสูตร์  

จากหลกัสูตูรภาษาไที่ยเปน็ิหลกัสูตูรนิานิาชาต ิกรรมการหลกัสูตูร

สูมัยนัิ�นิได้กำาหนิดให้ “เสูวนิาใต้ชายคาประชากร” เป็นิเวท่ี่ท่ี่�
นิักศ่กษาต้องนิำาเสูนิอความก้าวหนิ้าที่างวิที่ยานิิพินิธุ์์อย่างน้ิอย  

2 ครั�งค่อ การเสูนิอหัวข้้อท่ี่�จะศ่กษา และความก้าวหน้ิาข้อง 

6 ดร.วาสูนิา อิ�มเอม และ ผศ.ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล (ตำาแหน่ิงวิชาการ 
ในิข้ณะนิั�นิ)
7 ผศ.ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล (ตำาแหน่ิงวิชาการในิข้ณะนิั�นิ) เป็นิผู้ตั�งช่�อเวที่่
เสูวนิา
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การเข่้ยนิวิที่ยานิิพินิธุ์์ เม่�อรายการเสูวนิาน่ิ�ม่ผู้สูนิใจนิำาเสูนิองานิอย่างต่อเนิ่�อง 

สูถาบัันิฯ จ่งตั�งคณะที่ำางานิเพิ่�อดูแลการจัดกิจกรรมน่ิ� โดยเจ้าหนิ้าที่่�บััณฑิต

ศ่กษาเป็นิผู้ประสูานิงานิหลัก

ข้้อมูลและรายละเอ่ยดข้องการจดัเสูวนิาใต้ชายคาฯ ระยะแรกม่การจดัเกบ็ั 

เป็นิเอกสูาร แต่สููญหายไปเก่อบัทัี่�งหมดในิระหว่างที่่�สูถาบัันิฯ ย้ายที่่�ที่ำางานิ 

มาต่ก “ประชาสูังคมอุดมพิัฒนิ์” ซ่�งนิ่าเสู่ยดายที่่�ไม่สูามารถสู่บัค้นิหร่อรวบัรวม

ใหม่ได้ ม่เพิ่ยงข้้อมูลในิที่ศวรรษหลัง หร่อจาก พิ.ศ. 2555 เป็นิต้นิมาจนิถ่ง

ปัจจุบัันิเที่่านิั�นิ (ตาราง 6.2) ซ่�งแสูดงให้เห็นิชัดเจนิว่าในิระยะสูิบัปีหลังนิ่� มเ่วที่่

เสูวนิาใต้ชายคาฯ ที่ั�งสูิ�นิ 364 ครั�ง กว่าคร่�งหนิ่�งข้องการเสูวนิาฯ นิำาเสูนิอเป็นิ

ภาษาองักฤษ (58%) โดยเฉพิาะนิกัศ่กษาตา่งชาตขิ้องสูถาบัันิฯ รวมแลว้คดิเปน็ิ

สูัดสู่วนิร้อยละ 37.9 ท่ี่�ใช้เวท่ี่น่ิ�ในิการนิำาเสูนิอหัวข้้อและรายละเอ่ยดการศ่กษา

ในิวิที่ยานิิพินิธ์ุ์ นิอกจากนิั�นิเป็นิการถอดบัที่เร่ยนิการดูงานิหร่อประสูบัการณ์

ข้ณะเป็นินัิกศ่กษา ผู้ท่ี่�ใช้เวท่ี่เสูวนิาใต้ชายคาฯ รองลงมาค่อบัุคลากรข้อง

สูถาบัันิฯ ไดแ้ก่ อาจารย์ (ไที่ยและต่างชาติ) นิกัวจัิย และบุัคลากรสูายสูนัิบัสูนุินิ  

(ร้อยละ 22.3 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 3.6 ตามลำาดับั) ที่่�นิ่าสูนิใจคอ่ร้อยละ 

18.4 เป็นิการนิำาเสูนิอโดยนิักวิชาการจากมหาวิที่ยาลัยต่างประเที่ศท่ี่�มาเย่อนิ

สูถาบัันิฯ และหรอ่รว่มที่ำากจิกรรมกบััสูถาบัันิฯ คอ่ วจิยั สูอนิ จดัอบัรม เป็นิต้นิ 

และอ่กร้อยละ 12.9 ค่อบัุคคลภายนิอกมหาวิที่ยาลัย ที่ั�งจากภาคธุ์ุรกิจและ

องค์กรพิัฒนิาเอกชนิ

ตาราง 6.2 จำานวินคุรั�งและร้อยละของการนำาเสุนอในเวิทีเสุวินาใต้ชายคุาประชากร 
จำาแนกตามัผูู้้นำาเสุนอและภาษาที�ใช้ (พฤษภาคุมั 2555-มิัถีุนายน 2564)

ผู้้�เสันำอ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รึ่วม

จำานำวนำ รึ่�อยละ จำานำวนำ รึ่�อยละ จำานำวนำ รึ่�อยละ

อาจารย์ไที่ย 56 36.6 16 7.6 72 19.8

นิักวิจัย 15 9.8 3 1.4 18 4.9

นิักศ่กษา 26 17.0 112 53.1 138 37.9

อาจารย์ต่างชาติข้องสูถาบัันิฯ 0 0.0 9 4.3 9 2.5

อาจารย์ต่างชาติจาก 
มหาวิที่ยาลัยต่างประเที่ศ

0 0.0 67 31.7 67 18.4

บัุคคลภายนิอกสูถาบันัิฯ 43 28.1 4 1.9 47 12.9

บัุคลากรสูายสูนิับัสูนิุนิ 13 8.5 0 0.0 13 3.6

รวิมั 153 100.0 211 100.0 364 100.0

เม่�อพิิจารณาประเด็นิสูนิที่นิาข้องการเสูวนิาใต้ชายคาประชากรในิช่วงที่ศวรรษ 

ท่ี่�ผา่นิมา (ดูรปู 6.2) สูะที่อ้นิใหเ้ห็นิภาพิความสูนิใจข้องนิกัศ่กษาและบุัคลากรข้องสูถาบัันิฯ 

ว่าสู่วนิใหญ่หยิบัยกเอาประเด็นิด้านิประชากรมาพิูดคุยในิเวท่ี่ใต้ชายคาฯ คิดเป็นิร้อยละ 

34.6 ในิจำานิวนิน่ิ�สูามารถแยกย่อยได้เป็นิเร่�องข้องแรงงานิและการย้ายถิ�นิ ที่ั�งภายในิ

ประเที่ศ ภูมิภาคอาเซ่ยนิ และระหว่างประเที่ศ ร้อยละ 13.7 เช่นิ Smuggling of  

migrants from, through, and within South - East and East Asia (16 พิฤษภาคม 

2555) From “Contract Workers” to “Immigrant Spouses”: Cases of Thais in 

Taiwan (12 กันิยายนิ 2555) Work(away) from home: ช่วิตที่่�หล่นิหายข้องแรงงานิ

ข้้ามชาติ (6 พิฤษภาคม 2563) ฯลฯ เร่�องข้องกลุ่มประชากรสููงอายุในิมิติต่างๆ ร้อยละ 

13.2 เช่นิ Population ageing - what the future may hold (29 พิฤษภาคม 2558) 

ภาวะการตายข้องผู้สููงอายุ: ผลการติดตาม 10 ปี (11 พิฤษภาคม 2559) อนิาคตข้อง
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สูงัคมสูงูวัยไที่ย (30 กนัิยายนิ 2563) ฯลฯ และประเดน็ิอ่�นิๆ ดา้นิประชากรอก่รอ้ยละ 7.7 

เช่นิ ผลการฉายภาพิประชากรครั�งใหม่ข้องประเที่ศไที่ย (24 กรกฎาคม 2556)  

Demographic and migratory questions in Russia (30 มกราคม 2558) เป็นิต้นิ

รูป 6.2 ประเด็นการพูดคุุยในเวิทีเสุวินาใต้ชายคุา พฤษภาคุมั 2555-มัิถุีนายน 2564

รองลงมาเป็นิเวที่่เสูวนิาในิประเด็นิเร่�องสูุข้ภาพิและคุณภาพิช่วิตด้านิต่างๆ  

ข้องประชากร ในิสูัดสู่วนิร้อยละ 20 เช่นิ Dementia village: Where everyone has  

dementia (23 ธุ์ันิวาคม 2558) The influence of spirituality on health in  

Canada: Overview of the literature (19 ตุลาคม 2560) Covid - 19 and  

global health (27 พิฤษภาคม 2563) Nudge intervention เพิ่�อลดการบัรโิภคนิำ�าปลา

ในิประเที่ศไที่ย (21 ตุลาคม 2563) เป็นิต้นิ การจัดเวท่ี่เสูวนิาในิประเด็นิว่าด้วยเร่�อง 

เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ ซ่�งรวมถ่งหลากหลายที่างเพิศอยู่ด้วย ม่สูัดสู่วนิเป็นิร้อยละ 8 เช่นิ  

การพิัฒนิาเคร่�องม่อที่บัที่วนิเพิศสูภาวะข้องนิักเร่ยนิ (4 ธุ์ันิวาคม 2556) Obstacles 

faced by Women in their advancement in Buddhism in Thailand  

(8 กรกฎาคม 2558) Gender equality in public sphere: Work and wives in 

contemporary Thailand (5 เมษายนิ 2560) มองประชากรศ่กษาผ่านิกรอบัเคว่ยร์  

(29 กรกฎาคม 2563) เป็นิต้นิ 

ท่ี่�น่ิาสูนิใจค่อประเด็นิร่วมสูมัยและอ่�นิๆ โดยประเด็นิร่วมสูมัยนิั�นิเป็นิเร่�องท่ี่�อยู่ในิ

ความสูนิใจข้องสูังคม เช่นิ รูปแบับัข้องความรักในิโลกออนิไลน์ิ (2 พิฤษภาคม 2555)  

การสูรา้งประชากรสูยาม (ไที่ย) ผ่านิสูญัลกัษณท์ี่างวฒันิธุ์รรมในิภาคเหน่ิอ ภาคอ่สูานิ และ

ภาคใต้ (พิ.ศ. 2416 - 2453) (18 พิฤศจิกายนิ 2563) การเม่องว่าด้วยพิ่�นิที่่�สู่เข้ย่วในิเม่อง 

(5 สูิงหาคม 2563) เม่�อมัธุ์ยมข้ย่มการเม่อง (14 ตุลาคม 2563) ภาษ่ท่ี่�ดินิและสูิ�งปลูก

สูร้างกับัความเหล่�อมลำ�าในิสูังคมไที่ย (10 กุมภาพิันิธุ์์ 2564) เป็นิต้นิ ข้ณะที่่�ประเด็นิอ่�นิๆ 

นัิ�นิ กล่าวได้ว่าสู่วนิใหญ่เป็นิเวท่ี่แลกเปล่�ยนิประสูบัการณ์ข้องนิักศ่กษา นิักวิจัย อาจารย์ 

รวมทัี่�งเจ้าหนิ้าท่ี่�ข้องสูถาบัันิฯ ในิการที่ำางานิด้านิต่างๆ เช่นิ ถอดบัที่เร่ยนิศ่กษาดูงานิ  

ณ ประเที่ศญ่�ปุ่นิ ข้องคณะนิักศ่กษา (10 พิฤศจิกายนิ 2559) Experience from  

participating Erasmus+student exchange program at the University of Bonn 

(27 สูิงหาคม 2560) แชร์ประสูบัการณ์การที่ำา R2R (19 สูิงหาคม 2563) Physical ac-

tivity promotion and collaboration (23 กันิยายนิ 2563) เป็นิต้นิ 

กว่าหนิ่�งพิันิครั�งข้องเวท่ี่เสูวนิาใต้ชายคาประชากรในิช่วงสูองที่ศวรรษท่ี่�ผ่านิมา  

ได้สูร้างบัรรยากาศการสูนิที่นิาท่ี่�เป็นิกันิเองระหว่างผู้คนิที่ั�งท่ี่�อยู่อาศัยและผ่านิเข้้ามาในิ

ชายคาข้องสูถาบัันิฯ ไม่ว่าจะเป็นิอาจารย์ นิักวิจัย นิักศ่กษาหลักสููตรต่างๆ เจ้าหนิ้าท่ี่� 

สูายสูนิบััสูนินุิ ตลอดจนิบุัคลากรภายนิอก ไดม้ารว่มแลกเปล่�ยนิประสูบัการณใ์นิการที่ำางานิ

วิจัย วิที่ยานิิพินิธ์ุ์ รับัฟังความเห็นิและแลกเปล่�ยนิเร่ยนิรู้ประสูบัการณ์ด้านิอ่�นิๆ รวมทัี่�ง 

การพิัฒนิางานิประจำาด้านิต่างๆ ข้องบัุคลากรสูถาบัันิฯ เวท่ี่เสูวนิาใต้ชายคาฯ ตั�งแต่  
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พิ.ศ. 2560 เป็นิต้นิมา กลายเป็นิพิ่�นิท่ี่�เปิดให้กับับุัคลากรสูายสูนัิบัสูนุินิเข้้ามาร่วม 

แลกเปล่�ยนิประสูบัการณใ์นิการที่ำางานิเพิิ�มมากข้่�นิ สูว่นิหนิ่�งเน่ิ�องจากนิโยบัายและมาตรการ

สูง่เสูริมให้พิฒันิางานิประจำาสููง่านิวิจยัที่่�เรย่กว่า R2R (Routine to Research) ท่ี่�บุัคลากร

สูามารถพิัฒนิาระบับังานิท่ี่�รับัผิดชอบั และใช้เป็นิผลงานิเพิ่�อข้อตำาแหน่ิงที่างวิชาการ 

เพิิ�มความก้าวหนิ้าตามสูายงานิได้8 ข้ณะเด่ยวกันิ เวที่่เสูวนิาใต้ชายคาฯ ได้เปิดพิ่�นิที่่�ให้กับั

บัุคคลภายนิอกสูถาบันัิฯ เข้้ามาร่วมพิูดคุยแลกเปล่�ยนิข้้อมูลความรู้ด้านิต่างๆ หลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นินัิกศ่กษาและอาจารย์ต่างคณะต่างมหาวิที่ยาลัย ศิษย์เก่า บุัคลากรจาก 

หนิ่วยงานิภาครัฐ ภาคธุ์ุรกิจเอกชนิ และองค์กรพิัฒนิาเอกชนิ ฯลฯ เวที่แ่ลกเปล่�ยนิข้้อมูล

ความรู้ ถกเถ่ยงแสูดงความเห็นิ ถ่ายที่อดประสูบัการณ์ต่างๆ ข้องผู้คนิเหล่านิ่�ได้ที่ำาให้เวที่่

เสูวนิาใต้ชายคาประชากรข้ยายข้อบัเข้ตความรู้อย่างนิ่าสูนิใจไม่น้ิอย

6.2.2 15 ปีของการึ่ปรึ่ะชุมวิชาการึ่ “ปรึ่ะชากรึ่และสัังคม”

เวท่ี่วิชาการน่ิ�เกิดข้่�นิในิ พิ.ศ. 2548 ระหว่างการบัริหารข้องผู้อำานิวยการคนิที่่�ห้า9 

เพิ่�อเปิดพิ่�นิท่ี่�สู่�อสูารกับัสัูงคมด้วยการเผยแพิร่งานิวิจัยด้านิการเปล่�ยนิแปลง “ประชากร 

และสูงัคม” สููสู่าธุ์ารณะเปน็ิประจำาทุี่กป ีกำาหนิดวนัิประชุมเปน็ิวนัิท่ี่� 1 กรกฎาคม10 ซ่�งเปน็ิ 

วันิกลางปีประชากร (mid - year population) กระบัวนิการเตร่ยมการจัดประชุมเริ�มต้นิ

8 สูถาบัันิฯ ตั�งคณะกรรมการพิัฒนิาการบัริหารงานิประจำาสูู่งานิวิจัย (Routine to Research: R2R) เพิ่�อ
สูนัิบัสูนุินิงานิสู่วนินิ่�เป็นิการเฉพิาะ โดยกำาหนิดกลไกต่างๆ อำานิวยความสูะดวกให้บัุคลากรสูร้างผลงานิวิจัย 
R2R เช่นิ ให้ม่ห้อง R2R เพิ่�อรวบัรวมผลงานิข้องผู้ที่่�เคยข้อตำาแหนิ่ง ที่ั�งภายในิและภายนิอกสูถาบันัิฯ สูร้าง
ระบับัช่วยเหล่อเก่�อกูลภายในิโดยให้ผู้ได้รับัตำาแหนิ่งแล้วเป็นิอาสูาสูมัครช่�แนิะวิธุ์่การเข้่ยนิผลงานิ และจัดให้
ทีุ่กบ่ัายวันิศุกร์เป็นิชั�วโมงการที่ำางานิ R2R สูำาหรับัผู้ที่่�กำาลังเข้่ยนิผลงานิ เป็นิต้นิ (สูถาบัันิวิจัยประชากรและ
สูังคม, 2564, นิ. 16)
9 คอ่รองศาสูตราจารย ์ดร.ช่�นิฤที่ยั กาญจนิะจติรา ดำารงตำาแหนิง่ชว่ง พิ.ศ. 2547 - 2551 (ตำาแหนิง่วชิาการ 
ในิข้ณะนัิ�นิ) โดยการเสูนิอแนิะข้องรองผูอ้ำานิวยการบัรหิารข้ณะนัิ�นิ (รองศาสูตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล)
10 หากวันิที่่� 1 กรกฎาคมตรงกับัวันิหยุดก็เล่�อนิวันิประชุมออกไปให้ตรงกับัวันิที่ำางานิ 

รูป 6.3 การจัดประชุมัและนิทรรศการประชากรและสุังคุมัของสุถีาบันฯ
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ประมาณ 8 เด่อนิล่วงหนิ้าก่อนิการประชุม ม่คณะที่ำางานิกำาหนิดหัวข้้อการประชุมในิ 

แต่ละปใีห้สูอดคลอ้งและเท่ี่าที่นัิกบััสูถานิการณข์้องสูงัคม เน่ิ�อหาในิการประชุมคอ่ข้้อมลูงานิ

วิจัยข้องคณาจารย์ในิสูถาบัันิฯ รวมทัี่�งการค้นิคว้าข้้อมูลใหม่ให้สูอดคล้องกับัหัวข้้อและ

สูถานิการณ์ ในิช่วง 5 ปีแรกข้องการจัดประชุมไม่ม่การจัดเก็บัค่าลงที่ะเบั่ยนิ เพ่ิ�อให้ 

การประชุมเป็นิท่ี่�รู้จักและติดตามข้องผู้สูนิใจ ผู้ได้รับัเชิญเข้้าร่วมการประชุมสู่วนิใหญ่ 

เป็นิหนิ่วยงานิท่ี่�ที่ำางานิด้านิประชากร เจ้าหน้ิาท่ี่�จากภาค่เคร่อข้่ายข้องสูถาบัันิฯ ศิษย์เก่า

สูถาบัันิฯ สู่�อมวลชนิ และผู้สูนิใจทัี่�วไป ม่การแถลงข่้าวประมาณหนิ่�งสูัปดาห์ก่อนิ 

การประชุม (ดูตัวอย่างหัวข้้อข่้าวในิตาราง 6.4) โดยสูถาบัันิฯ พิยายามหาทุี่นิสูนัิบัสูนุินิ 

ค่าใช้จ่ายบัางสู่วนิ ที่ั�งจากองค์กรทีุ่นิระหว่างประเที่ศและภายในิประเที่ศ

ตาราง 6.3 ห้ัวิข้อข่าวิแจกในการประชุมั “ประชากรและสุังคุมั”  
คุรั�งที� 1-4 (พ.ศ. 2548-2551)

หัวข�อปรึ่ะชุมครึ่ั�งที� 1-4 พาดีหัวข่าว

ประชากรข้องประเที่ศไที่ย  
ณ พิ.ศ. 2548

ช่�ประชากรไที่ยมเ่พิ่ยง 62.2 ล้านิคนิกว่าคร่�งอายุสููงกว่า 30 ปี
เด็กเกิดใหม่ปีละ 8 แสูนิ ม่คนิต่างชาติในิไที่ย 2.2 ล้านิคนิ

ภาวะการตาย... 
ภาพิสูะที่้อนิความมั�นิคง 
ที่างประชากร

มหิดลตั�งเป้าคนิไที่ยควรอายุย่นิเฉล่�ยสููง 80 ปี
จำานิวนิคนิไที่ยเพิิ�มข้่�นิประมาณปีละ 3 แสูนิเศษ
พิบัการจดที่ะเบั่ยนิคนิตายตกจดถ่ง 20%

นิคราภิวัตนิ์และ 
วิถ่ช่วิตเมอ่ง

ประชากรไที่ยคร่�งหนิ่�งอยู่ในิเข้ตเม่อง
คนิกรุงเที่พิฯ มเ่ซ็กสู์ถ่�/เซ็กสู์ไม่ผูกมัดสููงสูุด

มิติ “เพิศ” ในิประชากร 
และสูังคม

มหิดลเผยสูังคมไที่ยกำาลังเข้้าสูู่วิกฤตความไม่สูมดุลที่างเพิศ
ผูห้ญิงไที่ยหนิ่�งในิห้าม่เซ็กสู์ครั�งแรกโดยไม่ต้องการหร่อถูกบัังคับั

หนิ่�งในิจุดเด่นิข้องการประชุมน่ิ�ค่อ การจัดพิิมพิ์หนิังสู่อ “ประชากรและสัูงคม” 

รวบัรวมบัที่ความท่ี่�นิำาเสูนิอทัี่�งหมดแจกให้ผู้เข้้าร่วมประชุม พิร้อมสูิ�งพิิมพิ์อ่�นิๆ ข้อง

สูถาบัันิฯ ได้แก่ รายงานิสูุข้ภาพิคนิไที่ย สูารประชากร และจดหมายข้่าวประชากรและ 

การพิฒันิา นิอกจากน่ิ�ในิวันิประชมุยังม่การจัดนิทิี่รรศการแสูดงสูรปุข้้อคน้ิพิบัสูำาคญัๆ ข้อง

ทีุ่กบัที่ความท่ี่�นิำาเสูนิอ ม่บัริการแปลระหว่างภาษาไที่ยและอังกฤษ เนิ่�องจากผู้เข้้าร่วม

ประชุมสู่วนิหนิ่�งคอ่อาจารย์และนิักศ่กษาต่างชาติข้องสูถาบันัิฯ และจากคณะอ่�นิๆ รวมถ่ง

เจ้าหนิ้าที่่�ต่างชาติจากองค์การระหว่างประเที่ศที่่�ได้รับัเชิญด้วย

สูถาบัันิฯ จัดประชุม “ประชากรและสูังคม” ต่อเนิ่�องถ่ง 15 ปี (ดูตาราง 6.5)  

โดยตั�งแต่ปีที่่� 7 เป็นิต้นิมา คณะที่ำางานิได้จัดให้มร่ะบับัตรวจที่านิโดยผู้เช่�ยวชาญ (peer 

review) ม่ผู้ที่รงคุณวุฒิให้ความเห็นิต่อบัที่ความ ม่การตั�งคณะที่ำางานิฝึ่ายต่างๆ ข้่�นิมา

อย่างเป็นิระบับัมากข้่�นิ ม่ระบับัลงที่ะเบ่ัยนิการประชุมออนิไลน์ิ รวมที่ั�งการประเมินิผล 

การประชุมแต่ละครั�ง ม่การเผยแพิร่หนิังสู่อประกอบัการประชุมทีุ่กเล่ม เพิ่�อให้ผู้สูนิใจ

สูามารถสู่บัค้นิและใช้ประโยชนิ์ได้ผ่านิเว็บัไซต์ข้องสูถาบัันิฯ

ตาราง 6.4 รายละเอียดการประชุมั “ประชากรและสุังคุมั”  
คุรั�งที� 1-15 (พ.ศ. 2548-2562) 

ครึ่ั�งที� พ.ศ. หัวข�อการึ่ปรึ่ะชุม บรึ่รึ่ณาธิิการึ่หนำังสัือ ปรึ่ะธิานำจัดีปรึ่ะชุม

1 2548 ประชากรข้อง
ประเที่ศไที่ย  
ณ พิ.ศ. 2548

กฤตยา อาชวนิิจกุล 
และปราโมที่ย์  
ประสูาที่กุล

กฤตยา อาชวนิิจกุล

2 2549 ภาวะการตาย... 
ภาพิสูะที่้อนิความ
มั�นิคงที่างประชากร 

กฤตยา อาชวนิิจกุล 
และวรชัย ที่องไที่ย 

กฤตยา อาชวนิิจกุล

3 2550 นิคราภิวัตนิ ์
และวิถ่ช่วิตเม่อง

วรชัย ที่องไที่ย  
และสูุร่ย์พิร พิันิพิ่�ง 

กฤตยา อาชวนิิจกุล
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ครึ่ั�งที� พ.ศ. หัวข�อการึ่ปรึ่ะชุม บรึ่รึ่ณาธิิการึ่หนำังสัือ ปรึ่ะธิานำจัดีปรึ่ะชุม

4 2551 มิติ “เพิศ” ในิ
ประชากรและสูังคม

กฤตยา อาชวนิิจกุล 
และกาญจนิา  
ตั�งชลที่ิพิย์

กฤตยา อาชวนิิจกุล

5 2552 ครอบัครัวไที่ยในิ
สูถานิการณ์เปล่�ยนิผ่านิ
ที่างสูงัคมและประชากร

ชาย โพิธุ์ิสูิตา และ
สูุชาดา ที่ว่สูิที่ธุ์ิ�

กฤตยา อาชวนิิจกุล

6 2553 คุณค่าผูสูู้งอายุ 
ในิสูายตาสูังคมไที่ย

สูุชาดา ที่ว่สูิที่ธุ์ิ� และ
สูวรัย บัุณยมานินิที่์

กฤตยา อาชวนิิจกุล

7 2554 จุดเปล่�ยนิประชากร 
จุดเปล่�ยนิสัูงคมไที่ย

สูุร่ย์พิร พิันิพิ่�ง และ
มาล่ สูันิภูวรรณ์

กฤตยา อาชวนิิจกุล

8 2555 ประชากรคนิชายข้อบั
กับัความเป็นิธุ์รรม 
ในิสูังคมไที่ย

กุลภา วจนิสูาระ และ
กฤตยา อาชวนิิจกุล

กฤตยา อาชวนิิจกุล

9 2556 ประชากรและสูังคม 
ในิอาเซย่นิ: ความ
ท้ี่าที่ายและโอกาสู

สูุชาดา ที่ว่สูิที่ธุ์ิ�,  
มาล่ สูันิภูวรรณ์  
และศุที่ธุ์ิดา ชวนิวันิ

สูุชาดา ที่ว่สูิที่ธุ์ิ�

10 2557 การเกิดกับัความมั�นิคง
ในิประชากรและสูังคม

ยุพิินิ วรสูิริอมร,  
จงจิตต์ ฤที่ธุ์ิรงค์,  
ศุที่ธุ์ิดา ชวนิวันิ และ
พิจนิา หันิจางสูิที่ธุ์ิ�

ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล

11 2558 ความหลากหลาย 
ที่างประชากรและ
สูังคมในิประเที่ศไที่ย 
ณ ปี 2558

อาร่ จำาปากลาย, 
ปัที่มา ว่าพัิฒนิวงศ์ และ
กาญจนิา ตั�งชลที่ิพิย์

อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์

12 2559 ประเที่ศไที่ยกับั
ศตวรรษแห่งการย้าย
ถิ�นิข้้ามชาติ

สูุร่ย์พิร พิันิพิ่�ง, จรัมพิร 
โห้ลำายอง และศุที่ธุ์ิดา 
ชวนิวันิ

สูุร่ย์พิร พิันิพิ่�ง

ครึ่ั�งที� พ.ศ. หัวข�อการึ่ปรึ่ะชุม บรึ่รึ่ณาธิิการึ่หนำังสัือ ปรึ่ะธิานำจัดีปรึ่ะชุม

13 2560 “ความเป็นิธุ์รรม” และ 
“ความเป็นิไที่” ด้านิ
เพิศและการเจริญพิันิธุ์ุ์

สูุชาดา ที่ว่สิูที่ธุ์ิ� และ
กุลภา วจนิสูาระ

กฤตยา อาชวนิิจกุล

14 2561 ความอยู่ด่ม่สุูข้ในิสูังคม
ไที่ย: ความฝึันิหรอ่
ความจริง

อาร่ จำาปากลาย, 
กาญจนิา ตั�งชลที่ิพิย์ 
และสูุภาณ่ ปล่�มเจริญ

ช่�นิฤที่ัย กาญจนิะจิตรา

15 2562 ครอบัครัวไที่ย... 
สูะท้ี่อนิอะไรในิสูังคม

จงจิตต์ ฤที่ธุ์ิรงค์,  
ศุที่ธุ์ิดา ชวนิวันิ,  
สูิรินิที่ร์ยา พิูลเกิด และ
สูรัญญา สูุจริตพิงศ์

ศิรินิันิที่์ กิตติสูุข้สูถิต
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อย่างไรก็ตาม เวที่่ประชากรและสัูงคมต้องสูะดุดหยุดลงเน่ิ�องจากสูถานิการณ ์

การระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวรัสูโคโรนิา 2019 ตั�งแต่ช่วงต้นิปี พิ.ศ. 2563 จนิถ่งปัจจุบัันิ 

(ตุลาคม 2564) สูถาบันัิฯ จ่งปรับัเปล่�ยนิการประชมุประจำาปมีาเป็นิการจดัเวที่ ่“ประชากร

ฟอรั�ม” (Prachakorn Forum) เพ่ิ�อเผยแพิร่ความรู้สูู่สูาธุ์ารณะแบับัออนิไลนิ์ภายใต้ 

ช่องที่างท่ี่�เร่ยกว่า “The Prachakorn”11 ในิลักษณะคลิปวิด่โอสูนิที่นิา นิำาเสูนิอผลงานิ

วิชาการแบับัจบัในิตอนิ (research episodes) แต่ละตอนินิำาเสูนิอข้้อมูลงานิวิจัยโดยใช้

ทัี่�งสูไลด์นิำาเสูนิอ (presentation) ภาพิในิการสู่�อสูารเพิ่�อให้เข้้าใจง่าย (infographic) 

ข้้อมูลที่่�เป็นิบัที่สูรุปงานิวิจัย (research brief) เพิ่�อเผยแพิร่ต่อสูาธุ์ารณะ รวมที่ั�งข้้อสูรุป

เชิงนิโยบัาย (policy brief) 

โดยในิ พิ.ศ. 2564 เป็นิวาระท่ี่�สูถาบัันิฯ ม่อายุครบั 50 ปี คณะกรรมการ 

ดำาเนิินิงานิฯ ได้กำาหนิดคำาข้วัญ “ที่บัที่วนิ ข้บัคิด มองอนิาคต” (review, reflect,  

refocus) เพิ่�อเป็นิการร่วมเฉลิมฉลองคร่�งศตวรรษข้องสูถาบัันิฯ โดยเวท่ี่ในิปีแรก (พิ.ศ. 

2563) ค่อ “โรคติด้เชื�อไวรัสโคโรนิา 2019: มิติที�หุลากหุลายของผลกระทบต่อประชากร

และสังคม” จำานิวนิ 8 ตอนิ เผยแพิร่ในิเว็บัไซต์ระหว่างเด่อนิกันิยายนิ - ธุ์ันิวาคม 2563  

ม่การจัดเสูวนิาโต๊ะกลมข่้�นิในิวันิท่ี่� 18 ธุ์ันิวาคม 2563 เพิ่�อสูังเคราะห์เน่ิ�อหา บัที่สูรุป  

รวมถ่งข้้อเสูนิอแนิะที่่�นิำาเสูนิอในิ “ประชากรฟอรั�ม” มก่ารถ่ายที่อดสูดผ่านิที่าง Facebook 

page: The Prachakorn เพิ่�อให้ผู้เข้้าชมสูามารถซักถามและแสูดงความคิดเห็นิ 

กับัวิที่ยากรได้ที่ันิท่ี่ สูำาหรับัเวท่ี่ในิปีที่่� 2 นิ่� (พิ.ศ. 2564) “ประชากรฟอรั�ม” ม่จำานิวนิ  

10 ตอนิในิหัวข้้อ “The BEST of IPSR for the BEST FUTURE” เพิ่�อนิำาเสูนิอผลงานิเด่นิ

ข้องสูถาบัันิฯ ทัี่�งท่ี่�สูร้างการเปล่�ยนิแปลงให้กับัสูังคมไที่ย ผลงานิที่่�ที่ำาให้เกิดการผลักดันิ 

11 เข้้าถ่งได้ที่างเว็บัไซต์ https://www.theprachakorn.com และเพิจ facebook: https://www.
facebook.com/ThePrachakorn/

เชิงนิโยบัาย และผลงานิท่ี่�ได้รับัการยอมรับัทัี่�งในิระดับัประเที่ศและเวท่ี่นิานิาชาติ รวมทัี่�ง

แสูดงวิสูัยที่ัศนิ์ข้องการสู่งต่อประเด็นิด้านิประชากรและสูังคมจากรุ่นิสูู่รุ่นิ

6.3 ปรึ่ะชากรึ่ออนำไลน์ำ

เป็นิช่องที่างค่นิความรู้และสู่�อสูารกับัสัูงคมผ่านิเว็บัไซต์ข้องสูถาบัันิฯ ริเริ�มข่้�นิ 

เม่�อ พิ.ศ. 2538 สูมัยท่ี่�รองศาสูตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำารัสูฤที่ธิุ์รงค์ (ตำาแหนิ่งวิชาการ 

ในิสูมัยนัิ�นิ) เป็นิผู้อำานิวยการข้องสูถาบัันิฯ เพิ่�อรวบัรวมและนิำาเสูนิอข้้อมูลผ่านิเคร่อข้่าย

อินิเตอร์เนิ็ต ที่ั�งภาพิรวมข้องสูถาบัันิฯ ระบับับัริหารจัดการภายในิ ข้้อมูลที่่�เป็นิองค์ความรู้

และผลงานิจากโครงการวิจัยต่างๆ หลักสููตรการเร่ยนิการสูอนิและการอบัรมระยะสูั�นิ  

รวมที่ั�งสูถานิการณ์ด้านิประชากรและสูังคมต่างๆ 

สถิ่าบนัิฯ เปน็ิที�ร่้จักจากบคุลากรและหุนิว่ยงานิภายนิอก ทั�งหุนิ่วยงานิระดั้บ
ชาต ิเชน่ิ กระทรวงสาธ์ารณีสขุ และหุน่ิวยงานิระดั้บนิานิาชาต ิเชน่ิ องค์การ
อนิามัยโลก แต่กลับไม่เป็นิที�ร่้จักภายในิมหุาวิทยาลัยมหุิด้ลและบุคคลทั�วไป 
ในิช่วงเวลานัิ�นิ ศึาสตราจารย์เกียรติคุณี นิายแพทย์อรรถิ่สิทธ์ิ� เวชชาชีวะ 
อธ์ิการบดี้มหุาวิทยาลัยมหิุด้ล มีกำาหุนิด้การมาเยี�ยมชมสถิ่าบันิฯ จึงเริ�มต้นิ
พฒันิาเว็บไซึ่ตข์องสถิ่าบนัิฯ ขึ�นิมาเพื�อเป็นิการประชาสัมพนัิธ์ ์และเป็นิจุด้เริ�ม
ต้นิของการเผยแพร่ความร่้ทางด้้านิประชากร ตลอด้จนิผลงานิต่างๆ ของ
สถิ่าบนัิฯ 

(อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์, 22 เมษายนิ 2557, สัูมภาษณ์)

คืืนคืวามรู้้�สู้่�สู่ังคืมคืรู่้�งศตวรู้รู้ษปรู้ะชากรู้และสู่ังคืม212 213



ต่อมาในิสูมัยท่ี่�รองศาสูตราจารย์ ดร.ช่�นิฤทัี่ย กาญจนิะจิตรา เป็นิผู้อำานิวยการ  

ไดเ้ริ�มโครงการจดัที่ำาฐานิข้้อมูลผลงานิวิชาการเพิ่�อเกบ็ัรวบัรวมเอกสูารสูิ�งพิมิพิแ์ละเผยแพิร่

ผ่านิเว็บัไซต์สูถาบันัิฯ ให้เป็นิระบับัมากข้่�นิในิปี พิ.ศ. 2548 การจัดที่ำาศูนิย์เอกสูารดิจิตอล

ข้องสูถาบัันิฯ ได้รับัการสูนัิบัสูนุินิช่วยเหล่อจากองค์การอนิามัยโลก สูำานิักงานิเอเช่ย 

ตะวันิออกเฉ่ยงใต้12 (WHO/SEARO) รายงานิการวิจัย บัที่ความ วิที่ยานิิพินิธุ์์ หนัิงสู่อ 

ตำารา และเอกสูารสูิ�งพิิมพิ์อ่�นิๆ ที่่�ต้องการเผยแพิร่สูู่สูาธุ์ารณะนิับัแต่ก่อตั�งสูถาบันัิฯ จ่งอยู่

ในิรูปไฟลอิ์เลก็ที่รอนิิกสูท์ี่่�ผูสู้นิใจสูามารถเข้้าถ่งได้ ตอ่มาสูถาบัันิฯ ไดป้รบััปรงุระบับับัริหาร

จัดการเว็บัไซต์ในิปี 2551 จัดระบับัฐานิข้้อมูลข้องเนิ่�อหาสู่วนิต่างๆ เพิ่�อให้ผู้สูนิใจสูามารถ

ค้นิหาข้้อมูลภายในิเว็บัไซต์ และแสูดงผลงานิเอกสูารวิชาการต่างๆ ข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ม่ 

รายละเอ่ยดมากข้่�นิเช่นิในิปัจจุบัันิ

เว็บัไซต์หร่อ ‘ประชากรออนิไลนิ์’ ข้องสูถาบัันิฯ เผยแพิร่ความรู้ด้านิประชากร 

และสูังคมผ่านิช่องที่าง 3 ลักษณะด้วยกันิ ดังนิ่�

6.3.1 ศ้นำย์ข�อม้ลทางปรึ่ะชากรึ่

สูถาบัันิฯ ม่ความตั�งใจท่ี่�จะที่ำาให้สูงัคมไที่ยรบััรูแ้ละเข้้าใจข้้อมูลความรูด้า้นิประชากร 

ซ่�งเป็นิพัินิธุ์กิจหลักอันิดับัแรกนิับัตั�งแต่ก่อตั�ง สูถาบัันิฯ ได้พิัฒนิาองค์ความรู้และความ

เข้้าใจด้านิประชากรศาสูตร์ และอธุ์ิบัายปรากฏการณ์ที่างสูังคมโดยเช่�อมโยงกับัการศ่กษา

ที่างประชากรหร่อกลุ่มประชากรต่างๆ ตลอด 50 ปีที่่�ผ่านิมา สูถาบัันิฯ ได้พิัฒนิา

แพิลตฟอรม์หรอ่ชอ่งที่างเผยแพิรค่วามรูแ้ละข้้อมลูดา้นิประชากรหลายลกัษณะดว้ยกนัิ ดงันิ่�

12 ดร.อัญชล ่แช่มชกูลิ�นิ และ Dr. Aung Myint รว่มกับัจงจติต ์ฤที่ธิุ์รงค ์เจ้าหนิา้ที่่�ฝ่ึายเที่คโนิโลย่สูารสูนิเที่ศ 
ข้องสูถาบัันิฯ ข้ณะนัิ�นิ โดยใช้โปรแกรม phpMyLibrary จัดที่ำาฐานิข้้อมูลผลงานิวิชาการข้องสูถาบัันิฯ  
ภายหลังได้เปล่�ยนิมาใช้โปรแกรม DSpace 

(1) ศุัพทีานิุกรมการวิจัยทีางประชากรและสังคม 

สูถาบัันิฯ ได้รวบัรวมคำาศัพิท์ี่และคำาอธุ์บิัายท่ี่�ใช้ในิที่างประชากรศาสูตรไ์ว้ตั�งแต่ พิ.ศ. 

2524 ในิหนิังสู่อคู่ม่อประชากร เพ่ิ�อให้คนิทัี่�วไปสูามารถเข้้าใจภาษาเฉพิาะที่างด้านิ

ประชากรไดง้า่ยข่้�นิ ในิเวลาอ่กกวา่สูองที่ศวรรษถดัมา จากนิิยามศพัิท์ี่ที่างประชากรครั�งนิั�นิ

ม่การจัดตั�งคณะที่ำางานินิิยามศัพิท์ี่การวิจัยที่างประชากรและสูังคม ประกอบัด้วยอาจารย์ 

นิักวิจัย และเจ้าหนิ้าที่่�ด้านิเที่คโนิโลย่สูารสูนิเที่ศ ในิปี 2545 โดยรวบัรวมคำาศัพิที่์ที่างด้านิ

ประชากรและสูังคมไว้เป็นิคลังข้้อมูลและแหล่งเร่ยนิรู้ท่ี่�สูำาคัญสูำาหรับัผู้สูนิใจ ดำาเนิินิการ

ตั�งแต่วันิท่ี่� 1 มกราคม 2546 - กันิยายนิ 2547 โดยแบั่งออกเป็นิ 3 หมวดใหญ่ ค่อ  

(1) การวิจัยที่างสูังคมศาสูตร์ ที่ั�งเชิงปริมาณและคุณภาพิ ระเบ่ัยบัวิธุ์่และข้ั�นิตอนิในิการ 

ที่ำาวิจัย การวิเคราะห์ และสูถิติต่างๆ ในิการวิจัย (2) ประชากรศาสูตร์ และ (3) สูังคม 

รวมถ่งสูุข้ภาพิ อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ และสูิ�งแวดล้อม (ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 2558) มก่าร

นิิยามศัพิที่์ไว้ทัี่�งสูิ�นิกว่า 1,100 คำา เผยแพิร่ผ่านิการจัดพิิมพิ์เป็นิหนิังสู่อ “ศัพิที่านิุกรม 

การวิจัยที่างประชากรและสูังคม” และผ่านิเว็บัไซต์ www.popterms.mahidol.ac.th
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(2) ศุ้นิย์ศุตวรรษิกชนิ (Thai Centenarians Center)

สูถาบัันิฯ เห็นิความสูำาคัญและสูนิใจที่่�จะศ่กษาประสูบัการณ์ช่วิตและความเป็นิอยู่

ข้องศตวรรษิกชนิหร่อคนิร้อยปีมาตั�งแต่ปี 2553 โดยจัดตั�งศูนิย์ศตวรรษิกชนิไที่ยเพิ่�อเป็นิ

แหล่งข้้อมูลความรู้และเผยแพิร่ข้่าวสูารเร่�องราวข้องผู้สููงอายุที่่�ม่อายุมากกว่า 100 ปีข้่�นิไป 

ประกอบัด้วยหนัิงสู่อ รายงานิสูถานิการณ์ผู้สููงอายุไที่ย วารสูาร บัที่ความ งานิวิจัย 

ทัี่�งในิประเที่ศไที่ยและต่างประเที่ศ สูถิติตัวเลข้ต่างๆ คำาศัพิท์ี่ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัผู้สููงอายุ 

ข้่าวสูารความรู้ คลิปว่ด่โอตามรอยคนิร้อยปี และเคร่อข่้ายต่างๆ ท่ี่�ที่ำางานิด้านิผู้สููงอายุ 

นิอกจากน่ิ� ศูนิย์ศตวรรษิกชนิได้ม่การวางแผนิการดำาเนิินิการท่ี่�จะที่ำาให้เป็นิศูนิย์แรกท่ี่�

รวบัรวมคนิร้อยปีในิประเที่ศไที่ย เพิ่�อนิำาเสูนิอช่วิตความเป็นิอยู่ วิถ่ปฏิบััติเก่�ยวกับัสุูข้ภาพิ

อนิามัย และเคล็ดลับัข้องการมอ่ายุย่นิยาวข้องศตวรรษิกชนิไที่ยอก่ด้วย

ศนูิยศ์ตวรรษษกิชนิไดน้ิำาเสูนิอประเดน็ิเร่�องคนิรอ้ยปผีา่นิเวท่ี่ประชุมวิชาการครั�งแรก

เม่�อเด่อนิม่นิาคม 2558 และได้ศ่กษาวิจัยการเปล่�ยนิแปลงที่างประชากรและสูถานิะสูขุ้ภาพิ

ข้องกลุ่มประชากรสููงอายุวัยปลาย หร่อผู้ท่ี่�ม่อายุ 80 ปีข่้�นิไป รวมที่ั�งลักษณะที่าง

ประชากรศาสูตร์ พิฤติกรรมสูุข้ภาพิ และคุณภาพิช่วิตข้องคนิร้อยปี โดยคาดประมาณว่า

จำานิวนิคนิร้อยปีที่ั�งประเที่ศในิปี 2558 ม่ที่ั�งสูิ�นิ 1,026 คนิ อายุคาดเฉล่�ยและความย่นิยาว

ช่วติข้องศตวรรษกิชนิไที่ยกำาลงัเพิิ�มข่้�นิ ซ่�งสูงัคมไที่ยต้องเตรย่มความพิรอ้มในิการจดัระบับั

ดูแลสูุข้ภาพิและสูวัสูดิการรองรับัในิอนิาคต (ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล และคณะ, 2559) 

(3) มิเตอร์ประเทีศุไทีย (Thailandometers)

เป็นิแพิลตฟอร์มบันิเว็บัไซต์สูถาบัันิฯ ที่่�แสูดงสูถิติข้้อมูลด้านิประชากร ประชากรสููง

อายุ สูุข้ภาพิอนิามัย และครอบัครัวตามเวลาจริงท่ี่�ได้จากการคาดประมาณ โดยประมวล
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ข้้อมูลจากหลายแหล่ง เช่นิ การจดที่ะเบ่ัยนิ ที่ะเบ่ัยนิราษฎร สูำานิักงานิสูถิติแห่งชาติ 

กระที่รวงสูาธุ์ารณสูุข้ ฯลฯ มาคำานิวณและนิำาเสูนิอให้เห็นิการเปล่�ยนิแปลงด้านิประชากร

ตามเวลาจริง เพ่ิ�อสูร้างความตระหนิักให้สูาธุ์ารณชนิได้เห็นิความสูำาคัญในิด้านิ 

การเปล่�ยนิแปลงประชากร สูุข้ภาพิอนิามัย เศรษฐกิจสูังคม และสูิ�งแวดล้อม ที่ั�งนิ่� จำานิวนิ
ประชากรในิประเที่ศไที่ยจะปรับัตัวเลข้ทีุ่กวันิกลางปีประชากร ค่อ วันิที่่� 1 กรกฎาคมข้อง

ทีุ่กปี สูำาหรับัสูถิติตัวเลข้อ่�นิๆ จะปรับัตัวเลข้ทุี่กวันิที่่� 1 มกราคมข้องทีุ่กปี โดยใช้ตัวเลข้

จากฐานิข้้อมูลที่่�เก่�ยวข้้อง

(4) พิพิธิสาระประชากรและสังคม 

เป็นิห้องจัดแสูดงนิิที่รรศการหมุนิเว่ยนิท่ี่�ม่สูาระความรู้เก่�ยวกับัประชากรและสูังคม

ในิประเดน็ิตา่งๆ ซ่�งเปน็ิสู่วนิหนิ่�งข้องกระบัวนิการเรย่นิรูทั้ี่�งในิดา้นิวชิาการและกจิกรรมที่าง

สูังคมข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม ตั�งอยู่ท่ี่�ชั�นิหน่ิ�ง อาคารประชาสัูงคมอุดมพิัฒน์ิ 

โดยปรับัการนิำาเสูนิอมาจากเร่อนิพิิพิิธุ์ภัณฑ์ประชากรและสูังคมเดิมท่ี่�ตั�งอยู่ที่างด้านิเหน่ิอ

ข้องอาคารสูถาบัันิฯ เม่�ออยู่ท่ี่�อาคารสัูงคมศาสูตร์ สูำาหรับัการจัดแสูดงและสูิ�งพิิมพิ์ข้อง 

พิิพิิธุ์สูาระประชากรและสูังคม ตั�งแต่ พิ.ศ. 2555 สูถาบัันิฯ ได้ผลิตสูาระที่างประชากร 

และสูังคมแล้ว 3 เร่�อง ค่อ สูาระท่ี่� 1 “อาคารประชาสูังคมอุดมพิัฒนิ์” (พิ.ศ. 2555)  

สูาระที่่� 2 “คนินิับัคนิ” (พิ.ศ. 2558) และ สูาระที่่� 3 “ประชากรไที่ยในิสูมัยรัชกาลที่่� 9” 

(พิ.ศ. 2560)

(5) ศุ้นิย์การย�ายถิ�นิ มหุิดล (Mahidol Migration Center)

กล่าวได้ว่าสูถาบัันิฯ เป็นิสูถาบัันิวิชาการหนิ่�งท่ี่�บุักเบิักการศ่กษาวิจัยเร่�องแรงงานิ 

ข้้ามชาติในิหลายมิติ ที่ั�งในิแง่มุมด้านิประชากร ประสูบัการณ์ช่วิต บัริบัที่ที่างสูังคม

เศรษฐกิจ และมาตรการเชิงนิโยบัายข้องภาครัฐ โครงการวิจัยเหล่านิ่�สู่วนิหนิ่�งได้รับัทีุ่นิจาก

มูลนิิธุ์ิร็อกก่�เฟลเลอร์ ซ่�งสูนิับัสูนิุนิให้จัดตั�งเว็บัไซต์ศูนิย์ศก่ษาการย้ายถิ�นิ เพิ่�อให้เป็นิแหล่ง

ข้้อมลูความรูเ้ก่�ยวกบััการยา้ยถิ�นิทัี่�งภายในิประเที่ศและระหวา่งประเที่ศ โดยรวบัรวมตวัเลข้
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สูถิติ บัที่ความ งานิวิจัย สูิ�งต่พิิมพิ์ ตลอดจนิข้้อมูลข้่าวสูารที่่�เก่�ยวข้้องกับัการย้ายถิ�นิข้อง

ประเที่ศต่างๆ โดยเฉพิาะในิภูมิภาคอาเซ่ยนิ นิอกจากข้้อมูลด้านิการย้ายถิ�นิข้้างต้นิแล้ว  

ยงัม่การเผยแพิร่ข้้อมูลข่้าวสูารผ่านิจดหมายข้า่ว MMC รายป ีและการจัดประชุมนิานิาชาติ

ด้านิการย้ายถิ�นิ ประมาณทีุ่ก 2 ปี

(6) ศุ้นิย์ปฏิิบัติการกาญจนิบุรี 

ตั�งข้่�นิเม่�อ พิ.ศ. 2543 ที่่�อำาเภอไที่รโยค จังหวัดกาญจนิบัุร่ โดยได้รับัทุี่นิสูนัิบัสูนุินิ

จากมูลนิิธิุ์เวลคัมที่รัสูต์ ประเที่ศสูหราชอาณาจักร เพ่ิ�อให้เป็นิศูนิย์ศ่กษาการเปล่�ยนิแปลง

ประชากร โครงการเฝ้ึาระวังที่างประชากรกาญจนิบุัร่เก็บัรวบัรวมข้้อมูลพิ่�นิฐานิ 

ด้านิประชากรและการเปล่�ยนิแปลงข้อง 100 ชุมชนิ ในิ 13 อำาเภอข้องจังหวัดกาญจนิบุัร่  

รวมทัี่�งข้้อมูลด้านิสุูข้ภาพิ บัริบัที่ที่างสูังคมและเศรษฐกิจข้องกลุ่มประชากรในิพิ่�นิที่่�  

เพิ่�อการศ่กษาติดตามระยะยาวตลอดเวลากว่าสูองที่ศวรรษท่ี่�ผ่านิมา ศูนิย์ปฏิบััติการ

กาญจนิบัรุเ่ปน็ิพิ่�นิท่ี่�ศ่กษาวจิยัใหก้บััหลายโครงการ ที่ั�งในิประเด็นิการเปล่�ยนิแปลงประชากร 

อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ แรงงานิข้้ามชาติ สูิ�งแวดล้อมและผลกระที่บัต่อคุณภาพิช่วิต ฯลฯ  

รวมที่ั�งเป็นิพิ่�นิที่่�ปฏิบััติการให้กับันิักศ่กษาหลายหลักสููตรที่ั�งปริญญาโที่และปริญญาเอก

6.3.2 ศ้นำย์ข�อมล้ภายใต�โครึ่งการึ่วิจัย 

ในิช่วงสูองที่ศวรรษหลัง สูถาบัันิฯ ม่โครงการวิจัยที่่�ศ่กษาและผลิตผลงานิเพิ่�อเผย

แพิร่ต่อเนิ่�องหลายโครงการ และต้องการนิำาเสูนิอรายละเอ่ยดการดำาเนิินิโครงการและ 

ผลงานิเผยแพิร่ผ่านิที่างเว็บัไซต์ข้องสูถาบัันิฯ ในิช่วงปี พิ.ศ. 2553 - 2556 การเผยแพิร่ 

ผลงานิข้องโครงการตอ่เนิ่�องเหลา่น่ิ�สูว่นิหน่ิ�งไดพ้ิฒันิาเปน็ิศนูิยข์้อ้มูลเฉพิาะประเดน็ิท่ี่�ศ่กษา

นัิ�นิๆ ม่ช่�ออ้างองิเว็บัไซตเ์ป็นิข้องโครงการเอง โดยเช่�อมตอ่กับัเวบ็ัไซตส์ูถาบัันิฯ ศูนิย์ข้้อมลู

ภายใต้โครงการวิจัยที่่�กล่าวถ่งข้้างต้นินิ่� ได้แก่

(1) รายงานิสุขีภาพคนิไทีย 

โครงการจัดที่ำารายงานิสูุข้ภาพิคนิไที่ยได้รับัการสูนัิบัสูนุินิจากสูำานัิกงานิกองทุี่นิ

สูนิับัสูนุินิการสูร้างเสูริมสูุข้ภาพิ (สูสูสู.) ตั�งแต่ป ี2546 ตอ่เนิ่�องจนิถ่งปจัจบุันัิ โดยรวบัรวม

สูถิติข้้อมูลและสูถานิการณ์ด้านิสุูข้ภาพิท่ี่�สูำาคัญข้องคนิไที่ยในิรอบัปีไว้ในิรายงานิ  
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ซ่�งประกอบัดว้ยตวัช่�วัดดา้นิสูขุ้ภาพิ สูถานิการณเ์ดน่ิและผลงานิที่างสูขุ้ภาพิ และเร่�องพิเิศษ

ประจำาฉบัับั ในิระยะแรกนิอกจากการจัดพิิมพ์ิรายงานิเป็นิภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษแล้ว 

โครงการฯ ยังเผยแพิร่รายงานิสุูข้ภาพิคนิไที่ยให้ผู้สูนิใจสูามารถดาวนิ์โหลดได้ผ่านิเว็บัไซต์

ข้อง สูสูสู. สูำานิักงานิพิัฒนิาระบับัข้้อมูลข่้าวสูารสูุข้ภาพิ (HISO) และสูถาบัันิฯ ต่อมา 

ปี 2557 โครงการฯ ได้พิัฒนิาเว็บัไซต์รายงานิสุูข้ภาพิคนิไที่ย (www.thaihealthreport.

com) ข่้�นิ เพิ่�อรวบัรวมรายละเอ่ยดและแตล่ะองคป์ระกอบัในิรายงานิทุี่กฉบัับัข้องโครงการ

ไว้ที่่�เด่ยว เพิ่�อให้ผู้สูนิใจสูามารถเข้้าถง่ได้อย่างสูะดวกมากข้่�นิ

(2) ศุ้นิย์วิจัยความสุขีคนิทีำางานิแหุ่งประเทีศุไทีย 

สูถาบัันิฯ ดำาเนิินิโครงการพิัฒนิาเคร่�องม่อวัดความสุูข้และคุณภาพิช่วิตข้อง 

คนิที่ำางานิในิองค์กรต่างๆ มากว่าหนิ่�งที่ศวรรษ นิับัแต่โครงการจับัตาสูถานิการณ์ความสูุข้

ข้องคนิที่ำางานิในิประเที่ศไที่ยท่ี่�พิฒันิาเคร่�องม่อ happinometer ข้่�นิมาเพ่ิ�อวัดคุณภาพิช่วิต

และความสูขุ้ดว้ยตนิเอง องคก์รสูามารถนิำาผลท่ี่�ประมวลไดใ้นิภาพิรวมนัิ�นิไปพิฒันิานิโยบัาย

เพิ่�อสูร้างเสูริมสูุข้ภาวะข้องคนิที่ำางานิได้ โครงการฯ ได้จัดที่ำาเว็บัไซต์เคร่�องม่อวัดความสูุข้

ด้วยตนิเอง (www.happinometer.com) ตั�งแต่ปี 2555 เพ่ิ�อให้เป็นิแหล่งกลางในิการ

แลกเปล่�ยนิเรย่นิรูแ้ละเผยแพิร่ข้้อมลูข้า่วสูารที่่�เก่�ยวข้้องกับัความสูขุ้คนิที่ำางานิ เช่นิ รายงานิ

สูถานิการณ์ความสูุข้คนิที่ำางานิในิประเที่ศไที่ย ผลการสูำารวจความสูุข้คนิที่ำางานิในิองค์กร 

รายไตรมาสู รวมที่ั�งการประชาสูัมพิันิธุ์์กิจกรรมต่างๆ ข้องโครงการ 

(3) ศุ้นิย์พัฒนิาองค์ความร้�ด�านิกิจกรรมทีางกายประเทีศุไทีย (TPAK)

ท่ี่แพิคเป็นิศูนิย์วิชาการภายใต้สูถาบัันิฯ ท่ี่�ดำาเนิินิกิจกรรมสูอดคล้องกับัเป้าหมาย 

การขั้บัเคล่�อนิและการสู่งเสูริมกิจกรรมที่างกายระดับัชาต ิวางที่่�ที่างข้องตัวเองในิฐานิะเปน็ิ

แหล่งอ้างอิงข้้อมูล สูนัิบัสูนิุนิองค์ความรู้จากการวิจัย สูร้างพิ่�นิท่ี่�ที่างวิชาการด้านิกิจกรรม

ที่างกายในิมติทิี่างประชากรและสูงัคม และสู่�อสูารเชงินิโยบัายเพิ่�อสูง่เสูรมิกิจกรรมที่างกาย

ทีุ่กช่วงวัยข้องประชากรไที่ยให้ม่สุูข้ภาวะแบับัองค์รวม เว็บัไซต์ข้องท่ี่แพิค (www.tpak.

or.th) แสูดงรายละเอย่ดที่ั�งในิด้านิเคร่�องม่อการวจิยั ผลงานิเผยแพิร่ ข้้อมลูสูำาหรบััวิเคราะห์ 

และความรู้เชิงปฏิบััติข้องโครงการฯ ตั�งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัันิ ตั�งแต่ต้นิแบับัโรงเร่ยนิฉลาด

เ ล่ นิ  1 7  แ ห่ ง  ก า ร สู ร้ า ง วิ ถ่ ช่ วิ ต สูุ ข้ ภ าพิข้อ ง ชุ ม ชนิก า ร เ คห ะ แ ห่ ง ช า ติ  

การเฝ้ึาระวังและติดตามกิจกรรมที่างกาย เป็นิต้นิ
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(4) ครอบครัวสำาคัญ 

โครงการครอบัครัวสูำาคัญ หร่อ Thai Family Matters เกิดข้่�นิเม่�อปี 2550 โดยใช้

โปรแกรมแที่รกแซงสูำาหรับัครอบัครัว (family - based intervention) เพ่ิ�อให้พิ่อแม่ 

ใช้จังหวะเวลาและโอกาสูท่ี่�เหมาะสูมสู่�อสูารกับัวัยรุ่นิในิครอบัครัวเพิ่�อลดพิฤติกรรมเสู่�ยง 

หร่อไม่พิ่งประสูงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นิการเสูพิบัุหร่�และสูารเสูพิติด การบัริโภคเคร่�องด่�ม

แอลกอฮิอล์ พิฤติกรรมก้าวร้าวเกเร และเพิศสูัมพิันิธุ์์ไม่ปลอดภัย ดำาเนิินิโครงการในิพิ่�นิที่่� 

7 เข้ตข้องกรุงเที่พิฯ โดยพิัฒนิาคู่ม่อ 5 เล่มข่้�นิมาเพิ่�อให้ผู้ปกครองใช้ในิการสูร้าง 

ความสูัมพิันิธุ์์และสูร้างที่กัษะการสู่�อสูารในิครอบัครัว ตอ่มาได้ข้ยายไปยังจงัหวัดอ่�นิๆ เช่นิ 

นินิที่บุัร่ สูระบัุร่ เช่ยงราย ลำาพิูนิ อุดรธุ์าน่ิ อุบัลราชธุ์าน่ิ สูงข้ลา และสูตูล เพิ่�อปรับั

โปรแกรมแที่รกแซงให้สูอดคล้องกับับัริบัที่ข้องแต่ละที่้องถิ�นิ และเป็นิโครงการความร่วมมอ่

กับัหน่ิวยงานิท่ี่�เก่�ยวข้้องมากข่้�นิ โดยเฉพิาะสูำานัิกงานิพิัฒนิาสูังคมและความมั�นิคงข้อง

มนิุษย์ในิแต่ละจังหวัด องค์กรปกครองสู่วนิท้ี่องถิ�นิ และศูนิย์พิัฒนิาครอบัครัวในิที่้องถิ�นิ

6.3.3 “The Prachakorn” 

เปน็ิแพิลตฟอร์มออนิไลนิบ์ันิเว็บัไชต์ใหม่ลา่สูดุข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�จดที่ะเบ่ัยนิม่ช่�ออ้างองิ

ข้องตวัเองอย่างเป็นิอสิูระจากสูถาบัันิฯ (www.theprachakorn.com) “เดอะ ประชากร” 

(The Prachakorn) เริ�มต้นิเม่�อ พิ.ศ. 2561 ด้วยความตั�งใจท่ี่�จะเป็นิจดหมายข่้าวประชากร

และการพิัฒนิาในิรูปแบับัออนิไลนิ์ เพิ่�อเผยแพิร่ข้้อมูลความรู้ด้านิประชากรและสูังคม 

ต่อสูาธุ์ารณะ อันิเป็นิพิันิธุ์กิจสูำาคัญท่ี่�สูถาบัันิฯ ให้ความสูำาคัญมาโดยตลอดตั�งแต่ก่อตั�ง

สูถาบัันิฯ ด้วยเจตนิาที่่�จะที่ำาใหสู้งัคมไที่ยรูเ้ร่�องประชากร และสูถาบัันิฯ คอ่ผูเ้ช่�ยวชาญด้านิ

ประชากร เดอะประชากรจ่งเป็นิอะไรก็ตามที่่�เก่�ยวข้้องกับัประชากร (anything about 

population) ไม่ว่าจะเป็นิประเด็นิด้านิเศรษฐกิจและสัูงคม การย้ายถิ�นิ ภาวะสููงวัย 

พิฤติกรรมสูขุ้ภาพิ บัริบัที่ครอบัครัว เพิศภาวะ ศลิปวัฒนิธุ์รรม และการที่อ่งเที่่�ยว และรวม

ไปถ่งในิแง่มุมอ่�นิๆ ท่ี่�อยู่รอบัตัวคนิในิสูังคมไที่ย เน่ิ�อหาในิ “เดอะ ประชากร” ได้รวมไว ้

ที่ั�งเนิ่�อหาในิจดหมายข่้าวประชากรและการพิัฒนิา กิจกรรมแลกเปล่�ยนิพิูดคุยในิเวที่่เสูวนิา 

ใต้ชายคาประชากร และประเด็นิในิการประชุมประชากรและสูงัคมเข้้าไวด้้วยกนัิ เพิ่�อใหเ้ปน็ิ

อ่กช่องที่างหนิ่�งที่่�ที่ำาให้สูังคมไที่ยรู้เร่�องประชากรดังตั�งใจ
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6.4 สัรุึ่ป

กิจกรรมหลากหลายที่ั�งหมดท่ี่�กล่าวมาข้้างต้นิน่ิ� ต่างเป็นิรูปธุ์รรมหนิ่�งข้อง 

ความพิยายามสู่�อสูารข้้อมลูความรูด้า้นิประชากรและปรากฏการณท์ี่างสูงัคม รวมทัี่�งผลงานิ

วิจัยต่างๆ ท่ี่�สูถาบัันิฯ สูั�งสูมประสูบัการณ์และความเช่�ยวชาญมาตลอดระยะเวลา 

คร่�งศตวรรษ เผยแพิร่ต่อสัูงคมไที่ยและกระจายสูู่สูาธุ์ารณะผ่านิช่องที่างหลากหลาย  

เพ่ิ�อให้ข้้อมูลความรู้ทัี่�งหมดท่ี่�สูถาบัันิฯ ม่เหล่าน่ิ�นิำาไปสูู่การเปล่�ยนิแปลงและเป็นิประโยชนิ์

ต่อสูาธุ์ารณะมากที่่�สูุดเที่่าที่่�จะเป็นิไปได้ 

นิ่าสูนิใจว่าภาพิสูะที่้อนิข้องสูถาบัันิฯ ผ่านิสู่�อเป็นิอย่างไร...

7
สัถาบันฯ 
ในำสัื�อสัาธิารึ่ณะ: วิชาการึ่สั้่สัังคม
กุลภา วิจนสุาระ

การนิำาเสูนิอความรู้ความเข้้าใจด้านิประชากร การเผยแพิร่ผลงานิวิจัย และ 

ความเห็นิที่างวิชาการท่ี่�ม่ต่อปรากฏการณ์ที่างสูังคมต่างๆ ออกสูู่สูาธุ์ารณะนิั�นิ

เป็นิหนิ่�งในิบัที่บัาที่ที่างสูังคมท่ี่�สูถาบัันิฯ ดำาเนิินิงานิมาโดยตลอด กล่าวได้ว่า

เป็นิการกำาหนิดท่ี่�ที่างหร่อตำาแหนิ่งแห่งที่่�ที่างสูังคมข้องสูถาบัันิฯ ในิสัูงคมไที่ย 

ไม่มากก็นิ้อย จากความตั�งใจท่ี่�ต้องการให้สูังคมไที่ยรู้จักและเร่ยนิรู้เร่�องราว 

ที่างประชากร จนิถ่งปัจจุบัันิ ภาพิสูถาบัันิฯ ท่ี่�สัูงคมไที่ยรู้จักนัิ�นิ ค่อหนิ้าตา 

และประสูบัการณ์ข้องบัุคลากรท่ี่�ผลิตผลงานิวิจัยและความเช่�ยวชาญด้านิต่างๆ  

ท่ี่�นิำาเสูนิอต่อสูาธุ์ารณะอยู่เสูมอ กลายเป็นิจุดเช่�อมโยงสูำาคัญข้องความรู้ 

ความเข้้าใจด้านิประชากรและปรากฏการณ์ที่างสูังคม
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การรวบัรวมผลงานิและบัที่บัาที่ข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ปรากฏ

ผ่านิสู่�อสูาธุ์ารณะต่างๆ ในิบัที่น่ิ� ได้จากข้้อมูลการสู่บัค้นิข้่าว

และบัที่ความท่ี่�ม่การเผยแพิรแ่ละบัันิท่ี่กเปน็ิไฟลอ์เิลก็โที่รนิิกสูใ์นิ

เว็บัไซต์ข้องสู่�อต่างๆ ซ่�งสู่บัค้นิผ่านิโปรแกรม News -  

center โดยใช้คำาค้นิ (keywords) ว่า “สูถาบันัิวิจัยประชากร

และสัูงคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล” และ “Institute for Popula- 

tion and Social Research” ผลจากการสู่บัค้นิย้อนิหลัง 

ในิระยะเวลากว่า 26 ปี ค่อ ตั�งแต่ปลาย พิ.ศ. 2537 - 30 

มิถุนิายนิ 2564 แบ่ังออกได้เป็นิ 3 ช่วงด้วยกันิ คอ่ 

(1) ปลาย พิ.ศ. 2537 - 2544 ม่จำานิวนิ 78 รายการ 

(2) ช่วง พิ.ศ. 2545 - 2554 มจ่ำานิวนิ 596 รายการ และ 

(3) ช่วง พิ.ศ. 2555 - มิถุนิายนิ 2564 ที่ั�งสูิ�นิจำานิวนิ 738 รายการ โดยภาพิรวม 

ข้องสูัดสู่วนิข้องเน่ิ�อหาในิแต่ละช่วงเวลาจำาแนิกออกตามแต่ละหัวข้้อหลักได้  

ดังรูป 7.1 

รูป 7.1 ร้อยละของข่าวิที�ปรากฏิในสุ่�อสุาธุ์ารณะออนไลน�  
จำาแนกตามัหั้วิข้อใน 3 ช่วิงเวิลา

100
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25

0

ประชากร

อนามัยเจริญพันธุ

สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต 

ครอบครัว 

เพศภาวะ/เพศวิถี 

อ่ืนๆ

N = 1,412
2537-2544

3.8
16.7
3.82.6

26.9

46.2

2545-2554

6.2

23.7

2.5

22.0

9.4

36.2

2555-2564

5.8
7.8

30.9

4.3

9.1

42.1

การสูบ่ัค้นิทัี่�งหมดพิบัข่้าวและบัที่ความที่่�เก่�ยวข้้องกับัสูถาบัันิฯ ที่ั�งสูิ�นิ 1,412 รายการ 

แบั่งประเภที่ข้องเน่ิ�อหาข่้าวตามหัวข้้อหลัก (theme) ออกได้เป็นิ 5 ประเด็นิ  

ดังรายละเอย่ดต่อไปนิ่� 

สถาบัันฯ ในส่�อสาธารณะ: วิิชาการส่�สังคมคร่�งศตวิรรษประชากรและสังคม228 229



7.1 แหล่งอ�างอิงดี�านำปรึ่ะชากรึ่ของสัังคมไทย

ในิฐานิะท่ี่�เป็นิสูถาบัันิวิชาการด้านิประชากรศ่กษา สุถีาบันฯ ปรากฏิในสุ่�อสุาธุ์ารณะ
ด้วิยประเด็นทางประชากรและการเปลี�ยนแปลงประชากรมัากที�สุุดมัาโดยตลอด ค่อ 
ประมาณร้อยละ 40 หร่อจำานิวนิ 563 รายการจากที่ั�งหมด 1,412 รายการ และที่ั�ง 3 ช่วง

เวลา (รูป 7.1) แสูดงให้เห็นิชัดเจนิว่าประเด็นิด้านิประชากรครอบัครองพิ่�นิท่ี่�สู่�อมากกว่า

ประเด็นิอ่�นิๆ มาโดยตลอด ซ่�งสูะที่้อนิว่าสูถาบัันิฯ เป็นิแหล่งอ้างอิงท่ี่�สูำาคัญข้องสูังคม 

เม่�อต้องการอ้างอิงถ่งจำานิวนิประชากรลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นิสูถิติ/ตัวเลข้ประชากร 

การคาดประมาณ/จำานิวนิประชากรที่ั�งประเที่ศ จำานิวนิประชากรตามเพิศหญิง - ชาย 

จำานิวนิประชากรตามกลุม่อายุต่างๆ จำานิวนิประชากรตามภูมภิาค จำานิวนิการเกดิ การตาย  

และการย้ายถิ�นิ โดยเฉพิาะการอ้างถง่จำานิวนิประชากรกลางปท่ีี่�สูถาบัันิฯ จดัที่ำาและเผยแพิร ่

ต่อสูาธุ์ารณะเป็นิประจำา (คิดเป็นิสูัดสู่วนิร้อยละ 25) 

นิอกจากสูถิติและตัวเลข้ประชากรต่างๆ ข้้างต้นิแล้ว การศ่กษาและการเผยแพิร่ 

เร่�องข้องประชากรกลุ่มเฉพิาะต่างๆ ข้องสูถาบัันิฯ ยังได้รับัความสูนิใจจากสู่�อสูาธุ์ารณะ 

ต่อเน่ิ�องมาโดยตลอด โดยเฉพิาะกลุม่ประชากรสููงอาย ุท่ี่�สูถาบัันิฯ ได้เสูนิอปรากฏการณ์ท่ี่�จะ 

เกิดข้่�นิเม่�อสูังคมไที่ยกลายเปน็ิสูังคมสููงวัยมาตั�งแต ่พิ.ศ. 2548 ที่ั�งในิด้านิเศรษฐกิจ สูังคม 

และสูขุ้ภาพิ รวมทัี่�งการปรบัันิิยาม และงานิศ่กษาศตวรรษิกชนิ - คนิรอ้ยปี ที่ั�งหมดน่ิ�ในิภาพิ

รวมแล้วที่ำาให้ประเด็นิผู้สููงอายุข้องสูถาบัันิฯ ม่สูัดสู่วนิการอ้างอิงในิสู่�อสูาธุ์ารณะถ่งร้อยละ 

27 นิอกจากน่ิ�ก็เป็นิเร่�องข้องแรงงานิข้้ามชาติท่ี่�สูถาบัันิฯ ศ่กษาและเผยแพิร่มาตั�งแต่ 

ก่อนิ พิ.ศ. 2540 ที่ั�งในิประเด็นิการค้ามนิุษย์และสิูที่ธิุ์มนิุษยชนิ นิโยบัายการบัริหารและ

จัดการแรงงานิ สูิที่ธิุ์และสูวัสูดิการพิ่�นิฐานิที่่�ควรจะได้รับั เป็นิต้นิ ในิช่วงที่ศวรรษหลัง  

(พิ.ศ. 2555 - 2564) นิอกจากกลุ่มประชากรสููงวัยแล้ว สูถาบัันิฯ ได้นิำาเสูนิอประเด็นิข้อง

กลุ่มประชากรอ่�นิๆ ร่วมด้วย เช่นิ ผู้ต้องข้ัง ประชากรที่่�เกิดในิแต่ละรุ่นิ เช่นิ Gen Y, Z, 
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รูป 7.2 ร้อยละของข่าวิที�ปรากฏิในสุ่�อสุาธุ์ารณะออนไลน� จำาแนกตามัหั้วิข้อห้ลัก 
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รูป 7.3 ร้อยละของข่าวิประเด็นประชากรที�ปรากฏิในสุ่�อสุาธุ์ารณะ  
จำาแนกตามัหั้วิข้อย่อยใน 3 ช่วิงเวิลา
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การปรากฏในิพิ่�นิท่ี่�สู่�อสูาธุ์ารณะสู่วนิใหญ่เป็นิการอ้างถ่งตัวเลข้ประชากร ข้้อค้นิพิบั

จากงานิวิจัย บัที่ความวิชาการและการนิำาเสูนิอข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคมในิภาพิ

รวม รวมที่ั�งการอ้างอิงบัุคลากรผูเ้ช่�ยวชาญข้องสูถาบันัิฯ เช่นิ ศ.ดร.ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล เป็นิต้นิ

7.2 ปรึ่ะชากรึ่กับสุัขภาพและคุณภาพชีวิต 

กว่าหนิ่�งในิสู่�ข้องข่้าวในิภาพิรวมทัี่�งหมดเป็นิเร่�องท่ี่�ว่าด้วยสุูข้ภาพิและคุณภาพิช่วิต

ข้องประชากร (รปู 7.2) โดยพิบัวา่การศก่ษาประเดน็ิท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัสูขุ้ภาพิและคณุภาพิช่วติ

ข้องประชากรเป็นิประเดน็ิที่่�สูถาบัันิฯ มผ่ลงานิและเผยแพิร่ตอ่สูาธุ์ารณะมากข่้�นิอย่างชัดเจนิ

ในิช่วงสูองที่ศวรรษที่่�ผ่านิมา เม่�อเที่่ยบัสูัดสู่วนิจากร้อยละ 2.6 ในิช่วง พิ.ศ. 2537 - 2544 

เพิิ�มข่้�นิเป็นิร้อยละ 22 และร้อยละ 30.9 ในิสูองที่ศวรรษถัดมา (รูป 7.1) การข้ยาย 

ความสูนิใจและงานิไปด้านิสูุข้ภาพิข้องประชากรในิสูองที่ศวรรษหลังนิ่� สู่วนิหนิ่�งสูอดคล้อง

กบััการกอ่ตั�งองค์กรท่ี่�ใหท้ี่นุิสูนิบััสูนินุิงานิวจิยัและปฏบิัตักิารดา้นิสูขุ้ภาพิท่ี่�สูำาคญั คอ่ สูสูสู. 

สูง่ผลใหสู้ถาบัันิฯ ได้ดำาเนิินิโครงการใหญห่ลายโครงการ เชน่ิ การจัดที่ำารายงานิสูขุ้ภาพิคนิ

ไที่ย ตั�งแต่ พิ.ศ. 2546 ท่ี่�นิำาเสูนิอสูถานิการณ์ด้านิสูุข้ภาพิในิรอบัปีที่่�ผ่านิมา สูถิต ิ

ด้านิสูุข้ภาพิที่่�นิ่าสูนิใจ และเร่�องเด่นิด้านิสูุข้ภาพิ รายงานิสูถานิการณ์ผู้สููงอายุไที่ย ตั�งแต่ 

พิ.ศ. 2556 หลกัๆ คอ่นิำาเสูนิอสูถิติข้อ้มูลสูถานิการณ์การสูงูวัยข้องประชากรไที่ยในิปัจจุบันัิ 

และม่ประเด็นิผู้สููงอายุที่่�เป็นิอรรถบัที่หลักประจำาเล่ม รายงานิสูถานิการณ์สูุข้ภาพิจิต  

เคร่�องม่อวัดความสูุข้ และกิจกรรมที่างกาย เป็นิต้นิ ซ่�งล้วนิแต่เป็นิประเด็นิที่่�สูาธุ์ารณะ 

ให้ความสูนิใจมาอย่างต่อเนิ่�อง

รูป 7.4 ร้อยละของข่าวิประเด็นประชากรกับสุุขภาพและคุุณภาพชีวิิต  
จำาแนกตามัห้ัวิข้อย่อย
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เม่�อดูในิรายละเอ่ยดข้องข่้าวพิบัว่าในิช่วง พิ.ศ. 2545 - 2554 นิั�นิ เป็นิที่ศวรรษท่ี่�

สูถาบัันิฯ ม่การที่ำางานิในิประเด็นิสุูข้ภาวะข้องประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพิาะพิฤติกรรม

และภาวะความเสู่�ยงตา่งๆ ท่ี่�สูง่ผลกระที่บัตอ่สูขุ้ภาพิข้องประชากร ไมว่า่จะเปน็ิการบัริโภค

แอลกอฮิอล์ บัุหร่� พิฤติกรรมการบัริโภค ความเคร่ยด ฯลฯ รวมทัี่�งการประเมินิโครงการ 

ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัสูุข้ภาวะและคุณภาพิช่วิต โดยได้ข้ยายประเด็นิการที่ำางานิต่อเนิ่�องมาจนิถ่ง

ที่ศวรรษตอ่มา สูง่ผลให้ตัวเลข้ ข้้อมูล ผลการศ่กษา และงานิวิจยัดา้นิสุูข้ภาวะและคุณภาพิ

ช่วิตข้องประชากรถูกอ้างอิงในินิามสูถาบัันิฯ กว่า 200 ข้่าวในิสูองที่ศวรรษหลังน่ิ�  

โดยเฉพิาะการวัดความสูุข้ Happinometer และการข้ับัเคล่�อนิกิจกรรมที่างกายที่่�พิัฒนิา

มาเป็นิศูนิย์พิัฒนิาองค์ความรู้ด้านิกิจกรรมที่างกายประเที่ศไที่ยในิปัจจุบัันิ

7.3 ขยายองค์ความร้ึ่�ดี�านำเพศภาวะและเพศวิถี

ในิท่ี่�น่ิ�หมายถ่งปรากฏการณ์และประสูบัการณ์ด้านิเพิศข้องประชากร ที่ั�งในิที่าง

กายภาพิ ที่างจติใจ/ความรูสู้ก่ และที่างสูงัคมวฒันิธุ์รรม ที่ั�งในิแงข่้องเพิศภาวะหรอ่บัที่บัาที่

ที่างเพิศ เพิศวิถ่ ช่วิตและประสูบัการณ์ด้านิเพิศ ความรุนิแรง และสูุข้ภาวะที่างเพิศข้อง

ประชากรกลุ่มต่างๆ กล่าวได้ว่าเป็นิประเด็นิร่วมสูมัยท่ี่�สัูงคมให้ความสูนิใจและต้องการ 

คำาอธุ์ิบัายในิที่างวิชาการอยู่เสูมอ โดยสู่วนิใหญ่กว่าสูองในิสูามเป็นิการอ้างอิงถ่งผลงานิ 

และความเห็นิที่างวิชาการข้องบัุคลากรสูถาบัันิฯ (รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล 140 ข่้าว) 

โดยเฉพิาะคำาอธุ์ิบัายที่างวิชาการข้องปรากฏการณ์ที่างสูังคมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัความรุนิแรง

ลักษณะต่างๆ ซ่�งในิภาพิรวมแล้วม่สูัดสู่วนิกว่าคร่�งหนิ่�งข้องงานิในิหัวข้้อน่ิ�ทัี่�งหมด รวมทัี่�ง

ประเด็นิสู่บัเน่ิ�องท่ี่�ท้ี่าที่ายวิธุ์่คิดกระแสูหลักข้องสัูงคม ได้แก่ เพิศภาวะ/เพิศวิถ่ และ 

สูุข้ภาวะที่างเพิศ สู่วนิหนิ่�งเป็นิชุดโครงการวิจัยเพิ่�อสูร้างองค์ความรู้ด้านิสุูข้ภาวะที่างเพิศ 

ท่ี่�สูถาบัันิฯ ได้รบััที่นุิจากแผนิงานิสูร้างเสูรมิสูขุ้ภาวะที่างเพิศ สูสูสู. ในิช่วง พิ.ศ. 2550 - 2553  

สู่งผลให้ม่การเผยแพิร่ผลงานิและองค์ความรู้เร่�องนิ่�ต่อสูาธุ์ารณะอย่างกว้างข้วาง
N = 211

54%
ความรุนแรง

17%
สุขภาวะทางเพศ

7%
เพศและพฤติกรรม

4%
หลากหลายทางเพศ1%

อ่ืนๆ

17%
บทบาททางเพศ

คุณูปการท่ี่�สูำาคัญข้องการสูร้างผลงานิและเผยแพิร่องค์ความรู้เร่�องเพิศภาวะและ 

เพิศวิถ่ข้องสูถาบัันิฯ ก็ค่อ การอธุ์ิบัายเช่�อมโยงให้เห็นิว่ารากเหง้าข้องปัญหาความรุนิแรง 

ต่อผูห้ญิงในิสูังคมไที่ยนิั�นิอยูท่ี่่�ความสูัมพิันิธุ์์เชิงอำานิาจระหว่างเพิศ และวิธุ์่คิดชายเป็นิใหญ่ 

(patriarchy) ในิสัูงคมไที่ยท่ี่�ให้ศักดิ�และสูิที่ธุ์ิข้องผู้ชายอยู่เหนิ่อผู้หญิง ซ่�งกล่าวได้ว่า

เปน็ิการเช่�อมโยงมิตเิชิงโลกที่ศัน์ิที่่�ทัี่บัซอ้นิอยู่ในิปรากฏการณ์ที่างสูงัคมเข้้ากบััการศ่กษาที่าง

ประชากรได้อย่างน่ิาสูนิใจ ที่ำาให้ข้้อค้นิพิบัในิงานิวิจัยม่ความลก่ซ่�ง รอบัด้านิ และที่นัิยุคสูมัย 

กล่าวได้ว่า การทำางานในประเด็นร่วิมัสุมััยเช่นนี�เป็นบทบาทสุำาคุัญที�ทำาให้้สุถีาบันฯ 
ในฐานะสุถีาบันวิิชาการเป็นสุ่วินห้น้�งของการขับเคุล่�อนทางสุังคุมัเพ่�อคุวิามัเป็นธุ์รรมั 
ทางเพศร่วิมักับองคุ�กรภาคุประชาสุังคุมัและภาคุรัฐอ่�นๆ

รูป 7.5 ร้อยละของข่าวิประเด็นเพศภาวิะและเพศวิิถีี จำาแนกตามัห้ัวิข้อย่อย
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7.4 อนำามัยเจรึ่ิญพันำธิุ:์ จากสัุขภาพสั้่สัิทธิิ 

แม้ผลงานิในิสู่�อสูาธุ์ารณะท่ี่�ว่าด้วยอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�เก็บัรวบัรวมได้

จะม่สูัดสู่วนิเพิ่ยงร้อยละ 10 (144 ข้่าว) แต่ที่่�จริงแล้วสูถาบันัิฯ มง่านิศ่กษาเก่�ยวกับัภาวะ

เจริญพิันิธ์ุุ์และปัจจัยต่างๆ ท่ี่�สู่งผลต่อความสูามารถในิการม่ลูกข้องประชากรมาตั�งแต่ 

เริ�มก่อตั�งสูถาบัันิฯ จากท่ี่�เริ�มต้นิด้วยเร่�องการวางแผนิครอบัครัว การคุมกำาเนิิด สูุข้ภาพิ 

และบัริการด้านิอนิามัยเจริญพัินิธุ์ุ์ข้องประชากรกลุ่มต่างๆ ในิช่วงแรกก่อตั�ง ผลงานิที่่�

ปรากฏในิสู่�อในิช่วงหลังปี พิ.ศ. 2540 เป็นิต้นิมา ได้แสูดงให้เห็นิว่าการทำางานในประเด็น
อนามััยเจริญพันธุุ์�ของสุถีาบันฯ คุ่อยๆ ปรับเปลี�ยนไปทำาประเด็นร่วิมัสุมััยมัากข้�น ที่ั�งที่่� 
เป็นิเร่�องความเจ็บัป่วยที่่�สู่งผลต่อการเจริญพิันิธุ์ุ์ข้องประชากร โดยเฉพิาะเอดสู์ โรคติดต่อ

ที่างเพิศสูัมพิันิธุ์์ โรคในิระบับัเจริญพิันิธุ์ุ์ต่างๆ เร่�องแท้ี่งและที่้องไม่พิร้อมท่ี่�ยังเป็นิโจที่ย์

ที่้าที่ายสูังคมตลอดมาจนิถง่ปัจจุบัันิ

หน่ิ�งในิบัที่บัาที่ท่ี่�สูำาคัญข้องสูถาบัันิฯ ในิช่วงสูองที่ศวรรษหลัง (รูป 7.6) ก็ค่อ 

การสูนัิบัสูนุินิที่างวิชาการให้กับัการเคล่�อนิไหวที่างสูังคมเพิ่�อสูิที่ธิุ์ด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ 

ร่วมกับัองค์กรภาคประชาสูังคมและภาครัฐ และกล่าวได้ว่าสูถาบัันิฯ เป็นิสู่วนิหน่ิ�งข้อง 

การเคล่�อนิไหวที่างผลักดันิกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัการเจริญพิันิธุ์ุ์ข้องประชากรหลายฉบัับั

ด้วยกันิ ทัี่�งกฎหมายอุ้มบัุญ หร่อ พิ.ร.บั. คุ้มครองเด็กที่่�เกิดโดยอาศัยเที่คโนิโลย่ช่วย 

การเจรญิพินัิธุ์ุท์ี่างการแพิที่ย ์พิ.ศ. 2558 กฎหมายที่อ้งวัยรุน่ิ หรอ่ พิ.ร.บั. การป้องกนัิและ

แก้ไข้ปัญหาการตั�งครรภ์ในิวัยรุ่นิ พิ.ศ. 2559 และกฎหมายที่ำาแที่้ง หร่อ พิ.ร.บั. แก้ไข้ 

เพิิ�มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบัับัท่ี่� 28) พิ.ศ. 2564 แก้ไข้มาตรา 301 และ 305  

ที่่�ว่าด้วยการที่ำาแที่้งให้สูามารถกระที่ำาได้ตามเง่�อนิไข้ที่่�กำาหนิดไว้ในิกฎหมาย

รูป 7.6 ร้อยละของข่าวิประเด็นอนามััยเจริญพันธุ์ุ� จำาแนกตามัหั้วิข้อย่อย

คุมกําเนิด           HIV/AIDs           แทง           ทอง          

สุขภาวะ           กม.           อ่ืนๆ                                   N = 144
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7.5 สัุขภาวะครึ่อบครัึ่ว: รึ่ากฐานำของปรึ่ะชากรึ่ 

ครอบัครัวและครัวเร่อนิต่างเป็นิหนิ่วยย่อยท่ี่�เช่�อมโยงปัจเจกบัุคคลกับัสัูงคม และ 

เปน็ิหน่ิวยพิ่�นิฐานิในิการวิเคราะหท์ี่างประชากรศาสูตร ์การเปล่�ยนิแปลงข้องครอบัครวัและ

ครัวเร่อนิ ไม่ว่าในิที่างหนิ่�งที่างใดล้วนิสู่งผลต่อข้นิาดและลักษณะที่างประชากรเสูมอ  

ข้ณะเด่ยวกนัิปัจจัยตา่งๆ ที่างสูงัคมก็สูง่ผลและเปน็ิตัวกำาหนิดลักษณะที่่�เปน็ิไปในิครอบัครวั

ด้วยเช่นิกันิ แม้จะม่ผลงานิออกสูู่สู่�อสูาธุ์ารณะเพิ่ยง 50 รายการ หร่อคิดเป็นิร้อยละ 3.5 

เที่า่นิั�นิก็ตาม แต่งานิที่่�นิำาเสูนิอผ่านิการประชมุประชากรและสูังคมในิชว่งสูองที่ศวรรษหลัง 
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(พิ.ศ. 2545 เป็นิต้นิมา) ได้เสูนิอปรากฏการณ์ด้านิครอบัครัวที่่�สูังคมให้ความสูนิใจ นิั�นิค่อ 

สูถานิะข้องครอบัครัวในิสัูงคมร่วมสูมัย พิ่�นิฐานิและความสูัมพิันิธุ์์ในิครอบัครัว การให้ 

ความหมายกบััครอบัครวัที่่�อาจไมไ่ด้เริ�มตน้ิจากการแตง่งานิและจบัดว้ยการหยา่รา้ง บัที่บัาที่

หนิา้ท่ี่�ข้องครอบัครวัที่่�ยงัคงใหค้วามสูำาคญักับัการเล่�ยงดู และลกัษณะท่ี่�แตกตา่งหลากหลาย

ข้องครอบัครัวท่ี่�เปล่�ยนิไปในิแต่ละช่วงช่วิต เช่นิ ครอบัครัวข้้ามรุ่นิ/แหว่งกลาง ครอบัครัว

เล่�ยงเด่�ยว หร่อเป็นิครัวเร่อนิที่่�ไม่ได้เป็นิครอบัครัวเดย่วกันิ ครอบัครัวที่่�พิ่อหร่อแม่อายุน้ิอย 

ฯลฯ รวมทัี่�งปัจจัยต่างๆ ท่ี่�สู่งผลต่อการดำาเนิินิช่วิตครอบัครัว ที่ั�งในิระดับัปัจเจกบัุคคล 

ครอบัครัว และชุมชนิ ได้แก่ เศรษฐกิจ สูภาพิแวดล้อม เป็นิต้นิ

รูป 7.7 ร้อยละของข่าวิประเด็นสุุขภาวิะคุรอบคุรัวิ  
จำาแนกตามัหั้วิข้อย่อยใน 3 ช่วิงเวิลา
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บทบาทหนาท่ี           สถานะครอบครัว           ลักษณะ        N = 50

กลา่วได้ว่า 5 ประเด็นิด้านิประชากรและสัูงคมข้้างต้นิเป็นิเร่�องท่ี่�สัูงคมให้ความสูนิใจ

กับัผลงานิและความเห็นิที่างวิชาการข้องสูถาบัันิฯ และบัุคลากรข้องสูถาบัันิฯ เสูมอมา 

นิอกจากน่ิ�แล้ว ประเดน็ิร่วมสูมัยอ่�นิๆ ไมว่า่จะเป็นิสูถานิการณร์ว่มสูมัยที่ั�งที่างการเม่องและ

สูังคม เร่�องข้องการเร่ยนิการสูอนิและมาตรฐานิการศก่ษา เร่�องสูิที่ธุ์ิมนิุษยชนิ สูิ�งแวดล้อม 

ฯลฯ สุถีาบันฯ ได้รับการอ้างอิงถี้งทั�งสุิ�นกวิ่า 500 ข่าวิ ห้ร่อร้อยละ 37 โดยเฉพาะ 
เปน็แห้ลง่ขา่วิอา้งองิที�นา่เช่�อถ่ีอในเร่�องจำานวินประชากรตา่งๆ ข้ณะท่ี่�บัคุลากรข้องสูถาบัันิฯ 

หลายคนิเป็นิผู้เช่�ยวชาญในิประเด็นิที่่�สู่�อและสูังคมสูนิใจหลายประเด็นิด้วยกันิ โดยเฉพิาะ 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุล ท่ี่�ม่สูัดสู่วนิการอ้างอิงถ่งกว่าหน่ิ�งในิสู่�ข้องงานิท่ี่�ปรากฏในิสู่�อ

สูาธุ์ารณะทัี่�งหมด ในิประเด็นิหลากหลายทัี่�งในิด้านิประชากรกลุ่มเฉพิาะ เช่นิ แรงงานิ 

ข้้ามชาติ ผู้ต้องขั้ง ฯลฯ ประเด็นิที่่�เก่�ยวกับัเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ ความรุนิแรง และประเด็นิ

ด้านิสูิที่ธุ์ิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ 

เหล่าน่ิ�ทัี่�งหมดได้กลายเป็นิบัที่บัาที่ที่างสัูงคมในิฐานิะสูถาบัันิวิชาการด้านิประชากร

และสูังคม ท่ี่�สู่งผลให้สูถาบัันิฯ เป็นิท่ี่�รู้จัก ม่สูถานิะม่ท่ี่�ที่างอยู่ในิสูังคมไที่ยอย่างมั�นิคง 

และม่ศักดิ�ศร่
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8
สัู่ทศวรึ่รึ่ษท่�หก
ของ IPSR
กุลภา วิจนสุาระ และกฤตยา อาชวินิจกุล

ตลอดช่วงอายุ 50 ปีที่่�ผ่านิมาข้องสูถาบันัิฯ แม้จะก่อตั�งข้่�นิมาเพิ่�อที่ำาหนิ้าที่่�ช่�ให้สูังคม

ไดเ้หน็ิถ่งความสูำาคญัข้องสูถานิการณด้์านิประชากร ที่ั�งในิด้านิการวางแผนิครอบัครวั 

การคุมกำาเนิิด การเกิด การตาย การย้ายถิ�นิ หร่ออ่กนัิยหน่ิ�งค่อการเฝึ้าระวัง 

การเปล่�ยนิแปลงที่างประชากร และนิำาเสูนิอมาตรวัดอัตราต่างๆ ที่างประชากรในิ

สูังคมไที่ยอย่างเปน็ิปจัจุบันัิสูมัย ที่ว่าภารกิจเหล่านิั�นิมิได้เปน็ิกรอบัผูกมัดใหสู้ถาบันัิฯ 

จำากัดความสูนิใจที่ำางานิเพิ่ยงเฉพิาะมิติด้านิประชากรเที่่านัิ�นิ หากแต่ได้ข้ยับั 

ปรับัเปล่�ยนิและข้ยายออกสูู่มิติอ่�นิๆ อย่างสูอดคล้องกับับัริบัที่ข้องสูังคมในิแต่ละ 

ยุคสูมัยมาโดยตลอด ดังรายละเอย่ดที่่�ปรากฏในิบัที่ก่อนิหนิ้าข้องหนิังสู่อเล่มนิ่� 



8.1 สัถาบันำวิจัยดี�านำปรึ่ะชากรึ่และสัังคมของปรึ่ะเทศไทย

จากเป้าหมายการจัดตั�งสูถาบัันิฯ เพ่ิ�อ “ที่ำาวิจัยปฏิบััติการและหลักวิชาการด้านิ

ประชากร เศรษฐกิจ สูังคม และการวางแผนิครอบัครัวในิสู่วนิที่่�สูัมพิันิธุ์์กับัที่างการแพิที่ย์

และการสูาธุ์ารณสูขุ้ และม่หนิา้ท่ี่�บัรกิารสูอนิและฝึกึอบัรม รวมที่ั�งเป็นิศูนิยอ์า้งอิงข้้อมลูที่าง

ประชากร” ตั�งแต่ พิ.ศ. 2514 จนิถ่งปัจจุบัันิ ค่อเวลาคร่�งศตวรรษท่ี่�สูถาบัันิฯ สูั�งสูม

ประสูบัการณ์การที่ำาวิจัยจนิเช่�ยวชาญด้านิประชากรและสูังคม จนิกลายเป็นิสูถาบัันิวิจัย

ด้านิประชากรและสัูงคมข้องประเที่ศไที่ยในิวันิน่ิ� ภายใต้การจัดกลุ่มวิจัยข้องสูถาบัันิฯ  

ออกเป็นิ 6 กลุ่ม1 นัิ�นิค่อ (1) สูังคมกับัการเปล่��ยนิแปลงประชากรและครอบัครัว (2) 

ภาวะสููงวัยข้องประชากร (3) เพิศวิถ่ เพิศภาวะ อนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ และเอชไอว่/เอดสู์  

(4) ประชากร สิู�งแวดล้อม และสูุข้ภาพิ (5) การย้ายถิ�นิ ความเป็นิเม่อง และแรงงานิ  

(6) การติดตามและประเมินิผล และระเบ่ัยบัวิธุ์่วิจัย (สูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคม, 

1 สูถาบัันิฯ เริ�มกำาหนิดประเด็นิกลุ่มวิจัยเป็นิ 5 กลุ่ม ในิยุคผู้อำานิวยการคนิท่ี่� 3 ประมาณ พิ.ศ. 2535  
ต่อมาปรับัเป็นิ 8 กลุ่มในิ พิ.ศ. 2540 และม่การจัดกลุม่วิจัยใหม่ให้เหล่อ 6 กลุ่มตั�งแต่ พิ.ศ. 2553 เป็นิต้นิ
มา โดยกำาหนิดกรอบัความสูำาคัญข้องแต่ละกลุ่มวิจัยไว้ด้วย

2563ก, นิ. 20 - 21) รวมที่ั�งเม่�อพิจิารณาในิเชิงจำานิวนิงานิวิจัย รวมทัี่�งสูิ�นิกว่า 730 สูญัญา

โครงการวิจัยข้องสูถาบัันิฯ แล้ว พิบัว่าสูถาบัันิฯ กำาลังมุ่งไปในิทิี่ศที่างข้องการที่ำาวิจัย 

ในิประเดน็ิสูขุ้ภาวะและคณุภาพิช่วติประชากรควบัคูไ่ปกบัังานิวจัิยในิประเดน็ิที่างประชากร 

อันิเป็นิประเด็นิหลักในิการศก่ษาวิจัยข้องสูถาบัันิฯ มาตั�งแต่ต้นิ

หากมองในิด้านิกระบัวนิการที่ำาวิจัย แม้ว่าภาพิข้องสูถาบัันิฯ จะเป็นิผู้เช่�ยวชาญ 

การศ่กษาวิจัยและสูำารวจเชิงปริมาณ ม่ประสูบัการณ์ดำาเนิินิการสูำารวจข้นิาดใหญ่ 

(research theme) หลายหวัข้อ้ ข้้อคน้ิพิบัและผลการสูำารวจในิที่กุโครงการเหลา่นัิ�นิยงัคง 

ได้ใช้ประโยชนิ์อย่างต่อเนิ่�อง แต่สูถาบัันิฯ ก็เปิดกว้างและสูนิับัสูนิุนิการใช้วิธุ์่การวิจัย  

(research methodology) ในิรูปแบับัต่างๆ ตามความถนิดัและประสูบัการณ ์ตามความ

สูนิใจใฝึรู่ข้้องบัคุลากร และตามความเหมาะสูมสูอดคล้องกับัประเดน็ิที่่�ศ่กษาวิจัย สูถาบัันิฯ 

ผลิตงานิท่ี่�ศ่กษาวิจัยเชิงคุณภาพิมาตั�งแต่ยุคแรกก่อตั�ง ที่ั�งที่่�เป็นิงานิเชิงชาติพิันิธุ์ุ์วรรณา 

(ethnography) การจัดสูนิที่นิากลุ่ม และการสูัมภาษณ์ระดับัล่ก เหล่านิ่�ต่างเป็นิเที่คนิิค

วธิุ์ท่่ี่�สูถาบัันิฯ นิำามาประยุกต์ใช้ในิการวิจยัที่างสัูงคมศาสูตร์เป็นิแหง่แรกๆ ข้องประเที่ศไที่ย 

ซ่�งปรากฏอยู่ในิงานิวิจัยประเมินิผล การวิจัยเชิงนิโยบัาย และการวิจัยเชิงปฏิบััติการที่่�มอ่ยู่

จำานิวนิไม่นิ้อย

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม สั่�ทศวรึ่รึ่ษท่�หกของ IPSR242 243



นิ่าภ่มิใจที�ทิศึทางวิจัยประชากรและสังคมเป็นิทิศึทางที�มีความมั�นิคงชัด้เจนิ  
เป็นิรป่ธ์รรม มีความเป็นิพลวัต มีความลึก ทันิต่อเหุตุการณี์ เปลี�ยนิแปลงตามเหุตุการณี์
ประชากรและสังคมมาโด้ยตลอด้ ถิ่้าเราจะมองย้อนิไปด้่ ขอบเขตประชากรเป็นิอย่างไร  
เราด่้ประชากรในิเชิงสถิิ่ตย์ กับประชากรในิเชิงพลวัต ในิเชิงสถิ่ิตย์เป็นิเรื�องขนิาด้และ
โครงสร้างของประชากร เราทำามาอย่างชัด้เจนิโด้ยตลอด้ ไม่ว่าจะเป็นิการทำา census 
[สำามะโนิประชากร] กับสำานิักงานิสถิิ่ติแหุ่งชาติ ทำางานิกับสำานัิกทะเบียนิราษฎรด้้วย  
เราเป็นิรุ่นิแรกที�โปรโมทงานิของสำานิักทะเบียนิฯ ในิเรื�องประชากร วิเคราะห์ุการตกจด้
ต่างๆ และที�สำาคัญเราทำา projection ปรับตัวเลข เรามีอนิุกรรมการ projection  
ใหุ้ควบค่่กับสภาพัฒน์ิฯ มาโด้ยตลอด้ เรามีตัวเลขข้างหุน้ิา [ตึกสถิ่าบันิฯ] ที�ชัด้เจนิ  
ซึึ่�งไม่ได้้เอามาติด้ไว้เล่นิๆ แต่เราเป็นิสถิ่าบันิประชากรด้้านินิี�อย่างชัด้เจนิ

เราวัด้ขนิาด้ของประชากรพิเศึษกลุ่มอื�นิๆ ด้้วย ประชากรศึตวรรษิกชนิ ประชากร
ลอย (floating population) ผ่้ย้ายถิ่ิ�นินิบัยาก อาจารยก์ฤตยาเคยพยายามนิบัคนิจริงๆ 
ในิกรุงเทพฯ ว่ามีสักเท่าไร ไม่ใช่ 6 ล้านิคนิตามทะเบียนิ แล้วมีการวัด้กลุ่มเสี�ยง กลุ่มที� 
เข้าถิ่ึงได้้ยาก อาจารย์ Philip Guest ช่วยด้่ในิเรื�องการคาด้ประมาณีแรงงานิ เราเคย 
คาด้ประมาณีกระทั�งหุญิงบริการทั�งประเทศึจะมีสักเท่าไร หุญิงบริการที�เป็นิแรงงานิเด้็ก 
มีเท่าไร แรงงานิข้ามชาติมีจำานิวนิเท่าไร 

เรามีหุน้ิาที�ทำาการคาด้ประมาณีขนิาด้ประชากรว่าจริงๆ เป็นิอย่างไร เพื�อที�จะ 
เริ�มต้นิใหุ้กับการทำาวิจัยทางประชากรและสังคม เราวิจัยประชากรจาก mission ของ 
การก่อตั�งสถิ่าบันิฯ มาตั�งแต่ต้นิ เราก็ต้องวิจัยทางสังคมบนิรากฐานิของปัญหุาประชากร
ด้้วย เราทำาวิจัยประชากรที�ชัด้ นิำาไปส่่การวิจัยทางสังคมที�ดี้และเฟ่�องฟ่ได้้ เราเริ�มจาก 
ความชัด้เจนิทางประชากร ไปส่่ความซึ่ับซึ่้อนิทางสังคมได้้ เราเริ�มจากทิศึทางที�ชัด้เจนิ 
ทางประชากร ไปส่่ทิศึทางที�ลึกทางสังคมได้้ เราเริ�มที�ร่ปธ์รรมไปส่่นิามธ์รรมและ 
ความเป็นิหุนิึ�งเดี้ยวในิที�สุด้ 

(อภิชาติ จำารัสูฤที่ธุ์ิรงค์, 2 ม่นิาคม 2559)
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นิอกจากการดำาเนิินิงานิวจิยัที่่�ถ่อวา่เปน็ิพินัิธุ์กจิหลักแลว้ สูถาบัันิฯ ยงัได้จดัการเรย่นิ

การสูอนิและการอบัรมระยะสูั�นิที่่�เช่�อมโยงกับัการที่ำาวิจัยข้องสูถาบัันิฯ 4 หลักสููตร 

ข้องสูถาบัันิฯ เป็นิหลักสููตรภาษาไที่ย 2 หลักสููตร ค่อ ปริญญาโที่ (เปิด พิ.ศ. 2521) และ

ปริญญาเอก (เปิด พิ.ศ. 2561) สูาข้าวิชาวิจัยประชากรและสัูงคม อ่ก 2 หลักสููตรเป็นิ

หลักสููตรนิานิาชาติ ค่อ หลักสููตรปริญญาโที่นิานิาชาติ สูาข้า Population and Sexual 

and Reproductive Health (เปิด พิ.ศ. 2521) และปริญญาเอกนิานิาชาติ สูาข้า  

Applied Demography and Social Research ซ่�งเดิมเป็นิหลักสููตรไที่ย สูาข้าวิชา

ประชากรศาสูตร์ (เปิด พิ.ศ. 2536) แล้วเปล่�ยนิมาเป็นินิานิาชาติในิ พิ.ศ. 2545 ข้ณะที่่�

การอบัรมระยะสูั�นิข้องสูถาบัันิฯ เริ�มต้นิในิ พิ.ศ. 2520 ม่การจัดต่อเน่ิ�องเร่�อยมาจนิถ่ง

ปัจจุบัันิ รวมแล้ว 199 ครั�ง ม่ที่ั�งการอบัรมสูำาหรับัคนิไที่ย (ใช้ภาษาไที่ย) และการอบัรม

สูำาหรับัคนิต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) โดยจำาแนิกได้เป็นิการอบัรมท่ี่�สูถาบัันิฯ จัดเป็นิ

ประจำา จดัตามความรว่มม่อกบััองค์กรวิชาการตา่งๆ และจดัตามการรอ้งข้อข้องหนิว่ยงานิ

ทัี่�งในิและต่างประเที่ศ ซ่�งสู่วนิใหญ่หัวข้้อการอบัรมเป็นิเร่�องวิธุ่์การวิจัยด้านิประชากรและ

สูังคม (ร้อยละ 67) เฉล่�ยแล้วสูถาบันัิฯ จัดอบัรมปีละมากกว่า 10 ครั�ง 

การที่ำางานิวิจัย จัดหลักสููตรการเร่ยนิการสูอนิ และการอบัรมระยะสูั�นิเหล่าน่ิ�  

ไม่เพิ่ยงเป็นิผลงานิในิตัวมันิเองเที่่านัิ�นิ หากแต่เป็นิผลสู่บัเน่ิ�องท่ี่�สูถาบัันิฯ ให้ความสูำาคัญ

ตอ่การที่ำางานิรว่มกบััภาคสูว่นิตา่งๆ ในิประเที่ศและนิานิาชาตติลอดมา สูถาบัันิฯ ไดสู้รา้ง

เครอ่ข่้ายการที่ำางานิร่วมกบััหนิว่ยราชการ สูถาบัันิวิชาการ และองค์กรภาคประชาสัูงคม ที่ั�ง

ในิประเที่ศและต่างประเที่ศในิทุี่กภูมิภาคข้องโลก รวมถ่งองค์กรระดับัสูากลจำานิวนิมาก 

ที่ั�งหมดเพิ่�อร่วมกันิข้ับัเคล่�อนิความรู้ด้านิประชากรและสูังคมในิประเที่ศไที่ย

รูป 8.1 คุวิามัร่วิมัมั่อระห้วิ่างสุถีาบันฯ กับสุถีาบันวิิชาการต่างประเทศ พ.ศ. 2564

ด้วยความตั�งใจตั�งแต่เริ�มต้นิที่่�ว่า “เราตั�งใจให้้ทุกคุนรู้เร่�องราวิทางประชากร” 
สูถาบัันิฯ จ่งได้สูร้างพิ่�นิที่่�ที่างสูังคมด้วยการ “ค่นิความรู้สูู่สัูงคม” ท่ี่�สูำาคัญๆ 3 ลักษณะ

ด้วยกันิ นัิ�นิค่อ การค่นิความรู้ผ่านิสูิ�งต่พิิมพิ์กว่า 600 รายการ ผ่านิเวที่่ประชุม/เสูวนิา  

เช่นิ เสูวนิาใต้ชายคาประชากร การประชุมวิชาการประชากรและสัูงคม Prachakorn 

Forum และศูนิย์ข้้อมูลออนิไลนิ์ผ่านิเว็บัไซต์ ฯลฯ สูถาบัันิฯ ได้เริ�มผลิตหนิังสู่อ ตำารา 

จดหมายข่้าว วารสูาร บัที่ความ รายงานิวิจัย และสู่�อสูิ�งพิิมพิ์ในิรูปแบับัหลากหลาย  

เพิ่�อเผยแพิร่ผลงานิตั�งแต่ที่ศวรรษแรกจนิถ่งปัจจุบัันิ ซ่�งสู่วนิใหญ่เปิดให้ผู้สูนิใจสูามารถ

สู่บัค้นิเข้้าถ่งได้ผ่านิเว็บัไซต์ข้องสูถาบัันิฯ 

ครึ่่�งศตวรึ่รึ่ษปรึ่ะชากรึ่และสัังคม สั่�ทศวรึ่รึ่ษท่�หกของ IPSR246 247



ในิอ่กด้านิหนิ่�ง ภาพิลักษณ์ข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ประมวลจากการสู่บัค้นิบัที่บัาที่และ 

ผลงานิข้องสูถาบัันิฯ ผ่านิสู่�อออนิไลนิก์ว่า 26 ป ีคอ่ ตั�งแตป่ลาย พิ.ศ. 2537 - 31 มิถนุิายนิ 

2564 นัิ�นิยิ�งที่ำาใหป้ระจกัษชั์ดเจนิวา่ สูถาบัันิฯ ไดร้บััการยอมรบััจากสูงัคมและสู่�อสูาธุ์ารณะ

ในิฐานิะผู้เช่�ยวชาญประเด็นิที่างประชากรและการเปล่�ยนิแปลงเป็นิสู่วนิใหญ่ (ร้อยละ 40) 

งานิท่ี่�ได้รับัความสูนิใจจากสู่�อและสูังคมรองลงมาค่อการนิำาเสูนิอประเด็นิด้านิสูุข้ภาพิ 

และคุณภาพิช่วิตประชากร (ร้อยละ 26) การพิูดถง่ประเด็นิเพิศภาวะ/เพิศวิถ่ ไม่ว่าจะเป็นิ 

เร่�องความรุนิแรง หลากหลายที่างเพิศ และเร่�องความไม่เป็นิธุ์รรมที่างเพิศ (ร้อยละ 15)  

รวมที่ั�งประเด็นิว่าด้วยอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ (ร้อยละ 10)

เหล่าน่ิ�เป็นิภาพิสูะที่้อนิตัวตนิข้องสูถาบัันิฯ ท่ี่�ทัี่�งเช่�อมโยง (connect) สูร้างสูรรค์

งานิวิจัย (creative) และสูร้างคุณูปการต่อสูังคม (contributions) ความโดดเด่นิด้านิ 

การวิจัยข้องสูถาบัันิฯ ได้รับัการจัดอันิดับัจากสูำานัิกงานิคณะกรรมการอุดมศ่กษาแห่งชาติ

ท่ี่�จัดอันิดับัมหาวิที่ยาลัย2 ให้สูถาบัันิฯ เป็นิอันิดับัหน่ิ�งข้องประเที่ศด้านิการวิจัยสูาข้า

สูังคมศาสูตร์ ในิปี 2548 (กองแผนิงานิ มหาวิที่ยาลัยข้อนิแก่นิ, 2556, นิ. 28) จ่งกล่าว

ไดว่้า ในิจำานิวนิสูถาบัันิประชากรในิที่วป่เอเช่ยท่ี่�ม่อยู่ไม่นิอ้ยกวา่ 25 แหง่ ณ เวลาครบัรอบั

คร่�งศตวรรษข้องสูถาบัันิวิจัยประชากรและสูังคมน่ิ� สุถีาบันฯ นับเป็นห้น้�งในสุถีาบัน
ประชากรที�ยอดเยี�ยมัที�สุุดในภูมัิภาคุเอเชีย

2 การจัดอันิดับัสูถาบัันิอุดมศ่กษาในิประเที่ศไที่ยโดยสูำานิักงานิคณะกรรมการการอุดมศ่กษา (สูกอ.) จัดที่ำา
ข่้�นิเม่�อวันิท่ี่� 31 สูิงหาคม พิ.ศ. 2549 ม่มหาวิที่ยาลัยเข้้าร่วม 50 แห่ง การจัดอันิดับัมหาวิที่ยาลัยรัฐน่ิ� 
ใช้ช่�อว่า “โครงการฐานิข้้อมูลออนิไลน์ิเพ่ิ�อประเมินิศักยภาพิข้องมหาวิที่ยาลัยไที่ย” แบ่ังหัวข้้อการจัดอันิดับั
ออกเป็นิ 2 สู่วนิหลักค่อ ด้านิการวิจัยและด้านิการเร่ยนิการสูอนิ ได้จัดที่ำาออกเป็นิ 2 สู่วนิย่อยค่อ อันิดับั
ในิภาพิรวมแบั่งแยกตามมหาวิที่ยาลัยแบั่งออกเป็นิกลุ่ม และอันิดับัแบั่งแยกย่อยในิแต่ละสูาข้าวิชา โดยแบั่ง
ออกเป็นิ 7 สูาข้าวิชาย่อย ได้แก่ (1) สูาข้าวิที่ยาศาสูตร์ (2) สูาข้าเที่คโนิโลย่ (3) สูาข้าช่วการแพิที่ย์  
(4) สูาข้ามานิุษยวิที่ยาและศิลปกรรมศาสูตร์ (5) สูาข้าสูังคมศาสูตร์ (6) สูาข้าเกษตร (7) สูาข้าศ่กษา
ศาสูตร์/ครุศาสูตร์

8.2 Connect, creativity and contribution ของ IPSR

ณ ข้ณะก้าวเข้้าสูู่ที่ศวรรษที่่�หกข้องสูถาบัันิฯ ด้วยบัที่บัาที่และหนิ้าที่่�ในิฐานิะสูถาบันัิ

วิชาการด้านิประชากรในิสูังคมไที่ย ชัดเจนิว่าในิวันิน่ิ�สูถาบัันิฯ ได้เช่�อมโยงเร่�องราว 

และความรู้ด้านิประชากรและการเปล่�ยนิแปลงประชากรเข้้ากับัปรากฏการณ์ที่างสูังคม

หลากหลายมิติ ผ่านิการที่ำางานิวิจัย ผ่านิการเร่ยนิการสูอนิและการอบัรมระยะสูั�นิ ผ่านิ 

การเผยแพิร่ข้้อมูลความรู ้และผ่านิสู่�อสูาธุ์ารณะต่างๆ เหล่านิ่�ที่ั�งหมดอาจสูรุปรวบัยอดบัที่บัาที่

หนิ้าท่ี่�ท่ี่�สูำาคัญและชัดเจนิมากที่่�สุูดข้องสูถาบัันิฯ ว่า ค่อการเช่�อมัโยงคุวิามัรู้คุวิามัเข้าใจ 
ด้านการเปลี�ยนแปลงประชากรกับปรากฏิการณ�ทางสัุงคุมั อันเป็นคุวิามัตั�งใจสุำาคัุญของ 
การก่อตั�งสุถีาบันฯ มัาตั�งแต่ต้น จากก้าวแรกท่ี่�เดินิตามวาระร่วมที่างประชากรข้องโลก 
ท่ี่�มุ่งศ่กษาวจิยัและวิเคราะหส์ูถานิการณป์ระชากร เพิ่�อควบัคมุจำานิวนิไม่ใหเ้พิิ�มสูงูข้่�นิอยา่ง

รวดเร็ว โดยใช้นิโยบัายวางแผนิครอบัครัวเพิ่�อลดอัตราเพิิ�มประชากรเป็นิองค์ประกอบัหนิ่�ง

ข้องการพิฒันิาเศรษฐกจิ สููก่ารเป็นิสูะพิานิเช่�อมความสูมัพินัิธ์ุ์ระหว่างตวัเลข้และสูถานิการณ์ 

ประชากรกับัปรากฏการณ์ที่างสูังคมในิก้าวต่อๆ มาข้องสูถาบันัิฯ จนิถ่งวันินิ่� 

การสูร้างสูรรค์งานิวิจัย เช่�อมโยงศาสูตร์ประชากรกับัสูังคม และการสูร้างคุณูปการ

ที่างวิชาการประชากรและสูังคมข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิ เกิดข่้�นิผ่านิประสูบัการณ์และผลงานิ 

ดังต่อไปนิ่�

https://www.youtube.com/watch?v=ep4bLZqW5BY
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8.2.1 การึ่เชื�อมศาสัตรึ่์ปรึ่ะชากรึ่สั้่สัังคม 

บัที่บัาที่สูำาคัญข้องสูถาบัันิฯ ตลอดมาค่อการเป็นุสุะพานุเช่�อมูการ
เปลี�ยนแปลงทางประชากรกับบริบททางสุังคุมั ด้วยบัุคลากรท่ี่�ม่ภูมิหลังที่าง 
การศ่กษาด้านิประชากรศาสูตร์และสูังคมศาสูตร์หลากหลายสูาข้า สูร้างงานิ

วิจัย หลักสูตูร และการอบัรมระยะสูั�นิด้านิประชากรและสัูงคมมาอย่างต่อเน่ิ�อง 

กลายเป็นิตัวเช่�อมสูำาคัญในิการเช่�อมโยง ‘คนิ’ กับั ‘สูังคม’ ซ่�งปรากฏอยู่ในิ

บัริบัที่ข้องการที่ำางานิในิประเดน็ิ 5 ดา้นิท่ี่�ใช้เปน็ิประเดน็ิหลักในิการสูงัเคราะห์

องค์ความรู้และบัที่บัาที่ข้องสูถาบัันิฯ ครั�งน่ิ� โดยสูามารถสูรุปการเช่�อมโยง 

เร่�องราวที่างประชากรกับัปรากฏการณ์ที่างสูังคมข้องสูถาบัันิฯ ออกได้เป็นิ  

3 ลักษณะ ได้แก่

(1) ประเด็นประชากรและการเปลี�ยนแปลง เป็นิหัวข้้อที่่�แสูดงให้เห็นิว่า
สุถีาบันฯ ได้เช่�อมัให้้สัุงคุมัไทยมัองเห้็น ‘คุน’ ทั�งในด้านจำานวินและ
ประสุบการณ�ชีวิิต นัิ�นิคอ่ เช่�อมโยงตัวเลข้ประชากรภาพิรวม การเปล่�ยนิแปลง
ประชากรจากการเกิด การตาย การย้ายถิ�นิ ที่ำาให้สูังคมมองเห็นิช่วิตผู้คนิ 

เช่�อมโยงให้เห็นิคนิที่่�เร่ยกว่ากลุ่มประชากรชายข้อบัข้องสูังคมต่างๆ เช่นิ 

แรงงานิข้้ามชาติและผู้ติดตาม คนิพิิการ ผู้ติดเช่�อเอชไอว่/เอดสู์ ผู้ต้องขั้ง  

ผู้หญิงท้ี่องไม่พิร้อม คนิจนิ หลากหลายที่างเพิศ พินัิกงานิบัริการ ฯลฯ  

ให้สูังคมรับัรู้และมองเห็นิคนิเหล่าน่ิ�ผ่านิทัี่�งตัวเลข้และบัริบัที่และองค์ประกอบั

ข้องช่วิต สูร้างช่�อเร่ยกและสูร้างคำาอธุ์ิบัายให้กับัความแตกต่างไม่คุ้นิเคย  

หลายประเด็นิท่ี่�ศ่กษาวิจัยนิำาไปสูู่การเคล่�อนิไหวที่างสัูงคมและการขั้บัเคล่�อนิ

เชิงนิโยบัาย หลายประเด็นินิำาไปสูู่การเปล่�ยนิแปลงมาตรการระดับัปฏิบััติ  

เพิ่�อยกระดับัคุณภาพิช่วิตข้องประชากรและสูุข้ภาวะข้องสูังคมในิท้ี่ายที่่�สุูด  

ในิแง่น่ิ� ไม่มากก็น้ิอยสูถาบัันิฯ เป็นิทัี่�ง “คนินัิบัคนิ” และ “คนิสูร้างคำา”  

ให้กับัสูังคมไที่ย
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(2) ประเด็นด้านสุุขภาพและคุุณภาพชีวิิตของประชากร สูถาบันัิฯ เช่�อมโยงให้เห็นิ
ความสูัมพิันิธุ์์ระหว่างบัริบัที่แวดล้อมด้านิต่างๆ ท่ี่�สู่งผลต่อความเป็นิอยู่และคุณภาพิช่วิต

ข้อง ‘คนิ’ ในิสูังคมหลากหลายกลุ่ม หลายหลายถิ�นิที่่�อยู่ หลากหลายวิถ่การใช้ช่วิต ที่ั�งในิ

ภาพิใหญ่ท่ี่�เช่�อมโยงผลกระที่บัที่างประชากรกับัโครงการพัิฒนิา หร่อสูถานิะที่างสูุข้ภาพิ 

ข้องประชากร ในิเชิงระบับัที่่�เช่�อมโยงการจัดและการเข้้าถ่งบัริการสุูข้ภาพิ และในิเชิง

ปัจเจกบุัคคลท่ี่�เช่�อมโยงพิฤติกรรมและความเสู่�ยงด้านิสุูข้ภาพิกับัสุูข้ภาวะและความเป็นิ

ธุ์รรมด้านิสุูข้ภาพิ ข้ณะเด่ยวกันิก็เริ�มเห็นิทิี่ศที่างข้องการที่ำางานิที่่�เช่�อมโยงประเด็นิสุูข้ภาพิ

ไที่ยสูู่สูุข้ภาพิโลกมากข้่�นิ

(3) ข้ณะที่่�งานิในิอ่กสูามประเด็นิเด่นิข้องสูถาบันัิฯ นิั�นิคอ่ ประเด็นสุุขภาพ/อนามััย
เจริญพันธุ์ุ� ประเด็นเพศภาวิะ/เพศวิิถีี และประเด็นสุุขภาวิะคุรอบคุรัวินัิ�นิ ได้แสูดงให้เห็นิ
ถ่งบัที่บัาที่ข้องสูถาบัันิฯ ในิการเช่�อมังานวิิชาการเข้ากับการเคุล่�อนไห้วิทางสุังคุมั ทัี่�งการ
เช่�อมเร่�องสูขุ้ภาพิอนิามัยเจรญิพินัิธุ์ุส์ููป่ระเด็นิเร่�องสูทิี่ธุ์แิละความเปน็ิธุ์รรมดา้นิอนิามยัเจรญิ

พิันิธ์ุุ์ การปรับักระบัวนิทัี่ศน์ิข้องสูังคมที่่�เป็นิรากเหง้าข้องความรุนิแรงต่อผู้หญิง การเช่�อม

ความเข้้าใจด้านิความหลากหลายที่างเพิศ บันิฐานิคิดเร่�อง ‘เพิศ’ ท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมและเป็นิธุ์รรม 

และการนิำาเสูนิอเร่�องราวข้องครอบัครัวสูำาคัญ ความหมายและองค์ประกอบัข้องครอบัครัว

ท่ี่�เปล่�ยนิแปลงไปตามสูถานิการณ์ที่างประชากร นิอกจากน่ิ�ยังม่ประเด็นิร่วมสูมัยและ 

เร่งด่วนิต่อการเปล่�ยนิแปลงอก่จำานิวนิหนิ่�งที่่�อยู่ในิความสูนิใจข้องสูถาบันัิฯ อ่กด้วย

การเช่�อมเร่�องราวข้องประชากรกับับัริบัที่สูังคมข้้างต้นินิ่� เกิดข้่�นิได้ด้วยวิธุ์่คิดในิการ
ศ่กษาวิจัยแบับัข้ามัศาสุตร� เช่�อมโยงประชากรกบััศาสูตรส์ูาข้าอ่�นิๆ เช่นิ สูถติิ คณิตศาสูตร์ 

สูงัคมวทิี่ยา มานิษุยวิที่ยา สูาธุ์ารณสุูข้ วทิี่ยาศาสูตร์สูขุ้ภาพิ ฯลฯ และที่ำางานิแบับัเป็นิภาค่

ข้ามัเคุร่อข่าย สูลายสูังกัด เห็นิได้ชัดเจนิในิการที่ำางานิวิจัยหลายชิ�นิ ไม่ว่าจะเป็นิแรงงานิ
ข้้ามชาติ ผู้สููงอายุ ที่้องไม่พิร้อมและสูิที่ธุ์ิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ เอชไอว่/เอดสู์และเพิศ ท่ี่�ม่ 

ผลงานิออกมาจำานิวนิมาก ที่ั�งในิระดับัหมู่บ้ัานิ ชุมชนิ ระดับัจังหวัด ระดับัประเที่ศ และ

ระดับัภูมิภาค และการศ่กษาประเมินิผลเชิงนิโยบัายและมาตรการต่างๆ นิอกจากนิ่�ค่อ 

การข้ามัพรมัแดน เช่�อมชุมชนิที่้องถิ�นิ กับัระดับัชาติ และนิานิาชาติหร่อระดับัโลก 

หน่ิ�งในิภาพิสูะที่้อนิบัที่บัาที่ข้้างต้นิข้องสูถาบัันิฯ ค่อ การที่ำางานิวิจัยเร่�องแรงงานิ 

ข้้ามชาติในิช่วงปี พิ.ศ. 2539 สูถาบัันิฯ เป็นิผู้เช่�อมโยงภาควิชาการ สูู่ภาคปฏิบััติการ 

ในิสู่วนิกลาง/ระดับัพิ่�นิที่่� และภาคประชาสัูงคม ตลอดจนิภาครฐักำาหนิดนิโยบัายเข้้าด้วยกันิ  

เป็นิการที่ำางานิข้้ามเครอ่ข่้าย ข้้ามศาสูตร์ และข้้ามพิรมแดนิ สูถาบัันิฯ สูร้างคำา “แรงงานิ

ข้้ามชาติ” แที่นิ “แรงงานิต่างด้าว” เพิ่�อลดอคติที่่�ม่ต่อประชากรกลุ่มนิ่� และช่�ให้เห็นิปัญหา

การเข้้าถ่งบัริการสูุข้ภาพิและสูังคมด้านิต่างๆ ท่ี่�แฝึงเร้นิอยู่ภายในิ ท่ี่�ในิเวลาต่อมา 

แตกแข้นิงต่อยอดไปสูู่ปัญหาคนิไร้รัฐไร้สูัญชาติ และกลุ่มชาติพิันิธุ์ุ์ในิประเที่ศไที่ย รวมถ่ง

กลุ่มผู้ล่�ภัยในิท่ี่�พัิกพิิงข้องรัฐ โดยเฉพิาะในิมิติสูิที่ธิุ์และการเข้้าถ่งบัริการสูุข้ภาพิพิ่�นิฐานิ 

ด้านิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นิการคุมกำาเนิิด การคลอด การแจ้งเกิด การรักษาพิยาบัาล และ 

การเข้้าถ่งบัรกิารดา้นิเอชไอว่/เอดสู ์และสูทิี่ธุ์คิวามเปน็ิพิลเม่องในิกลุม่ประชากรผูข้้้ามชาติ

ข้้ามพิรมแดนิเหล่านิ่� นิับัแต่นิั�นิการศก่ษาวิจัยและการที่ำางานิด้านิต่างๆ กับักลุ่มประชากร

ข้้ามชาติข้ยายตัวม่ผู้สูนิใจศ่กษาวิจัยกว้างข้วาง และนิำาไปสูู่การเคล่�อนิไหวเปล่�ยนิแปลง 

เชิงนิโยบัายหลายประการในิเวลาต่อมา
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ตลอด 50 ปีท่ี่�ผ่านิมา การเช่�อมศาสูตร์ประชากรสูู่สูังคม

ข้องสูถาบัันิฯ ได้สูร้างข้้อเสูนิอเชิงนิโยบัายสูำาคัญๆ ผ่านิงานิวิจัย

หลายชิ�นิ เช่นิ นิโยบัายผู้สููงอายุ โดยเฉพิาะนิิยามใหม่ผู้สููงอายุ 

นิโยบัายการจัดการแรงงานิข้้ามชาติ นิโยบัายการย้ายถิ�นิแรงงานิ

ข้้ามชาติทัี่�งระดบััล่างและระดับัชำานิาญงานิ นิโยบัายดา้นิการข้จัด

ความรุนิแรงต่อผู้หญิง นิโยบัายเก่�ยวกับัท้ี่องไม่พิร้อมและสูิที่ธุ์ิ

อนิามยัเจริญพินัิธุ์ุ์ นิโยบัายเก่�ยวกับัข้นิาดประชากรที่่�เหมาะสูมกบัั

ประเที่ศ นิโยบัายการที่ดแที่นิประชากรในิศตวรรษท่ี่� 21 และสูทิี่ธุ์ิ

การเป็นิพิลเม่อง และนิโยบัายด้านิการสู่งเสูริมกิจกรรมที่างกาย

ข้องประชากรไที่ยเพิ่�อการม่สูุข้ภาวะแบับัองค์รวม ฯลฯ 

เห้ล่านี�ต่างเป็นบทบาทสุำาคัุญของสุถีาบันฯ ที�ได้ร่วิมั 
เช่�อมัโยง ‘คุน’ กับ ‘สุังคุมั’ บนพ่�นฐานของคุวิามัรู้ คุวิามัเข้าใจ 
และคุวิามัละเอียดอ่อนต่อชีวิิตและคุวิามัเปลี�ยนแปลงของสุังคุมั 
ในมัิติต่างๆ 

8.2.2 การึ่คาดีปรึ่ะมาณในำรึ่ะดีับปรึ่ะเทศและฉายภาพปรึ่ะชากรึ่

สูถาบัันิฯ ได้รับัการยอมรับัอย่างกว้างข้วางในิฐานิะท่ี่�เป็นินัิกประชากรท่ี่�เช่�ยวชาญ

การคาดประมาณและฉายภาพิประชากรในิระดับัประเที่ศ อันิเป็นิสูิ�งที่่�สูถาบัันิฯ ที่ำา 

ตลอดมาอย่างต่อเน่ิ�องนัิบัแต่เริ�มก่อตั�ง จนิได้รับัความเช่�อถ่อที่ั�งจากหนิ่วยงานิในิประเที่ศ

และต่างประเที่ศ หลายองค์กรอ้างอิงตัวเลข้ประชากรข้องสูถาบัันิฯ ในิการรายงานิ

สูถานิการณ์ตัวเลข้ประชากรในิอนิาคตข้องประเที่ศไที่ยเสูมอมา สูถาบัันิฯ เป็นิหนิ่�งในิ 

หน่ิวยงานิแรกๆ ท่ี่�ที่ำาให้สูังคมไที่ยเห็นิว่าสูถานิการณ์ด้านิประชากรข้องประเที่ศกำาลัง

เปล่�ยนิแปลงไปในิที่ิศที่างใด สูัมพิันิธุ์์กับัแนิวที่างนิโยบัายการพิัฒนิาอย่างไร และอาจเกิด

ผลกระที่บัเช่นิใดได้บั้าง เช่นิ ในิอด่ตข้ณะท่ี่�ประเที่ศกำาหนิดนิโยบัายประชากรท่ี่�ต้องการ 

ลดอัตราการเพิิ�มประชากร ก็สูามารถใช้การคาดประมาณประชากรเพิ่�อกำาหนิดนิโยบัาย

วางแผนิที่างเศรษฐกิจและสูังคมข้องประเที่ศได้ เช่นิ การจัดเตร่ยมสูาธุ์ารณูปโภค สูถานิ

พิยาบัาล สูถานิศ่กษา และการสูร้างท่ี่�อยู่อาศัย และบัุคลากรต่างๆ เพิ่�อให้สูอดคล้องกับั

จำานิวนิประชากร เป็นิต้นิ 

ในิเวลาตอ่มา สูถาบัันิฯ ก็เปน็ิหน่ิ�งในิหน่ิวยงานิแรกๆ อก่เช่นิกันิท่ี่�นิำาเสูนิอความเปน็ิ

ไปได้ข้องสูถานิการณ์ประชากรไที่ยปัจจุบัันิที่่�จำานิวนิประชากรไที่ยในิอนิาคตม่แนิวโนิ้ม

ชัดเจนิว่าจะลดลง เพิราะม่จำานิวนิการเกิดน้ิอยลงเร่�อยๆ โดยในิ พิ.ศ. 2564 เป็นิปีแรก 

ท่ี่�ม่จำานิวนิคนิตายมากกว่าคนิเกิด3 และการท่ี่�สูังคมไที่ยเข้้าสูู่การเป็นิสัูงคมสููงวัยแล้ว  

ด้วยจำานิวนิคนิในิวัยที่ำางานิลดลงจนิที่ำาให้เกิดการข้าดแคลนิแรงงานิ เหม่อนิท่ี่�เกิดข่้�นิแล้ว

ในิหลายประเที่ศ เช่นิ สูงิคโปร ์ญ่�ปุน่ิ สูง่ผลให้นิโยบัายด้านิเศรษฐกจิสูงัคมตอ้งเปล่�ยนิแปลง

ตาม เช่นิ ความจำาเป็นิต้องม่นิโยบัายนิำาเข้้าแรงงานิจากต่างประเที่ศ การควบัรวมโรงเร่ยนิ 

เปล่�ยนิสูถานิเล่�ยงเด็กบัางแห่งเป็นิสูถานิดูแลผู้สููงอายุ ภาคธุ์ุรกิจเอกชนิต้องปรับัเปล่�ยนิ

3 สูันินิิษฐานิว่าสู่วนิหนิ่�งเป็นิผลจากการระบัาดข้องโรคติดเช่�อไวรัสูโคโรนิ่า 2019 (covid - 19) ที่่�รุนิแรงมาก
ในิระหว่างปี 2564 (ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล, 2565)
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ผลิตภัณฑ์สูำาหรับัเด็กเป็นิสูำาหรับัผู้สููงอายุมากข้่�นิ เช่นิ ผ้าอ้อม หรอ่ที่่�อยู่อาศัยที่่�เหมาะสูม

กับัผูสูู้งอายุมากข้่�นิ เป็นิต้นิ (ปัที่มา ว่าพิัฒนิวงศ์ และจงจิตต์ ฤที่ธุ์ิรงค์, 2564) 

ความสูามารถในิการคาดประมาณข้นิาดข้องประชากรไที่ยข้องสูถาบัันิฯ นิั�นิ 

เป็นิท่ี่�ประจกัษ์ชดัเจนิเม่�อที่ำานิายว่าประเที่ศไที่ยจะมป่ระชากรครบั 50 ล้านิคนิในิ พิ.ศ. 2527  

พิร้อมกับัสูร้างกระแสูรณรงค์ให้สูังคมไที่ยเห็นิความสูำาคัญกับัจำานิวนิประชากร ผ่านิการ 

ม่สู่วนิร่วมท่ี่� “สูนุิกกับัตัวเลข้ประชากร” ในิการที่ำานิายหร่อคาดประมาณจำานิวนิประชากร

ครั�งน่ิ�ด้วยการจัดประกวดเร่ยงความจากนิักเร่ยนิ นิักศ่กษา และประชาชนิ และรวบัรวม

บัที่ความชนิะการประกวดเหล่าน่ิ�ไว้ในิหนัิงสู่อ “50 ล้านิกับัการพิัฒนิา” (สูถาบัันิวิจัย

ประชากรและสัูงคม, 2527) ต่อมาสูถาบัันิฯ คาดประมาณว่าประเที่ศไที่ยจะม่ประชากร

ครบั 60 ล้านิคนิในิเช้าวันิที่่� 2 พิฤษภาคม พิ.ศ. 2539 การสูร้างการม่สู่วนิร่วมให้สัูงคม

ไที่ยสูนุิกกับัตัวเลข้ประชากรผ่านิการคาดประมาณที่ั�งสูองครั�งนิ่� ได้รับัความสูนิใจจากสู่�อ

และสัูงคมอย่างกว้างข้วางทัี่�วประเที่ศ ที่ว่า สูถาบัันิฯ ก็เป็นิหน่ิวยงานิแรกๆ อ่กเช่นิกันิ 

ท่ี่�ระบัวุา่ ประเที่ศไที่ยจะไมม่่ประชากรถ่ง 70 ลา้นิคนิแนิน่ิอนิ เน่ิ�องจากอัตราเพิิ�มประชากร

ไที่ยจะเริ�มติดลบัที่ำาให้จำานิวนิประชากรรวมลดตำ�าลงเร่�อยๆ (ปราโมที่ย์ ประสูาที่กุล และ

ศุที่ธุ์ิดา ชวนิวันิ, 2564)

สูำาหรบััการคาดประมาณข้นิาดข้องประชากรในิมติดิา้นิอ่�นิท่ี่�น่ิาสูนิใจ ไดแ้ก ่การฉาย

ภาพิผลกระที่บัท่ี่�ม่ต่อการตายข้องเดก็และที่ารก และจำานิวนิเด็กอายตุำ�ากวา่ 12 ปท่ีี่�จะกลาย

เป็นิเด็กกำาพิร้าเน่ิ�องมาจากแม่เสู่ยช่วิตจากเอดส์ู (พิ.ศ. 2535) การคาดประมาณจำานิวนิ

โสูเภณ่เด็ก (อายุ 11 - 17 ปี) ในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2537) การคาดประมาณจำานิวนิ

แรงงานิข้้ามชาติในิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2542 - เฉพิาะตัวแรงงานิ และ พิ.ศ. 2558 -  

รวมผู้ติดตาม) การคาดประมาณจำานิวนิแรงงานิพิม่า กัมพิูชา และลาวในิกรุงเที่พิมหานิคร 

(พิ.ศ. 2556) การคาดประมาณประชากรสููงอายุที่่�ม่ภาวะทุี่พิพิลภาพิ (พิ.ศ. 2553)  

การคาดประมาณจำานิวนิชายท่ี่�ม่เพิศสูัมพัินิธ์ุ์กับัชาย สูาวประเภที่สูอง พินัิกงานิบัริการ 

ที่างเพิศ และผูใ้ชย้าดว้ยวิธุ์ฉ่ด่ เพิ่�อนิำาไปสููก่ารกำาหนิดยทุี่ธุ์ศาสูตรแ์ละแนิวที่างในิการดำาเนิินิ

งานิระดับัพิ่�นิท่ี่�และระดับัประเที่ศ (พิ.ศ. 2559) และการฉายภาพิสัูงคมสููงวัยท่ี่� 

กำาลังจะเกิดข้่�นิในิสูังคมไที่ยมาอย่างต่อเนิ่�องตั�งแต่ พิ.ศ. 2556 เป็นิต้นิมาถ่งปัจจุบัันิ

8.2.3 การึ่สังัเครึ่าะห์องค์ความรึ่้�และการึ่ทบทวนำสัถานำการึ่ณ์ทางปรึ่ะชากรึ่ 
และสัังคม

นิอกเหน่ิอจากการศ่กษาวิจัยและเผยแพิร่ความรู้ด้านิประชากรกับัการพัิฒนิาสัูงคม

ไที่ยแลว้ สูถาบัันิฯ ไดผ้ลิตงานิวจัิยในิลักษณะท่ี่�เปน็ิการสูงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ี่างประชากร 

สูขุ้ภาพิ อนิามยัเจรญิพินัิธุ์ุแ์ละเพิศภาวะ รวมถ่งประเดน็ิรว่มสูมยัในิสูงัคมไที่ยอย่างต่อเนิ่�อง 

ลักษณะข้องงานิวิจัยในิกลุ่มน่ิ�ก็ค่อการปูฐานิความรู้สูร้างความเข้้าใจต่อเร่�องนิั�นิๆ ให้กับั

สูังคมไที่ย เพิ่�อประโยชนิ์ต่อสูาธุ์ารณะ องค์กรที่ำางานิต่างๆ รวมที่ั�งการขั้บัเคล่�อนิหร่อ

กำาหนิดนิโยบัายท่ี่�เก่�ยวข้้อง เช่นิ การสัูงเคราะห์ความรู้ข้องผู้หญิงไที่ยและผลกระที่บัข้อง

ความที่ันิสูมัยต่อการเปล่�ยนิแปลงสูถานิะและบัที่บัาที่ข้องผู้หญิงไที่ย (พิ.ศ. 2535)  
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การที่บัที่วนิองค์ความรู้เก่�ยวกับัตัวกำาหนิดที่างพิฤติกรรมท่ี่�ม่ผลกระที่บัต่อปัญหาสุูข้ภาพิ

อนิามัย (พิ.ศ. 2539) การสูังเคราะห์องค์ความรู้ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัการอบัรมเล่�ยงดูเด็กไที่ย  

โดยเนิ้นิที่่�เด็กอายุ 0 - 5 ปี (พิ.ศ. 2542) การสูังเคราะห์องค์ความรู้เร่�องเพิศภาวะ เพิศวิถ ่

และอนิามัยการเจรญิพัินิธุ์ุใ์นิประเที่ศไที่ย (พิ.ศ. 2542) สูถานิะความรูเ้ร่�องแรงงานิข้า้มชาติ

ในิประเที่ศไที่ยและที่ศิที่างงานิวิจยัที่่�พิง่พิจิารณา (พิ.ศ. 2546) วเิคราะหวิ์ธุ์ค่ดิวิที่ยาในิงานิ

วิจัยเร่�องเพิศภาวะและเพิศวิถ่กับัเอดสู์ศ่กษา (พิ.ศ. 2548) ม่ “เร่�องเพิศ” แบับัไหนิ 

ในิห้องสูมุดและข่้าว (พิ.ศ. 2551)  ภาพิช่วิตและครอบัครัวในิสัูงคมไที่ย (พิ.ศ. 2554) 

นิิยามประเภที่ครอบัครัวและดัชนิ่ ตัวช่�วัดครอบัครัวอยู่ด่ม่สุูข้: การที่บัที่วนิวรรณกรรม 

(พิ.ศ. 2554) เป็นิต้นิ

หากกล่าวเฉพิาะบัที่บัาที่ที่างวชิาการข้องสูถาบัันิฯ ในิประเดน็ิเพิศภาวะ เพิศวิถ่ และ

อนิามยัการเจรญิพินัิธุ์ุ ์(ท่ี่�นิอกเหนิอ่ไปจากเร่�องการวางแผนิครอบัครวั) แลว้ งานิศ่กษาวจิยั

ด้านิน่ิ�กว่า 100 โครงการท่ี่�ผ่านิมาข้องสูถาบัันิฯ ได้สูะท้ี่อนิให้เห็นิถ่งการเติบโตทาง 
คุวิามัคุิดและปรับเปลี�ยนกระบวินทัศน�ในการทำางานด้านการเจริญพันธุ์ุ�และเพศอย่างมัีนัย
สุำาคุัญ นัิ�นิค่อ จากแรกก่อตั�งที่่�ให้ความสูำาคัญกับัประเด็นิการวางแผนิครอบัครัว ภายใต้ 

คตินิิยมมัลทีู่เซ่�ยนิใหม่ข้ยับัมาสูู่เร่�องอนิามัยการเจริญพิันิธุ์ุ์ (reproductive health)  

ดังท่ี่�ปรากฏในิงานิวิจัยอนิามัยแม่และเด็ก และงานิเร่�องเพิศในิระยะแรกๆ ค่อยๆ ข้ยับั 

การที่ำางานิวิจัยและข้ยายพิรมแดนิที่างวิชาการไปสูู่การใช้แนิวคิดเร่�องสิูที่ธิุ์ที่างอนิามัย 

การเจรญิพินัิธุ์ุ ์(reproductive rights) มากข่้�นิ เพิิ�มมติแิละมุมมองที่างสูงัคมศาสูตรค์วบัคู่

ไปกับัการศ่กษากลุ่มประชากรต่างๆ ในิรายละเอ่ยดข้องช่วิต โดยเฉพิาะในิประเด็นิ 

การเจริญพิันิธุ์ุ์และเพิศ ดังเช่นิงานิวิจัยด้านิน่ิ�ที่่�ศ่กษาในิกลุ่มผู้หญิงท่ี่�ประสูบัความรุนิแรง 

ในิช่วิตคู ่กลุ่มผูห้ญิงที่่�อยู่กับัเช่�อเอชไอว/่เอดสู์ กลุ่มแรงงานิข้้ามชาติ ผู้หญิงท้ี่องไม่พิร้อม 

และกลุ่มคนิหลากหลายที่างเพิศ

ข้้อค้นิพิบัและองค์ความรู้ท่ี่�ได้จากงานิวิจัยเหล่าน่ิ�ข้องสูถาบัันิฯ ได้ร่วมเป็นิสู่วนิหนิ่�ง

ข้องการขั้บัเคล่�อนิเร่�องสูิที่ธิุ์ที่างอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์และความเป็นิธุ์รรมที่างเพิศไม่มากก็น้ิอย 

ทัี่�งในิการเคล่�อนิไหวข้องภาคประชาสูังคมและการข้ับัเคล่�อนิเชิงนิโยบัายข้องภาครัฐ 

สูอดคล้องไปกับัการเคล่�อนิไหวที่างสูังคมในิระดับัสูากล จนิกระทัี่�งปัจจุบัันิที่่�สูถานิการณ์

ดา้นิการเจรญิพินัิธุ์ุแ์ละเพิศข้องสูงัคมโลกและสัูงคมไที่ยเองกำาลังปรบััเปล่�ยนิข้ยายพิรมแดนิ

ความรู้ไปสูู่มติคิวามเปน็ิธุ์รรมที่างการเจริญพิันิธุ์ุ์ (reproductive justice) เพิ่�อใหสู้ามารถ

มองเห็นิองค์ประกอบัและรายละเอย่ดข้องช่วิตมนิุษย์ได้ชัดเจนิข้่�นิกว่าที่่�เคย 

ที่ว่า ที่่ามกลางเง่�อนิไข้แวดล้อมอันิจำากัดในิการที่ำางานิประเด็นิเร่�องสูิที่ธุ์ิและ 

ความเป็นิธุ์รรมที่างอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ในิสัูงคมไที่ย สูัดสู่วนิข้องงานิวิจัยและผลงานิในิ

ประเด็นิน่ิ�ข้องสูถาบัันิฯ ค่อยๆ ลดลงมาตลอด 50 ปี แหล่งทีุ่นิสูนัิบัสูนุินิการที่ำาวิจัยหร่อ

ศ่กษาประเดน็ิน่ิ�ก็ไม่ได้ม่กว้างข้วางมากนัิก ความสูนิใจข้องบัคุลากรสู่วนิใหญ่ข้องสูถาบัันิฯ เอง 

ก็มุ่งเนิ้นิประเด็นิวิจัยด้านิอ่�นิๆ โดยเฉพิาะด้านิคุณภาพิช่วิตและสูุข้ภาวะข้องประชากร  

ข้ณะเด่ยวกันิก็อาจไม่ได้เป็นินัิกวิชาการท่ี่�เข้้าร่วมเป็นิสู่วนิหน่ิ�งอยู่ในิข้บัวนิการเคล่�อนิไหว

ที่างสูังคมด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ ภายใต้ข้้อจำากัดและทิี่ศที่างการที่ำางานิวิจัยเหล่าน่ิ� 

สูถาบัันิฯ จะวางท่ี่�ที่างข้องตัวเองในิการที่ำางานิประเด็นิว่าด้วยสูิที่ธิุ์และความเป็นิธุ์รรม 

ด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์นิ่�อย่างไร คงเป็นิหนิ่�งในิข้้อที่้าที่ายสูำาคัญ
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8.3 สั้่ทศวรึ่รึ่ษที�หก ดี�วยการึ่ผู้้กพันำกับสัังคม

ตลอดระยะที่าง 50 ปีที่่�สูถาบัันิฯ บัรรลุความตั�งใจให้สูังคมไที่ยรู้เร่�องราวที่าง

ประชากร ผลงานิท่ี่�ผ่านิมาข้องสูถาบัันิฯ ดังปรากฏเป็นิตัวอักษรในิหนิังสู่อเล่มน่ิ�ช่�ชัดว่า 

สุถีาบันฯ ก่อเกิดและเติบโตผู้่านการทำางานที�สุอดคุล้องกับการขับเคุล่�อนสุถีานการณ�
ประชากรและสุงัคุมั ทั�งในระดบัประเทศและการเคุล่�อนไห้วิระดับโลก แตกแขนงและห้ลอมั
รวิมัเป็นเคุร่อข่ายคุวิามัสุัมัพันธุ์�ในการทำางานของสุถีาบันฯ ทั�งการวิิจัย การเรียนการสุอน 
การอบรมัระยะสุั�น และการถี่ายทอดประสุบการณ�คุวิามัรู้สุู่สุังคุมัสุาธุ์ารณะ เหล่านิ่�เกิดข้่�นิ
ได้ด้วยการเปิดกว้างให้บัุคลากรได้เล่อกท่ี่�ที่างข้องตัวเองที่ำางานิตามความสูนิใจและ 

เป้าหมายข้องช่วิต ได้เติบัโตในิพิ่�นิท่ี่�และปริมณฑลท่ี่�หลากหลาย พิร้อมกับัฝึ่ายสูนิับัสูนิุนิ 

ที่่�พิร้อมเป็นิสู่วนิหนิ่�งข้องการเดินิที่างในิเสู้นิที่างที่่�แตกต่างหลากหลายเหล่านิั�นิ

เสู้นิที่างท่ี่�สูถาบัันิฯ เริ�มต้นิเดินิจากผลกระที่บัข้องสูถานิการณ์ประชากรกับั 

การพิัฒนิา จากการวางแผนิครอบัครัวและคุมกำาเนิิดและการที่ำางานิด้านิเอชไอว่/เอดสู์  

อันิเป็นิสูถานิการณ์ด้านิสูุข้ภาพิท่ี่�สู่งผลกระที่บัต่อประชากรซ่�งเกิดข่้�นิทัี่�วโลกสูู่การร่วมเป็นิ

สู่วนิหน่ิ�งข้องการเคล่�อนิไหวเพิ่�อสูิที่ธุ์ิและความเป็นิธุ์รรมด้านิอนิามัยเจริญพิันิธุ์ุ์ จากการ 

ย้ายถิ�นิในิประเที่ศจากชนิบัที่เข้้าเม่องสูู่การย้ายถิ�นิข้้ามชาติที่่�หลายประเที่ศเคยมองว่า

เป็นิการย้ายถิ�นิไม่ถาวรและไม่จำาเป็นิต้องได้รับัสูิที่ธุ์ิพิ่�นิฐานิเท่ี่ยบัเที่่าพิลเม่องในิประเที่ศ

ปลายที่าง โดยเฉพิาะแรงงานิไร้ฝีึม่อ สูถาบัันิฯ ที่ำาให้สูังคมไที่ยมองเห็นิกลุ่มประชากร 

เล็กๆ ย่อยๆ ตามชายข้อบัข้องสูังคมท่ี่�กำาลังได้รับัผลกระที่บัอย่างหน่ิ�งอย่างใดจากการ

เปล่�ยนิแปลงประชากร นิโยบัายการพิัฒนิา และสูถานิการณ์ด้านิสูุข้ภาพิเหล่านิั�นิ มองเห็นิ

แรงงานิข้้ามชาติ เห็นิการแสูวงประโยชนิ์ ความรุนิแรง เห็นิถ่งความหมายข้องการม่ 

ผู้คนิเหล่านัิ�นิเป็นิสู่วนิหน่ิ�งข้องสูังคมไที่ย ฯลฯ มองเห็นิกลุ่มผู้อยู่กับัเช่�อ ผู้ต้องขั้ง ผู้หญิง

ที่้องไม่พิร้อม มองเห็นิพินิักงานิบัริการ มองเห็นิและเปล่�ยนิความหมายให้ผู้สููงอายุใหม่  

มองเห็นิความเป็นิอยู่ การเข้้าถ่งบัริการสูุข้ภาพิ คุณภาพิช่วิต และสูุข้ภาวะข้องประชากร

กลุ่มต่างๆ ท่ี่�อยู่ร่วมในิสัูงคมไที่ย ที่ั�งหมดเหล่าน่ิ�ด้วยสูายตาท่ี่�มองเห็นิว่าสิูที่ธิุ์มนิุษยชนิ 

เป็นิพิ่�นิฐานิข้องมนิุษย์ทีุ่กคนิที่่�อยู่ร่วมกันิบันิโลกใบันิ่�

กา้วต่อไปสููท่ี่ศวรรษท่ี่�หกข้องสูถาบัันิฯ เป็นิก้าวท่ี่�เกิดข่้�นิท่ี่ามกลางสูถานิการณผ์กผันิ

ที่ั�งในิด้านิประชากรและสูุข้ภาพิ ในิข้ณะที่่�จำานิวนิประชากรโลกยังคงเพิิ�มข้่�นิ แต่โครงสูร้าง

ประชากรหลายประเที่ศรวมที่ั�งไที่ยได้เปล่�ยนิไปแล้ว สูังคมไที่ยเป็นิสูังคมสููงวัยและนิับัวันิ 

ยิ�งจะมากข่้�นิ จำานิวนิเด็กเกิดใหม่ข้องไที่ยนิ้อยลงกว่าที่่�เคย ข้ณะท่ี่�โลกกำาลังเปล่�ยนิแปลง 

ทัี่�งยังเผชิญกับัสูถานิการณ์ด้านิสูุข้ภาพิสูำาคัญที่่�สู่งผลกระที่บัใหญ่หลวงต่อข้นิาดประชากร 

การใช้ช่วิตนิับัจากนิ่�กลายเป็นิวิถใ่หม่ ค่านิิยมหลักหลายอย่างข้องสูังคมกำาลังเปล่�ยนิแปลง 

บัางอย่างค่อยๆ เปล่�ยนิอย่างช้าๆ ข้ณะท่ี่�ค่านิิยมบัางอย่างกำาลงัถูกเร่งเร้าให้ต้องเปล่�ยนิแปลง  

เหล่านิ่�ล้วนิเป็นิบัริบัที่ที่่�กำาลังเกิดข้่�นิในิระหว่างย่างก้าวสูู่ที่ศวรรษที่่�หกข้องสูถาบันัิฯ 
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แม้ตัวตนิและผลงานิท่ี่�ผ่านิมาทัี่�งหมดจะสูะที่้อนิอย่างชัดเจนิแล้วว่า

สูถาบัันิฯ เติบัโตเป็นิหนิ่�งในิสูถาบัันิวิจัยด้านิประชากรและสูังคมที่่�สูำาคัญข้อง

สูงัคมไที่ย เปน็ิผูเ้ช่�อมโยงศาสูตรท์ี่างประชากรเข้้ากบััปรากฏการณท์ี่างสูงัคม 

เป็นิผู้นัิบัคนิและสูร้างคำา อธุ์ิบัายความหมายและความรู้ความเข้้าใจในิเร่�อง

ประชากรและสูงัคม เปน็ิหนิ่�งในิเสูย่งสูะที่อ้นิด้านิสิูที่ธิุ์มนุิษยชนิแที่นิประชากร

ชายข้อบักลุม่ต่างๆ เพิ่�อใหไ้ด้รบััการปฏิบัติัและเข้า้ถ่งสูทิี่ธุ์ขัิ้�นิพิ่�นิฐานิท่ี่�มนุิษย์

ทีุ่กคนิควรได้รับัอย่างเสูมอภาคและเป็นิธุ์รรมไม่แตกต่างจากคนิทุี่กกลุ่มในิ

สูังคมไที่ย เหล่าน่ิ�ค่อสูิ�งท่ี่�สูะที่้อนิว่าในิฐานิะสูถาบัันิวิชาการก็เป็นิสู่วนิหน่ิ�ง

ข้องการร่วมขั้บัเคล่�อนิเปล่�ยนิแปลงไปกับัสูังคมไที่ยได้อย่างม่พิลัง

ก้าวตอ่ไปข้้างหนิา้ข้องสูถาบัันิฯ คงเปน็ิอ่กหน่ิ�งกา้วท้ี่าที่ายตวัเองว่าจะ

เพิิ�มเติมหร่อปรับัเปล่�ยนิบัที่บัาที่จากท่ี่�เคยเป็นิผู้ให้บัริการวิชาการแก่สูังคม 

หยิบัยกประเด็นิความไม่เป็นิธุ์รรมที่างสูังคมมาศ่กษาและวิพิากษ์ ไปสูู่การ

ร่วมที่ำางานิเพิ่�อตอบัโจที่ย์ข้องสูังคม หร่อท่ี่�เร่ยกว่าจะสูร้างความผูกพัินิกับั

สูังคม (social engagement) ให้เกิดข่้�นิในิทุี่กประเด็นิที่ำางานิหร่อไม่

อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นิการศ่กษาวิจัย การเร่ยนิการสูอนิ การอบัรมระยะสัู�นิ 

และบัรกิารวชิาการ เพิ่�อใหก้จิกรรมวชิาการที่กุดา้นิข้องสูถาบัันิฯ ไมเ่ป็นิเพิย่ง

วิจัยเพิ่�อวิจัยหร่อวิชาการเพิ่�อวิชาการเท่ี่านัิ�นิ แต่พิัฒนิาเป็นิการที่ำางานิ

วชิาการคณุภาพิสูงูท่ี่�ตอบัโจที่ย์ดา้นิประชากรและสูงัคมให้กบััสัูงคมไที่ย รว่ม

ข้ับัเคล่�อนิการเปล่�ยนิแปลงที่างสูังคมให้เกิดข้่�นิจริง

ก้าวตอ่ไปข้้างหนิา้นิ่�จะเกิดข้่�นิได้ หากที่กุคนิในิสูถาบัันิฯ เหน็ิพิอ้งและ

ร่วมกันิเปล่�ยนิแปลง (transform) ที่ั�งด้านิภารกิจ (function) โครงสูร้าง 

(form & structure) และกฎเกณฑ์กติกา (regulation) ให้เอ่�อต่อการ

ที่ำางานิวิชาการเพิ่�อการสูร้างสูรรค์สูังคม สูำาคัญท่ี่�สูุดค่อต้องม่วัฒนิธุ์รรม

องคก์ร (corporate culture) เพิ่�อใหสู้ถาบัันิฯ กา้วไปสููก่ารเปน็ิสูถาบัันิวจิยั

ประชากรและสูังคมที่่�ผูกพิันิกับัสูังคมไที่ยได้ในิที่่�สูุด
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