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ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั ศาสตราจารย์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2553 – 2558 รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2548 – 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2546 – 2548 อาจารย์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2545 – 2546 นักวิชาการสาธารณสุข 6 งานข้ อมูลยุทธศาสตร์ กลุม่ ข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 – 2545 นักวิชาการสาธารณสุข 6 ฝ่ ายวิชาการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
พ.ศ. 2530 – 2535 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแว้ ง จ.นราธิวาส
พ.ศ. 2526 – 2530 พยาบาลประจาการ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารทางานวิจัย
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาด้ านประชากรเพื่อประกอบการดาเนินงานวางและจัดทาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4) โดยบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด
พ.ศ. 2558 – 2559 นักวิจยั “โครงการศึกษาศตวรรษิกชนในประเทศไทย” ภายใต้ การสนับสนุน
งบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
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พ.ศ. 2558 – 2559 นักวิจยั หลัก “โครงการศึกษาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้ านกาลังแรงงาน
ของประเทศไทย ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2557
โครงการ “การติดตามระยะยาวทารกเกิดมีชีพตามรุ่นเกิดกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเปรี ยบเทียการรอดชีพของเด็กที่มีมารดาอายุต่ากว่าและสูงกว่า 20 ปี ” ได้ รับ
ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
พ.ศ. 2557 – 2558 ที่ปรึกษา “โครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาคลุม่ แม่น ้าโขงผ่านการศึกษาและการ
ฝึ กอบรม (Connecting the Mekhong through Education and Trainning:
COMET)” โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม และ
ศูนย์พฒ
ั นาการศึกษา (Education Development Center: EDC) สหรัฐอเมริกา
ได้ รับทุนสนับสนุนจากองค์การ USAID
พ.ศ. 2557 – 2558 นักวิจยั รองโครงการ “Population Size Estimation Analysis of Migrant
Workers in Thailand” สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักษ์ ไทย
พ.ศ. 2555 – 2556 คณะทางานโครงการพัฒนา “Demopaedia-Multilingual Demographic
Dictionary, second unified edition, Thai” ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณ
จาก UNFPA ประเทศไทย
พ.ศ. 2555 – 2556 นักวิจยั รองโครงการ “Pact Thailand, Global Fund Round 10, CHILDLIFE
External Support and Child Well-Being Survey” ภายใต้ การสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การแพค ประเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2556 นักวิจยั รองโครงการ “โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
ประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทยที่ใช้ ปี พ.ศ. 2553 เป็ นปี ฐาน”
ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 – 2556 นักวิจยั โครงการ “การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การดูแลระยะยาว เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของผู้สงู อายุไทย” ภายใต้ โครงการ
ส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2553 – 2555 นักวิจยั รองโครงการ “Children Living Apart from Parents Due to Internal
Migration” ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
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พ.ศ. 2552 – 2555 นักวิจยั โครงการ “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัว:
ผลกระทบต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย” (The Study of Population
and Family Changes: Impacts on Thai Society and Policy Implications)
ดาเนินการโดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551 – 2552 นักวิจยั โครงการติดตามและประเมินผล “โครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้ พงุ ”
ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2551
นักวิจยั โครงการ “MICS3 Evaluation” โดยสถาบัน John Snow, Inc. (JSI)
ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจาก UNICEF
พ.ศ. 2550 – 2553 นักวิจยั โครงการ “Child Health and Migrant Parents in Southeast Asia
(CHAMPSEA)” ดาเนินการโดย Asia Research Institute มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจาก The Wellcome Trust แห่งสหราช
อาณาจักร
พ.ศ. 2550 – 2551 นักวิจยั โครงการศึกษา “ภาวะการตายในผู้สงู อายุไทย: การศึกษาไปข้ างหน้ า”
ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
พ.ศ. 2550
นักวิจยั รองโครงการประเมินผลการบริหารชุมชนเอื ้ออาทรแบบบูรณาการ
ดาเนินการโดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณ
จากการเคหะแห่งชาติ
พ.ศ. 2549
นักวิจยั โครงการ “การศึกษาโครงสร้ างข้ าราชการเพื่อการวางแผนกาลังคนภาครัฐ
ในอนาคต” ดาเนินการโดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ภายใต้ การสนับสนุน
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2546 – 2550 นักวิจยั โครงการพัฒนาระบบข้ อมูลพื ้นฐานและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
โครงการการวิจยั การจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยัง่ ยืน เครื อข่าย
การวิจยั บูรณาการลุม่ น ้าท่าจีน-แม่กลอง ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2546 – 2549 นักวิจยั โครงการ “Burden of Disease and Cost-effectiveness of Intervention
Options: Informing Policy Choices and Health System Reform in
Thailand”, ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณโดย Wellcome Trust of the
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United Kingdom, the National Health and Medical Research Council of
Australia and the Health Research Council of New Zealand
พ.ศ. 2546 – 2548 นักวิจยั โครงการ “Development of Verbal Autopsy as a Tool to Identify
Causes of Death” ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2545
คณะทางานฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543 – 2568 ภายใต้ การ
สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข และสถาบันวิจยั ประชา
กรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 – 2546 นักวิจยั โครงการ “ดัชนีชี ้วัดสถานะสุขภาพประชาชนไทย” ดาเนินการโดย
โครงการเครื อข่ายนักวิจยั สถานะสุขภาพ ภายใต้ การสนับสนุนของสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข
พ.ศ. 2542
คณะทางานคาดประมาณประชากรวัยเรี ยน ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542
นักวิจยั โครงการการวิเคราะห์ประชากรสูงอายุในประเทศไทย โดยได้ รับทุน
สนับสนุนจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม และสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ประสบการณ์ การสอน
พ.ศ. 2546 – ปั จจุบนั หลักสูตรปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ 2 รายวิชา (หลักสูตรนานาชาติ):
1) PRDE 662: Indirect Technique for Demographic Estimation
2) PRDE 676: Advances Demographic Projection
หลักสูตรปริญญาโท 5 รายวิชา (หลักสูตรไทยและนานาชาติ):
1) PRPR 554/ PRRH 554: Technique of Demographic Analysis
2) PRPR 565/ PRRH 565: Statistics and Computer in Social Sciences I
3) PRPR 566: Statistics and Computer in Social Sciences II
4) PRRH 640: Data Management for Quantitative Research
5) PHST 605: Population, Health and Community Health Services
Development
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ผลงานทางวิชาการ
ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ . 2560. “การศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากฐานข้ อมูลการ
รักษาพยาบาลของผู้มีสทิ ธิในระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า” วารสารประชากร ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1
หน้ า 5-21.
ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ . 2560. “แบบแผนและแนวโน้ มของจานวนบุตรเกิดรอดจากสตรีทไ่ี ม่ ได้
แต่ งงานในช่ วง พ.ศ. 2543 – 2558” ใน สุชาดา ทวีสทิ ธิ์ และ กุลภา วจนสาระ (บรรณาธิการ).
ประชากรและสังคม 2560: “ความเป็ นธรรม” และ “ความเป็ นไท” ด้ านเพศและการเจริญพันธุ์:
ความท้ าทายที่ไม่สิ ้นสุด (หน้ า 123-140). นครปฐม: สานักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ , อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์, สุรีย์พร พันพึง่ , อรทัย หรูเจริญพรพานิช, และ กัญญา อภิพร
ชัยสกุล. 2559. "ขนาดและการกระจายของประชากรข้ ามชาติสญ
ั ชาติพม่า กัมพูชา และลาวใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2558: การประมาณจากข้ อมูลหลายแหล่ง". วารสารประชากร ปี ที่ 4 ฉบับที่
2 หน้ า 5-21.
ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ . 2558. “ชาวต่ างชาติในเมืองไทยเป็ นใครบ้ าง”. ใน อารี จาปากลาย, ปัทมา
ว่าพัฒนวงศ์, และ กาญจนาตังชลทิ
้ พย์ (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2558 (หน้ า 185202). นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุล. 2557. “สถานการณ์ การเกิดในช่ วงครึ่งศตวรรษ”. ใน
ยุพนิ วรสิริอมร, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, และ พจนา หันจางสิทธิ์ (บรรณาธิการ).
ประชากรและสังคม 2557 (หน้ า 3-22). นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ , et alii. 2556. ดีโมพีเดีย พจนานุกรมประชากรศาสตร์
พหุภาษา: ฉบับปรั บให้ เป็ นเอกภาพ ปรั บปรุ งครั้ งทีส่ อง ภาษาไทย. นครปฐม: สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
อารี จาปากลาย, ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ , กาญจนา ตังชลทิ
้ พย์, แครี่ ริคเตอร์ , นิพทั ธ์ พ้ นภัย, และ ชาริต้า
ประสิทธิหิมะ. 2556. ลูกๆ เป็ นอย่ างไรเมื่อพ่ อแม่ ย้ายถิน่ โครงการ CLAIM. นครปฐม:
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 411
ปั ทมา ว่ าพัฒนวงศ์ , ปราโมทย์ ประสาทกุล, และ สุรีย์พร พันพึง่ (บรรณาธิการ). 2556. การศึกษา
วิเคราะห์ ผลกระทบเชิงนโยบายต่ อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583. กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
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