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โครงสร้างประชากรของอาจารย์ที่ผม “รู้สึก” 
ผศ. ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

เป็นเวลา 13 ปีเต็มแล้วที่ผมได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�าในคณะนี้ 

และปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่คณะครบรอบ 50 ปีพอดี เมื่อย้อนเวลากลับไปหวนคิดถึงช่วง

เวลาที่ท�างานที่คณะมา มีอาจารย์ท่านที่รู้จักได้ทยอยไปจากคณะหลายต่อหลายคน 

ท่ีเกษียณอายุราชการระหว่างที่ผมท�างานอยู่นั้นมีจ�านวนมากที่สุด ได้แก่ อ.สุมิตร 

อ.ปฐมฤกษ์ อ.ธีรยุทธ อ.พงษ์สวัสดิ์ อ.สมเพลิน อ.บุญมา อ.สายใจ อ.รุจี อ.จิราภา 

เฉพาะ 5 ท่านหลังล้วนเป็นกรรมการที่พิจารณารับผมเข้ามาเป็นอาจารย์ ต่างก็ได้

พ้นภาระหน้าที่และไปจากคณะ ซ่ึงน่าสนใจว่าทั้ง 5 ท่านไปจากคณะในช่วงเวลาที่

ห่างกันไม่มากนัก ยังไม่นับรวมอาจารย์ท่านที่เสียชีวิตและลาออกอีกอย่างละหนึ่ง 

กับทั้งอาจารย์ที่รู้จักแต่เกษียณอายุราชการก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาท�างานอีกหลาย

ท่าน นี้ยังไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนอีก 4 คนที่เกษียณแล้ว 

ยังมีชีวิตอยู ่ 2 คน เสียชีวิตแล้ว 2 คน รวมทั้งเสียชีวิตก่อนเกษียณอีก 1 คน  

เขยีนถงึตรงน้ีอารมณ์หดหู ่ความเศร้าและห่วงกงัวลเข้ามาแทนทีค่วามตัง้ใจเขยีนทนัที  

พร้อมๆ กบัมีค�าถามผดุขึน้มาว่า วนัหนึง่ข้างหน้ากต้็องถงึทีถ่งึเวลาของเราเองเหมอืนกนั 

ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

 อาจารย์สายมานษุยวิทยาทีเ่กษยีณไประหว่างทีผ่มปฏิบตังิานตลอดระยะเวลา

ท่ีผ่านมานัน้ ผมมสิูจ้ะคุ้นเคยด้วยมากนกั มท่ีานหนึง่ผมพบเหน็แค่ 3 ครัง้ พดูคยุด้วยไม่

ถงึ 10 ประโยคตลอดระยะเวลา 13 ปีทีผ่่านมา จงึไม่ได้รู้สกึแปลกใจมากนกักบัการทีท่่าน

เหล่านั้นเกษียณอายุราชการ แต่ที่ท�าให้ผมรู้สึกใจหาย... คืออาจารย์สายสังคมวิทยา
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ที่เกษียณในช่วงไม่ก่ีปีหลัง แน่นอนว่าล้วนแต่เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่มีอาวุโสเป็นที่รู้จัก 

ทัว่ไปทัง้ในและนอกคณะ ต่างเกษยีณและไปจากคณะพร้อมๆ กนั  เรว็ๆ นี ้จะมอีกีหลาย

ท่านทีจ่ะเกษยีณ จากนัน้อาจารย์สายสงัคมวิทยาจะคงเหลอืแต่อาจารย์รุน่เยาว์ทัง้หมด

 ผมจึงสนใจว่า ปัจจุบันอาจารย์ทั้งสายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ท�างาน

อยู่นั้นมีโครงสร้างทางประชากรก่อนวัยเกษียณจ�าแนกตามสาย แบ่งตามกลุ่มอาย ุ

ตา่งกนัอย่างไรในโอกาสคณะครบรอบ 50 ปี และฉายภาพไปข้างหนา้คราวละ 10 ปี ไป

อีกสกั 30 ปี ผมจะเหน็อะไร? ภายใต้เงือ่นไขการเป็นประชากรปิด ทัง้ปิดต่อการเพิม่ขึน้ 

ของอาจารย์หน้าใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติม ทั้งปิดต่อการย้ายเข้าย้ายออกของอาจารย์ 

ทีม่อียูเ่ดมิ ทัง้ปิด (โอกาส) ของการเสยีชีวิตของอาจารย์ทีแ่ม้จะเป็นไปและ (อาจ) เกดิข้ึน 

โดยธรรมชาติก็ตาม ทั้งปิดต่อการคุ้มรวมอาจารย์ที่ต่ออายุราชการและปฏิบัติงานช่วย

คณะอย่างหนึ่งอย่างใดในฐานะ/สถานะไหนก็ตาม ผมเพียงอยากเห็นภาพพีระมิดทาง

ประชากรซึ่งน่าจะบ่งบอกอะไรบางอย่างกับอนาคตของคณะ เมื่อแบ่งแยกการจากไป

อย่างท่ีควรจะเป็นด้วยการเกษียณของอาจารย์ในคณะที่มีอยู่ในปัจจุบันยามครบรอบ 

50 ปีของคณะ ขออนญุาตหมายเหตเุพิม่เตมิถงึสาเหตทุีไ่ม่ได้ท�าการวเิคราะห์โครงสร้าง

ของฝ่ายสนับสนุนด้วยมูลเหตุหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงบ่อย (เปลี่ยนงาน

เปลี่ยนต�าแหน่ง) ทั้งการออกกลางคัน ความไม่แน่นอน และการเพิ่มลดจ�านวนตามแต่

นโยบายของผูบ้รหิารทัง้มหาวทิยาลัยและคณะเอง จงึเป็นเหตใุห้ไม่ขอฉายภาพให้เหน็

เช่นอาจารย์ แม้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนจะมีส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานและพัฒนา

คณะร่วมกันก็ตาม

 จากภาพพีระมิด (หน้าถัดไป) ประชากรอาจารย์ที่มีอยู่เม่ือจ�าแนกตามสาย

สงัคมวทิยาและมานุษยวิทยา และกลุ่มอาย ุ5 ปี ตัง้แต่อาย ุ30 - 34 ปี ถึง 55 - 59 ปี สิง่ทีผ่ม 

เห็นได้ชัดเจน 2 ประการ คือ 1) อาจารย์สายสังคมวิทยามีความเป็นรุ่น (generation)  

ที่ชัดเจน ด้วยการทิ้งห่างของช่วงอายุสามารถแบ่งออกเป็น 2 รุ่น (กลุ่ม) ได้ไม่ยากนัก 

ในขณะที่อาจารย์สายมานุษยวิทยามีความต่อเนื่องและคงสัดส่วน (จ�านวน) ในแต่ละ 

กลุ่มอายุอย่างเห็นได้ชัด 2) ในช่วงเวลาอีก 20 ปีข้างหน้า อาจารย์ในสายมานุษยวิทยา 

จะค่อยๆ ทยอยเกษยีณคราวละ 2-4 คนทกุๆ 5 ปี หรือเกษยีณรวม 12 คนในเวลา 20 ปี 

หรือเฉลี่ยประมาณ 1 คนทุกๆ 2 ปี ในขณะที่อาจารย์ในสายสังคมวิทยาจะเกษียณ 

เพียง 5 คน ใน 20 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไปอีก 10 ปี อาจารย์สายสังคมวิทยาที่เหลืออยู่

อีกถึง 8 คนจะเกษียณทั้งหมดเช่นเดียวกันกับอาจารย์สายมานุษยวิทยาที่จะไปพร้อม

กันอีก 3 คน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเมื่อครบรอบ 80 ปีของคณะ อาจารย์ทุกท่านที่

ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้จะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมงานในฐานะอาจารย์ผู้เกษียณอายุทุกคน 
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ซึ่งย่อมต้องเป็นไปตามกาลเวลาอย่างหลีกและเลี่ยงไม่ได้

 ผมขอสรุปสั้นๆ ตามความรู้สึกของผมว่า 

 “มานุษยวิทยารับอาจารย์ต่อเนื่องตามกลุ่มอายุ การเกษียณอายุจะค่อยๆ 

ทยอยกันไป ผลคือสามารถรักษา (ราก) ฐานได้อย่างมั่นคง” 

 “สังคมวิทยารับอาจารย์เป็นล็อต เมื่อเกษียณจะไปทั้งหมด ถึงเวลาผลัดใบจะ

เป็นไปตามฤดูกาล พร้อมเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลา”

 เพราะที่นี่ ที่ “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์”

ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558 (ครบรอบ 50 ปี คณะฯ)
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จ านวนปี

ช่วงอายุ ก่อนเกษียณ
อ.นลินี 55-59 อ.พรชัย อ.รัตนา อ.เสมอชัย 1-5

50-54 อ.สุดแดน อ.สายพณิ 6-10
45-49 อ.ศุภลักษณ์ อ.ยุกติ อ.พเิชฐ 11-15

อ.ศิริพร อ.วลิาสินี อ.กนกรัตน์ อ.จนัทนี 40-44 อ.พรรณราย อ.บุญเลิศ อ.พจนก อ.อนุสรณ์ 16-20
อ.พรทิพย์ อ.อรอมุา อ.ธรีะ อ.ทรงศิริ อ.ณัฐจรี อ.ปณิธี 35-39 อ.ชนิดา อ.อดุมลักษณ์ อ.ประเสริฐ 21-25

อ.วาทินีย์ อ.จฬุารัตน์ 30-34 26-30

ณ 30 กันยายน พ.ศ.2568 (ครบรอบ 60 ปี คณะฯ)
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จ านวนปี

ช่วงอายุ ก่อนเกษียณ
55-59 อ.ศุภลักษณ์ อ.ยุกติ อ.พเิชฐ 1-5

อ.ศิริพร อ.วลิาสินี อ.กนกรัตน์ อ.จนัทนี 50-54 อ.พรรณราย อ.บุญเลิศ อ.พจนก อ.อนุสรณ์ 6-10
อ.วรพจน์ อ.พรทิพย์ อ.อรอมุา อ.ธรีะ อ.ทรงศิริ อ.ณัฐจรี อ.ปณิธี 45-49 อ.ชนิดา อ.อดุมลักษณ์ อ.ประเสริฐ 11-15

อ.วาทินีย์ อ.จฬุารัตน์ 40-44 16-20
35-39 21-25
30-34 26-30

ณ 30 กันยายน พ.ศ.2578 (ครบรอบ 70 ปี คณะฯ)
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จ านวนปี

ช่วงอายุ ก่อนเกษียณ
อ.พรทิพย์ อ.อรอมุา อ.ธรีะ อ.ทรงศิริ อ.ณัฐจรี อ.ปณิธี 55-59 อ.ชนิดา อ.อดุมลักษณ์ อ.ประเสริฐ 1-5

อ.วาทินีย์ อ.จฬุารัต 50-54 6-10
45-49 11-15
40-44 16-20
35-39 21-25
30-34 26-30

ณ 30 กันยายน พ.ศ.2588 (ครบรอบ 80 ปี คณะฯ)
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จ านวนปี

ช่วงอายุ ก่อนเกษียณ
55-59 1-5
50-54 6-10

??? 45-49 ??? 11-15
40-44 16-20
35-39 21-25
30-34 26-30


