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Abstract
The main objective of this paper is to document nuptiality change in Thai population over the period of
40 years from 1960-2000. Based on existing census data, the analysis identifies timing and prevalence of
marriage among Thai men and women in both national and regional levels. The analysis also gives estimated
proportions of married women and total fertility rates for the period of 20 years from 2010-2030. Results of
Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities 15(5) Sep. - Oct. 2009 : 703 - 722
รับตนฉบับ 16 กันยายน 2551 ปรับปรุง-แกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 15 มกราคม 2552
รับลงตีพิมพ 8 มิถุนายน 2552

Songklanakarin J. of Social Sciences & Humanities
Vol. 15 No. 5 Sep. - Oct. 2009

704

Nuptiality Change in Thailand, 1960 - 2000 ...
Chai Podhisita, et al.

the analysis reveal a changing trend of Thai nuptiality. Throughout the study period age at first marriage of both
men and women increased slowly but steadily. In 1960 average age at first marriage was 25 for men and 22 for
women; it increased to 27 and 24 respectively in 2000. Another evidence of delayed marriage among Thai people
is the increase in proportions single in the prime marriageable age-groups of 20-24 and 25-29. Meanwhile, there
is a slow but steady increase in celibacy rate among women in the age-group of 40-44 and 45-49, which also
reflects a significant change in Thai nuptiality. The observed change in Thai nuptiality seems to be related to
many socio-economic transformations that were taking place in Thailand over the past decades. The analysis
also reveals trend in increasing proportion single and permanent celibacy over the period of next 20 years from
2010.
Keywords: nuptiality, singulate mean age at marriage, proportion single, celibacy, future fertility
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอภาพรวมการเปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในประเทศไทย ในชวงเวลา 40 ป
ตัง้ แต พ.ศ. 2503-2543 โดยใชขอ มูลสำมะโนประชากรและเคหะ ทำการวิเคราะหเพือ่ ทราบอายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรส
และความแพรหลายของการสมรส ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค ตลอดจนประมาณการสัดสวนสตรีทสี่ มรส และ
อัตราเจริญพันธรุ วมในชวงเวลา 20 ขางหนา ระหวางป 2553-2573 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นแนวโนมของการ
เปลีย่ นแปลงภาวะสมรสของไทย กลาวคือ ตลอดชวงเวลาทีท่ ำ การวิเคราะห อายุแรกสมรสของคนไทย ทัง้ ชายและ
หญิงสูงขึน้ ชาๆ อยางตอเนือ่ ง จาก 25 ป สำหรับเพศชาย และ 22 ป สำหรับเพศหญิง ในป 2503 เปน 27 ป และ 24 ป
ตามลำดับ ในป 2543 การเปลีย่ นแปลงเห็นไดชดั ทีส่ ดุ หลังปสำมะโนฯ 2523 ผอู าศัยอยใู นกรุงเทพมหานครมีอายุแรก
สมรสสูงทีส่ ดุ ขณะทีผ่ อู าศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอายุแรกสมรสต่ำทีส่ ดุ การเพิม่ ขึน้ ของสัดสวนผทู ยี่ งั ครอง
โสดในกลุมอายุ 20-24 และ 25-29 ป เปนหลักฐานสำคัญอีกอันหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวาคนไทยแตงงานชาลง หรือชะลอ
การแตงงานกันมากขึน้ นอกจากนีย้ งั พบวา สัดสวนผทู คี่ รองโสดถาวรของประชากรชาย-หญิงในกลมุ อายุ 40-44 และ
45-49 ป มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในภาวะสมรสนีเ้ ชือ่ วาอาจเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
ทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดชวงเวลาทีผ่ า นมา การคาดประมาณไปในอนาคตพบวา สัดสวนสตรีทสี่ มรสในอายุ
ตางๆ จะลดลงตอไป ขณะทีภ่ าวะเจริญพันธรุ วมก็คาดวาจะลดลงดวย ในชวงเวลา 20 ป นับจาก พ.ศ. 2553
คำสำคัญ: การครองโสดถาวร, ภาวะเจริญพันธใุ นอนาคต, ภาวะสมรส, สัดสวนผทู เี่ ปนโสด, อายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรส
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ความเปนมาและวัตถุประสงค
การวิเคราะหเรือ่ งภาวะสมรสนี้ มีวตั ถุประสงคหลัก
เพือ่ ศึกษารูปแบบ แนวโนม และการเปลีย่ นแปลงในระดับ
มหภาคของการสมรสในสังคมไทย ตลอดชวงเวลา 40 ป
ระหวางป 2503-2543 โดยใชขอ มูลสำมะโนประชากรทีไ่ ด
จัดทำขึน้ ทุก ๆ 10 ป ในคาบเวลาดังกลาว นอกจากแบบแผน
แนวโนม และการเปลีย่ นแปลงในการสมรสแลว รายงาน
ฉบับนี้ยังไดนำเสนอผลการคาดประมาณสัดสวนหญิง
ทีส่ มรส และอัตราเจริญพันธรุ วมของหญิงในอนาคตดวย
ผลการวิเคราะหที่จะเสนอตอไปนี้เปนภาพรวมในระดับ
ประเทศ จำแนกตามรายภาค
บทความนี้ เริม่ ดวยการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับ
การศึกษาภาวะสมรสในประเทศไทย และวิธีการศึกษา
โดยสังเขป แลวเสนอผลการศึกษาในรูปของการพรรณนา
ซึง่ แบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับแบบแผนการสมรส โดยเฉพาะในเรื่อง
อายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสและสัดสวนผทู ยี่ งั ครองโสดในกลมุ
อายุตา ง ๆ รวมทัง้ การครองโสดถาวร สวนที่ 2 เปนการ
คาดประมาณสัดสวนหญิงทีส่ มรสและอัตราเจริญพันธรุ วม
ในอนาคตอีกประมาณ 20 ปขางหนา จาก พ.ศ. 2553
จนถึงป 2573 บทความจบลงดวยการอภิปรายปจจัยที่
นาจะเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และนัยของการ
เปลีย่ นแปลงภาวะสมรสตอภาวะเจริญพันธใุ นอนาคต
การศึกษาภาวะสมรสในประเทศไทย
การสมรสเปนหัวขอการศึกษาทางประชากรศาสตร
ที่สำคัญหัวขอหนึ่ง ไมเพียงเพราะวาการสมรสเปนจุด
เริม่ ตนของการสรางครอบครัวเทานัน้ แตเพราะวาการสมรส
มีนยั ทีส่ ำคัญตอพฤติกรรมทางประชากรดานอืน่ ดวย เชน
เรือ่ งของภาวะเจริญพันธุ การเลีย้ งดูบตุ ร และเรือ่ งเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน เปนตน การศึกษาในวงการประชากรศาสตร
มักใหความสำคัญในเรือ่ งแบบแผนของการสมรส (pattern
of marriage) ซึง่ ประกอบไปดวยมิตดิ า นเวลา (timing)
หรืออายุทคี่ นสวนใหญในสังคมเริม่ เขาสชู วี ติ สมรส และมิติ
ดานความแพรหลาย (prevalence) ของการสมรส ซึง่ วัด
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จากสัดสวนประชากรที่แตงงานและที่ยังไมแตงงานใน
ชวงอายุตา ง ๆ
การศึกษาภาวะสมรสโดยนักประชากรศาสตรไทย
ในชวงกอนหนาป 2523 มีจำนวนนอย งานชิ้นแรก ๆ
เปนการนำขอมูลสำมะโนประชากรฯ ป 2503, 2513 และ 2523
มาศึกษาแบบแผนการสมรสของสังคมไทยเปรียบเทียบ
กับสังคมอืน่ ๆ ซึง่ พบวา แบบแผนการสมรสของสังคมไทย
ใกล เ คี ย งกั บ แบบแผนการสมรสของสหรั ฐ อเมริ ก า
กลาวคือ ประชากรทัง้ ชายและหญิงไมไดแตงงานในอายุ
ทีน่ อ ยหรือมากเกินไป เปนแบบแผนทีอ่ ยกู งึ่ กลางระหวาง
แบบแผนของยุโรป ที่คนสวนมากแตงงานเมื่ออายุมาก
และมีคนทีค่ รองโสดอยใู นสัดสวนสูง โดยเฉพาะหญิงกับ
แบบแผนของเอเชียในอดีต ซึง่ คนสวนใหญแตงงานเมือ่
อายุยงั นอย แตแทบไมมคี นทีค่ รองโสดอยตู ลอดชีวติ เลย
ในแบบแผนการแตงงานของไทยนัน้ มีสดั สวนหญิงโสด
ณ กลมุ อายุตา ง ๆ ไมสงู เหมือนในบางประเทศในยุโรป
เชน สวีเดน แตก็ไมต่ำเหมือนในประเทศสวนใหญของ
เอเชีย เชน อินเดีย นอกจากนี้ ขอนาสนใจอีกประการหนึง่
ของการศึกษาในชวงนัน้ อยทู กี่ ารใหคำอธิบายความแตกตาง
ในอายุแรกสมรส โดยพิจารณาปจจัยหลายอยาง เชน ถิน่
ที่อยู การศึกษา อาชีพ และประสบการณการยายถิ่น
(สำนักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.; Chamratrithirong,
1978, 1980; Chamratrithirong and Pejaranonda, 1985;
Limanonda, 1983)
นอกจากงานทีก่ ลาวมาขางตน ไดมงี านวิจยั บางเรือ่ ง
วิเคราะหแบบแผนการแตงงานในประเทศไทย เชน งานของ
Limanonda (1983) ทีใ่ ชขอ มูลการสำรวจระยะยาวเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงสังคม เศรษฐกิจและประชากร พ.ศ.25122516 ผลการวิเคราะหชใี้ หเห็นวาแบบแผนการสมรสแตกตาง
ไปตามลักษณะภูมิหลังของกลุมตัวอยาง คือ ถิ่นที่อยู
(เมือง/ชนบท) การศึกษา งานอาชีพ สถานภาพการทำงาน
และสถานภาพการยายถิน่ งานของ Chamratrithirong (1984)
พบวา รูปแบบการแตงงานไดรบั อิทธิพลจากปจจัยทางสังคม
และวัฒนธรรม รวมทัง้ ระบบเครือญาติ ไมมากอยางทีเ่ ขาใจกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะครอบครัวไทยใหอิสระคอนขางมาก
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แกบตุ รในการตัดสินใจเกีย่ วกับการแตงงาน โดยเฉพาะ
ในการเลือกคูครอง และนี่เปนลักษณะของสังคมที่มี
“โครงสรางแบบหลวมๆ” (loosely-structured society)
งานของ Cherlin and Chamratrithirong (1986) ศึกษารูปแบบ
การแตงงานในภาคกลางของไทย
พบวา ในภาคกลางมี
707
การแตงงาน 3 รูปแบบใหญ ๆ คือ การแตงงานตามประเพณี
ทีพ่ อ แมมสี ว นในการเลือกคคู รอง การแตงงานตามประเพณี
ทีค่ บู า วสาวเลือกคคู รองดวยตนเอง โดยทีพ่ อ แมรบั รู และ
การอยูกินกันเองโดยไมมีพิธีหรืออาจจะอยูในรูปการ
“หนีตามกันไป” โดยทีพ่ อ แมไมเห็นดวย
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาบางเรือ่ งทีใ่ หขอ มูลและ
อภิปรายประเด็นอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับการแตงงาน เชน เรือ่ งการ
จดทะเบียนสมรส ซึง่ พบวา ทัว่ ทัง้ ประเทศยังอยใู นระดับต่ำ
(Chayovan, 1989) เรือ่ งทีอ่ ยอู าศัยแบบตาง ๆ ภายหลัง
การแตงงาน โดยเฉพาะในประเด็นทีว่ า หลังการแตงงาน
สามีภรรยาไทยจำนวนคอนขางมากแยกกันอยู จริงหรือไม
เชน งานของ Pramualratana, Havanon and Knodel (1985),
Chamratrithirong, et al. (1986), Chamratrithirong (1988),
Knodel and Chayovan (1992), และของ Limanonda
(1994).

ในชวงเวลาทีผ่ า นมายังมีการศึกษาอืน่ ๆ ทีด่ ำเนินการ
โดยนักประชากรศาสตรตา งประเทศ ศึกษาภาพกวาง ๆ
ของการเปลีย่ นแปลงภาวะสมรสในภูมภิ าคเอเชียรวมทัง้ ไทย
เชน งานของ Smith (1980) ซึง่ ชีใ้ หเห็นวา การเปลีย่ นแปลง
ภาวะสมรสเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชีย
ตลอดชวงเวลา 4-5 ทศวรรษทีผ่ า นมา ซึง่ เปนผลของการ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ าคนีโ้ ดยตรง
หลังจากทีป่ ระเทศไทยประสบความสำเร็จในการลด
ระดั บ ภาวะเจริ ญ พั น ธุ ล งมาจนถึ ง ระดั บ ทดแทนแล ว
ประเด็นการศึกษาหลังจากนัน้ ไดใหความสนใจปจจัยทีม่ ผี ล
ตอการลดลงของภาวะเจริญพันธุ ซึง่ รวมถึงการศึกษาเรือ่ ง
ภาวะสมรสมากขึ้น มีผูนำขอมูลจากสำมะโนประชากร
มาวิเคราะหสดั สวนการครองโสดพรอมกับเสนอคำอธิบาย
เชิงประชากรและเศรษฐกิจสังคม ของการอยเู ปนโสดของ
คนไทยทัง้ ชายและหญิงโดยเฉพาะในอายุชว งปลายของวัย
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เจริญพันธุ (Xenos and Gultiano, 1992; Tan, 1993;
Guest and Tan, 1994; Guest and Varangrat, 1996;
Varangrat, 1997) ผลการศึกษาเหลานีไ้ ดขอ สรุปคลายๆ
กันวา การครองโสดในสังคมไทยมีแนวโนมเพิม่ มากขึน้
เรือ่ ยๆ ในทุกกลมุ อายุ และเพิม่ ขึน้ ในกลมุ ผหู ญิงมากกวา
กลมุ ผชู าย การเพิม่ ขึน้ นีไ้ ดรบั การอธิบายวา เกีย่ วของกับ
ความเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยใน
ชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2513-2533
การศึกษาภาวะสมรสในชวงปลายทศวรรษที่ 1990
เปนตนมามักจะหันมาสนใจในเรือ่ งทัศนคติตอ การแตงงาน
และการพยายามหาคำอธิบายของการทีช่ าย-หญิงจำนวนหนึง่
ครองโสดอยางถาวร โดยเฉพาะในกลมุ ประชากรหญิง ซึง่
นักประชากรศาสตรถอื วามีผลโดยตรงตอภาวะเจริญพันธุ
แมวา จะไมมากเทากับผลของการวางแผนครอบครัวก็ตาม
มีการศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพทีส่ นใจประชากร
เฉพาะกลมุ เชน การศึกษาทัศนคติของกลมุ เยาวชนทีม่ ี
ตอการแตงงานและการเลือกคคู รอง (Varangrat, et al., 1999)
การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มขึ้นของสัดสวน
การครองโสด โดยเฉพาะในผหู ญิงอายุระหวาง 40-50 ป
วาอาจจะเปนผลมาจากการขยายตัวของความเปนเมืองและ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม การศึกษาในแนวนีจ้ ะเห็นได
เชน งานของ Guest and Tan (1994), Williams et.al.,
(2006) ภัสสร ลิมานนท (2548) และงานของ Jones (2004)
ทีอ่ ภิปรายถึงปจจัยทีส่ ง ผลตอการเปลีย่ นแปลงภาวะสมรส
ในประเทศไทย และในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน การเปลีย่ นแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมไปสรู ะบบอุตสาหกรรม
การขยายตัวความเปนเมือง การขยายตัวทางการศึกษา
สถานภาพและบทบาทของสตรี และทัศนคติตอ การเปน
โสดทีเ่ ปลีย่ นไป เปนตน
การศึกษาทีก่ ลาวมาขางตนมีความสำคัญทัง้ ในเชิง
ประชากรศาสตรและสังคมวิทยา และจากขอมูลพืน้ ฐาน
เหลานี้ ประกอบกับการมีขอ มูลทีต่ อ เนือ่ งเปนระบบ ทำให
คณะผวู จิ ยั สนใจทีจ่ ะทำการวิเคราะหเพือ่ ใหเห็นภาพรวม
ของการสมรสไทยทีส่ มบูรณขนึ้ จุดเดนของรายงานการ

Songklanakarin J. of Social Sciences & Humanities
Vol. 15 No. 5 Sep. - Oct. 2009

708

วิเคราะหชิ้นนี้ คือการที่มีขอมูลระดับประเทศซึ่งเก็บ
ตอเนือ่ งทุกรอบ 10 ปสำมะโนประชากร ตลอดเวลา 40 ปี
การมี ข อ มู ล ที่ ใ ห ร ายละเอี ย ดแยกตามเพศ กลุ ม อายุ
ในแตละภาค และแตละจังหวัดของประเทศนัน้ ทำใหเรา
สามารถแสดงภาพทัง้ ในแงของอนุกรมเวลา เปรียบเทียบ
ใหเห็นภาพของการสมรสในสังคมไทยเมือ่ เวลาเปลีย่ นไป
วิธกี ารศึกษา
ขอมูลหลักทีใ่ ชในการวิเคราะหนี้ คือขอมูลสำมะโน
ประชากรและเคหะ ซึง่ ดำเนินการโดยสำนักงานสถิตแิ หงชาติ
(ม.ป.ป.) เริม่ ตัง้ แต พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ. 2543 รวมทัง้ สิน้
5 รอบสำมะโนฯ ครอบคลุมเวลา 40 ป ขอมูลที่นำมา
วิเคราะห คือ ขอมูลจำนวนประชากรของไทยจำแนกตาม
สถานภาพ สมรส แยกเพศชาย-หญิง และแยกกลมุ อายุละ
5 ป ตัง้ แตอายุ 15 ปขนึ้ ไป
ขอมูลในแตละรอบปสำมะโนฯ ไดนำมาบันทึกลงใน
ฐานขอมูลเพือ่ จัดเตรียมวิเคราะห โดยตัดจำนวนผทู ไี่ มทราบ
อายุ และผทู ไี่ มทราบสถานภาพสมรสออกกอน (ซึง่ เปน
สวนนอยมาก) แลวนำมาประมวลผลและคำนวณหาดัชนี
ชีว้ ดั ภาวะสมรสใน 2 มิตหิ ลักๆ คือ (1) อายุเฉลีย่ เมือ่ แรก
สมรส ซึ่งในที่นี้หมายถึงจำนวนปโดยเฉลี่ยที่ประชากร
ชาย-หญิงซึ่งแตงงานแลวใชชีวิตอยูในชวงที่เปนโสด
(Singulate Mean Age at Marriage - SMAM, ดูหวั ขอ
ตอไป) และ (2) สัดสวนของประชากรชาย-หญิงที่เปน
โสด ในกลมุ อายุตา งๆ การคำนวณสัดสวนของการอยเู ปน
โสดถาวรหรือผทู ยี่ งั ไมแตงงานในกลมุ อายุ 50 ป ใชคา
เฉลี่ยระหวาง 2 กลมุ อายุ คือคาเฉลีย่ ระหวางกลมุ อายุ
45-49 ปี และกลมุ อายุ 50-54 ป ทัง้ นี้ ไมไดเสนอผลการ
วิเคราะหสัดสวนหญิงที่ครองโสดในกลุมอายุที่เกินกวา
50 ป เพราะคำนึงวาผทู แี่ ตงงานในกลมุ อายุหลัง 50 ปไปแลว
มีจำนวนนอยและการแตงงานของหญิงในอายุหลัง 50 ป
ไปแลวไมมผี ลกระทบตอภาวะเจริญพันธุ เนือ่ งจากเลยวัย
เจริญพันธไุ ปแลว
ในสวนของการคาดประมาณสัดสวนการสมรสและ
ภาวะเจริญพันธใุ นอนาคตนัน้ ไดใชวธิ กี ารหาเสนแนวโนม

Nuptiality Change in Thailand, 1960 - 2000 ...
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ทีล่ งตัวพอดี (Fit Curve) กับขอมูลสัดสวนการสมรสทีม่ ี
อยใู นป พ.ศ. 2503-2543 ทำการคาดประมาณแนวโนมไป
ในอนาคต 20 ป จนถึงปพ.ศ. 2573
ผลการศึกษา
กอนนำเสนอผลการวิเคราะห เห็นควรทำความเขาใจ
เกีย่ วกับแบบแผนการสมรส (pattern of marriage) กอน
โดยทัว่ ไปเราอาจจำแนกแบบแผนการสมรสได 3 แบบ คือ
(1) แบบทีค่ นแตงงานเมือ่ อายุยงั นอยและทุกคนแตงงาน
กันทัว่ หนา (early and universal marriage) สวนใหญ
แลวพบในประเทศกำลังพัฒนา (2) แบบทีค่ นแตงงานเมือ่
อายุคอนขางมากแตในที่สุดแลวเกือบทุกคนก็แตงงาน
(late and near universal marriage) แบบนีพ้ บไดนอ ย
เปนลักษณะของประเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นผานทางเศรษฐกิจ
และสังคมเร็ว หรือประเทศอุตสาหกรรมใหมบางประเทศ
เชน สาธารณรัฐเกาหลี เปนตน (3) แบบทีค่ นแตงงานชาและ
มีสดั สวนผทู คี่ รองโสดถาวรสูง (late marriage with high
celibacy) ซึง่ พบในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว โดยเฉพาะใน
ยุโรปและอเมริกา แบบแผนตาง ๆ ทีก่ ลาวขางตนไมใชสงิ่
ที่คงที่ แตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตาม
พัฒนาการของปจจัยภายนอกอืน่ ๆ เชน เศรษฐกิจสังคม
และนโยบายของรัฐ เปนตน
กรณีของประเทศไทย ในชวงตน ๆ ของชวงเวลา
ทีม่ ขี อ มูลสำมะโนประชากร แบบแผนการแตงงานไมใช
แบบทีค่ นแตงงานเร็ว แตกไ็ มถงึ กับจะถือวาเปนการแตงงาน
ชาเหมือนในสังคมตะวันตกทัว่ ไป ในชวงตน ๆ ของการ
วิเคราะหนี้ (พ.ศ. 2503-2513) การแตงงานแพรหลาย ชาย
หญิงทีอ่ ายุ 40 ปขนึ้ ไปแตงงานกันเกือบทัว่ หนา ทีค่ รองโสด
อยมู นี อ ยมาก แตในเวลาตอมา การเปลีย่ นแปลงคอนขาง
จะเปนไปในทิศทางสแู บบแผนการแตงงานเมือ่ อายุมาก
ขึน้ และมีสดั สวนผคู รองโสดถาวรมากขึน้ ดังจะไดเห็นจาก
ขอมูลทีจ่ ะนำเสนอในหัวขอตอไปนี้
1. แบบแผนการสมรส
1.1 อายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรส (SMAM)
มาตรวัดอายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสที่นิยมใชกัน

ว.สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ปที่ 15 ฉบับที่ 5 ก.ย. - ต.ค. 2552
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ในทางประชากรศาสตร คือ มาตรวัดที่บอกจำนวนป
โดยเฉลี่ยที่ประชากรชายหญิงที่แตงงานแลวใชชีวิต
อยู ใ นช ว งที่ ยั ง เป น โสด (Singulate Mean Age at
Marriage- SMAM) อายุเฉลีย่ ในทีน่ ไี้ มไดคำนวณจากการ
นำเอาอายุ เ มื่ อ แต ง งานของคนทุ
ก คนที่ แ ต ง แล ว มา
709
รวมกัน แลวหารดวยจำนวนคนทีแ่ ตงงานแลว เหมือนใน
การหาคาเฉลี่ยโดยทั่วไป แตนี่เปนคาเฉลี่ยจำนวนปที่
ประชากรทัง้ หมด ตัง้ แตกลมุ อายุ 0-4 ป จนถึง 45-49 ป
ทีแ่ ตงงานแลว ใชชวี ติ อยใู นสถานภาพทีเ่ ปนโสด ดังนัน้
ในการหาคานีเ้ ราจึงตองเอาจำนวนปทใี่ ชชวี ติ อยใู นสภาพ
ทีเ่ ปนเปนโสดของคนทุกคนในกลมุ อายุเหลานี้ มารวมกัน
เปนตัวตั้ง แลวหารดวยสัดสวนของผูที่แตงงานแลวใน
ประชากรเดียวกัน เราเรียกผลลัพธทไี่ ดนเี้ พือ่ ความเขาใจ
งายวา “อายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรส” (ดู สูตรการคำนวณ ใน
ภาคผนวก)
ตาราง 1 แสดงอายุ เ ฉลี่ ย เมื่ อ แรกสมรสของ
ประชากรไทยตัง้ แตปส ำมะโน 2503 จนถึงป 2543 จาก
ตารางนี้จะเห็นวา ในภาพรวมทัง้ ประเทศอายุเฉลีย่ เมื่อ
แรกสมรสของประชากรไทยทั้ ง ชายและหญิ ง ในช ว ง
20 ปแรก คือระหวางป 2503-2523 เพิ่มขึ้นนอยมาก
จนแทบจะกลาวไดวา ไมเปลีย่ นแปลงเลย ในชวงนี้ อายุ
แรกสมรสของคนไทยทั้งประเทศคอนขางทรงตัวอยูที่
ระดับประมาณ 25 ป สำหรับชาย และประมาณ 22 ป
สำหรับหญิง การเปลีย่ นแปลงเริม่ ปรากฏชัดตัง้ แตปส ำมะโนฯ

2533 เปนตนมา อายุแรกสมรสโดยเฉลีย่ ของชาย (ทัว่ ประเทศ)
สูงขึน้ เปน 26 ป ของหญิง 23.5 ป และในอีก 10 ปตอ มา
ในป 2543 สูงขึน้ เปน 27 ป และ 24 ปตามลำดับ (ตาราง 1)

ในระดับภาค (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) มีความ
แตกตางกันเล็กนอย แตแบบแผนของการเปลี่ยนแปลง
ก็คลาย ๆ กับในระดับประเทศ คือกอนหนาป 2533 อายุ
เมือ่ แรกสมรสของทัง้ ชายและหญิงคอนขางจะทรงตัว หรือ
มีการเปลีย่ นแปลงในทางเพิม่ ขึน้ บางเล็กนอยในบางภาค
แตไมชดั เจน การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นไดชดั จริง ๆ ปรากฏตัง้ แต
ปสำมะโน 2533 เปนตนมา อยางไรก็ตาม เมือ่ ดูในภาพรวม
ตลอดชวงเวลา 40 ปทที่ ำการวิเคราะหแลว เรากลาวไดวา
อายุเมื่อแรกสมรสของคนไทยสูงขึ้น ถาเทียบป 2503
กับป 2543 แลวอายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสของคนไทยสูงขึน้
ประมาณ 2 ป ทัง้ ชายและหญิง ซึง่ ไมถอื วาเปนการเปลีย่ นแปลง
ทีร่ วดเร็วนัก
ในกรุงเทพมหานคร (หรือจังหวัดพระนครและ
ธนบุรใี นสำมะโนประชากรป 2503 และ 2513 ซึง่ ถือเปน
เขตแยกตางหากจากภาคอื่น) อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
ของประชากรสูงกวาในภาคอืน่ ๆ คือ ในป 2503 อายุแรก
สมรสโดยเฉลีย่ ของชายในกรุงเทพมหานครเทากับ 27 ป
และของหญิง 24 ป ในป 2543 สูงขึน้ เปน 29 ป และ 27 ป
ตามลำดับ รองไปจากกรุงเทพมหานคร คือ ภาคกลาง
ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ระดั บ อายุ เ ฉลี่ ย เมื่ อ แรกสมรสต่ำ สุ ด โดยรวมแล ว

ตาราง 1 อายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสของประชากรชาย-หญิง จำแนกตามเพศ และภาค พ.ศ. 2503-2543 (หนวย: ป)
2503
2513
2523
2533
2543
ภาค
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง (ไมรวม กทม.)
ใต
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

24.9

22.1

24.7

22.0

24.9

22.8

26.0

23.5

27.3

24.0

27.1

23.9

27.5

25.0

27.8

26.1

29.1

27.2

29.3

27.0

25.5

22.8

26.2

23.5

25.5

23.4

26.7

24.3

27.5

24.3

24.9

21.4

24.7

21.4

24.5

22.2

26.0

23.5

27.1

23.9

24.3

21.2

24.2

21.1

24.3

22.0

25.4

22.4

27.0

23.3

24.3

22.0

23.7

21.3

24.0

21.7

24.7

22.0

26.6

22.8
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อาจกลาวไดวา ความแตกตางตามรายภาคนีส้ อดคลอง
กับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคนัน้ ๆ
จึงอาจเปนไปไดวา ปจจัยดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมนาจะมีสว นทำใหเกิดความแตกตางนี้
เมื่อนำอายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของชายและหญิง
มาเปรียบเทียบกัน จะเห็นวาอายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสของ
ชายและหญิงตางกันอยปู ระมาณ 2-3 ป ซึง่ เปนแบบแผน
เดียวกันในทุกรอบปสำมะโนฯ ยกเวนในป 2543 ทีอ่ ายุ
เฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสของชายและหญิงจะหางกันมากกวา 3
ปเล็กนอย เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ชวงหางของอายุเฉลีย่
เมื่อแรกสมรสของชายและหญิงมีแนวโนมแคบลง จาก
ที่เคยหางถึง 3.2 ป เมือ่ ป 2503 ลดลงเปน 2.5 ป ในป
2513, 1.7 ปในป 2523, 1.9 ป ในป 2533 แลวจึงขยับขึน้
เล็กนอยเปน 2.3 ป ในปสำมะโนฯ 2543 ชวงหางทีแ่ คบลงนี้
อาจจะเนื่องมาจากวาตลอดชวงเวลา 40 ป นี้อายุเมื่อ
แรกสมรสของประชากรหญิงในกรุงเทพมหานครเพิม่ ขึน้
เร็วกวาในกลมุ ประชากรชายเล็กนอย (ตาราง 2) ในภาพรวม
ทัง้ หมด อายุเฉลีย่ ทีแ่ ตกตางกันระหวางชายกับหญิงนัน้
สะทอนความนิยมในการเลือกคแู ตงงาน ทีช่ ายมักเลือก
หญิงทีอ่ ายุนอ ยกวา และหญิงมักเลือกชายทีอ่ ายุมากกวา
หรือไมกเ็ ลือกคนทีม่ อี ายุเทากับตนเปนสำคัญ
1.2 สัดสวนผท
ู คี่ รองโสด (proportion single)
สัดสวนประชากรที่ครองโสดในแตละกลุมอายุ
เปนสวนประกอบอันหนึง่ ในแบบแผนการสมรส โดยทัว่ ไป
ในกลมุ อายุนอ ย (เชน 15-19 และ 20-24 ป) สัดสวนผทู เี่ ปน
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โสดจะสูง แลวคอย ๆ ลดลงในกลมุ อายุทสี่ งู ขึน้ เนือ่ งจาก
ชายหญิงสวนใหญในกลมุ อายุทสี่ งู ขึน้ ไปมักจะไดแตงงาน
กันไปแลว แตกจ็ ะยังมีประชากรจำนวนหนึง่ ทีย่ งั ครองโสด
อยูในกลุมอายุที่สูงขึ้น สวนหนึ่งของประชากรกลุมนี้จะ
ครองโสดถาวรตลอดชีวิต นักประชากรใหความสนใจ
ประชากร กลมุ นี้ (โดยเฉพาะเพศหญิง) เพราะถามีสดั สวน
สูงมากอาจจะมีผลตอภาวะเจริญพันธโุ ดยรวมไดในระดับ
หนึง่ (Smith, 1983)
ตาราง 3 แสดงรอยละของประชากรทีย่ งั ไมเคย
สมรสในกลมุ อายุตา ง ๆ จะเห็นวาในภาพรวมทัง้ ประเทศ
สัดสวนผูที่ยังไมแตงงานทั้งชายและหญิงในกลุมอายุ
15-19 จนถึง 25-29 ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตป
สำมะโนฯ 2503 ถึง 2543 เชน ในป 2503 ประชากรชาย
ในกลมุ อายุ 25-29 ป รอยละ 25.2 ยังไมแตงงาน แตในป
2543 สัดสวนนีเ้ พิม่ ขึน้ เปนรอยละ 43.9 (เพิม่ ขึน้ เกือบ 2 เทา)
ประชากรหญิงในกลมุ อายุเดียวกันนี้ที่ยังไมแตงงานมี
รอยละ 14.1 ในป 2503 แตในป 2543 เพิม่ เปนรอยละ 28.7
(เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2 เทา)
ในกลุมอายุ 30-34 ปขึ้นไป สัดสวนผูที่ยังไม
แตงงานลดลงมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับกลมุ อายุทตี่ ่ำกวา
แตกย็ งั มีการเปลีย่ นแปลงทีน่ า สนใจ เชน ใน พ.ศ. 2503
ผชู ายกลมุ อายุ 30-34 ป ทีย่ งั ครองโสดอยมู เี พียงรอยละ 8.8
แตใน พ.ศ. 2543 เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 22.2 ในผหู ญิงก็มี
การเปลีย่ นแปลงคลาย ๆ กัน แตสดั สวนหญิงทีย่ งั ครองโสด
ในกลมุ อายุนตี้ ่ำกวาชายเล็กนอย

ตาราง 2 ความแตกตางอายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสของชายและหญิง (ชายแกกวาหญิง) จำแนกตามภาค ปสำมะโนฯ
2503-2543 (หนวย: ป)
2503
2513
2523
2533
2543
ภาค
2.8
2.7
2.2
2.5
3.3
ทั่วราชอาณาจักร
3.2
2.5
1.7
1.9
2.3
กรุงเทพมหานคร
2.8
2.6
2.0
2.3
3.1
กลาง (ไมรวม กทม.)
3.2
3.0
2.3
2.9
3.8
เหนือ
2.3
2.4
2.4
2.7
3.8
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.6
3.3
2.3
2.5
3.2
ใต

ว.สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ปที่ 15 ฉบับที่ 5 ก.ย. - ต.ค. 2552
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ตาราง 3 รอยละของประชากรชาย-หญิงทีย่ งั โสด จำแนกตามกลมุ อายุเพศ และภาค ปสำมะโนฯ 2503-2543
ชาย
หญิง
ภาค
2503

ทัว่ ราชอาณาจักร
15-19 ป
711
92.9
20-24 ป
64.2
25-29 ป
25.2
30-34 ป
8.8
35-39 ป
4.5
40-44 ป
2.9
45-49 ป
2.3
กรุงเทพมหานคร
15-19 ป
96.2
20-24 ป
78.3
25-29 ป
44.4
30-34 ป
19.8
35-39 ป
11.3
40-44 ป
7.3
45-49 ป
6.2
กลาง (ไมรวม กทม.)
15-19 ป
96.2
20-24 ป
68.4
25-29 ป
29.8
30-34 ป
11.0
35-39 ป
5.9
40-44 ป
3.8
45-49 ป
3.1
เหนือ
15-19 ป
90.5
20-24 ป
58.8
25-29 ป
21.0
30-34 ป
7.6
35-39 ป
4.3
40-44 ป
2.9
45-49 ป
2.4

2513

2523

2533

2543

2503

2513

2523

2533

2543

93.1
61.3
23.7
9.8
5.1
3.1
2.3

93.0
63.7
26.1
10.9
5.5
3.7
2.7

94.0
68.5
34.8
16.3
8.4
4.7
3.2

94.7
75.6
43.9
22.2
12.7
7.8
5.1

86.1
38.6
14.1
6.7
4.1
3.1
2.6

80.8
37.9
15.6
8.1
5.2
3.9
3.0

82.5
43.2
20.8
11.8
7.3
5.3
4.1

84.8
48.0
25.3
14.1
9.6
7.0
5.2

88.0
55.3
28.7
16.1
11.6
9.3
8.0

96.8
81.1
45.0
21.0
10.8
6.6
4.9

95.2
80.0
48.2
23.4
11.8
7.3
5.1

95.8
82.5
55.9
32.0
18.2
10.0
6.3

95.7
83.1
57.9
34.6
22.4
15.3
10.8

91.4
54.3
24.9
11.8
7.6
5.3
4.5

90.0
62.0
32.5
17.3
10.5
7.5
5.7

89.8
65.8
40.5
25.0
15.4
10.7
8.1

92.5
72.2
47.7
29.3
20.4
15.6
11.2

92.2
74.5
51.2
32.7
24.4
19.8
17.4

95.6
73.4
34.0
14.6
7.7
4.6
3.4

94.0
67.8
29.2
12.6
6.5
4.3
3.2

94.7
71.9
39.6
19.3
10.1
5.7
4.0

93.8
74.6
45.9
24.9
15.1
9.5
6.3

88.1
44.4
18.2
8.9
5.5
4.1
3.4

86.0
51.1
23.9
12.6
8.1
5.8
4.5

84.6
48.1
25.1
15.1
9.7
7.2
5.8

87.1
54.1
30.5
18.0
12.9
9.8
7.2

87.3
58.4
33.6
20.0
14.9
12.1
10.8

91.0
56.8
20.8
9.0
5.2
3.3
2.6

91.1
57.8
22.0
9.8
5.7
4.0
3.0

91.8
64.6
31.0
14.6
7.8
4.9
3.8

93.2
73.6
41.8
21.5
12.5
7.7
5.1

81.8
30.2
9.7
4.7
3.3
2.4
2.0

78.1
31.4
11.0
5.4
3.7
3.0
2.5

80.0
36.9
16.0
8.9
5.5
3.8
3.0

81.5
40.3
18.7
10.4
7.5
5.6
4.0

87.2
51.6
23.3
12.3
8.9
7.3
6.5
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ตาราง 3 รอยละของประชากรชาย-หญิงทีย่ งั โสด จำแนกตามกลมุ อายุเพศ และภาค ปสำมะโนฯ 2503-2543 (ตอ)
ชาย
หญิง
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
ใต
15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป

2503

2513

2523

2533

2543

2503

2513

2523

2533

2543

90.1
59.5
19.8
5.6
2.5
1.4
1.0

91.7
52.8
16.2
5.8
2.9
1.6
1.2

92.6
57.8
18.2
6.7
3.3
2.1
1.5

93.5
61.6
24.9
10.0
4.7
2.7
1.9

95.1
73.6
38.5
17.2
8.8
4.9
3.0

88.5
37.7
12.6
5.9
3.7
3.0
2.5

80.0
31.0
11.6
6.1
4.3
3.3
2.6

81.3
34.7
13.2
7.2
4.9
3.8
3.1

81.5
37.0
16.1
8.3
5.4
4.0
3.3

87.0
45.3
18.7
9.6
6.9
5.3
4.4

95.3
65.7
25.8
8.5
3.8
2.1
1.7

94.4
62.2
23.9
9.2
4.6
2.7
1.8

93.4
62.3
23.4
8.8
4.2
2.8
2.0

95.9
71.7
33.9
13.8
6.2
3.2
2.1

96.1
77.4
42.6
19.2
10.0
5.8
3.6

77.3
33.2
11.9
4.8
2.2
1.2
0.8

74.0
33.8
13.0
6.0
3.6
2.3
1.5

79.3
39.3
17.3
8.9
4.9
3.3
2.5

86.6
47.8
23.2
11.5
7.0
4.7
3.3

89.1
54.6
26.2
13.7
9.2
7.2
6.1

การที่มีสัดสวนประชากรชาย-หญิงที่ยังครองโสด
เพิม่ สูงขึน้ สำหรับกลมุ อายุตงั้ แต 30-34 ป เปนตนไป แสดง
วา คนไทยมีแนวโนมชะลอการแตงงานไวมากขึน้ ทีเ่ ห็นได
ชัด คือ นับแตป 2523 เปนตนมา สัดสวนผคู รองโสดใน
กลมุ อายุ 30-34 ป เปนตนไป เพิม่ ขึน้ เร็วกวาในชวงกอน
หนานัน้ แนวโนมนีค้ ลายกันในทุกภาค รวมทัง้ ในกรุงเทพ
มหานคร แมวา ระดับทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแตละภาคจะแตกตางกัน
ก็ตาม
ในภาพรวมทัง้ ประเทศและในทุกปสำมะโนฯ ประชากร
เพศชายกับเพศหญิงมีแบบแผนทีต่ า งกันเล็กนอยในเรือ่ ง
การครองโสด กลาวคือ ในกลมุ อายุตงั้ แต 15-19 ป จนถึง
กลมุ อายุ 30-34 ป ชายมีสดั สวนทีย่ งั ครองโสดสูงกวาหญิง
แตหลังจากกลมุ อายุไปนีแ้ ลว (คือในกลมุ อายุ 35-39 ป
เปนตนไป) ความแตกตางในสัดสวนผทู ยี่ งั ครองโสดระหวาง
ชายและหญิงลดลงมาอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน แตนา
สังเกตวา ในป 2543 ประชากรหญิงกลมุ อายุ 40-44 และ

45-49 ป ทีย่ งั ครองโสดมีสดั สวนสูงกวาชายอยางเห็นไดชดั
กลาวคือในกลุมอายุ 40-44 ป หญิงประมาณรอยละ 9
ชาย รอยละ 8 และในกลมุ อายุ 45-49 ป หญิงรอยละ 8
ชาย รอยละ 5 ยังครองโสด

แบบแผนเชนนีค้ ลายกันในทุกภาค ตางกันแตวา
ในแตละภาคสัดสวนการครองโสดของหญิงใน 2 กลมุ อายุ
ดังกลาวนี้ไมเทากัน โดยที่สัดสวนสูงที่สุดอยูที่หญิงใน
กรุงเทพมหานคร ตามดวยหญิงในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ
ผลการวิเคราะหในตารางที่ 3 นำไปสขู อ สรุปทีว่ า ใน
ชวงเวลา 40 ป ตัง้ แตป 2503 ถึง 2543 มีการเปลีย่ นแปลง
ในความแพรหลาย (prevalence) ของการแตงงาน
ของคนไทย สัดสวนชาย-หญิงที่ครองโสดเพิ่มขึ้นในทุก
กลมุ อายุ จากป 2503 จนถึง ป 2543 แสดงวาคนไทยมี
แนวโนม ชะลอการแตงงานไว (แตงงานเมือ่ อายุมากขึน้ )
อาจจะดวยเหตุผลเกี่ยวกับการศึกษา การทำงานเพื่อ
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สรางหลักฐานที่มั่นคงกอนเริ่มตนชีวิตครอบครัว หรือ
“ความนิยม” ตามยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป อยางใดอยางหนึง่
หรือทุกอยางรวมกัน ถาแนวโนมนี้ยังดำเนินตอไปใน
อนาคต คาดวาอายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสของคนไทยจะสูง
ขึ้นและอาจจะมีผลใหชาย-หญิ
713 งจำนวนหนึ่งครองโสด
ถาวรไปตลอดชีวติ
1.3 การครองโสดถาวร (permanent celibacy)
การครองโสดถาวร ในทีน่ หี้ มายถึงการทีบ่ คุ คล
ไมแตงงาน หรือดำรงชีวิตอยูโดยไมแตงงาน ในทาง
ประชากรศาสตรถอื วา ถาสตรียงั ไมเคยแตงงานเลยจนถึง
วัยสิน้ สุดภาวะเจริญพันธุ (อายุตงั้ แต 50 ป ขึน้ ไป) ถือวา
เปนผคู รองโสดถาวร นักประชากรศาสตรใหความสนใจ
การครองโสดถาวรของหญิงมากกวาชาย เพราะถามีหญิง
ทีค่ รองโสดถาวรจำนวนมาก ๆ อาจจะสงผลตอภาวะเจริญพันธุ
โดยรวมไดในระดับหนึง่ แมจะไมมากนักก็ตาม ในปจจุบนั
การครองโสดถาวรกำลังเปนปรากฏการณทมี่ แี นวโนมสูงขึน้
ในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยดวย
ผลการวิเคราะหทใี่ หไวในตารางที่ 4 ตอไปนี้ แสดง
สัดสวนประชากรทีค่ รองโสดถาวร เปรียบเทียบชายและ
หญิง ภาพรวมทีช่ ดั เจนจากการวิเคราะหนคี้ อื การครองโสด
ถาวรในประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึน้ เรือ่ ยๆ และหญิงมี
สัดสวนทีค่ รองโสดถาวรมากกวาชาย ในทุกปสำมะโนฯ
และในทุกภาค ถาดูสดั สวนในเรือ่ งนีข้ องทัง้ ประเทศโดยรวม
จะเห็นวาระหวางป 2503-2543 รอยละของหญิงทีค่ รองโสด
ถาวรเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3 เทา จากรอยละ 2.4 เปน 7.3 ขณะที่
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ในกลมุ ประชากรชายเพิม่ เพียง 2 เทา จากรอยละ 2.2 เปน 4.3
สัดสวนการเพิ่มขึ้นนี้ถือวาคอนขางเร็ว แมวาระดับของ
การครองโสดทัว่ ประเทศจะยังคอนขางต่ำ (ไมถงึ รอยละ
10 ของประชากรวัยนี)้ แตในบางสวนของประชากร เชน
ในกรุงเทพมหานคร สัดสวนหญิงทีค่ รองโสดถาวรถือวา
อยใู นระดับทีค่ อ นขางสูง (รอยละ 16)
ทีน่ า สังเกตคือ สัดสวนผคู รองโสดถาวร ดูเหมือน
จะสอดคลองกับระดับการพัฒนา ดังจะเห็นวา ในกรุงเทพ
มหานครทีถ่ อื วามีระดับการพัฒนาสูงทีส่ ดุ ในประเทศนัน้
มีสดั สวนผคู รองโสดถาวรทัง้ หญิงและชายสูงทีส่ ดุ (เกือบ
1 ใน 10 ของชาย และประมาณ 1 ใน 6 ของหญิงในกรุงเทพฯ
ทีอ่ ายุ 50 ป ยังไมเคยแตงงาน ในปสำมะโนฯ 2543) ตาม
ดวยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึง่ มีสดั สวนต่ำสุด เฉพาะในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งเปนภาคที่ประชาชนยากจนที่สุด และ
ระดั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมต่ำ สุ ด นั้ น
การครองโสดถาวรของทัง้ ชายและหญิงมีสดั สวนต่ำมาก
จนอาจกลาวไดวา การแตงงานของประชากรในภาคนีอ้ ยู
ในระดับทีเ่ กือบทุกคนแตงงานกันหมด (near universal
marriage)
2. ประมาณการภาวะเจริญพันธรุ วมจากสัดสวน
สตรีทสี่ มรส
“ภาวะเจริญพันธ”ุ หมายถึง สภาวะการสืบทอดพันธุ
ทีว่ ดั จากจำนวนบุตรเกิดรอด (สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม, 2547, 39) ดัชนีสำคัญมากตัวหนึ่งที่นำมาใชวัด

ตาราง 4 รอยละของประชากรอายุ 50 ป ทีย่ งั ไมเคยแตงงาน จำแนกตามเพศ รายภาค พ.ศ.2503-2543
ชาย
หญิง
2503 2513 2523 2533 2543 2503 2513 2523 2533
ภาค
2.2
2.1
2.4
2.9
4.3
2.4
2.8
3.8
4.7
ทั่วราชอาณาจักร
6.1
4.6
4.6
5.5
9.2
4.2
5.0
7.4
10.2
กรุงเทพมหานคร
3.0
3.2
2.9
3.6
5.4
3.2
4.1
5.3
6.6
กลาง (ไมรวม กทม.)
2.2
2.4
2.7
3.4
4.4
1.9
2.4
2.8
3.6
เหนือ
1.6
1.7
1.8
1.9
3.1
0.7
1.3
2.2
2.9
ใต
0.9
1.1
1.4
1.7
2.5
2.4
2.4
2.8
3.1
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2543
7.3
16.0
10.0
6.0
5.5
4.0
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ระดับภาวะเจริญพันธุ คือ อัตราเจริญพันธุรวม (Total อายุนนั้ ๆ เทานัน้ ผลลัพธทไี่ ดคอื “อัตราเจริญพันธสุ มรส
Fertility Rate-TFR) ซึง่ บอกถึงจำนวนบุตรทีส่ ตรีคนหนึง่ รายอายุ” (marital age specific fertility rate - MASFR)
ใหกำเนิดตลอดวัยเจริญพันธขุ องตน บนพืน้ ฐานของอัตรา ผลรวมของอัตราเจริญพันธสุ มรส รายอายุนี้ เมือ่ คูณดวย
เจริญพันธทุ เี่ ปนอยู ณ เวลานัน้ ตามปกตินยิ มวัดอัตราเจริญ 5 (กรณีเปนกลมุ อายุ 5 ป) จะไดผลลัพธเปนอัตราเจริญ
พันธรุ วมของหญิงเทานัน้ เพราะสามารถระบุชว งเวลาของ พันธุรวม (TFR) หรือจำนวนบุตรที่หญิงที่แตงงานแลว
การมีบตุ รไดแนนอน การหา อัตราเจริญพันธรุ วมสามารถ แตละคนมีตลอดวัยเจริญพันธุ อัตราเจริญพันธุรวมที่
ทำได 2 วิธี คือ
คำนวณโดยวิธนี จี้ ะมีความละเอียดหรือใกลความเปนจริง
1) คำนวณจากขอมูลการสำรวจขนาดใหญ ที่ มากกวาแบบแรก เพราะไดนำเอาเฉพาะหญิงทีส่ มรส แลว
รวบรวมขอมูลการมีบุตรจากหญิงวัยเจริญพันธุ ขอมูล เทานั้นมาคำนวณ แทนที่จะเอาหญิงในวัยเจริญพันธุ
ทีต่ อ งการในการคำนวณคือจำนวนบุตรเกิดรอดทัง้ หมดที่ ทัง้ หมด (ทัง้ ทีแ่ ตงงานและยังไมแตงงาน) มาคำนวณ เหมือน
เกิดจากหญิงในแตละกลมุ อายุ ถาหารจำนวนดังกลาวนี้ ในวิธที ี่ 1 ขางตน
ดวยจำนวนประชากรหญิงทั้งหมดในกลุมอายุเดียวกัน
อัตราการเจริญพันธุที่คำนวณโดยวิธีที่ 2 นี้
ผลลัพธที่ไดคืออัตราเจริญพันธุรายอายุ (age specific ผันแปรไปตามปจจัย 2 ประการคือ อัตราเจริญพันธสุ มรส
fertility rate - ASFR) เมือ่ นำเอาผลรวมของอัตราเจริญ รายอายุ (MASFR) และสัดสวนหญิงทีส่ มรสแลวแยกตาม
พันธรุ ายอายุมาคูณดวย 5 (ในกรณีจำแนกกลมุ อายุเปนกลมุ กลมุ อายุ (proportion married) ขอมูลในตารางที่ 4 ขางตน
ละ 5 ป) ก็จะไดอตั ราเจริญพันธรุ วม (TFR)
ไดแสดงใหเห็นแลววา การครองโสดของหญิงในกลมุ อายุ
2) อีกวิธห
ี นึง่ ใชขอ มูลจำนวนบุตรเกิดรอดของ ตาง ๆ ระหวางป 2503-2543 มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ กลาวในทาง
หญิงที่แตงงานแลวในแตละกลุมอายุ กับขอมูลสัดสวน กลับกันก็คือ สัดสวนของหญิงที่สมรสแลวในกลุมอายุ
หญิงทีแ่ ตงงานแลวในแตละกลมุ อายุประกอบกัน ในการ ตางๆ มีแนวโนมลดลงนัน่ เอง ดังแสดงใหเห็นในตาราง 5
คำนวณหาอัตราเจริญพันธุรวม เบื้องตนตองหาอัตรา
สัดสวนหญิงที่สมรสในแตละกลุมอายุดังแสดง
เจริญพันธรุ ายอายุของหญิงทีส่ มรสแลวกอน ซึง่ สามารถ ในตารางที่ 5 สามารถนำมาเปนฐานในการคาดประมาณ
หาไดดวยวิธีการแบบเดียวกับการหาอัตราเจริญพันธุ ตอไปวา ในอนาคตสัดสวนนีจ้ ะเปนเชนไร ทัง้ นี้ โดยใช
รายอายุ (age specific fertility rate - ASFR) ตางกันแต วิธกี ารหาเสนแนวโนมทีล่ งตัวพอดี (fit curve) กับสัดสวน
เพียงวา ตัวหารในกรณีนไี้ มไดใชจำนวนหญิงทัง้ หมดใน สตรีทสี่ มรสแลวในชวงป 2503-2543 ในทีน่ เี้ ราจะทำการคาด
แตละกลมุ อายุ แตแยกเอาเฉพาะหญิงทีส่ มรสแลวในกลมุ ประมาณสัดสวนสตรีทสี่ มรสแลวทัว่ ประเทศรายกลมุ อายุ
ตาราง 5 รอยละของหญิงอายุ 15 - 49 ป ทีส่ มรส จำแนกตามกลมุ อายุ พ.ศ. 2503 - 2543
กลุ ม อายุ

2503

2513

2523

2533

2543

15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป

13.9
61.4
85.9
93.4
95.9
96.9
97.4

19.0
62.1
84.4
91.9
94.8
96.1
97.0

16.7
56.6
79.2
88.2
92.7
94.7
95.9

14.9
51.8
74.6
85.9
90.4
93.0
94.8

11.7
44.5
71.3
83.9
88.4
90.7
92.0
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ไปอนาคตอีก 20 ปขา งหนา นับจาก พ.ศ. 2553 จนถึง มี ค า ต่ำ คื อ เพี ย ง 0.23 หรือสามารถทำนายไดเพียง
พ.ศ. 2573
รอยละ 23 เทานัน้ อยางไรก็ตาม ในทีน่ ไี้ ดพจิ ารณาถึงคา
ในการหาเสนแนวโนมทีล่ งตัวพอดี (fit curve) ทีท่ ำนายดวยวาเปนไปไดในโลกแหงความเปนจริงหรือไม
สำหรับสัดสวนสตรีทสี่ มรสรายอายุนนั้ พบวา มีเสนแนวโนม เพือ่ พิจารณาใหชดั เจนขึน้ ในประเด็นนี้ ตาราง 7 ใหขอ มูล
2 แบบทีค่ อ นขางลงตัวพอดี
กบั ขอมูลทีม่ อี ยู คือ แนวโนม แสดงสัดสวนการสมรสทีป่ ระมาณการสำหรับอนาคต 20
715
ที่เปนเสนตรง (linear) และแนวโนมที่เปนโพลีโนเมียล ป ขางหนา (พ.ศ. 2553-2573) จากการคำนวณตามสมการ
ฟงชัน (polynomial function) ตารางที่ 6 ใหขอ มูลเปรียบเทียบ ทำนายทั้งสองแบบขางตน เพื่อเปรียบเทียบวา แบบ
สมการทำนายสัดสวนสตรีที่สมรสรายกลุมอายุ และคา ไหนนาจะสอดคลองกับโลกแหงความเปนจริงมากวากัน
ขอมูลในตาราง 7 แสดงวาคารอยละทีท่ ำนาย
สหสัมพันธกำลังสอง (r2) ของเสนแนวโนมทัง้ สองแบบ
จากตาราง 6 จะเห็นวาเสนแนวโนมทัง้ 2 แบบ ไดจากสมการแนวโนมแบบเสนตรงมีความเปนไปไดมากกวา
มีความลงตัวกับขอมูลทีม่ อี ยู และตางก็ใหคา สหสัมพันธ สมการแนวโน ม โพลี โ นเมี ย ลฟ ง ชั น กล า วคื อ แม ว า
กำลังสองที่สูงมากทุกกลุมอายุ คือ สามารถทำนายได จะทำนายไปจนถึงป พ.ศ. 2573 คารอยละหญิงทีส่ มรส
รอยละ 80 หรือมากกวา ยกเวนกลมุ อายุ 15-19 ป เทานัน้ ที่ไดจากสมการแนวโนมแบบเสนตรงก็ไมมีกลุมอายุใด
ที่คาสหสัมพันธกำลังสองของเสนแนวโนมแบบเสนตรง ต่ำกวาศูนยเลย นัน่ คือ ในทุกกลมุ อายุจะมีหญิงอยางนอย
ตาราง 6 สมการทำนายสัดสวนสตรีทสี่ มรสกลมุ อายุตา ง ๆ และคาสหสัมพันธกำลังสอง (r2)
กลุมอายุ
15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป

แนวโนมเสนตรง
สมการทํานาย
y = -0.8403x + 17.759
y = -4.4153x + 68.505
y = -3.9038x + 90.772
y = -2.4946x + 96.134
y = -1.9342x + 98.214
y = -1.5593x + 98.963
y = -1.3018x + 99.326

2

r
0.2303
0.9116
0.9786
0.9841
0.9876
0.9697
0.9047

แนวโนมโพลีโนเมียลฟงชัน
r2
สมการทํานาย
y = -1.1489x 2 + 6.0533x + 9.7162 0.8330
y = -1.0730x 2 + 2.0227x + 60.994 0.9870
y = -0.2063x 2 - 2.6661x + 89.328
0.9824
2
y = 0.0185x - 2.6057x + 96.264 0.9842
y = -0.1507x 2 - 1.0300x + 97.159
0.9960
2
y = -0.2323x - 0.1655x + 97.336
0.9998
2
y = -0.3335x + 0.6992x + 96.991 0.9878

ตาราง 7 รอยละของหญิงทีแ่ ตงงาน ซึง่ คาดประมาณจากการใชสมการแนวโนมแบบเสนตรง เปรียบเทียบกับทีใ่ ช
สมการแนวโนมแบบโพลีโนเมียลฟงชัน จำแนกตามกลมุ อายุ พ.ศ. 2553-2573
แนวโนมเสนตรง
แนวโนมโพลีโนเมียลฟงชัน
กลุมอายุ
15-19 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
40-44 ป
45-49 ป

2553
12.7
42.0
67.3
81.2
86.6
89.6
91.5

2563
11.9
37.6
63.5
78.7
84.7
88.1
90.2

2573
11.0
33.1
59.5
76.2
82.7
86.5
88.9

2553
4.7
34.5
65.9
81.3
85.6
88.0
89.2

2563
-4.2
22.6
60.6
78.9
82.6
84.8
85.5

2573
-15.4
8.5
54.8
76.6
79.3
81.1
81.2
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ก็จำนวนหนึง่ ทีแ่ ตงงาน แตสมการทำนายของเสนแนวโนม
แบบโพลีโนเมียลฟงชันมีสัดสวนของหญิงที่สมรสใน
กลมุ อายุ 15-19 ป ในป 2563 และ 2573 ทีม่ คี า ต่ำกวาศูนย
สัดสวนที่มีคาเปนศูนยนั้น หมายถึงวาไมมีหญิงคนใด
ในกลมุ อายุนนั้ แตงงานเลย ซึง่ ถึงแมจะเปนไปไดสำหรับ
ผูที่อายุยังนอย แตถึงอยางไรอัตราก็จะไมต่ำกวาศูนย
อัตราที่ต่ำกวาศูนย หรือติดลบอยางเชนในกรณีกลมุ อายุ
15-19 ป สำหรับป พ.ศ. 2563 และ 2573 ทีไ่ ดจากสมการ
แนวโนมแบบโพลีโนเมียลฟงชันนัน้ เปนไปไมไดในโลก
แหงความจริง เพราะแมไมมใี ครแตงงานเลยอัตรานีก้ จ็ ะไม
ต่ำกวาศูนยอยางแนนอน ดวยเหตุนี้ สมการแนวโนม
โพลีโนเมียลฟงชันจึงไมนาจะเหมาะสมเทากับสมการ
แนวโนมเสนตรง ดังนัน้ ในการวิเคราะหตอ ไปนีจ้ ะใชคา
ประมาณการสัดสวนสตรีทสี่ มรสทีไ่ ดจากสมการแนวโนม
เสนตรง เทานัน้ (ตาราง 7)
ลำดับตอไปเปนการหาอัตราเจริญพันธุสมรส
รายอายุสำหรับชวงเวลา 20 ปในอนาคต นับจากป 2553-2573
เราสามารถคาดประมาณอัตรานี้ได โดยอาศัยขอมูล
อัตราเจริญพันธุสมรสรายอายุที่มีอยูแลวมาเปนฐานใน
การคำนวณ ในที่นี้จะใชตัวเลขจากการสำรวจภาวะ
คุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2539 ซึง่ เปนการสำรวจ
ระดับชาติครั้งลาสุดเปนฐาน ในการสำรวจ พ.ศ. 2539
อัตราเจริญพันธุสมรสสำหรับสตรีในกลุมอายุ 15-19,
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44 และ 45-49 ป มีคา เทากับ
561.1, 195.3, 128.1, 71.8, 28.7, 7.0 และ 1.3 ตอสตรีสมรส
1,000 คน ตามลำดับ (อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค และคณะ,
2539)

อัตราเจริญพันธุสมรสรายอายุในอนาคตนั้น
ถาเทียบกับอัตราในป 2539 แลว อาจเปนได 3 ลักษณะ
คือ (1) ไมเปลีย่ นแปลง คือเทากับอัตราในป 2539 (2) เพิม่ ขึน้
หรือ (3) ลดลงไปจากอัตราในป 2539 อยางไรก็ตาม เนือ่ ง
จากทีผ่ า นมามีการศึกษาทีช่ วี้ า อัตราเจริญพันธสุ มรสของ
สตรีไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (Institute of
Population Studies, 1981; Kamnuansilpa and
Chamratrithirong, 1985; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค และคณะ,

Nuptiality Change in Thailand, 1960 - 2000 ...
Chai Podhisita, et al.

2539) ในที่นี้จึงตั้งขอสมมุติใหอัตราเจริญพันธุสมรสใน
อนาคตมีการเปลีย่ นแปลงเพียง 2 ลักษณะ เมือ่ เทียบกับ
ป 2539 คือ คงที่ (ลดลง รอยละ 0) และลดลงรอยละ 1, 2,
3....ไปจนถึงรอยละ 10 และในทุกชวงเวลาทีค่ าดประมาณ

กำหนดใหอัตราลดที่กำหนดนั้นเทากันไปตลอด ตั้งแต
พ.ศ. 2553 จนถึง 2573
จากรอยละของสตรีสมรสรายอายุทคี่ าดวาจะเปน
ในอนาคต (ในตาราง 7) และอัตราเจริญพันธสุ มรสรายอายุ
ที่เรากำหนดใหลดลงจากป 2539 ตั้งแตรอยละ 0-10
ดังกลาวขางตน เราสามารถประมาณการอัตราเจริญพันธุ
รวมในอนาคต 20 ป ขางหนาได โดยการเอาผลรวมของ
อัตราเจริญพันธุสมรสรายอายุคูณกับสัดสวนของหญิง
ทีส่ มรสรายอายุ แลวคูณดวย 5 (กรณีแบงกลมุ อายุละ 5 ป)
[TFR = (MASFR) *( proportion married)] ผลการคาด
ประมาณใหไวในตาราง 8
จากตาราง 8 จะเห็นวา ถาอัตราเจริญพันธสุ มรส
รายอายุในอนาคตยังคงเทากับอัตราทีไ่ ดจากการสำรวจ
ลาสุด ในป 2539 (ลดลงรอยละ 0) ตลอดระยะเวลาที่
คาดประมาณ และสัดสวนการสมรสเปนไปตามที่คาด
ประมาณได (แนวโนม เสนตรง ในตาราง 7) อัตราเจริญพันธุ
รวมในป พ.ศ. 2553 จะเทากับ 1.7 อัตราจะลดลงเปน 1.6
ในป 2563 และ 1.4 ในป 2573
ถาอัตราเจริญพันธสุ มรสรายอายุลดลงจากป 2539
ระหวางรอยละ 1-6 อัตราเจริญพัธรุ วมในป 2553 จะทรงตัว
อยทู ี่ 1.6 แตจะลดต่ำลงไปอีกเล็กนอย ในป 2563 และ 2573
โดยจะลดลงระหวาง 0.1-0.4 ขึน้ อยกู บั วาอัตราเจริญพันธุ
สมรสรายอายุจะลดลงเทาใดเมือ่ เทียบกับในป 2539 เชน
ถาลดลงถึงรอยละ 6 อัตราเจริญพันธรุ วมในป 2563 เปน
1.4 และในป 2573 จะเปน 1.2
แตถา อัตราเจริญพันธสุ มรสรายอายุในทุก ๆ ชวง
ลดลงต่ำกวาในป 2539 รอยละ 7, 8, 9 และ 10 อัตรา
เจริญพันธรุ วมในป 2553 จะเทากับ 1.5 แตในอีก 10 ป
หลังจากนัน้ (2563) จะเปน 1.3 และในป 2573 จะลดลง
ไปอีกเปน 1.2 (ถาอัตราเจริญพันธสุ มรสรายอายุต่ำกวา
ป 2539 รอยละ 7) และเปน 1.1 (ถาอัตราเจริญพันธสุ มรส

ว.สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ปที่ 15 ฉบับที่ 5 ก.ย. - ต.ค. 2552

การเปลีย่ นแปลงภาวะสมรสในประเทศไทย ...
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ตาราง 8 อัตราเจริญพันธรุ วม (TFR) ทีค่ าดประมาณ พ.ศ. 2553-2573
อัตราเจริญพันธุรวมที่คาดประมาณ
รอยละอัตราเจริญพันธุสมรสรายอายุที่ลดต่ํากวาป 2539
0
1
717
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายอายุต่ำกวาป 2539 รอยละ 8, 9, หรือ 10)
คำถามมีวา อัตราเจริญพันธรุ วมทีค่ าดประมาณนี้
ใกลเคียงความจริงในเรือ่ งภาวะเจริญพันธรุ วมไทยเพียงใด
คำตอบที่ชัดเจนไมอาจเปนไปไดจากขอมูลเทาที่มีอยู
ในการวิเคราะหนี้ แตเราอาจอนุมานคำตอบแบบกวาง ๆ จาก
หลักฐานแวดลอมอืน่ ไดบางสวนเทานัน้ โดยการเปรียบเทียบ
อัตราทีไ่ ดจากการคาดประมาณนี้ กับอัตราในเรือ่ งเดียวกัน
ทีค่ ำนวณโดยแหลงทีเ่ ชือ่ ถือไดอนื่ ในทีน่ จี้ ะเปรียบเทียบ
กับตัวเลขการคาดประมาณของสถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนแหลงอางอิงสำคัญ
แหลงหนึง่ ในทางประชากรศาสตรของประเทศไทย อัตรา
เจริญพันธุรวมที่คำนวณโดยสถาบันดังกลาวนั้น พบวา
ในป 2551 อยูที่ 1.5 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,
2551) แตจากการคาดประมาณของเราในการวิเคราะหนี้
อัตราเจริญพันธรุ วม ที่ 1.5 จะเกิดขึน้ เร็วทีส่ ดุ ก็ในป 2553
เมือ่ อัตราเจริญพันธสุ มรสรายอายุต่ำกวาในป 2539 ตัง้ แต
รอยละ 7 ขึน้ ไป นัน่ คือ ชากวาอัตราทีค่ ำนวณโดยสถาบัน
วิจยั ประชากรและสังคม 2 ป ซึง่ ก็อาจจะถือไดวา ใกลเคียง
แตถาอัตราเจริญพันธุสมรสรายอายุลดลงนอยกวานี้
(ระหวางรอยละ 1-3) อัตราเจริญพันธรุ วมที่ 1.5 จะเกิดขึน้
ในอีก 10 ป ขางหนา คือในป 2563 ซึง่ ไมนา จะเปนไปได
เพราะ แมในป 2551 อัตรานีก้ อ็ ยทู ี่ 1.5 แลว อีก 10 ป

2553
1.7
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5

2563
1.6
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3

2573
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1

ขางหนา (2563) อัตรานาจะต่ำลงมากกวานี้ ดังนัน้ จึงสรุป
ไดวา อัตราเจริญพันธุรวมที่คาดประมาณไดจากการ
วิเคราะหนี้ จะใกลเคียงความจริงก็ตอ เมือ่ อัตราเจริญพันธุ
สมรสรายอายุ ข องหญิ ง ไทยลดลงต่ำ กว า ในป 2539
รอยละ 7 หรือมากกวานัน้
อภิปรายผล
การวิเคราะหขอมูลสำมะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2503-2543 ไดแสดงใหเห็นแบบแผนและการเปลีย่ น
แปลงของการแตงงานในประเทศไทย ตลอดชวงเวลา 40
ปทผี่ า นมา การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ชัดเจนหลังปสำมะโนฯ
2523 ในมิตสิ ำคัญ 2 มิติ คือ ในดานเวลาหรืออายุเฉลีย่
เมือ่ แรกสมรส และในดานความแพรหลายของการสมรส
ในกลุมอายุตางๆ ผลการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นวา
จากป 2503 ถึง 2543 คนไทยแตงงานเมือ่ อายุสงู ขึน้ การ
แตงงานทีเ่ กิดขึน้ หลังวัยเบญจเพสไปแลวมีสดั สวนสูงขึน้
เรือ่ ย ๆ ตลอดชวงเวลา 40 ป ตัง้ แต พ.ศ. 2503-2543
อายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสของชายไทยสูงขึน้ จากประมาณ
25 ป เปน 27 ป และของหญิงเพิม่ จากประมาณ 22 ป
เปน 24 ป โดยมีชว งหางอายุชายและหญิงประมาณ 2-3 ป
อายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรสของผทู อี่ ยใู นกรุงเทพมหานครสูง
ทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับภาคอืน่ ๆ ขณะทีภ่ าคตะวันออก
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เฉียงเหนือมีอายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสต่ำที่สุด
ผลการวิเคราะหยงั ชีใ้ หเห็นดวยวา ในทุกกลมุ อายุ
มีสดั สวนผทู ยี่ งั ครองโสดเพิม่ ขึน้ แสดงวาคนไทยชะลอการ
แตงงานกันมากขึน้ พรอมกันนัน้ สัดสวนผทู คี่ รองโสดถาวร
ณ อายุทสี่ งู (45-49 ป) ก็เพิม่ ขึน้ ดวย โดยเฉพาะในกลมุ
ประชากรหญิง ซึง่ มีสดั สวนทีค่ รองโสดถาวรสูงกวาชาย
กรุงเทพมหานครมีสัดสวนชาย-หญิงที่ครองโสดถาวร
สูงทีส่ ดุ (สูงกวาสัดสวนของทัง้ ประเทศกวา 1 เทาตัว) และ
สัดสวนนี้ต่ำที่สุดอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมวา
ในระดับประเทศสัดสวนผูครองโสดถาวรจะยังไมสูงนัก
แตการเพิม่ ขึน้ ก็เห็นไดชดั เจน โดยเฉพาะตัง้ แตป 2533
เปนตนมา
สาเหตุของการชะลอการแตงงาน รวมถึงการครอง
โสดถาวร อาจเกีย่ วกับปจจัยหลายอยาง ปจจัยสำคัญอาจ
เปนเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึง่
ทำใหคนเปลีย่ นคานิยมและวิถกี ารดำเนินชีวติ (life style)
นักประชากรศาสตรหลายทานไดชใี้ หเห็นวา การเปลีย่ น
แปลงในการแตงงานก็เหมือนกับการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ ง
ภาวะเจริญพันธุ นัน่ คือเปนสิง่ ทีต่ อบสนองตอการเปลีย่ นแปลง
ปจจัยภายนอกอื่นๆ เฉพาะอยางยิ่งคือปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม การศึกษาทีผ่ า นมามักจะอธิบายการ
ชะลอแตงงานและการครองโสดวา เนือ่ งมาจากการทีค่ นได
รับการศึกษามากขึน้ ทำใหมที ศั นคติตอ ครอบครัวทีต่ า งไป
จากเดิมและมีความเปนตัวของตัวเองมากขึน้ ทัง้ ในทาง
เศรษฐกิจและในทางสังคม (Jones, 2004; Smith, 1980)
อาจกลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงนี้เปนผลของการที่คน
มีความทันสมัยมากขึน้
ขณะเดียวกันปจจัยดานประชากร คือความไมสมดุล
กันของจำนวนประชากรเพศชายและหญิง ก็อาจมีผลตอ
การแตงงานดวย แมวา อาจจะยังไมมกี ารศึกษาจากขอมูล
เชิงประจักษในเรือ่ งนีอ้ ยางจริงจังก็ตาม มีการตัง้ ขอสังเกตวา
เนือ่ งจากจำนวนประชากรหญิงในปจจุบนั มีมากกวาเพศ
ชาย (ในสภาวะปกติประชากรหญิงจะมีมากกวาชายเล็ก
นอยอยแู ลว) ความไมสมดุลของจำนวนประชากรชายกับ
หญิงนีอ้ าจนำไปสภู าวะทีห่ ญิงจำนวนหนึง่ หาคแู ตงงานที่
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เหมาะสมไมได และยังผลใหมีหญิงที่ยังครองโสดอยู
จำนวนมากกวาชาย มีการวิเคราะหเมือ่ ไมนานมานี้ พบวา
ในป 2551 ประชากรหญิงวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป)
มากกวาชาย 569,000 คน การคาดประมาณไปในป 2558
ชี้วาความไมสมดุลของจำนวนประชากรหญิง-ชายจะมี
มากขึน้ ไปอีก คือหญิงจะมากกวาชาย 578,000 คน เมือ่
มีหญิงมากกวาชายคอนขางมากเชนนี้ “ยอมมีผลตอ
ตลาดการแตงงาน หรือโอกาสการจับคแู ตงงานระหวาง
หญิงกับชาย กลาวคือ เมือ่ มีผชู ายนอย ผหู ญิงก็หาคไู ด
ยากขึน้ โอกาสทีผ่ หู ญิงจะอยเู ปนโสดไมไดแตงงานก็จะ
มีมากขึน้ ตามไปดวย” (ปราโมทย ประสาทกุล และ ปทมา
วาพัฒนวงศ, 2551, 13)
นอกจากนี้ เนือ่ งจากในการจับคแู ตงงานนัน้ ทัง้ ชาย
และหญิงตางก็ “เลือก” ทีจ่ ะจับคกู บั คนทีต่ นพึงพอใจเทานัน้
ขอนี้เปนปจจัยอีกอยางหนึ่งที่ทำให ตลาดการแตงงาน
“ขาดสภาพคลอง” และอาจมีผลทำใหผูที่อยูในขายจะ
แตงงาน สวนหนึง่ ตองชะลอการแตงงานของตนไว หรือแม
กระทัง่ อาจจะตัดสินใจไมแตงงานอยางถาวร (ครองโสด
ถาวร) เลยก็ได ทัง้ นี้ เพราะในการเลือกคแู ตงงานนัน้ ถาฝาย
ใดฝายหนึง่ หรือทัง้ สองฝายไมไดรบั ความพึงพอใจ ก็ยาก
ทีก่ ารแตงงานจะเกิดขึน้ ได
ในการเลือกคนู นั้ คนทัว่ ไปมักจะใชทงั้ ความตองการ
สวนตัวและคานิยมทางสังคมวัฒนธรรมเปนกรอบอางอิง
เชน หญิงนิยมทีจ่ ะเลือกชายทีอ่ ายุมากวาหรือเทากับตน
และนิยมเลือกชายทีม่ กี ารศึกษาเทากับหรือสูงกวาตน เปนตน
ทั้งนี้ ยังไมรวมถึงความพึงพอใจในดานรูปรางหนาตา
และคุณสมบัตอิ นื่ ๆ ซึง่ ก็มสี ว นในการตัดสินใจแตงหรือ
ไมแตงดวย ไมมากก็นอ ย ขางฝายชายก็มกี รอบการเลือก
ของตนเชนเดียวกัน ยิ่งเลือกมาก การแตงงานก็ยิ่งมี
โอกาสเกิดขึน้ ชา และเมือ่ มีความไมสมดุลกันของจำนวน
ประชากรหญิงและชายเปนปจจัยเสริมเขามาอีก อาจทำ
ใหตลาดการแตงงานยิ่ง “ขาดสภาพคลอง” มากขึ้น
คนไทยในทศวรรษตอไปนีอ้ าจชะลอการแตงงานออกไป
มากขึ้น ขณะที่อีกสวนหนึ่งก็อาจจะพอใจที่จะครองโสด
อยางถาวร
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ชาย โพธิสติ า และคณะ

719

ผลการวิเคราะหอกี สวนหนึง่ ในการศึกษานีช้ ใี้ หเห็น
วาในอีก 20 ปขางหนา สัดสวนประชากรหญิงที่สมรส
จะลดลง เชน ในป 2573 คาดวาสตรีในกลมุ อายุ 45-49 ป
ที่แตงงานจะมีประมาณรอยละ 89 เทานั้น นั่นแปลวา
นผคู รองโสดถาวร สวนอัตรา
ทีเ่ หลือ คือรอยละ 11 จะเป
719
เจริญพันธุรวมในอนาคตอีก 20 ปขางหนานั้น ผลการ
วิเคราะหไดชใี้ หเห็นอัตราเจริญพันธรุ วมทีน่ า จะเปน เมือ่
อั ต ราเจริ ญ พั น ธุ ส มรสรายอายุ ไ ด ล ดต่ำ ลงกว า อั ต รา
ในป 2539 ในระดับตาง ๆ ตัง้ แตรอ ยละ 0 ถึงรอยละ 10
แตเมื่อเปรี ย บเที ย บกั บ อั ต ราเดี ย วกั น ที่ คำนวณโดย
สถาบันวิจยั ประชากรแสะสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลแลว
พบวา อัตราคาดประมาณทีน่ า จะใกลเคียงความจริง คือ
อัตราที่คาดประมาณจากขอสมมติวา อัตราเจริญพันธุ
สมรสรายอายุของหญิงไทยไดลดลงต่ำกวาในป 2539
อยางนอยรอยละ 7 หรือมากกวานัน้
ในอนาคต แบบแผนภาวะสมรสและภาวะเจริญพันธุ
จะเปลีย่ นแปลงไปอยางไร เปนเรือ่ งยากทีจ่ ะพยากรณ แต
เนือ่ งจากทัง้ สองอยางนีต้ อบสนองตอความเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เราอาจจะคาดไดวา ถาแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางที่เปนอยู
ในปจจุบนั จะดำเนินตอเนือ่ งไปในอนาคต ภาวะสมรสของ
ชาย-หญิงไทยก็อาจจะเปลีย่ นไปในทิศทางทีค่ นจะแตงงาน
ชาลง การครองโสดถาวรจะเพิม่ ตอไปเรือ่ ย ๆ ขณะทีภ่ าวะ
เจริญพันธุก็อาจจะลดต่ำตอไป แตการลดลงของภาวะ
เจริญพันธใุ นอนาคตนัน้ อาจจะชาลง เนือ่ งจากทีเ่ ปนอยใู น
ปจจุบันก็ไดลดลงต่ำมากแลว

ภาคผนวก
การคำนวณอายุเฉลีย่ เมือ่ แรกสมรส (SMAM)
การคำนวณหาอายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส ในทาง
ประชากรศาสตรใชสูตรการคำนวณตอไปนี้
50

SMAM =

1500 + 5( ∑5 S x ) ( 50S 50 )
x =15

100 S 50

โดยที่:
คือ รอยละของประชากรที่เปนโสดในแตละ
กลมุ อายุ (ในทีน่ คี้ อื กลมุ อายุละ 5 ป)
5Sx

50

5( ∑

x=15

) คือ จำนวนปทปี่ ระชากรทัง้ หมดใน

5Sx

ทุกกลมุ อายุ ตัง้ แตอายุ 15-49 ป มีชวี ติ อยใู นสถานภาพ
โสด (คูณดวย 5 เพราะเปนกลมุ อายุ 5 ป)
S50 คือ รอยละของประชากรที่แตงงานเมื่ออายุ
50 ป หาไดจากการเอาสัดสวนผทู แี่ ตงงานแลวในกลมุ อายุ
45-49 ป และกลมุ อายุ 50-54 ป รวมกัน แลวหารดวย 2
50S50 คือ จำนวนปที่ประชากรทั้งหมดที่แตงงาน
เมือ่ อายุ 50 ป มีชวี ติ อยใู นสถานภาพโสด
1500 คือ จำนวนปทบี่ คุ คลอายุ 0-15 ป มีชวี ติ อยู
ในสถานภาพโสด โดยที่ถือวาทุกคน หรือรอยละ 100
ในกลมุ อายุนเี้ ปนโสดทัง้ หมด
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