
รอยละและจำนวนของเด็กกำพรา

ที่มา :  แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส (พ.ศ. 2550-2552), 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2550. 
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รอยละและจำนวนของเด็กกำพรา

ที่มา : แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส (พ.ศ. 2550-2552), 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2550. 
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 เด็กดอยโอกาส คือเด็กที่อยู ในสภาวะยากลําบาก          
ซึ่งประกอบดวยเด็ก 12 กลุม คือ เด็กยากจน เด็กที่มีปญหา  
ยาเสพติด เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกําพรา เด็กที่ถูกทําราย
อยางทารุณ เด็กที่ไดรับผลกระทบจากเอดสหรือโรคติดตอราย
แรง เด็กในชนกลุมนอย เด็กเรรอน เด็กที่ถูกขายแรงงาน เด็ก
ที่อยู ในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กที่อยู ในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน เด็กพิการ และเด็กลูกของกรรมกร
กอสราง 
 สาเหตุที่สําคัญของการตกอยู ในสภาวะเชนนี้มาจาก 
ปญหาครอบครัว ปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และปญหาจาก
ตัวเด็กเอง แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็ก
ดอยโอกาส 3 ป (พ.ศ. 2550-2552) (สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อใชเปนกรอบในการ
แกไขปญหาเด็กดอยโอกาส) ใหความสําคัญกับกลุมเปาหมาย
เด็กที่ตกอยูในภาวะยากลําบากเปนพิเศษ 4 กลุม คือ เด็ก
ยากจน เด็กเรรอน เด็กกําพรา และเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
เอดส ซึ่งควรศึกษาวามีเด็ก 0-4 ป อยูในภาวะยากลําบาก  
ดังกลาวมากนอยเทาไร 

 เกือบ 1 ใน 3 ของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวียังเปนเด็กปฐมวัย ประมาณ 1 ใน 10 ของเด็ก
ปฐมวัย มีความพิการอยางนอย 1 อยาง นอกจากนี้พบวา เด็กปฐมวัยที่มีพอหรือแมปวยเปน
โรคเรื้อรัง (ซึ่งเสี่ยงกับการเปนเด็กกําพรา)ไดรับความชวยเหลือขั้นพื้นฐานเพียงรอยละ 15   

 ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอย

โอกาส แสดงวา เด็กปฐมวัยเปนเด็กกําพรานอยกวาเด็กวัยอื่น ๆ คือคิดเปน

รอยละ 8.5 ของเด็กกําพราทั้งหมด 
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ที่มา : รายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยระดับประเทศ ประจำป 2549.

ตอ 1 แสนคน
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อัตราเด็กอายุ 0-6 ป
ที่อยูในสถานสงเคราะห

 จากการรายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยระดับประเทศ 
ประจําป 2549 พบวา อัตราเด็กอายุ 0-6 ปที่อยูในสถานสงเคราะห 
ระหวางป พ.ศ. 2546-2548 เทากับ 17-19 คนตอประชากรแสนคน 
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เด็กที่มีพอหรือแมปวยเรื้อรัง*

0-4 ป 5-9 ป

เด็กที่เปนกำพราและเด็กที่มีพอหรือแมปวยเรื้อรัง

ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย
  ธันวาคม 2548 - กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ

*หมายเหตุ  เด็กที่มีพอหรือแม ปวยเรื้อรัง รวมเด็กที่มีผูใหญ อายุ 18-59 ป 
  ในบานตายหรือมีผูใหญ อายุ 18-59 ป ในบานเปนผูปวยเรื้อรัง 

รอยละ
รอยละของเด็กกำพราและเด็กที่มีพอหรือแมปวยเรื้อรัง

2.5

เด็กกําพรา/ เด็กติดเชื้อ
เอชไอวี/ เด็กพิการ 

จัดทำโดย  คณะทำงานสุขภาพคนไทย 
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สัดสวนเด็กกลุมเสี่ยง อายุ 5-9 ป
ที่ไดรับความชวยเหลือขั้นพื้นฐาน
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ดานการแพทย

รอยละ ความชวยเหลือที่ไดรับ
15.9

2.5

12.5

3.8

ทางสภาพจิตใจ
และปจจัยทางสังคม

ดานสังคมหรือสิ่งของ ดานการศึกษา

ไมไดรับ

74%

ไดรับความชวยเหลือ
26%

ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม2548 กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ

   
 เด็กดอยโอกาสอีกกลุมที่มีขอมูลชี้ชัดวามีสัดสวนมาก คือ
กลุมเด็กพิการ ขอมูลจากการสํารวจสถานการณเด็ก พ.ศ. 
2548-2549 ชี้วา สัดสวนของเด็กพิการในกลุมปฐมวัยมีสูงพอๆ 
กับเด็กพิการกลุมอายุอื่น 
 
 
 

รอยละของเด็กติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามกลุมอายุ

ที่มา : ศิริกุล อิศรานุรักษ, 2549 อางใน แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจน
 และเด็กดอยโอกาส (พ.ศ. 2550-2552)

10-18 ป
52%

นอยกวา 18 เดือน
8%

18 เดือน - 2 ป
7%

3- 5 ป
17%

6-9 ป
16%

ความพิการอยางนอย 1 อยาง

รอยละ

มีความพัฒนาการทาง
สติปญญาชา

ไมสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ
เหมือนเด็กวัยเดียวกัน

ประเภทความพิการของเด็ก
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ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักรการสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม 2548 - กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแมหรือผูดูแลเด็ก
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 การสํารวจสถานการณเด็กใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549       
ไดชี้วาความชวยเหลือที่ ใหกับเด็ก   
กําพราและเด็กที่มีพอหรือแมปวย
เรื้อรังที่เปนเด็กเล็กมีสัดสวนนอย
กวาเด็กโตที่เปนเด็กกําพราและเด็ก
ที่มีพอหรือแมปวยเรื้อรังในทุกดาน 
กลาวคือ เด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงของ
การเปนเด็กกําพรา (พอหรือแม 
หรือคนเลี้ยงดู ปวยดวยโรคเรื้อรัง) 
อายุ 0-4 ป ไดรับความชวยเหลือ 
อยางใดอยางหนึ่ง เพียงรอยละ 15 
เปรียบเทียบกับ รอยละ 26 ในกลุม
เด็กอายุ 5-9 ป 
 นอกจากนี้สถานการณเด็ก       
กําพราและเด็กที่ ไดรับผลกระทบ
จากเอชไอวี/เอดส ในประเทศไทย 
(ศิริกุลและคณะ, 2549 อาง       
จากสถาบันวิ จั ยประชากรและ
สังคม,2550) ชี้วามีเกือบ 1 ใน 3 
ขอ ง เ ด็ กที่ ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไอ วี เ ป น    
เด็กปฐมวัย   
 
 
 

ความชวยเหลือที่ไดรับ
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ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม2548 กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ

สัดสวนเด็กกลุมเสี่ยง อายุ 0-4 ป
ที่ไดรับความชวยเหลือขั้นพื้นฐาน

ดานการแพทย ทางสภาพจิตใจ
และปจจัยทางสังคม

ดานสังคมหรือสิ่งของ

85%
ไมไดรับ

ไดรับความชวยเหลือ
15%
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