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 เด็กกําพราหรือเด็กที่ไมไดอาศัยอยูกับบิดา มารดา มีความเสี่ยงที่จะถูกดูถูกเหยียดหยามหรือไมไดรับ
ความสนใจ หรือถูกใชหาผลประโยชนตาง ๆ เพื่อสวนตัวของผูปกครอง  รวมถึงการใชเปนแรงงานหรือบริการ
ทางเพศ ประเด็นสําคัญในการที่คนหาเด็กกําพรา การตรวจสอบและประเมินผลการชวยเหลือที่เกี่ยวของ เพื่อการ
คุมครองสิทธิประโยชนของเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส ในประเทศไทยครอบครัวที่มีเด็กกําพราและเด็กดอย
โอกาสรอยละ  78.6 ไมไดรับการชวยเหลือแมแตนอย  รอยละ 21.4  เคยไดรับการชวยเหลือบาง( ดานการ
รักษาพยาบาล  ดูแลทางดานอารมณและจิตใจ  สิ่งของเครื่องใช  ดานสังคม และการศึกษา) รอยละ 0.1  เคยไดรับ
การชวยเหลือครบทั้งหมดที่กลาวมาแลว 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคัดเลือก 6 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย  โดยคนหาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะของครอบครัว ลักษณะของผูปกครอง  ลักษณะของเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส  ความชวยเหลือที่
ไดรับ  กับการศึกษาและสุขภาพของเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส  การชวยเหลือเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส
นั้น ตองใชความพยายามในการรวมมือระหวางภาครัฐ  ชุมชน และครอบครัว  จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถ
นําขอมูลไปใชเพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายในการดําเนินการและใหความชวยเหลือที่ดี แกเด็กกําพรา
และเด็กดอยโอกาส  สวนชุมชนและครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส    จะไดรับความรูและขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ไปใช  ประโยชนในการเลี้ยงดูเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาสไดเปนอยางดี 
 ผลการศึกษาพบวา สัญชาติไทย   การอาศัยอยูกับบิดา มารดา   ฐานะของครอบครัว  สถานทางสังคม
ของบิดา มารดา ความชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล สิ่งของเครื่องใช การศึกษาและความสมบูรณของสุขภาพ
เด็ก มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับสถานภาพทางการศึกษาและสุขภาพของเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส 
เด็กกําพราและเด็กดอยโอกาสที่กําพราทั้งบิดาและมารดา หรือกําพราเฉพาะมารดา หรือเด็กพิการจะมีความเสี่ยง
มากที่สุด 
 ขอเสนอแนะ ประเทศไทยควรพัฒนาระบบการสังคมสงเคราะหใหดีขึ้น  เพื่อสามารถใหความชวยเหลือ
และสงเคราะหเด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส  โดยเฉพาะดานการรักษาพยาบาล สิ่งของเครื่องใชและการศึกษา 
และควรมีการศึกษา วิเคราะหเพิ่มเติมในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยเพื่อจะไดเห็นภาพรวมทั้งประเทศไทย   
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  Children who are orphaned or living away from their parents may be at 
increased risk of discrimination, neglect or various forms of exploitation-including 
harmful labor or sexual exploitation. It is important to identify OVC who are at risk, 
monitoring and evaluating relevant support to ensure their rights are being met. In 
Thailand, among families that have taken in OVC, 78.6 percent of these families 
received no support at all. Children whose families receive any support (medical, 
emotional and psychological, material, social or educational) account for 21.4 percent. 
The percentage of OVC whose households have received all five types of support is 
only 0.1 percent. 
 
           This research selected six provinces in Northern Thailand to study, intended to 
find out the association between household’s characteristics, care taker’s 
characteristics, OVC’s characteristics, type of support being received and OVC’s 
educational and health status. Supporting OVC needs steady effort at government 
level as well as family and community level. The research results would provide 
useful information for policy makers to develop better social welfare mechanism for 
OVC. Families and communities which have OVC may also benefit from this 
research by receiving new knowledge. 
 

The research found that Thai citizenship, living arrangements, household  
wealth, parents’ socio-demographic characteristics, medical, material, educational 
support, and OVC’s disability are significantly associated with OVC’s education and 
health status. Among all the OVC, double orphans, maternal orphans and disabled 
OVC are most vulnerable.  

 
It is suggested that Thailand needs better social welfare mechanism which can 

provide more support to OVC, especially medical, material and educational support, 
for their well-being. Further study is encouraged to focus on other parts of the country 
in order to present the whole picture of OVC in Thailand.  
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