
สรุปผลการศกึษา สาํหรบัอาสาสมคัรและองค์กรที�จัดสง่อาสาสมคัร

สรุปขอ้ค้นพบสาํคัญของอาสาสมคัร
และองค์กรที�จัดสง่อาสาสมัคร

1. การรบัอาสาสมคัรและการเขา้เยี�ยมชม
โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชวิีตและสงัคมใน
วงกว้างอยา่งไมเ่คยมีมาก่อน รฐับาลประเทศต่าง ๆ ได้
ออกมาตรการหลายอยา่ง ทั�งด้านสาธารณสุข การ
ประกาศเคอรฟ์�ว การกักตัว จํากัดการเดินทาง และ
รักษาระยะหา่ง มาตรการเหล่านี�สง่ผลกระทบทั�งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อการเลี�ยงดูเด็กในสถานรองรบัต่างๆ
และสง่ผลให้สถานสงเคราะห์เด็กต้องเผชญิความ
ท้าทาย ในเรื�องความยั�งยืนของการเลี�ยงดเูด็ก และผล
สมัฤทธิ�จากการเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบสถาบนั

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัยเคยรบัอาสาสมัคร และแขกที�มา
เยี�ยมเยยีนจากต่างประเทศ ชว่งก่อนจะเกิดโรค
โควิด-19

ระบุว่า อาสาสมคัรหรอืแขกที�มาเยี�ยม ได้รว่ม
ทํากิจกรรมกับเด็ก

ระบุว่า ได้ใหอ้าสาสมคัร มสีว่นรว่มในการเลี�ยง
ดเูด็ก 
ระบุว่ามรีายได้ทางเดยีว ที�มาจากอาสาสมคัร
หรอืแขกที�มาเยี�ยม 

กล่าวถึง ผลกระทบที�ไมม่อีาสา
สมคัรทํากิจกรรมกับเด็ก แต่ไมม่ี
ผูใ้ดระบุว่ามผีลกระทบต่อการเลี�ยงดเูด็ก

ระบุว่าการรบัอาสาสมคัรเขา้มาทํางาน เป�น
ประโยชน์ต่อตัวสถานรองรบั แต่ไมม่สีถาน
รองรบัใดเลย ที�ระบุว่าการมอีาสาสมคัรหรอื
แขกที�มาเยี�ยม จะเป�นประโยชน์ต่อการดแูลเด็ก  

การศึกษานี�เป�นสว่นหนึ�งของการวิจัยเชงิคุณภาพขนาด
เล็ก โดยเป�นการสมัภาษณกึ์�งโครงสรา้ง 21 ครั�งกับผูก่้อ
ตั�ง แหล่งทุนหรือผู้บรจิาค และผู้อํานวยการสถาน
สงเคราะหเ์ด็กเอกชน ในเจ็ดประเทศ เป�นงานวิจัยที�
ออกแบบมาเพื�อทําความเข้าใจกับผลกระทบของโรคโค
วิด-19 ต่อการดําเนนิงานของสถานสงเคราะหเ์ด็กเหล่านี�
ทั�งในแง่การจัดหาทนุ การจัดหาเจ้าหนา้ที� อาสาสมคัร
การดูแลเด็ก การศึกษา ความสมัพนัธข์องเด็กกับ
ครอบครวั และการคืนเด็กสูค่รอบครวั ทั�งยังมุง่ศกึษาว่า
โรคโควิด-19 กระตุ้นใหเ้กิดความเข้าใจใหมกั่บทุกภาค
สว่นที�เกี�ยวข้องต่อการเลี�ยงดูเด็กเชงิสถาบนั และรณรงค์
ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงรูปแบบวิธีใหก้ารเลี�ยงดเูด็กหรอื
ไมอ่ยา่งไร

ที�มา

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อแหล่งทนุสนบัสนนุ และการดาํเนนิงาน
ของสถานรองรบัเดก็เอกชน ที�ใหก้ารเลี�ยงดเูดก็ในรปูแบบสถาบนั

รายงานนี�จัดทําขึ�นจากขอ้มูลและขอ้ค้นพบ
จากการศกึษาผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อสถานรองรับ ที�ใหก้ารเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบสถาบัน



การท่องเที�ยวเชิงอาสาในบ้านเด็กกําพรา้หรอืสถานสงเคราะห ์ถกูขบัเคลื�อนด้วยค่านยิมว่า สถานสงเคราะหต้์องการความชว่ยเหลือ
เพื�อเลี�ยงดูเด็กยากไร ้แต่สถานรองรบัทุกแหง่ในการวิจัยนี�ระบุว่า ไมม่คีวามจําเป�นต้องใหอ้าสาสมคัรและผูเ้ขา้เยี�ยมจากต่างประเทศมา
ชว่ยเลี�ยงดูเด็ก แต่อาจมีผลกระทบต่อกิจกรรมสาํหรบัเด็กเพียงเล็กนอ้ยเท่านั�น ซึ�งถือว่าเป�นเรื�องไมจํ่าเป�นต่อการดําเนนิงานที�แท้จรงิ
ของสถานรองรบั  ข้อค้นพบนี�อาจเป�นประโยชนต่์อภาคีเครอืขา่ย องค์กรที�รบัสมคัรและจัดสง่อาสาสมคัร รวมถึงบรษัิทท่องเที�ยวที�
กําลังพจิารณายกเลิกกิจกรรมจิตอาสาและโปรแกรมเยี�ยมชมสถานสงเคราะห ์แต่ก็ยงัมคีวามกังวลถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่อการ
เลี�ยงดูเด็ก  (หรือใหเ้หตผุลที�ยังต้องสนบัสนนุงานอาสาสมคัรในสถานสงเคราะหต่์อไป) 

งานศึกษาแสดงใหเ้หน็ว่า เหตผุลหลักของการรบัอาสาสมคัรและรบัแขกใหเ้ขา้เยี�ยมชมสถานสงเคราะหเ์ด็ก คือความต้องการเงินทุน
เป�นชอ่งทางใหอ้าสาสมัครบรจิาคเงิน หรอืเป�นผูช้ว่ยระดมทุน หรอืเป�นผูส้นบัสนนุระยะยาวของสถานสงเคราะหเ์ด็กนั�นๆ ผลประโยชน์
จากการรับอาสาสมคัรหรอืผูม้าเยี�ยมชมสถานสงเคราะห ์เพื�อการได้มาของแหล่งเงินทนุ ยิ�งเป�นแรงกระตุ้นใหม้กีารรบัเด็กเข้า และคง
การเลี�ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบนัต่อไป ผูเ้ขา้รว่มการวิจัยอธบิายถึงกิจกรรมระดมทุนผา่นการรบัอาสาสมคัรว่า เป�นวิธกีารระยะสั�น ซึ�ง
แทนที�จะได้รบัเงินสนบัสนนุต่อเนื�องระยะยาว แต่การได้รบัเงินบรจิาคเป�นครั�งเป�นคราวที�ไมส่ม�าเสมอนี� ยิ�งทําใหต้้องรบัอาสาสมคัร/ผู้
เข้าเยี�ยมไปเรื�อยๆ (ให้มาเป�นผู้บรจิาคหรอืชว่ยระดมทุน) เพื�อรกัษาระดับเงินรายได้ ซึ�งชี�ใหเ้หน็ว่า เงินบรจิาคของอาสาสมคัรหรอืแขก
ที�มาเยี�ยมเยียน เป�นแหล่งรายได้ที�ไมย่ั�งยืน 

ผู้ให้ข้อมลูบางสว่น (19%) มีข้อสงัเกตถึงผลกระทบในเชงิบวกต่อเด็ก อันเป�นผลมาจากการหยุดรบัอาสาสมคัร/ผูเ้ขา้เยี�ยมชว่งที� 
โรคโควิด-19 ระบาด ทั�งในแง่สวัสดิภาพของเด็กและความผกูพนัที�มั�นคงขึ�นระหว่างเด็กกับผูด้แูล  

ผู้รว่มวิจัย รายหนึ�งระบุว่า สถานรองรบัควรทุ่มเทเวลาและศกัยภาพ เพื�อพฒันาขดีความสามารถภายในองค์กร แทนที�จะคอยต้อนรบั 
หรือดูแลแขกที�มาเยี�ยมที�มาจากภายนอก

ถึงอยา่งนั�น 81% ของผู้เขา้รว่มการวิจัย ประสงค์ที�จะรื�อฟ�� นการรบัอาสาสมคัรที�มาชว่ยงานหรอืเขา้เยี�ยมสถานรองรบั หลังผา่นพน้
สถานการณ์โควิด-19 ระบาดไปแล้ว แม้ว่า 19% ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัยตระหนกัถึงข้อดีของการไมม่อีาสาสมคัรหรอืผูเ้ข้าเยี�ยม ซึ�งมี
แนวโน้มว่า การรับอาสาสมคัรมาทํางานในบา้นเด็กกําพรา้จะยังมีอยูต่่อไป เนื�องจากชว่ยสรา้งรายได้ แมว่้าผูที้�เกี�ยวข้องจะตระหนกั
ถึงผลกระทบด้านลบต่อเด็กก็ตาม 

องค์กรที�จัดสง่อาสาสมคัรหรอืจัดโปรแกรมเยี�ยมชมสถานสงเคราะหที์�อยูใ่นต่างประเทศ ควร
พจิารณาบทบาทของตัวเองจากขอ้ค้นพบเหล่านี� ซึ�งชี�ว่า อาสาสมคัรไมม่คีวามจําเป�นต่อการเลี�ยง
ดเูด็ก และการจัดโครงการเหล่านี� อาจยิ�งทําให้เด็กต้องอยูใ่นสถานสงเคราะหม์ากขึ�น หรอืนานขึ�น
โดยไมจํ่าเป�น
องค์กรที�จัดโครงการอาสาสมัครหรอืเยี�ยมชมสถานสงเคราะห ์ควรทบทวนถึงผลกระทบ ของ
อาสาสมคัรที�มต่ีอสวัสดิภาพและการเลี�ยงดเูด็กในสถานสงเคราะห ์ซึ�งพบว่า พฤติกรรมและ
พฒันาการเด็กที�ดีขึ�น ในระหว่างที�เกิดโควิด-19 จากการที�เด็กมีความสัมพนัธอ์ยา่งต่อเนื�อง
สม�าเสมอกับผูเ้ลี�ยงดหูลักในสถานรองรบั
การจัดพื�นที�ปลอดภัย ใหม้เีวทีแลกเปลี�ยน เพื�อพูดคุยกันอยา่งเป�ดเผยและจรงิจัง เกี�ยวกับ
จรยิธรรมของบา้นเด็กกําพรา้ ในการรบัอาสาสมคัรและการเป�ดสถานรองรบัใหเ้ข้าเยี�ยมชม โดย
ตระหนักถึงความท้าทายของผู้อํานวยการที�ต้องบรหิารจัดการผลประโยชนที์�ขดัแยง้กัน ระหว่าง
การหาเงินบรจิาคกับสวัสดิภาพและประโยชนส์งูสดุของเด็ก 
พจิารณาความปลอดภัย ในการถอนตัวออกจากการสนบัสนนุสถานสงเคราะห ์ถ้าจําเป�น ใหข้อความ
ชว่ยเหลือทางเทคนคิ เพื�อใหดํ้าเนนิงานตามขั�นตอน โปรดดขูอ้ชี�แนะใน คู่มือถอนความชว่ยเหลือ
สถานสงเคราะหเ์ด็ก ของภาคการท่องเที�ยวเชงิอาสาสมคัร InteractivePDF_Divestment
resource for the travel and volunteering secctors.pdf (rethinkorphanages.org)

ขอ้มลูเชงิลึก

แนวทางการทํางานต่อไป:

เด็กอาจจะผดิหวังบา้ง ที�ไมม่ใีครมาเยี�ยม มานาํเล่นเกมและหาของเล่นสนกุๆใหเ้ด็ก
เราจึงต้องทํางานหนกัขึ�น โดยไมพ่ึ�งคนนอก (ใหม้านาํกิจกรรมสนุกๆ หรอืมาเล่นกับ
เด็กๆ) ตอนนี�เราจึงต้องสรา้งสรรค์เกม กีฬาหรอืกิจกรรมบางอยา่งขึ�นมาเอง เรื�องนี�
อาจมองเป�นบวกก็ได้ เพราะการทํางานมคีวามสม�าเสมอมากขึ�นและไมเ่สยีเวลากับการ
ต้อนรบัผูเ้ข้าเยี�ยม 

เด็กไมผ่อ่นคลายและเป�นอิสระ เพราะต้องทําตัวตามที�ผูเ้ขา้เยี�ยมแนะนําหรอืบอกใหทํ้า 
จากนั�นก็ต้องรับผูเ้ขา้เยี�ยมรายต่อไป การมผีูเ้ขา้เยี�ยมเป�นหนึ�งในป�จจัยที�กดดันเด็ก 
หากไมม่ผีูเ้ข้ามาเยี�ยมในสถานสงเคราะห ์เด็กจะมเีสรภีาพ และแสดงออกเป�นตัวของตัว
เองมากขึ�น



2. ข้อพจิารณาและแผนสําหรบัอนาคต

ของผูใ้หส้มัภาษณ์ระบุว่า 
โรคโควิด-19 มสีว่นกระตุ้น
ใหเ้กิดการพจิารณา เปลี�ยน
แปลงหรอืการปรบัตัวของ
สถานรองรบั

ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัยมแีผน
ปรบัเปลี�ยนการใหบ้รกิาร
หรอืการดําเนินงาน จากบท
เรยีนที�เกิดขึ�นในชว่ง
สถานการณ์โควิด-19

พจิารณา ลดขนาดของ
สถานรองรบั โดยจํากัด
จํานวนการรบัเด็ก หนัไป
เน้นการสรา้งความเขม้แขง็
ใหค้รอบครวั และทลายขอ้
จํากัดของการคืนเด็กสู่
ครอบครวั

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัย มแีผนการ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบการ
เลี�ยงดเูด็ก ซึ�งอาจรวมถึงการ
ป�ดสถานรองรบัเด็ก แล้วหนั
มาทํางานบรกิารแก่
ครอบครวัหรอืชุมชนแทน   

ผูเ้ข้ารว่มการวิจัยเกือบทั�งหมด (90.5%) ระบุว่า โรคโควิด-19
กระตุ้นใหเ้กิดการทบทวน และพจิารณาเปลี�ยนแปลงสถานรองรบั
แมม้บีางสว่นได้รบัผลกระทบเล็กนอ้ย แต่โดยทั�วไป ประสบการณ์
เกิดโรคโควิด-19 บงัคับใหต้้องเผชญิกับป�ญหาความยั�งยนืของการ
ดําเนนิงานเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบสถาบัน

สถานการณโ์ควิด-19 ได้บบีคั�นหรอืกระตุ้นใหต้้องปล่อยเด็กกลับไป
บ้าน ไปอยูกั่บเครอืญาติ หรอืคืนสูค่รอบครวัโดยไมม่กีารวางแผน
ล่วงหนา้ สง่ผลใหแ้หล่งทนุที�สนบัสนนุและผูอํ้านวยการสถาน
สงเคราะหเ์ด็ก เริ�มตระหนกัว่าการดําเนนิงานเลี�ยงดเูด็กนี� อาจ
ไมใ่ชค่วามจําเป�นอยา่งที�คิด อีกบางสว่นเริ�มเห็นว่า การคืนเด็กสู่
ครอบครวันั�นสามารถเป�นไปได้แม้ในสถานการณที์�ท้าทายอยา่ง
มาก พวกเขาตระหนกัว่า สามารถใหค้วามสนบัสนนุมากขึ�นกว่านี�
ได้อีก เพื�อชว่ยใหเ้ด็กกลับไปอยูกั่บครอบครวั โดยเฉพาะเด็กบาง
ราย ต้องถกูทิ�งใหอ้ยูใ่นสถานสงเคราะหน์านเกินจําเป�น ทั�งๆที�หาก
มีความชว่ยเหลือหรอืการสนบัสนนุที�เหมาะสม พวกเขาสามารถ
กลับไปอยูกั่บครอบครวัได้เลย

ในหลายกรณ ีการศกึษากลายเป�นเหตผุลสาํคัญใหต้้องสง่เด็กเขา้
สถานรองรบั ซึ�งถกูตั�งคําถามมากขึ�นถึงการแยกเด็กจากครอบครวั
เพยีงเพราะเหตผุลนี�

ผูเ้ข้ารว่มวิจัยเหล่านี� กําลังพจิารณาวิธกีารชว่ยเหลืออื�นๆ เพื�อให้
เด็กยังได้อยูกั่บครอบครวั  เชน่ ใหท้นุการศกึษา หรอืชว่ยพาสมัคร
เรยีนใหใ้นโรงเรยีนท้องถิ�นใกล้บา้น (แทนที�จะใหม้าอยูใ่นสถาน
สงเคราะหห์รอืโรงเรยีนประจํา)

ขอ้มลูเชงิลึก:


