
สรุปผลการศกึษาสาํหรบัผูบ้รจิาคและแหล่งทนุที�สนับสนุนสถานรองรบัเด็กเอกชน ในต่างประเทศ

สรุปขอ้ค้นพบสาํคัญของแหล่งทุนและผู้ใหก้ารสนับสนุน
สถานเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบสถาบัน

1. ขอ้ค้นพบสาํคัญบางประการ

โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชวิีตและสงัคมในวง
กว้างอยา่งไมเ่คยมีมาก่อน รฐับาลประเทศต่าง ๆ ได้ออก
มาตรการหลายอยา่ง ทั�งด้านสาธารณสุข การประกาศ
เคอรฟ์�ว การกักตัว จํากัดการเดินทาง และรกัษาระยะ
หา่ง มาตรการเหล่านี�สง่ผลกระทบทั�งทางตรงและทาง
อ้อมต่อการเลี�ยงดูเด็กในสถานรองรับต่างๆ และสง่ผลให้
สถานสงเคราะห์เด็กต้องเผชญิความท้าทาย ในเรื�อง
ความยั�งยืนของการเลี�ยงดเูด็ก และผลสมัฤทธิ�จากการ
เลี�ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน

ของสถานรองรบั ที�เขา้รว่มวิจัย 
ได้รบัเงินสนับสนุนทั�งหมด จากแหล่งทนุ
ในต่างประเทศ

ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัย ระบุว่าโรคโควิด-19 
สง่ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ
สถานรองรบัเด็ก

พบว่า งบประมาณสนับสนุน
จากต่างประเทศมน้ีอยลง 

พบว่า มรีายรบัน้อยลง จากกิจกรรมที�สรา้ง
รายได้ 

มรีายได้น้อยลง จากอาสาสมคัรและแขก
ที�มาเยี�ยมบา้นเด็กกําพรา้

การศึกษานี�เป�นสว่นหนึ�งของการวิจัยเชงิคณุภาพขนาด
เล็ก โดยเป�นการสมัภาษณกึ์�งโครงสรา้ง 21 ครั�งกับผูก่้อ
ตั�ง แหล่งทนุหรือผู้บรจิาค และผู้อํานวยการสถาน
สงเคราะห์เด็กเอกชน ในเจ็ดประเทศ เป�นงานวิจัยที�
ออกแบบมาเพื�อทําความเข้าใจกับผลกระทบของโรคโค
วิด-19 ต่อการดําเนนิงานของสถานสงเคราะหเ์ด็กเหล่านี�
ทั�งในแง่การจัดหาทนุ การจัดหาเจ้าหนา้ที� อาสาสมคัร
การดูแลเด็ก การศึกษา ความสมัพนัธข์องเด็กกับ
ครอบครัว และการคืนเด็กสูค่รอบครวั ทั�งยงัมุง่ศกึษาว่า
โรคโควิด-19 กระตุ้นใหเ้กิดความเข้าใจใหมกั่บทกุภาค
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



ตั�งแต่เริ�มเกิดการระบาดใหญข่องโควิด-19 รายรบัจากการจัดกิจกรรมระดมทุนเกิดผลกระทบมากที�สดุ  ผูเ้ขา้รว่มวิจัยที�มกิีจกรรม
สร้างรายได้ รายงานว่า รายได้จากเงินบรจิาคแบบก้อนเดียวหรอืเป�นครั�งคราวที�มาจากต่างประเทศลดลง (เชน่ การระดมทนุ การ
จัดปาฐกถา และการรบัอาสาสมคัรหรอืผูเ้ขา้เยี�ยม) และได้รบัผลกระทบมากกว่า เมื�อเทียบกับแหล่�งทุนที�บรจิาคอยา่งสม�าเสมอ แต่
ผู้ระดมทนุมีความสมัพนัธ์กับผูบ้รจิาคเป�นการสว่นตัว จะได้รบัผลกระทบทางการเงินลดนอ้ยกว่า

ผู้เข้ารว่มวิจัยสว่นใหญต่ระหนกัว่า รูปแบบการหาทุนที�เป�นอยู ่โดยเฉพาะจากแหล่งทนุต่างประเทศ เป�นเรื�องที�ไมย่ั�งยนื ราวหนึ�งใน
สามของผู้ที�เกี�ยวขอ้ง (28.6%) มีแผนลดการพึ�งพาแหล่งทนุจากต่างประเทศ และพยายามแสวงหาแหล่งทุนอื�นที�ยั�งยนืกว่า ขอ้ค้น
พบนี�สนบัสนนุหลักฐานการวิเคราะหต้์นทุนต่อผลลัพธ ์ซึ�งชี�ให้เห็นว่าการทํางานสนบัสนนุชุมชนและครอบครวั มคีวามคุ้มค่าเชงิงบ
ประมาณ มากกว่าการเลี�ยงดูเด็กในสถานรองรบั 

โรคโควิด-19 ถือเป�นโอกาสและแรงกระตุ้น ใหแ้หล่งทนุคํานงึถึงความยั�งยนืของการเลี�ยงดเูด็กใน
สถานรองรบั โดยใหพ้จิารณาควบคู่กันทั�งในด้านการเงินและประโยชนต่์อเด็ก
 (เนื�องจากเป�นป�จจัยสาํคัญ ต่อการพัฒนารูปแบบ วิธกีารเลี�ยงดเูด็กใหม้คีวามยั�งยนื) ซึ�งการใช้
เหตผุลด้านความยั�งยืนด้านการเงิน เป�นป�จจัยกระตุ้นใหแ้หล่งทนุ/ผูบ้รจิาค วางแผนเปลี�ยนแปลงรูป
แบบการเลี�ยงดูเด็กที�เป�นอยูด้่วย

ขอ้มูลที�สอดคล้องกันทั�วโลก ชี�ว่า ที�ผา่นมาเด็กได้ถกูพรากจาก
ครอบครวัและถกูนาํไปเลี�ยงดใูนสถานรองรบัโดยไมจํ่าเป�น โดย
อ้างเหตผุลว่าเป�นเด็กกําพรา้ เด็กถกูทอดทิ�งและครอบครวัไม่
ประสงค์เลี�ยงด ูหรอืไมส่ามารถเลี�ยงดเูด็กได้ เนื�องจากความ
ยากจน คําอธบิายเหล่านี�ได้ถกูท้าทายระหว่างการแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 จากการคืนเด็กสูค่รอบครวัที�ประสบความสาํเรจ็
ในหลายกรณ ีผูเ้ขา้รว่มการวิจัยบางสว่นแสดงความประหลาดใจ
ที�ครอบครวั รวมทั�งเครอืญาติ สามารถใหก้ารเลี�ยงดเูด็กเป�น
อยา่งดี แมใ้นชว่งที�เกิดการล็อกดาวน ์

สถานการณช์ว่งที�เกิดการระบาดใหญก่ระตุ้นใหผู้ม้สีว่นได้สว่น
เสยี พจิารณาถึงความเป�นไปได้ ของการเลี�ยงดเูด็กโดยใช้
ครอบครวัเป�นฐาน และการสรา้งความเขม้แข็งใหค้รอบครวั เพื�อ
เป�นทางเลือกที�ออกจากการเลี�ยงดเูด็กโดยสถาบัน เป�นโอกาสให้
ผูเ้ข้ารว่มการวิจัยบางสว่นได้ตระหนกัว่า การคืนเด็กสูค่รอบครวั
สามารถทําได้แมใ้นสถานการณที์�ท้าทาย ทําใหต้ระหนกัว่า พวก
เขาสามารถใหค้วามสนบัสนนุได้มากกว่าที�เป�นอยู ่เพื�อใหเ้ด็กได้
กลับคืนสูค่รอบครวัมากขึ�น และในหลายกรณ ีเด็กจํานวนมาก
ต้องอยูใ่นสถานสงเคราะหน์านเกินความจําเป�น ทั�งๆที�หากมี
ความชว่ยเหลือหรอืการสนบัสนนุที�เหมาะสม เด็กเหล่านี�ก็จะ
สามารถกลับไปอยูกั่บครอบครวัได้ ทั�งนี� รวมถึงการเลี�ยงดเูด็กใน
สถานรองรบั ด้วยเหตผุลเพื�อใหเ้ด็กได้รบัการศกึษา ก็เริ�มถกูตั�ง
คําถามมากขึ�น ถึงความสมเหตสุมผลของการพรากเด็กไปจาก
ครอบครวั

เราได้เรยีนรูว่้าแมใ้นสถานการณ์ที�เลวรา้ยที�สดุ 
การเลี�ยงดเูด็ก โดยครอบครวัเป�นสิ�งที�เป�นไปได้ 
ทั�งที�ก่อนหนา้นี�เราไมคิ่ดว่าจะเป�นไปได้

ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัยระบุว่า จํานวนเด็ก
ที�อยูใ่นการเลี�ยงดลูดลง ในชว่งที�
เกิดการระบาดใหญ่

ของเด็ก ในสถานรองรบัที�เขา้รว่มวิจัย 
ได้กลับคืนสูค่รอบครวัเป�นการชั�วคราวหรอื
ถาวรระหว่าง การระบาดของโควิด-19

ระบุว่า เด็กบางสว่นได้กลับคืนสูค่รอบครวั
อยา่งถาวรและระบุว่า ครึ�งหนึ�งของเด็ก
ที�คืนสูค่รอบครวั กลับไปโดยไมม่ี
การวางแผนล่วงหน้า  

ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัย ที�ยงัใหก้ารสนับสนุน
ด้านการเงิน หรอืของใชกั้บเด็กที�กลับคืนสู่
ครอบครวั

แม้จะเป�นการคืนเด็กสูค่รอบครวัโดยมไิด้
มกีารวางแผนล่วงหน้า แต่ 53.8% ของ
ผูเ้ขา้รว่มวิจัยระบุว่า ไมม่รีายงานที�
แสดงถึงขอ้วิตกกังวลใดๆ, 38.5% มรีายงาน
ขอ้กังวลเกี�ยวกับสวัสดิภาพ (โดยมาก เป�น
รายงานเกี�ยวกับน�าหนักตัวที�ลดลง หรอืเพิ�ม
ขึ�น และการออกกําลังกายที�ไมเ่พยีงพอ) 
มผูีเ้ขา้รว่มเพยีง 1 หน่วยงาน (5%) ที�ได้รบั
รายงานขอ้กังวลเรื�องการคุ้มครองเด็กจากเจ้า
หน้าที� 

ขอ้มลูเชงิลึก

ขอ้มลูเชงิลึก

แนวทางการทํางานต่อไป:

2. ความจําเป�นของการเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบสถาบัน

ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัยวางแผนเปลี�ยน
ผา่นการดําเนินโครงการ สูก่ารใหเ้ด็กได้รบั
การศกึษาในโรงเรยีนท้องถิ�น หรอืในชุมชน
ของตัวเอง



 ข้อค้นพบเหล่านี� เป�นประโยชนทั์�งต่อแหล่งทนุและผูร้ณรงค์สง่เสรมิใหเ้กิดการเปลี�ยนผา่นไปสูก่ารเลี�ยงดเูด็กที�ไมพ่ึ�งพงิ
สถาบัน อยา่งไรก็ดี ด้วยแรงต้านในอดีตที�แหล่งทนุเคยปฏิเสธแนวคิดของการเลี�ยงดโูดยครอบครวั และจากแนวการปฏิบัติ
เดิม ที�แหล่งทุนยังใหอ้งค์กรที�เลี�ยงดเูด็กในพื�นที� ทํางานได้อยา่งอิสระตามความเหน็ของตน สง่ผลใหเ้กิดความลังเลในการพดู
คุยกับแหล่งทุนในประเด็นดังกล่าว
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ทําให้มมุมองของผูที้�เกี�ยวขอ้งเปลี�ยนไป หลายภาคสว่นได้เป�ดใจยอมรบัการ
เปลี�ยนแปลงได้มากขึ�น โดยไมป่ระนปีระนอมกับรูปแบบการดําเนนิงานที�ผา่นมา ซึ�งทําใหล้ดแรงต่อต้านได้ และนาํสูก่าร
พัฒนาระบบการเลี�ยงดูทดแทนเพื�อผลประโยชนส์งูสดุของเด็กในที�สดุ

จากประสบการณข์องผูร้ว่มวิจัย การระบาดของโควิด-19 นาํไปสูก่ารเปลี�ยนแปลง รูปแบบการเลี�ยงดเูด็กจากสถานรองรบั ไปสูก่าร
ดูแลเด็กในรูปแบบอื�นๆที�หลากหลายขึ�น ผลวิจัยชี�ใหเ้ห็นถึงความเป�นไปได้ที�จะนาํเสนอแนวคิดนี�ต่อผูใ้หทุ้นหรอืผูบ้รจิาคเฉพาะราย
เพื�อขอรับเงินสนับสนนุที�ต่อเนื�อง ซึ�งขึ�นอยูกั่บความสามารถในการนาํเสนอแนวความคิดใหมน่ี� มคํีาแนะนาํว่า ในบรรดาผูที้�
เกี�ยวข้องทั�งหมด ผู้ระดมทนุจะมีบทบาทมากที�สุด ต่อการเปลี�ยนแปลงรูปแบบวิธกีารเลี�ยงดเูด็ก

สาํหรับผู้ซึ�งไมไ่ด้รบัผดิชอบการจัดหาทุน ประสบการณจ์ากโรคระบาดที�ผา่นมา กระตุ้นใหเ้กิดการทบทวนและพจิารณาการ
เปลี�ยนแปลงเชน่กัน อยา่งไรก็ดี พวกเขามกัคิดถึงการเปลี�ยนแปลงในรายละเอียดเพยีงเล็กนอ้ย ซึ�งอยูภ่ายในขอบเขตการควบคมุ
ของตน และไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคัญต่อการรบัเงินสนบัสนนุจากแหล่งทุน 

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัย ระบุว่า สถานการณ์ระบาดโควิด-19
กระตุ้นใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงหรอืปรบัตัว

ของผูร้ว่มวิจัยมแีผน ที�จะเปลี�ยนวิธกีารดแูลเด็ก
โดยป�ดสถานรองรบั และเปลี�ยนไปใหก้ารเลี�ยงดเูด็ก
โดยใชค้รอบครวัหรอืชุมชนเป�นฐานแทน

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัยมแีผนเปลี�ยนการใหบ้รกิาร
หรอืแผนงาน เชน่ การอบรมทักษะชวิีต
และทักษะอาชพี หรอืเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้
กับผูท้ี�ออกจากการเลี�ยงดขูองสถานรองรบั

ผลกระทบ:

ขอ้มลูเชงิลึก:

2. ความจําเป�นของการเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบสถาบนั

เป�นการเปลี�ยนแปลงที�นา่สนใจมาก เราต้องสื�อสารกับผูบ้รจิาคและแหล่งทนุ
โลกพร้อมแล้วสาํหรบัแนวคิดใหมน่ี�

เราพยายามลดจํานวนเด็กที�เขา้มาใหน้้อยสดุ และใหค้วามชว่ยเหลือเฉพาะกับเด็กที�โตแล้ว
มากขึ�น ความคิดที�จะรบัเด็กเพิ�มของขา้พเจ้าได้เปลี�ยนไปชว่งที�เกิดโรคโควิด-19 



แม้ผู้เกี�ยวข้องทุกภาคสว่นล้วนสาํคัญ แต่สาํหรบัการเปลี�ยนแปลงนี� ผูบ้รจิาคมคีวามสาํคัญมาก เรา
ตระหนกัว่า เงินบรจิาคเป�นป�จจัยขับเคลื�อนรูปแบบการเลี�ยงดเูด็ก หากการเลี�ยงดเูด็กในสถาน
รองรบัยงัได้รบัเงินสนบัสนนุ ก็ยอ่มดําเนนิงานต่อไป แต่หากเงินสนบัสนนุถกูมุง่ไปสูค่รอบครวั
ยอ่มเป�นป�จจัยสาํคัญที�ทําใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง แมแ้หล่งทนุอาจมองว่าตนเป�นเพยีงผูใ้หก้าร
สนบัสนนุ แต่ในทางปฏิบติัแหล่งทนุและผูร้ะดมทุนยงัมีบทบาทสาํคัญในการเปลี�ยนแปลงหรอื
กําหนดรูปแบบวิธกีารเลี�ยงดเูด็ก

ใหพ้ดูคยุกับสถานรองรบัเด็กอยา่งเป�ดเผย ถึงการเลี�ยงดเูด็กที�ใชค้รอบครวัเป�นฐาน การศกึษานี�ชี�
ว่าการเริ�มต้นการสนทนาดังกล่าว ใหโ้อกาสผูอํ้านวยการที�พรอ้มจะเป�ดใจ แต่ขาดความมั�นใจใน
การบรหิารงบประมาณ ใหไ้ด้พจิารณาการปรบัเปลี�ยนรูปแบบการเลี�ยงดเูด็ก

ข้อมูลเหล่านี�แสดงให้เห็นบทบาทของผูร้ะดมทุนและผูบ้รจิาคที�จะเป�นประโยชน ์และกระตุ้นใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงรูป
แบบการเลี�ยงดูเด็ก ซึ�งชี�ใหเ้หน็ความสําคัญของแหล่งทนุที�เป�ดรบัการเปลี�ยนแปลง โดยเริ�มจากการสื�อสารกับภาคีที�เป�น
สถานรองรบัเด็ก ยืนยันและสนบัสนนุให้เกิดการปรบัเปลี�ยนวิธกีารเลี�ยงดเูด็ก กรณทีี�ผูอํ้านวยการไมไ่ด้เป�นผูร้ะดมทุนหลัก
จําเป�นต้องมีแหล่งทนุสาํรอง เพื�อสนบัสนนุการให้เกิดการเปลี�ยนผา่นรูปแบบและวิธใีหก้ารเลี�ยงดเูด็ก

ผลกระทบ:

แนวทางการทํางานต่อไป:


