ผลกระทบของ Covid-19 ต่อแหล่งทุนสนับสนุน และการดำเนินงาน
ของสถานรองรับเด็กเอกชน ที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน
สรุปผลการศึกษาสำหรับผู้บริจาคและแหล่งทุนที่สนับสนุนสถานรองรับเด็กเอกชน ในต่างประเทศ
รายงานนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลและข้อค้นพบ
จากการศึกษาผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อสถานรองรับ ที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน

ที่มา
โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและสังคมในวง
กว้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้ออก
มาตรการหลายอย่าง ทั้งด้านสาธารณสุข การประกาศ
เคอร์ฟิว การกักตัว จำกัดการเดินทาง และรักษาระยะ
ห่าง มาตรการเหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทาง
อ้อมต่อการเลี้ยงดูเด็กในสถานรองรับต่างๆ และส่งผลให้
สถานสงเคราะห์เด็กต้องเผชิญความท้าทาย ในเรื่อง
ความยั่งยืนของการเลี้ยงดูเด็ก และผลสัมฤทธิ์จากการ
เลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพขนาด
เล็ก โดยเป็นการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 21 ครั้งกับผู้ก่อ
ตั้ง แหล่งทุนหรือผู้บริจาค และผู้อำนวยการสถาน
สงเคราะห์เด็กเอกชน ในเจ็ดประเทศ เป็นงานวิจัยที่
ออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจกับผลกระทบของโรคโค
วิด-19 ต่อการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กเหล่านี้
ทั้งในแง่การจัดหาทุน การจัดหาเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
การดูแลเด็ก การศึกษา ความสัมพันธ์ของเด็กกับ
ครอบครัว และการคืนเด็กสู่ครอบครัว ทั้งยังมุ่งศึกษาว่า
โรคโควิด-19 กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจใหม่กับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการเลี้ยงดูเด็กเชิงสถาบัน และรณรงค์
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีให้การเลี้ยงดูเด็กหรือ
ไม่อย่างไร

สรุปข้อค้นพบสำคัญของแหล่งทุนและผู้ให้การสนับสนุน
สถานเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน

1. ข้อค้นพบสำคัญบางประการ
ของสถานรองรับ ที่เข้าร่วมวิจัย
ได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมด จากแหล่งทุน
ในต่างประเทศ
ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ระบุว่าโรคโควิด-19
ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ
สถานรองรับเด็ก
พบว่า งบประมาณสนับสนุน
จากต่างประเทศมีน้อยลง
พบว่า มีรายรับน้อยลง จากกิจกรรมที่สร้าง
รายได้
มีรายได้น้อยลง จากอาสาสมัครและแขก
ที่มาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า

ข้อมูลเชิงลึก
ตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุนเกิดผลกระทบมากที่สุด ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีกิจกรรม
สร้างรายได้ รายงานว่า รายได้จากเงินบริจาคแบบก้อนเดียวหรือเป็นครั้งคราวที่มาจากต่างประเทศลดลง (เช่น การระดมทุน การ
จัดปาฐกถา และการรับอาสาสมัครหรือผู้เข้าเยี่ยม) และได้รับผลกระทบมากกว่า เมื่อเทียบกับแหล่้งทุนที่บริจาคอย่างสม่ำเสมอ แต่
ผู้ระดมทุนมีความสัมพันธ์กับผู้บริจาคเป็นการส่วนตัว จะได้รับผลกระทบทางการเงินลดน้อยกว่า
ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่ตระหนักว่า รูปแบบการหาทุนที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะจากแหล่งทุนต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืน ราวหนึ่งใน
สามของผู้ที่เกี่ยวข้อง (28.6%) มีแผนลดการพึ่งพาแหล่งทุนจากต่างประเทศ และพยายามแสวงหาแหล่งทุนอื่นที่ยั่งยืนกว่า ข้อค้น
พบนี้สนับสนุนหลักฐานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลลัพธ์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการทำงานสนับสนุนชุมชนและครอบครัว มีความคุ้มค่าเชิงงบ
ประมาณ มากกว่าการเลี้ยงดูเด็กในสถานรองรับ

แนวทางการทำงานต่อไป:
โรคโควิด-19 ถือเป็นโอกาสและแรงกระตุ้น ให้แหล่งทุนคำนึงถึงความยั่งยืนของการเลี้ยงดูเด็กใน
สถานรองรับ โดยให้พิจารณาควบคู่กันทั้งในด้านการเงินและประโยชน์ต่อเด็ก
(เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการพัฒนารูปแบบ วิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีความยั่งยืน) ซึ่งการใช้
เหตุผลด้านความยั่งยืนด้านการเงิน เป็นปัจจัยกระตุ้นให้แหล่งทุน/ผู้บริจาค วางแผนเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นอยู่ด้วย

2. ความจำเป็นของการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยระบุว่า จำนวนเด็ก
ที่อยู่ในการเลี้ยงดูลดลง ในช่วงที่
เกิดการระบาดใหญ่
ของเด็ก ในสถานรองรับที่เข้าร่วมวิจัย
ได้กลับคืนสู่ครอบครัวเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรระหว่าง การระบาดของโควิด-19

ระบุว่า เด็กบางส่วนได้กลับคืนสู่ครอบครัว
อย่างถาวรและระบุว่า ครึ่งหนึ่งของเด็ก
ที่คืนสู่ครอบครัว กลับไปโดยไม่มี
การวางแผนล่วงหน้า
ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ที่ยังให้การสนับสนุน
ด้านการเงิน หรือของใช้กับเด็กที่กลับคืนสู่
ครอบครัว
แม้จะเป็นการคืนเด็กสู่ครอบครัวโดยมิได้
มีการวางแผนล่วงหน้า แต่ 53.8% ของ
ผู้เข้าร่วมวิจัยระบุว่า ไม่มีรายงานที่
แสดงถึงข้อวิตกกังวลใดๆ, 38.5% มีรายงาน
ข้อกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพ (โดยมาก เป็น
รายงานเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่ลดลง หรือเพิ่ม
ขึ้น และการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ)
มีผู้เข้าร่วมเพียง 1 หน่วยงาน (5%) ที่ได้รับ
รายงานข้อกังวลเรื่องการคุ้มครองเด็กจากเจ้า
หน้าที่
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยวางแผนเปลี่ยน
ผ่านการดำเนินโครงการ สู่การให้เด็กได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น หรือในชุมชน
ของตัวเอง

ข้อมูลเชิงลึก
ข้อมูลที่สอดคล้องกันทั่วโลก ชี้ว่า ที่ผ่านมาเด็กได้ถูกพรากจาก
ครอบครัวและถูกนำไปเลี้ยงดูในสถานรองรับโดยไม่จำเป็น โดย
อ้างเหตุผลว่าเป็นเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้งและครอบครัวไม่
ประสงค์เลี้ยงดู หรือไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ เนื่องจากความ
ยากจน คำอธิบายเหล่านี้ได้ถูกท้าทายระหว่างการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 จากการคืนเด็กสู่ครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ
ในหลายกรณี ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางส่วนแสดงความประหลาดใจ
ที่ครอบครัว รวมทั้งเครือญาติ สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กเป็น
อย่างดี แม้ในช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์

เราได้เรียนรู้ว่าแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
การเลี้ยงดูเด็ก โดยครอบครัวเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
สถานการณ์ช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่กระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย พิจารณาถึงความเป็นไปได้ ของการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้
ครอบครัวเป็นฐาน และการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว เพื่อ
เป็นทางเลือกที่ออกจากการเลี้ยงดูเด็กโดยสถาบัน เป็นโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางส่วนได้ตระหนักว่า การคืนเด็กสู่ครอบครัว
สามารถทำได้แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย ทำให้ตระหนักว่า พวก
เขาสามารถให้ความสนับสนุนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เด็กได้
กลับคืนสู่ครอบครัวมากขึ้น และในหลายกรณี เด็กจำนวนมาก
ต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์นานเกินความจำเป็น ทั้งๆที่หากมี
ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่เหมาะสม เด็กเหล่านี้ก็จะ
สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ ทั้งนี้ รวมถึงการเลี้ยงดูเด็กใน
สถานรองรับ ด้วยเหตุผลเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา ก็เริ่มถูกตั้ง
คำถามมากขึ้น ถึงความสมเหตุสมผลของการพรากเด็กไปจาก
ครอบครัว

ผลกระทบ:
ข้อค้นพบเหล่านี้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อแหล่งทุนและผู้รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลี้ยงดูเด็กที่ไม่พึ่งพิง
สถาบัน อย่างไรก็ดี ด้วยแรงต้านในอดีตที่แหล่งทุนเคยปฏิเสธแนวคิดของการเลี้ยงดูโดยครอบครัว และจากแนวการปฏิบัติ
เดิม ที่แหล่งทุนยังให้องค์กรที่เลี้ยงดูเด็กในพื้นที่ ทำงานได้อย่างอิสระตามความเห็นของตน ส่งผลให้เกิดความลังเลในการพูด
คุยกับแหล่งทุนในประเด็นดังกล่าว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนไป หลายภาคส่วนได้เปิดใจยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น โดยไม่ประนีประนอมกับรูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ลดแรงต่อต้านได้ และนำสู่การ
พัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กในที่สุด

2. ความจำเป็นของการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน
ของผู้เข้าร่วมวิจัย ระบุว่า สถานการณ์ระบาดโควิด-19
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว

ของผู้ร่วมวิจัยมีแผน ที่จะเปลี่ยนวิธีการดูแลเด็ก
โดยปิดสถานรองรับ และเปลี่ยนไปให้การเลี้ยงดูเด็ก
โดยใช้ครอบครัวหรือชุมชนเป็นฐานแทน
ของผู้เข้าร่วมวิจัยมีแผนเปลี่ยนการให้บริการ
หรือแผนงาน เช่น การอบรมทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กับผู้ที่ออกจากการเลี้ยงดูของสถานรองรับ

ข้อมูลเชิงลึก:
จากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย การระบาดของโควิด-19 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กจากสถานรองรับ ไปสู่การ
ดูแลเด็กในรูปแบบอื่นๆที่หลากหลายขึ้น ผลวิจัยชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเสนอแนวคิดนี้ต่อผู้ให้ทุนหรือผู้บริจาคเฉพาะราย
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนที่ต่อเนื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำเสนอแนวความคิดใหม่นี้ มีคำแนะนำว่า ในบรรดาผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ระดมทุนจะมีบทบาทมากที่สุด ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการเลี้ยงดูเด็ก

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมาก เราต้องสื่อสารกับผู้บริจาคและแหล่งทุน
โลกพร้อมแล้วสำหรับแนวคิดใหม่นี้
สำหรับผู้ซึ่งไม่ได้รับผิดชอบการจัดหาทุน ประสบการณ์จากโรคระบาดที่ผ่านมา กระตุ้นให้เกิดการทบทวนและพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงเช่นกัน อย่างไรก็ดี พวกเขามักคิดถึงการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตการควบคุม
ของตน และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการรับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุน

เราพยายามลดจำนวนเด็กที่เข้ามาให้น้อยสุด และให้ความช่วยเหลือเฉพาะกับเด็กที่โตแล้ว
มากขึ้น ความคิดที่จะรับเด็กเพิ่มของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนไปช่วงที่เกิดโรคโควิด-19

ผลกระทบ:
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นบทบาทของผู้ระดมทุนและผู้บริจาคที่จะเป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งชี้ให้เห็นความสำคัญของแหล่งทุนที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากการสื่อสารกับภาคีที่เป็น
สถานรองรับเด็ก ยืนยันและสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูเด็ก กรณีที่ผู้อำนวยการไม่ได้เป็นผู้ระดมทุนหลัก
จำเป็นต้องมีแหล่งทุนสำรอง เพื่อสนับสนุนการให้เกิดการเปลี่ยนผ่านรูปแบบและวิธีให้การเลี้ยงดูเด็ก

แนวทางการทำงานต่อไป:
แม้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนล้วนสำคัญ แต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้บริจาคมีความสำคัญมาก เรา
ตระหนักว่า เงินบริจาคเป็นปัจจัยขับเคลื่อนรูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก หากการเลี้ยงดูเด็กในสถาน
รองรับยังได้รับเงินสนับสนุน ก็ย่อมดำเนินงานต่อไป แต่หากเงินสนับสนุนถูกมุ่งไปสู่ครอบครัว
ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แม้แหล่งทุนอาจมองว่าตนเป็นเพียงผู้ให้การ
สนับสนุน แต่ในทางปฏิบัติแหล่งทุนและผู้ระดมทุนยังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือ
กำหนดรูปแบบวิธีการเลี้ยงดูเด็ก
ให้พูดคุยกับสถานรองรับเด็กอย่างเปิดเผย ถึงการเลี้ยงดูเด็กที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน การศึกษานี้ชี้
ว่าการเริ่มต้นการสนทนาดังกล่าว ให้โอกาสผู้อำนวยการที่พร้อมจะเปิดใจ แต่ขาดความมั่นใจใน
การบริหารงบประมาณ ให้ได้พิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก

