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เด็กในสถานสงเคราะห์
ภาพรวมทั่วโลก

ภาพรวมของเด็กในสถานสงเคราะห์ทั่วโลก
เด็กที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ทั่วโลก มีจำ�นวนหลายล้านคน
โดยตัวเลขประเมินหนึ่งได้แสดงยอดรวมไว้สูงถึง 8,000,000 คน1
แต่หากพิจารณาช่องว่างในข้อมูลทางสถิติและข้อบ่งชี้ต่างๆ ที่ระบุว่า
“ยังมีสถานสงเคราะห์เด็กอีกมากมายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง”
นั่นหมายความว่า จำ�นวนเด็กในสถานสงเคราะห์ทั่วโลกที่แท้จริงนั้น มีมากกว่า
แปดล้านคน2

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเด็กกำ�พร้า

8 ล้านคน

เราทึกทักกันไปเองว่า ‘สถานสงเคราะห์เด็ก’ หรือ ‘สถานเลี้ยงเด็กกำ�พร้า’
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำ�พร้า ทว่าเด็กกว่า 80% มีพ่อหรือแม่ที่ยัง
มีชีวิตอยู3่
เด็กส่วนใหญ่สามารถกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัวของพวกเขาได้
หากได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม แม้ว่าสถานสงเคราะห์บางแห่งจะ
จัดเตรียมเจ้าหน้าผู้อุทิศตนเพื่อดูแลเด็กอย่างเพียงพอและเหมาะสม แต่
พวกเขาก็ไม่สามารถทดแทนครอบครัวได้
ผลการวิจัยตลอดแปดสิบปีที่ผ่านมาได้แสดงถึงผลกระทบเชิงลบที่
สถานสงเคราะห์มีต่อสุขภาพ พัฒนาการ และโอกาสในชีวิตของเด็ก
เหล่านี4้

เด็กในสถานสงเคราะห์: ข้อมูลของประเทศต่างๆ

สาธารณรัฐเช็ก 9,561 คน13

ตัวเลขเหล่านี้ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจำ�นวนเด็ก
ในสถานสงเคราะห์ของหลายๆประเทศ ทั่วโลก

มอลโดวา 2,955 คน

95%

400,000 คน

15

มีพ่อหรือแม่ที่
ยังมีชีวิตอยู่

96%16 มีพ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่

อย่างไรก็ตาม เรายังขาดแคลนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถาน
สงเคราะห์เด็กทั้งหมด และเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ
จึงทำ�ให้อีกหลายๆ ประเทศไม่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี้ ส่วนใน
หลายๆประเทศ ได้เปลี่ยนรูปแบบการดูแลเด็กในสถาน
สงเคราะห์ ไปสู่การดูแลเด็กในสภาพแวดล้อมของครอบครัว
เช่น ครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นการดูแลทางเลือกหนึ่ง
สำ�หรับเด็กที่ไม่สามารถอาศัยอยู่กับครอบครัวของตนเองได้

บัลแกเรีย 3,262 คน17

98% มีพ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่

ยูเครน 117,600 คน

15,000คน

19

ยูเครน 12

21

20,000 คน

65,000 คน

85%

เนปาล25
มากกว่า

18

โมร็อกโก

เม็กซิโก5

รัสเซีย20

98%14 มีพ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่

ญี่ปุ่น26

60%

35,000 คน

มีพ่อหรือ
แม่ที่ยังมี
ชีวิตอยู่

สาธารณรัฐโดมินิกัน7

30,000 คน

3,200 คน
80%

เฮติ6

โบลิเวีย 8

15,000 คน
ปารากวัย สูงถึง
5,000 คน
9

12,000 คน

กานา22

พ่อหรือแม่
หรือญาติ
ใกล้ชิดที่ยังมี
ชีวิตอยู10
่

30,000 คน

กัมพูชา 27

4,500 คน

90%

มีพ่อหรือ
แม่ที่ยังมี
ชีวิตอยู่

อินโดนีเซีย28 สูงถึง
500,000 คน

54%

มีพ่อหรือ
แม่ที่ยังมี
ชีวิตอยู่

รวันดา 23

2,500 คน

อย่างน้อย

90%

มีพ่อหรือ
แม่ที่ยังมี
ชีวิตอยู่

อาร์เจนตินา10
17,000 คน

บราซิล11

50,500 คน

78%

มีพ่อหรือ
แม่ที่ยังมี
ชีวิตอยู่

ศรีลังกา24

21,000 คน

90%

มีพ่อหรือ
แม่ที่ยังมี
ชีวิตอยู่

94%

มีพ่อหรือ
แม่ที่ยังมี
ชีวิตอยู่

77%

มีพ่อหรือ
แม่ที่ยังมี
ชีวิตอยู่

มีพ่อ
หรือแม่
ที่ยังมี
ชีวิตอยู่
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การขจัดความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเด็กกำ�พร้า

รัสเซีย30

ตุรกี12

แผนที่นี้แสดงให้เห็นถึงอัตราร้อยละของเด็กใน
สถานสงเคราะห์ซึ่งมีพ่อหรือแม่อย่างน้อยหนึ่งคนที่ยัง
มีชีวิตอยู่ เด็กจำ�นวนมากเหล่านี้สามารถกลับไปอาศัย
อยู่กับพ่อแม่โดยกำ�เนิดของพวกเขาได้หากได้รับ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

95%

60%
บัลแกเรีย18

98%

เนปาล25

85%

มอลโดวา16
สาธารณรัฐเช็ก14

96%

99%
เฮติ29

80%

กานา22

กัมพูชา27

90%

77%
อินโดนีเซีย31

โบลิเวีย8

54%
ปารากวัย9

90%

94%

รวันดา21

78%
ศรีลังกา24

94%
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ความยากจน

ความพิการ
ความบกพร่องในการเรียนรู้
ความเจ็บป่วย

การเลือกปฏิบัติ

การสรรหาเด็ก การค้าเด็ก
และการแสวงหาประโยชน์
จากเด็ก

ในประเทศส่วนใหญ่
ความยากจน ถือว่าเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนหลักที่ทำ�ให้เด็กต้อง
ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์32
พ่อแม่ที่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อ
อาหาร เสื้อผ้า หรือส่งลูกไป
โรงเรียนนั้น มีทางเลือกไม่
มากนัก

เด็กที่มีความพิการ มีความ
เสี่ยงสูงในการต้องอยู่ในสถาน
สงเคราะห์36 เนื่องจากบ่อยครั้ง
ที่ครอบครัวไม่สามารถเข้าถึง
บริการความช่วยเหลือที่
เหมาะสมได้37 หรือไม่มีสถาน
ศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความ
พิการในท้องถิ่น

จากรายงานของ
คณะกรรมาธิการยุโรป พบว่า
เด็กชาวโรมา (ชนเผ่าเร่ร่อน) ที่
ไม่มีความพิการใดๆ มักถูกจัดหา
ที่เรียนให้อย่างผิดๆ ใน
‘โรงเรียนเด็กพิเศษ’ สำ�หรับการ
บำ�บัดเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางจิต41

ในบางประเทศ พ่อแม่ที่
ยากจน ได้รับการเสนอเงินให้
เพื่อแลกกับตัวเด็ก

52% ของเด็กใน
สถานสงเคราะห์
ที่เซียร์ราลีโอน
ถูกส่งตัวไปที่นั่น
เนื่องจากความ
ยากจน33

ทัศนคติของคนในสังคมก็อาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเรื่องนี้
เช่นกัน

90% ของเด็ก
11 ล้านคน ‘ที่ถูกทิ้ง
หรือเป็นเด็กกำ�พร้า’ ในมาลาวี มีการ
รายงานว่าสถาน
ในอินเดีย
สงเคราะห์มากกว่า
เป็นเด็กผู้หญิง42
50% ดำ�เนิน
การโดยตรงเพื่อ
‘สรรหา’ เด็ก โดย
การสนับสนุนให้พ่อ
แม่ส่งตัวลูกของพวก
เขาเข้าไปอยู่ใน
สถานสงเคราะห์44

จากการวิจัยโรงพยาบาล
ผดุงครรภ์ในยุโรป 75% ของ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลระบุ
ว่า มีความเป็นไปได้ว่าความ
ยากจน เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้
ทอดทิ้งลูก34
ในประเทศจีน เด็กทารกมักถูก
ทิ้งอยู่บ่อยๆ เนื่องจากพ่อแม่
ของพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล35

ในบางประเทศ พ่อแม่จะได้รับ
การสนับสนุนให้ส่งตัว
เด็กทารกที่มีความพิการเข้าไป
อยู่ในสถานสงเคราะห์38 ส่วน
ในบางประเทศ เด็กพิการถูก
มองว่านำ�โชคร้ายมาให้หรือ
ต้องคำ�สาป39

45% ของเด็กใน
สถานสงเคราะห์
ของรัสเซียเป็นเด็ก
ที่มีความพิการ40

สถานสงเคราะห์ที่ทุจริตและ
หน่วยงานตัวแทนการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ขาด
จริยธรรม จะได้รับผลกำ�ไร
จากเด็กเหล่านี้ผ่านการรับเงิน
บริจาค หรือโดยการค้าเด็ก43

การทารุณกรรมเด็ก
หรือ การทอดทิ้งเด็ก
เด็กบางคนไม่สามารถอาศัยอยู่
กับพ่อแม่ของตนได้ เนื่องจาก
ถูกทารุณกรรม หรือถูกทอด
ทิ้ง อย่างไรก็ตาม บรรดาสถาน
สงเคราะห์เด็กก็ถูกกล่าวหาใน
เชิงลบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
เช่นกัน45
เด็กเหล่านี้ต้องการการดูแลใน
สภาพแวดล้อมของครอบครัวที่
ให้การปกป้องคุ้มครองและมีการ
ติดตามอย่างถี่ถ้วน
ในหลายๆ ประเทศเด็กถูกส่งไป
ยังสถานสงเคราะห์เนื่องจากถูก
ทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง มี
สัดส่วนค่อนข้างน้อยเทียบกับ
สาเหตุอื่นๆ46

จากการสำ�รวจ
ประเทศในยุโรป 11
ประเทศ พบว่าเด็ก
14% ได้ถูกส่งตัว
เข้าสถานสงเคราะห์
เนื่องจากถูกทารุณ
กรรมหรือถูกทอดทิ้ง47
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ทางแก้ปัญหา
การส่งตัวเด็กเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกที่ไม่จำ�เป็น ยังมีทางเลือกอื่นๆ
ที่คุ้มค่ากว่า เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่สามารถ
ปกป้องคุ้มครองเขาได้

2

1

3

การป้องกันการแยกจากกัน

การช่วยให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ร่วมกัน

การดูแลทางเลือกสำ�หรับเด็ก

หน่วยงานบริการต่างๆ ภายในชุมชนสามารถป้องกัน
ไม่ให้ครอบครัวต้องแยกจากกันและเป็นสาเหตุให้เด็ก
จำ�นวนมากต้องเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ได้
เช่น โรงเรียน หน่วยงานดูแลสุขอนามัย การสนับสนุน
ทางการเงินและกฎหมาย บริการสำ�หรับพ่อแม่และเด็กที่มี
ความพิการ คำ�แนะนำ�ในการทำ�หน้าที่ผู้ปกครองที่ดี การ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก และการให้ความคุ้มครองทางสังคม
และอื่นๆ อีกมากมาย48
เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีหลักฐานได้ชี้ให้เห็นว่า การสนับสนุน
ครอบครัวโดยผ่านบริการสังคมสงเคราะห์มีค่าใช้จ่ายถูก
กว่าค่าเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นอย่างมาก49

80% ของเด็กในสถานสงเคราะห์มีพ่อหรือแม่อย่างน้อย
หนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และสาเหตุของการต้องแยกจากกัน
นั้นมีหลายอย่าง รวมถึงความยากจน ความพิการ ความ
สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและบริการฉุกเฉิน
ต่างๆ50
เด็กจำ�นวนมากสามารถกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัวโดย
กำ�เนิดของตนเองได้เมื่อได้รับบริการการช่วยเหลือใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำ�หรับเด็กที่เคยอยู่ใน
สถานสงเคราะห์เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน โดยต้อง
มั่นใจว่าเด็กแต่ละคนจะได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวที่เหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก

ในกรณีที่เด็กไม่สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดย
กำ�เนิดของตนเองได้ (รวมถึงในกรณีของการทารุณกรรม
เด็กหรือการทอดทิ้งเด็ก) เด็กสามารถอาศัยอยู่กับญาติ
ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือพ่อแม่บุญธรรม ภายใต้การดูแล
ที่เป็นทางเลือกอื่นในสภาพแวดล้อมของครอบครัว51 ผู้ที่มี
ศักยภาพในการดูแลทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรอง ได้รับ
การฝึกอบรม และมีการตรวจติดตามอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้
มั่นใจว่าสถานที่ซึ่งจัดการให้เด็กไปอาศัยอยู่นั้นมีความ
ปลอดภัยและมีการคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
หลัก สำ�หรับกรณีของเด็กวัยรุ่น ในบางครั้งอาจจำ�เป็นที่
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