วิวฒ
ั นาการและการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการแกเด็ก
ในสภาวะยากลําบากของสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกา รัฐจะใหความสําคัญตอบทบาทของครอบครัวเปนอยางมาก และจะ
ไมเขาไปแทรกแซงโดยไมจําเปน ดังนั้น สหรัฐฯ จึงไมมีนโยบายแหงชาติเกี่ยวกับครอบครัวอยาง
เปนทางการ จะมีเพียงเฉพาะกฎหมายในระดับทองถิ่น และระดับมลรัฐ ซึ่งใหการดูแลเกี่ยวกับ
สัมพันธของครอบครัวกับสวัสดิการเด็ก โดยเฉพาะเด็กถูกทารุณกรรม และเด็กถูกทอดทิ้ง ตั้งแต
ในยุคแรก ๆ
การคนพบเด็กถูกทารุณกรรม
ในอดีตทีผ่ า นมา ถือกันวาเด็กเปนสมบัติของผูปกครอง ดังนั้น ผูปกครองจะลงโทษ
เด็กอยางไรก็ได นับตั้งแตการลงโทษอยางรุนแรงหรือแมแตการขับไลเด็กออกจากบาน เพื่อใหเด็ก
หลาบจําและเชื่อฟง ปรากฎการณเชนนี้มีใหเห็นกันอยางดาดดื่นในสหรัฐอเมริกา ในระยะตอมา
ซึง่ เปนยุคของการปฎิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ไดกอใหเกิดปญหาใหม ๆ ขึ้นมา
ปญหาเหลานี้ ไดแก ปญหาความแออัดของเมือง และการมีระบบสุขาภิบาลที่ไมเพียงพอ ในยุคนี้มี
ความเชือ่ วา เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน ควรจะถูกรับเขาไวในสถานสงเคราะห เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู “คานิยมทางสังคมที่เหมาะสม” เชือ่ กันวาความยากจนและสภาวะความเปนอยูที่แรนแคน
จะนําไปสูการมีคานิยมในทางที่ผิด ซึ่งผูปกครองอาจถายทอดใหกับเด็กในความดูแลได สถาน
สงเคราะห อยางเชน New York House of Refuge (สถานคุมครองสวัสดิภาพแหงนิวยอรค) ไดถูก
สรางขึน้ เพือ่ ดูแลแกเด็กที่ถูกทอดทิ้งขาดการเอาใจใส และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ไปจากปทัสถาน
ของสังคม อยางไรก็ตาม จุดเนนของการดําเนินงานมิไดอยูที่การคุมครองสวัสดิภาพเด็กจากการ
ถูกผูปกครองกระทํ าทารุณ หรือทอดทิ้ง หากแตเปนเพื่อชวยแกไขปญหาความยากจนของ
ครอบครัวมากกวา
ในชวงตอนตนของศตวรรษที่ 20 ปรัชญาดานการดูแลเด็ก จะยังคงตั้งอยูบนแนวคิด
สถานคุมครองสวัสดิภาพ (House of refuge) แมกระทั่งการกอตั้งศาลเยาวชนในสมัยปจจุบัน
ก็มไิ ดมแี นวคิดที่แตกตางไปจากการคุมครองสวัสดิภาพเด็กเทาไรนัก จุดเนนยังคงอยูที่การแยกเด็ก
ออกจากครอบครัว ไมใชการฟนฟูสมรรถภาพ หรือการแกไขปญหาแกผูปกครอง จวบจนในระยะ
หลังไดใหความสนใจตอเด็กโดยตรงมากขึ้น มีการปฏิบัติตอเด็กที่แตกตางไปจากผูใหญ และได
ริเริม่ โปรแกรมใหม ๆ ที่ใหการชวยเหลือเพื่อใหเกิดความมั่นคงดานการเงินแกครอบครัวที่มีเด็กอยู
ในความดูแล ซึ่งเปาหมายของนโยบายหรือโปรแกรมทางสังคมมิไดอยูที่การแกไขพฤติกรรมของ

-2ผูป กครองทีท่ าทารุ
ํ ณกรรมเด็ก เนื่องจากเปนที่ยอมรับกันวา ผูปกครองยังคงใชวิธีการขมขูแกเด็ก ๆ
ในความดูแลอยู
ปญหาการกระทําทารุณกรรมเด็ก หรือทอดทิ้งเด็กในสหรัฐอเมริกา มิไดถูกหยิบยก
โดยนักปฏิรูปสังคม หรือนักวิชาชีพทางดานกฎหมาย หากแตเปนนักรังสีวิทยาเด็ก (pediatric
radiologist) ซึง่ ไดชใี้ หเห็นวาการกระทําทารุณกรรมเด็กเปนปญหาหรือ “อาการ” ของสังคมและ
ปลุกใหวิชาชีพกฎหมายและสังคมไดเกิดความตระหนัก อยางไรก็ตาม นักรังสีวิทยาเด็กมิไดเปน
วิชาชีพแรกทีพ่ บเห็นการกระทําทารุณกรรมเด็ก แทจริงแลวไดแก เจาหนาที่หองฉุกเฉิน และแพทย
ประจําบาน
อยางไรก็ตามมีปจจัยอยางนอย

4

ประการ ที่ทําใหบุคลากรเหลานี้เพิกเฉยตอ

ปญหา คือ
1. การกระทําทารุณกรรมเด็ก โดยปกติแลวไมเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค (เปนเรื่องทาง
สังคม)
2. แพทยอาจไมเชื่อวาผูปกครองกระทําทารุณกรรมตอเด็ก
3. ในกรณีที่ผูปกครองเด็กเปนผูปวยของแพทย การเปดเผยพฤติกรรมทารุณกรรม
เด็กจะผิดจรรยาบรรณในเรื่องการรักษาความลับของผูปวย
4. แพทยอาจไมตองการเขาไปยุงเกี่ยวกับการรายงานเหตุกระทํ าทารุณกรรมเด็ก
เพราะตองเสียเวลา ในการเปนพยานในศาล
นักรังสีวิทยาเด็กกลาเปดเผยพฤติกรรมการกระทําทารุณกรรมเด็ก เพราะพวกเขา
ไมไดเกี่ยวของกับเด็กและครอบครัวโดยตรง ไมตองกังวลเกี่ยวกับการปกปดความลับและการเขา
ไปยุง เกีย่ วในกระบวนการศาล ในทางตรงกันขาม การเปดเผยใหสาธารณชนทราบ ไดชวยยก
สถานภาพของนักรังสีวทิ ยาเด็ก และการยอมรับจากแพทยในการทํางานเพื่อแกปญหาการกระทํา
ทารุณกรรมเด็กรวมกัน กลาวไดวา จําเปนอยางยิ่งที่วิชาชีพแพทยจะตองใหความสนใจ มีสวน
ควบคุมปญหา กระทําทารุณกรรมเด็ก โดยการกระทําทารุณกรรมเด็กจะตองถูกมองวาเปนปญหา
ในทางการแพทยมากกวาปญหาทางสังคมหรือทางกฎหมาย มิเชนนั้นแพทยจะถูกลดบทบาทลง
ในการวินจิ ฉัยโรค ในป 1962 การกระทําทารุณกรรมเด็กไดถูกบัญญัติศํพทไวในทางการแพทยวา
เปนอาการที่เด็กถูกทําลาย (The battered-child syndrome) หรือในกระบวนการรักษา
ในป 1962 – 1965 ทุกมลรัฐไดผานกฎหมายวาดวยการกระทําทารุณกรรมเด็กและ
มุงปรับปรุงวิธีการแทรกแซงพฤติกรรมทารุณกรรมเด็ก ในปจจุบันกฎหมายวาดวยการกระทํา
ทารุณกรรมเด็ก เนนการฟนฟูสภาพของผูปกครองมากกวาการลงโทษ ผูคนสวนใหญจะรายงาน

-3พฤติ ก รรมการกระทํ าทารุณกรรมเด็ กไปยั ง หนว ยงานดา นสวัสดิ ก ารมากกวา หนว ยงานดา น
กฎหมาย ซึง่ บริการสังคมที่จัดใหแกผูปกครองที่กระทําทารุณกรรมเด็ก จะมีทั้งในรูปรายบุคคลและ
รายกลุม กลุมชวยเหลือตนเอง (เชน กลุมผูปกครองที่ไมเปดเผยตนเอง หรือ Parents Anonymous
เปนตน ) สามารถทําหนาที่ในการแกปญหาของสมาชิกในกลุมไดดี และบริการสําหรับผูปกครองที่
กระทํ าทารุณกรรมเด็กหรือทอดทิ้งเด็ก ไดกลายเปนสวนหนึ่งของสถาบันครอบครัวไปแลวใน
ปจจุบัน
การทารุณกรรมเด็กและบทบาทของรัฐบาลกลาง
บทบาทสําคัญของรัฐบาลในการดูแลสวัสดิการแกเด็ก เริ่มตั้งแตการกอตั้งสํานักเด็ก
(children’s Bureau) ขึ้นในป 1912 ซึ่งไดกํ าหนดขอบขายสวัสดิการเด็กอยางกวางขวาง
ครอบคลุมถึงแรงงานเด็ก เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และเด็กกําพราภายใตกฎหมายประกัน
สังคม 1935 หัวขอ 5 ไดระบุใหสํานักฯ รวมมือกับมลรัฐในการพัฒนาสวัสดิการเด็ก การจัดบริการ
สําหรับเด็ก ไดเผยแพรขยายมากขึ้นในป 1960 เปนตนมา รัฐสภาไดผานกฎหมายปองกันและ
แกไขการทารุณกรรมเด็ก และไดจัดตั้งสํานักงานแหงชาติขึ้นเพื่อดูแลเด็กถูกกระทําทารุณกรรม
เด็กถูกทอดทิง้ ตลอดจนการศึกษา วิจัยปญหาเหลานี้ ในป 1980 ไดออกกฎหมายการรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรมและคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากนี้ยังไดริเริ่มโครงการใหม ๆ ภายใตกฎหมาย
ฉบับเดียวกันในหัวขอที่ 4 (E) มีดังนี้
1. เพือ่ คุม ครองสวัสดิภาพเด็ก และสงเสริมสวัสดิการแกเด็กทุกคน รวมถึงเด็กพิการ
เด็กไรที่อยูอาศัยตองการพึ่งพิง หรือถูกทอดทิ้ง
2. ปองกันและแกไขปญหาใด ๆ
ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ก็ตามที่จะสงผลใหเด็กถูกกระทําทารุณกรรม

3. ปองกันการแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไมจําเปน โดยการชวยคนหาสาเหตุ
ของปญหาครอบครัว และชวยใหครอบครัวแกไขปญหาของตนเองได เพื่อปองกันปญหาครอบครัว
ลมสลาย เพื่อใหเด็กสามารถอาศัยอยูในครอบครัวได
4. ฟน ฟูปรับสภาพแกครอบครัวของเด็ก ซึ่งเด็กไดแยกออกมา โดยการจัดบริการให
แกเด็กและครอบครัว เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอีกครั้ง
5. จัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมใหแกเด็ก ในกรณีที่การฟนฟูดานสภาพ
ความเปนอยูของครอบครัวไมสามารถกระทําได
6. จัดหาบริการอยางพอเพียงใหแกเด็ก ที่ไมสามารถกลับไปอยูรวมกับครอบครัว
หรือไมสามารถจัดหาครอบครัวบุญธรรมใหได

-4ภายใตกฎหมายนี้ รัฐจะมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน
และในระยะตอไปตามความเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาเด็กไดมีครอบครัวที่ถาวร
ขอบขายของเด็กที่ไดรับการปฏิบัติอยางไมเหมาะสม
การปฏิ บัติต อเด็ ก อยา งไม เ หมาะสม ประกอบด วยพฤติกรรม การทอดทิ้งเด็ก
การกระทําทารุณกรรมตอเด็กเกิดขึ้นเมื่อเด็กไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง เชน กระดูกหัก ฟกชํ้าหรือ
ไหม และอาจหมายรวมถึงการกระทําทารุณกรรมทางอารมณ และทางเพศแกเด็กดวย สวนการ
ทอดทิ้งเด็กเกิดขึ้นเมื่อผูปกครองไมสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน ในการดํารงชีพ
ของเด็กได เชน ไมสามารถใหการศึกษาที่เหมาะสม การขาดการตอบสนองดานจิตใจ (อาทิ พราก
เด็กจากผูอื่น) เปนตน
การนับจํานวนเด็กถูกทอดทิ้ง หรือถูกกระทําทารุณกรรม ขึ้นอยูกับการนิยาม รัฐบาล
กลางไดกาหนดคํ
ํ
านิยามไว 2 ประเภท เพื่อใชคาดประมาณความรุนแรงของปญหา ประเภทแรก
คือ ดูจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแลว ในขณะที่ประเภทที่ 2 จะนับรวมถึงเด็กที่เสี่ยงตอการ
ถูกกระทําทารุณกรรมดวย ภายใตประเภทแรก พบวา เด็กถูกกระทําทารุณกรรมมีจํานวนมากกวา
เด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ ซึง่ สวนมากจะถูกกระทําทารุณกรรมทางรางกาย อารมณและทางเพศ และภายใต
ประเภททีส่ อง เด็กถูกทอดทิ้งมีจํานวนมากกวาเด็กถูกทารุณกรรม ที่พบมากไดแก ดานการศึกษา
รางกาย และอารมณ เด็กหญิงมักจะถูกทารุณกรรมมากกวาเด็กชาย และเด็กที่มีอายุมากจะตก
เปนเหยื่อมากกวาเด็กที่มีอายุนอย ในขณะที่เด็กที่มีอายุนอยอาจถูกทารุณกรรมจนถึงแกชีวิต
เชือ้ ชาติ และเผาพันธุไมมีสวนสัมพันธตอการถูกทารุณกรรมเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย
มักไดรบั การปฏิบตั อิ ยางไมเหมาะสม และที่นาเปนหวงก็คือ ในจํานวนเด็กทุก ๆ 16 คน ที่ถูก
ทารุณกรรม มีเด็กเพียงจํานวน 7 คนเทานั้นที่ถูกรายงานอยางเปนทางการยังหนวยงานพิทักษสิทธิ
เด็ก (child protective service) ถึงแมทกุ มลรัฐจะออกกฎหมายใหผูพบเห็นการกระทําทารุณ
กรรมเด็กตองรายงานตอเจาหนาที่ แตพบวามีคนจํานวนมากที่ละเลย เนื่องจากไมเห็นความ
สําคัญของปญหาดังกลาว
ปญหาเกี่ยวกับระบบ
กลาวไดวา มีอุปสรรคมากมายในการจัดสวัสดิการใหแกเด็ก นับตั้งแตปริมาณความ
ตองการมากกวาบริการที่มีอยู ทําใหหนวยงานดานสวัสดิภาพเด็กของมลรัฐ ไมสามารถใหบริการ
แกเด็กและครอบครัวที่จําเปนเรงดวนได พลเมืองดีมักมีความโกรธเคือง เมื่อพบวาการรายงานการ
กระทําทารุณกรรมเด็กผานโทรศัพทสายดวน (hot lines) ของตนไมไดรับการแกไขปญหา สาธารณ
ชนมักโกรธแคน เมื่อพบวามีเด็กถูกทารุณกรรมในครอบครัวจนบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต
เนื่องจากไมไดถูกแยกออกจากครอบครัวอยางทันทวงที ในขณะเดียวกันมีรายงานวาเด็กถูกแยก
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ถูกตํ าหนิในทุกกรณี เนื่องจากเปนที่ตองรับผิดชอบในการสืบสวนปญหา ซึ่งในความเปนจริง
นักสังคมสงเคราะหจานวนมากไม
ํ
ใชนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ และขาดความรู ทักษะที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การตองรับผิดชอบงานที่มากเกินไป (high caseloads) คาตอบแทน
นอยและภาระกดดันในการทํางาน ทําใหมีอัตราเขา – ออกของนักสังคมสงเคราะหสูงมาก ซึ่ง
สงผลโดยตรงตอระบบการจัดสวัสดิการแกเด็ก
นอกจากนี้ การตัดสินใจแยกเด็กออกจากครอบครัวนับเปนเรื่องที่ยาก แมกระทั่งใน
กรณีทเี่ ด็กถูกกระทําทารุณกรรมอยางรุนแรง เพราะการพรากเด็กออกจากครอบครัวอาจทําใหเด็ก
รูสึกช็อคได นอกจากนี้การหาสถานที่ทดแทนครอบครัวที่เหมาะสมแกเด็ก นับเปนเรื่องที่ยุงยาก
เชนกัน เวนแตเด็กที่ถูกแยกออกจากครอบครัวในระยะสั้น ๆ อาจใหไปอาศัยอยูกับญาติหรือ
เพือ่ นบาน สวนจํานวนครอบครัวทดแทนที่มีอยูในปจจุบัน ถือวาไมเพียงพอ และในบางครั้งเด็ก
ถูกกระทําทารุณกรรมซํ้าในครอบครัวทดแทนเหลานี้ดวย ดังนั้น เพื่อเปนหลักประกันวา เด็กจะ
สามารถอยูก บั ครอบครัวของเขาไดนานเทาที่จะเปนไปได จึงเกิดแนวคิดที่วา อาจจะตองมีการแยก
ผูก ระทําทารุณกรรมเด็กออกจากครอบครัวแทนการแยกเด็กออกไป ซึ่งจากประสบการณที่ผานมา
พบวา เด็กจํ านวนมากคิดวาการแยกเขาออกจากครอบครัวนั้น เปนการลงโทษมากกวาการ
คุมครองสวัสดิภาพ
การจัดหาครอบครัวบุญธรรมใหแกเด็กยังกระทําไดไมทั่วถึงเชนกัน มีผูที่ประสงคจะ
รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจํานวนมาก แตตองการเฉพาะเด็กที่มีสุขภาพดี ผิวขาว ซึ่งเด็กที่มีอยูมัก
ขาดคุณสมบัตเิ หลานั้น ในขณะที่ปญหาของเด็กที่เกิดมาพรอมอาการติดยา หรือการติดเชื้อ
มีจานวนเพิ
ํ
่มมากขึ้น
ปญหาเด็กถูกกระทําทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง ไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง การ
แทรกแซงและการบําบัดแกไข จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิกในครอบครัวทุกคน
หนวยงานคุมครองสวัสดิภาพเด็กและศาล มักใหโอกาสผูปกครองที่กระทําทารุณกรรมเด็กไดรับ
การชวยเหลือ แตบอยครั้งการชวยเหลือนี้มีไมเพียงพอ มีผูคอยใชบริการของหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร เปนจํานวนมาก ในขณะที่การขอรับบริการจากภาคเอกชนจะตอง
เสียคาใชจายสูง การใหความชวยเหลือในบางโปรแกรมประสบผลสําเร็จดวยดี ในขณะที่การให
บริการและความชวยเหลือในบางเรื่อง (อาทิ ดานการแกไขปญหาการกระทําทารุณกรรมทางเพศ
ตอเด็ก) ยังขาดผูชํานาญการที่จะใหบริการอยู
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