คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 มกราคม 2537

จูดวน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
จูดวนกําลังกลายเปนโรคระบาด จากสยามประเทศไปสูสหรัฐอเมริกา และดวย
คําตัดสินของศาลแหงมลรัฐเวอรจิเนียเมื่อวันศุกรที่ 21 มกราคม 2537 ผูนําขบวนการเรียกรอง
สิทธิบุรุษพากันหวั่นเกรงวา ขบวนการตัดจูจะแผขยายอยางหาขอบเขตมิได
ผมเฝาติดตามขาวการพิจารณาคดีระหวางนายจอหน เวยน บ็อบบิตต (John
Wayne Bobbitt) กับนางลอเรนา ลีโอนอร บ็อบบิตต (Lorena Leonor Bobbitt) ดวยความสนใจ
ยิ่ง
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2536 เมื่อจอหนกลับจากการดื่มเหลากับเพื่อน
และเกิดอารมณทางเพศ จึงมีเพศสัมพันธกับลอเรนาผูเปนภรรยา ลอเรนาใหการกับตํ ารวจ
ในเวลาตอมาวา จอหนใชกําลังขมขืนเธอ โดยที่เธอมิไดเต็มใจจะมีเพศสัมพันธดวย จอหนหนัก
ถึง 84 กิโลกรัม ในขณะที่ลอเรนาหนักเพียง 43 กิโลกรัม จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่จอหนได
สิ่งที่ตนตองการ ภายหลังจากที่การสังวาสหรือที่ลอเรนาเรียกวาการขมขืนสุดสิ้นลง นางไดเดิน
ไปดื่มนํ้าในครัว และเห็นประกายแวววับจากคมมีด จึงความีดเขาหองนอน เธอตอวาสามีวา
ไมควรขืนใจเธอ การรวมเพศในลักษณะเชนนี้จะมีความสุขไดอยางไร แตจอหนบอกเธอวา
การบังคับรวมเพศทําใหเขามีอารมณปติสังวาส ลอเรนาตัดพอวา เมื่อจอหนเกิดปติสังวาสแลว
เหตุไฉนจึงไมชวยใหเธอเกิดปติสังวาสบาง และแลวเธอก็เปดผาหม แลวใชมีดเฉือนจูของจอหน
จากนั้นก็ขับรถนําจูไปทิ้งนอกบาน
ฝายจอหนก็เดินกุมฐานจูที่ชุมดวยเลือด พรอมทั้งรองครวญคราง และเรียก
เพื่อนรวมวงเหลาซึ่งมาคางที่อพารทเมนทใหพาไปสงโรงพยาบาล และนั่นเองที่เปนเหตุใหมีการ
จับกุมและสอบสวนลอเรนา โดยที่ในเวลาตอมาก็มีการตามหาจูสวนที่ถูกเฉือนจนพบ และแลว
จูสวนนี้ก็ถูกตอเติมเขาสูฐานเดิมของเจาของ หลังจากที่จากไปหลายชั่วโมง ทั้งนี้ดวยความ
สามารถของนายแพทยเจมส เซหน (James Sehn) บัดนี้ จอหนสามารถฉี่ไดตามปกติ แตจะมี
เพศสัมพันธอีกไดหรือไมตองรอคอยดูอาการของจูอีกสองป
การตัดจูของผูอื่นเปนอาชญากรรมที่มีโทษจําคุกถึง 20 ป ยิ่งถามีการวางแผน
ลวงหนาดวยแลว จะยิ่งมีโทษจําคุกมากกวานี้ อัยการแผนดินซึ่งเปนทนายฝายโจทกพยายาม
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นําเสนอขอมูลวา จําเลยตระเตรียมการตัดจูอยางมีแผนการ แตจําเลยพยายามตอสูวา จําเลย
ถู ก โจทกขม ขืน จนสุ ขภาพจิ ตเสียและมิอาจควบคุมตนเองไดชั่วขณะ จํ าเลยพยายามนํ าสืบ
พยานวา โจทกกระทําการทารุณจําเลยหลายกรรมหลายวาระ จนถึงกับตองแยกกันอยูชั่วคราว
ตัวจําเลยเองใหการในชั้นศาลวา โจทกมักจะขืนใจจําเลย บางครั้งบังคับใหจําเลยรวมเพศทาง
ทวารหนัก ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ใชชีวิตสมรส จําเลยตองเผชิญกับชีวิตอันรันทด ไมเพียงแต
จะไมมีความสุขทางเพศ หากยังตองถูกทารุณกรรม และสุขภาพจิตเสื่อมเสียอีกดวย กอนหนานี้
ลอเรนายื่นฟองจอหนในขอหาทารุณกรรมทางเพศ แตศาลยกฟอง
ประชาชนชาวอเมริกันเฝาติดตามการพิจารณาคดีนี้กันอยางกวางขวาง เนื่องจาก
มีการถายทอดทางสถานีโทรทัศน CNN อีกทั้งหนังสือพิมพประโคมขาวอยางครึกโครม คดีมี
แนวโนมที่จะกอใหเกิดสงครามระหวางเพศ ในระหวางการพิจารณาคดีนั้นเอง กลุมสิทธิสตรี
ไดมอบชอดอกไมแกลอเรนาเพื่อเปนกําลังใจ
มติของคณะลูกขุนที่เชื่อวา ลอเรนา บ็ อ บบิตตเสียสติชั่วขณะในขณะที่ตัดจู
ของจอหน บ็อบบิตต อันเปนผลจากความกดดันในชีวิตสมรส ทําใหผูพิพากษาตัดสินยกฟอง
แตกํ าหนดใหลอเรนาอยูภายใตการดูแลของโรงพยาบาลโรคจิตของรัฐเปนเวลา 45 วัน เพื่อ
สังเกตการณวา อาการเสียสติชั่วขณะของลอเรนาจะสรางปญหาแกสังคมหรือไม
ในทั น ที ที่ ผูพิ พ ากษาอ า นคํ าพิ พ ากษา ปฏิกิริยาสนองตอบตอคํ าพิพากษาก็
ปรากฏไปทั่วสหรัฐอเมริกา กลุมสิทธิสตรีพากันรองไชโยโหฮิ้ว เสียงวิพากษวิจารณดังขรมทั้งใน
รานอาหาร บาร และสํานักงานตางๆ เพราะผูคนจํานวนมากเฝาชมการพิจารณาคดีนี้ดวยความ
จดจอ เสียงไชโยยังดังมาจากเมืองบูเกย (Bucay) ประเทศอีคัวดอร อันเปนบานเกิดของลอเรนา
ดวย กอนหนานี้กลุมสิทธิสตรีอีคัวดอรออกประกาศขมขูวา หากลอเรนาตองโทษจําคุก หญิงสาว
ชาวอีคัวดอรจะตัดจูชาวอเมริกัน 100 คน
กลุมสิทธิบุรุษพากันสายหัวตอคําพิพากษาคดีนี้ และอดตั้งขอกังขามิไดวา เหตุ
ไฉนการตัดจูของผูอื่น ซึ่งเปนอาชญากรรมจึงไมถูกลงโทษ หากคํ าพิพากษาคดีนี้กลายเปน
บรรทัดฐานของสังคม ตอไปนี้บรรดาผูชายทั้งหลายตองดูแลจูของตนดวยความระมัดระวังมากขึ้น
เพราะคําพิพากษาคดีนี้จะสงเสริมใหสตรีใชความรุนแรงชนิดที่ไมเคยปรากฎมากอน
กลุมสิทธิสตรีโตแยงวา นัยสําคัญของคําพิพากษาคดีนี้ก็คือ ชีวิตอันรันทดของ
สตรีอันเปนผลจากทารุณกรรมของสามี เปนอาชญากรรมที่รายแรงกวาการตัดจู ตอแตนี้ไปบรรดา
สามีทั้งหลายจะตองระมัดระวังไมกระทําการกดขี่ทางเพศหรือกระทําการทารุณผูเปนภรรยา
ในระหว า งที่ มี ก ารพิ จ ารณาคดีบ็ อ บบิ ต ต นั่ น เอง เป น ช ว งเวลาเดี ย วกั บ ที่
ประธานาธิบดีคลินตันกําลังเจรจากับรัฐบาลยูเครนเพื่อลดทอนอาวุธนิวเคลียร ซึ่งจะเปนประโยชน
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ตอศานติสุขของโลก แตประชาชนชาวอเมริกันกลับไมสนใจขาวนี้ ขาวจูดวนสามารถยึดกุม
ความสนใจไดมากกวา สวนหนึ่งเปนเพราะวา การชมการพิจารณาคดีในศาลมีสภาพไมตางจาก
การชมละคอน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา คดีบ็อบบิตตเปนเรื่องใกลตัว และมีผลกระทบตอสังคม
และวัฒนธรรมอเมริกันโดยตรง
สังคมอเมริกันไดพัฒนามาถึงจุดที่สตรีมีสิทธิเสมอดวยบุรุษ สามีจะยึดครอง
ภรรยาประดุจการครอบครองทรัพยสินมิไดอีกตอไป แมแตการรวมเพศก็ตองเกิดจากความรวมใจ
ของทั้งสองฝาย ฝายหนึ่งจะขืนใจอีกฝายหนึ่งหาไดไม แตแมในสังคมที่เจริญแลวเชนสหรัฐ
อเมริกา สภาพการณที่สามีกระทําการทารุณภรรยายังคงปรากฏอยู
การตัดจูเปนการโจมตี `กลองดวงใจ' ของบุรุษ ดวยเหตุที่บุรุษใหความสําคัญแก
จูเปนอันมากนี้เอง จูจึงกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองไดโดยงาย ดังจะเห็นไดจากกระแส
การตอตานชาวญวนอพยพ เมื่อมีกระแสขาวในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียรวา อาหารที่
ขายโดยชาวญวนอพยพกอใหเกิดโรคจู ไมมีสิ่งใดที่บุรุษไทยจะเกรงกลัวมากไปกวาการที่จูเปน
โรคจู แตนาสังเกตวา การตอตานชาวญวนอพยพในยุครัฐบาลธานินทรมิไดมาจากบุรุษเทานั้น
สตรีไทยก็รวมตอตานดวย
หญิงไทยรูจักยุทธวิธีการตัดจูมานานแลว ขาวเรื่องนี้ปรากฏมาแลวไมนอยกวา
ทศวรรษ แตปจจัยที่ผลักดันใหหญิงไทยตัดจูสามีมิไดมาจากการที่ถูกสามีขมขืน หากแตเปน
เพราะสามีนอกใจ ดวยเหตุที่ในสังคมไทยภรรยาถูกถือเปน `ทรัพยสิน' ของสามี ภรรยาจึงตอง
รับศึ ก สามี ทุก รู ปแบบ ปรากฏการณที่สามีขมขืนภรรยาจึงไมอยูในสารานุกรมของหญิงไทย
หากสามีไมมีอาการวิปริตทางเพศหรือจิตเสื่อมทราม ภรรยาอาจทนหวานอมขมกลืนได แต
การนอกใจเปนเรื่องที่มิอาจทนได
หญิ ง ไทยมี เ ทคนิ ค การตั ด จู  ที่ เ ฉี ย บขาดอั น หญิ ง ชาติ อื่ น เที ย บได ย าก เพราะ
เจาหลอนเมื่อตัดแลวมิไดนําไปทิ้งในที่ซึ่งสามารถตามหาในภายหลัง หากแตตัดแลวโยนใหเปดกิน
นี่เปนความใจเด็ดของหญิงไทย บางทีแลวหญิงตางชาติอาจตองเรียนรูในการเลี้ยงเปดเพื่อใช
ประโยชนในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ในชวงเวลา 10 ปเศษที่ผานมานี้ แมจะมีขาวหญิงไทยตัดจูสามีหลายตอหลายคน
แตหามีขาวเกี่ยวกับการดํ าเนินคดีหญิงไทยเหลานั้นไม นับเปนความบกพรองของสื่อมวลชนที่
สนใจเฉพาะแตการเสนอขาวการตัดจูใหเปดกิน แตไมสนใจชะตากรรมของผูตัด ตลอดจน
ชะตากรรมของเปดที่กินจูนั้น

