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จูดวน

  รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           จูดวนกํ าลังกลายเปนโรคระบาด จากสยามประเทศไปสูสหรัฐอเมริกา และดวย 
คํ าตัดสินของศาลแหงมลรัฐเวอรจิเนียเมื่อวันศุกรที่ 21 มกราคม 2537 ผูนํ าขบวนการเรียกรอง 
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 จอหนใชกํ าลังขมขืนเธอ โดยที่เธอมิไดเต็มใจจะมีเพศสัมพันธดวย จอหนหนัก 
ถึง 84 กิโลกรัม ในขณะที่ลอเรนาหนักเพียง 43 กิโลกรัม จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่จอหนได 
ส่ิงที่ตนตองการ ภายหลังจากที่การสังวาสหรือที่ลอเรนาเรียกวาการขมขืนสุดสิ้นลง นางไดเดิน 
ไปด่ืมนํ้ าในครัว และเห็นประกายแวววับจากคมมีด จึงความีดเขาหองนอน เธอตอวาสามีวา 
ไมควรขืนใจเธอ การรวมเพศในลักษณะเชนนี้จะมีความสุขไดอยางไร แตจอหนบอกเธอวา  
การบังคับรวมเพศทํ าใหเขามีอารมณปติสังวาส ลอเรนาตัดพอวา เมื่อจอหนเกิดปติสังวาสแลว  
เหตุไฉนจึงไมชวยใหเธอเกิดปติสังวาสบาง และแลวเธอก็เปดผาหม แลวใชมีดเฉือนจูของจอหน 
จากนั้นก็ขับรถนํ าจูไปทิ้งนอกบาน
           ฝายจอหนก็เดินกุมฐานจูที่ชุ มดวยเลือด พรอมทั้งรองครวญคราง และเรียก 
เพื่อนรวมวงเหลาซึ่งมาคางที่อพารทเมนทใหพาไปสงโรงพยาบาล และนั่นเองที่เปนเหตุใหมีการ 
จับกุมและสอบสวนลอเรนา โดยที่ในเวลาตอมาก็มีการตามหาจูสวนที่ถูกเฉือนจนพบ และแลว 
จูสวนนี้ก็ถูกตอเติมเขาสูฐานเดิมของเจาของ หลังจากที่จากไปหลายชั่วโมง ทั้งนี้ดวยความ 
สามารถของนายแพทยเจมส เซหน (James Sehn) บัดนี้ จอหนสามารถฉี่ไดตามปกติ แตจะมี 
เพศสัมพันธอีกไดหรือไมตองรอคอยดูอาการของจูอีกสองป
           การตัดจูของผูอ่ืนเปนอาชญากรรมที่มีโทษจํ าคุกถึง 20 ป ยิ่งถามีการวางแผน
ลวงหนาดวยแลว จะยิ่งมีโทษจํ าคุกมากกวานี้ อัยการแผนดินซึ่งเปนทนายฝายโจทกพยายาม 
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นํ าเสนอขอมูลวา จํ าเลยตระเตรียมการตัดจูอยางมีแผนการ แตจํ าเลยพยายามตอสูวา จํ าเลย 
ถูกโจทกขมขืนจนสุขภาพจิตเสียและมิอาจควบคุมตนเองไดชั่วขณะ จํ าเลยพยายามนํ าสืบ 
พยานวา โจทกกระทํ าการทารุณจํ าเลยหลายกรรมหลายวาระ จนถึงกับตองแยกกันอยูชั่วคราว  
ตัวจํ าเลยเองใหการในชั้นศาลวา โจทกมักจะขืนใจจํ าเลย บางครั้งบังคับใหจํ าเลยรวมเพศทาง 
ทวารหนัก ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ใชชีวิตสมรส จํ าเลยตองเผชิญกับชีวิตอันรันทด ไมเพียงแต 
จะไมมีความสุขทางเพศ หากยังตองถูกทารุณกรรม และสุขภาพจิตเสื่อมเสียอีกดวย กอนหนานี้ 
ลอเรนายื่นฟองจอหนในขอหาทารุณกรรมทางเพศ  แตศาลยกฟอง
           ประชาชนชาวอเมริกันเฝาติดตามการพิจารณาคดีนี้กันอยางกวางขวาง เนื่องจาก
มีการถายทอดทางสถานีโทรทัศน CNN อีกทั้งหนังสือพิมพประโคมขาวอยางครึกโครม คดีมี 
แนวโนมที่จะกอใหเกิดสงครามระหวางเพศ ในระหวางการพิจารณาคดีนั้นเอง กลุมสิทธิสตรี 
ไดมอบชอดอกไมแกลอเรนาเพื่อเปนกํ าลังใจ
           มติของคณะลูกขุนที่เชื่อวา ลอเรนา บ็อบบิตตเสียสติชั่วขณะในขณะที่ตัดจู 
ของจอหน บ็อบบิตต อันเปนผลจากความกดดันในชีวิตสมรส ทํ าใหผูพิพากษาตัดสินยกฟอง  
แตกํ าหนดใหลอเรนาอยูภายใตการดูแลของโรงพยาบาลโรคจิตของรัฐเปนเวลา 45 วัน เพื่อ 
สังเกตการณวา  อาการเสียสติชั่วขณะของลอเรนาจะสรางปญหาแกสังคมหรือไม
           ในทันทีที่ผู พิพากษาอานคํ าพิพากษา ปฏิกิริยาสนองตอบตอคํ าพิพากษาก็
ปรากฏไปทั่วสหรัฐอเมริกา กลุมสิทธิสตรีพากันรองไชโยโหฮิ้ว เสียงวิพากษวิจารณดังขรมทั้งใน 
รานอาหาร บาร และสํ านักงานตางๆ เพราะผูคนจํ านวนมากเฝาชมการพิจารณาคดีนี้ดวยความ 
จดจอ เสียงไชโยยังดังมาจากเมืองบูเกย (Bucay) ประเทศอีคัวดอร อันเปนบานเกิดของลอเรนา
ดวย กอนหนานี้กลุมสิทธิสตรีอีคัวดอรออกประกาศขมขูวา หากลอเรนาตองโทษจํ าคุก หญิงสาว
ชาวอีคัวดอรจะตัดจูชาวอเมริกัน 100 คน

           กลุมสิทธิบุรุษพากันสายหัวตอคํ าพิพากษาคดีนี้ และอดตั้งขอกังขามิไดวา เหตุ
ไฉนการตัดจูของผูอ่ืน ซึ่งเปนอาชญากรรมจึงไมถูกลงโทษ หากคํ าพิพากษาคดีนี้กลายเปน 
บรรทัดฐานของสังคม ตอไปนี้บรรดาผูชายทั้งหลายตองดูแลจูของตนดวยความระมัดระวังมากขึ้น 
เพราะคํ าพิพากษาคดีนี้จะสงเสริมใหสตรีใชความรุนแรงชนิดที่ไมเคยปรากฎมากอน
           กลุมสิทธิสตรีโตแยงวา นัยสํ าคัญของคํ าพิพากษาคดีนี้ก็คือ ชีวิตอันรันทดของ
สตรีอันเปนผลจากทารุณกรรมของสามี เปนอาชญากรรมที่รายแรงกวาการตัดจู ตอแตนี้ไปบรรดา
สามีทั้งหลายจะตองระมัดระวังไมกระทํ าการกดขี่ทางเพศหรือกระทํ าการทารุณผูเปนภรรยา
           ในระหวางที่มีการพิจารณาคดีบ็อบบิตตนั่นเอง เปนชวงเวลาเดียวกับที่
ประธานาธิบดีคลินตันกํ าลังเจรจากับรัฐบาลยูเครนเพื่อลดทอนอาวุธนิวเคลียร ซึ่งจะเปนประโยชน
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ตอศานติสุขของโลก แตประชาชนชาวอเมริกันกลับไมสนใจขาวนี้ ขาวจูดวนสามารถยึดกุม 
ความสนใจไดมากกวา สวนหนึ่งเปนเพราะวา การชมการพิจารณาคดีในศาลมีสภาพไมตางจาก
การชมละคอน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา คดีบ็อบบิตตเปนเรื่องใกลตัว และมีผลกระทบตอสังคม
และวัฒนธรรมอเมริกันโดยตรง

           สังคมอเมริกันไดพัฒนามาถึงจุดที่สตรีมีสิทธิเสมอดวยบุรุษ สามีจะยึดครอง
ภรรยาประดุจการครอบครองทรัพยสินมิไดอีกตอไป แมแตการรวมเพศก็ตองเกิดจากความรวมใจ
ของทั้งสองฝาย ฝายหนึ่งจะขืนใจอีกฝายหนึ่งหาไดไม แตแมในสังคมที่เจริญแลวเชนสหรัฐ 
อเมริกา  สภาพการณที่สามีกระทํ าการทารุณภรรยายังคงปรากฏอยู
           การตัดจูเปนการโจมตี `กลองดวงใจ' ของบุรุษ ดวยเหตุที่บุรุษใหความสํ าคัญแก
จู เปนอันมากนี้เอง จูจึงกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองไดโดยงาย ดังจะเห็นไดจากกระแส 
การตอตานชาวญวนอพยพ เมื่อมีกระแสขาวในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียรวา อาหารที่ 
ขายโดยชาวญวนอพยพกอใหเกิดโรคจู ไมมีส่ิงใดที่บุรุษไทยจะเกรงกลัวมากไปกวาการที่จูเปน 
โรคจู แตนาสังเกตวา การตอตานชาวญวนอพยพในยุครัฐบาลธานินทรมิไดมาจากบุรุษเทานั้น  
สตรีไทยก็รวมตอตานดวย
           หญิงไทยรูจักยุทธวิธีการตัดจูมานานแลว ขาวเรื่องนี้ปรากฏมาแลวไมนอยกวา 
ทศวรรษ แตปจจัยที่ผลักดันใหหญิงไทยตัดจูสามีมิไดมาจากการที่ถูกสามีขมขืน หากแตเปน 
เพราะสามีนอกใจ ดวยเหตุที่ในสังคมไทยภรรยาถูกถือเปน `ทรัพยสิน' ของสามี ภรรยาจึงตอง 
รับศึกสามีทุกรูปแบบ ปรากฏการณที่สามีขมขืนภรรยาจึงไมอยู ในสารานุกรมของหญิงไทย  
หากสามีไมมีอาการวิปริตทางเพศหรือจิตเสื่อมทราม ภรรยาอาจทนหวานอมขมกลืนได แต 
การนอกใจเปนเรื่องที่มิอาจทนได
           หญิงไทยมีเทคนิคการตัดจู ที่เฉียบขาดอันหญิงชาติอ่ืนเทียบไดยาก เพราะ
เจาหลอนเมื่อตัดแลวมิไดนํ าไปทิ้งในที่ซึ่งสามารถตามหาในภายหลัง หากแตตัดแลวโยนใหเปดกิน 
นี่เปนความใจเด็ดของหญิงไทย บางทีแลวหญิงตางชาติอาจตองเรียนรูในการเลี้ยงเปดเพื่อใช
ประโยชนในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
           ในชวงเวลา 10 ปเศษที่ผานมานี้ แมจะมีขาวหญิงไทยตัดจูสามีหลายตอหลายคน  
แตหามีขาวเกี่ยวกับการดํ าเนินคดีหญิงไทยเหลานั้นไม นับเปนความบกพรองของสื่อมวลชนที่ 
สนใจเฉพาะแตการเสนอขาวการตัดจูใหเปดกิน แตไมสนใจชะตากรรมของผูตัด ตลอดจน 
ชะตากรรมของเปดที่กินจูนั้น
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