มติชนสุดสัปดาห์
ศุกร์ 22 ก.ค. 54

อาหารสมอง
อินเดียขาดเพชฌฆาต
วีรกร ตรี เศศ

เมือเดือนทีแล้ วอินเดียประสบกับวิกฤตเล็ก ๆ เมือทางการไม่สามารถหาเพชฌฆาต
แขวนคอฆาตกรทีศาลตัดสินประหารชีวิตได้
ชัวคน

ต้ องหากันอยู่พกั หนึงจึงได้ มือปื นทีทํางานนี -มาหลาย

เรื องแปลกนี -ทําให้ ร้ ูวา่ การแขวนคอคนให้ ตายนันมั
- นมิใช่เรื องง่าย ๆ เลย
การแขวนคอเป็ นวิ ธี การประหารชี วิตที เก่ าแก่ แ ละเรี ยกได้ ว่าคลาสสิ ก เพราะไม่

สิ -นเปลืองวัสดุ ไม่ว่าจะเป็ นลูกปื นหรื อยาฉี ด ไม่นองเลือด
เพราะชีวิตหนึงต้ องสูญสิ -นไป
Qasab

แต่ก็หวาดเสียวและน่าสลดใจอยู่ดี

ทุกชีวิตมีคา่ สําหรับบางคนเสมอ

อายุ 22 ปี ชาวปากี สถาน ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตด้ วยการแขวนคอ

แต่ทางการหาเพชฌฆาตแบบ “มุ้ย จุ้ยเจริ ญ” ของบางขวางไทยไม่ได้

เนืองจากอินเดียมีการแขวน

คอเพียง 2 รายในช่วงเวลา 7 ปี ทีผ่านมาจนคนมีอาชีพนี -รอคอยไม่ไหวต้ องไปทําอาชีพอืน
หลัง จากหาอยู่ พัก หนึ งก็ พ บหนึ งหรื อ สองคน

คนหนึ งนัน- คื อ นาย Mohadeb

Mullick ผู้ดจู ะมีภาษี ดีกว่าเพราะมาจากครอบครัวเพชฌฆาต

พ่อแขวนคอมาแล้ ว 25 ศพ

ปู่ แขวนคอมากกว่า 600 ศพตังแต่
- สมัยอังกฤษยึดครองอินเดีย และชวดของเขาก็เป็ นเพชฌฆาตแขวน
คอเช่นเดียวกัน
เมื อสื อพบ Mullick เขาก็ เลยเป็ นคนดังไปทันที
สายเลือดของครอบครัวเขา
สุดท้ ายในปี 2004

เขาบอกว่าการแขวนคออยู่ใ น

พ่อเขาเป็ นคนดังเหมือนกันเพราะเป็ นเพชฌฆาตทีแขวนคอนักโทษคน

เมือสือโทรทัศน์แห่กนั ไปทีบ้ าน

เขาก็สาธิตการม้ วนเชือกเป็ นบ่วงรัดคอให้

ดูกนั จะจะจนต่อมามีเด็ก 6 คนในเมือง Bengal ทีเขาอยู่เลียนแบบ ทําห่วงรัดคอเพือนบ้ านและญาติ
ตายไปหลายคนอย่างไม่ตงใจ
ัMullick บอกว่าเขาตามไปดูการแขวนคอนักโทษตอนเด็ก ๆ หลายครังกับวิธีการและเขาทดลองกับถุงทรายหนัก 75 กิโลกรัมหลายครังแขวนคอให้ คนตายทันทีอย่าง “งดงาม” นันไม่
- ใช่เรื องง่าย

จนคุ้นเคย

เหตุทีเขาต้ องทดลองก็เพราะการ

-2ตังแต่
- ดกึ ดําบรรพ์ มนุษย์ร้ ู จกั การแขวนคอให้ ตาย ซึงมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธีกล่าวคือ
(1) การห้ อยคอคนด้ วยเชือกลงมาจากคานจะทําให้ บว่ งรัดคอแน่นขึ -นทุกทีด้วยนํ -าหนักถ่วงของตนเอง
จนหายใจไม่ออกตายไปในทีสุดอย่างช้ า ๆ

(2) วิธีการทีเรี ยกว่า short drop

วิธีนี -ใช้ กนั มาก

ก่อน ค.ศ. 1850 วิธีการก็คือใช้ ห่วงคล้ องคอแล้ วเอาเชือกไปผูกไว้ บนทีสูงแล้ วให้ นงบนหลั
ั
งม้ าหรื อ
เกวียน และบังคับให้ พาหนะเคลือนที ห่วงก็จะรัดคอจนหายใจไม่ออก

วิธีนี -ทรมานมากเพราะ

ใช้ เวลา 10-20 นาที กว่าจะตาย
หลังปี ค.ศ. 1850

ความวิตถารก็มีมาตรฐานสูงขึ -น กล่าวคือผู้ถกู ฆ่าจะมีห่วงคล้ อง

คอด้ วยเชื อกและโยงกับคานไม้ ข้ างบน

เมื อแท่ นที ยื น อยู่ซึ งเป็ นประตูเ ปิ ดออกตัวก็ จ ะตกลงไป

เชือกก็จะกระตุกคอและตายทันทีอย่างไม่ทรมาน
เมือแพทย์ชาวไอรัชได้ ค้นคว้ าและตีพิมพ์บทความในปี 1866 ว่าความลึกของหลุมที
เหมาะสมสําหรับทีจะให้ นกั โทษตกลงไปแล้ วตายทันทีเป็ นความยาวประมาณ 1.2-1.8 เมตร วิธีการ
นี -ก็เลยเป็ นทีนิยมอย่างมากในกลุม่ ประเทศทีใช้ ภาษาอังกฤษและประหารชีวิตด้ วยการแขวนคอ
ความรู้ นี -ช่วยให้ การแขวนคอเป็ นวิทยาศาสตร์ มากขึ -น

ถ้ าหลุมลึกเกินไปก็จะทําให้

คอขาดได้ และศพมีความน่าเกลียด เรี ยกว่าแขวนอย่างไม่ใช่มืออาชีพและไม่ตายอย่าง “งดงาม”
(3) วิธีการ long drop เริ มใช้ ในอังกฤษ ใน ค.ศ. 1872 โดยเป็ นวิธีทีเป็ นวิทยาศาสตร์
กว่าวิธีที (2) กล่าวคือหลุมทีนักโทษตกลงไปไม่ควรลึกเท่ากันเนืองจากมนุษย์มีความแตกต่างกันใน
เรื องความสูงและนํ -าหนัก

เพชฌฆาตใช้ สตู รคณิตศาสตร์ เพือหาความลึกของหลุมและความยาว

ของเชือกโดยคํานึงถึงความสูง และนํ า- หนักเพือให้ แน่ใจว่าเมื อแผ่นที ยืนอยู่เปิ ดออกและตกลงไปใน
หลุมก็จะตายทันที
สูตรทีนิยมคือหลุมลึกระหว่าง 1 ถึง 3 เมตร โดยนํานํ -าหนักมาคํานวณเพือให้ เกิ ด
แรงประมาณ 5,600 นิวตัน เมือตกลงไปในหลุมและเชือกดึงไว้ แรงขนาดนี -ก็จะทําให้ กระดูกคอที
เชือมต่อกับกระดูกสันหลังดึงให้ ข้อที 2 หรื อ 3 หรื อ 4 หรื อ 5 หักทันที
ในทางการแพทย์ การแขวนคออาจก่อให้ เกิดสถานการณ์ ได้ หลายประการดังต่อไปนี จนนําไปสู่การตายในทีสุด (1) ปิ ด carotid arteries หรื อเส้ นเลือดใหญ่ข้างคอจนทําให้ สมองขาด
เลือดเกิด cerebral ischemia หรื อสมองช็อค

(2) ปิ ดเส้ นเลือด jagular vein ตรงบริ เวณใกล้ คอ

(3) ทําให้ เกิด heart attack จนหัวใจหยุดเต้ นได้ เมือ carotid arteries ถูกกดทับจนเกิดแรงดันขึ -นสูง

-3(4) คอหักจนทําให้ เกิดความเสียหายกับกระดูกสันหลัง ร่ างกายเป็ นอัมพาต (5) ปิ ดช่องทางอากาศ
เข้ าสูร่ ่างกาย
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบตั ิไม่ใช่เรื องง่ายทีจะทําให้ เกิดบางสถานการณ์ข้างต้ นขึ -นพร้ อม
กัน

มันมีเคล็ดลับเกียวกับห่วงผูกคอที Mullick เปิ ดเผย นันก็คือถ้ าห่วงเชือกทีผูกคอฝื ดมันก็อาจ

ไม่รูดรัดคอได้ เต็มทีดังใจ

ดังนันเพชฌฆาตจึ
งใช้ สบู่

นํ -ามัน

หรื อกล้ วยสุกเละทาเชือกให้ ลืน

เมือเอาผ้ าคลุมหน้ าแล้ วเอาห่วงสวมคอก็ต้องให้ แน่ใจว่าห่วงนันจะรั
- ดถูกทีสําคัญ และนํ -าหนักของตัว
นักโทษจะถ่วงให้ หว่ งนันรั
- ดคอได้ อย่างทันควันจนตายอย่าง “งดงาม”
เรื องนี เ- ขี ยนไปก็สยองไป

แต่ก็ทนนํ าเรื องนี -มาเล่าเพราะมันเป็ นเรื องแปลกที ต้ อง

ค้ นหาเพชฌฆาตแขวนคอในอินเดียซึงมีประชากรถึง 1,300 ล้ านคน

เข้ าใจว่าสังคมทีไม่นิยมความ

รุนแรง เช่น อินเดีย (คนทะเลาะกันก็มกั ผลักกันไปมา ไม่ชกต่อยหรื อแทงกันเลือดหยด) ทําให้ หา
คนใจถึงได้ ไม่ง่ายนักเพราะงานรับจ้ างทําให้ ครอบครัวเขาเป็ นคนแปลกแยกของสังคมไป
ไม่ว่าจะประหารชี วิตด้ วยวิธีใดก็ ทําให้ เกิดความเสียงต่อความผิดพลาดชนิดที หมุน
เวลากลับมาไม่ได้ ทงสิ
ั - -น

ถ้ าภายหลังพบว่าคําตัดสินประหารชีวิตนันผิ
- ดพลาดก็ไม่สามารถนําชีวิต

ของจํ า เลยกลับคื นมาได้

คดี อ าญาจึ ง ต้ อ งใช้ เ วลายาวนานในการพิ จ ารณาเพื อความยุติ ธ รรม

และเมื อเวลายิงยาว

จํ าเลยก็ ได้ เปรี ยบเพราะพยานโจทย์ อาจเปลี ยนใจ หรื ออาจเดินไปถูกลูก

กระสุนตายโดยบังเอิญ หรื อหายตัวไปอย่างลึกลับ
ความจํ าเป็ นที จะต้ องมีความเทียงธรรมในคําตัดสินทําให้ มีเวลาให้ “ไอ้ ปีdด” มื อปื น
ลึกลับหายตัวไปอย่างตามไม่พบ จนแม้ การเลือกตังที
- ญาติผ้ ถู กู กล่าวหาสอบตกผ่านไปแล้ วก็ตาม

เครื! องเคียงอาหารสมอง
‘น่ า รํ าคาญไอ้ สองคนนี จ- ั ง เลยวุ้ ย!!

ยื น ให้ มั น ห่ า ง ๆ หน่ อ ยได้ มั ย- เนี ย

ไม่มีมารยาทเอาซะเลย’
ขณะทีคุณกําลังจะกดเงินทีตู้ ATM แห่งหนึง ชายสองคนท่าทางเหมือนนักเลงยืน
ต่อหลังคุณ

ไม่เว้ นระยะห่างในการต่อคิวตามทีผู้มีมารยาทเขาทํากัน แถมยังมายืนดูคณ
ุ กดรหัส

หน้ าตาเฉย
คุณ พยายามตัง- สติ ทํ า ธุ ร ะของคุณ ต่ อ ไป
พอได้ รับเงินเรี ยบร้ อยก็รอแต่บตั รเท่านัน-

เพราะไม่ อ ยากมี เ รื องให้ ม ากความ

-4‘เอ๊ ะ.....ทําไมบัตรมันแลบออกมานิดเดียว

หยิบไม่ได้ อะ ทําไงดีหว่า??’

“โหพี.....ทําบัตรค้ างอย่างงี -พวกผมจะกดต่อได้ ไงครับเนีย!?- - -ต้ องรี บใช้ เงินด้ วยสิ
ครับพีน้ อง!!”
‘ฟั งมันพูด.....ทําอย่างกับว่าตูอดุ ไว้ งนแหละ.....’
ั“พีไปตามคนมาดูเลย.....พวกผมต้ องใช้ เงินนะพี!!”
เมื อคุณ เดิ นออกไปตามหาคนมาช่ว ย

นัก เลงสองคนก็ ทํ าการหยิ บ แหนบหรื อ

เหรี ยญบาท 2 เหรี ยญ ออกมาจากกระเป๋ า แล้ วทําการหนีบบัตรของคุณออกมาจากช่อง เสียบกลับ
เข้ าไปใหม่เพือทําการถอนเงินโดยใช้ รหัสทียืนดูคณ
ุ กดในตอนแรกอย่างหน้ าด้ าน ๆ
จริ ง ๆ แล้ วทีบัตรไม่ออกมาให้ คณ
ุ หยิบได้ ง่าย ๆ นัน- ไม่ได้ เป็ นความผิดพลาดของ
คุณ หรื อเครื อง แต่เป็ นการจงใจทําให้ เป็ นแบบนันก็ตาม

จงจําไว้ ไม่ว่าบัตรจะออกมามากน้ อยแค่ไหน

ถ้ าคุณไม่สามารถหยิบบัตรออกมาได้ ด้วยตัวเอง

ก็ อย่าละสายตาจากบัตรของคุณเป็ น

อันขาด
ไม่ต้องคิดไปตามใครมาช่วย คุณคิดว่าตํารวจจราจร
ขยะ หรื อใครต่อใครจะช่วยคุณได้ งัน- สิ

แม่ค้าขายขนม ลุงกวาด

คุณนันแหละต้ องช่วยตัวเองโดยการโทรไปอายัดบัตร

ให้ ยืนโทรมันหน้ าตู้นีแหละ (ถ้ ามีโทรศัพท์มือถื อ) พอพนักงานแจ้ งกลับมาว่าทําการอายัดเรี ยบร้ อย
ทีนี -จะไปไหนก็ไป
(จาก “รู้ 100 Tricks ชีวิตปลอดภัย” (“บริ ษัท บุญรอดเทรดดิ -ง จํากัด” ผู้พิมพ์)
⊙.............................................................⊙

นํา# จิม# อาหารสมอง
คนทีรู้การเรี ยนแพ้ คนทีรักการเรี ยน

คนทีรักการเรี ยนแพ้ คนทีเรี ยนอย่างมีความสุข
ขงจือ (551-479 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช)
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