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อาหารสมอง
อินเดียใตสรางสถิติฆาตัวตาย
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
คนอินเดียไมนิยมความรุนแรง แตขณะนี้มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น นั่นก็คืออัตราการ
ฆาตัวตายของคนอินเดียจัดวาอยูในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะในอินเดียทางใตไดกลายเปนถิ่นที่มีสถิติ
ฆาตัวตายสูงที่สุดในโลก

จนมีคนกลาววา South India เปน World’s suicide capital อะไรเปนสาเหตุ

ที่ทําใหเกิดปรากฏการณนาฉงนเชนนี้ขึ้น
การฆาตั วตาย หรือ suicide ในภาษาอัง กฤษมาจากคํ าในภาษาละติ น วา suicidium
(to kill oneself หรือฆาตั วเอง) ซึ่งกระทํ ากัน ในวัฒนธรรมที่ ดึก ดําบรรพอยางกวางขวาง ดังเชน การ
ควานทอง (seppuku) ของญี่ปุน

พิธี Sati ในอินเดียซึ่งภรรยาของผูตายโดดเขากองไฟที่เผาสามีดวย

หรือเครื่องบิน Kamikaze ของญี่ปุนที่นักบินเขาโจมตีโดยวิ่งเขาชน
ในยุค โรมัน เมื่อกวา 2 พัน ปกอน

นัก รบหรือกษัต ริยไดรับโอกาสใหฆาตัวตายได ถาไม

ตองการให ครอบครัวถู ก ฆาตายตามไปดวยดั ง เชนจักรพรรดิ Nero ที่เ ลน ดนตรีไปพรอมกั บเผากรุงโรม
จน เปน จุล

หรือนายพล Erwin Rommel นั กรบอันเกรียงไกรของกองทัพนาซี เลือกที่จ ะฆาตั วตาย

มากกวาที่จ ะยอมขึ้น ศาล

ถู ก ประหารชีวิต และลูกเมียก็ เ ดือดรอนไปด วยในคดี สมคบกั น วางแผนฆา

ฮิตเลอร (เหตุการณ 20 กรกฎาคม) หรือนายพล Hermann Göring ผูยิ่งยงของกองทัพนาซีก็เลือกที่จะกิน
แคบซูลไซยาไนดมากกวาที่จะยอมถูกแขวนคอในคดีอาชญากรรมสงครามที่ Nuremberg
ในแตละปโลกเราสูญเสียเพื่อนรวมโลกไปจากการฆาตัวตายประมาณ 1 ลานคน โดยเปน
สาเหตุอันดับ ที่ 10 ของสาเหตุ การเสียชีวิตของมนุษย ทั่วโลก

ในจํานวนนี้รอยละ 40 มาจากสถิติ ของ

3 ประเทศรวมกันคือจีน อินเดีย และญี่ปุน (กรุณาอยาตื่นเตนเพราะจีนกับอินเดียรวมกันก็มีประชากร

-2กวา 1 ใน 3 ของโลกแลวคือ 1,300 บวก 1,000 ลานคน ในประชากรโลก 6,600 ลานคน จํานวนสูงจึงไม
นาเปนเรื่องแปลกใจ)
ในสหรัฐอเมริกา สถิติการฆาตัวตายสูงกวาการฆากันตายถึง 2 ตอ 1 โดยการฆาตัวตาย
เปนสาเหตุอันดับที่ 11 ของการเสียชีวิต ซึ่งสูงกวาโรคเกี่ยวกับตับ และโรค Parkinson’s เมื่อดูสถิติแยก
ตามวัฒนธรรมก็พบวาคนผิวขาวที่ไมใชคนอเมริกาใตมีโอกาสฆาตัวตายสูงถึงเกือบ 2.5 เทาของคนอเมริกัน
เชื้อสายอาฟริกาและคนเชื้อสายอเมริกาใต
แตละวัฒนธรรมก็มี “ความนิยม” ในการฆาตัวตายแตกตางกันออกไป คนญี่ปุนถือวาการ
ควานทอง (seppuku) เปนการรักษาเกียรติ

คนอินเดียสวนหนึ่งเห็นวาการฆาตัวตายเพื่ออุดมการณตอสู

กับอังกฤษเพื่ออิสรภาพของอินเดียของมหาตมคานธีถือวาสูงสงและเปนเกียรติยิ่ง
ความเชื่อเชนนี้และอีกบางสาเหตุอาจทําใหสถิติการฆาตัวตายของคนอินเดียในปจจุบันสูง
อย างน ากลัว

ในอิน เดี ยทุ ก 15 นาที จ ะมีค นฆาตั วตาย 3 คน

หนึ่ ง คนในสามคนนี้ มีอายุ ระหวาง

15 ถึง 29 ป อัตราการฆาตัวตายโดยเฉลี่ยของโลกคือ 14.5 รายตอ 100,000 ราย แตในอินเดียอัตรานี้
ของหญิง ขึ้นไปสูง ถึง 148 และชาย 58

ที่วาแย สุด ๆ แลวคื ออัต รานี้ ในชายในโลกตะวัน ตกก็ สูง เพีย ง

43.5 ตอ 100,000 คน เทานั้น
เมื่อพิจารณาดูพื้นที่ก็พบวารัฐอินเดียทางใตมีสถิติการฆาตัวตายที่สูงมากกวาอินเดียโดย
เฉลี่ย

ในป 2002 มีการฆาตัวตาย 154,000 ราย ในอินเดีย

ในจํานวนนี้ 50,000 รายเกิดขึ้นใน 4 รัฐ

ทางใตคือ Kerala, Karnataka, Tamil Nanu และ Andhra Pradesh (อินเดียมีทั้งหมด 28 รัฐ)
โดยทั่วไประหวางรอยละ 87 ถึง 98 ของกรณีฆาตัวตายทั้งหมดไดเกิดการผิดปกติทางจิต
(Mental Disorder) ขึ้นในชวงเวลาที่กระทํารายตนเอง

แตในกรณีของอินเดียทางใตนั้นอาจเปนกรณี

ผสมของหลายสาเหตุ ดังที่วารสารมีชื่อทางการแพทยของโลก The Lancet ไดตีพิมพบทความเกี่ยวกับ
เรื่องนี้

-3เนื่ องจากรัฐ ทางใต เ ป น แหล ง ของเทคโนโลยี ด าน IT

จึง เกิ ด การเปลี่ย นแปลงด า น

เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว เกิดคนชั้นกลางขึ้นเปนจํานวนมากกวาภูมิภาคอื่นของอินเดีย พอแมจํานวน
มากกดดันลูกในดานการเรียนมาก และเด็กก็ถูกแรงกดดันจากการแขงขันในการสอบ ผูใหญตางผลักดัน
ลูกโดยละเลยที่จะใหคําแนะนําแกลูกในเรื่องความหมายของชีวิต กอปกับองคประกอบของครอบครัว
กําลังเปลี่ยนแปลงจนสรางความเครียดใหแกเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นอีก
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ดานการเงินจากการซื้อผอน
จากที่เคยเปนมา

ความลมเหลวดานการเรียนและความรัก แรงกดดัน

ความลมเหลวของกลไกสังคมในการชวยเหลือผูประสบปญหาอยางผิดไป

ปญหาการดื่มแอลกอฮอล ความยากจน ความลมเหลวของผลผลิตเกษตรและหนี้

ฯลฯ ทั้งหมดนี้บวกกับความเชื่อในการยอมตายเพื่ออุดมการณทําใหรัฐอินเดียทางใตเปน World’s suicidal
capital
ในรัฐ Andra Pradesh มีสวนของดินแดนที่เรียกวา Telangana มีพื้นที่ประมาณ 100,000
ตารางกิ โลเมตร (1 ใน 5 ของไทย) ประชากรประมาณ 30 ลานคน เป น ฮิน ดูโดยมีภาษาพูดของตนอง
ใน 2-3 ปที่ผานมากระบวนการแบงดินแดน Telangana เปนรัฐที่ 29 เปนไปอยางคึกคักตามคําสัญญาของ
พรรคการเมืองตาง ๆ

ทุกอยางดําเนินไปอยางดีจนเกิดปญหาขึ้นเมื่อผูนํากระบวนการเสียชีวิต

ความ

ลาชาของการสถาปนาเปนรัฐที่ 29 ทํ าใหเยาวชนฆาตั วตายหลายคนเพื่อเปนบทเรีย นแก นัก การเมืองที่
ทํางานกันลาชา (นับไดทั้งหมดกวา 200 ราย ที่ฆาตัวตายไปเพื่อการผลักดันสถาปนารัฐนี้) โดยระหวาง
ป 2006 ถึง 2008 จํานวนฆาตัวตายพุงขึ้นกวาเกาหนึ่งเทาตัว
ประเพณีฮินดูถือวาฆาตัวตายเปนสิ่งตองหามอยางยิ่ง เพราะเปนการทําใหวงจรของการ
กลับมาเกิดอีกครั้งซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่สุดสะดุด แตกระนั้นก็ตามความเชื่อนี้ไมอาจหยุด “ความใจรอน”
ของเยาวชน Telangana ได
เราโชคดี ที่ ค นไทยไม ใ จร อนขนาดนั้ น ในการเรี ย กร องยุ บ สภา

เราเห็ น เพีย งแค ก าร

เจาะเลือดชนิดจุมจิ๋มแตเต็มไปดวยไวรัสบี ซี และโรคเอดสของคน และอาจอีกหลายโรคจากหมูและไก
เทานั้น
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
(1) บั ณ ฑิ ต จบใหมไปทํ างานวัน แรก ผู จัด การจึง มอบไมก วาดให เ พื่อทํ าความ
สะอาดสํานักงาน “ผมเปนบัณฑิตนะครับ” เขาประทวง ผูจัดการจึงตอบวา “ขอโทษ ๆ ผมลืมไป
ถางั้นเดี๋ยวผมจะโทรไปเรียกใหคนมาสอนวาเขากวาดกันยังไง”
(2)

“จําเลยใชขวานฟนภรรยาจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 กุ มภาพันธ” อัยการชี้แจง

ตอศาล ทันใดก็มีเสียงตะโกนวา “ไอคนสารเลว”

ผูพิพากษาออกคําสั่งใหเงียบ อัยการจึงกลาว

ตอวา “และจําเลยก็ใชขวานอันเดียวกันฆาแมของภรรยาดวย”

เสียงเดิมก็ตะโกนอีกวา “ไอสารเลว”

คราวนี้ผูพิพากษาสั่งใหหาคนที่ตะโกนและถามวาทําไมจึงตะโกนเชนนั้น จึงไดคําตอบวา “ผมอยูบาน
ติดกับจําเลย เมื่อเดือนกอนผมขอยืมขวานมัน แตมันบอกวาไมมี ไอสารเลวของแคนี้ก็ใหยืมไมได”
(3) สามี ภรรยาเลน กอลฟ กั น 2 คน อย างสนุ ก สนาน
เลนกันมาจนถึงหลุมที่ 13 สามีก็เกิดหัวใจลมเหลว

ไม มีใ ครสัก คนไล ห ลั ง

ภรรยาก็แบกสามีขึ้นบาถึงแมจะสูงถึง 6 ฟุตและ

หนัก 80 กวากิโลกรัม เมื่อไปถึงคลับเฮาสผูคนก็ชวยกันพาสงโรงพยาบาล ผูคนทึ่งเธอมากที่ทําได
อย างไรที่ แบกสามีก ลับ มาคลับ เฮาสที่ แสนไกล พากั น ถามไถ วิ ธีก ารแบกของเธอ

เธอตอบว า

“ไอแบกนะไมเทาไหรหรอกพอทนได แตที่ลําบากก็คือตอนที่ตองอุมขึ้นมาหลังจากตีแตละช็อตนะซี”
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
A great man is one who have power and not abuse it.
(Henry L. Doherty นักธุรกิจอเมริกนั คนสําคัญ ค.ศ. 1870-1939)
ผูยิ่งใหญคือคนที่มีอํานาจแตไมลุแกอํานาจ
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