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อาหารสมอง 
อินเดียขาดเพชฌฆาต  

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 

   เมื�อเดือนที�แล้วอินเดียประสบกบัวิกฤตเล็ก ๆ     เมื�อทางการไมส่ามารถหาเพชฌฆาต

แขวนคอฆาตกรที�ศาลตดัสินประหารชีวิตได้      ต้องหากันอยู่พกัหนึ�งจึงได้มือปืนที�ทํางานนี -มาหลาย 

ชั�วคน       เรื�องแปลกนี -ทําให้รู้วา่การแขวนคอคนให้ตายนั -นมนัมิใชเ่รื�องง่าย ๆ เลย 

  การแขวนคอเป็นวิธีการประหารชีวิตที�เก่าแก่และเรียกได้ว่าคลาสสิก    เพราะไม่

สิ -นเปลืองวสัด ุ   ไม่ว่าจะเป็นลกูปืนหรือยาฉีด    ไม่นองเลือด      แต่ก็หวาดเสียวและน่าสลดใจอยู่ดี  

เพราะชีวิตหนึ�งต้องสญูสิ -นไป      ทกุชีวิตมีคา่สําหรับบางคนเสมอ 

  Qasab  อายุ 22 ปี ชาวปากีสถาน   ถูกศาลตดัสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ                

แตท่างการหาเพชฌฆาตแบบ  “มุ้ย จุ้ยเจริญ”  ของบางขวางไทยไม่ได้      เนื�องจากอินเดียมีการแขวน

คอเพียง 2 รายในชว่งเวลา 7 ปีที�ผา่นมาจนคนมีอาชีพนี -รอคอยไมไ่หวต้องไปทําอาชีพอื�น 

  หลังจากหาอยู่พักหนึ�งก็พบหนึ�งหรือสองคน       คนหนึ�งนั -นคือนาย Mohadeb 

Mullick ผู้ดจูะมีภาษีดีกว่าเพราะมาจากครอบครัวเพชฌฆาต       พ่อแขวนคอมาแล้ว 25 ศพ                      

ปู่ แขวนคอมากกว่า 600 ศพตั -งแตส่มยัองักฤษยึดครองอินเดีย  และชวดของเขาก็เป็นเพชฌฆาตแขวน

คอเชน่เดียวกนั 

  เมื�อสื�อพบ Mullick เขาก็เลยเป็นคนดงัไปทันที      เขาบอกว่าการแขวนคออยู่ใน

สายเลือดของครอบครัวเขา      พ่อเขาเป็นคนดงัเหมือนกนัเพราะเป็นเพชฌฆาตที�แขวนคอนกัโทษคน

สดุท้ายในปี 2004            เมื�อสื�อโทรทศัน์แหก่นัไปที�บ้าน      เขาก็สาธิตการม้วนเชือกเป็นบว่งรัดคอให้

ดกูนัจะจะจนตอ่มามีเดก็ 6 คนในเมือง Bengal ที�เขาอยู่เลียนแบบ     ทําห่วงรัดคอเพื�อนบ้านและญาติ

ตายไปหลายคนอยา่งไมต่ั -งใจ                   

  Mullick บอกว่าเขาตามไปดกูารแขวนคอนกัโทษตอนเด็ก ๆ หลายครั -ง      จนคุ้นเคย

กบัวิธีการและเขาทดลองกับถุงทรายหนกั 75 กิโลกรัมหลายครั -ง      เหตทีุ�เขาต้องทดลองก็เพราะการ

แขวนคอให้คนตายทนัทีอยา่ง “งดงาม” นั -นไมใ่ชเ่รื�องง่าย 
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  ตั -งแต่ดกึดําบรรพ์     มนษุย์รู้จกัการแขวนคอให้ตาย     ซึ�งมีอยู่ด้วยกนั 3 วิธีกล่าวคือ 

(1)  การห้อยคอคนด้วยเชือกลงมาจากคานจะทําให้บว่งรัดคอแน่นขึ -นทุกทีด้วยนํ -าหนกัถ่วงของตนเอง

จนหายใจไม่ออกตายไปในที�สดุอย่างช้า ๆ          (2)  วิธีการที�เรียกว่า short drop      วิธีนี -ใช้กนัมาก

ก่อน ค.ศ. 1850     วิธีการก็คือใช้ห่วงคล้องคอแล้วเอาเชือกไปผูกไว้บนที�สูงแล้วให้นั�งบนหลงัม้าหรือ

เกวียน     และบงัคบัให้พาหนะเคลื�อนที�    ห่วงก็จะรัดคอจนหายใจไม่ออก        วิธีนี -ทรมานมากเพราะ

ใช้เวลา 10-20 นาที กวา่จะตาย 

  หลงัปี ค.ศ. 1850      ความวิตถารก็มีมาตรฐานสงูขึ -น  กล่าวคือผู้ถกูฆ่าจะมีห่วงคล้อง

คอด้วยเชือกและโยงกับคานไม้ข้างบน     เมื�อแท่นที�ยืนอยู่ซึ�งเป็นประตูเปิดออกตัวก็จะตกลงไป     

เชือกก็จะกระตกุคอและตายทนัทีอยา่งไมท่รมาน 

  เมื�อแพทย์ชาวไอรัชได้ค้นคว้าและตีพิมพ์บทความในปี 1866 ว่าความลึกของหลุมที�

เหมาะสมสําหรับที�จะให้นกัโทษตกลงไปแล้วตายทนัทีเป็นความยาวประมาณ 1.2-1.8 เมตร     วิธีการ

นี -ก็เลยเป็นที�นิยมอยา่งมากในกลุม่ประเทศที�ใช้ภาษาองักฤษและประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ 

  ความรู้นี -ช่วยให้การแขวนคอเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ -น      ถ้าหลมุลึกเกินไปก็จะทําให้

คอขาดได้และศพมีความนา่เกลียด     เรียกวา่แขวนอยา่งไมใ่ชมื่ออาชีพและไมต่ายอยา่ง “งดงาม” 

  (3)  วิธีการ long drop เริ�มใช้ในองักฤษ ใน ค.ศ. 1872   โดยเป็นวิธีที�เป็นวิทยาศาสตร์

กว่าวิธีที� (2)     กล่าวคือหลมุที�นกัโทษตกลงไปไม่ควรลึกเท่ากนัเนื�องจากมนษุย์มีความแตกตา่งกนัใน

เรื�องความสงูและนํ -าหนกั         เพชฌฆาตใช้สตูรคณิตศาสตร์เพื�อหาความลึกของหลมุและความยาว

ของเชือกโดยคํานึงถึงความสูง และนํ -าหนกัเพื�อให้แน่ใจว่าเมื�อแผ่นที�ยืนอยู่เปิดออกและตกลงไปใน

หลมุก็จะตายทนัที 

  สูตรที�นิยมคือหลุมลึกระหว่าง 1 ถึง 3 เมตร     โดยนํานํ -าหนกัมาคํานวณเพื�อให้เกิด

แรงประมาณ 5,600 นิวตนั     เมื�อตกลงไปในหลมุและเชือกดงึไว้     แรงขนาดนี -ก็จะทําให้กระดกูคอที�

เชื�อมตอ่กบักระดกูสนัหลงัดงึให้ข้อที� 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 หกัทนัที    

  ในทางการแพทย์การแขวนคออาจก่อให้เกิดสถานการณ์ได้หลายประการดงัต่อไปนี -

จนนําไปสู่การตายในที�สุด     (1) ปิด carotid arteries หรือเส้นเลือดใหญ่ข้างคอจนทําให้สมองขาด

เลือดเกิด cerebral ischemia หรือสมองช็อค      (2) ปิดเส้นเลือด jagular vein ตรงบริเวณใกล้คอ       

(3) ทําให้เกิด heart attack  จนหวัใจหยดุเต้นได้เมื�อ carotid arteries ถกูกดทบัจนเกิดแรงดนัขึ -นสูง     
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(4) คอหกัจนทําให้เกิดความเสียหายกบักระดกูสนัหลงั  ร่างกายเป็นอมัพาต    (5) ปิดช่องทางอากาศ

เข้าสูร่่างกาย 

  อยา่งไรก็ดีในทางปฏิบตัิไม่ใช่เรื�องง่ายที�จะทําให้เกิดบางสถานการณ์ข้างต้นขึ -นพร้อม

กนั      มนัมีเคล็ดลบัเกี�ยวกบัห่วงผกูคอที� Mullick เปิดเผย    นั�นก็คือถ้าห่วงเชือกที�ผกูคอฝืดมนัก็อาจ

ไม่รูดรัดคอได้เต็มที�ดงัใจ     ดงันั -นเพชฌฆาตจึงใช้สบู่      นํ -ามัน      หรือกล้วยสุกเละทาเชือกให้ลื�น      

เมื�อเอาผ้าคลมุหน้าแล้วเอาหว่งสวมคอก็ต้องให้แนใ่จวา่หว่งนั -นจะรัดถกูที�สําคญั     และนํ -าหนกัของตวั

นกัโทษจะถ่วงให้หว่งนั -นรัดคอได้อย่างทนัควนัจนตายอยา่ง  “งดงาม” 

  เรื�องนี -เขียนไปก็สยองไป     แต่ก็ทนนําเรื�องนี -มาเล่าเพราะมนัเป็นเรื�องแปลกที�ต้อง

ค้นหาเพชฌฆาตแขวนคอในอินเดียซึ�งมีประชากรถึง 1,300 ล้านคน      เข้าใจว่าสงัคมที�ไม่นิยมความ

รุนแรง   เชน่   อินเดีย (คนทะเลาะกนัก็มกัผลกักนัไปมา     ไมช่กตอ่ยหรือแทงกนัเลือดหยด)    ทําให้หา

คนใจถึงได้ไมง่่ายนกัเพราะงานรับจ้างทําให้ครอบครัวเขาเป็นคนแปลกแยกของสงัคมไป 

  ไม่ว่าจะประหารชีวิตด้วยวิธีใดก็ทําให้เกิดความเสี�ยงต่อความผิดพลาดชนิดที�หมุน

เวลากลบัมาไม่ได้ทั -งสิ -น       ถ้าภายหลงัพบว่าคําตดัสินประหารชีวิตนั -นผิดพลาดก็ไม่สามารถนําชีวิต

ของจําเลยกลับคืนมาได้     คดีอาญาจึงต้องใช้เวลายาวนานในการพิจารณาเพื�อความยุติธรรม              

และเมื�อเวลายิ�งยาว     จําเลยก็ได้เปรียบเพราะพยานโจทย์อาจเปลี�ยนใจ   หรืออาจเดินไปถูกลูก

กระสนุตายโดยบงัเอิญ     หรือหายตวัไปอยา่งลกึลบั 

  ความจําเป็นที�จะต้องมีความเที�ยงธรรมในคําตดัสินทําให้มีเวลาให้ “ไอ้ปีd ด” มือปืน

ลกึลบัหายตวัไปอยา่งตามไมพ่บ    จนแม้การเลือกตั -งที�ญาตผิู้ถกูกลา่วหาสอบตกผา่นไปแล้วก็ตาม 
 

เครื!องเคียงอาหารสมอง   
      ‘น่า รําคาญไอ้สองคนนี -จัง เลยวุ้ ย !!  ยืนให้มันห่าง  ๆ หน่อยได้มั -ย เ นี� ย                         

ไมมี่มารยาทเอาซะเลย’ 

   ขณะที�คณุกําลงัจะกดเงินที�ตู้  ATM แห่งหนึ�ง     ชายสองคนท่าทางเหมือนนกัเลงยืน

ต่อหลงัคณุ     ไม่เว้นระยะห่างในการต่อคิวตามที�ผู้ มีมารยาทเขาทํากัน   แถมยงัมายืนดคูณุกดรหัส

หน้าตาเฉย 

   คุณพยายามตั -งสติทําธุระของคุณต่อไป     เพราะไม่อยากมีเรื� องให้มากความ                  

พอได้รับเงินเรียบร้อยก็รอแตบ่ตัรเทา่นั -น 
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   ‘เอ๊ะ.....ทําไมบตัรมนัแลบออกมานิดเดียว      หยิบไมไ่ด้อะ     ทําไงดีหวา่??’ 

   “โหพี�.....ทําบตัรค้างอย่างงี -พวกผมจะกดตอ่ได้ไงครับเนี�ย!?- - -ต้องรีบใช้เงินด้วยสิ

ครับพี�น้อง!!” 

   ‘ฟังมนัพดู.....ทําอยา่งกบัวา่ตอูดุไว้งั -นแหละ.....’ 

   “พี�ไปตามคนมาดเูลย.....พวกผมต้องใช้เงินนะพี�!!” 

   เมื�อคุณเดินออกไปตามหาคนมาช่วย      นักเลงสองคนก็ทําการหยิบแหนบหรือ

เหรียญบาท 2 เหรียญ ออกมาจากกระเป๋า     แล้วทําการหนีบบตัรของคณุออกมาจากช่อง   เสียบกลบั

เข้าไปใหมเ่พื�อทําการถอนเงินโดยใช้รหสัที�ยืนดคูณุกดในตอนแรกอย่างหน้าด้าน ๆ  

   จริง ๆ แล้วที�บตัรไม่ออกมาให้คณุหยิบได้ง่าย ๆ นั -น     ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของ

คณุ   หรือเครื�อง     แตเ่ป็นการจงใจทําให้เป็นแบบนั -น      จงจําไว้ไม่ว่าบตัรจะออกมามากน้อยแคไ่หน

ก็ตาม     ถ้าคุณไม่สามารถหยิบบตัรออกมาได้ด้วยตวัเอง     ก็อย่าละสายตาจากบตัรของคุณเป็น             

อนัขาด 

   ไมต้่องคดิไปตามใครมาชว่ย     คณุคดิวา่ตํารวจจราจร      แม่ค้าขายขนม     ลงุกวาด

ขยะ    หรือใครต่อใครจะช่วยคุณได้งั -นสิ       คุณนั�นแหละต้องช่วยตวัเองโดยการโทรไปอายัดบตัร      

ให้ยืนโทรมนัหน้าตู้ นี�แหละ (ถ้ามีโทรศพัท์มือถือ)     พอพนกังานแจ้งกลบัมาว่าทําการอายดัเรียบร้อย    

ทีนี -จะไปไหนก็ไป 

(จาก “รู้ 100 Tricks ชีวิตปลอดภยั” (“บริษัท บญุรอดเทรดดิ -ง จํากดั” ผู้พิมพ์) 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ #าจิ #มอาหารสมอง  
      คนที�รู้การเรียนแพ้คนที�รักการเรียน      คนที�รักการเรียนแพ้คนที�เรียนอยา่งมีความสขุ 

ขงจื�อ (551-479 ปีก่อนคริสต์ศกัราช) 
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