สเปรย์พริก?..สเปรย์พริกไทย?..Pepper spray? อะไรกันแน่
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
ข่าวฆ่าข่มขืนบนขบวนรถไฟสายใต้ ได้สร้างความสันสะเทื
่
อนและเศร้าสลดให้กบั สังคมไทยโดย
ทัว่ ในโซเชียลมีเดียได้เริม่ เเห็นการรณรงค์ให้ผหู้ ญิงสามารถพกพา “สเปรย์พริ กไทย” เพือ่ เป็ นอาวุธ
ป้องกันตัวทีม่ คี วามปลอดภัยมากกว่าปืนหรือมีด แต่ “สเปรย์พริกไทย” ในปจั จุบนั คือ สิง่ ผิดกฎหมาย
ผูใ้ ดทีค่ รอบครองมีโทษทัง้ ปรับและจํา เช่นเดียวกับข่าวทีเ่ มือ่ เกิดการชุมนุ มทางการเมืองในบ้านเมือง
เราจะได้รบั ข่าวสารจากสือ่ สาธารณะ ว่า “ฝา่ ยรัฐบาลจะมีวธิ กี ารควบคุมฝูงชนทีผ่ รู้ บั ผิดชอบมักนําเอามา
อ้างกันคือ จากเบาไปหาหนัก เริม่ จากใช้เครือ่ งขยายเสียงประกาศเตือน ใช้คลื่นเสียงรบกวน ใช้น้ํา
แรงดันสูงฉีด และใช้แก๊สนํ้าตาก่อนเข้าสลายการชุมนุม รวมทัง้ สุนขั จูโ่ จม ปืนฉีดนํ้าแรงดันสูง กระสุน
พลาสติก กระสุนยาง “สเปรย์พริ กไทย” กระสุนถุงตะกัว่ และยุทธวิธสี แนทช์สควอด” หรือแม้แต่ละคร
ไทย อาวุธในการป้องกันของนางเอกก็จะเป็ น “สเปรย์พริ กไทย” แล้ว “สเปรย์พริกไทย” คืออะไร? กัน
แน่
จะเห็นได้วา่ มีหลายบทความทีพ่ ยายามชีแ้ จงถึงความเข้าใจผิดของสือ่ สาธารณะ ไม่วา่ จะเป็ น
โทรทัศน์ วิทยุ หรือ social media ทีเ่ สนอต่อสาธารณะว่า “สเปรย์พริ กไทย” ทีใ่ ช้กนั นัน้ จริง ๆ แล้ว
มิใช่ “สเปรย์ทไ่ี ด้จากสารสกัดพริกไทย” แต่เป็ นสเปรย์ทไ่ี ด้จากสารสกัดพริก แต่จนถึงวันนี้ ก็ยงั ได้เห็น
หรือได้ยนิ จากสือ่ สาธารณะต่างๆ ทีใ่ ช้คาํ ว่า “สเปรย์พริกไทย”ทีแ่ ปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Pepper
spray”
บทความนี้จงึ ขอเป็ นอีกสือ่ ทีจ่ ะตอกยํา้ อีกครัง้ เพือ่ ให้สอ่ื สาธารณะต่าง ๆ นําเสนอข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ของ “Pepper spray” เพือ่ ชนรุน่ หลังต่อไป จะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
คําว่า Pepper คนไทยจะแปลว่า พริกไทย (Black หรือ White Pepper) ซึง่ ก็ไม่ผดิ แต่ยงั
หมายถึง พริก ทีเ่ รียกว่า Chili Pepper ได้อกี ด้วย ฉะนัน้ “Pepper spray” หรือ “สเปรย์พริกไทย” ที่
สือ่ นําเสนอนัน้ ทีจ่ ริงคือ สารสกัดพริก เป็ นนํ้ามันและชันของพริก Pepper spray อาจจะเรียกว่า OC
spray ซึง่ มาจากคําว่า “Oleoresin Capsicum”, OC gas, หรือ Capsicum spray เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้เป็ น
อาวุธควบคุมฝูงชน ปราบจราจล และอาวุธป้องกันตัวเอง สารเคมีทส่ี าํ คัญในสเปรย์ทไ่ี ด้จากสารสกัดพริก
คือ capsaicinoids เป็ นกลุม่ สาร amide ทีป่ ระกอบด้วยสาร capsaicin (69%) และ dihydrocapsaicin
(22%) เป็ นสารหลัก และยังประกอบด้วยสาร nordihydrocapsaicin (7%), homodihydrocapsaicin
(1%) และ homocapsaicin (1%) เราสามารถเตรียม“สเปรย์พริก” ได้อย่างง่าย ๆ โดยการสกัดพริกด้วย
organic solvent เช่น ethanol ซึง่ เมือ่ ระเหยตัวทําลายแล้วจะได้ oleoresin นําไปละลายในนํ้า และใช้
emulsifier ช่วยในการละลาย เช่น propylene glycol หรือ Tween 80 แล้วบรรจุในภาชนะพร้อมกับการ
อัดก๊าซ จะได้ “สเปรย์พริก”

ชนิ ดของ “สเปรย์พริ ก”
“สเปรย์พริก” อาจจะแบ่งตามความแรง (strength) คือชนิดทีม่ คี วามแรงสูง มีสารเผ็ดร้อน 5.3
million SHU (Scoville Heat Units) เป็ นชนิดทีต่ าํ รวจใช้ในการปราบจราจล (อาจเรียกว่า Police
Pepper spray) อีกชนิดคือ “สเปรย์พริก” ทัวไปที
่ ม่ ขี ายในท้องตลาด ใช้เป็ นอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง จะมี
สารเผ็ดร้อน ประมาณ 0.5-2 million SHU นอกจากนี้อาจจะแบ่ง “สเปรย์พริก” ตามรูปแบบของการพ่น
ได้แก่
1. Stream or Broken Stream: เป็ น “สเปรย์พริก” ทีเ่ มือ่ ฉีดออกไปแล้วจะเป็ นลํานํ้า ซึง่ จะพุง่ ไปสู่
เป้าหมายโดยตรง มีขอ้ ดี คือ ฉีดได้ระยะไกลกว่าแบบ Forced Cone Spray และมีความเสีย่ ง
น้อยในกรณีเมือ่ ลมเปลีย่ นทิศ อาจจะย้อนกลับมาหาผูฉ้ ีด แต่พน้ื ทีท่ ฉ่ี ีดไปจะแคบกว่าสเปรย์
ชนิดอื่น
2. Forced Cone Spray: เป็ นสเปรย์ขนาดเล็กประมาณ1/2 oz เมือ่ ฉีดออกไปแล้ว มีขนาดวงกว้าง
กว่า แบบ stream คือ ประมาณ 2 ฟุต ครอบคลุมทัง้ หน้าของเป้าหมาย แต่ระยะทางจะสัน้ กว่า
ใช้ได้ประมาณ 6-12 ฟุต ขนาดของละอองจะเล็กกว่า stream spray จะทําให้ระคายเคือง ปวด
แสบร้อน และไอ มากกว่า
3. Foggers: เป็ นสเปรย์พริกทีม่ ขี นาดละอองเล็กกว่าทัง้ 2 ชนิด ข้างต้น สามารถกระจายในวง
กว้าง ใช้ได้ดใี นการปราบฝูงชน หรือหมูค่ น
4. Foams: เป็ นสเปรย์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นโฟม มีขอ้ ดีคอื ลมจะไม่มผี ลทําให้ผดิ เป้าหมาย แต่การล้าง
หรือกําจัดทําได้ยากกว่า ซึง่ ถ้ายิง่ ถู จะซึมเข้าผิวมากขึน้
ข้อพิ จารณาในการเลือกซื้อ “สเปรย์พริ ก”
นอกจากการพิจารณาชนิดของ “สเปรย์พริก” แล้ว ผูซ้ อ้ื จะต้องพิจารณาจากความแรงของ
“สเปรย์พริก” ซึง่ แต่ละบริษทั ก็ให้ขอ้ มูลของความแรง ในหน่วยวัดทีต่ ่างกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะแจ้งปริมาณของสาร Capsaicin และ Related Capsaicinoids (CRC) บางประเทศจะแจ้งเป็ นค่า SHU
และค่า % oleoresin capsicum (OC) โดยทัวไป
่ “สเปรย์พริก” จะประกอบด้วย oleoresin capsicum
(OC) ประมาณ 10-18% หรือ SHU ประมาณ 2-3 million แล้วค่าเหล่านี้คอื อะไร มีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร
ค่า Scoville Heat Units (SHU): เป็ นหน่วยวัดความเผ็ด ใช้วดั ระดับความเผ็ดในพริก ซึง่ สารที่
ให้ความเผ็ดคือ capsaicinoids เป็ นสารทีท่ าํ ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ในสมัยก่อนทดสอบโดยใช้
ประสาทสัมผัส ใช้วธิ กี ารเจือจาง (dilution) สารสกัดแอลกอฮอล์จากพริก (ทราบนํ้าหนักทีแ่ น่นอน) ในนํ้า
แล้วละลายนํ้าตาล และให้ผชู้ มิ ทดสอบ สารทีม่ คี า่ SHU สูง หมายความว่า ต้องเจือจางหลายเท่า
จนกระทังไม่
่ สามารถรับรูถ้ งึ ความเผ็ดร้อน
ซึง่ วิธนี ้ีผชู้ มิ ต้องมีความชํานาญและมีความผิดพลาดสูง

ปจั จุบนั มีเครือ่ งวัดค่าความเผ็
า
ด ทํางานโดยอาาศัยหลักการขของหัววัดแบบ Bio-Senssor และใช้การวั
า ดแบบ
Electro--Chemical โดยจะทําการตรวจจับปปริมาณสารแคคปไซซินในสสารละลายทีน่นํํ ามาหยดลงบนหัววัด
แบบไบโโอเซ็นเซอร์ทีทผ่ี ลิตโดยวิธี Screen Prinnting ตัวเครืองจะวั
่
ดอัตราาการทําปฏิกกริยาของสารแคปไซซิ
นบนหัวววัดโดยใช้กระะแสไฟฟ้าระดดับไมโคร-นาาโนแอมป์ แลล้วทําการประะมวลผล เพือ่ อคํานวณค่าความเผ็
ค
ด
ในหน่วย SHU (Scovville Heat Unit)
ค่า % oleoreesin capsicuum (OC): เป็ป็ นปริมาณขอองสารสกัดพริกทีใ่ ส่ใน สเเปรย์พริกแต่ละบริษทั
จะแจ้งว่าาสเปรย์พริกของเขามี
ข
ปริมาณ
ม % oleeoresin cappsicum เท่าไร
ไ ซึง่ จริงๆ แล้วสารสําคัญในสาร
สกัดพริกกก็คอื สารกลุ่ม capsaiccinoids ทัง้ นี้สาร oleoressin capsicum
m ซึง่ ได้จากกการสกัดจากกพริก จะ
แปรผันตตามชนิดพริก ฤดูกาล และกระบวนก
แ
การสกัด ดังนั
ง น้ ค่า % OC จึงเป็ นนค่าทีต่ รวจสออบได้ยาก
นอกจากกจะหาปริมาณ
ณของ capsaaicinoids
ค่า % Capsaicinoid
C
ds:
Caapsaicinoidss เป็ นกลุมสารที
่ม ป่ ระกออบด้วย caapsaicin,
dihydroccapsaicin, nordihydroca
n
apsaicin เป็ นนสารหลัก รวมแล้
ร
วประมมาณ 95% วิธใี นการตรววจสอบหา
ปริมาณ คือ high peerformance liquid chrom
matography (HPLC) หรืรือใช้วธิ ี highh performance liquid
chromattography/maass spectroscopy (HHPLC/MS) วิธนี ้ีถอื ได้วาเป็
า่ นวิธที ม่ี คี ววามถูกต้อง แม่นยํา
มากกว่าาวิธที ไ่ี ด้กล่าวมาแล้
ว
ว
ในนกรณีความสสัมพันธ์ระหวว่างค่า SHU และ % Capsaicin พบวว่า ปริมาณ ccapsaicin 1 ppm (1
ส่วน ในลล้านส่วน) เทีทียบเท่ากับ 15 SHU
จากงานวิจยั ทีว่ เิ คราะห์โดยยใช้เครือ่ ง HHPLC/MS พบว่า สเปรย์พริ
พ ก จํานวนน 9 ตัวอย่าง (PS1-9)
ได้แจ้ง คค่า SHU 1-22 million แต่จากงานวิ
จ
จยั พพบว่า ปริมาณสาร % Caapsaicinoidss ในสเปรย์พริ
พ กทีม่ คี า่
SHU เทท่ากัน (ตามทีทีแ่ จ้ง) มีปริมาณสาร Cappsaicinoids ต่างกัน และเมือ่ คํานวนหหาความสัมพันั ธ์กบั ค่า
SHU พบบว่า มีคา่ น้อยกว่าทีแ่ จ้ง ประมาณ
ป
100 ถึง 100 เท่า (ตามตาราง) ฉะนัน้ จึงมีความจําเป็นอย่
น างยิง่
ทีผ่ ผู้ ลิตสสเปรย์พริก จะต้องมีการรควบคุมปริมมาณ % Caapsaicinoidss ซึง่ จะทําใหห้ผลิตภัณฑ์มีมคี ุณภาพ
เหมือนกักันทุกครัง้ ของการผลิต

“สเปรย์พริ ก” มีผลต่อร่างกายอย่างไร?
“สเปรย์พริ ก” มีผลทัง้ ต่อเยือ่ บุตา ผิวหนัง ทีส่ มั ผัส และต่อระบบทางเดินหายใจทีส่ ดู ดมเข้าไป
อย่างไรก็ตาม “สเปรย์พริก” ไม่เป็ นสารทีท่ าํ ให้ตาย
่
เนื่องจากเส้นเลือด
1. มีผลต่อตา: ทําให้ตาระคายเคือง นํ้าตาไหล เจ็บปวด ตาบอดชัวคราว
ฝอยทีต่ าขยาย อาการเหล่านี้จะหายได้ภายใน 30 ถึง 60 นาที
2. ผลต่อระบบทางเดินหายใจ: เกิดการอักเสบในลําคออย่างเฉียบพลัน ทําให้ทางเดินหายใจ
แคบลง ร่างกายท่อนบนเกร็ง ตัวงอ จามต่อเนื่อง เกิดการไออย่างหยุดไม่ได้ ผูท้ เ่ี ป็ นโรคหืด
หรือมีปญั หาทางเดินหายใจมีโอกาสเสียชีวติ สูงมาก อาการเหล่านี้จะหายได้ภายใน 10 ถึง
45 นาที
3. มีผลต่อผิวหนัง: ทําให้ผวิ หนังเกิดการระคายเคือง ปวดแสบ ร้อน
4. มีผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อ: เกิดการเสียศูนย์ในการทรงตัว เนื่องจากเสียการมองเห็น
และเกิดอาการปวด
การปฐมพยาบาล
หากเข้าดวงตา ให้รบี ล้างหน้า ล้างตา ด้วยนํ้านมสด ทัง้ นี้เพราะสเปรย์พริกละลายได้ดใี นไขมัน
ซึง่ นมสดธรรมดาจะมีไขมันสูง หรือถ้าหาไม่ได้ ล้างด้วยนํ้ายาล้างตา หรือนํ้าสะอาด หลาย ๆ ครัง้ จน
หายเคืองตา มีบางคนแนะนํา ยาลดกรดในกระเพาะชนิดนํ้าขาวขุน่ ทีม่ สี ว่ นประกอบอลูมเี นียมไฮดรอก
ไซด์ นํามาผสมกับนํ้าสะอาดในอัตราส่วนเท่าๆกัน ใช้ลา้ งตาช่วยแก้อาการแสบร้อนทีน่ ยั น์ตาได้
หากถูกผิวหนัง ซึง่ จะมีอาการปวดแสบ ร้อน คันทีผ่ วิ หนัง ให้ลา้ งด้วยสบู่ออ่ นหลายครัง้ อย่าถู
หรือเกาเพราะสารแคปไซซินจะซึมเข้าผิวหนังได้ลกึ ยิง่ ขึน้ หรือแผ่กว้างออกไป เมือ่ ล้างแล้วควรประคบ
ด้วยนํ้าแข็ง หรือนํ้าเย็น หรือเปา่ ด้วยพัดลมจะช่วยบรรเทาอาการลงได้ ทางการแพทย์จะใช้ 5%
sodium metabisulfite เช็ดผิวหนังเพือ่ เอาสาร OC (Oleoresin of capsicum) ออก
กฎหมายควบคุม
สเปรย์พริกมีความรุนแรงมากจากสารแคปไซซิน มีทงั ้ กําหนดให้เป็ นวัตถุผดิ กฎหมาย และไม่
ผิดกฎหมาย บางประเทศอย่างฮ่องกง ใครมีไว้ในครอบครอง ต้องโทษจําคุก 14 ปี หรือปรับหนึ่งแสน
เหรียญ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา ห้ามมีไว้ในครอบครองทัวไป
่ ยกเว้นเพือ่ การป้องกัน
ตัว ส่วนในสหรัฐอเมริกา ก็มนี โยบายแล้วแต่รฐั แต่บางประเทศกลับจะนําเอามาใช้กบั ประชาชนในรูป
ของอุปกรณ์ปราบจราจล
อย่างไรก็ตามเป็ นทีน่ ่าเสียดาย ทีอ่ ุปกรณ์ป้องกันตัว ทีช่ ่อื ว่า “สเปรย์พริก” ในประเทศไทย กลับ
เป็ นของผิดกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง รายชื่อวัตถุอนั ตรายในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิม่ เติมตาม
ประกาศ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 ในลําดับที่ 258 ได้ระบุไว้วา่ “ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ารสําคัญ
ทีใ่ ช้เพือ่ ขัดขวางระบบการทํางานของร่างกายเป็ นการชัวคราว
่
เพือ่ การป้องกันตัวหรือทําร้ายผูอ้ ่นื ” เป็ น

วัตถุอนั ตรายประเภทที่ 4 โดยห้ามมิให้ นําเข้า จําหน่าย พกพา สําหรับผูท้ ฝ่ี า่ ผืนมีโทษจําคุก 10 ปี หรือ
ปรับ 1,000,000 บาท โดยทัง้ นี้ คณะกรรมการอาหารและยา ตีความว่าหมายถึง สเปรย์พริกทุกชนิด
อย่างไรก็ตามเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จดั ให้มสี มั นาเพือ่
หาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการควบคุมผลิตภัณฑ์สเปรย์พริกเพือ่ การป้องกันตัว ซึง่ มีขอ้ เสนอแนะว่าน่าจะ
เป็ นวัตถุควบคุมมากกว่าวัตถุอนั ตราย แต่ทงั ้ นี้ขอ้ เสนอแนะดังกล่าวยังเป็ นช่วงเวลาของการศึกษา และ
ยังไม่มกี ารแก้กฎหมาย เพราะฉะนัน้ บุคคลทีม่ สี เปรย์พริก หรือสเปรย์ป้องกันตัวไว้ในครอบครอง ควรพึง
ระวัง เพราะหากถูกจับกุม จะมีโทษหนักทัง้ จําและปรับ และจากเหตุการณ์วนั นี้ทผ่ี หู้ ญิงเป็ นเหยือ่ ของ
การข่มขืนมากขึน้ กระทรวงสาธารณสุข จะมีการพิจารณาว่า สเปรย์พริก ซึง่ ไม่ใช่ของทีใ่ ช้ในครัวเรือน
ควรเป็ นวัตถุอนั ตรายทีจ่ ะต้องมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง
หลายหน่วยงานภาคประชาชนได้มี
ข้อเสนอให้ สเปรย์พริก เป็นวัตถุควบคุมเช่นเดียวกับปืน โดยผูผ้ ลิตจะต้องกําหนด serial number เพือ่
การติดตามเมือ่ เกิดการนําไปใช้ในทางทีผ่ ดิ แต่ประชาชนทัวไปสามารถมี
่
ครอบครองได้เพือ่ การป้องกัน
ตนเอง “สเปรย์พริ ก” คงเป็ นอีกหนึ่ง issue ทีจ่ ะต้องมีการสัมนา พูดคุยกันอย่างจริงจัง เพือ่ การ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ ต่อไป

