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ขา่วฆา่ขม่ขนืบนขบวนรถไฟสายใต ้ ไดส้รา้งความสัน่สะเทอืนและเศรา้สลดใหก้บัสงัคมไทยโดย
ทัว่ ในโซเชยีลมเีดยีไดเ้ริม่เเหน็การรณรงคใ์หผู้ห้ญงิสามารถพกพา “สเปรยพ์ริกไทย” เพือ่เป็นอาวุธ
ป้องกนัตวัทีม่คีวามปลอดภยัมากกวา่ปืนหรอืมดี แต่ “สเปรยพ์รกิไทย” ในปจัจุบนัคอื สิง่ผดิกฎหมาย 
ผูใ้ดทีค่รอบครองมโีทษทัง้ปรบัและจาํ  เชน่เดยีวกบัขา่วทีเ่มือ่เกดิการชุมนุมทางการเมอืงในบา้นเมอืง 
เราจะไดร้บัขา่วสารจากสือ่สาธารณะ วา่ “ฝา่ยรฐับาลจะมวีธิกีารควบคุมฝงูชนทีผู่ร้บัผดิชอบมกันําเอามา
อา้งกนัคอื จากเบาไปหาหนกั เริม่จากใชเ้ครือ่งขยายเสยีงประกาศเตอืน ใชค้ลื่นเสยีงรบกวน ใชน้ํ้า
แรงดนัสงูฉีด และใชแ้ก๊สน้ําตาก่อนเขา้สลายการชุมนุม รวมทัง้สนุขัจูโ่จม ปืนฉีดน้ําแรงดนัสงู กระสุน
พลาสตกิ กระสนุยาง “สเปรยพ์ริกไทย” กระสนุถุงตะกัว่ และยทุธวธิสีแนทชส์ควอด” หรอืแมแ้ต่ละคร
ไทย อาวธุในการป้องกนัของนางเอกกจ็ะเป็น “สเปรยพ์ริกไทย”  แลว้ “สเปรยพ์รกิไทย” คอือะไร? กนั
แน่ 

จะเหน็ไดว้า่มหีลายบทความทีพ่ยายามชีแ้จงถงึความเขา้ใจผดิของสือ่สาธารณะ ไมว่า่จะเป็น
โทรทศัน์ วทิย ุหรอื social media ทีเ่สนอต่อสาธารณะวา่ “สเปรยพ์ริกไทย” ทีใ่ชก้นันัน้ จรงิ ๆ แลว้ 
มใิช ่ “สเปรยท์ีไ่ดจ้ากสารสกดัพรกิไทย” แต่เป็นสเปรยท์ีไ่ดจ้ากสารสกดัพรกิ  แต่จนถงึวนัน้ี กย็งัไดเ้หน็ 
หรอืไดย้นิจากสือ่สาธารณะต่างๆ ทีใ่ชค้าํวา่ “สเปรยพ์รกิไทย”ทีแ่ปลมาจากภาษาองักฤษวา่ “Pepper 
spray”  

บทความน้ีจงึขอเป็นอกีสือ่ทีจ่ะตอกยํา้อกีครัง้เพือ่ใหส้ือ่สาธารณะต่าง ๆ นําเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
ของ “Pepper spray” เพือ่ชนรุน่หลงัต่อไป จะไดเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  

คาํวา่ Pepper คนไทยจะแปลวา่ พรกิไทย (Black หรอื White Pepper) ซึง่กไ็มผ่ดิ แต่ยงั

หมายถงึ พรกิ ทีเ่รยีกวา่ Chili Pepper ไดอ้กีดว้ย ฉะนัน้ “Pepper spray” หรอื “สเปรยพ์ริกไทย” ที่

สือ่นําเสนอนัน้ ทีจ่รงิคอื สารสกดัพรกิ เป็นน้ํามนัและชนัของพรกิ  Pepper spray อาจจะเรยีกวา่ OC 

spray ซึง่มาจากคาํวา่ “Oleoresin Capsicum”, OC gas, หรอื Capsicum spray เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชเ้ป็น

อาวุธควบคุมฝงูชน ปราบจราจล และอาวุธป้องกนัตวัเอง สารเคมทีีส่าํคญัในสเปรยท์ีไ่ดจ้ากสารสกดัพรกิ 

คอื capsaicinoids เป็นกลุม่สาร amide ทีป่ระกอบดว้ยสาร capsaicin (69%) และ dihydrocapsaicin 

(22%) เป็นสารหลกั และยงัประกอบดว้ยสาร nordihydrocapsaicin (7%), homodihydrocapsaicin  

(1%) และ homocapsaicin (1%)  เราสามารถเตรยีม“สเปรยพ์รกิ” ไดอ้ยา่งงา่ย ๆ โดยการสกดัพรกิดว้ย 

organic solvent เชน่ ethanol ซึง่เมือ่ระเหยตวัทาํลายแลว้จะได ้ oleoresin นําไปละลายในน้ํา และใช ้

emulsifier ชว่ยในการละลาย เชน่ propylene glycol หรอื Tween 80  แลว้บรรจุในภาชนะพรอ้มกบัการ

อดัก๊าซ จะได ้“สเปรยพ์รกิ”  



ชนิดของ “สเปรยพ์ริก” 

 “สเปรยพ์รกิ” อาจจะแบ่งตามความแรง (strength) คอืชนิดทีม่คีวามแรงสงู มสีารเผด็รอ้น 5.3 

million SHU (Scoville Heat Units) เป็นชนิดทีต่าํรวจใชใ้นการปราบจราจล (อาจเรยีกวา่ Police 

Pepper spray) อกีชนิดคอื “สเปรยพ์รกิ” ทัว่ไปทีม่ขีายในทอ้งตลาด ใชเ้ป็นอุปกรณ์ป้องกนัตวัเอง จะมี

สารเผด็รอ้น ประมาณ 0.5-2 million SHU  นอกจากน้ีอาจจะแบ่ง “สเปรยพ์รกิ” ตามรปูแบบของการพน่

ไดแ้ก่ 

1. Stream or Broken Stream: เป็น “สเปรยพ์รกิ” ทีเ่มือ่ฉีดออกไปแลว้จะเป็นลาํน้ํา ซึง่จะพุง่ไปสู่

เป้าหมายโดยตรง มขีอ้ด ี คอื ฉีดไดร้ะยะไกลกวา่แบบ Forced Cone Spray และมคีวามเสีย่ง

น้อยในกรณเีมือ่ลมเปลีย่นทศิ อาจจะยอ้นกลบัมาหาผูฉ้ีด แต่พืน้ทีท่ีฉ่ีดไปจะแคบกวา่สเปรย์

ชนิดอื่น 

2. Forced Cone Spray: เป็นสเปรยข์นาดเลก็ประมาณ1/2 oz เมือ่ฉีดออกไปแลว้ มขีนาดวงกวา้ง

กวา่ แบบ stream คอื ประมาณ 2 ฟุต ครอบคลุมทัง้หน้าของเป้าหมาย แต่ระยะทางจะสัน้กว่า 

ใชไ้ดป้ระมาณ 6-12 ฟุต ขนาดของละอองจะเลก็กวา่ stream spray จะทาํใหร้ะคายเคอืง ปวด

แสบรอ้น และไอ มากกวา่ 

3. Foggers: เป็นสเปรยพ์รกิทีม่ขีนาดละอองเลก็กวา่ทัง้ 2 ชนิด ขา้งตน้ สามารถกระจายในวง

กวา้ง ใชไ้ดด้ใีนการปราบฝงูชน หรอืหมูค่น 

4. Foams: เป็นสเปรยท์ีม่ลีกัษณะเป็นโฟม มขีอ้ดคีอื ลมจะไมม่ผีลทาํใหผ้ดิเป้าหมาย แต่การลา้ง

หรอืกาํจดัทาํไดย้ากกวา่ ซึง่ถา้ยิง่ถู จะซมึเขา้ผวิมากขึน้ 

ข้อพิจารณาในการเลือกซ้ือ “สเปรยพ์ริก”  
 นอกจากการพจิารณาชนิดของ “สเปรยพ์รกิ” แลว้ ผูซ้ือ้จะตอ้งพจิารณาจากความแรงของ 

“สเปรยพ์รกิ” ซึง่แต่ละบรษิทักใ็หข้อ้มลูของความแรง ในหน่วยวดัทีต่่างกนั ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

จะแจง้ปรมิาณของสาร Capsaicin และ Related Capsaicinoids (CRC) บางประเทศจะแจง้เป็นคา่ SHU 

และคา่ % oleoresin capsicum (OC) โดยทัว่ไป “สเปรยพ์รกิ” จะประกอบดว้ย oleoresin capsicum 

(OC) ประมาณ 10-18% หรอื SHU ประมาณ 2-3 million แลว้คา่เหล่าน้ีคอือะไร มคีวามสมัพนัธก์นั

อยา่งไร 

ค่า Scoville Heat Units (SHU): เป็นหน่วยวดัความเผด็ ใชว้ดัระดบัความเผด็ในพรกิ ซึง่สารที่
ใหค้วามเผด็คอื capsaicinoids เป็นสารทีท่าํใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนงั ในสมยัก่อนทดสอบโดยใช้
ประสาทสมัผสั ใชว้ธิกีารเจอืจาง (dilution) สารสกดัแอลกอฮอลจ์ากพรกิ (ทราบน้ําหนกัทีแ่น่นอน) ในน้ํา 
แลว้ละลายน้ําตาล และใหผู้ช้มิทดสอบ สารทีม่คีา่ SHU สงู หมายความวา่ ตอ้งเจอืจางหลายเทา่ 
จนกระทัง่ไมส่ามารถรบัรูถ้งึความเผด็รอ้น ซึง่วธิน้ีีผูช้มิตอ้งมคีวามชาํนาญและมคีวามผดิพลาดสงู 
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 “สเปรยพ์ริก” มีผลต่อร่างกายอย่างไร? 
 “สเปรยพ์ริก” มผีลทัง้ต่อเยือ่บุตา ผวิหนงั ทีส่มัผสั และต่อระบบทางเดนิหายใจทีส่ดูดมเขา้ไป 
อยา่งไรกต็าม “สเปรยพ์รกิ” ไมเ่ป็นสารทีท่าํใหต้าย 

1. มผีลต่อตา: ทาํใหต้าระคายเคอืง น้ําตาไหล เจบ็ปวด ตาบอดชัว่คราว เน่ืองจากเสน้เลอืด

ฝอยทีต่าขยาย อาการเหล่าน้ีจะหายไดภ้ายใน 30 ถงึ 60 นาท ี

2. ผลต่อระบบทางเดนิหายใจ: เกดิการอกัเสบในลาํคออยา่งเฉียบพลนั ทาํใหท้างเดนิหายใจ

แคบลง รา่งกายทอ่นบนเกรง็ ตวังอ จามต่อเน่ือง เกดิการไออยา่งหยดุไมไ่ด ้ ผูท้ีเ่ป็นโรคหดื

หรอืมปีญัหาทางเดนิหายใจมโีอกาสเสยีชวีติสงูมาก อาการเหล่าน้ีจะหายไดภ้ายใน 10 ถงึ 

45 นาท ี

3. มผีลต่อผวิหนงั: ทาํใหผ้วิหนงัเกดิการระคายเคอืง ปวดแสบ รอ้น 

4. มผีลต่อการทาํงานของกลา้มเน้ือ: เกดิการเสยีศนูยใ์นการทรงตวั เน่ืองจากเสยีการมองเหน็ 

และเกดิอาการปวด 

การปฐมพยาบาล 
หากเขา้ดวงตา ใหร้บีลา้งหน้า ลา้งตา ดว้ยน้ํานมสด ทัง้น้ีเพราะสเปรยพ์รกิละลายไดด้ใีนไขมนั 

ซึง่นมสดธรรมดาจะมไีขมนัสงู หรอืถา้หาไมไ่ด ้ ลา้งดว้ยน้ํายาลา้งตา หรอืน้ําสะอาด หลาย ๆ ครัง้ จน
หายเคอืงตา มบีางคนแนะนํา ยาลดกรดในกระเพาะชนิดน้ําขาวขุน่ ทีม่สีว่นประกอบอลมูเีนียมไฮดรอก
ไซด ์นํามาผสมกบัน้ําสะอาดในอตัราสว่นเทา่ๆกนั ใชล้า้งตาชว่ยแกอ้าการแสบรอ้นทีน่ยัน์ตาได ้

หากถูกผวิหนงั ซึง่จะมอีาการปวดแสบ รอ้น คนัทีผ่วิหนงั ใหล้า้งดว้ยสบู่ออ่นหลายครัง้ อยา่ถู
หรอืเกาเพราะสารแคปไซซนิจะซมึเขา้ผวิหนงัไดล้กึยิง่ขึน้หรอืแผก่วา้งออกไป เมือ่ลา้งแลว้ควรประคบ
ดว้ยน้ําแขง็ หรอืน้ําเยน็ หรอืเปา่ดว้ยพดัลมจะชว่ยบรรเทาอาการลงได ้  ทางการแพทยจ์ะใช ้ 5% 
sodium metabisulfite เชด็ผวิหนงัเพือ่เอาสาร OC (Oleoresin of capsicum) ออก 

กฎหมายควบคมุ 
สเปรยพ์รกิมคีวามรนุแรงมากจากสารแคปไซซนิ มทีัง้กาํหนดใหเ้ป็นวตัถุผดิกฎหมาย และไม่

ผดิกฎหมาย บางประเทศอยา่งฮอ่งกง ใครมไีวใ้นครอบครอง ตอ้งโทษจาํคุก 14 ปี หรอืปรบัหน่ึงแสน
เหรยีญ ประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และแคนาดา หา้มมไีวใ้นครอบครองทัว่ไป ยกเวน้เพือ่การป้องกนั
ตวั สว่นในสหรฐัอเมรกิา กม็นีโยบายแลว้แต่รฐั แต่บางประเทศกลบัจะนําเอามาใชก้บัประชาชนในรปู
ของอุปกรณ์ปราบจราจล  

อยา่งไรกต็ามเป็นทีน่่าเสยีดาย ทีอุ่ปกรณ์ป้องกนัตวั ทีช่ื่อวา่ “สเปรยพ์รกิ” ในประเทศไทย กลบั
เป็นของผดิกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง รายชื่อวตัถุอนัตรายในความรบัผดิชอบ
ของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวนัที ่ 17 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิตาม
ประกาศ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 ในลาํดบัที ่258 ไดร้ะบุไวว้า่ “ผลติภณัฑท์ีม่สีารสาํคญั
ทีใ่ชเ้พือ่ขดัขวางระบบการทาํงานของรา่งกายเป็นการชัว่คราว เพือ่การป้องกนัตวัหรอืทาํรา้ยผูอ้ื่น” เป็น



วตัถุอนัตรายประเภทที ่4 โดยหา้มมใิห ้นําเขา้ จาํหน่าย พกพา สาํหรบัผูท้ีฝ่า่ผนืมโีทษจาํคุก 10 ปี หรอื
ปรบั 1,000,000 บาท โดยทัง้น้ี คณะกรรมการอาหารและยา ตคีวามวา่หมายถงึ สเปรยพ์รกิทุกชนิด  
อยา่งไรกต็ามเมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2556 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจ้ดัใหม้สีมันาเพือ่
หาแนวทางทีเ่หมาะสมในการควบคุมผลติภณัฑส์เปรยพ์รกิเพือ่การป้องกนัตวั ซึง่มขีอ้เสนอแนะวา่น่าจะ
เป็นวตัถุควบคุมมากกวา่วตัถุอนัตราย แต่ทัง้น้ีขอ้เสนอแนะดงักล่าวยงัเป็นชว่งเวลาของการศกึษา และ
ยงัไมม่กีารแกก้ฎหมาย เพราะฉะนัน้บุคคลทีม่สีเปรยพ์รกิ หรอืสเปรยป้์องกนัตวัไวใ้นครอบครอง ควรพงึ
ระวงั เพราะหากถูกจบักุม จะมโีทษหนกัทัง้จาํและปรบั และจากเหตุการณ์วนัน้ีทีผู่ห้ญงิเป็นเหยือ่ของ
การขม่ขนืมากขึน้ กระทรวงสาธารณสขุ จะมกีารพจิารณาวา่ สเปรยพ์รกิ ซึง่ไมใ่ชข่องทีใ่ชใ้นครวัเรอืน 
ควรเป็นวตัถุอนัตรายทีจ่ะตอ้งมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง หลายหน่วยงานภาคประชาชนไดม้ี
ขอ้เสนอให ้สเปรยพ์รกิ เป็นวตัถุควบคุมเชน่เดยีวกบัปืน โดยผูผ้ลติจะตอ้งกาํหนด serial number เพือ่
การตดิตามเมือ่เกดิการนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิ แต่ประชาชนทัว่ไปสามารถมคีรอบครองไดเ้พือ่การป้องกนั
ตนเอง  “สเปรยพ์ริก” คงเป็นอกีหน่ึง issue ทีจ่ะตอ้งมกีารสมันา พดูคุยกนัอยา่งจรงิจงั เพือ่การ
นํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากทีส่ดุต่อไป 


