คู่่� มืือรัั บมืื อแก๊๊ สน้ำำ� �ตาเบื้้� องต้้ น
เรีียบเรีียงโดย ยา
https://actlab.protestista.com/fight-tear-gas/

กลุ่่�มผู้้�ชุมุ นุุมที่่�อยุ่่�บริิเวณด้้านหน้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่�กั้่ ้�นถนนวิิภาวดีีมุ่่�งหน้้าไปกรมทหารราบที่่� 1
(ที่�ม่ าภาพ: ประชาไท)

แก๊๊สน้ำำ��ตาเป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รััฐนำำ�มาใช้้สลายการชุุมนุุมของประชาชนผู้้�ประท้้วงรััฐ และทุุก
วัันนี้้�ได้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอาวุุธที่่�เสี่่�ยงน้้อยกว่่าที่่�จะทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตที่่�กองกำำ�ลัังความมั่่�นคงหลายแห่่งนำำ�มาใช้้
เป็็นทางเลืือกนอกจากอาวุุธปืืน เราเรีียกอาวุุธเหล่่านี้้�ว่า่ อาวุุธที่่�เสี่่�ยงน้้อยกว่่าที่่�จะทำำ�ให้้เสีียชีีวิิต แทนที่่�จะเรีียกว่่า
อาวุุธที่่�ไม่่ทำำ�ให้้เสีียชีีวิิต เพราะแม้้ว่่าเป็็นอาวุุธที่่�ไม่่ถููกออกแบบมาเพื่่�อการสัังหารแต่่ก็ยั็ ังอาจส่่งผลให้้เสีียชีีวิิตได้้
แก๊๊สน้ำำ��ตาเป็็นทางเลืือกที่่�ช่่วยให้้ตำำ�รวจหลีีกเลี่่�ยงการใช้้อาวุุธที่่�มีีอัันตรายกว่่า แต่่ในทางปฏิิบััติิตำำ�รวจ
กลัับใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาในลัักษณะที่่�ไม่่ตรงกัับเป้้าประสงค์์เดิิมของมััน โดยมัักนำำ�มาใช้้ในปริิมาณมากและใช้้กัับผู้้�
ประท้้วงอย่่างสงบเป็็นส่่วนใหญ่่ มีีการเล็็งกระบอกแก๊๊สน้ำำ��ตาเข้้าใส่่ฝููงชนโดยตรง
การปฏิิบััติิโดยมิิชอบอย่่างกว้้างขวางเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดการตั้้�งคำำ�ถามถึึงการขาดการควบคุุมให้้มีีการใช้้อย่่าง
เหมาะสม  ขาดการควบคุุมในการใช้้สารพิิษอย่่างมีีมาตรฐาน การตััดสินิ ใจที่่�น่่ากัังขาของผู้้�บัังคัับบััญชาระหว่่าง
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตำำ�รวจผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา และการขาดการฝึึกอบรมการนำำ�แก๊๊สน้ำำ��ตามาใช้้อย่่างเหมาะสม 
แม้้สหประชาชาติิจะแสดงข้้อกัังวลร้้ายแรงด้้านมนุุษยธรรมและได้้ออกแนวปฏิิบััติิเมื่่�อเร็็วๆ นี้้� แต่่การออกแบบ
ผลิิตและซื้้�อขายแก๊๊สน้ำำ��ตายัังคงขาดการควบคุุมเป็็นส่่วนใหญ่่ งานชิ้้�นนี้้�พยายามหาแนวทางการรัับมืือกัับ
แก๊๊สน้ำำ��ตาท่่ามกลางสถานการณ์์ดัังกล่่าว
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รู้้�จัั กแก๊๊ สน้ำำ� �ตา
แก๊๊สน้ำำ��ตาถููกใช้้ครั้้�งแรกในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 โดยใช้้สารที่่�มีีชื่่�อว่่า  CN gas แต่่ในภายหลัังมีีการ
คิิดค้้นสารอีีกชนิิดหนึ่่�งที่่มีี� ความรุุนแรงกว่่า CN gas แต่่เป็็นพิิษน้้อยกว่่า มีีชื่่�อว่่า CS gas ถููกใช้้ครั้้�งแรกในสงคราม
เวีียดนามโดยกองทััพสหรััฐฯ ซึ่่�งในเวลาต่่อมา  CS gas ที่่�เป็็นพิิษน้้อยกว่่านี้้�ถููกนำำ�ไปใช้้ปราบเหตุุจลาจลภายใน
ประเทศ
แก๊๊สน้ำำ��ตาจััดเป็็นยุุทธภััณฑ์์ชนิิด  1 ภายใต้้การควบคุุมตามพระราชบััญญััติิควบคุุมยุุทธภััณฑ์์ พ.ศ. 2530
มีีลัักษณะเป็็นผง แต่่เหตุุที่่�หลายคนเรีียกว่่าแก๊๊ส เป็็นเพราะเมื่่�อมัันอยู่่�ภายใต้้แรงดัันที่่�เหมาะสมจะสามารถฟุ้้�ง
กระจายในอากาศได้้เหมืือนแก๊๊ส นอกจากนี้้�อาจถููกนำำ�ไปผสมให้้กลายเป็็นของเหลวได้้อีีกด้้วย
แก๊๊สน้ำำ��ตาเป็็นคำำ�ที่่�ใช้้เรีียกกลุ่่�มสารเคมีีมากกว่่า 12 ชนิิด แต่่ที่่�สำำ�คััญมีีอยู่่� 3 ชนิิดได้้แก่่
(1) Chloroacetophenone: CN gas มีีการนำำ�มาใช้้ปราบจลาจลและในกิิจการของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดููแลด้้าน
ความมั่่�นคงและความปลอดภััย โดยการใช้้งานจะอยู่่�ในรููปละอองลอยที่่�บรรจุุในภาชนะอััดความดััน 
ต่่อมาถููกใช้้เป็็นอุุปกรณ์์ป้้องกัันตัวั แต่่ก็็ลดน้้อยลงมากแล้้วในปััจจุุบัันเนื่่�องจากระยะเวลาออกฤทธิ์์�ค่่อน
ข้้างนาน
(2) Chlorobenzylidenemalonitrile: CS gas เป็็นผงผลึึกสีีขาว เมื่่�อไหม้้ไฟจะได้้ก๊าซ
๊ ไม่่มีีสีี
(3) Dibenzoxazepine: CR gas มีีลัักษณะเป็็นผลึึกสีีเหลืืองซีีดมีีกลิ่่�นคล้้ายพริิกไทย ในสหรััฐอเมริิกาไม่่
ใช้้สารตััวนี้้�ในการควบคุุมการจลาจลเนื่่�องจากมีีสมบััติิเป็็นสารก่่อมะเร็็ง
แก๊๊สน้ำำ��ตาเป็็นเครื่่�องมืือชนิิดหนึ่่�งที่่�ตำำ�รวจควบคุุมฝููงชนนำำ�มาใช้้สลายการชุุมนุุม  เนื่่�องจากเป็็นเครื่่�องมืือ
ที่่�ไม่่ทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตโดยทัันทีีจึึงทำำ�ให้้คนมองว่่าไม่่รุุนแรง แต่่หากได้้รัับแก๊๊สน้ำำ��ตาเป็็นเวลานานหรืือไม่่รู้้�วิิธีีการ
รัับมืือที่่�ถููกต้้องก็็อาจนำำ�ไปสู่่�อัันตรายอย่่างมาก ดัังนั้้�นการรู้�จั้ ักวิิธีีการรัับมือื กัับแก๊๊สน้ำำ��ตาจึึงเป็็นแนวทางหนึ่่�งใน
การลดความเสีียหายต่่างๆ รวมทั้้�งรัักษามวลชนไว้้เพื่่�อให้้การชุมนุ
ุ ุมดำำ�เนิินต่่อไปได้้ ผู้้�จััดม็็อบและมวลชนจึึงควร
รู้้�วิิธีีรัับมืือและแนวทางป้้องกัันเบื้้�องต้้นหากเจ้้าหน้้าที่่�สลายการชุุมนุุมโดยใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตา
ข้้ อควรรู้้� ในการป้้ องกัั นเมื่่� อต้้ องเผชิิ ญแแก๊๊ สน้ำำ� �ตา
การสััมผััสกัับแก๊๊สน้ำำ��ตาจะทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกเหมืือนแผลไฟไหม้้ น้ำำ��ตาไหล จาม แน่่นหน้้าอก และหายใจ
ลำำ�บาก รวมทั้้�งระคายเคืืองที่่�ผิิวหนััง ในกรณีีส่่วนใหญ่่อาการเช่่นนี้้�จะหายไปภายใน 10-20 นาทีี 
อย่่างไรก็็ดีี  แก๊๊สน้ำำ��ตาส่่งผลกระทบต่่อบุุคคลแตกต่่างกัันไป  โดยเด็็ก  หญิิงตั้้�งครรภ์์ และผู้้�สููงวััย มัักเสี่่�ยง
จะได้้รัับผลกระทบมากกว่่า ระดัับสารพิิษก็็แตกต่่างกัันไปขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ ปริมา
ิ ณที่่�ใช้้ และ
สภาพแวดล้้อมที่่�ใช้้ การสััมผััสเป็็นเวลานานอาจทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายร้้ายแรงด้้านสุุขภาพ
กลไกการออกฤทธิ์์�ต่่อร่่างกายของแก๊๊สน้ำำ��ตายัังไม่่เป็็นที่่�ทราบแน่่ชััด แต่่สารเคมีีชนิิดนี้้�มุ่่�งเน้้นให้้เกิิด
ความระคายเคืืองต่่อเยื่่�อบุุชั้้�นนอก  ไม่่ว่่าจะเป็็นดวงตาหรืือผิิวหนััง ผู้้�ที่่�ได้้รัับแก๊๊สน้ำำ��ตาเข้้าไปจะมีีอาการในแต่่ละ
ระบบอวััยวะดัังนี้้�
• ดวงตา: เป็็นอวััยวะเป้้าหมายของแก๊๊สชนิิดนี้้� เมื่่�อแก๊๊สกระทบดวงตาจะก่่อให้้เกิิดอาการระคาย
เคืืองอย่่างรวดเร็็วและรุุนแรงกว่่าอวััยวะอื่่�น อาการเหล่่านั้้�น ได้้แก่่ แสบตา นํ้้�าตาไหล เยื่่�อบุุตาบวม
แดง หนัังตาบวม หรืือมองไม่่เห็็นชั่่�วคราว จึึงเป็็นที่่�มาของชื่่�อ “แก๊๊สน้ำำ��ตา”
2

ACTLAB

• ระบบทางเดิินหายใจ: ร่่างกายอาจได้้รัับแก๊๊สน้ำำ��ตาจากการสููดดมจึึงก่่อให้้เกิิดอาการไอ มีีเสมหะ
น้ำำ��มููกไหล จาม แน่่นหน้้าอก หรืือหายใจหอบลํําบาก
• ผิิวหนััง: ระบบอวััยวะที่่�จะได้้รัับอัันตรายอย่่างรวดเร็็วถััดจากดวงตา  เนื่่�องจากเป็็นส่่วนนอกสุุด
ของร่่างกายและกระทบกัับสารเคมีีได้้โดยตรง ผู้้�ที่่�ได้้รัับแก๊๊สน้ำำ��ตาอาจมีีอาการผิิวหนัังแดง แสบ
ร้้อน หรืือคััน แต่่ในกรณีีที่่มีี� อาการแพ้้หรืือร่่างกายได้้รัับสารเคมีีมากอาจเกิิดผิิวหนัังพุุพองได้้
• ระบบทางเดิินอาหาร: พบในบางราย ขึ้้�นอยู่่�กัับการตอบสนองของร่่างกายและปริิมาณที่่�ได้้รัับ
อาจมีีอาการคลื่่�นไส้้อาเจีียน ท้้องเสีียร่่วมด้้วยได้้
การเตรีี ยมตัั วรัั บมืื อ:
ควรปกปิิดร่่างกายให้้มิิดชิดิ โดยเฉพาะบริิเวณเยื่่�อบุุต่่างๆ ด้้วยการแต่่งกายเสื้้�อแขนยาวและกางเกงขายาว
(เพื่่�อปกปิิดผิิวหนัังให้้มากที่่สุ� ุด  โดยเฉพาะบริิเวณข้้อพัับ แต่่ต้้องสวมใส่่สบายไม่่รััดแน่่นจนเกิินไป) รวมถึึงการ
สวมหมวก  สวมหน้้ากากอนามััย และสวมแว่่นตาป้้องกััน  หากเป็็นแว่่นตาแบบครอบติิด  เช่่น  Safety goggles
หรืือแว่่นตาสำำ�หรัับว่่ายน้ำำ��ได้้ยิ่่�งดีี
เนื่่�องจากแก๊๊สน้ำำ��ตาเป็็นสารเคมีีที่่�ละลายในไขมัันได้้ดีี ก่่อนการเข้้าชุมนุ
ุ ุมหรืือเดิินทางไปยัังพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
ไม่่ควรทาโลชััน  ครีีม  หรืือวาสลีีนซึ่่�งมีีส่่วนผสมของน้ำำ��มััน  เพราะอาจทำำ�ให้้แก๊๊สน้ำำ��ตาออกฤทธิ์์�ได้้เร็็วและรุุนแรง
ขึ้้�นด้้วย
อุุ ปกรณ์์ เตรีี ยมรัั บมืื อแก๊๊ สน้ำำ� �ตา
• เสื้้�อกัันฝน
• แว่่นกัันแก๊๊ส
• หน้้ากากกัันแก๊๊ส หน้้ากากอนามััย (สำำ�หรัับกรณีีที่่�ไม่่สามารถหาหน้้ากากกันั แก๊๊สได้้)
• หมวกนิิรภััย
• ผ้้าเช็็ดหน้้า กระดาษซัับน้ำำ�� (แบบใช้้แล้้วทิ้้�งเนื่่�องจากหากใช้้ซ้ำำ��อาจจะทำำ�ให้้เกิิดการระคายเคืืองจาก
สารเคมีีที่่�ติิดอยู่่�)
• น้ำำ��ดื่่�ม  น้ำำ��เกลืือสำำ�หรัับล้้างแผล นม  น้ำำ��ยาลดกรดในกระเพาะ (ที่่�มีีส่่วนผสมของอะลููมิิเนีียม
ไฮดรอกไซด์์ หรืือแมกนีีเซีียมไฮดรอกไซด์์ เช่่น Maalox)
• ชุุดสำำ�หรัับเปลี่่�ยน
• ถุุงมืือกัันความร้้อน
• กระสอบป่่าน
• ยา (สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีโรคประจำำ�ตััว)
วิิ ธีีการรัั บมืื อแก๊๊ สน้ำำ� �ตา
	อัันดัับแรกคืือป้้องกััน
• ในส่่วนที่่�เป็็นทางเดิินหายใจ ควรสวมหน้้ากากกันั แก๊๊สหนาๆ แว่่นตาที่่�ไม่่มีีช่่องระบายอากาศ
• ในส่่วนที่่�เป็็นร่า่ งกาย ควรสวมใส่่ถุุงมืือยาง เสื้้�อผ้้าหนาๆ กางเกงยีีนส์์ รองเท้้าคอมแบต (ความ
รุุนแรงต่่างกัันถ้้าใส่่เสื้้�อยืืดธรรมดาอาจรู้้�สึึกเจ็็บร้้าวถึึงกระดููกแต่่ถ้้าใส่่เสื้้�อหนาๆ อย่่างเสื้้�อยีีนส์์อาจ
รู้้�สึึกจุกุ และช้ำำ��เล็็กน้้อย)
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อย่่างไรก็็ตาม จำำ�เป็็นต้้องแยกระหว่่างแก๊๊สน้ำำ��ตาชนิิดกระป๋๋องกัับจากรถฉีีดน้ำำ��แรงดัันสููงเนื่่�องจาก
กายภาพที่่ต่� ่างกัันความรุุนแรงก็็ต่่างกัันด้้วย ความรุุนแรงของแก๊๊สน้ำำ��ตากระป๋๋องมีีความแรงและสร้้างความเจ็็บ
ปวดได้้เยอะมาก เนื่่�องจากเป็็นแก๊๊สน้ำำ��ตาชนิิดที่่�ยิิงมาจากปืืน m79 ซึ่่�งเป็็นโลหะ หนัักประมาณครึ่่�งกิิโลที่่มา
� ด้้วย
ความแรงทำำ�ให้้จุุกได้้ ซึ่่�งถ้้ายิิงจากทำำ�เลที่่�มีีองศาสููงๆ ก็็จะช้้าหน่่อย แต่่ถ้้าเจ้้าหน้้าที่่�ยิิงในแนวดิ่่�งหรืือแนวตรงก็็จะ
ทำำ�ให้้รู้้�สึึกจุุกได้้ ถ้า้ โดนหน้้าหรืือผิิวโดยตรงก็็พร้้อมที่่�เผาไหม้้ได้้ สัังเกตได้้จากการที่่�เราจะเก็็บหรืือกอบกู้้�นั้้�นจะ
ต้้องสวมถุุงมืือ ส่่วนในเรื่่�องของงความรุุนแรงก็็จะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละไทป์์ว่่าใช้้ของอะไร  อาจจะเป็็นของมา
ซิิน แสบเล็็กน้้อยไม่่ถึึงกัับเผาไหม้้แต่่ทำำ�ให้้ระบบหายใจทำำ�งานไม่่ได้้ไปสัักพัก มีี
ั อาการแสบตา ระคายเคืือง ทำำ�ให้้
มองไม่่เห็็นชั่่�วขณะ เมื่่�อหายใจเข้้าไปก็็ทำำ�ให้้ระบบหายใจติิดขััดจนต้้องหายใจทางปากซึ่่�งนั่่�นทำำ�ให้้ยิ่่�งสููดแก๊๊สมาก
ขึ้้�นจนเกิิดอาการโคม่่า
กรณีีแก๊๊สน้ำำ��ตาชนิิดกระป๋๋อง ให้้ดููทิิศทางลม ถ้้าเป็็นไปได้้ควรอยู่่�เหนืือลม ซึ่่�งทิิศทางของลมสามารถดููได้้
จากธง ต้้นไม้้ ตััวควััน  อาจจะควัันจากแก๊๊สน้ำำ��ตาหรืือควัันบุุหรี่่� และกรณีีที่่�มีีไฟแช็็กสามารถดููได้้จากทิิศทางของ
ไฟก็็ได้้
• การเก็็บแก๊๊สกระป๋๋อง ผู้้�ที่่�อยู่่�แนวหน้้าสามารถใช้้ไม้้ตีีเพื่่�อให้้กระป๋๋องแก๊๊สกลัับไปที่่�ฝั่่�งเจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ�รวจ แต่่มีีข้้อควรระวัังคืืออาจจะโดนหน้้าเราได้้
• กรณีีที่่�มีีถุุงกระสอบสามารถใช้้ถุุงกระสอบที่่�เปีียกน้ำำ��ครอบกระป๋๋องแก๊๊สเพื่่�อไม่่ให้้ควัันกระจายแล้้ว
ใช้้น้ำำ��ราดเพื่่�อดัับแก๊๊สน้ำำ��ตาได้้
• กรณีีที่่�มีีถุุงมืือกัันความร้้อน สามารถหยิิบกระป๋๋องแก๊๊สแล้้วขว้้างไปในแหล่่งน้ำำ��ใกล้้เคีียงได้้ ในกรณีี
ที่่�ไม่่มีีแหล่่งน้ำำ��ใกล้้เคีียงควรจะขว้้างไปให้้พ้้นแนวไกลจากผู้้�คนที่่�สุดุ
กรณีีแก๊๊สน้ำำ��ตาจากรถฉีีดน้ำำ��แรงดัันสููง เสื้้�อกัันฝนสามารถได้้ในระดัับหนึ่่�ง ไม่่ควรหาสิ่่�งของมากั้้�นเนื่่�องจาก
รถฉีีดน้ำำ��มีีแรงดัันสููงทำำ�ให้้ไม่่อาจต้้านทานได้้ จึึงควรหลบหลัังกำำ�แพงหรืือแนวกั้้�นขนาดใหญ่่ กรณีีไม่่สามารถวิ่่�ง
หนีีได้้ควรยืืนหัันหลััง
แบบที่่�เป็็นรถน้ำำ��นี้้�น่่าจะมีีสาร  3-5 ตััว มีีทั้้�งแบบที่่�เป็็นกรดอ่่อนๆ จนถึึงขั้้�นรุุนแรง และขึ้้�นอยู่่�การเติิม
น้ำำ��ด้้วยว่่าน้ำำ��ในรถนั้้�นมีีปริมา
ิ ณน้้อยหรืือมาก  ความเข้้มข้้นของสารเคมีีขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณของน้ำำ�� ยกตััวอย่่าง
เหตุุการณ์์การชุุมนุุมหน้้ารััฐสภาหลัังจากฉีีดล็็อตแรกเจ้้าหน้้าที่่�เติิมน้ำำ��ยัังไม่่ได้้ครึ่่�งคัันก็็เติิมแก๊๊สเลยเพราะรีีบฉีีด  
คนที่่�เผชิิญแก๊๊สน้ำำ��ตาในครั้้�งนั้้�นบอกเล่่าประสบการณ์์ว่า่

“ตอนนั้้�นโดนหลายรอบตั้้�งแต่่แก๊๊สน้ำำ��ตาแบบกระป๋๋องและโดนตััวกระป๋๋องด้้วย รู้้�สึึก
จุุกจนเพื่่�อนต้้องลากออกมาจากตรงนั้้�น ส่่วนรถน้ำำ�ก็
� ็โดนทั้้�งแบบธรรมดาครั้้�งแรก และแบบ
ที่่�ผสมแบบเข้ม้ ข้้น เวอร์์ชั่่�นแบบธรรมดาทำำ�ให้้รู้้�สึึกแค่่แสบๆ แต่่ความแรงของมัันทำำ�ให้้รู้้�สึึก
ปลิิวได้้ง่่าย ลอยแบบเท้้าไม่่ถึึงพื้้�น ส่่วนที่่�เข้้มข้้นแสบมัันกััดผิิวจนทำำ�ให้้ผิิวไหม้้
“เนื่่�องจากเป็็นครั้้�งแรกที่่�โดนแก๊๊สน้ำำ��ตาก็็ยัังไม่่มีีความรู้้�หรืือประสบการณ์์มากพอ
พยายามทดลองไปเรื่่�อยๆ อยู่่�ในช่่วงลองผิิดลองถููกอยู่่� จึึงใช้้ยาสีีฟันต
ั ามคำำ�แนะนำำ� ยาสีีฟันั
จะใช้้เยอะมาก ทำำ�ให้้เย็็นๆ ทำำ�ให้้ลืืมความเจ็็บปวดเฉยๆ แต่่ไม่่ได้้ช่่วยรัักษาแผล แล้้วก็็มีี
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นมผสมน้ำำ��ยาลดกรด น้ำำ��เกลืือ จากการทดลองรู้้สึ� ึกว่่าน้ำำ��เปล่่าดีีที่�สุุ่ ด ส่่วนน้ำำ��เกลืือการใช้้
หลายๆ ครั้้�งติิดต่่อกัันทำำ�ให้้รู้้�สึึกระคายเคืืองซึ่่�งต่่างจากน้ำำ��เปล่่าที่่�บรรเทาได้้ช้้ากว่่าแต่่การ
ใช้้ติิดต่่อกัันไม่่ได้้ทำำ�ให้้รู้้�สึึกระคายเคืือง เมื่่�อโดนหลายๆ ครั้้�งมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะทำำ�ให้้
รู้้�สึึกชิิน เพราะหลัังๆ ไม่่ค่่อยรู้้�สึึกอะไร แทบจะไม่่ค่่อยใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกัันเท่่าไหร่่ เช่่น
หน้้ากากกัันแก๊๊ส หรืือแว่่นตาจะไม่่ค่่อยใช้้แล้้ว ใช้้เพีียงหน้้ากากอนามััยสองชั้้น� เราเรีียนรู้้�
ว่่าควรจะหายใจยัังไง ควรจัับจัังหวะหายใจช่่วงไหนควรเปิิดปากช่่วงไหน”
การรู้้�จัังหวะหายใจของตนเองก็็ช่่วยได้้ในกรณีีเผชิิญแก๊๊สน้ำำ��ตา  โดยคงระดัับจัังหวะการหายใจไว้้ให้้คงที่่�
ไม่่สููดหายใจแรงเกิินไปเพราะจะทำำ�ให้้แก๊๊สเข้้ามาก  และควรปิิดปาก  (ไม่่หายใจทางปาก) เพราะทางช่่องปากจะ
ทำำ�ให้้แก๊๊สเข้้าในร่่างกายง่่ายที่่�สุุดและปริิมาณมาก ควรหายใจเข้้าทีีละนิิดไม่่ควรหายใจรััวทีีเดีียว เพราะกลไลของ
ร่่างกายพยายามจะหาอากาศบริิสุุทธิ์์�เข้้าสู่่�ร่่างกายอยู่่�แล้้ว
ในกรณีีที่่�เป็็นแก๊๊สถ้้ามีีอุุปกรณ์์เก็็บกู้้�ก็็สามารถรัับมือื ได้้ดีี  แต่่กรณีีที่่�เป็็นแก๊๊สน้ำำ��ตาผสมน้ำำ��แบบฉีีดแม้้จะมีี
อุุปกรณ์์กััน (ชุุดโล่่) ก็็ไม่่ได้้ผลต้้านไม่่ไหว เพราะฉะนั้้�นควรใช้้วิิธีีอื่่�น เช่่น การใช้้เลเซอร์์ (มีีทั้้�งสีีแดง สีีเขีียว สีีม่่วง)
เลเซอร์์ที่่�เป็็นแสงสีีม่่วงจะมีีอุุลตร้้าไวโอเลตสููงกว่่าสีีอื่่�นๆ จะมีีความเข้้มข้นสูู
้ งกว่่า
การใช้้งานเลเซอร์์ เราจะต้้องเข้้าใจกลไลการทำำ�งานของรถฉีีดน้ำำ�� คืือจะมีีคนคอยบัังคัับกระบอกฉีีดน้ำำ��ซึ่่�ง
จะนั่่�งอยู่่�ในรถโดยจะใช้้กล้้องเหมืือนเรืือดำำ�น้ำำ��นั่่�งอยู่่�ด้้านในแล้้วส่่องขึ้้�นไปด้้านบนแล้้วบัังคัับ ดัังนั้้�นจึึงต้้องยิิงแสง
เลเซอร์์ไปที่่ตั� ัวกล้้องด้้านบนเพื่่�อให้้สะท้้อนลงมายัังคนมอง สร้้างความเสีียหายกัับดวงตา ถ้้าโดนเต็็มๆ ก็็อาจจะ
ทำำ�ให้้ตาพร่่ามััวได้้ เนื่่�องจากตััวกล้้องที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ใช้้ดููมีีลัักษณะเหมือื นแว่่นขยาย แสงเลเซอร์์ก็็จะขยายไปตาม
ขนาดแว่่น อย่่างไรก็็ตามยากที่่�จะเล็็งให้้ตรงจุุดเพราะเลนส์์กล้้องด้้านบนมีีขนาดเล็็กมาก
วิิ ธีีการดููแลเพื่่� อน และดูู แลตัั วเองในระหว่่างโดนแก๊๊ สน้ำำ� �ตา
เมื่่�อเราอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ถููกสลายการชุุมนุุมด้้วยแก๊๊สน้ำำ��ตาเราควรประเมิินความพร้้อมของร่่างกาย
ตััวเอง ถ้้าหากรู้้�สึึกว่่าไม่่ไหวควรออกจากพื้้�นที่่�โดยเร็็ว สัังเกตลัักษณะอาการและสีีหน้้าเพื่่�อนรอบตััวด้้วย ในกรณีี
ที่่�ตััวเราเองก็็ไม่่ไหวแล้้วควรส่่งสััญญาณให้้เพื่่�อนมาช่่วย
 	การดููแลเพื่่�อนข้้างๆ เมื่่�อโดนฉีีดน้ำำ��แรงดัันสููง: เราจะต้้องประเมิินเพื่่�อนก่่อนว่่าโดนยัังไง แล้้วดููระยะ
ว่่าเพื่่�อนอยู่่�ไกลกัับเราแค่่ไกล เราพอจะช่่วยเพื่่�อนได้้ไหม ถ้้าเราไม่่สามารถช่่วยเพื่่�อนได้้เราก็็ต้้องส่่งสััญญาณไป
ยัังเพื่่�อนอีีกคนให้้ช่่วยลากเพื่่�อนไปให้้เร็็วที่่�สุุด มีีทั้้�งภาษามือื หรืือจะใช้้วิิธีีการหลอกล่่อ เช่่น  ผู้้�บาดเจ็็บอยู่่�ฝั่่�งซ้้าย
ส่่วนเราอยู่่�ฝั่่�งขวาก็็จะให้้เพื่่�อนที่่�อยู่่�ฝั่่�งด้้านหลัังมาเติิมฝั่่�งขวา  เพื่่�อล่่อให้้เข้้าใจว่่าจะบุุกฝั่่�งขวา รถก็็จะฉีีดฝั่่�งขวา
เพื่่�อที่่�จะกัันเราบุุกแล้้วเพื่่�อนที่่�เหลืือก็็จะเข้้าช่่วยผู้้�บาดเจ็็บได้้
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การปฐมพยาบาลในที่่� เกิิ ดเหตุุ
เมื่่�อมีีอาการแสบตา น้ำำ��มููกน้ำำ��ตาไหล หรืือแสบคัันตามผิิวหนัังให้้รีีบล้้างออก โดยมีีวิิธีีการดัังนี้้�
• ใช้้น้ำำ��สะอาดล้้างตา วิิธีีการตะแคงข้้างให้้น้ำำ��ไหลผ่่านเรื่่�อยๆ ให้้ได้้มากที่่สุ� ุด 
• ห้้ามใช้้เบกกิ้้�งโซดาล้้างตา  หลายคนเชื่่�อว่่าแก็็สน้ำำ��ตาเป็็นกรดดัังนั้้�นเพื่่�อให้้กรดคายความร้้อ
จึึงใช้้เบกกิ้้�งโซดาที่่�เป็็นด่่างมาล้้าง การทำำ�แบบนี้้�ทำำ�ให้้ตาได้้รัับความเสีียหายอาจตาบอดได้้
อาจใช้้น้ำำ��ยาลดกรดผสมกัับน้ำำ��เปล่่าในอััตราส่่วน 1:1
• กรณีีแก๊๊สน้ำำ��ตาติิดเสื้้�อผ้้าให้้รีีบล้้างน้ำำ��แล้้วเปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้าให้้เร็็วที่่�สุุดเนื่่�องจากสารเคมีีที่่�ติิด
เสื้้�ออาจปนเปื้้�อนเข้้าสู่่�ร่่างกายได้้
• หากโดนผิิวหนัังแล้้วแสบร้้อนให้้รีีบล้้างน้ำำ�� ดููแลเหมืือนแผลไฟไหม้้ คืือล้้างด้้วยสบู่่�  (ห้้ามถูู)
และใช้้น้ำำ��ไหลผ่่านให้้ได้้มากที่่�สุุด
• การดููแลรัักษาแผล ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของแผลที่่�แตกต่่างกััน สามารถดููแลแผลไปตามอาการ
ที่่�เกิิดขึ้้�น  เช่่น  แผลพุุพองจากความร้้อนใช้้วิิธีีการทาด้้วย silver cream หรืือหากมีีอาการ
ปวดแสบ สามารถทานยาแก้้ปวดได้้ (ควรกิินยาในกรณีีที่่�แผลอัักเสบ)

การเตรีี ยมความพร้้ อมของผู้้�จัั ดชุุมนุุม
ควรฝึึกปฐมพยาบาล ฝึึกการเข้้าปะทะ การป้้องกััน การพาเพื่่�อนหนีี การอ่่านแผนที่่ การสื่
�
่�อสารต่่างๆ ภาษากาย
การอ่่านวอร์์ การใช้้งานวิิทยุุ การฟัังวิิทยุุ
การสื่่�อสารขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์ เช่่น  สถานการณ์์ปกติก็ิ ็จะใช้้วิิทยุุสื่่�อสาร แต่่หากอยู่่�ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน  เช่่น 
โดนแก๊๊สน้ำำ��ตาอยู่่�หรืือโดนระดมยิิงจนไม่่สามารถที่่�จะใช้้วิิทยุุได้้ เมื่่�อวิิทยุุโดนน้ำำ��ก็็ไม่่สามารถใช้้การได้้ จึึงมีีวิิธีีอื่่�นที่่�ใช้้
สื่่�อสารกัันซึ่่�งเป็็นโค้้ดลัับ หรืืออาจจะเป็็นภาษามืือที่่�ใช้้ฝึึกสำำ�หรัับภารกิิจนั้้�นๆ
สำำ�หรัับการประเมิินสถานการณ์์ว่่าจะมีีการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาหรืือไม่่นั้้�น 
เจ้้าหน้้าที่่มีีการ
� เตรีียมการไว้้ทุุกรอบเพราะอยู่่�ในยุุทธวิิธีีของเขา ซึ่่�งก็็มีีตั้้�งแต่่การเตืือน เตืือนครั้้�งที่่� 1 เตืือนครั้้�งที่่�
2 จะมีีการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาอย่่างเด็็ดขาดถ้้ายัังไม่่สลายอีีก ถ้้ามีีการต่่อสู้้�ใช้้กำำ�ลัังตอบโต้้เจ้้าหน้้าที่่�จะมีีการใช้้ชุุดโล่่ เจ้้าหน้้าที่่�
ก็็จะมีีขั้้�นตอนที่่�ประกาศไปเรื่่�อยๆ (แม้้ช่่วงหลัังมานี้้�ไม่่ค่่อยเป็็นไปตามขั้้�นตอนเท่่าไร)
เราสามารถประเมิินได้้จากความตึึงเครีียดของขบวนและอุุปกรณ์์ที่ตำ่� ำ�รวจควบคุุมฝููงชนนำำ�มาใช้้ อย่่างเช่่น รถฉีีด
น้ำำ��แรงดัันสููง (จีีโน่่) ซึ่่�งเป็็นรถฉีีดน้ำำ��ระยะไกลโดยน้ำำ��ในรถนั้้�นอาจผสมแก๊๊สน้ำำ��ตาแล้้ว แต่่สำำ�หรัับกรณีีที่่�ตำำ�รวจควบคุุมฝููง
ชนใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาชนิิดกระป๋๋อง ทำำ�ให้้ไม่่สามารถคาดเดาได้้ว่าจ
่ ะมีีการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาหรืือไม่่จึึงต้้องติิดตามสถานการณ์์อย่่าง
ใกล้้ชิิดอยู่่�ตลอดเวลา 
วิิธีีการสัังเกตการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาของตำำ�รวจควบคุุมฝูงู ชน โดยหลัักๆ มีี 3 วิิธีี คืือ
(1) แก๊๊สน้ำำ��ตาชนิิดกระป๋๋อง สำำ�หรัับใช้้ขว้้าง
(2) แก๊๊สน้ำำ��ตาชนิิดที่่�ใช้้ปืืนยิิง (ปืืน M 79)
(3) แก๊๊สน้ำำ��ตาชนิิดผงผสมน้ำำ�� สำำ�หรัับใช้้รถฉีีดน้ำำ��แรงดัันสููง
(4) เครื่่�องฉีีดละอองแก๊๊สน้ำำ��ตา Protectojet’ Modle5  (เจ้้าหน้้าที่่�นำำ�ออกมาในม็็อบแล้้ว แต่่ยัังไม่่ได้้รัับ
รายงานว่่ามีีการใช้้งานจริิง)
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 	การใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาในแต่่ละครั้้�ง โดยหลัักการแล้้วเจ้้าหน้้าที่่�จะประกาศเตืือนก่่อนที่่จ� ะมีีการใช้้จริิง กรณีี
ที่่�ไม่่ได้้ยิินประกาศจากเจ้้าหน้้าที่่�สามารถฟัังได้้จากเสีียงการยิิงปืืน  หรืือดููจากการเตรีียมอุุปกรณ์ต่์ ่อท่่อกัับรถฉีีด
น้ำำ��แรงดัันสููง กรณีีนี้้�ไม่่สามารถรู้้�ได้้ว่่าน้ำำ��ภายในรถฉีีนน้ำำ��แรงดัันนั้้�นเป็็นน้ำำ��ธรรมดาหรืือแก๊๊สน้ำำ��ตา (ในบางครั้้�งเจ้้า
หน้้าที่่�อาจจะผสมก่่อนที่่�จะเข้้ามาในจุุดที่่�จะสลายม็็อบ)
วิิ ธีีการประสานไปยัั งมวลชน:
เมื่่�อตำำ�รวจควบคุุมฝููงชนเริ่่�มมีีการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตา สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งต้้องทำำ�ให้้เร็็วที่่สุ� ุดนั้้�นคืือการ
ประสานไปยัังมวลชนที่่�อยู่่�ด้าน
้ หลัังให้้เตรีียมอุุปกรณ์์ และรวมไปถึึงฝ่่ายปฐมพยาบาลอีีกด้้วยในการเตรีียมความ
พร้้อมเพื่่�อรัับมืือกัับผู้้�บาดเจ็็บจากการปะทะ
	กรณีีที่่�มีีเครื่่�องขยายเสีียงก็็จะใช้้วิธีีการส่
ิ
่งสััญญาณไปยัังผู้้�ที่่�อยู่่�บนรถเครื่่�องขยายเสีียง (หรืือแกนหลััก
ในการส่่งสััญญาณไปยัังมวลชน) ให้้ประกาศว่่ามีีการใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาแล้้ว โดยให้้มวลชนเตรีียมตััวรัับมือื ให้้พร้้อม 
และเป็็นการประกาศเตืือนให้้มวลชนตรวจสอบความพร้้อมของตนเองด้้วย ดัังนั้้�นคนที่่�ไม่่พร้้อมที่่�จะปะทะจะได้้
เตรีียมหาวิิธีีป้้องกััน  หรืือถอยออกจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยงไปอยู่่�ในแนวปลอดภััย แต่่สำำ�หรัับกรณีีที่่�ไม่่มีีรถขยายเสีียงหรืือ
เครื่่�องเสีียงใดๆ อาจจะใช้้วิิธีีการตะโกนเสีียงโดยขอความร่่วมมืือจากมวลชนให้้ช่่วยกัันตะโกนจากด้้านหน้้าไป
จนถึึงด้้านหลัังไปเรื่่�อยๆ
เครื่่� องมืื อที่่�ใช้้ สื่่� อสารในการทำำ �งานของทีี มผู้้� จัั ด:
การสื่่�อสารไปยัังมวลชนผ่่านรถปราศรััยหรืือแพลตฟอร์์ม  Telegram ซึ่่�งมีีความปลอดภััยกว่่า  ในกรณีีที่่�
โดนตััดสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตอาจจะต้้องกลัับมาใช้้ระบบพื้้�นฐานภาษามือื แต่่ก็ยั็ ังไม่่เคยเกิิดเคสที่่�ต้้องใช้้ภาษามืือ
การควบคุุมมวลชนเมื่่�อโดนแก๊๊สน้ำำ��ตาจะมีีวิิธีีการจััดการแนวมวลชน  เนื่่�องจากเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�มีีคำำ�สั่่�ง ‘ม้้า
เร็็ว’ เจ้้าหน้้าที่่�จะมีีการยิิงแก๊๊สน้ำำ��ตามาแน่่นอน  ผู้้�จััดชุมนุ
ุ มุ ควรเคลีียร์์มวลชนออกจากตรงนั้้�นก่่อนให้้ไปตั้้�งแนว
ด้้านหลัังทีีมงาน  แล้้วซ้้อนด้้วยแนวของทีีมงานอีีกสองแนว และให้้สองชุุดแนวหน้้าไปถ่่วงสถานการณ์์ ถ้า้ หาก
สถานการณ์์ไม่่ดีีขึ้้�น เจ้้าหน้้าที่่�มีีท่าทีีจ
่ ะใช้้ความรุุนแรงมากขึ้้�นจะมีีทีีมเคลีียร์์มวลชนออกจากพื้้�นที่่�ปะทะนั้้�น
การประเมิิ นเมื่่� อโดนสลายการชุุ มนุุม:
การประเมิินสถานการณ์์ฉุุกเฉิินมีี 5 ระดัับ
1. ระดัับปกติิ การชุุมนุมยั
ุ ังคงดำำ�เนิินไปได้้
2. ระดัับการมีีปากเสีียง ไม่่ว่่าจะเป็็นมวลชนด้้วยกัันเอง หรืือมวลชนกัับเจ้้าหน้้าที่่�
3. ระดัับการปาสิ่่�งของ (มีีการใช้้อุุปกรณ์์) ไม่่ว่่าจะเป็็นฝั่่�งเราปาใส่่เจ้้าหน้้าที่่� หรืือเจ้้าหน้้าที่่�กระทำำ�ต่่อมวลชน
4. ระดัับการใช้้ความรุุนแรงทางกายภาพ ถึึงขั้้�นรุุนแรง เช่่น การใช้้กระบอง ใช้้โล่่ การยิิงกระสุุนยาง
5. ระดัับที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้แล้้ว ต่่างกัับสถานการณ์์ระดัับที่่� 4 เนื่่�องจากสถานการณ์์ในระดัับ 4 แม้้
จะเกิิดความวุ่่�นวาย แต่่สามารถควบคุุมได้้อยู่่� แต่่สถานการณ์์ระดัับ 5 ไม่่สามารถควบคุุมสถานการณ์์
อะไรได้้เลย ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีวอร์์บอกว่่าเกิิดสถานการณ์์ระดัับ 5 แล้้ว เราต้้องอพยพมวลชนให้้ออกจากพื้้�นที่่�
เร็็วที่่�สุด 
ุ และสิ่่�งสำำ�คััญคืือจะต้้องให้้มวลชนกลัับอย่่างปลอดภััยให้้หมดก่่อนทีีมงานจึึงจะกลัับเป็็นลำำ�ดัับ
สุุดท้้าย
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โดยหลัักแล้้วการฉีีดแก๊๊สน้ำำ��ตาเป็็นหนึ่่�งในขั้้�นตอนการสลายการชุุมนุุม และภายหลัังจากเจ้้าหน้้าที่่�ใช้้
แก๊๊สน้ำำ��ตาแล้้ว สิ่่�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�จะใช้้ในลำำ�ดัับถััดไปคืือกระสุุนยางโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสลายการชุุมนุุมนำำ�ไป
สู่่�การควบคุุมตััวผู้้�ชุุมนุุม  สถานการณ์์ที่่�ชุุลมุุนนั้้�นผู้้�จััดชุมนุ
ุ มุ ควรสื่่�อสารกัับมวลชน  อาจบอกเส้้นทางที่่�ปลอดภััย
สำำ�หรัับผู้้�ชุุมนุุมที่่�ไม่่พร้้อมเผชิิญหน้้าหรืือต้้องการเลี่่�ยงการปะทะ ซึ่่�งเส้้นทางที่่�ใช้้ในการออกจากพื้้�นที่่�ชุุมนุุนนั้้�นผู้้�
จััดต้้องสำำ�รวจหรืือแน่่ใจว่่าสามารถใช้้เส้้นทางนั้้�นได้้อย่่างปลอดภััย เช่่น  เส้้นทางนั้้�นไม่่ได้้ถููกเจ้้าหน้้าที่่�ปิิดล้้อมไว้้
หรืือเป็็นจุุดที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ใช้้รวมกองกำำ�ลััง หรืือเป็็นเส้้นทางที่่�สามารถใช้้สััญจรไปมาได้้
อ้้ างอิิ ง

“รู้้�จััก แก๊๊สน้ำำ��ตา สารเคมีีปราบจลาจล และวิิธีีการป้้องกัันเบื้้�องต้้น,” TNN ONLINE. แก้้ไขครั้้�งล่่าสุุด  18 ตุุลาคม 2563,
สืืบค้้นเมื่่�อ 16 สิิงหาคม 2563.  https://www.tnnthailand.com/news/tech/58992
“แก๊๊สน้ำำ��ตา  และสเปรย์์พริิกไทย วิิธีีรัับมืือเบื้้�องต้้นในที่่�ชุุมนุมุ ,” AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND. แก้้ไข
ครั้้�งล่่าสุุด  14 กัันยายน  2563, สืืบค้้นเมื่่�อวัันที่่� 16 สิิงหาคม  2563. https://www.amnesty.or.th/latest/
blog/826/
หมายเหตุุ: งานชิ้้�นนี้้�เป็็นหนึ่่�งในผลงานจากโครงการสกััดความรู้้�การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยในไทย
จััดโดย Act Lab เมื่่�อ ส.ค.-ก.ย. 2654 โดยมุ่่�งหวัังว่่าผลงานชุุดนี้้�จะเป็็นฐานข้้อมููลให้้กัับขบวนการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อ
ประชาธิิปไตยในไทยต่่อไป
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