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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

 ป�ญหาความไม(สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต# (จชต.) เป�นป�ญหาความ

ขัดแย#งทางการเมือง ที่เกี่ยวเนื่องกับหลากหลายมิติ ซึ่งต#องได#รับการแก#ไขด#วยสันติวิธี 

ซึ ่งถือเป�นโจทย]ที ่ท#าทาย จำเป�นต#องใช#สติและเหตุผลโดยปราศจากอคติในการ

วิเคราะห]สถานการณ]อย(างรอบคอบและรอบด#าน เพื่อที่จะเข#าใจป�ญหาได#ถูกต#องตรง

ตามความเป�นจริง ในอันที่จริงจะเป�นพื้นฐานสำคัญสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร]

เป/าหมาย และแนวทางแก#ไขเชิงนโยบายที่นำไปปฏิบัติแล#วเกิดประสิทธิผล ทำให#

ความรุนแรงลดระดับลงจนสถานการณ]กลับคืนสู(สภาวะปกติได#ในที่สุด ทั้งนี้ป�ญหา

ความไม(สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต# ถือเป�นป�ญหาความมั่นคงของชาติที่สำคัญ

ยิ่งป�ญหาหนึ่ง ที่มีการกำหนดให#เป�นนโยบายเร(งด(วนของรัฐบาลหลายชุดที่ผ(านมา    

แต(เนื่องจากเป�นป�ญหาที่ละเอียดอ(อน มีความสลับซับซ#อน อีกทั้งเป�น  

          ป�ญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความรุนแรง อย(างต(อเนื่องจนถึงป�จจุบัน ทำให#การ

แก#ไขป�ญหาเป�นไปด#วยความยากลำบาก และยังไม(มีท(าทีว(าจะยุติลงได#โดยง(าย ซึ่ง

ส(งผลกระทบต(อความมั่นคงของชาติทำให#เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย]สินเป�น

จำนวนมาก ดังนั้นแต(ละรัฐบาลที่ผ(านมาจึงเห็นความสำคัญและความจำเป�นอย(างยิ่งที่

ต#องมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายให#เหมาะสมกับสถานการณ]ที่เปลี่ยนแปลง

ไปรวมทั้งภาครัฐและภาคส(วนต(างๆ ได#มีความพยายามดำเนินการแก#ไขป�ญหาตาม

กรอบนโยบายมาแล#วหลายฉบับ ส(งผลให#สถานการณ]และป�ญหาความรุนแรงได#รับ
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การแก#ไขไปในทิศทางที ่ดีขึ ้น เพื ่อเป�นแนวทางนำความสงบสุขกลับมาสู (จังหวัด

ชายแดนภาคใต# รัฐบาลป�จจุบันภายใต#การนำของ พลเอก ประยุทธ] จันทร]โอชา 

นายกรัฐมนตรี ของไทย แถลงต(อสภานิติบัญญัติแห(งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห(ง

ราชอาณาจักรไทย  เนื่องจากป�จจุบัน (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 12 

กันยายน พ.ศ. 2557 ในการแถลงนโยบายดังกล(าว ได#กำหนดการแก#ไขป�ญหาความไม(

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต#ไว#ใน “นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการ

ต(างประเทศ” โดยกำหนดเป�นนโยบายย(อยลำดับที่ 2 เร(งแก#ไขป�ญหาการใช#ความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต# โดยนำยุทธศาสตร]เข#าใจ เข#าถึง และพัฒนามาใช#ตาม

แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส(งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู#มีความคิดเห็นต(าง

จากรัฐ สร#างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ

มนุษยชนโดยไม(เลือกปฏิบัติ ควบคู(กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล#องกับ

ความต#องการของประชาชนในพื้นที่ซึ ่งเป�นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก(อความ

รุนแรงแทรกซ#อนเพื่อซ้ำเติมป�ญหาไม(ว(าจากผู#มีอิทธิพลในท#องถิ่นหรือเจ#าหน#าที่ฝ�าย

บ#านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ]กับต(างประเทศ และองค]การระหว(างประเทศที่

อาจช(วยคลี่คลายป�ญหาได#อย(างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาล      พลเอก ประยุทธ] 

จันทร]โอชา  ที่ได#แถลงนโยบายรัฐบาลดังกล(าวข#างต#น ได#กล(าวถึงการพูดคุยสันติสุข

เอาไว# ตอนหนึ่งว(า“ส(งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู#มีความคิดเห็นต(างจากรัฐ” ซึ่งถือ

เป�นการเขียนนโยบายการพูดคุยสันติสุขเอาไว#อย(างชัดเจนและได#ดำเนินงานสานต(อ

การพูดคุยสันติสุขอย(างต(อเนื่อง นอกจากนี้สถานการณ]ในจังหวัดชายแดนภาคใต#ไม(ได#

มีสาเหตุหลักมาจากความต#องการแบ(งแยกดินแดนเพียงอย(างเดียว แต(มีปมเหตุจาก

ภัยแทรกซ#อนจากอิทธิพลท#องถิ่นด#วย ดังนั้นนโยบายการแก#ไขป�ญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต#ของรัฐบาลจะประสบความสำเร็จหรือไม( ภาครัฐและภาคส(วนต(างๆ ต#องมีส(วน
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ร(วมในการดำเนินงานตามนโยบาย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ต#องเข#ามา มีส(วนกับ

ภาครัฐ หากทุกส(วนร(วมมือกันอย(างแข็งขันความสงบสุขจะกลับมาสู(จังหวัดชายแดน

ใต# 

         การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป�นเครื ่องมือที่

สำคัญในการสร#างสรรค]องค]ความรู#เพื ่อแสวงหาคำตอบและทางออกในการแก#ไข

ป�ญหาต(างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในอดีตที่ผ(านมาได#มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแก#ไข

ป�ญหาความไม(สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต#ในประเด็นต(างๆ มาโดยตลอดจนถึงยุค

ป�จจุบันตั้งแต(ป�พ.ศ. 2547 เป�นต#นมา ตลอดระยะเวลา 17 ป�ที่ผ(านมา มีเหตุการณ]

ความไม(สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต#เกิดขึ้นเป�นจำนวนมาก ในการนี้มีหลาย

หน(วยงานทั ้งส(วนราชการ สถาบันการศึกษา และองค]กรภาคเอกชนต(างๆ ได#

ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป�ญหาความไม(สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต#ในมิติ

ต(างๆ อาทิประวัติศาสตร]ชาติพันธุ]การเมือง เศรษฐกิจสังคม ผลกระทบจากความ

รุนแรง และการดำเนินงานของหน(วยงานภาครัฐ ทำให#เกิดเป�นองค]ความรู#มากมาย

กระจัดกระจาย สุดแท#แต(ว(าจะมีผู#ใดหรือหน(วยงานใดเห็นความสำคัญและนำองค]

ความรู#นั้นมาใช#ในการแก#ไขป�ญหาความไม(สงบ ซึ่งจะเป�นที่น(าเสียดายเป�นอย(างมาก

หากองค]ความรู#ที่ได#จากการวิจัยนั้นมิได#ถูกนำมาใช#ประโยชน]อย(างเต็มที่ งานวิจัยเพื่อ

สนับสนุนการแก#ไขป�ญหาความไม(สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต#ในมิติต(างๆ

ให#มีความสอดคล#องกับสถานการณ]ของป�ญหา และตอบสนองความต#องการของ

หน(วยในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิารในพื้นได#อย(างแท#จริงจาก  

            สถานการณ]ใน 3 จชต. มีการปะทะระหว(างเจ#าหน#าที ่ ทหาร ตำรวจ 

อาสาสมัครทหารพราน (อส.) กับ ผู #ก (อความไม(สงบ ทำให#เกิดการสูญเสียของ

เจ#าหน#าที่ จำนวนหลายนาย ซึ่งป�จจุบันกำลังพลมีเสื้อเกราะกันกระสุน ที่ป/องกันลำตัว 
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แต(บริเวณ แขน ขา หัวเข(า และบริเวณใต#เข็มขัด ยังไม(มี ผู#วิจัยจึงคิดทำเป�นแบบ

ป/องกัน สะเก็ดระเบิดและกระสุนป�นสั้นซึ่งกำลังพล ทหาร ตำรวจ อส.ทหารพราน 

และประชาชน ก็สูญเสียจากการวางระเบิด และซุ(มยิงจำนวนมาก ซึ่งป�จจุบันใน 3 

จชต. ยังไม(มีที ่ป/องกัน แขน ขา หัวเข(า และบริเวณใต#เข็มขัดเลย หรือ เจ#าหน#าที่

ปฏิบัติงานที่เสี่ยงในการปฏิบัติการในเมือง เช(น เจ#าหน#าที่ตำรวจที่ตรวจจับคนร#าย 

เจ#าหน#าที่ปราบปรามยาเสพติด หรือ การปฏิบัติงานของเจ#าหน#าที่ในพื้นที่เสี่ยงต(างๆ 

ได#ทั้งสิ้น อุปกรณ]ดังกล(าวที่ผู#วิจัยคิดและจัดทำการทดลอง มีน้ำหนักเบาสามารถใช#

สวมใส(แล#วกำลังพลสามารถเคลื ่อนที ่ได#คล(องตัว ทำการลาดตระเวนได#ในระยะ

ทางไกล ๆ ไม(เป�นอุปสรรค เรื่องของน้ำหนัก ขณะที่ป� 62-63 เหตุยิง 21 ครั้ง ระเบิด 

18 ครั้ง และในป�ล(าสุด คือ 6 เดือนแรกของป� 63-64 เหตุยิงอยู(ที่ 14 ครั้ง แต(ระเบิด

มากถึง 17 ครั้ง ที่สำคัญเหตุวางเพลิงในช(วง 6 เดือนแรกของป�งบประมาณ ย#อนหลัง

ไป 2 ป� ไม(มีเหตุวางเพลิงเกิดขึ้นเลย แต(ป�ล(าสุด คือ 63-64 เกิดขึ้น 5 ครั้ง 

 

ตารางที่ 1 สถิติความสูญเสียจากเหตุการณ]ความไม(สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต# 
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ตารางที่ 2 ข#อมูลเปรียบเทียบสถิติการก(อเหตุรุนแรงและการสูญเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 สถิติเหตุการณ]เปรียบเทียบป�งบประมาณ 2562-2564 
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ในส(วนตารางที่เป�นกราฟ (ที่มี 3 สี) เส#นสีแดง คือป�นี้ ป� 2564 สถิติเหตุ

รุนแรงลดต่ำกว(าป� 2563 ซึ่งเป�นเส#นสีน้ำเงิน ยกเว#นเดือนพฤศจิกายน กับธันวาคมที่

สูงกว(าแต(ที่น(าพิจารณาก็คือ เดือนเมษายนป�ที่แล#วไม(มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเลย (ดูตาม

กราฟ จะเห็นว(าเป�น 0) แต(ป�นี้มีเหตุป�วนเกิดขึ้นแล#วในวันที่ 12 เมษายน จึงต#องรอลุ#น

ว(าสถิติเหตุรุนแรงในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นหรือไม( 

 

1.2 วัตถุประสงคC   

 เพื่อจัดทำแผ(นเกราะอ(อนป/องกันสะเก็ดระเบิดและป/องกันกระสุนระดับ 2  

(level 2) ติดที่บริเวณแขน ขา หัวเข(า และกางเกงสวมทับใต#เข็มขัด จำนวน 5 ชุด 

เพื่อนำไปใช#กับ ทหาร ตำรวจ และ อาสาสมัครทหารพราน ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต# 
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บทท่ี 2 

บทวิเคราะห)ความสำคัญในการจัดทำองค)ความรู- 

2.1 บทวิเคราะหC 

 แผ(นเกราะป/องกันสะเก็ดระเบิด และป/องกันกระสุนระดับ 2 (level 2) ติด

แขน ขา หัวเข(า และกางเกงสวมทับใต#เข็มขัด เป�นอุปกรณ]ป/องกันทีผู่#วิจัยและคณะ ได#

ศึกษาจากการปฏิบัติภารกิจของทหาร ตำรวจ ใน 3 จชต. ต#องบาดเจ็บ และสูญเสีย

ชีวิต จากการซุ(มโจมตี และถูกสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่อง จากผู#ก(อความไม(สงบนั้น 

ทหาร และตำรวจ อส.ทหารพราน มีเฉพาะเสื้อเกราะป/องกันกระสุนป/องกันตน แต(ที่

ส(วนแขน ขา หัวเข(า ไม(มีอุปกรณ]ป/องกันผู#วิจัยและคณะ จึงได#จัดทำขึ้น ด#วยการศึกษา

หาวิเคราะห]ข#อมูลว(าจะนำวัสดุอะไรที่ทำแล#วมีน้ำหนักเบาและอ(อนเข#ากับรูปร(างของ

ผู#สวมใส( และมีความคล(องแคล(วในการเคลื่อนที ่

 จากการศึกษาหาข#อมูล และทำการทดสอบวัสดุหลายชนิด ที่จะนำมาเป�น

เกราะติดแขน ขา หัวเข(า ในระดับ 2 นั้น มีลักษณะข#อดีและข#อเสียที่แตกต(างกัน เช(น 

 1. แผ(นเกราะเหล็ก จะมีน้ำหนักมาก และเมื่อถูกกระสุนและสะเก็ดระเบิด 

จะเกิดแฉลบเป�นอันตรายต(อผู#สวมใส( และผู#ที่ใกล#เคียง และเป�นสนิม ขนาดของแผ(น

เกราะ 10 x 12 นิ้ว จะมีน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม สามารถป/องกันกระสุนระดับ 

 2. แผ(นเกราะเซรามิค จะมีน้ำหนักเบากว(าเหล็ก ข#อเสียคือ เมื่อถูกกระสุน 

หรือสะเก็ดระเบิดแล#วจะทำการทรุดตัวและแตกทั้งแผ(น เป�นเกราะแข็ง ขนาดของ

แผ(นเกราะ 10 x 12 นิ้ว จะมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม สามารถป/องกันกระสุน 

ระดับ 2 

 3. แผ(นเกราะพีอี สเปคตร#า (PE Spectra) ซึ่งเป�นชื่อทางการค#าของโพลิ

เมอร]พอลิเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูง มีความทนทานต(อแรงเสียดทานสูงสุด มีความ

ยืดหยุ(นและคงทนต(อความคมของกระสุน เมื่อนำมาซ#อนกันหลายๆ ชั้นจะทำให#มี



 8 

คุณสมบัติแข็งกว(าเหล็กกล#าคาร]บอน ขนาดแผ(นเกราะ 10 x 12 นิ้ว จะมีน้ำหนัก

ประมาณ 0.3 กิโลกรัม น้ำหนักเบาและเป�นเกราะอ(อน เมื่อสวมใส(แล#วเข#ากับรูปร(าง

ได#ดี สามารถป/องกันกระสุนระดับ 2 

 มาตรฐานยุทโธปกรณ] กระทรวงกลาโหม ว(าด#วยเสื ้อเกราะกันกระสุน 

(กมย.กห.1/2547) กำหนดนิยามที่เกี่ยวข#องไว#ดังนี ้

 1. เสื้อเกราะกันกระสุน หรือเสื้อเกราะป/องกันกระสุน หมายถึง เสื้อหรือสิ่ง

ใด ๆ ที่ผลิตหรือประกอบรวมขึ้นด#วยแผ(นเกราะ ที่ผู#ผลิตเจตนาทำขึ้นเพื่อป/องกันหรือ

ลดอันตรายจากกระสุนป�นที่ยิงบริเวณลำตัวของผู#ที่สวมใส( 

 2. แผ(นเกราะ หรือแผ(นเกราะกันกระสุน หมายถึง แผ(นวัสดุทุกชนิดที่มี

ความสามารถในการป/องกันและลดอันตรายจาการยิงด#วยกระสุนป�นที่ผู#ผลิตมีเจตนา

ทำขึ้นเพื่อการนี้ ไม(ว(าจะเป�นเกราะ (หรือวัสดุป/องกันกระสุน) ที่ทำด#วยเหล็ก โลหะ

ใดๆ เซรามิค ใยสังเคราะห] หรือใยธรรมชาติ ฯลฯ แผ(นเกราะนี้เป�นส(วนที่ใช#ในการกัน

กระสนุของเสื้อเกราะ 

       3. รอยยุบตัว หมายถึง รอยที่ลึกที่สุดที่เกิดขึ้นในวัสดุหนุน โดยบาดวัสดุ

หนุน จากการที่กระสุนตกกระทบแล#ว ไม(ทะลุผ(านวัดจากระนาบอ#างอิง คือ จากขอบ

หน#าของกระบะวัสดุหนุน โดยบาดวัสดุหนุนบริเวณขอบรอยนูนของรอยลูกกระสุน 

แล#ววัดความลึกรอยยุบ ในกรณีที่ผลการยิงทำให#วัสดุหนุนเกิดเป�นผิวโค#งหรือมีขอบ

นูนสูงขึ้น ให#ปาดวัสดุหนุนเฉพาะรอยนูนบนผิวโค#งเท(านั้น แล#วจึงทำการวัดรอยยุบตัว 

กำหนดเกณฑ]รอยยุบตัวไม(เกิน 44 มม. (1.73 นิ้ว) 

 4. กระสุนผ(านอย(างสมบูรณ] หมายถึง การที่กระสุนทะลุผ(านเกราะทุกชั้น 

จนปรากฏเศษชิ้นส(วนของลูกกระสุน หรือ เศษชิ้นส(วนของแผ(นเกราะ (ไม(นับรวมถึง

วัสดุที่เป�นเสื้อหรือของหุ#มแผ(นเกราะ) ติดอยู(ในวัสดุหนุนนั้นหรือปรากฏ เป�นรูทะลุ

ผ(านเสื้อเกราะหรือแผ(นเกราะ หรือวัสดุหนุน 

 การจัดทำแผ(นเกราะอ(อนป/องกันสะเก็ดแรงดันต่ำ และป/องกันกระสุน 

ระดับ 2 ติดบริเวณแขน ขา หัวเข(า และกางเกงสวมทับใต#เข็มขัดนั้น ต#องมีน้ำหนักเบา
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และเป�นเกราะอ(อนที ่สามารถกำลังพลที ่สวมใส(เคลื ่อนที ่ได #สะดวก  และเดิน

ลาดตระเวนในระยะทางไกลได# ต#องทดสอบการนำไปใช#ของเจ#าหน#าที่ ทหาร ตำรวจ 

และ อส.ทหารพราน ใน 3 จชต. ต#องมีการทดสอบมาตรฐานของแผ(นเกราะด#วย 

ระบบ NIJ ที่สามารถรับแรงทะลุทะลวงของหัวกระสุนในระดับ 2 และระเบิดแรงดัน

ต่ำได#    

2.2 ระดับความสามารถในการปIองกันกระสุนของเส้ือเกราะ 

โดยมาตรฐาน NIJ แบ(งระดับความสามารถในการป/องกันกระสุนของเสื้อ

เกราะไว# 6 ระดับ ได#แก( 

2.2.1 ระดับ 1 

Type I คือ เกราะที่สามารถป/องกันกระสุนในขนาด .22 LR ที่มีหัวกระสุน

หนัก 40 เกรน และมีความเร็วไม(เกิน 1,050±40 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 

2.6 กรัม และมีความเร็วไม(เกิน 320±12 เมตร/วินาท ีและกระสุนขนาด .38 Special 

RN ที่มีหัวกระสุนหนัก 158 เกรน และมีความเร็วไม(เกิน 850±50 ฟุต/วินาที หรือมี

หัวกระสุนหนัก 10.2 กรัม และมีความเร็วไม(เกิน 259±15 เมตร/วินาท ี
 

  
ภาพที่ 2-1 กระสุนขนาด .22 LR และ 38 Special RN 
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2.2.2 ระดับ 2 

Type II-A คือ เกราะที่สามารถป/องกันกระสุนในขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ 

FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 124 เกรน และมีความเร็วไม(เกิน 1,090±40 ฟุต/วินาที หรือ

มีหัวกระสุนหนัก 8.0 กรัม และมีความเร็วไม(เกิน 332±12 เมตร/วินาที และกระสุน

ขนาด .357 แม็กนั่ม แบบ Jacketed Soft Point (JSP) ทีม่ีหัวกระสุนหนัก 158 เกรน

และมีความเร็วไม(เกิน 1,250±50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 10.2 กรัม และมี

ความเร็วไม(เกิน 381±15 เมตร/วินาท ีรวมไปถึงป/องกันกระสุนในระดับ 1 ด#วย 
 

 
ภาพที่ 2-2 กระสุนขนาด 9 มม.  

2.2.3 ระดับ 3 

Type II คือ เกราะที่สามารถป/องกันกระสุนในขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ 

FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 124 เกรน และมีความเร็วไม(เกิน 1,175±40 ฟุต/วินาที หรือ

มีหัวกระสุนหนัก 8.0 กรัม และมีความเร็วไม(เกิน 358±12 เมตร/วินาที และกระสุน

ในขนาด .357 แม็กนั่ม แบบ Jacketed Soft Point (JSP) ที่มีหัวกระสุนหนัก 158 

เกรน และมีความเร็วไม(เกิน 1,395±50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 10.2กรัม

และมีความเร็วไม(เกิน 425±15 เมตร/วินาท ีรวมไปถึงป/องกันกระสุนในระดับ 1 และ 

2 ด#วย 
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ภาพที่ 2-3 กระสุนขนาด 9 มม. พาราเบลลั่ม แบบ FMJ และ 

                            .357 แม็กนั่ม แบบ Jacketed 

2.2.4 ระดับ 4 

Type III-A คือ เกราะที่สามารถป/องกันกระสุนขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ 

FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 124 เกรน และมีความเร็วไม(เกิน 1,400±50 ฟุต/วินาที หรือ

มีหัวกระสุนหนัก 8.0 กรัม และมีความเร็วไม(เกิน 426±15 เมตร/วินาที และกระสุน

ในขนาด .44 แม็กนั่ม แบบ Lead SWC Gas ที่มีหัวกระสุนหนัก 240 เกรน และมี

ความเร็วไม(เกิน 1,400±50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 15.55 กรัม และมี

ความเร็วไม(เกิน 426±15 เมตร/วินาที รวมไปถึงป/องกระสุนในระดับ 1, 2 และ 3 

ด#วย 

 

 
ภาพที่ 2-4 กระสุนขนาด 9 มม. พาราเบลลั่ม แบบ FMJ  
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2.2.5 ระดับ 5 

Type III คือ เกราะที่สามารถป/องกันกระสุนจากป�นเล็กยาว ขนาด 7.62 

มม. 308 Winchester แบบ FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 150 เกรน และมีความเร็วไม(

เกิน 2,750±50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 9.7 กรัม และมีความเร็วไม(เกิน 

838±15 เมตร/วินาท ีรวมไปถึงป/องกันกระสุนในระดับ 1, 2, 3 และ 4 ด#วย 

 
ภาพที่ 2-5 กระสุนขนาด 7.62 มม. แบบ FMJ 

 

2.2.6 ระดับ 6 

Type IV คือ เกราะที่สามารถป/องกันกระสุนแบบเจาะเกราะขนาด .30-06 

แบบ AP ของกองทัพอเมริกา ที่มีหัวกระสุนหนัก 166 เกรนและมีความเร็วไม(เกิน 

2,850±50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 10.8 กรัม และมีความเร็วไม(เกิน 

868±15 เมตร/วินาท ีรวมไปถึงป/องกันกระสุนในระดับ 1, 2, 3, 4 และ 5 ด#วย 

 
ภาพที่ 2-6 กระสุนขนาด .30-06 แบบ M 2 AP 



 13 

บทท่ี 3 

ข้ันตอนการดำเนินการจัดทำแผ$นเกราะ 

3.1 การเตรียมอุปกรณCในการทำแผ0นเกราะ 

 3.1.1. ผ#าเคฟลาร] เบอร] 29  

  - มีความต#านทานแรงดึงสูงสุด  695  N 

  - ความหนา                        0.45 MM  

  - สีเหลือง  

 3.1.2. แผ(น PE 

  - มีความต#านทานแรงดึงสูงสุด  5,800 Psi 

  - ความหนา                             0.2 MM 

  - สีขาว      

 3.1.3. กาวสเปรย] ใช#สำหรับยืดเกาะวัสดุน้ำหนักเบา คุณสมบัติที่สำคัญคือ 

เมื่อแห#งแล#วจะไม(จับตัวแข็ง และสามารถดึงผ#าเคฟลาร]ออกจากแผ(นพีอ ีสเปคตร#าได#  

 3.1.4. เครื่องตัดชนิดพิเศษที่สามารถตัด แผ(นพีอ ีสเปคตร#า และผ#าเคฟลาร] 

 3.1.5. จักรเย็บผ#าอุตสาหกรรม พร#อมลูกกลิ้งและกรรไกร 
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ภาพที่ 3-1 ผ#าเคฟลาร] 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-2  พีอ ีสเปคตร#า  (PE Spectra) 

 

 
ภาพที่ 3-3 สเปรย]กาว 
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ภาพที่ 3-4 เครื่องตัดผ#า 
 

 
ภาพที่ 3-5 จักรเย็บผ#า 

 

 
ภาพที่ 3-6 ลูกกลิ้งและกรรไกร 
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3.2 ข้ันตอนการดำเนินการจัดทำแผ0นเกราะติดแขน ขา หัวเข0า และกางเกง

สวมทับใต(เข็มขัด 

 ขั้นตอนที่ 1 วัดขนาดของผู#สวมใส( บริเวณแขน ขา หัวเข(า และกางเกงสวม 

      ทับใต#เข็มขัด 

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตัดแผ(นพีอี สเปคตร#า และผ#าเคฟลาร] ตามแบบที ่

    กำหนดด#วยเครื่องตัด 

ภาพที่ 3-7 การตัดผ#าเคฟลาร] และ พีอี สเปคตร+า 

 

ขั้นตอนที่ 3 นำแผ(นพีอี สเปคตร#า และผ#าเคฟลาร] มาวางซ#อนทับกัน แล#ว

      ฉีดพ(นสเปรย]กาว ทีละชั้นจนครบ 25 ชั้น ในแต(ละชั้นนั้นที ่

     สำคัญต#องใช#ลูกกลิ้งไล(อากาศออกให#หมด 

     
ภาพที่ 3-8 การพ(นสเปรย]กาวและรีดแผ(นเกราะ 
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ขั้นตอนที่ 4 นำแผ(นเกราะที่ติดกาวและซ#อนทับกันแล#ว มาเย็บด#วยจักร

อุตสาหกรรมเพื่อให#ยึดเกาะกันให#แน(นมากขึ้น  

 
ภาพที่ 3-9 การเย็บประกอบเพื่อให#ยึดเกาะกันให#หนาแน(น 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 ตัดผ#าเป�นซองด#านนอกและติดตีนตุ¤กแก ติดตะขอสำหรับล็อค

แผ(นเกราะในการยึดตรึงตามแบบและขนาด ที่กำหนดไว# 

 

 
ภาพที่ 3-10 ตัดแบบซองที่จะนำแผ(นเกราะมาใส( 
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 ขั้นตอนที่ 6 ขั ้นตอนสุดท#ายจะได#แผ(นเกราะที่ทำเสร็จตามรูปแบบและ

ขนาดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผ(นเกราะสำหรับสวมใส(แขนท(อนบน ซ#าย-ขวา จำนวน 2 ชิ้น หนัก 200 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผ(นเกราะสำหรับสวมใส(แขนท(อนล(าง ซ#าย-ขวา จำนวน 2 ชิ้น หนัก 200 กรัม 
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แผ(นเกราะสำหรับสวมใส(ขาท(อนบน ซ#าย – ขวา จำนวน 2 ชิ้น หนัก 250 กรัม 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

แผ(นเกราะสำหรับสวมใส(ขาท(อนล(าง ซ#าย – ขวา จำนวน 2 ชิ้น หนัก 300 กรัม 
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แผ(นเกราะสำหรับสวมใส(สนับเข(า ซ#าย – ขวา จำนวน 2 ชิ้น หนัก 200 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกางเกงขาสั้นสวมทับหนัก 1,050 กรัม 

ภาพที่ 3-11 แผ(นเกราะติดแขน ขา หัวเข(าและ กางเกงสวมทับ ที่ทำเสร็จแล#ว 

                      จำนวน 11 ชิ้น  
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หมายเลข ๑ แขนซ้ายท่อนบน

หมายเลข ๒ แขนซ้ายท่อนล ่าง

หมายเลข ๑/๑ แขนขวาท่อนบน

หมายเลข ๒/๒ แขนขวาท่อนล่าง

หมายเลข ๓ กางเกงสวมทับหมายเลข ๔/๑ ขาท่อนบนขวา

หมายเลข ๔ ขาซ้ายท่อนบน

หมายเลข ๕ หัวเข่าซ้าย

หมายเลข ๕/๑ หัวเข่าขวา

หมายเลข ๖/๑ ขาขวาท่อน

ล่างขวา หมายเลข ๖ ขาซ้ายท่อน

ล่างซ้าย

3.3 การดำเนินการนำไปใช( มีท้ังส้ิน 11 ส0วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-12 การสวมใส(แผ(นเกราะติดแขน ขา หัวเข(า และกางเกงสวมทับใต#เข็มขัด 
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3.4 การนำไปใช(งานของชุด EOD ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต( 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-13 การนำไปใช#งานของชุด EOD ใน 3 จชต. 
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3.5 มาตรฐานในการจัดทำโครงการวิจัย ฯ การทดสอบแผ.นเกราะที่นำมาใช) ณ 

ห)องปฏิบัติการขีปนวิธี ของ กรมสรรพวุธตำรวจ 

 

            
ก(อนทดสอบนำแผ(นเกราะมาแช(น้ำ              เครื่องยิงและอุโมงทดสอบ 

 

                          
           เครื่องวัดความเร็วของกระสุน     เครื่องมือเปลี่ยนหัวกระสุนและเติมลดดินขับ 
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กำหนดจุดในการยิงทดสอบ 6 นัด                          การตรวจสอบผลการยิง 

 

    
นับชั้นที่กระสุนทะล ุ
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การวัดการยุบตัวของดินน้ำมัน ต#องไม(เกิน 44 mm. 

 

 

 
ห#องปฏิบัติการทางขีปนวิธี 

 

 



 26 

 

3.6 การรักษาและการดูแลแผ0นเกราะ 

 

        การจัดเก็บเสื้อเกราะ 

• การจัดเก็บแผ(นเกราะอย(างไม(เหมาะสมอาจส(งผลให#เกิดการสึก

หรอก(อนเวลาอันควรและการป/องกันสะเก็ดระเบิดและป/องกันกระสุนจะ

ลดลง 
• เมื ่อท(านไม(ได#ใช#แผ(นเกราะ ควรเก็บไว#ในสภาพแวดล#อมปกติ 

แนะนำให#เก็บที่อุณหภูมิห#อง ในตู#เก็บของหรือตู#เสื้อผ#า 

• แผ(นเกราะไม(ควรพับ บีบอัด การจัดเก็บที่ไม(เหมาะสมนี้จะส(งผล

ให#แผ(นเกราะเสีย 

 

การดูแลและบำรุงรักษาแผ.นเกราะ 

• ห#ามซักแห#ง ห#ามซักเครื่อง หรือฟอกสี 

• เช็ดแผ(นเกราะเบาๆ ด#วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หรือผ#าชุบน้ำผสม

ผงซักฟอกอ(อนๆ 
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บทท่ี 4 

สรุปผลและข-อคิดเห็น/ข-อเสนอแนะ 

สรุปผล 

 1. แผ(นเกราะป/องกันสะเก็ดระเบิดและป/องกันกระสุนระดับ 2 ติดแขน ขา 

หัวเข(า และกางเกงสวมทับใต#เข็มขัด จัดทำขึ้นเพื่อช(วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครทหารพราน รวมถึงช(วยสร#างขวัญและ

กำลังใจในการทำงาน เนื่องจาก แผ(นเกราะนี้ช(วยเพิ่มความปลอดภัยให#กับเจ#าหน#าที่ผู#

ออกปฏิบัติงาน สำหรับการปฏิบัติหน#าที ่ ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต# และการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เช(น การติดตามจับกุมคนร#าย หรือติดตามจับกุมยาเสพติด 

เพราะเจ#าหน#าที่ยังไม(มีอุปกรณ]แผ(นเกราะติดแขน ขา หัวเข(า และกางเกงสวมทับใต#

เข็มขัด เมื่อถูกกระสุนและสะเก็ดระเบิดก็ทำให#บาดเจ็บ และอาจเสียชีวิตได# 

 2. แผ(นเกราะป/องกันสะเก็ดระเบิดและป/องกันกระสุนระดับ 2 ติดแขน ขา 

หัวเข(า และกางเกงสวมทับใต#เข็มขัด ยังมีน้ำหนักเบา เป�นเกราะอ(อน สามารถเข#ากับ

ขนาดรูปร(างของผู#สวมใส( และมีความคล(องตัว เมื่อสวมใส(ในขณะปฏิบัติหน#าที ่

ข(อคิดเห็น/ข(อเสนอแนะ 

 1. เป�นนวัตกรรมใหม( เนื ่องจากยังไม(มีอุปกรณ]ดังกล(าว ใน อัตราบรรจุ

ยุทโธปกรณ] ของ ทหาร หรือตำรวจ สามารถนำไปทำใช#เองได#สะดวก โดยมีขั้นตอนไม(

สลับซับซ#อนและสามารถนำเข#าสู(สายการผลิตจำหน(ายเป�นอุตสาหกรรมทางทหารได# 

  2. สามารถนำไปใช#กับชุดปราบจลาจล ซึ่งเจ#าหน#าที่ ตำรวจ และทหาร สวม

ใส(ไม(สามารถป/องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดได# ทำให#เจ#าหน#าที ่บาดเจ็บ และ

เสียชีวิต ถ#านำเกราะแผ(นเกราะป/องกันสะเก็ดระเบิด และป/องกันกระสุนระดับ 2 ติด
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บริเวณแขน ขา หัวเข(า และกางเกงสวมทับใต#เข็มขัด ไปใช#แล#วจะลดการบาดเจ็บและ

สูญเสียของเจ#าหน#าที่ ในการปฏิบัติหน#าที่สำหรับการปราบจลาจล 

 

 
ภาพที่ 4-1 ชุดปราบจลาจล 
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อ-างอิง 

การจัดการองค]ความรู# เรื่อง การทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน สำนักงานมาตรฐาน

ทหาร กรมวิทยาศาสตร] และเทคโนโลยี  

https://dstd.mod.go.th/download/km/km2561/2561 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ]  การพัฒนาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน  The 

Development of Bulletproof Vest production  สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  งบประมาณ  ผลประโยชน] 2550 

https://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1376 

 

การวิจัยและนวัตกรรม เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล          

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057341323860 

 

งานวิจัยจุฬาฯใช#จริงไม(ขึ้นหิ้ง เสื้อเกราะกันกระสุน “จามจุรี” 

https://siamrath.co.th/n/52170 

 

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร] และเทคโนโลยี ป�ที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - 

สิงหาคม 2559 

 

การวิเคราะห]วัสดุสำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนให#มีประสิทธิภาพสูงกว(าระดับ II                

http://cheqa.rmuti.ac.th/rmuti_3300/2559/2/2.3-105.pdf 
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ภาคผนวก 
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มาตรฐานยุทโธปกรณC กระทรวงกลาโหม 

ว.าด+วย เส้ือเกราะกันกระสุน (กมย.กห. ๑/๒๕๔๗) 

 

๑. ขอบข.าย มาตรฐานยุทโธปกรณ]นี้กำหนด การจำแนกระดับของเสื้อเกราะ นิยาม 

คุณลักษณะที่ ต#องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย(างและเกณฑ]ตัดสิน และ

การทดสอบ ซึ่งครอบคลุมถึงเสื้อเกราะ ที่ใช#ในการป/องกันหรือลดอันตรายจากการยิง

ด#วยกระสุนป�นที่บริเวณลำตัวของผู#ที่สวมใส( แต(ไม(รวมถึง การป/องกันอันตรายจากมีด

และวัตถุมีคม 

๒. การจำแนกกระดับของเสื ้อเกราะ จำแนกตามระดับความสามารถในการกัน

กระสุนป�นได#เป�น ๖ ระดับ (ตามลำดับของระดับภัยคุกคามของกระสุนตามตารางที่ ๑ 

จากต่ำไปสูง) ดังนี้ 

     ๒.๑ เสื้อเกราะระดับ 1 เป�นระดับที่สามารถกันกระสุนที่เป�นภัยคุกคามในระดับ 

IType1: 22LR ; 380 ACP) ได# 

     ๒.๒ เสื้อเกราะระดับ 2A เป�นระดับที่สามารถกันกระสุนที่เป�นภัยคุกคามในระดับ 

2A (Type IIA :9 mm. : .40 S&W) และระดับ 1 ได# 

     ๒.๓ เสื้อเกราะระดับ 2 เป�นระดับที่สามารถกันกระสุนที่เป�นภัยคุกคามในระดับ 

2(Type II : 9 mm ; .357 Magnum) และ ระดับ 1 กับ 2A ได# 

     ๒.๔ เสื้อเกราะระดับ 3A  เป~นระดับที่สามารถกันกระสุนป�นพกโดยทั่วไปได) ซึ่ง

เป�นระดับที ่สามารถกันกระสุนที ่เป �นภัยคุกคามในระดับ 3A (Type IIA : High 

Velocity 9 mm. : 44 Magnum) และ ระดับ 1, 2A กับ 2 ได#  

     ๒.๕ เสื้อเกราะระดับ 3 เป~นระดับที่สามารถกันกระสุนป�นเล็กยาวได) ซึ่งเป�น

ระดับที่สามารถกันกระสุนที่เป�นภัยคุกคามในระดับ 3 (Type III Rifles) และระดับ 1, 

24, 2 กับ 3A ได# 
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     ๒.๖ เสื้อเกราะระดับ 4 เป~นระดับที่สามารถกันกระสุนป�นเล็กยาวชนิดเจาะ

เกราะได) ซึ่งเป�นระดับที่สามารถกันกระสุนที่เป�นภัยคุกคามในระดับ 4 (Type IV : 

Armor Piercing Rifles) และระดับ 1, 24, 2, 3A และ 3 ได#  

ในกรณีที่ผู#ใช#ต#องการเสื้อเกราะพิเศษ (Special Type) ที่สามารถกันกระสุน

ที่นอกเหนือไปจากที่กล(าวไว# ข#างต#น โดยจะกำหนดทั้งขนาดและชนิดของกระสุน

ทดสอบกับความเร็วขั้นต่ำของกระสุนที่จะเผชิญก็ได#  

 

๓. การทดสอบ 

     ๓.๑ การเตรียมการทดสอบ (มีรายละเอียดปลีกย(อยในการปฏิบัติเพิ่มเติมตาม

ผนวกที่แนบ) มีสาระสำคัญ คือ ให#จัดวางอุปกรณ]ต(าง ๆ ตามรูปที่ ๑ ติดตั้งฉากจับ

เวลาให#อยู(ในแนวตั้งฉากกับแนววิถีกระสุน เตรียม กระบะวัสดุหนุนที่ผ(านการทดสอบ

ความแน(นๆ, การทำให#เสื้อเกราะเป�ยกชื้น, เตรียมเครื่องวัดความเร็ว กระสุน กระสุน

และป�นที่จะทดสอบ, การเตรียมการยิงทดสอบ ได#แก( การเตรียมลำกล#องทดสอบ การ

ตรวจความเรียบร#อยของกระสุนที่อัดพิเศษ การกำหนดจุดยิง(Marking) บนเสื้อเกราะ

(ทำตามรูปที่ ๒) และการยึด ตรึงเสื้อเกราะให#แน(น เป�นต#น 
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     ๓.๒ หลักการทั่วไปในการยิงทดสอบ P-BFS ตามตารางที่ ๑ 

๓.๒.๑ ในการยิงทดสอบในแต(ละชุดกระสุนหรือแผ(นเกราะ เมื่อยิงนัดที่ ๑

แล#ว ต#อง วินิจฉัยว(าเป�นนัดที่ยิงผ(านเกณฑ], ยิงไม(ผ(านเกณฑ] หรือเป�นนัดที่ยิงพลาด 

เสมอ โดยวัดระยะห(างของ รอยยิง ตรวจความเร็วกระสุน ตรวจการทะลุผ(านอย(าง

สมบูรณ] วัดรอยยุบตัวและบันทึกไว# แล#วพิจารณา ปฏิบัติให#สอดคล#องกับผลการยิงนั้น

ต(อไป (ตามตารางที่ ๒) และในกรณีที่สามารถทำการยิงต(อไป จนครบชุดกระสุนหรือ

แผ(นเกราะนั้นแล#ว ก็ให#วินิจฉัยในทำนองเดียวกันกับที่กล(าวข#างต#นอีกครั้งหนึ่งด#วย 

๓.๒.๒ ก(อนใช#กระบะวัสดุหนุนในการยิงแต(ละชุดกระสุนหรือแผ(นเกราะ 

ต#องผ(านการทดสอบ ความแน(นของวัสดุหนุนกับซ(อมแซมผิววัสดุหนุนทุกครั้ง เมื่อจะ

ยิงชุดกระสุนหรือแผ(นเกราะใหม( ก็ให# เปลี่ยนกระบะฯ ใหม(ด#วย 

๓.๒.๓ แผ(นเกราะแต(ละแผ(น ปกติให#ยิ่งได#ไม(เกิน ๘ นัด/แผ(น 

๓.๒.๔ สำหรับเสื้อเกราะสตรี ส(วนที่เป�นหน#าอกจะต#องเสริมวัสดุหนุนที่ปรับ

สภาพแล#วด#วย และจะต#องยิงบริเวณรอยตะเข็บบนหน#าอก ณ จุดยิงที่ ๔ หรือ ๕ 

(ตามรูปที่ ๒) อย(างน#อย ๑ นัด 

๓.๒.๕ สำหรับเสื ้อเกราะแบบเสื ้อแจ็กเก็ต ควรเปลี ่ยนจุดยิงที ่ ๑ เพื่อ        

หลีกเลี่ยงการยิงส(วน ที่มีแผ(นเกราะซ#อนทับกัน ส(วนจุดยิงที่ ๔ หรือ ๕ จะต#องปรับให#

อยู(ใกล#กับตะเข็บอย(างน#อย ๑ นัด 

     ๓.๓ การยิงทดสอบเสื้อเกราะในระดับ 1 ระดับ 2A, ระดับ 2 และระดับ 3A ยิง

ตามตารางที ่ ๑ โดยทำการยิงทดสอบเสื ้อเกราะจำนวน 4 ชุดตัวอย(างยิ ่ง ๒ ชุด

ตัวอย(างชนิดกระสุน) พวกเสื้อเกราะ แบบที่มีแผ(นเกราะด#านหน#าและด#านหลังนั้น ก็

จะยิงทดสอบแผ(นเกราะรวมทั้งสิ้น ราะรวมทั้งสิ้น 4 แผ(น (คือแผ(น เกราะด#านหน#า 4 

แผ(น และแผ(นเกราะด#านหลัง 4 แผ(น) พวกเสื ้อเกราะแบบเสื ้อแจ็กเก็ต (Front 

Opening System) ที ่มีแผ(นเกราะรอบตัวนั ้น ก็ให#ปฏิบัติเช(นเดียวกันกับที่กล(าว

ข#างต#น พวกเสื้อเกราะแบบที่มีแผ(นเกราะ ด#านหน#าหรือด#านหลังเพียงด#านเดียวนั้น ให#

ยิงทดสอบแผ(นเกราะรวมทั้งสิ้น 4 แผ(นเท(านั้น ดังนี้  
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๓.๓.๑ จัดอุปกรณ]ตามรูปที่ ๑ โดยมีระยะ A ๕ ม.± ๒๕ มม. และมีระยะ B  

๒ ม.± ๒๕ มม. 

๓.๓.๒ การยิงทดสอบแผ(นเกราะแต(ละแผ(น ปฏิบัติดังนี ้

- การยิงนัดที่ ๑ ทำการยิง ณ มุมยิง 0° เมื่อยิงแล#วให#ถอดแผ(น

เกราะมาตรวจสอบ และวินิจฉัย แล#วปฏิบัติให#สอดคล#องกับผลการยิงนั้น

ต(อไป (ตามตารางที่ ๒) 

- การติดตั้งแผ(นเกราะ (อันเดิม หรืออันใหม( คืนตำแหน(งเดิม ต#อง

ทำให#แผ(นเกราะ อยู(ในสภาพเดิม (คลี่, ลูบ และตบด#วยมือเบา ๆ เพื่อให#

เรียบ) วางแผ(นเกราะคืนตำแหน(งเดิมที่ได#ขีด ดินสอไว#แล#ว ห#ามซ(อมแซม

รอยยุบตัวบนวัสดุหนุน และห#ามแกะลูกกระสุนที่ฝ�งอยู(ในแผ(นเกราะออก  

- การยิงนัดที่ ๒ และ ๓ ทำการยิง ณ มุมยิง 0° ต(อไป 

- การยิงนัดที่ ๔ และ ๕ ทำการยิง ณ มุมยิง 30° โดยปรับตำแหน(ง

กระบะวัสดุหนุน ให#เอียงทำมุม 30° กับแนววิถีกระสุน 

- การยิงนัดที่ ๖ ทำการยิง ณ มุมยิง 0° โดยเอียงกระบะวัสดุหนุน

กลับคืนสู(แนวปกติ  

- เมื่อยิงครบ ๖ นัดแล#ว ให#ถอดแผ(นเกราะออกมาตรวจสอบและ

วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง  

     ๓.๔ การยิงทดสอบเสื้อเกราะระดับ ๓ ยิงตามตารางที่ ๑ โดยจะทำการยิงทดสอบ

เสื้อเกราะ จำนวน ๒ ชุดตัวอย(าง สำหรับเสื้อเกราะแบบที่มีแผ(นเกราะด#านหน#าและ

ด#านหนังนั้น ก็จะทำการยิง แผ(นเกราะรวมทั้งสิ้นเพียง ๒ แผ(นเท(านั้น คือ ตัวอย(างเสื้อ

เกราะละ ๑ แผ(นเกราะ สำหรับเสื ้อเกราะ แบบเสื ้อแจ็กเก็ตให#ปฏิบัติในทำนอง

เดียวกันกับที่กล(าวข#างต#น ส(วนเสื้อเกราะแบบที่มีแผ(นเกราะด#านหน#า หรือด#านหลัง 

เพียงด#านเดียว ก็จะทำการยิงแผ(นเกราะรวมทั้งสิ้นเพียง ๒ แผ(น เช(นกัน มีรายละเอียด 

การยิงทดสอบในทำนองเดียวกันกับข#อ ๒.๓ แต(แตกต(างกันที ่
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๓.๔.๑ มีระยะ A ๑๕ ม. ± ๒๕ มม. ระยะ B ๕ ม. ± ๒๕ มม. และมุม   

ยิง 0° ทั้ง 5 นัด 

๓.๔.๒ สำหรับเสื้อเกราะที่ใช#แผ(นเกราะแข็ง ในลักษณะที่แผ(นเกราะแข็ง

มิได#สัมผัสกับผิวหน#าของวัสดุหนุนอย(างเต็มที่ ก็ให#เสริมวัสดุหนุนที่ปรับสภาพแล#ว 

เพื่อให#วัสดุหนุนสัมผัสแผ(นเกราะนั้นด#วย 

     ๓.๕ การยิงทดสอบเสื้อเกราะระดับ 4 ยิงตามตารางที่ ๑ โดยปฏิบัติในทำนอง

เดียวกันกับข#อ ๓.๔ แต(ทำการยิงเพียงแผ(นเกราะละ ๑ นัดเท(านั้น (ยิงที่จุดศูนย]กลาง

ของแผ(นเกราะ) 

     ๓.๖ การยิงทดสอบเสื้อเกราะพิเศษ เสื้อเกราะที่มีแผ(นเกราะเป�นวัสดุเกราะชนิด

อ(อน (เช(นพวก เส#นใย) ก็ให#ทดสอบในทำนองเดียวกันกับข#อ ๓.๓ เสื้อเกราะที่มีแผ(น

เกราะเป�นวัสดุเกราะชนิดแข็ง (เช(นพวกโลหะ หรือเซรามิก) ก็ให#ทดสอบในทำนอง

เดียวกันกับข#อ ๓.๔ หรือ ๓.๕ 

     ๓.๗ การยิงทดสอบแผ(นเกราะเพิ่มเติม เสื้อเกราะแบบที่มีแผ(นเกราะเพิ่มเติมด#วย 

ให#ยิงด#วยชนิด กระสุนตามตารางที่ ๑ ซึ่งหากผลการยิงไม(ผ(านเกณฑ] ก็จะส(งผลให#เสื้อ

เกราะหลักไม(ผ(านเกณฑ]ด#วย ดังนี้  

๓.๗.๑ แผ(นเกราะบริเวณท#องน#อย-ต#นขา-ก#นกบ ยิ่งแผ(นเกราะ (ที่อยู(ในซอง

หุ#ม) อย(างน#อย 4 แผ(น ๆ ละ 6 นัด ที่มุมยิง 0° โดยแต(ละนัดต#องมีระยะห(าง

ของรอยยิงได#ตามที่กำหนดด#วย 

๓.๗.๒ แผ(นเกราะด#านข#างชนิดถอดได# ยิงทดสอบแผ(นเกราะทั้งสิ้น ๑๒ นัด/

ชนิดกระสุน ณ มุมยิง 0° และ 30° โดยแต(ละนัดต#องมีระยะห(างของรอยยิง

ได#ตามที่กำหนดด#วย 

     ๓.๘ การยิงประเมินขีดจำกัดทางขีปนวิธี (Ballistic Limit Test) ในกรณีที่ผู #ใช#

ประสงค]ที่จะทราบ ข#อมูลพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดทางขีปนวิธี หรือในกรณีที่ผู#

ยื่นคำขอการรับรองเสื้อเกราะร#องขอ ก็สามารถที่จะระบุให#มีการยิงประเมินขีดจำกัด
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ทางขีปนวิธีได# (มีรายละเอียดอยู(ในข#อ ๒ ของผนวกที่ แนบ) โดยปฏิบัติภายหลังจากที่

ได#ยิงทดสอบ P-BFS ผ(านเกณฑ]เรียบร#อยแล#ว 

    ๓.๙ การแก#ไขรายละเอียดทางเทคนิคในการทดสอบ ให#คณะอนุกรรมการกำหนด

มาตรฐานยุทโธปกรณ] กระทรวงกลาโหม ว(าด#วยเกราะกันกระสุน สามารถแก#ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางเทคนิคในการทดสอบ ในส(วนที่มิใช(สาระสำคัญได# โดยใช#

ดุลยพินิจพิจารณาให#เหมาะสมกับความก#าวหน#าทางเทคโนโลยี และสถานการณ]ที่

เปลี ่ยนแปลงไป แล#วรีบรายงานให#คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ]

กระทรวงกลาโหมทราบ 

    ๔. ข#อกำหนดทางทหารอื่น ๆ ตามที่ผู#ใช#จะกำหนดเพิ่มเติม ตามความจำเป�นและ

เหมาะสม 

                                                                                                

หมายเหตุ ๑. ร(างมาตรฐานยุทโธปกรณ]ฉบับนี้ จัดทำโดยคณะอนุกรรมการกำหนด

มาตรฐานยุทโธปกรณ] กระทรวงกลาโหม ว(าด#วยเกราะกันกระสุน ซึ่งได#แปล วิเคราะห] 

สังเคราะห] ประยุกต] และเรียบเรียง ให#เหมาะสมกับประเทศไทย โดยอิงมาตรฐาน 

US. NIJ Standard 0101.04 ตามความจำเป�นและเหมาะสม เพื่อมุ (งส(งเสริมและ

สนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป/องกันประเทศของไทยเป�นหลัก 

๒. กมย.กห. ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๔๗ เมื่อ ๒๕ ส.ค.๕๔๗ และครั้งที่ ๕/

๔๓ เมือ่ ๑ ก.ย.๔๗ ได#พจิารณาแล#ว มมีตเิหน็ชอบให#การรบัรองมาตรฐานยทุโธปกรณ]

ฉบับนี้เป�นมาตรฐานยุทโธปกรณ] กระทรวงกลาโหม และยกเลิกมาตรฐานเสื้อเกราะ

ป/องกันกระสุน กห. ที่กำหนดตาม NIJ Standard 0101.03 

ตรวจถูกต#อง 

(ลงชื่อ) พล.อ.ต. อุดมศักดิ์ สันติกุล 

                     (อุดมศักดิ์ สันติกุล) 

ผช.หน.ฝสธ.ประจำรอง ปล.กห. ประธาน อกม.กห.เกราะกันกระสุน 
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