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กติตกิรรมประกาศ 
 
 งานวิจัย เรื่อง ต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิด และป้องกันกระสุนระดับ 2 (level 2) ติดแขน 
ขา หัวเข่าและกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าแผ่น
เกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้
เข็มขัด จ านวน 5 ชุด แจกจ่ายให้กับหน่วยเฉพาะกิจต ารวจตระเวนชายแดนใต้ที่ 43 บ้าน ทุ่งด่าน ต าบล นาทวี 
อ าเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา ไว้ใช้ในยามต้องออกลาดตระเวน 
 

ทางคณะนักวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัยได้แก่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ผู้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ท าการวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการวิจัย  ได้แก่ ภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก รวมทั้ง ส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง กองสรรพาวุฒิ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ได้ให้การทดสอบแผ่นเกราะตามมาตรฐานของสถาบัน
ยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (National Instituted of Justise) หรือเรียกย่อว่า มาตรฐาน NIJ เวอร์ชัน 0101.04 
และ หน่วยเฉพาะกิจ ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 บ้าน ทุ่งด่าน ต าบล นาทวี อ าเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา ที่
ได้น าแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติดแขน ขา หัวเข่าและกางเกงขาสั้นสวมทับ
ใต้เข็มขัด ไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและค าติชมในการใช้ประโยชน์จากแผ่นเกราะ 

 
ในการนี้ ทางคณะนักวิจัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่

พิจารณา ติดตาม ประเมินผลโครงการและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ขอขอบคุณ 
ผู้ช่วยนักวิจัย และทีมงานด้านต่าง ๆ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเกราะป้องกัน
สะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติดแขน ขา หัวเข่าและกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด โดยทาง
โครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถน าผลการด าเนินงานของโครงการไปต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานทหารและต ารวจ ต่อไป 
 
      
     รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจนา ทองมี และคณะ 

     มกราคม 2566 
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     ชื่อ (ภาษาไทย)   รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริกาญจนา ทองมี 
(ภาษาอังกฤษ)   Associate Professor Dr. Sirikanjana Thongmee 

     คุณวุฒิ  Ph.D. (Materials Science) 
        ต าแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ)  รองศาสตราจารย์ 
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Email: fscisjn@ku.ac.th  
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สรุปกิจกรรม 
 จากสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) มีการปะทะระหว่าง เจ้าหน้าที่ ทหาร ต ารวจกับ ผู้ก่อ
ความไม่สงบ ท าให้เกิดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ จ านวนหลายนาย ในปัจจุบันก าลังพลมีเสื้อเกราะกันกระสุน  
ที่ป้องกันเฉพาะล าตัว ในส่วนของบริเวณ แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ยังไม่มี ผู้วิจัยจึง
เสนอโครงการวิจัยนี้ เพ่ือพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็ม
ขัดขึ้น เพ่ือใช้ป้องกันสะเก็ดระเบิดและกระสุนระดับ 2 ให้กับก าลังพล ทหาร ต ารวจ และ อส. ทหารพราน
อุปกรณ์ดังกล่าว ที่ผู้วิจัยคิดและจัดท าขึ้นนี้ มีน้ าหนักเบาและเมื่อผู้ที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่สวมใส่เข้ากับชุด
เครื่องแบบแล้ว ก็ยังมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว นอกจากนี้ การออกแบบโดยใช้สาย
รัด และตีนตุ๊กแก  รวมไปถึง การมีตัวล็อคสายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ใช้ได้อย่างปลอดภัย เพราะมีความ
กระชับ ไม่หลุดในขณะเคลื่อนที่ และสามารถปรับระดับได้ตามรูปร่างและขนาดของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานท า
การลาดตระเวนในระยะทางไกล ๆ ก็ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของน้ าหนักด้วย 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดท าแผ่นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า และ
กางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด  

2. เพ่ือน าแผ่นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า และ
กางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด จ านวน 5 ชุด แจกจ่ายให้กับ หน่วยเฉพาะกิจ ต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43  บ้าน ทุ่งด่าน ต าบล นาทวี  อ าเภอ นาทวี  จังหวัด สงขลา  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ด าเนินการเตรยีมอปุกรณใ์นการท าแผน่เกราะ 

 1.1 ผ้าเคฟลาร์ เบอร์ 29 และแผ่นพีอี สเปคตร้า 
 1.2 อุปกรณ์ในการตัดเย็บ เช่น กาวสเปรย์ เครื่องตัดชนิดพิเศษที่สามารถตัด แผ่นพีอีสเปคตร้า  
และผ้าเคฟลาร ์จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม พร้อมลูกกลิ้งและกรรไกร 

 2. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผ่นเกราะ 

 1.1 วัดขนาดของผู้สวมใส่ บริเวณ แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับ 
 1.2 ด าเนินการตัดแผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟล่าร์ ตามแบบท่ีก าหนดด้วยเครื่องตัด 
 1.3 น าแผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ มาวางซ้อนกัน แล้วฉีดพ่นด้วยสเปรย์กาว ทีละชั้นจนครบ 
25 ชั้น โดยในแต่ละชั้นนั้นต้องใช้ลูกกลิ้งไล่อากาศออกให้หมด เพ่ือให้แผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ทับกัน
สนิท  
 1.4 น าแผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ ที่ทับกันสนิทแล้ว มาเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรมเพ่ือให้ยึด
เกาะกันให้แน่นกว่าเดิม เพ่ือป้องกันการหลุดออกจากกัน 



 1.5 ตัดผ้าให้ได้ขนาดเท่ากับแผ่นเกราะเพ่ือท าเป็นปลอกหุ้มแผ่นเกราะไว้ พร้อมกับติดตีนตุ๊กแก และ
ติดตะขอส าหรับล็อคแผ่นเกราะ ในการยึดตรึงตามแบบและขนาด ที่ก าหนดไว้ 
 1.6 ได้แผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า และกางเกง
ขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ตามแบบและขนาดที่ก าหนดไว้ คือ ขนาดเล็ก (size S) ขนาดกลาง (size M) และ
ขนาดใหญ ่(size L) 
 

 3. ท าการทดสอบแผ่นเกราะ 
   ด าเนินการจัดท าแผ่นเกราะส่งทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (National 
Instituted of Justise) หรือเรียกย่อว่า มาตรฐาน NIJ เวอร์ชัน 0101.04 ที่ส านักงานส่งก าลังบ ารุง กองสรร
พาวุฒิ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 4. ส่งมอบแผ่นเกราะติด แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับและจัดอบรมออนไลน์ 
    ด าเนินการส่งมอบแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า 
และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ให้กับหน่วยเฉพาะกิจ ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 บ้าน ทุ่งด่าน ต าบล   
นาทวี อ าเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา เพ่ือใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นเกราะ จากนั้น ด าเนินการจัด
อบรมออนไลน์เกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดท าแผ่นเกราะติด แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทบัใต้เข็มขัด 
 
ผลการวจิัย 

 จากผลการด าเนินงาน ท าให้ทางทีมผู้วิจัยได้ทราบถึงชนิดและสมบัติของวัสดุที่น ามาท าเป็นเกราะอ่อน
ป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ได ้ซ่ึงวัสดุที่เหมาะสมในการน ามาท าเป็นแผ่นเกราะจะเป็นผ้า
เคฟลาร์ ที่มีความแข็งแรง และทนต่อแรงกระแทก ทนต่อการขัดถู และ ทนต่อการสลายตัวที่อุณหภูมิสูงได้ดี 
ส่วนแผ่นพีอี สเปคตร้า มีคุณสมบัติในการกระจายแรงและมีน้ าหนักเบา เมื่อน ามาท าเป็นแผ่นเกราะป้องกัน
สะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุน ก็ไมเ่ป็นการเพ่ิมภาระทางด้านน้ าหนักในการแบกรับให้กับ ทหารหรือ ต ารวจ 
เพราะแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดนั้น มีน้ าหนักเพียง 2.2 กิโลกรัม 
เมื่อทางหน่วยทหาร หรือต ารวจ สวมใส่แผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด       
ก็สามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว และสะดวกสบาย อีกท้ังเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยมากข้ึนด้วย  

นอกจากนี้ จ านวนชั้นของแผ่นพีอี สเปคตร้า ก็มีผลต่อการป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุน
ขนาดระดับ 2 หากใช้จ านวนชั้นของแผ่นพีอี สเปคตร้าน้อยเกินไปก็มีผลต่อการทะลุของกระสุนด้วย ดังนั้น เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน แผ่นพีอี สเปคตร้า ที่ใช้ควรมจี านวน 25 ชั้น 

ส าหรับการทดสอบแผ่นเกราะเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานของ NIJ จะมีการน าแผ่นเกราะจ านวน 25 ชั้นที่
ผ่านการฉีดพ่นด้วยสเปรย์กาว ทีละชั้น ไปทดสอบที่ส านักงานส่งก าลังบ ารุง กองสรรพาวุธ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ซึ่งผลการสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ และพบว่าแผ่นเกราะดังกล่าวสามารถป้องกันกระสุนระดับ 2 ได้  

ในส่วนของการส่งมอบแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด รวมทั้ง
การจัดอบรมออนไลน์ ให้กับหน่วยใช้ คือ หน่วยเฉพาะกิจต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 บ้าน ทุ่งด่าน ต าบล นา



ทวี อ าเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา ผลปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ผู้น าแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกง
ขาสั้นสวมทับไปใช้นั้น มีความพึงพอใจและสนใจน าไปใช้ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเพ่ิมความปลอดภัย
ให้กับตัวเขาเองด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีผ่านมา โดยภาพรวมการด าเนินงานออกมาเป็นไปตามเป้าหมายและได้
แผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน เพ่ือให้เหมาะสม
กับร่างกายและขนาดของผู้น าไปใช้งาน อีกท้ังผลการน าแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้น
สวมทับใต้เข็มขัด ไปใช้งานได้รับการตอบรับและประเมินผลออกมาเป็นอย่างดี ทางทีมนักวิจัยเห็นว่า 

1.  การพัฒนาขั้นต่อไป คือการพัฒนาให้กันกระสุนและสะเก็ดระเบิดได้มากขึ้นจากระดับ 2 (level 2) 
เป็นระดับ 3A (level 3A)  

2.  การน าแผ่นเกราะดังกล่าวไปติดกับแผ่นตีนตุ๊กแก และสามารถน าไปติดกับชุดเครื่องแบบได้เลย 
เพ่ิมความสะดวกในการสวมใส่  

3.  ด าเนินการจัดหาบริษัท เพ่ือผลิตแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้
เข็มขัดไว้ใช้ในประเทศ เพราะต้นทุนในการผลิตไม่แพง และคุณภาพที่ได้ออกมาดี ป้องกันกระสุนระดับ 2 ได้  

 
 
 
 
 



 

บทคดัย่อ 
 
 งานวิจัยนี้ นักวิจัยมุ่งหวังในการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุน
ระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ทหาร และต ารวจ ได้มี
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับไว้ใช้ป้องกันตัวในยามที่ต้องออกลาดตระเวนหรือปฏิบัติหน้าที่ อุปกรณ์ดังกล่าวได้ผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (National Instituted of Justise) หรือเรียกย่อ
ว่า มาตรฐาน NIJ เวอร์ชัน 0101.04 แล้ว ซึ่งผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยส าหรับการใช้
งาน อีกทั้งมีน้ าหนักเบาและเม่ือผู้ที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่สวมใส่ก็ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เคลื่อนที่ได้
รวดเร็ว เพราะมีสายรัด รวมทั้งมตีัวล็อคสายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ใช้ได้อย่างปลอดภัย เพราะมีความกระชับ 
ไม่หลุดในขณะเคลื่อนที่ เมื่อผู้ใช้งานท าการลาดตระเวนในระยะทางไกล ๆ ก็ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของน้ าหนัก
ด้วย 
 
 
ค าส าคัญ: แผ่นเกราะ, พีอี สเปคตร้า, ผ้าเคฟลาร์, ป้องกันกระสุนระดับ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 In this work, the researcher aims to develop prototype of shrapnel armor plate and 
defense level 2 amor, attached to arms, legs, knees and under the belt for officers, soldiers 
and polices to use for protecting themselves when they have to patrol or perform their duty. 
The prototype of shrapnel armor plate has been tested by the National Instituted of Justice 
(NIJ version 0101.04). The results have passed the standard and safety. Moreover, the 
prototype of shrapnel armor plate is light and when those who have to go out for their duty 
wear it; it is flexible and also can move very fast. This is because there are straps for 
protecting the users when they are moving and there is no obstacle in terms of weight when 
they go for long way.  

 
 
Key words: Amor plate, PE spectra, Kevlar fabric, Defense level 2 amor 
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บทที ่1 

บทน า 

1. ความส าคัญและที่มา   
   

  ความส าคัญ และที่มาของปัญหาปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เป็นปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เก่ียวเนื่องกับหลากหลายมิติ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้า
ทาย จ าเป็นต้องใช้สติและเหตุผลโดยปราศจากอคติในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบและรอบด้าน 
เพ่ือที่จะเข้าใจปัญหาได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ในอันที่จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการก าหนด
ยุทธศาสตร์เป้าหมาย และแนวทางแก้ไขเชิงนโยบายที่น าไปปฏิบัติแล้วเกิดประสิทธิผล ท าให้ความรุนแรงลด
ระดับลงจนสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในที่สุด ทั้งนี้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ถือเป็นปัญหาความม่ันคงของชาติที่ส าคัญยิ่งปัญหาหนึ่ง ที่มีการก าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลาย
ชุดที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน มีความ สลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความ
รุนแรง อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความยากล าบาก และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ
ลงได้โดยง่าย ซึ่งปัญหานี้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติท าให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็น
จ านวนมาก ดังนั้น ในแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาจึงเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวน
และเปลี่ยนแปลงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ได้มี
ความพยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาตามกรอบนโยบายมาแล้วหลายฉบับ ส่งผลให้สถานการณ์และปัญหา
ความรุนแรงได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางน าความสงบสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของไทย แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เนื่องจากปัจจุบัน (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ในการแถลงนโยบายดังกล่าว ได้ก าหนดการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ใน “นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ” โดยก าหนดเป็น
นโยบายย่อยล าดับที่ 2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์  เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม 
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนทีซ้่ าเติมปัญหาไม่ว่าจะมาจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหา
ได้อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงนโยบายรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น ได้
กล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขเอาไว้ ตอนหนึ่งว่า“ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ” ซึ่งถือ
เป็นการเขียนนโยบายการพูดคุยสันติสุขเอาไว้อย่างชัดเจนและได้ด าเนินงานสานต่อการพูดคุยสันติสุขอย่าง
ต่อเนื่อง  
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  นอกจากนี้ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการแบ่งแยก
ดินแดนเพียงอย่างเดียว แต่มีปมเหตุจากภัยแทรกซ้อนจากอิทธิพลท้องถิ่นด้วย ดังนั้น นโยบายการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ภาครัฐและภาคส่วนต่าง  ๆ ต้องมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามนโยบาย โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ต้องเข้ามามีส่วนกับภาครัฐ หากทุกภาคส่วนร่วมมือ
กันอย่างแข็งขันความสงบสุขก็จะกลับมาสู่จังหวัดชายแดนใต้ 
 
            การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างสรรค์      
องค์ความรู้เพ่ือแสวงหาค าตอบและทางออกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในอดีตที่ผ่านมาได้มี
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นต่าง  ๆ มาโดยตลอด
จนถึงยุคปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ในการนี้มีหลายหน่วยงานทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา 
และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ใน
มิติต่าง ๆ อาทิประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์การเมือง เศรษฐกิจสังคม ผลกระทบจากความรุนแรง และการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เกิดเป็นองค์ความรู้มากมายกระจัดกระจาย สุดแท้แต่ว่าจะมีผู้ใดหรือ
หน่วยงานใดเห็นความส าคัญและน าองค์ความรู้นั้นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ซึ่งจะเป็นที่น่าเสียดาย
เป็นอย่างมากหากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้นมิได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ งานวิจัยนี้มีไว้เพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่าง  ๆ ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของปัญหา และตอบสนองความต้องการของหน่วยในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพ้ืนได้
อย่างแท้จริง 
 
            จากสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) มีการปะทะระหว่าง เจ้าหน้าที่ ทหาร ต ารวจ อส. 
กับ ผู้ก่อความไม่สงบ ท าให้เกิดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ จ านวนหลายนาย ในปัจจุบันก าลังพลมีเสื้อเกราะกัน
กระสุน ที่ป้องกันเฉพาะล าตัว ในส่วนของบริเวณ แขน ขา เข่า และ บริเวณใต้เข็มขัด ยังไม่มี ผู้วิจัยจึงเสนอ
โครงการวิจัยนี้ เพ่ือพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะอ่อนแขน ขา เข่า และ บริเวณใต้เข็มขัด เพ่ือป้องกัน สะเก็ด
ระเบิดและกระสุนปืน level 2 ส าหรับก าลังพล ทหาร และต ารวจ ที่สูญเสียจากการวางระเบิด และซุ่มยิง
จ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันใน 3 จชต. ยังไม่มีแผ่นเกราะอ่อนที่ป้องกัน แขน ขา หัวเข่า และบริเวณใต้เข็มขัดเลย 
เจ้าหน้าที่สามารถสวมใส่ได้อย่างรวดเร็ว และปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้ แผ่นเกราะอ่อนที่ผลิตขึ้น 
ยังสามารถน าไปใช้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานที่เสี่ยงในการปฏิบัติการในเมือง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ตรวจจับคนร้าย เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด หรือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ๆ ต้องออกไปเสี่ยงในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ได้ท้ังสิ้น อุปกรณ์ดังกล่าวที่ผู้วิจัยคิดและจัดท าขึ้นนี้ มีน้ าหนักเบาและเมื่อผู้ที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ใช้
สวมใส่แล้ว ท าให้เกิดความคล่องตัว เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว นอกจากนี้ การออกแบบโดยใช้สายรัด และตีนตุ๊กแก  
รวมไปถึง การมตีัวล็อคสายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน มีความกระชับ ไม่หลุดในขณะเคลื่อนที่ และสามารถปรับ
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ได้ตามรูปร่างและขนาดของผู้ใช้งานที่มีสรีระแตกต่างกันได้ เมื่อผู้ใช้งานท าการลาดตระเวนในระยะทางไกล ๆ 
ก็ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของน้ าหนักด้วย 
 
 จากข้อมูลในภาพที่ 1.1 และภาพท่ี 1.2  ในปี 2562 - 2563 เกิดเหตุยิงกันจ านวน 21 ครั้ง วางระเบิด 
18 ครั้ง และปีล่าสุด คือช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 - 2564 ก็ได้เกิดเหตุยิงกันอยู่ที่ 14 ครั้ง และมีการวาง
ระเบิดมากถึง 17 ครั้ง แตท่ี่ส าคัญคือ ในปี 2563 - 2564 มีเหตุวางเพลิงเกิดขึ้นถึง 5 ครั้ง ในช่วงปลายปี 2563 
 ถึงช่วงต้นปี 2564
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ภาพที ่1.1 สถิติความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2547-2564
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ภาพที ่1.2 ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการก่อเหตุรุนแรงและการสูญเสีย 

 
  ส่วนตารางที่เป็นกราฟ (ที่มี 3 สี) แสดงดังภาพที่ 1.3 เส้นสีแดง คือ ปี 2564 มีสถิติเหตุรุนแรงลดต่ า
กว่าปี 2563 ซึ่งเป็นเส้นสีน้ าเงิน ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน กับธันวาคมที่สูงกว่า แต่ที่น่าพิจารณาก็คือ เดือน
เมษายน และเดือนมิถุนายน ปี 2563 ปีที่แล้วไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเลย (ดูตามกราฟ จะเห็นว่าเป็น 0) แต่มาปี 
2564 กลับมีเหตุป่วนเกิดขึ้นแล้วในวันที่ 12 เมษายน จึงต้องรอลุ้นว่าสถิติเหตุรุนแรงในภาพรวมจะเพ่ิมขึ้น
หรือไม ่
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ภาพที ่1.3 สถิติเหตุการณ์ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
   ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้มีการพัฒนาและจัดท าแผ่นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกัน
กระสุนขนาด level 2 ติดแขน ขา หัวเข่าและจัดท าเป็นกางเกงสั้นสวมทับ เพ่ือส่งมอบให้กับก าลังพล ทหาร 
ต ารวจ และ อส.ทหารพราน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อเพ่ือผลิตใช้เองในประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันใน   3 จชต. ยังไม่มีที่ป้องกัน แขน ขา หัวเข่า และบริเวณใต้เข็มขัด โดยอุปกรณ์ดังกล่าวที่
ผู้วิจัยพัฒนาและจัดท าขึ้นนั้น มีน้ าหนักเบา เมื่อใช้สวมใส่แล้วสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว และ จาก
ปัญหาความไม่สงบ ใน 3 จชต. ท าให้ต้องมีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความปลอดภัยของ           
ผู้ปฏิบัติการต่างๆ โดยภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่อไปได้ เพ่ือให้มีความพร้อม
ทั้งด้านอุปกรณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ ส าหรับแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดท าแผ่นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุน level 2 ติด แขน ขา หัวเข่า 

และจัดท าเป็นกางเกงขาสั้นสวมทับ  
2. เพ่ือน าแผ่นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุน level 2 ติดแขน ขา หัวเข่า และ

จัดท าเป็นกางเกงขาสั้นสวมทับ จ านวน 5 ชุด แจกจ่ายให้กับ หน่วย เฉพาะกิจ ต ารวจตระเวนชายแดนใต้ที่ 43         
บ้าน ทุ่งด่าน ต าบล นาทวี  อ าเภอ นาทวี  จังหวัด สงขลา 
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บทที ่2 

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี 

  การพัฒนาแผ่นเกราะในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้วัสดุที่มีน้ าหนักเบา และออกแบบให้สามารถ
รับมือกับอาวุธที่มีอ านาจการท าลายล้างและการทะลุทะลวงสูงขึ้นเรื่อย ๆ การออกแบบแผ่นเกราะต้องค านึงถึง
ข้อดี-ข้อด้อยของวัสดุแต่ละชนิดอย่างรอบคอบ กล่าวคือ เกราะแข็งสามารถรับการทดสอบเกราะตามมาตรฐาน 
National Institute of Justice (NIJ) Ballistic Standards (ดังภาพที่ 2.1) ได้ถึงระดับ IV แต่เกราะชนิดนี้มัก
มีน้ าหนักมาก จึงมีปัญหาด้านการยุทธศาสตร์ (ergonomic) ในกรณีที่ใช้เป็นเกราะส่วนบุคคล ส่วนในกรณีที่ใช้
เป็นยานเกราะก็มีปัญหาในด้านการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการสึกหรอของเครื่องยนต์อีกด้วย 

  ส่วนเกราะอ่อนที่ผลิตจากโพลิเมอร์คอมโพสิต สามารถรับการทดสอบเกราะตามมาตรฐาน NIJ ได้ใน
ระดับ I, II-A, และ III-A แต่ก็มีข้อจ ากัดคือไม่ สามารถป้องกันกระสุนปืนไรเฟิล หรืออาวุธที่มีปลายแหลมคม 
(เช่น มีด) ได้ ดังนั้น เซรามิก ซึ่งมีจุดเด่นที่มีน้ าหนักเบาและแข็งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ยังมี
การสอด (insert) แผ่นเซรามิก จ านวน 3 แผ่น ร่วมกับโพลิเมอร์และจัดเรียงกันเป็นคอมโพสิต โดยที่แผ่นเซรามิ
กด้านหน้า ท าหน้าที่รับแรงกระแทกจากกระสุน ส่วนโพลิเมอร์ด้านหลังท าหน้าที่ดูดซับพลังงานที่เหลือ ส่วน
แผ่นสอดนี้ ใช้ส าหรับสอดเข้าไปในเสื้อเกราะอ่อนเพ่ือเพ่ิมระดับการป้องกันภัยคุกคามของเกราะกันกระสุนให้
เป็นระดับ 3 หรือระดับ 4 ท าให้สามารถป้องกันกระสุนเจาะเกราะได้ (เกราะอ่อนสามารถต้านทานภัยคุกคาม
ได้สูงสุดที่ระดับ 3A) เซรามิกที่อยู่ด้านหน้า ท าหน้าที่รับกระสุน จะท าให้กระสุนแตกออกเป็นชิ้นเล็ก และโพลิ
เอทิลีนคอมโพสิตหรือโลหะด้านหลังจะท าหน้าที่รับแรงกระแทก ลดความเร็วของชิ้นส่วนกระสุนที่แตกออก จึง
ช่วยป้องกันอาการช้ าในหรือกระดูกแตกร้าวได้ (blunt trauma) (กรรณิการ์ เดชรักษา, 2557) 
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ภาพที ่2.1 มาตรฐานส าหรับแบ่งระดับประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุนของเสื้อเกราะ มาตรฐานนี้ก าหนด
โดย National Institute of Justice ของสหรัฐอเมริกา  

(ที่มา: National Institute of Justice (NIJ) Ballistic Standard 0108.01) 
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 เสื้อเกราะกันกระสุน ปกติจะใช้จ านวนชั้นของเส้นใย หลาย ๆ ชั้น เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในการ "ต้าน" 
และท าให้กระสุนผิดรูปร่าง แบนเป็นทรงดอกเห็ด และกระจายแรงไปยังส่วนที่ใหญ่กว่าของใยเสื้อเกราะ เสื้อ
เกราะท าหน้าที่ดูดซับพลังงานจากกระสุนและเปลี่ยนรูปของกระสุน ดังนั้น กระสุนจึงถูกหยุดยั้งก่อนที่มันจะ
สามารถเจาะเข้าไปในสิ่งทอได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บางชั้นของเส้นใยก็อาจมีการถูกเจาะโดยกระสุน และ
การที่กระสุนมีการเปลี่ยนรูปร่างไป เพราะเส้นใยมีการดูดซับพลังงานไว้ ในขณะที่เสื้อเกราะสามารถป้องกัน
กระสุนเจาะเกราะ เสื้อเกราะและผู้สวมใส่ยังได้รับการดูดซับแรงกระแทกของกระสุน แม้ไม่มีการเจาะ กระสุน
ที่มีน้ าหนักมากและมีก าลังเพียงพอที่จะท าให้เกิดการบาดเจ็บชนิดไม่มีแผลภายใต้จุดกระแทกได้ โดยทั่วไป 
ข้อมูลจ าเพาะของเสื้อเกราะจะมีการรวมทั้งข้อก าหนดความต้านทานการเจาะและขีดจ ากัดของปริมาณแรง
กระแทกที่ส่งไปยังร่างกาย 

  การจัดท าแผ่นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดแรงดันต่ าและป้องกันกระสุน level 2 ติดบริเวณแขน 
ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ต้องมีน้ าหนักเบา และเป็นเกราะอ่อนที่สามารถช่วยให้ก าลังพลที่
สวมใส่ เคลื่อนที่ได้สะดวก รวมไปถึงการเข้ากับสรีระของร่างกายแต่ละคนด้วยเพ่ือให้สะดวกต่อการเดิน
ลาดตระเวน ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล จึงต้องมีการทดสอบมาตรฐานของแผ่นเกราะด้วย ระบบ NIJ ที่
สามารถรับแรงทะลุทะลวงของหัวกระสุนใน level 2 และสะเก็ดระเบิดแรงดันต่ าได้ โดยมาตรฐาน NIJ แบ่ง
ระดับความสามารถในการป้องกันกระสุนของเสื้อเกราะไว้ 6 ระดับ ได้แก่ 

  การจัดท าแผ่นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดแรงดันต่ าและป้องกันกระสุน level 2 ติดบริเวณแขน 
ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ต้องมีน้ าหนักเบา และเป็นเกราะอ่อนที่สามารถช่วยให้ก าลังพลที่
สวมใส่ เคลื่อนที่ได้สะดวก รวมไปถึงการเข้ากับสรีระของร่างกายแต่ละคนด้วยเพ่ือให้สะดวกต่อการเดิน
ลาดตระเวน ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล จึงต้องมีการทดสอบมาตรฐานของแผ่นเกราะด้วย ระบบ NIJ ที่
สามารถรับแรงทะลุทะลวงของหัวกระสุนใน level 2 และสะเก็ดระเบิดแรงดันต่ าได้ โดยมาตรฐาน NIJ แบ่ง
ระดับความสามารถในการป้องกันกระสุนของเสื้อเกราะไว้ 6 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 1 

 Type I คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนในขนาด .22 LRHV Lead ที่มีหัวกระสุนหนัก 40 เกรน 
และมีความเร็วไม่เกินเกิน 1,050  40 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 2.6 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 
320 12 เมตร/วินาที และกระสุนขนาด .38 Special RN Lead ที่มีหัวกระสุนหนัก 158 เกรน และมี
ความเร็วไม่เกิน 850 50 ฟุต/วินาที หรือ มีหัวกระสุนหนัก 10.2 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 259 15 เมตร/
วินาที 
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ระดบั 2 
 Type II-A คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนในขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 
124 เกรน และมีความเร็วไม่เกิน 1,090 40 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 8.0 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 
332 12 เมตร/วินาที และกระสุนขนาด .357 แม็กนั่ม แบบ Jacketed Soft Point (JSP) ที่มีหัวกระสุนหนัก 
158 เกรน และมีความเร็วไม่เกิน 1,250 50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 10.2 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 
381 15 เมตร/วินาที รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ 1 ด้วย 

 

ระดบั 3 
Type II คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนในขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 124 

เกรน และความเร็วไม่เกิน 1,175 40 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 8.0 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 
358 12 เมตร/วินาที และกระสุนขนาด .357 แม็กนั่ม แบบ Jacketed Soft Point (JSP) ที่มีหัวกระสุนหนัก 
158 เกรน และมีความเร็วไม่เกิน 1,395 50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 10.2 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 
425 15 เมตร/วินาที รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ 1 และ 2 ด้วย 

 

ระดับ 4 
Type III-A คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 

124 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 1,400 50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 8.0 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 
426 15 เมตร/วินาที และกระสุนขนาด .44 แม็กนั่ม แบบ Lead SWC Gas ที่มีหัวกระสุนหนัก 240 เกรน 
และมีความเร็วไม่เกิน 1,400 50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 15.55 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 
426 15 เมตร/วินาที รวมไปถึงป้องกระสุนในระดับ 1, 2 และ 3 ด้วย 

 

ระดบั 5 
Type III คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนจากปืนเล็กยาว ขนาด 7.62 มม. 308 Winchester แบบ 

FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 150 เกรน และมีความเร็วไม่เกิน 2,750 50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 9.7 
กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 838 15 เมตร/วินาที รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ 1, 2, 3 และ 4 ด้วย 

 

ระดับ 6 
  Type IV คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนแบบเจาะเกราะขนาด .30-06 แบบ AP ของกองทัพ
อเมริกา ที่มีหัวกระสุนหนัก 166 เกรน และมีความเร็วไม่เกิน 2,850 50 ฟุต/วินาที หรือมีหัวกระสุนหนัก 
10.8 กรัม และมีความเร็วไม่เกิน 868 15 เมตร/วินาที รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ 1, 2, 3, 4 และ 5 
ด้วย 
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2.1 วสัดเุซรามกิส าหรบัผลติเกราะกนักระสนุ (Armor Ceramic Materials) 
 เซรามิกที่ใช้ท าแผ่นเกราะกันกระสุนควรมีน้ าหนักเบา มีความแข็งและมีความแข็งแรงสูง รวมทั้งทน

ต่อแรงกระแทกได้ดี ดังนั้น การเลือกใช้เซรามิก จึงต้องค านึงถึงสมบัติทางกลที่หลากหลาย ได้แก่ ความ
หนาแน่น ความพรุน ความแข็ง ความทนทานต่อการแตกหัก ความแข็งแรงทางกล มอดุลัสของยัง ความเร็ว
เสียง และสมบัติอื่น ๆ การพิจารณาสมบัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถเห็นความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
ในการรับแรงกระแทก (Ballistic performance) เนื่องจากกลไกการแตกของเซรามิกในขณะที่กระสุนกระแทก
ใส่มีความซับซ้อนมาก อีกทั้งรอยร้าวอาจเกิดจากปัจจัยความเค้น (stress factors) ที่ต่างกัน และเกิดขึ้นใน
เวลารวดเร็วมาก ลักษณะโครงสร้างจุลภาคก็มีอิทธิพลต่อกลไกการขยายตัวของรอยแตก  (crack 
propagation) และการกระจายพลังงาน (energy dissipation) ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการรับ
กระสุนโดยรวมดังนั้น การพัฒนาเกราะเซรามิกจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสมบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งลักษณะ
โครงสร้างจุลภาคด้วย 

 เซรามิกที่นิยมใช้ท าแผ่นเกราะกันกระสุนมีหลายประเภท ได้แก่ ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) โบรอนคาร์ไบด์ 
(B4C) และอะลูมินา (Al203) เป็นต้น เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพและทางกล ที่ดี และเมื่อพิจารณาเซรามิก
กับวัสดุอ่ืน ๆ เช่น โลหะ และโพลิเมอร์ โดยเปรียบเทียบน้ าหนักต่อพ้ืนที่ (areal density) และราคาเมื่อเทียบ
กับเหล็ก RHA (Rolled Homogeneous Armor Steel) ที่ความสามารถในการต้านทานกระสุนเจาะเกราะ 
7.62 ที่ความเร็ว 800 เมตรต่อวินาที ดังภาพที่ 2.2 พบว่า เกราะที่ประกอบด้วยโบรอนคาร์ไบด์และเส้นใยอะรา
มิดมีน้ าหนักต่อพ้ืนที่น้อยและมีราคาแพงที่สุด ส่วนเกราะโลหะมีราคาถูกกว่าเส้นใยแผ่นบาง ๆ (อะรามิด) และ
เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนักต่อพ้ืนที่ระหว่างแผ่นเกราะโลหะและเซรามิก พบว่าแผ่นเกราะเซรามิกมีน้ าหนักเบา
กว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เซรามิก จึงเป็นวัสดุที่เหมาะส าหรับใช้งานเป็นเกราะอย่างยิ่ง 
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ภาพที ่2.2 กราฟแสดงความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ที่สามารถยับยั้งกระสุนเจาะเกราะ 7.62 ความเร็ว 800 เมตรต่อ
วินาทีของเกราะกันกระสุนชนิดต่าง ๆ กับราคาเกราะกันกระสุน 

ที่มา: (J. Lo pez-Puente et al., 2005) 
 

 นอกจากนี้ โบรอนคาร์ไบด์ (B4C) เป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ าที่สุด น้ าหนักเบาที่สุด และมีความแข็ง
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ SiC และ Al2O3 จึงเหมาะส าหรับน ามาท าเป็นแผ่นเกราะบุคคลและอากาศยาน แต่มี
ข้อด้อยคือ มีความเหนียวต่ า (พิจารณาจากค่าความทนทานต่อการแตกหัก (facture toughness)) จึงทนต่อ
แรงกระแทกได้ไม่ดีนัก อย่างไรก็ดี ข้อจ ากัดที่ส าคัญของโบรอนคาร์ไบด์อยู่ที่ราคาเปรียบเทียบซึ่งค่อนข้างสูง
มาก เพราะต้องใช้กระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นเกราะชนิดอ่ืน ๆ ซิลิคอนคาร์ไบด์ 
(SiC) และอะลูมินา (Al203) เป็นวัสดุที่น่าสนใจรองลงมาในแง่ของความหนาแน่นและความแข็ง แต่ถ้าพิจารณา
ด้านราคาเปรียบเทียบจะมีความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์มากกว่าโบรอนคาร์ไบด์ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า 
อะลูมินาน่าจะเหมาะกับการใช้งานส าหรับเกราะทั่วไป ในขณะที่ซิลิคอนคาร์ไบด์อาจเหมาะกับการใช้งานที่
ต้องการสมบัติที่ดีข้ึนในอกีระดับหนึ่ง ส่วนโบรอนคาร์ไบด์เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการน้ าหนักเบาที่สุดและไม่
มีข้อจ ากัดด้านราคามากนัก นอกจากเซรามิก ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเซรามิก อีก 2 ชนิดที่ใช้เป็นกระจกกัน
กระสุน เพราะมีสมบัติใส และมีความแข็งแรงสูงสามารถต้านทานแรงกระแทกจากกระสุนปืนได้ ได้แก่ แก้ว 
และอะลูมิเนียมออกซีไนไตรด์ (ALON) กระจกกันกระสุนที่ท ามาจากแก้ว ท าโดยน าแผ่นกระจกมาประกบกัน
หลาย ๆ ชั้น (laminate glass) ระหว่างแผ่นจะยึดติดด้วยฟิล์มพลาสติก ในขณะที่กระจกกันกระสุนชนิด
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อะลูมิเนียมออกซีไนไตรด์เป็นวัสดุที่มีความใสเหมือนกระจกกันกระสุนมีความแข็ง ความแข็งแรง และน้ าหนัก
เบากว่า แต่มีราคาแพงมาก 
 

  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแผ่นเกราะให้มีขีดความสามารถต้านทานกระสุนระดับภัยคุกคามที่สูงขึ้น 
จ าเป็นต้องใช้วัสดุเซรามิกควบคู่กับวัสดุประกบด้านหลัง (backing plate) เช่น เส้นใยอะรามิด (Kevlar หรือ 
Twaron) เส้นใยโพลิเอทิลีน (Spectra หรือ Dyneema) และเส้นใย PBO (Zylon) ซึ่งเส้นใยแต่ละประเภทมี
ข้อดี-ข้อด้อยแตกต่างกันไป โดยสมบัติที่เป็นตัวก าหนดว่าเส้นใยโพลิเมอร์มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเกราะกัน
กระสุนหรือไม่ คือ สมบัติทางกล 
 

2.2 เสน้ใยอะรามดิ (Kevlar หรือ Twaron) และเสน้ใยโพลเิอทลินี (Spectra หรือ Dyneema)  

 เส้นใยอะรามิด (aramid fiber) เป็นตัวอย่างหนึ่งของเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูง มีชื่อทางการค้า
แตกต่างไปตามบริษัทที่ผลิตคือ เคฟลาร์ ซึ่งผลิตโดยบริษัทดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวารอน ผลิตโดย
บริษัทอักโซ ประเทศฮอลแลนด์ และ เท็กนอราผลิตโดยบริษัทเทยิน ประเทศญี่ปุ่น เส้นใยเคฟลาร์ถูกผลิตขึ้น
ครั้งแรกในปี ค.ศ.1964 จากการท าปฏิกิริยาระหว่างพาราเฟนิลีนไดเอมีน (para-phenlenediamine) และ
กรดเทอเรฟทาริก (terephthalic acid) แล้วผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นเส้นใยด้วยเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า การ
ปั่นผลึกเหลว ซึ่งเทคนิคนี้ จะท าให้โมเลกุลของเคฟลาร์มีโครงสร้างที่แกร่งและถูกท าให้อยู่ในรูปที่เป็นผลึกเหลว
ในสภาวะสารละลาย ท าไดโ้ดยการละลายเคฟลาร์ในกรดซัลฟิวริก เส้นใยเคฟลาร์จะถูกปั่นจากสารละลายโดย
การฉีดผ่านหัวฉีดลงในสารละลายตกตะกอน ในขณะที่ผ่านหัวฉีดออกมา โมเลกุลเคฟลาร์ที่อยู่ในรูปผลึกเหลว
จะมีการเรียงตัวในทิศทางเดียวกับแกนตามยาวของเส้นใยอย่างเป็นระเบียบ ท าให้เส้นใยเคฟลาร์ที่ได้ไม่
จ าเป็นต้องผ่านการดึงหรือยืดเพิ่ม อีกท้ังเส้นใยที่ได้มีความแข็งแรงสูง ทั้งนี้เกิดจากการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบ
ของโมเลกุลที่มีโครงสร้างตรง เคฟลาร์ที่ผลิตด้วยวิธีนี้มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กที่มีน้ าหนักเท่ากันถึง 7 เท่า 
(จุรีรัตน์ ประสาร, 2546) 
 

 เส้นใยโพลิเอทิลีนน้ าหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวด (ultrahigh molecular weight polyethylene, 
UHMWPE) หรือที่รู้จักในชื่อทางการค้าคือ สเปกตรา และ ไดนีมา เป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงสูงกว่าของกลุ่ม
เส้นใยอะรามิด เส้นใยไดนีมาเอสเค 90 สามารถทนต่อแรงดึงได้มากกว่าเหล็กถึง 10 เท่าด้วยน้ าหนักที่เท่ากัน 
และเนื่องจากโพลิเอทิลีนมีความหนาแน่นน้อยกว่าเคฟลาร์ ท าให้เหมาะที่จะน ามาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิตขั้นสูง 
ส าหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง มีน้ าหนักเบาและทนต่อความร้อนได้ดี ซึ่ง UHMWPE เป็นส่วนหนึ่งของ
เทอร์โม พลาสติก แต่ก็มีสานโซ่ยาวมาก ซึ่งปกติมีมวลโมเลกุลอยู่ระหว่าง 3.5 และ 7.5 ล้าน amu (Kurtz, S. 
M., 2004). สายโซ่ที่ยาวนี้ท าหน้าที่ในการถ่ายโอนน้ าหนักไปยังข้อต่อของโพลีเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
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ขึ้น โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุล ส่งผลให้ได้วัสดุที่มีความเหนียวมากและทนต่อแรงกระแทก
มากกว่าของเทอร์โมพลาสติกท่ีผลิตในปัจจุบัน (Stein, H. L., 1998)  
 

2.3 ผ้าเคฟลาร ์
 เคฟลาร์เป็นวัสดุที่ใช้ท าเสื้อเกราะกันกระสุน และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ต้องการความแข็งแรงสูง  มีน้ าหนัก
เบา เคฟลาร์เป็นวัสดุที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า มีความแข็งแรงสูง และมีน้ าหนักเบา โดยหาก
เปรียบเทียบกับเหล็กกล้าที่หนักเท่ากันแล้ว เคฟลาร์จะมีความแข็งแรงดึง (tensile strength) มากกว่า
เหล็กกล้าถึง 5 เท่า ท าให้วัสดุชนิดนี้มีความน่าสนใจมาก 
 เคฟลาร์เป็นชื่อเรียกทางการค้าของเส้นใยสังเคราะห์ของโพลิพาราฟินิลีนเทเรฟทาลาไมด์  (poly-p-
phenylene terephthalamide, PPTA) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทดูปองท์ สหรัฐอเมริกา เคฟลาร์ถูก
สังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1965 โดยสเตฟานี กวอเลก (Stephanie Kwolek) และเฮอร์เบิร์ต  เบลดส์ 
(Herbert Blades) นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 แต่ปัจจุบันนอกจากเคฟลาร์แล้ว ยังมีเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตจาก PPTA โดยมีชื่อทางการค้าอ่ืน เช่น 
Twaron (ทวารอน) ของบริษัท Akzo, Technora (เทคโนรา) ของบริษัท Teijin, Armos (อาร์มอส) ของ
บริษัท Kaiser VIAM เป็นต้น 
 

2.4 โครงสรา้งของเคฟลาร์ 

 เคฟลาร์เป็นเส้นใยโพลิเมอร์ประเภทพารา-อะรามีด (para-aramide) มีวงแหวนเบนซีนอยู่ในสายโซ่
โมเลกุลหลัก ซึ่งเส้นใยอะรามีดสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ตามลักษณะโครงสร้างคือ พารา-อะรามีดและเม
ตา-อะรามีด (meta-aramide) โดยสังเกตจากต าแหน่งของหมู่เอไมด์ (CONH) บนวงแหวนเบนซีนที่ต่างกัน 
แสดงได้ดังภาพที่ 2.3 
 

 
 

ภาพที ่2.3 ลักษณะโมเลกุลของพารา-อะรามีด (ซ้าย) เมตา-อะรามีด (ขวา) 
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 นอกจากนี้  ความแข็งแรงของเคฟลาร์ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ โพลิ เมอร์มีความเป็นผลึก 
(crystallinity) สูง ซึ่งความเป็นผลึกของโพลิเมอร์ เกี่ยวข้องกับลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุล ของ  โพลิ
เมอร์ โดยหากโมเลกุลส่วนใหญ่ของโพลิเมอร์ ที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวสามารถยืดเป็น เส้นตรง ไม่พันกัน และ
จัดเรียงตัวได้เป็นระเบียบแล้ว ความเป็นผลึกของโพลิเมอร์ก็จะสูง แต่ในขณะเดียวกันหากความเป็นผลึกของโพ
ลิเมอรมี์มากเกินไปก็จะท าให้โพลิเมอร์แสดงสมบัติแข็ง แต่เปราะ (brittle) ได้เช่นเดียวกัน แสดงดังภาพที่ 2.4 
 

 

ภาพที ่2.4 โพลิเมอร์จะแสดงความแข็งแรงได้เต็มที่หากแรงกระท ามีทิศเดียวกับการเรียงตัวของโมเลกุล 
 
 

ในทางตรงกันข้าม หากโมเลกุลของโพลิเมอร์ไม่สามารถยืดเป็นเส้นตรง และเก่ียวพันกันยุ่งเหยิงเหมือน
เส้นก๋วยเตี๋ยว โพลิเมอร์จะมีความเป็นอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งมีผลให้โพลิเมอร์มีความแข็งแรงลดลง และ
สามารถยืดหยุ่น (flexible) ได้มากขึ้น แสดงดังภาพที่ 2.5 

 

 

ภาพที ่2.5 โพลิเมอร์ไม่สามารถแสดงคุณสมบัติความแข็งแรงได้หากแรงกระท าอยู่ในทิศตั้งฉากกับการเรียงตัว
โมเลกุล 
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2.5 คุณสมบตัิของเคฟลาร ์ 
 เคฟลาร์มีคุณสมบัติเด่นหลายด้าน ได้แก่ 
       - เป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ า 
                - มีความแข็งแรงต่อแรงดึงในทิศระนาบสูง 
       - ทนทานต่อการกระแทก (impact resistance)   
                - ทนต่อการขัดถู (abrasion resistance) 
       - ทนต่อสารเคมี (chemical resistance) 
       - ทนต่อการสลายตัวที่อุณหภูมิสูงได้ดี 

 
ส าหรับจุดด้อยของเคฟลาร์ 
      - มีความแข็งแรงต่อแรงอัด (compression strength) ต่ า 
      - ความแข็งแรงต่อแรงดึงในทิศตั้งฉากกับแนวระนาบต่ า 
      - เคฟลาร์ดูดซับความชื้นได้ ส่งผลให้ความแข็งแรงของวัสดุลดลง 
      - เคฟลาร์จะเกิดการเสื่อมสภาพ (degrade) หากได้รับรังสียูวี 

       - ต้องใช้เครื่องมือพิเศษส าหรับตัดเคฟลาร์โดยเฉพาะ 
       - ราคาแพง 
 

 

ภาพที ่2.6 เส้นใยเคฟลาร์ 
 

2.6 การขึน้รปู 
 ส าหรับโพลิเมอร์ทั่วไป การขึ้นรูปจะใช้ความร้อนหลอมโพลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็นเม็ด เกล็ด หรือผงให้
เป็นของเหลวก่อนจะน าไปผ่านเครื่องรีด หรือเครื่องฉีดขึ้นรูป แต่การขึ้นรูปเคฟลาร์จะเริ่มจากการน าสารตั้งต้น
ได้แก่ สารไดอะมีน (diamine) กรดเทเรฟทาลิค (terephthanlic acid) และกรดซัลฟิวริก (sulfuric acid) 
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เข้มข้น มาท าปฏิกิริยาเคมีเกิดเป็นสารขั้นกลาง (intermediate) และน าสารขั้นกลางที่เกิดขึ้นมาผ่าน
กระบวนการดึง (draw) เพ่ือให้ได้เส้นใยเคฟลาร์ 
 การดึงเส้นใยเคฟลาร์เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากการดึงเส้นใยโพลิเมอร์ในอุณหภูมิ
ที่พอเหมาะจะช่วยเพ่ิมความแข็ง แรงให้แก่เส้นใยได้ เพราะการดึงท าให้โมเลกุลของโพลิเมอร์มีการจัดเรียงตัว
เป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความเป็นผลึกของโพลิเมอร์มากขึ้นด้วย จากนั้นน าเส้นใยมาปั่นรวมเป็น  
เส้นด้าย และน าไปล้างเพ่ือก าจัดกรดออก สุดท้ายน าเส้นใยที่ได้ไปเป่าลมให้แห้ง และม้วนเส้นด้ายเคฟลาร์เข้า
แกน 

2.7 ชนิดของเคฟลาร์ 
         ปัจจุบันมีการผลิตเคฟลาร์ออกมาหลายเกรดเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งาน ได้แก่  เคฟลาร์, เคฟลาร์ 29, 
49, 68,100, 119, 129, 149 

เคฟลาร์ เป็นเกรดที่ใช้เสริมความแข็งแรงในยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางชนิดอ่ืน เช่น สาย
ยาง สายพาน เป็นต้น 
 เคฟลาร์ 29 เป็นเกรดที่นิยมใช้ท าเสื้อเกราะกันกระสุน เชือก และสายเคเบิลรับน้ าหนัก 
 เคฟลาร์ 49 เป็นเคฟลาร์เกรดที่นิยมใช้เพิ่มความแข็งแรงกับชิ้นส่วนอากาศยาน เชือก เกราะกัน
กระสุน อุปกรณ์ทางน้ า และ อุปกรณ์กีฬา 
 เคฟลาร์ 68 เป็นเกรดที่มีสมบัติเชิงกลต่าง ๆ อยู่ระหว่างเคฟลาร์ 29 กับเคฟลาร์ 49 
 เคฟลาร์ 100 เป็นเกรดที่มีสี ใช้ท าถุงมือ และเสื้อผ้า 
 เคฟลาร์ 119 เป็นเคฟลาร์เกรดที่ให้สมบัติความทนทานสูง ใช้เสริมความแข็งแรงในยางรถยนต์ 
สายพาน 
 เคฟลาร์ 129 เป็นเคฟลาร์ที่มีความแข็งแรงต่อแรงดึงสูง ใช้ท าเชือกเสื้อเกราะ ยางรถยนต์ 
 เคฟลาร์ 149 เป็นเคฟลาร์เกรดที่มีค่าโมดูลัสสูงเป็นพิเศษ ใช้ท าเชือกและเคเบิล 
 

2.8 การใชป้ระโยชน ์

 ด้วยเหตุที่เคฟลาร์มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อสารเคมี ทนความร้อนและน้ าหนักเบา จึงท าให้
ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าหลายชนิดต่างน าเคฟลาร์มาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
อย่างชุดเกราะกันกระสุน ถุงมือป้องกันของมีคม ชุดของนักแข่งรถ หมวกกันน็อคยานพาหนะ ได้แก่ ผ้าเบรก
รถยนต์ ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก รวมถึงตัว (body) รถแข่ง รถจักรยาน รวมถึงชิ้นส่วนในเครื่องบินรบเชือก
หรือสายเคเบิลที่สามารถรับน้ าหนัก หรือทนแรงดึงสูงส าหรับงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น สายเบ็ด
ตกปลา ไม้เทนนิส เรือแคนู กระดานสกี เป็นต้น 
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 สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มีการน าเคฟลาร์เป็นส่วนประกอบแล้ว คาดว่าใน
อนาคตต้องมีอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอีกหลายชนิดที่จะน าเคฟลาร์ไปประยุกต์ใช้เพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.7 ถุงมือเคฟลาร์ และ พีอีสเปคตร้า  UHMWPE 

 

2.9 สเปคตรา้ 
 สเปคตร้า (Spectra) ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของโพลิเมอร์พอลิเอทิลีนน้ าหนักโมเลกุลสูง (Ultra High 
Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE) มีความทนทานต่อแรงเสียดทานสูงสุด มีความยืดหยุ่นและ
คงทนต่อความคมของอาวุธ Ultra High Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE หรือ เอลิทิลีน
โมเลกุลสูง มีคุณสมบัติ คือ ไม่มีกลิ่น ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีการดูดซึมความชื้นต่ า และมีความ
ทนทาน เมื่อน ามาซ้อนกัน 15 ชั้น จะท าให้มีคุณสมบัติแข็งกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนโครงสร้างของ UHMWPE ซึ่ง
เป็นโฟมกันกระแทก สืบเนื่องจากตามรูปแบบเสื้อเกราะกันกระสุนชั้นสุดท้ายรองจากแผ่นสแตนเลสนั้นก็คือ 
แผ่นโฟมกันกระแทก จะวางไว้เป็นแผ่นหลังสุด พอลิเอทิลีน (อังกฤษ: Polyethylene; PE) เป็นสารที่ข้นขาว
โปร่งแสงซึ่งได้จากเอทิลีน (CH2=CH2) พอลิเอทิลีนมีการผลิตขึ้นทั้งในรูปที่มีความหนาแน่นต่ า กลาง และสูง 
แสดงดังรูปที่ 2.8 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่2.8 โครงสร้างของ UHMWPE 
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 1. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า (LDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.91 ถึง 0.93 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร โมเลกุลของ LDPE มีแบ็กโบนคาร์บอนที่มีไซด์กรุ๊ปของคาร์บอนสี่ถึงหกอะตอมติดกับ
แบ็กโบนหลักอย่างสุ่ม ๆ ดังนั้น LDPE มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพราะราคาไม่แพง ยืดหยุ่นได้ ทนทานมาก
และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ LDPE ถูกจัดให้ขึ้นรูปเป็นขวด หีบห่ออาหาร และของเล่น 
 2. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง (MDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.93 – 0.95 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร MDPE สามารถผลิตโดยใช้โครเมียมเป็นส่วน catalysts, Ziegler-Natta catalysts 
หรือ metallocene catalysts และ MDPE มีดีช็อกและมีคุณสมบัติช่วยในการปล่อยความต้านทาน 
นอกจากนี ้MDPE เป็นรอยเว้าน้อย จึงมีความส าคัญกว่า HDPE อีกท้ัง มีความต้านทานต่อความเครียดได้ดีกว่า 
HDPE ตามปกติแล้ว MDPE จะถูกใช้ในการท าท่อแก๊สและอุปกรณ์ sacks 

3. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.95 ถึง 0.97 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร โมเลกุลของ HDPE จะมีแบ็กโบนคาร์บอนที่ยาวมาก แต่ไม่มีไซด์กรุ๊ป ผลก็คือ โมเลกุล
เหล่านี้เชื่อมกันอย่างแน่นหนามากขึ้น จึงท าให้ HDPE แข็งแรงกว่า แข็งกว่า และโปร่งแสงน้อยกว่าพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นต่ า ดังนั้น HDPE จึงน ามาใช้ท าถุง ถังน้ ามันรถ และหีบห่อ       
     

 

ภาพที ่2.9 รูปโฟมโพลีเอทิลีน 

 

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนมีนักวิจัยหลายกลุ่มได้ท าการศึกษาถึงการหาวัสดุที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน 

 จ านงค์ อมตาริยกุลและวันทนา อมตาริยกุล (2559) ได้ท าการศึกษาถึงการวิเคราะห์หาวัสดุส าหรับท า
เสื้อเกราะกันกระสุนให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าระดับ II โดยท าการวิเคราะห์หาวัสดุท าเสื้อเกราะกันกระสุนตาม
มาตรฐาน NIJ โดยน าเสื้อเกราะชนิดเกราะแข็งมีแผ่นเกราะกันกระสุนสอดใส่ในช่องด้านหน้าและด้านหลังของ
ตัวเสื้อเกราะ โดยใส่แผ่นโลหะจ านวน 3 ชุด แล้วน ามาเรียงติดกันเป็นแผ่นกันกระสุน มีขนาดเท่ากับ 305 
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มิลลิเมตร x 270 มิลลิเมตร จากผลการวิจัยพบว่า เสื้อเกราะกันกระสุนสามารถป้องกันอาวุธปืน 9 มม. ได้ 
100% ในระยะการยิง 5 เมตร และสามารถป้องกันอาวุธปืน M16A1 ได้ 100% เช่นเดียวกัน ส่วนในระยะการ
ยิง 25 หลาขึ้นไป ลูกกระสุนปืนจะหมดพลังงาน เมื่อผ่านชุดโลหะที่ 2 และโลหะที่ 3 มีการยุบตัวเท่ากับ 5.56 
มิลลิเมตร โดยเสื้อเกาะกันกระสุนมีน้ าหนักรวมเท่ากับ 10.5 กิโลกรัม 
 ดวงกมล โชคเฉลิมและวิภู ศรีสืบสาย (2560) ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการน าเกล็ดปลามาพัฒนา
วัสดุเชิงประกอบของเรซิน เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติความต้านทานด้านแรงกระแทก ส าหรับการพัฒนาไปสู่การ
ออกแบบเสื้อเกราะกันกระสุน โดยท าการเปรียบเทียบจ านวนชั้นของเกล็ดปลากับการทดสอบความต้านทาน
แรงกระแทกด้วยวิธีตกกระแทรก การขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบใช้โพลีเอสเตอร์เรซิ่นเป็นวัสดุเนื้อพ้ืนและเกล็ดปลา
เป็นวัสดุเสริมแรง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โพลีเอสเตอร์เรซิ่นกับจ านวนชั้นเกล็ดปลามีความสัมพันธ์กับการ
ทนทานต่อแรงกระแทก ผลการทดลองพบว่า เกล็ดปลา 2 ชั้น สามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่าการใช้เกล็ดปลา 
1 ชั้นและ 3 ชั้น และยังพบอีกว่า ความต้านทานแรงกระแทรกท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเสริมแรงด้วยเกล็ดปลา มีความ
เป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนจากเกล็ดปลา 
 สมชาย อุดรและคณะ (2550) ได้ศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน เพ่ือพัฒนาการผลิตเสื้อเกราะกัน
กระสุนจากเส้นใยเคฟลาร์ชนิดเส้นใยสั้น โดยเส้นใยเคฟลาร์ที่ใช้เป็นเส้นใยสั้น ถูกน ามาทอเป็นผ้าลายสอง ซึ่ง
ผ้าเคฟลาร์และแผ่นตะแกรงเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ได้ถูกน ามาซ้อนทับกันและทดสอบความคงทนของวัสดุด้วย
กระสุนปืน ผลการศึกษาพบว่า ความคงทนของวัสดุขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนและจ านวนชั้นของวัสดุ 
นอกจากนี้ ชั้นตะแกรงเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมไม่มีผลต่อความคงทนของวัสดุการซ้อนทับกันของวั สดุตั้งแต่ 30 
ชั้นขึ้นไป ท าให้วัสดุมีความคงทนต่อกระสุนขนาด .44 แมกนัม เสื้อเกราะกันกระสุนที่ประกอบด้วยผ้าเคฟลาร์
จ านวน 32 ชั้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุนขนาด .44 แมกนัมได้ดี ดังนั้น การใช้เส้นใยเคฟลาร์ชนิด
เส้นใยสั้นในการผลิตเสื้อเกาะกันกระสุน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุน 
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บทที ่3 

วิธดี าเนนิการวจิยั 

3.1 การเตรยีมอุปกรณใ์นการท าแผน่เกราะ 

 3.1.1. ผ้าเคฟลาร์ เบอร์ 29  
  -  มีความต้านทานแรงดึงสูงสุด  695  N 
  -  ความหนา                        0.45 MM  
  -  สีเหลือง 
 
 
  
 

 
   

ภาพที ่3.1 ผ้าเคฟลาร์ 
  

3.1.2. แผ่น PE 
  -  มีความต้านทานหน่วยแรงดึงสูงสุด 5,800 Pound-force/square inch 
  -  ความหนา                             0.2 MM 
  -  สีขาว     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่3.2  แผ่นพีอี สเปคตร้า  (PE Spectra) 
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 3.1.3. กาวสเปรย์ ใช้ส าหรับยึดเกาะวัสดุน้ าหนักเบา คุณสมบัติที่ส าคัญคือ เมื่อแห้งแล้วจะไม่จับตัว
แข็ง และสามารถดึงแผ่นผ้าเคฟลาร์ออกจากผ้า PE ได ้
 
 

 
 

ภาพที ่3.3 สเปรย์กาว 

 
 
 3.1.4. เครื่องตัดชนิดพิเศษที่สามารถตัด แผ่นพีอี สเปคตร้า (PE Spectra) และผ้าเคฟลาร์ 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ภาพที ่3.4 เครื่องตัดผ้า 
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 3.1.5. จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม พร้อมลูกกลิ้งและกรรไกร 
 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพที ่3.5 จักรเย็บผ้า  
 

 

ภาพที ่3.6 ลูกกลิ้งและกรรไกร 
 
 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผ่นเกราะ 

 ขั้นตอนการเตรยีมแผน่พีอ ีสเปคตรา้ และ ผา้เคฟลา่ร ์
 ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการจัดท าแผ่นเกราะอ่อนแขน ขา หัวเขา่และกางเกงสวมทับใต้เข็มขัด โดยตัดแผ่น
พีอี สเปคตร้า ขนาด 120 x 160 ตารางเซนติเมตร ด้วย เครื่องตัดผ้า หรือ กรรไกร และตัดผ้าเคฟล่าร์ ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 3.7 
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ภาพที ่3.7 การตัดแผ่นพีอี สเปคตร้า และ ผ้าเคฟล่าร์ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 น าแผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ ที่ตัดเตรียมไว้แล้ว มาวางซ้อนกัน จากนั้น ฉีดพ่น
ด้วยสเปรย์กาว ทีละชั้นจนครบ 25 ชั้น  

 
 

      

ภาพที ่3.8 การพ่นสเปรย์กาว 
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ขั้นที่ 3 น าแผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ ที่ฉีดพ่นด้วยสเปรย์กาวทีละชั้นมาวางซ้อนทับ เพ่ือไล่
อากาศออกด้วยลูกกลิ้ง จึงท าให้แผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ทับกันสนิท 

 

 

ภาพที ่3.9 การรีดแผ่นเกราะ 

  
 ขั้นตอนในการตดัเยบ็ 
 

ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนในการตัดเย็บ น าแผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ ที่ทับกันสนิทแล้ว มาเย็บ
ด้วยจักรอุตสาหกรรมเพ่ือให้การยึดเกาะหนาแน่นขึ้นกว่าเดิม รวมถึงป้องกันการหลุดออกจากกัน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.10 การเย็บแผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ ที่ทับกันสนิทแล้ว เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ 
ให้หนาแน่นขึ้น 
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 ขั้นตอนที่ 5 เตรียมซองส าหรับใส่แผ่นเกราะด้วยผ้าร่มกันน้ า (Water Proof) ให้ได้ขนาดเท่ากับแผ่น
เกราะเพ่ือท าเป็นปลอกหุ้มแผ่นเกราะไว้ พร้อมกับติดตีนตุ๊กแก และติดตะขอส าหรับล็อคแผ่นเกราะ ในการยึด
ตรึงตามแบบและขนาดที่ก าหนดไว้ 

 

 
       

 ภาพที ่3.11 ตัดแบบซองที่จะน าแผ่นเกราะมาใส่ พร้อมกับติดตีนตุ๊กแก 
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ขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย จะได้แผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ตาม
แบบและขนาดที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ภาพที ่3.12 แผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด จ านวน 11 ชิ้น  
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 การน าแผน่เกราะมาตดิแขน ขา หวัเข่า และกางเกงขาสัน้สวมทบัใตเ้ข็มขัด จ านวน 11 ชิน้มาสวมใส่กบัทหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่3.13 การสวมใส่แผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด 
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3.3 มาตรฐานในการจัดท าโครงการวิจัย การทดสอบแผ่นเกราะที่น ามาใช้ ณ ห้องปฏิบัติการขีปนาวิธี ของกรม
สรรพาวุธต ารวจ 
 

          
ก่อนทดสอบน าแผ่นเกราะมาแช่น้ า                    เครื่องยิงและอุโมงคท์ดสอบ 

 
 
 

 
                 
          
 
 
 
 
     

 
 
เครื่องวัดความเร็วของกระสุน         เครื่องมือเปลี่ยนหัวกระสุนและเติมลดดินขับ 
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  ก าหนดจุดในการยิงทดสอบ 6 นัด                             การตรวจสอบผลการยิง 
 
 

 
  

แผ่นเกราะที่ผ่านการทดสอบ         นับชั้นที่กระสุนทะลุ 
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    การวัดการยุบตัวของดินน้ ามัน ต้องไม่เกิน 44 mm.      ห้องปฏิบัติการทางขีปนวิธี 
 
 
3.4 การทดสอบแผ่นเกราะ 
           การจะท าแผ่นเกราะป้องกันกระสุน  เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกันชีวิตของก าลังพล  หรือบุคคลที่จะ
น าไปใช้ในภารกิจที่เสี่ยง  ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของผู้สวมใส่ ที่ท างานเสี่ยง เช่น ทหาร ต ารวจ อส .ทหารพราน และ 
อส.รักษาดินแดน ที่ต้องท างานใน 3 จชต. เพราะฉะนั้นเกราะที่น าไปใช้ จะต้องมีมาตรฐานเท่านั้น  ไม่ใช่ว่าจะ
น าปืนมายิงแล้วก็สามารถน าไปใช้ได้ ต้องมีมาตรฐาน NIJ ของสหรัฐอเมริกา   
        การทดสอบที่ต้องการผลตามมาตรฐานก าหนดนั้น จะต้องเป็นการทดสอบในสภาวะที่แผ่นเกราะ
เปียกน้ า  น้ าหนักกระสุนและความเร็วกระสุนต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด จากนั้น จึงติดตั้งแผ่นเกราะ
และฉากวัดความเร็วตามระยะท่ีก าหนดการยิงของกระสุนด้วยล ากล้อง  ที่ติดตั้งบนแท่นยึด รอยยุบตัวของวัสดุ
หนุนซ่ึงเกิดจากการยิง และต้องไม่เกิน 44 มม. ส่วนกระสุนต้องไม่ทะลุผ่านแผ่นเกราะ จึงจะผ่านการทดสอบ 
         มาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเสื้อเกราะกันกระสุน (กมย.กห. 1/2557) ซึ่ง
มาตรฐานที่ กห. ได้เทียบเคียงมาจากมาตรฐานของสถาบันยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (National Instituted of 
Justise) หรือเรียกย่อว่า มาตรฐาน NIJ เวอร์ชัน 0101.04 ซึ่งปัจจุบันก็ยังยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเป็น
เวลา 14 ปีแล้ว ในขณะที่ NIJ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว จากเวอร์ชัน 0101.04 เป็นเวอร์ชัน 
0101.06 โดย สมท.วท.กห. ศึกษาแล้วพบว่า NIJ3-0101.06 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือ  
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 1) การก าหนดจุดยิงใหม่  
 2) การทดสอบแรงกระแทก  
 3) การเพ่ิมมุมยิง 

      4) การเพ่ิมความเร็วกระสุน  
      5) การเพ่ิมตัวอย่างเสื้อเกราะ  
      6) การเปลี่ยนชนิดกระสุนในระดับ 3A 
      7) การทดสอบในสภาวะแวดล้อมเทียม  
      8) การท าเสื้อเกราะให้เปียกข้ึนอยู่กับการจุ่มน้ า 
 

 ทั้ง 8 ข้อนี้ เป็นมาตรฐานการเพ่ิมความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้สวมใส่ เนื่องจากเป็นการ
เพ่ิมสมรรถนะด้านความทนทานต่อภัยคุกคาม (กระสุน) ที่มีใช้ในปัจจุบัน และมีการทดสอบว่า เสื้อเกราะกัน
กระสุนมีความทนทานต่อการใช้งาน และทนต่อสภาพแวดล้อมที่จะน าไปสวมใส่เมื่อมีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง 
(ทดสอบอุณหภูมิสูง และการกระแทก) ฉะนั้นประเด็นส าคัญในการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร รวมถึงการศึกษาขีดความสามารถของ
ผู้ผลิตเสื้อเกราะด้วย  
 
 3.4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบแผ่นเกราะ 
 
        1. แทน่ปนื ล ากล้องปืน และชดุเลเซอรช์ีเ้ปา้    
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 ส าหรับล ากล้องที่ใช้ในการทดสอบ จะเป็นล ากล้องมาตรฐาน ANSI/SAAMI Universal Receiver 
หรือเทียบเท่า ซึ่งติดตั้งบนแท่น โดยแท่นปืนจะถูกยึดอยู่บนโต๊ะ ซึ่งมีน้ าหนักพอที่จะท าให้กระสุนมีความ
แม่นย า และกระจายตัวต่ า โดยใช้ Laser Bore Sighted ในการก าหนดจุดยิง 
 
 2. วสัดหุนนุและกระบะวสัดหุนนุ 
  

  
  
 
 
         
 
 
 

       ดินน้ ามัน Roma Plastilina No.1           กระบะวัสดุหนุน 
                    (ใช้เป็นวัสดหุนุน) 
 
 วัสดุหนุน (Armor Backing Material) เป็นดินน้ ามัน หรือดินเหนียวที่ผ่านการทดสอบความแน่น 
ตามที่ก าหนด และขึ้นรูปเป็นเนื้อเดียวกัน ส าหรับใช้วางประกบไว้ด้านหลังของแผ่นเกราะในระหว่างการยิง
ทดสอบ   
 กระบะวัสดุหนุน เป็นกรอบบรรจุวัสดุหนุนที่แข็งแรง ท าด้วยไม้หรือโลหะ มีฝาไม้ปิดด้านหลังกระบะ
วัสดุหนุนมีขนาดภายใน 610 x 610 x 140 มม. ฝาด้านหลังของกระบะบรรจุวัสดุหนุนที่สามารถถอดออกได้ 
ฝานี้ท าด้วยไม้หรือไม้อัดที่มีความหนา 19.1 มม.    
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 3. เครื่องวดัความเรว็กระสุน คอมพวิเตอรป์ระมวลผลการยงิ และเครื่องพิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เซ็นเซอร์หรือฉากวัดความเร็วกระสุน (แบบ 1)         เครื่องประมวลผลความเร็วกระสุน  
 

 
 

เซน็เซอรห์รอืฉากวดัความเรว็กระสนุ (แบบ 2) 
  
 เครื่องวัดความเร็วกระสุนที่นิยมใช้ คือ Photo electric light screens, Printed make circuit 
screens, Printed break circuit screens หรือ Ballistic radar เป็นต้น และเครื่องวัดความเร็วควรได้รับการ
ปรับเทียบความเท่ียงตรงอยู่เสมอ 
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 4. เครื่องชัง่น้ าหนกั 
 

 
  
 เครื่องชั่งหัวกระสุน วัดน้ าหนักได้เบาสุดถึง 0.1 กรัม หนักสุด 500 กรัม ส่วนเครื่องชั่งดินส่งกระสุน 
เป็นเครื่องชั่งที่มีความละเอียดตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.0001 กรัม ใช้ในการชั่งสารตามปริมาณที่ต้องการ ปัจจุบันเป็น
เครื่องชั่งแบบไฟฟ้า แสดงผลตามตัวเลขท่ีต้องการมีความละเอียดสูง 
  
 5. ชดุเครื่องถอดหวักระสนุ 
 

       
     

ชดุเครือ่งมอืถอนและประกอบหวักระสนุ 
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 ตามมาตรฐาน กมย.กห. 1/2547 ได้ก าหนดกระสุนที่ท าการทดสอบไว้ นอกจากขนาดและชนิดของ
กระสุนแล้ว น้ าหนักของลูกกระสุนและความเร็วของกระสุนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้วย ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบจ าเป็นต้องด าเนินการท ากระสุนอัดพิเศษ (ปรุงกระสุน) ให้น้ าหนักลูกกระสุน และ
ความเร็วของกระสุนเป็นไปตามมาตรฐาน 
 
 6. อปุกรณ์ทดสอบความแน่นของวสัดหุนนุ 
 

 
 
 ส าหรับตุ้มน้ าหนัก ก าหนดให้ใช้ลูกตุ้มเหล็กกล้ารูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ± 0.05 
มม. มีน้ าหนัก 1,043 กรัม ± 5 กรัม 
 ในส่วนของ แท่นปล่อยตุ้มน้ าหนัก ต้องมีความสูงของการทิ้งลูกตุ้ม 2.0 ม. แล้วปล่อยทิ้งลงอย่างอิสระ 
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 7. เวอรเ์นยีคาลเิปอร์ (ส าหรบัวดัระยะยบุตวั) ของวสัดหุนนุ 
 

 
 
 เวอร์เนีย หรือ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นย า ที่สามารถใช้ใน
การวัดระยะท้ังภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง นิยมน ามาใช้ในการวัดรอยยุบตัวของวัสดุหนุน และ ระยะห่าง
ของจุดยิงบนเสื้อเกราะ 
 
 
 8. อปุกรณว์ดัปรมิาณน้ า 
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 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นน้ า (Spray Condition Equipment) ส าหรับท าให้เสื้อเกราะเปียกชื้นก่อน
น าไปทดสอบการยิง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งมีพ้ืนที่ 762 มม. x 762 มม. ท าจากวัสดุที่สามารถระบายน้ าได้
ดี ไม่ท่วมขังเสื้อเกราะท่ีรับการพ่นน้ า 
 ส าหรับอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ าจะมีอัตราการไหลกระจายของฝอยน้ า 100 มม./ชม. ± 20 มม./ชม. ซึ่ง
ค านวณหาได้จากค่าเฉลี่ยของเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน จ านวน 5 เครื่อง 
 
 9. อปุกรณป์้องกนัตนเองขณะทดสอบการยิงกระสนุ 
 
 

 
 

 
 

 โดยปกติแล้วขณะท าการทดสอบการยิง จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง โดยแว่นตานิรภัย ทั้งตัวกรอบ
แว่นและเลนส์ ท าด้วยพลาสติกใส ลักษณะของแว่นครอบตาจะมีรูพรุนเล็ก ๆ เป็นจ านวนมากอยู่โดยรอบกรอบ
แว่น เพ่ือระบายความร้อนที่ออกจากผู้ใช้ ไปสู่ภายนอกแว่นในขณะปฏิบัติงาน เลนส์ของแว่นจะมีลักษณะเป็น
แผ่นเดียวตลอด ไม่แยกจากกัน มีความหนาโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.04 นิ้ว ส าหรับไว้ป้องกันฝุ่นหรือเศษของ
วัสดุที่เกิดข้ึนจากการยิงปืน  
 ในส่วนของอุปกรณ์ลดเสียงดัง การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่อหู เพ่ือลดความดังของเสียงมี 2 แบบ คือ จุก
ยางส าหรับเสียบช่องหู ท าด้วยยาง หรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหู สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 
10 - 20 เดซิเบล และแบบครอบในหู ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ในหูไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับ
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ความดังของเสียงได้ 20 - 40 เดซิเบล ส าหรับป้องกันมิให้ประสาทหูเสียเพราะได้ยินเสียงดังเกิดขนาด หรือนาน
เกินไป จากการยิงปืน 
เกณฑ์ก าหนดของระดับเสียงที่เป็นอันตราย 
 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่าง ๆ ไว้
ดังนี้  
  1. ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 เดซิเบล 
  2. ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่งโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล 
  3. ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่งโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล 
  4. นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในที่ ๆ มีระดับเสียงดังเกิน 140 เดซิเบล ไม่ได้ 
 องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดว่าระดับเสียงที่ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
 
  10. แท่นยึดกระบะวัสดุหนุน 
  

 10. แท่นยึดกระบะวัสดุหนุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แท่นยึดกระบะวัสดุหนุน ใช้ในการติดตั้งกระบะวัสดุหนุน และเสื้อเกราะที่ท าการทดสอบโดย
สามารถปรับต าแหน่งในแนวราบและแนวดิ่งได้ รวมทั้งปรับให้เอียงท ามุม 30 กับแนวยึดได้ด้วย 
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 11. สายรดัเสื้อเกราะ 
 

 
 

 สายรัด มีหน้าที่ยึดตรึงเสื้อเกราะไว้กับกระบะวัสดุหนุน สายรัดต้องไม่บังจุดที่จะท าการยิงเสื้อเกราะ 
 

         3.4.2 ขั้นตอนการทดสอบแผน่เกราะ 
1. การเตรยีมแผน่เกราะส าหรบัทดสอบ 

1.1 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
                       ท าการสุ่มแผ่นเกราะป้องกันกระสุน Level 2 จ านวน 6 แผ่น น ามาใช้ส าหรับการยิง
ทดสอบจ านวน 4 แผ่น เก็บส ารองไว้เพ่ือการยิงทดสอบซ่อมอีก 1 แผ่น และเก็บไว้เป็นหลักฐานอีก 1 แผ่น 

1.2 ท าการชั่งน้ าหนักแผ่นเกราะ 
                        แผ่นเกราะตัวอย่างทุกแผ่นจะต้องชั่งน้ าหนัก โดยใช้เครื่องชั่งน้ าหนักดังภาพที่ 3.14 พร้อม
จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
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ภาพที ่3.14 เครื่องชั่งน้ าหนักแผ่นเกราะ 
 

    1.3 การทดสอบความหนาแน่นของวัสดุหนุน 
               การทดสอบความหนาแน่นของวัสดุหนุนนั้น ท าเพ่ือตรวจสอบความหนาแน่นของเนื้อวัสดุหนุน ที่
พอเหมาะแก่การใช้งานยิงทดสอบแผ่นเกราะ ซ่ึงกระท าโดยการทิ้งลูกตุ้มน้ าหนัก เพ่ือสอบเทียบ จ านวน 5 ครั้ง 
โดยในแต่ละครั้ง ควรให้ลูกตุ้มน้ าหนักตกลงบนต าแหน่งเป้าหมายที่ก าหนด โดยห่างจากขอบกระบะอย่างน้อย 
76 มม. (3 นิ้ว) และห่างจากจุดศูนย์กลางต าแหน่งที่ทิ้งเดิมไม่น้อยกว่า 156 มม. (6 นิ้ว) ตามภาพที่ 3.15
จากนั้น น ารอยยุบตัวจ านวน 5 ครั้ง มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยรอยยุบตัวที่ได้นี้ ต้องได้ตามเกณฑ์       

19  2 มม.  
 

 
 

ภาพที ่3.15 การทิ้งลูกตุ้มน้ าหนัก เพ่ือสอบเทียบ 
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 1.4 การเตรียมกระสุนทดสอบ 
               ส าหรับกระสุนที่ใช้ทดสอบนั้น กระสุนทดสอบต้องมีน้ าหนักลูกกระสุนและความเร็วตาม
มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้ กระสุนที่มีความเร็วไม่ได้ตามมาตรฐานให้ด าเนินการอัดพิเศษ หรือปรับปรุง
กระสุน เพ่ือท าการทดสอบหาความเร็วของกระสุน ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนจะต้องไม่เกิน  9.1 เมตร/
วินาที (30 ฟุต/วินาที) ไปจากความเร็วปกต ิ

   

 
 

ภาพที ่3.16 การเตรียมกระสุนทดสอบ 
 
 

1.5 การท าให้เสื้อเกราะเปียกชื้น (Wet Conditioning) 
              ก่อนที่จะน าเสื้อเกราะไปท าการยิงทดสอบการทะลุผ่านและรอยยุบตัวนั้น (Penetration 
– Blackface Siganture: p – BFS) แผ่นเกราะต้องอยู่ในสภาพเปียกชื้น ท าโดยการพ่นฝอยน้ าเป็น
วงรอบ 6 นาที (ด้านละ 3 นาที โดยด้านที่จะยิงน าไปไว้หลังสุด) หลังจากที่ท าให้แผ่นเกราะมีสภาพ
เปียกชื้นแล้ว ดังภาพที่ 3.17 ควรรีบท าการยิงทดสอบจนครบ 6 นัด ภายในเวลา 30 นาท ี
 

 
 

       ภาพที ่3.17 การเตรียมเสื้อเกราะเปียกชื้น 
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 1.6 การก าหนดจุดยิง (Marking) บนแผ่นเกราะ 
                  ส าหรับการก าหนดจุดยิงบนแผ่นเกราะนั้น ให้ท าเครื่องหมายบนตัวอย่างของแผ่นเกราะที่
จะท าการยิงทดสอบจ านวน 6 จุด ดังภาพที่ 3.18 โดยก าหนดระยะห่างของรอยยิง ซึ่งปกติแล้วระยะห่าง
ของรอยยิง ควรมีระยะห่างจากกันเองไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (5 ซม.) และระยะห่างจากขอบของแผ่นเกราะไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว (7.5 ซม.) ส่วนภาพที่ 3.19 เป็นภาพการยึดตรึงเสื้อเกราะไว้กับกระบะวัสดุหนุน 

 

 
 

ภาพที ่3.18 การก าหนดจุดยิงบนแผ่นเกราะ 
 

 

 
 

ภาพที ่3.19 การยึดตรึงเสื้อเกราะก่อนการทดสอบ 
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1.7 การเตรียมการทดสอบ ให้จัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามภาพที่ 3.20 ติดตั้งฉากจับเวลาให้อยู่
ในแนวตั้งฉากกับแนววิถีกระสุน เตรียมกระบะวัสดุหนุนที่ผ่านการทดสอบความแน่น การท าให้แผ่นเปียกชื้น 
เตรียมเครื่องวัดความเร็วกระสุน กระสุนและปืนที่จะทดสอบ การเตรียมการยิงทดสอบ ได้แก่ การเตรียมล า
กล้องทดสอบการตรวจความเรียบร้อยของกระสุนที่อัดพิเศษ การก าหนดจุดยิง (marking) บนแผ่นเกราะ และ
การยึดตรึงแผ่นเกราะให้แน่น เป็นต้น  

 

 
 
 

ภาพที ่3.20 การจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท าการทดสอบ 
 
 

  การจดัวางอุปกรณ์ 
1. การยิงทดสอบแผ่นเกราะในระดับ 2 จัดวางอุปกรณ์โดยฉากตัวแรกอยู่ห่างปากล ากล้องปืน 

ทดสอบในระยะ 2 เมตร (ระยะ B) แผ่นเกราะอยู่ห่างปากล ากล้องปืนทดสอบ 5 เมตร (ระยะ A) 
2. การยิงทดสอบการทะลุผ่านและรอยยุบตัว (Penetration–Back face Signature : P- 

BFS) เพ่ือพิสูจน์การไม่ทะลุผ่านอย่างสมบรูณ์ และวัดรอยยุบตัว ซึ่งเป็นการยิงทดสอบ เพ่ือจ าแนกระดับ
ความสามารถในการกันกระสุนของแผ่นเกราะ 
  3. การเตรียมล ากล้องทดสอบและค่าความเร็วกระสุน ก่อนการยิงทดสอบจริง น ากระสุนที่ใช้
ในการทดสอบเสื้อเกราะของแต่ละระดับ ยิงทดสอบไม่น้อยกว่า 3 นัด โดยกระท าครั้งเดียวแล้วได้ประโยชน์ 3 
อย่าง  
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1. ได้ความมั่นใจในค่าความเร็วกระสุน 
2. เป็นการอุ่นล ากล้องไปในตัว 
3. เป็นการปรับความแม่นย าในการยิงเป้า 

 
การยิงทดสอบแผ่นเกราะ ด าเนินการดังนี้  

1. การยิงนัดที่ 1 ท าการยิง ณ มุมยิง 0º เมื่อยิงแล้วให้ถอดแผ่นเกราะมาตรวจสอบและ
วินิจฉัยหากกระสุนทะลุผ่านอย่างสมบูรณ์จะยุติการทดสอบ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัดสิน แต่ถ้ากระสุนไม่ทะลุผ่าน
อย่างสมบูรณ์วัดรอยยุบตัวของวัสดุหนุนแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดก็ด าเนินการยิงทดสอบต่อไป 

3. การยิงนัดที่ 2 และ 3 ท าการยิง ณ มุมยิง 0º 
4. การยิงนัดที่ 5 และ 6  ท าการยิง ณ มุมยิง 30º โดยปรับต าแหน่งกระบะวัสดุหนุนให้เอียง

ท ามุม 30º กับแนววิถีกระสุน 
5. การยิงนัดที่ 6 ท าการยิง ณ มุมยิง 0º โดยเอียงกระบะวัสดุหมุนกลับคืนสู่แนวปกติ เมื่อยิง

ครบ 6 นัดแล้ว ให้ถอดแผ่นเกราะออกมาตรวจสอบและวินิจฉัยอีกครั้ง 
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บทที ่4 

ผลการด าเนนิงาน 

 

4.1 ผลการยิงทดสอบแผน่เกราะระดบั 2  
          

ส าหรับการทดสอบแผ่นเกราะนั้น ท าได้โดยการน าแผ่นพีอี สเปคตร้า ไปทดสอบที่ส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง กองสรรพาวุธ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในที่นี้จะใช้แผ่นพีอี สเปคตร้า ที่ตัดออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ซึ่งมีความกว้าง 50 เซนติเมตร และ ความยาว 50 เซนติเมตร ตัดออกมาจ านวน 25 แผ่น แล้วน าไปฉีด
พ่นด้วยสเปรย์กาว ทีละชั้น จนครบ 25 ชั้น จากนั้น จึงน าไปทดสอบตามมาตรฐาน NIJ ที่ท าการยิงด้วยกระสุน 
การที่เลือกแผ่นขนาดใหญ่นี้ เพราะสะดวกต่อการก าหนดจุดยิง และสะดวกต่อการน าไปยึดกับแท่งยึดกระบะ
วัสดุหนุน แต่หากเลือกตัดแผ่นพีอี สเปคตร้า ตามขนาดของแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับแล้ว แผ่น
จะมีขนาดเล็กซึ่งไม่เหมาะกับการทดสอบ อีกทั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการทดสอบขณะยิงด้วยกระสุน ขนาด
ต่าง ๆ เนื่องจากแผ่นมีขนาดเล็กเกินไป  

ดังนั้น ทางทีมผู้วิจัยจึงได้น าแผ่นพีอี สเปคตร้า ขนาดใหญ่ซ้อนกันจนครบ 25 ชั้น เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบ  ดังภาพที่ 4.1 และเมื่อผ่านการทดสอบการยิงด้วยกระสุนระดับ 2 แล้ว จึงน าแผ่นพีอี สเปคตร้า มา
ด าเนินการตัดเป็นชิ้นส าหรับท าเป็นแผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ตาม
ขนาดที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 

 
 

ภาพที ่4.1 ขนาดของแผ่นพีอี สเปคตร้า ที่ใช้ในการทดสอบการยิงกระสุน 
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ต้นแบบแผ่นเกราะกันสะเก็ดระเบิด และป้องกันกระสุนระดับ 2 สภาพแผ่นเกราะมีทั้งหมด จ านวน 
25 ชั้น ซึ่งเป็นสภาพเปียกน้ า โดยใช้กระสุนขนาด 9 มม. FMJ จ านวน 4 นัด และ ขนาด .357 นิ้ว JSP จ านวน 
2 นัด รวมทั้งสิ้น 6 นัด ด้วยความเร็ว และรอยยุบของกระสุนต้องไม่เกิน 44 มม. ตามเกณฑ์มาตรฐาน NIJ 
แสดงดังตารางที่ 1 

 

 ตารางที ่1 ตารางแสดงการทดสอบแผน่เกราะดว้ยกระสนุชนดิต่าง ๆ 
 

นัดที ่ ชนิดกระสุน ความเร็ว การทะลุ รอยบุ๋ม 
(mm) 

Fair/unfair hit จ านวนชั้น 

1 9 มม. FMJ 390 m/s ไม่ทะลุ 16.21 F 7 

2 9 มม. FMJ 386 m/s ไม่ทะลุ 14.53 F 8 

3 9 มม. FMJ 386 m/s ไม่ทะลุ 13.99 F 11 

4 9 มม. FMJ 394 m/s ไม่ทะลุ 13.02 F 12 

5 .357 นิ้ว JSP 433 m/s ไม่ทะลุ 34.22 F 11 

6 .357 นิ้ว JSP 438 m/s ไม่ทะลุ 28.71 F 8 

 
ผลจากตารางสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ ดังนี้  
  1. การทดสอบกระสุนนัดที่ 1 ใช้กระสุน ขนาด 9 มม. FMJ ที่ความเร็ว 390 m/s กระสุนไม่ทะลุ   
รอยยุบ 16.21 มม. ผ่านการทดสอบ จ านวนชั้นที่ทะลุ คือ 7 ชั้น 

 2. การทดสอบกระสุนนัดที่ 2 ใช้กระสุน ขนาด 9 มม. FMJ ที่ความเร็ว 386 m/s กระสุนไม่ทะลุ   
รอยยุบ 14.53 มม. ผ่าน การทดสอบ  จ านวนชั้นที่ทะลุ คือ 8 ชั้น 

 3. การทดสอบกระสุนนัดที่ 3 ใช้กระสุน ขนาด 9 มม. FMJ ที่ความเร็ว 386 m/s กระสุนไม่ทะลุ   
รอยยุบ 13.99 มม. ผ่าน การทดสอบ จ านวนชั้นที่ทะลุ คือ 11 ชั้น 

4. การทดสอบกระสุนนัดที่ 4 ใช้กระสุน ขนาด 9 มม. FMJ ที่ความเร็ว 394 m/s กระสุนไม่ทะลุ    
รอยยุบ 13.02 มม. ผ่านการทดสอบ จ านวนชั้นที่ทะลุ คือ 12 ชั้น 

5. การทดสอบกระสุนนัดที่ 5 ใช้กระสุน ขนาด .357 นิ้ว JSP ที่ความเร็ว 433 m/s กระสุนไม่ทะลุ 
รอยยุบ 34.22 มม. ผ่านการทดสอบ  จ านวนชั้นที่ทะลุ คือ 11 ชั้น 

6. การทดสอบกระสุนนัดที่ 6 ใช้กระสุน ขนาด .357 นิ้ว JSP ที่ความเร็ว 438 m/s กระสุนไม่ทะลุ 
รอยยุบ 28.71 มม. ผ่านการทดสอบ  จ านวนชั้นที่ทะลุ คือ 8 ชั้น 
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ดังนั้น จากผลการทดสอบ สามารถสรุปได้ว่า จ านวนชั้นของแผ่นพีอี สเปคตร้า มีผลต่อการทะลุผ่าน
ของกระสุน ซึ่งจ านวนชั้นของแผ่นพีอี สเปคตร้า ที่กระสุนสามารถทะลุผ่านได้สูงสุด คือ จ านวน 12 ชั้น ดังนั้น 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และแผ่นเกราะท่ีจัดท าขึ้นต้องสามารถป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดได้ ทาง
ทีมวิจัยจึงใช้แผ่นพีอี สเปคตร้า จ านวน 25 ชั้น เนื่องจากแผ่นพีอี สเปคตร้า ที่เพ่ิมเข้าไปนั้น จะช่วยในการซับ
และกระจายแรง รวมไปถึงเป็นการลดแรงกระแทกจากกระสุน ซึ่งสามารถดูได้จากผลการทดสอบที่ใช้ดินน้ ามัน 
ในการรองรับแรงกระแทกจากการทดสอบ และท าให้ผลการทดสอบไม่เกินมาตรฐาน NIJ จึงมีความปลอดภัยใน
การน าไปใช้กับมนุษย์ได ้
 
4.2 ผลการด าเนินการในการตัดเย็บ 
      ส าหรับผลการด าเนินการในการตัดเย็บนั้น จะได้ชิ้นส่วนออกมาดังนี้  
        1. แผ่นเกราะส าหรับแขนท่อนบน ซ้าย - ขวา แสดงดังภาพที่ 4.2 
 
 
      
 
          
          
 

 
 

 

 
 ขนาดใหญ่  กว้าง 9 นิ้ว  ยาว 12 นิ้ว 
 ขนาดกลาง กว้าง 8 นิ้ว  ยาว 11 นิ้ว 
             ขนาดเล็ก กว้าง 7  นิ้ว  ยาว 10 นิ้ว 
 

               แผน่เกราะแขนซา้ยและแขนขวา ทอ่นบน  2 ชิน้ หนัก 200 กรัม 
 

                ภาพที ่4.2 แผ่นเกราะส าหรับแขนท่อนบน ซ้าย – ขวา 
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  2. แผ่นเกราะส าหรับแขนท่อนล่าง ซ้าย - ขวา แสดงดังภาพที่ 4.3  
 

     
    ขนาดใหญ่ กว้าง 8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว 
       ขนาดกลาง กว้าง 7 นิ้ว ยาว  9 นิ้ว 
       ขนาดเล็ก  กว้าง 6  นิ้ว ยาว  8 นิ้ว 

 
   
  
 
   

แผ่นเกราะแขนซ้ายและแขนขวา ท่อนล่าง 2 ชิ้น หนัก 200 กรัม 

 

        ภาพที ่4.3 แผ่นเกราะส าหรับแขนท่อนล่าง ซ้าย - ขวา 
 
 
 
  3. แผ่นเกราะส าหรับขาท่อนบน ซ้าย - ขวา แสดงดังภาพที่ 4.4 
 

  
 
              ขนาดใหญ่ กว้าง 11 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว 
             ขนาดกลาง กว้าง 10 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว 
             ขนาดเล็ก กว้าง 9  นิ้ว ยาว 10 นิ้ว 
                   
 
 
 
          แผน่เกราะขาทอ่นบน ซ้ายและขวา 2 ชิน้ หนกั 250 กรัม 
 
                 ภาพที ่4.4 แผน่เกราะส าหรับขาท่อนบน ซ้าย - ขวา 
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  4. แผ่นเกราะส าหรับขาท่อนล่าง ซ้าย - ขวา แสดงดังภาพที่ 4.5 
 

 
 

          ขนาดใหญ่ กว้าง 11 นิ้ว ยาว 11.5 นิ้ว 
  ขนาดกลาง กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว 
                                                                                      ขนาดเล็ก   กว้าง 7  นิ้ว ยาว 10 นิ้ว 

 
 
 
 
 

แผ่นเกราะขาท่อนล่าง ซ้ายและขวา หนัก 300 กรัม 

  ภาพที ่4.5 แผ่นเกราะส าหรับขาท่อนล่าง ซ้าย – ขวา 
 
 
 

  5.  แผ่นเกราะส าหรับสนับเข่า ซ้าย - ขวา แสดงดังภาพที่ 4.6 
 

 
 
            ขนาดใหญ่ กว้าง 11 นิ้ว ยาว 9.3 นิ้ว 
                                                           ขนาดกลาง กว้าง 10 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว 
                                                                                        ขนาดเล็ก  กว้าง 9  นิ้ว ยาว 7  นิ้ว 

 
 
 
 
 

     แผน่เกราะหวัเขา่ 2 ขา้งหนัก 200 กรมั 

  ภาพที ่4.6 แผ่นเกราะส าหรับสนับเข่า ซ้าย - ขวา 
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 6. กางเกงขาสั้นสวมทับ แสดงดังภาพที่ 4.7 
 

 
    

           ชดุกางเกงขาสัน้สวมทบัหนัก 1,050 กรมั 

ภาพที ่4.7 กางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด 
 

 จากการด าเนินงานในส่วนของการจัดท าต้นแบบเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้
เข็มขัดนั้น น้ าหนักรวมของแผ่นเกราะทั้งหมดจ านวน 11 ชิ้น เท่ากับ 2.2 กิโลกรัม ซึ่งทางทีมวิจัย ได้จัดท า
ขนาดที่แตกต่างกัน จ านวน 3 ขนาดคือ ขนาดใหญ่ (size L) ขนาดกลาง (size M) และขนาดเล็ก (size S) ซึ่ง
ทั้ง 3 ขนาดนี้ ผู้ใช้งานสามารถปรับใช้ได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับบุคคลที่ใช้งานได้ เพราะมีสายรัดปรับ
ระดับ เพ่ือช่วยให้การสวมใส่กระชับมากขึ้น  

  ในส่วนของกางเกงขาสั้นสวมทับ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ิมเติมอีก หลังจากที่ได้ท าต้นแบบ
ขึ้นมา เนื่องจากของเก่าทีเ่คยท าไว้ใช้งานนั้น การสวมใส่ยังไม่กระชับ จึงได้ท าการปรับแก้ไข เพ่ือให้กระชับและ
เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากขึ้น 
 
4.3 ผลการจัดอบรมออนไลน์และการประเมินจากผู้ใช้งานแผ่นเกราะ 
 จากการส่งมอบแผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่าและกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด จ านวน 5 ชุด โดยมี
ขนาด S จ านวน 1 ชุด ขนาด M จ านวน 2 ชุด และ ขนาด L จ านวน 2 ชุด ให้กับหน่วยใช้คือ หน่วยเฉพาะกิจ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 บ้าน ทุ่งด่าน ต าบล นาทวี อ าเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2565 นั้น เพ่ือให้ทางผู้ใช้งานได้ท าการทดสอบใส่ชุดแผ่นเกราะที่จัดส่งให้ และท าการประเมินผลจากการ
ใช้งาน ดังภาพที่ 4.8 พร้อมทั้งส่งไฟล์ VDO ในการจัดท าแผ่นเกราะดังกล่าว รวมถึงท าการจัดอบรมออนไลน์ใน
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท าแผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่าและกางเกงขาสั้นสวม
ทับใต้เข็มขัด แสดงดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที ่4.8 การส่งมอบแผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดทางไปรษณีย์ให้กับ 

หน่วยเฉพาะกิจต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 เพ่ือท าการทดสอบแผ่นเกราะ 
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ภาพที ่4.9 การจัดอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการท าแผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับ      
ใต้เข็มขัด 
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ผลจากการจัดอบรม และผลจากการประเมิน พบว่า โดยภาพรวมแล้วทางผู้ใช้งานมีความพึงพอใจกับ
ชุดแผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่าและกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจมีบางท่านที่เข้าใจผิด
คิดว่าแผ่นเกราะนั้น ใช้เป็นแผ่นเกราะกันกระสุนส าหรับติดตรงหน้าอก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แผ่นเกราะที่ส่ง
มอบให้เป็นเพียงแผ่นเกราะส าหรับใช้ป้องกันแขน ขา และหัวเข่า นอกจากนี้ ทางผู้ประเมินส่วนใหญ่มองว่า 
แผ่นเกราะที่ใช้มีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จากผลการประเมินได้แนบไว้ใน
ภาคผนวก 
  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้น าแผ่นเกราะไปใช้งาน พบว่า แผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่าและกางเกง
ขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด เมื่อน ามาใส่นั้นสามารถสวมใส่คนเดียวได้ แต่หากต้องการความรวดเร็ว ควรใส่เป็นคู่จะ
ได้เร็วขึ้น ขณะสวมใส่มีความคล่องตัวในการเดินและการท ากิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากน้ าหนักไม่มากเกินไป 
(เพียง 2.2 กิโลกรัม) โดยภาพรวมแล้วทางผู้ใช้งานพึงพอใจเป็นอย่างดี และมีความประสงค์อยากได้แผ่นเกราะ
ติดแขน ขา หัวเข่า และ กางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดเพ่ิมขึ้น หรือสามารถน าแผ่นเกราะเหล่านี้ไปติดกับชุด
เครื่องแบบได้เลยเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ในอนาคต 
  โดยปกติทั่วไปแล้ว ส าหรับหลักสูตรจู่โจมของทหาร พบว่า น้ าหนักโหลด (Load) ของทหาร จะมี
น้ าหนักตั้งแต่ 16 กิโลกรัม ถึง 21.5 กิโลกรัม ซึ่งได้ผ่านการทดสอบของผู้ช านาญการทางทหารของโรงเรียนจู่
โจม ศูนย์การทหารราบแล้ว ในส่วนของแผ่นเกราะติดแขน ติดขา ติดหัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด 
ซึ่งมีน้ าหนักของแผ่นเกราะที่เพ่ิมเข้ามาเพียงแค่ 2.2 กิโลกรัม จึงไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ท าให้
ทหารปฏิบัติภารกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งในทางธุรการและการปฏิบัติทางยุทธวิธี 
 นอกจากนี้ แผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ยังมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้น ประสิทธิภาพของแผ่นเกราะอาจจะลดลง และหากผู้ใช้งานยังต้องการ
น าแผ่นเกราะนีไ้ปใช้งานต่อไปอีก ก็สามารถท าได้ แต่ก่อนน าไปใช้งาน ควรจะต้องน าแผ่นเกราะไปทดสอบการ
ยิงอีกครั้ง เพ่ือรับรองมาตรฐานว่า แผ่นเกราะยังสามารถใช้งานได้ ดี ซึ่งเป็นระเบียบของกองทัพบกในด้าน
ยุทโธปกรณ์ เพ่ือค านึงและรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
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บทที ่5 

สรปุผลการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 
จากผลการด าเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา ทางผู้วิจัยได้ทราบถึงสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมในการน ามาท า

เป็นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้น
สวมทับใต้เข็มขัด ซึ่งผ้าเคฟล่าร์ มีความแข็งแรงต่อแรงดึงในทิศระนาบสูง ทนต่อแรงกระแทก ทนต่อการขัดถู 
และ ทนต่อการสลายตัวที่อุณหภูมิสูงได้ดี ส่วนแผ่นพีอี สเปคตร้า มีสมบัติในการกระจายแรงและมีน้ าหนักเบา 
เมื่อน ามาท าเป็นแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุน จึงไม่ได้เป็นการเพ่ิมน้ าหนักในการแบกรับ
ให้กับ ทหารหรือ ต ารวจ มากนัก เพราะโดยปกติแล้วทหารจะแบกรับน้ าหนักตั้งแต่ 16 กิโลกรัม ถึง 21.5 
กิโลกรัม ซึ่งแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดนั้น มีน้ าหนักเพียง 2.2 
กิโลกรัม จึงไม่ได้เป็นการสร้างภาระให้กับทหารหรือต ารวจเลย เมื่อ ทหาร หรือต ารวจ สวมใส่แผ่นเกราะติด
แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ก็สามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว และ
สะดวกสบาย อีกท้ังเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยมากข้ึนด้วย  

นอกจากนี้ จ านวนชั้นของแผ่นพีอี สเปคตร้า ก็มีผลต่อการป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุน
ขนาดระดับ 2 หากใช้จ านวนชั้นของแผ่นพีอี สเปคตร้าน้อยเกินไปก็มีผลต่อการทะลุของกระสุนด้วย ดังนั้น เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้สวมใส่ รวมไปถึงการเพ่ิมความแข็งแรงและการลดแรงกระแทก จ านวนชั้นที่เหมาะสมของ 
แผ่นพีอี สเปคตร้า คือจ านวน 25 ชั้น 

ส าหรับการทดสอบแผ่นเกราะ ได้น าแผ่นพีอี สเปคตร้า ไปทดสอบที่ส านักงานส่งก าลังบ ารุงกอง
สรรพาวุธ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยการใช้กระสุนยิงทดสอบตามมาตรฐานของ NIJ จะใช้แผ่นพีอี สเปคต
ร้า ที่มีขนาดใหญ่และเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จ านวน 25 แผ่น แล้วน าไปฉีดพ่นด้วยสเปรย์กาว ทีละชั้น จนครบ 
25 ชั้น จากนั้นน าแผ่นพีอี สเปคตร้า ไปยึดติดกับแท่งยึดกระบะวัสดุหนุน แล้วท าการทดสอบการยิงด้วยกระสุน 
ซึ่งผลการทดลองออกมาดี และสามารถป้องกันกระสุนระดับ 2 ได้  

ในส่วนของการส่งมอบแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดนั้น ทาง
ผู้วิจัยได้ส่งมอบแผ่นเกราะจ านวน 5 ชุด โดยมีขนาด S จ านวน 1 ชุด ขนาด M จ านวน 2 ชุด และ ขนาด L 
จ านวน 2 ชุด ให้กับหน่วยใช้คือ หน่วยเฉพาะกิจต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 บ้าน ทุ่งด่าน ต าบล นาทวี 
อ าเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 และด าเนินการจัดอบรมออนไลน์ โดยมี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 10 ท่าน ผลปรากฏว่า ผู้ที่น าแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และ
กางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดไปใช้งานนั้น โดยภาพรวมแล้วมีความพึงพอใจกับชุดแผ่นเกราะติดแขน ขา หัว
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เข่าและกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจมีบางท่านที่เข้าใจผิดคิดว่าแผ่นเกราะนั้น ใช้เป็น
เกราะกันกระสุนส าหรับติดตรงหน้าอก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แผ่นเกราะที่ส่งมอบให้เป็นเพียงแผ่นเกราะ
ส าหรับใช้ป้องกันแขน ขา หัวเข่า ในส่วนของลักษณะรูปร่าง ความเหมาะสมต่อการใช้งานนั้น ผู้ประเมินส่วน
ใหญ่ คิดว่า แผ่นเกราะที่ส่งมอบให้มีความเหมาะสมต่อรูปร่างของผู้ใช้งาน เพราะโดยปกติแล้วรูปร่างของ
ผู้ใช้งานจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงเหมาะกับชุดแผ่นเกราะที่มีขนาด M และ ขนาด L และทางผู้ใช้งานยังพึง
พอใจต่อน้ าหนักของแผ่นเกราะ เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่หนักจนเกินไป อีกทั้งมีความมั่นใจ
และรู้สึกปลอดภัยมากข้ึน เมื่อได้สวมแผ่นเกราะติด แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด  

นอกจากนี้ ทางผู้ใช้งานประเมินแล้วว่า หากมีการลงทุนในการผลิตแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า 
และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดขึ้นมา ก็มีความคุ้มค่าในการลงทุนและมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์ เพราะแผ่นเกราะดังกล่าว ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งให้กับผู้ใช้งานที่ต้องออกลาน
ตระเวนตามแนวชายแดนที่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าตนเองจะโดนลอบยิงหรือโดนสะเก็ดระเบิดเมื่อไร  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     จากผลการด าเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา โดยภาพรวมการด าเนินงานออกมาเป็นไปตามเป้าหมาย
และได้แผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน เพ่ือให้
เหมาะสมกับร่างกายและขนาดของผู้น าไปใช้งาน อีกทั้งผลการน าแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และ
กางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดไปใช้งาน ก็ได้รับการตอบรับและประเมินผลออกมาเป็นอย่างดี ทางทีมนักวิจัย
เห็นว่า 

1.  การพัฒนาขั้นต่อไป คือ การพัฒนาให้กันกระสุนและสะเก็ดระเบิดได้มากขึ้นจากระดับ2  
(level 2) เป็นระดับ 3A (level 3A) 

2.  การน าแผ่นเกราะดังกล่าวไปติดกับแผ่นตีนตุ๊กแก และสามารถน าไปติดกับชุดเครื่องแบบได้เลย 
เพ่ิมความสะดวกในการสวมใส่  

3.  ด าเนินการจัดหาบริษัท เพ่ือผลิตแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวม
ทับใต้เข็มขัด ไว้ใช้ในประเทศ เพราะต้นทุนในการผลิตไม่แพง และคุณภาพที่ได้ออกมาดี ป้องกันกระสุนระดับ 
2 ได้  
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ที่มาและความส าคญั 
 จากสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) มีการปะทะระหว่าง เจ้าหน้าที่ ทหาร ต ารวจกับ ผู้ก่อ
ความไม่สงบท าให้เกิดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่หลายนาย ปัจจุบันก าลังพลมีเสื้อเกราะกันกระสุนที่ป้องกัน
เฉพาะล าตัว ในส่วนของบริเวณ แขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดยังไม่มี ผู้วิจัยจึง ได้พัฒนา
ต้นแบบแผ่นเกราะส าหรับติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงสวมทับใต้เข็มขัดขึ้น เพ่ือใช้ป้องกันสะเก็ดระเบิดและ
กระสุนระดับ 2 ให้กับก าลังพล ทหาร และต ารวจ อุปกรณ์ดังกล่าวมีน้ าหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน การ
ออกแบบจะใช้สายรัดและตีนตุ๊กแก รวมไปถึงการมีตัวล็อคสายเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ได้อย่างปลอดภัย ปรับระดับได้
ตามรูปร่างของผู้ใช้งาน  
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือจัดท าแผ่นเกราะอ่อนป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า และ
กางเกงสวมทับใต้เข็มขัด  
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ด าเนินการเตรียมอุปกรณ์ในการท าแผ่นเกราะ 
 1.1 ผ้าเคฟลาร์ เบอร์ 29 และแผ่นพีอี สเปคตร้า 
 1.2 อุปกรณ์ในการตัดเย็บ เช่น กาวสเปรย์ เครื่องตัดชนิดพิเศษที่สามารถตัด แผ่นพีอีสเปคตร้า และผ้า
เคฟลาร์ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม พร้อมลูกกลิ้งและกรรไกร 
 2. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผ่นเกราะ 
 2.1 ด าเนินการตัดแผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟล่าร์ ตามแบบและขนาดที่ก าหนด ด้วยเครื่องตัด 
 2.2 น าแผ่นพีอี สเปคตร้าและผ้าเคฟลาร์ มาวางซ้อนกัน แล้วฉีดพ่นด้วยสเปรย์กาวทีละชั้นจนครบ 25 
ชั้น โดยในแต่ละชั้นต้องใช้ลูกกลิ้งไล่อากาศออกให้หมด เพ่ือให้แผ่นพีอี สเปคตร้า และผ้าเคฟลาร์ทับกันสนิท 
แล้วน ามาเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรมเพ่ือป้องกันการหลุดออกจากกัน 
 2.3 ตัดผ้าให้ได้ขนาดเท่ากับแผ่นเกราะเพ่ือท าเป็นปลอกหุ้มแผ่นเกราะไว้ พร้อมติดตีนตุ๊กแก ติดตะขอ
ส าหรับล็อคแผ่นเกราะ จะได้แผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิดและป้องกันกระสุนระดับ 2 ติด แขน ขา หัวเข่า 
และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัด ตามแบบและขนาดที่ก าหนดไว้ คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 3. ท าการทดสอบแผ่นเกราะ โดยส่งทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (National 
Instituted of Justise) ทีส่ านักงานส่งก าลังบ ารุง กองสรรพาวุธ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ผลการวิจัย 

จากผลการด าเนินงาน ผู้วิจัยได้ต้นแบบแผ่นเกราะติดแขน ขา หัวเข่า และกางเกงขาสั้นสวมทับใต้เข็มขัดซึ่ง
มีน้ าหนักเพียง 2.2 กิโลกรัม เมื่อผู้สวมใส่ใส่แผ่นเกราะดังกล่าวสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้สวมใส่มากขึ้น 

ส าหรับผลการทดสอบแผ่นเกราะตามมาตรฐานของ NIJ จะใช้แผ่นเกราะจ านวน 25 ชั้นที่ผ่านการฉีดพ่น
ด้วยสเปรย์กาวแล้วน าไปทดสอบที่ส านักงานส่งก าลังบ ารุง กองสรรพาวุธ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลการ
ทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ พบว่าแผ่นเกราะดังกล่าวสามารถป้องกันกระสุนระดับ 2 ได้ ผลการประเมินจาก
ผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจกับแผ่นเกราะดังกล่าวที่ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยมากขึ้น 
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9. ค าอธบิาย 5 บรรทดั  

 การพัฒนาตน้แบบแผน่เกราะส าหรับตดิแขน ขา หัวเขา่ และกางเกงสวมทบัใตเ้ข็มขดัใหก้ับหน่วยใช ้ทหาร 

ต ารวจ และ อส. ทหารพราน เพือ่ใชป้้องกันสะเก็ดระเบดิและกระสนุระดับ 2 โดยแผ่นเกราะดังกลา่ว มนี ้าหนักเบา

และเมือ่ผูใ้ชส้วมใสเ่ขา้กับชดุเครือ่งแบบและออกไปปฏบิัตหินา้ที ่ก็มคีวามคลอ่งตัว เคลือ่นทีไ่ดร้วดเร็ว นอกจากนี ้

การออกแบบโดยใชส้ายรัด และตนีตุก๊แก รวมไปถงึการมตีวัล็อคสายเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ใ้ชง้าน ใชไ้ดอ้ย่างปลอดภัย 

เพราะมีความกระชับ ไม่หลุดในขณะเคลือ่นที ่และสามารถปรับระดับไดต้ามรูปร่างและขนาดของผูใ้ชง้าน เมื่อ

ผูใ้ชง้านท าการลาดตระเวนในระยะทางไกล ๆ ก็ไมเ่ป็นอปุสรรคในเรือ่งของน ้าหนักดว้ย 
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Info graphic  
 
 

 
 
 

 
 

ผลงานวจิยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรภ์ายใต้การสนับสนนุงบประมาณ 
“ส านกังานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.)” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

การวิจัยและพัฒนา เครือ่งมอืทีส่ าคญัในการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูเ้พือ่แสวงหา
ค าตอบและทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและลดอัตรา
การสูญเสียชีวิตของทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ แผ่นเกราะป้องกันสะเก็ด
ระเบิด และป้องกันกระสุนระดับ 2 ติดแขน ขา หัวเข่าและกางเกงสวมทับใต้
เข็มขัด เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทหารเหล่านี ้เพราะแผน่เกราะดงักลา่ว มี
น้ าหนักเบาและเมื่อผู้ใช้สวมใส่เข้ากบัชดุเครือ่งแบบและออกไปปฏบิตัหินา้ที ่มี
ความคล่องตัว เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว นอกจากนี้ การออกแบบโดยใช้สายรดั และ
ตีนตุ๊กแก รวมไปถึงการมีตัวล็อคสายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย เพราะมีความกระชับ ไม่หลุดในขณะเคลื่อนที่ จึงช่วยป้องกันทหาร
ให้รอดพ้นจากการสูญเสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัส ซึ่งพวกเขาเปน็เสาหลกั
ของครอบครัว และสามารถช่วยเหลือประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหา
ความมั่นคงของชาติ ที่มีการก าหนดให้เปน็นโยบายเรง่ดว่นของรฐับาล
หลายชุดที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่
ละเอียดอ่อนและยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังคงมีความรุนแรง อย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติท าให้เกิดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ แตล่ะรฐับาลทีจ่งึเหน็
ความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเปน็การแกไ้ขไปในทศิทางทีด่ขีึน้ เพือ่
เป็นแนวทางน าความ สงบสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตน้แบบแผ่นเกราะปอ้งกนัสะเกด็ระเบดิ และปอ้งกนักระสนุ Level ๒  
ตดิแขน ขา หวัเขา่และใตเ้ขม็ขดั 

 (Prototype of shrapnel armor plate and defense level 2 amor, 
attached to arms, legs, knees and under the belt) 


