หลังจากประสบความสำเร็จในฐานะผู้
ผลิตชุดดับเพลิงและชุดกันความร้อนชั้นแนว
หน้าของเมืองไทย บริษทั โกลแฟ็บ จำกัด ภาย
ใต้การนำของ ราเมศ ติวารี ได้เปิดแนวรุกใหม่
โดยการร่วมทุนกับ บริษทั โรยัล ดีเฟนซ์ จำกัด
ผลิตเสือ้ เกราะกันกระสุน เน้นตลาดทีเ่ ป็นหน่วย
ราชการเกีย่ วข้องกับการรักษาความมัน่ คงและ
การป้องกันประเทศ ได้แก่ ทุกเหล่าทัพสังกัด
กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์รกั ษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ ปัจจุบนั
ส่งมอบให้กับหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือไป
แล้วจำนวนหนึ่ง และยังมีลูกค้าให้ความสนใจ
สั่งซื้ออีกจำนวนมาก เช่น หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพเรือ รวมไปถึง
กองทัพอากาศ
สำหรับกองทัพอากาศ เมือ่ เร็วๆ นี้ ได้สง่
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมกับผูบ้ ริหารของโกลแฟ็บ

และโรยัล ดีเฟนซ์ที่สำนักงานและโรงงานผลิต
ของโกลแฟ็บ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ เนือ่ งจาก
กองทัพอากาศมีความสนใจจะสั่งซื้อเสื้อเกราะ
กันกระสุนเพือ่ ใช้ในกิจการความมัน่ คงของหน่วย
งานในสังกัด บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจึง
ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสินค้าแต่ละราย
ทีเ่ ข้าประมูลเพือ่ นำไปประกอบการพิจารณาเพือ่
ตัดสินใจว่าจะเลือกเสือ้ เกราะของผูผ้ ลิตรายใด
ในการพบปะกับผู้บริหารของโกลแฟ็บ
และโรยัล ดีเฟนซ์ เจ้าหน้าทีข่ องกองทัพอากาศ
ได้ซกั ถามข้อสงสัยในแง่มมุ ต่างๆ พร้อมชมเสือ้
เกราะตัวอย่างและศึกษาขัน้ ตอนการผลิตตัง้ แต่
การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD)
การตัด การเย็บ การตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ
ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีและเป็นที่พอใจ

เสือ้ เกราะกันกระสุนของโกลแฟ็บร่วมทุน
กับโรยัล ดีเฟนซ์ ผลิตตามข้อบังคับของมาตรฐาน
NIJ (National Institute of Justice) และมาตรฐาน
กระทรวงกลาโหมของไทย ผ่านการทดสอบจาก
สถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงทัง้ ยุโรปและภายในประเทศ
(กองทัพเรือ) ออกแบบทันสมัยและสวยงาม
สวมใส่และถอดง่าย ให้พื้นที่การปกป้องมาก

กว่าโดยครอบคลุมจุดอ่อนอื่นๆ ของร่างกาย
นอกเหนือจากลำตัว เช่น ลำคอ สีขา้ ง เอว ฯลฯ
ส่วนสำคัญที่สุดของเสื้อเกราะคือ แผ่น
เกราะรับแรงกระสุนผลิตจากวัสดุคณ
ุ ภาพสูงนำ
เข้าจากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
และออสเตรเลีย ลักษณะเป็นแผ่นเกราะพิเศษ
ใช้เส้นใยอาระมิด (Aramid Fiber) ปูทับแผ่น
เซรามิกเป็นชั้นๆ (จำนวนชั้นขึ้นอยู่กับระดับ
การป้องกันของแผ่นเกราะ) จากนั้นเย็บคลุม
ด้วยไนล่อนสีดำ ทัง้ นี้ แผ่นเกราะดังกล่าวจะเป็น
ชิน้ เดียวแยกต่างหากจากตัวเสือ้ (Stand Alone
Plate) ไม่มเี กราะอ่อนหุม้ หรือยึดไว้ (Without
Soft Body Armor) มีรปู ทรงโค้งเว้าตามสรีระผู้
สวมใส่สำหรับสอดเข้าไปในช่องเก็บของตัวเสือ้
เมือ่ ต้องการใช้งานและถอดออกเมือ่ เสร็จภารกิจ
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z

ราคาทีไ่ ม่สงู จนเกินไป เพราะใช้แผ่น
เซรามิกที่มีราคาต่ำกว่าร่วมกับเส้นใยอาระมิด
ที่มีราคาสูงมากในอัตราที่เหมาะสม ทำให้ลด
ต้นทุนการผลิตแต่ไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า
z น้ำหนัก ตัวเสื้อและแผ่นเกราะจะมี
น้ำหนักอยูท่ ่ี 4 กิโลกรัมโดยประมาณซึง่ อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานชั้นนำทั่วโลก
ทัง้ นี้ เป็นผลมาจากการสร้างสมดุลระหว่างชัน้
เซรามิกกับชั้นเส้นใยอาระมิด

ราเมศ ติวารี (ขวา) บรรยายขัน้ ตอนการผลิตเสือ้ เกราะ

Stand Alone Body Armor

Glofab Ballistic Vest RTA III

แผ่นเกราะรับแรงกระสุนจะทำหน้าทีร่ บั
แรงกระแทกจากกระสุนปืนทีพ่ งุ่ เข้ามา จากนัน้
จะกระจายแรงออกไปโดยรอบจุดที่เป็นเป้าใน
ลักษณะ “การดูดซับแรง” ทำให้แรงกระแทก
จากกระสุนปืนมีนอ้ ยลงจนกระทัง่ ไม่สามารถทำ
อันตรายผู้สวมใส่ถึงแก่ชีวิตได้ เส้นใยอาระมิด
ของแผ่นเกราะมีโครงสร้างภายในเหมือนใย
แมงมุม จุดกระสุนกระทบ (จุดตาย) จะเสียหาย
แต่แรงปะทะได้ถูกส่งไปตามเส้นใยที่ประกอบ
กันเป็นโครงข่ายจนมีปริมาณน้อยลงเรือ่ ยๆ ถึง
จุดทีก่ ระสุนไม่สามาราถพุง่ ต่อไปได้ นัน่ คือ จะ
หยุดกระสุนปืนไว้ทช่ี น้ั เส้นใย ส่วนแผ่นเซรามิก
นอกจากเป็นแกนรองรับชัน้ เส้นใยอาระมิดแล้ว
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ยังเป็นเกราะแข็งต้านทานคมกระสุนปืนไม่ให้
ทะลุเข้าสู่ร่างกายผู้สวมใส่ แต่โดยทั่วไปแล้ว
กระสุนปืนจะหมดฤทธิ์ที่ชั้นเส้นใยอาระมิดซึ่ง
แรงกระแทกจะเหลือน้อยเต็มที และเมือ่ ปะทะ
กับเกราะแข็งเซรามิกจะหยุดนิ่งเนื่องจากไม่มี
อำนาจทะลุทะลวงเหลืออยู่
กล่าวโดยสรุป แผ่นเกราะกันกระสุนของ
โกลแฟ็บและโรยัล ดีเฟนซ์ เป็นเกราะแข็ง (แผ่น
เซรามิก) เคลือบด้วยชัน้ เส้นใยอาระมิด โดยมี
จุดเด่นหลายประการ เช่น
z คุณภาพการป้องกันกระสุนปืนเหนือ
กว่าเนื่องจากมีเกราะสองชั้นทั้งแผ่นเซรามิก
และเส้นใยอาระมิดในแผ่นเดียวกัน (เกราะกัน
กระสุนบางยีห่ อ้ มีเกราะแข็งเซรามิกเฉพาะส่วน
ทีเ่ ป็นจุดตายเท่านัน้ )

ราเมศ ติวารี กรรมการผูจ้ ดั การโกลแฟ็บ
กล่าวกับเซฟตีไ้ ลฟ์ “เราเน้นเรือ่ งมาตรฐานเป็น
สำคัญเพราะเสื้อเกราะเป็นเรื่องของความเป็น
ความตายของผูส้ วมใส่ จะล้อเล่นไม่ได้เด็ดขาด
เราเลือกวัตถุดบิ คุณภาพสูงจากทัว่ โลก โดยเฉพาะ
แหล่งผลิตในยุโรปและประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วอืน่ ๆ
การออกแบบตัดเย็บต้องประณีตเพือ่ ให้สวมใส่
ง่าย กระชับแต่ไม่อดึ อัด อีกทัง้ ให้ความคล่องตัว
สูง เหนือสิ่งอื่นใด ต้องสามารถป้องกันพืน้ ทีบ่ น
ร่างกายโดยเฉพาะจุดอ่อนต่างๆ ได้มากกว่า และ
ทีจ่ ะขาดไม่ได้ เสือ้ เกราะของเราก่อนส่งมอบให้
กับลูกค้าจะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด
จากสถาบันชัน้ นำทัง้ ในและต่างประเทศ”
ขอแสดงความยินดีกบั โกลแฟ็บและโรยัล
ดีเฟนซ์ไว้ ณ ทีน่ ้ี ในฐานะทีเ่ ป็นคนไทยคนหนึง่

จึงรูส้ กึ ภูมใิ จทีค่ นไทยสามารถผลิตเสือ้ เกราะกัน
กระสุนได้มาตรฐานสากลซึ่งหน่วยงานต่างๆ
ภายในประเทศจะซื้อหามาใช้งานได้ในราคาที่
ต่ำกว่าสินค้านำเข้า เรียกว่า “ไทยทำ ไทยใช้
ไทยเจริญ” เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมของ
คนไทยด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัด
งบประมาณด้านความมั่นคงได้เป็นจำนวนไม่
น้อยในแต่ละปี
บริษทั โกลแฟ็บ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลัก
ด้านการออกแบบและผลิตชุดดับเพลิง ชุดกันไฟ
อุปกรณ์ป้องกันความร้อนและเปลวไฟสารพัด

ชนิด ประกอบกิจการมากว่าสิบปี ประสบความ
สำเร็จอย่างสูงทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ จุดเด่นคือ มีโรงงานผลิตของตัวเอง
สามารถออกแบบตัดเย็บตรงความต้องการของ
ลูกค้า ใช้วสั ดุทไ่ี ด้รบั มาตรฐานระดับสากล ทัง้ นี้
ไม่วา่ จะเป็นชุดดับเพลิงหรือชุดเกราะกันกระสุน
ได้รับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)
ทำให้ผลิตภัณฑ์มีขนาดและรูปทรงตรงตามข้อ
กำหนดในมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และมี
ความเหมาะสมกับรูปร่างของผูส้ วมใส่แต่ละคน
สนใจผลิตภัณฑ์โกลแฟ็บติดต่อได้ท่ี
z สำนักงาน/โรงงาน สะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร. 02-927-5911-3, 02-184-7676-8
website : www.glofab.com
z ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ (เชียงใหม่)
โทร. 053-805636 website : www.bsbgeneral.com
“ไม่ ว ่ า คุ ณ จะเป็ น ใคร...ที ่ โ กลแฟ็ บ
คุณเลือกได้”

Glofab RTAF Plate Carrier Level III

  
Manufactured using a specialized
high-density ceramic core backed with a
composite of layered Aramid fiber, and finished in a black nylon anti-spall cover, this
ceramic/composite insert plate is used as
a stand-alone body armor (without soft body
armor) to defeat high velocity rifle threats.
Multi-curve construction allows this high

performance product to have a comfortable fit.
This NIJH Level IV armor protects
against 10.8 g (116 gr) .30-06 Springfield
M2 armor piercing (AP) bullets at a velocity
of 878 m/s + 9.1m/s (2880 ft/s + 30 ft/s).
It also provides protection against all threats
mentioned in Types I, IIA, II, IIIA, and III.
This armor is used by special units in
situations when bulky soft armor cannot be
used and when enemy's weaponry and ammunition is unknown.
Further Informations Contact Glofab
Tel. 02-927-5911-3, 02-184-7676-8
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เสือ้ เกราะกันกระสุน หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ
ว่า เสือ้ เกราะ (Ballistic Vest, Bulletproof Vest,
Body Armor, etc.) หมายถึง เสือ้ หรือสิง่ ใดๆ ที่
ผลิตหรือประกอบรวมขึ้นด้วยแผ่นเกราะเพื่อ
ป้องกันหรือลดอันตรายจากกระสุนปืนทีย่ งิ เข้า
มาบริเวณลำตัวของผูส้ วมใส่ โดยมีสว่ นประกอบ
สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1. เสือ้ นอก (Outside Shell Carrier) เป็น
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ส่วนที่ใช้สำหรับรับแรงกระแทกอาจจะมีส่วนที่
ใช้แผ่นเหล็กหรือเซรามิกเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการรับแรงกระแทก
2. ส่วนยึดรัง้ (Fastening System) ใช้ยดึ
เสื้อเกราะกับร่างกายทำให้เกิดความกระชับ
3. แผ่นรับแรงกระแทก (Ballistic Panel)
ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหรือโค้งตามรูปเสื้อ
ทอจากใยสังเคราะห์ เมือ่ ถูกแรงกระแทกจะเกิด
การยึดตัวช่วยดูดซับพลังงานเพื่อลดความเร็ว
ของกระสุนทีย่ งิ เข้ามา
ปัจจุบันได้นำวัสดุประเภทใยสังเคราะห์
มาผลิตแผ่นรับแรงกระแทกเพิ่มมากขึ้นเพราะ
มีนำ้ หนักเบาและมีความแข็งแรงกว่าโลหะ วัสดุ
ทีใ่ ช้คอื เส้นใยอะรามิด (Aramid Fiber) เป็น
เส้นใยประเภทอะลิเอไมด์หรือไนลอน มีความ
แข็งแกร่งและแข็งแรงสูง สามารถคงรูปได้ดี ทน
ต่ออุณหภูมสิ งู ถึง 370 องศาเซลเซียส หรืออาจ
จะเป็นเส้นใยโพลิเอทิลีนชนิดความแข็งแรงสูง

ยิง่ ยวด (Ultra High Strength Polyethylene Fiber)
เป็นเส้นใยโพลีเอทิลีนซึ่งกระบวนการผลิตจะ
ต้องใช้เทคนิคพิเศษ ทำให้มคี วามแกร่ง แข็งแรง
น้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าเส้นใยอะรามิดแต่
อุณหภูมิที่ใช้งานต่ำกว่า
“เมื่อกระสุนวิ่งมากระทบกับเสื้อเกราะ
จะถูกยึดจับไว้ดว้ ยเส้นใย (Web) ซึง่ แข็งแรงมาก
เส้นใยเหล่านีจ้ ะดูดซับและกระจายพลังงานจาก
การกระแทกของกระสุนที่ส่งผ่านมายังตัวเสื้อ
เป็นผลให้กระสุนนั้นเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสีย
รูปไป พลังงานที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกดูดซับไว้ด้วย
แต่ละชัน้ ของเส้นใยจนกระทัง่ กระสุนนัน้ ได้หยุด
ลงในทีส่ ดุ ดังนัน้ การทอเส้นใยให้ยง่ิ หนาแน่น
มากเท่าไรก็จะยิง่ มีความทนทานต่อแรงกระสุน
มากขึ้นเท่านั้น” นี่คือลักษณะการทำงานของ
เสื้อเกราะตามหลักวิชาการ
ในขณะทีก่ ระสุนมากระทบกับเสือ้ เกราะ
พลังงานจากกระสุนจะถูกดูดซับและแพร่กระจาย

ไปตามชัน้ ของเส้นใย ท้ายทีส่ ดุ คือร่างกาย การ
กระแทกร่างกายจะเรียกว่า “บลันท์ ทรอมา”
(Blunt Trauma) หมายถึง การฟกช้ำซึง่ อาการ
ดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ปรากฏอาการ
ออกมาให้เห็น ร่างกายคนเราสามารถทนทาน
ต่ออาการบลันท์ ทรอมา ได้ปริมาณหนึ่งโดย
เราสามารถทดสอบและคิดค่าออกมาได้เรียกว่า
“Back Face Signature” มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
ปัจจุบนั มาตรฐานการทดสอบเสือ้ เกราะ
มีอยู่หลายมาตรฐานที่นิยมใช้กัน มาตรฐานที่
เก่าแก่ทส่ี ดุ คือ มาตรฐานสถาบันการยุตธิ รรม
แห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NIJ (U.S. National Institute
of Justice) เรียกว่า มาตรฐาน U.S. NIJ.0101.03
มาตรฐานนีก้ ำหนดค่า Back Face Signature
เท่ากับ 44 มิลลิเมตร (มาตรฐาน NIJ ปัจจุบนั
ได้ปรับปรุงเป็น U.S. NIJ.0101.06)
นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน U.S. PPAA
1989-05 กำหนดค่า 44 มิลลิเมตร เช่นเดียวกัน
แต่จำนวนนัดของกระสุนที่ยิงใส่เสื้อเกราะจะ
น้อยกว่า ดังนัน้ เสือ้ เกราะบางชนิดสามารถผ่าน
มาตรฐาน PPAA ได้ แต่ไม่ผา่ นมาตรฐาน NIJ
ทัง้ นี้ มาตรฐาน NIJ เป็นมาตรฐานทีใ่ ช้
กันอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ ทัง้ ในสหรัฐ ออสเตรเลีย
เอเชีย ตะวันออกกลาง และประเทศในยุโรปบาง
ประเทศ เช่น ฟินแลนด์ อังกฤษ ฯลฯ
มาตรฐาน NIJ กำหนดค่าระดับการป้อง
กันออกเป็น 6 ระดับ เริม่ จากระดับ 1 สำหรับ
กระสุนขนาด .38 รีวอลเวอร์ ไปจนถึงระดับ 6
สำหรับกระสุนเจาะเกราะไรเฟิลขนาด 30-06
ส่วนมาตรฐาน PPAA กำหนดค่าระดับการป้อง
กันออกเป็นเพียง 5 ระดับ (ไม่มรี ะดับ 1)
สำหรับประเทศไทยเรา มีรา่ งมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ์ทจ่ี ดั ทำโดยคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานยุ ท โธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม
(กมย.กห.) ว่าด้วยเกราะกันกระสุนซึง่ ได้แปล

วิเคราะห์ ประยุกต์ และเรียบเรียงให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยอิงมาตรฐาน U.S. NIJ.0101.04
ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพือ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ของไทยเป็นหลัก ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/47
เมือ่ 25 สิงหาคม 2547 และครัง้ ที่ 5/47 เมือ่
1 กันยายน 2547 ได้พจิ ารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
ให้การรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ฉบับนีเ้ ป็น
มาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม และ
ยกเลิกมาตรฐานเสื้อเกราะกันกระสุน กห. ที่
กำหนดตาม U.S. NIJ.0101.03
การแบ่งระดับเสือ้ กันกระสุน
เสือ้ กันกระสุนสามารถจำแนกตามระดับ
ความสามารถในการกันกระสุนปืนเป็น 6 ระดับ
ตามข้อกำหนดของ NIJ ได้แก่
ระดับ 1 Type 1 (ชนิด 1) หมายถึง เสือ้
ทีส่ ามารถป้องกันกระสุนในขนาด .22 LR ทีม่ ี
หัวกระสุนหนัก 40 เกรน และมีความเร็วไม่เกิน
1,050 ฟุต/วินาที และกระสุนขนาด .380 ACP
ทีม่ หี วั กระสุนหนัก 95 เกรน และมีความเร็วไม่
เกิน 1,025 ฟุต/วินาที หรือกระสุนในขนาด .38
RNL ทีม่ หี วั กระสุนหนัก 158 เกรน และมีความ
เร็วไม่เกิน 850 ฟุต/วินาที
ระดับ 2 Type 2A (ชนิด 2A) หมายถึง
เสือ้ ทีส่ ามารถป้องกันกระสุนขนาด 9 มม. พาราฯ
แบบ FMJ ทีม่ หี วั กระสุนหนัก 124 เกรน มีความ
เร็วไม่เกิน 1,090 ฟุต/วินาที และกระสุนขนาด
.40 S&W แบบ FMJ ทีม่ หี วั กระสุนหนัก 180
เกรน มีความเร็วไม่เกิน 1,025 ฟุต/วินาที รวม

ไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ 1 ด้วย
ระดับ 3 Type 2 (ชนิด 2) หมายถึง
เสือ้ ทีส่ ามารถป้องกันกระสุนขนาด 9 มม. พาราฯ
แบบ FMJ ทีม่ หี วั กระสุนหนัก 124 เกรน มีความ
เร็วไม่เกิน 1,175 ฟุต/วินาที และกระสุนขนาด
.357 แม็กนัม่ แบบ Jacketed Soft Point (JSP)
ทีม่ หี วั กระสุนหนัก 158 เกรน มีความเร็วไม่เกิน
1,400 ฟุต/วินาที รวมไปถึงป้องกันกระสุนใน
ระดับ 1 และ 2 ด้วย
ระดับ 4 Type 3A (ชนิด 3A) หมายถึง
เสือ้ ทีส่ ามารถป้องกันกระสุนขนาด 9 มม. พาราฯ
แบบ FMJ ทีม่ หี วั กระสุนหนัก 124 เกรน มีความ
เร็วไม่เกิน 1,400 ฟุต/วินาที และกระสุนขนาด
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เราคุ้นเคยกันดีกับภาพบรรดาอัศวินทั้งหลาย
ในยุคกลางสวมใส่ขณะออกรบ
เมื่อเวลาผ่านไปเสื้อเกราะดังกล่าวก็ใช้
ไม่ได้ผลกับอาวุธสมัยใหม่ประเภทกระสุนปืน
ต่างๆ ซึง่ ในเวลานัน้ สิง่ ป้องกันกระสุนปืนได้ดที ่ี
สุดคือทีก่ ำบังซึง่ มนุษย์สร้างขึน้ เช่น กำแพงหิน
หรืออิฐ หรือทีก่ ำบังธรรมชาติ
มีหลักฐานบันทึกไว้วา่ เสือ้ เกราะอ่อนได้
ถูกใช้เป็นครัง้ แรกโดยชาวญีป่ นุ่ ในยุคกลาง เป็น
เสือ้ เกราะทีท่ ำจากผ้าไหม แต่ผลจากการศึกษา
พบว่าเสือ้ เกราะผ้าไหมสามารถกันได้แต่กระสุน

.44 แม็กนัม่ แบบ SJHP ทีม่ หี วั กระสุนหนัก 240
เกรน มีความเร็วไม่เกิน 1,400 ฟุต/วินาที รวม
ไปถึงป้องกระสุนในระดับ 1, 2 และ 3 ด้วย
ระดับ 5 Type 3 (ชนิด 3) หมายถึง
เสื้อที่สามารถป้องกันกระสุนจากปืนเล็กยาว
ขนาด 7.62 มม. แบบ FMJ หรือแบบ M80 ของ
กองทัพอเมริกาทีม่ หี วั กระสุนหนัก 150 เกรน
มีความเร็วไม่เกิน 2,750 ฟุต/วินาที
ระดับ 6 Type 4 (ชนิด 4) หมายถึง
เสื้อที่สามารถป้องกันกระสุนแบบเจาะเกราะ
ขนาด .30-06 แบบ M 2 AP ของกองทัพสหรัฐฯ
ที่มีหัวกระสุนหนัก 166 เกรน มีความเร็วไม่
เกิน 2,850 ฟุต/วินาที
ทัง้ นี้ การมีเสือ้ เกราะไว้ในครอบครองจะ
ต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมการอุตสาหกรรม
ทหารเสียก่อนจึงจะนำมาใช้งานได้ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
หมายเหตุ NIJ แนะนำให้ทำการเปลีย่ น
เสือ้ กราะหลังจากการใช้งาน 5 ปี แต่โดยปกติ
แล้ว เส้นใยอะรามิกมีอตั ราการเสือ่ มสภาพค่อน
ข้างต่ำ หากเก็บไว้อย่างถูกวิธจี ะมีอายุการใช้งาน
ยาวนานนับสิบปีเลยเดียว อย่างไรก็ตาม ให้ขอ
คำปรึกษาจากผูผ้ ลิตโดยตรงในประเด็นนี้
6

ตารางแสดงระดับการป้องกันของเสือ้ เกราะ (Classification) มาตรฐาน NIJ
Class
I
II A
II
III A
III
IV

REMARK

Gun name

Ammo type

Ammo weigh

Ammo velocity

38 SPECIAL
22 LRHV
357 MAGNUM
9 MM

RN LEAD
LEAD
JSP
FMJ

158 GRAIN
40 GRAIN
158 GRAIN
124 GRAIN

259 M/SEC(850FT/S)
320 M/SEC(1050FT/S)
384M/SEC (1250FT/S)
332M/SEC (1090FT/S)

357 MAGNUM
9 MM
44 MAGNUM
9 MM
7.62 MM
30-06

JSP
FMJ
JSP LEAD
FMJ
FMJ
AP

158 GRAIN
124 GRAIN
240 GRAIN
124 GRAIN
150 GRAIN
166 GRAIN

425 M/SEC (1395FT/S)
358/SEC (1175FT/S)
426/SEC (1400FT/S)
426/SEC (1400FT/S)
838 M/SEC (2750FT/S)
868 M/SEC (2850FT/S)

AP : Armor Piercing, FMJ : Full Metal Jacketed, JSP : Jacketed Soft Point
LRHV : Long Rifle High Velocity

ประวัตเิ สือ้ เกราะป้องกันกระสุน
ในอดีต มนุษย์นำวัสดุหลากหลายมาทำ
เป็นเสือ้ เกราะเพือ่ ใช้ปอ้ งกันตัวเองจากอันตราย
เมือ่ อยูใ่ นภาวะสงครามหรือสถานการณ์ทเ่ี สีย่ ง
ต่ออันตราย ในยุคเริม่ แรก ชุดเกราะและโล่ถกู
ทำขึน้ จากหนังสัตว์ จากนัน้ พัฒนาเป็นเกราะไม้
และเกราะโลหะ โดยโลหะมักใช้กบั ร่างกายดังที่

ทีม่ คี วามเร็วต่ำ (400 ฟุต/วินาทีหรือน้อยกว่า)
ไม่สามารถกันกระสุนปืนสมัยใหม่ทม่ี คี วามเร็ว
เกินกว่า 600 ฟุต/ วินาทีได้ และเมือ่ เทียบกับ
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตแล้ว เสือ้ เกราะผ้าไหมจะมี
ราคาสูงถึงตัวละ 800 ดอลลาร์สหรัฐ [เทียบกับ
ค่าของเงินใน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) เท่ากับ
1,400 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราวเจ็ดหมืน่ บาท]

ทำให้ไม่เป็นทีย่ อมรับเนือ่ งจากให้ประสิทธิภาพ
ต่ำกว่ามูลค่าในการผลิตมากเกินไป
เสื้อเกราะกันกระสุนรุ่นต่อมาเกิดขึ้นใน
สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 รูจ้ กั กันในชือ่ “แฟลค
แจ๊กเกต” (Flak Jacket) ผลิตขึน้ จากไนลอน
สามารถกันสะเก็ดระเบิด และใช้ได้ผลอย่างดี
กับการคุกคามของปืนพกและปืนไรเฟิล แต่เสือ้
เกราะชนิดนีม้ ขี อ้ จำกัดคือ มีขนาดใหญ่เทอะทะ
และใช้ได้แต่ในวงการทหารเท่านั้น
ปี ค.ศ. 1966 ดูปองท์ได้คน้ พบเส้นใย
สังเคราะห์ชนิดใหม่เรียกว่า “เส้นใยเคฟลาร์”
(Kevlar) ซึง่ ตอนแรกมีวตั ถุประสงค์จะนำมาใช้
แทนสายพานล้อทีเ่ ป็นเหล็กของยานพาหนะแต่
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
ของกองทัพบกสหรัฐฯ เล็งผลเลิศในเรือ่ งของการ
กันกระสุนจึงทดลองพับแผ่นเส้นใยเป็น 2 ชัน้
แล้วยิงปืนใส่ ผลปรากฏว่ากระสุนไม่สามารถยิง
ทะลุผา่ นได้ อีก 5 ปีตอ่ มา สถาบันการยุตธิ รรม
แห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. National Institute of
Justice: NIJ) ได้ทมุ่ งบประมาณมากกว่า 3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาชุดเสื้อเกราะกัน
กระสุน แบ่งช่วงระยะการพัฒนาออกเป็น 4 ช่วง
ช่วงแรก เป็นการทดสอบคุณสมบัตขิ อง
ใยสังเคราะห์เคฟลาร์ในการกันกระสุน
ช่วงทีส่ อง เป็นการทดสอบหาจำนวนชัน้
ของเส้นใยทีจ่ ะสามารถป้องกันการทะลุผา่ นของ

กระสุน มีการทดลองใช้กระสุนขนาดและความ
เร็วต่างๆ กัน ได้แก่ กระสุนขนาด .38 สเปเชียล
.22 มิลลิเมตร 9 มิลลิเมตร และ .45 มิลลิเมตร
ในปี ค.ศ.1973นักวิจยั ของกองทัพบกสหรัฐฯ ที่
รับผิดชอบด้านงานออกแบบเสือ้ เกราะได้พฒ
ั นา
เส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึง่ ขึน้ โดยทำจากเส้นใย
เคฟลาร์หนา 7 ชัน้ ช่วงแรกของการทดสอบการ
กันกระสุนของเส้นใยเคฟลาร์ดงั กล่าวพบว่า มัน
จะเสือ่ มสภาพเมือ่ เปียกชืน้ และความสามารถใน
การกันกระสุนจะลดลงหากถูกแสงอุลตร้าไวโอเลต
หรือแสงอาทิตย์ อีกทัง้ น้ำยาทำความสะอาดยัง
ทำให้เกิดผลเสียต่อสมบัตกิ ารกันกระสุนของเส้น
ใยได้เช่นกัน ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันการเกิดปัญหา
ดังกล่าวจึงออกแบบเสือ้ เกราะให้มคี ณ
ุ สมบัตใิ น
การกันน้ำ รวมทัง้ มีสารเคลือบเส้นใยเพือ่ กัน
แสงอาทิตย์และน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ

ช่วงที่สาม เป็นการทดสอบทางการ
แพทย์ในการกำหนดระดับชัน้ ของเสือ้ เกราะทีจ่ ะ
สามารถป้องกันชีวติ ของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ พบว่า
การกระทบกระแทกของกระสุนก่อให้เกิดอาการ
หลายระดับ ตัง้ แต่รอยฟกช้ำดำเขียวจนกระทัง่
สามารถคร่าชีวติ ได้จากการทำลายอวัยวะสำคัญ
ต่อมานักวิทยาศาสตร์ของกองทัพบกสหรัฐฯ ได้
ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะหาผลของอาการ
ฟกช้ำดำเขียวจากการกระแทกของลูกกระสุน
รวมถึงการวัดหาปริมาณแก๊สในกระแสโลหิตซึง่
จะชีใ้ ห้เห็นถึงอาการบาดเจ็บของปอดได้
ช่วงสุดท้าย เป็นการทดลองหาความ
สามารถในการสวมใส่และประสิทธิภาพของเสือ้
เกราะโดยจัดการทดลองใน 3 เมืองเพือ่ หาความ
สามารถในการสวมใส่เสื้อเกราะ พบว่ามันไม่
ก่อให้เกิดอาการเครียดหรือความกดดันใดๆ
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เลย รวมทัง้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นไหว
ในระหว่างปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจอีกด้วย
ผูผ้ ลิตเสือ้ เกราะกันกระสุนรายสำคัญ
ดูปองท์ (DuPont)
ดูปองท์พฒ
ั นาเสือ้ เกราะกันกระสุนมาเป็น
เวลากว่า 25 ปีแล้ว ในปี ค.ศ.1965 ได้พฒ
ั นา
เส้นใยเคฟลาร์ซง่ึ เรียกได้วา่ เป็นวัสดุชนิดแรกที่
ใช้ทำเสือ้ เกราะรุน่ ใหม่ เส้นใยเคฟลาร์เป็นเส้น
ใยสังเคราะห์ มีคณ
ุ สมบัตแิ ข็งแกร่ง น้ำหนักเบา
ทนทานต่อสารเคมี การฉีกขาดและเปลวไฟ ไม่
หลอมละลายหรืออ่อนตัว รวมทัง้ ไม่ดดู ซับน้ำอีก
ด้วย เส้นใยเคฟลาร์รนุ่ แรกเรียกว่า เคฟลาร์ 29
ผลิตขึน้ ในช่วงต้นปี ค.ศ.1970 ต่อมาได้พฒ
ั นา
เส้นใยเคฟลาร์รนุ่ ที่ 2 เรียกว่า เคฟลาร์ 129 ใน
ค.ศ.1988 ซึง่ ใช้กนั อย่างกว้างขวางในปัจจุบนั
เนือ่ งจากมีความแข็งแรงกว่าเดิมถึงร้อยละ 15
น้ำหนักเบาขึน้ ร้อยละ15 บางและนุม่ ขึน้ ร้อยละ
20 นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1996 ดูปองท์ยงั ได้
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พัฒนาเส้นใยเคฟลาร์รุ่นล่าสุดออกมา ได้แก่
เคฟลาร์โปรเตรา (Kevlar Protera) ซึง่ ดูปองท์
ให้ขอ้ มูลว่า เป็นเนือ้ ผ้าน้ำหนักเบาและยืดหยุน่
กว่าเดิม รวมทัง้ กันกระสุนได้ดยี ง่ิ ขึน้ เนือ่ งจาก
เป็นการพัฒนากระบวนการปัน่ ของเส้นใยทำให้
โครงสร้างโมเลกุลของเส้นใยมีความแข็งแรง
สามารถดูดซับพลังงานได้ดยี ง่ิ ขึน้
อัลไลด์ซกิ แนล (Allied Signal)
อัลไลด์ซกิ แนลเป็นผูผ้ ลิตเส้นใยสเปคตรา
(Spectra) ซึง่ เป็นเส้นใยโพลีเอทิลนี มีความแข็ง
แรงสูง ได้จากการนำเส้นใยโพลิเอทิลีนที่มีน้ำหนัก
โมเลกุลสูงไปละลายในสารละลายชนิดหนึง่ แล้ว
ทำให้เย็นลงซึง่ จะได้เส้นใยลักษณะคล้ายเจลใช้
ทำเป็นส่วนประกอบของโล่ โดยนำเส้นใย 2 ชิน้
มาสานทำมุมกัน 90 องศา แล้วตรึงด้วยเรซิน
ปิดทับทัง้ 2 ด้านด้วยโพลิเอทิลนี บางๆ 2 แผ่น
อัลไลด์ซกิ แนลอธิบายว่า เส้นใยแบบไม่ทอชนิด
นีม้ คี วามแข็งแรงและน้ำหนักเบาอย่างไม่นา่ เชือ่
ทีส่ ำคัญคือ สามารถกันกระสุนได้อย่างยอดเยีย่ ม
อัก๊ โซ โนเบล (Akzo Nobel)
อั๊กโซ โนเบลพัฒนาเส้นใยอะรามิดจน
เป็นเส้นใย “ทวารอน” (Twaron) สำหรับทำเสือ้
เกราะเส้นใยชนิดนี้เกิดจากเส้นใยละเอียดกว่า
1,000 เส้น ทำหน้าทีเ่ หมือนฟองน้ำดูดซับแรง
กระแทกของกระสุนแล้วกระจายพลังงานไปตาม
เส้นใยอย่างรวดเร็ว ปัจจุบนั บริษทั นีเ้ ป็นของกลุม่
ทุนญีป่ นุ่ ใช้ชอ่ื “Teijin Aramid” ตัง้ แต่ปี 2007
การผลิตแผ่นเกราะกันกระสุน
“เสือ้ เกราะกันกระสุน” หรือเรียกอีกชือ่

หนึ่งว่า “เสื้อเกราะต้านทานกระสุน” มีส่วน
ประกอบสำคัญทีส่ ดุ คือ “แผ่นเกราะกันกระสุน”
หากไม่มสี ว่ นนีก้ จ็ ะเป็นได้แค่เสือ้ กัก๊ ธรรมดาตัว
หนึง่ เท่านัน้ เทคโนโลยีทนั สมัยทำให้แผ่นเกราะ
มีความแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้า ทว่าเบาเหมือน
แผ่นโฟม ดังนัน้ แผ่นเกราะกันกระสุนหรือเรียก
เต็มยศว่า “แผ่นเกราะต้านทานแรงกระแทก
ของกระสุนปืน” จึงมีอกี ชือ่ หนึง่ ทีค่ นุ้ เคยกันดี
คือ “แผ่นเกราะอ่อน”
โดยโครงสร้างแล้ว แผ่นเกราะอ่อนจะทำ
จากผ้าทอ (Woven Fabric) ซึง่ ทอจากเส้นใยทีม่ ี
ค่าโมดูลสั ของความยืดหยุน่ ภายใต้แรงดึง (Elastic
Modulus in Tension) สูง และความสามารถในการ
รับพลังงานสูง (คิดจากพืน้ ทีใ่ ต้เส้นกราฟระหว่าง
ความเค้นและความเครียด stress-strain curve)
ตัวอย่างจากเส้นใยที่ใช้ 3 ชนิด ได้แก่ Nylon
Kevlar 49 และ Kevlar 29 พบว่า Kevlar 29

มีความสามารถในการป้องกันกระสุนหรือสะเก็ด
ระเบิดสูงสุด (สูงกว่า Kevlar 49 ถึง 10% และ
สูงกว่าเส้นใย Nylon 2 เท่า)
การทำแผ่นเกราะอ่อนต้องนำผ้าดังกล่าว
มาเย็บเข้ากันเป็นชัน้ ๆ ซ้อนกันตัง้ แต่ 16 ชัน้
ขึน้ ไป ขึน้ อยูก่ บั ระดับความรุนแรงของกระสุนที่
ต้องการป้องกัน ทัง้ นี้ ระดับความรุนแรงจำแนก
โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของวัสดุและรูปทรง
ของหัวกระสุน น้ำหนักของหัวกระสุน ความเร็ว
ขณะปะทะของหัวกระสุน มุมปะทะ วัสดุและ
ความหนาของเสือ้ กันกระสุน (Projectile Jacket)
หน่วยงาน PPAA (Personal Protective Armor
Association) และ NIJ ของสหรัฐอเมริกาได้จดั
ระดับความรุนแรงของกระสุนไว้ในระดับ A, B,
C, D และ E เรียงตามความรุนแรงจากน้อยไป
มาก ตัง้ แต่กระสุนปืนพกทัว่ ไปจนถึงอาวุธ M16
และหัวกระสุนเจาะเกราะ

ตัวอย่าง ความรุนแรงของกระสุนระดับ
B ของ PPAA ผ้าทีน่ ยิ มใช้ทำเสือ้ เกราะกันมาก
คือผ้าทีท่ อจากเส้นใย Kevlar ของดูปองท์สไตล์
713 จำนวน 22 ชัน้ เย็บติดกัน โดยมีความหนา
ประมาณ 0.85-0.90 เซนติเมตร และมีนำ้ หนัก
ประมาณ 2.3-2.8 กิโลกรัม นอกจากนีย้ งั ต้อง
พิจารณาปัจจัยในการทอผ้าเกราะ ได้แก่
1. ชนิดของโมเลกุลทีใ่ ช้ทำเส้นใย
2. กระบวนการผลิตเส้นใย
3. โครงสร้างของเส้นใย
4. โครงสร้างของผ้า (ลายทอและจำนวน
เส้นใยต่อนิ้วในแนวยืนและแนวพุ่ง)
การสานสายเส้นใยของผ้ามีความสำคัญ
มาก เพราะผ้าแต่ละชิน้ จะต้องกระจายแรงปะทะ
ออกจากแนวกระสุนไปยังส่วนอื่นๆ ของผ้าชิ้น
นัน้ ให้เร็วทีส่ ดุ หรืออีกนัยหนึง่ แผ่นเกราะอ่อน
อุดมคติ (Ideal Soft Armor Panel) จะต้องมีทกุ

จุดบนแผ่นเกราะทีส่ ามารถรับแรงปะทะได้พร้อม
และเท่าๆ กัน การสานเส้นใยของผ้าลายขัด
(Plain weave) จะทำให้เป็นลายทอทีจ่ ะให้จดุ ตัด
ของด้ายยืนและด้ายพุ่งสูงสุดที่ปริมาณด้ายต่อ
หน่วยความยาวของด้านใดด้านหนึง่ เท่ากัน เมือ่
กระสุนปะทะผ้าชัน้ นอกของแผ่นเกราะอ่อน เส้น
ใยทีถ่ กู กระสุนปะทะจะถ่ายแรงปะทะไปยังเส้นใย
อืน่ บนผืนผ้าเดียวกันโดยผ่านจุดตัดเหล่านี้ และ
จะถ่ายแรงปะทะไปยังผ้าชั้นต่อๆ ไป การถ่าย
แรงปะทะนีต้ อ้ งเร็วมิฉะนัน้ จะเกิดความเข้มของ
สนามแรงกระจุกตัวตามแนวกระสุนทำให้ผา้ ถูก
ยิงทะลุผา่ นไปได้ กลไกของการกระจายพลังงาน
ได้แก่ ความสามารถในการเปลีย่ นแปลงพลังงาน
กลเป็นพลังงานความร้อน ทำให้อณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้
ซึง่ จะทำให้โมเลกุลเคลือ่ นไหวเป็นรูปแบบหนึง่
ของการกระจายพลังงาน แต่กลไกการกระจาย
พลังงานทีส่ ำคัญกว่าคือ การถ่ายเทพลังงานใน

คลืน่ กลซึง่ ความเร็วของคลืน่ จะเป็นฟังก์ชนั แปร
ตามรากทีส่ องของโมดูลสั ของเส้นใย ดังนัน้ เส้นใย
ทีจ่ ะนำมาทอเป็นผ้าสำหรับทำเกราะอ่อนจึงต้อง
สามารถเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความ
ร้อนได้เร็วในระดับหนึ่งซึ่งจะบอกได้จากพื้นที่
ใต้เส้นกราฟระหว่างความเค้นและความเครียด
รวมทัง้ ต้องมีคา่ โมดูลสั ทีส่ งู มากอันจะเป็นค่าที่
กำหนดความสามารถในการถ่ายเทพลังงานใน
รูปคลืน่ กลในเนือ้ เส้นใย นอกจากนี้ คุณสมบัติ
จำเป็นอีกประการหนึง่ คือ ความสามารถในการ
ทนต่ออุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าโมดูลัส
ลดลงอย่างรวดเร็วขณะทีพ่ ลังงานกลเปลีย่ นเป็น
พลังงานความร้อน
ปัจจุบันเส้นใยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังกล่าวจะเป็นเส้นใยประเภทพารา อะรามิด
(Para Aramid) เท่านัน้ ตัวอย่างเส้นใยชนิดนี้
คือ Kevlar ของดูปองท์
ข้อมูลอ้างอิง
1. กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพเรือ
2. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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ทีใ่ ช้ทำเสือ้ เกราะ แต่ปจั จุบนั ยังไม่พร้อมใช้งาน
ในสถานการณ์จริง แต่ผลการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิ
การบ่งชีว้ า่ เสือ้ เกราะกันกระสุนชนิดทำด้วยของ
เหลวนี้มีศักยภาพจะใช้แทนที่หรือใช้เสริมเสื้อ
เกราะอันเทอะทะแบบดัง้ เดิมได้เป็นอย่างดี และ
บรรดาทหาร ตำรวจ ตลอดจนบุคคลอืน่ ๆ ก็จะ
สามารถใช้เสือ้ เกราะชนิดนีใ้ นการปกป้องแขน
และขาของพวกเขาได้อกี ด้วย
ปัจจุบนั เสือ้ เกราะกันกระสุนชนิดทำด้วย
ของเหลวอยูใ่ นขัน้ การพัฒนาโดยบริษทั ดูปองท์
เคฟลาร์ (DuPont Kevlar) เมือ่ ลูกกระสุนหรือ
อาวุธมีคมกระทบเข้ากับเสือ้ เกราะ ชัน้ ของวัสดุ
ทีใ่ ช้ทำเสือ้ เกราะจะกระจายแรงกระแทกไปบน
พื้นผิวของเสื้อเกราะเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้ง
กระสุนจะไปทำให้เส้นใยเคฟลาร์เกิดการยืดตัว

อย่างทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าจุดประสงค์ของ
การสวมเสือ้ เกราะกันกระสุนก็เพือ่ กันอาวุธหรือ
กระสุนไม่ให้สมั ผัสถูกร่างกาย โดยจะทำหน้าที่
กระจายพลังงานของอาวุธ ทำให้รา่ งกายได้รบั
แรงกระทบกระแทกจากอาวุธน้อยลง แต่ไม่ได้
หมายความว่าเสือ้ เกราะจะใช้ได้ผลกับอาวุธทุก
ชนิด เสื้อเกราะโดยทั่วไปสามารถช่วยป้องกัน
บุคคลให้พน้ จากการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กิดจากอาวุธธรรมดาทัว่ ๆ
ไป ช่วงเวลาหลายปีมาแล้วทีม่ นุษย์ได้พยายาม
พัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สามารถป้องกันอาวุธสมัยใหม่
ทีม่ คี วามซับซ้อนสูงได้ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จะ
มีการพัฒนาไปมากเท่าใด เสือ้ เกราะก็ยงั คงมีขอ้
บกพร่องอยู่ ไม่ว่าจะทำขึ้นจากวัสดุที่เป็นแผ่น
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โลหะหรือเส้นใยผ้าก็ตาม เสือ้ เกราะเหล่านัน้ มัก
จะมีความเทอะทะและมีนำ้ หนักมากอยูน่ น่ั เอง
เสื้อเกราะหลายแบบมักมีความแข็งไม่ยืดหยุ่น
ทำให้ใช้ไม่ได้ผลกับร่างกายบริเวณแขน ขา และ
ลำคอ (ด้วยสาเหตุนทำให้เสือ้ เกราะในยุคกลาง
จำเป็นต้องเว้นช่องว่างบริเวณข้อต่อไว้ เพือ่ ให้ผู้
สวมใส่สามารถเคลือ่ นไหวได้สะดวก) และเสือ้
เกราะทีใ่ ช้อยูท่ กุ วันนีส้ ว่ นใหญ่จะปกป้องเฉพาะ
บริเวณศีรษะและลำตัวเท่านั้น
เสือ้ เกราะกันกระสุนรุน่ ล่าสุดชนิดหนึง่ มี
ทัง้ คุณสมบัตขิ องความยืดหยุน่ และน้ำหนักเบา
ั นาขึน้ จากการเติมของเหลวเข้าไปในวัสดุ
ได้พฒ

ตัวมันเองซึง่ จะสูญเสียพลังงานและค่อยๆ ช้าลง
กระบวนการนีค้ ล้ายคลึงกับกลไกการทำงานของ
Air Bag ในรถยนต์ทจ่ี ะกระจายแรงกระแทกและ
ทำให้การเคลือ่ นทีข่ องผูอ้ ยูใ่ นรถช้าลงขณะเกิด
การชนนัน่ เอง แม้เคฟลาร์จะเป็นเนือ้ ผ้า แต่เสือ้
เกราะเคฟลาร์ไม่ได้ถักทอขึ้นเหมือนกับเสื้อผ้า
ทัว่ ไป แต่จะใชเคฟลาร์ถงึ 20-40 ชัน้ วางทับกัน
แล้วอัดให้แน่นเพื่อให้สามารถหยุดลูกกระสุน
ได้ และความแข็งของเสือ้ เกราะก็จะเพิม่ ขึน้ ตาม
จำนวนชั้นของเคฟลาร์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ยังทำให้เสื้อเกราะมีน้ำหนักมากอีกด้วย โดย
ทัวไป ตัวเสือ้ อย่างเดียวไม่มแี ผ่นเซรามิคเสริม
เพือ่ ช่วยป้องกันก็มนี ำ้ หนักมากกว่า 10 ปอนด์
หรือ 4.5 กก. อย่างไรก็ตาม ของเหลวสองชนิด
สามารถช่วยลดจำนวนชัน้ ของเสือ้ เกราะเคฟลาร์

เอทานอลแล้วแช่เคฟลาร์ลงไปในของเหลวเจือ
จางดังกล่าว จากนั้นนำเข้าเตาอบไล่ไอระเหย
เอทานอลออกไป สาร STF จะซึมซาบและติดอยู่
กับเส้นใยเคฟลาร์จนเมื่อมีวัตถุมากระทบหรือ
เสียบแทงทีเ่ คฟลาร์ ของเหลวทีอ่ ยูใ่ นเคฟลาร์จะ

ลงได้ จะทำให้เสือ้ เกราะมีนำ้ หนักเบาขึน้ และมี
ความยืดหยุน่ สูงขึน้ อีกด้วย อีกทัง้ ของเหลวทีใ่ ช้
ฉีดเข้าไปดังกล่าวจะมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสิง่
กระตุน้ ได้เป็นอย่างดี
คำว่า “เสือ้ เกราะทำด้วยของเหลว” อาจ
จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ บางคนเข้าใจว่า
เป็นการนำเอาชั้นของของเหลวมาไว้ตรงกลาง
ระหว่างชัน้ ของวัสดุทเ่ี ป็นของแข็ง จริงๆ แล้ว เสือ้
เกราะกันกระสุนชนิดทำด้วยเหลวสองประเภท
ทีก่ ำลังอยูใ่ นขัน้ การพัฒนาไม่มชี น้ั ของของเหลว
หากแต่เป็นการนำเอาชัน้ ของเคฟลาร์ไปทำการ
แช่ลงในของเหลว เสื้อเกราะชนิดแรกเรียกว่า
Shear-thickening fluid (STF) จะมีลกั ษณะการ
ทำงานเหมือนของแข็งเมือ่ เกิดการปะทะนัน่ เอง
โดยมันจะเคลือ่ นทีเ่ หมือนกับของเหลวจนกว่าจะ
มีวัตถุมากระทบมันอย่างแรงซึ่งมีผลทำให้มัน
แข็งตัวภายในเสี้ยววินาที ลองนึกภาพเมื่อเอา
แป้งผสมกับน้ำแล้วคนเบาๆ มันจะมีลักษณะ
เหมือนของเหลว แต่หากคนแรงๆ มันจะแข็งตัว
ขึน้ อย่างทันทีทนั ใด
เราสามารถอธิบายหลักการทำงานได้ดงั นี้

ของเหลวทีใ่ ช้มลี กั ษณะคล้ายวุน้ หรือทีเ่ รียกว่า
“คอลลอยด์” (Colloid) ประกอบขึน้ จากอนุภาค
ขนาดเล็กมากแขวนลอยอยูใ่ นของเหลว แต่ละ
อนุภาคจะผลักดันซึง่ กันและกัน โดยจะลอยอยู่
ในของเหลวโดยไม่รวมกันหรือจมลงด้านล่างต่อ
เมื่อได้รับแรงกระแทกอันมากมายมหาศาลมา
เอาชนะแรงผลักดังกล่าว อนุภาคจะเกิดการจับ
ตัวกันเป็นกลุม่ ก้อนเรียกว่า “ไฮโดรคลัสเตอร์”
(Hydro Clusters) และเมื่อพลังงานจากการ
กระแทกลดน้อยลงจนหมดไป อนุภาคเหล่านัน้
ก็จะเริ่มออกแรงผลักซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่ง
ไฮโดรคลัสเตอร์จะแตกออกจากกัน สารทีจ่ บั ตัว
เป็นของแข็งจะกลับกลายเป็นของเหลวเช่นเดิม
ของเหลวทีใ่ ช้ในเสือ้ เกราะทำขึน้ จากอนุภาคของ
ซิลิกาแขวนลอยอยู่ในโพลีเอทิลีน ไกลคอล
ซิลิกาเป็นส่วนประกอบของทรายและควอทซ์
ส่วนโพลีเอทิลนี ไกลคอล เป็นสารโพลิเมอร์ทใ่ี ช้
ทั่วไปในยาระบายและน้ำมันหล่อลื่น
ในการทำเสื้อเกราะกันกระสุนชนิดทำ
ด้วยของเหลวโดยใช้ Shear-thickening fluid นี้
ขั้นแรกนักวิจัยได้ทำการเจือจางของเหลวด้วย

แข็งตัวอย่างฉับพลัน ทำให้เคฟลาร์แข็งแรงขึน้
กระบวนการแข็งตัวนีเ้ กิดขึน้ ภายในเสีย้ ววินาที
เท่านัน้ หลังจากนัน้ เสือ้ เกราะก็จะกลับมีสภาพ
ยืดหยุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เสื้อเกราะที่ใช้เส้นใย
STF มีความหนาเพียงแค่ 2-3 ชัน้ เท่านัน้ คาด
กันว่า หากใช้เส้นใย STF 4 ชัน้ จะสามารถลด
ปริมาณพลังงานของแรงกระแทกได้เทียบเท่ากับ
เสือ้ เกราะเคฟลาร์ธรรมดาทีม่ คี วามหนา 14 ชัน้
นอกจากนี้ เส้นใย STF เมือ่ ได้รบั แรงกระแทกจะ
ไม่ยดื ตัวมากเหมือนเส้นใยปกติ นัน่ หมายความ
ว่าลูกกระสุนปืนจะไม่สามารถทะลวงผ่านเข้าไป
ในเสือ้ เกราะหรือร่างกายของบุคคลทีส่ วมใส่ได้
ลึก เนื่องจากจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการ
ทำให้เส้นใยยืดตัวนัน่ เอง ส่วนเสือ้ เกราะชนิดที่
สองเรียกว่า Magnetorheological Fluid (MR)
เป็นน้ำมันทีใ่ ส่อนุภาคของเหล็กลงไปแต่ยงั ไม่มี
รายละเอียดทางเทคนิคเผยแพร่ออกมาในตอนนี้
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