ก
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. 2556. การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าร์ใน
งานประดั บ ยนต์ สํ า หรั บ ทํ า เสื้ อ เกราะกั น กระสุ น ป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามระดั บ 3A–3.
สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจ จัยในด้านวัสดุสําหรับทําแผ่นเกราะกันกระสุนจาก
วัสดุงานประดับยนต์ที่มีผลต่อการป้องกันภัยคุกคราม ระดับ 3A – 3 ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ซึ่งเป็นการวิจัยต่อเนื่องจาก เรื่อง การประยุก ต์ใช้แผ่นคาร์บอน
เคฟล่าร์ในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทําเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองแบบ
ปัจจัยเดี่ยวที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง ทําการศึกษา
ปัจจัยด้านการเสริมชั้นอีพ๊อกซี่พัตตี้คาร์บอนไฟเบอร์ไว้หน้าแผ่นคาร์บอนเคฟล่าห์ที่ส่งผลต่อการเกิด
ค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ จากผลการทดลองปัจ จัย ด้านวัสดุสําหรับทําแผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุ
งานประดับยนต์ที่มีผลต่อการป้องกันภัยคุกคราม ระดับ 3A ด้วยกระสุนจริงขนาด .357 magnum
ทดลองซ้ํา 6 ครั้ง พบว่า ปัจจัยด้านการเสริมชั้นอีพ๊อกซี่พัตตี้ผสมคาร์บอนไฟเบอร์มีผลต่อการป้องกัน
การเกิ ด ค่ า แบล็ ค เฟซซิ ก เนเจอร์ ใ นเสื้ อ เกราะกั น กระสุ น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ และปั จ จั ย ที่
เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าการใช้วัสดุในเสื้อเกราะกันกระสุนตัวที่ 3 จะสามารถป้องกันการเกิดค่าแบล็คเฟซ
ซิกเนเจอร์ได้ดีที่สุด ส่วนการศึกษาปัจ จัย ในด้านวัสดุสําหรับทําแผ่นเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุก
คราม ระดับ 3 นั้นไม่สามารถดํา เนินการได้สํา เร็จลุล่ว งเนื่องจากความจํากัดด้านงบประมาณ
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ABSTRACT
This research was aimed at to study of optimal factor in utilization carbonkevlar in car accessories materials for the ballistic armor threats level 3A-3. (standard
of defence science and technology department) this research is to R&D from the
Utilization of carbon-kevlar car accessories for the bulletproof vest threats level 2.
The research uses a single factorial designed at 95% confident level and analysis of
variances. The first factor is the material layer of epoxy putty carbon fiber plate ( the
front of carbon kevlar) and second factor is non material layer has the affecting
backface signature of bullet. The testing with bullet level 3A was repeated fired six
times. The result indicates found that, the factor is material layer is epoxy putty
carbon fiber plate has affecting penetrations of bullet in level 3A them are significant
statistically and the factors indicated the used of materials in 3 bulletproof vest test.
It will be able to resist the Backface Signature of bullet as will. But The testing with
bullet level 3 can not be implemented successfully because of the Insufficient
budget.

Keywords: Bullet Proof Vests; Ballistic Armor; Car Accessory Materials
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