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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็ก  ในเสื้อเกราะกันกระสุนโดย
ท้าการเคลือบผิวฟิล์มแข็งชนิดต่างๆ เพื่อให้มีน้้าหนักเบา บาง และมีประสิทธิภาพสูง สามารถหยุดการทะลุของ
กระสุนได้ดี โดยการทดลองด้วยกระสุนปืนจริงตามมาตรฐาน  NIJ Standard-0101.06 ระดับ II ใช้กระสุนขนาด 9 
มม. (FMJ RN) หัวกระสุนแกนตะกั่วหุ้มโลหะแข็งรูปทรงมนกลม การจัดท้าเส้ือเกราะประกอบด้วยชุดเส้ือนอก, 
ส่วนยึดรั้งและแผ่นรับแรงกระแทก ท้าการทดสอบที่ชุดเส้ือนอกโดยทดลองใช้แผ่นเหล็กกล้าทดสอบ 3 ปัจจัย  คือ 1. 
แผ่นเหล็กกล้า  S50C หนา 3 มม. ชุบผิวแข็งด้วยเปลวไฟ ขนาด 220  x 250 มม. ช้ินที่ 2  เคลือบผิวฟิล์มแข็ง  TiC ด้วย
กรรมวิธี CVD ความหนาฟิล์มแข็ง 10 m บนวัสดุ K100 หนา 1.75 มม. ขนาด 150  x 150 มม. ช้ินที่ 3  เคลือบผิว
ฟิล์มแข็ง TiCN กรรมวิธี CVD ความหนาฟิล์มแข็ง 10 m บนช้ินงาน K100 หนา 1.75 มม. ขนาด 150  x 150 มม. 
จากผลการทดลองพบว่าเหล็กกล้าที่ท้าการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC และ TiCN ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความ
แข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนได้  เนื่องจากวัสดุทั้งสองมีค่าความแข็งผิวที่สูงมากกว่าเหล็กถึง 12 เท่า 
จึงเกิดการแตกของแผ่นเหล็กเมื่อเกิดการชนปะทะของกระสุน ส่วนแผ่นเหล็กกล้า S50C ที่หนา 3 มม. สามารถหยุด
การทะลุของกระสุนได้ ซ่ึงเป็นผลจากการใช้เปลวไฟเพิ่มความแข็งผิวเหล็กตามกระบวนการทางความร้อนพื้นฐาน 
จากผลการทดลองแผ่นเหล็กกล้า S50C จะเกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ ( Back Face Signature) อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ 
มีค่าเท่ากับ 7.02 มม. 
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Abstract 
 
 The purpose of this research is to improve the efficiency of steel plate in bulletproof vest focusing on 
hard-thin film coated. The main objective of this work is to decrease weight and various kinds of hard-thin-coated 
films. The efficiency of each type is evaluated by the ability to reduce bulletproof and impact resistant. The 
experiments of  bullet by United States National Institute of Justice NIJ Standard-0101.06.  Type II 9 mm. Full 
Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN) bullets. The bullet proof vest has outside shell carrier , Fastening System 
and ballistic panel. In the outside shell carrier has two plate. First the experiments is the S50C of 3 mm. thin. The 
second is TiC film by chemical vapour deposition (CVD) on substrata K100 of 1.75 mm . thin and The third is by 
chemical vapour deposition. Results showed that TiCN and TiN film exhibits not increase hardness of Steel Plate 
in Bullet proof Vest. Because of the high hardness therefore much like brittle materials. Is the fracture of the steel 
plate when the strike of the bullet. The results had shown the steel plate S50C of 3 mm. thin exhibits flame 
hardening increases surface hardness and impact resistance from the bullet.  The steel plate S50C had the back 
face signature in the range of acceptable at 7.02 mm.  

 
Keywords : Hard-Thin Film Coating ; Bulletproof vest ; Titanium Carbide (TiC) ; Titanium Carbonitride (TiCN) ; 
Chemical Vapour Deposition (CVD) ; Back face signature 

 

บทน า 
 
 จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารและต้ารวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือในพื้นที่อื่นๆที่
มีความเสี่ยง มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาชีวิตของบุคลากรเหล่านี้หรือลดความรุนแรงจากเหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้น ความระมัดระวังบวกกับอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างยิ่งพอๆกัน เสื้อเกราะกัน
กระสุนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันชีวิตและลดระดับความรุนแรงจากกระสุนปืนหรือส่ิงท้าอันตรายอื่นๆได้ 
ส่วนประกอบของเส้ือเกราะจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ เสื้อนอก เป็นส่วนที่ใช้ส้าหรับรับแรงกระแทกอาจจะมี
ส่วนที่ใช้แผ่นเหล็กหรือเซรามิกเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก  ส่วนที่สองเรียกว่าส่วนยึดรั้งใช้ยึดเสื้อ
เกราะกับร่างกายท้าให้เกิดความกระชับ และส่วนที่สามแผ่นรับแรงกระแทกลักษณะเป็นใยทอจากใยสังเคราะห์  เมื่อ
ถูกแรงกระแทกจะเกิดการยึดตัวช่วยดูดซับพลังงานเพื่อลดความเร็วของกระสุนที่ผ่านเข้ามา เสื้อเกราะกันกระสุน
ส่วนใหญ่ที่ใช้กันในปัจจุบันมีดังนี้ เส้ือเกราะกันกระสุนจากเส้นใยสังเคราะห์อะรามิดหรือเคฟล่าร์ สามารถคงรูปได้
ดี น้้าหนักเบา ดูดซับพลังงานจากกระสุนและลดการเกิดอาการฟกช้้าได้ดี (Blunt Trauma) อายุการใช้งานประมาณ 5 
ปี ส่วนเส้ือเกราะกันกระสุนใช้แผ่นเซรามิกเป็นแผ่นรับแรงกระแทกมีคุณภาพดีแต่อาจเกิดการแตกเสียหายที่แผ่น
เซรามิกได้ ด้านเส้ือเกราะกันกระสุนจากฝีมือคนไทยประกอบด้วยเส้ือเกราะกันกระสุนจากเส้นใยไนลอน 66 และ
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ จะป้องกันกระสุนในระดับ 2A เส้ือเกราะกันกระสุนพระเจ้าตากใช้แผ่นฟิล์มเซลลูลอยด์หรือ



ฟิล์มเอกซเรย์   ประมาณ 200 แผ่น น้ามาอัดกันจนแน่นแล้วสอดไว้ตัวเส้ือทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ผลของการ
ทดสอบอยู่ในระดับ 2A น้้าหนักเบาประมาณ      4 กก. จากปกติทั่วไป 8-10 กก. ต่อมาเสื้อเกราะกันกระสุนบางระจัน
ใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 และแผ่นอะลูมิเนียม สามารถป้องกันกระสุนในระดับ 3 A และเสื้อเกราะกัน
กระสุนคุณภาพสูงจากแผ่นเซรามิกและแผ่นโพลิเมอร์ HDPE การทดสอบได้มาตรฐานระดับ 3  จากข้อมูลข้างต้น
การใช้วัสดุประเภทใยสังเคราะห์มาผลิตเส้ือเกราะจะให้ประสิทธิภาพที่ดี แต่ยังคงมีราคาที่สูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะน้าเหล็กที่มีราคาถูกกว่า มาปรับปรุงผิวเหล็กโดยใช้ความรู้ด้านไตรบอโลย่ีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่สูงขึ้น
ทั้งที่มีน้้าหนักใกล้เคียงเดิม ประกอบกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง  TiC และฟิล์มแข็ง  
TiCN ด้วยกรรมวิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมี (Chemical Vapour Deposition, CVD) จะมีคุณสมบัติด้านความแข็งที่สูง
และต้านทานการสึกหรอที่ดี [2][3][4][5][6] เพราะใช้ปฏิกิริยาทางเคมีของสารในสถานะที่เป็นไอแก๊สท้าปฏิกิริยา
แพร่เข้าในเนื้อวัสดุพื้น ภายใต้ความร้อนสูงการยึดเกาะของชั้นฟิล์มกับผิววัสดุจึงมีความแข็งแรงสูงและต้านทานการ
สึกหรอได้ดี  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกัน
กระสุนด้วยการศึกษาฟิล์มแข็ง Tic และ TiCN เพื่อลดการทะลุทะลวงของคมกระสุน โดยอ้างอิงข้อมูลจากเสื้อเกราะ
บางระจัน เพื่อจะรวบรวมและเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวที่ส่งผลต่อความแข็ง
ผิวและลดการทะลุทะลวงของคมกระสุน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารและต้ารวจที่
ปฏิบัติหน้าที่เส่ียงต่อการทะลุทะลวงของคมกระสุน  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 จัดท้าเสื้อเกราะกันกระสุน จ้านวน 3 ตัว เพื่อทดสอบด้วยกระสุนปืนจริงตามมาตรฐาน  NIJ Standard- 
0101.06 [9] แต่ละตัวประกอบด้วย ชุดเส้ือนอก (Outside Shell Carrier) เป็นส่วนที่ใส่แผ่นเหล็กที่ใช้ในการทดสอบ, 
ส่วนยึดรั้ง (Fastening Sys-tem) และแผ่นรับแรงกระแทก ( Ballistic Panel) จัดท้าแผ่นเหล็กกล้าที่ใช้ทดสอบเพื่อใส่
ประกอบในส่วนของชุดเสื้อนอก แผ่นเหล็กกล้าที่ใช้ในการทดสอบ 3 ชนิด (3 ปัจจัย) และทดสอบความแข็งผิว การ
เตรียมแผ่นเหล็กกล้าที่ใช้ในการทดสอบ แผ่นที่ 1 แผ่นเหล็ก S50C หนา 3 มม. จะท้าการขึ้นรูปแผ่นเหล็กให้ได้รัศมี
ความโค้งจากศูนย์กลาง 500 มม. เพื่อให้ได้ความโค้งกระชับกับล้าตัว น้าเหล็กไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อน ( Heat 
Treatments) เพื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอนและความแข็งที่ผิว ใช้กระบวนการชุบผิวแข็งโดยใช้เปลวไฟให้ความร้อน  
(Flame Hardening) ด้วยแก็ซอซิทลีนที่ความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตเหล็กแล้วให้เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วเพื่อ
ท้าการชุบแข็งเฉพาะผิว ส่วนชิ้นทดสอบที่ 2  ท้าการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง  TiC และช้ินทดสอบที่ 3 ท้าการเคลือบผิว
ฟิล์มแข็ง TiCN 
 



 
 
ภาพที่ 1  เสื้อเกราะกันกระสุนที่ออกแบบส้าหรับใช้งานจริงและใช้ในงานทดสอบ 
 
ตารางที่ 1  คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
 

                                   ชนิด                              
คุณสมบัติ 

ช้ินทดสอบที่ 1  
เหล็กกล้า S50C 

ช้ินทดสอบที่ 2
เหล็กกล้า K110 

ช้ินทดสอบที่ 3  
เหล็กกล้า K110 

กรรมวิธีการเพิ่มความแข็ง ชุบผิวด้วยเปลวไฟ เคลือบผิว TiC เคลือบผิว TiCN 
กรรมวิธีการเคลือบผิว บรรยากาศปกติ CVD CVD 
ความหนาฟิล์มแข็ง -  10 m    10 m   
Vickers Micro-hardness (HV) 240 3600-4000 2800-3000 

ความหนา (มม.) 3  1.75 1.75 

ขนาด (มม.) 230 x 270 150 x 150 150 x 150 

น้้าหนักรวม (กก.) 3.5   2.5   2.5   
รูปภาพช้ินงานทดสอบ 

   

 
ตารางที่ 2  ออกแบบการทดลองด้วยกระสุนปืนจริงตามมาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 [9]  
 

ระดับ ระยะยิง ล้าดับการยิง องศาการยิง จ้านวน หมายเหตุ 
II 5 เมตร 1. 

2. 
3. 
4. 

0 องศา 
30 องศา 
- 30 องศา 
0 องศา 

3 นัด 
1 นัด 
1 นัด 
1 นัด 

 
รวม 6 นัด 

 



ตารางที่ 3  ท้าการทดลองด้วยกระสุนปืนตามมาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 [9]  
 

 
ระดับ 

 
กระสุนขนาด 

น้้าหนักหัว
กระสุน 
(กรัม) 

น้้าหนักหัว
กระสุน 
(เกรน) 

Velocities 
(m/s) 
(±9.1m/s) 

Velocities 
(fp/s) 
(±30fp/s) 

II 9 mm (FMJ RN) 8 g 124 gr 379 m/s 1245 ft/s 
 9 mm (FMJ RN) 8 g 124 gr 398 m/s  1305 ft/s  
 .357 Magnum (Lead) 10.2 g  158 gr 408 m/s  1340 ft/s  
 .357 Magnum (Lead) 10.2 g  158 gr 436 m/s  1430 ft/s  

  
 การทดลองจะขอความอนุเคราะห์ใช้สนามยิงปืนกับผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.
เมือง จ.เพชรบูรณ์ (หนังสือราชการที่ ศธ. 0539/42) การทดสอบจะท้าการจัดเตรียมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนตาม
มาตรฐาน NIJ Standard-0101.06 ระดับ II (จากทั้งหมด 5 ระดับ) ใช้ขนาดกระสุน 9 มม. (FMJ RN) น้้าหนักหัว
กระสุน 124 เกรน (8 กรัม) ความเร็ว 379 - 398 m/s (±9.1 m/s) ระยะยิง 5 เมตร  จ้านวนรวม  6 นัด ล้าดับการยิงที่ 1. 
มุม 0 องศา จ้านวน 3 นัด ล้าดับที่ 2 มุม 30 องศา จ้านวน 1 นัด ล้าดับที่ 3 มุม - 30 องศา จ้านวน 1 นัด ล้าดับที่ 4  
กลับมาที่มุม 0 องศา จ้านวน 1 นัด บันทึกภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพและตรวจวัดแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ (Back Face 
Signature)  
 

ผลการทดลอง 
 
 จากผลการทดลอง แผ่นเหล็ก K110 หนา 1.75  มม. ขนาด 150  x 150 มม. ที่ท้าการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC 
และ TiCN ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนได้ เมื่อท้าการทดสอบ
ยิงด้วยกระสุน 9 มม. (FMJ RN)  ในระดับ II  มาตรฐานการทดลอง NIJ Standard-0101.06 แผ่นเหล็กกล้า  ที่ท้าการ
เคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC และ TiCN จะเกิดการแตกและไม่สามารถหยุดการทะลุของกระสุนได้ สาเหตุการแตกของ
แผ่นเหล็กที่ท้าการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC และ TiCN อาจเนื่องมาจากค่าความแข็งที่สูงมากของผิวฟิล์มแข็ง TiC ค่า
ความแข็ง 3600 HV และฟิล์มแข็ง ค่าความแข็ง TiCN 2800 HV ส่วนเหล็ก S50C ค่าความแข็ง 240 HV ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าฟิล์มแข็ง TiC และ TiCN มีค่าความแข็งมากกว่าเหล็กธรรมดาประมาณ 12 เท่า จึงเป็นลักษณะวัสดุที่แข็งมากแต่
เปราะ แต่เมื่อเทียบกับเหล็ก S50C จะมีค่าความแข็งผิวที่สูงและเหนียวเนื่องมาจากเหล็กผ่านกรรมวิธีทางความร้อน 
(Heat treatments) โดยเปลวไฟแล้วชุบน้้า แต่แผ่นเหล็ก S50C ก็ยังเกิดแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ ( Back Face 
Signature)  อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ มีค่าเฉลี่ย 7.02 มม. ส่วนการเปรียบเทียบอิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบ
ผิวชนิดต่างๆในการหยุดการทะลุของกระสุนปืน จากผลการทดลองแผ่นเหล็ก K110 ที่ท้าการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง 
TiC และ TiCN ไม่สามารถหยุดการทะลุของกระสุนปืนได้  
 
 



ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบผลการทดลอง  
 

วัสดุ ผลการทดลอง 
ค่าเฉลี่ยแบล็คเฟซ  
ซิกเนเจอร์ 

S50C หยุดการทะลุของกระสุนได้ 7.02 มม. 
K110 เคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiC ไม่สามารถหยุดการทะลุของกระสุนได้ - 
K110 เคลือบผิวฟิล์มแข็ง TiCN ไม่สามารถหยุดการทะลุของกระสุนได้ - 

 

สรุปผล 
 
 เหล็กกล้า S50C ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนโดยใช้กระบวนการชุบผิวแข็งโดยใช้เปลวไฟให้ความร้อน ซ่ึง
เป็นกรรมวิธีพื้นฐานและดั้งเดิมจะให้ค่าความเหนียวมากและมีความแข็งผิวที่ดี เมื่อท้าการทดสอบจะเกิดแบล็คเฟซ
ซิกเนเจอร์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.02 มม. จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการท้าเสื้อเกราะกันกระสุน
ที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกได้ ส่วนแผ่นเหล็กกล้าที่ท้าการเคลือบผิวฟิล์มเแข็ง TiC และ TiCN ไม่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนได้ จะเกิดการแตกและไม่สามารถหยุดการทะลุ
ของกระสุนปืน เนื่องจากความแข็งผิวที่สูงมากกว่าเหล็ก S50C ประมาณ 12 เท่า จึงเกิดการแตกได้ง่ายเมื่อมีแรง
กระแทกที่สูง  
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