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บุกจับแก๊งค้ายาเสพติดรวบได้ 6 อีก 2 ยิงใส่ต ารวจเจอวิสามัญ
ดับ

ร.ต.ท.เกษม ฉิมพาลี รองสว.กก. บก.ปส.3
ได้ถูกกระสุนของคนร้ายเข้าที่กลางอกอย่างจังจ านวน 1 นัด โชค
ดีที่ใส่เสื้อเกราะจึงท าให้รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด





Polymer-Ceramic 
Composites

โลหะ

เซรามิกพอลิเมอร์

Metal-Ceramic 
Composites

Metal-Polymer 
Composites

เสื้อเกราะกันกระสุนจากใยสับปะรด (เอกรัฐ ใจบุญ, 2558)
จากฟิล์มเอกซเรย์ในเสื้อเกราะพระเจ้าตาก (กฤษฎากร, 2550)
จากใยแก้ว (พรชัย คล้ายยา, 2551) 
จากแผ่นเหล็กบวกกับแผ่นซับแรงต้านการหมุนของกระสุนจากเม็ดทรายอัดกับยาง (พลาม พรมจ าปา, 2555) 
จากเซรามิกส์ชนิดอลูมินาหุ้มอะลูมิเนียมและเสน้ใยเคฟลาร์ความหนาแนน่สูง เอ็มเท็ค (ศิริลักษณ์, 2554) 
จากรังไหม (พนมกร ขวาของ, 2558)
จากใยประดิษฐ์ (สมประสงค์, 2550)



ปัจจัยท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล

การเพิ่มประสิทธิภาพความ
แข็งแรงของแผ่นเหล็กใน

เสื้อเกราะกันกระสนุโดยท า
การเคลือบผิวฟิล์มแข็ง

งานวิจัยปี 2552

การศึกษาการใช้แผ่น
คาร์บอน-เคฟล่าในงาน

ประดับยนต์เพื่อใช้ท าเสื้อ
เกราะกันกระสุน ระดับ 2 

งานวิจัยปี 2553

แผ่นเกราะกันกระสนุต้นแบบ ป้องกันภัยคุกครามระดับ 2 ได้จริงตามสมมติฐาน
ป้องกันกระสุน 9 m.m. (FMJ RN), 11 m.m. และ .357 Magnum (Lead)

อนุสิทธิบัตรไทย เลขท่ี 9250

ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมใน
การประยุกต์ใช้วัสดุงาน

ประดับยนต์ส าหรับท าเสือ้
เกราะกันกระสุน ป้องกันภัย

คุกครามระดับ 3A - 3

งานวิจัยปี 2556

การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งาน

การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะ
กันกระสุนอินทนิล

ปัจจัยด้านการขาดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการสร้างเสื้อเกราะกัน
กระสุนใช้เอง

ปัจจัยด้านราคาเสือ้เกราะฯ
คุณภาพดีมีราคาสูง 

ปัจจัยด้านการไม่ใส่เสื้อเกราะฯ
เพราะน้ าหนักมาก

การป้องกันชีวิต
 สร้างขวัญและก าลังใจ

สร้างความมั่นคงของประเทศ
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

ทฤษฎี



2552

2553



เกิดค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ ประมาณ 25 มม.

จ านวน 60 ชั้น

จ านวน 12 ชั้น

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 

2556



บลันท์ ทรอมา (Blunt trauma) หมายถึง อาการฟกช้ า ซึ่ง
อาการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ปรากฏอาการออกมาให้
เห็น ร่างกายของมนุษย์สามารถทนทานต่ออาการ บลันท์ ทรอมา 
ได้ปริมาณหนึ่งซึ่งเรียกว่า แบล็คเฟซซิกเนเจอร์ (Backface
signature) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

ค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์



การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล
เพื่อการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน

ในจังหวัดเพชรบูรณ์

Research and Development of the Inthanin Bulletproof 
Vests to use for Non-Commissioned Officer in 

Phetchabun Province.



ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย

1. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการท างานและการประเมินความพึงพอใจใน
การน าเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนลิไปใชง้านกับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัด
เพชรบูรณ์

2. การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล 
ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่รฐัชั้นประทวน

3. การศึกษาประสิทธิภาพเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลในการใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าทีต่ ารวจสายตรวจ-สายสืบ จังหวัดเพชรบูรณ์

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนลิ
ส าหรับ เจ้าหน้าที่รัฐ



เสื้อเกราะกันกระสุนจากวัสดุในงานประดับยนต์

คาร์บอน-ไฟเบอร์ คาร์บอน-เคฟลา่ร์
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Phetchabun Rajabhat Universityวิธกีารท าเสื้อเกราะอินทนิล 6 ขั้นตอน

1. ตัด / ซื้อ เปลือกเสื้อเกราะส าหรบัไว้ใส่แผ่นเกราะกันกระสุน

2. จัดหาวัสดุที่ใช้ในการท าเสื้อกันกระสุนมี 2 ชนิด  คือ

คาร์บอนไฟเบอร์

คาร์บอนเคฟล่าร์
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3. ตัดผ้าผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ให้ได้ ขนาด 34X30 ซม.
(ตามรูปร่าง) 12 แผ่น ขึ้นรูปโดยการทาด้วยกาวอีพ็อก
ซี่พัตตี้ ทาทีละแผ่นโดยวางทับแบบสลับลาย ท าซ้ าจน
ครบ 12 แผ่น จากนั้นน าไปวางอัด บนแม่แบบให้แห้ง
เพ่ือจะเข้ารูป รวมเป็นชุดแผ่นหน้า
4. ตัดผ้าคาร์บอนเคฟล่าร์ ขนาด 34X30 ซม. อย่างละ
12 แผ่น จ านวน 5 ชุด รวมเป็น 60 แผ่น เป็นชุด
แผ่นหลังด้านใน

อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 



5. แพ็คใส่ถุงพลาสติกแล้วน าชดุแผ่นด้านหน้า
และชุดแผ่นด้านหลงัลงใส่ในเสือ้

เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล 
มีเกราะ หน้าหลัง จ านวน 4 ชั้น





ระดบั ขนาดกระสนุ

1 ระดบั 1 .22 (LR LRN) / .38 special (LRN) 
329 ± 9.1 เมตร/วินาที / 268 ± 9.1เมตร/วินาที

2 ระดบั 2A 9 mm  (FMJ RN) / .45 ACP (FMJ) รวมไปถึงป้องกนักระสนุในระดบั 1
341 ± 9.1 เมตร/วินาที / 256 ± 9.1 เมตร/วินาที

3 ระดบั 2 9 mm (FMJ RN) / .357 Magnum (Lead) รวมไปถึงป้องกนักระสนุในระดบั 1 และ 2A
367 ± 9.1 เมตร/วินาที /  436 ± 9.1 เมตร/วินาที

4 ระดบั 3A 9 mm (FMJ RN)  / .44 Magnum (SJHP) รวมไปถึงป้องกนักระสนุในระดบั 1, 2A และ 2
436 ± 9.1 เมตร/วินาที /  436 ± 9.1 เมตร/วินาที

5 ระดบั 3 7.62 x 51mm NATO หรือ M80 ball ของกองทพัอเมริกา หรือ .308 Caliber 5.56 x 45 ม.ม. 
หรือกระสนุปืน M16 รวมไปถึงป้องกนักระสนุในระดบั 1, 2A, 2 และ 3A
847 ± 9.1 เมตร/วินาที

6 ระดบั 4 ขนาดกระสนุ กระสนุเจาะเกราะขนาด .30 caliber แบบ M2 AP ของกองทพัอเมริกา รวม
ไปถึงป้องกนักระสนุในระดบั  1, 2A, 2, 3A และ 3
878 ± 9.1 เมตร/วินาที

มาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กห.) (



.22  .380 .38super  9mm      .357     .40         .45      .44   7.62x39 7.62x51



ระดบั ระยะยิง ล าดบัการยิง องศาการยิง จ านวน หมายเหตุ
1 ถึง  3A 1

2
3

4, 5, 6

0 องศา
30 องศา

- 30 องศา
0 องศา

1 นัด
1 นัด
1 นัด
3 นัด

รวมทัง้หมด
6 นัด

3 0 องศา 6 นัด
4 0 องศา 1 นัด ยิงตรงจดุ

ศนูยก์ลาง

นดัท่ี 1 

นดัท่ี 5

นดัท่ี 3

นดัท่ี 4 

นดัท่ี 2

นดัท่ี 6



การทดสอบเบื้องต้น

การทดสอบท่ีโรงงานวัตถุระเบิด กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุดสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม จ.นครสวรรค์ ท าการทดสอบตามมาตรฐาน
กระทรวงกลาโหม
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ใบรบัรอง ที่ กห.๐๒๐๖.๑๒/๑๘๖ เสือ้เกราะกนักระสนุอนิทนิล ป้องกนัภยัคกุคราม ระดบั 2Aตามมาตรฐานยทุโธปกรณ์ (เทยีบเทา่ตาม
มาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.04) จาก โรงงานวตัถุระเบดิทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศนูยก์ารอุดสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร กระทรวงกลาโหม

















มอบเสือ้เกราะกนักระสนุอินทนิล จ านวน 10 ให้แก่ พล.ต.ต.ภิญโญ หวลกสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้บงัคบัการต ารวจภธูร จ.เพชรบรูณ์ ซึง่เป็นผลงานวิจยัของอาจารย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ผลงานวิจยัเพ่ือรับใช้สงัคม (26 เม.ย.2561)



หนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส์

หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั

ใบรบัรองมาตรฐานกลาโหม



การศกึษาประสทิธิภาพของวสัดฟิุล์ม
แข็งเคลอืบผิวในการเพิ่มความ
แข็งแรงของแผน่เหลก็ในเสือ้เกราะกนั
กระสนุ , ราชภฏัเพชรบรูณ์สาร ปีที่
13 ฉบบัท่ี 1 ม.ค. - มิ.ย. 54

การศกึษาปัจจยัที่เหมาะสมใน
การพฒันาวสัดจุากงาน
ประดบัยนต์ส าหรับท าเสือ้
เกราะกนักระสนุ ระดบั 2 ทีม่ี
คา่แบลค็เฟซซิกเนเจอร์ต ่า ใน: 
รายงานสบืเนื่องจากการ
ประชมุวิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ “ราชภฏัวิจยั ครัง้ที่ 
3” 20 พฤษภาคม 2558 ; 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช

การศกึษาปัจจยัที่เหมาะสมใน
การใช้วสัดใุนงานประดบัยนต์
ส าหรับท าแผน่เกราะกนั
กระสนุ ระดบั 2 โดยออกแบบ
การทดลองเชิงแฟกทอเรียล 22

ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% วารสารมหาวิทยาลยั
นเรศวร (Naresuan

University Journal) 
ปีที่ 21 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 255

การศกึษาปัจจยัเสีย่งในการ
ท างานและการประเมินความ
พงึพอใจการน าเสือ้เกราะกนั
กระสนุอินทนิลไปใช้กบั
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจงัหวดั
เพชรบรูณ์วารสาร มจร
สงัคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7
ฉบบัท่ี 2 เมษายน - มิถนุายน 
2561



ทีมวิจัย
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