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ค าน า 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึก

นักเรียนนายร้อย มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้บังคับบัญชา

รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส าหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความ

เหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานรวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของ

กองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติการทดสอบจริง มีการออกแบบ ด าเนินการ

วิจัย และสามารถทดสอบโครงสร้างและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ได้เองในส่วนของโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยและบุคคลากรในส่วนของกองวิศวกรรม

โยธา ได้มีความรู้ ได้พัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ออกเผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ

พัฒนาประเทศชาติและกองทัพบก นักเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรม

โยธา ซึ่งส่วนมากจะเลือกรับราชการในเหล่าทหารช่าง จะได้น าความรู้ ความสามารถ ใน

เร่ืองวิศวกรรมโยธาท่ีได้จากการ เรียนรู้ กระท าวิจัยและทดสอบจริงในห้องทดสอบ

โครงสร้างและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ใน

ชีวิตการรับราชการในเหล่าทหารช่างต่อไป 

ดังนั้นนักรียนท่ีจบการศึกษาจากกองวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

มีประสบการณ์จากงานวิจัยนี้ การได้เรียนรู้ ออกแบบ ทดสอบ จะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีก

ปัจจัยในการช่วยให้นักเรียนนายร้อย บุคคลากร กองวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า มีความรู้และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศกรรมโยธาได้อย่างยั่งยืน 

    คณะกรรมการผนังกันกระสุน 
(กองวิศวกรรมโยธา  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) 



 

 

ค าจ ากัดความ  

การทดสอบผนังกันกระสุน 

คือการด าเนินการทดสอบเพ่ือหาค่าวัสดุ หรือวัสดุ ที่สามารถป้องกันกระสุน และสามารถใช้งานได้จริง

ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ก าลังพลที่หน่วยสามารถก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง ปรนนิบัติรักษา ได้ด้วยตนเอง 

ประหยัดงบประมาณหน่วยโดยไม่ต้องสั่งซื้อหรือจัดหา จากต่างประเทศ ก าลังพลที่ใช้งานเกิดความ

เชื่อมั่นในศักยภาพในขีดความสามารถของฝ่ายตน  

ความมุงหมาย 

การวิจัยผนังกันกระสุน ของกองวิชาวิศวกรรมโยธา สกศ.รร.จปร.  ความมุ่งหมายเพ่ือ 

1. พัฒนาและสร้างขีดความสามารถ ของนนร.และบุคคลากร รร.จปร. สามารถด าเนินการ ทดสอบ

ผนังกันกระสุน ทั้งภายในห้องทดลอง และสนามจริง น ามาใช้เป็นผนังกันกระสุน ในระดับที่พึงพอใจ 

น าความรู้ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน  

2. วิจัยในเรื่องของโครงสร้างและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ที่สามารถประดิษฐ์ คิดค้นวัสดุใหม่ และ

น าไปใช้เป็นผนังกันกระสุน สามารถทดสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา โดยกระท าการทดสอบสิ่ง

ต่างๆได้ด้วยตนเอง มิต้องพ่ึงพาหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาภายนอก 

3. สามารถทดสอบหรือยืนยัน ขีดความสามารถผนังกันกระสุน ในระดับท่ีพึงพอใจ สามารถไปใช้ใน

กองทัพบกมีอยู่แล้ว มีขีดความสามารถตามที่หน่วยมีความต้องการ 

4.  นักเรียนนายร้อยที่จบการศึกษาจากกองวิชาวิศวกรรมโยธา และเข้ารับราชการในเหล่าช่าง ได้มี

องค์ความรู้ในการก่อสร้างและสร้างความมั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ใช้ความารู้ที่ศึกษามาจากกอง

วิชา น าไปใช้งานจริงในการก่อสร้างและเสริมความแข็งแรง ในสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ป้องกันจากการโจมตี

จากฝ่ายตรงกันขา้ม 

 



 

 

ความภาคภูมิใจ 
 
1. นักเรียนนายร้อยสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมสูงขึ้น 

อาจารย์ประจ าวิชาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. การเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนนายร้อยผู้เป็น

นักเรียน  

3. เป็นแนวทางส าคัญให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ ในวิชาอ่ืนๆได้ต่อไปและ

ต่อเนื่อง  

 
 
 
 
แผนการด าเนนิงาน  
 
1. ขั้นการเตรียมการ : เตรียมแผนการ เสนอความต้องการ จัดการแผนงานที่ต้องการ เสนอขอ
งบประมาณ 
2. ขั้นการด าเนินการ : ด าเนนิการ ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมและเสนอไว้ 
3. ขั้นการสรุปและปิดโครงการ : จัดท ารายงาน สรุป และหลักฐานต่างๆ  
 

 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่างงานวิจัยผนังกันกระสุน 
 

บทคัดย่อ 
 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือพัฒนาผนังกันกระสุนที่สร้างจากโครงเหล็กเป็นกรอบมี
ผนังส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของคอนกรีตและโฟมปิดผิวด้วยซีเมนต์บอร์ดหนา 4 มิลลิเมตร  ผนัง
ส าเร็จรูปความหนา 10 cm ประกอบใช้ภายนอกโดยมีคุณบัติเบาและป้องกันสภาพภูมิอากาศจาก
ภายนอกได้ด ีเพ่ือให้ผนังสามารถป้องกันกระสุน M16ได้ จึงได้ใช้วัสดุแผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ความหนา
0.5 mm ประกบกับแผ่นยางพาราในลักษณะซ้อนกันลักษณะแซนวิช โดยผนังลักษณะนี้สามารถ
ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถก่อสร้างและซ่อมแซมผนังได้อย่างง่าย การทดสอบนี้ได้
อ้างอิงใช้มาตราฐานการทดสอบการป้องกันกระสุนของสหรัฐอเมริกา The United States National 
Institute of Justice Standard 0108.01 (NIJ standard 0108.01) การทดสอบด้วยอาวุธ M16 จัด
จะสามารถป้องกันกระสุนได้ระดับ Level III ระยะการทดสอบกระท าที่ 15 m จากปากกระบอกปืน
ถึงเป้าหมาย เมื่อผนังกันกระสุนประกอบด้วยแผ่นส าเร็จรูปหนา10 cm ประกบด้วยแผ่นเหล็กขึ้นรูป
เย็นและแผ่นพาราประกบลักษณะแซนวิช 15 ชั้น 
 
ค าส าคัญ : ผนังกันกระสุน ประกบลักษณะแซนวิช 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Title : M16 Bulletproof Precast Shelter Wall 

------------------------------------------------------------------ 
 

   Abstract 
 
 The purpose of this research is to develop the bulletproof prefabricated 
steel stud wall that can be installed rapidly.  The users themselves can effortlessly 
repair the damage.  The cold-formed steel stud wall is used in this research along with 
the 10-cm thickness insulation panel as the cladding for outer skin.   This insulation 
panel is made from the foam concrete, concrete mixed with foam, that makes it 
lightweight and weather resistance.  For ballistic protection purpose, steel stud wall is 
filled with 0.5mm thickness galvanized steel plates sandwiched with rubber. The test 
was conducted according to the United States National Institute of Justice Standard 
0108. 01.  (NIJ standard 0108.01) to determine the level of protection of the wall 
systems. The test shooting was conducted at a distance of 15 m from the muzzle to 
the test sample with M16A1 riffle along with 5.56x45mm ammunitions. The wall panels 
consist of 10-cm thickness foam concrete attached with fifteen layers of 0. 5mm steel 
plate satisfied the ballistic requirements for level III protection. 
 
Keywords: Bulletproof wall, Sandwich panel 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ความเป็นมา  

  การปฏิบตัหิน้าท่ีในพืน้ท่ีถกูโจมตีด้วยอาวธุตา่งๆ ก าลงัพลท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ี
ด้วยความมัน่ใจเม่ือก าลงัพลได้ทราบถึงขีดความสามารถของผนงัในการป้องกันกระสนุของฝ่าย
ตนเอง   กองวิชาวิศวกรรมโยธาได้ด าเนินงานวิจยัผนงักนักระสนุมาพอสมควร มีองค์ความรู้ในการ
ผลิตผนงักนักระสนุท่ีป้องกนักระสนุขนาดเล็กได้แก่ปืนเล็กยาว M16 ได้ ผู้วิจยัมีความคิดท่ีจะสร้าง
ผนงักันกระสุนไว้ใช้งานจริงในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ก าลงัพลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมีความมั่นใจและ
เช่ือมัน่ในความสามารถของศกัยภาพยทุโธปกรณ์ท่ีมีอยูส่ามารถป้องกนัและใช้ได้จริง  
1.2 ปัญหาและสาเหต ุ

   ในพืน้ท่ีปฏิบัติงานจริงการป้องกันชีวิตก าลังพลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพืน้ท่ีเป็นสิ่ง ท่ีมี
ความส าคญัมาก การท่ีจะท าให้ก าลงัพลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมีความเช่ือมัน่ในความคงทนแข็งแรงใน
การป้องกนักระสนุปืน ของสถานท่ีก าบงัหรือท่ีพกัอาศยัขณะปฏิบตัิหน้าท่ีให้มีความมัน่คงแข็งแรง
เพียงพอในการป้องกันก าบงัอาวุธเช่น ปืนเล็กยาว M16 ได้ องค์ความรู้ในด้านการใช้งานป้อม
ป้องกันกระสุนตลอดจนถึงวัตถุระเบิด ณ ปัจจุบนัยงัมีอยู่น้อยมาก ทัง้ในด้านการวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การสร้างป้อมท่ีใช้งานจริงยงัไม่มี กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้าจึงอยากพฒันางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานป้อมสนามเพ่ือสามารถใช้งานได้
จริงในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ คณะผู้วิจยัจงึเล็งเห็นความส าคญัในการท างานวิจยัในด้านนีใ้ห้เพิ่ม
มากขึน้ เพ่ือเป็นฐานข้อมลูและองค์ความรู้ในการสร้างป้อมสนามเพื่อใช้งานได้จริงตอ่ไป 
1.3 ความจ าเป็นท่ีต้องท าการวิจยั หรือความส าคญัของโครงการวิจยั 

   กองวิชาวิศวกรรมโยธาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักท่ีได้ผลิตนายทหารสัญญาบตัรใน
เหล่าช่างให้กบักองทพับก  การท่ีกองวิศวกรรมโยธามีองค์ความรู้ในด้านนี ้ จึงถือว่าเป็นประโยชน์
อย่างมากส าหรับการท่ีจะถ่ายทอดให้แก่ผู้ ท่ีจบการศึกษาจากกองวิศวกรรมโยธาซึ่งจะเป็น
นายทหารสญัญาบตัรในเหลา่ชา่ง โครงการวิจยันีจ้ะเป็นโครงการวิจยัท่ีถือวา่เป็นพืน้ฐานงานวิจยัท่ี
มีประโยชน์ต่อวงการทหารไทย การปฏิบตัิหน้าท่ีในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานจริงด้วยความมัน่ใจในความ
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แข็งแรงของป้อมสนามท่ีใช้งาน เม่ือป้อมสนามมีความแข็งแรงในระดบัท่ีผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีพึง่พอใจ ก็
จะเกิดความเช่ือมัน่และมัน่ใจในการปฏิบตัหิน้าท่ี  

1.4 วตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยั 
 1) เพ่ือทดสอบผนงัส าเร็จรูปท่ีมีส่วนผสมของซีเมนต์และโพลีสไตรรีนปิดผิวด้วยซีเมนต์บอร์ด
หนา 4 มิลลิเมตร ยึดติดกบัโครงเหล็กเป็นกรอบของ ป้อมกนักระสนุจะมีขีดความสามารถในการ
ต้านทานกระสุน M16 ได้ และง่ายในการซ่อมบ ารุงเม่ือเกิดความเสียหาย โดยการเปล่ียนผนัง
ส าเร็จรูปตรงส่วนท่ีเกิดการพัง ผู้ ใช้งานสามารถสร้างประกอบป้อมกันกระสุนไ ด้อย่างง่ายและ
สะดวก 
 2) เพ่ือศกึษาและเพิ่มองค์ความรู้ด้านการป้องกันการสญูเสียจากการถูกยิงด้วยกระสุน เป็น
แนวทางให้กบัหนว่ยใช้จริงในสนาม  
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 มาตรฐานการทดสอบ  

แนวทางในการทดสอบความรุนแรงของหัวกระสุน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ หรือเงื่อนไขใน
การทดสอบ และขั้นตอนในการทดสอบวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเกราะกันกระสุนที่มีลักษณะเฉพาะที่นิยม
กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับสากลคือ มาตรฐานการทดสอบ  NIJ ซึ่งผลการ
ทดสอบที่ได้จะให้ผลที่แตกต่างกันแต่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ่ืนๆ ในการออกแบบ
การป้องกันกระสุนจึงมีมาตรฐานรองรับที่ชื่อว่า National Institute of Justice ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
มาตรฐาน NIJ  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีทดสอบส่วนใหญ่มาตรฐาน NIJ จะครอบคลุม
ตั้งแต่ลักษณะการทดสอบและวัสดุหรืออุปกรณ์ที่น ามาทดสอบที่ต้องผ่านเงื่อนไขการทดสอบก่อนการ
ใช้งาน เช่น เงื่อนไขของหมวกนิรภัย ถุงลมนิรภัย เสื้อเกราะ รถหุ้มเกราะ อากาศยานหุ้มเกราะ ที่
ได้รับผลกระทบจากแรงกระแทก หรือ หัวกระสุนและสะเก็ดระเบิด ส่วนของงานวิจัยนี้เป็นการ
ออกแบบวัสดุผสมที่ใช้ส าหรับน ามาท าเป็นผนังรับแรงกระแทก โดยจะยึดแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานย่อยคือ มาตรฐาน  NIJ 0108.01 Ballistic resistance material เป็นแนวทางในการ
ทดสอบ ขอบเขตของมาตรฐานจะครอบคลุมวัสดุที่สามารถป้องกันกระสุน เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ออกแบบการป้องกันกระสุนจึงมีมาตรฐานรองรับที่ชื่อว่า National Institute of Justice ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่ามาตรฐาน  NIJ  ซึ่ งเป็นมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ 
ความสามารถหรือประสิทธิภาพการป้องกันกระสุนของเสื้อเกราะและวัสดุที่ก าหนดโดยสถาบัน  NIJ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกใช้มาตรฐานนี้ส าหรับการทดสอบ
เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและวัสดุกันกระสุนด้วยเช่นกัน โดยมาตรฐาน NIJ แบ่งระดับความสามารถใน
การป้องกันกระสุนของเสื้อเกราะไว้ 6 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 1  
Type I  คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนในขนาด .22 LR ที่มีหัวกระสุนหนัก 40 เกรนและมี
ความเร็วไม่เกิน 1,050 ฟุต/วินาที หรือ 320 m/s และกระสุนขนาด .380ACP ที่มีหัวกระสุนหนัก 95 
เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 1,025 ฟุต/วินาที หรือ 312 m/s  

ระดับ 2  
Type II-A  คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนในขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 
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124 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 1,090 ฟุต/วินาที หรือ 332 m/s และกระสุนขนาด .40 S&W แบบ 
FMJ ทีมีหัวกระสุนหนัก 180 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 1,025 ฟุต/วินาที หรือ 312 m/s  รวมไปถึง
ป้องกันกระสุนในระดับ 1 ด้วย  
          ระดับ 3  
Type II คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนในขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 
124 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 1,175 ฟุต/วินาที หรือ 425 m/s และกระสุนในขนาด .357 แม็กนั่ม 
แบบ Jacketed Soft Point (JSP) ที่มีหัวกระสุนหนัก 158 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 1,400 ฟุต/
วินาที หรือ 358 m/s รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ 1 และ 2 ด้วย  
          ระดับ 4  
Type III-A  คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนขนาด 9 มม. พาราฯ แบบ FMJ ที่มีหัวกระสุนหนัก 
124 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 1,400 ฟุต/วินาที หรือ 426 m/s และกระสุนในขนาด .44 แม็กนั่ม 
แบบ SJHP ที่มีหัวกระสุนหนัก 240 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 1,400 ฟุต/วินาที หรือ 426 
m/s รวมไปถึงป้องกระสุนในระดับ 1, 2 และ 3 ด้วย  
          ระดับ 5  
Type III  คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนจากปืนเล็กยาวในขนาด 7.62 มม. แบบ FMJ หรือแบบ 
M 80 ของกองทัพอเมริกา ที่มีหัวกระสุนหนัก 148 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 2,750 ฟุต/วินาที หรือ 
838 m/s รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ 1, 2, 3 และ 4 ด้วย  
         ระดับ 6  
Type IV  คือ เกราะที่สามารถป้องกันกระสุนแบบเจาะเกราะขนาด .30-06 แบบ M 2 AP ของ
กองทัพอเมริกา ที่มีหัวกระสุนหนัก 166 เกรนและมีความเร็วไม่เกิน 2,850 ฟุต/วินาที หรือ 868 m/s 
รวมไปถึงป้องกันกระสุนในระดับ 1, 2, 3, 4 และ 5 ด้วย  
 

ระดับที่จะใช้ในการทดสอบงานวิจัยอยู่ที่ระดับความรุนแรง Type III (High power riffle) มี
รายละเอียดดังนี้ อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันกระสุนในระดับนี้ต้องสามารถป้องกันกระสุนขนาด 223 
Remington (5.56 mm. FMJ), 30 Carbine FMJ และ 12 Gauge rifle slug นอกจากนี้ จะต้อง
สามารถป้องกันกระสุนในระดับต่ ากว่าได้เช่น Type 1 (22LR; 38Speacial), Type II-A (Lower 
velocity 357 magnum; 9 mm.) และ Type II (High velocity 357 magnum; 9mm.)  
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2.2 วัสดุในการทดสอบ 
2.2.1 ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
 คอนกรีตส าเร็จรูปที่ใช้ในผนังส าเร็จรูปได้มาจากวัสดุที่ เรียกว่าคอนกรีตโฟม ซึ่งจะมี
คุณลักษณะที่เบา  คอนกรีตโฟมสามารถใช้ในงานผสมซีเมนต์ได้หลากหลายวิธี และเหมาะกับประเภท
ของงานก่อสร้างในหลากหลายความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นงานเทพ้ืนหรือผนัง ซีเมนต์พิเศษที่
ได้จากคอนกรีตโฟม ช่วยท าให้โครงสร้างและน้ าหนักของตัวอาคารบ้านเรือนมีน้ าหนักเบากว่าการใช้
หินเป็นส่วนผสมซีเมนต์ คอนกรีตโฟม ท างานง่ายและประหยัดเวลาในการก่อสร้าง อีกทั้งยังมี
คุณสมบัติพิเศษในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและเสียง ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในของเม็ด โฟมพลาสติกจะประกอบไปด้วยอากาศประมาณ  98% และมี
พลาสติกอยู่ 2% จึงท าให้เม็ดโฟมพลาสติกนั้นมีน้ าหนักเบาและมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกัน
ความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นเม็ดโฟมพลาสติกของคอนกรีตโฟม ยังผ่านกระบวนการเคลือบ
สารพิเศษ เพ่ือท าให้เม็ดโฟมผสานกับปูนซีเมนต์ในขณะท าการผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วย
เพ่ิมความแข็งแรงให้กับซีเมนต์เมื่อแห้งตัวแล้ว  
2.2.2 แผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็น 
 เหล็กแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมี 2 ชนิด ได้แก่เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็น 
โดยเหล็กความแตกต่างของเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กแผ่นรีดเย็นมีดังนี้ 
เหล็กแผ่นรีดร้อน ผลิตโดยกระบวนการรีดร้อนที่อุณหภูมิสูง มีความหนาตั้งแต่ 0.9 มม. ขึ้นไป มีผิวสี
เทาด าเนื่องจากออกไซด์ของเหล็กที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง เหล็กแผ่นรีดร้อนอยู่ในรูปม้วนหรือแผ่น 
สามารถน าไปใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพผิวสูงนัก  
เหล็กแผ่นรีดเย็น ผลิตโดยกระบวนการรีดเย็น ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบ แล้วน ามารีดลดขนาด
ความหนาที่อุณหภูมิปกติ โดยทั่วไปจะมีความหนาตั้งแต่ 0.14 มม. ถึง 3 มม. มีผิวสวย มันวาว ใช้ใน
งานลักษณะที่ต้องการคุณภาพผิวสูงกว่าและความหนาต่ ากว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน 
2.2.3 ยางพารา 

ยางพารา เป็นยางที่ได้มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้นยางพารา เรียกตามภาษา
พฤกษศาสตร์ว่า Hevea brasiliensis สามัญชนทั่วไป เรียกว่า ยางพารา หรือ ต้นยางพารา para 
rubber ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว เพ่ือสะดวกแก่การซื้อขายกัน ถิ่นเดิมของต้น
ยางพาราอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่ อยู่ในประเทศบราซิล ประโยชน์ของยางพารา น าไปผลิตได้
หลายอย่าง เช่น ล้อรถยนต์ สายพานต่าง ๆ ยางรองพ้ืน  ยางรองคอสะพาน ยางกันกระแทก ล้อ
เครื่องบิน ล้อยางเรเดียม พ้ืนรองเท้า ยางรัดของ ที่นอนฟองน้ า เครื่องมือทางการแพทย์  
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ยางพาราได้ถูกน ามาใช้ในงานวิจัยนี้ โดยหวังว่าความยืดหยุน่ของยางพารา จะช่วยต้านทาน
กระสุนM16ที่ใช้ในการทดสอบ 
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนกำรวิจัย 

 
3.1 ตวัอยา่งการทดสอบ  
 ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบได้ท าการทดสอบ 3 ตัวอย่างการทดสอบ โดยตัวอย่างการทดสอบ
ที่ 1 และ 2 จะเป็นใช้ผนังส าเร็จรูปขนาด 20x20cm ความหนา 10 cm ประกบด้วยแผ่นเหล็กข้ึนรูป
เย็นและแผ่นยางพาราลักษณะแซนวิชอย่างละ 20 ชั้น ส่วนตัวอย่างทดสอบที่ 3 เป็นผนังส าเร็จรูป
ขนาด 20x20cm ความหนา 10 cm ประกบด้วยแผ่นเหล็กข้ึนรูปเย็นจ านวน 20 ชั้นเท่านั้น ตามภาพ
ที ่1 และ 2 

 
ภาพที ่1 ภาพจ าลองตัวอย่างการทดสอบ 

 
 

 
 

ภาพที ่2 ภาพจริงตัวอย่างการทดสอบ 
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3.2 ปืนเล็กยาว M16-A1  
 ปืนเล็กยาว M16-A1 ตามภาพที่ 3 ได้ถูกน ามาใช้ในการวิจัยนี้ เนื่องจากเป็นอาวุธที่มีใช้ฝึกใน
โรงเรียนนายร้อยพรจุลจอมเกล้า จึงสะดวกต่อการน ามาท าการทดสอบงานวิจัย 

 
ภาพที ่3 ปืนเล็กยาว M16-A1 

ข้อมูลโดยสังเขป 
- กว้างปากล ากล้อง 5.56 มม. หรือ .223 นิ้ว 
- ท าการยิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 
- ปืนท างานด้วยแก๊ส (GAS OPERATED) ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
- ท าการยิงได้ทั้งประทับไหล่ และแนบสะโพกหรือนอนยิง 
สมรรถนะ 
- ความเร็วที่ปากล ากล้อง   975  เมตร/วินาที 
- พลังงานที่ปากล ากล้อง   1,300  ฟุต – ปอนด์ 
- ความดันในรังเพลิง    52,000  ปอนด์/ตารางนิ้ว 
- อัตราเร็วในการยิง (ยิงต่อเนื่อง)  700-800 นัด/นาที 
-  ยิงกึ่งอัตโนมัติ    45-65  นัด/นาที 
-  ยิงอัตโนมัต ิ    150-200 นัด/นาที 
- ระยะยิงไกลสุด    2,653  เมตร  
- ระยะยิงหวังผล    460  เมตร  
 
3.3 อุปกรณ์วัดความเร็วกระสุน  

การวัดความเร็วโดยกระสุนท าได้โดยเมื่อกระสุนวิ่งผ่านตัวจับสัญญาณแสงทั้ง 2 ตัวของ
อุปกรณ์วัดความเร็วกระสุน สามารถวัดความเร็วได้ตั้งแต่ 10-2,100 เมตร/วินาที โดยมีความผิดพลาด
ต่ ามาก การใช้งานใช้ได้อย่างสะดวก แสดงผลผ่านจอ LCD ขนาดใหญ ่อุปกรณ์วัดความเร็วกระสุน
แสดงตามภาพที่ 4 
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ภาพที ่4 อุปกรณ์วัดความเร็วกระสุน 

 
3.4 การเตรียมการทดสอบ (Ballistic resistance test) 
 ขั้นตอนการเตรียมการทดสอบนั้นเริ่มจากวางเครื่องวัดห่างจากต าแหน่งปากกระบอกปืน
ประมาณ 2 m. และ 3 m. ตามล าดับดังแสดงภาพที่ 5 โดยการติดตั้งนั้นจะต้องจัดให้อยู่ในต าแหน่ง
เส้นตรงเดียวกันหรือแนวเดียวกัน วัดระยะห่างโดยค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 1 m. โดยค านวณ
ระยะเวลาจากจุดยิงถึงจุดทดสอบในแต่ละรอบ หลังวางต าแหน่งปืน จัดความสูง ยึดติดกับขาตั้ง
เรียบร้อยแล้วให้ท าการทดลองยิง (Pretest) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระสุนจะตกในต าแหน่งที่ต้องการของ
ชิ้นงานทดสอบ หลังจากนั้นวางชิ้นงานทดสอบบนขาตั้งและห่างจากกระบอกปืนเป็นระยะ 15 m. 
 เมื่อเริ่มต้นการทดสอบให้อ่านค่าและบันทึกค่าความเร็วจากเครื่องวัด ตรวจสอบว่ามีการเจาะ
ทะลุหรือไม่ ถ้าชิ้นงานทดสอบไม่มีการเสียหายแบบเจาะทะลุให้ท าการทดสอบแบบเดิมอีกจนครบ 5 
ครั้งตามข้อก าหนดที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

 
ภาพที ่5 การเตรียมการทดสอบวัสดุป้องกันกระสุน 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิจัย 

 
4.1 ผลการทดสอบ  

การทดสอบด้วยอาวุธ M16 โดยจัดการทดสอบตามมาตรฐาน NIJ การป้องกันกระสุนได้
ระดับ Level III ระยะการทดสอบกระท าท่ี 15 m จากปากกระบอกปืนถึงเป้าหมาย การทดทสอบได้
ท า 3 การทดสอบ โดยการทดสอบที ่1 และ 2 เป้าหมายเป็นแผ่นส าเร็จรูปหนา 10 cm ประกบด้วย
แผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็นและแผ่นพาราประกบลักษณะแซนวิช 15 ชั้น ส่วนการทดสอบท่ี 3 เป้าหมายเป็น
แผ่นส าเร็จรูปหนา 10 cm ประกบด้วยแผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็น 15 ชั้น 
 การทดสอบที่ 1 และ 2 ได้ผลกรทดสอบเมือนกัน คือกระสุนจะทะลุผ่านผนังส าเร็จรูปที่หนา 
10 cm แผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็นและแผ่นยางพาราจนถึงชั้นที่ 7 ของแผ่นเหล็ก กระสุนไม่สามารถทะลุ
เลยแผ่นที่ 8 ของแผ่นเหล็กเป็นลักษณะเช่นเดียวกันทั้ง 5 นัด ตามภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที ่6 ผลการทดสอบที่ 1 

 
 การทดสอบที่ 3 กระสุนจะทะลุผ่านผนังส าเร็จรูปที่หนา 10 cm แผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็นและ
แผ่นยางพาราจนถึงชั้นที่ 7 ของแผ่นเหล็ก กระสุนไม่สามารถทะลุเลยแผ่นที่ 8 ของแผ่นเหล็กเป็น
ลักษณะเช่นเดียวกันทั้ง 5 นัด ตามภาพท่ี 7 
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ภาพที ่7 ผลการทดสอบที่ 3 

 ความเร็วของกระสุนปืน M16-A1ที่วัดได้จากการทดสอบโดยอุปกรณ์วัดความเร็วกระสุน 
ตามภาพท่ี 8 มีความเร็วอยู่ในช่วง 960-990 m/s ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับความเร็วของกระสุนที่เป็น
ฐานข้อมูล 

 
ภาพที ่8 การยิงจริงและวัดความเร็วกระสุน 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบ 

Test 
sample 

Number of wall layer 
Number of 

shots 

 
Penetration 
(number of 

layer) 

Cold-formed 
steel plate 

rubber 

1 15 15 5 7 
2 15 15 5 7 
3 15 - 5 7 

 ผลการยิงทดสอบได้สรุปและแสดงตามตารางที่ 1 
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บทท่ี 5 
สรุปผล 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ตามมาตรฐานการทดสอบการป้องกันกระสุนของ NIJ Standard 0108.01  ใช้ผนังส าเร็จรูป
ความหนา 10 cm ประกบด้วยแผ่นประกบลักษณะแซนวิชของแผ่นเหล็กข้ึนรูปเย็น 0.5mmและแผ่น
ยางพาราอย่างละ 20 ชั้น จะสามารถป้องกันกระสุน M16-A1 กระสุนหยุดอยู่ที่แผ่นเหล็กแผ่นที่ 7  
ไดร้ะดับความสามารถในการป้องกันกระสุน Level III  ส่วนตัวอย่างทดสอบที่ 3 เป็นผนังส าเร็จรูป
ความหนา 10 cm ประกบด้วยแผ่นเหล็กข้ึนรูปเย็นจ านวน 20 ชั้นได้ผลการทดสอบเช่นเดียวกัน  

จากผลการทดสอบ ผนังส าเร็จรูปรวมกับจ านวนแผ่นเหล็กทั้งหมด ช่วยในการต้านทาน
กระสุน M16-A1 พบว่ากระสุน M16-A1 จะหยุดอยู่ที่แผ่นเหล็กแผ่นที่ 7 การจะใช้ผนังลักษณะนี้ใน
การป้องกันควรใช้แผ่นเหล็กจ านวน 15 แผ่นเป็นอย่างน้อย ผนังลักษณะนี้เป็นผนังที่สามารถป้องกัน
กระสุนได้ในระดับตั้งแต่ Level I ถึง Level IIIA ด้วย 

เห็นได้ว่าสิ่งที่ต้านทานกระสุนมีแผ่นส าเร็จรูปและแผ่นเหล็กขึ้นรูปเย็นเท่านั้น ส่วนแผ่น
ยางพาราไม่ได้ช่วยในการป้องกันกระสุน เนื่องมาจากแผ่นยางพาราที่ใช้มีความหนาน้อยและไม่มีความ
แข็งแรงเพียงพอ ผู้วิจัยได้ใช้ยางพาราที่ดั่งเดิมโดยมิได้ผ่านกระบวนการเพิ่มความแข็งแรง ด้วยเหตุนี้
ยางพาราที่ใช้จึงไม่ช่วยป้องกันกระสุน  
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