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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีศึกษาการออกแบบวัสดุกันกระแทกสําหรับปองกันผลิตภัณฑ 
เพื่อไมใหไดรับความเสียหายในระหวางการขนสง โดยในการออกแบบ 
เลือกวัสดุกันกระแทกนั้น จําเปนตองทราบถึงคุณลักษณะการตอบสนอง 
เชิงพลศาสตรของวัสดุกันกระแทก เรียกวา Dynamic Cushioning 
Curves ซ่ึงเปนกราฟที่แสดงถึงความสัมพันธ ระหวางคาความเรงสูงสุด 
ของกอนมวลผลิตภัณฑหลงัจากเกิดการกระแทก และ อัตราสวน 
ระหวางมวลตอพื้นที่ของผลิตภัณฑ (Mass Density) เม่ือกอนมวลตก 
แบบอิสระบนวัสดุกันกระแทกจากความสูงที่กําหนด ความเรงสูงสุดน้ี 
จะบงบอกถึงขนาดของแรงสูงสุดที่สงจากพื้นมายังกอนมวลผานวัสดุกัน
กระแทก ในการศึกษาเราทดสอบหา Dynamic Cushioning Curves 
ของวัสดุกันกระแทกตัวอยางชนิด Low Density Polyethylene (LDPE-
J4324) ที่มีความหนาตางๆกัน จากนั้นนําผลการทดสอบที่ได 
มาวิเคราะหผลของพารามิเตอรตางๆ ไดแก มวลของผลิตภัณฑ 
ความหนา และขนาดพื้นที่หนาตัด ตอคาความเรงสูงสุดที่จะเกิดข้ึนกับ 
ผลิตภัณฑ ซ่ึงความเขาใจผลดังกลาวสามารถนําไปสูการเลือก 
ออกแบบชนิดและขนาดของวัสดุกันกระแทกใหเหมาะสมในเงื่อนไข 
หน่ึงๆ ได 
 
Abstract 
This research studies cushioning design for shock isolation in 
shipping packages. In the design, the Dynamic Cushioning 
Curves of cushioning materials, showing the maximum 
accelerations of the package mass due to the impact for various 
mass densities, are required. The maximum acceleration 
indicates the maximum force that transmitted from the floor to the 
package through the cushion. In this paper, the Dynamic 

Cushioning Curves of the Low Density Polyethylene (LDPE-
J4324) foam are experimentally determined. The test results 
reveal effects of the designed parameters such as product mass, 
foam thickness and foam area on the maximum acceleration. 
 
1. บทนํา 
บทความนี้ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุกันกระแทก สําหรับบรรจุภัณฑ 
เพื่อปองกันความเสียหายจากแรงกระแทก ที่สงผานไปยังผลิตภัณฑ 
คุณลักษณะที่สําคญัขอหน่ึงคือการตอบสนองเชิงพลศาสตรของวัสดุกัน
กระแทก เปนที่รูจักในทางอุตสาหกรรมวา Dynamic Cushioning 
Curves ซ่ึงเปนกราฟที่แสดงถึงความสัมพันธ ระหวางคาความเรงสูงสุด 
(ในหนวย G’s) ของบรรจุภัณฑที่รองรับดวยวัสดุกันกระแทก เม่ือเกิด 
การกระแทก กับคามวลรวมตอหน่ึงหนวยพื้นที่ (Mass Density) ที ่
เปลี่ยนไป ณ สภาวะ ความสูงของการตกและความหนาของวัสดุ 
กันกระแทก ตางๆ ความเรงสูงสุดที่เกิดข้ึนกับขนาดมวลคาหน่ึงๆ น้ัน 
บงบอกถึงแรงสูงสุดที่สงถายจากพื้นไปยังผลิตภัณฑโดยผานวัสดุกัน 
กระแทก ดังน้ันถาเราเลือกวัสดุกันกระแทกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ความเรงหรือแรงดังกลาวจะมีระดับลดลงได ดังน้ันกราฟ Dynamic 
Cushioning Curves น้ีจึงเปนขอมูลสําคัญในการออกแบบเพื่อเลือก 
ชนิด และ ขนาดของวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อทดสอบหา Dynamic Cushioning 
Curves ของวัสดุกันกระแทกตัวอยาง และวิเคราะหผลการทดสอบ 
เปรียบเทียบกับผลการทํานายจากแบบจําลอง [2] เพื่อใหเขาใจถึงผล 
ของพารามิเตอรตางๆ ไดแก มวลของผลิตภัณฑ ความหนาและขนาด 
พื้นที่หนาตัดของวัสดุกันกระแทกตอคาความเรงสูงสุดที่จะเกิดข้ึนกับ 
ผลิตภัณฑ รวมถึงพิจารณานําขอมูล Dynamic Cushioning Curves 
ที่ไดจากการทดสอบนี้ไปใชออกแบบเลือกขนาดโฟมที่เหมาะสม 



สําหรับบรรจุผลิตภัณฑไดจริง 
 

2. การทดสอบหา Dynamic Cushioning Curves 
 
 

 

รูปที่ 1. บรรจุภัณฑที่ใชทดสอบและการทดสอบ 
 
รูปที่ 1 แสดงบรรจุภัณฑตัวอยางที่ใชทดสอบ และการติดตั้งการทดสอบ 
เราทําการทดสอบเพื่อหา Dynamic Cushioning Curves สําหรับ 
วัสดุโฟมกันกระแทกตัวอยางชนิด Low Density Polyethylene (LDPE-
J4324) หรือมีชื่อทางการคาวา ETHAFOAM โดยไดเร่ิมตน 
ออกแบบการทดสอบระบบบรรจุภัณฑตัวอยางเม่ือรับแรงกระแทกจาก 
การปลอยตกอิสระ (Free-Fall Package Drop Test) ตามมาตรฐาน 
ASTM-D 4168-95 [1] ในการทดสอบเราไดทําการออกแบบกลไก 
การปลอยกลองบรรจุภัณฑตัวอยางใหตกแบบอิสระดังแสดงในรูปที่ 1 
และทําการทดสอบปลอยมวลทดสอบขนาดตางๆ ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ 
ซ่ึงภายในรองรับดวยวัสดุกันกระแทก ดังรูปที่ 1 จากระดับความสูง 
ที่กําหนด และวัดคาความเรงสูงสุดที่เกิดข้ึนกับผลิตภัณฑโดยตัววัด 

สัญญาณความเรง (Accelerometer) ที่ติดตั้งบนมวลทดสอบ สัญญาณ 
ความเรงน้ีจะสงไปที่เครื่องวิเคราะหสัญญาณพลวัต (Dynamic Signal 
Analyzer) เพื่อแสดงผล  
 
3. ผลทดสอบ Dynamic Cushioning Curves และอภิปราย 
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รูปที่ 2. Dynamic Cushioning Curves สําหรับ ETHAFOAM 

ทดสอบที่ระยะตกพื้น 64 cm 
 
รูปที่ 2 แสดงหน่ึงชุดตัวอยางของ Dynamic Cushioning Curves 

จากการทดสอบ ETHAFOAM ความหนาขนาดตางๆ ที่ระดับความสูง 
64 เซนติเมตร กราฟในรูปที่ 2 น้ีสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ 
ดังน้ี 

1) สําหรับโฟมหนา 4 และ 5 เซนติเมตร และมากกวา 
คาความเรงสูงสุดจะลดลง เม่ือเพิ่มมวลทดสอบหรือเพิ่ม Mass Density 
ซ่ึงลักษณะกราฟดงักลาว สอดคลองกับผลการทํานายดวยแบบจําลอง 
ทางพลศาสตรของระบบ Mass-spring-damper หน่ึงองศาอิสระ [2] 
ดังแสดงผลการทดสอบและผลการทํานายจากแบบจําลองเปรียบเทียบ 
กันในรูปที่ 3 

2) สําหรับโฟมที่มีความหนา 2 และ 3 เซนติเมตรน้ัน จาก Dynamic 
Cushioning Curves ในรูปที่ 2 พบวา การเปลี่ยนมวลทดสอบหรือ 
Mass Density ไมไดสงผลอยางมีนัยสําคัญตอคาความเรงสูงสุด  

3) สําหรับโฟมที่หนา 1 เซนติเมตรน้ัน จาก Dynamic Cushioning 
Curves ในรูปที่ 2 พบวา คาความเรงสูงสุดกลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
เม่ือมวลทดสอบ หรือ Mass Density เพิ่มข้ึน ซ่ึงผลดังกลาวใหผลที ่
ตรงขามกับลักษณะแรก การที่โฟมที่มีขนาดบางใหผลในลักษณะนี้ 
นาจะเปนเพราะเม่ือโฟมบางรับแรงกระทําสูงๆ หรือที่ Mass Density 
สูงๆ อาจจะมีระยะยุบตัวที่ทําใหเกดิความเครียดสูงเกินชวงคุณสมบัติ 
Linear Elastic ที่พิจารณา ซ่ึงในชวงน้ีคาสัมประสิทธสปริงของโฟม 
อาจจะมีคาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และสงผลใหคาความเรงสูงสุดเพิ่มข้ึน 
เม่ือ เพิ่ม Mass Density 

เม่ือเปรียบเทียบกราฟแตละเสนที่ความหนาโฟมตางๆ ในรูปที่ 2 

(kg/m2) 

Test block บรรจุแผนไม 
ballast weight ภายใน 

ติดตั้ง Accelerometer ภายใน test block 



พบวาการเพิ่มความหนาโฟมจะทําใหคาความเรงสูงสุดลดลง โดยผล 
ดังกลาวนี้ จะมีนัยสําคัญเม่ือโฟมมีความหนาไมมากเทานั้น 
 

 
รูปที่ 3. เปรียบเทยีบผลการทดสอบและผลการทํานายคาความเรงสูงสุด 
ดวยแบบจําลอง (สาํหรับโฟมหนา 15 ซ.ม. และปลอยตกจาก ระยะสูง 

79 ซ.ม.) 
 

จากการเปรียบเทียบผลทดสอบ Dynamic Cushioning Curves 
และผลการทํานายความเรงสูงสุดดวยแบบจําลอง Mass-spring-
damper หน่ึงองศาอิสระ [2] ดังแสดงในรูปที่ 3 น้ัน สามารถอภิปราย 
สรุปไดดังน้ี 

แบบจําลองที่มีลักษณะงายนี้ จะสามารถใชทํานายลักษณะเชงิ 
คุณภาพ (qualitative prediction) ของคาความเรงสูงสุดที่เกิดข้ึนได 
และใชศึกษาผลของตัวแปร ตางๆ ที่มีตอความเรงไดตามที่อภิปรายใน 
[2] โดยแบบจําลองนี้สามารถทํานายแนวโนมของ ความเรงสูงสุดไดดี 
สําหรับกรณี ETHAFOAM ที่มีความหนา 5 เซนติเมตร ข้ึนไป 
ดังแสดงในรูปที่ 3 น่ันคือลักษณะความเรงสูงสุดจะลดลงเมื่อเพิ่มมวล 
มากข้ึน แตอยางไรก็ตามแบบจําลองดังกลาวยงัไมสามารถใชทํานาย 
คาความเรงสูงสุดที่เกิดข้ึนไดแมนยํา จะเห็นไดจากคาความเรงสูงสุดที่ 
เกิดข้ึนจริงที่ไดจากการทดสอบในรูปที่ 3 น้ัน มีคาแตกตางไปจาก 
คาที่ไดจากแบบจําลอง ทั้งน้ีเน่ืองจากสมมติฐานตางๆ ที่กําหนดขึ้น 
กลาวคือ เราจําลองวัสดุกันกระแทกดวย Linear Spring และ Linear 
Damper อยางงาย โดยคาสัมปสิทธิส์ปริงสามารถหาไดจากการทดสอบ 
และคา Damping Coefficient ของวัสดุกันกระแทก สมมติโดยกําหนด 
ใหระบบมีคา Damping Ratio คงที่ที่คาตางๆ ในระบบจริง 
วัสดุโฟมกันกระแทกนาจะมีลักษณะเปน Viscoelastic Material 
โดยคุณสมบัติของสปริงและแดมเพอรจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ และ 
อุณหภูมิ ในแบบจําลองยังกําหนดลักษณะแรงที่กระทํากับมวลเปน 
การดล (Ideal Impulse) แตแรงที่กระทํากับผลิตภัณฑขณะตกกระแทก 
พื้นน้ัน อาจจะมีลักษณะตางไปจากแรงดังกลาวข้ึนกับลักษณะพื้น 
ที่ตกกระทบดวย 

 
4. การออกแบบชิ้นสวนรองรับการกระแทก 
ในทางปฏิบัติเราสามารถนําผลของ Dynamic Cushioning Curves 
จากการทดสอบวัสดุ LDPE-J4324 สําหรับความหนาขนาดตางๆกันน้ี 
มาใชเปนขอมูลในการออกแบบเลือกขนาด และ รูปทรงที่เหมาะสมของ 
วัสดุกันกระแทกสําหรับผลิตภัณฑหน่ึงๆตามเกณฑที่ตองการได และ 
เม่ือเราเลือกขนาดและรูปทรงของวัสดุกันกระแทกตามที่ไดออกแบบมา
แลว จึงจะทําการทดสอบกับบรรจุภัณฑอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกตอง 
เพื่อเปนตัวอยางในการออกแบบดังกลาวเราพิจารณาผลิตภัณฑรูปทรง 
เหลี่ยมชิ้นหน่ึง มีมวลขนาด 3.80 กิโลกรัม พื้นที่หนาตัดขนาด 
0.21×0.30 ตารางเมตร ความสูงที่ตกกระแทกพื้นเทากับ 64 
เซนติเมตร และกําหนดใหมีคา g-factor (คาความเรงสูงสุดที่ผลิตภัณฑ 
รับไดโดยไมเกิดความเสียหาย) เทากับ 80 G’s  
 

 
รูปที่ 4. คาความเรงสูงสุด (G's) ณ ตําแหนงตางๆบนพื้นที่รองรับ 
สําหรับบรรจุภัณฑที่ออกแบบ รองรับดวย วัสดุ LDPE-J4324 

ความหนา 5.0 เซนติเมตร เต็มพื้นที่ 
 

 เร่ิมตนถาเราออกแบบโฟมหนา 5.0 เซนติเมตร ใหรองรับเต็มพื้นที่ 
จะพบวาดวยขนาด Mass Density และความหนาโฟมนี้จะ 
สงผลใหความเรงสูงสุดบริเวณจุดกึ่งกลางของผลิตภัณฑ ประมาณ 80 
G's ดังพิจารณาจากผล Dynamic Cushioning Curves ในรูปที่ 2 
และเม่ือวัดคาความเรงสูงสุดที่ตําแหนงตางๆ บนพื้นผิว จะพบวามีคา 
มากสุดบริเวณขอบ ซ่ึงใหคาสูงถึง 90 G's ดังแสดงในรูปที่ 4 
และคาดังกลาวสูงเกินเกณฑที่กําหนด  
 วิธีแรกที่จะทําใหโฟมสามารถกันกระแทกไดตามเกณฑที่ตองการ 
น้ัน ทําไดโดยการเพิ่มความหนาของโฟมจาก 5.0 เซนติเมตร เปน 7.5 
เซนติเมตร ซ่ึงเม่ือทําการทดสอบพบวาโฟมหนา 7.5 เซนติเมตร  
จะทําใหความเรงสูงสุดลดลงมาอยูในชวง 70-72 G's ดังแสดงผลใน 
รูปที่ 5  
 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาขอมูล Dynamic Cushioning Curve 
ของโฟมที่ความหนา 5.0 เซนติเมตร ในรูปที่ 2 พบวา คาความเรง 



สูงสุดมีแนวโนมลดลงหากคา Mass Density เพิ่มข้ึน ดังน้ันเราจึง 
พิจารณาลดความเรงของผลิตภัณฑไดอีกวิธี โดยการลดพื้นที่ผิวสัมผัส 
ที่รองรับแรงกระแทกลงเพื่อทําใหคา Mass Density เพิ่มข้ึน 
ในกรณีน้ีเราสามารถออกแบบลดพื้นที่โดยใชโฟมขนาดเทากันสองชิ้น 
รองรับเพียงสองในสามของเนื้อที่เดิม แทนที่จะรองรับเต็มพื้นที่ และเม่ือ 
ทดสอบจริงพบวาความเรงสูงสุดลดลงมาอยูในชวง 70-72 G's เชนกัน 
ผลการทดสอบกับลักษณะการรองรับดังกลาวแสดงในรูปที่ 6   

 

 
รูปที่ 5. คาความเรงสูงสุด (G's) ณ ตําแหนงตางๆบนพื้นที่รองรับ 
สําหรับบรรจุภัณฑที่ออกแบบ รองรับดวย วัสดุ LDPE-J4324 

ความหนา 7.5 เซนติเมตร เต็มพื้นที่ 
 

 
รูปที่ 6. คาความเรงสูงสุด (G's) ณ ตําแหนงตางๆบนพื้นที่รองรับ 
สําหรับบรรจุภัณฑที่ออกแบบ รองรับดวย วัสดุ LDPE-J4324 

ความหนา 5.0 เซนติเมตร สองในสามของพื้นที่เต็ม 
 

ทั้งสองวิธีที่กลาวมาขางตนน้ัน สามารถที่จะลดคาความเรงสูงสุด 
ของผลิตภัณฑใหอยูในชวงที่กําหนดไดจริง แตวิธีที่เหมาะสมกวาใน 
กรณีน้ี คือการลดพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุกันกระแทก เน่ืองจาก 
วิธีการเพิ่มความหนาโฟมนั้น จะทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนอีก 
ในขณะที่วิธีลดพื้นที่น้ัน เราเพียงแคใชโฟมความหนาเดิมที่มีอยูมาตัด 

เพื่อลดพื้นที่ลง จึงทําใหสามารถประหยัดโฟมที่จะตองใชไดดีกวา 
และหากคํานึงถึงในแงการผลิตจริง ซ่ึงสินคาที่จะทําการบุดวยวัสดุกัน 
กระแทกนั้น จะมีการผลิตคราวละมากๆ ดังน้ันวิธีน้ีสามารถชวยให 
ประหยัดคาใชจายไดเปนอันมาก อีกทั้งยังทําใหขนาดบรรจุภัณฑที่ 
ออกแบบเล็กลงกวาวิธีการเพิ่มความหนาวัสดุกันกระแทกอีกดวย 
 
5. สรุป 
เราสามารถออกแบบการทดสอบและทดสอบหา Dynamic Cushioning 
Curves สําหรับวัสดุกันกระแทกได ผลทดสอบ Dynamic Cushioning 
Curves น้ีจะใชประกอบในการออกแบบขนาด และรูปทรง ของวัสดุกัน 
กระแทกสําหรับผลิตภัณฑจริงตอไป จากการทดสอบวัสดุโฟม LDPE-
J4324 ที่ความหนาขนาดตางๆ พบวาลักษณะ Dynamic Cushioning 
Curves มี 3 ลักษณะ กลาวคือ 
1) โฟมที่มีความหนา 4 เซนติเมตรข้ึนไป คาความเรงสูงสุดจะลดลง 
เม่ือเพิ่มคา Mass Density   
2)  โฟมที่มีความหนา 2 - 3 เซนติเมตรน้ัน การเปลี่ยน Mass Density 
ไมไดสงผลอยางมีนัยสําคัญตอคาความเรงสูงสุด 
3)  โฟมบางขนาด 1 เซนติเมตรหรือต่ํากวา ใหคาความเรงสูงสุดที่เพิ่ม 
ข้ึน เม่ือเพิ่ม Mass Density  
 หากลักษณะของ Dynamic Cushioning Curves ที่พบ 
มีแนวโนมที่มีคาความเรงสูงสุดลดลงเมื่อเพิ่ม Mass Density เรา 
สามารถเลือกออกแบบรูปทรงวัสดุกันกระแทกสําหรับบรรจุภัณฑใหมี 
พื้นที่รองรับลดลง เพื่อเปนการเพิ่ม Mass Density ซ่ึงในกรณีน้ีจะ 
สามารถลดคาความเรงสูงสุดลงไดและเปนการลดตนทุนไปในเวลาเดียว
กันดวย 
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