
  

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 18 
18 – 20 ตุลาคม 2547 จังหวัด-ขอนแกน 

 
 

การวิเคราะหและทดสอบชิ้นสวนกันการกระแทกสําหรับบรรจุภัณฑ 
Analysis and Test of Cushion in Shipping Packages 

 
ศรัทธา เกาะไพศาลสุขวัฒนา นครินทร จักรเพ็ชร  

นพพร ฉายแกว นิวัฒน ครุวรรณ และ    ฐิติมา จินตนาวัน 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร 0-22186639 โทรสาร 0-22522889 E-mail: thitima.j@chula.ac.th 
 

 
บทคัดยอ 

ปจจุบันมีการใชชิ้นสวนกันการกระแทกอยางแพรหลายในการขน
สงสินคาที่เปราะบางและแตกงาย เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจาก
แรงประเภท Shock และ Vibration ที่สงผานไปยังผลิตภัณฑ บทความ
น้ีเกี่ยวของกับการออกแบบชิ้นสวนกันการกระแทกสําหรับระบบบรรจุ
ภัณฑที่รับแรงประเภท Shock ขณะมีการขนสง โดยจะนําเสนอการ
ศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอรตางๆ ของช้ินสวนกันการ
กระแทก ไดแก คา Stiffness coefficient k และ Damping ratio ζ   
รวมถึงมวลรวมผลิตภัณฑ ที่มีตอคาความเรงสูงสุดที่เกิดข้ึนกับผลิต
ภัณฑ ในการศึกษาเราจําลองระบบบรรจุภัณฑดวยระบบ Mass-

spring-damper อยางงายที่รับ Impulsive load ความเขาใจเกี่ยวกับผล
การปรับเปลี่ยนพารามิเตอรน้ี จะนําไปสูการเลือกออกแบบชิ้นสวนกัน
การกระแทกไดเหมาะสมตอไป และเพื่อยืนยันผลการศึกษาทางทฤษฎี 
เราไดทดสอบวัสดุกันการกระแทก (Cushioning material) สําหรับ
บรรจุภัณฑ ชนิดโฟมโพลีเอทีลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) ที่มีความ
หนาขนาดตางๆกัน เพื่อหา Dynamic Cushioning Curve และนําผล
การทดสอบมาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพกับผลการศึกษาทางทฤษฎี  

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคาพารามิเตอรตางๆ ที่มีตอ
คาความเรงสูงสุดของผลิตภัณฑ พบวาเม่ือเพิ่มคา k หรือในเชิงกาย
ภาพเม่ือวัสดุกันกระแทกมีความแข็งมากขึ้น ความเรงสูงสุดจะเพิ่มข้ึน
ตามไปดวย นอกจากนี้เม่ือเพิ่มมวลรวมของผลิตภัณฑ คาความเรงสูง
สุดจะลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากดวยมวลที่เพิ่มข้ึน ความถี่ธรรมชาติของ
ระบบจะลดลง สงผลใหขนาดความเรงซ่ึงแปรผันตามความถี่ธรรมชาติ
ลดลงไปดวย และการปรับเปลี่ยนคา Damping ratio ζ พบวา คา ζ 
ประมาณ 0.25 จะใหผลคาความเรงสูงสุดที่ต่ําที่สุด ทายสุดจากผลการ
ทดสอบหา Dynamic Cushioning Curve สําหรับโฟมขนาดตางๆ พบ
วาการเพิ่มความหนาโฟมซึ่งสงผลใหคาความแข็งของวัสดุลดลง และคา 
Damping เพิ่มข้ึน จะทําใหคาความเรงสูงสุดลดลง และการเพิ่มมวล
ของผลิตภัณฑจะทําใหคาความเรงสูงสุดลดลงเชนกัน ซ่ึงผลการ
ทดสอบดังกลาวสอดคลองเชิงคุณลักษณะกับผลวิเคราะหทางทฤษฎี 

 

Abstract 
Product fragility due to shock or vibration load can be 

occurred during the transportation.  This paper mainly focuses on 

a cushioning design for shock isolation in shipping packages. 

The objective is to analytically investigate effects of cushion 

parameters such as stiffness and damping as well as product 

inertia on the maximum acceleration of the product. The package 

including the cushion is modeled as a single degree-of-freedom 

mass-spring-damper system subjected to an impulsive load. For 

the parametric study, closed-form maximum acceleration is 

derived in terms of mass m, stiffness k and damping ratio ζ. 

Moreover experimental tests to determine Dynamic Cushioning 

Curve for low-density polyethylene (LDPE) cushions with different 

thickness are performed. The test results are qualitatively 

compared with the analytical results.  

The parametric investigation reveals that an increase in 

stiffness coefficient of the cushion results in a higher maximum 

acceleration of the product. This is because stiffer springs cause 

smaller deflection and hence resulting in a larger inertia force of 

the package. In addition, the maximum acceleration is decreased 

as the mass is increased. With increased mass, the natural 

frequency is decreased. The acceleration amplitude, which is 

proportional to the natural frequency, is hence decreased, 

provided the same initial velocity due to the same drop height. 

Moreover the optimum value of damping ratio for the lowest 

maximum acceleration is 0.25. The test results show that a 

thicker foam or a softening foam with higher damping better 

isolates the shock, and hence yields a lower maximum 

acceleration. Both analytical and experimental results 

qualitatively agree well. 
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1. Introduction 
 การออกแบบระบบบรรจุภัณฑเพื่อรองรับการกระแทกขณะขนสง
แบงไดเปน 3 ข้ันตอนหลัก [1] กลาวคือ 1) การพิจารณาถึง Fragility 
ของผลิตภัณฑ 2) การพิจารณาถึง Condition ของผลิตภัณฑ และ 3) 
การออกแบบชนิดและขนาดของ Cushion โดยแตละข้ันตอนมีราย
ละเอียดโดยสรุปดังน้ี  
 
1.1 การพิจารณาถึง Fragility ของผลิตภัณฑ 
 ในข้ันตอนแรกนี้ ผูออกแบบจะตองพิจารณาหาปริมาณสูงสุดของ 
Mechanical shock ที่กระทําตอผลิตภัณฑและผลิตภัณฑน้ัน สามารถ
ทนอยูไดโดยไมเกิดความเสียหาย ปริมาณ Shock สูงสุดน้ีจะระบุใน
เทอมของ “Fragility” หรือเรียกงายๆ “g-factor” โดยคา g-factor น้ี
ปรกติและจะแสดงอยูในหนวยของความเรง “g’s” โดย 1 g = 9.81 
m/s2 คาดังกลาวจะระบุถึงคาความความเรงสูงสุด ที่ผลิตภัณฑน้ันทน
อยูไดโดยไมเกิดความเสียหาย น่ันก็คือผลิตภัณฑที่มีความเปราะมาก
จะมีคา g-factor ที่ต่ํา ดังน้ัน การออกแบบชิ้นสวนรับแรงควรจะชวยลด
แรงกระแทกที่จะสงผานไปยังผลิตภัณฑ เพื่อใหคาความเรงจริงที่เกิด
ข้ึนกับผลิตภัณฑนอยกวา คา g-factor ของผลิตภัณฑน้ัน เพื่อไมให
เกิดความเสียหายข้ึน และ ไมออกแบบชิ้นสวนเพ่ือลดแรงกระแทกเกิน
ความจําเปน หรือออกแบบ Cushion ที่มีความหนามากเกินไปเพราะ
เปนการเพิ่มคาใชจาย คา g-factor ของผลิตภัณฑชนิดหน่ึงๆ จะไดมา
จากการทดสอบตามมาตราฐาน ASTM 3332 [2] ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ขอบเขตการศึกษานี้ 
 
1.2 การพิจารณาถึง Condition ของผลิตภัณฑ 

ข้ันตอนตอมา พิจารณาสภาวะแวดลอมตางๆที่ผลิตภัณฑจะไดรับ
ในการขนยาย ตัวอยางเชน ระดับความสูงของผลิตภัณฑที่อาจจะตกลง
มา ซ่ึงการกําหนดความสูงจะเปนเทาไหรน้ันเราพิจารณารวมกับนํ้า
หนักของผลิตภัณฑและวิธีการขนสง  

 
1.3 การออกแบบชนิดและขนาดของ Cushion ท่ีตองการ 

เม่ือทราบถึงคา g-factor และระดับความสูงแลวข้ันตอนตอไปคือ
เลือกออกแบบชนิดและขนาดของ Cushion ที่เหมาะสมที่จะปองกัน
ผลิตภัณฑได การออกแบบนั้นจะเราพิจารณา Load เพื่อหา ชนิด 
ขนาด และ ความหนาของ Cushion ที่ปองกันตัวผลิตภัณฑได และมี
คาใชจายที่เหมาะสม  ในการคํานวณการรองรับ เราจําเปนที่จะตองเขา
ใจ “Dynamic Cushioning Curve” ดังแสดงในรูปที่ 1 

Dynamic Cushioning Curve เปนกราฟที่แสดงถึงความสัมพันธ
ของ Static load (psi) กับ Deceleration (g’s) ของวัตถุ ซ่ึงเกิดจากการ
ที่ปลอยวัตถุที่เราทราบน้ําหนัก ลงบนตัวอยางของ Cushion จากความ
สูงที่เรากําหนด แลวทําการวัดคาแรงกระแทกที่เกิดจากกอนนํ้าหนักตก
กระทบกับ Cushion โดยคาที่วัดไดจะเปนคาความหนวง Deceleration 

(g’s) ซ่ึงอานคาไดจาก Accelerometer ที่ติดตั้งบนกอนนํ้าหนักน้ัน 
จากตัวอยาง Dynamic Cushioning Curve ในรูปที่ 1 ถาผลิต

ภัณฑมีระดับของ g-factor อยูที่ระดับ 50 g’s ระบุดวยเสน Fragility ซ่ึง
ขนานกับแกนนอนในรูปที่ 1 เราจะแบงการพิจารณากราฟออกเปน 2 

สวน คือ 1) สวนที่อยูต่ํากวาเสน Fragility ของผลิตภัณฑ ซ่ึงก็คือ 
บริเวณที่ผลิตภัณฑจะไมเกิดความเสียหายเมื่อไดรับ Shock ในชวงน้ี 
และ 2) สวนที่อยูเหนือเสน Fragility ข้ึนไป ซ่ึงระดับของ Shock มีมาก
เพียงพอที่จะทําใหผลิตภัณฑเกิดความเสียหายได  

 

 

 

 
รูปที่ 1 ตัวอยาง Dynamic cushioning Curve [1] 

 
ในกรณีน้ีหากพิจารณาในรูปที่ 1 Cushion ที่มีความหนา 1 น้ิว จะ

ไมสามารถปองกันผลิตภัณฑได เพราะวา Cushioning curve ทั้งเสน
น้ันอยูเหนือเสน Fragility โดยตลอดทั้งกราฟ น่ันก็คืออยูในบริเวณที่จะ
เกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ เม่ือพิจารณา Cushion ที่มีความหนา 
2 น้ิวข้ึนไป บางสวนของ Cushioning curves จะตกอยูในเขตที่ไมกอ
ใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงสามารถใชในการออกแบบได   แตในการออก
แบบน้ัน เราจะเลือกใหไดขนาดของ Cushion ที่มีความหนานอยที่สุด 
เพื่อลดคาใชจายได ซ่ึงในกรณีน้ีความหนาที่ 2 น้ิว นาจะเหมาะสมที่สุด
ในเชิงพาณิชย  

เม่ือเราพิจารณาเลือกความหนาแลว เราจะพิจารณาหาคา Static 

loading หรือนํ้าหนักที่กระทําบนชิ้นรองตอหน่ึงหนวยพื้นที่และ 
Bearing area ตอไป จากรูปที่ 1(b) Cushion ขนาด 2 น้ิว สามารถรับ 
Static load ในชวง 0.3 psi ถึง 1.4 psi (Cushioning range) แลวไมเกิด
ความเสียหาย กลาวคือความเรงที่เกิดมีคา 50 g’s หรือต่ํากวา  จุดที่
เลือกใชในการออกแบบ คือ จุดที่มีคา Static load มากที่สุดที่อยูใน 
Cushioning range ในตัวอยางนี้ คือ 1.4 psi เน่ืองจากจะใชวัสดุสําหรับ
การทําชิ้นสวนรองรับการกระแทกนอยที่สุด การหา Bearing Area 



  

สามารถคํานวณไดโดยนําคาน้ําหนักของผลิตภัณฑหารดวย Static 

loading ที่เราเลือก เชน ถาน้ําหนักของผลิตภัณฑ คือ 60 ปอนด ที่ 
Static loading 0.3 psi จะไดพื้นที่รับแรง 200 ตารางนิ้ว   และที่ 1.4 
psi จะไดพื้นที่รับแรง 43 ตารางนิ้ว ซ่ึงจะลดขนาดของพื้นที่รับแรงไปได
ถึง 78.5% ทําใหชวยประหยัดคาใชจายมากขึ้น  

นอกจากทั้งสามขั้นตอนที่กลาวมาแลว ในการออกแบบเรายังตอง
คํานึงถึง Compressive creep Cushion buckling และ Extreme 

temperature effect อีกดวย [1] 
จากขอมูลในการออกแบบที่กลาวเบ้ืองตน วัตถุประสงคของงาน

วิจัยน้ีจะนําเสนอการศึกษาผลการจําลองการปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอร
ตางๆ ของช้ินสวนกันการกระแทก ไดแก คา Stiffness coefficient k 

และ Damping ratio ζ   รวมถึงมวลรวมผลิตภัณฑ ที่มีตอคาความเรง
สูงสุดที่เกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ ความเขาใจเกี่ยวกับผลการปรับเปลี่ยน
พารามิเตอรน้ี จะนําไปสูการเลือกออกแบบชิ้นสวนกันการกระแทกได
เหมาะสมตอไป และเพื่อยืนยันผลการศึกษาทางทฤษฎี เราไดทดสอบ
วัสดุกันการกระแทก (Cushioning material) สําหรับบรรจุภัณฑ ชนิด
โฟมโพลีเอทีลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) ที่มีความหนาขนาดตางๆ
กัน เพื่อหา Dynamic Cushioning Curve และนําผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพกับผลการศึกษาทางทฤษฎี 
 
2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร 

ในหัวขอน้ี เราจะจําลองการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑเม่ือรับแรง
กระแทกแบบ Impulsive force โดยจะพิจารณาการเคลื่อนที่ในเชิง
ความเรง หรือ G’s ซ่ึงเปนคาที่ระบุถึงขีดความเสียหายของผลิตภัณฑ
ตามที่กลาวมาแลว การจําลองนี้เราพิจารณาหาคาความเรงสูงสุดที่เกิด
ข้ึนกับระบบเม่ือสมมติแรงกระทําเนื่องจากการตกกระแทกเปน Perfect 

impulse และจะศึกษาผลของพารามิเตอรตางๆ ของช้ินสวนรองรับการ
กระแทกไดแก คา Stiffness coefficient คา Damping coefficient และ
มวลรวมของระบบ ตอความเรงสูงสุดที่เกิดข้ึนหลังจากเกิดการกระแทก 
 

 
รูปที่ 2 แบบจําลองของระบบบรรจุภัณฑขณะกระแทกพื้น 

 
เราจําลองระบบบรรจุภัณฑดวยระบบ Mass-spring-damper 

อยางงายๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 สปริงและ Damper มีคา Stiffness 

coefficient k และ damping coefficient c โดยคา k และ c ข้ึนอยูกับ
ชนิด และขนาดของชิ้นสวนรองรับการกระแทก หรือโฟมที่ใชในบรรจุ
ภัณฑ เม่ือเกิดการกระแทก สมมติใหแรงที่เกิดจากแรงกระแทกมี

ลักษณะเปน Impulsive load นอกจากนี้เราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ใน
แนวแกน x เพียงอยางเดียว ดังในรูปที่ 2 โดยไมคิดผลของการหมุน 
หรือการเคลื่อนที่ในแนวแกนอื่น ดังน้ันสมการอธิบายการเคลื่อนที่ หรือ 
Equation of motion ของแบบจําลองดังกลาว คือ 
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เม่ือ I คือขนาดของ Impulse ขณะเกิดการกระแทก ( )tδ  คือ Dirac-

delta function มีคาดังน้ี 0;0)( ≠= ttδ  และ ∫
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ในกรณีน้ี ขนาดของ Impulse สัมพันธกับความเร็วเร่ิมตน v0 เม่ือเกิด
การกระแทก และระยะที่ปลอยวัสดุใหตก h ดังน้ี  
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หลังจากเกิดการกระแทก ระบบตอบสนองกับระยะขจัดเริ่มตน 

k
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=0  และความเร็วเร่ิมตน v0 แบบ Free response ดวยการ
เคลื่อนที่ x(t) ความเร็ว )(tx&  และ ความเรง )(tx&&  ดังน้ี 
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เราพิจารณาหาคาความเรงสูงสุด amax จาก ( ) 0=tx&&&  ไดดังน้ี 
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3. ผลการปรับเปลี่ยนพารามิเตอรตอคาความเรงสูงสุด 

เม่ือปรับเปลี่ยนคา m k และ ζ ของระบบตามลําดับจะสงผลให 
amax  หรือ Gmax เปลี่ยนไป ดังแสดงในรูปที่ 3 เม่ือคา Gmax แสดงใน
หนวยของ g โดย 1g = 9.81 m/s2  ผลการเปลี่ยนคา m  k และ c ตอคา 
Gmax สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

จากรูปที่ 3(ก) จะเห็นวา คา Gmax จะลดลงเมื่อมวลมีคามากขึ้น ที่
เปนเชนน้ี เพราะในการจําลองการกระแทกนี้ เม่ือพิจารณาผลิตภัณฑที่
ตกจากระดับความสูงที่คงที่จะสงผลใหความเร็วตนตกกระทบมีคาคงที่
ตามความสัมพันธในสมการที่ (2) และดวยมวลที่เพิ่มข้ึน ความถี่ธรรม
ชาติของระบบจะลดลง สงผลใหขนาดความเรงซ่ึงแปรผันตามความถี่
ธรรมชาติลดลงไปดวย ในเชิงกายภาพวัตถุที่มีมวลมาก เม่ือตกกระทบ
พื้นจากระดับความสูงคาหนึ่ง เน่ืองจากมวลหรือความเฉื่อยที่สูงกวา จะ
เกิดขนาดความเรงของการสั่นหลังตกกระทบต่ํากวาวัตถุที่มีมวลนอย  

จากรูปที่ 3(ข) เม่ือคา k เพิ่มข้ึน คา Gmax จะมีคามากขึ้น เพราะ
เม่ือคา k เพิ่มข้ึน หมายถึงสปริงมีวามแข็งมากขึ้น และยุบตัวไดนอยลง 
สงผลใหแรงที่ถายไปสูผลิตภัณฑมีคามากขึ้น ดังน้ัน Gmax จึงมีคาเพิ่ม
ข้ึนตาม เม่ือมาพิจารณาคุณสมบัติของช้ินสวนรองรับการกระแทก เชน 
โฟม จะพบวาการเพิ่มความหนาของโฟม เปนการลดความแข็งของ
โฟม หรือลดคา k ลง ดังน้ันการเพิ่มความหนาของโฟมจึงทําใหคา 
Gmax ลดลง 

เม่ือพิจารณาผลการเปลี่ยนคา ζ  ดังรูปที่ 3(ค) เราสามารถแบง
กราฟออกเปนสามชวง ชวงแรก ที่คา ζ นอยๆ กลาวคือ ζ < 0.25 ใน
ชวงน้ีเม่ือคา ζ เพิ่มข้ึน คาความเรงสูงสุดลดลง และจะลดลงต่ําสุดที่คา 
ζ ประมาณ 0.25 ชวงที่สอง คือ 0.25 < ζ  < 0.5 คาความเรงสูงสุดจะ
มากข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของคา ζ และชวงที่สาม เม่ือ ζ  > 0.5 คา Gmax 
จะแปรผันตรงกับคา ζ จากภาพประกอบของ Acceleration response 

ในรูปที่ 3(ค) พบวา ชวงที่ ζ นอยๆ Acceleration response จะมี
ลักษณะ Overshoot และมีคา Setting time มาก อีกทั้ง Gmax ไมไดเกิด
ในจังหวะกระแทกทันที (t = 0 s) เม่ือคา Damping ratio มากข้ึน 
ลักษณะ Overshoot และ Setting time ใน Acceleration response 

กลับลดลง อีกทั้งความเรงสูงสุดเกิด ณ เวลาเขาใกลศูนยมากข้ึน และ
เม่ือ ζ > 0.5 คา Gmax จะเกิดที่เวลา t = 0 s หรือทันทีขณะกระแทก 
กรณีน้ีคา Gmax จะมีคามากกวาคา Gmax ในกรณีที่มี ζ นอย เม่ือมา
พิจารณาคุณสมบัติของวัสดุรองรับการกระแทก หรือ โฟม จะพบวาการ
เพิ่มความหนาของโฟม เทากับเปนการเพิ่มคา damping c และลดคา
ความแข็ง k ซ่ึงพารามิเตอรทั้งสองมีผลตอคา Damping ratio ζ ดังน้ัน 
ในการออกแบบเราจะพิจารณาเลือกใชโฟมเพื่อใหมีคา ζ ประมาณ 
0.25  

 
 

(ก) เปลี่ยนคามวล 

(ข) เปลี่ยนคา Stiffness coefficient k 

(ค) เปลี่ยนคา Damping ratio ζ 

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Gmax และคาพารามิเตอร
ตางๆ 
 



  

4. การทดสอบหา Dynamic Cushioning Curve 
รูปที่ 4 แสดงการติดตั้งชุดอุปกรณทดสอบเพื่อหา Dynamic 

Cushioning Curve ของโฟมกันกระแทกตัวอยาง การทดสอบนี้อางอิง
จากมาตราฐาน ASTM D 4168 [3] ในหัวขอ Standard Test Methods 
for Transmitted Shock Characteristics of Foam-in-Place 
Cushioning Material ซ่ึงกลาวถึงการทดสอบเพื่อหา Dynamic 

Cushioning Curve ของวัสดุกันกระแทกโดยวิธี Free-fall package 
drop test 
 

 

รูปที่ 4  การติดตั้งอุปกรณทดสอบเพื่อหา Dynamic cushioning curve 
 
ในการทดสอบเรานําผลิตภัณฑจําลองซึ่งประกอบดวย Test block 

และ Ballast weight ที่ปรับเปลี่ยนนํ้าหนักไดในชวง 1.8 - 4.5 kg มา
บรรจุใสกลองกระดาษ โดยมีชิ้นสวนรองรับการกระแทก (Cushion) ใน
ที่น้ีเลือกใชโฟมชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) บรรจุอยู
ภายในกลองทั้ง 6 ดาน โดยดานลางจะปรับเปลี่ยนความหนาของโฟม
เปน 2 ซม 6 ซม 10 ซม และ 14 ซม ตามลําดับ ทั้งน้ีเราติดตั้ง 
Accelerometer ที่บริเวณกึ่งกลางของผิวดานบนของผลิตภัณฑจําลอง
เพื่อวัดความเรงของระบบ ดังรูปที่ 4 หลังจากนั้นเรานําบรรจุภัณฑที่
ตองการทดสอบมาแขวนบนชุดอุปกรณกลไกปลอย โดยปรับระดับ
ความสูงตามตองการ และทําการปลอยบรรจุภัณฑใหตกแบบอิสระ 
พรอมทั้งบันทึกคาความเรงสูงสุดจาก Accelerometer หลังจากบรรจุ
ภัณฑตกกระแทกพื้น 

รูปที่ 5 แสดงถึงกราฟ Dynamic cushioning curve หรือคา
ความเรงสูงสุด Gmax เม่ือเปลี่ยนคา Static load สําหรับความหนาโฟม
ขนาดตางๆ ผลที่แสดงในรูปที่ 5 เกิดจากการเฉลี่ยผลการทดสอบในแต
ละชุด จํานวน 3 คร้ัง เม่ือพิจารณาผลทดสอบที่ได กราฟแตละเสน
แสดงถึงคาความเรงสูงสุด Gmax ที่เกิดจากชิ้นสวนรองรับแรงกระแทก

หรือโฟม สงถายแรงกระแทกมาถึงผลิตภัณฑ เม่ือนําผลการทดสอบนี้
มาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพกับผลทางทฤษฎี พบวามีประเด็นอภิปราย
หลายประการ ดังน้ี 

เม่ือเพิ่มความหนาของโฟม สงผลใหคา Dynamic cushioning 

curve มีลักษณะต่ําลง หรือคา Gmax ลดลง ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการปรับ
เปลี่ยนพารามิเตอรในหัวขอที่ 3 น้ัน การเพิ่มความหนาของ Cushion 

ก็คือ การลดคาความแข็ง k และเพิ่มคา Damping c ซ่ึงสงผลใหประ
สิทธิภาพในการถายเทพลังงานออกจากระบบของ Cushion ดีข้ึน จึงสง
ผลใหคา Gmax ลดลง 
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รูปที่ 5 Dynamic cushioning curve สําหรับโฟมความหนาตางๆ 
 

ในรูปที่ 5 ที่ความหนาโฟมเทากับ 2 เซนติเมตร กราฟของคา 
Gmax มีลักษณะที่ลดต่ําลงแลวโคงข้ึน ซ่ึงแตกตางกับผลทางทฤษฎีที่วา 
เม่ือ เพิ่มมวลแลว คา Gmax ควรจะลดลงอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตรมีสมมติฐานหลายประการ อาทิเชน แรงที่
กระทําตอผลิตภัณฑเปน Perfect impulse และคุณสมบัติของ Cushion 
เปน Linear spring และ Linear damper กลาวคือคา Stiffness 

coefficient k และคา Damping coefficient c มีคาคงที่ สําหรับโฟม
ชนิดและความหนาหนึ่ง เปนตน ในการทดลองจริงแรงที่เกิดจากการตก
กระทบนั้น อาจไมไดเปน Perfect impulse ดังกลาว หากพิจารณาชวง
แรกของกราฟสําหรับความหนาโฟม 2 เซนติเมตร คือชวงที่มวล
ทดสอบหรือ Static load ไมมาก กราฟมีแนวโนมคลายผลทางทฤษฎี 
คือคา Gmax ลดลงเม่ือเพิ่ม Static load น่ันนาจะเปนผลมาจากในชวง
แรกที่มวลนอยน้ัน เวลาในการตกกระทบจะสั้น จึงทําให Impulse ที่เกิด
มีคาใกลเคียง Perfect impulse มากกวา จึงสงผลใหผลการทดลองมี
แนวโนมคลายในทฤษฎี หลังจากนั้น เม่ือเพิ่มมวลของตัวอยางทดสอบ
มากข้ึนเร่ือยๆ กราฟสําหรับโฟมความหนา 2 เซนติเมตร มีแนวโนมที่
ต่ําสุดที่ Static load ประมาณ 47 kg/m2 หลังจากนั้นมีลักษณะที่เพิ่ม
ข้ึน ทั้งน้ีนาจะมาจากเมื่อมวลเพิ่มข้ึน ทําใหชวงเวลาของการกระแทก
และสัมผัสพื้นมากขึ้น จึงเปนผลใหการกระแทกเบี่ยงเบนไปจากการ
เปน Perfect impulse อีกสาเหตุของความแตกตาง นาจะมาจากการที่ 
Cushion ไมไดประพฤติตัวเปน Linear spring และ Linear damping 
ในทางปฏิบัติ กลาวคือ คา k และ c มีคาไมคงที่ แตกลับเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของกลไกที่ใชในการปลอยตัว
อยางทดสอบตกลงอยางอิสระ 

โฟม LDPE ที่ใช 

Test block บรรจุแผนไม ballast 
weight ภายใน 

ติดตั้ง Accelerometer ภายใน test block 



  

ไปตามความถี่ของการสั่น ทั้งน้ียังมีผลของ Creep เน่ืองจากคุณสมบัติ
ของ Cushion มีลักษณะเปน Viscoelastic material มากกวา  

สุดทายเม่ือความหนาของ Cushion มากข้ึนกลาวคือที่ความหนา 
6 10 และ 14 cm ผลของคา Gmax มีแนวโนมที่ลดลงตอเน่ืองเม่ือเพิ่ม
มวลของตัวอยางทดลอง ซ่ึงผลดังกลาวสอดคลองกับผลทางทฤษฎี 

 
5. สรุป 
ในบทความนี้เราศึกษาผลการปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอรตางๆ ของช้ิน
สวนกันการกระแทก ไดแก คา Stiffness coefficient k และ Damping 

ratio ζ   รวมถึงมวลรวมผลิตภัณฑ ที่มีตอคาความเรงสูงสุดที่เกิดข้ึนกับ
ผลิตภัณฑ โดยจําลองระบบบรรจุภัณฑดวยระบบ Mass-spring-

damper อยางงายที่รับ Impulsive load ถึงแมขอสมมติในการจําลองจะ
มีขอจํากัดที่ทําใหแบบจําลองไมตรงกับระบบจริงทั้งหมด แตการศึกษา
ดังกลาวจะชวยใหเกิดความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลการปรับเปลี่ยน
คาพารามิเตอรตางๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเลือกออกแบบชิ้นสวนกันการ
กระแทกไดเหมาะสมตอไป  
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคาพารามิเตอรตางๆ ที่มีตอ
คาความเรงสูงสุดของผลิตภัณฑ พบวาเม่ือเพิ่มคา Stiffness 

coefficient k ของ Cushion หรือในเชิงกายภาพเมื่อวัสดุกันกระแทกมี
ความแข็งมากขึ้น ความเรงสูงสุดจะเพิ่มข้ึนตามไปดวย ทั้งน้ีเพราะ
สปริงที่มีความแข็งมากขึ้น จะยุบตัวไดนอยลง สงผลใหคาแรงที่สงถาย
ไปสูผลิตภัณฑสูงข้ึน และเม่ือเพิ่มมวลรวมของผลิตภัณฑ คาความเรง
สูงสุดจะลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากดวยมวลที่เพิ่มข้ึน ความถี่ธรรมชาติของ
ระบบจะลดลง ซ่ึงสงผลใหขนาดความเรงซ่ึงแปรผันตามความถี่ธรรม
ชาติลดลงไปดวย และการปรับเปลี่ยนคา Damping ratio ζ พบวา คา 
ζ ประมาณ 0.25 จะใหผลคาความเรงสูงสุดที่ต่ําที่สุด  

ผลการทดสอบหา Dynamic Cushioning Curve สําหรับโฟม
ขนาดตางๆ พบวาการเพิ่มความหนาโฟมซึ่งสงผลใหคาความแข็งของ
วัสดุลดลง และคา Damping เพิ่มข้ึน จะทําใหคาความเรงสูงสุดลดลง 
และการเพิ่มมวลของผลิตภัณฑจะทําใหคาความเรงสูงสุดลดลงเชนกัน 
ซ่ึงผลการทดสอบดังกลาวสอดคลองเชิงคุณลักษณะกับผลวิเคราะหทาง
ทฤษฎี 
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ทดสอบ และกรุณาใหยืมอุปกรณ Accelerometer ในการทดสอบ 
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