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บทคัดยอ 

 
 โครงการนี้ศึกษาการออกแบบวัสดุกันกระแทกเพื่อใชปองกันผลิตภัณฑไมใหไดรับความ
เสียหายจากการตกกระแทกซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในการขนสง โดยในการออกแบบเลือกวัสดุกันกระแทก
นั้น จําเปนตองทราบถึงคุณสมบัติและลักษณะในการตอบสนองทางพลศาสตรของวัสดุกันกระแทก
เมื่อใชหุมมวลขนาดตางๆ คุณลักษณะของวัสดุกันกระแทกดังกลาวเปนที่รูจักในทางอุตสาหกรรม
เรียกวา Dynamic Cushioning Curve ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวาง Mass Density (อัตราสวน
ระหวางมวลและพื้นที่ของผลิตภัณฑ (kg/m2)) และความหนวงสูงสุด (G’s) ของกอนมวลที่เกิดจาก
การปลอยผลิตภัณฑตกกระแทกบนวัสดุกันกระแทกจากความสูงที่กําหนด ความหนวงสูงสุดจะบง
บอกถึงขนาดของแรงสูงสุดที่สงจากพื้นมายังกอนมวลผานวัสดุกันกระแทก 
 เพื่อที่จะหา Dynamic Cushioning Curve ของวัสดุกันกระแทกชนิดตางๆ เราจึงออกแบบ
การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D4168 - 95 โดยปลอยมวลขนาดตางๆ ซึ่งบรรจุในกลองที่รองไว
ดวยวัสดุกันกระแทกใหตกลงอยางอิสระ และวัดความเรงที่เกิดขึ้นกับมวลหลังจากตกกระแทกดวย
ตัววัดสัญญาณความเรง และพิจารณาหาคาความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้น เพื่อใหมวลตกอยางอิสระ เรา
สรางอุปกรณที่ไมซับซอนโดยไดพัฒนากลไกที่สามารถปลอยกลองทดสอบใหตกลงมากระทบพืน้เปน
แนวระนาบ และ ไมเกิดการหมุน หรือ เคลื่อนตัวในแนวระดับหลังจากกระทบพื้น กลไกดงักลาวใหผล
การทดสอบที่แมนยํา (Good Repeatability) 
 วัสดุกันกระแทกที่นํามาทดสอบมี 2 ชนิดไดแก Low Density Polyethylene (ETHAFOAM) 
และ Expandable Polystyrene ที่มีความหนาตางๆกัน จากขอมูลทดสอบเราสามารถสราง 
Dynamic Cushioning Curves ของวัสดุเหลานี้ได กราฟแสดงคุณลักษณะโฟมนี้จะใชในการ
ออกแบบเพื่อเลือกชนิดและขนาดของโฟมกันกระแทกเพื่อรองรับผลิตภัณฑตางๆเพื่อไมใหเกิดความ
เสียหายตอไป 
 จากผลการทดสอบเราไดวิเคราะหผลของพารามิเตอรตางๆ ไดแกมวลของผลิตภัณฑ ความ
หนาของวัสดุกันกระแทก และ ระดับความสูง วาจะมีผลตอความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นกับมวลอยางไร 
อีกทั้งไดสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรอยางงายเพื่อทํานายผลของพารามิเตอรตางๆเหลานี้ตอ
ความเรงสูงสุดของผลิตภัณฑ 
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ที่มวลทดสอบตางๆ เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสูง 64 เซนติเมตร 
รูปที่ 4.16 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและระดับความสงูที่ทาํการปลอย   32 

เมื่อโฟมหนา 3 เซนติเมตร มวลทดสอบ 5.60 กิโลกรัม 
รูปที่ 4.17 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและระดับความสงูที่ทาํการปลอย  32 

เมื่อโฟมหนา 3 เซนติเมตร 
รูปที่ 4.18 Dynamic Cushioning Curves ของ ETHAFOAM และ     33 

Expandable Polystyrene Foam ความหนา 5 เซนติเมตร  
และปลอยที่ระดับความสงู 64 เซนตเิมตร 

 



 ซ

รูปที่ 4.19 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและมวลทดสอบ    34 
ที่ความหนาโฟม 12 เซนติเมตร เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 79 เซนติเมตร 

รูปที่ 4.20 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและมวลทดสอบ    34 
ที่ความหนาโฟม 15 เซนติเมตร เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 79 เซนติเมตร 

รูปที่ 4.21 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและมวลทดสอบ    35 
ที่ความหนาโฟม 12 เซนติเมตร เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 94 เซนติเมตร 

รูปที่ 4.22 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและมวลทดสอบ    35 
ที่ความหนาโฟม 1 เซนติเมตร เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 94 เซนติเมตร 

รูปที่ 4.23 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและความหนาของโฟม   36 
ที่มวลทดสอบ 3.80 กิโลกรัม เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 64 เซนติเมตร 

รูปที่ 4.24 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและความหนาของโฟม   37 
ที่มวลทดสอบ 6.60 กิโลกรัม เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 64 เซนติเมตร 

รูปที่ 4.25 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและความหนาของโฟม   37 
ที่มวลทดสอบ 9.40 กิโลกรัม เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 64 เซนติเมตร 

รูปที่ 4.26 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและระดับความสงูที่ทาํการปลอย   38 
เมื่อโฟมหนา 3 เซนติเมตร มวลทดสอบ 5.60 กิโลกรัม 

บทที่ 5 
รูปที่ 5.1 Determining Cushion Thickness and Static Load Range,    41 

24” drop height, 2-5 drop average 
รูปที่ 5.2 ความเรงสูงสุดของชุดทดสอบบรรจุภัณฑ A เทียบกับ     44 

Dynamic Cushioning Curves ของผลิตภัณฑ  
ที่มีพืน้ที่รองรับเทากับ 0.21 X 0.30 ตารางเมตร 

รูปที่ 5.3 ความเรงสูงสุดของชุดทดสอบบรรจุภัณฑ B เทยีบกับ     44 
Dynamic Cushioning Curves ของผลิตภัณฑ  
ที่มีพืน้ที่รองรับเทากับ 0.21 X 0.30 ตารางเมตร 

รูปที่ 5.4 คาความเรงสูงสุด ณ ตําแหนงตางๆบนมวลทดสอบขนาด 4.80 กิโลกรัม   45 
ที่รองรับดวยวสัดุกันกระแทกเต็มพืน้ที ่ความหนาโฟม 5 เซนติเมตร  
ที่ระดับความสูง 64 เซนติเมตร 

รูปที่ 5.5 คาความเรงสูงสุด ณ ตําแหนงตางๆบนมวลทดสอบขนาด 4.80 กิโลกรัม   46 
ที่รองรับดวยวสัดุกันกระแทกเต็มพืน้ที ่ความหนาโฟม 7.5 เซนติเมตร  
ที่ระดับความสูง 64 เซนติเมตร 

 



 ฌ

รูปที่ 5.6 คาความเรงสูงสุด ณ ตําแหนงตางๆบนมวลทดสอบขนาด 4.80 กิโลกรัม   46 
ที่รองรับดวยวสัดุกันกระแทกเพียง 2/3 ของพืน้ทีเ่ดิม ความหนาโฟม 5 เซนติเมตร  
ที่ระดับความสูง 64 เซนติเมตร 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญ 

ในปจจุบันผูผลิตตางหันมาใหความสนใจกับการนําเอาความรูทางดานการออกแบบชิ้นสวน   
กันกระแทกเขามาใชกับการบรรจุภัณฑอยางแพรหลาย เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิด
ข้ึนกับผลิตภัณฑในระหวางขั้นตอนตางๆ กอนถึงมือผูอุปโภคบริโภค เชน จากการขนสงสินคา
ระหวางสถานที่ตางๆ การขนยายภายในโกดังเก็บสินคา เปนตน แตทั้งนี้การใชงานวัสดุกันกระแทก
ยอมกอใหเกิดรายจายที่เพิ่มข้ึนดวยเชนกัน ดังนั้นการออกแบบเลือกใชวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม 
ยอมทําใหลดคาใชจายดังกลาวลงได โครงการนี้จึงตองการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุกันกระแทก 
(Cushioning Material) สําหรับบรรจุภัณฑเพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจากแรงกระแทก (Shock) 
ที่สงผานไปยังผลิตภัณฑ และหา Dynamic Cushioning Curve ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวาง 
คาความเรงสูงสุดที่กระทํากับผลิตภัณฑซึ่งเกิดจากแรงกระแทก กับคา Mass Density ที่เปลี่ยนไป ณ 
ความสูงของการตกและความหนาของวัสดุกันกระแทกตางๆ โดย Dynamic Cushioning Curve นี้
จะใชเปนขอมูลสําคัญในการออกแบบเพื่อเลือกชนิดและขนาดของวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสมตอไป  

  
1.2 วัตถุประสงค 

1. ศึกษาวิธกีารออกแบบวัสดุกันกระแทก เพื่อใชบรรจุผลิตภัณฑที่ตองการ เพื่อปองกันการ
เสียหายที่เกิดจากการตก ในการขนสงได 

2. ศึกษาลักษณะของวัสดุกนักระแทก และ ผลของปจจัยตางๆตอคาความเรงสงูสดุที่จะ
เกิดขึ้น   ตอผลิตภัณฑ 

3. ออกแบบขั้นตอน รวมทัง้เครื่องทดสอบที่สามารถใชทดสอบวัสดุกันกระแทกอยางงายๆได 
4. ทดสอบวัสดุกันกระแทกตัวอยาง เพื่อหา Dynamic Cushioning Curve 
5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบ ไปใชออกแบบเลือกขนาดโฟมที่เหมาะสมในการบรรจุ

ผลิตภัณฑจริงได 
 

1.3 ขอบเขตของโครงการ 
ขอบเขตของโครงการสามารถแบงออกเปนสี่สวนคือ การสรางแบบจําลองเพื่อทํานายผล

ความเรงของผลิตภัณฑเมื่อรับแรงกระแทกในบทที่ 2 การออกแบบกลไกการปลอยมวลทดสอบในบท
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ที่ 3 การทดสอบเพื่อหา Dynamic Cushioning Curve และวิเคราะหผลในบทที่ 4 สุดทายคือการ
ออกแบบชิ้นสวนรองรับการกระแทกของผลิตภัณฑในบทที่ 5 

 
1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 โครงการนี้ใชระยะเวลาในการทดสอบรวมทั้งสิ้น 8 เดือน โดยขั้นตอนการดําเนินงานและ
ระยะเวลาที่ใชในแตละขั้นตอนไดแสดงไวในตาราง 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 ข้ันตอนการดําเนนิงานในระหวางเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2548 

เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1.ศึกษาคนควาขอมูล ชุดการ
ทดลองเกา และมาตรฐานตางๆ 

        

2.ออกแบบการทดสอบ และ 
ออกแบบอุปกรณการทดสอบ 
และ ศึกษาการใชอุปกรณ
รวมทัง้การติดตั้ง 

        

3.การสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรทํานายผล
ความเรงของผลิตภัณฑเมื่อรับ
แรงกระแทก 

        

4.ทําการทดสอบหา Dynamic 
Cushioning Curve 

        

5.สรุป วิเคราะหผล เขียน
รายงานประกอบโครงการ 

        

6.เตรียมการนาํเสนอโครงการ         

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 เขาใจหลักการทดสอบหา Dynamic Cushioning Curve ของวัสดุกันกระแทก หลักการ
ออกแบบชิ้นสวนรองรับการกระแทกสําหรับผลิตภัณฑ รวมทั้งประยุกตการทดสอบดังกลาวเพื่อ
นําไปใชจริงได  
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บทที่ 2 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือทํานายความเรงของผลิตภณัฑที่เกิดข้ึน
เมื่อรับแรงกระแทก 

 
ในบทนี้จะกลาวถึงการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชทํานายลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงของความเรงที่จะเกิดขึ้น เมื่อปจจัยตางๆเปลี่ยนไป โดยเริ่มจากการสรางแบบจําลอง
ทางกายภาพวาระบบประกอบไปดวยอะไรบาง จากนั้นจึงสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
นอกจากนี้เราไดทําการทดสอบหาคาคุณสมบัติของคาสัมประสิทธิ์สปริงเพื่อนํามาใชในแบบจําลอง 
 
2.1 ลักษณะความเรงของผลิตภัณฑเมื่อรับแรงกระแทก 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบถูกสรางขึ้นเพื่อที่จะใชทํานายลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของความเรงและความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นกับผลลิตภัณฑเมื่อไดรับแรงกระแทก รูป 2.1 
แสดงแบบจําลองทางกายภาพ (Physical Model) ของระบบบรรจุภัณฑเมื่อรับแรงกระแทกซึ่งจําลอง
ดวยระบบการเคลื่อนที่หนึ่งองศาอิสระ มวล – สปริง – แดมเพอร ซึ่งรับแรงกระแทกแบบ Impulse 
องศาอิสระที่เราพจิารณาในที่นี้คือระยะขจัดของกอนมวลซึ่งวัดเทียบกับตําแหนงสมดุลดังแสดงในรปู
ที่ 2.1 สวนประกอบตางๆในระบบมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
รูปที่ 2.1 ระบบ มวล-สปริง-แดมเพอร ที่ใชสรางแบบจําลองของการกระแทก 

 
มวลเปนตัวแทนของผลิตภัณฑ  โดยมีลักษณะเปนวัตถุแข็งเกร็งที่มีมวลเทากันกับผลิตภัณฑ  

สวนผลของวัสดุกันกระแทกจะถูกแทนที่ดวยระบบ สปริง-แดมเพอร  
สปริงจะออกแรงแกมวลเพื่อตอตานการเปลี่ยนแปลงรูปรางของตัวสปริงเอง สปริงจะทํา

หนาที่เปนตัวเก็บรักษาพลังงานศักยของระบบ ในที่นี้จําลองใหสปริงมีความสัมพันธระหวางแรงที่
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สปริงกระทําตอมวล และ ระยะที่สปริงเปลี่ยนรูปรางเปนความสัมพันธเชิงเสน (Linear spring) ดัง
แสดงในรูปที่ 2.2 

 
รูปที่ 2.2 ความสัมพนัธระหวางแรง และ ระยะยืดของสปริง 

kxFfk −=−=  

เมื่อ  คือ แรงที่สปริงกระทํากับมวล มีหนวยเปนนิวตัน;  คือ คาสัมประสิทธของสปริง (Stiffness 
coefficient) มีหนวยเปนนิวตันตอเมตร และ  คือ ระยะยืดหดของสปริงหดเขาหรือยืดออก มีหนวย
เปนเมตร 

F k

x

คาสัมประสิทธิ์ของสปริง k ในแบบจําลองนี้ ไดมาจากการทดสอบหาระยะหดตัวของวัสดุกัน
กระแทกเมื่อรับแรงกดขนาดตางๆนอกจากนี้คาสัมประสิทธิ์ของสปริงสามารถหาไดจากความสมัพนัธ 
stress- strain ทาง Mechanics of Materials แสดงในรูปที่ 2.3 ดังสมการที่ (1) 

 
รูปที่ 2.3 แบบจําลอง Simple Rod และ การหาคาคงที่ของสปริง (k) 

l
EAFk ==

δ
                                                          (1) 

เมื่อ E  คือ คาโมดูลัสความยืดหยุน (Modulus of Elasticity) หนวยเปนนิวตันตอตารางเมตร  
A คือ พื้นที่หนาตัดของวัสดุกันกระแทก หนวยเปนตารางเมตร และ l  คือ ความหนาของวัสดุกัน
กระแทก หนวยเปนเมตร จากสมการ (1) พบวาการเพิ่มพื้นที่หนาตัดวัสดุกันกระแทก A  และ ลด
ความหนา l  จะชวยเพิ่มคาความแข็งหรือสัมประสิทธของสปริง k รายละเอียดการทดสอบหาคา
สัมประสิทธิ์ของสปริง  และคา Young Modulus, k E  แสดงในหัวขอ 2.2  
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 แดมเพอรจะออกแรงเพื่อตอตานการเคลื่อนที่ของมวล โดยจะออกแรงกระทําแกมวลในทิศ
ทางตรงขามกับความเร็วของมวล แดมเพอรจะนําพลังงานออกไปจากระบบ แรงที่แดมเพอรกระทํา
กับมวล และ ความเร็วมีความสัมพันธดังนี้ 

 
รูปที่ 2.4 แดมเพอร และ การออกแรงของแดมเพอร 

xcFfd &−=−=  

จากรูปที ่ 2.4 คา  คือ Damping coefficient หนวยเปนนวิตัน-วินาทีตอเมตร หรือ กิโลกรัมตอ
วินาท ีและ คือความเร็วของมวล หนวยเปนเมตรตอวินาท ี

c

x&

 เนื่องจาก คา Damping coefficient (c ) สําหรับวัสดุกันกระแทกไมสามารถวัดได ดังนั้นใน
แบบจําลองเราสมมติคา  ในเทอมของ Damping ratio c ζ  โดยสมมติให ζ มีคาตางๆกันดังนี้คือ 
0.01, 0.05 และ 0.1 เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเรงที่คา Damping ratio 
ตางๆกัน 

ในแบบจําลองทางกายภาพเรามีสมมติฐานวาเมื่อผลิตภัณฑตกกระทบพื้น ผลิตภัณฑจะถูก
กระทําโดยการดล (Impulse) การที่ระบบรับแรงกระแทกแบบ Impulse อาจพิจารณาไดวาระบบมี
การสั่นแบบธรรมชาติเนื่องมาจากคาความเร็วเริ่มตนโดยไมมีแรงภายนอกมากระทํา ขณะเริ่มกระทบ
พื้น Initial Displacement วัดเทียบกับตําแหนงสมดุลเปนระยะ 

k
mg− และ มีความเร็วหลังกระแทก

เร่ิมตน (initial velocity) จะเทากับ gh2−  ดังแสดงในรูป 2.5 ความเร็วเริ่มตนเกิดจากการตก
อยางอิสระจากความสูง h ผลของ Initial Displacement และ Initial Velocity ทําใหมวลเกิดการสั่น
อยางธรรมชาติ (Free vibration) เปนระยะเวลาหนึ่งหลังจากตกกระแทกพื้น 
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รูปที่ 2.5 ระบบ มวล-สปริง-แดมเพอร และสภาวะเริ่มตนของระบบ 

 
รูปที่ 2.6 Free Body Diagram 

 
รูปที่ 2.6 แสดง Free Body Diagram (FBD) ของแบบจําลองทางกายภาพ จาก FBD เรา

สามารถเขยีนสมการอธิบายการเคลื่อนที่ของมวลดงันี ้
 

xmxckx
xmF

&&&

&&

=−−

=∑  

            0=++ kxxcxm &&&                                                                (2) 
 

โดยที่ 
k
mgx −

=)0(  และ ghx 2)0( −=&  
Displacement  ความเร็ว  และ ความเรง  หาไดจากคําตอบสมการ (2) ดังนี้  )(tx )(tx& )(tx&&

 

)cos(

)cossin()(

ψω

ωω
ζω

ζω

−=

+=
−

−

tCe

tBtAetx

d
nt

dd
tn

 

 
)sin()( εψωω ζω +−−= − tCetx d

t
n

n&  
 

)2cos()( 2 εψωω ζω +−−= − tCetx d
t

n
n&&  



 7
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เราพิจารณาหาความเรงสูงสุดได เมื่อ 0)( =tx&&& ซึ่งคาความเรงสูงสุดคือ 
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                         สําหรับ ( )εψω 2cos2 +−−= Cn 3/ψε >  หรือ ⎟
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3
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แบบจําลองทางคณิตศาสตรนี้สามารถทํานายผลคาความเรงสูงสุดของผลิตภัณฑที่มีมวล  คา
ตางๆและมีวัสดุกันกระแทกขนาดตางๆ ( คา k และ 

m

ζ  ตางๆ ) เมื่อปลอยตกกระแทกพื้นจากระดับ
ความสูง  คาใดๆ โดยคาความเรงสูงสุดที่ไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรนี้จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพกับผลการทดสอบในบทที่ 4 

h

 
2.2 การทดสอบเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สปริงและคาโมดูลัสความยืดหยุนของโฟม 

 
2.2.1 อุปกรณการทดสอบ 
• โฟมทดสอบ เปนชนิด LDPE (Low Density Polyethylene)  ETHAFOAM ประกอบ 

ดวย 4 ชุดการทดลอง ซึ่งมีขนาดพื้นที่และความหนาตางๆดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ชุดการทดสอบเพื่อหาคาสมัประสิทธิ์สปริงและคาโมดลัูสความยืดหยุนของโฟม 
ชุดการทดสอบ ความกวาง (m) ความยาว (m) พื้นที่ (m2) ความหนา (m) 

1 0.1075 0.2 0.0215 0.03 

2 0.1075 0.2 0.0215 0.06 

3 0.2 0.29 0.058 0.03 

4 0.2 0.29 0.058 1.03 
 

• แผนไมประกบโฟม เพื่อชวยกระจายแรงกดใหโฟมอยางสม่ําเสมอทั้งพื้นที่ 
• เครื่องทดสอบแรงกด ใชกดโฟมใหเกิดการยุบตัว 
• โหลดเซลล ใชหาขนาดแรงกด 
• ไดอัลเกจ ใชวัดระยะยุบของโฟมทดสอบ 
 
2.2.2 วิธีการทดสอบ 

1. ประกบโฟมที่ตองการทดสอบดวยแผนไม จากนั้นนําเขาเครื่องทดสอบแรงกด 
2. ติดตั้งโหลดเซลลและไดอัลเกจ เพิ่มแรงกดเล็กนอย จากนั้นตั้งคาแรงกดที่โหลด

เซลลและระยะยุบตัวที่ไดอัลเกจใหเปนศูนย 
3. เพิ่มแรงกดเรื่อยๆ โดยทําการบันทึกคาแรงกดทุกๆระยะยุบที่เพิ่มข้ึน 0.5 มม. 

ทดสอบจนระยะยุบมีคา 1 ซม. 
4. พล็อตกราฟระหวางแรงกดและระยะยุบ 
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2.2.3 ผลการทดสอบ 
จากผลการทดสอบจะสามารถแสดงผลไดดังรูปที่ 2.7นี้ 

F = 108404x

F = 51220x

F = 302662x

F = 146829x
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ชุดการทดสอบ 2
ชุดการทดสอบ 3
ชุดการทดสอบ 4

 
รูปที่ 2.7 ความสัมพนัธระหวางแรงกดและระยะยุบของโฟมทดสอบ 

 
2.2.4 วิเคราะหผลการทดสอบ 

 เมื่อประมาณกราฟที่ไดจากการทดสอบดวยกราฟเสนตรงที่ผานจุด (0,0) จะไดวาความชัน
ของกราฟแตละเสนก็คือคาสัมประสิทธิ์สปริงของโฟมทดสอบแตละชุด ดังสมการ 

kxF −=  

เมื่อ  คือ แรงกด ( ) , k คือ คาสัมประสิทธิ์สปริง (F N m xN ) และ  คือ ระยะยุบตัวของโฟมทด
สอบ ( ) เราอาจประมาณไดวาคาสัมประสิทธิ์สปริงและคาโมดูลัสความยืดหยุนมีความสัมพันธกัน
ดังสมการ 

m

l
EAk =  

เมื่อ E  คือ คาโมดูลัสความยืดหยุน ( 2m
N ), A  คือ พื้นที่ของโฟมทดสอบ ( ) และ  คือ ความ

หนาของโฟมทดสอบ ( ) เมือ่คํานวณคาโมดูลัสความยดืหยุนของโฟมจากผลการทดสอบแตละชุด
จะไดผลดังตารางที ่2.2  

2m l

m
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ตารางที่ 2.2 คาโมดูลัสความยืดหยุนที่ไดจากการทดสอบและการคํานวณ 
ชุดการทดสอบ k ( m

N ) A ( ) 2m l  ( ) m E ( 2m
N ) 

1 108404 0.0215 0.03 147500 
2 51220 0.0215 0.06 139400 
3 302662 0.058 0.03 152600 
4 146829 0.058 0.06 148100 

 
ในตารางที่ 2.2 จะพบวาคาโมดูลัสความยืดหยุนที่ไดจากการทดสอบแตละชุดมีคาใกลเคียง

กันและมีคาเฉลี่ยเทากับ 146,900 2m
N  
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บทที่  3 

การออกแบบกลไกปลอยมวลทดสอบ 
  
 เนื่องจากชุดทดสอบการตกอิสระซ่ึงพัฒนาขึ้นในโครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล ป
การศึกษา 2546 [1] ที่มีอยูเดิมนั้นยังคงมีปญหาในการใชงานอยูหลายประการ เชน ระยะเวลาที่ใช
ในการตั้งเครื่องที่ไมสามารถตอบสนองตอความตองการจํานวนการทดลองที่มากขึ้นเปนตน เราจึงได
พิจารณาเพื่อที่จะออกแบบและปรับปรุงชุดทดสอบใหมใหมีความสามารถที่สอดคลองกับเกณฑ
สําหรับ Free-Fall Package Drop Test รวมทั้งสิ้น 7 ขอ คือ 
 

1. ใหการตกกระทบพื้นของบรรจุภัณฑทดสอบที่เปนระนาบ (Drop Accuracy) 
2. ใหลักษณะการตกในแตละครั้งที่ใกลเคียงกัน (Repeatability) 
3. สามารถปรับเปลี่ยนระดับความสูงในการทดสอบไดโดยงาย (Adaptability) 
4. ระยะเวลาที่ใชในการตั้งเครื่อง (Setting time) 
5. ความงายในการใชงาน (Easy to use) 
6. ความแข็งแรงมั่นคง (Durability) และเสถียรภาพ (Stability) 
7. ความเหมาะสมทางราคา (Economy) 

 
 เกณฑทั้ง 7 ขางตนนี้จะถูกนําไปใชในการพิจารณาวาเหมาะสมหรือไมในการที่จะสรางชุด
ทดสอบใหม เมื่อเทียบกับความคุมคาของประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึนมาจากการใชชุดทดสอบใหม  และ
เปรียบเทียบสมรรถนะของชุดทดสอบใหมตางๆ  ที่ออกแบบวาชนิดใดเหมาะสมและสะดวกในการใช
งานมากที่สุดนั่นเอง ซึ่งจากการรวบรวมความคิดเบื้องตนเพื่อพัฒนากลไกนั้น พบวามีอยูดวยกัน
หลายทางเลือก และไดแบงกลุมของกลไกที่ออกแบบออกเปนสองกลุมคือ กลุมกลไกที่พัฒนาตอจาก
กลไกเดิมเพื่อการประหยัด และกลุมกลไกที่ออกแบบขึ้นใหมทั้งหมด ซึ่งกลไกทั้งสองกลุมนี้มี
รายละเอียดดังหัวขอ 3.1 และ 3.2 ตอไป 
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 3.1 กลไกที่พัฒนาตอจากกลไกเดิม 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 กลไกที่มีอยูเดิม 
 
โดยเมื่อทําการพิจารณาจากความสามารถที่มีอยูของชุดทดสอบเดิมดังแสดงในรูป

ที่ 3.1 จะสามารถพิจารณาขอดีและขอเสียไดดังนี ้
 

• ขอดีของการใชกลไกเดิม 
1. สามารถประหยัดเวลาและคาใชจายในการออกแบบและสรางกลไกใหม 
2. สามารถใชขอมูลการทดสอบเดิมเปนตัวตั้งตนเลวเก็บขอมูลเพิ่มเติมตอจากผลเดิม

ไดทันที 
• ขอเสียในการใชกลไกเดิม 

1. ใชเวลาในการตั้งเครื่องสูงในระยะเวลาอันจํากัดจึงไมสามารถทําการทดสอบซ้ํา
หลายๆครั้ง ใหไดผลการทดสอบที่นาเชื่อถือ 

2. การปรับความระนาบกับพื้นของกลองทดสอบทําไดลําบากเนื่องจากที่กึ่งกลางมวล
ทดสอบเชื่อมโยงดวยเชือกฟางกับกลไกจึงเกิดการหมุนไดงาย จึงใหการตกที่เปน
ระนาบไดยาก 

3. โครงสรางรองรับกลไกไมมีความมั่นคง เมื่อโยกกลไกโครงสรางจึงถูกโยกไปตามแรง
คนปลอยไดงาย จังหวะสุดทายที่มวลทดสอบหลุดจากกลไกจึงคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนระนาบๆไป 

4. ปรับความสูงไดยาก ไมแมนยํา และไมละเอียดเพียงพอ อีกทั้งชวงการทํางานยัง
คอนขางแคบและทําไดเฉพาะที่ความสูงต่ําๆเทานั้น  

5. หากทดสอบที่ความสูงมากๆแลวมวลทดสอบเกิดการกระดอนสายสงขอมูลอาจเกิด
การขาดเสียหายไดงาย 
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เราไดเร่ิมการออกแบบกลไกหลายๆแบบเพื่อแกไขขอเสียของกลไกการปลอยมวลทดสอบ
เดิมโดยการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนกลไกบางสวนโดยยังคงอาศัยกลไกเดิมเพื่อการประหยัด เปน 3 
ทางเลือกดังนี้ 

1) Roller Guide เปนการอาศัยกลไกการปลอยเดิม เพียงแคเพิ่มเติมลูกลอที่เรียงกันเปน
ระนาบสองขางของมวลทดสอบเพื่อหวังผลในการจัดระนาบการตกของมวลทดสอบดังแสดงในรูปที่ 
3.2 

2) Crab Mechanism กลไกนี้จะอาศัยเฉพาะโครงสรางของเดิมเทานั้นโดยสวนตัวของกลไก
ปลอยนั้นไดมีการออกแบบใหมเพื่อเลี่ยงวิธีการปลอยมวลทดสอบที่ตองอาศัยแรงกระทําในแนว
ระนาบกับโครงสรางซึ่งทําใหโครงสราง PVC โยกไปมา โดยใชการออกแรงกดในแนวตั้งแทนดังแสดง
ในรูปที่ 3.3 

 

      
              รูปที่ 3.2 Roller Guide           รูปที่ 3.3 Crab Mechanism 
 

3) Electromagnetic Mechanism เชนเดียวกับ Crab Mechanism กลไกนี้ก็จะอาศัยเฉพาะ
โครงสรางของเดิมเชนกันแตอาศัยการจายกระแสไฟฟาแกแมเหล็กไฟฟาเพื่อใหมีอํานาจดูดมวล
ทดสอบใหติดอยู และเมื่อหยุดการจายกระแส มวลทดสอบก็จะตกลงมาแบบอิสระนั่นเอง โดย
สามารถจัดระนาบที่ตัวแมเหล็กไฟฟาเพื่อใหการตกนั้นเปนการตกแบบระนาบได 

โดยในสวนของแบบที่พัฒนาตอจากชุดกลไกเดิมนั้นยังคงมีลักษณะการติดตั้งเปนการแขวน
มวลทดสอบอยูเชนเดิม จึงยังไมสามารถแกไขใหใชงานไดดีนักสวนแบบที่มีการนําแมเหล็กไฟฟาเขา
มาชวยนั้นแมวาจะชวยจัดระนาบและการทดสอบทําไดงายก็จริงแตมีความยุงยากในเชิงอุปกรณอยู
มากอีกทั้งราคาอุปกรณที่ใชก็คอนขางแพงอีกดวย  เราจึงไดมีการพัฒนาออกแบบกลไกเพิ่มเติมข้ึน
ใหมตามแนวคิดในการปลอยมวลทดสอบโดยการที่กลไกจะรองขางใตมวลทดสอบแลวจึงปลอยให
ตก ดังจะไดอธิบายในหัวขอถัดไป 
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3.2 กลไกที่ออกแบบเพื่อสรางขึ้นใหม 
 ในสวนของแบบที่จะสรางขึ้นใหมนี้จะไมไดอาศัยการติดตั้งดวยการแขวนเชนเดิมแตอาศัย
การวางมวลทดสอบลงบนกลไกที่จัดระนาบไวแลว และมวลทดสอบจะตกอิสระเมื่อเราปลดกลไกที่
รองรับอยูออก ซึ่งประกอบดวยกลไกที่แตกตางกัน 5 แบบ ไดแก Slot Mechanism, Single Hinge 
Mechanism, Dead Point Mechanism, Dual Hinge with Slide Key Mechanism และ T-Lever 
Mechanism ซึ่งจะเปนทางเลือกในการพิจารณานํามาใชงานตอไป โดยแตละแบบจะมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 

     
            รูปที ่3.4 Slot Mechanism                รูปที่ 3.5 Single Hinge Mechanism 

 
1) Slot Mechanism เปนกลไกที่ปลอยมวลทดสอบโดยดึงลูกลอที่รองขางใตมวลทดสอบ

ออกดานขาง (มีตัวรอง 2 ขาง แลวดึงออกพรอมๆกัน) ซึ่งตองการกลไกที่มีความแมนยํามากๆ 
เนื่องจากการตกจะเปนระนาบหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความพรอมกันของการดึงทั้งสองขางดงัแสดงในรปู
ที่ 3.4  

2) Single Hinge Mechanism ดังแสดงในรูปที่ 3.5 กลไกนี้อาศัยการคำนวณตําแหนง 
การวางกลองทดสอบบนบานพับที่ยาวตามกําหนด ซึ่งเมื่อปลดสลักแลวกลไกจะใหการตกแบบอิสระ 
โดยมีการคํานวณหาตําแหนงการวางกลองทดสอบบนบานพับดังนี้ 

 
รูปที่ 3.6 การหาตําแหนงวางกลองทดสอบ 

 
 ในการทดสอบตองการ ใหกลองทดสอบตกแบบอิสระ คือกลองไมไถลลงมาตามบานพับ 
เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 3.6 จะไดวา จุด a บนบานพับจะตองมีความเรงเชิงเสนมากกวาคาความเรง
ของจุด a บนกลองซึ่งเทากับ g 
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 จาก    ∑ OM    =   αOI  
สมมติใหไมมีแรงเสียดทานที่จุดหมุน 

จะได      
2
Lmg    =   α⎟
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ดังนั้นความเรงเชิงเสนของจุด a บนบานพับ เทากับ  αx    =   ⎟
⎠
⎞

⎜
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⎛

L
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2
3  

 และจาก            ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

L
gx

2
3    >   g  

 หรือ                       >   x L
3
2  

จึงตองวางกลองทดสอบใหขอบกลองหางจากจุดหมุนบานพับอยางนอย
3
2 ของความยาวบานพับ 

3) Dead Point Mechanism มีลักษณะคลายกับแบบ Single Hinge แตใชแนวคิดเรื่องจุด
ตาย เขามาแทนที่การใชสลักดังแสดงในรูปที่ 3.7 

4) Dual Hinge with Slide Key Mechanism ใชบานพับสองบานรองรับมวลทดสอบไวและ
ล็อคดวยสลัก เมื่อดึงสลักออกบานพับทั้งสองจะเปดออกพรอมๆกันปลอยใหมวลทดสอบตกลงดัง
แสดงในรูปที่ 3.8 

     
      รูปที ่3.7 Dead Point Mechanism       รูปที ่3.8 Dual Hinge with Slide Key Mechanism 

 
 

 
รูปที่ 3.9 T-Lever Mechanism 
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5) T-Lever Mechanism ดังแสดงในรูปที่ 3.9 มีลักษณะคลายกับแบบที่ 4) คือแบบ Slide 
Key แตใชคันโยกรูปตัว T-Lever Mechanism ไปรองรับที่กึ่งกลางบานพับทั้งสองจึงใหความสมดุลดี 
และสามารถปลอยมวลทดสอบไดงายกวาการใชสลัก การตกที่ไดจึงเปนระนาบกวานั่นเอง 
 
3.3 การประเมินคุณสมบัติของแตละกลไกและพิจารณาเลือกแบบที่ใชงานจริง 

ในแบบกลไกทั้งหาที่กลาวมาขางตนนั้นในแบบ Roller ตองการความแมนยําในการสราง
และใชกลไกมากเกินไป การรองรับมวลทดสอบจึงมุงไปที่ชุดกลไกชนิดบานพับแทนเปนที่มาของแบบ
กลไก Single Hinge และ แบบจุดตายซึ่งใหผลในการจัดระนาบและการใชงานงายมาก แตเนื่องจาก
การคํานวณในกรณีของกลไก Single Hinge จะพบวาสวนฐานที่รองรับนั้นจะตองมีความยาวถึง 

3
2  

ของความยาวบานพับ นั่นคือจะไมสามารถทําการทดสอบที่ระดับความสูงต่ํากวานั้นได กลไกแบบ
สองบานพับซึ่งไมมีปญหาในจุดนี้จึงเหมาะสมในการใชงานมากกวานั่นเอง ดังนั้นชุดทดสอบที่ผาน
การพิจารณาแลวพบวาเหมาะสมที่สุดตามขอกําหนดและตามการใชงานก็คือ แบบ T-Lever 
Mechanism ซึ่งตัวกลไกใหความสมดุลแกมวลทดสอบดีกวาแบบ Slide Key ซึ่งผลการพิจารณา
กลไกตางๆขางตนและประเมินตามเกณฑทั้ง 7 ที่กลาวไปแลวสามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.1  

 
ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของแบบกลไกชุดทดสอบดานตางๆ โดยสัญลักษณ O คือผานความ

ตองการในการใชงาน สวน X คือไมผานความตองการในการใชงาน 
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Old X X X X X X N/A 
Roller Guide O O O X X X O 
Crab X O O X X X O 

Based On 
Old 

Electromagnetic O X O O O O X 
Slot O X X O X X O 
Single Hinge O O X X X O O 
Dead Point O O X O O O O 
Slide key O O X O X O O 

New Design 

T-Lever O O O O O O O 
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 รายละเอียดในสวนของการเปรียบเทียบสมรรถนะของกลไกแตละแบบตามเกณฑทั้ง 7
ขางตนนั้นไดแสดงเพิ่มเติมไวในภาคผนวกที่ ก.1 
 หลังจากไดขอสรุปแลวจึงทําการออกแบบ T-Lever Mechanism โดยละเอียดอีกครั้งและ
สรางชุดกลไกทดสอบขึ้นจริงเพื่อการใชงานดังแสดงในรูปที่ 3.10 โดยมีชวงการทํางานที่สามารถ
ทดสอบไดคือ 

• มวลที่ทดสอบไมเกิน 15 กิโลกรัม 
• ขนาดกลองที่ทดสอบ กวาง 31 เซนติเมตร ยาว 41 เซนติเมตร 
• ความสูงที่สามารถทดสอบไดอยูในชวง 64 ถึง 114 เซนติเมตร 
• สามารถปรับความสูงโดยละเอียดไดเพิ่มข้ึนครั้งละ 5 เซนติเมตร 

 

    
รูปที่ 3.10 รูปถายชุดกลไกทดสอบการตกอิสระที่สรางขึ้น 

 
3.4 เปรียบเทียบผลการทดสอบจากกลไกเดิมและกลไกที่สรางขึ้นใหม 

เพื่อเปรียบเทียบกลไกเดิมและกลไกที่สรางขึ้นใหม จึงไดทําการทดสอบหาความเรงสูงสุดที่
เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑซ้ําๆกัน 5 คร้ังโดยใชกลไกทั้งสองเปรียบเทียบกัน ที่บรรจุผลิตภัณฑมวล 6.6 
กิโลกรัม ใชวัสดุกันกระแทกหนา 3 เซนติเมตร และปลอยจากความสูง 64 เซนติเมตร 
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ผลการทดสอบจากชุดกลไกเดิม 

 
รูปที่ 3.11 ความเรงที่เกิดที่เวลาตางๆเมื่อปลอยผลิตภัณฑดวยกลไกเดิม 

 
ความเรงสูงสุดที่ไดจากการทดสอบดวยกลไกเดิมจํานวน 5 ครั้ง 
 
การทดสอบครั้งที่ 1 94.7 G’s 
การทดสอบครั้งที่ 2 72.0 G’s 
การทดสอบครั้งที่ 3 60.7 G’s 
การทดสอบครั้งที่ 4 80.1 G’s 
การทดสอบครั้งที่ 5 70.5 G’s 
 
คา Standard Deviation ของผลการทดสอบ = 11.4 G’s  
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ผลการทดสอบจากกลไกที่สรางขึ้นใหม 

 
รูปที่ 3.12 ความเรงที่เกิดที่เวลาตางๆเมื่อปลอยผลิตภัณฑดวยกลไกที่สรางขึน้ใหม 

 
ความเรงสูงสุดที่ไดจากการทดสอบดวยชุดกลไกที่สรางขึ้นใหมจํานวน 5 ครั้ง 
 
การทดสอบครั้งที่ 1 102.6 G’s 
การทดสอบครั้งที่ 2 102.5G’s 
การทดสอบครั้งที่ 3 103.8 G’s 
การทดสอบครั้งที่ 4 103.4 G’s 
การทดสอบครั้งที่ 5 101.3 G’s 
 
คา Standard Deviation ของผลการทดสอบ =  0.9 G’s 
 

เมื่อทําการพิจารณาจากรูปที่ 3.11 และ3.12  และเปรียบเทียบคา Standard Deviation จะ
พบวาคาความเรงที่ไดจากการทดสอบแตละครั้งโดยใชกลไกที่สรางขึ้นใหมจะมีคาใกลเคียงกัน
มากกวาการทดสอบโดยใชกลไกเดิม 
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บทที่ 4 
การทดสอบเพื่อหา Dynamic Cushioning Curve และความสัมพันธ

ระหวางคาความเรงสูงสุดและตัวแปรตางๆ 
 
 ในบทนี้เราทําการทดลองเพื่อหา Dynamic Cushioning Curve สําหรับวัสดุโฟมกันกระแทก 
ตัวอยาง 2 ชนิด ไดแก Low Density Polyethylene (ETHAFOAM) และ Expandable Polystyrene 
โดย Dynamic Cushioning Curve เปนคุณสมบัติของวัสดุกันกระแทกที่แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางความเรงสูงสุด (ในหนวย G’s) ที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑที่รองรับดวยโฟมที่นํามาทดสอบตอ 
Mass Density หรือมวลรวมตอหนึ่งหนวยพื้นที่เมื่อเกิดการกระแทก ความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นกับ 
Mass Density คาหนึ่งๆบงบอกถึงแรงสูงสุดที่สงถายจากพื้นไปยังผลิตภัณฑโดยผานวัสดุกัน
กระแทก ถาเลือกวัสดุกันกระแทกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความเรงหรือแรงดังกลาวจะมีระดับลดลง 

ในการทดสอบเพื่อศึกษา Dynamic Cushioning Curve สําหรับวัสดุกันกระแทก เราไดทํา
การออกแบบการทดสอบระบบบรรจุภัณฑตัวอยางเมื่อรับแรงกระแทกจากการปลอยตกอิสระ (Free-
Fall Package Drop Test) โดยทําการปลอยมวลทดสอบขนาดตางๆซึ่งรองรับดวยวัสดุกันกระแทก 
จากระดับความสูงที่กําหนด และวัดคาความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑโดยตัววัดสัญญาณ
ความเรง (Accelerometer) ที่ติดตั้งบนมวลทดสอบ โดยสัญญาณความเรงจะสงไปที่เครื่องวิเคราะห
สัญญาณพลวัต (Dynamic Signal Analyzer) เพื่อแสดงผล 

เนื่องจากในการทดสอบเราไมสามารถนําผลิตภัณฑของจริงมาทดสอบไดเพราะวาอาจเกิด
ความเสียหายขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ ฉะนั้น การทดสอบจึงตองอางอิงมาตรฐาน ASTM (American 
Society of Testing and Materials) D 4168-95 [2] (รายละเอียดสามารถดูไดจากภาคผนวก ข.3) 
ที่มีการใชมวลทดสอบ (Test Block) เปนตัวแทนของผลิตภัณฑจริง 
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4.1 อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 
รูปที่ 4.1 แสดงการติดตั้งการทดสอบ โดยอุปกรณที่ใชมีรายละเอียดดังนี้ 

                 
(ก)                                                   (ข) 

รูปที่ 4.1 การติดตั้งชุดการทดสอบ 

1) ชุดทดสอบ 
ชุดทดสอบเปนกลไกที่ทาํหนาที่ในการปลอยใหกลองบรรจุมวลทดสอบตกอยางอิสระและ

เปนระนาบ จากระดับความสูงซึ่งสามารถปรับคาไดภายในพิสัยและความละเอียดทีก่ําหนดในบทที3่ 
 

          
(ก)                                                   (ข) 

รูปที่ 4.2 ชุดทดสอบ (ก) กลไกที่ใชในการปลอยกลองบรรจุมวลทดสอบ  
(ข) การติดตั้งกลอง บรรจุมวลทดสอบบนกลไก 
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2) กลองบรรจุมวลทดสอบ 
ทําจากกลองกระดาษขนาด 31 x 40 x 31 ลูกบาศกเซนติเมตร ภายในกลองบรรจุโฟม

บริเวณดานขางทั้ง 4 ดานเต็มพื้นที่ ทําหนาที่ยึดมวลทดสอบไมใหมีการเคลื่อนที่ในแนวดานขาง 
เพื่อใหการทดสอบมีความถูกตองตามจุดประสงคการทดลองใหมากที่สุด 

                        
                                 (ก)                                    (ข) 

รูปที่ 4.3 กลองบรรจุมวลทดสอบ (ก) กลองกระดาษ (ข) โฟมที่ใชบรรจุภายในกลอง  
โดยมีขนาดภายในเทากับขนาดของมวลทดสอบ 

3) มวลทดสอบ 
ประกอบดวย กลองโลหะ ขนาดความกวาง 21 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 15 

เซนติเมตร มีลักษณะเรียบทั้ง 5 ดานโดยไมมีฝาปด มวล 1.5 กิโลกรัม และมวลเพิ่มเติม ทําจากไม
อัดมีมวลแผนละ 0.33 กิโลกรัม จํานวน 10 แผน และทําจากเหล็กมีมวลแผนละ 1.40 กิโลกรัม 
จํานวน 4 แผน โดยในการทดสอบ แผนไมอัด และ/หรือแผนเหล็กใหยึดติดเปนวัตถุแข็งเกร็งเดียวกัน 
เพื่อใหการทดสอบมีความถูกตองตามจุดประสงคการทดลองใหมากที่สุด โดยไมอัดแผนบนสุดมีการ
ติดตั้งตัววัดสัญญาณความเรงที่เกิดขึ้นกับมวลทดสอบ 

 

                 
   (ก)               (ข) 

รูปที่ 4.4 มวลทดสอบ (ก) กลองอะลูมิเนียม (ข) แผนไมอัดและเหล็กทีใ่ชในการทดสอบ 
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4) ตัววัดสัญญาณความเรง (Accelerometer) 
เปนอุปกรณที่ใหคาประจุไฟฟาแปรผันตรงกับความเรงที่วัด สัญญาณไฟฟาเมื่อผาน 

Charge Amplifier จะอานคาไดเปนความตางศักยที่เปลี่ยนไป การใชงานทําไดโดยยึดตัววัดกับฐาน
ติดตั้งซึ่งจะยึดกับมวลทดสอบดวยขี้ผ้ึง สัญญาณความเรงที่ไดจะแสดงผลดวยเครื่องวิเคราะห
สัญญาณพลวัต ซึ่งตัววัดสัญญาณที่ใชในการทดสอบนี้ใช DeltaTron™ Type 4507 B 001 [3] ซึ่งมี
คุณสมบัติในการใชงานดังนี้ 

 

                 
        (ก)             (ข) 

รูปที่ 4.5 ตัววดัสัญญาณความเรง (ก) ตัววัดสัญญาณความเรงที่ใชในการทดสอบ (ข) การติดตั้งตัว
วัดสัญญาณความเรง สังเกตไดวาทิศทางของลูกศรบนตัววัดจะอยูใน 

ทิศทางเดียวกบัทิศทางที่ตองการวัดคา 

Reference Sensitivity at 159.2 Hz (ω  = 1000 s-1) , 20 2s
m RMS, 

4 mA supply current and 22 oC   :   0.988 2−ms
mV  (9.68 g

mV ) 
Frequency Range :  Amplitude (± 10%) :           0.1 Hz to 6 kHz 
               Phase (± 5 o) :            0.5 Hz to 5 kHz 
Mounted Resonance Frequency :               18 Hz 
Transverse Sensitivity : 
Maximum (at 30 Hz , 100 2s

m ) :               < 5% re Reference Sensitivity 
Transverse Resonance Frequency :            > 18 Hz 
Calculate values for TEDS :    Resonance frequency :           20.5 Hz 
    Quality factor @ fres :                  88 

Amplitude slope :           -2.3% / decade 
High pass cut-off frequency :                     0.03 Hz 
Low pass cut-off frequency :                    500 kHz 

Measuring Range :                   ± 7000 2s
m  peak (± 714 g peak) 

Polarity of the electrical signal is positive for an acceleration in the direction of the arrow on the 
drawing. 
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5) เครื่องวิเคราะหสญัญาณพลวัต (Dynamic Signal Analyzer) 
อุปกรณชนิดนี้จะรับคาความตางศักยไฟฟาจากตัววัดสัญญาณความเรง แลวมีการแสดงคา

ดังกลาวออกมาไดทั้งเชิงเวลาและเชิงความถี่ โดยในการทดสอบนี้ ใชเครื่องวิเคราะหสัญญาณ
แสดงผลออกมาในรูปของคาความเรงของมวลทดสอบตามเวลาที่เปลี่ยนไป 

 

 
รูปที่ 4.6 เครื่องวิเคราะหสัญญาณพลวัต AgilentTM35670A ที่ใชในการทดสอบ [4] 

 
6) วัสดุกันกระแทก (Cushioning Material) 
ชนิดของตัววัสดุกันกระแทกที่นํามาใชในการทดสอบนี้ เราเลือกใชโฟม 2 ชนิด ชนิดแรกคือ 

Low-Density Polyethylene (LDPE) J 4324 (ชื่อทางการคา ETHAFOAM) โดยเลือกใชความหนาที่ 
1.00 – 15.00 เซนติเมตร (หนาแผนละ 1 เซนติเมตร จํานวน 15 แผน) สวนอีกหนึ่งชนิดคือ 
Expandable Polystyrene (ซึ่งนํามาเปรียบเทียบเฉพาะคุณสมบัติบางประการเทานั้น) ที่ความหนา 
1.25 – 10.00 เซนติเมตร (หนาแผนละ 1.25 เซนติเมตร จํานวน 8 แผน) โฟมทั้งสองชนิดมีขนาด
กวาง 21 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สาเหตุที่เลือกใช LDPE เปนวัสดุหลักในการทดสอบ
เนื่องจากเปนวัสดุที่หางายในทองตลาด และยังสามารถพบเห็นไดในงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป ซึ่ง 
LDPE ที่นํามาทดสอบนั้นมีคุณสมบัติดังนี้ 

• Physical Appearance  : Sheet / Bag / Roll / Block 
• Apparent Density  : 1.7 3ft

Pound  หรือ 29.5 - 35 3m
kg  

• Tensile strength , 2cm
kg  

  Horizontal line               : 6.5 
  Vertical line                  : 3.6 

• Shear strength , cm
N  

  Horizontal line               : 32.5 
  Vertical line                  : 21.7 

• Hardness in compression         : 0.27 
Tolerance                                  :+5 / -0 cm 
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       (ก)               (ข) 

รูปที่ 4.7 วัสดุกันกระแทกที่ใชในการทดสอบ (ก) โพลเีอธลีีนชนิดความหนาแนนต่ํา J4324 
(ข) โพลีสไตรีนที่ใชในการทดสอบ 

 
4.2 ขั้นตอนการทดสอบ 

1) เตรียมมวลทดสอบ 
 มวลทดสอบประกอบดวย กลองโลหะ (รูปที่ 4.4 ก) แผนไมที่จะใสไวชั้นบนสุดเพื่อใชติดตัว
วัดสัญญาณความเรง (รูปที่ 4.5) แผนไมและแผนเหล็กที่ใชเปนมวลเพิ่มเติม (รูปที่ 4.4 ข) จากนั้น
เลือกคามวลที่ตองการ ใสเพิ่มเติมลงในกลองโลหะกอน (รูปที่ 4.8 ก) แลวจึงใสแผนไมที่ติดตัววัด
สัญญาณความเรงลงไป และล็อคใหแนน (รูปที่ 4.8 ข) โดยมวลที่ทดสอบและ Mass Density ซึง่มคีา
เทากับมวลทดสอบตอพื้นที่รับแรงกระแทก (พื้นที่โฟม เทากับ 0.21 x 0.30 = 0.063 ตารางเมตร) มี
คาตามตารางที่ 4.1 
 

    
(ก)                                                         (ข) 
รูปที่ 4.8 การเตรียมมวลทดสอบ (ก) การใสมวลเพิม่เตมิ  

(ข) มวลทดสอบเมื่อใสแผนไมที่ติดตัววัดสัญญาณความเรงแลว 
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ตารางที่ 4.1 แสดงคามวลทดสอบและ Mass Density 
มวลเพิม่เติม (แผน) 
ไม เหล็ก 

มวลทดสอบ 
( kg ) 

Mass Density 
( 2m
kg ) 

0 0 1.80 28.57 
3 0 2.80 44.44 
6 0 3.80 60.32 
9 0 4.80 76.19 
3 2 5.60 88.89 
6 2 6.60 104.8 
9 2 7.60 120.6 
3 4 8.40 133.3 
6 4 9.40 149.2 
9 4 10.40 165.1 

 
2) เตรียมกลองใสมวลทดสอบและโฟม 

 ใสโฟมบุดานขางกลอง และใสโฟมที่จะใชเปนวัสดุกันกระแทกรองรับดานลางตามความหนา 
(จํานวน) ที่ตองการ 
 

               
                             (ก)                                                           (ข) 

รูปที่ 4.9 การเตรียมกลองใสมวลทดสอบและโฟม (ก) การใสโฟมบุดานขางกลอง 
(ข) การใสโฟมรองรับดานลาง 
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3) บรรจุมวลทดสอบ 
 ใสมวลทดสอบที่ไดเตรียมไวตามขอที่ 1 ลงไปในกลองใสมวลทดสอบกดใหแนบสนิทกับโฟม 
ดานลาง 
 

 
รูปที่ 4.10 การบรรจุมวลทดสอบลงในกลองทดสอบ 

 
4) ติดต้ังตัววัดสัญญาณความเรง 

 ติดตั้งตัววัดสัญญาณความเรงที่จุดกึ่งกลางของแผนไม โดยอาศัยขี้ ผ้ึง  จากนั้นตอ
สายสัญญาณจากตัววัดสัญญาณความเรงไปยังเครื่องวิเคราะหสัญญาณพลวัต 
 

             
(ก)                                                 (ข) 

รูปที่ 4.11 การติดตั้งตัววัดสัญญาณความเรง (ก) การทาขี้ผ้ึง  
(ข) การติดตัววัดสัญญาณความเรงลงบนแผนไม 

 
5) ปรับระดับความสูงทดสอบ 
เลื่อนกลไกที่จะปลอยกลองใหไดระดับความสูงที่ตองการ และล็อคใหแนน โดย ความสูงที่

จะทําการปลอยมวลทดสอบแบงเปน 7 ระดับ คือ 64 , 74 , 79 , 84 , 94 , 104 และ 114 เซนติเมตร 
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6) ต้ังกลองทดสอบบนชุดกลไก 
 ยกบานพับของชุดกลไกขึ้นและกดคันโยกคางไว จากนั้นจึงวางกลองทดสอบลงบนบานพับ
ทั้งสองขาง โดยพยายามจัดใหอยูตรงกลางดังแสดงในรูป 4.2 ข 

7) ปลอยกลองทดสอบ 
 ยกคันโยกขึ้นอยางรวดเร็ว  (รูปที่ 4.2 ก) กลองจะตกลงมา (ในขั้นตอนนี้ตองคอยสังเกต
ลักษณะการตกดวย เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดขึ้น เชน กลองตกไมเปนระนาบ หรือมีการไถล
ลงมาตามคันโยก เปนตน) 

8) บันทึกผลการทดสอบ 
 สัญญาณความเรงจะถูกสงไปยังเครื่องวิเคราะหสัญญาณพลวัต เพื่อแสดงผลคาความเรง 
ณ เวลาตางๆ ดังตัวอยางแสดงในภาคผนวก ค.3 และเพื่อบันทึกคาความเรงสูงสุด 

9) ทําการทดสอบซ้ํา 
ทําการทดสอบซ้ําอีก 4 คร้ัง และนําคาความเรงสูงสุดที่ไดทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย 

 
4.3 ผลการทดสอบหา Dynamic Cushioning Curves และการวิเคราะหผลของ
พารามิเตอรตางๆตอคาความเรงสูงสุด  
 รูปที่ 4.12 – 4.14 แสดง Dynamic Cushioning Curves จากการทดสอบ ETHAFOAM ที่
ความหนาตางๆ ที่ระดับความสูง 64, 79 และ 94 เซนติเมตร ตามลําดับ 
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รูปที่ 4.12 Dynamic Cushioning Curves ที่ความหนาของโฟมตางๆ 

เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 64 เซนติเมตร 

( 2m
kg ) 



 29

0

50

100

150

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Mass Density

G
-m

ax
 (G

's
)

foam 3 cm
foam 6 cm
foam 9 cm
foam 12 cm
foam 15 cm

 
รูปที่ 4.13 Dynamic Cushioning Curves ที่ความหนาของโฟมตางๆ 

เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 79 เซนติเมตร 
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รูปที่ 4.14 Dynamic Cushioning Curves ที่ความหนาของโฟมตางๆ 

เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 94 เซนติเมตร 
 
 
 
 

( 2m
kg ) 

( 2m
kg ) 



 30

 ในรูปที่ 4.12 เมื่อทดสอบปลอยจากระดับความสูง 64 เซนติเมตร ลักษณะกราฟสามารถ
แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ กลาวคือ 1) สําหรับโฟมหนา 4 และ 5 เซนติเมตร คาความเรงสูงสุดลดลง
เมื่อเพิ่มมวลทดสอบหรือ Mass Density 2) สําหรับโฟมหนา 2 และ 3 เซนติเมตร การเปลี่ยนมวล
ทดสอบไมไดสงผลอยางมีนัยสําคัญตอคาความเรงสูงสุด และ 3) สําหรับโฟมหนา 1 เซนติเมตร คา
ความเรงสูงสุดมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อมวลทดสอบหรือ Mass Density เพิ่มข้ึน และเมื่อเปรียบเทียบ
กราฟแตละเสน การเพิ่มความหนาโฟมทําใหคาความเรงสูงสุดลดลง 
 ในรูปที่ 4.13 เมื่อทดสอบปลอยจากระดับความสูง 79 เซนติเมตร แนวโนมของกราฟมี
ลักษณะเดียว กลาวคือที่ความหนาใดๆ คาความเรงสูงสุดจะมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มมวลทดสอบ 
หรือ Mass Density เชนเดียวกับรูปที่ 4.12 การเพิ่มความหนาโฟมชวยลดคาความเรงสูงสุดลง แต
ผลนี้จะมีนัยสําคัญเมื่อโฟมมีความหนาไมมากเทานั้น จากรูปที่ 4.13 จะเห็นวาเมื่อเปลี่ยนความหนา
จาก 3 เซนติเมตร ไปเปน 6 เซนติเมตร จะทําใหคาความเรงสูงสุดลดลงอยางมากที่ Mass Density 
คาหนึ่งๆ และที่ความหนาโฟม 3 เซนติเมตร ใหคาความเรงสูงสุดเพิ่มและลดกลับไปมา โดยคา
ความเรงสูงสุดมีแนวโนมคอนขางคงที่เมื่อเพิ่ม Mass Density (แกวงตัวรอบๆคากลางคาหนึ่ง) การ
แกวงตัวนี้ นาจะเปนผลมาจากลักษณะโฟมที่บาง เมื่อรับแรง โฟมจะมีระยะยบุตัวมากเทยีบกบัความ
หนาเดิม ซึ่งทําใหโฟมตองใชเวลาในการคืนตัวนาน และในการทดสอบแตละครั้งอาจจะทิ้งชวงนาน
ไมเทากัน จึงทําใหคุณสมบัติของโฟมไมคงที่ และหากเปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่ปลอยกลอง
จากความสูง 64 เซนติเมตร ก็จะพบวาคาความเรงสําหรับโฟมหนา 3 เซนติเมตรคอนขางคงที่เชนกัน 
 ในรูปที่ 4.14 ที่ความหนา 6 และ 12 เซนติเมตร คาความเรงสูงสุดยังคงมีแนวโนมลดลง
เล็กนอยเมื่อเพิ่มมวลทดสอบหรือ Mass Density ในขณะที่ความหนา 1 และ 2 เซนติเมตร คา
ความเรงสูงสุดกลับเพิ่มข้ึนเมื่อเพิ่มมวลทดสอบ และที่ความหนา 3 เซนติเมตร การเพิ่มมวลทดสอบ
แทบจะไมสงผลตอคาความเรงสูงสุด 
 จากทั้งสามรูปจะพบวาที่โฟมความหนานอยๆจะสงผลใหคาความเรงสูงสุดมีแนวโนมเพิม่ข้ึน
เมื่อเพิ่ม Mass Density ทั้งนี้นาจะเปนผลมาจากการที่โฟมความหนานอยมีระยะยุบตัวที่ทําใหเกิด
ความเครียดมากเกินชวงคุณสมบัติ Linear Elastic ที่พิจารณา เมื่อรับแรงกระทํามากๆ (Mass 
Density สูงๆ) ซึ่งในชวงนี้คาสัมประสิทธสปริงของโฟมจะมีคาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและทําใหคา
ความเรงสูงสุดเพิ่มข้ึน 
 รูปที่ 4.15 แสดงความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดที่ความหนาโฟมตางๆกันสําหรับ
มวลทดสอบ 3 ขนาด คือ 3.80, 6.60 และ 9.40 กิโลกรัม 
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รูปที่ 4.15 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและความหนาของโฟมที่มวลทดสอบตางๆ  

เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 64 เซนติเมตร 
   
 จากรูปที่ 4.15 สําหรับมวลทดสอบทั้งสามขนาด คือ 3.80, 6.60 และ 9.40 กิโลกรัม คา
ความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นจะลดลงเมื่อความหนาโฟมเพิ่มข้ึน และเมื่อพิจารณาที่ความหนาโฟมนอยๆ 
กลาวคือ นอยกวา 3 เซนติเมตร จะพบวาคาความเรงสูงสุดเพิ่มข้ึนอยางมากเมื่อเพิ่มมวลทดสอบ 
ในขณะที่ความหนาโฟมมากๆ กลาวคือ มากกวา 5 เซนติเมตร คาความเรงสูงสุดจะลดลงเพียง
เล็กนอยเมื่อเพิ่มมวลทดสอบ ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบในรูปที่ 4.12 – 4.14 
 จากขอสังเกตนี้แสดงวาเมื่อเลือกวัสดุกันกระแทกที่มีความหนานอยหรือบางมาใช แรงหรือ
ความเรงที่เกิดขึ้นกับมวลจะมีคาสูง และขนาดมวลมากจะสงผลใหขนาดความเรงสูงขึ้น หรืออาจ
กลาววาการเปลี่ยนแปลงความเรงในกรณีนี้ข้ึนกับมวลหรือ Mass Density เปนสําคัญ ในกรณีที่
เลือกใชวัสดุกันกระแทกที่มีความหนามากพบวาการเปลี่ยนแปลงขนาดมวลแทบจะไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความเรง ในกรณีนี้ความเรงจะลดลงไดเมื่อเลือกใชโฟมที่หนาขึ้น 
 รูปที่ 4.16 – 4.17 แสดงความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและระดับความสูงที่ทําการ
ปลอยกลอง สําหรับมวล 5.60 กิโลกรัม รองรับดวยโฟมหนา 3 เซนติเมตร 
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รูปที่ 4.16 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและระดับความสงูที่ทาํการปลอย  

เมื่อโฟมหนา 3 เซนติเมตร มวลทดสอบ 5.60 กิโลกรัม 
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รูปที่ 4.17 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและระดับความสงูที่ทาํการปลอย 

เมื่อโฟมหนา 3 เซนติเมตร 
 จากรูปที่ 4.16 – 4.17 พบวาคาความเรงสูงสุดจะเพิ่มข้ึนเมื่อกลองถูกปลอยจากระดับที่
สูงขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะที่ความสูงเพิ่มข้ึน ขนาดของแรงกระแทกหรือ Impulse ( Ι ) จะเพิ่มข้ึนดวย 
กลาวคือ Ι  α  h  ทั้งนี้จึงสงผลใหความเรงหรือแรงที่สงผายไปยังผลิตภัณฑมากขึ้น 
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 รูปที่ 4.18 แสดง Dynamic Cushioning Curves เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของ 
ETHAFOAM และ Expandable Polystyrene Foam ซึ่งมีความหนา 5 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 
64 เซนติเมตร 
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รูปที่ 4.18 Dynamic Cushioning Curves ของ ETHAFOAM และ Expandable Polystyrene 

Foam ความหนา 5 เซนติเมตร และปลอยที่ระดับความสูง 64 เซนติเมตร 
 
 จากผลการทดสอบพบวา ETHAFOAM ใหคุณสมบัติการกันกระแทกไดดีกวา กลาวคือ คา
ความเรงสูงสุดสําหรับ ETHAFOAM นอยกวาคาความเรงของ Expandable Polystyrene Foam 
ทุกๆคาของ Mass Density โดยที่คาความเรงสูงสุดสําหรับโฟมทั้งสองชนิดยังคงมีแนวโนมลดลงตาม
การเพิ่มข้ึนของมวลทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 2m
kg ) 
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4.4 การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ (Qualitative Comparison) ของผลการทดสอบ
และผลวิเคราะหจากแบบจําลอง 

 
รูปที่ 4.19 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและมวลทดสอบทีค่วามหนาโฟม 12 เซนติเมตร 

เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 79 เซนติเมตร 
 

 
รูปที่ 4.20 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและมวลทดสอบทีค่วามหนาโฟม 15 เซนติเมตร 

เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 79 เซนติเมตร 
 
 
 

 



 35

 
รูปที่ 4.21 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและมวลทดสอบทีค่วามหนาโฟม 12 เซนติเมตร 

เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 94 เซนติเมตร 
 

 
รูปที่ 4.22 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและมวลทดสอบทีค่วามหนาโฟม 1 เซนติเมตร 

เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสงู 94 เซนติเมตร 
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รูปที่ 4.19 – 4.22 เปรียบเทียบผลการทดสอบ และ ผลการวิเคราะห (Analytical Result) 
จากแบบจําลองในบทที่ 2 โดยกราฟในรูปที่ 4.19 - 4.22 แสดงความสัมพันธระหวางคาความเรง
สูงสุดและมวลที่เปลี่ยนไปสําหรับโฟมขนาดตางๆ ในผลการวิเคราะหเราไมทราบคา Damping 
Coefficient (c) จึงสมมติคา Damping Coefficient ในเทอมของ Damping Ratio โดยใหมีคา 0.01  
0.05 และ 0.1 ตามลําดับ เมื่อนําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบ พบวา ในการทดสอบที่ใชวัสดุกัน
กระแทกหนาเชนโฟมหนา 12 เซนติเมตร  ความเรงสูงสุดจะมีคาลดลงเมื่อมวลมีคามากขึ้น
เชนเดียวกันกับแบบจําลอง  แตในชวงการทดสอบที่ใชวัสดุกันกระแทกบาง ในกรณีที่ใชความ
หนาโฟม 1 เซนติเมตรพบวาความเรงสูงสุดจะมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อมวลมากขึ้น ซึ่งตางจากแนวโนมที่ได
จากแบบจําลอง  

ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดจากเมื่อวัสดุกันกระแทกบางอาจสงผลใหลักษณะแรงที่
กระทํากับมวล มีความแตกตางจากแรงดล (Impulse) มาก และไมสามารถควบคุมไดและเมื่อวัสดุ
กันกระแทกบาง อาจมีคุณสมบัติสัมประสิทธิ์สปริงเปลี่ยนแปลงไปดังไดอธิบายในหัวขอ 4.3 

 
รูปที่ 4.23 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและความหนาของโฟมที่มวลทดสอบ 3.80 

กิโลกรัม เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสูง 64 เซนติเมตร 
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รูปที่ 4.24 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและความหนาของโฟมที่มวลทดสอบ 6.60 

กิโลกรัม เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสูง 64 เซนติเมตร 

 
รูปที่ 4.25 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและความหนาของโฟมที่มวลทดสอบ 9.40 

กิโลกรัม เมื่อปลอยกลองทดสอบจากความสูง 64 เซนติเมตร 
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รูปที่ 4.23 – 4.25 เปรียบเทียบผลการทดสอบ และ ผลการวิเคราะห (Analytical Result) 
จากแบบจําลองแสดงความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและความหนาของโฟม การวิเคราะห
แบบจําลองพบวาความเรงสูงสุดจะมีคาลดลงเมื่อใชวัสดุกันกระแทกที่มีความหนามากขึ้น และ เมื่อ
นําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบ พบวาในชวงที่ทําการทดสอบ ความเรงสูงสุดจะมีคาลดลงเมื่อใช
วัสดุกันกระแทกที่มีความหนามากขึ้นเชนเดียวกันกับแบบจําลอง 

 
รูปที่ 4.26 ความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและระดับความสงูที่ทาํการปลอย  

เมื่อโฟมหนา 3 เซนติเมตร มวลทดสอบ 5.60 กิโลกรัม 
 

รูปที่ 4.26 แสดงความสัมพันธระหวางคาความเรงสูงสุดและระดับความสูงที่ทําการปลอย 
โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบ และ ผลการวิเคราะห (Analytical Result) จากแบบจําลอง ใน
แบบจําลอง ความเรงสูงสุดจะมีมากขึ้นเมื่อปลอยมวลจากความสูงเพิ่มข้ึน และ เมื่อนําผลการ
ทดสอบมาเปรียบเทียบ พบวาในชวงที่ทําการทดลอบ ความเรงสูงสุดจะมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อปลอยจาก
ความสูงที่เพิ่มข้ึนเชนเดียวกันกับผลจากแบบจําลอง 
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จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบและผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพมีประเด็นที่สามารถ
อภิปรายสรุปไดดังนี้ 

1.จุดประสงคของการสรางแบบจําลองคือสรางแบบจําลองที่มีลักษณะเรียบงายเพื่อทํานาย
ลักษณะทางคุณภาพของความสัมพันธระหวางความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้น และ ศึกษาผลของตัวแปร
ตางๆตอความเรงเทานั้น มิใชเพื่อทํานายคาความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นไดแมนยํา ดังนั้นคาความเรง
สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงที่ไดจากการทดสอบนั้น จึงมีคาแตกตางไปจากคาที่ไดจากแบบจําลองดังแสดงใน
รูปที่ 4.14 – 4.16 เนื่องจากสมมติฐานตางๆที่กําหนดขึ้นคือ 
  1.1 ในแบบจําลองกําหนดใหระบบประกอบไปดวย มวล สปริง และ แดมเพอร ซึ่ง 
สปริง และ แดมเพอรถูกจําลองใหเปน Linear Spring และ Linear Damper อยางงาย แตระบบจริง
ซึ่งประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ และ วัสดุกันกระแทก มีลักษณะซับซอนกวาระบบในแบบจําลอง
กลาวคือวัสดุกันกระแทกมีลักษณะเปน Viscoelastic Material ซึ่งมีคุณสมบัติของ สปริง และ     
แดมเพอร ที่เปลี่ยนแปลงตามความถี่และอุณหภูมิ 

1.2 ในแบบจําลอง ใหลักษณะแรงที่กระทํากับมวลเปนการดล (Ideal Impulse) แต
แรงที่กระทํากับผลิตภัณฑขณะตกกระแทกพื้นอาจจะไมไดมีลักษณะดังกลาว  

1.3 ในแบบจําลอง ต้ังสมมติฐานใหคาสัมประสิทธิ์ของสปริง (Stiffness 
Coefficient) ในวัสดุกันกระแทกมีดังสมการ 

l
EAFk ==

δ
 

 
เมื่อ E  คือ คาโมดูลัสความยืดหยุน (Modulus of Elasticity) หนวยเปนนิวตันตอตารางเมตร  
       A  คือ พื้นที่หนาตัดของวัสดุกันกระแทก หนวยเปน ตารางเมตร และ  l  คือ ความหนาของวัสดุ
กันกระแทก หนวยเปนเมตรแตในวัสดุกันกระแทกที่ใชจริงคาสัมประสิทธิ์ของสปริง ( k ) อาจไมไดมี 
ฟงกชั่นดังนี้และอาจมีปจจัยอื่นๆซึ่งมีผลตอคาคงที่ของสปริง เชนความถี่ของแรงที่กระทํา 

1.4 เนื่องจากไมสามารถวัดคา c  หรือคา Damping Coefficient ของวัสดุกัน
กระแทกไดจริง ดังนั้นจึงสมมติใหระบบมีคา Damping Ratio คงที่ที่คาตางๆ  

 
2. แบบจําลองสามารถทํานายแนวโนมของความเรงสูงสุดไดดีเมื่อใชทํานายความเรงสูงสุด

ของการทดสอบที่ใชวัสดุกันกระแทกหนา (5 - 6 เซนติเมตร ข้ึนไป) นั่นคือความเรงสูงสุดจะลดลงเมื่อ
เพิ่มมวลมากขึ้น แตในชวงการทดสอบที่ใชวัสดุกันกระแทกบาง (เมื่อใชวัสดุกันกระแทกนอยกวา 3 
เซนติเมตร) พบวาความเรงสูงสุดเพิ่มข้ึนเมื่อมวลมากขึ้น  
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บทที่  5 

การออกแบบชิ้นสวนรองรับแรงกระแทกของผลิตภัณฑ Cushion Design 
 
 ในบทนี้กลาวถึงหลักการและขอกําหนดที่ใชในการออกแบบระบบบรรจุภัณฑเพื่อรองรับแรง
กระแทก  และแนวทางการนําผลที่ไดจากการทดสอบวัสดุกันกระแทกในบทที่ 4 มาใชในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ  อีกทั้งยังศึกษาถึงชวงการใชงานของโฟมชนิด LDPE J4324 ที่ทําการทดสอบ
นั้นเมื่อนําไปใชในงานดานการบรรจุหีบหอจริง และปจจัยของพื้นที่รองรับและความหนาโฟมที่จะ
ชวยลดความเรงของผลิตภัณฑ 
5.1 การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อรองรับการกระแทก 

การออกแบบระบบบรรจุภัณฑเพื่อรองรับการกระแทกสามารถแบงไดเปน 5 ข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 : การพิจารณาถึง Fragility ของผลิตภัณฑ 
 ในขั้นตอนแรกนี้ ผูออกแบบจะตองพิจารณาหาปริมาณสูงสุดของ Mechanical Shock ที่
กระทําตอผลิตภัณฑแลวผลิตภัณฑนั้นยังคงทนอยูไดโดยไมเสียหาย ในเทอมของ “Fragility” หรือ 
“g-factor” ซึ่งถูกแสดงในหนวยของความเรง “G’s” โดย 1 G’s = 9.81 2s

m คา g-factor ระบุถึงคา
ความเรงสูงสุด ที่ผลิตภัณฑนั้นทนไดโดยไมเกิดความเสียหาย (การทดสอบหาคา g-factor ตาม
มาตรฐาน ASTM D4168-95 ไดแสดงไวในภาคผนวก ข.3) นั่นคือผลิตภัณฑที่มีคา g-factor ที่ตํ่าก็
จะมีความทนทานตอการกระแทกต่ํานั่นเอง (สําหรับคา g-factor ของผลิตภัณฑที่มีการใชงานทั่วไป
แสดงไวในภาคผนวก ง.1) 
ขั้นตอนที่ 2 : การพิจารณาถึง Condition ของผลิตภัณฑ  
 ข้ันตอนตอมา  พิจารณาสภาวะแวดลอมตางๆที่ผลิตภัณฑจะได รับในการขนยาย 
ตัวอยางเชน น้ําหนักและขนาดของผลิตภัณฑทําใหเราสามารถกําหนดวิธีการขนสงที่เหมาะสมเชน 
ขนสงดวยคน หรือดวย Fork Lift เปนตน ซึ่งวิธีการขนสงนั้นมีความสัมพันธกับระดับความสูง (Drop 
Height) ที่ผลิตภัณฑนั้นๆอาจจะตกลงมานั่นเอง (ตารางแสดงการกําหนดความสูงที่ใชในการขนสง
เมื่อพิจารณารวมกับน้ําหนักของผลิตภัณฑและวิธีการขนสงไดแสดงไวในภาคผนวก ง.2) 
ขั้นตอนที่ 3 : การคํานวณหาชนิดและขนาดของ Cushion ที่ตองการในการออกแบบ 
 เมื่อทราบถึงคา g-factor และ Drop Height ของผลิตภัณฑแลวขั้นตอนตอไปนี้จะสามารถ
ออกแบบเลือกชนิดและขนาดของ Cushion ที่เหมาะสมที่จะปองกันผลิตภัณฑไดโดยพิจารณาจาก 
“Dynamic Cushioning Curves” ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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      (a)                  (b) 

รูปที่ 5.1 Determining Cushion Thickness and Static Load Range, 24” drop height, 
 2-5 drop average [5] 

จากตัวอยาง Dynamic Cushioning Curve ในรูปที่ 5.1(ในทางการคามักใช Static 
Loading (psi) แทน Mass Density ( 2m

kg )) หากกําหนดใหผลิตภัณฑมีระดับของ g-factor ที่ทํา
ใหผลิตภัณฑเสียหายอยูที่ 50 G’s เราจะสามารถแบงการพิจารณากราฟออกไดเปน 2 ชวง 
 1. ชวงกราฟที่อยูตํ่ากวาเสน Fragility (แสดงโดยเสนประในดังรูปที่ 5.1) ของผลิตภัณฑ
ในชวงนี้ shock ที่ผลิตภัณฑไดรับจะไมสามารถทําใหเกิดความเสียหายแกผลิตภัณฑ 
 2. ชวงกราฟที่อยูเหนือเสน Fragility ข้ึนไป ในชวงนี้ระดับของ Shock ที่ผลิตภัณฑไดรับจะ
เกินจากระดับ g-factor และจะทําใหผลิตภัณฑเกิดความเสียหายได 

โดยในตัวอยางนี้หากพิจารณาในรูปที่ 5.1(a) Cushion ที่มีความหนา 1 นิ้ว จะไมสามารถ
ปองกันผลิตภัณฑจากแรง 50 G’s ได เพราะวาจากกราฟแสดงใหเห็นวา Cushioning Curve ทั้งเสน
นั้นอยูเหนือ Fragility ในขณะที่ความหนาโฟมระดับอ่ืนๆที่เหลือนั้นให Cushioning Curve อยูตํ่ากวา
ระดับ Fragility โฟมความหนา 2” 3” 4” และ 5” จึงมีชวง Static Loading ที่สามารถทํางานลดแรง
กระแทกไดนั่นเอง 

จากกราฟแสดงวาเราสามารถที่จะเลือกใชโฟมไดต้ังแตความหนา 2 นิ้ว จนถึง 5 นิ้ว แต
ในทางปฏิบัติจริงๆแลวตามขอจํากัดเชิงพาณิชยนั้นราคาของโฟมกลับไมไดมีอัตราการเพิ่มข้ึนตาม
ความหนาอยางคงที่ เนื่องจากความยากในการขึ้นรูปใหหนาเพิ่มข้ึนนั่นเองเชน ที่ความหนา 4นิ้ว
ราคาโฟมอาจมากกวาที่ความหนา 2 นิ้วถึงหลายเทาก็เปนได  ดังนั้นจึงควรเลือก Cushion ที่มีความ
หนานอยที่สุด เพื่อลดคาใชจายลงไปได ในกรณีนี้ความหนาที่ 2 นิ้ว นาจะเหมาะสมที่สุดในเชิง
พาณิชย โดยที่ชวงการใชงานลดแรงกระแทกแกบรรจุภัณฑที่สนใจนั้นจะอยูในชวง Static Loading 
0.3 – 1.4 psi และจากการพิจารณารูปที่ 5.1 b) สําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑตัวอยางที่มีมวลคา
หนึ่งหากเลือกที่คา Static Loading 0.3 psi จะสงผลใหตองใชพื้นที่มากกวาในกรณีที่เลือกคา Static 
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Loading เทากับ 1.4 psi โดยที่ทั้งสองกรณีตางก็ใหคาความเรงสูงสุดไมเกินคา g-factor ของ
ผลิตภัณฑตามตองการ 

และจากการสังเกต รูปที่ 5.1 จะพบวาลักษณะของ Cushioning Curve ณ ความหนาหนึ่งๆ
จะมีลักษณะคอยๆลดลงแลวจึงเพิ่มข้ึนอีกครั้งเมื่อ Static Loading เพิ่มข้ึน นั่นคือที่ความหนาของ
วัสดุกันกระแทกคาหนึ่งๆจะพิจารณาแบง Cushioning Curve ออกไดเปนสองสวนคือ 

 ก) ชวงที่ใหคาความเรงสูงสุดลดลงในขณะที่ Static Loading เพิ่มข้ึน เนื่องจาก Static 
Loading สามารถพิจารณาหาไดจากมวลของผลิตภัณฑตอหนึ่งหนวยพื้นที่รองรับที่วัสดุกันกระแทก
สัมผัสกับผลิตภัณฑ  นั่นคือในชวงกราฟนี้ถากําหนดใหมวลของผลิตภัณฑคงที่แลว เมื่อทําการลด
พื้นที่ผิวสัมผัสที่วัสดุกันกระแทกรองรับผลิตภัณฑไวก็จะเปนผลให  Static Loading เพิ่มข้ึนและชวย
ลดคาความเรงสูงสุดที่เกิดกับผลิตภัณฑเชนกัน นั่นคือถามวลผลิตภัณฑคงที่แลวหากลดพื้นที่ของ
วัสดุรับแรงกระแทกลงชวยใหผลการลดการกันกระแทกดีข้ึน อยางไรก็ดีเมื่อเราพิจารณาจากรูปที่ 5.1 
จะพบวากราฟในชวงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของ Static Loading ไดเพียงแคบๆ จึงไมสามารถขยาย
พื้นที่ไดมากนัก 
              ข) ชวงที่ใหคาความเรงสูงสุดเพิ่มข้ึนในขณะที่ Static Loading เพิ่มข้ึนมีลักษณะตรงกัน
ขามกับชวง ก) นั่นคือหากมวลผลิตภัณฑคงที่แลว การลดพื้นที่ผิวสัมผัสกลับทําใหคาความเรงสูงสุด
ที่เกิดกับผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนแทน และเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 5.1 จะพบวากราฟในชวงนี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของ Static Loading ไดกวางกวาในชวง ก) 

จะเห็นไดวาในการใชงานจริงนั้นหากความหนาและพื้นที่รองรับของโฟมที่เราสนใจยังคงให
คาความเรงที่ทําใหเกิดความเสียหายแกผลิตภัณฑแลว ผูออกแบบอาจตองตัดสินใจวาควรลดคา
ความเรงดวยวิธีใดวิธีหนึ่งระหวาง การเพิ่มความหนาโฟม การลดพื้นที่ผิวสัมผัสของโฟม หรืออาจ
รวมถึงการพิจารณาชนิดของวัสดุกันกระแทกชนิดใหมที่ทํางานไดดีกวาที่ความหนาต่ําๆ ซึ่งผูทดสอบ
ควรที่จะคนควาหาขอมูลราคาและคุณสมบัติที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกวิธีที่
เหมาะสมที่สุดตอไป 
ขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบ Prototypes และ การทดสอบ 
 การทดสอบเปนสิ่งที่จําเปนที่จะบอกคา Actual Performance ของวัสดุกันกระแทกที่
ออกแบบวาสามารถรับแรงกระแทกไดตามตองการหรือไม 
ขั้นตอนที่ 5 : Monitor Performance 
 เปนขั้นตอนตรวจดูประสิทธิภาพในการนําไปใชงานจริงวา Cushion ที่ออกแบบสามารถรับ
แรงกระแทกไดตามที่ตองการหรือไม ควรแกไขสิ่งใด 
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5.2 การทดสอบ Performance ของบรรจุภัณฑตัวอยาง 
 ในทางปฏิบัติเราสามารถนํา Dynamic Cushioning Curves สําหรับ LDPE J4324 ที่มี
ความหนาขนาดตางๆที่ไดจากการทดสอบในบทที่ 4 มาใชเปนขอมูลในการออกแบบเลือกขนาดและ
รูปทรงของวัสดุกันกระแทกแบบตางๆสําหรับผลิตภัณฑได และเมื่อเราเลือกขนาดของวัสดุกัน
กระแทกตามที่ออกแบบมาแลวก็จะทําการทดสอบบรรจุ ภัณฑ อีกครั้ ง เพื่อยืนยัน  Actual 
Performance โดยในหัวขอนี้เราเลือกที่จะทดสอบกรณีบรรจุภัณฑตัวอยาง 2 แบบ ดังรายละเอียด
ตามตารางที่  5.1 และจากนั้นก็จะนําผลการทดสอบที่ ไดมาเปรียบเทียบผลกับ  Dynamic 
Cushioning Curves เพื่อเปนการยืนยันวาราสามารถนํา Dynamic Cushioning Curves ไปใชชวย
ในการออกแบบบรรจุภัณฑตางๆไดอยางถูกตอง  
 

ตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบบรรจุภัณฑชนิด A และ B 

บรรจุภัณฑ 
มวล 
(kg) 

พื้นที่หนาตัดโฟม 
(m2) 

Mass Density 
(kg/m2) 

ความหนาโฟม 
(cm) 

G-max ที่ทดสอบได 
(G's) 

1 188.7 
2 127.3 
3 109.4 
4 96.9 

A 1.4 

0.25 X 0.126=0.0315 
  

 
  
  

44.44 

5 88.4 
1 188.7 
2 127.3 
3 100.6 
4 85.9 

B 1.8 

(0.072^2) X 4=0.202 

 
 

85.71 

5 76.7 
 
ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบดังตาราง 5.1 นี้เราจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกับ Dynamic 

Cushioning Curves ของการทดสอบเดิมที่มีขนาดพื้นที่โฟมรองรับเทากับ 0.21 X 0.30 ตารางเมตร 
ที่ไดจากบทที่ 4 ไดผลดังแสดงในรูปที่ 5.2 และ 5.3 ซึ่งจะพบวาขอมูลที่ทดสอบจากผลิตภัณฑ A 
และ B และจาก Dynamic Cushioning Curves นั้นมีความสอดคลองกัน 
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foam 1 cm.
foam 2 cm.foam 3 cm.

foam 4 cm.
foam 5 cm.
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บรรจุภัณฑ A โฟม 1 cm

บรรจุภัณฑ A โฟม 2 cm

บรรจุภัณฑ A โฟม 3 cm

บรรจุภัณฑ A โฟม 4 cm

บรรจุภัณฑ A โฟม 5 cm

 
รูปที่ 5.2 ความเรงสูงสุดของชุดทดสอบบรรจุภัณฑ A เทียบกับ Dynamic Cushioning Curves ของ

ผลิตภัณฑ ทีม่ีพื้นที่รองรับเทากบั 0.21 X 0.30 ตารางเมตร 
 

foam 1 cm.
foam 2 cm.
foam 3 cm.
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บรรจุภัณฑ B โฟม 1 cm

บรรจุภัณฑ B โฟม 2 cm

บรรจุภัณฑ B โฟม 3 cm

บรรจุภัณฑ B โฟม 4 cm

บรรจุภัณฑ B โฟม 5 cm

 
รูปที่ 5.3 ความเรงสูงสุดของชุดทดสอบบรรจุภัณฑ B เทียบกับ Dynamic Cushioning Curves ของ

ผลิตภัณฑ ทีม่ีพื้นที่รองรับเทากบั 0.21 X 0.30 ตารางเมตร 
 
 
 
 

Mass Density  ( 2m
kg ) 

Mass Density  ( 2m
kg ) 
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5.3 การลดความเรงสูงสุดที่เกิดกับผลิตภัณฑดวยวิธีตางๆ 
Dynamic Cushioning Curve ที่ไดจากการทดสอบในบทที่ผานมานั้น สามารถนํามาใชชวย

เลือกขนาดและความหนาของ Cushion ชนิด LDPE J4324 สําหรับออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อปองกัน
การเสียหายแกผลิตภัณฑในการใชงานจริง  นอกจากนี้เมื่อไดทําการทดสอบโดยติดตั้งตัววัด
สัญญาณที่ตําแหนงตางๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากจุดกึ่งกลางผลิตภัณฑทดสอบเพื่อชี้ใหเห็นวาในการ
ใชงานจริงนั้นการกระจายตัวของคาความเรง ณ ตําแหนงตางๆบนผลิตภัณฑที่ทําการหอหุมไมได
สม่ําเสมอเทากันทุกจุด โดยในบริเวณมุมของผลิตภัณฑที่นํามาทดสอบคาความเรงสูงสุดจะมีคามาก
ที่สุดและจะลดลงเรื่อยๆในบริเวณกึ่งกลางผลิตภัณฑ ดังนั้นในการนําไปใชงานจริงนั้นหลังจากทํา
การออกแบบเลือกชนิดโฟม และความหนาโดยใช Dynamic Cushioning Curve แลวเราจะตอง
ตรวจสอบอีกครั้งวาคาความเรงสูงสุดทุกตําแหนงของผลิตภัณฑจะไมเกินคา g-factor ที่ทําใหเกิด
ความเสียหายอีกดวย                            

 

1

2

3
A B C

ดานยาว

ดานกวาง

87-89
85-87
83-85
81-83
79-81
77-79

รูปที่ 5.4 คาความเรงสูงสุด ณ ตําแหนงตางๆบนมวลทดสอบขนาด 4.80 กิโลกรัม ที่รองรับดวยวสัดุ
กันกระแทกเตม็พื้นที่ ความหนาโฟม 5 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 64 เซนติเมตร 
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ดานกวาง

70-72

68-70

66-68
64-66

62-64

60-62

รูปที่ 5.5 คาความเรงสูงสุด ณ ตําแหนงตางๆบนมวลทดสอบขนาด 4.80 กิโลกรัม ที่รองรับดวยวสัดุ
กันกระแทกเตม็พื้นที่ ความหนาโฟม 7.5 เซนติเมตร ที่ระดับความสงู 64 เซนติเมตร 

 

1

1 2
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ดานยาว

ดานกวาง

70-72
68-70
66-68
64-66
62-64
60-62

รูปที่ 5.6 คาความเรงสูงสุด ณ ตําแหนงตางๆบนมวลทดสอบขนาด 4.80 กิโลกรัม ที่รองรับดวยวสัดุ
กันกระแทกเพยีง 2/3 ของพื้นที่เดิม ความหนาโฟม 5 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 64 เซนติเมตร  
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 จากรูปที่ 5.4 นั้นถาความหนาโฟมนี้ยังสงผลที่ใหความเรงของผลิตภัณฑสูงเกินไป และถา
หากผลิตภัณฑที่เราสนใจนั้นกําหนดใหมีคา g- factor เทากับ 72 G’sแลว จะพบวาวิธีที่จะทําให
โฟมสามารถกันกระแทกไดตามตองการทําไดโดยการเพิ่มความหนาของโฟมจาก 5 เซนติเมตร เปน 
7.5 เซนติเมตรที่ใชซึ่งจะใหผลดังรูปที่ 5.5 นอกจากนี้เมื่อพิจารณารูปที่ 5.2 พบวา Dynamic 
Cushioning Curve ของโฟมที่ความหนา 5 เซนติเมตร จะมีแนวโนมที่คาความเรงสูงสุดจะลดลงถา
คา Mass Density เพิ่มข้ึนดังนั้นเราจึงอาจลดความเรงของผลิตภัณฑไดอีกวิธีโดยการลดพื้นที่
ผิวสัมผัสที่รองรับแรงกระแทกลงเพื่อใหคา Mass Density เพิ่มข้ึนในกรณีนี้เราจะลดพื้นที่รองรับลง
โดยรองรับดวยโฟมสองแถบดานขางตามความกวางดังแสดงผลในรูปที่ 5.6 ซึ่งจะเห็นไดวาทั้งสองวิธี
สามารถที่จะลดคาความเรงสูงสุดที่เกิดกับผลิตภัณฑใหอยูในชวงที่กําหนดไดจริง แตวิธีที่เหมาะสม
กวาก็คือวิธีการลดพื้นที่ผิวสัมผัสของวัสดุกันกระแทก เนื่องจากในวิธีการเพิ่มความหนาโฟมนั้นเรา
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนไปอีกในขณะที่วิธีลดพื้นที่นั้นเราเพียงแคใชโฟมความหนาเดิมที่มีอยูมา
ตัดเพื่อลดพื้นที่ลงจึงทําใหเราสามารถประหยัดโฟมที่จะตองใชไดดีกวา และหากเราคํานึงถึงในแง
การผลิตจริงซึ่งสินคาที่จะทําการบุดวยวัสดุกันกระแทกนั้นมีการผลิตคราวละมากๆดังนั้นวิธีนี้จะชวย
ใหประหยัดคาใชจายไดเปนอันมาก อีกทั้งยังทําใหขนาดบรรจุภัณฑที่ออกแบบนั้นเล็กลงกวาวิธีการ
เพิ่มความหนาวัสดุกันกระแทกอีกดวย 



 48

 
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา 
  

1. จากการศึกษานี้ทําใหทราบวาการจะเลือกวัสดุกันกระแทกใดๆ ไปใชในการบรรจุ
ผลิตภัณฑหนึ่งๆสามารถทําไดโดย การหา Dynamic Cushioning Curve หรือ ความสัมพันธระหวาง
ความเรงสูงสุดที่ เกิดขึ้นกับภาระตอพื้นที่ที่วัสดุกันกระแทกได รับ การทดสอบหา  Dynamic 
Cushioning Curve สําหรับวัสดุกันกระแทกชนิดที่ตองการที่ความหนาหนึ่งๆ ทําไดโดยการนํามวล
ขนาดตางๆบรรจุในกลองที่รองดวยวัสดุกันกระแทก แลวปลอยกลองดังกลาวใหตกลงอยางอิสระใน
แนวดิ่ง และวัดความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นกับมวล โดยความสูงที่ใชทดสอบควรจะเปนระดับความสูงที่
ผลิตภัณฑอาจจะตกลงมาได ซึ่งสัมพันธกับความสูงที่คนจะถือผลิตภัณฑดังกลาวสูงจากพื้นได จาก 
Dynamic Cushioning Curve เราพิจารณาเลือกภาระตอพื้นที่ที่เกิดจากน้ําหนัก และ ขนาดของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งจะทําใหเลือกชนิดและขนาดของวัสดุกันกระแทกที่จะทําใหเกิดคาความเรงสูงสุดนอย
กวาคา g-factor ของผลิตภัณฑ  

 
2. เราสามารถสรางกลไกซึ่งนําไปใชในการทดสอบหา Dynamic Cushioning Curve ของ

วัสดุกันกระแทกที่ยังไมรูคุณสมบัติได โดยกลไกดังกลาวสามารถใชในการทดสอบ Free Fall Drop 
Test กับมวลทดสอบ 1.8 – 3.4 กิโลกรัม และ ความสูง 64 – 114 เซนติเมตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
3.จากการศึกษาพบวาปจจัยตางๆ มีผลตอความเรงสูงสุดดังนี้ 

 ความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นจะมีคาลดลงเมื่อใชวัสดุกันกระแทกที่มีความหนามากขึ้น 
 ความเรงสูงสุดที่เกิดขึ้นจะมีคามากขึ้นเมื่อปลอยมวลจากความสูงที่เพิ่มข้ึน 
 สําหรับโฟมหนามากกวา 3 เซนติเมตร คาความเรงสูงสุดมีแนวโนมจะลดลงอยาง
ตอเนื่องเมื่อเพิ่มมวล หรือ Mass Density ในขณะที่โฟมบาง เชน โฟมที่มีขนาด
ความหนา 1 เซนติเมตร คาความเรงสูงสุดมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนเมื่อเพิ่มมวล หรือ      
Mass Density  

 วัสดุประเภท ETHAFOAM (Polyethylene) มีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความเรงกับ
ผลิตภัณฑต่ํากวา Expandable Polystyrene ดังนั้นจึง ETHAFOAM มีคุณสมบัติ
กันกระแทกที่ดีกวา 
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