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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการออกแบบและพัฒนาตัวกันกระแทกสําหรับบรรจุเครื่องครัวประเภทหมอมีหูหิ้วเพื่อ
ใชในการขนสงของบริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบพัฒนาตัวกันกระแทกจาก
กระดาษลูกฟูกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของเวลาการประกอบและการใชวัสดุ
โดยทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกันกระแทกของตัวกันกระแทกที่ออกแบบเทียบกับตัวกันกระแทกรูป
แบบเดิม เพื่อวิเคราะหหารูปแบบที่ดีที่สุด ไปทดลองผลิตจริงเพื่อใชกับผลิตภัณฑหมอหูหิ้วขนาด 16 เซนติเมตร
(1.9 ลิตร) หลังจากนั้นจึงนํารูปแบบที่ไดไปพัฒนาตอไปเพื่อใชกับผลิตภัณฑอื่นๆภายในบริษัท โดยการออกแบบ
ตัวกันกระแทกมีขอจํากัดตองไมใชเทปกาวในการประกอบ รวมทั้งตองใชวัสดุแบบเดิมที่ทางบริษัทกําหนด จาก
การออกแบบและทดสอบคุณสมบัติชิ้นงานที่ทําการออกแบบทั้งหมด 5 แบบโดยมีขอตกตางในเรื่องการเขาล็อค
และรูปแบบการพับ พบวารูปแบบที่ 4 ที่ทําการออกแบบพัฒนาเปนตัวกันกระแทกแบบการขึ้นรูปทรงและยึด
โดยใชผนังดานขางเซาะรองและใชลิ้นดานหนาสี่เหลี่ยมพับดานบนสอดมาขัดกัน 2 จุดเสียบเขาดานขางสามารถ
ปกปองสินคาไดเชนเดียวกับรูปแบบเดิมที่ใชการยึดดวยเทปกาว และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบรูปแบบอื่น
และทางบริษัทจึงนํารูปแบบดังกลาวไปผลิตใชจริงกับผลิตภัณฑเครื่องครัว หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีขนาดและ
รูปรางคลายคลึงกัน
คําสําคัญ : ตัวกันกระแทก การออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑเครื่องครัว

Abstract
This study involves design and developing the cushion for transporting saucepot package,
which was fabricated by the Meyer industries limited company. The main purposes are to
develop new cushion models with under constraint of non-applying adhesive tape from
corrugated board for more effective in assembly time, material usage and to compare the
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shock resistance with the old cushion model in order to find the best model that can protect
the saucepot with 16 cm size (1.9 liters) inside the package. Then it will be selected to use in
practical manufacturer for kitchenware product and others in the company. Results from all 5
designs are available with different locking and folding styles. The 4th model was designed of
having a locking with plug side. New design items could protect the product as well as the
original cushion model. Moreover, it was the most effective model when compared with other
designs. Finally, the new cushion model’s performance was accepted and company has
chosen that design to apply for other products in the company.
Keywords : Cushion, Developing, Kitchenware

1. บทนํา (Introduction)
การประกอบอาหารเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกชาติ ทุกภาษา และเปนปจจัยหนึ่งในสี่ของชีวิตมนุษย และ
ในวันวันหนึ่งๆ ตองมีการบริโภคอยางนอยๆ ไมต่ํากวาสามมื้อ ดังนั้นอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารจึงเปน
สินคาจําเปนและเปนสินคาสากลที่เมื่อผลิตออกมาก็สามารถจํ าหน ายไดทั่วโลก มีหลายๆ บริษัทที่ผลิตสินค า
ดังกลาวออกจํานาย โดยบริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส จํากัด ก็เปนบริษัทผลิตเครื่องครัวจําหนายและเปนที่รูจักอีก
บริษัทหนึ่ง และเมื่อสินคาที่ผลิตเสร็จแลวจะมีการผลิตบรรจุภัณฑขึ้นภายในบริษัทเพื่อใชในการขนสง โดยมีจุด
มุงเนนไปทางดานการปกปองผลิตภัณฑไมใหชํารุดหรือมีรอยขีดขวน โดยการบรรจุจะมีการใสตัวกันกระแทกที่มี
ลักษณะเป นบล็อกคล ายถาดคว่ํ าเจาะรูใ สผลิตภัณฑ เพื่อปองกันไมใหตั วเครื่องครัวเคลื่อนที่เรียกได วา ตัวกั น
กระแทก (cushion) [1] โดยการใชงานเพื่อปกปองผลิตภัณฑ จากการตกและจากการสั่นสะเทือน โดยหลักของ
ตัวกันกระแทกจะเปนวัสดุใด ๆ ที่เปลี่ยนรูปรางเมื่อไดรับแรงกระทํา มีหนาที่เปนตัวรับพลังงานที่เกิดขึ้นไมสงแรง
กระแทกไปที่ผลิตภัณฑ และคุณสมบัติที่ดีของตัวกันกระแทกตองมีขนาดเล็ก บางเบา ราคาไมแพง ใชงานงาย
[2] ดังนั้นกระดาษลูกฟูกถือเปนวัสดุชนิดหนึ่งที่เหมาะสมในการนํามาใชเปนตัวกันกระแทก เนื่องจากกระดาษถือ
เปนวัสดุที่ใชอยางแพรหลายในวงการบรรจุภัณฑ มีสวนแบงตลาดมากที่สุด (ประมาณรอยละ 40 ของการใช
บรรจุภัณฑทั้งหมด) [3] เพราะมีราคาถูก น้ําหนักเบา งายตอการปรับรูปแบบใหเหมาะกับขนาดของสินคาที่บรรจุ
สลายตัวไดงาย และสามารถนากลับมาใชใหมได (recycle) [4] แตทางบริษัทเดิมมีการออกแบบตัวกันกระแทก
โดยใชเทปกาวในการยึดติดคงรูป ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูง เพิ่มขั้นตอน รวมผลถึงมีผลตอความสวยงามของ
ชิ้นงาน และไม เปน ไปตามกระแสโลกในเรื่องการออกแบบบรรจภัณฑให รักษ โลก [5] ดั งนั้น ทางบริษั ทจึงมี
การศึกษาและพยายามหาวิธีแกไขปญหาดังกลาว โดยการหาวิธีการยึดคงรูปตัวกันกระแทกจากกระดาษลูกฟูก
แบบไมตองใชเทปกาว แตตองไดคุณสมบัติในการกันกระแทกเหมือนเดิมทุกประการ โดยขั้นตอนในการออกแบบ
วัสดุกันกระแทกตัวใหมจึงเลือกตัวอยางเครื่องครัวประเภทหมอมีหูหิ้วขนาด 16 เซนติเมตร 1.9 ลิตร (item 1-8-
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C10856) มาเป นตัวอยางในการออกแบบ โดยมี การรวบรวมขอ มูลตา ง ๆ ที่ตอ งนํามาวิเคราะห คือ ตนทุ น
ขั้น ตอนที่ สงผลตอ เวลา และจํ านวนพนัก งานที่ ใช ความเหมาะสมในการใชงานจริ ง [6] เนื่ องจากภายใน
สายการผลิตตองการความรวดเร็วในการบรรจุ ตองทํางานไมยุงยากหรือสงผลใหเกิดความลาชา ตองมีความ
สวยงามและเปนระเบียบ [7] ดังนั้นจากการวิเคราะหปจจัยตางๆทางผูวิจัยจึงไดเริ่มการออกแบบตัวกันกระแทก
สําหรับผลิตภัณฑดังกลาว และทางบริษัทมีแนวโนมจะนําแนวคิดจากการออกแบบไปใชงานกับผลิตภัณฑอื่น ๆ
ของทางบริษัทตอไป

2. วิธีการวิจัย (Methodology)
เปน การออกแบบตัว กันกระแทกสําหรับเครื่อ งครัวประเภทหมอ มีหูหิ้ วขนาด 16 เซนติเมตร 1.9 ลิต ร
(item 1-8-C10856) โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การออกแบบและทดลองตัดตัวกันกระแทกจํานวน 5 รูปแบบ โดยตองสามารถประกอบภายใตขอจํากัด
ไมใชเทปกาว รวมทั้งใชขนาดและวัสดุชนิดเดิมที่ทางบริษัทใชในการผลิต โดยการออกแบบจะคํานึงถึงการบรรจุ
ผลิตภัณฑหมอหูหิ้วขนาด 16 เซนติเมตร 1.9 ลิตร โดยการออกแบบจะเปนแตกตางกันที่วิธีการยึดและการขึ้นรูป
แตกตางกันโดยมีรูปแบบดังนี้
- แบบที่ 1 ขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานขางเซาะรองขัดกันขึ้นรูปดานขาง 2 จุด
- แบบที่ 2 ขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานหนาและลิ้นดานขางเซาะรองขัดกันขึ้นรูปที่ดานหนา 2 จุด
- แบบที่ 3 ขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานขางเซาะรองและใชลิ้นดานหนาพับเปนสามเหลี่ยมสอดมา
ขัดกันดานขาง 2 จุด
- แบบที่ 4 ขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานขางเซาะรองและใชลิ้นดานหนาสี่เหลี่ยมพับดานบนสอด
มาขัดกันดานขาง 2 จุด
- แบบที่ 5 ขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานขางเซาะรองและใชลิ้นดานหนาสี่เหลี่ยมพับดานลางสอด
มาขัดกันดานขาง 2 จุด
โดยแนวคิดในการออกแบบเปนเรื่องของการนําไปใช และวิธีในการประกอบขึ้นรูปและยึดตัววัสดุกัน
กระแทกเขาดวยกันดวยวิธีที่ความแตกตางกัน
2. จากการออกแบบจะเริ่มจากขั้นตอนการเขียนแบบในโปรแกรม Artios CAD เพื่อส งไฟลงาน .dxf
สงไปยังเครื่องตัดกลองกระดาษตัวอยาง [8] เพื่อทดลองตัดชิ้นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอนบีลอนเอฟ (หนา 4
มิลลิเมตร) [9, 10] จากนั้นนําตัวกันกระแทกที่ทําการรางและตัดไปทดลองบรรจุผลิตภัณฑตอไป
3. การทดสอบเวลาเฉลี่ยที่ใชในการประกอบ โดยการนําชิ้นงานตัวอยางรูปแบบที่ทําการออกแบบพัฒนา
ทั้ง 5 รูปแบบและรูปแบบเดิม นํามาประกอบโดยทดสอบจับเวลาเฉลี่ยโดยใชพนักงาน บริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส
จํากัด จํานวน 10 คน ทําการจดบันทึกในหนวยวินาที (sec.) และนําผลไปทําการวิเคราะห [11]
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4. การความตานทานทดสอบแรงกด (compression Test) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุกั น
กระแทกที่ออกแบบไปทดสอบความตานทานแรงกด โดยเครื่องเครื่องทดสอบแรงกดกลอง [1] นําผลที่ไดจาก
เครื่องทดสอบแรงกดกลองไปทําการวิเคราะห
5. ทําการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของตัวกันกระแทก [12] และนําไปทดสอบดานการตกกระแทก
(drop test) [1] เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปกปองผลิตภัณฑที่บรรจุวาสามารถปกปองผลิตภัณฑได
จริง ไมเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑที่บรรจุเชนเกิดรอยขีดขวน บุบสลาย โดยนําไปทําการบบรุหมอตัวอยาง
แลวนําทดสอบการปลอยตกกระแทกอยางอิสระตามมาตรฐานความสูงของทางบริษัทไมยเออร อินดัสตรีสจํากัด
ที่ระบุความสูงที่ 12 นิ้ว โดยการปลอยตก 10 ครั้ง (1 มุม 3 ขอบรวมมุม และ 6 ดานขาง)
6. นํารูปแบบที่ไดไปใชงานจริงกับหมอหูหิ้วขนาด 16 เซนติเมตร 1.9 ลิตร โดยบริษัท ไมยเออร อินดัสตรีส
จํากัด และนําแนวคิดรูปแบบดังกลาวไปใชงานจริงกับผลิตภัณฑอื่นของบริษัทฯ ตอไป

3. ผลการวิจัย (Results)
จากผลการออกแบบไดภายใตขอบังคับเรื่องตาง ๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวนํามาตัดชิ้นงาน
ตัวอยางไดออกมาเปนตัวกันกระแทกรูปแบบตาง ๆ ดังนี้

รูปที่ 1 การออกแบบและการขึ้นรูปตัวกันกระแทกแบบที่ 1
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รูปที่ 2 การออกแบบและการขึ้นรูปตัวกันกระแทกแบบที่ 2

รูปที่ 3 การออกแบบและการขึ้นรูปตัวกันกระแทกแบบที่ 3
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รูปที่ 4 การออกแบบและการขึ้นรูปตัวกันกระแทกแบบที่ 4

รูปที่ 5 การออกแบบและการขึ้นรูปตัวกันกระแทกแบบที่ 5
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นําตัวกันกระแทกที่ไดทําการออกแบบไปทดลองประกอบการขึ้นรูปทรงดวยพนักงานภายใน บริษัท
ไมยเออร อินดัสตรีส จํากัด จํานวน 10 คน แลวทําการจับเวลาไดผลการประกอบดังนี้

รูปที่ 6 แสดงเวลาเฉลี่ยที่ใชในการประกอบตัวกันกระแทกแตละรูปแบบ
นําตัวกันกระแทกที่ไดทําการออกแบบแตละประเภทไปทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสามารถตานทาน
แรงกด เนื่องจากในกระบวนการบรรจุ สินคาอาจเกิ ดแรงกดสินคา ตอตัว กันกระแทก ดั งนั้นตั วกันกระแทกที่
เหมาะสมจึงสมควรสามารถตานทานแรงกดไดดี โดยการทดสอบจากเครื่องทดสอบแรงกดกลองไดผลดังนี้

รูปที่ 7 แสดงคาความตานทานแรงกดโดยเฉลี่ยของวัสดุแตละรูปแบบ
The 3 rd National Conference on Industrial Technology and Engineering

91

การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3
3-4 พฤษภาคม 2560

จากการวิเคราะหสมบัติ เรื่อ งเวลาในการประกอบและความสามารถในการรับ แรงกดของตั วกั น
กระแทกรูปแบบตาง ๆ พบวา รูปแบบที่ 1 ที่ขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานขางเซาะรองขัดกันขึ้นรูปดานขาง
2 จุดเมื่อนําไปใชในการบรรจุผลิตภัณฑเครื่องครัว โดยใชการขัดกันรูปแบบดังกลาวจะใชเวลาเฉลี่ยในการประกอบ
ต่ํา แตมีขอเสียคือรูปแบบนี้อาจฉีกขาดไดงายหากประกอบโดยไมระมัดระวัง รูปแบบที่ เปนขึ้นรูปทรงและยึดโดย
ใชผนังดานหนาและลิ้นดานขางเซาะรองขัดกันขึ้นรูปที่ดานหนา 2 จุด สามารถคงรูปบล็อกได แตเปนรูปแบบที่ใช
เวลาเฉลี่ยในการประกอบคอนขางสูง เนื่องจากมุมของกระดาษลูกฟูกบางแผนอาจเกิดการแยกชั้นทําใหตองใช
เวลาในการประกอบนาน รูปแบบที่ 3 มีการขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานขางเซาะรองและใชลิ้นดานหนาพับ
เปนสามเหลี่ยมสอดมาขัดกันดานขาง 2 จุด เปนรูปแบบตัวเสียบล็อคจากมุมของกระดาษฝงตรงขามเปนมุม เปน
รูปแบบที่ใชเวลาเฉลี่ยในการประกอบนานและเสียเวลามากที่สุด แตมีความตานทานตอแรงกดสูงกวารูปแบบที่ 2
สวนรูปแบบที่ 4 ซึ่งเปนการขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานขางเซาะรองและใชลิ้นดานหนาสี่เหลี่ยมพับดานบน
สอดมาขัดกันดานขาง 2 จุด เปนการเสียบจากมุมหนึ่งของกระดาษฝงตรงขามโดยล็อกฝงดานบนของบล็อก มี
คุณสมบั ติที่ ดีเพราะมี ค วามต า นทานแรงกดสู ง และใช เวลาเฉลี่ ย ในการประกอบต่ํ าที่ สุดเมื่อ เทีย บกั บ ตัว กั น
กระแทกรูปแบบอื่น ๆ และสุดทายแบบที่ 5 เปนการขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนังดานขางเซาะรองและใชลิ้น
ดานหนาสี่เหลี่ยมพับดานลางสอดมาขัดกันดานขาง 2 จุด เปนรูปแบบที่คลายกับแบบที่ 4 มีขอดีที่ใชเวลาเฉลี่ย
ในการประกอบต่ําแตความตานทานแรงกดกลับใหคาที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับตัวกันกระแทกรูปแบบที่ 4 และเมื่อ
ทําการวิเคราะหจากสมบัติตาง ๆ ของตัวกันกระแทกที่ไดทําการออกแบบ จึงทําการตัดสินใจเลือกการออกแบบที่
4 ไปทําการทดลองบรรจุหมอหูหิ้วขนาด 16 เซนติเมตร 1.9 ลิตร แลวนําไปทดสอบการตกแบบอิสระพบว า
สามารถนําไปใชเปนวัสดุกันกระแทกไดโดยไมเกิดปญหา เพราะสามารถปกปองผลิตภัณฑที่บรรจุภายในกลองได
เชนเดียวกับตัวกันกระแทกรูปแบบเดิม เวลาตกกระแทกพบวาผลิตภัณฑที่บรรจุภายในไมเกิดความเสียหาย รอย
บุบ หรือรอยขีดขวน และยังรักษาการคงรูปกลองไมใหเกิดการยุบหรือเสียรูปไดอีกดวย

4. การอภิปรายผลหรือการวิจารณและสรุป (Discussion and Conclusion)
จากการนํารูปแบบตาง ๆ ที่ทําการออกแบบพัฒนาไปทดสอบคุณสมบัติดานความเร็วและสม่ําเสมอในการ
ประกอบพบวาตัวกันกระแทกแบบที่ 2 และ 3 ใชระยะเวลาในการประกอบและขึ้นรูปนานประมาณ 50 วินาทีตอ
ชิ้น สว นการออกแบบที่ 1, 4 และ 5 ใชระยะเวลาในการประกอบและขึ้นรูปที่ใกลเคี ยงกันคือใชระยะเวลา
ประมาณ 30 วินาทีตอชิ้น และเมื่อนําไปทดสอบในเรื่องความสามารถในการตานทานแรงกดพบวารูปแบบที่ 4 มี
คาคุณสมบัติใ นเรื่องการตานทานแรงกดดีที่สุด ดังนั้นการออกแบบที่ 4 ที่มีการขึ้นรูปทรงและยึดโดยใชผนัง
ดานขางเซาะรองและใชลิ้นดานหนาสี่เหลี่ยมพับดานบนสอดมาขัดกันดานขาง 2 จุด จึงเหมาะสมที่จะนําไปผลิต
เปนตัวกันกระแทกเพื่อนําไปทดลองใชงานจริงเพราะใชระยะเวลาในการประกอบต่ําและใหความตานทานแรงกด
สูงที่สุด และเมื่อนําไปใชกับผลิตภัณฑเครื่องครัวประเภทหมอหูหิ้วขนาด 16 เซนติเมตร 1.9 ลิตร ก็สามารถผาน
การทดสอบดานการตกกระแทกตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนด โดยสามารถปกปองผลิตภัณฑที่บรรจุภายในได

92

บรรณาธิการ : ศ.ดร.มนตชัย เทียนทอง และ ดร.นัทธพงศ นันทสําเริง

จริงเชนเดียวกันตัวกันกระแทกรูปแบบเดิมทุกประการ อีกทั้งเมื่อนําตัวกันกระแทกไปใชงานจริงภายในบริษัท ก็
สงผลดีตอกระบวนการผลิตคือมีความรวดเร็วในการบรรจุชิ้นงานเพิ่มขึ้น สงผลใหกําลังการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย
และยังชวยลดตนทุนจากการไมตองใชเทปกาวในการยึดติดขึ้นรูปตัวกันกระแทกแบบเดิมและยังเปนการผลิต
บรรจุภัณฑที่ออกไปในแนวรักษโลกอีกดวย
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