
 
 

บทท่ี ๑๓ 

การปองกันสนิมและบรรจุหีบหอ 

Corrosion Control and Packaging 

๑.  ความมุงหมาย 

 เพ่ือปองกันความเสียหายตางๆ อันอาจจะเกิดข้ึนตอพัสดุ ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนจาก 

ความชื้น สภาพแหงพัสดุนั้นเอง ปฏิกิริยาภายนอกหรอือยางอ่ืนใดก็ตาม 

๒. กระบวนการปองกันสนิมและการบรรจุหีบหอ(Processing of Corrosion Control and Packaging) 

          กระบวนการปองกันสนิมและการบรรจุหีบหอจําแนกออกเปน ๔ ข้ันตอน คือ 

 ก.  การทําความสะอาด (Cleaning) 

 ข.  การทําใหแหง (Drying) 

 ค.  การปองกันรักษา (Preservation) 

 ง.  การบรรจุหีบหอ (Packaging) 

๓.  การทําความสะอาด (Cleaning) 

 ก.  ความจําเปนท่ีตองทําความสะอาด 

 การทําความสะอาดเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ตอระบบการปองกันสนิมและการบรรจุหีบหอ  

ท้ังนี้เพราะในการปองกันรักษา (Preservation) หรือการบรรจุ (Packing) แมจะทําอยางดีเพียงใดก็ตาม  

หากพัสดุนั้นยังสกปรกหรือเปรอะเปอนอยูการปองกันสนิมก็เปนอันไรผล ดังนั้นความสําคัญของการทํา 

ความสะอาด จึงอยูท่ีการกําจัดสิ่งสกปรกหรือเปรอะเปอนตางๆ  อันเปนตนเหตุแหงการเปนสนิมใหหมดสิ้นไป

กอนท่ีพัสดุจะไดรับการปองกันรักษา (Preservation) และการบรรจุ (Packing) 

 ชนิดของสิ่งเปรอะเปอนท่ีตองขจัดในการทําความสะอาด จําแนกออกไดเปน  ๕ ชนิด ใหญๆ ดังนี้ 

๑) กากโลหะ หรือสนิมท่ีเกาะแนนติดเนื้อพัสดุ 

๒) น้ํามัน หรือไขท่ีจัดเกาะบนพ้ืนผิว 

๓) สิ่งเปรอะเปอนจากภายนอกเชน ฝุน และสิ่งสกปรกตางๆ 

๔) สิ่งเปรอะเปอนท่ีเกิดตามสภาพในตัวเองเชน เหง่ือ  ข้ีเกลือ  เปนตน 

๕) น้ํายาลาง และสารละลายท่ีใชทําความสะอาด 

ข.  การเลือกใชวิธีทําความสะอาด 

           การทําความสะอาดพัสดุจะตองเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสมกับชนิดของสิ่งเปรอะเปอนท่ีตองขจัด นอกจากนั้น 

จะตองพิจารณาถึงสภาพของพัสดุและสิ่งตางๆ ดังนี้ 

 ๑)  ชนิดของโลหะ 

            พัสดุบางชนิดท่ีประกอบดวยโลหะหลายชนิดกอนเลือกใชวิธีทําความสะอาด จะตองคํานึงถึงเครื่องมือ

เครื่องใชท่ีจัดหาไวสําหรับการทําความสะอาดในวิธีนั้นๆ ดวยโลหะบางชนิด เชน อะลูมิเนียม แมกนีเซียม 

สวนผสมของอะลูมิเนียมหรือแมกนีเซียม และพัสดุที่หลอดวยธาตุสังกะสี  ไมอาจทําความสะอาดดวยดาง 

(Alkaline)  สําหรับความสะอาดในสภาพปกติ ชิ้นสวนบางชนิดท่ีไมใชโลหะ เชน สิ่งทอ (Fabric)   

ยาง... 
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ยาง (Rubber) อินทรีวัตถุ (Organic Material)  ซ่ึงประกอบติดกับชิ้นสวนท่ีเปนโลหะก็ไมเหมาะท่ีจะทํา 

ความสะอาดดวยสารละลายจําพวก Organic Solvent หรือดาง (Alkaline) หากมีความจาํเปนไมอาจ 

หลีกเลี่ยงได ก็ตองทําใหสารละลายท่ีนํามาใชทําความสะอาดนั้นเจือจางเสียกอน 

            สําหรับชิ้นสวนท่ีโปรง  เปอยงาย  มีรูละเอียด  หรือบอบบาง ไมควรทําความสะอาดโดยการแช

หรือจุมในถังน้ําดาง (Alkaline Tank) หรือพน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงพัสดุท่ีมีรอยเชื่อมตอกันไว หรือบริเวณ 

ท่ีตอกหมุดไวดวย ชิ้นสวนบางชนิดท่ีตองการความประณีต เชน ลูกสูบ (Piston) หรอืชิ้นสวนบางตอนของ

พ้ืนผิวท่ีหุมไวดวยกระเบื้อง (Porcelain) หรือพนไวดวยสี ก็ยิ่งไมควรทําความสะอาดดวยดาง (Alkaline) และ

สารละลาย หากมีความจําเปนก็อาจทําไดโดยใชแปรงจุมสารละลายดังกลาวขัดถูเฉพาะสวนท่ีวางเปลาของพัสดุ 

นั้นก็เพียงพอ 

 ๒)  สภาพของพ้ืนผิว 

                เรื่องสําคัญท่ีตองพิจารณาเก่ียวกับสภาพของพ้ืนผิว ก็คือ ปริมาณของการขัดเงาหรือความเกลี้ยงเกลา  

สําหรับพัสดุท่ีสภาพพ้ืนผิวทุกสวนมีลักษณะตันหรือพ้ืนผิวเรียบเกลี้ยงเกลาเปนอยางดี การทําความสะอาด

ไมควรใชดาง (Alkaline) แตใชสารละลายปโตรเลียม (Petroleum Solvent) และติดตามดวยน้ํายาลาง

รอยนิ้วมือ (Fingerprint Remover) 

           ๓)  สวนประกอบของพัสดุ 

                พัสดุท่ีประกอบกันเปนชุด (Assembly) ตองไมทําความสะอาดโดยใชสารละลายไมวาโดยวิธีใด  

และยิ่งพัสดุนั้นประกอบกันเขาเปนชุดเรียบรอยแลว การทําความสะอาดจะตองไมทําในสภาพที่เปนชุด

ประกอบ (Assembly) และจะตองไมปองกันรักษา (Preserve) ดวยการจุม หรือทาทับดวยน้ํายา (Compound) 

ชุดประกอบดังกลาวนี้ ไดแก Generator, Starter, Gage,  Meter  สวนชุดประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย

โลหะตางชนิดกัน เชน เหล็ก ทองแดง ยาง Plastic กระดาษ ผา ฯลฯ เปนตน ในกรณีเชนนี้ การทําความสะอาด  

ควรดําเนินการกอนท่ีจะประกอบเขาเปนชุด (Assembly) 

           ๔)  ชนิดของสิ่งเปรอะเปอน 

       สิ่งเปรอะเปอนบางชนิด เชน ไข  น้ํามัน  หรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถขจัดใหหมดไปดวยสารละลาย

จําพวกโซดาไฟหรือกรดได ก็อาจทําความสะอาดโดยใชสารละลายท่ีมีน้ําผสม เชน น้ําดาง  น้ําผสมสบูเหลว  

เปนตน  หากพ้ืนผิวหรือสวนประกอบของพ้ืนผิวท่ีขัดเกลาไวแลวสกปรกดวยเหง่ือหรือสิ่งเปรอะเปอนอ่ืน ก็ตอง

ใชน้ํายาลางรอยนิ้วมือ (Fingerprint Remover) ลางออก 

       สิ่งเปรอะเปอนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชน ข้ีเกลือ ตองทําความสะอาดดวยสารละลายท่ีมีน้ําเปน

สวนผสมหลัก (Water Base Cleaning Solution)  สวนสิ่งเปรอะเปอนบางชนิด เชน กากโลหะ หรือสนิมท่ีจับ

เนื้อพัสดุเสียจนแนนหนาก็ตองทําความสะอาดดวยเครื่องมือขัดโลหะ (Buffer and Polisher)  ขัดดวยกระดาษทราย 

หรือขัดดวยแปรงตามความจําเปน 

 

๔.  วธิี... 
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๔.  วิธีทําความสะอาด (Cleaning Method) 

 ในการทําความสะอาดโดยท่ัวไป ตองกําหนดเฉพาะเจาะจงลงไปวาเปนพัสดุประเภทใด ตองทํา 

ความสะอาดดวยวิธีใด เพราะตองอาศัยหลักเกณฑดังกลาวเปนเครื่องประกอบการพิจารณาดวย พัสดุบางชนิด

อาจทําความสะอาดโดยใชวิธีหลายวิธีรวมกัน  หรือใชวิธีท่ีไมไดระบุไวในวิธีใดเลยก็ได  ซ่ึงอาจใหผลไดดีกวา 

ท่ีจะใชวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว 

 วิธีทําความสะอาด มีหลายวิธีดวยกันแตท่ีปฏิบัติกันจริงๆ ในการปองกันสนิมและบรรจุหีบหอ 

ในปจจุบันมีเพียง ๗ วิธี  ดังนี้ 

ก.  วิธีท่ี ๑ ไดแก  Method C-1 เปนวิธีการทําความสะอาดโดยใชเครื่องมือเครื่องใชตางๆ  

(Any Application Method) เชน แปรงลวด  แปรงทองเหลือง หรือ เครื่องมือขัดโลหะ เปนตน 

 วิธีนี้ปกติใชทําความสะอาดพัสดุท่ีเปนโลหะเหนียว หรือพัสดุท่ีทนทานถาวร  เชน ขอตอ  ทอชนิดหนา  

หรืออีกนัยหนึ่งวิธีนี้ใชทําความสะอาดพัสดุท่ีเก็บกลางแจง (Outdoor Condition) หรือพัสดุท่ีเปนสนิม  หรือ 

มีสิ่งเปรอะเปอนเกาะจับเปนจํานวนมาก   

 วิธีปฏิบัติ ในข้ันแรกขัดสนิมหรือสิ่งเปรอะเปอนท่ีจับหรือเกาะอยูบนพ้ืนผิวโลหะดวยแปรงลวด หรือ

แปรงทองเหลือง หากมีสนิมมากหรือเปนสนิมขุม ก็ตองใชเครื่องมือขัดโลหะ (Buffer and Polisher) ข้ันตอไป

ใหนําพัสดุท่ีขัดสนิมออกแลว ลงแชในน้ํากรดประมาณ ๕ - ๒๕ นาที ตามความจําเปนแลว จึงนําพัสดุข้ึน 

ตอจากนั้นจึงนําพัสดุลงแชในถังน้ําเย็น ซ่ึงผสมดวย Trisodium Phosphate และนําพัสดุนั้นลงลางในถังน้ําอุน

อีกครั้งหนึ่งเพ่ือขจัด Trisodium Phosphate ซ่ึงเกาะโลหะตอนท่ีนําลงแชในถังน้ําเย็นใหหมดไป หลังจากนั้น

จึงสงเขาทําใหแหงและทําการปองกันรักษาดวยน้ํามันกันสนิม (Preservative Compound) 

           ข.  วิธีท่ี ๒ ไดแก  Method C-2  เปนวิธีทําความสะอาดโดยการใชสารละลายปโตรเลียม 

(Petroleum  Solvent)  ทําความสะอาดพัสดุท่ีเปรอะเปอน ไข  น้ํามัน  น้ํายาตางๆ หรือข้ีเกลือ 

 วิธีนี้ใชกับพัสดุทุกประเภท นอกจากพัสดุประเภทเก็บกลางแจง (Out Door Condition) และพัสดุ

ประเภทท่ีพ้ืนผิวไดรับการฟนิชเปนอยางดี (Highly Finished Surface) และมักเปนพัสดุท่ีมีขนาดเล็ก พอท่ีจะ

นําลงจุมในถังทําความสะอาดไดและไมมีทอหรือรูท่ีจะสามารถขังน้ํายาลางเอาไวได 

 วิธีปฏิบัติ นําพัสดุท่ีเปอน ไข  น้ํามัน หรือสิ่งอ่ืนลงทําความสะอาดในถังทําความสะอาดโดยใชแปรงลวด  

แปรงทองเหลือง หรือผาขัดถูสิ่งเปรอะเปอนตางๆ ท่ีจับอยูบนพัสดุใหหมดไป แลวจึงสงพัสดุเขาทําใหแหง

และปองกันรักษาโดยทาน้ํามันกันสนิมตอไป 

ค.  วิธีท่ี ๓ ไดแก  Method C-3 เปนการทําความสะอาดโดยใชสารละลายปโตรเลียม (Petroleum  

Solvent) สองครั้งติดตอกัน ใชสําหรับพัสดุประเภทท่ีอยูภายในอาคาร (Indoor Condition) เชนเดียวกับ      

วิธีท่ี ๒ หากแตกตางกันตรงท่ีพัสดุท่ีทําความสะอาดโดยวิธีนี้มีพ้ืนผิวละเอียด หรือตองการความประณีต

มากกวาเทานั้น 

วิธีปฏิบัติ นําพัสดุท่ีตองทําความสะอาดดวยวิธีนี้จุมลงในถังสารละลายปโตรเลียม (Petroleum  

Solvent … 
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Solvent Tank) ถังท่ี ๑ และขัดถูดวยแปรงเหล็กอยางออน หรือแปรงทองเหลือง แลวจึงนําพัสดุลงทําความ 

สะอาดในถังสารละลายปโตรเลียม (Petroleum Solvent Tank) ถังท่ี ๒ อีกครั้งหนึ่ง แลวจึงสงเขารับ       

การทําใหแหงและทาน้ํามันกันสนิมตอไป 

 ขอยกเวน  การทําความสะอาดโดยวิธีท่ี ๒ และวิธีท่ี ๓ นี้  หามใชกับชิ้นสวนหรือชุดประกอบใดๆ  

ท่ีประกอบดวย ผา  ยาง  หรืออินทรียวัตถุอ่ืน รวมท้ังพัสดุท่ีมิใชโลหะดวย 

ง. วิธีท่ี ๔ ไดแก Method C-4 เปนวิธีทําความสะอาดโดยการขัดถู หรือลางดวยสารละลายปโตรเลียม 

(Petroleum Solvent ) ชนิดเดียวกับท่ีกลาวมาแลว โดยการขัดถูดวยแปรงฝอยอลูมิเนียม หรือเช็คดวยผาท่ี

จุมสารละลาย วิธีนี้ใชกับพัสดุประเภทเดียวกับท่ีกลาวไวใน Method C-2 แตเปนพัสดุท่ีใหญเกินกวาท่ีจะจุมลง

ในถังสารละลายปโตรเลียม (Petroleum Solvent Tank) ได และใชทําความสะอาดเนื้อท่ีท่ีวางของชิ้นสวน

หรือชุดประกอบ (Assembly) ท่ีทา หรือพนสีไวแลว หรือท่ีมีวัตถุเปอยงายประกอบติดอยู 

วิธีปฏิบัต ิในข้ันแรกใชแปรงขนแข็งท่ีสะอาดชุบสารละลายปโตรเลียม (Petroleum Solvent) แลวขัดถู 

สิ่งเปรอะเปอนบนพ้ืนผิวของชิ้นสวนเฉพาะเนื้อท่ีท่ีตองทําความสะอาดเทานั้น จนกวาสิ่งเปรอะเปอนจะหมด 

ข้ันตอไปจึงลางบริเวณท่ีทําความสะอาดดวยสารละลายสําหรับใชทําความสะอาด ลางใหหมดและเปาดวยลม 

ใหแหง เสร็จแลวจึงทาน้ํามันกันสนิม 

จ.  วิธีท่ี ๕  ไดแก  Method  C-5 เปนการทําความสะอาดดวยสารละลาย ๒ ชนิด คือสารละลาย 

ปโตรเลียม (Petroleum Solvent) และน้ํายาลางรอยนิ้วมือ (Fingerprint Remover) วิธีนี้ใชทําความสะอาด

พัสดุท่ีเปรอะเปอนน้ํามัน หรือไขตลอดจนสิ่งเปรอะเปอนอ่ืนๆ เชน เหง่ือ หรือรอยนิ้วมือที่จับติดพัสดุ 

ในระหวางการหยิบยกหรือจับตองดวยมือ พัสดุท่ีตองทําความสะอาดตามวิธีนี้ ไดแก พัสดุประเภทท่ีมีพ้ืนผิว

ละเอียดประณีต และไดรับการฟนิชเปนอยางดี (Highly  Finished  Surface)  เชน  Ball  Bearing, Bushing, 

Washer เปนตน           

 วิธีปฏิบัติ  นําพัสดุลงทําความสะอาดในถังสารละลายปโตรเลียม (Petroleum Solvent Tank) ขัดถู

ดวยแปรงทองเหลืองเฉพาะสวนท่ีเปนสนิม หามใชแปรงลวด เวนแตในกรณีท่ีจําเปน และตองระวังมิให        

เกิดการเสียหายหรือทําใหสวนอ่ืนเปนริ้วรอย หลังจากนั้นนําพัสดุลงแกวงในถังน้ํายาลางรอยนิ้วมือ

(Fingerprint Remover Tank) เสร็จแลวจึงนําเขาอบในเตาอบใหแหงและทาน้ํามันกันสนิมตอไป 

           ฉ.  วิธีท่ี  ๖  ไดแก  Method C- 6  วิธีนี้เปนการทําความสะอาดโดยการพนดวยสารละลายเปนวิธี 

ท่ีใชขจัด ไข, น้ํามัน หรือสิ่งเปรอะเปอนตางๆ ท่ีจับเกาะอยูบนพ้ืนผิวพัสดุท่ีไมสามารถทําความสะอาดดวยวิธี 

C-2, C-3, C-4 หรือ C-5 ใหหมดได วิธีนี้จึงใชสําหรับชิ้นสวนท่ีเปนโลหะท้ังหมด สามารถพนดวยสารละลาย 

ไดท่ัวถึงทุกสวน และไมมีพ้ืนผิวสวนใดปดหรือกันสารละลายได หามใชกับชิ้นสวนหรือชุดประกอบใดท่ีทําข้ึน 

หรือประกอบดวยพัสดอ่ืุนท่ีมิใชโลหะจนกวาจะไดทําใหสารละลายนั้นเจือจางลง 

 วิธีปฏิบัติ  พนสารละลายลงบนชิ้นสวนใหท่ัวถึงแลวทําใหแหง และทาน้ํามันกันสนิมตอไป 

           ช.  วิธีท่ี ๗  ไดแก  Method C-8 เปนการทําความสะอาดโดยใชน้ํายาลางรอยนิ้วมือชนิดพิเศษเปนวิธี 

ท่ีใช... 
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ท่ีใชขจัดเหง่ือ  รอยนิ้วมือ หรือสิ่งเปรอะเปอนอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน วัตถุประสงคของการทําความสะอาดวิธีนี้ 

เนื่องจากสิ่งเปรอะเปอนดังกลาวไมสามารถขจัดดวยสารละลายปโตรเลียม (Petroleum Solvent) หรือ

สารละลายคลอรีน (Chlorinated Solvent) ใหหมดได จึงตองใชน้ํายาลางรอยนิ้วมือชนิดพิเศษ แตเม่ือ 

ทําความสะอาดดวยน้ํายาลายรอยนิ้วมือชนิดพิเศษนี้แลว ก็ตองทําความสะอาดดวยสารละลายปโตรเลียม 

(Petroleum Solvent ) หรือสารละลายคลอรีน (Chlorinated Solvent) อยางใดอยางหนึ่งอีกครั้ง 

 วิธีปฏิบัติ วางชิ้นสวนลงในกระบะตาขาย หรือเก่ียวพัสดุนั้นเขากับขอ แลวหยอนลงไปแกวงหรือเขยา 

ในน้ํายาลางรอยนิ้วมือชนิดพิเศษประมาณ ๒ - ๔ นาที  แลวนําข้ึนทําความสะอาดในถังสารละลายปโตรเลียม 

(Petroleum Solvent Tank) อีกครั้งหนึ่ง  เสร็จแลวเปาลมใหแหงและทาน้ํามันกันสนิมตอไป 

๕.  การทําใหแหง (Drying) 

 การทําใหแหงเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในระบบปองกันสนิม ทั้งนี้เพราะพัสดุที่ไดทํา

ความสะอาดไวแลว หากไมทําใหแหงเสียกอน การปองกันรักษาในข้ันตอไปก็จะไมไดผล ดังนั้นวัตถุประสงค 

ของการทําใหแหงก็เพ่ือขจัดความชื้น  น้ํา หรือน้ํายาซ่ึงเกาะจับพัสดุในขณะทําความสะอาด การทําใหแหงมีวิธี

ปฏิบัติอยูหลายวิธี เชน ใชลมพน อบดวยเตาอบ (Oven) และอบดวยหลอดไฟอินฟราเรด (Infrared Lamp) 

หรือโดยวิธีเช็ค (Wipe)  แตวิธีไหนจะไดผลดีกวากันนั้น ยอมข้ึนอยูกับสภาพของพัสดุ ปริมาณของพัสดุท่ีตอง

ปฏิบัติและเครื่องมือเครื่องใชท่ีจัดหาได อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปแลวการทําใหแหงดวยเตาอบ หรือหลอดไฟ

อินฟราเรดมีประสิทธิภาพสูงกวาการใชลมพน (Blow Wind) แตสําหรับพัสดุท่ีทําความสะอาดดวยสารละลายเย็น 

(Cold Solvent) ก็ตองเปาดวยลมเสียกอน แลวจึงอบดวยเตาอบ (Oven)  หรือหลอดไฟอินฟราเรด (Infrared) ตอไป 

 วิธีทําใหแหง (Method of Drying) แบงออกเปน ๔ วิธีดวยกัน ดังนี้ 

 ก.  วิธีท่ี ๑  ไดแก  Method D-1 เปนวิธีทําใหแหงโดยใชลมเปาพน (Blow Wind)  ลมท่ีใชจะตอง 

ปราศจากฝุนละอองและทางลมออกแตละชองหรือแตละชุดตองมีเครื่องกรองน้ํามันและฝุนกันอยู นอกจากนี้ 

จะตองมีเครื่องปองกันความชื้นอยูดวย ทอลมออกจะตองไมยาวเกินกวา ๕๐ ฟุต จากตัวเครื่องกรองความชื้น 

ความอัดของลมที่ใชอาจแตกตางกันไป ระดับที่เหมาะสม คือระดับความอัดระหวาง ๔๐ - ๑๒๐ ปอนด    

ตอ ๑ ตารางนิ้ว 

            ข. วิธีท่ี ๒ ไดแก  Method D-2  เปนวิธีทําใหแหงดวยการอบในเตาอบ (Oven)  วิธีนี้หามใชกับพัสดุ

ท่ีมีหลอดหรือรูขังน้ําหรือสารละลาย (Solvent) ท่ีใชลางทําความสะอาดและมีฝาปดอยู ความรอนของเตาอบ

จะตองควบคุมใหอยูในระดับ ๒๕๐ – ๓๕๐ F เวนแตพัสดุท่ีมีวัตถุอ่ืนประกอบอยูดวยก็อาจลดความรอนลงได 

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการเรงใหแหงเร็วข้ึนและเพ่ือเปลี่ยนอากาศ อาจใชพัดลมเปาพน เขาไปเตาอบดวยก็ได 

            ค. วิธีท่ี ๓ ไดแก  Method D-3 เปนการทําใหแหงดวยการใชหลอดไฟอินฟราเรด (Infrared Lamp)  

สําหรับวิธีนี้ รางเลื่อน (Conveyor) เปนสิ่งจําเปนท่ีสุด ความเร็วของรางเลื่อนท่ีจะนําพัสดุผานหลอดไฟ

อินฟราเรด ตองกําหนดใหเหมาะสมกับพัสดุนั้น ระยะเวลาในการทําใหแหงโดยปกติก็คือ ๒ นาที สวนระดับ

ความรอนยอมข้ึนอยูกับความเร็วของรางเลื่อน (Conveyor) จํานวนหลอดไฟอินฟราเรด  ระยะหางจากหลอด 

ไฟอิน.. 
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ไฟอินฟราเรดถึงพัสดุและสภาพของพัสดุท่ีจะนําเขาทําใหแหง โดยท่ัวไปความรอนท่ีใชควรใหอยูในระดับ 

๑๖๐  F   

            ง.  วิธีท่ี ๔ ไดแก Method D-4 เปนวิธีการทําใหแหงโดยการเช็คถู (Wipe)   วิธีนี้ควรนํามาใชเฉพาะ

ในกรณีท่ีพัสดุนั้นไมอาจทําใหแหงดวยวิธีหนึ่งวิธีใดดังท่ีกลาวมาแลว  การเช็ดถูจะตองทําถึง ๒ ตอน คือ  

ตอนแรกเปนการเช็ดสารละลาย (Solvent)  ท่ีใชทําความสะอาดหรือน้ําลาง  ตอนท่ีสองเช็คพ้ืนผิวใหแหงดวย  

ผาท่ีแหงและสะอาด ในการเช็ดดวยผาจะตองใหดานท่ีออนนุมสัมผัสกับพ้ืนผิวโลหะ 

๖.  การปองกันรักษา (Preservation) 

 ก.  การเลือกวิธีการปองกันรักษาข้ึนอยูกับหลักเกณฑตางๆ ดังนี้ 

      ๑)  สวนประกอบของพัสดุโดยท่ัวไป พัสดุท่ีประกอบข้ึนดวยโลหะเหมาะตอการใชวิธีปองกัน

รักษาทุกวิธี ยกเวนกรณีพิเศษ ๒-๓ กรณีซ่ึงตองพิจารณาถึงปฏิกิริยาอันจะเกิดข้ึนตอพ้ืนผิวภายหลังการปองกัน

รักษา ปกติการปองกันรักษาดวยน้ํามันกันสนิม ไมพึงกระทําตอพัสดุท่ีมิใชโลหะ เชน พัสดุท่ีหุมดวยยาง  หนัง 

ไมกอก  กระดาษ  ผา Plastic เวนแตสิ่งเหลานี้จะประกอบในสวนภายในของสวนท่ีเปนโลหะ 

    ๒)  สภาพของพ้ืนผิวและหนาท่ีท่ีตองใช หลักสําคัญสําหรับการพิจารณาในหัวขอนี้ ไดแก ปริมาณ

หรือประเภทของการฟนิช สําหรับพัสดุท่ีมีพ้ืนผิวขรุขระเปนริ้วรอย หรือมีพ้ืนผิวหยาบอาจทําการปองกันรักษา

ดวยวิธีตางๆ ไดแทบทุกวิธี สวนพัสดุท่ีพ้ืนผิวฟนิชไวตามปกติและเปนสวนท่ีตองใชงาน โดยท่ัวไปใหปองกัน

รักษาโดยใชน้ํามันกันสนิมท่ีลางออกไดงาย 

๓) สวนตางๆ ท่ีประกอบเขากัน สําหรับพัสดุท่ีเปนชุดประกอบการปองกันรักษาตองปฏิบัติเปน  

๒ ตอน คือ ตอนแรกใหทาน้ํามันกันสนิมอยางบางแกชิ้นสวนแตละชิ้นเสียกอน เม่ือประกอบกันเขาเปนชุด

เรียบรอยแลวจึงทาน้ํามันกันสนิมอีกครั้งหนึ่ง 

๔) ปริมาณท่ีตองปองกันรักษา พัสดุประเภทใดจะตองทําการปองกันรักษามากนอยเพียงใดนั้น 

ยอมข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนผิวของพัสดุท่ีเปนโลหะ และความสะอาดหรือความจําเปนท่ีจะตองลางน้ํามันกันสนิมออก

เม่ือเวลาจะใชพัสดุ 

๕) การบรรจุหีบหอหลังจากการปองกันรักษา กอนท่ีจะทําการปองกันรักษาดวยวิธีใดๆ นั้น  

มีความจําเปนตองรูเสียกอนวา พัสดุนั้นจะหอหรือบรรจุดวยวิธีใด เพราะหากไมทราบก็อาจไมไดผลสมบูรณ 

 ๖)  ความสะดวกและความจําเปนท่ีตองลางน้ํามันกันสนิมออก การเลือกวิธีการปองกันรักษา

จะตองคํานึงถึงความสะดวก  ความจําเปนท่ีจะตองลางน้ํามันกันสนิม หรือน้ํามันอ่ืนท่ีทาไวกอนท่ีจะนําพัสดุนั้น

ไปใชดวย  แตสําหรับพัสดุท่ีตองปองกันรักษาโดยการชุบไขอยางหนา หรือชโลมไวดวยน้ํามันหลอลื่นหรือใน  

กรณีท่ีกอนใชงานไมตองขจัดน้ํามันนั้นออกก็ไมตองพิจารณาถึงหัวขอนี้ 

     ข.  ลักษณะของน้ํามันกันสนิมและการใช 

                  ๑)  NSN 8030-00-244-1299, P/N MIL-C-16173, Corrosion Preventive Compound 

(P-1) เปนน้ํามันกันสนิมอยางหนา อาจใชกับชิ้นสวน หรือชุดประกอบท่ีพ้ืนผิวมีลักษณะหยาบและใชในสภาพ 

ธรรมดา... 
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ธรรมดา (Cold Application) โดยการจุม  ทา  หรือพน ชิ้นสวนท่ีเหมาะสมตอการใชน้ํามันกันสนิมชนิดนี้ เชน 

Crankshaft,  Clamp,  Cover และอ่ืนๆ เปนตน 

                  ๒)  NSN 8030-00-231-2345 P/N MIL- C-16173, Corrosion Preventive Compound 

(P-4) เปนน้ํามันกันสนิมอยางหนาและคอนขางแข็ง เหมาะท่ีจะใชทาพัสดุท่ีพ้ืนผิวไดรับการขัดมาแลว และพัสดุ

ตองทําการปองกันสนิมระยะยาว การใชตองทําใหรอน (Heat) เสียกอนโดยใชความรอนในระดับ ๑๗๕ – ๒๒๐  F   

       ๓)  NSN 8030-00-224-9578 P/N MIL- C-16173 Corrosion Preventive Compound  

(P-2) เปนน้ํามันกันสนิมอยางออน ไมใชกับพัสดุท่ีอยูนอกอาคาร (Out Door Condition) และใชใน 

การปองกันสนิมในระยะสั้นเทานั้น การใชในสภาพธรรมดาโดยการจุม  ทา หรือพน ชิ้นสวนท่ีเหมาะสมตอการใช 

น้ํามันกันสนิมชนิดนี้ เชน Gear,  Valve และอ่ืนๆ เปนตน 

                 ๔)  NSN 8030-00-224-9579 P/N MIL-C-14201A Corrosion Preventive Compound  

(P-6)  เปนน้ํามันกันสนิมอยางออนแตใชในสภาพท่ีตองทําใหรอน (Heat) เสียกอน  และใชเฉพาะกับพ้ืนผิว 

ของพัสดุท่ีไดรับการขัดเปนอยางดี ระดับความรอนท่ีใชแตกตางกันตามการปฏิบัติดังนี้ จุมใชความรอนในระดับ  

๑๕๐ – ๒๒๐  F  ทาใชความรอนในระดับ ๖๐ – ๑๒๐  F  และพนใชความรอนในระดับ ๑๘๐ - ๒๐๐  F  

พัสดุท่ีทําการปองกันรักษาโดยใชน้ํามันกันสนิมชนิดนี้ ตองบรรจุหีบหอกอนจึงนําเขาเก็บ หรือจายตามหนวยตางๆ  

                  ๕)  AN-VV-C-576 Corrosion Preventive Compound (P-10) เปนน้ํามันกันสนิมอยางบาง

ใชปองกันรักษาเครื่องยนต (Engine) หรือชิ้นสวนเครื่องยนต (Spare Parts) ท่ีพ้ืนผิวไดรับการขัดอยางประณีต  

และไมตองขจัดน้ํามันกันสนิมออกเม่ือเวลาใช  สําหรับการใชใหใชในสภาพธรรมดา  โดยการจุม  พน หรือ ทา 

      ๖)  AN-O-6 Preservative Oil (P-9) เปนน้ํามันหลอลื่นอยางออน ใชสําหรับปองกันรักษา

อากาศยาน  อาวุธประเภทเบาอ่ืนๆ  และยังใชกับ Ball bearing ไดอีกดวย วิธีใชอาจใชทา  จุม หรือพนก็ได 

โดยใหน้ํามันมีความรอนในระดับ ๖๐ - ๑๒๐  F   

                ๗)  NSN 9150-00-944-8953 P/N MIL-G-81322 Preservative Grease (P-11) เปนไขท่ีใชกับ 

Bearing วิธีใช ใหทาโดยใชระดับความรอน ๓๐ - ๑๒๐  F  

                ๘) AN-0-7 Hydraulic System Preservative Oil (P-14) เปนน้ํามันท่ีใชปองกันพ้ืนผิวภายนอก

ของทอไฮดรอลิค (Hydraulic Tube) ใชโดยการจุม หรือพน โดยใชความรอนในระดับ ๔๐ - ๑๒๐  F  

     ๙)  NSN 9150-00-407-0973 MIL-P-46002 Heavy Engine Preservative Oil (P-15)  เปน 

น้ํามันสําหรับใชปองกันพ้ืนผิวภายนอกและในของเครื่องยนตและสวนประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงไมสามารถแยกได  วิธีใช

อาจใชโดยการจุม พน หรือทา โดยใชระดับความรอน ๑๘๐ - ๒๒๐  F      

ค.  วิธีการปองกันรักษา (Method of Preservation)  

      วิธีการปองกันรักษามีหลายวิธีดวยกัน  ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะวิธีท่ีเก่ียวของกับการบรรจุหีบหอ

เทานั้น  คือ 

      ๑)  วิธีท่ี ๑  ไดแก  Method P-1 ใชน้ํามันกันสนิม AN-C-52 Type 1 เปนวิธีการท่ีใชเฉพาะพัสดุ 

ท่ีมี... 
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ท่ีมีพ้ืนผิวหยาบ หรือไมตองการความประณีตพิเศษอะไรมากนัก เชน Tube, Crank (เฉพาะพ้ืนผิวภายนอก) 

Strut  เปนตน วิธีนี้เปนการปองกันรักษาในอุณหภูมิธรรมดา (Cold Application) และอาจใชไดท้ัง  จุม ทา 

หรือพน สําหรับการทา หรือจุมตองใชน้ํายากันสนิมเกาะจับพ้ืนผิวหนาประมาณ ๐.๐๐๒ นิ้ว 

               ๒)  วิธีท่ี ๒  ไดแก Method P-2  ใชน้ํามันกันสนิม AN-C-124 Type 1 เปนวิธีการท่ีใชเฉพาะ 

พัสดุท่ีมีสภาพพ้ืนผิวบางละเอียด เชน Washer Propeller Shaft เปนตน และใชในอุณหภูมิธรรมดา  โดยการ

จุม ทา หรือพน ใหมีความหนาประมาณ ๐.๐๐๓ นิ้ว 

               ๓)  วิธีท่ี ๓  ไดแก Method P-4  ใชน้ํามันกันสนิม  AN-C-52 Type 2  ใชในการปองกันรักษา 

พ้ืนผิวภายนอกของพัสดุ ท้ังท่ีตองการบรรจุหีบหอและไมตองบรรจุ รวมตลอดถึงการปองกันในระยะยาว

ตอพัสดุท่ีพ้ืนผิวฟนิชอยางละเอียดดวย ท้ังนี้จะตองทําใหน้ํามันกันสนิมนั้นเหลวดวยการใหความรอนตามระดับ 

ท่ีตองการเสียกอน เชน  จุมใชความรอน ๑๗๕ - ๒๒๐  F  หรือพนใชความรอน ๒๐๐- ๒๒๐  F  เปนตน 

       ๔)  วิธีท่ี ๔ ไดแก Method P-6  ใชน้ํามันกันสนิม AN-C-124 Type 2 วิธีนี้ใชกับพัสดุท่ีไดรับ

การฟนิชอยางละเอียดและมีสภาพท่ีงายตอการทําความสะอาด เชน Bearing และเม่ือทําการปองกันสนิมแลว

จะตองทําการหออีกดวย  การทาน้ํามันกันสนิม  ตองทําใหน้ํามันกันสนิมนั้นเหลวเสียกอนตามระดับความรอน 

ท่ีตองการปฏิบัติ คือ ทา ใชความรอนในระดับ ๖๐ - ๑๒๐  F  จุมใชความรอนในระดับ ๑๕๐ - ๑๖๐  F และ

พนใชความรอนในระดับ ๑๘๐ - ๒๐๐  F 

     ๕)  วิธีท่ี ๕  ไดแก  Method P-9 ใชกับพัสดุประเภทอุปกรณอาวุธปนและอาวุธประเภทอ่ืนๆ 

หรือสวนประกอบของเครื่องวัด ตลอดจน Bearing ท่ีตองการปองกันสนิมเปนเวลานาน น้ํามันท่ีใช         

ไดแก Lubricating Oil  หมายเลข  NSN  9150-00-231-6689  P/N  MIL-PRF-32033  ซ่ึงอาจทําไดโดยการ

จุม ทา หรือพน ในขณะท่ีอุณหภูมิอยูในระหวาง ๖๐ – ๑๒๐  F    

                ๖)  วิธีท่ี ๖ ไดแก  Method  P-10 วิธีนี้ใชปองกันสนิมพ้ืนผิวภายในเครื่องยนต และชิ้นประกอบ

ท่ีประณีตอ่ืนๆ ท่ีไมตองขจัดน้ํามันปองกันสนิมท่ีใชอยูออก เม่ือเวลานําไปใชงาน น้ํามันปองกันสนิมท่ีใช ไดแก 

Corrosion Preventive, Aircraft EN P/N MIL-C-6529 NSN 6850-00-209-7230 การปฏิบัติอาจทําโดยการ

จุม  ทา หรือพน ก็ได ในขณะท่ีอยูในระดับความรอน ๖๐ - ๑๒๐  F   

       ๗)  วิธีท่ี ๗ ไดแก Method P-11 เปนวิธีท่ีใชปองกันสนิมลูกลื่น และใชกับเครื่องยนตท่ัวๆ ไป  

ตลอดจนเครื่องวัดไดอีกดวย ไข (Grasse) ท่ีใชสําหรับวิธนีี้ คือ Grasse, Aircraft and Instrument NSN 

9150-00-261-8297,  P/N MIL-G-3278  และอาจใชโดยการทาเพียงอยางเดียวในระดับอุณหภูมิ ๓๐ - ๑๒๐ F   

๗.  การบรรจุหีบหอ (Packaging) 

 วิธีการปฏิบัติในการบรรจุหีบหอ แบงออกตามวัตถุประสงค ๒ ประการ  คือการบรรจุหีบหอเพ่ือเก็บ 

รักษา และการบรรจุหีบหอเพ่ือการขนสงหรือเคลื่อนยาย 

 ก.  วิธีการบรรจุหีบหอจําแนกออกไดเปน ๓ วิธี  ดังนี้ 

      ๑)  วิธีท่ี ๑ (Method 1) เปนการปองกันน้ํา สวนมากใชกับพัสดุประเภทเครื่องมือเครื่องใชถาวร  

เชน... 
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เชน กรรไกร  กุญแจเลื่อน  ชิ้นอะไหล หรือชิ้นสวนซ่ึงไดรับการปองกันสนิมโดยวิธี P-1, P-2, P-4 และ  P-6 

มาแลว 

      วิธีปฏิบัติ หากพัสดุนั้นทําการปองกันสนิมดวยน้ํามันกันสนิมอยางออน ก็ตองหอดวย Barrier 

Grade A ซ่ึงเปน Barrier สีแดง หรือมีขีดแดงเขม ดานหนึ่งโดยใช Type 1, 2 หรือ 3 ตามขนาดและน้ําหนัก

ของพัสดุ คือ Type 1 ใชกับพัสดุท่ีมีขนาดใหญและน้ําหนักมาก Type 2 ใชกับพัสดุขนาดและน้ําหนักอยางกลาง 

สวน Type 3 ใชกับพัสดุท่ีมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา 

      การหอจะตองหอใหรัดรูปตามลักษณะของพัสดุและตองใหมีชองวางเปลานอยท่ีสุด แตตองไมแนน

จนทําใหน้ํามันกันสนิมท่ีทาไวนั้นหลุดออก หากใช Barrier ชนิดยน ตองใหดานเรียบซ่ึงเปนดานปองกันไขสัมผัส  

กับพ้ืนผิวของพัสดุ เม่ือหอแลวใหปดดวยเทป ทําเครื่องหมายบอกวิธีบรรจุหีบหอ วันเดือนปท่ีบรรจุ หมายเลข 

ประจําตัวผูบรรจุ และติดแผนปายใหชัดเจน หากมีความจําเปนตองบรรจุพัสดุนั้นลงในกลองก็ใหใชกลอง Grade A  

หรือกลองอยางกลมก็ได 

              ในวิธีท่ี ๑ นี้  ยังจําแนกวิธีปฏิบัติออกไปอีก ดังนี้ 

      ก)  วิธีท่ี ๑ ก. (Method 1A) ความมุงหมายก็เพ่ือปองกันสนิมอันอาจเกิดจากน้ําหรือไอน้ํา วิธีนี้

อาจทําการบรรจุหีบหอพัสดุท้ังท่ีทําการปองกันสนิมแลว หรือท่ีไมตองทําการปองกันสนิมเลยก็ได สวนมาก   

มักเปนชิ้นสวนหรือเครื่องใชท่ีลักษณะของพ้ืนผิวตองการความระมัดระวังพิเศษ ในกรณีท่ีพัสดุไมตองทําการ

ปองกันสนิม เชน ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา พัสดุท่ีประกอบข้ึนดวยโลหะเงิน  ทองแดง หรือบรอนซ การหอ 

ไมจําเปนตองใช Barrier แตใชกระดาษกันน้ําและตองหอใหเขากับรูปรางของพัสดุนั้นโดยใหมีชองวางสําหรับ

อากาศนอยท่ีสุด 

      การบรรจุหีบหอโดยวิธีท่ี ๑ ก. (Method 1A) นี้  ยังจําแนกออกเปนวิธียอยไดอีก ๖ วิธี คือ 

  (๑)  วิธีหอตามรูปแลวผนึก วิธีนี้เปนการหอพัสดุตามรูปรางของพัสดุ แลวจุมลงในไข 

(Grasse) ปกติใชปฏิบัติตอชิ้นสวนท่ีไมมีขอบหรือปลายแหลมคมจนเกินไป และโดยลักษณะแหงพัสดุสามารถ

หอตามรูปได 

           วิธีปฏิบัติใช Barrier Grade A หอพัสดุท่ีทาน้ํามันกันสนิมไวแลว เฉพาะสวนท่ีแหลมคมใหปด

ทับหนาๆ และใช Barrier Grade C ซ่ึงมีคุณภาพเชนเดียวกับBarrier Grade A แตเปนสีเขียวท้ังหมดหรือ

บางสวน หอตามรูปรางของพัสดุโดยพับริม Barrier ท่ีบรรจบกันใหแนนท่ีสุดเทาท่ีจะแนนไดริม Barrier  

ท่ีบรรจบกันนี้ตองยาวดานละ ๓ นิ้ว เปนอยางนอย เวนแตเปนพัสดุขนาดเล็ก ก็อาจสั้นกวาตามความเหมาะสม 

แลวนําหอพัสดุลงจุมในไข (Dip-coat Sealing Compound) ซ่ึงเปนไขท่ีละลายในระดับความรอน ๑๔๕  F  

ระดับความรอนท่ีเหมาะตอการจุม คือ ๑๘๐  F  โดยใหจุมนาน ๒ นาที และจะแหงใน ๕-๓๐ นาที การจุม 

ตองจุมท่ีละดานแลวแขวนหรือวางไวใหไข (Grasse) ท่ีผนึกแข็งตัว แลวจึงหอดวยกระดาษหอของธรรมดา หรือ

กระดาษฝาทับอีกชั้นหนึ่ง 

            การติดปายกํากับพัสดุท่ีหอดวยวิธีนี้  ตองใชปายกํากับพัสดุ (อยางออน) ถึง ๓ ใบ ใบแรกติด 

ไวท่ี... 
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ไวท่ี Barrier  Grade  A ใบท่ี ๒ ติดท่ี Barrier Grade C หลังจากท่ีไดจุมหอพัสดุลงในไขแลว และใบท่ี ๓  

ติดบนกระดาษหอภายนอก 

                     (๒)  วิธีหอทับกลองแลวผนึก วิธีนี้ เปนการหอทับกลองบรรจุแลวผนึกโดยจุมลงในไข  

โดยมากใชปฏิบัติตอชิ้นสวนท่ีมีขอบหรือริมแหลมคมมากหรือมีรูปรางผิดปกติ 

   วิธีปฏิบัติ หอพัสดุนั้นดวย Barrier Grade A Type 2 แลวบรรจุลงในกลองรองสวนท่ีแหลมคม

หรือขอบของพัสดุดวยแผนสักหลาดหรือยางฟองน้ําหรือปดดวยเทป และตองกันมิใหพัสดุนั้นเคลื่อนตัวได 

เม่ือปดกลองแลว ใหหอกลองนั้นดวย Barrier Grade C อีกชัน้หนึ่ง พับริม Barrier ท่ีบรรจบกันใหแนนสนิท  

ใหมีริมเหลือแตละดานยาวนอยกวา ๒ นิ้ว นําลงจุมในไข (Grasse) ทีละดานแลวหอดวยกระดาษหอของ

ธรรมดา การติดปายใหปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีท่ี (๑)        

  (๓)  วิธีบรรจุกลองโลหะแลวผนึก        

  (๔ ) วิธีบรรจุกลองโลหะผนึก อาบพัสดุดวยน้ํามัน         

 วิธีท่ี (๓) และ (๔) นี้ เปนวิธีท่ีตองผนึกกระปองดวยเครื่องจักร     

           (๕)  วิธีบรรจุกลองท่ีปราศจากอากาศ วิธีนี้เปนการบรรจุพัสดุลงในกลองโลหะท่ีปราศจาก

อากาศ พัสดุท่ีตองทําการบรรจุโดยวิธีนี้ไดแก สารเคมี  เครื่องไฟฟา หรือเครื่องจักรเล็ก  ๆท่ีตองการปองกันเปนพิเศษ 

วิธีปฏิบัติ นําพัสดุนั้นบรรจุลงในกลองปดฝาใหแนนแลวดูดอากาศภายในออกใหหมด 

                     (๖ )  วิธีบรรจุถุงผนึก การบรรจุหีบหอวิธีนี้ใชในการบรรจุพัสดุไดแทบทุกประเภทและสะดวกมาก 

           วิธีปฏิบัติ เลือกถุงกันน้ําหรือไอน้ํา ท่ีมีขนาดพอเหมาะกับพัสดุและมีความแข็งแรงพอ  

หากพัสดุท่ีจะบรรจุนั้นเปนพัสดุท่ีไดทาน้ํามันกันสนิมไว จะตองหอดวย Barrier Grade A เสียกอน หากมีขอบ

แหลมคมตองหอหลายๆ ชั้น หรือปดดวยเทปดานนอกหลายๆ ชั้น แตหากเปนพัสดุท่ีแตกงายตองหอดวยวัตถุ

กันแตกอีกชั้นหนึ่ง แลวจึงบรรจุพัสดุท่ีหอแลวลงในถุง ดูดลมออกจากถุงใหหมดแลวผนึกดวยเครื่องผนึกถุง 

      ข)  วิธีท่ี ๑  ข. (Method 1 B) เปนการหอพัสดุโดยการจุมใน Plastic ซ่ึงใหผลท้ังในดานปองกัน

สนิมและปองกันการกระทบกระแทก ชิ้นสวนท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติโดยวิธีนี้ ไดแก พัสดุท่ีมีพ้ืนผิวเรียบและ

ติดตอเปนผืนเดียวตลอด เชน Connecting rod,  Engine valve,  Gear, Shaft  เปนตน สําหรับพัสดุ         

ท่ีเปนรูลึกๆ หรือมีสวนประกอบอ่ืนๆ อันเปนอุปสรรคตอการแกะ Plastic ท่ีหุมไวออกเม่ือจะใช สวนชิ้นสวนท่ี

มีชองหรือรูเล็กๆ ท่ีอาจทําไดโดยการอุดดวยหลอด  Plastic  ใหแนน หอพัสดุนั้นดวยกระดาษตะก่ัวหรือใสถุง

ผาเสียกอน วิธีหอพัสดุโดยวิธีนี้ แบงออกไดเปน ๓ วิธี ดังนี้ 

  (๑)  วิธีหุมดวย Plastic  โดยไมตองหอ  วิธีปฏิบัติ ใหนําพัสดุท่ียังไมไดหอ จุมในถัง  Plastic   

ซ่ึงมีความรอนอยูในระดับ  ๓๐๐ -๓๒๐  F  การจุมตองผูกพัสดุดวยเชือกหยอนลงไปในถัง Plastic  เวลา 

ในการจุมตามปกติจะตองไมนานเกิน ๑๐ วินาที  จะจุมทีเดียวตลอดท้ังชิ้น หรือแบงจุมเปน ๒ ครั้ง การจุม 

ครั้งแรกตองใหพัสดุจมลงไปประมาณ ๖๐ % ของเนื้อท่ีพัสดุท้ังหมด แลวยกข้ึนแขวนหอยไวปากถังให  Plastic  

ท่ีเกาะเกินความตองการหยดลงในถังจนกวา Plastic  จะแข็งตัวจึงจุมสวนท่ีเหลือ เม่ือจุมเสร็จแลว จึงยกพัสดุ 

ข้ึนมา... 



 
 

- ๑๑ - 

 

ข้ึนมาแขวนหรือหอยไวจนกวา Plastic  จะแข็งตัว แลวใชมีดเฉือน Plastic  สวนท่ีไมเรียบหรือเกินความตองการออก

และตัดเชือกท้ิง สําหรับแผนปายใหหอติดกับพัสดุกอนจุมและใชเพียง ๑ ใบ 

  (๒)  วิธีหอพัสดุดวยกระดาษตะก่ัวแลวจุม Plastic  วิธีนี้ใหหอพัสดุดวยกระดาษตะก่ัวและ 

พับริมท่ีบรรจบกันใหแนน ติดแผนปายกํากับพัสดุไวภายนอกกระดาษตะก่ัว แลวผูกเชือกนําพัสดุลงจุมในถัง

Plastic ซ่ึงมีความรอนในระดับ ๓๐๐-๓๒๐  F การจุมอาจจุมครั้งเดียวหรือ ๒ ครั้งดังวิธีท่ี (๑) ก็ได  

เม่ือจุมเสร็จแลวและแขวนให Plastic แข็งตัว จึงใชมีดเฉือนสวนท่ีไมเรียบหรือไมตองการออกและตัดเชือกท้ิง 

  (๓)  วิธีใสพัสดุในถุงผาแลวจุม Plastic วิธีนี้ใหนําพัสดุใสลงในถุงผาพรอมดวยแผนปาย ๑ ใบ 

ปดปากถุงแลวติดแผนปายไวภายนอกถุงดานใดดานหนึ่ง อีก ๑ ใบ นําลงจุมถัง Plastic โดยปฏิบัติเชนเดียวกับ

วิธีท่ี (๒) 

      ค)  วิธีท่ี ๑  ค. (Method I C ) การบรรจุโดยวิธีนี้ มีความมุงหมายเพ่ือปองกันน้ําเปนสวนใหญ

และใชกับพัสดุท่ีตองการการปองกันในระดับกลาง สวนมากเปนชิ้นสวนซ่ึงผสมดวยธาตุเหล็ก ท่ีตองการบรรจุ

หีบหอเพ่ือปองกันน้ํา หรือพัสดุอ่ืนท่ีไมสามารถทําความสะอาดดวยสารละลายหรือไมอาจปองกันรักษา      

ดวยน้ํามันกันสนิมได เชน กระดาษ  หนัง  ผา  ไมกอก เปนตน ก็ทําการบรรจุโดยวิธีนี้ ซ่ึงจําแนกออกไดอีก ๔ วิธี คือ 

  (๑)  วิธีบรรจุในถุงกันน้ําแลวผนึก วิธีนี้กอนท่ีจะบรรจุพัสดุตองไลอากาศในถุงออกใหมากท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได หากจะทําเครื่องหมายบนถุงตองระวังมิใหถุงนั้นเสียหายได     

 วิธีปฏิบัติจะหอพัสดุดวยกระดาษหอของหรือไมหอก็ได หากพัสดุนั้นทาน้ํามันกันสนิมไวก็หอดวย 

Barrier แลวบรรจุลงในถุงกันน้ําไลอากาศออกแลวผนึกดวยเครื่องผนึกถุง 

  (๒)  วิธีบรรจุในถุงกระดาษกันน้ําและใสลงในหีบไม วิธีนี ้ปกติใชบรรจุพัสดุขนาดใหญ    

หรือน้ําหนักมาก  ไมเหมาะท่ีจะบรรจุในถุงขนาดเล็กใน (๑)  แตบางครั้งใชบรรจุพัสดุชิ้นเล็กๆ หลายๆ ชิ้น 

รวมกันก็ได  แลวบรรจุลงหีบไมอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้สวนมากใชเพ่ือประโยชนในการขนสง 

   วิธีปฏิบัติ หอพัสดุดวยกระดาษหอของหรือ Barrier ตามความเหมาะสมหรือไมหอก็ได

แลวแตวาพัสดุนั้นทาน้ํามันกันสนิมไวหรือไม แลวนําถุงกระดาษกันน้ําวางลงในหีบไมซ่ึงมีขนาดภายในเทากัน

กับถุงพอดี บรรจุพัสดุลงในถุงแลวผนึกปากถุง ปดหีบไมและเขียนปายติดขางหีบหอตามความจําเปน 

                    (๓)  วิธีบรรจุกลองกลมซ่ึงดานริมเปนโลหะ กลองท่ีจะใชเพ่ือการบรรจุตามวิธีนี้ตองเปนกลอง 

ท่ีทําดวยกระดาษแข็งหัวทายท้ังสองขางเปนโลหะ ภายในกลองคาดดวยกระดาษอะลูมิเนียม การผนึกกลอง

ชนิดนี้ตองใชเครื่องผนึกโดยเฉพาะ 

   วิธีปฏิบัติ  ใหหอพัสดุดวยกระดาษหอของแลว หอดวยวัตถุกันกระทบกระแทกอีกครั้งหนึ่ง

บรรจุพัสดุท่ีหอเสร็จแลวนั้นลงในกลองและผนึก 

(๔) วิธีบรรจุกลองกระดาษ วิธีนี้บรรจุลงในกลองหรือลังกระดาษท่ีบรรจุของท่ัวไป 

                      วิธีปฏิบัติ ปดตะเข็บหรือริมขอบกลองดวยเทปใหเหลือเปดไวขางหนึ่ง หอพัสดุดวยวัตถุ    

กันกระทบกระแทกใหแนนและปดกลองดานท่ีเหลือดวยเทป 

๒)  วิธี... 
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           ๒)  วิธีท่ี ๒ (Method 2) การบรรจุตามวิธีท่ี ๒ นี้ โดยท่ัวไป หรือสวนใหญใชกับพัสดุประเภท 

เครื่องวัดและอุปกรณ  เชน  Gyro, Carburetor เปนตน หลักเกณฑสําคัญสําหรับการบรรจุโดยวิธีนี้ก็คือ  

ตองใชผงกันชื้น (Desiccant) และการปฏิบัติตองทําติดตอกันใหแลวเสร็จโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ท้ังนี้ 

เพ่ือปองกันการเสื่อมคุณภาพของผงกันชื้น (Desiccant) ท่ีใช ผงกันชื้น (Desiccant)ท่ีใชเปนชนิดถุง 

มีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นไดเร็วมากมักผูกติดกับพัสดุภายในถุง  ถังโลหะ หรือกลองท่ีปองกันความชื้นได 

เนื่องจากผงกันชื้น (Desiccant) ชนิดนี้เสื่อมคุณภาพไดงายมากเพราะสามารถดูดความชื้นไดภายในเวลา

อันรวดเร็ว ดังนั้นการเก็บรักษาตองอยาใหอากาศเขาได และเพ่ือความแนใจกอนใชควรทําการอบใหมอีกครั้งหนึ่ง  

นอกจากผงกันชื้น (Desiccant) แลว บางครั้งเราอาจจําเปนตองใชปายสีวัดความชื้นสําหรับการบรรจุตามวิธีนี้

อีกดวย  โดยใสไวในหอพัสดุกอนท่ีจะผนึก ท้ังนี้ควรวางใหหางจากหอผงกันชื้น (Desiccant) เทาท่ีจะทําได  

เพ่ือจะไดทราบความชื้นภายในถุงท่ีแทจริง 

 การปฏิบัติเก่ียวกับการบรรจุโดยวิธีนี้ จําแนกออกไดเปน ๕ วิธี ดังนี้ 

  ก)  วิธีท่ี ๒ ก. (Method 2 A)  วิธีนี้ใชบรรจุพัสดุท่ีใหญหรือมีน้ําหนักมากเปนวิธีบรรจุพัสดุลง

ในถุง Barrier Class 1 Grade A ซ่ึงสามารถปองกันน้ําและไอน้ําได แลวบรรจุลงในลังไมซ่ึงมีแทนไมรองรับ

พัสดุ โดยมีวัตถุกันกระเทือนค่ันระหวางแทนรองกับถุงพัสดุ ถุงท่ีใชบรรจุจะตองผนึกโดยรอบมิใหอากาศ

ภายนอกเขาได ท่ีกนถุงเจาะรูไวเปนพิเศษสําหรับสอดสลักตรึงพัสดุกับแทนรอง และตองมีแปนซ่ึงเปนยาง  

หรือกระดาษติดท้ังดานนอกและในตรงรูท่ีเจาะไว แปนนี้จะปองกันมิใหพัสดุกระแทกกันกับแทนรอง และเปน

การปองกันถุงบรรจุมิใหขาดได รูท่ีเจาะสําหรับตรึงสลักนี้ จะตองใหเล็กกวาขนาดของสลักเล็กนอยเพ่ือมิให

อากาศภายนอกเขาไปในถุงตามรองเกลียวของสลักได         

 วิธีปฏิบัติ  ใชวัตถุกันกระแทก ปดบนขอบหรือสวนท่ีแหลมคมของพัสดุ แลวคาดดวยเทปหรือรัดดวย

เชือกก็ได ผูกผงกันชื้น (Desiccant) ติดกับชิ้นสวนหรือวางไวบนท่ีท่ีเห็นวาไมทําใหพัสดุเสียหาย  ผนึกถุงบรรจุ

โดยรอบโดยเวนชองเล็กๆ ไวสําหรับดูดอากาศออกเม่ือดูดอากาศภายในออกหมดแลว จึงปดผนึกถุงตรงสวน   

ท่ีเหลือไว ตอจากนั้นก็ปดปายกํากับพัสดุบนถุงแลวนําลงบรรจุหีบไมตอไป 

  ข)  วิธีท่ี ๒ ( Method 2 B) เปนวิธีบรรจุพัสดุโดยใสกลอง ๒ ชั้น คือ ชั้นแรกบรรจุพัสดุ 

ลงในกลองกระดาษ ซ่ึงผนึกดวยถุงกันน้ํา แลวจึงบรรจุลงในลังไมหรือหีบไมอัดอีกครั้งหนึ่ง หากเปนการบรรจุ

เพ่ือการขนสงดวย จะตองหอกลองซ่ึงผนึกดวยถุงกันน้ําดวยกระดาษลูกฟูกอีกชั้นหนึ่งกอนนําลงบรรจุในลังไม 

วิธีปฏิบัติ หอพัสดุดวยกระดาษหอของ แลวบรรจุลงในกลองกระดาษซ่ึงมีขนาดเกือบเทากันกับพัสดุ ใสผงกันชื้น 

(Desiccant) บนปากกลองใหอยูใกลกับพัสดุแลวปดปากกลองดวยเทป สอดกลองนั้นลงในถุงกันน้ํา ผนึกปากถุง 

ใหเหลือชองไวสําหรับดูดอากาศภายในออก เม่ือดูดอากาศภายในออกแลวใหผนึกปากถุงสวนที่เหลือไว  

และพับริมถุงใหเรียบรอยนําลงบรรจุในลังไม หรือในกลองกระดาษท่ีมีขนาดพอดีกันแลวปดใหเรียบรอย 

  ค)  วิธีท่ี ๒ ค. (Method 2 C) การบรรจุหีบหอโดยวิธีนี้ ปกติใชกับพัสดุท่ีมีน้ําหนักไมเกิน  

๕  ปอนด ไดแก Clock, Tachometer, Ammeter Indicator Temperature, Magnetic Compass, Gyro  

เปนตน... 
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เปนตน 

 วิธีปฏิบัติ  ใหหอพัสดุดวยกระดาษหอของแลวคาดดวยเทป หอทับดวยพัสดุกันกระเทือน  

เชน ผาสําลี  กระดาษยน และขนสัตวอัดโดยรอบอีกชั้นหนึ่งผูกผงกันชื้น (Desiccant) โดยใหรัดวัตถุ 

กันกระเทือนมิใหหลุดได แลวบรรจุลงในถุงกันน้ํา เม่ือไดดูดอากาศออกและผนึกปากถุงเสร็จแลว พับถุงให

เรียบรอยนําลงบรรจุในกลองและปดกลองดวยเทป 

     ง)  วิธีท่ี ๒ ง. (Method 2 D) เปนการบรรจุโดยใชกลองโลหะ ไดแก กระปองโลหะท่ีบัดกรี 

จนอากาศเขาออกไมได, ถังโลหะท่ีปดรัดดวยวงแหวนติดสลัก  ถังเหล็กเหนียวชนิดกลมท่ีปดรัดดวยวงแหวน 

ติดสลัก และกลองโลหะชนิดพิเศษที่ติดวัตถุกันกระเทือนไวแลว วัตถุกันกระเทือนเปนสิ่งสําคัญสําหรับ 

การบรรจุโดยวิธีนี้ เพราะพัสดุอาจกระแทกกับถังโลหะที่ใชบรรจุหากมิไดรองไวมากพอ นอกจากนั้นวัตถุ 

กันกระเทือนจะตองไมเปยกหรือชื้น แตในบางกรณีสําหรับพัสดุชิ้นใหญหรือมีน้ําหนักมาก การหอและการบรรจุ

แบบธรรมดาอาจไมไดผล ตองใชเครื่องกันกระเทือนอยางอื่น  เชน  แทนไมหรือแทนโลหะที่มีขนาดพอดี  

กับถังโลหะและตองตรึงพัสดุใหแนนติดกับแทนรองอยาใหเคลื่อนตัวได การบรรจุโดยวิธีนี้ไมตองใชถุงกันน้ํา 

            วิธีปฏิบัติ หอพัสดุดวยกระดาษหอของหรือตรึงกับแทนรองแลวแตกรณี ใชวัตถุกันกระเทือน

พันรอบๆ พัสดุท่ีหอไวแลว เวนเหลือไวเฉพาะสวนบน (สําหรับกรณีท่ีตรึงพัสดุกับแทนรอง ไมตองใชวัตถุ 

กันกระเทือนหอพัน) บรรจุพัสดุลงในถังโลหะแลวใสถุงผงกันชื้น (Desiccant) โดยวางลงบนสวนบนของพัสดุ

ดานท่ีมิไดพันดวยวัตถุกันกระเทือนแลวใชวัตถุกันกระเทือนปดทับอีกครั้งหนึ่ง ปดฝาถังโลหะนั้นใหแนนดวย 

วงแหวนเหล็กตรึงสลักหรือบัดกรีเพ่ือมิใหอากาศเขาออกได 

                    จ) วิธีท่ี ๒ จ. (Method 2 E) วิธีนี้เปนการบรรจุดวยกลองกระดาษแข็ง เชนเดียวกับวิธีท่ี ๒ ข.  

แตกตางกันก็แตวาวิธีนี้ไมตองบรรจุลงในกลองถึง ๒ ใบ เพียงแตบรรจุกลองใบแรกและผนึกดวยถุงกันน้ํา

เทานั้น ท้ังนี้ใชกับพัสดุท่ีมีขนาดไมใหญและไมเล็กจนเกินไป คือ สามารถบรรจุลงในกลองขนาดกลางได     

และโดยท่ัวไปใชกับพัสดุท่ีมีน้ําหนักไมเกิน ๑๐ ปอนด ในกรณีท่ีบรรจุเพ่ือการขนสงก็จําเปนตองหอทับอีกครั้งหนึ่ง 

เพ่ือกันน้ํา เวนการขนสงทางอากาศ อาจสงไดโดยไมตองหอทับ 

 วิธีปฏิบัติ หอพัสดุดวยกระดาษหอของ หรือรองดวยแผนรองตามความเหมาะสม นําลงบรรจุ

ในกลองท่ีมีขนาดพอดีกับพัสดุ ใสผงกันชื้น (Desiccant) บนปากกลองหรือท่ีเหมาะสม แลวปดปากกลองดวยเทป 

สอดกลองพัสดลุงในถุงกันน้ําท่ีมีขนาดพอดีกัน ผนึกปากถุงใหเหลือชองวางเพ่ือดูดอากาศภายในออก เม่ือดูดอากาศ

ภายในออกแลว จึงผนึกปากถุงสวนท่ีเหลือพับริมถุงใหเรียบรอย แลวคาดดวยเทป 

               ๓)  วิธีท่ี ๓  (Method  3) เปนวิธีการปองกันทางรูปรางโดยเฉพาะ แลวใชไดเฉพาะพัสดุท่ีกําหนดไววา

ไมตองทําการบรรจุหีบหออยางแทจริงสวนมาก ไดแก พัสดุประเภทเก็บกลางแจง (Outdoor Condition)  

ซ่ึงไดรับการปองกันรักษาตามวิธีปองกันรักษา วิธีท่ี ๑ และวิธีท่ี ๓ มาแลว หรือพัสดุอ่ืนๆ เชน กระจก 

เหล็กหลอ  ยาง  และโลหะท่ีทาสีไวแลว รวมท้ังอะลูมิเนียม เปนตน ดังนั้นการปฏิบัติโดยวิธีนี้อาจทําการบรรจุ

หีบหอหรือหออยางเดียว หรือไมหอเลยก็ไดแลวแตสภาพของพัสดุนั้น หากทําการบรรจุหีบหอก็เปนการปฏิบัต ิ

แบบ... 



 
 

- ๑๔ - 

 

แบบงายๆ เวนแตพัสดุท่ีแตกงาย เชน กระจกก็ตองรองดวยเครื่องกันกระแทก และใชความประณีตเพ่ิมข้ึน  ถาเปน 

พัสดุท่ีตองบรรจุหีบหอ เพียงแตผูกปายกํากับพัสดตุิดกับพัสดุก็เปนอันเสร็จ 

ข. การบรรจุหีบหอเพ่ือการขนสง             

         การบรรจุหีบหอเพ่ือทําการขนสง นอกจากจะปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีบรรจุดังกลาวมาแลว 

ในบางกรณีตองปฏิบัติแตกตางออกไปบาง เชน แทนท่ีหีบหอหนึ่งจะบรรจุพัสดุประเภทเดียวกันหรือหมายเลข

เดียวกัน  อาจบรรจุรวมกันหลายๆ อยางก็ได  ในกรณีเชนนี้ตองทําเครื่องหมายบอกใหทราบวา พัสดุท่ีบรรจุ

รวมกันมานั้นเปนพัสดุตามเอกสารการสงพัสดุท่ีเทาใด       

          พัสดุท่ีบรรจุเพ่ือสงตางหนวย มีลําดับข้ันตองการปฏิบัติดังนี้ 

          เม่ือเจาหนาท่ีบรรจุหีบหอไดรับพัสดุจากคลังเก็บพัสดุพรอมดวยหลักฐานการสงพัสดุ ก็ใหคัดแยก

พัสดุที่ตองการบรรจุเพื่อการขนสงออกเปนหนวย พรอมกับตรวจนับจํานวน เสร็จแลวจึงทําการบรรจุ   

การบรรจุหีบหอในข้ันตอนนี้อาจทําแบบบรรจุรวม คือ บรรจุพัสดุหลายประเภทหรือหลายรายการในหีบหอ

เดียวกัน หากพัสดุเหลานั้นมี ขนาด  สภาพ  หรือน้ําหนักท่ีอํานวยใหตอการบรรจุแบบนั้นไดก็ใหบรรจุเปน

หอละชิ้น หรือ ๒ ชิ้น ตามควรแกกรณี กรณีเปนพัสดุที่มีขนาดใหญซึ่งไมเหมาะตอการบรรจุรวม เมื่อบรรจุ

หีบหอเสร็จแลว  จะตองคํานวณหา ปริมาตร (คิวบิกฟุต)  และน้ําหนัก (ปอนด) เสร็จแลวจึงเขียนปายติดขาง 

หบีหอตามวิธีการสงพัสดุท่ีไดกําหนดไว 
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