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B2B Article // เคล็ดไมลับที่ชวยประหยัดคาซอมบํารุงและยืดอายุรถขนสง

เคล็ดไมลับที่ชวยประหยัดคาซอมบํารุง
และยืดอายุรถขนสง
ในธุรกิจดานการขนสงนั้น รถถือเปนหน่ึงในหัวใจสําคัญตอความสําเร็จ 
โดยเฉพาะอยางยิ�งในดานประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความพ�งพอใจของ
ลูกคา และผลกําไร จึงไมควรมองขามหน่ึงในปจจัยทีมี่ผลตอความสําเรจ็น้ี คอื 
การดูแลรักษารถ มาดูเคล็ดลับดีๆ ที่จะชวยใหรถขนสง ไมวาจะเปนรถบรรทุก 
รถลากจ�ง รถบัส และรถคอนเทนเนอร สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
โดยเสียคาใชจายในการซอมบํารงุนอยท่ีสุดและมีอายุการใชงานคูธุรกิจไดอยาง
ยาวนาน

1. ขับรถใหดี

• กําหนดแนวทางปฏิบัติในการขับรถเพ�่อรักษาความปลอดภัย และในขณะ
เดยีวกันก็รกัษาเคร�อ่งยนตใหใชงานไดยาวนาน ท้ังนีต้องสอดคลองกับกฎหมาย
ที่บังคับใช โดยที่สําคัญมีดังนี้

o ขับรถตอเน่ืองไดไมเกิน 4 ชม. และตองหยุดพักอยางนอย 30 นาที จึงจะ
สามารถขับตอไดอีก 4 ชม. 

o ไมบรรทุกนํ้าหนัก หร�อขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด  เพราะอาจ
ตองเสียคาปรับ และเสียเวลา อีกทั้งทําใหรถสึกหรอเร็ว และอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอชีว�ต และทรัพยสินได ท้ังน้ีกฎหมายเก่ียวกับเร�่องน้ี
มักอางอิงขนาดรถ ลอ เพลา ฯลฯ กรณีเปนที่สงสัยสามารถตรวจสอบ
กรมทางหลวงเพ�่อความชัดเจน

• คัดสรรและจัดอบรมพนักงานขับรถใหขับอยางมีประสิทธิภาพและถนอม
เคร�่องยนต โดยใชความเร็วรอบใหเหมาะสมกับสภาพถนน การจราจร และ
เกียร โดยเฉพาะอยางยิ�งบนถนนท่ีมีสภาพไมปกติ เชน การข�้นลงเนินและ
สะพาน

• จดัใหมีระบบ Incentive ทีใ่หรางวลัใหแกพนักงานขบัรถท่ีชวยลดคาซอมบํารงุ 
เพ�่อจ�งใจใหขับรถอยางถนอมและดูแลรักษารถอยางดี

2. ใชของดี

• เลือกใชผลิตภัณฑดูแลรักษารถท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับประเภทและ
การใชงาน เชน

น้ํายาหมอนํ้าหร�อนํ้ายาหลอเย็น ควรมีเทคโนโลยียับย้ังสารกัดกรอนและ
ไมเปนอันตรายตอสิ�งแวดลอม นอกเหนือจากชวยถายเทความรอนไดดี 
อานเพ�่มเติม

จาระบี ควรเลือกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเคร�่องยนต เชน ทนความชื้น 
มีเน้ือแข็ง-ออนและความหนืดที่เหมาะสมกับการใชงาน มีสวนประกอบท่ี
สงเสร�มในการทํางานและการบํารงุรกัษาชิ�นสวนของเคร�อ่งยนต อานเพ�ม่เติม

น้ํามันเคร�่อง ควรมีสารท่ีชวยลดการกระจายเขมาเพ�่อชวยใหเคร�่องยนต
สะอาด มีกําลังเต็มสมรรถนะ และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน มีสารปรับคา
ความหนดืเพ�อ่ใหเคร�อ่งยนตมีสมรรถนะสูงสุด มีสารปองกันการสึกหรอ และ
มีคุณภาพดีท่ีไมทําใหตองเปล่ียนถายน้ํามันเคร�่องบอย เพราะน้ํามันเคร�่อง
ท่ีดีและเหมาะสมจะชวยลดตนทุนในการขนสงพรอมขับเคล่ือนธุรกิจ
ไดอยางเต็มที่ ตัวอยางกรณีผลการใชน้ํามันเคร�่องของ “นครชัยแอร” และ
ตัวอยางการทดสอบและผลการใชน้ํามันเคร�่องของ “จักกายการขนสง” ที่
ชวยสงเสร�มสมรรถนะเคร�อ่งยนตและลดตนทุนในการบํารงุรกัษารถไดอยาง
ดีเยี่ยม

• ใชอะไหลแท แมอาจจะมีราคาสูง แตก็คุมคาตอการลงทนุ เพราะม่ันใจในคณุภาพ
ไดและเม่ือใชอะไหลที่มีคุณภาพ อายุการใชงานก็จะยาวนานข�้น นอกจากน้ี 
ยังควรจัดใหมีคลังอะไหลสํารองพรอมใชงานสําหรับอะไหลท่ีมักใชงานบอย 
เพ�อ่ใหการขนสงไมชะงกัหร�อไมตองทนใชอะไหลเกาทีอ่าจทําใหตองเสียคาบํารงุ
รักษามากข�้นและเรงการเสื่อมสภาพของรถได

3. ดูแลรักษารถใหดี

• จดัใหมีการบํารงุรกัษาท้ังแบบประจําวนั ประจําเดอืน และประจําป เพ�อ่ตรวจ
เช็คสภาพรถ เติมนํ้ายาและสารหลอลื่น ซอมแซม และเปลี่ยนอะไหล ที่สําคัญ 
ตองปฏิบัติตามกําหนดการดวย เพ�่อชวยปองกันและแกไขความเสียหาย
แตเนิ�นๆ พรอมปรบัปรงุประสิทธภิาพของรถท่ีจะชวยใหธรุกิจเดนิหนาสราง
ผลกําไรอยางไมสะดุด

• กําหนดใหมีโปรแกรมการตรวจว�เคราะหน้ํามันใชแลว (used oil analysis) 
เพ�่อคอยตรวจเช็คดูวามีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เพราะคุณสมบัติ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของนํ้ามันสามารถทําใหเรารูปญหาของเคร�่องยนตท่ีอาจ
เกิดข�้นระหวางการใชงานได อานเพ�่มเติมเก่ียวกับสิ�งท่ีควรรูในการตรวจ
ว�เคราะหนํ้ามัน

• ใหพนักงานขับรถหม่ันสังเกตสภาพเคร�่องยนต เพ�่อปองกันและจัดการดูแล
รถไดในระหวางรอบการบํารุงรักษา จ�ดสําคัญของรถที่ควรตรวจสอบ เชน 

o จาระบีที่ดุมลอเร�่มเสื่อมสภาพหร�อไม สังเกตไดจากการเปลี่ยนเปนสีเขม 
และควรอัดจาระบีเพ�่ม

o ระดับและความเขมขนของน้ํายาหมอนํ้าอยูในระดบัต่ําจนถงึจ�ดท่ีตองเติม
หร�อไม

o น้ํามันเกยีรเร�ม่เส่ือมสภาพหร�อไม สงัเกตไดจากการกระตุกเม่ือเขาเกยีรและ
การเปลี่ยนเกียรไดไมคลองตัว 

o มีอาการเฟองทายหอนหร�อไม ถาหอน แสดงวาเกิดการสึกหรอและถงึเวลา
ตองเปลี่ยนถายนํ้ามันเฟองทาย

o เบรกแสดงอาการเสื่อมสภาพ เชน เบรกติดขัด หร�อไม แกไขโดยเปล่ียน
ผาเบรกและนํ้ามันเบรก

o เคร�่องยนตมีอาการ เชน เสียงดัง กินนํ้ามัน เรงเคร�่องไมข�้น หร�อไม แกไข
โดยเปลี่ยนนํ้ามันเคร�่องและไสกรองนํ้ามันเคร�่อง

การขบัข� ่การใชผลิตภณัฑ และการดแูลรกัษารถอยางถกูตองเหมาะสมเปนการ
จัดการรถไดอยางครอบคลุมเพ�่อการประหยัดคาซอมบํารุงและการยืดอายุ
การใชงาน ถึงเวลาแลวท่ีคุณจะเพ�่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการประกอบ
การขนสงไดอยางสงูสุดดวยเคลด็ไมลบั 3 ประการน้ี มาเร�ม่วางแผนและลงมือ
กันเลย



ในธุรกิจดานการขนสงนั้น รถถือเปนหน่ึงในหัวใจสําคัญตอความสําเร็จ 
โดยเฉพาะอยางยิ�งในดานประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความพ�งพอใจของ
ลูกคา และผลกําไร จงึไมควรมองขามหน่ึงในปจจัยทีมี่ผลตอความสําเรจ็น้ี คอื 
การดูแลรักษารถ มาดูเคล็ดลับดีๆ ที่จะชวยใหรถขนสง ไมวาจะเปนรถบรรทุก 
รถลากจ�ง รถบัส และรถคอนเทนเนอร สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
โดยเสียคาใชจายในการซอมบํารงุนอยท่ีสุดและมีอายกุารใชงานคูธรุกิจไดอยาง
ยาวนาน

1. ขับรถใหดี

• กําหนดแนวทางปฏิบัติในการขับรถเพ�่อรักษาความปลอดภัย และในขณะ
เดยีวกันก็รกัษาเคร�อ่งยนตใหใชงานไดยาวนาน ท้ังนีต้องสอดคลองกับกฎหมาย
ที่บังคับใช โดยที่สําคัญมีดังนี้

o ขับรถตอเน่ืองไดไมเกิน 4 ชม. และตองหยุดพักอยางนอย 30 นาที จึงจะ
สามารถขับตอไดอีก 4 ชม. 

o ไมบรรทุกนํ้าหนัก หร�อขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด  เพราะอาจ
ตองเสียคาปรับ และเสียเวลา อีกทั้งทําใหรถสึกหรอเร็ว และอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอชีว�ต และทรัพยสินได ท้ังน้ีกฎหมายเก่ียวกับเร�่องน้ี
มักอางอิงขนาดรถ ลอ เพลา ฯลฯ กรณีเปนที่สงสัยสามารถตรวจสอบ
กรมทางหลวงเพ�่อความชัดเจน

• คัดสรรและจัดอบรมพนักงานขับรถใหขับอยางมีประสิทธิภาพและถนอม
เคร�่องยนต โดยใชความเร็วรอบใหเหมาะสมกับสภาพถนน การจราจร และ
เกียร โดยเฉพาะอยางยิ�งบนถนนท่ีมีสภาพไมปกติ เชน การข�้นลงเนินและ
สะพาน

• จดัใหมีระบบ Incentive ทีใ่หรางวลัใหแกพนักงานขบัรถท่ีชวยลดคาซอมบํารงุ 
เพ�่อจ�งใจใหขับรถอยางถนอมและดูแลรักษารถอยางดี

2. ใชของดี

• เลือกใชผลิตภัณฑดูแลรักษารถท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับประเภทและ
การใชงาน เชน

น้ํายาหมอนํ้าหร�อนํ้ายาหลอเย็น ควรมีเทคโนโลยียับย้ังสารกัดกรอนและ
ไมเปนอันตรายตอสิ�งแวดลอม นอกเหนือจากชวยถายเทความรอนไดดี 
อานเพ�่มเติม

จาระบี ควรเลือกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเคร�่องยนต เชน ทนความชื้น 
มีเน้ือแข็ง-ออนและความหนืดที่เหมาะสมกับการใชงาน มีสวนประกอบท่ี
สงเสร�มในการทํางานและการบํารงุรกัษาชิ�นสวนของเคร�อ่งยนต อานเพ�ม่เติม

น้ํามันเคร�่อง ควรมีสารท่ีชวยลดการกระจายเขมาเพ�่อชวยใหเคร�่องยนต
สะอาด มีกําลังเต็มสมรรถนะ และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน มีสารปรับคา
ความหนดืเพ�อ่ใหเคร�อ่งยนตมีสมรรถนะสูงสุด มีสารปองกันการสึกหรอ และ
มีคุณภาพดีท่ีไมทําใหตองเปล่ียนถายน้ํามันเคร�่องบอย เพราะน้ํามันเคร�่อง
ท่ีดีและเหมาะสมจะชวยลดตนทุนในการขนสงพรอมขับเคล่ือนธุรกิจ
ไดอยางเต็มที่ ตัวอยางกรณีผลการใชน้ํามันเคร�่องของ “นครชัยแอร” และ
ตัวอยางการทดสอบและผลการใชน้ํามันเคร�่องของ “จักกายการขนสง” ที่
ชวยสงเสร�มสมรรถนะเคร�อ่งยนตและลดตนทุนในการบํารงุรกัษารถไดอยาง
ดีเยี่ยม

• ใชอะไหลแท แมอาจจะมีราคาสูง แตก็คุมคาตอการลงทนุ เพราะม่ันใจในคณุภาพ
ไดและเม่ือใชอะไหลที่มีคุณภาพ อายุการใชงานก็จะยาวนานข�้น นอกจากน้ี 
ยังควรจัดใหมีคลังอะไหลสํารองพรอมใชงานสําหรับอะไหลท่ีมักใชงานบอย 
เพ�อ่ใหการขนสงไมชะงกัหร�อไมตองทนใชอะไหลเกาทีอ่าจทําใหตองเสียคาบํารงุ
รักษามากข�้นและเรงการเสื่อมสภาพของรถได

3. ดูแลรักษารถใหดี

• จดัใหมีการบํารงุรักษาท้ังแบบประจําวนั ประจําเดือน และประจําป เพ�อ่ตรวจ
เช็คสภาพรถ เติมนํ้ายาและสารหลอลื่น ซอมแซม และเปลี่ยนอะไหล ที่สําคัญ 
ตองปฏิบัติตามกําหนดการดวย เพ�่อชวยปองกันและแกไขความเสียหาย
แตเนิ�นๆ พรอมปรับปรงุประสิทธิภาพของรถทีจ่ะชวยใหธุรกิจเดินหนาสราง
ผลกําไรอยางไมสะดุด

• กําหนดใหมีโปรแกรมการตรวจว�เคราะหน้ํามันใชแลว (used oil analysis) 
เพ�่อคอยตรวจเช็คดูวามีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เพราะคุณสมบัติ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของนํ้ามันสามารถทําใหเรารูปญหาของเคร�่องยนตท่ีอาจ
เกิดข�้นระหวางการใชงานได อานเพ�่มเติมเก่ียวกับสิ�งท่ีควรรูในการตรวจ
ว�เคราะหนํ้ามัน

• ใหพนักงานขับรถหม่ันสังเกตสภาพเคร�่องยนต เพ�่อปองกันและจัดการดูแล
รถไดในระหวางรอบการบํารุงรักษา จ�ดสําคัญของรถที่ควรตรวจสอบ เชน 

o จาระบีท่ีดุมลอเร�่มเสื่อมสภาพหร�อไม สังเกตไดจากการเปลี่ยนเปนสีเขม 
และควรอัดจาระบีเพ�่ม

o ระดับและความเขมขนของนํ้ายาหมอนํ้าอยูในระดบัต่ําจนถงึจ�ดท่ีตองเติม
หร�อไม

o น้ํามันเกยีรเร�ม่เส่ือมสภาพหร�อไม สงัเกตไดจากการกระตุกเม่ือเขาเกยีรและ
การเปลี่ยนเกียรไดไมคลองตัว 

o มีอาการเฟองทายหอนหร�อไม ถาหอน แสดงวาเกิดการสึกหรอและถงึเวลา
ตองเปลี่ยนถายนํ้ามันเฟองทาย

o เบรกแสดงอาการเสื่อมสภาพ เชน เบรกติดขัด หร�อไม แกไขโดยเปล่ียน
ผาเบรกและนํ้ามันเบรก

o เคร�่องยนตมีอาการ เชน เสียงดัง กินนํ้ามัน เรงเคร�่องไมข�้น หร�อไม แกไข
โดยเปลี่ยนนํ้ามันเคร�่องและไสกรองนํ้ามันเคร�่อง

การขบัข� ่การใชผลิตภณัฑ และการดแูลรกัษารถอยางถกูตองเหมาะสมเปนการ
จัดการรถไดอยางครอบคลุมเพ�่อการประหยัดคาซอมบํารุงและการยืดอายุ
การใชงาน ถึงเวลาแลวท่ีคุณจะเพ�่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการประกอบ
การขนสงไดอยางสงูสุดดวยเคลด็ไมลบั 3 ประการน้ี มาเร�ม่วางแผนและลงมือ
กันเลย

B2B Article // เคล็ดไมลับที่ชวยประหยัดคาซอมบํารุงและยืดอายุรถขนสง


