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เคล็ดไมลับที่ชวยประหยัดคาซอมบํารุง
และยืดอายุรถขนสง
ในธุ ร กิ จ ด า นการขนส ง นั้ น รถถื อ เป น หนึ่ ง ในหั ว ใจสํา คั ญ ต อ ความสํา เร็ จ
โดยเฉพาะอยางยิ�งในดานประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความพ�งพอใจของ
ลูกคา และผลกําไร จึงไมควรมองขามหนึง่ ในปจจัยทีม่ ผี ลตอความสําเร็จนี้ คือ
การดูแลรักษารถ มาดูเคล็ดลับดีๆ ที่จะชวยใหรถขนสง ไมวาจะเปนรถบรรทุก
รถลากจ�ง รถบัส และรถคอนเทนเนอร สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
โดยเสียคาใชจา ยในการซอมบํารุงนอยทีส่ ดุ และมีอายุการใชงานคูธ รุ กิจไดอยาง
ยาวนาน
1. ขับรถใหดี
• กําหนดแนวทางปฏิบัติในการขับรถเพ�่อรักษาความปลอดภัย และในขณะ
เดียวกันก็รกั ษาเคร�อ่ งยนตใหใชงานไดยาวนาน ทัง้ นีต้ อ งสอดคลองกับกฎหมาย
ที่บังคับใช โดยที่สําคัญมีดังนี้
o

ขับรถตอเนื่องได ไมเกิน 4 ชม. และตองหยุดพักอยางนอย 30 นาที จึงจะ
สามารถขับตอไดอีก 4 ชม.

o

ไมบรรทุกนํ้าหนัก หร�อขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด เพราะอาจ
ตองเสียคาปรับ และเสียเวลา อีกทั้งทําใหรถสึกหรอเร็ว และอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอชีว�ต และทรัพยสินได ทั้งนี้กฎหมายเกี่ยวกับเร�่องนี้
มักอางอิงขนาดรถ ลอ เพลา ฯลฯ กรณีเปนที่สงสัยสามารถตรวจสอบ
กรมทางหลวงเพ�่อความชัดเจน

• คัดสรรและจัดอบรมพนักงานขับรถใหขับอยางมีประสิทธิภาพและถนอม
เคร�่องยนต โดยใชความเร็วรอบใหเหมาะสมกับสภาพถนน การจราจร และ
เกียร โดยเฉพาะอยางยิ�งบนถนนที่มีสภาพไมปกติ เชน การข�้นลงเนินและ
สะพาน
• จัดใหมรี ะบบ Incentive ทีใ่ หรางวัลใหแกพนักงานขับรถทีช่ ว ยลดคาซอมบํารุง
เพ�่อจ�งใจใหขับรถอยางถนอมและดูแลรักษารถอยางดี

2. ใชของดี
• เลือกใชผลิตภัณฑดูแลรักษารถที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับประเภทและ
การใชงาน เชน
นํ้ายาหมอนํ้าหร�อนํ้ายาหลอเย็น ควรมีเทคโนโลยียับยั้งสารกัดกรอนและ
ไมเปนอันตรายตอสิ�งแวดลอม นอกเหนือจากชวยถายเทความรอนไดดี
อานเพ�่มเติม
จาระบี ควรเลือกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเคร�่องยนต เชน ทนความชื้น
มีเนื้อแข็ง-ออนและความหนืดที่เหมาะสมกับการใชงาน มีสวนประกอบที่
สงเสร�มในการทํางานและการบํารุงรักษาชิน� สวนของเคร�อ่ งยนต อานเพ�ม่ เติม
นํ้ามันเคร�่อง ควรมีสารที่ชวยลดการกระจายเขมาเพ�่อชวยใหเคร�่องยนต
สะอาด มีกําลังเต็มสมรรถนะ และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน มีสารปรับคา
ความหนืดเพ�อ่ ใหเคร�อ่ งยนตมสี มรรถนะสูงสุด มีสารปองกันการสึกหรอ และ
มีคุณภาพดีที่ไมทําใหตองเปลี่ยนถายนํ้ามันเคร�่องบอย เพราะนํ้ามันเคร�่อง
ที่ ดี แ ละเหมาะสมจะช ว ยลดต น ทุ น ในการขนส ง พร อ มขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ
ไดอยางเต็มที่ ตัhttps://www.marketingoops.com/news/biz-news/caltex-delo-400-mgx/
วอยางกรณีผลการใชนํ้ามันเคร�่องของ “นครชัยแอร” และ
ตัhttps://www.youtube.com/watch?v=-weMxUWkXYc&feature=youtu.be
วอยางการทดสอบและผลการใชนํ้ามันเคร�่องของ “จักกายการขนสง” ที่
ชวยสงเสร�มสมรรถนะเคร�อ่ งยนตและลดตนทุนในการบํารุงรักษารถไดอยาง
ดีเยี่ยม
• ใชอะไหลแท แมอาจจะมีราคาสูง แตกค็ มุ คาตอการลงทุน เพราะมัน่ ใจในคุณภาพ
ไดและเมื่อใชอะไหลท่ีมีคุณภาพ อายุการใชงานก็จะยาวนานข�้น นอกจากนี้
ยังควรจัดใหมีคลังอะไหลสํารองพรอมใชงานสําหรับอะไหลที่มักใชงานบอย
เพ�อ่ ใหการขนสงไมชะงักหร�อไมตอ งทนใชอะไหลเกาทีอ่ าจทําใหตอ งเสียคาบํารุง
รักษามากข�้นและเรงการเสื่อมสภาพของรถได
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3. ดูแลรักษารถใหดี
• จัดใหมกี ารบํารุงรักษาทัง้ แบบประจําวัน ประจําเดือน และประจําป เพ�อ่ ตรวจ
เช็คสภาพรถ เติมนํ้ายาและสารหลอลื่น ซอมแซม และเปลี่ยนอะไหล ที่สําคัญ
ตองปฏิบัติตามกําหนดการดวย เพ�่อชวยปองกันและแก ไขความเสียหาย
แตเนิน� ๆ พรอมปรับปรุงประสิทธิภาพของรถทีจ่ ะชวยใหธรุ กิจเดินหนาสราง
ผลกําไรอยางไมสะดุด
• กําหนดใหมีโปรแกรมการตรวจว�เคราะหนํ้ามันใชแลว (used oil analysis)
เพ�่อคอยตรวจเช็คดูวามีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เพราะคุณสมบัติ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของนํ้ามันสามารถทําใหเรารูปญหาของเคร�่องยนตที่อาจ
เกิดข�้นระหวางการใชงานได อานเพ�่มเติมเกี่ยวกับสิ�งที่ควรรูในการตรวจ
ว�เคราะหนํ้ามัน
• ใหพนักงานขับรถหมั่นสังเกตสภาพเคร�่องยนต เพ�่อปองกันและจัดการดูแล
รถไดในระหวางรอบการบํารุงรักษา จ�ดสําคัญของรถที่ควรตรวจสอบ เชน
o จาระบีที่ดุมลอเร�่มเสื่อมสภาพหร�อไม สังเกตไดจากการเปลี่ยนเปนสีเขม
และควรอัดจาระบีเพ�่ม

ระดับและความเขมขนของนํ้ายาหมอนํ้าอยูใ นระดับตํ่าจนถึงจ�ดทีต่ อ งเติม
หร�อไม
o นํ้ามันเกียรเร�ม
่ เสือ่ มสภาพหร�อไม สังเกตไดจากการกระตุกเมือ่ เขาเกียรและ
การเปลี่ยนเกียร ได ไมคลองตัว
o มีอาการเฟองทายหอนหร�อไม ถาหอน แสดงวาเกิดการสึกหรอและถึงเวลา
ตองเปลี่ยนถายนํ้ามันเฟองทาย
o เบรกแสดงอาการเสื่อมสภาพ เชน เบรกติดขัด หร�อไม แก ไขโดยเปลี่ยน
ผาเบรกและนํ้ามันเบรก
o เคร�่องยนตมีอาการ เชน เสียงดัง กินนํ้ามัน เรงเคร�่องไมข�้น หร�อไม แก ไข
โดยเปลี่ยนนํ้ามันเคร�่องและไสกรองนํ้ามันเคร�่อง
การขับข�่ การใชผลิตภัณฑ และการดูแลรักษารถอยางถูกตองเหมาะสมเปนการ
จัดการรถไดอยางครอบคลุมเพ�่อการประหยัดคาซอมบํารุงและการยืดอายุ
การใชงาน ถึงเวลาแลวที่คุณจะเพ�่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการประกอบ
การขนสงไดอยางสูงสุดดวยเคล็ดไมลบั 3 ประการนี้ มาเร�ม่ วางแผนและลงมือ
กันเลย
o

