ขั้นตอนการตรวจซ่ อมรถยนต์ นา้ ท่ วม

1.ตรวจความเสี ยหาย ข้อแรกที่สาคัญและต้องทาหลังน้ าลดลงไปจนกลับสู่สภาวะปกติน้ นั คือการตรวจสอบความ
เสี ยหายของรถ ดูให้หมดทั้งภายในภายนอก เปิ ดฝากระโปรงเช็คเครื่ องให้ครบครัน และถ้ารถคุณมีประกันภัยชั้น 1 ก็อย่าลืม
แจ้งประกันด้วย จะได้ผอ่ นหนักเป็ นเบาในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการซ่อม

2.อย่าสตาร์ ทเครื่ องยนต์ เรามักย้าเป็ นประจาในข้อนี้เกี่ยวกับการดูแลรถหลังน้ าท่วม เนื่องจากการสตาร์ทเครื่ องยนต์แบบ
สุ่มสี่ สุ่มห้านั้นอาจทาให้เครื่ องยนต์ได้รับความเสี ยหาย โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะเศษผงต่างที่มากับน้ าสามารถสร้าง
ความเสี ยหายต่อระบบเครื่ องยนต์ได้ อีกประการคือรถที่แช่น้ านานๆจะมีความชื้นจะสามารถสร้างความเสี ยหาย ทาให้ไฟฟ้ า
ลัดวงจรได้เช่นกัน

3.ส่ งสู่ มือช่ าง เมื่อตรวจสอบเรี ยบแล้วก็ได้เวลาที่เราต้องส่งสู่มือช่างผูช้ านาญการให้ดาเนินการ โดยในการส่งรถที่รักไป
ซ่อมแซมความเสี ยหายนั้น ควรรายงานระดับน้ าที่รถคุณไปว่ายน้ ามา เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการตรวจสอบทางด้านต่างๆของ
ช่าง ทาให้สามารถทางานได้รวดเร็ วขึ้น

4.อะไรบ้างที่จะเสี ย แน่นอนเราไม่แนะนาให้คุณซ่อมรถน้ าท่วมเอง เพราะคุณจะปวดหัวกับมันอย่างแน่นอน แต่อย่าง
น้อยก็ควรต้องรู ้บา้ งว่าอะไรที่จะเสี ยหายบ้าง เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

4.1.ด้ านเครื่องยนต์ ตามปกติแล้วความเสี ยหายของเครื่ องยนต์น้ นั จะเกิดขึ้นในระบบ Intake หรื อระบบดูดอากาศ ซึ่งสิ่ ง
แรกที่จะต้องเปลี่ยนคือ "กรองอากาศ" เพราะขี้ผงจากน้ านั้นจะเข้าไปติดอยูใ่ นส่วนนี้เสี ยมาก ช่างจะต้องถอดหม้อกรอง
ออกมาล้างทาความสะอาดอย่างแน่นอน ล้างลิ้นปี กผีเสื้ อ แต่ถา้ แจ็คพอทก็เจอ น้ าเข้าเครื่ อง ก็ตอ้ งมีการถอดประกอบ
เครื่ องยนต์ เพื่อความสะอาด ซึ่ง อาจจะรวมถึงชุด "หัวเทียน" ที่จะเสื่ อมสภาพจากสภาวะความชื้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนพวก
เซ็นเซอร์น้ นั ก็ตอ้ งเช็คตามปกติ
ที่สาคัญต้องได้มีถ่ายของเหลวทุกชนิด ทั้งน้ ามันเครื่ อง น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟื องท้าย อาจจะรวมถึงน้ ายาหม้อน้ าด้วย
เพื่อความไม่ประมาท เพราะน้ าอาจจะซึมเข้าไปทาให้เมื่อใช้ไปนานๆเกิดความเสี ยหายได้

4.2.ช่ วงล่าง น้ าท่วมนั้นสามารถสร้างความเสี ยหายกับระบบช่วงล่างได้เช่นกัน โดยเฉพาะพวกลูกยางต่างๆที่ฝืดจากการ
โดนความชื้นในการแช่น้ าเป็ นระยะเวลานานๆ ตามปกติแล้ว รถที่โดนน้ าท่วมเป็ นเวลานานๆนั้น จาเป็ นต้องอัดจาระบีใหม่
เนื่องจากน้ าทาให้จาระบีเก่าเสื่ อมสภาพ โดยเฉพาะการอัดจาระบีเพลาขับ และลูกปื นล้อทั้ง 4 ล้อ ซึ่ งตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็ น
เรื่ องสาคัญ เพราะถ้าไม่มีจารบีหล่อยูอ่ าจจะทาให้ลูกปื นแตก หรื อ เพลาขับมีเสี ยดัง ทาให้เกิดความร้อนสะสม จนนาไปสู่
เพลาขับรู ด หรื อลูกปื นเพลาขับแตก อันตรายมาก โดยเฉพาะรถยนต์ขบั เคลื่อนล้อหน้า
นอกจากนี้ยงั ต้องมีการตรวจสอบและทาความสะอาดระบบเบรก โดยเฉพาะรถที่ใช้ระบบดิสเบรก อาจจะมีเศษผงเข้าไปติด
ทาให้เบรกมีประสิ ทธิภาพลดลงและอาจจะกินจานเบรกได้ในระยะยาว ซึ่งในกรณี น้ ีตอ้ งมีการเปลี่ยนน้ ามันเบรกที่อาจจะมี
การเสื่ อมประสิ ทธิภาพด้วย

4.3.ระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่แล้วความเสี ยหายจากรถยนต์ที่ถูกน้ าท่วมนั้นมักจะเกิดขึ้นที่ระบบไฟฟ้ า
เสี ยมากกว่า ซึ่งประเด็นสาคัญก็ไม่พน้ การไล่ความชื้นในระบบ ที่จาเป็ นต้องให้เป็ นหน้าที่ของช่าง แต่ถา้ คุณโชคร้าย ก็
อาจจะพบว่า ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ ECU ลากลับบ้านเก่า นี่ยงั ไม่นบั กล่องเกียร์ที่มกั ติดตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่ต่าเช่นกัน

5.ทาความสะอาดภายใน เมื่อรถคุณพ้นจากมือช่างเครื่ องยนต์มาได้ขบั ได้เป็ นติดสุขแล้ว ก็ให้มาจัดการในเรื่ องภายใน
ห้องโดยสารก่อน อย่างที่ได้บอกไปแล้วแต่เริ่ มต้นว่าน้ าที่ท่วมนั้น เป็ นน้ าที่ไม่ค่อยสะอาด และยิง่ คุณทิ้งไว้นานก็ยงิ่ จะทาให้
มีกลิ่นอับ ดังนั้นขั้นแรก คุณต้องอาศัยคาร์แคร์ต่างๆ ในการถอดพรม-ซักเบาะ และทุกอย่างให้เอี่ยมอ่อง

หลังจากนั้นก็ตอ้ งไม่ลืมจัดการเรื่ องกลิ่นด้วย ถ้าเป็ นไปได้ ถือโอกาสล้างตูแ้ อร์ก็จะเป็ นการดีใช่นอ้ ย โดยเฉพาะถือโอกาสนี้
เปลี่ยนน้ ายาแอร์เผื่อน้ าอาจจะซึมเข้าระบบ และที่สาคัญรถบางคันนั้นมีกรองแอร์อนั นี้ตอ้ งเปลี่ยนสถานเดียว เพราะส่วน
ใหญ่ เมื่อโดนน้ าแล้วกลิ่นจะติดครับ

6.สนิมภัยร้ ายทีร่ อวันย่างกลาย เราอาจจะเสร็จเรื่ องเครื่ องและภายในห้องโดยสารกันไปเรี ยบร้อย แต่ก็ตอ้ งไม่ลืมเรื่ อง
ของตัวถังด้วย โดยเฉพาะรถใครที่มีบาดแผลจากการชนก่อนน้ าท่วม อันนี้พึงระวังให้ดี เพราะสนิมนั้นจะถามหาอย่างไม่
ต้องสงสัย หลังน้ าท่วมทางที่ดี แวะไปทาสี ในจุดที่เกิดการชนก็ดีใช่นอ้ ย เพราะจุดนั้นอาจจะเป็ นสนิม ซึ่งสามารถทาให้เกิด
การผุและเสี ยหายได้ในท้ายที่สุด

ทั้งนีด้ ้ วยการดูแล 6 ขั้นตอนทีค่ วรทาจากเราก็น่าจะทาให้ รถของคุณ กลับมาเหมือนเดิมไม่ มากก็น้อย แต่ ข้อสาคัญนั้นคือ
เวลา และทุน บางทีค่อยๆทา ทาสิ่งทีส่ าคัญก่ อนก็จะช่ วยให้ รถอยู่ค่คู ุณไปอีกนาน

