ข้ อสอบใบขับขีห่ มวดที่ 9 – การบารุงรักษารถ
1. แบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุ้มทีข่ ้วั แบตเตอรี่ข้วั ใด
ก. ขั้วบวก
ข. ขั้วลบ
ค. ไม่จำเป็ นต้องมีฉนวนหุม้
ง. หุม้ ทั้งสองขั้ว
2. สาเหตุไฟไม่ ชาร์ จเข้ าแบตเตอรี่เกิดจากอะไร
ก. เปิ ดเครื่ องเสี ยงมำกเกินไป
ข. ฉนวนหุม้ ขั้วแบตเตอรี่ หลุด
ค. เปิ ดสัญญำณไฟเลี้ยวมำกเกินไป
ง. ไดชาร์ จชารุดหรือสายพานไดชาร์ จหย่ อนหรือขาด
3. สาเหตุรถสตาร์ ทไม่ ตดิ เกิดจากสาเหตุใด
ก. กรองอำกำศตัน
ข. น้ ำมันเบรกหมด
ค. น้ ำในหม้อน้ ำแห้ง
ง. แบตเตอรี่ไม่ มไี ฟ
4. การตรวจเช็กแบตเตอรี่แบบง่ ายๆ ว่ ามีไฟปกติหรือไม่ กระทาได้อย่ างไร
ก. บีบแตรและฟังเสียงว่ าปกติหรือเบาลง
ข. ออกรถ 2-3 เมตรแล้วทดสอบเบรก
ค. เหยียบคลัตช์และเข้ำเกียร์ให้ครบ
ง. หมุนพวงมำลัยไปด้ำนซ้ำยและขวำ
5. ผู้ขับขี่ควรใช้ สัญญาณไฟฉุกเฉินเมือ่ ใด
ก. เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่ น ควัน ในทำงเดินรถ
ข. เมื่อขับรถผ่ำนทำงร่ วมทำงแยก
ค. เมื่อจะกลับรถหรื อเปลี่ยนช่องทำงเดินรถ
ง. เมือ่ รถเสียหรือเกิดอุบัตเิ หตุ
6. วิธีใดเป็ นวิธีการแก้ ไขเบือ้ งต้นเมือ่ เกิดไฟลัดวงจร
ก. รี บเปิ ดฝำหม้อน้ ำทันที
ข. ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออก
ค. รี บโทรแจ้งเจ้ำหน้ำที่ดบั เพลิง
ง. ใช้น้ ำสำดทันที

7. ถ้ าขั้วแบตเตอรี่มคี ราบขีเ้ กลือ วิธีการใดเป็ นการแก้ ไขทีด่ ที สี่ ุ ด
ก. ใช้ นา้ อุ่นล้ างและทาจาระบี
ข. ใช้น้ ำส้มสำยชูลำ้ ง
ค. ใช้น้ ำมะนำวล้ำง
ง. ใช้น้ ำกลัน่ ล้ำง
8. ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน
ก. ขั้วไหนก่อนก็ได้
ข. ขั้วบวก
ค. ทั้งสองขั้วพร้อมกัน
ง. ขั้วลบ
9. นา้ ทีใ่ ช้ เติมในแบตเตอรี่ ควรใช้ นา้ ชนิดใด
ก. นา้ กลัน่
ข. น้ ำฝน
ค. น้ ำบำดำล
ง. น้ ำสบู่
10. การเติมนา้ กลัน่ ควรให้ อยู่ระดับใดของแบตเตอรี่
ก. ให้ อยู่ระหว่ างขีดทีก่ าหนด
ข. เติมให้อยูร่ ะดับขีดต่ำกว่ำที่กำหนดเล็กน้อย
ค. เติมให้อยูร่ ะดับสูงกว่ำที่กำหนดเล็กน้อย
ง. เติมจนล้นแล้วปิ ดฝำ
11. ขณะขับรถไฟเตือนสีใดไม่ ควรแสดงอยู่บนแผงหน้ าปัด
ก. สี เขียว
ข. สี เหลือง
ค. สีแดง
ง. สี น้ ำเงิน
12. คราบขีเ้ กลือทีข่ ้วั แบตเตอรี่เกิดจากสาเหตุใด
ก. ฝุ่ นละอองไปเกำะ
ข. นา้ กรดทาปฏิกริ ิยากับอากาศ
ค. น้ ำไปโดนที่ข้ วั แบตเตอรี่
ง. ฉนวนหุม้ ขั้วแบตเตอรี่ สกปรก

18. แบตเตอรี่รถยนต์ มหี น้ าทีอ่ ย่างไร
ก. เก็บรักษาไฟฟ้าและจ่ ายกระแสไฟ
ข. ใช้เวลำดับเครื่ องยนต์
ค. ตัดกระแสไฟ
ง. ทำหน้ำที่ผลิตไฟฟ้ ำในรถยนต์
19. แบตเตอรี่รถยนต์ จะมีขนาดแรงดันไฟฟ้ากีโ่ วลท์
ก. 12 โวลท์
ข. 15 โวลท์
ค. 24 โวลท์
ง. 220 โวลท์
20. ไดสตาร์ ททาหน้ าทีอ่ ะไร
ก. ทำให้หมุนพวงมำลัยได้ดี
ข. ทาให้ เครื่องยนต์ ตดิ
ค. ทำให้ระบบเบรกทำงำนดีข้ ึน
ง. ทำให้แอร์ในรถเย็นขึ้น
21. ข้ อใดคือความตึงของสายพานพัดลมและไดชาร์ ททีถ่ ูกต้อง
ก. 5-15 มิลลิเมตร
ข. 20-25 มิลลิเมตร
ค. 25-30 มิลลิเมตร
ง. 30-35 มิลลิเมตร
22. ขณะขับรถไปได้ ระยะหนึ่งปรากฏว่ าไฟเตือนสีแดง แสดงเกิดจากสาเหตุใด
ก. ไดชาร์ ทชารุด
ข. แบตเตอรี่ เสี ย
ค. แบตเตอรี่ ใกล้หมดอำยุ
ง. น้ ำกลัน่ แห้ง
23. การเติมนา้ กลัน่ แบตเตอรี่ควรเติมให้ ท่วมแผ่นธาตุประมาณเท่ าไร
ก. 1 นิว้
ข. 2 นิ้ว
ค. 3 นิ้ว
ง. 4 นิ้ว

24. ไดชาร์ จทาหน้ าทีอ่ ะไร
ก. ทำหน้ำที่สตำร์ทเครื่ องยนต์
ข. ทาหน้ าทีผ่ ลิตไฟฟ้าในรถยนต์
ค. ทำหน้ำที่ดบั เครื่ องยนต์
ง. ทำหน้ำที่เช็กอุณหภูมิควำมร้อนในรถยนต์
25. ท่ านควรเติมนา้ มันเชื้อเพลิงรถเครื่องยนต์ เบนซินอย่ างไร
ก. เติมค่ำที่ต่ำกว่ำค่ำที่กำหนดเพื่อควำมประหยัด
ข. เติมสูงกว่ำค่ำที่กำหนดเพื่อป้ องกันเครื่ องยนต์เสี ยหำย
ค. เติมนา้ มันทีม่ คี ่ าออกเทนตามทีร่ ะบุไว้ ในคู่มอื รถ
ง. เติมค่ำเท่ำใดก็ได้ตำมควำมสะดวก
26. นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ มีความหมายอย่ างไร
ก. นา้ มันทีม่ สี ่ วนผสมของเอทานอล
ข. น้ ำมันที่มีส่วนผสมของสำรตะกัว่
ค. น้ ำมันที่ได้จำกพืช 100 เปอร์เซ็นต์
ง. น้ ำมันที่มีส่วนผสมของน้ ำมันหล่อลื่น
27. นา้ มันแก๊ สโซฮอล์ ทมี่ จี าหน่ ายในประเทศไทยมีค่าออกเทนสู งสุดเท่ าใด
ก. ค่ำออกเทน 98
ข. ค่ าออกเทน 95
ค. ค่ำออกเทน 91
ง. ค่ำออกเทน 87
28. ในการตรวจเช็กนา้ มันเชื้อเพลิงในห้ องเครื่องยนต์ เราควรตรวจสิ่งใดเป็ นหลัก
ก. กำรเผำไหม้ของเครื่ องยนต์
ข. กำรปลอมปนของน้ ำมัน
ค. สภาพของท่ อนา้ มันและรอยรั่วซึม
ง. ปริ มำณน้ ำมันเชื้อเพลิง
29. หากท่ านเติมนา้ มันผิดประเภทควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เติมชนิดที่ถูกเข้ำไปเพื่อทำให้เจือจำง
ข. ขับไปให้หมดถังแล้วเติมชนิดที่ถูกเข้ำไป
ค. ทาการเปลีย่ นถ่ ายออกทันที
ง. ขับไปถ้ำมีผลต่อเครื่ องยนต์ค่อยถ่ำยออก

30. หากท่ านตรวจพบว่ าท่ อนา้ มันเริ่มมีรอยนา้ มันซึมออกมาท่ านควรทาอย่ างไร
ก. สลับท่อไปไว้ในท่อแรงดันต่ำ
ข. ใช้เทปรัดให้แน่นขึ้น
ค. ใช้ไปได้จนกว่ำจะมีรอยหยดของน้ ำมัน
ง. ทาการเปลีย่ นท่ อใหม่
31. หากรถของท่ านเกิดท่ อนา้ มันรั่วท่ านควรทาอย่ างไร
ก. ดับเครื่องยนต์ และไม่ ควรขับรถต่ อไปเนือ่ งจากอาจเกิดไฟไหม้ ได้
ข. ขับไปหำศูนย์บริ กำรเพื่อทำกำรซ่อม
ค. ใช้เทบรัดและขับไปหำช่ำง
ง. นำขวดมำรองน้ ำมันที่รั่วและขับต่อไป
32. ข้ อใดกล่ าวถูกต้ อง
ก. ไม่ ควรเติมนา้ มันหล่ อลืน่ ลงไปผสมในนา้ มันเชื้อเพลิง
ข. กำรเติมน้ ำมันควรเติมในช่วงกลำงวัน
ค. เรำไม่สำมำรถเติมน้ ำมันค่ำออกเทน 95 แทนออกเทน 91 ได้
ง. น้ ำมันที่แพงคือน้ ำมันที่ดีที่สุด
33. เครื่องยนต์ เบนซินกับเครื่องยนต์ ดเี ซลมีข้อแตกต่ างอย่ างไร
ก. มีระบบกำรสตำร์ทต่ำงกัน
ข. มีระบบกำรใช้น้ ำระบำยควำมร้อนต่ำงกัน
ค. เครื่องยนต์ เบนซินใช้ หัวเทียนในการจุดระเบิด
ง. มีระบบไฟต่ำงกัน
34. ในกรณีทรี่ ถให้ ใช้ นา้ มันออกเทน 95 เท่ านั้น ถ้ าหากเราเติมนา้ มันค่ าออกเทน 91 จะมีผลอย่ างไร
ก. ใช้งำนได้ตำมปกติ
ข. เครื่องยนต์ เกิดการสะดุด (น๊ อก)
ค. เครื่ องยนต์พงั ทันทีหำกใช้งำน
ง. ไม่มีผลต่อกำรใช้งำน
35. ในกรณีทเี่ ติมนา้ มันทีม่ คี ่ าออกเทนสู งกว่ าในคู่มอื การใช้ จะมีผลอย่ างไร
ก. เครื่ องยนต์ร้อนขึ้นกว่ำเดิม
ข. ไม่ มผี ลต่ อการใช้ งาน
ค. เครื่ องยนต์สึกหรอกว่ำปกติ
ง. รอบเครื่ องยนต์สูงขึ้นกว่ำปกติ

36. ในขณะทีท่ ่ านเติมนา้ มันเชื้อเพลิงท่ านควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ดับเครื่องยนต์
ข. ลงจำกรถและเดินออกให้ไกล
ค. ไม่ตอ้ งทำอะไร
ง. ติดเครื่ องยนต์ไว้
37. การตรวจเช็กรอยรั่วซึมระบบเชื้อเพลิงท่ านควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ใช้น้ ำสบู่เช็ดหำครำบน้ ำมัน
ข. ใช้ไฟฉำยหรื อไฟแช็กส่องดูถำ้ มองไม่เห็น
ค. ใช้ จากการสังเกตและการดมกลิน่
ง. ใช้มือหมุนท่อยำงหำควำมบกพร่ อง
38. หากท่ านใช้ ก๊าชธรรมชาติ CNG จะมีผลต่ อเครื่องยนต์ อย่ างไร
ก. ไม่มีผลต่อเครื่ องยนต์
ข. เครื่องยนต์ สึกหรอเร็วกว่ าการใช้ นา้ มัน
ค. เครื่ องยนต์จะเย็นกว่ำปกติ
ง. อำยุกำรใช้งำนหัวเทียนมำกกว่ำกำรใช้น้ ำมัน
39. นา้ มันเบนซิน E85 หมายความว่ า
ก. มีส่วนผสมของเมทำนอล 15 ส่วน
ข. มีส่วนผสมของเอทำนอล 15 ส่วน
ค. มีส่วนผสมของน้ ำมัน 85 ส่วน
ง. มีส่วนผสมของเอทานอล 85 ส่ วน
40. นา้ มันเชื้อเพลิงในข้ อใดมีการระเหยเร็วมากทีส่ ุ ด
ก. นา้ มัน E85
ข. น้ ำมัน E20
ค. น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
ง. น้ ำมัน 95

41. รถเครื่องยนต์ ดเี ซลหากมีสัญญาณเตือนในระบบกรองดักนา้ ท่ านควรทาอย่ างไร

ก. ถอดกรองดังน้ ำออกมำทำควำมสะอำด
ข. ให้ช่ำงเปลี่ยนกรองดักน้ ำ
ค. ถ่ ายนา้ ออกจากกรองดักนา้
ง. ดับเครื่ องยนต์และสตำร์ทเครื่ องใหม่

42. รถเครื่องยนต์ ดเี ซลหากมีควันดามากผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด
ก. กรองอากาศตัน
ข. เติมน้ ำมันผิดประเภท
ค. เติมน้ ำมันปลอม
ง. ในน้ ำมันเชื้อเพลิงมีน้ ำผสมอยู่
43. ข้ อใดไม่ ใช่ หน้ าทีข่ องนา้ มันเครื่องยนต์
ก. ระบำยควำมร้อน
ข. รองหรื อคัน่ หน้ำผิวสัมผัส
ค. สร้ างความหนืด
ง. ชำระสิ่ งสกปรกเครื่ องยนต์
44. การเปลีย่ นถ่ ายนา้ มันเครื่องยนต์ ควรต้ องเปลีย่ นอุปกรณ์ ชิน้ ส่ วนใดของเครื่องยนต์ ด้วย
ก. สำยพำนเครื่ องยนต์
ข. หัวเทียน
ค. กรองนา้ มันเชื้อเพลิง
ง. กรองน้ ำมันเครื่ อง
45. การตรวจเช็กระดับนา้ มันหล่อลืน่ ในเครื่องยนต์ ตรวจเช็กทีอ่ ุปกรณ์ ส่วนใดของเครื่องยนต์
ก. อ่ำงน้ ำมันเครื่ อง
ข. ฝำเติมน้ ำมันเครื่ อง
ค. กรองน้ ำมันเครื่ อง
ง. ก้ านวัดนา้ มันเครื่อง

46. ข้ อใดเป็ นขั้นตอนก่ อนตรวจเช็กและเติมระดับนา้ มันหล่อลืน่ เครื่องยนต์ ทีถ่ ูกต้ อง
ก. จอดรถบนพื้นรำบ เช็กน้ ำมันขณะยังติดเครื่ องยนต์อยูอ่ ย่ำงน้อย 10-15 นำที
ข. จอดรถบนพืน้ ราบ เช็กนา้ มันขณะยังไม่ ตดิ เครื่อง หรือดับเครื่องยนต์ อย่ างน้ อย 10-15 นาที
ค. จอดรถบนพื้นรำบ เช็กน้ ำมันหลังดับเครื่ องยนต์ทนั ที
ง. จอดรถบนพื้นรำบ เช็กน้ ำมันขณะยังติดเครื่ องยนต์ หรื อดับเครื่ องยนต์ทนั ที
47. ข้ อใดคือวิธีการสังเกตรอยรั่วซึมของนา้ มันหล่ อลืน่ เครื่องยนต์
ก. สังเกตทีพ่ นื้ ทีร่ ถจอด และตามรอยต่ อ หรือข้ อต่อเครื่องยนต์
ข. สังเกตที่อำกำรเสี ยงดังของเครื่ องยนต์
ค. สังเกตได้จำกกำรดมกลิ่นน้ ำมันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
ง. สังเกตจำกควำมร้อนที่ข้ ึนสูงของเครื่ องยนต์
48. หากลมยางล้อหน้ าด้ านซ้ ายอ่อนเวลาขับรถจะมีผลอย่ างไร
ก. ยำงล้อหลังสึ กหรอไม่สม่ำเสมอ
ข. รถกินน้ ำมันน้อยกว่ำปกติ
ค. พวงมำลัยกินไปด้ำนขวำ
ง. พวงมาลัยกินไปด้ านซ้ าย
49. ถ้ าเติมลมยางอ่ อนเกินไป จะมีผลกับยางอย่ างไร
ก. ดอกยำงตรงกลำงจะสึ กเร็ วกว่ำปกติ
ข. กำรขับขี่จะแข็งกระด้ำง
ค. ทาให้ ดอกยางทางด้ านข้ างทั้งสองสึกหรอ
ง. ทำให้กินน้ ำมันน้อยลง
50. ถ้ าเติมลมยางแข็งเกินไป จะมีผลกับยางอย่ างไร
ก. ดอกยางตรงกลางจะสึกหรอเร็วกว่ าปกติ
ข. กำรขับขี่จะนุ่มนวลขึ้น
ค. ทำให้กินน้ ำมันเชื้อเพลิง
ง. ดอกยำงด้ำนข้ำงจะสึ กเร็ วกว่ำปกติ
51. การตรวจสอบลมยางข้ อใดถูกต้ อง
ก. 1 เดือน
ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน
ง. อย่ างน้ อยสัปดาห์ ละครั้ง

52. การเติมลมยางข้ อใดถูกต้อง
ก. เติมในขณะยำงยังร้อนอยู่
ข. ควรเติมลมยางในขณะทีย่ างยังเย็นอยู่
ค. ควรเติมลมยำงให้แข็งมำกๆ
ง. ควรเติมลมยำงให้ออ่ นมำกๆ
53. โดยปกติการสลับยางควรสลับทุกระยะทางกีก่ โิ ลเมตร
ก. 10,000 กิโลเมตร
ข. 25,000 กิโลเมตร
ค. 30,000 กิโลเมตร
ง. 35,000 กิโลเมตร
54. ข้ อใดไม่ ใช่ สาเหตุทที่ าให้ ยางระเบิด
ก. ใช้ยำงเก่ำเก็บ
ข. ใช้ยำงหมดอำยุ
ค. บรรทุกน้ ำหนักมำกเกินไป
ง. เติมลมยางให้ พอดีตามทีก่ าหนด
55. ยางมีหน้ าทีอ่ ย่ างไร
ก. ตัดต่อเครื่ องยนต์
ข. ทำให้รถมีกำลังขับเคลื่อน
ค. ช่ วยยึดเกาะถนนไม่ ให้ ลนื่ ไถล
ง. ระบำยควำมร้อน
56. การเติมลมยางสาหรับรถยนต์ ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ใช้วธิ ีเคำะแล้วฟังเสี ยงยำง
ข. คำดคะเนด้วยสำยตำ
ค. ปฏิบัตติ ามคู่มอื การใช้ รถ
ง. เติมเท่ำไรก็ได้
57. ฝาปิ ดจุ๊บลมยางมีประโยชน์ อย่ างไร
ก. ป้ องกันลมรั่วซึมและสิ่งสกปรกต่ างๆ
ข. ป้ องกันยำงแตก
ค. ป้ องกันกำรขโมยยำง
ง. ป้ องกันไม่ให้ใครมำเติมลม

58. การเปลีย่ นขนาดยางเล็กเกินไปจะเกิดผลเสียอย่ างไร
ก. ทำให้กินน้ ำมันมำกกว่ำเดิม
ข. พวงมำลัยหนักขณะใช้ควำมเร็วต่ำ
ค. ยำงจะเสี ยดสี กบั ตัวถังรถ
ง. ความสามารถในการรับนา้ หนักลดน้ อยลง
59. การเปลีย่ นขนาดยางใหญ่ เกินไปจะเกิดผลเสียอย่ างไร
ก. สิ้นเปลืองนา้ มันเชื้อเพลิง
ข. ควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักลดน้อยลง
ค. กำรสึ กหรอของดอกยำงจะมำกขึ้น
ง. พวงมำลัยจะเบำมำกเมื่อควำมเร็ วต่ำ
60. ตัวเลขสองตัวแรก 21 บ่ งบอกถึงอะไร

ก. วันที่ผลิตยำง
ข. สัปดาห์ ของปี ทีผ่ ลิตยาง
ค. เดือนที่ผลิตยำง
ง. ปี ค. ศ

61. ตัวเลขสองตัวหลัง 13 บ่ งบอกถึงอะไร

ก. ปี ค. ศ. ที่ผลิต
ข. วันที่ผลิต
ค. สัปดำห์ที่ผลิต
ง. ปี ค. ศ. ที่ยำงหมดอำยุ
62. 195/60 R 14 85H ตัว R หมายถึง
ก. ขีดจำกัดควำมเร็ ว
ข. โครงสร้ างยางแบบเรเดียล
ค. กำรรับน้ ำหนัก
ง. เส้นผ่ำศูนย์กลำงล้อ
63. การตรวจความตึงของสายพานควรทาอย่ างไร
ก. ใช้ไม้เคำะ
ข. ดูดว้ ยสำยตำก็พอ
ค. ใช้ มอื กดทีก่ งึ่ กลางสายพาน
ง. ถอดสำยพำนออกเพื่อนำมำวัด
64. อุปกรณ์ ของรถส่ วนใดไม่ เกีย่ วกับระบบสายพาน
ก. แอร์
ข. ไดชำร์ท
ค. ปั๊ มน้ ำ
ง. กรองอากาศ
65. ข้ อใดไม่ ใช่ สาเหตุของสัญญาณแตรไม่ ดงั
ก. ฟิ วส์ขำด
ข. สำยไฟขำด
ค. แบตเตอรี่ หมด
ง. สายพานขาด

66. ข้ อใดคือเสียงดังปกติ
ก. เสี ยงสำยพำนหย่อน
ข. เสี ยงยำงรถเสี ยดสี กบั ถนน
ค. เสียงทีด่ งั จากทีป่ ัดนา้ ฝน
ง. เสี ยงคอมเพลสเซอร์แอร์
67. ข้ อใดคือผลเสียของการไม่ ตรวจเช็ครถก่ อนใช้ งาน
ก. ค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมรถยนต์มากขึน้
ข. ประหยัดเชื้อเพลิง
ค. ลดมลพิษ
ง. ปลอดภัย
68. ถ้ าเกิดเสียงดังแหลมๆ (เอีย๊ ดๆ หรือ จีด๊ ๆ) ดังจากห้ องเครื่องเกิดจากอะไร
ก. หม้อน้ ำแห้ง
ข. แบตเตอรี่ หมด
ค. เครื่ องยนต์ทำงำนผิดปกติ
ง. สายพานหย่ อน
69. ข้ อใดไม่ ใช่ สาเหตุทคี่ วรจะเปลีย่ นสายพาน
ก. สายพานหย่ อน
ข. ร่ องสำยพำนไม่มี
ค. สำยพำนแตก กรอบ
ง. สำยพำนขำดครึ่ งเส้น
70. เสียงใดคือเสียงทีผ่ ดิ ปกติจากรถยนต์
ก. เสี ยงไฟฉุกเฉิ น
ข. เสี ยงไฟเลี้ยว
ค. เสียงเบรกดัง
ง. เสี ยงไฟถอยหลัง
71. ข้ อใดไม่ ใช่ สาเหตุของการเกิดควันไอเสียสีขาว
ก. กรองอากาศตัน
ข. แหวนลูกสูบหลวม
ค. เติมน้ ำมันเครื่ องมำกเกินไป
ง. เครื่ องยนต์สึกหรอมำก

72. ข้ อใดไม่ ใช่ สาเหตุของการสตาร์ ทรถไม่ ตดิ
ก. ขั้วแบตเตอรี่ หลวม
ข. สายพานหย่ อน
ค. น้ ำมันเชื้อเพลิงหมด
ง. มอเตอร์สตำร์ทเสี ย
73. ข้ อใดไม่ ใช่ สาเหตุทที่ าให้ เครื่องยนต์ ร้อนจัด
ก. น้ ำในหม้อน้ ำแห้ง
ข. นา้ กลัน่ แบตเตอรี่แห้ ง
ค. สำยพำนพัดลมขำด
ง. น้ ำมันเครื่ องแห้ง
74. ในขณะขับรถมีไฟเตือนสีแดงรู ปแบตเตอรี่ปรากฏขึน้ ทีแ่ ผงหน้ าปัดแสดงว่ าอะไร
ก. ไดชาร์ ทชารุด
ข. แบตเตอรี่ เสี ย
ค. น้ ำกลัน่ ในแบตเตอรี่ แห้ง
ง. แบตเตอรี่ ไม่มีไฟ
75. เบรกมือไม่ ควรใช้ ในสถานการณ์ ใด
ก. ใช้หยุดรถบนทำงลำดชัน
ข. ใช้เมื่อหยุดรถขณะติดไฟแดง
ค. ใช้จอดรถบนทำงลำดชัน
ง. ใช้ เมือ่ ขับรถลงทางลาดชัน
76. เบรกมือควรใช้ ในสถานการณ์ ใด
ก. ใช้ จอดหรือหยุดรถบนทางลาดชัน
ข. ใช้เพื่อชะลอควำมเร็ ว
ค. ใช้เมื่อต้องกำรหยุดรถกะทันหัน
ง. ใช้เมื่อขับรถลงทำงลำดชัน
77. ควรหลีกเลีย่ งการใช้ เบรกอย่ างรุนแรงเมือ่ อยู่ในสถานการณ์ ใด
ก. ทำงขึ้นลำดชัน
ข. ทำงร่ วม ทำงแยก
ค. ทางโค้ ง
ง. ทำงลงลำดชัน

78. วิธียดื อายุการใช้ งานของผ้าเบรกควรทาอย่ างไร
ก. ควรกะระยะในการหยุดรถและเบรกอย่ างนุ่มนวล
ข. ควรเบรกแบบกะชั้นชิด
ค. ควรเบรกและหมุนพวงมำลัยไปทำงซ้ำยและขวำเล็กน้อย
ง. ควรใช้เบรกมือและเบรกเท้ำพร้อมกันเมื่อต้องกำรหยุดรถ
79. อุปกรณ์ ใดทีไ่ ม่มสี ่ วนช่ วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของเบรกรถ
ก. ยำงรถยนต์
ข. พวงมาลัย
ค. เกียร์
ง. ระบบช่วงล่ำง
80. ถ้ าไม่ ปลดล็อกเบรกมือเมือ่ เคลือ่ นรถจะมีอาการอย่ างไร
ก. เมือ่ รถเคลือ่ นตัวจะรู้ สึกว่ ารถเร่ งความเร็วไม่ ขนึ้
ข. เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู ้สึกว่ำรถออกตัวเร็ วขึ้น
ค. เมื่อหมุนพวงมำลัยจะรู ้สึกหนัก
ง. เครื่ องยนต์มีอำกำรสะดุด
81. เบรกเท้ าจะทางานทีล่ ้ อใดบ้ าง
ก. ล้อหน้ำซ้ำย ล้อหลังขวำ
ข. ล้อคู่หน้ำ
ค. ล้อคู่หลัง
ง. ทั้ง 4 ล้ อ
82. สีของนา้ มันเบรกทีม่ คี ณ
ุ ภาพคือสีอะไร
ก. สีเหลืองใส
ข. สี ดำข้น
ค. สี แดง
ง. สี น้ ำตำลเข้ม
83. สีของนา้ มันเบรกทีเ่ สื่อมสภาพคือสีใด
ก. สี ฟ้ำ
ข. สี แดง
ค. สีดา
ง. สี เหลือง

84. เบรกมือใช้ ควบคุมล้อใดของรถ
ก. ล้ อคู่หลัง
ข. ล้อคู่หน้ำ
ค. ทั้งสี่ ลอ้
ง. ล้อหลังขวำ ล้อหน้ำซ้ำย
85. เมือ่ เหยียบเบรกแล้ วเกิดเสียงดังเป็ นเพราะสาเหตุใด
ก. ผ้าเบรกหมดหรือหมดอายุ
ข. ยำงหมดอำยุ
ค. ลมยำงอ่อน
ง. ลมยำงแข็ง
86. ผ้าเบรกจะทางานเสียดสีกบั อุปกรณ์ ส่วนใดของรถยนต์
ก. ยำงรถยนต์
ข. ล้อรถยนต์
ค. กระทะล้อ
ง. จานเบรก
87. ข้ อใดคือหน้ าทีข่ องนา้ มันเครื่องยนต์
ก. ระบำยควำมร้อนออกจำกหม้อน้ ำ
ข. ระบายความร้ อนออกจากเครื่องยนต์
ค. ระบำยควำมร้อนจำกผ้ำเบรก
ง. ทำควำมสะอำดหม้อน้ ำ
88. ข้ อใดไม่ ใช่ หน้ าทีข่ องนา้ มันเครื่องยนต์
ก. ระบายความร้ อนออกจากหม้อนา้
ข. หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดกำรสึ กหรอ
ค. ทำควำมสะอำดชิ้นส่วนภำยในเครื่ องยนต์
ง. ระบำยควำมร้อนออกจำกเครื่ องยนต์
89. การเตรียมความพร้ อมของรถยนต์ ก่อนการตรวจวัดระดับนา้ มันเครื่องยนต์ ข้ อใดถูกต้ อง
ก. จอดรถยนต์ บนพืน้ ราบและดับเครื่องยนต์
ข. จอดรถยนต์บนพื้นลำดเอียงและติดเครื่ องยนต์
ค. จอดรถยนต์ที่ใดก็ได้และติดเครื่ องยนต์
ง. ล้ำงอัดฉี ดรถยนต์ให้สะอำดก่อน

90. การตรวจเช็กระดับนา้ มันเครื่องยนต์ ดูได้ จากสิ่งใด
ก. ก้ านวัดระดับนา้ มันเครื่องยนต์
ข. ก้ำนวัดระดับน้ ำมันเกียร์ออโต้
ค. ก้ำนวัดระดับน้ ำมันเพำเวอร์
ง. กรองน้ ำมันเครื่ องยนต์
91. การตรวจวัดระดับนา้ มันเครื่องยนต์ ในข้ อใดมีระดับนา้ มันทีด่ ที สี่ ุ ด
ก. นา้ มันเครื่องยนต์อยู่ระดับ F
ข. น้ ำมันเครื่ องยนต์อยูร่ ะดับ L
ค. น้ ำมันเครื่ องยนต์อยูร่ ะดับต่ำกว่ำ L
ง. น้ ำมันเครื่ องยนต์อยูร่ ะดับต่ำกว่ำ F
92. ถ้ าระดับนา้ มันเครื่องยนต์ สูงเกินไปจะมีผลอย่ างไร
ก. ลดควำมร้อนของเครื่ องยนต์
ข. ยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่ องยนต์ให้ยำวกว่ำปกติ
ค. ทาให้ เกิดแรงดันสู งในห้ องเครื่องยนต์ และมีควันขาว
ง. เกิดกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์ ลดมลพิษ
93. ถ้ าระดับนา้ มันเครื่องยนต์ตา่ เกินไปจะมีผลอย่ างไร
ก. ประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง
ข. ยืดอำยุกำรทำงำนของชิ้นส่วนเครื่ องยนต์
ค. เครื่ องแรงสตำร์ทติดง่ำย
ง. ทาให้ ชิ้นส่ วนของเครื่องยนต์ สึกหรออย่ างรวดเร็ว
94. เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ รถควรตรวจวัดระดับนา้ มันเครื่องยนต์ อย่ างน้ อยทีส่ ุ ด
ก. สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
ข. เดือนละ 2 ครั้ง
ค. เดือนละ 1 ครั้ง
ง. สองเดือน 1 ครั้ง
95. นา้ มันเบรกควรเปลีย่ นเมือ่ ใด
ก. ควรเปลี่ยนทุก 3 เดือน
ข. ควรเปลี่ยนทุก 6 เดือน
ค. ควรเปลีย่ นทุก 1 ปี
ง. ควรเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ ำมันเครื่ อง

96. คุณสมบัตขิ องนา้ มันเบรกคือข้ อใด
ก. ของเหลวทีท่ าหน้ าทีเ่ ป็ นตัวกลางในการถ่ ายทอดกาลังจากแป้ นเบรก
ข. น้ ำมันหล่อลื่นที่มีจุดเดือดต่ำ
ค. สำรเคมีที่ใช้ไล่ควำมชื้น
ง. น้ ำมันหล่อลื่นที่ระเหยได้ง่ำย
97. ข้ อใดคือการตรวจวัดระดับนา้ มันเครื่องยนต์
ก. ฟังเสี ยงเครื่ องยนต์
ข. ดึงก้ านวัดนา้ มันเครื่องออกมาตรวจสอบ
ค. ดูรอยหยดของน้ ำมันเครื่ อง
ง. เปิ ดฝำน้ ำมันเครื่ องดู
98. หากระดับนา้ มันเพาเวอร์ ตา่ กว่ ากาหนด จะมีผลอย่ างไรต่ อการขับรถของท่ าน
ก. พวงมาลัยจะหนักมากกว่ าปกติ
ข. ขับรถแล้วจะเอียงซ้ำย
ค. ขับรถแล้วจะเอียงขวำ
ง. ขับรถแล้วส่ำยไปมำ
99. ควรเปลีย่ นนา้ มันเบรกเมือ่ ใด
ก. ควรเปลี่ยนทุก 2 ปี
ข. ควรเปลี่ยนทุก 5 ปี
ค. ควรเปลีย่ นทุกปี
ง. ไม่ตอ้ งเปลี่ยน คอยเติมให้ได้ระดับเท่ำนั้น
100. ข้ อใดไม่ ใช่ คณ
ุ สมบัตขิ องนา้ มันเครื่องยนต์
ก. ประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง
ข. ช่วยหล่อลื่น ลดกำรเสี ยดสี และกำรสึ กหรอ
ค. ป้ องกันกำรเกิดสนิมในเครื่ องยนต์
ง. ป้ องกันฝุ่ นละออง
101. ข้ อใดไม่ ใช่ การตรวจสอบนา้ มันเครื่องยนต์
ก. ดมกลิน่
ข. สี
ค. ปริ มำณ
ง. ควำมหนืด สิ่ งเจือปน

102. การเติมนา้ มันเครื่องควรเติมปริมาณเท่ าไหร่
ก. เติมให้สูงกว่ำขีดบนของก้ำนวัด
ข. ปริมาณเสมอขีดบนของก้ านวัด
ค. เติมให้ต่ำกว่ำขีดล่ำงของก้ำนวัด
ง. เติมให้เต็มเครื่ องยนต์
103. หม้ อนา้ รถยนต์ มหี น้ าทีอ่ ะไร
ก. ระบายความร้ อนของเครื่องยนต์
ข. ทำให้รถวิง่ เร็ วขึ้น
ค. ระบำยควำมร้อนให้หอ้ งผูโ้ ดยสำร
ง. ทำให้ประหยัดน้ ำมัน
104. การเติมนา้ ในหม้อพักนา้ ควรเติมให้ อยู่ในระดับใด
ก. เติมให้ อยู่ระหว่ าง Full กับ Low
ข. เติมให้เลยระดับ Full
ค. เติมให้ต่ำกว่ำ Low
ง. เติมให้ถึงฝำปิ ด
105. อุณหภูมเิ ครื่องยนต์ ทที่ างานปกติควรอยู่เท่ าไร
ก. 60 – 70 องศำเซลเซียส
ข. 50 -60 องศำเซลเซียส
ค. 40-50 องศำเซลเซียส
ง. 80 –95 องศาเซลเซียส
106. ถ้ าเครื่องยนต์ ร้อนจัดไม่ ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เติมน้ ำเมื่อเครื่ องยนต์เย็นลง
ข. เอานา้ ราดลงไปทีเ่ ครื่องยนต์ จะทาให้ เครื่องยนต์ เย็น
ค. เปิ ดฝำกระโปรงเพื่อระบำยควำมร้อน
ง. ปิ ดแอร์ เปิ ดหน้ำต่ำงและจอดรถ
107. ถ้ าพัดลมหม้ อนา้ เสียจะเกิดอะไรขึน้
ก. อุณหภูมขิ องนา้ และเครื่องยนต์ จะเพิม่ ขึน้
ข. อุณหภูมิของน้ ำและเครื่ องยนต์จะลดลง
ค. อุณหภูมิของน้ ำและเครื่ องยนต์จะคงที่
ง. ประหยัดน้ ำมัน

108. พัดลมหม้อนา้ มีหน้ าทีอ่ ะไร
ก. ช่วยระบำยควำมร้อนของเบรก
ข. ทำให้น้ ำร้อนเร็ วขึ้น
ค. ช่ วยระบายความร้ อนของหม้ อนา้
ง. ทำให้ประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง
109. ไม่ ควรเปิ ดฝาหม้ อนา้ ในกรณีใด
ก. เปิ ดตอนเช้ำขณะยังไม่ติดเครื่ องยนต์
ข. เครื่ องเย็น
ค. เครื่องร้ อนจัด
ง. เปิ ดถังพักสำรองหม้อน้ ำเพื่อเติมน้ ำ
110. สภาพท่ อยางหม้ อนา้ ทีย่ งั ใช้ งานได้ ดตี ้ องมีลกั ษณะอย่ างไร
ก. บีบแล้ วต้ องมีความยืดหยุ่น
ข. บีบแล้วต้องแข็งกระด้ำง
ค. มีรอยบวมที่ท่อยำง
ง. มีรอยฉี กขำด
111. ปั๊มนา้ รถยนต์ มหี น้ าทีอ่ ย่ างไร
ก. ทาให้ นา้ หมุนเวียนจากเครื่องไปยังหม้ อนา้ แล้ วไหลกลับเข้ าเครื่องยนต์
ข. ทำให้น้ ำมันเชื้อเพลิงหมุนเวียนจำกเครื่ องไปยังถังน้ ำมันเชื้อเพลิง
ค. ทำให้น้ ำมันเครื่ องหมุนเวียนภำยในเครื่ องยนต์
ง. ปั๊ มน้ ำจำกภำยนอกเวลำน้ ำในหม้อน้ ำขำดหำยไป
112. ข้ อใดคือวิธีป้องกันไม่ ให้ เครื่องยนต์ ร้อนจัด
ก. เติมยำงรถยนต์ให้มำกกว่ำปกติ
ข. เปิ ดเครื่ องปรับอำกำศรถยนต์ให้แรง
ค. เปลี่ยนพัดลมให้ใหญ่ข้ ึน
ง. ตรวจระดับนา้ ในหม้ อนา้ ก่อนใช้ งานทุกวัน
113. การตรวจสอบลมยางล้ อรถ จะต้ องตรวจสอบทีล่ ้ อใด
ก. เฉพำะล้อหน้ำ
ข. เฉพำะล้อหลัง
ค. ทั้งสี่ ลอ้
ง. ทั้งสี่ล้อและล้ ออะไหล่

114. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ อง
ก. แม่แรง ค้ ำยัน ใช้ในกำรยกรถ
ข. ยางอะไหล่ ไม่ จาเป็ นต้ องมีกไ็ ด้
ค. ไฟฉำย ช่วยในกำรหำจุดชำรุ ดในเวลำกลำงคืน
ง. อุปกรณ์ดบั เพลิง ใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เครื่ องยนต์
115. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับการตรวจเช็กรถก่ อนใช้ งาน
ก. ตรวจกำรชำรุ ดของสัญญำณไฟโดยกำรเปิ ดไฟกระพริ บรอบตัวรถ
ข. เพือ่ ยึดอายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ ควรใช้ นา้ บาดาลเติมอยู่เสมอ
ค. ควรดับเครื่ องก่อนเช็คน้ ำมันหล่อลื่น
ง. ตรวจวัดแรงดันลมยำงเป็ นประจำ
116. ข้ อใดเป็ นการตรวจเช็กและบารุงรักษาอุปกรณ์ รถยนต์ ทไี่ ม่ ถูกต้ อง
ก. เติมนา้ ฉีดกระจกด้ วยนา้ สะอาดผสมนา้ ยาล้ างจานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการล้ างสิ่งสกปรก
ข. เติมน้ ำมันเครื่ องโดยเติมให้อยูร่ ะดับบนเสมอ
ค. ควรใช้น้ ำกลัน่ เติมลงในแบตเตอรี่ ทุกครั้ง
ง. ควรตรวจสอบกำรรัดตรึ งของหัวขั้วแบตเตอรี่ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนเสมอ
117. การตรวจสอบระดับนา้ มันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมือ่ ใด
ก. หลังดับเครื่ องยนต์ทนั ที
ข. ขณะที่เครื่ องยนต์ทำงำน
ค. หลังดับเครื่องยนต์ อย่ างน้ อย 10 นาที
ง. ขณะที่จอดรถบนเนิน
118. ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่ อน
ก. ถอดขั้วบวกและขั้วลบพร้อมกัน
ข. ขั้วบวก
ค. ขั้วใดก่อนก็ได้
ง. ขั้วลบ
119. ระดับของเหลวในข้ อใดต่อไปนี้ หากอยู่ในระดับทีต่ า่ จะมีโอกาสทาให้ เกิดอุบัตเิ หตุ
ก. ระดับนา้ มันเบรก
ข. ระดับน้ ำในแบตเตอรี่
ค. ระดับน้ ำยำหล่อเย็น
ง. ระดับน้ ำฉี ดกระจก

120. เพราะเหตุใดจึงไม่ ควรเติมนา้ ในถังพักหม้ อนา้ ให้ เต็มถัง
ก. เพราะต้ องสารองเนือ้ ทีใ่ นการขยายตัวของนา้ เมือ่ เกิดความร้ อน
ข. เพรำะน้ ำในหม้อน้ ำจะร้อนมำกยิง่ ขึ้น
ค. เพรำะจะทำให้เครื่ องยนต์ชำรุ ด
ง. เพรำะจะทำให้หม้อน้ ำเป็ นสนิมมำกยิง่ ขึ้น
121. ข้ อใดต่ อไปนีป้ ฏิบัตไิ ม่ ถูกต้อง
ก. ควรอุ่นเครื่ องยนต์ก่อนออกเดินทำงทุกครั้ง
ข. ฟังเสี ยงเครื่ องยนต์ทุกครั้งว่ำมีควำมผิดปกติหรื อไม่
ค. ดับเครื่องยนต์ แล้ วเช็กระดับนา้ มันเครื่องทันที
ง. ตรวจสอบระบบส่งกำลังทุกครั้งว่ำใช้งำนได้อย่ำงปกติหรื อไม่
122. การตรวจสอบลมยางทีถ่ ูกต้องควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เอำเหล็กมำตีที่หน้ำยำง
ข. ใช้ เครื่องวัดลมยาง
ค. ดูดว้ ยตำเปล่ำ
ง. ใช้มือคลำ
123. ข้ อใดต่ อไปนีไ้ ม่ ใช่ สาเหตุทที่ าให้ เครื่องยนต์ สตาร์ ทไม่ ตดิ หรือติดยาก
ก. แบตเตอรี่ มีไฟไม่เพียงพอ
ข. เติมนา้ มันเครื่องมากเกินไป
ค. น้ ำมันเชื้อเพลิงหมด
ง. ฟิ วส์ขำด
124. การตรวจสอบลมยางทีถ่ ูกต้องจะต้ องทาเมือ่ ใด
ก. เมือ่ ยางล้ อรถมีอณ
ุ หภูมติ า่
ข. หลังจำกที่ขบั ขี่ติดต่อมำหลำยชัว่ โมง
ค. เมื่อยำงล้อรถมีอุณหภูมิสูง
ง. หลังจำกที่ขบั ขี่ดว้ ยควำมเร็ วสูง
125. แบตเตอรี่มอี ายุการใช้ งานน้ อยกว่ าปกติมสี าเหตุเกิดจากสิ่งใด
ก. นา้ กลัน่ แห้ งบ่ อยครั้ง
ข. เปิ ดไฟหน้ำรถตลอดเวลำเพรำะมีหมอกควันเวลำขับรถ
ค. เปิ ดไฟหน้ำบ่อยครั้งเวลำขับในช่วงกลำงคืน
ง. เปิ ดปิ ดกระจกรถบ่อยครั้งเวลำขับรถ

126. หม้ อนา้ ซึมสังเกตุจากสิ่งใดได้ บ้าง
ก. เร่ งเครื่ องยนต์ไม่ข้ นึ
ข. เข้ำเกียร์ไม่ได้ตำมปกติรู้สึกติดขัดเวลำปรับเกียร์
ค. รอบเครื่ องยนต์จะสูงขึ้นมำกกว่ำปกติ
ง. สังเกตคราบนา้ ยาหล่ อเย็นบริเวณจุดทีซ่ ึม
127. ถ้ าจะเติมนา้ ในถังพักหม้ อนา้ ไม่ ควรเติมนา้ ชนิดใด
ก. นา้ บาดาล
ข. น้ ำฝน
ค. น้ ำกลัน่
ง. น้ ำประปำ
128. การตรวจสอบความตึง-หย่ อนของสายพานเครื่องยนต์ เบือ้ งต้น ควรตรวจสอบอย่ างไร
ก. ดูสำยพำนเครื่ องยนต์ ด้วยตำเปล่ำ
ข. ใช้ นิว้ มือกดสายพานเครื่องยนต์
ค. ติดเครื่ องฟังเสี ยงสำยพำนเครื่ องยนต์
ง. ใช้มือคลำสำยพำนเครื่ องยนต์
129. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ควรตรวจสอบอะไรบ้ าง
ก. ไฟเลี้ยวซ้ำย-ขวำ
ข. ไฟเบรกและไฟหน้ำ
ค. ไฟหน้ำและไฟเลี้ยวซ้ำยขวำ
ง. ไฟเลีย้ วซ้ าย-ขวาและไฟหน้ าสู งตา่ -ไฟหรี่-ไฟเบรก-ไฟส่ องป้ ายทะเบียนรถ
130. การเติมนา้ ในถังพักหม้ อนา้ ควรอยู่ในระดับใด
ก. อยู่ระหว่ างเกณฑ์ สูง-ตา่ ทีก่ าหนดไว้ ข้างถังพักนา้
ข. เต็มถัง
ค. เติมเท่ำไรก็ได้
ง. ครึ่ งถัง
131. เหตุใดจึงไม่ ควรเติมนา้ ในถังพักหม้ อนา้ ให้ เต็มถัง
ก. เพรำะ จะทำให้เครื่ องยนต์ชำรุ ด
ข. เพรำะ น้ ำในหม้อน้ ำจะร้อนมำกยิง่ ขึ้น
ค. เพรำะจะทำให้หม้อน้ ำเป็ นสนิมมำกยิง่ ขึ้น
ง. เพราะ สารองเนือ้ ทีก่ ารขยายตัวของนา้ เมือ่ เกิดความร้ อน

