หน่ วยที่ 8
เรื่อง เพลาท้ าย (Rear axle)

บทที่ 8
เพลาท้ าย (Rear axle)
เพลาท้าย สามารถส่ งถ่ายแรงบิดจากเฟื องท้ายไปขับเคลื่อนล้อรถให้ลอ้ รถหมุนเคลื่อนที่ ดังนั้น จึง
ต้องทาด้วยเหล็กกล้าชนิ ดพิเศษที่ทนแรงบิดจากการส่ งถ่ายกาลังได้สูง ซึ่ งก็มีใช้ท้ งั รถยนต์ที่ขบั เคลื่ อนล้อ
หน้าและล้อหลัง แต่ท้ งั นี้ จะต้องขึ้นอยู่กบั ลักษณะของการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพของการ
เคลื่อนที่ เพลาท้ายเป็ นส่ วนประกอบของรถที่มีความสาคัญ ซึ่ งออกแบบเป็ นที่ติดตั้งส่ วนประกอบต่าง ๆ
ของรถยนต์ เช่ น เฟื องท้าย แหนบ โช๊คอัพ เสื้ อเพลาท้าย และเพลาข้าง เป็ นต้น เพื่อรองรับน้ าหนักของ
รถยนต์ และทาหน้าที่รับกาลังจากเฟื องท้ายเพื่อส่ งกาลังไปขับล้อรถยนต์

เสื้ อเพลาท้าย

ชุดเฟื องท้าย
เพลากลาง

เพลาท้าย

ภาพที่ 8.1 แสดงส่ วนประกอบของเพลาท้าย

8.1 ส่ วนประกอบของเพลาท้ าย
8.1.1 เฟื องท้าย (Differential) ทาหน้าที่ปรับความเร็ วของล้อรถรถยนต์ให้มีความสมดุลขณะเลี้ยว
หรื อเคลื่อนที่ในทางตรงติดตั้งอยูภ่ ายในเสื้ อเพลาท้าย ตาแหน่งกึ่งกลางของเสื้ อเพลาท้าย
เฟื องท้ายประกอบด้วย เฟื องบายศรี เฟื องเดือยหมู และชุดเฟื องดอกจอก

รู ปที่ 8.2 แสดงลักษณะเฟื องท้าย
8.1.2 เสื้ อเพลาท้าย (Rear axle housing) ทาหน้าที่รองรับน้ าหนัก ด้านหลังของรถยนต์ และติดตั้ง
อยูส่ ่ วนท้ายของรถยนต์ ถูกออกแบบให้ยดึ ติดกับโครงรถยนต์ดว้ ยแหนบคอล์ยสปริ ง และโช๊คอัพ

รู ปที่ 8.3 แสดงลักษณะเสื้ อเพลาท้าย

8.1.3 ลูกปื นเพลาท้าย ประกอบด้วย เม็ดลูกปื น ปลอกลูกปื นตัวนอก (Outer race) และปลอกลูกปื น
ตัวใน (Inner race) โดยเม็ดลูกปื นบรรจุระหว่างปลอกลูกปื นตัวในและปลอกลูกปื น ตัวนอก ลูกปื นเพลา
ท้ายออกแบบให้ติดตั้งอยูร่ ะหว่างเสื้ อเพลาท้าย และเพลาข้าง ลูกปื นเพลาท้ายแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ
8.1.3.1 ลูกปื นเม็ดกลม (Ball Bearing) ทาหน้าที่รองรับน้ าหนักและลดความฝื ด
ของเพลาข้างและเสื้ อเพลาท้าย

รู ปที่ 8.4 แสดงลูกปื นเม็ดกลม
8.1.3.2 ลูกปื นเม็ดเรี ยว (Tapered Bearing) ทาหน้าที่เหมือนกับลูกปื นเม็ดกลม

รู ปที่ 8.5 แสดงลูกปื นเม็ดเรี ยว
8.1.4 ซี ลน้ ามัน สาหรับใช้ในเพลาท้ายรถยนต์ มี 2 ชนิด ดังนี้
8.1.4.1 ซี ลน้ ามันตัวใน ใช้ป้องกันการรั่วซึ มของน้ ามันที่เสื้ อเพลาท้าย

รู ปที่ 8.6 แสดงซีลน้ ามันตัวใน

8.1.4.2 ซี ลน้ ามันตัวนอก ใช้ป้องกันน้ ามันรั่วซึ มจากเสื้ อเพลาท้าย และป้ องกันสิ่ งสกปรก
เช่น ฝุ่ น น้ า เข้าภายในตลับลูกปื น

รู ปที่ 8.7 แสดงซี ลน้ ามันตัวนอก
8.1.5 เพลาท้ายหรื อเพลาขับล้อ ทาหน้าที่รับแรงขับเคลื่อนจากเฟื องท้ายเพื่อไปขับล้อรถยนต์ให้
หมุน ทาด้วยแท่งเหล็กตัน ซึ่ งมีความแข็งแรงและทนต่อแรงบิดดี ประกอบอยูใ่ นเสื้ อเพลาท้ายรถยนต์ โดยมี
หน้าแปลนยึดติดกับล้อรถยนต์

รู ปที่ 8.8 แสดงเพลาท้าย
8.2 หน้ าที่ของเพลาท้าย
เพลาท้าย (drive shaft) ทาหน้าที่ส่งถ่ายแรงบิดจากเฟื องท้ายไปขับเคลื่อนล้อรถให้ลอ้ รถหมุน
เคลื่อนที่ดงั นั้น จึงต้องทาด้วยเหล็กกล้าชนิดพิเศษที่ทนแรงบิดจากการส่ งถ่ายกาลังได้สูงซึ่ งก็มีใช้ท้ งั รถยนต์
ที่ขบั เคลื่อนล้อหน้าและล้อหลังแต่ท้ งั นี้จะต้องขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพของการเคลื่อนที่

เสื้ อเพลาท้าย
เพลาท้าย

แหวนกั้นลูกปื น
ปะเก็น
ลูกปื น

ซีล

รู ปที่ 8.9 แสดงลักษณะของเพลาท้าย
8.3 ชนิดของเพลาท้าย
สาหรับรถยนต์ที่ขบั เคลื่อนล้อหลัง เพลาขับจะถูกจัดแบ่งออกตามลักษณะจัดวางของลูกปื นระหว่าง
เพลาขับกับเสื้ อเพลา เพลาท้ายถูกออกแบบมาใช้งานกับรถยนต์ชนิ ดต่างๆ ไม่เหมือนกัน ที่ใช้งานปั จจุบนั
แบ่งออกได้ 3 ชนิด ดังนี้คือ
8.3.1 เพลาแบบกึ่งลอย (Semi-floating axles)
เพลาแบบนี้ลูกปื นจะถูกจัดวางตาแหน่งให้อยูร่ ะหว่างเสื้ อเพลาท้ายกับเพลาขับ ซึ่ งเพลาขับ
จะเป็ นตัวรับน้ าหนักของรถทั้งหมด และยังรับความเค้นที่เกิ ดจากการเลี้ ยวอย่างเต็มที่ดงั นั้นจึงทาให้เพลา
แบบนี้เป็ นที่นิยมใช้กบั รถยนต์นงั่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก เนื่องจากมีความแข็งแรง และบารุ งรักษาง่ายเป็ น
ส่ วนมาก เพลาขับแบบนี้ทาหน้าที่
1. รับน้ าหนักรถยนต์
2. รับส่ งกาลังการหมุนและแรงบิดจากเฟื องท้ายไปขับล้อ
3. รับแรงเบียดด้านข้างของล้อ
เสื้ อเฟื องท้าย

ลูกปื นล้อ
เสื้ อเพลาท้าย

ล้อ

เพลาขับ
ดรัมเบรก

รู ปที่ 8.10 แสดงลักษณะของเพลาท้ายแบบกึ่งลอย

8.3.2 เพลาแบบลอย (Full-floating axles)
เป็ นเพลาที่นิยมใช้กบั รถบรรทุกขนาดใหญ่ เพราะสามารถบรรทุกน้ าหนักได้มาก การซ่ อม
บารุ ง รั กษาสะดวก เพราะการถอดเพลาข้า งไม่จาเป็ นต้องถอดล้อรถยนต์ ลักษณะจะคล้ายกับเพลาแบบ
ลอยตัวสามในสี่ ส่วน แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ลูกปื นรองรับจะถูกติดตั้งอยูร่ ะหว่างเสื้ อเพลาท้ายกับดุม
ล้อ โดยที่ลอ้ รถจะถูกยึดให้ติดกับดุมล้อ ทาให้น้ าหนักของรถทั้งหมดตกลงที่เสื้ อเพลาท้ายส่ วนเพลาขับจะยึด
กับหน้าแปลนของล้อด้านนอก เพลาขับแบบนี้ทาหน้าที่รับแรงบิดจากเฟื องท้ายไปยังล้อรถยนต์
ลูกปื นล้อ
ด้านนอก

เสื้ อเฟื องท้าย

ดรัมเบรก
เสื้ อเพลาท้าย

เพลาท้าย

ดุมล้อ

ลูกปื นล้อด้านใน

รู ปที่ 8.11 แสดงลักษณะของเพลาท้ายแบบลอย
8.3.3 เพลาแบบลอยสามส่ วนในสี่ ส่วน (Three-quarter axles)
เพลาขับแบบนี้ที่ปลายของเพลาจะถูกยึดติดกับแปลนของดุมล้อโดยตรง ลูกปื น
รองรับจะติดตั้งอยูร่ ะหว่างดุมล้อกับเสื้ อเพลา เป็ นเพลาที่นิยมใช้กบั รถกระบะและรถบรรทุกขนาดกลาง การ
รับน้ าหนักเพลาขับจะรับน้ าหนัก ¼ ส่ วนเสื้ อเพลาท้ายจะรับน้ าหนัก ¾ ดังนั้นน้ าหนักของรถจึงตกลงที่เสื้ อ
เพลาท้ายแทนเพลาขับ แต่อย่างไรก็ตาม ล้อที่สวมอยูก่ บั ดุมล้อจะทาให้ปลายด้านนอกของเพลารับความเค้น
ในขณะที่เลี้ยวโค้งและลื่นไถลเช่นเดียวกับเพลาแบบกึ่งลอยตัว
เพลาขับแบบนี้ทาหน้าที่
1. รับส่ งกาลังการหมุนและแรงบิดจากเฟื องท้ายไปขับล้อ
2. รับแรงเบียดด้านข้างของล้อ
ลูกปื นล้อ
ด้านนอก

เสื้ อเฟื องท้าย
เสื้ อเฟื องท้าย

ดรัมเบรก
เสื้ อเพลาท้าย

ดุมล้อ

เพลาท้าย
ลูกปื นล้อด้านใน

รู ปที่ 8.12 แสดงลักษณะของเพลาท้ายแบบลอยสามส่ วนในสี่ ส่วน

8.4 สาเหตุข้อขัดข้ องและการแก้ ไขเพลาท้าย
สาเหตุขอ้ ขัดข้องและการแก้ไขเพลาท้ายมีดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 1.7 สาเหตุขอ้ ขัดข้องและการแก้ไขเพลาท้าย
ปัญหาข้ อขัดข้ อง
1. มีเสี ยงดังผิดปกติ

2. เพลาท้ายสัน่

3. น้ ามันเพลาท้ายที่
หน้าแปลนด้านติดกับ
ล้อรั่วซึ ม
4. น้ ามันเพลาท้ายด้าน
หน้าแปลนที่ติดกับ
ล้อหลังรั่วซึ มไม่มาก

สาเหตุ
1. ลูกปื นเพลาท้ายขาดการหล่อลื่น
2. นอตยึดสาแหรกแหนบหลวม
3. นอตยึดหน้าแปลนแผงอุปกรณ์
เบรกหลวม
4. เสื้ อลูกปื นเพลาท้ายหลวม
5. ร่ องฟันของเพลาท้ายสึ กหรอ
1. ลูกปื นเพลาท้ายชารุ ด
2. เพลาท้ายคด
3. หน้าแปลนเพลาท้ายบิดเบี้ยว
4. ระยะรุ นเพลาท้ายมากเกินมาตรฐาน
กาหนด
1. ซี ลน้ ามันเพลาท้ายตัวนอกและ
ตัวในรั่ว
2. ท่อระบายอากาศอุดตัน
1. ประกับลูกปื น หรื อเพลาท้ายชารุ ด

การแก้ ไข
1. หล่อลื่นด้วยจาระบี
2. ขันนอตยึดสาแหรกให้แน่น
3. ขันนอตยึดหน้าแปลน
ให้แน่น
4. เปลี่ยนเสื้ อลูกปื นเพลาท้าย
5. เปลี่ยนเพลาท้าย
1. เปลี่ยนลูกปื นเพลาท้าย
2. เปลี่ยนเพลาท้าย
3. เปลี่ยนเพลาท้าย
4. ปรับระยะรุ นตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
1. เปลี่ยนซี ลน้ ามันเพลาท้าย
2. ทาความสะอาดท่อระบาย
อากาศ
1. ก่อนประกอบประกับลูกปื น
ต้องทากาว หรื อปะเก็นเหลว

8.5 การบารุ งรักษาเพลาท้ าย
เพลาท้ายมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการบารุ งรักษา โดยมีวธิ ี ดงั ต่อไปนี้
1. การตรวจระดับน้ ามันเพลาท้าย ซึ่ งเป็ นตาแหน่งเดียวกับการตรวจระดับน้ ามันเฟื องท้าย
ให้ตรวจการรั่วซึ มของส่ วนต่างๆ และตรวจระดับน้ ามันเฟื องท้ายตามระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนด
2. การหล่อลื่นเฟื องท้าย รถยนต์โดยทัว่ ไปในเสื้ อเฟื องท้ายใช้น้ ามันหล่อลื่นซึ่ งมีค่าความหนืด SAE
90 หรื อ น้ า มัน ที่ มี ค วามหนื ด ตามที่ บ ริ ษ ัท ก าหนด ส าหรั บ เฟื องท้า ยแบบจ ากัด ความลื่ น จะต้อ งใช้
น้ ามันหล่อลื่นชนิดพิเศษ
3. ตรวจการชารุ ดของซีลเพลาท้าย
4. ตรวจการชารุ ดของลูกปื นเพลาท้าย

แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 8
เรื่อง เพลาท้ าย
ตอนที่ 1 จากภาพจงเขียนชื่อส่ วนประกอบของเพลาท้าย (4 คะแนน)
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1....................................................... 3......................................................
2...................................................... 4......................................................
ตอนที่ 2 จากภาพจงเขียนชื่อโครงสร้างและส่ วนประกอบของเพลาท้าย (6 คะแนน)
5
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หมายเลข 1 ……………….
หมายเลข 2 ………………..
หมายเลข 3 ………………..

หมายเลข 4 ………………..
หมายเลข 5 ……………….
หมายเลข 6 ………………..

ตอนที่ 3 จงเติมข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. เสื้ อเพลาท้าย ทาหน้าที่ ………………… ด้านหลังของรถยนต์ ……………………. ของรถยนต์
ออกแบบให้ยดึ ติดกับโครงรถยนต์ดว้ ย ………….. หรื อ …………… และ …………….
2. เฟื องท้าย ทาหน้าที่ …………………. ของล้อรถรถยนต์ให้มีความสมดุลขณะ ……….…. หรื อ
…………..ในทางตรงติดตั้งอยูภ่ ายในเสื้ อเพลาท้าย ตาแหน่ง ………………………... เฟื องท้าย
ประกอบด้วย ……………… เฟื องเดือยหมู และ ………………………
3. ลูกปื นเพลาท้าย ประกอบด้วย …………………………. และ ……….……. โดยเม็ด …….……
บรรจุระหว่าง ……………..……… และ ………………… ลูกปื นเพลาท้ายออกแบบให้ติดตั้งอยู่
ระหว่างเสื้ อเพลาท้ายและ ………………. ลูกปื นเพลาท้ายแบ่งออกเป็ น ………..…….. ชนิดคือ
3.1 ลูกปื นเม็ดกลม ทาหน้าที่ ……………….. และ ……………….. และ ………………
3.2 ลูกปื นเม็ดเรี ยว ทาหน้าที่เหมือนกับ ………………
4. ซี ลน้ ามัน สาหรับใช้ในเพลาท้ายรถยนต์ มี ………. ชนิ ด ดังนี้
4.1 ซี ลน้ ามันตัวใน ใช้ป้องกัน …………………… ที่เสื้ อเพลาท้าย
4.2 ซี ลน้ ามันตัวนอก ใช้ป้องกัน …………… และป้ องกัน ………………. เช่น
……………. เข้าภายใน ………………..
5. เพลาท้ายหรื อเพลาขับล้อ ทาหน้าที่ ……………………. จาก ………………. เพื่อไปขับล้อ
รถยนต์ให้หมุน ทาด้วย ……………….. ซึ่งมี ………………. และ …………….. ดี ประกอบอยู่
ในเสื้ อเพลาท้ายรถยนต์โดยมี ………………. กับล้อรถยนต์
ตอนที่ 4 จงเติมข้อความเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของเพลาชนิดต่างๆ (10 คะแนน)
1. เพลาแบบกึง่ ลอย (Semi-floating axles)
เพลาแบบนี้ ……………. จะถูกจัด ……………. ให้อยูร่ ะหว่าง …………… .กับ …………. ซึ่ง
เพลาขับจะเป็ น ………………ของรถทั้งหมด และยังรับ …………. ที่เกิด ……………อย่างเต็มที่ดงั นั้นจึง
ทาให้เพลาแบบนี้เป็ นที่นิยมใช้กบั ………….. และ………………. เนื่องจากมี ………………. และ
……………… เป็ นส่ วนมาก เพลาขับแบบนี้ทาหน้าที่
1 ……………. รถยนต์
2 รับส่ งกาลัง ………….. และ……………………. ไปขับล้อ
3 ………………… ของล้อ

2. เพลาแบบลอย (Full-floating axles)
เ ป็ น เ พ ล า ที่ นิ ย ม ใ ช้ ………………… เ พ ร า ะ ส า ม า ร ถ …………………… ก า ร ซ่ อ ม
…………………. เพราะ ……………….. ไม่ จ าเป็ นต้อ ง ………………… ลั ก ษณะจะคล้ า ยกั บ เพลา
…………………… แต่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ตรงที่ ………………… จะถู ก ติ ด ตั้ งอยู่ ร ะหว่ า งเสื้ อ
………………………. โ ด ย ที่ …………………………. ท า ใ ห้ น้ า ห นั ก ข อ ง ร ถ ทั้ ง ห ม ด ต ก ล ง ที่
………………….. ส่ วนเพลาขั บ จะ ………………………. ล้ อ ด้ า นนอก เพลาขั บ แบบนี้ ท าหน้ า ที่
…………………… และ …………………….. ไปยังล้อรถยนต์
3. เพลาแบบลอยสามส่ วนในสี่ ส่วน (Three-quarter axles)
เพลาขับ แบบนี้ ..………………. จะถู กยึดติ ดกับแปลน ……………………. ลู กปื นรองรับจะติ ด
ตั้งอยูร่ ะหว่าง ……………………. เป็ นเพลาที่นิยมใช้กบั …………… และ ……………….. การรับน้ าหนัก
เพลาขับ ………………… ส่ ว นเสื้ อเพลาท้ า ย ……………… ดั ง นั้ นน้ าหนั ก ของรถจึ ง ตกลงที่ เ สื้ อ
………………… แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ……………… จะท าให้ ……………….. ของเพลารั บ ความเค้ น
……………………….. และ ………………. เช่นเดียวกับ ……………………
เพลาขับแบบนี้ทาหน้าที่
1. ………………… และ ……………… ไปขับล้อ
2. …………….. ด้านข้างของล้อ

ตอนที่ 5 จงเติมข้อความเกี่ยวกับการสาเหตุขอ้ ขัดข้องและการแก้ไขเพลาท้ายลงในตารางต่อไปนี้
(10 คะแนน)
ปัญหาข้อขัดข้อง
1. มีเสี ยงดังผิดปกติ

2. เพลาท้ายสั่น

3. น้ ามันเพลาท้ายที่
หน้าแปลนด้านติดกับ
ล้อรั่วซึ ม

4. น้ ามันเพลาท้าย
ด้านหน้าแปลนที่ติดกับ
ล้อหลังรั่วซึ มไม่มาก

สาเหตุ

การแก้ไข

แบบประเมินผลหลังเรียน
หน่ วยที่ 8 เพลาท้ าย
คาสั่ ง : จงทาเครื่ องหมายกากบาท (x) ลงในคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็ นส่ วนประกอบของเพลาท้ายรถยนต์
ก. เสื้ อเพลาท้าย เฟื องท้าย ลูกปื นเพลาท้าย เพลาาท้าย
ข. เสื้ อเพลาท้าย เฟื องท้าย เพลากลาง ข้อต่อเลื่อน
ค. เสื้ อเพลาท้าย เฟื องท้าย กระปุกเกียร์ ตุก๊ ตาเพลากลาง
ง. เสื้ อเพลาท้าย ข้อต่อเลื่อน ข้อต่ออ่อน ตุก๊ ตาเพลากลาง
2. ข้อใดไม่ ใช่ หน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์
ก. รองรับน้ าหนักรถยนต์
ข. ทาให้เครื่ องยนต์มีอตั ราเร่ งคงที่
ค. เป็ นอุปกรณ์ที่ยดึ ติดล้อหลังรถยนต์
ง. ส่ งกาลังในการขับเคลื่อนไปยังล้อหลังรถยนต์
3. ชนิดของเพลาท้ายรถยนต์มีกี่แบบ
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ
4. ข้อใดเป็ นลักษณะของเพลากึ่งลอย
ก. ปลายเพลาด้านนอกที่ติดกับล้อสอดเข้าไปในเฟื องดอกจอก
ข. ปลายเพลาด้านในที่ติดกับเฟื องท้ายจะรับน้ าหนักของรถยนต์
ค. ปลายเพลาด้านในที่ติดกับเฟื องท้ายลอยตัว
ง. ปลายเพลาด้านนอกที่ยดึ ติดกับล้อลอยตัว
5. เพลาลอยสามในสี่ ส่วนมีลกั ษณะอย่างไร
ก. ปลายเพลาด้านยึดติดกับเพลากลาง
ข. ส่ วนปลายเพลาด้านในรวมอยูก่ บั เฟื องท้าย
ค. ส่ วนปลายเพลาด้านหนึ่งยึดติดกับกระปุกเกียร์
ง. ส่ วนปลายเพลาทั้งสองด้านยึดติดกับล้อของรถยนต์

6. ข้อใดเป็ นการแก้ไขการเกิดเสี ยงดังของเพลาท้ายรถยนต์
ก. เปลี่ยนซี ลน้ ามันเพลาท้าย
ข. ทาความสะอาดท่อระบายอากาศ
ค. เปลี่ยนลูกปื นเพลาท้าย
ง. ต้องทาปะเก็นเหลวก่อนประกอบประกับลูกปื น
7. ข้อใดเป็ นสาเหตุทาให้เพลาท้ายสั่น
ก. ลูกปื นเพลาท้ายชารุ ด
ข. ปะเก็นเพลาท้ายชารุ ด
ค. ร่ องฟันของเพลาท้ายสึ กหรอ
ง. ซี ลน้ ามันเพลาท้ายตัวในและตัวนอกรั่วซึ ม
8. ข้อใดเป็ นสาเหตุน้ ามันเพลาท้ายที่หน้าแปลนด้านติดกับล้อรั่วซึ ม
ก. ร่ องฟันของเพลาท้ายสึ กหรอ
ข. ลูกปื นเพลาาท้ายชารุ ด
ค. ปะเก็นเพลาาท้ายชารุ ด
ง. ซี ลน้ ามันเพลาท้ายตัวในและตัวนอกรั่วซึ ม
9. ข้อใดเป็ นเครื่ องมือตรวจระยะรุ นของเพลาท้ายรถยนต์
ก. ประแจปอนด์แบบปรับตั้ง
ข. ไมโครมิเตอร์
ค. ไดอัลเกจ
ง. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
10. ข้อใดเป็ นลาดับขั้นตอนการถอดเพลาท้ายรถยนต์
ก. ถ่ายน้ ามันเฟื องท้าย ถอดสาแหรกแหนบ ถอดเพลากลางออกจากหน้าแปลนเฟื องท้าย
ข. ถ่ายน้ ามันเฟื องท้าย ถอดเพลากลางออกจากหน้าแปลนเฟื องท้าย ทาเครื่ องหมายที่หน้า
แปลนเฟื องท้าย
ค. ถ่ายน้ ามันเฟื องท้าย ถอดหู แหนบตัวหน้า ถอดเพลากลาง ออกจากหน้าแปลนเฟื องท้าย
ง. ถ่ายน้ ามันเฟื องท้าย ทาเครื่ องหมายที่หน้าแปลนเฟื องท้าย ถอดเพลากลางออกจากหน้า
แปลนเฟื องท้าย

