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ช่ือหลกัสูตร: 

หลกัสูตรการขบัรถป้องกนัอุบติัเหตุส าหรบัพนักงานขบัรถอาชีพ (Defensive Driving for 

Professional Driver) 

 

วตัถุประสงค:์ 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎีและหลกัการของการขบัรถระบบป้องกนั

อุบติัเหตุ 

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเช่ือมัน่ในการขบัรถระบบป้องกนัอุบติัเหตุ 

3. เพ่ือใหเ้พ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าองคค์วามรูท่ี้ไดอ้บรมไปประยุกตใ์ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม

กบัองคก์รของตนเอง 

4. เพ่ือใหเ้พ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าใชใ้นการบริหารจดัการผลงานของพนักงานขบัรถอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

หลกัการและเหตผุล: 

  พนักงานขบัรถอาชีพเช่นพนักงานขบัรถใหผู้อ่ื้นโดยสาร พนักงานขบัรถบรรทุกสิคา้ต่างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรถบรรทุกสินคา้อนัตรายเช่น สารเคมี น ้ามนั แกส๊ต่างๆ เมื่อเกิดอุบติัเหตุจะมี

ผลกระทบอยา่งรุนแรงและกวา้งขวาง ต่อชีวิต ทรพัยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ันมาตรการการป้องกนั

เพ่ือไมใ่หเ้กิดอุบติัเหตุจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง การขบัรถระบบป้องกนัอุบติัเหตุ (Defensive Driving) 

เป็นมาตรการการป้องกนัอยา่งหน่ึง ท่ีพนักงานขบัรถขององคก์ร ภายใตก้ารบริหารจดัการการขนส่งทาง

รถบรรทุกอยา่งมืออาชีพ หรือองคก์รท่ีมีระบบบริหารจดัการการขนส่งขั้นกา้วหน้า (Advanced Road 

Transport Management System) ตอ้งผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ และสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะเป็น

หลกัสูตรภาคบงัคบัส าหรบัพนักงานขบัรถบรรทุกในองคก์รท่ีมุง่มัน่และถือวา่ ความปลอดภยั สุขอนามยั 

และส่ิงแวดลอ้ม (HSE) เป็นพนัธกิจอยา่งหน่ึงขององคก์ร หลกัสูตรน้ีไดถู้กพฒันาใหค้รอบคลุมทั้งใน

ส่วนของความรูแ้ละหลกัการ ของการขบัรถระบบป้องกนัอุบติัเหตุ และส่วนของการโนม้นา้วผูเ้ขา้อบรม

ใหพ้รอ้มท่ีจะยอมรบัองคค์วามรูใ้หม ่ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของการฝึกอบรม 

หลกัการท่ีใชใ้นการน าเสนอ จะใชห้ลกั KUBA ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเร่ิมจาก รู ้(Know)  เขา้ใจ 

(Understand)  เช่ือ (Believe) และปฏิบติั (Act) ประกอบกบัเทคนิค LOVE ประกอบดว้ย การมอง 

(Look: L) การสงัเกต (Observations: O) ทศันวสิยั (Visibility: V) และ การหลีกหนี (Escape: E) ซ่ึง

เป็นหลกัการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีใชใ้นการฝึกอบรมขององคก์รชั้นน าหลายองคก์ร 
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เน้ือหา: 

1. ท าไมการขบัรถระบบป้องกนัอุบตัิเหตจุงึจ  าเป็นส าหรบัคุณ 

เป็นบทน าเพ่ือโน้มน้าวผูเ้ขา้อบรมใหล้บลา้งความเช่ือท่ีผิดๆในการขบัรถท่ีผ่านมาและยอมรบั

ในหลกัการการขบัรถแบบใหมท่ี่จะสามารถป้องกนัอุบติัเหตุไดใ้นทุกสภาพแวดลอ้มและ

สถานการณ ์

2. กฎหมาย กฎจราจร ที่ส  าคญั และสภาพการใชร้ถใชถ้นนในประเทศไทย 

เป็นบทท่ีวา่ดว้ยกฎหมายการขนส่งและการจราจรท่ีเก่ียวขอ้งส าคญั ส าหรบัประเภทการขบัรถ

ของผูเ้ขา้อบรม และสภาพแวดลอ้มในการใชร้ถใชถ้นนในประเทศไทย ท าอยา่งไรจึงจะอยูก่บัส่ิง

เหล่าน้ีไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. ก่อนการขบัรถ 

เป็นบทท่ีวา่ดว้ยความเขา้ใจเร่ืองทศันคติและพฤติกรรม การเตรียมสภาพความพรอ้มของทั้งรถ

และคนก่อนการขบัรถ 

4. การใชร้ถและการควบคุมรถ 

เป็นบทท่ีวา่ดว้ยการใช ้พวงมาลยั เกียร ์เบรค กระจกมองขา้ง (และมองหลงัส าหรบัรถเล็ก)  

และอุปกรณต่์างๆ  การเร่ง  การใหส้ญัญาณ หลกั  กสป. และระบบการควบคุมรถ 

5. หลกัการขบัรถป้องกนัอุบตัเิหตรุะบบสมารท์ 

เป็นการกล่าวน าถึงหลกัการของระบบ ความส าคญัของเวลาในการตดัสินใจ ซ่ึงสมัพนัธก์บัการ

มองเห็นและท่ีวา่งรอบตวัรถ  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเร็ว ระยะทาง และเวลา พรอ้มสูตร

การค านวน 

5.1 มองสงัเกตการณไ์ปขา้งหนา้ไกล 15 วินาที (Scan ahead 15 seconds distance) 

หลกัการการมองสงัเกตการณไ์กลไปขา้งหนา้ เขตการสงัเกตการณส์ามเขต 

5.2 กวาดสายตาและมองกระจก (Move Eyes and Look at the mirrors) 
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มุมมองทางดา้นขา้ง การกวาดสายตาและมองกระจกเพื่อใหไ้ดภ้าพรวมทั้งหมด 

หลกัการการมองเห็นและถูกมองเห็น การส่ือสารในการใชร้ถใชถ้นน และการก าหนด

ต าแหน่งของรถบนถนน 

5.3 คาดการณแ์ละวางแผน (Anticipate and Plan) 

หลกัการการอ่านถนน การคาดการณด์ว้ยหลกัเหตุการณท่ี์เลวรา้ยท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้

ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองกบัการสงัเกตการณ ์กระบวนการวางแผน 

5.4 ช่องทางการหลบหลีก (Rooms for exit) 

หลกัการการหาช่องวา่งรอบตวัรถ การแยกแยะคนขบัรถและผูใ้ชถ้นนท่ีมีการกระท าท่ี

ไมป่ลอดภยั การหลีกเล่ียงการชนประสานงา 

5.5 ปฏิบตัใิหท้นัการณ ์(Timely Act) 

ทฤษฎีการประมวลขอ้มลูของสมอง เวลาในการตอบสนองของคน ระยะหยุดรถท่ี

ปลอดภยั ระยะตามรถท่ีปลอดภยั ส่ิงเบ่ียงเบนสมาธิในการขบัรถ 

6. การขบัเขา้โคง้  การแซง และการถอยหลงั( Cornering, Overtaking, and Reversing) 

หลกัการขบัรถเขา้โคง้ การแซง และการถอยหลงั หลกัการถอยหลงัอยา่งปลอดภยัส าหรบั

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

7. การขบัรถแบบขบัไปบ่นไป (Commentary Driving) 

8. การป้องกนัการพลิกคว า่ (Roll Over Prevention) 

เป็นบทท่ีวา่ดว้ยทฤษฎีของของการพลิกคว า่และ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพลิกคว า่ แนวทางและวิธีใน

การป้องกนั 

9. การจดัการความเหน่ือยลา้ (Fatigue Management) 

เป็นบทท่ีวา่ดว้ยทฤษฎีของความเหน่ือยลา้ การบริหารจดัการเพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเหน่ือย

ลา้ และแนวทางปฏิบติัเมื่อเกิดความเหน่ือยลา้ 
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ก าหนดเวลา: 

วนัที่ รายละเอียด 

1  อบรมภาคทฤษฎีหลกัการขบัรถระบบป้องกนัอุบติัเหตุในหอ้งฝึกอบรม  

 บทน าในการโน้มนา้วผูเ้ขา้อบรมใหเ้ช่ือและยอมรบัในหลกัการขบัรถระบบป้องกนัอุบติัเหตุ  

 ทฤษฎีและหลกัการต่างๆ ตามเน้ือหาท่ีก าหนด 

2  เป็นการทดสอบสมรรถนะร่างกายดว้ยเคร่ืองทดสอบเฉพาะทาง  

 การสาธิตการขบัรถระบบป้องกนัอุบติัเหตุ  

 การฝึกช้ีแนะการขบัรถจริง (Coaching) ในถนน และ 

 การประเมินการขบัรถเบ้ืองตน้ 

 

วิธีการอบรม:  

1. การบรรยายภาคทฤษฏี  

2. กรณีศึกษาจากวีดีทศัน์  

3. Workshop 

4. ฝึกภาคปฏิบติั 

5. การสอบประเมินความรูค้วามเขา้ใจก่อน-หลงั 

 

ระยะเวลาอบรม:  

2 วนั (12 ชัว่โมง) 

**หลงัจบการอบรมจะไดร้บัวุฒิบตัร ทนัที** 

 

ผูเ้ขา้อบรม:  

พนักงานขบัรถท่ีขบัรถเป็นอาชีพ พนักงานท่ีตอ้งขบัรถเพ่ือการท างาน  
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วิทยากร: 

อาจารยนั์นทนาพร วงศใ์หญ่ 

วิทยากรความปลอดภยัและผูเ้ช่ียวชาญการสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

E-mail  wongyai.safety@gmail.com 

โทรศพัท ์ 097-128-1312 

Page  https://www.facebook.com/safetynantanaporn/ 

Blog  https://safetynantanaporn.wordpress.com/ 
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