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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม ่

หลกัสตูร การขับข่ีปลอดภยั (Defensive Driving) 
ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั 

โดย  ฤทธิกุล  คาํสายพรม   
 

 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจบุนัสภาพปัญหาจราจรนบัวนัท่ีจะเพ่ิมมากขึน้   ท่ีสําคญัจากสถิติการเกิดอบุติัภยัทางจราจรท่ีผ่านมา มีอบุติัภยั

เกิดขึน้เป็นจํานวนมาก  ซึง่สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากความประมาท  ขาดระเบียบวินยัของผู้ขบัข่ียานพาหนะ   ผู้ขบัข่ีไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมายจราจร  ขาดความรับผิดชอบต่อสงัคม   ดงันัน้ผู้ขบัข่ีโดยเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ี  หรือ  อาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการขบัข่ี

บนท้องถนน  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับข่ี    ตลอดจนการสร้าง

อปุนิสยัให้เป็นผู้ มีระเบียบวินยั  ปฏิบติัตามกฎจราจรและระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยลดปัญหาได้ในระดบัหนึ่ง และเป็นการ 

สร้างเพ่ิมภาพลกัษณ์ให้องค์ ผู้ ท่ีขับข่ีรถถือว่าเป็นผู้ ท่ีเป็นผู้ สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี หากมีการพัฒนา

ทกัษะด้านการบริการท่ีเป็นเลิศ ทกัษะมารยาทการบริการควบคู่กนักบัทกัษะด้านการขบัข่ีปลอดภยั จะทําให้องค์กรและตวัผู้

ขบัข่ีได้ทัง้ความปลอดภยัและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้องค์กรในครัง้เดียวกนัด้วย 

 

ปัญหา 
 ผู้ขบัรถคิดวา่ขบัรถเป็น ได้ใบขบัข่ีมาแล้ว และขบัรถมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว คิดวา่จะสามารถขบัรถได้อย่าง

ปลอดภยั 

 ผู้ขบัรถคิดวา่อบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้เกิดจากเคราะห์ร้ายของเขาซึง่หลีกเลี่ยงมิได้ 

 ผู้ขบัรถยงัไมรู้่จกัเทคนิคในการขบัรถอย่างปลอดภยัซึง่มีอยู่มากมายหลายประการ ซึง่ถ้าใช้เทคนิคนีแ้ล้วสามารถลด

การเกิดอบุติัเหตไุด้เป็นอย่างมาก 

 ผู้ขบัรถคิดวา่การละเมิดกฎจราจรในบ้างครัง้เป็นเร่ืองจําเป็น  

 ผู้ขบัรถไมคิ่ดวา่สาเหตเุพียงเลก็น้อยท่ีเกิดขึน้อาจเป็นอนัตรายให้ตนและผู้ โดยสารเสียชีวิตได้ 

 ผู้ขบัรถยงัใช้วิธีผิดๆ ในการขบัรถในสถานการณ์ตา่งๆ มาโดยตลอด โดยนกึวา่สิ่งท่ีทํามาตลอดเวลานัน้เป็นสิ่งท่ี

ถกูต้อง 

 ผู้ขบัรถยงัขบัรถอย่างไมป่ลอดภยั 

 ผู้ขบัข่ียงัขาดมาตรฐานการบริการเม่ือไปพบลกูค้า ทําให้ภาพลกัษณ์องกรไมดี่ 

 

วัตถุประสงค์ 
 สร้างทศันคติของผู้ขบัรถเสยีใหมใ่นการขบัรถเพ่ือป้องกนัอบุติัเหต ุวา่อบุติัเหตนุัน้สามารถป้องกนัได้ อบุติัเหตท่ีุ

เกิดขึน้ไมใ่ช่เร่ืองของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมและพฒันาให้เป็นพนกังานขบัรถแบบมืออาชีพ 

 เพ่ือสอนให้ผู้ขบัรถรู้จกัหลกั และเทคนิคการขบัรถประเภทตา่งๆ เพ่ือขบัรถอย่างปลอดภยั 
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 สอนให้พนกังานขบัรถรู้จกัหลีกเลี่ยงอบุติัเหต ุโดยไมไ่ปชนเขา ไมใ่ห้เขามาชนเราและไมทํ่าให้เขาชนกนั 

 เพ่ือนําความรู้ไปใช้ในการขบัข่ีอย่างถกูต้องและปลอดภยั ลดการสญูเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

 เพ่ือยกระดบัฐานะอาชีพพนกังานขบัรถให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 เพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าท่ีและเทคนิคการบริการท่ีประใจ 

 

ระดับผู้เข้ารับการสัมมนา  

ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีจะต้องขบัรถทกุท่าน ไมว่า่จะเป็นการขบัรถเพ่ือการทํางาน  รถยนต์ท่ีใช้ในธุรกิจขององค์กร เจ้าหน้าท่ีขบั

รถรับสง่ผู้บริหาร รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารขององค์กร หรือขบัรถยนต์สว่นตวั 

 

รูปแบบการสัมมนา 

 การบรรยาย (Lecture) 

 การศกึษาจากกรณีศกึษา (Case Study) 

 การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) 

 

หวัข้อการฝึกอบรม/สัมมนา 
1. การขับรถเชิงป้องกันอุบัตเิหตุ (Defensive Driving ) 

1.1 การบริหารจัดการความเส่ียง ที่เป็นสาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุในขณะขับรถ  

1.1.1 สถิติของการเกิดอบุติัเหตจุากกรณีศกึษาเชิงลกึถงึอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้บนท้องถนน  

1.1.2 ปัจจยัหลกัสําคญัท่ีทําให้เกิดอบุติัเหต ุ 

1.1.3 การบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ 

- สาเหตขุองการเกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากคน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม  

- พฤติกรรมของผู้ขบัรถท่ีเป็นความเสี่ยงในการเกิดอบุติัเหต ุ 

- ยาท่ีมีผลกระทบตอ่การขบัรถ  

1.1.3 ความเข้าใจถงึลกัษณะของอบุติัเหตแุละการป้องกนั  

1.2 เทคนิคการขับและทกัษะการมอง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย 

1.2.1 องค์ประกอบท่ีสําคญัในการขบัรถอย่างปลอดภยั  

1.2.2 แนวทางในการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหต ุ 

1.2.3 การตรวจสอบความปลอดภยัก่อนการขบัรถ  

1.2.4 การเตรียมตวัก่อนการขบัรถ  

- การปรับท่ีนัง่ขบั การปรับกระจก การคาดเข็มขดันิรภยั การใช้เบรกมือ  

1.2.5 การเตรียมตวัก่อนการออกรถ และการออกรถ  

- การตรวจสอบสญัญาณไฟ การทดสอบเบรกเท้า  

1.2.6 การขบัรถในจราจร  

1.2.6.1 เทคนิคและวิธีในการใช้อปุกรณ์ควบคมุในการขบัรถ  
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- การจบัและการหมนุพวงมาลยั การใช้คลตัช์ การใช้เกียร์ การใช้เบรกเท้า  

- การมองกระจก การให้สญัญาณ และการลงมือปฏิบติั  

- การสงัเกตและการคาดการณ์ลว่งหน้า  

1.2.6.2 ทกัษะการมองเพ่ือการขบัรถอย่างปลอดภยั  

- จดุประสงค์ในการมอง เพ่ือการขบัรถอย่างปลอดภยั  

- ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การมองเห็นในการขบัรถ  

- ทกัษะการมองกว้างและไกลการมองภาพโดยรวมรอบตวัการมองสอดสา่ยสายตา   

  การมองหา พืน้ท่ีวา่งให้กบัตวัเอง และการทําให้ผู้ อ่ืนมองเหน็  

- ระยะทางในการหยดุรถ การทิง้ระยะห่างจากรถคนัหน้าในขณะขบัรถ  

1.2.7 การหยดุและการจอดรถ  

- การหยดุรถในจราจร การเว้นระยะห่างจากรถคนัหน้า  

- การเตรียมตวัก่อนการจอดรถ และการจอดรถ  

1.3. การขับรถในสถานการณ์เส่ียง และการป้องกัน  

1.3.1 สถานการณ์เสี่ยงของการเกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้บ่อยๆ  

- บริเวณทางร่วมทางแยก ขณะฝนตก เขตก่อสร้าง ทางโค้ง การแซง หมอกและควนั  

1.3.2 เทคนิคการขบัและทกัษะการมองเชิงป้องกนัอบุติัเหต ุในสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงในขณะขบัรถ 

  - การขบัรถบริเวณทางร่วมทางแยก 

  - การขบัรถในขณะฝนตก 

  - การขบัรถในบริเวณก่อสร้าง 

   - การขบัรถในทางโค้ง 

- การขบัรถแซงผ่านขึน้หน้ารถคนัอ่ืน  

- การขบัรถในขณะท่ีทศันะวิสยัการมองเห็นได้ไมดี่ (หมอก, ควนั)  

2. การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Driving )  

2.1 การแก้ปัญหาในกรณีเคร่ืองยนต์มีความร้อนสงู  

2.2 เทคนิคการขบัรถในกรณี ยางแตกยางระเบิด  

2.3 เทคนิคการขบัรถในกรณี ระบบเบรกมีปัญหา 

2.4 เทคนิคการขบัรถในน้า  

2.5 การแก้ปัญหาในกรณี รถตกน้า  

2.6 การแก้ปัญหาในกรณี กระจกหน้ารถแตก 

3. การขับรถแบบประหยัดพลังงาน (Eco Driving)  

3.1 ขบัรถอย่างรู้คณุคา่พลงังาน (Fuel Economy Driving) 

3.2 การบริหารจดัการยานพาหนะ (Vehicle Management) 

3.3 อตัราสิน้เปลือ้งนํา้มนัคืออะไร ?  

3.4 เส้นทางของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ไปท่ีไหนบ้าง ?  
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3.5 แรงบิดของเคร่ืองยนต์กบัแรงม้าของยานพาหนะ 

3.6 แรงต้านทานของการหมนุของล้อ 

3.7 แรงดนัของลมยาง  

3.8 นํา้หนกับรรทกุมีผลกระทบอะไร ? 

3.9 อปุกรณ์ลดแรงต้านจากอากาศ 

3.10 สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบกบัการขบัรถ (Environment Condition) 

• สภาพการจราจร 

• เส้นทางการเดินทาง 

• การขึน้ท่ีลาดชนั 

• การลงท่ีลาดชนั 

• แรงต้านทางกลศาสตร์ และ สภาพภมิูอากาศ 

3.11 เทคนิคการขบัรถแบบประหยดัพลงังาน (Economy Driving Technique) 

3.12 แนวทางหลกั ๆ สําหรับการประหยดัพลงังานในการเดินทางด้วยรถยนต์ คือ 

• ก่อนขบั  

• ขณะขบั  

• หลงัขบั 

3.14 เทคนิคการขบัแบบประหยดัพลงังาน (E-C-O-N-O-M-Y) 

3.15 แนวทางปฏิบติัอ่ืนๆ เพ่ือการขบัรถอย่างรู้คณุคา่พลงังาน (สําหรับผู้ขบัรถทัว่ไป) 

4. การบริหารจัดการความเหน่ือยล้า (Fatigue Management)  

4.1 สาเหตขุองความเหน่ือยล้าท่ีมีผลกระทบตอ่การขบัรถ 

4.2 การบริหารจดัการความเหน่ือยล้า 

- กฎธรรมชาติ เหตผุลสําคญัของความเหน่ือยล้า 

- ความเข้าใจในกิจวตัรเวลาสว่นตวั กิจกรรมท่ีทํา การดแูลสขุภาพ  

- ข้อบ่งชีข้องความเหน่ือยล้า ง่วงซมึ 

- ความเช่ือท่ีไมถ่กูต้องเก่ียวกบัการพกัผ่อน 

- ยทุธวิธีในการจดัการกบัความเหน่ือยล้า 

4.3 กรณีศกึษาการวิเคราะห์อบุติัเหตท่ีุเกิดจากการเหน่ือยล้า 

5. การตรวจสอบและการดูแลรักษารถยนต์ เพ่ือความปลอดภัย (Maintenance of Vehicle)  

5.1 การตรวจสอบระบบการทํางานตา่งๆ ของรถยนต์และการดแูลรักษาเบือ้งต้น 7 ระบบ  

- การตรวจสอบระบบเบรก (Break) 

- การตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Electric) 

- การตรวจสอบระบบนํา้ (Water) 

- การตรวจสอบระบบอากาศ (Air) 

http://www.trainingservice.co.th/


www.trainingservice.co.th 

 

5 
 สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 

เลขที่ 52/174  ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กรงุเทพ  10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050 

 

Training Center Service 

- การตรวจสอบระบบเชือ้เพลิง (Gasoline) 

- การตรวจสอบระบบหลอ่ลืน่ (Oil) 

- การตรวจสอบเสี่ยงท่ีผิดปกติ (Noise) 

- คูมื่อ และเคร่ืองมือประจํารถ 

6. กฎจราจรท่ีควรรู้ เพ่ือการขับรถอย่างปลอดภัย (Traffic Law) 

6.1 พระราชบญัญติัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  

6.2 พระราชบญัญติัจราจรทางบกท่ีควรรู้  

- ความหมายของคําสําคญัท่ีควรรู้  

- เคร่ืองหมายควบคมุจราจรชดุป้ายจราจร  

- เคร่ืองหมายควบคมุจราจรบนพืน้ทาง  

- ลกัษณะของรถท่ีใช้ในทาง  

- การใช้สญัญาณของรถ  

- การใช้ทางเดินรถ  

- การขบัแซงผ่านขึน้หน้ารถคนัอ่ืน  

- การออกรถ การเลีย้วรถ การกลบัรถ  

- การหยดุและการจอดรถ  

- ข้อกําหนดเก่ียวกบัความเร็วของรถ  

- การขบัรถผา่นทางร่วมทางแยก วงเวียน  

- ข้อควรทราบอ่ืนๆ  

6.3 โทษของการฝ่าฝืนและการตดัคะแนนในแตล่ะฐานความผิด 

7. การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind) 

 - ความหมายของการบริการด้วยหวัใจ 

 - การวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน แบ่งตามลกัษณะพฤติกรรม 

 - การบริการให้เกิดในจิตสํานกึของผู้ ให้บริการ  

- เทคนิคของ S-M-I-L-E  

8. หน้าท่ีของผู้ให้บริการขับรถมืออาชีพ (Professional Driver) 

 - การขบัรถด้วยความรับผิดชอบ การดแูลรักษารถยนต์ และการให้บริการ  

 - บคุลิกภาพ และพฤติกรรมทางบวกสําหรับผู้ ทําหน้าท่ีให้บริการ  

 - คณุสมบติัของพนกังานขบัรถมืออาชีพ ในอดุมคติท่ีองค์กรต้องการ  

 - พฤติกรรมสําหรับผู้ ทําหน้าท่ีให้บริการ  

 - การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

9. การวิเคราะห์สาเหตุของการเกดิอุบัตเิหตุ (Accident Investigate) 

- สถิติของการเกิดอบุติัเหตจุากกรณีศกึษาเชิงลกึถงึอบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้บนท้องถนน 

- ปัจจยัหลกัสําคญัท่ีทําให้เกิดอบุติัเหต ุ
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- การบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเป็นสาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ

- ความเข้าใจถงึลกัษณะของอบุติัเหตแุละการป้องกนั 

- กรณีศกึษาและการวิเคราะห์อบุติัเหต ุ

10. เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัตเิหตุขัน้สูง (Advance Defensive Driving Technique) 

10.1 องค์ประกอบท่ีสําคญัในการขบัรถอย่างปลอดภยั 

10.2 แนวทางในการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหต ุ

10.3 เทคนิคการขบัและทกัษะการมองเพ่ือการขบัรถอย่าปลอดภยั (Refresh) 

- การตรวจสอบความปลอดภยัก่อนการขบัรถ 

- การเตรียมตวัก่อนการขบัรถ 

  - การเตรียมตวัก่อนการออกรถ และการออกรถ 

  - เทคนิคและวิธีในการใช้อปุกรณ์ควบคมุในการขบัรถ 

10.4 การสงัเกตและการคาดการณ์ลว่งหน้า (Hazard Perception) 

10.5 หลกัการมอง 5 ประการ เพ่ือการขบัรถอย่างปลอดภยั (5 Key Seeing) 

10.6. เทคนิคการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหตใุนสถานการณ์ตา่งๆ (Defensive Driving Technique) 

- บริเวณทางร่วมทางแยก ขณะฝนตก เขตก่อสร้าง ทางโค้ง การแซง หมอกและควนั 

 

ระยะเวลาสมัมนา  1-2   วนั 

จาํนวนผูเ้ข้าสมัมนา  30   ทา่น/ รุน่ 
 

วิทยากรนําสัมมนาโดย  อาจารย์ ฤทธิกุล คาํสายพรม 

 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฤทธ์ิ เอด็ดเูคชัน่ จํากดั 

 ที่ปรึกษา  มลูนิธิ ยพีูดี เพ่ือความปลอดภยั  

 

การศึกษา  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เชิงยทุธศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง วิชาเอกภาษาองักฤษ  วิทยาลยัครูสวนสนุนัทา 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ด้านรถยนต์ (2515-2526, 2548-2551) หน่วยงานและตําแหน่งสดุท้าย 

นักบริหารงานทั่วไป สถาบนัวิจยัและพฒันาการจราจร และขนสง่ (TDRC)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

http://www.trainingservice.co.th/


www.trainingservice.co.th 

 

7 
 สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 

เลขที่ 52/174  ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กรงุเทพ  10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050 

 

Training Center Service 

ด้านการศึกษา (2526-2531, 2546-2548) 

หน่วยงานและตําแหน่งสดุท้าย  

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน  

วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 

ด้านเทคโนโลย ี(2531-2546) 

หน่วยงานและตําแหน่งสดุท้าย 

ผู้จัดการทั่วไป  

บริษัท ไอเอสอี บิซิเนส จํากดั (Information Technology Solution for E-Business) 

การฝึกอบรม (ด้านรถยนต์และขนสง่) 

Professional Logistics Instructor 

 Thai Logistics and Production Society (TLAPS) 

Fatigue Management (On-line) 

Department of Commerce. Government of Western Australia. 

ผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อเป็นวิทยากร หลกัสตูรการตอ่ใบอนญุาตขบัรถ  

กรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม 

หลักสูตรยกระดับ สาขาการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหตเุพ่ือความปลอดภยั (รถบรรทกุ) 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ผู้ฝึกสอนขับรถ หลกัสตูรผู้ ฝึกสอนขบัรถยนต์  

กรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 

http://www.trainingservice.co.th/
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