
 
การขับรถเชิงป้องกนัอุบัตเิหต ุ( DEFENSIVE  DRIVING ) 

(  แบบ 2 วนั   :  ทฤษฎี –ปฎิบัต ิ) 

หลกัการและเหตุผล 

  ในปัจจบุนัอบุติัเหตทุางรถยนตน์บัเป็นปัญหาทีน่าหวาดวติก  สาํหรับคนใชร้ถใชถ้นนเป็นอยา่งยงิ  เพราะเป็นสาเหตุ

สาํคญัทีทาํใหมี้ผูบ้าดเจ็บและเสียชีวติเป็นจาํนวนมาก  ทงันีการเกิดอุบติัเหตเุกิดจากผูข้บัรถส่วนใหญ่   ยงัมีระดบัความเขา้ใจในการขบัรถที

แตกต่างกนั และยงัไม่ไดม้าตรฐานเพียงพอ วธีิหนึงทีจะช่วยป้องกนัและลดอุบตัิเหตุบนทอ้งถนนไดค้ือ  ผูข้บัรถจะตอ้งมีระดบัความเขา้ใจ

และการขบัขทีีมีมาตรฐานดีพอ  มีความพร้อมทงัในดา้นจิตสาํนึกและทกัษะ 

 

วตัถุประสงค์ และเป้าหมาย :  ปรับแนวคิด พฒันาความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการขบัรถเพือป้องกนัอุบติัเหตทีุเป็นรูปธรรม 

                                                รวมทงัการแกไ้ขเหตุฉุกเฉินทีจาํเป็น 

ระยะเวลา   :     2  วนั    - ภาคทฤษฎี และการปฏิบตัิ / ภาคลานและภาคถนน  ( 16 ชม ) 

เนือหาการอบรม 

 1. เทคนิคการขับรถในเชิงป้องกนัอุบัตเิหต ุ

อบรมเกียวกบัปรัชญาการขบัรถในเชิงป้องกนัอุบตัิเหตุ  มูลเหตุทีทาํใหผู้ข้บัรถเสียสมาธิ  วิธีการเตรียมรถก่อนออกเดินทาง  

รวมทงัขอ้ระมดัระวงัในการขบัรถสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ขบัรถในเวลากลางคืน  ขบัรถในขณะฝนตก ฯลฯ   

 2. การตรวจและบํารุงรักษารถยนต์ทคีวรรู้ 

 อบรมเกียวกบัการตรวจรถยนตอ์ยา่งง่าย  โดยใชป้ระสาทสัมผสัทงัห้า  การตรวจและบาํรุงรักษารถประจาํวนั   

 3. สาธิตการขบัรถอย่างถูกวธีิและการแนะนํา 

อบรมเกียวกบัการปฏิบติัเมอืนงัหลงัพวงมาลยั  การออกรถ  การปรับทีนงั  การปรับกระจก  การคาดเขม็ขดันิรภยั การสตาร์ท

เครืองยนต ์  ตรวจสอบสญัญาณบนหนา้ปัด  การเขา้เกียร์  การจบัและหมนุพวงมาลยั  การใชเ้บรกมือ-เบรกเทา้  การใชแ้ตร  การ

ขบัรถตามรถคนัหนา้  การเลียวรถ  การพกัเทา้ซา้ย  การกลบัรถ  การถอยหลงัเขา้จอด  การสงัเกตุการณ์และคาดการณ์ล่วงหนา้  

สมาธิในการขบัรถ  การแซงรถ  การจอดรถ  และขอ้ทราบอืน ๆ 

 4. การตรวจสอบสมรรถภาพในการขับข ี

อบรมเกียวกบัความบกพร่องในสมรรถภาพการขบัขี  เป็นเรืองทีนกัขบัควรจะตอ้งรู้เพอืปรับตวัเองในขณะขบัรถ  และมีการตรวจ

สายตา  สมรรถนะการขบัต่างๆ  โดย จดัเครืองตรวจสายตา ทเีชือถือมาตรวจ 

 

กาํหนดการการจัดอบรม 

 

28 -29   มีนาคม      2564 

29 -30   มิถุนายน   2564 

29 -30   สิงหาคม    2564 

30 -31   ตุลาคม      2564 

 

จัด  ณ    เดอะไพน์   รีสอร์ท  ปทุมธานี 

( ทุกรุ่น ) 

 

อตัราค่าอบรม คนละ 5,500 บาท  ( ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ  7 % )    หัก  ณ ท ีจ่ายได้   3 %   

 

 

 



 

โปรแกรมการอบรม 

วนั / เวลา หัวข้อ / รายการ 

Day1 : 

0815-0830 (15min) 

เปิดการอบรมและทดสอบความรู้ทวัไป 

0830-1030 (120min) ปรัชญาและแนวคิดในการขบัรถเพอืป้องกนัอุบตัิเหต ุ

เพือความเขา้ใจปัญหาทีมาของอบุติัเหตุรวมทงัการปรับทศันคติไปสู่การขบัรถทีป้องกนัอบุติัเหตุได ้  

เป็นรูปธรรม และการบริหารจดัการความเสียงทีเป็นสาเหตขุองการเกิดอุบติัเหต ุ

1030-1045 (15min) พกั 

1045-1200 (75min) เทคนิคการขบัรถเชิงป้องกนัอบุตัิเหตุ   ( 1 ) 

เช่น การสงัเกตการณ์ (การฝึกการใชต้า  การมองกวาดสายตา  การมองขา้มไหล่ ฯ )  การทิงช่วงห่างจากรถ

คนัหนา้ในระยะทีปลอดภยั  การใชส้ญัญาณต่างๆ และการขบัรถในสถานการณ์เสียง การใชอ้ตัราความเร็ว

ทีปลอดภยั  การใชก้ระจก รวมทงักฎหมายทีควรระวงัเมือขบัขีบนถนน 

1200-1300 (60min) พกัเวลาอาหารกลางวนั 

1300-1500 (120min) เทคนิคการขบัรถเชิงป้องกนัอบุตัิเหตุ ( 2   )   ต่อ  

1500-1515 (15min) พกั 

1515-1630 (75min) เทคนิคการขบัรถเชิงป้องกนัอบุตัิเหตุ (3) 

-เขา้ใจและใชพ้วงมาลยัระบบ Pull-Push 

-Commentary Drive (การฝึกใชข้บวนการทางสมอง ) 

-ขอ้พึงปฏิบติัเพือความปลอดภยัและขจดัปัญหาระหวา่งทางก่อนการออกรถไป 

1635-1730 (55min) การดูแลรักษาและการตรวจรถ 

*1045-1630 (285min) ทดสอบสมรรถนะเกียวกบัการขบัขีดา้นความปลอดภยัก่อนการใชร้ถเพอืขจดัสิงทีอาจนาํไปสู่อุบติัเหตุและ

ปัญหาอืนทีไม่พงึปรารถนา 

Day2  : ภาคสนาม 

0800-0900 (60min) 

 

การตรวจสภาพรถดา้นความปลอดภยัภาคสนาม ควบคุมแนะนาํโดยวทิยากร 

0900-1030 (90min) การฝึกขบัรถภาคลาน (1) 

เขา้อบรมฝึกขบัรถภาคลาน –การใชพ้วงมาลยัระบบ Pull-Push การออกรถ / จอดรถ  การเบรกกะทนัหนั  

การใชเ้กียร์ / เบรกมือและการปรับท่านงัทีถูกตอ้งฯ 

 

1030-1045 (15min) พกั 

1045-1200 (75min) การฝึกขบัรถภาคลาน (2)   ต่อ    

1200-1300 (60min) พกัเวลาอาหารกลางวนั 

1300-1700 (240min) การฝึกขบัรถบนถนนสาธารณะ / ถนนหลวง 

ผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนฝึกขบัรถบนถนนโดยการประยกุตท์ฤษฎีทีเรียนกบัการขบัรถจริงดว้ยระบบ 

Commentary Drive 

 

1700-1730 (30min) สรุปผลและปิดการอบรม 

 

 



 

ทีมวทิยากร  : 

1.อ.สมพงษ ์ใจซือ : Police Defensive Driving School    และ IAM-England /DECAประเทศ Australia  / อดีตผูจ้ดัการขนส่ง /

อดีตผูจ้ดัการอาวโุสศูนยก์ารขบัรถอยา่งปลอดภยั    บริษทัเชลลแ์ห่งประเทศไทย   ผา่นการอบรมจากสถาบนัการขบัรถชนัสูง  จากประเทศ

องักฤษ  และออสเตรเลีย   ,  เขียนหนงัสือเทคนิคการขบัรถอยา่งปลอดภยั ฯ  สาํนกัพมิพ ์ซีเอด็บุ๊ค 

 

2.อ.บรรเทิง  เจริญวฒันา  :  วทิยากรศูนยก์ารขบัรถอยา่งปลอดภยั   และผูจ้ดัการคลงันาํมนัเชลลส์งขลา และ บา้นดอน , ผูช่้วยผูจ้ดัการ

ดา้นขนถ่ายนาํมนับลัค ์

 

3. รต. สมเกียรติ เล็กยมิ  : อดีตเจา้หนา้ที บริหารแผนกยานยนต ์ปตท. / ผา่นการอบรมจากสถาบนัดา้นการขบัขีประเทศออสเตรเลีย / 

วทิยากรทีมีประสบการณ์สูง 

4. อ.ชชัพงศ ์ ศิริอุดมไพบูลย ์ : วทิยากร ดา้นการขบัรถเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ บริษทั ปตท. จาํกดั  นกัแข่งรถ เชียวชาญระบบและวธีิการ

ทดสอบสมรรถนะของผูข้บัขี  

 

สนใจ / ขอรายละเอยีดเพมิเติม ติดต่อ 

 

ฝ่ายอบรม โทร 0-2042-9993-4 ต่อ 21-22 , 0-2042-9995 (เบอร์ตรง) 083-188-2771, 083-189-8632 

 

E-mail : training@safetechthailand.net 

 

 


