
 
 

กิจกรรมการฝึกอบรมพนักงานขบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
 เร่ือง “การขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหตแุละการขบัรถเพ่ือประหยดัเช้ือเพลิง” 

 
ความเป็นมา 
 

โครงการขนส่งสนิคา้และโลจสิตกิสท์ีย่ ัง่ยนืในอนุภาคลุ่มแมน่ ้าโขง ด าเนินงานโดย องคก์รความร่วมมอืระหว่างประเทศของ
เยอรมนั (GIZ) สนบัสนุนโดยสหภาพยโุรป (EU) ด าเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 ใน 5 กลุ่มประเทศลุ่มแมน่ ้าโขง 
ไดแ้ก ่กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เวยีดนาม และไทย โครงการฯ นี้มวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 4 ดา้น ดงันี้ 

1. ประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดว้ยการส่งเสรมิการขบัรถเชงิป้องกนัอบุตัเิหตุ 
การขบัรถเพื่อประหยดัเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงและบ ารุงรกัษาเทคโนโลยี การเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า 
เครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิส ์และการจดัการทางการเงนิทีด่ขี ึน้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

2. การขนส่งสนิคา้อนัตราย โดยด าเนินการตามพธิสีารอาเซยีนและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงทีม่อียู่ และอยู่บน
พืน้ฐานของขอ้ตกลงของสหภาพยโุรปเกีย่วกบัการขนสง่สนิคา้อนัตรายทางถนน (EU-ADR) 

3. การเขา้ถงึแหล่งทนุเพือ่ลงทนุในเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และปลอดภยัยิง่ขึน้ 
4. มาตรการสนับสนุนด้านนโยบายและการสร้างความตระหนักรู้ของลูกค้า อาท ิมาตรฐานและการติดฉลาก 

แรงจงูใจทางเศรษฐกจิ กฎระเบยีบ และการรเิริม่ดา้นการเปลีย่นแปลงรปูแบบการขนสง่  
 

ในประเทศไทย GIZ ดว้ยความร่วมมอืจากกรมการขนสง่ทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคมในดา้นการจดัฝึกอบรมและ
ใหค้ าปรกึษาดา้นการขบัขีย่านยนต์อย่างประหยดัพลงังานและปลอดภยัแก่ผูป้ระกอบการขนสง่ ดว้ยเหตุนี้ โครงการฯ 
เลง็เหน็ถงึการขยายผลองคค์วามรูแ้ละความยัง่ยนืเรื่องความปลอดภยัของผูป้ระกอบการขนส่ง จงึไดม้กีารจดัอบรมครฝึูก
ขบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 และขยายผลการอบรมพนักงานขบัรถบรรทุกขนาดใหญ่จาก 100 บรษิทั
ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 เพื่อพฒันาประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิและเสรมิสรา้งความปลอดภยั
ในการขนสง่สนิคา้ในประเทศไทย 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังานขบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ในประเทศไทยเรือ่งการขบัรถเชงิป้องกนัอบุตัเิหตุ

และการขบัรถเพือ่ประหยดัเชือ้เพลงิ 
2. เพือ่วางแผนการตดิตามผลการประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะการขบัรถเชงิป้องกนัอบุตัเิหตุและการขบัรถเพือ่

ประหยดัเชือ้เพลงิทีไ่ดร้บัจากการอบรม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนกังานขบัรถบรรทกุ 100 คนจาก 100 บรษิทัขนสง่สนิคา้ในประเทศไทย 
 

สถานท่ีและระยะเวลาการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมนี้ใชเ้วลา 3 วนั ประกอบดว้ยภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึง่มกีารฝึกปฏบิตัทิัง้ในสนามฝึกซอ้มและการทดสอบ
ขบัรถบรรทุกจรงิบนถนนภายใต้การดูแลจากครูฝึกอบรม ส าหรบัสถานทีอ่บรมนัน้ ขึน้อยู่กบักลุ่มบรษิทัทีเ่ขา้รบัการ
อบรมในแต่ละรุ่น ทางโครงการจะอ านวยความสะดวกในการเลอืกสถานทีอ่บรมใหใ้กล้กบักลุ่มบรษิทั หรอืจดัอบรมที่
ศนูยส์อนขบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ในสงักดัของกรมการขนสง่ทางบก 



 

 
 

หลกัสตูร การอบรมพนักงานขบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

เร่ือง การขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหต ุ(Safety Driving) และ การขบัรถเพ่ือประหยดัเช้ือเพลิง 

ภายใตโ้ครงการขนสง่สนิคา้และโลจสิตกิสท์ีย่ ัง่ยนืในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ดว้ยความร่วมมอืกบักรมการขนสง่ทางบก และ โรงเรยีนทกัษะพพิฒัน์ ในเครอืบรษิทั เอสซจี ีสกลิส ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วนั 

จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม พนกังานขบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ 25-30 คน 

สถานที ่ ตามความเหมาะสมและใกลเ้คยีงกบัทีต่ัง้ของบรษิทั 
 

หลกัสตูรการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหตุ 

หลกัสตูร การขบัรถบรรทกุเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ  

วตัถุประสงค ์ เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูฝึ้กสอนรถบรรทกุดา้นความรูแ้ละทกัษะเทคนิคการขบัรถและ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานเพือ่ลดการเกดิอบุตัเิหตุ 

ระยะเวลา 16 ชัว่โมง (2 วนั) 

เวลา     08.00 – 17.00 

จ านวนผูเ้รยีน 25 -30 คน 

คณุสมบตั ิ 1. มคีวามสามารถในการอา่นและเขยีนในระดบัด ี

2. อายรุะหว่าง 18 – 55 ปี   

3. มใีบอนุญาตขบัรถบรรทกุ 

4. เป็นพนกังานทีม่หีน้าทีข่บัรถบรรทกุจรงิ 

5. ใหค้วามรว่มมอืในการท าแบบบนัทกึน ้ามนักอ่นและหลงัอบรม 

เนื้อหา 1. ทศันคตแิละแนวคดิการขบัรถอยา่งปลอดภยั  

2. ความพรอ้มในการขบัรถ 

3. กฎจราจรและระเบยีบการขบัขีเ่บือ้งตน้  

4. เทคนิคการชบัรถเชงิป้องกนัอบุตัเิหตุ  

5. การจดัการความออ่นลา้  

6. การตรวจสอบพาหนะเบือ้งตน้  

การประเมนิผล 1. มคีะแนนสอบภาคทฤษฎไีมน้่อยกว่า 70%  

2. มคีะแนนสอบภาคปฏบิตัไิมน้่อยกว่า 70% 

3. มเีวลาเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมด 



 
 

ก าหนดการ การอบรมเร่ืองการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหตุ 

วนัท่ี 1 เวลา กิจกรรม การเรียน 
 08:00-08:30 ลงทะเบยีน  

08.30-09.00 กล่าวตอ้นรบั และถ่ายรปูกลุ่ม  

09.00-09.15 อาหารว่าง  

09.15-09.45 แนะน าตวัและทดสอบกอ่นอบรม  

09:45-10:15 ทศันคต ิสมาธ ิความพรอ้ม และการจดัการความออ่นลา้ กฎ

จราจรและระเบยีบการขบัขีเ่บือ้งตน้ 

ภาคทฤษฎ ี

10:15-11:00 กฎจราจรและระเบยีบการขบัขีเ่บือ้งตน้ ภาคทฤษฎ ี

11:00-12:00 - 8 ขัน้ตอนในการเตรยีมพรอ้มกอ่นขบัรถ  
- อปุกรณ์และการควบคมุพาหนะ (พวงมาลยั/ เบรกมอื/ เกยีร/์ คลตัช)์ 
- การตรวจสภาพความพรอ้มของรถบรรทกุ (BEWAGON) 
- จุดบอด 

ภาคทฤษฎ ี

12:00-13:00 อาหารกลางวนั 
 

13:00-15:00 เทคนิคการขบัรถอยา่งปลอดภยั ภาคทฤษฎ ี

15.00-15.15 อาหารว่าง  

15.15-16.30 เทคนิคการขบัรถอยา่งปลอดภยั ภาคทฤษฎ ี

วนัท่ี 2 เวลา กิจกรรม การเรียน 
 

08:00-08:30 ลงทะเบยีน 
 

08:30-10:00 -  การขึน้-ลง รถบรรทกุ 
-  สถานีจดุบอดของรถบรรทกุ 

 -  การทดสอบเขม็ขดันิรภยั 

 -  แว่นเมา 

ภาคปฏบิตั ิ

10:00-10:15 อาหารว่าง  

10:15-11:15 - การตรวจสภาพความพรอ้มของรถบรรทกุ (BEWAGON) 

การจบัและหมนุพวงมาลยั (Pull-Push Technique) 

ภาคปฏบิตั ิ

11:15-12:00 - อาสาสมคัร 2 คน ขบัรถทดสอบการใชน้ ้ามนั (พฤตกิรรม
ปกต)ิ 

 

12:00-13:00 อาหารกลางวนั  

13:00-14:30 การฝึกปฏบิตัแิละทดสอบภาคสนาม** ภาคปฏบิตั ิ

14:30-14:45 อาหารว่าง 
 

14:45-16:30 การฝึกปฏบิตัแิละทดสอบภาคสนาม** ภาคปฏบิตั ิ

16:30-17:00 การทดสอบหลงัการอบรม / ถาม-ตอบ  



 

ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม  

** ในกรณีทีก่ารฝึกปฏบิตัแิละการทดสอบภาคสนามไมส่ามารถด าเนินการได ้จะใชส้ถานการณ์จ าลองแบบเสมอืนจรงิ
แทนการฝึกภาคสนาม  

 

หลกัสตูรการขบัรถเพ่ือประหยดัเช้ือเพลิง 

หลกัสตูร หลกัสตูรการขบัรถบรรทกุขนาดใหญ่เพือ่ประหยดัเชือ้เพลงิ    

วตัถุประสงค ์ เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูฝึ้กสอนรถบรรทกุดา้นความรูแ้ละทกัษะเรือ่งเทคนิคการขบัรถเพือ่

ประหยดัเชือ้เพลงิและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานเพือ่ลดการใชเ้ชือ้เพลงิ 

ระยะเวลา 8 ชัว่โมง (1 วนั) 

เวลา     08.00-17.00 

จ านวนผูเ้รยีน 25 -30 คน 

คณุสมบตั ิ 1. มคีวามสามารถในการอา่นและเขยีนในระดบัด ี

2. อายรุะหว่าง 18 – 55 ปี   

3. มใีบอนุญาตขบัรถบรรทกุ 

4. เป็นพนกังานทีม่หีน้าทีข่บัรถบรรทกุจรงิ 

5. ใหค้วามรว่มมอืในการท าแบบบนัทกึน ้ามนักอ่นและหลงัอบรม 

เนื้อหา 1. การเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

2. ผลเสยีของการตดิเครือ่งยนตร์อบเบา  

3. การใชเ้กยีรอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

4. การใชค้ลตัชอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

5. การใชเ้บรคอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

6. การขบัรถขึน้และลงทางลาดชนั 

การประเมนิผล การทดสอบภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ

  



 

ก าหนดการอบรม  การขบัรถเพ่ือประหยดัเช้ือเพลิง 

วนัท่ี 3 เวลา กิจกรรม การเรียน 

 08.00 -08.30 ลงทะเบยีน   

กล่าวตอ้นรบั อธบิายรายละเอยีดการอบรม  

และทดสอบกอ่นการอบรม 

 

08:30 - 09:30 

 

• การเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

• ผลเสยีของการตดิเครือ่งยนต์รอบเบา  

ภาคทฤษฎ ี

09:30 - 09:45 อาหารว่าง     

09:45 - 12:00 • การใชเ้กยีรอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

• การใชค้ลตัชอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

• การใชเ้บรคอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

• การขบัรถขึน้และลงทางลาดชนั 

ภาคทฤษฎ ี

12:00 -13:00 อาหารกลางวนั  

13:00 - 14:30 - การฝึกปฏบิตัแิละทดสอบภาคสนาม** 

- อาสาสมคัร 2 คนเดมิ ขบัรถทดสอบการใชน้ ้ามนั 

(ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมขบัรถเพือ่ประหยดัเชือ้เพลงิ) 

ฝึกปฏบิตั ิ

14:30 - 14:45 อาหารว่าง    

14:45 - 16:30 การฝึกปฏบิตัแิละทดสอบภาคสนาม** ฝึกปฏบิตั ิ

16:30 - 17:00 การทดสอบหลงัการอบรม / ถาม-ตอบ  

 
ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม  

** ในกรณีทีก่ารฝึกปฏบิตัแิละการทดสอบภาคสนามไมส่ามารถด าเนินการได ้จะใชส้ถานการณ์จ าลองแบบเสมอืนจรงิ

แทนการฝึกภาคสนาม  
 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกข้อมลูการขบัรถบรรทุกขนส่งสินค้า (Vehicle Logbook) 
แบบบนัทกึนี้มเีน้ือหา 1 หน้ากระดาษส าหรบัพนกังานขบัรถบรรทุกเตมิขอ้มลูการใชน้ ้ามนัในแต่ละขาหรอืเทีย่ว   การขบัรถ 1 ขาหรอื 1 
เทีย่ว หมายถงึการขบัรถบรรทุกจากจุดเริม่ตน้ไปยงัจุดหมายปลายทางโดยยดึจากน ้าหนกัปรมิาณการบรรทุกสนิคา้ทีไ่ม่เปลีย่นแปลง
(รวมถงึรถเปล่าดว้ย)ต่อหนึ่งระยะทางต่อหนึ่งการเตมิน ้ามนั (หนึ่งแผ่นส าหรบัหนึ่งขาหรอืหนึ่งเทีย่ว) 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมลูเก่ียวกบัพนักงานขบัรถ 
หมายเลขประจ าตวัผูข้บัรถบรรทกุ: ช่ือพนักงาน: 
ช่ือบริษทั: หมายเลขโทรศพัท์มือถือ: 
ส่วนท่ี 2:  พาหนะและข้อมูลการเดินทาง  
หมายเลขทะเบยีนรถบรรทกุ:  วนัท่ีเร่ิมเดินทาง: 
ประเภทรถบรรทุก 
(เช่น 6 ล้อ,10 ล้อ,หวัลาก ฯลฯ):  

วนัท่ีส้ินสดุการเดินทาง: 

ประเภทการใชง้านรถบรรทกุ:  จดุเร่ิมต้น:   
ยีห่อ้:  จดุหมายปลายทาง:  
รุน่:  เลขกิโลเมตร ณ จดุเร่ิมต้น:                           
ปีท่ีผลิต(ดไูด้จากฉลากตรงเขม็ขดันิรภยั):  เลขกิโลเมตร ณ จดุหมายปลายทาง:                            
Vehicle emission standard:  EURO1, 2, 3, 4, 5 จ านวนเช้ือเพลิงท่ีใช้                        ลิตร/แกลลอน/ถงั 
ประเภทน ้ามนั:  
ประเภท(ยอ่ย) น ้ามนั:   
ส่วนท่ี 3: ปริมาณการบรรทุกสินค้า 
ปริมาณการบรรทุกสินค้า: 

 

รายการสินค้าท่ีขนส่ง: 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

จ านวนน ้าหนักของเฉพาะสินค้าทัง้หมด :                          ตนั 
ส่วนท่ี 4: การเติมเช้ือเพลิง (เติมเตม็ถงั) (ถ้ามีเพ่ิมเติมจากส่วนท่ี 2) 

1. วนัที:่  จ านวนทีเ่ตมิ:  ราคาเชือ้เพลงิ:  เลขกโิลเมตรเมือ่เตมิเชือ้เพลงิ:                         
2. วนัที:่  จ านวนทีเ่ตมิ:  ราคาเชือ้เพลงิ: เลขกโิลเมตรเมือ่เตมิเชือ้เพลงิ:                         
3. วนัที:่  จ านวนทีเ่ตมิ:  ราคาเชือ้เพลงิ: เลขกโิลเมตรเมือ่เตมิเชือ้เพลงิ:                         
หมายเหตุ (กรณีซ่อมบ ารงุหรอืเกดิเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนสง่): 
 
 

 

Co-funded by the European 

Union 

ณ วนัที ่11 มถุินายน  2561 
 

(รถเปลา่) 

 (สนิค้าเต็ม 20%) 

(สนิค้าเต็ม 40 %) 

(สนิค้าเต็ม 60 %) 

(สนิค้าเต็ม 80 %) 

(สนิค้าเต็ม 100 %) 



 


