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ความปลอดภยัของ ของบรรทุก ชีวิตของคุณ และ ผูอ่ื้น ขึ้ นอยูก่บัการยึดของบรรทุกท่ีเหมาะสม 

หลกัสูตร ความปลอดภยัในงานผูกรดัและการบรรทุก  

(SAFE LOADING AND LASHING) 

ช่ือหลกัสูตร: 

หลกัสูตร ความปลอดภยัในงานผูกรดัและการบรรทุก (Safe Loading and Lashing) 

 

หลกัการและเหตผุล: 

การยึดของบรรทุกอยา่งปลอดภยับนยานพาหนะเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมาก เพ่ือท่ีจะป้องกนัการ

บาดเจ็บของผูค้นและความเสียหายต่อทรพัยสิ์น โดยท่ีพนักงานขบัรถบรรทุก (Truck Driver) และผูช้่วย

ผูข้บัรถบรรทุก (Helper) ถือวา่เป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัมากในความปลอดภยัในการท างานและเป็นบุคคลท่ี

มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงความมากน้อยต่างกนัไปขึ้ นอยูก่บัความรู ้ความเขา้ใจ ความเช่ือ 

ประสบการณ ์และทกัษะในงานของแต่ละคน โดยเฉพาะงานท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัน้ันอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เส่ียงสูง หรืออยูใ่นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ามนัปิโตเลียมและแกส๊ เป็นตน้ ซ่ึงเราคงปฏิเสธไมไ่ดว้า่หาก

พนักงานเกิดความไม่ปลอดภยั ยอ่มน ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม ไมว่า่จะเป็นความ

เสียหายในทรพัยสิ์น สินคา้ ธุรกิจ ค่ารกัษาพยาบาล ขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนักงาน 

ช่ือเสียง และเสียโอกาสในการแขง่ขนัทางธุรกิจ 

หลกัสูตรน้ีไดถู้กพฒันาขึ้ นอยา่งเฉพาะเจาะจงส าหรบัพนักงานขบัรถบรรทุก (Truck Driver) 

และผูช้่วย (Helper) โดยใชก้ระบวนการท่ีใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการโนม้นา้วผูเ้ขา้อบรมใหพ้รอ้ม

ท่ีจะยอมรบัองคค์วามรูใ้หม่ โดยครอบคลุมเน้ือหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ประกอบดว้ยความรูแ้ละ

หลกัการผูกรดัและการบรรทุก การป้องกนัอุบติัเหตุและภาคปฏิบติัจริงตามหนา้งาน (พรอ้มการจ าลอง

สถานการณ)์ ท าใหผู้เ้ขา้อบรมมีความมัน่ใจในการน าไปปฏิบติั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการบรรลุ

เป้าหมายของการฝึกอบรม  

ดงัน้ันการส่งเสริมและสรา้งองคค์วามรูท่ี้มีประสิทธิภาพสูงจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรให้

ความส าคญั เพ่ือใหพ้นักงานของท่านปฏิบติังานอยา่งมัน่ใจและมีความปลอดภยั พรอ้มกบัความราบร่ืน

และเจริญเติบโตของธุรกิจท่ีก าลงัด าเนินกิจการอยูน้ั่นเอง และเพ่ือใหร้ะบบการบริหารจดัการดา้นความ

ปลอดภยัเป็นไปไดอ้ยา่งเห็นผลในทางบวกและควบคู่ไปกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์นอกจากน้ียงั

ตอ้งค านึงถึงความสดคลอ้งตามกฎหมายท่ีก าหนดความรบัผิดส าหรบัการกระท าโดยประมาทท่ี

ก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น และยงัมีขอ้ก าหนดทางกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีก าหนด

หนา้ท่ีของการดูแลในสถานท่ีท างาน จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะจดัการอบรมและก าหนดเป็น

หลกัสูตรภาคบงัคบัส าหรบัพนักงานขบัรถบรรทุกและผูช้่วยเหลือในองคก์รท่ีมุง่มัน่และถือวา่ความ

ปลอดภยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม (HSE) เป็นพนัธกิจอยา่งหน่ึงขององคก์ร   
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ความปลอดภยัของ ของบรรทุก ชีวิตของคุณ และ ผูอ่ื้น ขึ้ นอยูก่บัการยึดของบรรทุกท่ีเหมาะสม 

วตัถุประสงค:์ 

1. เสริมสรา้งองคค์วามรู ้การผูกรดั การโหลดสินคา้และบรรทุกสินคา้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม  

2. เสริมสรา้งความมัน่ใจ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมใหส้ามารถใชห้ลกัการการผูกยึด การโหลดสินคา้และ

การบรรทุกอยา่งถูกตอ้ง  

3. สรา้งทกัษะ การผูกรดั การโหลดสินคา้และบรรทุกสินคา้ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปฏิบติังานได้

อยา่งปลอดภยั 

4. ป้องกนั/ แกไ้ขขอ้บกพร่องและลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนท่ีมีสาเหตุ

เน่ืองมาจากการผูกรดั การโหลดสินคา้และการบรรทุก 

5. เป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการพนักงานขบัรถและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการขนส่งใหม้ีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

เน้ือหา: 

1. หลกัการทัว่ไปส าหรบั การโหลดสินคา้และการผูกรดั/ยึดของบรรทุก 

2. ประเภทของสินคา้ท่ีบรรทุก 

3. โครงสรา้งยานพาหนะท่ีเหมาะสมส าหรบัสินคา้แต่ละประเภท 

4. อุปกรณก์ารยึดของบรรทุกและการตรวจสอบความพรอ้ม 

5. การเคล่ือนท่ีของของบรรทุก 

6. กระบวนการผูกยึดท่ีปลอดภยั 

7. วิธีขนยา้ยของบรรทุกอยา่งปลอดภยั 

 เลือกยานพาหนะท่ีเหมาะสม 

 วางของบรรทุกใหถู้กต าแหน่ง 

 ใชอุ้ปกรณก์ารยึดท่ีเหมาะสม 

 มีการยึดท่ีเพียงพอ 

8. วิธีการยึดของบรรทุก  

8.1 วิธีการผูกติด  

8.2 วิธีการยึดแบบการยึดโดยตรง  

 บรรจุของบรรทุก  

 การเขา้มุมของบรรทุก 

 การยึดติดของบรรทุก 

8.3 การยึดโดยรวมวิธีผูกติดและการยึดโดยตรง 

9. ฝึกทกัษะภาคปฎิบติั 

10. สอบภาคปฏิบติั 
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ความปลอดภยัของ ของบรรทุก ชีวิตของคุณ และ ผูอ่ื้น ขึ้ นอยูก่บัการยึดของบรรทุกท่ีเหมาะสม 

วิธีการอบรม:  

1. การบรรยายภาคทฤษฏี  

2. กรณีศึกษาจากวีดีทศัน์  

3. Workshop/ Focus Group/ Brainstorming process 

4. ภาคปฏิบติัและการทดสอบภาคปฏิบติั 

 

ระยะเวลาอบรม:  

1 วนั (6 ชัว่โมง) 

 

ก าหนดการ: 

เวลา ก าหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม/ตวัแทนผูจ้ดัการอบรมกล่าวเปิดการอบรม 

09.15 – 10.30 น. Load and Restraint Theory#1 

1. หลกัการทัว่ไปส าหรบั การโหลดสินคา้และการผูกรดั/ยึดของบรรทุก 

2. ประเภทของสินคา้ท่ีบรรทุก 

3. โครงสรา้งยานพาหนะท่ีเหมาะสมส าหรบัสินคา้แต่ละประเภท 

4. อุปกรณก์ารยึดของบรรทุกและการตรวจสอบความพรอ้ม 

5. การเคล่ือนท่ีของของบรรทุก 

10.30 – 10.45 น. Coffee break 

10.45 – 12.00 น.  Load and Restraint Theory#2 

6. กระบวนการผูกยึดท่ีปลอดภยั 

7. วิธีขนยา้ยของบรรทุกอย่างปลอดภยั 

8. วิธีการยึดของบรรทุก 

12.00 – 13.00 น. Lunch Time 

13.00 – 14.30 น. Load and Restraint Practice#1 

14.30 – 14.45 น. Coffee break 

14.45 – 16.30 น. - Load and Restraint Practice#2 
- Practice Exams 
- Certificate Award   
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ผูเ้ขา้อบรม:  

1. พนักงานขบัรถบรรทุก (Truck Driver) 

2. ผูช้่วยพนักงานขบัรถบรรทุก (Helper) 

3. ผูค้วบคุมการขนส่ง (Transportations) 

4. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (Safety Officer) 

5. ผูส้นใจและผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานขนส่งอ่ืนๆ 

 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม: 

15 คน/รุ่น (In-House) 

 

สิ่งที่ผูจ้ดัเตรียม: 

1. หอ้งอบรม พรอ้มโปรเจคเตอร ์เคร่ืองเสียงและไมโครโฟน 

2. สถานท่ีฝึกปฏิบติั ประกอบดว้ย รถบรรทุกพรอ้มโหลดสินคา้จ านวน 1 คนั 

 

สิ่งที่วิทยากรเตรียมให:้ 

1. ใบประกาศนียบตัร (Certification) (มอบในวนัท่ีอบรม) 

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค (Laptop) 

 

วิทยากร: 

อาจารยนั์นทนาพร วงศใ์หญ่และผูช้่วยวิทยากร 1 ท่าน 

วิทยากรความปลอดภยัและผูเ้ช่ียวชาญการสรา้งพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

E-mail  wongyai.safety@gmail.com 

โทรศพัท ์ 097-128-1312 

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

Blog  https://safetynantanaporn.wordpress.com/ 

Website www.wongyaitraining.com 
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