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บทท่ี ๑ 

กลาวท่ัวไป 
 
ตอนที่ ๑   กลาวนํา 
        ในปจจุบันการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ยังมีปญหาตองปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตาง ๆ 
อีกหลายประการ เพราะงานดานนี้มีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ และเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับงานดาน
การรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆ อีกดวย  ดังนั้นหากภารกิจการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ขาดการ
สนับสนุนและการเอาใจใสใหมีประสิทธิภาพแลวยอมไมสามารถปกปองหรือตอตานการกระทําของฝาย
ตรงขามได จากเหตุการณที่ผานมาปรากฏวา  การประทุษรายบุคคลสําคัญที่ประสบผลสําเร็จ  สาเหตุเพราะ
ความประมาทที่เกิดขึ้นในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ซ่ึงเปนการเปดประตูแหงความหายนะไปสู
บุคคลสําคัญทั้งสิ้น  จึงจําเปนอยางยิ่งที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญจะตองศึกษารายละเอียด
จากบทเรียนที่เกิดขึ้น  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนามาตรการในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ความมุงหมายในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ก็เพื่อกําหนดแนวทางในการประสานงาน
และการปฏิบัติของสวนราชการที่เกี่ยวของ  ในการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
ประเภทบุคคลสําคัญ 
 บุคคลสําคัญตามคูมือนี้ คือ บุคคลที่มีความสําคัญยิ่งในทางราชการ  ซ่ึงตองใหความคุมครองให
เหมาะสมกับฐานะ สถานที่ และ เวลา อันไดแก 
 ๑. พระมหากษัตริย  พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค และ พระราชอาคันตุกะ 
 ๒. ประธานองคมนตรี  นายกรัฐมนตรี  ประธานรัฐสภา  และ ประธานศาลฎีกา 
 ๓. สมเด็จพระสังฆราช และ ผูนําทางศาสนาอื่น 
 ๔. ประมุขรัฐตางประเทศ  ผูนํารัฐบาลตางประเทศ  เลขาธิการองคการสหประชาชาติ แขกของ
รัฐบาล  และ หัวหนาคณะทูตตางประเทศประจําประเทศไทย 
 ๕. บุคคลสําคัญทางทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ๖. บุคคลอื่นที่เดินทางเยือนประเทศไทย และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของรองขอ 
 ๗. บุคคลสําคัญตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี 
 
ตอนที่ ๒   สาเหตุของการประทุษราย  (Causes of Assassination) 
 ๑. สาเหตุทางการเมือง  (Political Causes) 
  ๑.๑  เกิดจากกลุมคนที่คล่ังอุดมการณ มีความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองใหมหรือ
เปลี่ยนรัฐบาลใหม  กลุมคนเหลานี้มักจะใชวิธีการประทุษราย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 



  
๒ 

 
  ๑.๒ บุคคลสําคัญที่เปรียบเสมือนตัวแทนของรัฐบาล มักจะตกเปนเปาหมายของผูประทุษราย
เพราะเชื่อวาเปนสาเหตุของการบีบคั้น การกดขี่ตาง ๆ  
  ๑.๓ ผูประทุษรายที่หวังจะลมลางรัฐบาลที่มีอยู เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหมขึ้นก็มักจะเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหเกิดการประทุษรายขึ้นเปนสวนใหญ 
  ตัวอยาง :  การลอบสังหารประธานาธิบดี Augusto Pinochet  แหงประเทศชิลี  เมื่อวันที่         
๗  กันยายน ๑๙๘๖     ในขณะที่กําลังเตรียมตัวจะกลาวคําปราศรัย  ในการหาเสียงสําหรับการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีคร้ังตอไป 
   :  การลอบสังหารประธานาธิบดี  Ranasighe  Premadasa  แหงประเทสศรีลังกา เมื่อ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๑๙๙๓ โดยผูที่ทําการสังหารไดนําระเบิดติดตัวไว และไดระเบิดขึ้น มีผูเสียชีวิต ๒๓ คน  
บาดเจ็บ ๒๖ คน  (สวนมากเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีที่เสียชีวิต) 
 ๒. สาเหตุในทางเศรษฐกิจ  (Economics Causes)   ในกรณีที่ฝายตรงขามมีความคิดวาบุคคลที่
เปนเปาหมายอของตน  เปนสาเหตุของสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ํา  ทําใหเกิดผลกระทบตอประเทศชาติ ตอ
กลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง 
  ตัวอยาง  :   ความพยายามลอบสังหารอดีตรัฐมนตรีตางประเทศ  George  Shultz  เมื่อวันที่      
๘ สิงหาคม  ๑๙๘๘   ในโบลิเวีย  เนื่องจากแผนการในการกําจัดยาเสพติดของรัฐมนตรีผูนี้ 
 ๓. สาเหตุทางดานอุดมการณ  (Ideological Causes) 
  ๓.๑ สาเหตุอันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา  หรือสังคมฝายตรงขามคิดวาถาตนเอง
สามารถเปลี่ยระบบที่มีอยูขณะนั้นได   โดยการประทุษรายบุคคลสําคัญทางศาสนา  จะทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางศาสนาได 
  ๓.๒  การพิพาทระหวางกลุมเชื้อชาติ และเผาพันธุ    ก็อาจเปนตนเหตุของการประทุษรายได 
เนื่องจากการตอสูกันระหวางกลุมเพื่อแยงชิงอํานาจกัน 
  ตัวอยาง  :   ประธานาธิบดี  อันวา  ซาดัด  ถูกลอบสังหาร  เพราะการโคนกลุมชาวอิสลามหัว
รุนแรงในอียิปต  เมื่อ ๖ ตุลาคม ๑๙๘๑  ขณะชมพิธีสวนสนามเพื่อแสดงแสนยานุภาพ  เนืองในวันครบรอบ 
๘ ป  ของ “The crossing” 
 ๔. สาเหตุทางดานจิตวิทยา  (Psychological  Causes) คือ  บุคคลที่ไมสมประกอบ  สติฟนเฟอน
การขาดความมั่นคงทางอารมณ  หรืออยากเปนผูที่มีช่ือเสียงโดงดัง  เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการลอบสังหาร
เกิดขึ้น 
  ตัวอยาง :  การพยายามลอบสังหารประธานธิบดี Ronald  Reagan  โดยนาย John Hinkley Jr. 
  ตัวอยาง :  การลอบสังหารประธานธิบดี John F Kennedy  โดยนาย  Lee Harvey Oswald 
 

 



  
๓ 

 
 ๕. สาเหตุทางดานสวนตัว  (Personal Causes)   เปนความเกลียดชังกันเปนการสวนตัว  อาจเกิด
จากความริษยา หรือความโกรธแคนเปนการสวนตัว 
  ตัวอยาง :  การลอบสังหาร นายยิตซฮัก  ราบิน  นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล  โดย นาย ยิกัล  
อามีร  เพื่อหยุดยั้งขบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง 
 ๖. สาเหตุจากการไดรับจาง  (Mercenary  Causes)   เปนการกระทําการประทุษรายบุคคลสําคัญ
เพื่อใหไดมาซึ่งเงิน 
  ตัวอยาง :  การพยายามลอบสังหาร นาย Benito  Mussolini ผูลอบสังหารไดถูกวาจางดวยเงิน 
๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ  โดยลัทธิชาตินิยมของรัฐบาลในอิตาลี  ซ่ึงเขาสามารถสังหารไดสําเร็จ 
 ๗. สาเหตุจากการถูกบังคับขูเข็ญ  (Black Mail Causes)   ดวยวิธีใดก็ตามที่บุคคลผูนั้นจําเปนที่
จะตองปฏิบัติตาม 
 
ตอนที่ ๓   ความรับผิดชอบของสวนราชการ 
 ๑. สวนราชการเจาของเรื่อง รับผิดชอบจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ภายใน
ขอบเขตและความเหมาะสม  โดยดําเนินการดังนี้ 
  ๑.๑  ขอรับการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ    ตอสวนราชการที่มีหนาที่ใน
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
   ๑.๑.๑ สํานักงานตํารวจสันติบาล   สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๑.๑.๒ กรมราชองครักษ 
   ๑.๑.๓ ศูนยรักษาความปลอดภัย  กองบัญชาการทหารสูงสุด 
   ๑.๑.๔ สํานักขาวกรองแหงชาติ 
   ๑.๑.๕ สวนราชการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
  ๑.๒  จัดเจาหนาที่ประสานงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
  ๑.๓ จัดเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการที่เกี่ยวของ 
  ๑.๔ ขอความรวมมือจากบุคคลสําคัญ  เกี่ยวกับขาวสารและการปฏิบัติที่เปนประโยชนตอการ
รักษาความปลอดภัย 
  ๑.๕ ใหการสนับสนุนอื่น ๆ ที่จําเปนเมื่อไดรับการรองขอ 
 ๒. สวนราชการมีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ รวบรวม  และ วิเคราะหขาวสารที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญ    โดยประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของในดานการขาวกรองที่จําเปน  เพื่อประเมิน
ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้น 



  
๔ 

 
  ๒.๒ จัดทําแผน  และกําหนดมาตรการ  ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตามความ
เหมาะสม 
  ๒.๓ จัดเจาหนาที่ชุดอารักขา  อาวุธ  ยานพาหนะ  และสิ่งอุปกรณที่ใชในการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญตามความเหมาะสม 
 ๓.  สวนราชการเจาของพื้นที่  ซ่ึงใหการตอนรับบุคคลสําคัญรับผิดชอบ ดําเนินการรักษาความ
ปลอดภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 ๔. ใหองคการรักษาความปลอดภัย ชวยเหลือ ประสาน และอบรมชี้แจง  เกี่ยวกับมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญแกสวนราชการตามที่ไดรับการรองขอ 
 
ตอนที่ ๔   แนวทางการประสานการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
 ๑. การรักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย  ใหใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษา
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูสําเร็จราชการแทนพระองค     
พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ  พ.ศ.๒๕๓๑ 
 ๒. การประสานงานระหวางสวนราชการในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ตองใหมี
เอกภาพในการบังคับบัญชา  โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ ในกรณีที่มีหลายสวนราชการ  ที่มีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญรวมกัน  
ใหจัดตั้งกองอํานวยการรวมในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  โดยใหผูอํานวยการรวมเปนผู              
รับผิดชอบ  มีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
  ๒.๒  ในระหวางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ    หากมีเหตุการณฉุกเฉนิซึง่
อาจกระทบตอบุคคลสําคัญโดยฉับพลัน   ใหหัวหนาชุดอารักขาบุคคลสําคัญนั้นมีอํานาจสั่งการในการ
ปฏิบัติเพื่อแกไขสถานการณเฉพาะสวนนั้นไดทันที 
  ๒.๓  สวนราชการเจาของพื้นที่  ซ่ึงใหการตอนรับบุคคลสําคัญ  ประสานการปฏิบัติกับกอง
อํานวยการรวมอยางใกลชิด 
 ๓. ใหสวนราชการที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  จัดทํารายงานการปฏิบัติ
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ   (ตามแบบรายงาน) 
 
 
 
 
 



  
๕ 

 
แบบรายงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

    สวนราชการ………………………………… 
    วันที่…………………………………………………… 
 
เร่ือง ………………………………………………………………………………………………………
อางถึง ………………………………………………………………………………………………………
ภารกิจ ………………………………………………………………………………………………………. 
ผูปฏิบัติ  …………………………………………………………………………………………………….. 
๑. ขอมูลทั่วไป 
 ๑.๑ พื้นที่ปฏิบตัิ ……………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๒ วนั เดือน ป ที่ปฏิบัติ/เวลาปฏิบัติ…………………………………………………………………. 
 ๑.๓ สภาพดนิฟาอากาศ………………………………………………………………………………... 
                ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๔ ขาวสารทีไ่ดรับกอนการปฏิบัติ  ………………………………………………………………….. 
 ๑.๕ หนวยรวมปฏิบัติ …………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๖ ฝายตรงขาม    … …………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๗ การติดตอส่ือสาร    ………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๘ ยานพาหนะ  ….. …………………………………………………………………………………. 
 ๑.๙ ขาวสารที่ไดรับขณะปฏบิัติการ   …………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
๒. วิธีการปฏิบัต ิ
 ๒.๑ การตรวจสอบยานพาหนะของบุคคลสําคัญและคณะ ……………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๒ การตรวจสอบสถานที่พํานักของบุคคลสําคัญ   …………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 



  
๖ 

 
 ๒.๓ ผลการตรวจสอบบุคคลที่เขาพลและมอบสิ่งของหรือของขวัญที่จะมอบใหบุคคลสําคัญ   ……… 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๔ การตรวจสอบสถานที่ที่บุคคลสําคัญจะไปเยี่ยมชม   ……………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๕ การสํารวจเสนทางทีใ่ชในการเดินทางของบุคคลสําคัญ   … ……………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๖ การสังเกตการณความเคลื่อนไหวของบุคคลในพื้นที่ ขณะที่บุคคลสําคัญอยูในสถานที่พํานักและ 
  เยี่ยมชม………………………………………..…………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๗ การปฏิบัติการของชุดอารักขาบุคคลสําคัญ …. .…………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
๓. ผลการปฏิบัติ   ……………………………………………..……………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
๔. อุปสรรค/ขอขัดของ….……………………………………..……………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
๕. ขอพิจารณา/เสนอแนะ……………………………………..……………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 

    ลงชื่อ …………………………….. 
                                                                ยศ ช่ือ (ตัวบรรจง)  …………………………………. 
                             ผูจัดทํารายงาน  

 
 
 
 
 
 



  
 

บทท่ี ๒ 
หลักการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคัญ 

 
ตอนที่ ๑  มาตรการรักษาความปลอดภัย 
 ๑. กลาวนํา 
  การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญนั้น ไมมีมาตรการใดใดที่จะดําเนินการระวังปองกันมิให
บุคคลสําคัญถูกลอบประทุษราย  หรือประสบอุบัติเหตุไดอยางสมบูรณรอยเปอรเซ็นต  เพียงแตลดโอกาส
ในการที่ฝายตรงขามจะลอบเขาทํารายบุคคลสําคัญเทานั้น  บางครั้งอาจตองดําเนินการรักษาความปลอดภัย
ในทางลับในลักษณะมิใหบุคคลสําคัญรูตัว ซ่ึงหากจําเปนก็ตองกระทํา ทั้งนี้การปฏิบัติตองถือหลักการ
รักษาความปลอดภัยไวตลอดเวลา   สําหรับมาตรการระวังปองกันนั้น สามารถออนตัวและเปลี่ยนแปลงได
ตามสถานการณ 
 ๒. องคประกอบในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญใหเกิดประสิทธิภาพ 
  ๒.๑ วางมาตรการปองกันตาง ๆ รอบตัวบุคคลสําคัญใหรัดกุม  ลดชองวางที่คนรายสามารถ
เขาทํารายบุคคลสําคัญใหมากที่สุด 
  ๒.๒ รวบรวมขาวสารที่มีผลกระทบกระเทือนตอบุคคลสําคัญใหมากที่สุด  ทั้งทั่วไปและใน
พื้นที่ที่บุคคลสําคัญจะไปเยี่ยมเยือน เพื่อนํามาประเมินคาของขาวสารอันจะชวยใหการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญไดผลดีที่สุด 
  ๒.๓ ตองมีการวางแผนสํารวจลวงหนา  เพื่อทราบขอมูลสถานการณดานการขาว  สถานที่ที่
บุคคลสําคัญจะไป  เสนทาง  ยานพานหะ  การติดตอส่ือสาร  ตลอดจนการประสานงานกับสวนราชการที่
เกี่ยวของ  เพื่อนําขอมูลมาวางแผนการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุม  โดยในการสํารวจเสนทางก็เพื่อจะหา
ขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ พยายามหาเสนทางระหวางที่พักและที่ทํางาน  รวมทั้งสถานที่ที่บุคคลสําคัญไป
ประจําไวใหไดหลาย ๆ เสนทาง 
   ๒.๓.๒ ลดจุดคับขันหรือพื้นที่ที่เหมาะแกการโจมตีใหมีนอยที่สุดในเสนทางนั้น 
   ๒.๓.๓ ตรวจสอบสถานที่ปลอดภัย (Save House)  หรือโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด  หา
เสนทางที่ดีที่สุดที่สามารถไปสถานที่แหงนั้น 
   ๒.๓.๔ จะตองคุนเคยกับเสนทางที่ใชเพื่อสังเกตุส่ิงผิดปกติไดในเสนทางนั้น 
  ๒.๔ ใชเจาหนาที่ตํารวจใหเกิดประโยชนสูงสุด   เพราะมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการ
จับกุมตรวจคน หรือกักกันบุคคลที่ไมนาไววางใจ 
  ๒.๕ วางแผนการใชขบวนยานพาหนะของบุคคลสําคัญในพื้นที่ตาง ๆ การนําพาบุคคลสําคัญ
ออกจากพื้นที่อันตรายอยางรวดเร็ว  เพื่อใหพนอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
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  ๒.๖  การไดรับความรวมมือจากบุคคลสําคัญ     จะชวยใหมาตรการรักษาความปลอดภัย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นควรจะดําเนินการ 
   ๒.๖.๑  ปรึกษากับบุคคลสําคัญ     เพื่อขอความเห็นชอบในการคุมกัน    โดยอธิบายถึง
ความจําเปนในการรักษาความปลอดภัยใหบุคคลสําคัญทราบ 
   ๒.๖.๒ หาขาวเพิ่มเติมถึงภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลสําคัญ   นอกเหนือจากที่
ทราบมากอน 
   ๒.๖.๓ หาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลสําคัญชอบและไมชอบ  การแพอากาศ  อาหาร
ทะเล  บุหร่ี หรือส่ิงอื่น ๆ รวมทั้งการดําเนินกิจวัตรประจําวัน 
   ๒.๖.๔ มีประวัติการรักษาทางการแพทย  กลุมเลือด ของบุคคลสําคัญ 
   ๒.๖.๕ ขออนุมัติตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่พัก  สถานที่ทํางาน  ของบุคคลสําคัญ 
   ๒.๖.๖ มีกําหนดการของบุคคลสําคัญโดยขอทราบไวลวงหนา  เทาที่จะทําได 
 ๓. แบบในการจัดและการวางกําลัง 
  ๓.๑ การจัดกําลัง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะจัดกําลังออกเปน ๓ รูปแบบ คือ 
   ๓.๑.๑ แบบเปดเผย   เปนการแสดงตัววา  เปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบุคคล
สําคัญ เพื่อใหฝายตรงขามไดทราบ เปนการปองกันปรามการลอบทํารายตอบุคคลสําคัญ มักแตงเครื่องแบบ 
และมีอาวุธประจํากายแสดงตนวาเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอยางใกลชิด 
   ๓.๑.๒ แบบปกปด  จะไมเปดเผยแสดงตัวใหบุคคลทั่วไปทราบ  โดยแตงกายคลาย
ประชาชนทั่วไป  ใหกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมของสถานที่นั้น ๆ มักใชปฏิบัติในการหาขาว ดูแลความ
เคลื่อนไหวของกลุมชนหรือบุคคลนาสงสัย  สวนหนึ่งจะปะปนกับฝูงชน  อีกสวนหนึ่งจะใกลบุคคลสําคัญ 
พรอมที่จะเขาขัดขวางยับยั้ง และปองกันเหตุรายที่เกิดขึ้น 
   ๓.๑.๓ แบบผสม  เปนการจัดกําลังโดยใชเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทั้ง ๒ รูปแบบ 
มาปฏิบัติงานรวมกันในลักษณะผสมผสาน  ในสวนการจัดกําลังจะใชเจาหนาที่แตละแบบมากนอยเพียงใด
ขึ้นกับสถานการณและการขาวที่ไดรับ 
  ๓.๒ การวางกําลัง  จะตองวางกําลังเปนวงรอบอยางนอย ๓ วงรอบดวยกัน  เพื่อเปน
เครื่องชวยในการตรวจสอบบุคคลกอนที่ะจผานไปถึงตัวบุคคลสําคัญ  ซ่ึงแบงออกได ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ วงรอบช้ันใน   เปนการจัดวางกําลังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่อยูใกลชิด
บุคคลสําคัญมากที่สุด          ที่สามารถจะปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลสําคัญได
ทันทวงที 
   ๓.๒.๒ วงรอบชั้นกลาง  หมายถึง วงรอบที่ลอมรอบวงรอบชั้นใน เชน บริเวณ
โดยรอบพิธีหรือรอบอาคารบานพัก  ซ่ึงอาจจะเปนยามรักษาการณ  ยามชองทางเขาออก  ชุดลวงหนา  ชุด
ตรวจคนวัตถุระเบิด หรืออาจจะเปนเจาหนาที่ทํางานในลักษณะปกปด 
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   ๓.๒.๓ วงรอบชั้นนอก  เปนพื้นที่ที่หางไกลจากบุคคลสําคัญ เจาหนาที่วงรอบนี้ ไดแก 
สายตรวจเดินเทา  รถตรวจการณ  ชุดรักษาความปลอดภัยที่วางไวตามจุดรอบนอก เชน พื้นที่สูงขม  พื้นที่
ลับตา  ที่สามารถใชกระสุนวิถีโคงได 
  ๓.๓ การกําหนดวงรอบ  ชุดปฏิบัติการสํารวจลวงหนา       จําเปนผูกําหนดวงรอบตาง ๆ ขึ้น 
ในแตละพื้นที่ โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ จํานวนกําลังพลที่มีอยูรวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจ และ  เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่ 
   ๓.๓.๒ ระดับการคุกคามของบุคคลสําคัญ 
   ๓.๓.๓ จํานวนฝูงชนที่รวมชุมนุมในพื้นที่นั้น 
   ๓.๓.๔ ขอพิจารณาดานการทูต ในกรณีที่เนนกิจกรรมทางการทูตหรือบริเวณสถานทูต 
 ๔. การควบคุมบุคคลและสิ่งของที่จะเขาถึงตัวบุคคลสําคัญ 
  ๔.๑  บุคคล  ผูที่เขาพบปะปนเยี่ยมเยียนจะตองมีการตรวจสอบ        และอยูในความควบคุม
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา  โดยดําเนินการตามความจําเปน ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ การขอดูบัตรประจําตัว  การแลกเปลี่ยนบัตร 
   ๔.๑.๒ แจงกําหนดการการเขาพบลวงหนา  พรอมรายช่ือ  เพื่อทําการตรวจสอบ 
   ๔.๑.๓ ผานการตรวจคน  ดวยเครื่องมือตรวจคน หรือการสัมผัสดวยมือ 
  ๔.๒ ส่ิงของ  ที่สงมาใหบุคคลสําคัญ  จะตองผานการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ทางเทคนิค
กอนเสมอ   อยาปลอยใหบุคคลสําคัญเปดหีบหอดวยตนเอง   การตรวจอาจใช เครื่องมือเอ็กซเรย  
เครื่องตรวจวัตถุระเบิด  สําหรับสิ่งของประเภทอาหาร จะตองตรวจสอบวาไมมียาพิษเจือปน  บุหร่ี  สุรา  ที่
บุคคลสําคัญชอบตองตรวจสอบเปนพิเศษ 
  ๔.๓ การจัดทําระบบปายแสดงตน 
   เปนเรื่องจําเปนที่สําคัญที่สุดสําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่จะตองทราบวา
บุคคลใดสามารถเขาถึงตัวบุคคลได     ในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความปลอดภัยนั้น  เราจะจัดทําบัตร
เครื่องหมายบอกฝายหรือบัตรแสดงตน  เพื่อจะเขาไปในพื้นที่นั้น ๆ โดยมีการควบคุมและแจกจาย  โดย    
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดังนี้ 
   ๔.๓.๑ บัตรประจําตัวแบบถาวร  เปนบัตรมีรูปถายใชติดหนาอกเสื้อ  อาจจะใชเฉพาะ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หรือเจาหนาที่ที่ทํางานระดับใกลชิดบุคคลสําคัญ 
   ๔.๓.๒ บัตรแบบชั่วคราว  เข็มกลัด หรือบัตรสี  ซ่ึงจะใชแยกประเภทระดับเจาหนาที่
ตามความจําเปนที่เห็นวาเหมาะสม 
 



  
๑๐ 

 
 ๕.  วินัยในการรักษาความลับและการลวง 
  เปนหลักที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะตองยึดถือและปฏิบัติ คือ จะไมนํารายละเอียด
เกี่ยวกับกําหนดการตาง ๆ ของบุคคลสําคัญ  ตลอดจนการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับบุคคลสําคัญไปเปดเผยให 
ผูอ่ืนทราบ เอกสารจะตองเก็บไวในที่ปลอดภัยเสมอ  ในบางสถานการณอาจใชการลวง เพื่อใหฝายตรงขาม
เขาใจผิด เชน การออกขาวลวง  การปลอมตัว หรือการลวงเกี่ยวกับขบวนรถ 
 ๖. การรวบรวมขาวสารที่มีผลกระทบกระเทือนตอบุคคลสําคัญ 
  ตองมีการวางแผนในการหาขาว และรวบรวมขาวสารจากหนวยตาง ๆ  อันมีผลกระทบตอ
บุคคลสําคัญอยูตลอดเวลา เชน บุคคลที่นาจะเปนผูลอบทํารายบุคคลสําคัญ  บุคคลผูตอตานหรือหัวหนา
กลุมปลุกระดม  ในทุกพื้นที่ที่บุคคลสําคัญจะไปปรากฏตัว 
 ๗. การเสนอแนะไมใหบุคคลสําคัญเสี่ยงอันตราย 
  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จะตองหมั่นตรวจเสนอแนะใหบุคคลสําคัญ  มิใหกระทําการ
ใด ๆ ที่เสี่ยงอันตรายเสมอ เชน บางโอกาสอาจจะเสนอใหใชเสื้อเกราะออน  การเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช
ประจํา  หรือการมิใหใชยานพาหนะที่พิจารณาแลวนาจะไมปลอดภัย  มาตรการนี้ขึ้นอยูกับประสิทธภิาพใน
ดานการขาว 
 ๘.  การทําพื้นที่ใหเกิดความปลอดภัย 
  มาตรการนี้มิไดเนนการปฏิบัติเฉพาะอาคารสถานที่หรือบริเวณที่บุคคลสําคัญจะไปปรากฏตัว 
แตใหหมายถึงการควบคุม  การกักกัน หรือการจํากัดเขตบุคคลที่นาจะเปนอันตรายตอบุคคลสําคัญในพื้นที่
นั้น ๆ บางประเทศกฎหมายใหอํานาจที่จะจับกุมผูตองสงสัย  หรือผูมีประวัติอาชญากรไปกักกันตัวไว      
ช่ัวคราว   เมื่อเห็นวาการกระทําเชนนั้นจะเกิดผลดีตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
 ๙. พื้นที่หลบภัย  (Safe Haven) 
  ในกรณีที่บุคคลสําคัญไปปรากฏตัว  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองเตรียม
พื้นที่หลบภัยไวใหกับบุคคลสําคัญในทุกพื้นที่  พื้นที่หลบภัยนี้ คือ พื้นที่ที่อยูในสถานที่ที่ใหความปลอดภัย
ไดช่ัวคราวสําหรับบุคคลสําคัญและครอบครัว    ซ่ึงอาจจะเปนหองพักที่อยูในวงรอบชั้นในสุดหองใดหอง
หนึ่ง  ซ่ึงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไดกําหนดขึ้น  เพื่อใหเวลาแกเจาหนาที่ตํารวจ หรือเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยเตรียมการตอบโต และรับมือกับผูกอการรายในกรณีที่มีการโจมตี    หลักในการเลือกหองที่
จะกําหนดเปนพื้นที่หลบภัยไดนั้น  ควรพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
  ๙.๑ เสนทางที่ไปยังพื้นที่หลบภัย  ตองไมผานพื้นที่อันตรายใด ๆ  (Accessibility) 
  ๙.๒ สามารถใหความคุมกันได  (Ability to Defence)  ควรเปนพื้นที่ที่เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยสามารถทําการตอสูเพื่อปองกันพื้นที่อยางไดเปรียบ เชน อยูในพื้นที่ที่สูงกวาสามารถตรวจการณ
เห็นฝายตรงขามได 

 



  
๑๑ 

 
  ๙.๔ สามารถดํารงการติดตอส่ือสารได  (Ability to Communications)   โดยติดตอกับกอง
อํานวยการรักษาความปลอดภัย หรือชุดปฏิบัติการทุกชุด  ตลอดจนเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ทางโทรศัพท 
หรือวิทยุ และตองมีเครื่องมือดับเพลิง  เครื่องใหแสงสวาง  กรณีเกิดไฟดับขึ้น 
  ๙.๕ มีเสนทางถอนตัวไดอยางปลอดภัย  (Ability go Escape)  ในกรณีนี้จะตองมีเสนทางใน
การพาบุคลสําคัญถอนตัวไปยังรถฉุกเฉินซึ่งกําหนดเสนทางเอาไวในแผนเผชิญเหตุ 
  ๙.๖ สามารถถวงเวลาได  (Ability to Hold)  ในหองนี้ควรมีอุปกรณและเครื่องมือที่
เหมาะสมที่สามารถจะตรึงพื้นที่ไวไดอยางนอย ๑๕ ถึง ๖๐ นาที ในระหวางการโจมตี 
  ๙.๗ มีการเสริมความปลอดภัย  (Reinforced)  ดวยเครื่องมือตาง ๆ และทางออกฉุกเฉินไว
ดวย  การเสริมความปลอดภัย กระทําไดดังนี้ 
   ๙.๗.๑  ประตูควรมีความหนา และเสริมดวยเหล็ก 
   ๙.๗.๒ มีเหล็กดัดติดทุกหนาตาง 
   ๙.๗.๓ บานพับประตูหนาตางตองติดตรึงอยางหนาแนน  ปองกันการถอดได 
   ๙.๗.๔ กรอบหรือวงกบประตูควรหนาอยางนอย ๒ นิ้ว  และตรึงแนนกับกําแพง 
   ๙.๗.๕ กลอนควรเปนกลอนเดือย ปดเปดดวยกุญแจอยางนอยบานละ ๒ กลอน ติดตั้ง
หางกัน ๑๒ นิ้ว เปนอยางนอย    
  
ตอนที่ ๒  การจัดและโครงสรางของชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย  (Organization  of  Protective 
Detail)   
 การจัดกําลังของชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนั้น  เปนการจัดกําลังจากชุดปฏิบัติการตาง ๆ 
ตามความเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น   โดยการรวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล
สําคัญ  ซ่ึงรูปแบบการจัดสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุภารกิจไดดีที่สุด 
 ๑. การจัดหนวยและหนาที่ 
  การจัดกําลังเพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  จะตองจัดใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน   โดยแบงกําลังออกเปนสวน ๆ ตามความจําเปน  และกําหนดหนาที่ใหแนนอน  เพื่อมิให
กาวกาย และสับสนในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถแบงออกได ดังนี้ 
  ๑.๑ กองอํานวยการรักษาความปลอดภัย  (Command   Post)   มีหนาที่ 
   ๑.๑.๑ อํานวยการและควบคุมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 
   ๑.๑.๒ วางแผน  ส่ังการ ประสานการปฏิบัติกับหนวยตาง ๆ ในระดับหนวยเหนือ และ
หนวยรอง 
   ๑.๑.๓ ใหการสนับสนุนดานการขาว กําลังพล และยุทโธปกรณ  โดยมีนายทหารควบคุม 



  
๒ 

 
การปฏิบัติการเปนผูรับไปปฏิบัติ  โดยรับนโยบายจาก ผูอํานวยการรักษาความปลอดภัย 
   ๑.๑.๔ การจัดชุดสนับสนุนตาง ๆ เขาสนับสนุนการปฏิบัติใหกับชุดปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัย  เมื่อไดรับการรองขอ 
  ๑.๒ ชุดตรวจคนทางเทคสิค  (Exoplosive Ordnance Disposal)  มีหนาที่สนับสนุนชุด
ปฏิบัติการตาง ๆ เมื่อไดรับการรองขอในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
   ๑.๒.๑ การปฏิบัติงานกอนวาระที่บุคคลสําคัญมาถึงไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง 
   ๑.๒.๒ ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  ดวยเครื่องมือทางเทคนิคเกี่ยวกับ
วัตถุระเบิด  การลักลอบดักฟงเสียง 
   ๑.๒.๓ ตรวจอุปกรณถายภาพ  ควบคุมการแจกจายบัตร  การลงทะเบียนของชางภาพ  
ส่ือมวลชน 
   ๑.๒.๔ ตรวจอาหาร  เครื่องดื่ม หีบหอของขวัญ  รวมทั้งสิ่งของตาง ๆ ที่มอบใหบุคคล
สําคัญ 
   ๑.๒.๕ ตรวจคนยานพาหนะบุคคลสําคัญ 
   ๑.๒.๖ ตรวจเสร็จสงมอบพื้นที่ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวของรับผิดชอบ
ตอไป 
  ๑.๓ ชุดสํารวจลวงหนา 
   เจาหนาที่ชุดนี้เปนชุดที่มีความสําคัญมากในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  
เนื่องจากผลการสํารวจในแตละพื้นที่  จะนํามาวางแผนการรักษาความปลอดภัย และออกคําสั่งในการ
ปฏิบัติภารกิจตอไป  ซ่ึงมีหนาที่ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ เตรียมการปฏิบัติการใหแลวเสร็จกอนวาระงานของบุคคลสําคัญไมนอยกวา ๓ วัน 
   ๑.๓.๒ ติดตอประสานงาน และรวบรวมขาวสารในพื้นที่ที่บุคคลสําคัญจะเดินทางไป 
   ๑.๓.๓ สํารวจเสนทาง อาคาร สถานที่ ที่ตั้งกองอํานวยการ จุดวางกําลังของเจาหนาที่
ชุดประจําที่ เสนทางถอนตัว จุดจอดรถฉุกเฉิน และพื้นที่อันตรายตาง ๆ โดยทําเปนแผนผังรูปรางใหชัดเจน 
   ๑.๓.๔ เตรียมสถานที่หองพักรับรอง  พื้นที่ปลอดภัย ณ พื้นที่นั้น ๆ ใหกับบุคคลสําคัญ
เมื่อมีความจําเปนตองใช 
   ๑.๓.๕ สํารวจเสนทางไปโรงพยาบาล สถานีตํารวจ หนวยทหารใกลเคียง โดยแจง
ขอมูลใหเจาของสถานที่ทราบ 
   ๑.๓.๖ การประกอบกําลังอาจจัดจากเจาหนาที่ตั้งแต ๓ นายขึ้นไป ไดแก 
    -  หัวหนาชุดสํารวจลวงหนา     (Lead  Advance) 
    -  เจาหนาที่ปฏิบัติ (Advance  Agent) 
    -  พลขับ       (Driver) 



  
๑๓ 

 
  ๑.๔ ชุดสวนลวงหนา    (Advance  Teams) 
   เปนชุดที่ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติการของชุดสํารวจลวงหนา ในดานการ
ประสานการปฏิบัติงานรวมกับชุดตรวจทางเทคนิค มีหนาที่ดังนี้ 
   ๑.๔.๑ เร่ิมปฏิบัติภารกิจกอนถึงวาระงานของบุคคลสําคัญไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง 
   ๑.๔.๒ สํารวจเสนทางตาง ๆ จุดวางกําลัง  โดยประสานการวางกําลังตามพื้นที่หรือจุด
ที่นาจะเปนอันตราย หรือลอแหลม 
   ๑.๔.๓ นําบุคคลสําคัญเขาไปยังที่หมาย   แจงขอมูลใหชุดติดตามเกี่ยวกับสถานการณ
ตาง ๆ ในพื้นที่ขณะที่รถบุคคลสําคัญกําลังเคลื่อนเขาสูที่หมาย 
   ๑.๔.๔ ควบคุมสื่อมวลชนและประชาชนที่มาคอยในพื้นที่หมาย 
   ๑.๔.๕ การประกอบกําลัง จะมีเจาหนาที่อยางนอย ๓ นายคือ 
    -  หัวหนาชุดสวนลวงหนา     (Lead  Advance) 
    -  เจาหนาที่ปฏิบัติ (Advance  Agent) 
    -  พลขับ       (Driver) 
  ๑.๕ ชุดติดตาม   (Follow  Team) 
   เจาหนาที่ชุดนี้  มีหนาที่ติดตามรักษาความปลอดภัยใหกับบุคคลสําคัญโดยใกลชิด 
ภารกิจหลักคือปองกันมิใหบุคคลสําคัญไดรับอันตรายที่จะเกิดขึ้น  ไมวาจะเปนการกระทําจากอุปทวเหตุ  
การจงใจ หรือการกระทําที่จะทําใหบุคคลสําคัญเสื่อมเสียช่ือเสียง   โดยใชเทคนิคในการรักษาความ
ปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ  มีหนาที่โดยรวมดังนี้ 
   ๑.๕.๑ ใหการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
   ๑.๕.๒ นําบุคคลสําคัญไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
   ๑.๕.๓ ดํารงการติดตอส่ือสารกับชุดปฏิบัติการทุกชุด 
   ๑.๕.๔. การจัดกําลัง ประกอบดวย 
    -  หัวหนาชุดติดตาม     (Detail  Leader)    DL 
    -  รองหัวหนาชุดติดตาม (Shift  Leader)  SL 
    -   เจาหนาที่ปฏิบัติการ (Right Rear)   RR  ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ส่ือสาร 
    -   เจาหนาที่ปฏิบัติการ (Lett Rear)   LR  ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่เทคนิค 
    -  พลขับ       (Follow Car Driver)  FCD 
  ๑.๖ ชุดประจําสถานที่  (Site  Agent) 
   เปนเจาหนาที่ปฏิบัติการสวนที่สงกําลังไปวางไว  ณ  สถานที่บุคคลสําคัญจะเดินทาง
ไปเพื่อทําหนาที่เฝาสังเกตการณหรือสะกดรอยตามขบวนรถ (Counte Surveillance Agent)  และบางครั้ง
อาจทําหนาที่เปน  เจาหนาที่ชุดตรวจเสนทาง (Pilot  Car  Agent)     เพื่อคอยตรวจการณเสนทางและพื้นที่ที่ 



  
๑๔ 

 
นาสงสัย และหรือจัดวางเจาหนาที่ประจําจุดคับขันกอนบุคคลสําคัญมาถึง  การประกอบกําลังอาจ
ประกอบดวย หัวหนาชุดเจาหนาที่ปฏิบัติการ และพลขับ 
  ๑.๗ ชุดสนับสนุนทางยุทธวิธี  (Counter Assault Teams) 
   ภารกิจหลักของชุดสนับสนุนทางยุทธวิธี คือ ทําการตอบโตเมื่อเกิดภัยคุกคามหรือมี
การลักลอบโจมตีบุคคลสําคัญ  ปองกันอันตรายใหกับบุคคลสําคัญในการหลบภัย  อาจตองพรอมที่จะเขา
ตรึงพื้นที่เพื่อใหชุดปฏิบัติการที่รับผิดชอบนําบุคคลสําคัญหนีออกจากพื้นที่  หรืออาจดําเนินการเพื่อ
เบี่ยงเบนความสนใจของฝายตรงขาม  การจัดกําลังตามความเหมาะสม 
  ๑.๘  ชุดเตรียมพรอม   (Reinforce  Teams) 
   มีหนาที่ทดแทนชุดปฏิบัติการตาง ๆ ไดทุกชุด  เมื่อไดรับการรองขอ การทดแทน  
อาจจะทั้งชุดหรือเขาเสริมชุดปฏิบัติการตาง ๆ ในบางสวน 
  ๑.๙ ชุดพยาบาลเคลื่อนที่ 
   ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกบุคคลสําคัญและเมื่อบุคคลสําคัญบาดเจ็บ นําสง
โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด อาจจุดรถพยาบาลเขารวมในขบวนเมื่อเห็นวาสําคัญ 
 ๒. คุณสมบัติที่พึงประสงคของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  ๒.๑ มีความจงรักภักดี  ซ่ือสัตย  และไวใจได ซ่ึงถือวาสําคัญที่สุด  ตองมีการตรวจสอบกอน
จะรับมาปฏิบัติหนาที่ 
  ๒.๒ จิตใจมั่นคง สุขภาพจิตดี ไมหวั่นไหวงาย มิฉะนั้นอาจตกเปนเครื่องมือของฝายตรงขาม 
  ๒.๓ สุขภาพสมบูรณ  รางกายแข็งแรง  ตอสภาพงานที่อาจตองตรากตรําตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
อีกทั้งตองมีเชาว ไหวพริบ และตื่นตัว พรอมที่จะปฏิบัติการโตตอบฝายตรงขามโดยฉับพลัน 
  ๒.๔  มีวินัย  อดทน เสียสละ  และไมประมาท  สามารถปฏิบัติการไดทุกพื้นที่แมตนเองจะ
ไมชอบ 
  ๒.๕  หูไว และสายตาดีเปนเลิศ  มีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยม  โดยเฉพาะสัญชาติญาณที่รับรูตอ
ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
  ๒.๖ ไมเปนโรคสุราเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติด 
  ๒.๗ มีมนุษยสัมพันธ  สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  ๒.๘ มีความกลาหาญ พรอมที่จะเสี่ยงอันตรายเพื่อปองกันบุคคลสําคัญดวยชีวิต แตทั้งนี้ตอง
เปนคนที่สุขุมรอบคอบ  รูวาควรจะทําอยางไรในเวลาฉุกเฉิน มิฉะนั้นอาจจะทําใหบุคคลสําคัญเสียชีวิตได 
  ๒.๙ เขาใจการปฐมพยาบาลขั้นตนและสามารถรักษาโรคประจําตัวของบุคคลสําคัญได 
  ๒.๑๐ มีความรูในเรื่องเครื่องมือส่ือสาร  เครื่องมือดับเพลิง  การคนหาและเก็บกูวัตถุระเบิด 
การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
  ๒.๑๑ มีความรูเกี่ยวกับมารยาทสังคม ระเบียบปฏิบัติทางพิธีการตาง ๆ  ทั้งของไทย และ 



  
๑๕ 

 
ตางประเทศ เพื่อจะวางตัวไดเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ  
 ๓. ขอพึงระวังในการปฏิบัติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
  ๓.๑ หามชักชวนบุคคลสําคัญสนทนา 
  ๓.๒ เมื่อจะเขาพื้นที่ที่ยังไมผานการตรวจสอบ  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองเขาไป
กอนบุคคลสําคัญประมาณ ๑ ฟุต ลวงหนา 
  ๓.๓ การเขา ออก จากลิฟท ใหเขาและออกกอนบุคคลสําคัญ  และตองมีหนาที่คอยกดปุม
ลิฟท 
  ๓.๔ ไมพยายามเขาจับกุม หรือตอสูพัวพันกับผูกอการราย  โดยรีบนําบุคคลสําคัญออกจาก
พื้นที่อันตรายโดยเร็ว 
  ๓.๕ ไมควรทําอะไรในลักษณะประจําจนเปนกิจวัตร 
  ๓.๖ พานหะตองมีคนเฝา  ตรวจเสนทางออก  เสนทางถอนตัวทุกครั้ง 
  ๓.๗ เมื่อเกิดเหตุรายจะไมตื่นตกใจ  แตใหตื่นตัวพรอมที่จะรับสถานการณดวยความมีสติ
ตลอดเวลา 
ตอนที่ ๓   การวางแผนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
 ๑. กลาวนํา 
  ในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญนั้น  จําเปนอยางยิ่งตองถือเปนระเบียบ
ปฏิบัติประจํา  แผนจําเปนตองบรรจุรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนตองปฏิบัติ โดยแจกจายใหกับฝายอํานวยการ 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ  และเจาหนาที่ระดับสูงเทานั้นที่ตองไดรับแผนสมบูรณ  นอกจากนัน้
แลว ระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการอื่น ๆ ก็ใหทราบเพียงเรื่องใหญ ๆ ของแผนและทําความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่โดยเฉพาะของแตละบุคคล  คําแนะนําตาง ๆ ตองงายตอการเขาใจและปฏิบัติตาม  
แผนที่ดีจะตองมีความออนตัว  แผนจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาดของภารกิจที่จะตองปฏิบัติ  มีเวลา
เพียงพอในการแจกจายตลอดจนการซักซอมการปฏิบัติที่ไดวางแผนไว  หนทางที่จะไปสูความสําเร็จใน
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญนั้น  อยูที่การวางแผนอยางละเอียดตอเนื่อง  เลือกใชมาตรการอยาง
รอบคอบพิถีพิถัน  การฝกอบรมและการนําเจาหนาที่มาใชใหเกิดประโยชน 
 ๒. แนวทางในการวางแผน 
  เปนแนวทางของผูบังคับบัญชาที่ใหกับเจาหนาที่ที่จัดทําแผน  เพื่อใชในการทําทบทวน
ประมาณการความมากนอยของแนวทางในการวางแผนจะเปลี่ยนแปลงหรือไมขึ้นอยูกับ 
  ๒.๑ ภารกิจของหนวย  ผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดกิจเฉพาะตาง ๆ ที่จะตองกระทํา
เพื่อใหบรรลุภารกิจนั้น และกําหนดกิจแบงขึ้นตามที่ตนพิจารณาเห็นเหมาะสม 
  ๒.๒ ปริมาณและความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลขาวสารที่มีอยู 



  
๑๖ 

 
  ๒.๓ สถานการณในขณะนั้น รวมทั้งประสบการณที่เคยไดรับ 
  ๒.๔ ความสามารถและความคุนเคยของหนวยปฏิบัติที่มีตอภูมิประเทศ ส่ิงแวดลอมของฝาย
ตรงขาม 
 ๓. ส่ิงที่ตองการในการวางแผน 
  ๓.๑ กําหนด วัน เวลา สถานที่ที่บุคคลสําคัญจะเดินทางไป  ตลอดจนประเภทของงานพิธี 
  ๓.๒ วิเคราะหสถานการณในพื้นที่ปฏิบัติงาน  โดยประมาณการณดานการขาว 
  ๓.๓ เหตุการณที่นาสนใจที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น เชน การลอบสังหารบุคคลสําคัญ  บุคคล
วิกลจริต  เปนตน 
  ๓.๔ การประสานงานกับเจาหนาที่ทหาร  ตํารวจ  ในพื้นที่ที่บุคคลสําคัญจะเดินทางไป 
  ๓.๕ กองบังคับการ (Command  Post)  สถานที่ตั้ง  หมายเลขโทรศัพท  นามเรียกขาน ฯลฯ 
  ๓.๖ สายการบังคับบัญชา และการติดตอส่ือสาร 
  ๓.๗ แบงมอบหนาที่ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติทั้งหมดในแผน  โดยอาจ
แบงเปนรายบุคคล เปนผลัด เปนชุด 
  ๓.๘ การแตงกายของเจาหนาที่ในแตละพื้นที่ และในแตละภารกิจ 
  ๓.๙ อาวุธยุทโธปกรณและเครื่องมือเครื่องใชของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  ๓.๑๐ คาใชจายพิเศษที่จําเปนตองใช เชน คาเชารถยนต  คายานพาหนะ ฯลฯ 
  ๓.๑๑ ขอหวงใยพิเศษในการรักษาความปลอดภัย 
 ๔. ขอพิจารณาในการทําแผน 
  ความลอแหลมตออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลสําคัญ  จะตองนํามาพิจารณาใน
รายละเอียดทุกขั้นตอนนับตั้งแตบุคคลสําคัญมาถึง  ขณะพบปะกับประชาชน  ขณะกลาวสุนทรพจน  ขณะ
นั่งเปนประธาน  ขณะใชลิฟท  ขณะที่อยูตามหางรานและที่โลงแจงในที่สาธารณะ  โดยเฉพาะชวงเวลาที่
เสี่ยงตอการถูกทํารายมากที่สุดคือชวงที่บุคคลสําคัญกําลังลงจากรถ  ขึ้นรถ  ขณะที่เดินเขาและออกจากที่
หมาย อยูทามกลางกลุมชนเหลานี้จะตองเตรียมการ จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยยืนระวังปองกันให
เหมาะสม 
 ๕.  ลักณะของแผน 
  สวนประกอบอันสําคัญของแผนก็คือ ตองมีหนทางปฏิบัติที่แนนอนและใหวิธีการปฏิบัติตาม
แผนนั้นดวย  แผนที่ดีจะมีลักษณะดังนี้ 
  ๕.๑  ตองสามารถบรรลุภารกิจ 
  ๕.๒ ตองอาศัยขอเท็จจริงและสมมติฐานที่เหมาะสม 
  ๕.๓ ตองใชอาวุธยุทโธปกรณที่มีอยู 
  ๕.๔ ตองมีการจัดตามความจําเปน 



  
๑๗ 

 
  ๕.๕ ตองมีความตอเนื่อง 
  ๕.๖ ตองมีการกระจายอํานาจ 
  ๕.๗ ตองมีการติดตอกันโดยตรงระหวางเจาหนาที่ระดับเดียวกัน 
  ๕.๘ ตองงาย ออนตัว และตองมีการควบคุม 
 ๖. ขั้นตอนการปฏิบัติในการทําแผน 
  ๖.๑ ขั้นเตรียมการ แบงเปน ๒ ขั้นตอน 
   ๖.๑.๑ การประสานงาน 

- ประสานงานเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของกับการเตรียมการตอนรับ 
- จัดสงชุดปฏิบัติการหาขาวทางลับ 
- จัดสงชุดสํารวจลวงหนา เพื่อสํารวจสถานที่ 

   ๖.๑.๒ การวางแผน 
- พิจารณาวางแผนใหเหมาะสมกับขาวที่ไดรับ 
- จัดทําแผนที่แสดงการวางกําลังของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และ

ฝายเกี่ยวของ 
- สรุปขาวในพื้นที่ ตลอดจนการจัดกําลังเสนอแผนการรักษาความปลอดภัย 

ใหบุคคลสําคัญทราบลวงหนา 
- จัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมแกไขสถานการณที่เกิดขึ้น 

  ๖.๒ ขั้นการปฏิบัติการ 
   ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ทุกสวน กําหนดหนาที่แตละชุด
ปฏิบัติงาน ที่ตองปฏิบัติในพื้นที่   จัดกําลังอยางไร  วางกําลังในพื้นที่อยางไร 
  ๖.๓ ขั้นการวิจารณและการรายงานหลังจากเสร็จภารกิจ 
   เปนการรวบรวม  สรุปปญหาอุปสรรค ขอขัดของ เพื่อจะไดดําเนินการแกไขมิใหเกิด
เหตุการณเชนนั้นอีก  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
   ๖.๓.๑ เพื่อเปนฐานขาวในการปฏิบัติคร้ังตอไป 
   ๖.๓.๒ เพื่อเปนแนวทางครั้งตอไป  โดยปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาแลว 
   ๖.๓.๓ เปนประวัติศาสตรของหนวยและชาติ 
การวิจารณจะไดผลดีที่สุด  ควรกระทําใหเร็วที่สุดภายหลังจากเสร็จภารกิจ  โดยผูรวมปฏิบัติภารกิจทั้งหมด
มาพรอมกันและวิจารณกันวา  เร่ืองตาง ๆ ที่ไดทําไปแลวนั้น มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด ทั้งนี้ให
รวมถึงการวิจารณในเรื่องไหวพริบ และเทคนิคในการปฏิบัติดวย  เพื่อใหเปนบทเรียนในการปฏิบัติภารกิจ
คร้ังแตไปใหดีขึ้น 
     



  
บทท่ี ๓ 

การรักษาความปลอดภยับุคคลสําคัญตามสถานที่ตาง ๆ  
 
ตอนที่ ๑   กรรมวิธีดําเนินการของผูประทุษราย 
 ฝายตรงขามยอมมีวิธีขัดขวางมิใหบุคคลสําคัญปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งไดหลายวิธีดวยกัน
นอกจากการทําราย หรือขัดขวางบุคคลสําคัญโดยตรงแลว  ยังอาจกระทําตอส่ิงที่มีผลบังคับถึงบุคคลสําคัญ
ทางออมได เชน กระทําตอครอบครัวบุคคลสําคัญ มิตรสหาย ผูรวมงานหรือผูสนับสนุน ฯ  
 ๑. วิธีดําเนินการ 
  ๑.๑ การทํารายรางกาย  เพื่อใหเกิดการบาดเจ็บ  ทุพพลภาพ  หรือถึงกับเสียชีวิต 
  ๑.๒ การคุกคาม  เพื่อใหเกิดความหวาดกลัวจนจําตองเปลี่ยนนโยบาย เชน ใชบัตรสนเทห 
การคุกคามทางสื่อมวลชน  หรือการใชการประชุมระหวางประเทศเปนเครื่องมือ 
  ๑.๓ การขูกรรโชก  โดยกระทําตอบุคคลสําคัญโดยตรงหรือตอครอบครัว  เพื่อตองการเงิน  
ผลทางการเมือง หรือเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น  
  ๑.๔ การหมิ่นประมาทและการทําใหอับอาย ไดแกการทําใหบุคคลสําคัญถูกเยยหยันอับอาย 
ตอสาธารณชน เชน การขวางปาไขเนา  ผลไมเนา ส่ิงปฏิกูล  ตัดสายไฟขณะปราศรัย  เขียนปายโปสเตอร
ลอเลียน ดาประจาน  เปนตน 
  ๑.๕ การลักพาตัว  เพื่อยึดไวเปนตัวประกันในการเจรจาตอรองใหจําเปนตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไข  บังคับเอาขาวสารจากผูถูกลักพา หรือมิใหผูถูกลักพาปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งในสิ่งที่กําลังจะ
กระทํา 
 ๒. เครื่องมือในการทําราย 
  ส่ิงของทุกชนิดที่ฝายตรงขามนํามาใชในการประทุษรายบุคคลสําคัญ  ยอมถือวาเปนอาวุธ
ทั้งสิ้น  ซ่ึงอาจจะเปนเครื่องมือ โดยสภาพมิใชอาวุธแตนํามาเปนอาวุธ เชน กอนอิฐ  ขวดน้ําอัดลม หมึก 
หรือมีสภาพเปนอาวุธ เชน มีด ขวาน ดาบ ธนู อาวุธเหลานี้เปนอาวุธที่ใชระยะประชิด หรือในระยะใกล ๆ 
ไมเกิดเสียงดัง  ผูประทุษรายที่ใชอาวุธประเภทนี้มักไดแก  ผูที่อยูใกลชิดกับบุคคลสําคัญ  บุคคลในที่
ทํางาน หรือบานพักของบุคคลสําคัญ  ผูเขาเยี่ยมหรือพบปะกับบุคคลสําคัญ  ผูที่มีความผิดปกติทางจิต  
เนื่องจากไมมีโอกาสหาอาวุธชนิดอื่นหรือไมทราบวาอาวุธชนิดนั้นจะเปนภัยเพียงไร 
  ๒.๑ อาวุธระยะใกล 
   ๒.๑.๑  ปนพกและมีด  เปนอาวุธที่ใชกันมากที่สุด  สําหรับปนพกใชไดผลในระยะ ๕–
๒๐ เมตร  พกติดตัวในลักษณะมิดชิด  ระยะหลังเริ่มมีการใชวัตถุระเบิดชนิดฆาตัวตายตาม  ถือเปนการ
กระทําในระยะใกล  การปฏิบัติการในลักษณะนี้จําเปนตองหาขาวกอน  อยางนอยจะไดรูเสนทางตาง ๆ 
และตองมีการซุมติดตามกอนจะเริ่มลงมือสังหาร 
 



  
๑๙ 

 
   ๒.๑.๒ อาวุธพิเศษ  เปนอาวุธที่คิดคนเพื่อใหสามารถนํามาเปนอาวุธในการลอบ
สังหารระยะใกลได เชน  ปนทําเปนกลองบุหร่ี  หรือทําเปนกลองถายรูป  ปนยิงเข็มยาพิษ  เปนตน 
  ๒.๒ อาวุธระยะไกล 
   การลอบสังหารจากอาวุธระยะไกล จะมาจากระยะมากกวา  ๒๐ ฟุตขึ้นไป  โดยใชปน
ไรเฟลติดกลองเล็ง  ซ่ึงพบวาใชกันมากที่สุด  ผูใชจะตองมีความรูในการใชอาวุธและไดรับการฝกฝนมา
อยางดี  ตองหาขาวลวงหนาเพื่อรูเสนทางการเดินทางของบุคคลสําคัญ และเลือกจุดลงมือสังหาร 
  ๒.๓  วัตถุระเบิด 
   มีวิธีการหลายอยางไมมีขอบเขตการใช  ระเบิดเวลามักพบบอยโดยศัตรูอาจตั้งระเบิด
เวลาตามสถานที่ที่บุคคลสําคัญจะไปปรากฏตัว หรือในที่พํานักอาศัย  ยานพาหนะ  การตั้งเวลาใหระเบิด  
มักกําหนดใหอยูในชวงที่เจาหนาที่จะแกไขสถานการณไดยากที่สุด  หรืออาจกําหนดใหมีการระเบิดขึ้น ๒ 
คร้ัง  โดยใหการระเบิดครั้งหลังสังหารผูที่จะมาชวยระงับเหตุ 
   ๒.๓.๑ วิธีการชุดชนวน 

- ลามสายไฟหรือสายชนวนจากระยะไกล 
- บังคับการจุดระเบิดจากเครี่องบังคับระยะไกล  (Remote Control) 
- ผูจุดระเบิดยอมตายโดยการนําระเบิดติดตัว 
- ใชวิธีกับระเบิด เชน จดหมายระเบิด  พัสดุระเบิด  ระเบิดเวลา หรือการฝง

กับระเบิดตามเสนทางที่ขบวนรถยนตบุคคลสําคัญผาน 
   ๒.๓.๒ วิธีการวางระเบิด 
      -    ผูวางระเบิดเปนผูวางเอง  โดยการปลอมตัวเขาไป  เล็ดลอดเขาไปวางใน
เวลาค่ําคืนหรือชวงปลอดคน หรือบุกเขาไปวางโดยใชอาวุธรวมดวย 
    -    ใชวานโดยผูวางระเบิดไมรูตัว โดยมากจะเปนพนักงานบริการ  พนักงาน
สงของ หรือบุรุษไปรษณีย  ซ่ึงบุคคลเหลานี้ไมรูวาสิ่งที่นําไปสงมีวัตถุระเบิดซุกซอนอยู 

- คนของผูวางระเบิดนําไปวางเองโดยแทรกซึมเขาไปในพื้นที่นั้น ๆ  
   ๒.๓.๓ กลไกการตั้งเวลาในวัตถุระเบิด 

- กลไกทางเคมี  โดยใชปฏิกิริยาตาง ๆ เชน ใชสารละลายกับวัตถุ 
- กลไกทางเมคานิค เชน ใชนาฬิกาปลุก  วัสดุกดทับ-เลิกกด หรือลวดสะดุด 
- ใชความกดอากาศ แสง หรือเสียง 

    - จุดชนวนโดยใชการถวงเวลาจากวัสดุ   เชน   ใชกานธูปที่จุดทิ้งไวปลอย
ใหไฟลามไปจุดกานไมขีด ๔ - ๕ กาน ซ่ึงผูกติดไวเพื่อจุดชนวนระเบิดอีกตอหนึ่ง 
๓. การปองกันแตละประเภท 
 การระวังปองกันภัยแตละประเภทที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลสําคัญนั้น   ไดแก    การประทุษรายดวย 



  
๒๐ 

 
วาจา  ดวยการชกตอย  อาวุธประจํากาย  อาวุธประทับบา  และดวยวัตถุระเบิด  การประทุษรายแตละ
ประเภทเหลานี้  จะมีมาตรการตอบโตแตกตางกันไปตามสภาพการณ  แตที่สําคัญเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญไมมีหนาที่ตองเขาตอสูกับคนราย  นอกจากจะกระทําเพื่อระวังปองกันใหเกิดความ
ปลอดภัยแกบุคคลสําคัญและนําบุคคลสําคัญออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วที่สุด  ตามแผนเผชิญเหตุที่
เตรียมไว และในกรณีที่คนรายเขาประชิดตัวบุคคลสําคัญมาก  ชุดติดตามจะใหเจาหนาที่ที่อยูใกลคนราย
มากที่สุดเขาขัดขวางคนรายดวยความสามารถที่มีอยู   เจาหนาที่ที่เหลือนําบุคคลสําคัญออกจากพื้นที่
อันตราย  โดยมีแนวทางปฏิบัติการระวังปองกัน มีดังนี้ 
  ๓.๑ ภัยดวยวาจา  เจาหนาที่จะตองไมโตเถียงและอยาปลอยใหบุคคลสําคัญดําเนินการใด ๆ 
ตอผูกลาววาจา  เมื่อจําเปนใหกันตัวบุคคลสําคัญออกไปจากสถานที่นั้น 
  ๓.๒ ภัยจากการชกตอย  ใหเจาหนาที่ที่อยูใกลคนรายหรืออยูในทิศทางที่คนรายวิ่งเขามา
ปะทะกับคนรายดวยการตอสูดวยมือเปลา  เพื่อปองกันมิใหเขาถึงบุคคลสําคัญ  เจาหนาที่ที่เหลือนําบุคคล
สําคัญออกหางจากพื้นที่นั้น และเมื่อมีการขวางปาสิ่งของใสบุคคลสําคัญใหเจาหนาที่ใชรางกายเขาบัง 
  ๓.๓ ภัยจากอาวุธประจํากาย   ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใชรางกายเขาขวางระหวาง
บุคคลสําคัญกับคนรายแลวทําการตอสูดวยวิธีการตาง ๆ โดยมิใหเสียการกําบัง    เจาหนาที่ที่เหลือพาบุคคล
สําคัญออกจากพื้นที่ทันที 
  ๓.๔ ภัยจากอาวุธประทับบา   ปฏิบัติเชนเดียวกับภัยจากอาวุธประจํากาย 
  ๓.๕ ภัยจากวัตถุระเบิด  ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขาบังบุคคลสําคัญ แลวจับบุคคล
สําคัญนอนราบลงพับพื้นพรอมใชรางกายของตนครอมบุคคลสําคัญ  จากนั้นนําบุคคลสําคัญออกจากพื้นที่ 
ตอนที่ ๒   การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางบก 
 ๑.  หลักการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินทางดวยเทา  มีขอพิจารณาในการวางตัวและจํานวน
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ในขณะเดินเทา ดังนี้ 
  ๑.๑ ขาวสารที่มีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลสําคัญ 
  ๑.๒ ประเภทของพิธีการที่บุคคลสําคัญตองไปรวมงาน 
  ๑.๓ ความตองการในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
  ๑.๔ ลักษณะการวางตัวใหเขากับพิธีการหรือสถานการณนั้น 
  ๑.๕ การใชรางกายของเจาหนาที่เปนเกราะคุมกันใหกับบุคคลสําคัญ 
  ๑.๖ การรักษาภาพพจนของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  ๑.๗ การสังเกตการณและเตรีมพรอมทางดานจิตใจของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  

รูปแบบการวางตัวเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย ตองนํามาดัดแปลงใหเขากับ
สถานการณ 



  
๒๑ 

 
แมจะใชรูปแบบที่ไดรับการฝกฝนมาเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ  แตในขณะเดียวกันก็จะตองสามารถปรับ
ตําแหนงของเจาหนาที่ไดเมื่อมีความจําเปน  โดยถือหลักเพื่อใหบุคคลสําคัญมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน  หัวหนาชุดติดตามจะตองนําบุคคลสําคัญออกใหพนจากพื้นที่อันตราย  และนําไปยังสถานที่
ปลอดภัย  ซ่ึงไดจัดทําไวในแผน  ซ่ึงในการปฏิบัตินี้หัวหนาชุดติดตามจะตองทราบรายละเอียดของพื้นที่
ปฏิบัติการจากชุดสํารวจลวงหนาและในระหวางเดินทางใกลจะถึงที่หมายจะตองติดตอกับชุดสวนลวงหนา 
เพื่อทราบสถานการณในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
  พื้นที่รับผิดชอบของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย   ในรูปขบวนเดินนี้จะถือเปน ๓๖๐ องศา 
ตลอดเวลาสําหรับทิศทางที่บุคคลสําคัญเดิน จะถือเปนทิศ ๑๒ นาฬิกาเสมอ  และขณะอยูในรูปขบวนเดิน 
ถาเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งตองออกไปจากรูปขบวนเดิน  ตําแหนงของเจาหนาที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงทนัท ี
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด  กลาวโดยสรุปก็คือรูปขบวนตองมีการออนตัวได 
 ๒. รูปแบบการวางกําลังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  (Agent  Composition  within   Protective 
Formations) 
  ๒.๑ เจาหนาที่ ๑ คน 
   ใชในกรณีเดียว คือ ในโอกาสที่บุคคลสําคัญอยูในพื้นที่ปลอดภัย และใชเมื่อเดินจาก
หองหนึ่งไปยังอีกหองหนึ่งในที่พักหรือในพื้นที่อ่ืนที่มีการรักษาความปลอดภัยทัดเทียมกับในที่พัก  โดยมี 
หน.ชุดติดตามรับผิดชอบพื้นที่ ๓๖๐ องศา 
 

เจาหนาที่ ๑ คน (One  Agent) 
 
 
    หัวหนาชุดสวนลวงหนา 
 
 
    บุคคลสําคัญ 
  
 
    หัวหนาชุดติดตาม   
 
 
 
 

ADV 

   P 

 DL 



  
๒๒ 

 
  ๒.๒ เจาหนาที่ ๒ คน  (Two  Agent) 
   ปกติใชในโอกาสที่อยูภายในอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัย เชน ที่พักชั่วคราวหรือ
การไปปรากฏตัวในที่รับแขกสวนตัว  ประกอบดวย 
   ๒.๒.๑ หัวหนาชุดติดตาม  (Detail  Leader)  DL 
   ๒.๒.๒ รองหัวหนาชุดติดตาม  (Shift  Leader)  SL 
 
 

เจาหนาที่ ๒ คน   (Two  Agent) 
 
 
    หัวหนาชุดสวนลวงหนา 
 
 
    บุคคลสําคัญ 
  
 
 รองหัวหนาชุดติดตาม หัวหนาชุดติดตาม   
 
  ๒.๓  เจาหนาที่ ๓ คน  (Three  Agent)   ประกอบดวย 
   ๒.๓.๑ หัวหนาชุดติดตาม  (Detail  Leader)  DL 
   ๒.๓.๒ รองหัวหนาชุดติดตาม  (Shift  Leader)  SL 
   ๒.๓.๓ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Left  Rear)  LR 
  รูปขบวนนี้แบงออกเปน ๒ แบบ คือ 
  แบบที่ ๑   ล่ิมแหลมหนา  ใชรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ซ่ึงประชาชนไมหนาแนน  และใช
ในกรณีไมเปนทางการเชน  ไปชมภาพยนตร  ฟงเพลง และอื่น ๆ เปนการจัดกําลังขนาดเล็กที่สุดในขณะ
ออกนอกสถานที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี 
  แบบที่ ๒   ล่ิมแหลมหลัง    ใชในโอกาสที่รับแขกหรือปราศรัย 

 
 
 

   P 

 DL 

ADV 

SL 



  
๒๓ 

 
เจาหนาที่ ๓ คน  (Three  Agent) 

แบบที่ ๑   ล่ิมแหลมหนา 
 
 
    หัวหนาชุดสวนลวงหนา 
 
                                    รองหัวหนาชุดติดตาม  
 
 
    บุคคลสําคัญ 
  
    เจาหนาที่ปฏิบัติการ หัวหนาชุดติดตาม   
 
 

เจาหนาที่ ๓ คน  (Three  Agent) 
แบบที่ ๑   ล่ิมแหลมหลัง 

 
 
    หัวหนาชุดสวนลวงหนา 
 
 
 
    บุคคลสําคัญ 
 
    เจาหนาที่ปฏิบัติการ หัวหนาชุดติดตาม   
 
                                     รองหัวหนาชุดติดตาม 
 
  ๒.๔ เจาหนาที่ ๔ คน  (Four  Agents)   ประกอบดวย 
   ๒.๔.๑ หัวหนาชุดติดตาม  (Detail  Leader)  DL 
   ๒.๔.๒ รองหัวหนาชุดติดตาม  (Shift  Leader)  SL 
   ๒.๔.๓ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Right  Rear)  RR 
   ๒.๔.๔ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Left  Rear)  LR 

   P 

 DL 

ADV 

SL 

SL 

   P 

 DL 

ADV 

SL 

SL 



  
๒๔ 

 
   รูปขบวนนี้แบงออกเปน ๒ รูปแบบ คือ  
   แบบที่ ๑    แบบสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน  (Diamond  Formation)  เปนรูปขบวนการ
วางกําลังที่ใหการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญไดเปนอยางดี  กรณีเมื่อจําเปนตองผานฝูงชนจํานวนมาก 
หรือการใหสัมภาษณส่ือมวลชนและตองการคุมกันอยางหนาแนน  ซ่ึงสามารถปองกันไดทุกทิศทาง  แต
บุคคลสําคัญสวนมากมักไมชอบรูปแบบการวางกําลังแบบนี้เนื่องจากไมไดสัมผัสกับประชาชนอยางใกลชิด 
 

เจาหนาที่ ๔ คน  (Four  Agent) 
แบบที่ ๑   แบบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน  (Diamond  Formation) 

 
    หัวหนาชุดสวนลวงหนา 
 
       เจาหนาที่ปฏิบัติการ 
 
    บุคคลสําคัญ 
 
    เจาหนาที่ปฏิบัติการ หัวหนาชุดติดตาม   
 
                                     รองหัวหนาชุดติดตาม 
 
   แบบที่ ๒    แบบกลองสี่เหล่ียม  (Box  Formation)  การวางกําลังแบบนีจ้ะใชสถานการณที่
บุคคลสําคัญเดินทางในที่โลงและประชาชนถูกกันใหหางออกไปเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะมี ๒ นาย 
ยืนใกลตัวบุคคลสําคัญเพื่อสามารถชวยเหลือไดทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  ขอเสียอยูที่ความปลอดภัยดานหลัง
บุคคลสําคัญจะมีนอยลง  และโอกาสที่จะสังเกตเห็นภัยลวงหนามีนอย  การวางกําลังแบบนี้บุคคลสําคัญมัก
ชอบใชเพราะไมมีเจาหนาที่เดินบังหนาบังหลัง ซ่ึงจะสะดวกในการแสดงความเปนกันเองกับประชาชน 
 

เจาหนาที่ ๔ คน  (Four  Agent) 
แบบที่ ๑   แบบกลองสี่เหลี่ยม  (Box  Formation) 

 
    หัวหนาชุดสวนลวงหนา 
 
  เจาหนาที่ปฏิบัติการ                                                                                   เจาหนาที่ปฏิบัติการ 
 
    บุคคลสําคัญ 
   
                 รองหัวหนาชุดติดตาม                    หัวหนาชุดติดตาม                

   P 

 DL LR 
SL 

RR 

ADV 
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 DL 

LR 

SL 

RR 

ADV 



  
๒๕ 

 
  ๒.๕ เจาหนาที่ ๕ คน  (Pentagon  Agents)   ประกอบดวย 
   ๒.๕.๑ หัวหนาชุดติดตาม  (Detail  Leader)  DL 
   ๒.๕.๒ รองหัวหนาชุดติดตาม  (Shift  Leader)  SL 
   ๒.๕.๓ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Right  Rear)  RR 
   ๒.๕.๔ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Left  Rear)  LR 
   ๒.๕.๕ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Agent)  A 
 

เจาหนาที่ ๕ คน  (Pentagon  Agents) 
 
 
    หัวหนาชุดสวนลวงหนา 
 
                                                                          เจาหนาที่ปฏิบัติการ                 
 
  เจาหนาที่ปฏิบัติการ                                                                            เจาหนาที่ปฏิบัติการ 
 
                                                                       บุคคลสําคัญ 
 รองหัวหนาชุดติดตาม                    หัวหนาชุดติดตาม                
 
 
 
  ๒.๖ เจาหนาที่ ๕ คน  (Pentagon  Agents)   ประกอบดวย 
   ๒.๖.๑ หัวหนาชุดติดตาม  (Detail  Leader)  DL 
   ๒.๖.๒ รองหัวหนาชุดติดตาม  (Shift  Leader)  SL 
   ๒.๖.๓ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Right  Rear)  RR 
   ๒.๖.๔ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Left  Rear)  LR 
   ๒.๖.๕ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Agent)  A 
   ๒.๖.๖ เจาหนาที่ปฏิบัติการ  (Agent)  A 
  รูปขบวนนี้ใชในกรณีที่มีฝูงชนหนาแนนมาก   หรือบางครั้งจําเปนตองพาบุคคลสําคัญฝาวง
ลอมของฝูงชน  ซ่ึงสามารถทําวงลอมเพื่อปองกันบุคคลสําคัญ  โดยปรับรูปขบวนวงลอมใหเล็กลงจนเกือบ
ชิดกัน  แลวใชมือซายจับเข็มขัดหรือจับมือในลักษณะมัดขาวตม  พาบุคคลสําคัญไปยังที่หมาย  โดย
หัวหนาชุดติดตามเปนผูกําหนดทิศทาง 

   P 

 DL 

LR 

SL 

RR 

ADV 

LR 



  
๒๖ 

 
 

เจาหนาที่ ๖ คน  (Hexagon  Agents) 
 
 
    หัวหนาชุดสวนลวงหนา 
 
 
                                                                          เจาหนาที่ปฏิบัติการ                 
 
  เจาหนาที่ปฏิบัติการ                                                                            เจาหนาที่ปฏิบัติการ 
 
                                                                       บุคคลสําคัญ 
 รองหัวหนาชุดติดตาม                    หัวหนาชุดติดตาม                
 
                                                                                       เจาหนาที่ปฏิบัติการ 
 
 
 
 ๓. การรักษาความปลอดภัยขณะเดินทางดวยรถยนตและขบวนรถยนต 
  การเลือกใชรถยนตในการรักษาความปลอดภัยนั้น  ยานพาหนะทุกคันตองอยูในสภาพดีเลิศ
และควรจะไดมีการตรวจตราเปนประจํา  เพื่อกําจัดขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  รถเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย ควรจะตามหลังรถบุคคลสําคัญใหใกลที่สุด  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก  รถนําขบวน
ควรอยูหางจากรถบุคคลสําคัญพอสมควร  เพื่อสังเกตเห็นอันตรายและรายงานสภาพผิดปกติตาง ๆ ได
ทันเวลา  รถยนตสํารองเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหสามารถใชไดทันทวงทีหากมีเหตุการณฉุกเฉิน  รถทุกคันใน
ขบวนตองมีเครื่องมือส่ือสารสามารถติดตอกันไดตลอดเวลา  กรณีมีเหตุซ่ึงจําเปนตองใหการรักษาความ
ปลอดภัยอยางเต็มที่  อาจใชยานพาหนะลวงหนึ่งหรือสองคัน  โดยมีบุคคลซึ่งมีรูปรางหนาตาคลายบุคคล
สําคัญรวมขบวนไปดวย  เมื่อบุคคลสําคัญไมไดอยูในรถยนต พลขับรถบุคคลสําคัญ และพลขับรถติดตาม 
ควรทําการตรวจการณ ระมัดระวังขบวนรถของบุคคลสําคัญ  ไมควรนั่งพักอยูในรถของตน  ควรอยูใกล ๆ 
ในสภาพเตรียมพรอมที่จะออกรถไดตลอด  ตองประสานงานกับพลขับรถคันอื่น ๆ ในขบวนในลักษณะ
ทํางานเปนทีม   ควรมีกระจกเล็ก ๆ ไวสองดูใตทองรถของบุคคลสําคัญ  เพราะอาจะมีการลอบนําระเบิดมา
วางไวใตทองรถได 
 

 

   P 
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SL 

RR 

ADV 
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A 



  
๒๗ 

 

. 
 
 
 
 
 



  
๒๘ 

 
รถตรวจเสนทาง  (Pilot  Car) 
 -  ตรวจและรายงานสภาพเสนทางจราจรลวงหนาขบวนรถ ๒ - ๕ นาที 
 -  ควรมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ๑ คน ประจําอยู 
 -  อาจอยูหางจากตนขบวนตั้งแต ๑๐๐ เมตร ถึง ๑ กิโลเมตร 
รถจักรยานยนต  (Motorcycle) 
 -  ใชสําหรับกันรถอื่นที่อาจเขามาในเสนทาง 
 -  ใชกั้นการจราจรตามทางแยก 
 -  ใชนําหนาขบวนรถ เพื่อเปนเกียรติแกบุคคลสําคัญ 
รถนําขบวน  (Lead  Car) 
 -  ใชเพื่อควบคุมจราจร และนําขบวนเขาที่หมาย 
 -  อาจใชรถตํารวจทางหลวง  เนื่องจากสามารถสั่งการแกตํารวจทองที่ตามเสนทางที่ผาน โดยผู
ควบคุมขบวนอาจอยูในรถคันนี้ 
รถบุคคลสําคัญ   (Limousine) 
 -  ควรเปนรถที่มีสมรรถนะดีที่สุด 
 -  ตองตรวจสอบสภาพกอนนําไปใชงาน 
 -  ภายในรถประกอบดวย  พลขับ  หัวหนาชุดติดตาม และบุคคลสําคัญ 
รถติดตาม  (Follow  Car) 
 -  อาจจะมี ๒-๓ คัน  แลวแตสถานการณ 
 -  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะอยูในรถเหลานี้ทั้งหมด 
 -  ทําหนาที่เปนรถกีดขวาง สกัดกั้น ใหกับรถบุคคลสําคัญ เพื่อไมใหรถคันอื่นเขาใกลหรือตอทาย 
 -  ในรถตองมีอุปกรณพิเศษ เชน หนากากปองกันไอพิษ  เครื่องปฐมพยาบาล  เครื่องชวยหายใจ 
เสื้อเกราะกันกระสุน หรือปนกล 
รถคณะเจาหนาท่ี    (Staff  Car)   เปนรถของคณะเจาหนาที่ทํางาน หรือ คณะติดตามของบุคคลสําคัญ 
รถพยาบาล  (Ambulance)    จะอยูในขบวนรถ  กรณีที่บุคคลสําคัญมีขาวสารขั้นตนเกี่ยวกับโรคประจําตัว  
ภายในรถจะมี  แพทย  พยาบาล และ อุปกรณปฐมพยาบาลครบถวน 
รถสํารอง  (Reserve  Car)    เปนรถที่จัดไวสํารองกรณีรถบุคคลสําคัญเกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือขัดของ 
รถปดทายขบวน  (Tail  Car)   มีหนาที่ระวังปองกันรถคันอื่นแซงขบวน หรือ ตัดขบวน  รายงานขาวสาร
ของขบวนใหผูควบคุมขบวนรถทราบ  
 
 



  
๒๙ 

 

 
 
 



  
๓๐ 

 
  ๓.๓  ความรับผิดชอบของพลขับ และเทคนิคการขับรถ 
   ๓.๓.๑  เมื่อรถบุคคลสําคัญจะเลี้ยว ใหเคลื่อนรถชิดขอบดานในของถนน  เพื่อเปดชอง
ใหรถติดตามเขามาชวยกั้นเสนทางให 
   ๓.๓.๒ พลขับรถบุคคลสําคัญตองถือเสมือนวารถติดตามเปนรถคันเดียวกัน  ในเวลาที่
จะเขาจอด หรือผานจุดที่นาจะเปนอันตราย ตองมีที่วางสําหรับรถ ๒ คันเสมอ 
   ๓.๓.๓ พลขับรถติดตาม  ตองกําหนดจุดจอดรถที่สามารถปองกันใหกับรถของบุคคล
สําคัญได  แมในขณะที่กําลังจะออกเดินทางหรือขณะใกลจะถึงที่หมาย   ปกติจะจอดรถใกลกับรถบุคคล
สําคัญ แตจะไมอยูในแนวเดียวกับขบวนรถ  เพื่อสามารถจะเคลื่อนที่ออกไดตลอดเวลา 
   ๓.๓.๔ ใชเทคนิคการขับรถติดตามคอยกันรถตาง ๆ ที่จะเขาใกลรถบุคคลสําคัญ โดย
ขับเยื้องไปทางดานขวาหรือดานซายในลักษณะครอมชองทาง  ทั้งนี้ระวังรถขนาดเล็กที่สามารถจะผานเขา
มาประชิดรถบุคคลสําคัญได 
   ๓.๓.๕ การปฏิบัติเมื่อขบวนรถหยุดทามกลางจราจร 
    -  รถบุคคลสําคัญ เมื่อหยุดตองมีที่วางดานหนาเพื่อเล้ียวออกได  และตองไม
หยุดคูขนานกับรถคันอื่นในลักษณะประตูตรงประตู 
    -   รถติดตาม  จอดหลังรถบุคคลสําคัญไปทางซาย เพื่อขวางไมใหรถที่มา
ดานหลังขับขึ้นมาคูกับรถบุคคลสําคัญ และการจอดตองใหมีที่วางพอที่จะเคลื่อนที่ไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
    -  รถติดตาม   จะตองใหความสนใจเปนพิเศษ  กับรถที่มาจอดขนานกับรถ
บุคคลสําคัญ   
    

ภาพการปฏิบตัิในการขบัรถติดตาม 
 

  รูปขบวนแบบพื้นฐาน    (The Basic Configuration) 



  
๓๑ 

…. 
 
 
 
 
 
 



  
 

……… 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 



  
๓๔ 

 
  ๓.๔ การชักลอม  (Running The Fenders) 
   เปนมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ขณะที่ขบวนรถ
บุคคลสําคัญเคล่ือนที่ดวยความเร็วต่ําอยางชา ๆ ในหมูฝูงชนที่คอนขางมากหรือหนาแนน  การปฏิบัติ
กระทําไดดังนี้ 
   ๓.๔.๑ ใชเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในรถติดตามดําเนินการ  โดยจะใชเจาหนาที่
หลังซายและหลังขวาวิ่งไปที่ประตูดานหลังทั้งสองขางของรถบุคคลสําคัญ เพื่อใหการตรวจการณและคุมภัย 
   ๓.๔.๒ เมื่อฝูงชนหนาแนนและเขาใกลรถบุคคลสําคัญ จะเพิ่มเจาหนาที่อีก ๒ คน คือ 
รอง หน.ชุดติดตาม กับเจาหนาที่ที่เหลือ  โดยรอง หน.ชุดติดตามจะเขาไปแทนเจาหนาที่ในตําแหนงประตู
ดานซาย และเจาหนาที่ผูนั้นจะเลื่อนไปอยูบริเวณลอหนาซาย  ทางดานขวาก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน 
   ๓.๔.๓ ในการถอนตัวขึ้นรถจะใชชะลอความเร็วในการเดิน   เมื่อรถติดตามขึ้นมาทัน

ก็จะขึ้นรถ  โดยจะไมมีการวิ่งกลับมาขึ้นรถ 
 

  ๓.๕ การเคลื่อนยายบุคคลสําคัญจากขบวนรถโดยไมมีภัยคุกคาม 
   ในกรณีที่รถบุคคลสําคัญไมสามารถเคลื่อนที่ไปได  เนื่องจากการขัดของของระบบ
เครื่องยนต  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีวิธีการที่จะนําบุคคลสําคัญลงจากรถคันที่ขัดของเคลื่อนยายไป
ยังรถสํารองหรือรถติดตามไดอยางปลอดภัย  โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๕.๑ หัวหนาชุดติดตาม  แจงใหรองหัวหนาชุดในรถติดตามทราบวาจะมีการ
เคลื่อนยายบุคคลสําคัญไปยังรถสํารอง 
   ๓.๕.๒ รถทั้งสองเคลื่อนไปยังจุดที่ปลอดภัย   รถสํารองอยูทางดานซาย  รถบุคคล
สําคัญอยูทางดานขวาจอดเทียบกัน  โดยรถติดตามอยูดานหลังกึ่งกลางรถทั้งสองและเปดประตูกําบังไว 
   ๓.๕.๓ หัวหนาชุดติดตามลงจากรถ เพื่อนําบุคคลสําคัญที่การเคลื่อนยายไปยังรถ
สํารอง  โดยใชประตูรถของทั้งสองคันเปนที่กําบัง  เจาหนาที่รถติดตามคุมกันรอบรถทั้งสอง 

 



  
 
๓๕ 

 
   ๓.๕.๔ บุคคลสําคัญเขาที่นั่งเรียบรอย  หัวหนาชุดติดตามเขานั่งตําแหนงเดิม เจาหนาที่
ชุดติดตามกลับเขารถติดตามเคลื่อนที่เขารูปขบวน พลขับรถบุคคลสําคัญและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

ประจําอยูกับรถที่เสียเพื่อดําเนินการตอไป 
  ๓.๖ การเคลื่อนยายบุคคลสําคัญจากขบวนรถเมื่อถูกโจมตี 
   กรณีขบวนรถบุคคลสําคัญถูกโจมตี  ไมสามารถจะเคลื่อนที่ไปได  หัวหนาชุดติดตาม
จะเปนผูส่ังการใหทําการเคลื่อนยายบุคคลสําคัญไปยังรถของเจาหนาที่ติดตาม  โดยกระทําดังนี้ 
   ๓.๖.๑ เมื่อมีรถขวางหนาทําใหรถบุคคลสําคัญไมสามารถเคลื่อนทีไปได จะใชรถ
ติดตามดันรถบุคคลสําคัญซึ่งอาจจะชนสิ่งกีดขวางเพื่อเปดเสนทาง 
   ๓.๖.๒ หลังจากพนพื้นที่อันตรายแลว  พลขับรถติดตามนํารถขึ้นไปเทียบรถบุคคล
สําคัญในทิศทางตรงขามกับทิศทางที่ถูกโจมตี 
   ๓.๖.๓ รองหัวหนาชุด พรอมเจาหนาที่หลังซายลงจากรถเขายิงตอสูกับผูกอการราย 
เพื่อคุมกันการเคลื่อนยาย  เจาหนาที่หลังขวาและที่เหลือเขาคุมกันระวังปองกันดานตรงขาม 
   ๓.๖.๔ หัวหนาชุดปนขามเบาะหนามาเบาะหลัง  พาบุคคลสําคัญขึ้นรถติดตาม         
รองหัวหนาชุดถอนตัวขึ้นรถติดตาม      แลวรีบเคลื่อนที่พาไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว        โดยมีพลขับรถ 

 
 
 
 



  
 
 

๓๖ 
 
บุคคลสําคัญ และเจาหนาที่ที่เหลืออยูกับรถบุคคลสําคัญดําเนินการยิงคุมกันให 
 

  ๓.๗ การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยขณะขบวนเขาที่หมาย 
   ในขณะที่ขบวนรถบุคคลสําคัญกําลังจะเขาที่หมาย  จะตองประสานการติดตอกับชุด
สวนลวงหนา  โดยขอทราบขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ ของบุคคลสําคัญ  โดยหัวหนาชุดสวนลวงหนาจะ
รายงานใหหัวหนาชุดติดตามทราบในเรื่องกําหนดการที่บุคคลสําคัญตองปฏิบัติ  จํานวนผูมาใหการตอนรับ  
มีการมอบสิ่งของอะไรบาง  จํานวนเทาใด  มีลักษณะพิเศษอยางไร  จํานวนประชาชนที่ใหการตอนรับ  
ส่ือมวลชน  มีการขอสัมภาษณหรือไม  ถามีเกี่ยวกับเรื่องอะไร  รวมขาวสารอื่น ๆที่จําเปน 
   พลขับรถบุคคลสําคัญชะลอความเร็ว  เพื่อใหเจาหนาที่ในรถติดตามลงจากรถทําการ
ชักลอม  เขาสังเกตการณและคุมกัน  ในขณะที่การจอดรถจะจอดตรงจุดที่หัวหนาชุดสวนลวงหนายืนให
สัญญาณการจอด 
   พลขับรถติดตามจะจอดรถใกลกับรถบุคคลสําคัญ  แตจะไมอยูในขบวน  เพื่อให
สามารถพรอมจะเคลื่อนที่ออกไดตลอดเวลา 
   บุคคลสําคัญลงจากรถ  เจาหนาที่ชุดติดตามทั้งหมดเขามาเดินอยูในรูปขบวนการวาง
กําลังนําบุคคลสําคัญเขาที่หมาย  ณ  ขณะนี้ประตูรถบุคคลสําคัญยังเปดอยู  ถาเกิดเหตุการณขึ้นชุดติดตาม
จะพาบุคคลสําคัญกลับขึ้นรถและออกจากพื้นที่นั้นทันที 
    

 
 



  
 
 

๓๗ 
 

การปฏิบตัิการรักษาความปลอดภัยขณะขบวนรถเขาท่ีหมาย 

  ๓.๘ การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยขณะขบวนรถออกจากที่หมาย 
   ขณะบุคคลสําคัญจะออกจากที่หมายมาขึ้นรถนั้น จะตองเขมงวดเปนพิเศษ  เพราะเปน
ชวงที่ลอแหลมตออันตรายมากที่สุด  การปฏิบัติจะคลายกันกับการรักษาความปลอดภัยขณะเขาที่หมายคือ 
   หัวหนาชุดติดตามจะแจงใหขบวนรถทราบ  หัวหนาชุดรักษาความปลอดภัยประจํา
สถานที่  (Site  Agent)   จะรออยูที่ขบวนรถและจะเปนผูเปดประตูใหบุคคลสําคัญ  โดยมีชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจําสถานที่เขาชักลอมรถบุคคลสําคัญไประยะหนึ่งจนกวาจะพนฝูงชนที่หนาแนน  หากไมมี
ชุดรักษาความปลอดภัยประจําสถานที่  หัวหนาชุดติดตามจะเปนผูเปดประตูรถใหบุคคลสําคัญ และชุด
ติดตามจะดําเนินการชักลอมรถบุคคลสําคัญแทน 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

๓๘ 
 

การปฏิบตัิการรักษาความปลอดภัยขณะขบวนรถออกจากที่หมาย 

 
 
ตอนที่ ๓   การักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางน้ํา 
 ๑. กลาวนํา 
  ในบางโอกาสบุคคลสําคัญอาจจะตองเดินทางโดยเรือเพื่อปฏิบัติภารกิจหรือเพื่อทัศนศึกษา
และชวทิวทัศนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดขบวนเรือคุมกัน  เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา 
แกบุคคลสําคัญดังกลาว  โดยทั่วไปการจัดรูปขบวนเรือคุมกันจะแบงออกเปน ๒ ระดับคือ คือ บุคคลสําคัญ
ระดับพระราชอาคันตุกะ หรือบุคคลสําคัญระดับแขกของรัฐบาล  และบุคคลสําคัญระดับแขกของ ทร.  ซ่ึง
แนวทางการจัดรูปขบวนเรือจะไมแตกตางกันมากนัก  จํานวนเรือคุมกันอาจปรับแตงไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 



  
๓๙ 

 
รูปขบวนเรือในการรักษาความปลอดภัยบคุคลสําคัญ 

 

 
 ๒. รูปขบวนเรือในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
  ๒.๑ เรือกรุย   มีหนาที่ 
   ๒.๑.๑ ปฏิบัติหนาที่แจงเตือนเรือลําอื่นเพื่อเปดทางใหขบวน 
   ๒.๑.๒ กันเรือลําอื่นใหพนจากเสนทางที่ขบวนเรือจะผาน 
   ๒.๒.๓ เปนเรือลวงหนาโดยมีระยะตอจากเรือนําขบวน ๑๐๐ – ๓๐๐ เมตร 
   ๒.๒.๔ ปกติตามลําน้ํามักจะมอบหมายใหกรมเจาที่เปนผูจัดเรือกรุย 
 
 
 
 



  
๔๐ 

 
   ๒.๒ เรือนําขบวน  มีหนาที่ 
   ๒.๒.๑ เปนเรือคุมกันดานหนาเรือบุคคลสําคัญ 
   ๒.๒.๒ ระมัดระวังมิใหเรือลําอื่นแลนตัดหนาเรือบุคคลสําคัญ 
   ๒.๒.๓ มีระยะตอจากเรือบุคคลสําคัญประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐  เมตร 
   ๒.๒.๔ ปกติกองทัพเรือจะจัดเรือตรวจการณชายฝง (ตกช.) เปนเรือนําขบวน 
  ๒.๓ เรือบุคคลสําคัญ 
   ๒.๓.๑ จัดเปนเรือสําหรับบุคคลสําคัญและคณะ อาจเปนเรือยนตหลวงจากกองทัพเรือ 
หรือเรือพาณิชยที่ไวเฉพาะ 
   ๒.๓.๒ ตองมีการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาถึง 
    ๒.๓.๒.๑ ชนิด  ขนาด และความสามารถของเรือในการที่ตอตานตอสภาพ
ลมฟาอากาศและคลื่นลม   
    ๒.๓.๒.๒ มีการตรวจสภาพเรืออยางละเอียด  โดยรวมกับผูรับผิดชอบทาง
เรือลํานั้น และทดลองขับ 
    ๒.๓.๒.๓ ตรวจสอบขั้นตนวา มีบุคคลที่ไมมีหนาที่หรือมีวัตถุหีบหอแอบ
ซอนไปในเรือหรือไม 
    ๒.๓.๒.๔ ใชมนุษยกบหรือประดาน้ําตรวจใตทองเรือ เพื่อหาเครื่องมือกอ
วินาศกรรม 
    ๒.๓.๒.๕ หัวหนาคนครัวนําตรวจอาหาร  หองเย็นเก็บอาหาร  ครัว และ
หองอาหาร 
    ๒.๓.๒.๖ ทดลองเครื่องมือส่ือสาร 
    ๒.๓.๒.๗ ตรวจสอบเครื่องชวยชีวิตยามฉุกเฉินมีเพียงพอและใชการได 
    ๒.๓.๒.๘ ตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิงทุกชนิด เคยมีการซอมเมื่อเกิดอัคคีภัย
บนเรือหรือไม 
    ๒.๓.๒.๙ ถาเปนเรือใหญควรมีลานสําหรับจอด ฮ. ลงจอดไดดวย 
    ๒.๓.๒.๑๐ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองคอยสังเกตดูเรือลําอื่น ๆ ที่จะ
เขามาเทียบกับเรือบุคคลสําคัญ 
  ๒.๔  เรือคุมกัน  มีหนาที่ 
   ๒.๔.๑ เปนเรือคุมกันกราบ ขวา-ซาย  มีระยะเคียงจากเรือบุคคลสําคัญประมาณ ๕๐–
๑๐๐ เมตร 
   ๒.๔.๒ ปฏิบัติหนาที่กันมิใหเรือลําอื่นเขาใกลเรือบุคคลสําคัญ 
   ๒.๔.๓ รักษาความปลอดภัยและระงับเหตุรวมกับขบวนเรือคุมกันเมื่อเกิดสถานการณ 



  
๔๑ 

 
ฉุกเฉิน  โดยประสานการปฏิบัติกับผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
   ๒.๔.๔ ปกติจะมอบหมายใหตํารวจน้ําจัดเรือคุมกัน  ซ่ึงบางครั้งอาจมีความจําเปนตอง
จัดถึง ๔ ลํา  โดยแบงความรับผิดชอบในการคุมกันกราบละ ๒ ลํา  โดยมีเรือบุคคลสําคัญอยูตรงกลาง 
  ๒.๕ เรือสํารอง  เปนเรือที่จัดสํารองไวกรณีเรือบุคคลสําคัญเกิดเหตุฉุกเฉินหรือขัดของ 
  ๒.๖ เรือปดทายขบวน   มีหนาที่ระวังปองกันเรือลําอื่นแซงขบวนหรือตัดขบวน  รายงาน
ขาวสารของขบวนเรือใหผูอํานวยการรักษาความปลอดภัยทราบ ปกติกองทัพเรือจะเปนผูจัด 
  ๒.๗ เรือแลนตรวจริมฝงมีหนาที่แลนตรวจริมฝงทั้งสองดานเพื่อใหการรักษาความปลอดภัย 
เปนการแลนตรวจโดยอิสระไมตองเขาขบวนเรือ  แตใหแลนตรวจดวยความเร็วที่ไมทําใหเกิดคลื่นที่เปน
อันตรายแกเรืออ่ืน ๆ ปกติกองทัพเรือหรือกรมเจาที่จะเปนผูจัด 
 ๓. การรักษาความปลอดภัยบริเวณทาเทียบเรือ 
  ๓.๑ หนวยถอดทําลายอมภัณฑตราจคนวัตถุระเบิดรวมทั้งวัตถุไดแนวน้ําที่อาจจเปน
อันตรายตอการนําเรือเขาเทียบ และออกจากทาบริเวณเทียบเรือและบนฝง  แลวสงมอบพื้นที่ใหเจาหนาที่
สารวัตรทหารหรือตํารวจในทองที่รับผิดชอบกอนบุคคลสําคัญมาถึงอยางนอย ๑ ชม. 
  ๓.๒ เจาหนาที่สารวัตรทหารหรือเจาหนาที่ตํารวจรักษาความปลอดภัย บริเวณทาเทียบเรือ
และบนเรือบุคคลสําคัญ  หลังจากหนวยถอดทําลายอมภัณฑไดตรวจคนวัตถุระเบิดเสร็จเรียบรอยแลว  และ
ยังคงรับผิดชอบบริเวณทาเทียบเรือไปจนกวาเรือบุคคลสําคัญจะเขาเทียบ และบุคคลสําคัญขึ้นฝงเรียบรอย
แลว 
  ๓.๓ ชุดสวนลวงหนา ตรวจพื้นที่สูงขมบริเวณทาเทียบเรือ  เพื่อรักษาความปลอดภัยเปน
พิเศษระหวางบุคคลสําคัญขึ้นและลงจากเรือ  โดยประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน
พื้นที่  โดยจัดคนเขาควบคุม  นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงดานการรักษาความปลอดภัยบนสะพาน  ขณะที่
ขบวนเรือบุคคลสําคัญลอดผานใตสะพานอีกดวย 
 ๔. การรักษาความปลอดภัยเมื่อบุคคลสําคัญวายน้ํา 
  ในการวางกําลังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยขณะบุคคลสําคัญวายน้ํา  หัวหนาชุดติดตาม
จะตองอยูใกลบุคคลสําคัญใหมากที่สุด  ในขณะที่ชุดติดตามคนอื่น ๆ จะอยูบนชายหาดไปทางปกซาย-ขวา 
และตรงกลาง  นักวายน้ําชวยชีวิตจะอยูบนเรือลอยลําอยูในระยะที่พอจะชวยเหลือได     ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ      
สถานการณ 
 
ตอนที่ ๔   การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางอากาศ 
 ประเภทของเครื่องบินที่จัดใหบุคคลสําคัญจะมีอยู ๒ ประเภท คือ เครื่องบินของทางราชการ และ
เครื่องบินพาณิชยทั่วไป 



  
๔๒ 

 
 ๑. เครื่องบินของทางราชการ 
  ๑.๑ การควบคุมดานความปลอดภัยเครื่องบิน    จะใชผูเชี่ยวชาญทางดานการตอตานการกอ
วินาศกรรมและหัวหนาชางเครื่องบินเปนผูตรวจสอบเครื่องบินอยางละเอียด  เพื่อหาสิ่งแปลกปลอมและ
ช้ินสวนที่อาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ  ตรวจเสร็จตองจัดยามเฝาตลอดเวลา  อนุญาตใหเฉพาะเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการบินเทานั้นที่จะเขาไปบริเวณที่จอดได 
  ๑.๒ การเติมเชื้อเพลิงและการควบคุมขณะจอดแวะระหวางทาง  หัวหนาชางจะเปนผู
ควบคุมดูแลตลอดเวลา 
 ๒. เครื่องบินพาณิชย 
  การรักษาความปลอดภัยใหกับเครื่องบินประเภทนี้มีปญหาหลายประการโดยเฉพาะ ปจจุบัน
การจี้เครื่องบินโดยอาวุธบีบบังคับนักบินใหบินไปตามทิศทางที่ตนตองการ  หรือการจี้จับตัวผูโดยสารมี
จํานวนมากขึ้น  จึงขอพึงสังวรณเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการใชเครื่องบินพาณิชยอยูเสมอ  
นอกจากนี้ยังมีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายรูปแบบ เชน 
  ๒.๑  ผูกอการราย  อาจถือโอกาสเดินทางปะปนกับผูโดยสารแลววางระเบิดไว  โดยตั้งเวลา
ใหระเบิดภายหลังที่ตนลงจากเครื่องบินไปแลว หรือหาโอกาสทํารายบุคคลสําคัญในเครื่องบิน  โดยยอมถูก
จับภายหลัง 
  ๒.๒ ติดตอขอความรวมมือกับศุลกากรประเทศตางๆ ที่เครื่องบินจะจอดพักระหวางทางและ
กอนเครื่องบินออกจะตองมีการตรวจกระเปาเดินทาง และพัสดุทุกชิ้นของผูโดยสารใหมอยางเขมงวด 
รวมทั้งกระเปาถือดวย 
  ๒.๓ เพื่อปองกันมิใหผูโดยสารอื่นถูกใชเปนเครื่องมือในการหิ้วกระเปาระเบิด  หรือวัตถุที่
เปนภัยเขาไปในเครื่องโดยไมรูตัว  ควรประกาศใหผูโดยสารทราบในขณะที่กําลังตรวจกระเปาวาอาจมี
คนรายหลอกใหผูโดยสารลักลอยนําทองหรือเพชรเถื่อนออกนอกประเทศ  จึงขอใหผูโดยสารทุกคนตรวจ
ในกระเปาพรอม ๆ กันไป  เพื่อใหมั่นใจวาเปนของตนอยางแทจริง  รวมทั้งกระเปาและหีบหอทุกชิ้นมี
เจาของที่จะไปพรอมกับเครื่องจริง 
  ๒.๔ ขาวสารทุกอยางเกี่ยวกับการเดินทางของบุคคลสําคัญควรจะเก็บไวเปนความลับ  อาจ
เปดเผยไดหลังจากออกเดินทางไปแลว 
 ๓. การรักษาความปลอดภัยขณะทําการบิน 
  ๓.๑ กอนที่บุคคลสําคัญจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจํา
สถานที่ไดแก  ทหาร  ตํารวจ  จะตองวางกําลังตามจุดตาง ๆ ที่วางแผนไว  ณ  บริเวณทาอากาศยาน 
  ๓.๒ จัดที่นั่งใหบุคคลสําคัญและคณะผูติดตามนั่งแยกจากผูโดยสารอื่น ๆ ไมควรอนุญาตให
ผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขามาในบริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาด 
 



  
๔๓ 

 
  ๓.๓ ควรจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยนั่งอยูทายสุดของแถวผูโดยสารธรรมดา  ดานที่
ติดกับทางเดินไปสูบริเวณที่นั่งบุคคลสําคัญ  เพื่อปองกันมิใหผูโดยสารอื่นเขามาปะปนและสามารถควบคุม 
ผูโดยสารชั้นอื่นไดกรณีจําเปน 
  ๓.๔ ควรจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยนั่งขางหนาและขางหลังบุคคลสําคัญ 
  ๓.๕ ขณะที่เครื่องหยุดพักระหวางทาง   จะตองมีเจาหนาที่รักษาการณทั้งภายในและ
ภายนอกเครื่องบิน และผูที่เขามาในเครื่องบินขณะนั้น เชน เจาหนาที่ศุลกากร และพนักงานทําความสะอาด
จะตองติดตามและควบคุมอยูตลอดเวลา  ในสวนการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงและการบริการอื่น ๆ หัวหนาชาง
เครื่องบินจะตองควบคุมดูแลอยูดวย 
  ๓.๖ การรักษาความปลอดภัยขณะลงจากเครื่องบิน   ตามปกติกอนที่บุคคลสําคัญจะเดินทาง
ไปตางประเทศ  มักจะใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยชุดหนึ่งเดินทางไปลวงหนาติดตอกับเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยของประเทศที่จะไปเยือน  เพื่อเตรียมวางแผนการรักษาความปลอดภัยในทองถ่ินนั้น 
 ๔. การรักษาความปลอดภัย ณ ทาอากาศยาน 
  ๔.๑ ประสานกับเจาหนาที่อากาศยาน 
  ๔.๒ เตรียมการดานการรักษาความปลอดภัยเครื่องบิน 
  ๔.๓ ตรวจสอบบริเวณลานจอดเครื่องบิน และอุปกรณประจํา 
  ๔.๔ ตรวจสอบวามีบริการฉุกเฉินหรือไม 
  ๔.๕ ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตามลานวิ่ง 
  ๔.๖ ตรวจสอบวา 
   ๔.๖.๑ บุคคลสําคัญอื่น ๆ จะอยู ณ จุดใด 
   ๔.๖.๒ คณะตอนรับจะอยู ณ จุดใด 
   ๔.๖.๓ ประชาชนอื่น ๆ จะอยู  ณ  จุดใด 
  ๔.๗ ตรวจสอบการเตรียมการเกี่ยวกับกระเปาเดินทาง 
  ๔.๘ ตรวจสอบยานพาหนะที่จะใชในขบวน เชน ประเภท ทะเบียนรถ และสถานที่จอดรถ 
  ๔.๙ ตรวจสอบวามีชุดเก็บกูวัตถุระเบิดหรือไม 
  ๔.๑๐ กําหนดทาอากาศยานสํารองไว 
 
ตอนที่ ๕   การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในโอกาสอื่น ๆ  
 ๑. การรักษาความปลอดภัยเมื่อบุคคลสําคัญเดินตามแนวรั้ว  (Fence Line) 
  ลักษณะในการรักษาความปลอดภัยนี้  จะใชในกรณีที่บุคคลสําคัญเยี่ยมเยียนประชาชนซึ่งใน
พื้นที่ที่กําหนดโดยมี เชือก ร้ัว หรือเจาหนาที่ตํารวจคอยกั้นมิใหลํ้าเขต  ซ่ึงบางครั้งอาจมีผูไมหวังดีตอบุคคล 



  
 

๔๔ 
 

สําคัญ  โดยการจับมือแนนไมยอมปลอย  กรณีนี้เจาหนาที่อาจใชวิธีการหักนิ้วหัวแมมือได  ฉะนัน้เจาหนาที่
ที่อยูในรูปขบวนตองสังเกตดูมือผูคนในฝูงชนเปนพิเศษ  ในการวางกําลังเจาหนาที่จะเปนดังนี้  
  ๑.๑  ใหหัวหนาชุดติดตามและรองหัวหนาชุดฯ อยูในตําแหนงหลังขวาและหลังซาย  ติดกับ
บุคคลสําคัญตลอดเวลา 
  ๑.๒ หัวหนาชุดสวนลวงหนาเดินนําบุคคลสําคัญไปในเสนทางที่กําหนด 
  ๑.๓ เจาหนาที่ปฏิบัติการหลังขวาและหลังซาย  เดินปะปะอยูในแถวที่สองของฝูงชน  โดย
เคลื่อนขนานไปกับบุคคลสําคัญตลอดเวลา  ผูที่จะทํารายบุคคลสําคัญมักจะอยูในบริเวณแถวที่สอง  ถามี
การใชอาวุธเจาหนาที่แถวสองจะสามารถหยุดยั้งได 
 

การรักษาความปลอดภยัเม่ือบุคคลสําคัญเดินตามแนวรัว้   (Fence  Line) 

 
 ๒. การรักษาความปลอดภัยขณะเมื่อบุคคลสําคัญยืนตอนรับแขก  (Receiving  Line)   
  ในโอกาสที่บุคคลสําคัญเปนเจาภาพในงานเลี้ยงรับรอง จะตองมายืนตอนรับแขกที่มาในงาน 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองมีมาตรการในการวางตัวใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เพื่อสังเกตการณ 
แขกที่มีในงาน  ซ่ึงพอจะแสดงแนวทางในการวางกําลังได ดังนี้ 
  ๒.๑  หัวหนาชุดประจําสถานที่และเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการหลังซาย  มีหนาที่คอยสังเกตแขก 

 
 



  
๔๕ 

 
ที่มาพบ  โดยวางตัวอยูกอนจะถึงบุคคลสําคัญ  ในตําแหนงที่สามารถสังเกตแขกที่มาพบและสัมผัสมือกับ
บุคคลสําคัญ  ทั้งนี้จะตองพรอมที่จะสามารถแกไขสถานการณไดทันทีเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น 
  ๒.๒ หัวหนาชุดติดตามและรองหัวหนาชุดฯ ยืนติดกับบุคคลสําคัญทางดานหลังขวาและ
หลังซาย  คอยสังเกตดูบุคคลที่กําลังสัมผัสมือหรือกําลังสนทนากับบุคคลสําคัญ และพรอมที่จะชวยเหลือ
บุคคลสําคัญไดตลอดเวลา 
  ๒.๓ เจาหนาที่ชุดติดตามที่เหลือ  จะวางตัวเลยจุดที่บุคคลสําคัญยืนอยูเพื่อคอยสังเกตแขกที่
สัมผัสมือกับบุคคลสําคัญแลวเดินออกไป  เพื่อปองกันการเขาทํารายบุคคลสําคัญ 
  ๒.๔ เจาหนาที่ชุดประจําสถานที่  ตองวางกําลังในบริเวณเสนทางเขาตาง ๆ ที่อยูในงานพิธี
รวมกับชุดสวนลวงหนา  และเตรียมนําทางใหกับชุดติดตามเพื่อพาบุคคลสําคัญไปยังภารกิจตอไป 

การรักษาความปลอดภยัขณะเมื่อบุคคลสําคัญยืนตอนรับแขก  (Receiving  Line) 

 
 ๓. การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญเมื่อกลาวปราศรัยบนเวที  (Banquet Speech or Press 
Conference) 
  ในโอกาสที่บุคคลสําคัญตองขึ้นไปกลาวคําปราศรัยหรือแถลงขาวบนเวที  เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยจะตองวางกําลังตามจุดตาง ๆ ภายในสถานที่นั้น  โดยการวางแผนของชุดสํารวจลวงหนา
และการเตรียมการของชุดสวนลวงหนา  เปนผูกําหนดจุดการวางกําลัง  ดังนี้ 



  
๔๖ 

 
  ๓.๑ ขณะบุคคลสําคัญขึ้นบนเวที  หัวหนาชุดติดตามจะตองอยูบนเวทีดวยโดยอยูบริเวณ
ดานหลังบุคคลสําคัญ  พรอมจะเอาตัวเขาบังเมื่อเกิดเหตุการณ 
  ๓.๒ ภายในหองตองมีการวางกําลังตามจุดตาง ๆ ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ ทางเขา – ทางออก หรือทางขึ้น – ทางลงเวที 
   ๓.๒.๒ บริเวณดานหลังเวทีที่มีคนเขาออก 
   ๓.๒.๓ บริเวณดานหนาเวที 
   ๓.๒.๔ บริเวณเมนสวิทย  ที่ควบคุม แสงเสียง เครื่องฉายภาพ 
   ๓.๒.๕ ภายในกลุมผูส่ือขาว และผูรับฟง 
  ๓.๓ สํารวจเสนทางออกฉุกเฉินแลวใหทีมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทราบ 
 

การรักษาความปลอดภยัในขณะกลาวบนเวที     (Banquet Speech or Press Conference) 

 
 ๔. การรักษาความปลอดภัยในขณะบุคคลสําคัญเดินขึ้น-ลงบันได  (Stairways and Escalators) 
  ในกรณีที่บุคคลสําคัญจะตองเคลื่อนที่โดยการใชบันใดนั้น  มีการวางกําลังดังนี้ 
  ๔.๑ เจาหนาที่ชุดสวนลวงหนาหรือชุดประจําสถานที่  วางกําลังอยูดานบนหรือดานลางกอนที่ 

 



  
๔๗ 

 
บุคคลสําคัญจะขึ้นหรือลง  โดยกันผูที่จะใชบันไดไวกอนเพื่อความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ 
  ๔.๒ เจาหนาที่ชุดติดตาม ๑ คน เดินนําบุคคลสําคัญหรืลงบันไดกอน  หัวหนาชุดติดตามเดิน
อยูใกลบุคคลสําคัญทางดานหลังเสมอ 
  ๔.๓ เจาหนาที่ชุดติดตามที่เหลือ  เดินตามบุคคลสําคัญพรอมกับใหการรักษาความปลอดภัย
รอบตัว 
  ๔.๔ ในขณะที่บุคคลสําคัญขึ้นหรือลงบันได  ตองแนใจวาไมมีผูอ่ืนใชบันไดเดินสวนทาง
ได  แตบางครั้งอาจมีความจําเปนตองยอมใหผูอ่ืนใชบันไดรวมดวย  กรณีนี้จะตองจัดเจาหนาที่สวน
ลวงหนาหรือชุดติดตามอยูในบันไดเลื่อนปะปนกับประชาชนในชวงขาลงหรือขาขึ้น 

การรักษาความปลอดภยัในขณะบุคคลสําคัญเดินขึ้น-ลงบันได  (Stairways and Escalators) 

 ๕. การรักษาความปลอดภัยในขณะที่บุคคลสําคัญเขา-ออก จากลิฟท  (Elevator) 
  แบงออกเปน ๒ กรณี คือ 
  ๕.๑ กรณีจัดลิฟทไวเฉพาะสําหรับบุคคลสําคัญ 
   ๕.๑.๑ หัวหนาชุดสวนลวงหนา  เดินนําบุคคลสําคัญพรอมรูปขบวนไปยังลิฟท  โดย
มีเจาหนาที่ชุดสวนลวงหนาเปดลิฟทรออยู 
   ๕.๑.๒ หัวหนาชุดสวนลวงหนา เปดทางใหเจาหนาที่ชุดติดตาม ๑ คน เขาลิฟทไป
กอนเพื่อควบคุมแผงบังคับ 
   ๕.๑.๓ บุคคลสําคัญ  หัวหนาชุดติดตาม เขาไปในลิฟทพรอมกับชุดติดตามอีก ๑ คน 
โดยหัวหนาชุดติดตามยืนบังบุคคลสําคัญไว 

 



  
๔๘ 

 
   ๕.๑.๔ หัวหนาชุดสวนลวงหนา  จะเขาลิฟทเปนคนสุดทายพรอมกับยืนบังดานหนา
บุคคลสําคัญตรงบริเวณประตูลิฟท 
   เมื่อลิฟทถึงชั้นที่ตองการจะมีเจาหนาที่ชุดสวนลวงหนาหรือชุดประจําสถานที่คอยอยู
ดานนอกลิฟท เพื่อใหความปลอดภัย   การปฏิบัติใหกลับกันกับการเขาลิฟทคือ หัวหนาชุดสวนลวงหนา
ออกจากลิฟทกอนเปนคนแรก  ตามดวยชุดติดตาม ๑ คน  บุคคลสําคัญและหัวหนาชุดติดตามและชุด       
ติดตามที่เหลือ  สวนรองหัวหนาชุดติดตามซึ่งอยูนอกลิฟทนั้นจะคอยแกปญหาที่เกิดขึ้นภายนอก  กรณี
ลิฟทไมสามารถบรรจุชุดปฏิบัติการไดทั้งหมด  อยางนอยที่สุดหัวหนาชุดติดตามและหัวหนาชุดสวน
ลวงหนาจะตองอยูในลิฟทกับบุคคลสําคัญ 
  ๕.๒ การใชลิฟทรวมกับบุคคลอื่น 
   การปฏิบัติเหมือนกับการใชลิฟทที่จัดไวโดยเฉพาะ  แตใหแบงลิฟทออกเปน ๒ สวน  
โดยมีเจาหนาที่กั้นระหวางบุคคลสําคัญกับบุคคลอื่นที่ใชลิฟทในขณะนั้น 
 

 
 

การรักษาความปลอดภยัในขณะบุคคลสําคัญเขาลิฟท   (Elevators) 



  
 

๔๙ 

 
 



  
๕๐ 

 
 ๖. การรักษาความปลอดภัยขณะที่บุคคลสําคัญเดินออกกําลังกาย  (Walking  Move) 
  ในกรณีเชนนี้ บางครั้งบุคคลสําคัญอาจตองการความเปนสวนตัวบาง  เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยจึงตองใหความสะดวกสบายแกบุคคลสําคัญบาง   แตตองไมทําใหมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยลดนอยลง  ในการปฏิบัติการนั้นอาจจัดใหเจาหนาที่สวนลวงหนาเดินนําบุคคลสําคัญ โดยมี
หัวหนาชุดติดตามเดินตาม  ในขณะที่เจาหนาที่ชุดติดตาม ๑ คน เดินอยูฝงตรงขามเพื่อสังเกตการณ  โดยมี
เจาหนาที่ที่เหลือกระจายอยูโดยรอบ   สวนรถบุคคลสําคัญและรถติดตามจะตองแลนตามอยูขางหลังชา ๆ 
พรอมจะรับบุคคลสําคัญออกจากพื้นที่ทันที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ๗. การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญขณะเลนกอลฟ 
  การรักษาความปลอดภัยในขณะเลนกอลฟนี้เปนสิ่งจําเปนที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ควรใหความสนใจ  เพราะมีจุดลอแหลมตอการรักษาความปลอดภัยเปนอยางยิ่ง   สวนมากมาจากอาวุธยิง
เล็งตรงในระยะไกล  ดังนั้นการปฏิบัติทุกอยางตองเปนไปอยางรอบคอบ  จะตองศึกษาแผนผังของสนาม
กอลฟ   อีกทั้งการแถลงผลการสํารวจจากชุดสํารวจลวงหนาใหเขาใจทุกอยางชัดเจน  โดยเฉพาะเสนทาง
ตาง ๆ ในสนามกอลฟ  เพราะตองใหรถติดตามและรถบุคคลสําคัญวิ่งตามเสนทางนี้  เพื่อใหใกลบุคคล
สําคัญมากที่สุด  และในระหวางที่บุคคลสําคัญอยูในแฟรเวย  ควรใหหัวหนาชุดฯ หรือเจาหนาที่ติดตามคน
ใดคนหนึ่งติดตามบุคคลสําคัญอยางใกลชิดตลอดเวลา  แตทั้งนี้ตองไมใกลเกินไปจนทําใหบุคคลสําคัญ     
รูสึกรําคาญ   หรือทําใหเสียสมาธิในการเลนกอลฟ   เจาหนาที่ผูนี้จะตองใหการระวังปองกันบุคคลสําคัญ  
โดยเอาตัวกําบังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการยิงดวยอาวุธระยะไกล    นอกจากนี้ จะตองคุมกันอันตราย
อันเกิดจากการที่คนรายปลอมตัวเปนคนงานประจําสนาม  สําหรับเจาหนาที่อ่ืนๆ ใหเดินตามขอบแฟรเวย 
เพื่อสังเกตการณรักษาความปลอดภัย  และใหสัญญาณหรือแจงเหตุใหแกเจาหนาที่ติดตามบุคคลสําคัญเมื่อ
เห็นสิ่งผิดสังเกตุ 
  เมื่อบุคคลสําคัญจะเขาในบริเวณที่พักระหวางหลุม  เพื่อดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหาร
วาง จุดนี้อาจเปนจุดลอแหลมอีกจุดหนึ่งที่คนรายอาจวิ่งเขามาทํารายบุคคลสําคัญจากที่ใดที่หนึ่งก็ได ดังนั้น 
จะตองมีชุดรักษาความปลอดภัยลวงหนาเขาตรวจเสียกอน  หรือกอนออกรอบ  อาจจัดทีมกอลฟของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตีกอลฟเปนทีมนําก็ได 
  อาวุธยุทโธปกรณที่เจาหนาที่ชุดติดตามควรนําไปกับชุด ดังนี้ 
  ๗.๑ อาวุธกลที่อยูในลักษณะปกปด 
  ๗.๒ กลองสองสองตา 
  ๗.๓ ชุดปฐมพยาบาลและยาที่จําเปน 
  ๗.๔ อาวุธปนพกประจําตัว 
  ๗.๕ เครื่องมือส่ือสาร 
  



  
๕๑ 

 
 ๘. การรักษาความปลอดภัยตอที่พักและการซื้ออาหาร 
  ๘.๑ ควรจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ๒ - ๓ คน อยูประจํา  ณ  ที่พักตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
ถาทําไดควรใหมีที่พักอยูในที่พํานักของบุคคลสําคัญนั้นดวย  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่และ
สามารถใหความปลอดภัยแกที่พักไดตลอดเวลา 
  ๘.๒ ในการตรวจสอบผูมาเยี่ยมเยียน  ตองมีสมุดบันทึกผูมาติดตอ ระบุ ช่ือ วัน เวลา เหตุผล
การเยี่ยม  ควรมีเจาหนาที่คนหนึ่งติดตามผูมาติดตอเยี่ยมเยียนทุกคนไมวาบุคคลสําคัญจะรูจักหรือไมก็ตาม 
ไมควรอนุญาตใหแขกเดินไปในที่ตาง ๆ ไดตามใจภายในเขตที่พัก 
  ๘.๓ ควรมีการตรวจที่พักวันละ ๒ คร้ัง หลังจากบุคคลสําคัญออกไปตอนเชาและกอนกลับ
ที่พักในตอนบาย เพื่อคนหาวัตถุระเบิด  สายไฟที่ถูกตัด  ขอบกพรองในการติดตอส่ือสาร  หีบหอที่นา
สงสัย  สารเคมีที่เปนอันตราย และการพยายามกอวินาศกรรมในลักษณะอื่น ๆ 
  ๘.๔ การซื้ออาหารใหแกบุคคลสําคัญ  ควรปฏิบัติดังนี้ 
   ๘.๔.๑ ไปยังรานคาดวยตัวเอง  เลือกซื้อเชนบุคคลอื่นทั่ว ๆ ไป 
   ๘.๔.๒ คัดเลือกผูจําหนายใหมีนอยราย 
   ๘.๔.๓ ไมควรสั่งซื้ออาหารทางโทรศัพท  ควรใหคนที่ไวใจไดไปซื้อเองทุกครั้ง 
 ๙. การรักษาความปลอดภัย  ณ  ที่พักโรงแรม  นอกจากชุดประจําสถานที่ประจําที่พักแลว  ควร
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง 
  ๙.๑ การประสานกับฝายบริหารและหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรม 
  ๙.๒ การจัดที่พักใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ควรเปนชั้นเดียวกับบุคคลสําคัญและ
คณะ 
  ๙.๓ หอง บก.รักษาความปลอดภัย (Command Post)  ตองมีเจาหนาที่ประจําตลอด ๒๔ ชม. 
  ๙.๔ ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูเขาพักอื่นๆ  ของโรงแรม  โดยเฉพาะหองที่อยูเหนือ ใต และ
หองขาง ๆ หองพักบุคคลสําคัญ 
  ๙.๕ ถาทําไดขอใชลิฟทสําหรับบุคคลสําคัญโดยเฉพาะ  และขอใชระบบบังคับสําหรับลิฟท
ตัวอ่ืนมิใหหยุดชั้นบุคคลสําคัญพักอยู 
  ๙.๖ ตรวจสอบหีบหอและสิ่งของที่จะมอบใหบุคคลสําคัญ  รวมท้ังสิ่งของที่อยูในบริเวณ
โรงแรมเชน ตูไปรษณีย  ถังใสขยะ  ภาชนะอื่น ๆ และสถานที่จอดรถและรักษาความปลอดภัยพาหนะของ
บุคคลสําคัญ 
  ๙.๗ ทําเครื่องหมายกระเปาเดินทางทั้งหมด  เพื่อปองกันการเพิ่มจํานวนในระหวางขนยาย
และระมัดระวังการสับเปลี่ยนกระเปาในรูปแบบเดียวกัน 
 
 



  
๕๒ 

 
 
 ๑๐. การรักษาความปลอดภัยสําหรับงานเลี้ยงในโรงแรม 
  งานเลี้ยงในโรงแรมยอมเปนโอกาสอันดีสําหรับผูที่คิดจะทํารายบุคคลสําคัญ  เนื่องจากบุคคล
ทั่วไปมักทราบกําหนดการที่สําคัญไปปรากฏตัว  ประตูเขาออก  ชองหนาตางอันมากมาย  ตลอดจน
อันตรายอันเกิดจากไฟไหม  จะกอใหเกิดปญหาในการรักษาความปลอดภัย  จึงมีวิธีการปฏิบัติโดยสังเขป
ดังนี้ 
  ๑๐.๑ เลือกหองชั้นลาง ๆ มีหนาตางไมมาก มีชองทางออกเฉพาะเพียงพอเมื่อเกิดอัคคีภัย ไม
ควรใหบุคคลอื่นเดินผานหองจัดงานไดตามปกติ 
  ๑๐.๒ ดานหลังบุคคลสําคัญนั่งควรเปนกําแพงหนา  ถาไมมีตองตรวจบริเวณนั้น และวาง
กําลังเจาหนาที่ไว 
  ๑๐.๓ ตองมีการตรวจสอบทางเทคนิคภายในหองจัดเลี้ยง  หาขอบกพรองของเครื่องไฟฟา  
เครื่องมือเครื่องใชที่กอใหเกิดไฟไหม  วัตถุระเบิด  บันไดหนีไฟ  ตรวจเสร็จตองมีเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
อยูตลอดจนกวาบุคคลสําคัญจะเสร็จภารกิจ 
  ๑๐.๔ ถาเปนไปไดตองตรวจรายชื่อบุคคลที่จะเขาพักในโรงแรม  ตรวจประวัติเจาหนาที่    
โรงแรมวามีบุคคลนาสงสัยหรือไม ถาสงสัยควรวางเจาหนาที่ไวคอยสังเกตพฤติการณ 
 ๑๑. การรักษาความปลอดภัยตามภัตตาคาร 
  จัดชุดสํารวจลวงหนาเพื่อนําขอมูลมาวางแผน  ซ่ึงมีส่ิงที่นาสนใจคือ 
  ๑๑.๑ ทางเขา-ออก  หองน้ํา  ครัว  และหองบริการอื่นๆ  
  ๑๑.๒ ที่นั่งบุคคลสําคัญหลีกเลี่ยงใกลบริเวณหนาตาง และใหนั่งหางบริเวณที่มีคนพลุกพลาน 
  ๑๑.๓ มีเครื่องหมายแสดงตนสําหรับเจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานใกลกับบุคคลสําคัญ 
  ๑๑.๔ ที่นั่งของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
   ๑๑.๔.๑  ควรเปนทําเลที่มองเห็นรอบๆ ไดชัดเจน 
   ๑๑.๔.๒ อยูใกลกับบุคคลสําคัญ 
   ๑๑.๔.๓ ไมแสดงกิริยาแอบฟงการสนทนาของบุคคลสําคัญ 
  ๑๑.๕ ถาทําได ขอรายการอาหารเพื่อส่ังอาหารไวกอน 
  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะตองตื่นตัวตลอดเวลา  เมื่อบุคคลสําคัญจะลุกไปเขาหองน้ํา
จะตองเดินตามไปดวย  ถาหองน้ํามีทางเขาออกทางเดียวควรเขาไปตรวจดูกอน แลวจึงออกมายืนรอขาง
นอก  หากหองน้ํานั้นมีชองทางเขาออกหลายชองทาง  ก็ใหยืนรออยูบริเวณหองน้ํานั้น  ขณะรับประทาน
อาหารเจาหนาที่จะตองทานอาหารไปกอนเพื่อจะใหตัวเองพรอมจะลุกจากโตะอาหารในทันที 
 
 



  
๕๓ 

 
 ๑๒. การรักษาความปลอดภัยในงานเลี้ยงรับรองและเลี้ยงอาหารค่ําสวนตัว 
  เปนงานเลี้ยงสวนตัวที่มีเฉพาะแขกรับเชิญ  ทําใหการรักษาความปลอดภัยสะดวกขึ้น  แตไม
ควรประมาทและควรยึดหลักดังนี้ 
  ๑๒.๑ ใชมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเดียวกับที่ใชภัตตาคารหรือรานอาหารทั่วไป 
  ๑๒.๒  ตรวจสอบมีใครบางมารวมงาน  กําหนดหลักฐานแสดงตน  ตรวจสอบความถูกตอง
ของผูมารวมงาน 
  ๑๒.๓ กําหนดมาตรการสําหรับผูแทนสื่อมวลชน เจาหนาที่และผูรวมงานคนอื่นๆ  
  ๑๒.๔ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะตองเตรียมพรอมตลอดเวลา  โดยยืนคลอยหลังไป
ดานขางของบุคคลสําคัญ  พรอมจะกาวไปขางหนาเพื่อแกไขสถานการณ เมื่อเกิดการประชิดตัวบุคคล
สําคัญ 
 ๑๓. การรักษาความปลอดภัยในโรงมหรสพ 
  ๑๓.๑ ที่นั่งบุคคลสําคัญตองอยูในทําเลที่ปลอดภัยทุกดาน  ถามีจุดลอแหลมตองจัดเจาหนาที่
ไปควบคุมพื้นที่ไว 
  ๑๓.๒ ที่นั่งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใหจัดไวดานหลังและใกลทางเดินเขา และออกของ
แถวที่บุคคลสําคัญนั่ง 
  ๑๓.๓ ถาเปนการแสดงสด  ตองตรวจสอบวามีอาวุธอะไรบาง  ที่อาจใชเปนเครื่องมือในการ
ทํารายบุคคลสําคัญได 
  ๑๓.๔ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองตื่นตัว และพรอมจะปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา ตอง
นึกเสมอวาตนมิไดมาชมการแสดง 
 
      ------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
บทท่ี ๔ 

การสํารวจลวงหนาและการตรวจคน 
 
ตอนที่ ๑   การสํารวจลวงหนา 
 ๑. กลาวนํา 
  เมื่อบุคคลสําคัญจะตองเดินทางออกจากที่พักหรือที่ทํางาน   เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
จะตองรับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลสําคัญมิใหเกิดภยันตรายใด ๆ ขึ้นทั้งในระหวางเดินทาง  การ
ปฏิบัติภารกิจจนกระทั่งเดินทางกลับ  ดังนั้นเพื่อความแนใจ  จึงจําเปนอยางยิ่งจะตองสงเจาหนาที่ไปยัง
สถานที่ที่บุคคลสําคัญจะไปเปนการลวงหนา  เพื่อดําเนินการทางดานการรักษาความปลอดภัยและ
เตรียมการในเรื่องที่จําเปนอื่นๆ  
 ๒. ชุดสวนลวงหนา  (Advance Team) 
  เปนสวนหนึ่งของชุดรักษาความปลอดภัย  มีหัวหนาชุดลวงหนาเปนผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติภารกิจ  โดยเปนผูตรวจสอบผลการปฏิบัติของชุดสํารวจลวงหนาทั้งหมดในพื้นที่  ชุดลวงหนานี้
จะตองไปถึงที่หมายกอนที่บุคคลสําคัญจะไปถึงอยางนอย ๒ ช่ัวโมง  โดยที่ตองแนใจวาพื้นที่นั้น ๆ 
ปลอดภัยกอนที่จะใหชุดปฏิบัติการติดตาม และบุคคลสําคัญเขามาในพื้นที่นั้น 
 ๓. ขอพิจารณาในการจัดวางกําลังชุดสวนลวงหนา 
  เจาหนาที่ชุดสวนลวงหนาจะตองพิจารณาถึง  
  ๓.๑ ทราบกําหนดเวลาที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําสถานที่ตองวางกําลังตามจุด
ตาง ๆ ที่กําหนดไว เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่นั้น ๆ  
  ๓.๒ กําหนดใหทีมเก็บกูวัตถุระเบิด (EOD)  มาทําการตรวจสอบที่หมายตาง ๆ ในพื้นที่ 
  ๓.๓  การควบคุมฝูงชน  ส่ือมวลชน 
  ๓.๔ จัดเจาหนาที่ตรวจสอบบัตรเชิญของแขกหรือบัตรแสดงตนของสื่อมวลชน  กอนเขาไป
ในพื้นที่ 
  ๓.๕ มีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือตรวจคนโลหะหรือซุมตรวจโลหะ (Gate Way) 
หรือไม 
  ๓.๖ มีแผนสําหรับหลบหนีฉุกเฉิน  โดยทาง ฮ. หรือไม  ถามีใชสถานที่ใด  มีที่สําหรับจอด 
ฮ. หรือไม  นักบินเคยลงที่จุดนั้นหรือไม 
 ๔. การตรวจสอบพื้นฐานของเจาหนาที่ชุดสวนลวงหนา 
  ๔.๑ พบและประสานงานกับเจาหนาที่ของพื้นที่นั้น ๆ  หรือพบกับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่นั้น ๆ  ประสานขั้นตอนตางๆ ที่บุคคลสําคัญจะตองปฏิบัติตั้งแตมาถึงจนกลับ  ซ่ึงมีหัวขอ
ตาง ๆ ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ มีภัยคุกคามใด ๆ ในการมาเยือนครั้งนี้บางหรือไม 



  
๕๕ 

 
   ๔.๑.๒ มีส่ือมวลชนรวมดวยหรือไม 
   ๔.๑.๓ ในพื้นที่นี้มีส่ิงใดที่อาจเปนภัยตอบุคคลสําคัญได 
  ๔.๒ กําหนดเสนทางมายังพื้นที่นั้น ๆ และกําหนดจุดวางกําลังของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําสถานที่ 
  ๔.๓ จัดทําแผนเผชิญเหตุที่นาจะเกิดขึ้น  ตั้งแตลงจากรถเขามาทักทายการปฏิบัติตาม
กําหนดการจนกระทั่งกลับออกจากพื้นที่นั้น 
  ๔.๔ กําหนดจุดจอดของรถขบวนเมื่อมาถึง  รวมทั้งที่จอดคอยของขบวนรถทั้งหมด 
  ๔.๕ กําหนดหองรับรอง  หองที่ปลอดภัยของบุคคลสําคัญ   และตองทราบหมายเลข
โทรศัพทของหองที่นั้นดวย 
  ๔.๖ สํารวจหองน้ําวามีอยูที่ใดบาง  เปนหองน้ํารวมหรือไม 
  ๔.๗ จุดสําหรับจอดรถฉุกเฉินและเสนทางที่จะพาบุคคลสําคัญไปยังรถฉุกเฉินอยางปลอดภัย 
  ๔.๘ จัดเจาหนาที่ในการลอคลิฟทไวสําหรับบุคคลสําคัญ และเสนทางที่จะไปยังบันได
สํารอง  สําหรับขึ้นลงวาอยูที่ใด 
  ๔.๙ ตรวจสอบเรื่องเครื่องมือดับเพลิงในสถานที่นั้น 
  ๔.๑๐ จัดใหการตรวจสอบสถานที่โดยชุดตรวจคนวัตถุระเบิด  ซ่ึงตองรวมถึงมาตรการใน
การตรวจหีบหอของขวัญและสิ่งของที่จะมอบใหกับบุคคลสําคัญ  ตลอดจนตรวจอุปกรณถายภาพของ     
ส่ือมวลชน 
  ๔.๑๑ เตรียมมาตรการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสื่อมวลชน 
  ๔.๑๒ ทําการตรวจสอบประวัติ  เจาหนาที่  ลูกจาง  คนงาน  ในสถานที่นั้น 
ตอนที่ ๒  การสํารวจสถานที่ขั้นตน 
 ๑. บริเวณที่ขบวนรถมาถึงพื้นที่เปนอยางไร 
 ๒. ขบวนรถจะจอด  ณ  ที่ใด 
 ๓. ใครเปนเจาหนาที่ที่จะตองรับขบวนรถ  และปองกันรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ และ
คณะในระหวางการเยือนในพื้นที่นั้น 
 ๔. เสนทางที่ใชในการเดินเขาสูตัวอาคารคือเสนทางใด 
 ๕. การขึ้นลิฟทขึ้นไดคร้ังละกี่คน 
 ๖.  การตรวจสอบครั้งแรกกอนใชจะตองติดตอกับใคร 
 ๗.  หองน้ําที่ใกลที่สุด  สําหรับบุคคลสําคัญจะใชได 
 ๘. โทรศัพทที่ใกลที่สุดที่บุคคลสําคัญจะใชได 
 ๙. หองที่ใกลที่สุดที่บุคคลสําคัญจะใชประชุมลับไดอยูที่ไหน 



  
๕๖ 

 
 ๑๐. หองน้ําสตรีที่ใกลที่สุด  สําหรับสตรีที่รวมคณะเดินทาง 
 ๑๑. เครื่องมือดับเพลิงที่ใกลที่สุดอยูที่ไหน  เปนแบบอะไร 
 ๑๒. สถานีดับเพลิงที่ใกลที่สุดอยูที่ไหน  หมายเลขโทรศัพทอะไร 
 ๑๓. อาคารนั้น ๆ มีระบบเตือนอัคคีภัยหรือไม 
 ๑๔. โรงพยาบาลที่ใกลที่สุดอยูที่ไหน  หมายเลขโทรศัพทอะไร 
 ๑๕. สถานีตํารวจที่ใกลที่สุดอยูที่ไหน  หมายเลขโทรศัพทอะไร 
 ๑๖. เสนทางออกที่เปนเสนทางหลักและเสนทางรองเปนอยางไร 
 ๑๗. เวลาในการเยือนรวมถึงการปราศรัย นานเทาใด 
 
ตอนที่ ๓  การตรวจคน 
 ๑.  กลาวนํา 
  การคนหาและการตรวจสอบเปนมาตรการสวนหนึ่งของการระวังปองกัน  และรักษาความ
ปลอดภัย  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองปฏิบัติเปนอันดับแรกกอนการปฏิบัติอ่ืน ๆ การจัดลําดับขั้นตอนในการ
คนหาและตรวจสอบจะตองจัดใหมีขึ้น  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหแนใจได
วาการตรวจสอบทุกพื้นที่มิไดละทิ้งพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 
 ๒. การจัดชุดตรวจคน    ชุดตรวจคนที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญมากของการปฏิบัติการตรวจคน 
ประกอบดวย 
  ๒.๑ หัวหนาชุด  เปนผูรับผิดชอบในการตรวจคน  ซ่ึงโดยปกติแลวไมตองทําหนาที่ในการ
ตรวจคนเอง  เพียงแตทําการแบงมอบพื้นที่ตรวจและรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ภายในชุด  โดยจะอยู ณ พื้นที่ซ่ึงสามารถสังเกตุการณปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจไดอยางใกลชิด  เมื่อ
เจาหนาที่ตรวจพบสิ่งที่นาสงสัย  ใหหัวหนาชุดสั่งคนอื่นหยุดตรวจในขณะที่ผูพบกําลังตรวจสอบ   เมื่อ
ทราบแนแลววาสิ่งที่พบไมมีอันตรายก็ใหดําเนินการตรวจตอไป  แตถายังไมแนใจใหนําเจาหนาที่ทั้งหมด
ออกจากพื้นที่นั้น  โดยรองขอเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดมาทําการชวยเหลือ  เมื่อเจาหนาที่ชุดนี้ทํางานเสร็จ
เรียบรอยแลว  เจาหนาที่ตรวจก็จะเขาทําการตรวจตอไป 
  ๒.๒ เจาหนาที่ประจําชุด   เจาหนาที่แตละคนใหปฏิบัติการตรวจในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
และตองไมเปลี่ยนพื้นที่นอกจากจะไดรับคําสั่งโดยตรงจากหัวหนาชุด   ความมุงหมายเพื่อมิใหเจาหนาที่
ทุกนายตองทําการตรวจโดยรอบหอง หลีกเลี่ยงการตรวจซ้ําซอนกับคนอื่น  หรือหลงพื้นที่ยังไมไดรับการ
ตรวจอันเนื่องจากตรวจที่ซํ้าซอนกัน  อีกประการหนึ่งจะทําใหภายในหองมีเจาหนาที่เกินความจําเปน และ
เปนการยุงยากในการควบคุมสังเกตการณของหัวหนาชุด 
 



  
๕๗ 

 
 ๓. กฎทั่วไปของการปฏิบัติการตรวจสอบ 
  ๓.๑ สํารวจหาขอมูลลวงหนาเทาที่จะทําไดวา  บุคคลสําคัญจะเขาไปสถานที่ใดแนนอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่สาธารณะ 
  ๓.๒ ถาเปนไปไดพยายามสํารวจหาสถานที่รับรองสํารอง  เพื่อสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได
ถาสถานที่รับรองจริงไมเหมาะสมหรือมีอันตราย 
  ๓.๓ ช้ีแจงผูแทนของบริษัท หางราน หรือหมูคณะ  ที่ไดจัดเตรียมหองรับรองไวใหกับ
บุคคลสําคัญ  ใหนําสิ่งของที่ไมจําเปนทุกอยางออกจากหองรับรองไปไวที่อ่ืน เชน 
   ๓.๓.๑ ตองไมมีส่ิงของใด ๆ ในโตะ  และตูที่มีล้ินชักและลิ้นชักตองเปดทิ้งไว  ล้ินชัก
เก็บเอกสารและสิ่งที่ไมจําเปนอื่นๆ  ควรนําออกจากหอง 
   ๓.๓.๒ จะตองใหเปดไฟทุกดวง  เครื่องปรับอากาศทุกตัว และเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ไว 
และสิ่งที่ปกปดใหเปดออกไว 
   ๓.๓.๓ ที่นอนควรเปดผาปูที่นอนออก  และเฟอรนิเจอรก็ควรถอดปลอกออกดวย  
พรอมทั้งใหเล่ือนเฟอรนิเจอรเหลานี้ใหหางจากกําแพง 
   ๓.๓.๔ หนังสือ หีบ รูปปนและสลัก ฯลฯ ควรจะนําออกจากหอง 
   ๓.๓.๕ จะตองทําใหงายและรวดเร็ว ในการเคลื่อนยายสิ่งของออกจากหองทั้งหมด
และเพิ่มเติมสิ่งที่ตองการหลังจากตรวจความปลอดภัยเรียบรอยแลว 
  ๓.๔ ในพื้นที่หนึ่ง ๆ จะตองไดรับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเสมอ  อาจกระทํา
ดวยสายตาหรือเครื่องมือเทคนิคก็ได 
 ๔. การคนหาวัตถุระเบิดตามสถานที่ตาง ๆ  
  ในขณะที่เวลาและสถานการณอํานวยให  การคนหาวัตถุระเบิด  ควรจะไดกระทําขึ้นในทุก ๆ 
พื้นที่กอนที่บุคคลสําคัญจะเดินทางมาถึง  ถามีเวลาไมมากนักจะทําการตรวจคนเฉพาะพื้นที่ที่บุคคลสําคัญ
จะพํานักและแบงเวลาไปทําการตรวจพื้นที่ใกลเคียงที่พํานักของบุคคลสําคัญ  การแบงเวลานี้จําเปนตอง
จัดแบงใหมีความเหมาะสม  เนื่องจากผูลอบวางระเบิดเปนผูมีความชํานาญในการวางอยางลึกซึ้ง  ดังนั้น
เจาหนาที่ตองมีเวลามากพอสมควรที่ตองทําการตรวจใหไดอยางละเอียด และขณะที่ทําการตรวจคนนั้น 
เจาหนาที่ตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยใหตัวเองดวย 
  ๔.๑ การตรวจคนโรงแรมหรือที่พักอื่น ๆ  
   การตรวจคนภายในหองพักของโรงแรมอาจตองประกอบดวยเครื่องมือ เครื่องใช
จํานวนมากและการที่จะเลือกเครื่องมือใดนั้นตองขึ้นอยูกับขนาด ลักษณะรูปรางของหอง  ตลอดจน
เครื่องประดับและสวนประกอบตาง ๆ ภายในหอง  ส่ิงที่สําคัญที่สุดในเบื้องตนคือ ตองดําเนินการคนหา
อยางมีระเบียบแบบแผน  ตรวจคนอยางละเอียดทุกซอกทุกมุม  ไมตรวจเฉพาะจุดที่นาสงสัยเทานั้น 
 



  
๕๘ 

 
  ๔.๒ อาคารที่ทํางานและอาคารที่สาธารณะอื่น ๆ  
   นอกจากตรวจเสนทางเดินและสภาพทั่วๆไปภายในตึกตามปกติแลว ที่สาธารณะตาง ๆ 
ก็ตองทําการตรวจดวย  ซ่ึงสถานที่เหลานี้ก็ใหความสนใจของผูลอบวางระเบิดเชนกัน  เนื่องจากมีโอกาส
อยางมากที่จะไมไดรับการตรวจคนเลย  นอกจากนั้น การตรวจคนควรจะตรวจหองพักผอน  บันได  
หองน้ํา  หองที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ ตู  หองควบคุมไฟฟา  หองควบคุมโทรศัพท  หองควบคุมพลังงานตาง ๆ 
เปนตน 
   ลิฟท โดยปกติมักมีปญหาและตองใหความสนใจเปนพิเศษ  โดยเริ่มทําการตรวจที่
หองควบคุมการทํางานของมอเตอร  การเคลื่อนไหวของตัวลิฟท  ตรวจภายในหองลิฟท  หลังคา  ดานขาง 
และพื้น  ระบบการเคลื่อนไหวของตัวลิฟท  จะตองมีความปลอดภัยที่สุดเทาที่จะทําได 
  ๔.๓ เสนทางขบวนรถยนต 
   กอนที่บุคคลสําคัญจะผานเสนทางที่กําหนดไว  ควรจะมีการสํารวจเสนทางเหลานั้น
กอนเพราะตามเสนทางนั้นอาจมีการวางระเบิดได  สําหรับเสนทางที่บุคคลสําคัญจะผาน จะตองมีมาตรการ 
รักษาความปลอดภัยอยางสูงทุกจุด  บนถนนจะตองไมมีส่ิงกีดขวางอยางนอย ๑๕ นาที  กอนที่บุคคลสําคัญ
จะไปถึง 
  ๔.๔ สนามกอลฟ 
   การตรวจคนวัตถุระเบิดสนามกอลฟ  ตามปกติจะปฏิบัติเชนเดียวกับการสํารวจในตัว
อาคารอื่น ๆ กอนที่บุคคลสําคัญจะเดินทางมาถึง  พื้นที่ทุกตารางนิ้วที่บุคคลสําคัญจะตองผานในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง  จะตองมีการตรวจกอน 
  ๔.๕ สถานที่อ่ืน ๆ อีกหลายแหงที่บุคคลสําคัญจะตองเดินทางไป  ซ่ึงสามารถคาดการณไว
วาเหตุการณรายจะเกิดขึ้นเมื่อใด  ชุดตรวจคนตองไปปฏิบัติหนาที่ตามกระบวนการตาง ๆ เพื่อเตรียมไว
สําหรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น  อยางไรก็ตามการตรวจคนนั้นควรจะคลุมถึงทุกพื้นที่ซ่ึงบุคคลสําคัญ
พํานักอยู  รวมทั้งสถานที่ใกลเคียงโดยรอบ  ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและเวลาที่เอื้ออํานวยดวย 
ตอนที่ ๔  เทคนิคในการตรวจคน 
 ๑. กลาวนํา 
  การตรวจคนและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  อยาใชเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยชุดอื่น ๆ เพราะการตรวจคนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเจาหนาที่ทางเทคนิคโดยเฉพาะ  ซ่ึง
จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคเปนพิเศษนอกเหนือไปจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอ่ืน 
 ๒. การตรวจสอบความปลอดภัยในหองพัก 
  ๒.๑ กอนเขาหองที่จะทําการตรวจคน  หัวหนาชุดจะตองแบงหองออกเปนสวน ๆ และ
มอบหมายความรับผิดชอบใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในแตละสวนนั้น 



  
๕๙ 

 
  ๒.๒ การปฏิบัติที่ตองเริ่มตั้งแตประตู และเดินสํารวจรอบ ๆ หอง 
  ๒.๓ ใหแบงแตละสวนนั้นออกเปนสวนยอย ๆ อีกครั้งหนึ่ง เชน สวนที่เหนือหรือต่ํากวา
ระดับไหล  เพดาน  และพื้นหอง  อาจจะแบงเปน ๒,๓ และ ๔ สวนก็ได  ตามความจําเปน  การทําวิธีนี้
เพื่อที่จะใหเจาหนาที่แตละคนไดตรวจเปนไปตามลําดับขั้นตอนและหัวหนาชุดจะสังเกตุไดงาย 
  ๒.๔ เมื่อไดทําการตรวจสอบ และพิสูจนความปลอดภัยแลว  เฟอรนิเจอรควรจะพิงไวกับ
ขางฝาหรือตั้งกลับหัว เพื่อแสดงใหเห็นวาไดทําการตรวจแลว 
  ๒.๕ ตรวจสอบเทาแขน  ที่กันฝุน  ที่นั่ง  พนักพิง ฯลฯ ของเฟอรนิเจอรทุกชิ้น  การตรวจนี้
ไมเพียงตรวจวัตถุระเบิด หรือเครื่องดักฟงทางเสียงเทานั้น  แตจะตองตรวจสิ่งที่เปนเข็มที่แทงทะลุเครื่อง
เรือนหรือสปริงที่เสียดวย 
  ๒.๖ ส่ิงของทุกอยางภายในหองจะตองทําการเคลื่อนยายในระหวางทําการตรวจคน  เพื่อให
แนใจวาไมมีสายไฟที่นอกเหนือจากความจําเปน ฯลฯ ซ่ึงอาจตอระหวางเฟอรนิเจอรกับพื้นหอง 
  ๒.๗ อยาเคลื่อนยายสิ่งของใด ๆ จนกวาจะไดตรวจสอบโดยรอบเพื่อทําเครื่องหมายของที่
นาจะมีปญหาเสียกอน 
  ๒.๘ ตรวจคนสิ่งของที่นาจะมีปญหา เชน 

- ตะเข็บผาคลุมเฟอรนิเจอร  ลวดสปริง  เตียงนอนหรือที่นอนมีชายชํารุด 
- มีรอยซอมหรือทาสีใหม  ที่บริเวณฝาผนังหรือพื้นหอง ฯลฯ 
- มีเครื่องหมายแสดงวาไดรับการซอมแซมหรือมีส่ิงของทดแทนของเดิม 
- พื้นที่มีหลุมหรือพรมถูกเคลื่อนยายใหม 
- เฟอรนิเจอรเปยกชื้นหรือมีรอยดาง หรือมีกล่ินเหม็น 

  ๒.๙ อยาตรวจขามพื้นที่ใด ๆ ใหตรวจสอบทุกอยางที่พบเห็น 
  ๒.๑๐ ไฟทุกดวง  เครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท ฯลฯ ควรจะไดผานการตรวจอยางถ่ีถวนและ
จะตองแนใจวาเมื่อเปดสวิทซไฟแลว จะไมมีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้น 
  ๒.๑๑ ตะปูควงตามรอยตอของขอบประตูหนาตางชํารุดหรือไม  ทําการตรวจสอบและซอม
ทันทีเมื่อชํารุด 
  ๒.๑๒  รอยตอตามผนังหองวา ตรวจสอบวิธีการเปดไฟหรือใชตะเกียง  เพื่อทดสอบตามมุม
หองวามีแสงไฟลอดหรือไม  ถามีการแสดงวามีการชํารุด  ซ่ึงการตรวจดวยวิธีนี้จะดีกวาการตรวจดวย     
ตาเปลา 
  ๒.๑๓  ถอดแผงไฟตาง ๆ ออกเพื่อตรวจเช็คดานหลัง 
  ๒.๑๔  ตรวจสอบผาขนสัตวในโซฟาทั้งหมด  โดยใชนิ้วมือกดตามสวนตาง  ๆ 
  ๒.๑๕  ตรวจสอบเครื่องตกแตงผามาน  โดยใชปลายนิ้วกดเบา ๆ และดึงออกจากผนัง แลว
ตรวจดานหลัง 



  
๖๐ 

 
  ๒.๑๖  เปดล้ินชักและประตูทั้งหมด  โดยบางกรณีอาจเปดล้ินชักดวยเชือก  ซ่ึงขึ้นอยูกับ
เหตุการณ 
  ๒.๑๗  ตรวจสอบรูปถายและกรอบรูปเพื่อหาชองหรือรูตาง ๆ  
  ๒.๑๘ เพื่อความสะดวกและสบาย อาจใชเครื่องตรวจคนโลหะสําหรับเฟอรนิเจอรและฝาผนัง
ทั้งหมด 
  ๒.๑๙  ชองระบายอากาศทางเดิน ฯลฯ โดยเฉพาะจะตองตรวจจุดที่ผานเพื่อไปเปดประตูหอง 
  ๒.๒๐  กุญแจและเครื่องกลไกตองทําการตรวจอยางระมัดระวัง 
  ๒.๒๑ พรมที่ชํารุดที่ทิ้งแลว หรือส่ิงใด ๆ ที่อยูในหองที่สามารถเปนแหลงที่อาจทําใหบุคคล
สําคัญไดรับบาดเจ็บได  ควรจะนําไปไวที่อ่ืนหรือตองตรวจสอบความปลอดภัยเปนอยางดี 
  ๒.๒๒  กอนที่จะทําการตรวจในพื้นที่หรือหองใด ๆ จะตองยึดถือหลักความปลอดภัยและ
พยายามตรวจคนวามีอะไรที่พอจะกันอันตรายที่อาจถึงแกชีวิตได  เมื่อพบใหนําไปไวที่ที่ปลอดภัยสูงสุด
ของพื้นที่นั้น  ตัวอยางเชน นําแผนยางไปไวที่อางอาบน้ํา  เปนตน 
 ๓. การตรวจสอบเครื่องลักลอบดักฟงทางเสียง 
  ถาเวลาอํานวยและสถานการณบีบบังคับ  ควรตองตรวจสอบการลักลอบดักฟงทางเสียงของ
ฝายตรงขามในพื้นที่นั้น ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบุคคลสําคัญจะตองพักอยูในพื้นที่นั้น  ในบางเวลาและ
บางครั้งจะใชเปนที่ประชุมลับ  เจาหนาที่เทคนิคจะตองตรวจเช็คดวยเครื่องมือปองกันการลอบฟงอยาง
ละเอียด  อยางไรก็ตามชุดระวังปองกันควรจะตองทําการตรวจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความแนใจตามภารกิจของ
ตน 
 

--------------------------------------------- 


