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การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เพื่อรองรับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ของศูนย์รักษาความปลอดภัย ” มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคของ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และพัฒนาแนวทางการรักษาความปลอดภัยบุคคล
สำคัญเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้วิจัยได้กำหนดกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัย
เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) และการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๐ คน และ ทำการสังเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการวิจัยพบว่า ด้านบุคคลสำคัญ ส่วนมากไม่ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัย ไม่เชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัย ขาดความรู้ ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ขาดการฝึก
ทบทวนยุทธวิธี ขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการข่าวยังไม่ครอบคลุม ขาดการบูร
ณาการ ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ไม่ทันสมัย ด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ส่วนภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญ ส่งผลกระทบเจ้าหน้าที่มีภารกิจ ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลาการเตรียมการมากขึ้น ต้อง
วิเคราะห์สถานการณ์และการข่าวให้ทันสมัย จากการศึกษาผู้วิจัยได้นำสู่การพัฒนาแนวทางการรักษา
ความปลอดภั ย บุ ค คลสำคั ญ ของศู น ย์ ร ั ก ษาความปลอดภั ย จึ ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นา ๔ ด้ า น ได้ แ ก่
(๑) บุคลากร โดยฝึกให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ ทบทวน เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก และพัฒนา
บุคลิกภาพ (๒) จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีการป้องกัน ตรวจจับบุคคล พื้นที่ วัสดุ สิ่งของ ให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา (๓) การบริหารจัดการ และวิธีดำเนินการด้านการข่าว ข่าวสารผลกระทบ

การบูรณาการด้านการข่าว และพัฒนารูปแบบ/แผนการปฏิบัติการให้มีความทันสมัย (๔) งบประมาณ
ในการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูลที่มีความทันสมัย รวดเร็ว ทันเวลา ซึ่งประเด็นที่ค้นพบนี้จะนำไปสู่
การดำเนินการเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สุดใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
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The study “A development of guidelines for service VIP security on nontraditional threats of Armed Force Security Center” aims to discover the problems and
obstacles and to develop the guidelines for service VIP security on non-traditional threats
of Armed Force Security Center, Royal Thai Armed Forces Headquarters suiting the
current situation. The researcher had defined the detail of qualitative research method,
which consisted of documentary research and in-depth interview from 20 experts, and
had synthesized the results of in-depth interview.
From the research, it was found that most very important people did not
follow the security measures and trust security system. They lacked of knowledge,
comprehension of tactical training, and experience in solving immediate problems. The
news aspect was not comprehensive and integrated. The equipment and technology
were not up to date. The budget was insufficient and not integrated with other agencies.
The threats directly and indirectly affected the security of very important people. It
affected the officers, having more difficult and complicated tasks, taking more time for
preparation, and analyzing current situation and news. From this study “Development of
guidelines for service VIP security on non-traditional threats of Armed Force Security
Center”, the researcher has focused on 4 areas such as; (1) Officers by training, reviewing,
and learning for their competence, expertise, and conscious mind; (2) Providing

equipment and technology for protection, detecting people, area, materials, and objects
must be accurate, rapid, and timely; (3) Information management and operation, impact
news, news integration, and development of performance and action plan; (4)
procurement budget must be current, rapid, and timely. These findings will lead to
actions to develop guidelines for the most effective security of VIP personnel in the
current situation.

