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ผานพนไปอยางยิ่งใหญในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาและประวัติศาสตรโลกสําหรับพิธีสาบาน
ตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดี คนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา (Barack Hussein Obama 
II เกิด 4 สิงหาคม 2504 (1961)) วัย 47 ป พิธีเร่ิมตนขึ้นเม่ือเวลา 09.30 น. ตามเวลาทองถิ่น (21.30 น. 
เวลาของประเทศไทย) ของวันที่ 20 มกราคม 2552 (Obama’s Inauguration Day 2009) ผูคนทั่วโลก
ตางจดจองไปยังพิธีประศาสตรดังกลาว ไมเวนแมกระทั่งประเทศไทยที่สถานีโทรทัศนหลายชองได
ถายทอดสดพิธีสาบานตนดังกลาวดวย 

ทามกลางกระแสขาวที่จะมีการกอการรายเกิดขึ้นในพิธีดังกลาว ทําใหทางการสหรัฐอเมริกา ตอง
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเขมงวดในระดับสูงสุด ใชกําลังเจาหนาที่มากกวาหนึ่งหม่ืนคน ซ่ึงเปน
จํานวนที่มากที่สุดและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประวัติศาสตร เพื่อการรักษาความปลอดภัยใหกับ
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา และประชาชนจํานวนมากที่หลั่งไหลเขารวมพิธีและเฉลิมฉลองกวา 2 ลานคน 
 สํานักขาว AFP (ขอมูลจากมติชนออนไลน) ระบุวา มาตรการรักษาความปลอดภัยในกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. เร่ิมเขมงวดมาตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2552 โดยมีการลาดตระเวนทางอากาศดวย
เฮลิคอปเตอรของทหารและตํารวจอยางสม่ําเสมอ การปดถนนหลายสาย อนุญาตใหเฉพาะรถของ
ทางการผานเขาออก การวางแนวรั้วเหล็กกั้นเสนทางขบวนพาเหรดหลังพิธีสาบานตน นอกเหนือจากนั้น
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ยังมีการสงหนวยแมนปนประจําจุดลอแหลมและวางกําลังเจาหนาที่เพ่ือตรวจตรามวลชนอยางเขมงวด 
ในขณะที่นายบารัค โอบามา จําเปนตองใชรถประจําตัวคันใหมของบริษัท เจเนอรัล มอเตอร ที่ผลิตขึ้น
เปนพิเศษดวยตัวถังเปนเหล็กหนากันกระสุนและระเบิด ใชกระจกกันกระสุนรอบคัน พรอมดวย
ระบบสื่อสารไรสาย และตัวอยางเลือดของบารัค โอบามา จํานวน 1 ขวด หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น 
 โฆษกศูนยขาวสารรวมของสํานักงานอารักขาบุคคลสําคัญ กลาววา การดําเนินการดานนี้เปนไป
ตามแผนทุกอยาง … ทั้งน้ี เวลา 02.30 น. (ของวันที่ 20 มกราคม 2552 ตามเวลาทองถิ่น) สะพานขาม
จากรัฐเวอรจิเนียเขามายังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไดถูกปดการจราจรลงทั้งหมด ซ่ึงไมเคยเกิดขึ้นมากอนใน
พิธีสาบานตนครั้งไหนๆ ทั้งน้ี เจาหนาที่ใหเหตุผลวา พิธีสาบานตนในครั้งน้ี เปนครั้งแรกหลังเกิด
เหตุการณกอวินาศกรรม วันที่ 11 กันยายน (2544) และเปนการสาบานตนของประธานาธิบดีเชื้อสาย
แอฟริกันอเมริกันคนแรก รวมทั้งมีผูคนเดินทางเขามารวมพิธีอยางมหาศาล ซ่ึงไมเคยปรากฏมากอน 

การอํานวยการรักษาความปลอดภัยในพิธีสาบานตนครั้งนี้ ใชกําลังเจาหนาที่ทหารประจําการ
และกองหนุนรักษาดินแดนมากถึง 12,500 คน ทําหนาที่เสริมจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปกติที่มี
จํานวนหลายพันคน เสริมดวยกําลังของหนวยงานดานความมั่นคงอีก 99 หนวยจากทั่วประเทศ 
นอกเหนือจากการลาดตระเวนทางอากาศแลว ยังมีเรือติดอาวุธลาดตระเวนตามลําน้ําโปโตแมค มีหนวย
ประเมินและรับมือภัยคุกคามจากอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ เม่ือถึงกําหนดเวลาเจาหนาที่หนวยอารักขา
ลับ (Secret Service) ที่เปนหนวยแมนปนเขาประจําตามที่ตั้งบนหลังคาอาคารของรัฐ โรงแรม 
พิพิธภัณฑและอื่นๆ ประชาชนที่เดินทางเขาสูพ้ืนที่ประกอบพิธีตองผานการตรวจตราอยางเขมงวด 

นอกเหนือจากอาวุธทุกชนิดแลวยังมีการหามนําเป, รม, 
ปายขอความ, ถังคูลเลอร, สัตวเลี้ยง, กระปองกาซทุก
ชนิด และจักรยาน เขาไปโดยเด็ดขาด 
  
ดาน สํานักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา(FBI) ก็
ไดเตรียมความพรอมอยางเต็มที่สําหรับพิธีสาบานตนเขา
รับตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 44 ของบารัค โอบามา 

โดย FBI ไดเริ่มปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยแบบ 24 ชั่วโมงใน 7 วัน (24/7 security coverage) 
มาตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2552  และตอเน่ืองไปจนเสร็จสิ้นงานเลี้ยงฉลองรวม 4 วัน  FBI ไดวางแผน
มาตรการรักษาความปลอดภัยน้ี มาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 การดําเนินการของ FBI มีอาทิ การวาง
ร้ัวโลหะไมใหผูคนผานเขาออกโดยงาย การเตรียมรถบรรทุก หุนยนตตรวจสอบระเบิด สเปรยกระปอง 
และถังนํ้านับรอยถัง เพ่ือสกัดรถยนตติดระเบิด รวมทั้งอุปกรณปองกันภัยฉุกเฉินตางๆ ที่วางเรียงรายไว
รอบสํานักงาน FBI เพ่ือสามารถนําออกใชไดทันที หากเกิดเหตุการณราย ภารกิจในครั้งน้ี  

ภารกิจดังกลาว มีเบื้องหลัง (Inaugural Security, Behind the Scenes) ที่นาสนใจ โดยทันทีที่
พิธีสาบานตนเริ่มตนขึ้น เจาหนาที่ในศูนยปฏิบัติการและบัญชาการ (Command and Tactical 
Operations Center) ของ FBI ตางก็ไดจดจองไปที่หนาจอถายทอดสดที่มีอยูรอบๆ หอง เพ่ือรวมเปน
พยานในพิธีแหงประวัติศาสตรครั้งนี้ แมจะเปนชวงเวลาสั้นๆ จากนั้นพวกเขาก็ไดปฏิบัติการ
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ติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ FBI ภาคสนามและศูนยปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีอยูทั่วทั้งเมือง 
เพ่ือเฝาระวังและประเมินสถานการณรายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกขณะเวลา เน่ืองจากมีประชาชนจํานวนหลาย
ลานคนไดเดินทางเกือบตลอดทั้งคืนเขามารวมพิธีดังกลาวที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington D.C.) ใน
วันที่ 20 มกราคม 2552 
 หนวยตํารวจลับ (Secret Service) จะมีภารกิจในการอารักขาตัวประธานาธิบดีและเปน
หนวยงานหลักดานการรักษาความปลอดภัยในสวนที่เกี่ยวกับพิธีสาบานตน แตในดานการเฝาระวังและ
ตอตานการกอราย, อาวุธทําลายลาง และการจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) จะอยูในความ
รับผิดชอบของ FBI 
 ศูนยบัญชาการภารกิจในครั้งน้ี ตั้งอยูที่ FBI Washington Field Office ทีมเจาหนาที่ FBI, 
นักวิเคราะหสถานการณ, ผูบังคับบัญชา  และทีมเจาหนาที่ FBI ซ่ึงสนธิกําลังรวมกับชุดปฏิบัติการ
ตอตานการกอการราย (Joint Terrorism Task Force) ซ่ึงจะทํางานในภาคสนามปะปนกับมวลชน พรอม
กับใชแผนที่ที่แมนยําประกอบการปฏิบัติการ รวมทั้งใช เทคโนโลยีตรวจจับพฤติกรรมบุคคล 
(Surveillance Technology) ในการเฝาติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมนาสงสัย และการคอยรับรายงานจาก
ทีมเจาหนาที่ภาคสนามซึ่งประจําอยูที่อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา บริเวณ Capitol Hill รวมตลอดเสนทาง
ของถนน Pennsylvania ซ่ึงเปนเสนทางที่ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ใชเดินทางสูทําเนียบขาว
ภายหลังพิธีสาบานตน 
 

 
เจาหนาที่ FBI , นักวิเคราะหสถานการณและเจาหนาทีป่ฏิบัติการรวมจากหนวยงานอื่นๆ ภายในศูนยบัญชาการ  

 
 ดวยจํานวนเจาหนาที่ FBI นอกเครื่องแบบกวา 150 ทีม ประกอบดวยเจาหนาเดินเทาและรถ
ตรวจการณ เจาหนาที่พิเศษ John Perren, แผนกตอตานการกอการราย (Counterterrorism Division) 
Washington office กลาววา เจาหนาที่เหลานี้เปรียบเสมือน “หูและตาของเราในภาคสนาม” เจาหนาที่
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เหลานี้จะคอยสังเกตเหตุการณที่ผิดปกติ หรือสิ่งตองสงสัย เชน เปสะพายหลังซ่ึงอาจมีระเบิดซุกซอนอยู
แลวถูกนํามาวางทิ้งไวตามสถานีรถไฟฟาใตดิน, ของเหลวไมทราบชนิดที่บรรจุในขวดพลาสติก ซ่ึงอาจ
เปนสารเคมีที่มีอานุภาพทําลายลางในวงกวางได และในกรณีฉุกเฉินทีมเจาหนาที่ภาคสนามก็สามารถ
เคลื่อนที่เขาไปยังจุดเกิดเหตุไดอยางทันทวงที 

 ศูนยบัญชาการ (Command Center) — ซ่ึงเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานและสั่งการ
ของ FBI ในครั้งน้ี ประกอบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ทันสมัย ศูนยบัญชาการแหงน้ี ได
ชวยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั้งหมดสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดแบบ Real Time และชวย
ใหทีมผูปฏิบัติงานสามารถทราบผลการประเมินสถานการณอยางตอเน่ือง 
 Joseph Persichini, Jr., Heads the Washington Field Office กลาววารูปแบบของปฏิบัติการ
ในครั้งน้ี บุคลากรลวนผานเหตุการณที่สําคัญๆ ชนิดที่เรียกวา “battle-tested” มาแลว…เจาหนาที่หลาย
คนในหองนี้ ลวนเคยอยูปฏิบัติที่น้ีมาแลวเม่ือคราวเกิดเหตุการณ  9/11 โดยมีการประสานการปฏิบัติงาน
ไปยังกระทรวงกลาโหมทันที ที่ตึก Pentagon หลังเกิดการโจมตี…ทําใหทีมของเราเปนมีผลงานเปนที่
ประจักษ” 
 

 
เจาหนาที่ FBI จาก Washington Field Office กับรถปฏิบัติการ  

 

 แมวาการรับมือกับสถานการณที่สําคัญในแตละครั้ง จะมีความแตกตางกัน แตทาง FBI ก็ไดทํา
การรวบรวมขอมูลการขาวจากทั่วโลกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือนํามา
วิเคราะหสถานการณ เฝาระวังและปองกันไมใหเกิดเหตุรายขึ้นในวันสาบานตน และคําสั่งจะถูกสงออก
ไปเพ่ือจัดการกับเหตุรายเหลานั้นทันที เม่ือเกิดเหตุขึ้น 
 ในขณะที่ ศูนยปฏิบัติการรวมทางการขาว (Joint Information Center) ซ่ึงดําเนินการโดย U.S. 
Secret Service มีเจาหนาที่กวา 20 คนที่เฝาติดตามขาวสารผานสื่อตางๆ ทั้งหมด เพ่ือดูวามีประเด็นที่
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เกี่ยวของกับความปลอดภัยหรือไม Richard Kolko ซ่ึงเปนผูแทนเจาหนาที่ของ FBI พรอมกับ Jason 
Pack มาปฏิบัติงานที่ศูนยปฏิบัติการรวมทางการขาวแหงน้ี กลาววา “เราจะตรวจจับทุกขอมูลที่เกิดขึ้น
ภายใตพระอาทิตยดวงนี้”   
 

 
เจาหนาที่ FBI จาก National Press Office  ไดชวยตรวจจับขอมูลจากสื่อตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับประเด็นดานความปลอดภัยในการจัดพิธีสาบานตนในครั้งน้ี 
ณ U.S. Secret Service's Joint Information Center 

 
เจาหนาที่ FBI ตองสนธิกําลังในการปฏิบัติการกับเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ณ Strategic Command Center (SIOC), สํานักงานใหญ (FBI Headquarters)  
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  หลังเสร็จสิ้นพิธีสาบานตน ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ก็ไดเดินทางสูทําเนียบขาวโดยใช
เสนทางถนน Pennsylvania ผานฝูงชนจํานวนมากที่ตางมารวมแสดงความยินดีกับเขาในครั้งนี้ หน่ึงใน
เจาหนาที่ FBI ซ่ึงปฏิบัติหนาที่บนถนนดังกลาวรวมกับเจาหนาที่จากหนวยงานดานความมั่นคงที่
เกี่ยวของ ไดกลาวอยางภาคภูมิใจวา น่ีคือความสําเร็จดานการรักษาความปลอดภัยที่นายกยอง เพราะ
มิใชเพียงความปลอดภัยของทานประธานาธิบดี แตมันคือความปลอดภัยของประชาชนดวย…”มันเปน
ความรูสึกที่ดี…ภารกิจของเราในครั้งน้ีไดชวยใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในพิธีสาบานตน
ค รั้ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ค รั้ ง น้ี ไ ด อ ย า ง ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ม มี เ ห ตุ ร า ย ใ ด ๆ  เ กิ ด ข้ึ น ” 
(http://www.fbi.gov/page2/jan09/inauguration_012109.html) 
 

ไมเพียงประเด็นดานการรักษาความปลอดภัยในพิธีสาบานตนครั้งน้ีเทานั้น ยังมีสถิติดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกิดขึ้นพรอมเหตุการณประวัติศาสตรครั้งน้ี โดยจากขอมูลใน
เว็บไซต CBNET (http://news.cnet.com/8301-13577_3-10145923-36.html) ไดระบุถึงสถิติที่นาสนใจ
ซ่ึงเกิดขึ้นในวันสาบานตนของบารัค โอบามา ดังน้ี 

• บริษัท Akamai Technologies (stream, download, largest global footprint) 
ผูนําดาน CDN (Content Delivery Network) กลาววาพิธีสาบานตนของบารัค โอบามา ทําสถิติมีผูใช
อินเทอรเน็ตสูงที่สุดตลอดกาลเปนอันดับที่ 5 โดยมีคนเขาชม 5,401.250 คนตอนาที (ที่เขาชมมากอันดับ
หน่ึง คือ คําประกาศชัยชนะของโอบามา) – (Silicon Alley Insider)  

• ขอมูลจาก Akamai Technologies ยังระบุวาปริมาณผูใชอินเทอรเน็ตตัวโลกไดพุง
สูงขึ้นรอยละ 54ในชวงเวลาดังกลาว โดยภายในสหรัฐอเมริกาเองไดเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 60 ถานับเปน
จํานวน VDO Streaming ที่สงผานเครือขายของบริษัท Akamai ออกไปถึง 7 ลานสตรีมพรอมๆ กัน ถือ
เปนการทําสถิติสูงสุดของบริษัท  

• Facebook.com รวมมือกับ CNN.com โดยสรางโปรแกรมพิเศษสง newsfeed ของ 
Facebook.com ผานทาง CNN.com ตัวเลขของ newsfeed ของโปรแกรมนี้เพ่ิมจาก 200,000 ขอความ
ตอชั่วโมงกอนหนาที่บารัค โอบามา จะทําพิธีสาบานตน เพ่ิมขึ้นเปน 600,000 ขอความ – (New York 
Times)  

• อัตราการ Twitter ตอวินาทีเพ่ิม 5 เทา สวนอัตรา Twitter ตอนาทีเพ่ิม 4 เทา - 
http://twitter.com/BarackObama  

• CNN.com กลาววาสง VDO Streaming ไปทั้งหมด 18.8 สตรีม และชวงที่บารัค  
โอบามา สาบานตนนั้น มีผูเขาชมพรอมๆ กัน 1.3 ลานสตรีม  

• มีเว็บไซตวิดีโอออนไลนจํานวนมากที่ลมในวันดังกลาว มีผูเก็บสถิติและพบวา
เว็บไซตของสถานีโทรทัศน CBS.com น้ันใหคุณภาพเยี่ยมที่สุดแถมเปนภาพที่มีความละเอียดสูงดวย – 
(Business of Video)  

• ภาพถายจากดาวเทียม GeoEye ขณะทีบ่ารัค โอบามา กําลังสาบานตน ไดถายให
เห็นมวลชชนจํานวนมากที่มารวมพิธีอยางชัดเจน – (VentureBeat) 
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แมวาภารกิจในการรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี บารัค โอบามา และประชาชนที่มารวม
พิธีสาบานตนในครั้งนี้ จะผานพนไปดวยดี ภายใตความรวมมือของเจาหนาที่ดานความมั่นทุกฝายที่
เกี่ยวของ ผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ทําใหสามารถเฝาระวัง รวบรวม 
วิเคราะหขอมูลและประเมินสถานการณไดอยางแมนยํา ที่สําคัญคือสามารถสงขอมูลสถานการณไปยัง
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภาคสนามไดแบบ Real time ทําใหไมเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด เจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนเอกภาพ 

แตภารกิจดานการรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศแกทานประธานาธิบดี ยังคงจะตอง
ดําเนินการตอไป เพราะทานประธานาธิบดี บารัค โอบามา ยังคงชื่นชอบที่จะใชโทรศัพทมือถือ 
“BlackBerry” ไวติดตอและรับ-สง e-Mail กับเจาหนาที่ระดับสูงและเพ่ือนสนิทกลุมเล็กๆ ซ่ึงน้ีถือเปนการ
ยินยอมใหทานใชไดอยางจํากัด เน่ืองจากเหตุผลดานความมั่นคงและดานกฎหมายสหรัฐอเมริกา ที่ระบุ

วาผูนําตองเปดเผยรายละเอียดการโตตอบทางจดหมายใหสาธารณชน
ไดรับรูเพ่ือความโปรงใส… e-Mail ของประธานาธิบดีไดรับพิจารณาวา
เปนบันทึกสาธารณะ เน้ือหาภายในจะตองถูกเปดเผยหลังจากพน
ตําแหนงประธานาธิบดี 

กลาวกันวาในชวงที่ตระเวนหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
น้ัน บารัค โอบามา ไดใชโทรศัพทมือถือเครื่องน้ีในการรับ-สง e-Mail  
ทําใหที่ปรึกษาของเขาแทบจะไมตองพิมพเอกสารออกมาให โอบามา
ตรวจสอบเลย แตจะใชวิธีสง e-Mail เขาเครื่อง BlackBerry ของเขาแทน 
…ทําใหมีผูเชี่ยวชาญออกมาเตือนวาการใหความสําคัญกับการใช 
e-Mail มากเกินไป อาจทําใหผูนําสหรัฐอเมริกาตกเปนเปาหมายของ

การถูกแฮกเกอร เจาะระบบเขามาดูขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรได สวนการพกพาเครื่อง BlackBerry ติด
ตัวตลอดเวลา ก็จะทําใหงายตอการสะกดรอยติดตามตัวประธานาธิบดี ซ่ึงหากเปนเชนน้ันจริงก็เปนสิ่งที
อันตรายยิ่ง เพราะมันคือความมั่นคงของประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว…อยาลืมวา
ไมมีความปลอดภัยใดๆ ที่เชื่อถือไดบนโลกของอินเทอรเน็ต 

  


