
 

 
 
 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
  

หลกัสูตร ชั�นนายร้อย เหล่า ช. 

แนวสอนวชิา  

การพราง (ปฐมนิเทศ) 

 
 

 

 

                                                                        แผนกวชิา ช่างโยธา 

                                                                  ปีงบประมาณ 2555 

 



 ก

อนุมัติของ ผบ.รร.ช.กช. 

 แนวสอนวิชา การพราง (ปฐมนิเทศ) แผนกวิชาช่างโยธา ได้พิจารณาปรบัปรุงเพื�อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการศกึษาใน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง คณะกรรมการตรวจสอบตําราเรียนของ 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรใช้เป็นเอกสารประกอบการศกึษาได้ 

 ฉะนั �นจงึให้ใช้แนวสอนวิชา การพราง (ปฐมนิเทศ) แผนกวิชาช่างโยธา เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2555   

เป็นเอกสารประกอบการศกึษาได้ ตั �งแตบ่ดันี �เป็นต้นไป 

                                                                                      

                                                                 พ.อ.     

                                                                        ( สมยศ     ขนุชํานิ ) 

                                                                รอง ผบ.รร.ช.กช. ทําการแทน 

                                                                             ผบ.รร.ช.กช. 

                                                                              15 มี.ค.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข

คํ านํ า

วิชาการพราง     เปนวิชาที่มคีวามสํ าคัญมากวิชาหนึ่ง     ซึ่งมีความจ ําเปนมากสํ าหรับทหารทุกหนวย
ทกุระดบั  ควรที่จะไดศึกษา และมีความรูอยูในระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอแกการที่จะน ําไปใชเพื่อปองกันตัวเองและ
หนวยได

แนวสอนการพรางเลมนี้ไดจัดทํ าข้ึน  เพื่อใหหนวยทหารทุกหนวยในกองทัพบกไดเรียนรู     และปฏิบัติ
ไปในทางเดียวกัน  หากแนวสอนนี้มีขอผิดพลาด บกพรอง หรือขาดความสมบูรณ   กรุณาแจงใหกองการศึกษา
โรงเรียนทหารชาง  กรมการทหารชาง  อํ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000 ทราบดวย     เพื่อน ําขอเสนอแนะไป
พจิารณาปรับปรุงใหแนวสอนมีความสมบูรณถูกตองและมีคุณคาในดานการศึกษาตอไป

โรงเรียนทหารชาง    กรมการทหารชาง
   



ค

สารบัญ
                                                                                                                          หนาท่ี
อนุมัติของ ผบ.รร.ช.กช.                            ก
คํ านํ า                           ข
สารบัญ       ค
สารบัญตาราง                 จ
สารบัญรูป       ฉ

บทท่ี 1 การคนหาท่ีหมาย                                                                                             1-1

1. กลาวนํ า                                                                                                                                    1-1

2. การตรวจการณทางตรง                                                                                       1-1

3. การตรวจการณทางออม                                                                                      1-1

4. ภาพถายทางอากาศ                                                                                            1-2
4.1 ภาพถายทางดิ่ง                                                                                                                   1-2
4.2 ภาพถายมุม(ทแยง)สูง                                                                                                          1-3
4.3 ภาพถายมุม(ทแยง)ตํ่ า                                                                                                         1-3
4.4 ฟลม                                                                                                                                   1-4
4.5 เรดาร                                                                                                                                  1-6
4.6 อินฟราเรด                                                                                                                           1-6

5. องคประกอบของการรับรู                                                                                     1-7
5.1 ที่ตั้ง                                                                                                                                     1-7
5.2 รูปราง                                                                                                                                  1-7
5.3 เงา                                                                                                                                      1-8
5.4 พื้นผิว                                                                                                                                  1-8
5.5 สี                                                                                                                                       1-10
5.6 การเคล่ือนไหว                                                                                                                    1-10



ง
                                                                                                                          หนาท่ี

บทท่ี 2 วัสดุพราง และเทคนิคการใช                                                                              2-1

1. กลาวนํ า                                                                                                           2-1

2. วัสดุพราง                                                                                                          2-1
2.1 วัสดุพรางธรรมชาต ิ                                                                                                              2-1
2.2 วัสดุพรางที่สรางข้ึน                                                                                                             .2-2

3. เทคนิคการใชวัสดุพรางสํ าเร็จรูป                                                                            2-7
3.1 การใชตาขายพราง                                                                                                               2-7
3.2 พชืพันธุไมเทียม                                                                                                                    2-8
3.3 การใชแถบผาพราง                                                                                                               2-8
3.4 การใชสีพราง                                                                                                                        2-8

4. การเกบ็รักษาและการระวังรักษาตาขายพราง                                                            2-8
4.1 การเก็บตาขายพราง                                                                                                             2-8

บทท่ี 3 การพรางบุคคล และปอมสนาม                                                                           3-1

1. การพรางบุคคล                                                                                                  3-1

2. การพรางหมวกเหล็ก                                                                                           3-1

3. เคร่ืองสนามท่ีเปนผาใบ                                                                                        3-2

4. การลดความเดนชัดของผิวหนัง                                                                              3-2

5. การลดความเดนชัดของอาวุธประจ ํากาย                                                                  3-3

6. วัสดุสะทอนแสงอ่ืน ๆ                                                                                          3-4

7. การพรางเคร่ืองแตงกาย                                                                                       3-4

8. การพรางปอมสนาม                                                                                            3-5

9. การสราง                                                                                                           3-6

10. การกํ าบัง                                                                                                         3-6

11. หลุมปนกล                                                                                                       3-8

12. เคร่ืองยิงลูกระเบิด                                                                                             3-8
บรรณานุกรม



จ

สารบัญตาราง
หนาท่ี

ตารางที่ 2.1 ขนาดของตาขายพรางพรอมอุปกรณประกอบ            2-3
ตารางที่ 2.2 สีทีใ่ชประดับเปนเปอรเซนตตามลักษณะภูมิประเทศตาง ๆ กัน            2-6
ตารางที่ 3.1 หลักการใชสีพรางกับรางกายของทหาร                            3-4



ฉ

สารบัญรูป
หนาท่ี

รูปที่ 1.1 ภาพถายทางดิ่ง 1-2
รูปที่ 1.2 ภาพถายมุม(ทแยง)สูง 1-3
รูปที่ 1.3 ภาพถายมุม(ทแยง)ตํ่ า 1-3
รูปที่ 1.4 ฟลมขาวด ํา 1-4
รูปที่ 1.5 ฟลมสี 1-4
รูปที่ 1.6 ฟลมอินฟราเรด 1-5
รูปที่ 1.7 ฟลมตรวจคนการพราง 1-6
รูปที่ 1.8 ที่ตั้ง 1-7
รูปที่ 1.9 รูปราง 1-7
รูปที่ 1.10 เงา 1-8
รูปที่ 1.11 พื้นผิว 1-9
รูปที่ 1.12 สี 1-9
รูปที่ 1.13 การเคล่ือนไหว 1-10
รูปที่ 1.14 ลักษณะของพื้นผิวที่แตกตางกัน 1-10
รูปที่ 2.1 แบบตาขายพราง 2-2
รูปที ่2.2 การใชตาขายพรางกับยานพาหนะ 2-7
รูปที ่2.3 การใชตาขายพรางกับยานรบ    2-7
รูปที ่2.4 การใชตาขายพรางใหกลมกลืนกับภูมิประเทศและฉากหลัง 2-8
รูปที่ 2.5 การเก็บพับตาขายพราง 2-9
รูปที่ 3.1 การพรางหมวกเหล็ก 3-2
รูปที ่3.2 การลดความเดนชัดของผิวหนังเพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ 3-3
รูปที่ 3.3 การพรางอาวุธประจ ํากาย 3-3
รูปที่ 3.4 การพรางเคร่ืองแตงกาย 3-4
รูปที่ 3.5 การพรางใบหนา 3-5
รูปที่ 3.6 การพรางปอมสนาม 3-5
รูปที่ 3.7 การพรางปอมสนามเรงดวน 3-6
รูปที ่3.8 ส่ิงปกปดเหนือศีรษะโดยอาศัยธรรมชาติ 3-7
รูปที ่3.9 ส่ิงปกปดเหนือศีรษะของหลุมบุคคล 3-7
รูปที่ 3.10 ที่ตั้งเคร่ืองยิงจรวดตอสูรถถัง 3-7
รูปที่ 3.11 ที่ตั้งยิงปนกล 3-8
รูปที ่3.12 ที่ตั้งยิงเคร่ืองยิงลูกระเบิด 3-8



1-1

บทท่ี 1
การคนหาท่ีหมาย

1. กลาวนํ า
           กอนที่จะปฏิบัติในเร่ืองการพรางอยางมีประสิทธิภาพ จํ าเปนที่จะตองเรียนรูบางประการเกี่ยวกับเร่ือง
การตรวจการณ การตรวจการณแบงออกไดเปน 2 ประการ คือ การตรวจการณ ทางตรง และการตรวจการณ
ทางออม

2. การตรวจการณทางตรง
     การตรวจการณทางตรงนี้หมายถึง ขบวนการที่ผูตรวจการณสามารถที่จะเห็นรูปรางลักษณะ ของวัตถุ
นั่นคือการมองเห็นดวยสายตาของผูตรวจการณเอง (มีส่ิงชวยหรือไมมีส่ิงชวย)   การตรวจการณแบบนี้หมาย
รวมถึง ผูตรวจการณซึ่งนั่งอยูบนยอดเนินพรอมดวยกลองสองทางไกลสองตาหรือผูตรวจการณทางอากาศมอง
ดูภูมิประเทศจากอากาศยาน การตรวจการณทางตรงมีประโยชน มากคือ
          -  เปนการไดรับขาวสารทันทีทันใด
          -  ภาพที่เห็นเปนภาพจริง 3 มิต ิและเปนการงายตอการประเมินดวยสมอง โดยปกติแลวตา
             เปนเคร่ืองรับที่มีความไวและแนนอน และยังทํ าการสังเกตการณของการเคล่ือนที่ไดแตมีขอเสีย
          -  ไมมีการบันทึกที่ถาวรสํ าหรับอนาคตเพื่อเปนการเปรียบเทียบโดยตรง
          -  สภาพอากาศและเวลาอาจเปนขอจํ ากัด
          -  ประสบการณของผูตรวจการณและภารกิจ ความไมละเอียดของผูตรวจการณอาจเปนผลใน
             เร่ืองของความไมสมบูรณและความไมถูกตองของขาวสาร

3. การตรวจการณทางออม
     ในการตรวจการณทางออมผูตรวจการณดูจากภาพหรือรูปจํ าลองของวัตถุซึ่งไมใชรูปรางของวัตถุเอง
เชน  ภาพถาย  เรดาร  แสงอินฟราเรด  และโทรทัศน  ถูกนํ ามาใชในการตรวจการณ ทางออม ประโยชนของ
การตรวจการณทางออม มีดังตอไปนี้คือ
          -  ภาพถายซํ ้าในพื้นที่เดียวกัน อาจชวยคนหาความเปล่ียนแปลงที่บังเกิดข้ึนได
          -  มีผลในการบันทึกไวไดอยางถาวร
          -  เปนการชวยเพิ่มการสังเกตการณตอรังสีอินฟราเรด และรังสีอ่ืนๆ ที่ไมอาจมองเห็นดวยสายตา
          -  สามารถทํ าการแจกจายใหกับหนวยไดทุกระดับที่มีความจํ าเปนตองใชโดยเฉพาะ
          -  ภาพถาย จะสามารถใชเพื่อการศึกษาไดเปนเวลานาน   เปนการยนระยะของ การตรวจการณ
             โดยทํ าการขยาย
          -  เรดาร   โดยปกติจะใชตรวจวัตถุที่เปนโลหะเบื้องหลังฉากที่เปนอโลหะ  เชน ตาขายพรางมาตรฐาน
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     ขอเสียก็คือ
          -  ตองการเวลาที่จะทํ าการลาง อัดภาพ และการกระจายขาวสาร
          -  สภาวะอากาศอาจเปนอุปสรรคตอการถายภาพทางอากาศ
          -  ความช ํานาญของพนักงานตีความภาพถาย อาจเปนขอจํ ากัดในดานการรับขาวสาร
          -  มีความไมสมบูรณของมิติที ่3 ยกเวนเคร่ืองถายภาพพิเศษ

4. ภาพถายทางอากาศ
ในสงครามสมัยใหม ภาพถายทางอากาศไดคาดการณไวลวงหนาถึงที่ที่มีความสํ าคัญอยางยิ่ง ในเร่ืองการ
ตรวจคน และการตรวจสอบการพราง ภาพถายเปน เร่ืองที่มีความจ ําเปนที่จะขาดเสียมิได ภาพถายทางทหาร
ไดถูกจัดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ภาพถายทางดิ่ง, ภาพถายมุม(ทแยง)สูง, และภาพถายมุม(ทแยง)ตํ่ า

4.1 ภาพถายทางดิ่ง
ภาพถายทางดิ่ง เปนการถายภาพโดยตรงเหนือวัตถุ เปนภาพที ่   ไมแสดงรายละเอียดในดาน

มิติที ่ 3 มากไปกวาเงา และสามารถที่จะเปรียบเทียบไดกับภาพแบบ แบนของอาคารบนพิมพเขียว เมื่อท ําการ
ถายภาพทางดิ่ง เสนแนวระดับสายตาบนกลองจะตั้งฉาก กับเสนแนวการบินของอากาศยาน (ภาพที ่ 1.1) ใน
การตีความภาพถายทางดิ่งใชขบวนการโดยดูดวยกลองสองสองตา หรือดวยการถายภาพสองภาพกับวัตถุ
เดียวกัน และใชแวนสองตามิติ ที่ 3  ความลึกจะปรากฎเห็นไดชัด ส่ิงนี้เปนประโยชนอยางมากในการตรวจสอบ
การพรางของขาศึกหรือในการตรวจสอบการพรางของฝายเรา

รูปท่ี 1.1 ภาพถายทางดิ่ง
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4.2 ภาพถายมุม(ทแยง)สูง
ภาพถายมุม(ทแยง)สูง เปนการถายภาพเปนมุมยก จากทางดิ่ง ดังนั้นภาพทางแนวนอนที่ปรากฎจะแสดงบน
ภาพ นอกจากนี้ก็ยังแสดงใหเห็นมิติที่ 3   เปนบางสวน โดยการแสดงใหเห็นภาพทางดานขางและดานบนของ
วัตถุดวย (ภาพที ่1.2)

รูปท่ี 1.2 ภาพถายมุม(ทแยง)สูง

4.3 ภาพถายมุม(ทแยง)ตํ่ า
ภาพถายมุม(ทแยง)ตํ่ า เหมือนกับภาพถายมุม(ทแยง)สูง เวนเสียแตวา ไมแสดงใหเห็นแนวนอน วิธีการถาย
ภาพนี้ก็โดยการถายภาพที่เปนมุมนอยกวา 30 องศา จากเสนตั้งฉากกับเสนแนวการบิน (ภาพที ่1.3)

รูปท่ี 1.3 ภาพถายมุม(ทแยง)ตํ่ า
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4.4 ฟลม   ฟลมท่ีใชในการถายภาพทางอากาศ มีอยู 4 ชนิด คือ

4.4.1 ฟลมขาวด ํา
ฟลมขาวด ําบันทึกภาพเปนระดับโทนสีระหวางขาวกับด ํา ขณะที่ไมไดท ําการผลิตใหม

เร่ืองสีก็จะบันทึกความแตกตางของระดับสีอยางถาวร การเลือกใชกระจกกรองแสงจะเปนการชวยปรับปรุง
ภาพ หรือในการบันทึกภาพเพียงแตการใชแสง ก็เปนที่ทราบวา ทํ าใหเกิดความแตกตางอยางมากที่สุด
ระหวางฉากหลังของธรรมชาติกับวัตถุที่กํ าลังทํ าการคนหา  (ภาพที ่1.4)

รูปท่ี 1.4 ฟลมขาวด ํา

4.4.2 ฟลมสี
ฟลมสีจะตรวจคนการพรางซึ่งไมกลมกลืนกับสีแวดลอมของฉากหลังอยางไรก็ตาม 

ฟลมนี้มีลักษณะการปฏิบัติการที่ยุงยากมาก  แตใหผลดีที่สุดภายใตสภาวะที่เหมาะสมเทานั้น ภาพสีดูจะกลม
กลืนเขากันได ณ ระดับสูง ความทึบของเงาไมแนนอนบนฟลมนี้ไมเหมือนกับบนฟลมขาวด ํา และสภาพอากาศ
จะตองดีเยี่ยมเพื่อจะไดภาพที่คมชัด จากเหตุผลเหลานี้ฟลมสีจึงไมถูกน ํามาใชอยางกวางขวาง (ภาพที ่1.5)

รูปท่ี 1.5 ฟลมสี
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4.4.3 ฟลมแสงอินฟราเรด
คล่ืนแสงอินฟราเรดหรือรังสีอินฟราเรดหมายถึงสวนของขอบเขตสนามแมเหล็กไฟฟา

ซึ่งไมอาจจะมองเห็นดวยสายตา สรรพส่ิงทั้งมวลในธรรมชาต ิ เชน ส่ิงมีชีวิต พืชผักสีเขียวจะสะทอนคล่ืน
อินฟราเรดไดในปริมาณที่มาก สวนวัตถุที่สรางข้ึนทั้งหลาย     โดยปกติแลวจะไมสะทอนคล่ืนอินฟราเรดใน
ขนาดและปริมาณเทากันดังนั้นฟลมอินฟราเรด จึงไมมีอะไรมากไปกวาฟลมขาวด ํา   ที่วาไวตอคล่ืนอินฟราเรด
ก็คือสามารถใหผลในภาพแสดงถึงความขัดแยงกันระหวางวัตถุตามธรรมชาติกับวัตถุที่สรางข้ึน จะแสดงใหเห็น
เปนระดับของสีเทาทึบ ฟลมอินฟราเรดมีความสํ าคัญอ่ืนๆในการใช คือ สามารถนํ าไปใชถายภาพในเวลากลาง
คืนถาม ี แหลงของการแผรังสีอินฟราเรด  เพื่อตอตานความสามารถในการตรวจคนของฟลมนี้ การพรางดวย
การระบายสี การยอมสี ไดรับการพัฒนาใหมีการสะทอนของแสงอินฟราเรดไดสูงเหมือนกับลักษณะของใบไม
วัสดุพรางทั้งหลายในปจจุบันไดถูกแจกจายออกมาในแบบของการใชสีนี้เพื่อใหฟลมอินฟราเรดไมสามารถที่จะ
ตรวจพบความแตกตางระหวางวัสดุพรางธรรมชาติและที่สรางข้ึนไดอีกตอไป จึงไดรับการปฏิบัติดวยการทาสี
การยอมสีหรือการเคลือบสีลงบนผาไนลอน (ภาพที ่1.6)

รูปท่ี 1.6 ฟลมอินฟราเรด

4.4.4 ฟลมตรวจคนการพราง
ฟลมนี้ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษตอการตรวจจับสีเขียวของเคร่ืองพรางที่สราง

ข้ึน ดวยการบันทึกเปนสีฟาถึงฟาเขียว ทํ าใหขัดแยงกับการบันทึก เปนสีแดงของธัญพืชตามธรรมชาต ิ ใช
ประสานประโยชนของฟลมอินฟราเรดและฟลมสีเขาดวยกัน   โครงสรางของฟลมก็คือ  การสะทอนของแสง
อินฟราเรดไดสูงตอวัตถุ ธัญพืชตามธรรมชาติบันทึกเปนสีแดง วัตถุที่สะทอนแสงอินฟราเรดไดตํ่ า บันทึกเปนสี
ฟาหรือสีเขียว (ภาพที ่1.7)
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รูปท่ี 1.7 ฟลมตรวจคนการพราง

 

4.5 เรดาร
เรดารเปนเคร่ืองมือการตรวจจับ โดยสงสัญญาณวิทยุออกไปซึ่งปกติเปนยานความถี่ของ

ความถีอุ่ลตรา จะรับการสะทอนจากวัตถุที่กํ าลังตรวจจับ และรับกลับมา   ณ  ที่จุดของเคร่ืองสง ดวยการ
วิเคราะหสัญญาณสะทอนกับคุณลักษณะของวัตถ ุ   ภายใตการสังเกตการณอาจจะพิจารณาได การปกปด
ซอนพรางจากเรดาห ข้ึนอยูกับการลดของการสะทอน ส่ิงนี้สามารถที่จะกระท ําไดดวยการขุดลงไปในดิน หรือ
การนํ าไปซอนไวหลังเนิน เปนเร่ืองสํ าคัญที่พึงระลึกเสมอวา    การปกคลุมดวยใบไมเพียงอยางเดียวยอมไมกอ
ใหเกิดผลสมบูรณตอการตรวจจับดวยเรดาหได

4.6 อินฟราเรด  ตัวตรวจจับดวยแสงอินฟราเรด มีอยู 2 ชนิด

4.6.1 แบบสงไป-รับกลับ  (ใกล)
เปาหมายจะตองไดรับการสะทอนแสงจากแหลงกํ าเนิดของแสงบางอยาง เชน จุดตน

กํ าเนิดแสงอินฟราเรด   หรือแสงไฟสัญญาณเตือนภัยนํ้ าทวมหรือ   แสงจากดวงอาทิตย
4.6.2 แบบรับกลับทางเดียว(ไกล)

ซึง่ตรวจจับไดจากรังสีความรอนที่ถูกสงออกมาจากเปาหมาย และเปล่ียนสัญญาณ
เปนภาพที่มองเห็นได หรือสัญญาณเสียง
        การปกปดซอนพรางจากอินฟราเรดระยะใกลนั้นข้ึนอยูกับผลผลิตของการสะทอนของสวนสัมผัส
ระหวางวัตถุและรอบ ๆ ตัววัตถุ ถาวัตถุและฉากหลังของวัตถุมีเงาสะทอนและสีผิวเหมือนกัน  การปกปดซอน
พรางก็จะบังเกิดผล    สวนการปกปดซอนพรางจากแสงอินฟราเรดระยะไกลนั้น ข้ึนอยูกับผลผลิตของความ
รอนที่แผออกมาจากวัตถุ ซึ่งมีความรอนมากกวาส่ิงที่อยูรอบ ๆ ตัววัตถุเพราะฉะนั้นการเปนฉนวนหรือส่ิงปอง
กันจะตองถูกนํ ามาใชการนํ าไปซอนพรางหลังเนิน การคลุมดวยหญาหนา ๆ หรือแมแตการคลุมดวยตนไมใหญ
อยางนอยที่สุดจะทํ าใหความรอนจางลงจะไดผลเพียงใดข้ึนอยูกับความหนาแนนหรือความหนาของวัตถุที่นํ า
มาใช
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5. องคประกอบของการรับรู
     ไมวาจะใชวิธีการตรวจการณอยางไร องคประกอบที่จะตองนํ าออกมาใช เพื่อชวยทั้งดานการมองเห็นดวย
สายตาเพื่อการรับรูวาวัตถุนั้นเปนอะไรส่ิงเหลานี้เรียกวาเปนองคประกอบของการรับรู

5.1 ท่ีตั้ง
วัตถุมักจะถูกบงชี้โดยต ําแหนงที่ตั้งของวัตถุเอง   พรอมกับความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม รอบ ๆ

วัตถุที่มีลักษณะยาวบนรางรถไฟก็จะถูกตีความวาเปนขบวนรถไฟ  เชนเดียวกันกับวัตถุที่อยูในแมนํ ้าและขนานไป
กับฝงแมนํ ้าก็จะถูกสันนิษฐานวาเปนเรือหรือเปนเรือบรรทุกสินคา โครงสรางที่กวางใหญในกลุมที่ตีกรอบวาเปน
อาคาร อาจจะเปนยุงฉางตํ าแหนงก็คือ ความสัมพันธของที่วางของวัตถุส่ิงหนึ่งที่สัมพันธกับวัตถุอ่ืน ๆ (ภาพที ่1.8)

รูปท่ี 1.8 ท่ีตั้ง

5.2 รูปราง
จากประสบการณสอนคนใหรูจักแยกแยะ  รูปรางหรือทรวดทรง ในระยะไกล ๆ   ใหเห็นโครง

สรางภายนอกกอนที่จะเห็นรายละเอียดอ่ืนๆ ตามมา รถบรรทุกอาวุธ รถถังและเคร่ืองมือทางทหารอ่ืนๆ ที่มี
โครงสรางหรือรูปทรงที่ไมเหมือนกัน ซึ่งจะชวยทํ าใหงายตอการบงชี้วาเปนอะไร (ภาพที ่1.9)

รูปท่ี 1.9 รูปราง
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5.3 เงา
เงาทํ าใหเปดเผยวัตถุใหทราบมากกวาตัววัตถุเอง   ส่ิงนี้เปนความจริงอยางมากเมื่อมองจาก

ทางอากาศ เชน  ปลองไฟของโรงงาน เสาของส่ิงสาธารณูปโภค ยานพาหนะสะพาน และเต็นท จะมีเงาของรูป
รางไมเหมือนกัน บางคร้ังการทํ าใหเงากระจัดกระจาย จะมีความสํ าคัญมากกวาที่จะท ําการปกปดซอนพรางตัว
ของวัตถุเอง (ภาพที ่1.10)

รูปท่ี 1.10 เงา

5.4 พื้นผิว
พื้นผิวหมายถึงความสามารถของวัตถุในเร่ืองเกี่ยวกับการสะทอนแสง    การดูดซับการ

กระจายแสง ส่ิงนี้ก็ควรพิจารณาจากเร่ืองของความราบเรียบหรือความขรุขระของผิวหนาพื้นผิวหนาที่ขรุขระ
เชน สนามหญาสะทอนแสงนอยและกอใหเกิดรมเงาอยางมาก ลักษณะนีจ้ะปรากฎเปนสีด ํามากตอสายตาหรือ
บนภาพถาย พื้นผิวที่ราบเรียบ เชน ทางข้ึนลงของเคร่ืองบินหรือหลังคาของอาคาร จะกอใหเกิดแสงสะทอนมาก
บนภาพถายทางอากาศดังนั้นทางข้ึนลงของเคร่ืองบิน แมวาจะไดท ําการระบายสีใหเปนสีที่กลมกลืนกับส่ิงแวด
ลอมของภูมิประเทศ แตก็ยังแสดงระดับของแสงสวางที่กระจางชัดกวาบนภาพถายเกือบจะทั้งหมดของพื้นผิว
ที่จะขาด หายไปก็เปนผลจากการสะทอนแสง   ส่ิงหนึ่งของการเปดเผยอันเนื่องมาจากการขาดวินัยการพราง
มากที่สุดก็คือเร่ืองของแสง เพียงลํ าพังแตเร่ืองแสงสามารถที่จะดึงดูดความสนใจตอตํ าแหนงแหลงที่ภายใตการ
ตรวจการณของขาศึกโดยไมคํ านึงถึงแบบแสงสะทอนโดยปกติแลวเกิดจากการ สะทอนแสงของดวงอาทิตย
กระจกหนารถ หนาตาง อุปกรณประกอบอาหารและส่ิงอ่ืนๆ ที่มีพื้นผิวเรียบมัน แมแตกระจกของแวนตาขณะ
ใชเมื่อถูกกับแสงอาทิตย สามารถที่จะสะทอนไดสวางจาเหมือนกับกระจก วัตถุบางอยางเชนพลาสติกบาง
ชนิด ก็ใหแสงสะทอนไดไมวาจะมีพื้นผิวอยูในรูปรางลักษณะใดก็ตาม (ภาพที ่1.11)
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รูปท่ี 1.11 พื้นผิว

5.5 สี
จะเปนสวนชวยผูตรวจการณใหเห็นถึงความแตกตางกันระหวางสีของวัตถุ กับฉากหลังของ

วัตถุ สียิ่งตางกันมากเทาใดการมองเห็นรูปลักษณของวัตถุนั้นก็ยิ่งยากข้ึนเทานั้น  ขณะนี้วาดวยสีเพียงอยาง
เดียวเทานั้น   โดยปกติสีจะไมสามารถแยกวัตถุออกได  แตจะเปนเคร่ืองชวยในการ บงชี้ที่ตั้งของวัตถุหรือเปน
การบอกรูปลักษณของวัตถุนั้น การพิจารณาในข้ันที่สองก็คือระดับของสีการเปล่ียนแปลงสีออกไปในความเขม
ตางๆ กันโดยปกติระดับสีที่เขมกวายอมเปนที่ดึงดูดความสนใจของผูตรวจการณนอยกวาสีที่สวางกวา
(ภาพที ่1.12)

รูปท่ี 1.12 สี
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5.6 การเคลื่อนไหว
ปจจัยสุดทายของการรับรูก็คือการเคล่ือนไหว      และแมวาปจจัยอันนี้ไมคอยจะเปดเผยรูป

รางของวัตถุเอง แตเปนเร่ืองสํ าคัญอยางยิ่งประการหนึ่งสํ าหรับการเปดเผย แมวาปจจัยอ่ืนๆของการรับรูไดรับ
การกํ าจัดออกไปอยางสมบูรณแลว ผูตรวจการณของขาศึกอาจจะถูกกอใหเกิดความสนใจตอพื้นที่ไดถาหาก
การเคล่ือนไหวนั้นไมไดมีการควบคุม และอาจจะมุงความสนใจในบางพื้นที่อ่ืนๆ  แตก็จะไมลดละความ
พยายามตอการคนหาการเคล่ือนไหวในพื้นที่รอบนอก  ที่อยูในทัศนวิสัยที่นาจะทํ าการตรวจคน(ภาพที ่1.13)

รูปท่ี 1.13 การเคลื่อนไหว

รูปท่ี 1.14 ลักษณะของภาพจากพื้นผิวท่ีแตกตางกัน
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บทท่ี 2
วัสดุพราง และเทคนิคการใช

1. กลาวนํ า
     ในพื้นที่การรบวัสดุหรือเคร่ืองใชที่จะนํ ามาทํ าการสรางเปนเคร่ืองพรางสวนมากแลวจะไดมาจาก
ธรรมชาติในทองถิ่นหรือในบริเวณใกลเคียงเทาที่วัสดุเหลานั้นจะอํ านวยและพรอมที่จะน ํามาใชไดแตอยาง
ไรก็ตามการดัดแปลงหรือการพยายามใชธรรมชาติเปนเคร่ืองพรางใหไดประโยชนมากที่สุดจะเปนการลด
ปริมาณเคร่ืองพรางที่จะตองลํ าเลียงมาจากสวนหลังไดเปนอยางมาก

2. วัสดุพราง
วัสดุพรางในสนามแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือวัสดุพรางธรรมชาติและวัสดุพรางที่สราง

ข้ึน
2.1 วัสดุพรางธรรมชาติ

สวนมากจะใชประกอบกับวัสดุพรางที่สรางข้ึนเพราะท ําไดในภูมิประเทศโดยม"ีสี"และ"เนื้อ
ผิว"เขากับภูมิประเทศในบริเวณนั้นอยูแลวเมื่อใชใหถูกตองและเหมาะสมก็จะสามารถปองกันการตรวจ
การณดวยสายตาและถายภาพได แตวัสดุพรางธรรมชาติบางชนิดตองทํ าการบํ ารุงรักษาตลอดเวลา อาจมี
การเปล่ียนแปลงไปไดตามฤดูกาลหรือตามสภาพดินฟาอากาศ วัสดุพรางธรรมชาติแบงออกไดเปน 3 ชนิด
คือ

2.1.1 พืช
ไดแกพืชลมลุก หญา ไมเถา และพืชยืนตน  วัสดุพรางชนิดนี้เหมาะที่จะใชท ํา

เคร่ืองพรางโดยทั่วๆไป โดยเฉพาะการพรางที่ตั้งถาวรหรือกึ่งถาวร    การเลือกที่ตั้งที่มีตนไมพุมใบใชอาศัย
ในการซอนพราง      หรือจากการนํ าพืชมาปลูกเพื่อเปนเคร่ืองพรางที่ตั้งตางๆ ไดนอกจากนั้นกิ่งไมหรือสวน
ใดสวนหนึ่งของตนไม สามารถตัดมาใชประกอบเปนเคร่ืองพรางได แตตองมีการเปล่ียนอยูเสมอ เนื่องจาก
จะมีการเหี่ยวเฉาและเปล่ียนสีตลอดเวลา โดยปกติดานบนของใบไมจะมีสีเขมเปนมัน ใตใบไมจะมีสีออน
และหยาบ ฉะนั้นเมื่อจะน ํามาใชประกอบเปนเคร่ืองพรางตองจัดวางใหเหมือนธรรมชาต ิคือใหกิ่งไมยื่นออก
ภายนอกและตองเขากับธรรมชาติเดิมดวย ไมจ ําเปนตองวางใหทึบเพื่อปดบังที่ตั้งอาวุธยุทโธปกรณเสียทั้ง
หมดแตควรวางใหกลมกลืนกับธรรมชาติและลบรอยเสนตรงของส่ิงที่ทํ าการพรางตามความเหมาะสม

2.1.2 สิ่งท่ีไมมีชีวิตปกคลุมผิวดินอยู
ซึ่งไดแก ดินโคลน, ทราย, กอนหิน, กรวดเปนตน  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ใชสํ าหรับ

เปล่ียนหรือเพิ่มสี ทํ าใหเกิดผิวหยาบ  ทํ าใหไมเห็นจุดเดนใชสรางใหเปนเงาและรูปราง  เชน    ใชดินโคลน
ทาผิวที่เปนมันใหเปนผิวหยาบดาน ใชผสมสีทายานพาหนะหรือใชทรายโรยบนผาใบเปนตน



2-2

2.1.3 สิ่งช ํารุดหักพัง
ไดแก กํ าแพงพัง,อาคารบานเรือนพัง,รถพัง หรือยุทโธปกรณที่พังแลวจนไม

สามารถนํ ามาซอมใหคืนสภาพได แตรูปรางภายนอกยังดีอยูบางสามารถนํ ามาใชเปนเคร่ืองพรางและ
เคร่ืองลวงไดดี

2.2 วัสดุพรางท่ีสรางขึ้น
วัสดุพรางที่สรางข้ึนม ี 2 ประเภท วัสดุพรางที่สรางข้ึนสํ าเร็จรูป และวัสดุพรางที่สรางข้ึนใช

ในสนาม
2.2.1 วัสดุพรางท่ีสรางขึ้นสํ าเร็จรูป

ประกอบดวย ตาขายพราง พืชพันธุไมเทียมแถบผาพรางและสีพราง
2.2.1.1 ตาขายพราง

ลักษณะของตาขายพราง ประกอบข้ึนดวยตาขายไนลอนถักเปนตาขนาด
8 X 8 ซม.ถึงขนาด 10 X 10 ซม. มีแถบไนลอนเคลือบดวยสาร PVC.หรือ POLYESTER หรือ PERLON ยึด
แนนไมรูดไปมาได  ริมดานขางโดยรอบทํ าเปนหวงเวนระยะหางพอสมควร ผาพรางท ําดวยไนลอน
สังเคราะหเคลือบดวย   PVC.   หรือ POLYESTER และเคลือบสีเปนลวดลายตามที่ทางราชการกํ าหนด
พรอมกับฉลุเปนลวดลายและยึดติดกับตาขายไนลอนดวยการรีดรอนหรือติดดวยคล๊ิป   มีนํ ้าหนักเบา ไม
ดูดซับนํ้ า ใชงานไดเปนระยะเวลานานๆ โดยไมเปล่ียนสี ไมลุกเปนไฟโดยประกายไฟทนนํ ้าไมผุเปอยงาย
สามารถปองกันการตรวจการณ ดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสได เชน กลองตรวจจับดวยแสงอินฟราเรด,
เรดาห และกลองตรวจจับคล่ืนรังสีความรอนเปนตน (ภาพที ่2.1)

รูปท่ี 2.1 แบบของตาขายพราง

 
                อุปกรณประกอบ  ส่ิงอุปกรณประกอบสํ าหรับใชประกอบกับตาขายพรางจะประกอบดวย เสาคํ้ า
ทํ าดวยทออลูมิเนียมกลมกลวงขนาดยาว 130 ซม.  และสามารถตอเขาดวยกันหลายทอนได  มีอุปกรณ
ประกอบเสาคํ้ ายัน    ใชสํ าหรับคํ้ ายันตาขายพรางและยันพื้นดิน มีสมอบกเหล็ก เชือกไนลอน ขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 4 มม.พรอมทั้ง มีถุง สํ าหรับใสตาขายพรางและถุงสํ าหรับเก็บอุปกรณประกอบ
ตาง ๆ ครบชุด
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ตารางท่ี 2.1 ขนาดของตาขายพรางพรอมอุปกรณประกอบ

ลํ าดับ รายการยุทโธปกรณ ขนาดตาขายพราง 
เปนเมตร

เสาคํ้ ายัน
1.30 ม.

อุปกรณ
คํ้ ายัน/ชุด

สมอบก
ตน

เชือก
เมตร

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

ปก.เอ็ม 60
ค. 60
ค. 81
ปก. 93
ค. 4.2
ปรส.106
รยบ.1/4 ตัน
รยบ.3/4 ตัน
รยบ. 2 1/2 ตัน
ถ. เบา 21
รสพ.85
รสพ.เอ็ม 113
รถเกราะ วี-100
รถเกราะ วี-150
ถ.ที 69-2
ถ. เบา STINGRAY
ถ. (กูซอม) 653
ถ. เอ็ม 41
ถ. เอ็ม 60 เอ 1
ถ. เอ็ม 48 เอ 5
รถถากถางสายพาน ดี 4
รถถากถางลอยาง
ขนาดกลาง
รถโรงงานซอมเคล่ือนที่
รถบดลอเหล็ก 3 ลอ
รถบดลอยาง 9 ลอ 9 ตัน
รถบดส่ันสะเทือน 9 ตัน

3 X 3
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 5
6 x 7
7 x 8
8 x 10
9 x 15
9 x 15
9 x 15
9 x 15
9 x 15
9 x 15
12 x 18
12 x 18
11 x 16
12 x 18
12 x 18
12 x 18
13 x 14
13 x 14

13 x 14
13 x 15
13 x 16
13 x 16

18
22
22
22
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
38
38
34
38
38
38
38
38

38
38
38
38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

8
10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120

120
120
120
120
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ลํ าดับ รายการยุทโธปกรณ ขนาดตาขาย
พราง เปนเมตร

เสาคํ้ ายัน
1.30 ม.

อุปกรณ
คํ้ ายัน/ชุด

สมอบก
  ตน

เชือก
เมตร

หมายเหตุ

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

รถบดลอเหล็ก 2 ลอ
รถตักหนาขุดหลัง
รถยิงจรวด
รถราดนํ ้า 6,000 ลิตร
รถราดยาง 4,500 ลิตร
รยบ. 5 ตัน, 6 ตัน เททาย
รถโรงงานซอมข้ันหนวย
รยบ. 10 ตัน เททาย
รถเกล่ีย
รถโกยตัก 3/4 ลบ.หลา
รถปนจั่น 20 ตัน
รถขุดดิน 11 ลบ.หลา
รถปนจั่น 50 ตัน
รถถากถางขนาดเบาตีนเปด
รถถากถางสายพาน
ขนาดกลาง
รถตักบรรทุก
รถผสมคอนกรีต4-6 ลบ.หลา
รถบดตีนแกะ 4 ลอ
ปตอ.20 มม.M167A1ลากจูง
ปตอ.20 มม. อัตตาจร
ปตอ.40 มม. L70
ปตอ.57 มม.
อตอ.25 REDEYE
อตอ.30 (HN-5)
อตอ.31 อาวุธนํ าวิถี
ป.155 มม. M 198
ป.155 มม.GHN-45A1

13 x 16
13 x 16
13 x 17
13 x 18
13 x 18
13 x 18
13 x 18
13 x 19
13 x 20
13 x 20
13 x 20
13 x 20
13 x 24
14 x 16
14 x 17

14 x 18
14 x 20
15 x 18

11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5

6 x 6
6 x 6

11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5

38
38
38
38
38
38
38
38
44
44
44
44
48
38
38

38
48
38
34
34
34
34
26
26
34
34
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
12
12
16
16
16

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

120
120
120
120
120
120
120
100
100
120
120
120

4 ชุด
4 ชุด
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ลํ าดับ รายการยุทโธปกรณ ขนาดตาข  าย
พราง เปนเมตร

เสาคํ้ ายัน
1.30 ม.

อุปกรณ
คํ้ ายัน/ชุด

สมอบก
ตน

เชือก
เมตร

หมายเหตุ

54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

62.
63.
64.
65
66.
67.
68.

69.
70.
71.

ป.105 มม. M 56
ป.105 มม. M 101A1
ป.105 มม. M 102
ป.105 มม. M 425
ป.105 มม. M 71
จรวดหลายลํ ากลอง130 มม.
แบบ 31
เรดารเตือนภัยระดับตํ่ า LAADS
เรดารควบคุมการยิง
ฟลายแคทเชอร
เรดารเฝาตรวจสนามรบ RASIT
เรดารตอตาน ป.และค.AN/TPQ-36
เคร่ืองควบคุมการยิงแบบ MK-2
เคร่ืองใหทิศทาง
สวนตรวจคน
สวนติดตามเปาหมาย
เคร่ืองวัดความเร็วตน
MIRADOP E11
เคร่ืองมือทํ าแผนที่อัตโนมัติ PAD5
กลองวัดระยะดวยแสงเลเซอรLP-7
รยบ. 10 ตัน  บรรทุกกระสุน

11 x 13.5
11 x 13.5
11x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5

11 x 13.5
11 x 13.5

11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5
 11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5

6 x 6

9 x 9
6 x 6

11 x 13.5

34
34
34
34
34
34

34
34

34
34
34
34
34
34
26

30
26
34

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

16
16
16
16
16
16

16
16

16
16
16
16
16
16
12

14
12
16

120
120
120
120
120
120

120
120

120
120
120
120
120
120
100

100
100
120

4 ชุด
4 ชุด

 หมายเหต ุ - อุปกรณคํ้ ายัน 1 ชุด ประกอบดวย แผนรองหัวเสาบน 8 อัน, แผนรองหัวเสา  ลาง 8 อัน, ขอเกี่ยว
         8 อัน, เหล็กปรับความตึง 8 อัน
      - หากมีรายการอาวุธยุทโธปกรณที่มิไดระบุไวในตารางนี้ ใหใชแบบหรือขนาด ของอาวุธ
         ยุทโธปกรณที่ใกลเคียงกัน

2.2.1.2 พืชพันธุไมเทียม
เป นส วนกิ่งไม พร อมใบหรือใบหญาที่ทํ าจากวัสดุประเภทไนลอน

สังเคราะหสีธรรมชาต ิขนาด ∅ 30-60 ซม. สูง 30-60 ซม.ใชประดับเปน เคร่ืองพรางหรือเสริมกับตาขาย
พราง  ชวยใหกลมกลืนกับธรรมชาติมากยิ่งข้ึน
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2.2.1.3 แถบผาพราง
เปนแถบผาสีพราง กวาง 2-4 ซม.  ยาว 15-20 ซม. เปนชิ้น หรือเปนเสน

คลายพืชพันธุไมขนาดเล็ก สํ าหรับใชประดับเปนเคร่ืองพรางบุคคล  หรือส่ิงของที่มีขนาดไมกวางใหญ
2.2.1.4 สีพราง

- การพรางบุคคลใชสีฝุนที่ผลิตข้ึนโดยทั่วไปมีสีดํ า,เขียวแก, เขียวออน
และสีนํ้ าตาลแกมเหลือง

- การพรางยานพาหนะใชสีนํ ้ามันซึ่งมีทั้งสีธรรมดา และสีปองกัน
การตรวจจับดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส มีหลายสีเชนเดียวกันกับการพรางบุคคล การพรางตองใช
สีและลวดลายใหกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

2.2.2 วัสดุพรางท่ีสรางขึ้นในสนาม
เมื่อหนวยขาดแคลนวัสดุพรางสํ าเร็จรูปที่ใชเปนเคร่ืองพราง หนวยสามารถสราง

เคร่ืองพรางข้ึนใชในสนามได   ในลักษณะใกลเคียงกับตาขายพราง โดยใชวัสดุกอสรางที่มีทั่วไปในทองถิ่น
เชน เสาไม เชือก ลวด สี  และเศษผา  เปนตน ในข้ันตนนํ าเชือกหรือลวดมาท ําเปนตาขาย  ใหมีขนาดที่จะ
ครอบคลุมส่ิงที่ตองการพรางได ประดับดวยเศษผายอมสีตามลักษณะของภูมิประเทศ การประดับให
ประดับบริเวณตอนกลาง  100 %  จากตอนกลางไปตอนริมของตาขาย  ใหประดับลดลงตามลํ าดับ
ประมาณ 25 % ใชเสาไมคํ้ าหรือ ทํ าใหเปนโครงรองรับตาขาย เพื่อใหกลมกลืนกับธรรมชาติ

ตารางท่ี 2.2 สีท่ีใชประดับเปนเปอรเซนตตามลักษณะภูมิประเทศตาง ๆ กัน
 โซนรอน, ฤดูรอน โซนอบอุน, ฤดูหนาว  ทะเลทรายหรือพื้นที่แหงแลง
สีเขียวแก     70%
สีเขียวออน   15%
สีนํ้ าตาลแกมเหลือง
15%

สีนํ้ าตาล          60% สี
กากีแกมเขียว  30% สี
ดินแดง          10%

สีทราย              70%        สี
ดินเหลือง         15%
สีดินแดง            15%

       หมายเหต ุ  เปอรเซนตของสีอาจเปล่ียนแปลงได  โดยใหเหมาะสมกับภูมิประเทศนั้น ๆ
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3. เทคนิคการใชวัสดุพรางสํ าเร็จรูป
3.1 การใชตาขายพราง

ตาขายพรางสํ าเร็จรูปใชสํ าหรับคลุม  ที่ตั้ง อาวุธยุทโธปกรณ  ยานพาหนะ  ยานรบ
และตํ าบลสงกํ าลัง    การใชควรจะมีการวางแผนใหสัมพันธกับการจัดวางยานพาหนะ      อาวุธ
ยุทโธปกรณและที่ตั้งตํ าบลสงกํ าลัง    อีกทั้งยังตองสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตามธรรมชาต ิ      การใชตาขาย
พรางคลุมจะตองคลุมใหมีชองวางพอสมควร   โดยใชเสาคํ้ ายันขนาดความสูงตาง ๆ กัน      เพื่อใหรูปทรง
ของตาขายพรางไมผิดไปจากรูปรางของธรรมชาติขางเคียง และจะตองทํ าการยึดตรึงชายของตาขายพราง
ไวดวย  ตาขายพรางสํ าเร็จรูปสามารถใชไดทั้งสองดานดังนั้นจะตองพิจารณาใชดานที่กลมกลืนกับสภาพ
ภูมิประเทศในขณะนั้นดวยการพิจารณาเลือกใชขนาดของตาขายพรางใหเหมาะสมกับที่ตั้งอาวุ
ยุทโธปกรณ  ยานพาหนะ  ยานรบและตํ าบลสงกํ าลัง ใหใชตามตารางที่ 1 (ภาพที ่2.2 และ 2.3)

รูปท่ี 2.2 การใชตาขายพรางกับยานพาหนะ

รูปท่ี 2.3 การใชตาขายพรางกับยานรบ
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รูปท่ี 2.4 การใชตาขายพรางกับยานพาหนะ

3.2 พืชพันธุไมเทียม
ใชผูกติดเขากับส่ิงที่ตองการพราง   เพื่อลบรอยรูปรางของส่ิงที่ตองการพรางนั้น จัดวางกิ่ง

ไมเทียมมิใหทึบแนนเกินไป     นอกจากนั้นยังใชเปนเคร่ืองพรางประดับโครงตาขายที่สรางข้ึนในสนาม หรือ
เสริมแตงตาขายพรางสํ าเร็จรูปใหดูเปนธรรมชาติยิ่งข้ึน

3.3 การใชแถบผาพราง
ใชพันหรือผูกติดกับส่ิงที่ตองการพราง ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือส่ิงของที่ตองการพรางก็ได

การผูกแถบผาพรางเพื่อประดับเปนเคร่ืองพรางตองไมหนาแนนมาก  และไมตองจัดใหเปนระเบียบ
3.4 การใชสีพราง

ใชสีตาง ๆ   ทาบริเวณใบหนา  และหลังมือเพื่อลบจุดเดนและใหกลมกลืนกับธรรมชาติ
สวนการพรางยานพาหนะใหทาสีเปนลวดลายคลายคล่ืนสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ

4. การเก็บรักษาและการระวังรักษาตาขายพราง
   ตาขายพรางเมื่อน ําออกใชงานแลวตองเก็บใหถูกตองและเรียบรอย   เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการใชงานคร้ังตอไป  อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของตาขายพรางในการขนยายและ การเก็บรักษา
     การพับตาขายพรางมีอยูดวยกันหลายวิธี    แตวิธีที่จะขอแนะน ําตอไปนี้เปนวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถ
คล่ีออกใชงานไดงาย  ขึงและใชงานไดรวดเร็วดังตอไปนี้

4.1 การเก็บตาขายพราง
- เมื่อเก็บตาขายพรางจากการใชงานแลวใหคล่ีออกโดยดึงมุมทั้งส่ีใหตึงและใหดานรางแห

อยูดานลาง   พับทางดานยาวของตาขายพรางจากริมทั้งสองขางเขาหาสวนกลาง โดยพับทบเปนแบบหีบ
เพลงชัก  กวางประมาณ 50 ซม. ตาม (ภาพที ่2.5)
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รูปท่ี 2.5 การเก็บพับตาขายพราง

  ข้ันที่    (1)

 
 ข้ันที่    (2)

 
  - ยกทบที่สองข้ึนวางขางบนทบแรก  ใหขอบนอกของทบที่สองอยูหางตัวออกไป
ข้ันที่    (3)

- ใชสองคนไปประจํ าหวัทาย  และดึงพับตาขายพรางออกไปจบทบทั้งสองเรียบตอไปตาง
คนตางพับตาขายพรางใหมีขนาดยาวประมาณ 50 ซม. เขาหากันตรงสวนกลาง
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ข้ันที ่   (4)

 
- วางพับแรกข้ึนขางบนพับที่สองและผูกเปนมัดใหเรียบรอย  ถามีถุงควรบรรจุตาขาย

พรางลงในถุงใสใหเรียบรอย  เพื่อปองกันความเสียหายในระหวางการขนยายได
 

ข้ันที่    (5)

       ตาขายพรางเมื่อพับเก็บเรียบรอยแลวมิไดน ําออกใชงานเปนเวลานานยอม อบและเกิดความรอน
ควรเก็บรักษาในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไดดี  และอยาเก็บไวในบริเวณที่อาจจะเกิดเพลิงไหมไดงาย ใน
ระหวางการใชงานถาเปนระยะเวลาที่มีอากาศรอนจัด   ควรผอนตาขายพรางใหหยอนลงเพื่อปองกันการ
ยืดตัว  หรือถาเปนระยะเวลาที่มีฝนตก  ตาขายพรางอาจเปยกนํ้ า  ควรผ่ึงตาขายพรางใหแหงสนิท
เสียกอนการเก็บทุกคร้ัง

                         -------------------------------
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บทท่ี 3
การพรางบุคคล และปอมสนาม

1. การพรางบุคคล
  1) การพรางบุคคลกระทํ าเพื่อปกปดซอนเรนตัวทหารในขณะปฏิบัติการรบ      เพื่อการจูโจมและยัง
เปน
การลวงใหขาศึกหลงผิดกับการใชกลอุบายตอขาศึก  การพรางบุคคลจะไดผลดียิ่งข้ึนถารูจักเลือกใชภูมิประเทศ
รูจักการดัดแปลงเส้ือผาใหกลมกลืนกับภูมิประเทศในระหวางการเคล่ือนที่ ควรเลือกเสนทางเพื่อการซอนเรนให
มากที่สุด  ควรไดมีการเรียนรูและฝกปฏิบัติการพรางอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเคยชิน
    2)  การปฏิบัติการพรางบุคคลถูกออกแบบเพื่อใชลวงขาศึก       ที่มีการตรวจการณทางภาคพื้นดินและ
ทางอากาศ ในสงครามสมัยใหมขาศึกไดใชภาพถายทางอากาศ เพื่อหาขอมูลสํ าหรับปฏิบัติภารกิจตามจุด
ประสงค  เพราะฉะนั้นการกระท ําตนตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณตางๆ      ของตนใหกลมกลืนกับลักษณะ
ภูมิประเทศที่ปฏิบัติการอยูนั้น   เปนส่ิงพึงประสงคของการปฏิบัติการในสนามรบประการหนึ่ง
     3) การพรางที่มีประสิทธิภาพของแตละบุคคลข้ึนอยูกับภูมิประเทศ ฉากหลังเปนส่ิงสํ าคัญมากจะตอง
พยายามเลือกหาลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะปกปดก ําบัง เชน ตนไม, พุมไม,กอหญาสูง, กอนหินใหญ
เปนตน         นอกจากนี้ควรจะตองระลึกเสมอวาถึงแมจะไดพยายามใชส่ิงปกปดกํ าบังที่มีอยูตามธรรมชาติ
แลว
ก็ตาม  จะตองระมัดระวังอยาใหเคร่ืองแตงกายของตนตัดกับฉากหลังแตถาจํ าเปนก็ควรจะพรางตัวใหกลมกลืน
กับฉากหลังดวย

2. การพรางหมวกเหล็ก
          หมวกเหล็กนับวาเปนส่ิงสํ าคัญชิ้นแรกที่จะตองทํ าการพรางกอนส่ิงอ่ืนใดในการปฏิบัติการรบนั้นจะตอง
มีการตรวจการณอยูตลอดเวลาถึงแมวาจะอยูในที่กํ าบังก็ตามและจะตองยื่นศีรษะออกมาตรวจการณคนหา
ขาศึก  ดังนั้นขาศึกก็จะมองเห็นหมวกเหล็กกอนเปนส่ิงแรกวิธีการพรางหมวกเหล็กม ี6 วิธีดังนี้คือ(ภาพที ่3.1)
     1)ใชสายยางรัดหรือสายรัดแบบแสวงเคร่ืองจากสายรัดรองในเกา ๆ หรือแถบผารัดกับ
วัสดุพรางตามธรรมชาติ
     2) เจาะรูที่ผาคลุมหมวกเหล็กเพื่อใชเสียบวัสดุพรางตามธรรมชาติ
     3) ผูกผากระสอบใหเปนรูปคลายโบวหูกระตาย   แลวสอดเขาไปในรอยเจาะของผาคลุมหมวกเหล็ก
     4) ทํ าใหเงาของหมวกเหล็กลดนอยลง
     5) ทํ าใหลวดลายบนผาคลุมหมวกเหล็กหมดไปกอนที่จะสอดกิ่งไม หรือใบไมเขาไป
     6) ใชสีทาเปนลวดลายพาดบริเวณสวนโคงของหมวกเหล็กตรงสวนที่มองเห็นไดจากดานหนา
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รูปท่ี 3.1 การพรางหมวกเหล็ก

(1)
ใชสายยางรัด หรือสายรัดแบบ
แสวงเคร่ืองที่ทํ าจากสายรัดรอง
ในเกา ๆ หรือแถบผารัดวัสดุ
พรางตามธรรมชาติ

(4)
ทํ าใหเงาบนหมวกเหล็กลด
นอยลง

(2)
เจาะรูที่ผาคลุมหมวกเหล็กเพื่อ
ใชเสียบวัสดุพรางตามธรรมชาติ

(5)
ทํ าใหลวดลายบนผาคลุมหมวก
เหล็กหมดไปกอนที่จะสอดกิ่ง
ไมหรือใบไมเขาไป

(3)
ผูกผากระสอบใหเปนรูปคลาย
 โบวหูกระตายแลวสอดเขาไป
ในรอยเจาะของผาคลุม
หมวกเหล็ก

(6)
ใชสีทาเปนลวดลายพาด
บริเวณสวนโคงของหมวก
เหล็กตรงสวนที่มองเห็น
ไดจากดานหนา

3. เคร่ืองสนามท่ีเปนผาใบ
          เมื่อมีการใชงานและซักลางบอยคร้ังสีเดิมก็จะซีดจางลง เมื่อมีสภาพเชนนี้เกิดข้ึนจะตองท ําใหเขมข้ึน
ดวยการกระทํ าวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ เชน  ยอมสี,ทาสี, ใชโคลน, ถาน, เขมา หรือการขยี้
หญาหรือใบไมทาก็ได  แตจะตองระลึกเสมอวาการทาจะตองทาใหมีลวดลายไมเปนระเบียบ

4. การลดความเดนชัดของผิวหนัง
          ใบหนาลํ าคอและมือ     ซึ่งในเวลามีเหงื่อออกจะเปนมันและเปนเงาที่อาจจะเกิดแสงสะทอนได   ถึงแม
ผิวกายจะมีสีคล้ํ ามากก็ตามก็ยังสะทอนแสงอยูดี ซึ่งจะเปนเปาหมายเดนชัดสํ าหรับผูตรวจการณของขาศึก
ฉะนั้นผิวหนังที่ไมมีเคร่ืองคลุมตองท ําการพรางโดยใชสีเถาถาน, ดินหมอ, เขมาตะเกียง, ดินโคลน  หรือถามีถุง
มือถุงคลุมหนาก็ใชคลุมไดเพื่อลดความเดนชัดของผิวหนัง  (ภาพที ่3.2)
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รูปท่ี 3.2  การลดความเดนชัดของผิวหนังเพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ

5. การลดความเดนชัดของอาวุธประจํ ากาย
          อาวุธประจ ํากายจะตองเอาใจใสในการพรางใหมาก  เพราะรูปรางอาวุธสังเกตงายเนื่องจากความเคย
ชิน จึงตองทํ าการพรางเพื่อเปล่ียนแปลงรูปรางของอาวุธใหเปนอยางอ่ืนซึ่งอาจจะกระทํ าไดในลักษณะตาง ๆ
อยางใดอยางหนึ่ง  คือการใชสีทา การทาก็ควรทาใหเปนลวดลายอยางไมเปนระเบียบ หรือใชแถบผาสีเทาหรือ
แถบผาอ่ืน ๆ ซึ่งมีสีกลมกลืนกับฉากหลังพันเปนเกลียวโดยรอบตั้งแตพานทายปนจนถึงลํ ากลองหรือจะใชดิน
โคลนทาในสวนที่เปนเงามันใหมัวลง  สวนดาบปลายปนใหใชสีทาหรือโคลนทา  เพื่อใหมองดูเปนผิวหยาบและ
ปองกันการสะทอนแสง  อยางไรก็ตามอยาใหการพรางเปนอุปสรรคตอการยิงหรือการเล็ง จงระวังรักษาชิ้นสวน
เคล่ือนที่ตาง ๆ ใหสะอาด  เพื่อใหอาวุธใชงานไดตามหนาที่ตลอดเวลา  (ภาพที ่3.3)

รูปท่ี 3.3 การพรางอาวุธประจ ํากาย

การพรางปนกล เอ็ม 60 โดยใชผาพัน

 
การพรางปนเล็กยาวโดยการใชสีทาใหเปนลวดลาย
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6. วัสดุสะทอนแสงอื่น ๆ
อยางเชน นาฬิกา, แหวน, ปากกา, หัวเข็มขัด, หมอสนาม, ถวยชามขจัดการเปนเงาหรือสะทอนแสง

ดวยการใชสี โคลนหรือเขมาทา  ถาไมจ ําเปนตองใชก็เก็บในที่ซอนใหมิดชิด

7. การพรางเคร่ืองแตงกาย
          การพรางเส้ือผาในสนามจะตองพรางใหเหมาะสมกลมกลืนกับภูมิประเทศ ดวยการยอมสี ระบายสี หรือ
จะใชวัสดุอ่ืนใดที่จะทํ าใหเกิดสีได  เชน  สียอมผา  นํ้ ามันเคร่ืองที่ใชแลวขอสํ าคัญก็คือ  ทํ าใหเหมือนเคร่ืองแบบ
ทหารนอยที่สุดและกลมกลืนกับภูมิประเทศมากที่สุดเปนใชได

รูปท่ี 3.4 การพรางเคร่ืองแตงกาย

ตารางท่ี 3.1 หลักการใชสีพรางกับรางกายของทหาร
สีผิวหนังของทหาร บริเวณที่เปนมัน บริเวณที่เปนเงา

วัสดุพราง สีออน สีเขม หนาผากโหนกแกมจมูกและ
คาง

ใตนัยนตาใตจมูกและ
คาง

สีดินและสีเขียวออน
ชนิดแทง

สํ าหรับทหารที่อยูใน
บริเวณที่มีวัชพืชสีเขียวแก

ใชสีดิน ใชสีเขียวออน

สีเหลืองทรายและสี
เขียวออนชนิดแทง

สํ าหรับทหารที่อยูใน
บริเวณที่ไมมีวัชพืชสีเขียวแก

ใชสีเขียวออน ใชสีเหลืองทราย

สีดินและสีขาว สํ าหรับทหารที่อยูในภูมิประ
เทศที่มีหิมะปกคลุมเทานั้น

ใชสีดิน ใชสีขาว

ถานเผาหมอหรือเขมา
ตะเกียง

สํ าหรับทหารที่ไมมีสีพราง
ชนิดแทง

ใช ไมใช

ดินโคลน สํ าหรับทหารที่ไมมีสี
พรางชนิดแทง

ไมใช ใช
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รูปท่ี 3.5  การพรางใบหนา

8. การพรางปอมสนาม           
ที่ตั้ง  การเลือกที่ตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมจัดวาเปนขอพิจารณาที่สํ าคัญ ซึ่งจะตองพิจารณาเปนประการ

แรก ภายหลังจากที่ไดพิจารณาสถานการณทางทหารและภารกิจแลว ปอมสนามไมควรมีที่ตั้งซึ่งอาจท ําใหเกิด
เงาตัดกับขอบฟา  หรือมีสีของฉากหลังที่ตัดกับสีของปอมสนามเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจการณพบจากทางภาค
พื้นดิน   นอกจากนี้ที่ตั้งควรอยูใตตนไม  พุมไมหรือในที่มืด   เพื่อปองกันการตรวจการณจากทางอากาศ

ที่ตั้งไมควรเปนตนไม  พุมไมหรือส่ิงปลูกสรางที่อยูโดดเดี่ยว  เนื่องจากที่ตั้งเหลานี้จะเปนที่สงสัยและ
ดึงดูดความสนใจ อาจท ําใหขาศึกยิงเพื่อทํ าลายแมวาไมตรวจพบอะไรก็ตาม

ตามหลักการไมควรเปล่ียนแปลงลักษณะตามธรรมชาติของพื้นที่     วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการนํ าเอาดิน
ที่ขุดข้ึนมาไปทิ้งที่อ่ืนแลวทํ าการพรางไวดวย
          แนวธรรมชาต ิเชน ขอบสนาม ร้ัว แนวตนไม และลักษณะการปลูกตนไมในชนบท จัดเปนที่ตั้งที่ดีเยี่ยม
เนื่องจากชวยลดโอกาสถูกตรวจพบจากการตรวจการณทางอากาศลงไดควรหลีกเล่ียงผังบริเวณที่เปนรูปทรง
เรขาคณิต ดินที่ขุดข้ึนมาควรใสกระสอบทรายหรือภาชนะอ่ืนๆแลวนํ าไปทิ้ง โดยนํ าไปซอนพรางใตตนไม บน
ถนนดิน หรือในแหลงนํ้ า ถาเวลาและสถานการณไมเอ้ืออํ านวย ควรทํ าการพราง ดวยวัสดุพรางตามธรรมชาติ
เชน กิ่งไมใบไม (ภาพที ่3.6)

รูปท่ี 3.6 การพรางปอมสนาม
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9. การสราง
          กอนเร่ิมท ําการขุดใด ๆ  จะตองนํ าวัสดุตามธรรมชาติที่ปกคลุมอยู เชน  หญา  ใบไมซากพืช
หรือหิมะออกเสียกอนเพื่อจะไดน ํากลับมาใชปกคลุมใหมใหดูเปนธรรมชาติเหมือนเดิมการซอนพราง
ในขณะท ําการกอสรางปอมสนามแบบประณีต ก็มีความสํ าคัญเชนกัน (ภาพที ่3.7)

รูปท่ี 3.7 วิธีการสรางปอมสนามเรงดวน

10. การก ําบัง
          เมื่อไมสามารถเลือกที่ตั้งของปอมสนามที่มีเคร่ืองก ําบังตามธรรมชาติได  ก็ควรจะใชเคร่ืองกํ าบังที่มีการ
พราง  เพื่อปองกันการตรวจพบ  ควรเลือกใชวัสดุในทองถิ่น  แตก็ควรนํ ามาใชกอนที่วัสดุนั้นจะเหี่ยวแหงและ
เปล่ียนสีซึ่งจะทํ าใหถูกตรวจพบไดสวนวัสดุที่มนุษยประดิษฐข้ึนก็สามารถนํ ามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมือนกัน เชน วัสดุที่ทํ าคลายหญาสูง,พุมไม,ตอไม, กอนหิน โดยตองใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น    วัสดุ
ที่มนุษยประดิษฐข้ึนใชปองกันการตรวจการณทางอากาศไดดี นอกจากนี้ยังมีนํ้ าหนักเบาจัดวางใหพนเสนทาง
ไดงาย (ภาพที ่3.8)
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รูปท่ี 3.8 สิ่งปกปดเหนือศีรษะโดยอาศัยธรรมชาติ

รูปท่ี 3.9  สิ่งปกปดเหนือศีรษะของหลุมบุคคล

รูปท่ี 3.10 ท่ีตั้งยิงเคร่ืองยิงจรวดตอสูรถถัง
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11.  หลุมปนกล
          ขาศึกใหความสนใจกับปนกลของฝายเรามาก   การซอนพรางจึงตองกระทํ าใหสมบูรณที่สุด  ตามปกติ
หลุมปนกลจะเปนแบบเรงดวน  หมายความวาการพรางจะท ําเทาที่ทํ าได  คือการเลือกที่ตั้งที่ไดเปรียบที่สุด
และนํ าวัสดุที่อยูในบริเวณนั้นมาใชพราง(ภาพที ่3.11)

รูปท่ี 3.11 ท่ีตั้งยิงปนกล

12. เคร่ืองยิงลูกระเบิด
          ควรวางเคร่ืองยิงลูกระเบิดในที่ซึ่งมีการกํ าบัง   เชน  ดานหลังเนินเล็ก ๆ  และจากคุณสมบัติของเคร่ือง
ยิงลูกระเบิดที่สามารถยิงครอบคลุมพื้นที่เปาหมายไดจากที่ตั้งตางๆ กันจึงใหการหาที่กํ าบังและซอนพรางจาก
การตรวจการณทางภาคพื้นดินใหกับเคร่ืองยิงลูกระเบิดสามารถกระทํ าไดงาย  การวางเคร่ืองยิงลูกระเบิดใหอยู
ในรมเงาและตามแนวภูมิประเทศที่มีชองวางทางดานบนเพียงพอสํ าหรับการยิง    ประกอบกับการใชวัสดุทาง
ธรรมชาติและที่สรางข้ึนจะใหการซอนพรางแกเคร่ืองยิงลูกระเบิด จากการตรวจการณทางอากาศไดตาม
ตองการ (ภาพที ่3.12)

รูปท่ี 3.12 ท่ีตั้งยิงเคร่ืองยิงลูกระเบิด
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