
การพราง 



ขอบเขตการสอน 

การพรางที่พักแรม  ที่ตั้งกองบัญชาการและต าบลส่งก าลัง 

การพรางยานพาหนะ ปืนใหญ่และเครื่องบิน 

การพรางบุคคล และป้อมสนาม  

วัสดุการพรางและเทคนิคการใช้วัสดุพราง 



วัสดุพราง 

วัสดุพรางธรรมชาติ วัสดุพรางที่สร้างขึ้น 

-พืช 
-สิ่งไม่มีชีวิตที่ปกคลุมผิวดินอยู่ 
-สิ่งช ารุดหักพัง 

-วัสดุพรางส าเร็จรูป 
-วัสดุพรางที่สร้างขึ้นใช้ในสนาม 



•ส่วนมากใช้ประกอบกับวัสดุพรางที่สร้างขึ้น  
 เพราะท าได้ในภูมิประเทศโดยมี “สี” และ “เนื้อผิว”  
 เข้ากับภูมิประเทศในบริเวณนั้น 
•สามารถป้องกันการตรวจการณ์ด้วยสายตาและถ่ายภาพ 
•แต่บางชนิดต้องท าการบ ารุงรักษาตลอดเวลา 
•อาจมีการเปล่ียนแปลงไปได้ ตามฤดูกาล หรือตามสภาพดิน
ฟ้าอากาศ 

วัสดุพรางธรรมชาติ 



สิ่งช ารุดหักพัง สิ่งไม่มีชีวิตที่ปกคลุมผิวดินอยู่ 

พืช 

วัสดุพรางธรรมชาต ิ



•เหมาะที่จะใช้ท าเครื่องพราง    
  โดยทั่ว ๆ ไป 
•ต้องมีการเปล่ียนอยู่เสมอ 
•จัดวางให้เหมือนธรรมชาติ 
•ลบรอยเส้นตรงของสิ่งที่ท า  
  การพรางตามความเหมาะสม  

พืช 

ได้แก่ พืชล้มลุก หญ้า ไม้เถา 
และพืชยืนต้น 



สิ่งที่ไม่มีชีวิต 
ปกคลุมผิวดินอยู่ 

ได้แก่ ดินโคลน, ทราย, 
ก้อนหิน, กรวด เป็นต้น  

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
ใช้ส าหรับเปลี่ยนหรือเพิ่มสี  
ท าให้เกิดผิวหยาบ 
ท าให้ไม่เห็นจุดเด่น  
ใช้สร้างให้เป็นเงาและรูปร่าง 



สิ่งช ารุดหักพัง 

ก าแพงพัง, อาคารบ้านเรือนพัง, รถพัง หรือ
ยุทโธปกรณ์ที่พังแล้วจนไม่สามารถน ามาซ่อมให้คืน
สภาพได้ แต่รูปร่างภายนอกยังดีอยู่บ้าง 
สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องพรางและเครื่องลวงได้ด ี



วัสดุพรางที่สร้างขึ้น 

วัสดุพรางที่สร้างขึ้น ส าเร็จรูป 

วัสดุพรางที่สร้างขึ้น ใช้ในสนาม 



วัสดุพรางที่สร้างขึ้น ส าเร็จรูป 

-ตาข่ายพราง 
-พืชพันธุ์ไม้เทียม 
-แถบผ้าพราง 
-สีพราง 



ตาข่ายพราง 



ประกอบขึ้นด้วย  
  ตาข่ายไนล่อนถักเป็นตาขนาด     8 X 8 ซม.  ถึง ขนาด 10 
X 10 ซม.มีแถบไนล่อนเคลือบด้วยสาร PVC. หรือ  
POLYESTER หรือ PERLON ยึดแน่นไม่รูดไปมาได้    

ตาข่ายพราง 



 ริมด้านข้างโดยรอบท าเป็นห่วง
เว้นระยะห่างพอสมควร    
  ผ้าพรางท าด้วยไนล่อน
สังเคราะห์เคลือบด้วย   PVC.   
หรือ POLYESTER และเคลือบ
สีเป็นลวดลาย 



พืชพันธุ์ไม้เทียม 

เป็นส่วนกิ่งไม้พร้อมใบ  
หรือใบหญ้า ท าจากวัสดุ
ประเภทไนล่อนสังเคราะห์
สีธรรมชาติ ขนาด  30-
60 ซม.  สูง 30-60 ซม. ใช้
ประดับเป็น เครื่องพราง
หรือเสริมกับตาข่ายพราง  
ช่วยให้กลมกลืนกับ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  



แถบผ้าพราง 

เป็นแถบผ้าสีพราง กว้าง2-4 ซม.  ยาว 15-
20 ซม. เป็นชิ้น หรือเป็นเส้น  คล้ายพืช

พันธุ์ไม้ขนาดเล็ก  
  



ส าหรับใช้ประดับเป็นเครื่องพรางบุคคล  
หรือสิ่งของที่มีขนาดไม่กว้างใหญ่  

แถบผ้าพราง 



การพรางบุคคล 
 ใช้สีฝุ่นที่ผลิตขึ้นโดยทั่วไป 
มี สีด า, เขียวแก่, เขียวอ่อน 
และสีน้ าตาลแกมเหลือง 

สีพราง 

การพรางยานพาหนะ 
ใช้สีน้ ามัน  ซึ่งมีทั้งสีธรรมดา 
และสีป้องกันการตรวจจับด้วย
อุปกรณ์ทางเล็กทรอนิกส์ มี
หลายสีเช่นเดียวกันกับการ
พรางบุคคล    
การพรางต้องใช้สีและลวดลาย
ให้กลมกลืนกับสภาพ
ธรรมชาติ  



สีที่ใช้ประดับเป็นเปอร์เซ็นต ์
ตามลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ กัน 

โซนร้อน 
 ฤดูร้อน 

โซนอบอุ่น 
ฤดูหนาว 

ทะเลทราย 
พื้นที่แห้งแล้ง 

สีเขียวแก่   70 % 

สีเขียวอ่อน 15 % 

สีน ้ำตำลแกม
เหลือง 15 % 

สีน ้ำตำล   60 % 

สีกำกีแกมเขียว 30% 

สีดินแดง10 % 
 

สีทรำย  70 % 

สีดินเหลือง 15 % 

สีดินแดง15 % 
 



เทคนิคการใช้วัสดุพรางที่สร้างขึ้นส าเร็จรปู 

 
-การใช้ตาข่ายพรางคลุมจะต้องคลุมให้มี
ช่องว่างพอสมควร 
-โดยใช้เสาค้ ายันขนาดความสูงต่าง ๆ 
กัน 
เพื่อให้รูปทรงของตาข่ายพรางไม่ผิดไป
จากรูปร่างของธรรมชาติข้างเคียง 
และจะต้องท าการยึดตรึงชายของตาข่าย
พรางไว้ด้วย 
 

ตาข่ายพราง 



      ใช้ผูกติดเข้ากับสิ่งที่ต้องการพราง   
       เพื่อลบรอยรูปร่างของสิ่งที่ต้องการพราง  
       จัดวางกิ่งไม้เทียมไม่ให้ทึบแน่นเกินไป  
       ประดับโครงตาข่ายที่สร้างขึ้นในสนาม  
       หรือเสริมแต่งตาข่ายพรางส าเร็จรูปให้ดูเป็น   
       ธรรมชาติยิ่งขึ้น 

พันธุ์ไม้เทียม 



 ใช้พันหรือผูกติดกับสิ่งที่ต้องการพราง   ซึ่งอาจ
เป็นบุคคลหรือสิ่งของที่ต้องการพราง   
      การผูกแถบผ้าพราง  เพื่อประดับเป็นเครื่อง
พรางต้องไม่หนาแน่นมาก  และไม่ต้องจัดให้
เป็นระเบียบ  

แถบผ้าพราง 





การใช้สีพราง 

ใช้สีต่าง ๆ ทาบริเวณใบหน้าและหลังมือ    
เพื่อลบจุดเด่นและให้กลมกลืนกับธรรมชาติ  



 การพรางยานพาหนะ 
ให้ทาสีเป็นลวดลาย
คล้ายคลึงสอดคล้องกับ
สภาพธรรมชาติ  





การเก็บรักษาและการระวังรักษาตาข่ายพราง 

-มีการระบายอากาศที่ดี 
-ไม่เก็บไว้ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 
-หากอากาศร้อนจัด หย่อนตาข่ายพรางเพื่อ
ป้องกันการยืดตัว 
-ถ้าเปียก ต้องผึ่งให้แห้งก่อนเก็บ 



การพรางบุคคล และป้อมสนาม 



 การพรางบุคคล  

 -กระท าเพื่อปกปิดซ่อนเร้น 
ตัวทหารในขณะปฏิบัติการรบ
เพื่อการจู่โจม  และยังเป็นการ
ลวงให้ ข้าศึกหลงผิดกับการใช้
กลอุบายต่อข้าศึก  
- ออกแบบเพื่อใช้ลวงข้าศึกที่มี
การตรวจการณ์  
 ทางภาคพื้นดินและทาง
อากาศ 
 



การพรางที่มีประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล 
 ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและฉากหลัง  



การพรางหมวกเหล็ก  

 หมวกเหล็กนับว่าเป็นสิ่งส าคัญชิ้นแรกที่จะต้องท าการพรางก่อน
สิ่งอื่นใดในการปฏิบัติการรบ  

1. ใช้สายยางรัด หรือสายรัดแบบแสวงเครื่องจากสายรัดรองในเก่า ๆ 
หรือแถบผ้ารัดกับวัสดุพรางตามธรรมชาต ิ

2.  เจาะรูที่ผ้าคลุมหมวกเหล็กเพื่อใช้เสียบวัสดุพรางตามธรรมชาต ิ
3.   ผูกผ้ากระสอบให้เป็นรูปคล้ายโบวห์ูกระต่าย แล้วสอดเข้าไปในรอยเจาะ    
ของผ้าคลุมหมวกเหล็ก 

วิธีการพรางหมวกเหล็ก  



4. ท าให้เงาของหมวกเหล็กลดน้อยลง 
5.  ท าให้ลวดลายบนผ้าคลุมหมวกเหล็กหมดไปก่อนที่จะสอดกิ่งไม้ 
หรือใบไม้เข้าไป 
6.  ใช้สีทาเป็นลวดลายพาดบริเวณส่วนโค้งของหมวกเหล็กตรง
ส่วนที่มองเห็นได้จากด้านหน้า   



เครื่องสนามที่เป็นผ้าใบ 

เมื่อสีเดิมซีดจางลง จะต้องท าให้
เข้มขึ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้
กลมกลืนกับภูมิประเทศ เช่น  
ย้อมสี,ทาสี, ใช้โคลน, ถ่าน, 
เขม่า หรือการขยี้หญ้าหรือใบไม้
ทาก็ได้ 



การลดความเด่นชัดของผิวหนัง  

ท าการพรางโดยใช้สีเถ้าถ่าน, ดินหม้อ, 
เขม่าตะเกียง, ดินโคลนหรือถ้ามีถุงมือ ถุง
คลุมหน้า ก็ใช้คลุมได้ เพื่อลดความเด่นชัด
ของผิวหนัง   



การลดความเด่นชัดของอาวุธประจ ากาย  

 ควรทาให้เป็นลวดลายอย่างไม่เป็นระเบียบ หรือ ใช้แถบผ้าสี
เทาหรือแถบผ้าอื่น ๆ  ซึ่งมีสีกลมกลืนกับฉากหลัง  พันเป็น
เกลียวโดยรอบตั้งแต่พานท้ายปืนจนถึง  ล ากล้องหรือจะใช้ดิน
โคลนทาในส่วนที่เป็นเงามันให้มัวลง 



วัสดุสะท้อนแสงอื่น ๆ 

 เช่น นาฬิกา, แหวน, 

ปากกา, หัวเข็มขัด, หม้อ
สนาม, ถ้วยชาม  
      ขจัดการเป็นเงาหรือ
สะท้อนแสงด้วยการใช้สี 
โคลนหรือเขม่าทา  ถ้าไม่
จ าเป็นต้องใช้ก็เก็บในที่
ซ่อนให้มิดชิด  



การพรางเครื่องแต่งกาย 

 การพรางเสื้อผ้าในสนามจะต้องพรางให้
เหมาะสมกลมกลืนกับภูมิประเทศ  
ด้วยการย้อมสี ระบายสี หรือจะใช้วัสดุอื่น
ใดที่จะท าให้เกิดสีได้  เช่น  สีย้อมผ้า  
น้ ามันเครื่องที่ใช้แล้ว ฯลฯ 



 การพรางป้อมสนาม 

การเลือกที่ตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นข้อพิจารณาที่
ส าคัญซึ่งต้องพิจารณาเป็นประการแรก 

• ป้อมสนามไม่ควรมีที่ตั้งซึ่งอาจท าให้เกิดเงาตัด กับขอบฟ้า หรือมีสี
ของฉากหลังที่ตัดกับสีของป้อมสนาม    
• ไม่ควรมีที่ตั้งที่เป็นต้นไม้ พุ่มไม้ หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่โดดเดี่ยว  
• ควรเลือกที่ตั้งที่ใต้ร่มไม้ พุ่มไม้ หรือในที่มืด ป้องกันการตรวจ
การณ์ทางอากาศ    
 



ดินที่ขุดใส่กระสอบทรายหรือภาชนะน าไปซ่อนพรางใต้
ต้นไม้ ถนนดิน แหล่งน้ า หรือท าการพรางด้วยวัสดุพราง
ธรรมชาต ิ



• เป็นเป้าหมายที่ข้าศึกสนใจ 
• การซ่อนพรางท าให้ดีที่สุด 
• การเลือกที่ตั้งพิจารณาพื้นที่ที่ได้เปรียบ 
• ใช้วัสดุธรรมชาติมาใช้ในการพราง 

หลุมปืนกล 



การพราง 
ยานพาหนะ ปืนใหญ่ และเครื่องบิน 



 การพรางยานพาหนะ  
ปกปิดก าบัง  ซ่อนพรางยานพาหนะให้

กลมกลืนกับธรรมชาติ 

• รอยล้อของยานพาหนะ 
• การปกปิดการเคลื่อนที่ 
• การกระจายของยานพาหนะ 
• การลดการสะท้อนแสง 
• เงา 
• การเลือกที่ต้ัง 



รอยล้อของยานพาหนะ  

สามารถตรวจสอบได้จากการตรวจการณ์
ทางอากาศ    หรือถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่ง
จะแสดงให้ทราบถึง 
               -ประเภทของยานยนต์ 
               -ที่ตั้ง 
               -สมรรถนะ  
               -การปฏิบัติของหน่วย 



การปกปิดการเคลื่อนที่ 

-ถนนหรือเส้นทางควรมีการปกปิดก าบัง   แต่หากไม่
สามารถเลือกได้  อาจใช้วัสดุธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้น
เพื่อปกปิดเส้นทางนั้น ๆ  ให้พ้นจากการตรวจการณ์
ทางอากาศ     
-ควรมีสัญลักษณ์หรือสิ่งชี้บอกแนวทาง   เพื่อป้องกัน
การออกนอกเส้นทาง 



-จ าเป็นต่อการปกปิดก าบังยานพาหนะ
และลดอันตรายจากการโจมตี  
-ระยะห่างระหว่างยานพาหนะขึ้นอยู่กับภูมิ
ประเทศและสถานการณ์ทางยุทธวิธี 

การกระจายของยานพาหนะ 



 แสงสะท้อนอาจเกิดขึ้นได้แม้จะมีแสง
สว่างจากธรรมชาติหรือแสงอื่นใด   ซึ่ง
อาจเกิดจากส่วนใด ๆ   ของยานพาหนะ    
 โดยที่อาจจะเล็ดลอดผ่านช่องว่างของการ
ปกปิดซ่อนพรางได้ จึงอาจลดการสะท้อน
แสงได้ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือ
จากการสร้างขึ้น  

การลดการสะท้อนแสง  



 เงาเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการปกปิดก าบัง
ยานพาหนะ     การใช้เงาของโครงสร้างอาคาร 
ต้นไม้ใหญ่ หรือก้อนหิน เพื่อช่วยในการซ่อนพราง
ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเรา  
  แต่จะต้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้สอดคล้อง
กับเงาที่เกิดขึ้นในแต่ละห้วงเวลา 

เงา 



 พิจารณาเลือกที่ตั้งของยานพาหนะและ
ใช้ประโยชน์ของรูปแบบภูมิประเทศที่
แตกต่างกัน  
          -ป่าทึบ 
          -เขตเกษตรกรรม  
          -ชุนชนเมือง  
          -ทะเลทรายหรือพื้นที่กันดาร 
 

การเลือกที่ตั้ง 



 อาจช่วยได้โดยการใช้ตาข่ายพราง 
ให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ  



การพรางปืนใหญ ่



การพรางปืนใหญ่ 

ปัจจัยการเปิดเผย 

   ร่องรอยของล้อปืนใหญ่และตีนตะขาบ 
ที่ตั้งอาวุธ พื้นที่ที่เกิดการระเบิด   ภูมิ
ประเทศที่มีการปรับฐานการยิง การเข้า
ออก  
     สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นสิ่ง
เปิดเผยเป็นจุดสนใจของการตรวจการณ์
ทางอากาศของข้าศึก  
    ดังนั้นจะต้องท าการพรางอย่างดีและ
ถูกต้อง 

มาตรการการพราง 

•ปัจจัยรวม 
• ที่ตั้ง 
• การใช้ตาข่ายพราง 
• การทาสี 



-ในการปฏิบัติการตั้งรับ  ต าแหน่งที่ตั้งการพราง
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มงวด  
 -การป้องกัน จะต้องกระท าอย่างดีที่สุด เพื่อ
ป้องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก 

ปัจจัยรวม 

การใช้ตาข่ายพราง ต้องระวังในเรื่องความ
กลมกลืนกับธรรมชาต ิ

ตาข่ายพราง 



• มีพื้นที่การยิงที่พึงประสงค์ 
• มีพื้นที่เพียงพอที่จะกระจายอาวุธ ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ ที่เป็นอันตรายส าคัญของกองร้อย 
• โอกาสที่จะจัดตั้งการติดต่อสื่อสาร โดยไม่เกิด
ร่องรอยที่สนใจบนพื้นดินหรอืเส้นทาง 
• การสร้างเส้นทางส่งก าลัง การเคลื่อนย้ายที่ตั้ง
จะต้องก าหนดแนวจราจรไว้ 

ที่ตั้ง 



 การระบายลวดลายต่อชิ้นส่วนของปืนใหญ่จะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อการปกปิด ซ่อนเร้น และได้รับ
การออกแบบเพื่อใช้ในลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ 

การพรางด้วยสี 



ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมทั้งหมดควร
ทาสีขาวล้วน  

 พื้นที่มีต้นไม้ปกคลุมด้วยหิมะ ทาสี
กากีแกมเขียว 15%   



พื้นที่ที่มีสีจางทาสีดินเหลือง  พื้นที่ที่มีสีเข้มเปล่ียนเป็น 
ทาสีดินแดง 



พื้นที่เขตร้อนและป่าทึบ 
ใช้สีกากีแกมเขียว   สีเขียวใบไม้ และสีขาวทางด้านล่าง 



การพรางเครื่องบิน 



ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการปกปิดก าบังยานพาหนะและ  
   เครื่องมือต่างๆ 

ต้องค านึงถึงปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
• ผลกระทบจากการหมุนของใบพัดและโรเตอร์ 
• ขนาดและรูปร่างของเครื่องบิน 
• ความยุ่งยากในคุณลักษณะของพื้นดินที่ท าการพราง 
• ความซับซ้อนในธรรมชาติของผิวควบคุมของ
สายอากาศ และผิวของเครื่องบิน 



• ปกปิดก าบังเครื่องบิน  ผิวที่เป็นกระจก  พลาสติกและโลหะที่เป็นมัน 

• สิ่งปกปิดทั้งหมดต้องถูกรัดตรึงให้แน่น โดยใช้มาตรการบางอย่างที่จะ
ป้องกันการหลุดลุ่ยเมื่อกระทบกับวัสดุพราง 

• ต้องท าให้เครื่องบินกลมกลืนกับส่ิงแวดล้อม รอบตัว โดยบิดเบือน
โครงร่าง  ลดความเด่นชัดของสี และลดความมันเงา      
•การระบายสีจะต้องถือว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น เมื่อถูกใช้
ร่วมกับหลักการและวิธีการของการพราง 

 



การพรางท่ีพักแรม  
ที่ตั้งกองบัญชาการ และต าบลส่งก าลัง 



การพรางที่พักแรม    

หน่วยในพื้นที่พักแรมเป็นจุดอ่อนต่อการตรวจการณ์
ทางอากาศและการโจมตีของข้าศึก 

การพราง จะต้องได้รับการกระท าอย่างดีที่สุด      
หน่วยต้องไม่เพียงแต่ท าการปกปิดอย่างเร่งด่วนและ   
มีประสิทธิภาพ   จะต้องหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นในเรื่องของวินัยการพรางด้วย  



ที่ตั้งที่บังคับการ   

•เป็นส่วนพิเศษของที่พักแรมซึ่งต้องมีการเพิ่ม
มาตรการในการปกปิดซ่อนเร้นเป็นพิเศษ 
•เป็นเป้าหมายของการเสาะหาของข้าศึก 
•การก าหนดที่ตั้งที่บังคับการในตัวอาคารใหญ่ ไม่
ควรกระท า 
•ถ้าที่ตั้งที่บังคับการถูกก าหนดให้อยู่ในตัวอาคาร    
ก็ควรจะต้องมีอาคารอื่นๆ    อีกพอสมควรในพื้นที่
เพื่อป้องกันการชี้ชัดเป็นเป้าหมาย  



การพรางต าบลส่งก าลัง  

-ส าหรับต าบลส่งก าลังซึ่งไม่สามารถจะท าการปกปิด 
-ควรจัดต าบลส่งก าลังลวงจะเป็นการเบี่ยงเบนจากการโจมตีของ
ข้าศึกได้ 



การพรางต าบลจ่ายน้ า 

1. มีข่ายเส้นทางเข้าสู่ต าบลที่ปกปิดอย่างเพียงพอ 
2. มีการปกปิดทางธรรมชาติที่เหมาะต่อการซ่อนเร้น  ยานพาหนะที่จอด

คอย  
3. การปกปิดอันเหมาะสม   ทั้งที่สร้างขึ้นหรือ  โดยธรรมชาติ 
4. เข้มงวดต่อเรื่องวินัยการพราง 
5. ควบคุมการหกหล่นของน้ า มีการระบายน้ าที่เหมาะสมเพื่อเป็นการ

ป้องกัน ลดแหล่งน้ าซึ่งเกิดจากการสะท้อนแสง 
6. ร่มไม้ที่ไม่หนาเพียงพอต่อการซ้อนเร้นอย่างสมบูรณ์ต้องเพิ่มเติมด้วย

วัสดุพรางธรรมชาติ ตาข่าย 
7. แสงสะท้อนจากน้ า สามารถที่จะได้รับการซ่อนเร้น โดยการปกปิดด้วย

ผ้าใบหรือการปิดบังของร่มเงาไม้ 





Quiz 
10 นาที 

1. วัสดุพรางธรรมชาติแบ่งออกเป็น 3 ชนิด แต่ละชนิด
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 
2. การพรางยานพาหนะต้องด าเนินการในเรื่องใด อย่างไรบ้าง 


