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บทท่ี 11 
การพรางยานพาหนะ ปืนใหญ่ และเครื่องบิน 

1. การพรางยานพาหนะ 
          หลักการพื้นฐานของการพรางท่ีได้กล่าวไว้แล้วนั้น ยังคงมีความส าคัญต่อการปกปิดก าบัง  ซ่อนพราง
ยานพาหนะ 

2. รอยล้อของยานพาหนะ 
          รอยล้อของยานพาหนะสามารถตรวจสอบได้จากการตรวจการณ์ทางอากาศ    หรือถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่ง
จะแสดงให้ทราบถึงประเภทของยานยนต์, ที่ตั้ง, สมรรถนะ   ตลอดจนแนวโน้มในการปฏิบัติของหน่วยนั้น ๆ    
แนวของรอยล้อนั้นควรขนานและชิดกับแนวทางในภูมิประเทศ  เช่น รั้ว  ถนน  คลองส่งน้ า   เป็นต้น   ร่องรอยนั้น
จะต้องสร้างให้มีลักษณะสอดคล้องกับธรรมชาติ (ภาพที่ 4.1) 
 

รูปที ่4.1 การปกปิดร่องรอยล้อยานพาหนะ 

 
 

3. การปกปิดการเคลื่อนที่ 
          โดยข้อเท็จจริงแล้วถนนหรือเส้นทางที่มีการปกปิดก าบังเป็นสิ่งที่พึงประสงค์  แต่หากไม่สามารถเลือก 
ได้แล้ว  อาจใช้วัสดุของธรรมชาติหรือสร้างขึ้นเพื่อปกปิดเส้นทางนั้นๆ    ให้พ้นจากการตรวจการณ์ทางอากาศ    
ตลอดจนเส้นทางควรมีสัญลักษณ์หรือสิ่งชี้บอกแนวทางเพ่ือป้องกันการออกนอกเส้นทาง (ภาพที่  4.2) 
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รูปที ่4.2 การปกปิดเส้นทางการเคลื่อนที่ 

 
 

4. การกระจายของยานพาหนะ 
          มีความจ าเป็นต่อการปกปิดก าบังยานพาหนะและลดอันตรายจากการโจมตี ระยะห่างระหว่างยานพาหนะขึ้นอยู่
กับภูมิประเทศและสถานการณ์ทางยุทธวิธี 

5. การลดการสะท้อนแสง 
          แสงสะท้อนอาจเกิดขึ้นได้แม้จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงอื่นใด   ซึ่งอาจเกิดจากส่วนใด ๆ   ของ
ยานพาหนะ   โดยที่อาจจะเล็ดลอดผ่านช่องว่างของการปกปิดซ่อนพรางได้จึงอาจลดการสะท้อนแสงได้ด้วยการใช้
วัสดุจากธรรมชาติหรือจากการสร้างขึ้น (ภาพที่ 4.3) 
 

รูปที ่4.3 การลดการสะท้อนของแสง 

 
 

6. เงา    



11-3  

 เงาเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการปกปิดก าบังยานพาหนะการใช้เงาของโครงสร้างอาคารต้นไม้ใหญ่หรือก้อนหิน   
เพ่ือช่วยในการซ่อนพรางท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเราแต่จะต้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้สอดคล้องกับเงาที่เกิดขึ้นใน
แต่ละห้วงเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็น   ส่วนบนของยานพาหนะ ต้องมีการปกปิด เงาซึ่งเกิดจากยานพาหนะเองจะต้องถูก
ก าจัดเนื่องจากเงาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งชี้บอกถึงชนิดหรือประเภทของยานพาหนะ (ภาพที่  4.4) 
 
 
 

รูปที ่4.4 การเลือกใช้ร่มเงาตามห้วงเวลา 

 
 

7. การเลือกที่ตั้ง 
          การเลือกที่ตั้งจะต้องท าการดัดแปลงน้อยที่สุด ย่อมเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของการพรางในพื้นที่      ที่
ขาดการปกปิดอาจช่วยได้โดยการใช้ตาข่ายพรางให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ พลประจ าจะต้องรู้ถึงความแตกต่าง
ของภูมิประเทศแต่ละแบบ จากการตรวจการณ์ทางอากาศก่อนที่จะก าหนดที่ตั้งของยานพาหนะของตน    รูปแบบ
ของภูมิประเทศนั้นได้แก่ป่าทึบ  เขตเกษตรกรรม  ชุมชนเมือง   ทะเลทรายหรือพ้ืนที่กันดาร  การพิจารณาเลือก
ที่ตั้งและใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น (ภาพที่ 4.5) 
 

รูปที ่4.5 การจอดยานพาหนะตามแนวถนนหรือแนวคู 
 

  
 

รูปที ่4.6 การอาศัยร่มเงาของต้นไม้ขจัดรูปร่างของยานพาหนะ 
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8. ป่าทึบ 
       จากโครงสร้างโดยส่วนรวมของภูมิประเทศแบบป่าทึบมีรูปร่างไม่แน่นอนจึงเอื้ออ านวยต่อการปกปิดก าบัง
ยานพาหนะและรอยล้อ    การก าหนดที่ตั้งยานพาหนะในภูมิประเทศเช่นนี้จะต้องมีการกระจายและระยะห่างไม่
แน่นอน อาจใช้สีพรางหรือคลุมด้วยผ้าใบตลอดจนการซ่อนพรางใต้พุ่มไม้หรือร่มเงา 

9. พื้นที่เกษตรกรรม 
          ลักษณะโครงสร้างของภูมิประเทศเช่นนี้จะเป็นแนวหรือแนวรั้ว พื้นที่เพาะปลูกการปกปิดก าบังซ่อนพรางจึง
ควรให้มีการกระจายและขนานไปกับแนวภูมิประเทศ ซึ่งแนวเหล่านี้จะช่วยลดความเด่นชัดของยานพาหนะลงได้ 

10. พื้นที่ชุมชนเมือง 
          รูปแบบของโครงสร้างอาคารในชุมชนเมือง  จะเอ้ืออ านวยต่อการปกปิดก าบังเนื่องจากร่มเงาของอาคาร    
มีจ านวนมาก   ตาข่ายจะต้องเสริมกับหลังคาหรือชายคาของอาคาร 

11. พื้นที่ทะเลทรายหรือพื้นที่กันดาร 
          หากมีเวลาพอเพียงแล้ว ยานพาหนะที่ส าคัญจะต้องปกปิดก าบังโดยการขุดหลุม ทั้งนี้จะช่วยลดความเสียหาย
จากการโจมตีทางอากาศหรือ  ป.  ได้อีกด้วย  ลักษณะของเงาด าตอนท้ายของรถบรรทุก สามารถมองเห็นได้ใน
ระยะไกลๆ แนวทางในการลดร่มเงาด้วยการเปิดฝาท้ายรถ หรือการใช้วัสดุตามธรรมชาติท าการซ่อนพราง 
(ภาพที่ 4.7) 

รูปที ่4.7 มาตรการอื่น ๆ ที่ใช้ในการซ่อนพรางยานพาหนะ 
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รูปที ่4.8  ลวดลายการทาสีของยานรบ 
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 มุมมองด้านบนและด้านข้าง การทาสีกากีแกมเขียวและสีด า แถบสีขาวทางด้านข้างส าหรับใช้กับรถถัง ที่
ปฏิบัติการรบในเขตอุณหภูมิสูงและป่าดงดิบ 
 

รูปที ่4.9 การใช้สีเขตทะเลทราย 

 
         
  สีกากีแกมเขียวและสีดินทราย จะท าให้กลมกลืนกับฉากหลังของทะเลทรายสีอ่อนอื่น จะเป็นประโยชน์ในพื้นท่ีที่
เป็นทะเลทราย และดินเหลือง รูปแบบเหล่านี้จะท าลายมิให้เกิดเส้นหรือมุมต่าง ๆ ได้ 
 

รูปที ่4.10 การใช้สีเขตหิมะ 
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          สีขาวและสีกากีแกมเขียว  เหมาะส าหรับฉากหลังในเขตหิมะและต้นไม้ภาพที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน
คือการใช้สีขาวและสีด าแถบที่ท าลายทรวดทรงในเขตหิมะไม่จ าเป็นต้องมีก็ได้ 
 

รูปที ่4.11 การพรางยานพาหนะ  

 
 
 
 

12. การพรางปืนใหญ่ 
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          พ้ืนฐานในเรื่องของการพรางท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ยังมีความส าคัญต่อการพรางอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกองทัพขณะนี้ 

13. ปัจจัยการเปิดเผย 
          ร่องรอยของล้อปืนใหญ่และตีนตะขาบ ที่ตั้งอาวุธ พื้นที่ท่ีเกิดการระเบิด  ภูมิประเทศที่มีการปรับฐานการยิง 
การเข้าออก สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นสิ่งเปิดเผยเป็นจุดสนใจของการตรวจการณ์ทางอากาศของข้าศึก  ดังนั้น
จะต้องท าการพรางอย่างดีและถูกต้อง 

14. มาตรการการพราง 

14.1 ปัจจัยรวม  
  มาตรการการพรางจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และจะก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
              14.1.1  มีโอกาสน้อยมากที่จะท าการพรางท่ีตั้งปืนใหญ่ หรือท่ีตั้งอาวุธให้ดีและถูกต้องตาม
หลักการพราง เมื่อเข้าครอบครองพ้ืนที่นั้นๆ เป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ถ้ามีระยะเวลานานก็จะสามารถปรับปรุงเรื่อง
การพรางให้ถูกต้องได้ 
              14.1.2 เมื่อหลาย ๆ กองร้อยทหารปืนใหญ่ร่วมประสานการโจมตี          ต าแหน่งที่ตั้งของแต่ละ
กองร้อยควรจะได้รับการเลือกสรรอย่างรอบคอบ 
              14.1.3 ในการปฏิบัติการตั้งรับ  ต าแหน่งที่ตั้งการพรางจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มงวด   
การป้องกันจะต้องกระท าอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก 

14.2 ที่ตั้ง  
  ต าแหน่งที่แท้จริงของกองร้อยภายในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบ   จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 
             14.2.1 มีพ้ืนที่การยิงที่พึงประสงค ์
              14.2.2 มีพ้ืนที่พอส าหรับการกระจายอาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะที่เป็นอันตรายส าคัญ 
ของกองร้อย 
              14.2.3 โอกาสที่จะจัดตั้งการติดต่อสื่อสารได้ โดยปราศจากการท าให้เกิดร่องรอยที่จะก่อให้เกิดจุด
สนใจขึ้นบนพื้นดินหรือเส้นทาง 
              14.2.4 โอกาสส าหรับการเพิ่มเติมเส้นทางส่งก าลัง เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ท่ีจะต้องมีเส้นทางไป 
ด้านหน้า ทางข้างและด้านหลัง  ในสถานการณ์ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายก าลังพล กระสุน เครื่องมือ
และอุปกรณ์อ่ืนๆ จะต้องเคลื่อนย้ายตามแนวการจราจรตระเตรียมไว้ 

14.3 ตาข่ายพราง  
  ในพ้ืนที่ที่การปกปิดซ่อนเร้นตามธรรมชาติไม่อาจจะท าได้   หรือท าได้ยาก จ าเป็นจะต้องใช้ตาข่าย
พรางหรือลวดตาขา่ยพราง จะรวดเร็วส าหรับการพราง แต่ต้องระวังในเรื่องความกลมกลืนกับธรรมชาติให้มาก 

14.4 การพรางด้วยสี 
  การระบายลวดลายต่อชิ้นส่วนของปืนใหญ่สามารถท่ีจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปกปิดซ่อนเร้น และ
ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ  กัน (ดูภาพ 4.12) 
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รูปที ่4.12 การใช้สีพรางปืนใหญ่ตามลักษณะพื้นที่ 
 
การพรางปืนใหญ่ในพื้นที่ท่ีเป็น 
หิมะปกคลุมทั้งหมดควรทาสีขาวล้วน 
ส่วนพื้นที่ท่ีมีต้นไม้และปกคลุมด้วยหิมะ 
ควรทาสีกากีแกมเขียวเพียง 15% 
ลวดลายแบบนี้เหมาะส าหรับทะเลทราย 
ที่มีสีจาง ในทะเลทรายที่มีสีเข้ม 
สีดินเหลืองควรเปลี่ยนเป็นสีดินแดง 
 
 
 
ส าหรับพื้นที่ในเขตร้อนและป่าทึบ  
ควรใช้สีกากีแกมเขียว สีเขียวใบไม้ 
และสีขาวบริเวณด้านล่าง 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

15. การพรางเคร่ืองบิน 
          มาตรการส าหรับการปกปิดก าบังเครื่องบินบนพ้ืนดิน  ปฏิบัติตามหลักการพรางเช่นเดียวกันกับการปกปิด
ก าบังยานพาหนะและเครื่องมือต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการพรางเครื่องบินปีกธรรมดาและเครื่องบินปีกหมุน ต้อง
ค านึงถึงปัญหาบางประการ เช่น  ผลกระทบจากการหมุนของใบพัดและโรเตอร์,  ขนาดและรูปร่างของเครื่องบิน, 
ความยุ่งยากในคุณลักษณะของพ้ืนดินที่ท าการพรางและความซับซ้อนในธรรมชาติของผิวควบคุม,  ของสายอากาศ
และผิวของเครื่องบิน 
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16. สถานที่ตั้ง 
          เครื่องบินต้องจอดบนบริเวณทางเข้าออกสู่ทางวิ่งและทางขับที่ง่าย นั่นคือความต้องการในการปฏิบัติเรื่อง
การพรางต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อสิ่งเหล่านี้การจอดเครื่องบินเป็นแนวตรงจะเป็นจุดอ่อนเป็นอย่างมากควรเอาใจใส่
เป็นพิเศษต่อการเลือกที่จอดเครื่องบินต้องกลมกลืนกับพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเป็นการแยกสาย
ของการตรวจการณ์ด้วย  สถานที่จอดท่ีดีจะไม่ลดการตรวจการณ์  เมื่อเครื่องก าบังเหนือศีรษะไม่มีอยู่    สิ่งเหล่านี้
สามารถแก้ไขได้โดยการใช้วัสดุแสวงเครื่องท าการพรางแทน ( ภาพที่ 4.13 ถึง 4.14) 
 

รูปที ่4.13 การจอดเครื่องบินเป็นแนวตรงเป็นเป้าหมายที่อาจถูกท าลายร่วมกันได้ 

 
 

รูปที่ 4.14 เป้าหมายทางทหารควรกระจายออกไปอย่างไม่เป็นระเบียบ 

 
 
 

รูปที ่4.15 วัตถุธรรมชาติส าหรับท าเป็นเครื่องก าบังเหนือศีรษะ 
 



11-11  

 
 

17. ความเป็นมัน 
          การสะท้อนของแสงจากโลหะและกระจก     อาจถูกตรวจการณ์ความเงาผ่านการปกปิดก าบังเหนือศีรษะ 
ทั้งทางธรรมชาติและโดยการสร้างขึ้นมาท่ีดีที่สุด เมื่อเริ่มการจอดจะต้องปกปิดก าบังเครื่องบิน   ผิวที่เป็นกระจก  
พลาสติกและโลหะท่ีเป็นมันจะต้องถูกปกปิดด้วยให้การเอาใจใส่เป็นพิเศษ    เมื่อท าการปกปิดผิวของเครื่องบิน  สิ่ง
ปกปิดทั้งหมดต้องถูกรัดตรึงให้แน่นโดยใช้มาตรการบางอย่างท่ีจะป้องกันการหลุดลุ่ยเมื่อกระทบกับวัสดุพราง 
 

18. การเพิ่มเติมการปกปิดก าบังด้วยวัสดุจ าลอง 
          ในหลายๆ กรณี มักจะมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับการใช้วัสดุพรางจ าลอง เพื่อเพ่ิมเติมลักษณะภูมิประเทศ
และพืชพันธุ์ไม้ที่ไม่เพียงพอ 

18.1 ตาข่ายแขวน 
  ตาข่ายแขวนหรือตาข่ายลวดแบบแขวน   ขึงไว้ระหว่างต้นไม้จะให้การป้องกันเหนือศีรษะเพ่ิมเติม
ในบริเวณท่ีมีต้นไม้ไม่ใหญ่โตนัก      ตาข่ายแขวนเป็นตาข่ายพรางใช้ตกแต่งให้ปรากฏเป็นกลุ่มของรูปเงาอันไม่เป็น
ระเบียบ  ถ้าไม่มีตาข่าย ผ้าด าที่มีรอยขาดเป็นรูก็สามารถที่จะน ามาใช้แทนได้ หรือรอยสีด าอาจท าได้โดยการใช้
ขี้เถ้า   จากการเผาเศษผ้าขี้ริ้ว แปรงหรือขยะอ่ืนๆ     หรือแม้แต่การถ่ายน้ ามันเครื่องลงบนพื้นดิน  ตาข่ายและผ้า
จะมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถถูกน ามาใช้ได้อีก       ถ้าเฮลิคอปเตอร์ต้องจอดและบินขึ้นจากบริเวณของตาข่าย
หรือผ้าเหล่านี้ ต้องให้ความเอาใจใส่ต่อการยึดตรึงสิ่งเหล่านี้   เพื่อต่อต้านกับแรงท่ีเกิดข้ึนจากใบพัดโรเตอร์ของ
เฮลิคอปเตอร์    สามารถใช้ประกอบได้ท้ังวัสดุจ าลองและวัสดุตามธรรมชาติ หรือผสมกันทั้ง 2 อย่าง  
(ภาพที่ 4.16) 
 

รูปที่ 4.16 ตาข่ายแขวนใช้ส าหรับปกปิดก าบังการตรวจการณ์ทางดิ่ง 
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18.2 ตาข่ายสร้างเงา 
  วางตาข่ายสร้างเงาบนพื้นดินใต้เครื่องบิน  ซึ่งจะแยกและลวงรูปร่างของเงาแม้ว่าเครื่องบินนั้นจะ
อยู่ในที่โล่งแจ้งก็ตาม  เมื่อวัสดุดังกล่าวถูกใช้ ต้องท าการยึดตรึงให้แน่นกับสมอบกยึดตรึงที่แข็งแรง   หรือกับวัสดุ
แสวงเครื่องที่เหมาะสม     มิฉะนั้นวัสดุพรางจะถูกดูดเข้าไปในโรเตอร์หรือใบพัดของเครื่องบิน เพิ่มเติมด้วยการให้
การเอาใจใส่เมื่อท าการฝึกสร้างหรือวางวัสดุจ าลองนี้    เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องบินและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาระหว่างปฏิบัติการบิน  (ภาพที่ 4.17) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.17 ตาข่ายสร้างเงา 
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18.3 เครื่องพรางท่ีท าลักษณะคล้ายร่ม 
  เทคนิคอีกประการหนึ่งก็คือการแขวนเครื่องพรางที่มีลักษณะคล้ายร่ม    ซึ่งท าเป็นม่านบังเหนือ
ศีรษะจากลวดที่ขึงไว้ระหว่างต้นไม้อุปกรณ์ชนิดนี้เหมาะส าหรับเครื่องบินเล็ก ๆ เท่านั้น (ภาพที4่.18) 
 

รูปที ่4.18 เครื่องพรางท่ีมีลักษณะคล้ายร่ม 

 
18.4 ตาข่ายพราง 

  การซ่อนพรางอย่างสมบูรณ์ช่วยต่อต้านการตรวจการณ์โดยตรงของข้าศึก   ต้องขึงตาข่ายพรางไว้ใกล้
ต้นไม้หรือพุ่มไม้หรือตามป่าละเมาะ      ถ้าเป็นภูมิประเทศที่โล่งแจ้ง สถานที่พรางควรเป็นด้านร่มเงาทอดลงบนพ้ืนดิน
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หรือภายใต้ร่มเงาท่ีเป็นหย่อมๆ ดังเช่นที่เกิดจากหินที่โผล่ขึ้นมาเหนือพ้ืนดินในภูมิประเทศเช่นนั้นตาข่ายพรางจะซ่อน
โครงร่างของเครื่องบิน แต่จะไม่ปิดบังเครื่องบินอย่างสมบูรณ์จากการตีความภาพถ่ายทางอากาศของข้าศึก 

19. ลวดลายการใช้สี 
          การใช้สีที่ถูกต้องช่วยท าให้เครื่องบินกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยบิดเบือนโครงร่าง ลดความเด่นชัด
ของสี และลดความมันเงา เป็นสิ่งที่ควรกระท าในขณะที่องค์ประกอบส าคัญ ก็คือการเปิดเผยมูลเหตุใดมูลเหตุหนึ่ง
ดังนี้คือเงาตามรูปของเครื่องบินและกิจกรรมของเครื่องบินจะเป็นสาเหตุให้ข้าศึกตรวจจับได้คุณค่าของลวดลาย  
การระบายสีจะต้องถือว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น เมื่อถูกใช้ร่วมกับหลักการและวิธีการของการพราง  เช่น  
สถานที่ตั้งดีมีการกระจาย การกลบเกลื่อนร่องรอย     วินัยและความช านาญในการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุจ าลอง 
ให้คล้อยตามกับลวดลายการใช้สีของเครื่องบินอย่างจ ากัด เมื่อพิจารณาถึงพ้ืนดินกับการตรวจการณ์ทางอากาศ
ส าหรับเครื่องบินบินระดับกลางและบินระดับต่ า 

19.1 หลกัการใช้สี  
  สีต้องไม่เป็นมัน  และกลมกลืนกับสีตามลักษณะของภูมิประเทศ    ที่เครื่องบินนั้นจอดอยู่ในภูมิ
ประเทศเขตอบอุ่น พ้ืนที่ป่าเขตร้อนและภูมิประเทศที่บางส่วนถูกปกคลุมด้วยหิมะ  สีที่แนะน าคือสีกากีแกมเขียว 
ในภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นหิมะเช่นพื้นที่ในเขตอาร์คติกและแอนตาร์กติก  เครื่องบินควรทาสีขาวล้วนโดยไม่ท า
ให้เสียรูปแบบหรือลวดลายในภูมิประเทศเขตทะเลทราย  เฉพาะพ้ืนที่ทะเลทรายมีความแตกต่างกันไม่อาจ
ก าหนดให้ใช้สีใดที่แน่นอนได้โดยทั่วไปใช้สีทราย สีดินเหลือง หรือสีดินแดง หรือผสมกัน 

19.2 ลวดลายที่ไม่เป็นระเบียบ 
  แม้ว่าหลักเบื้องต้นการใช้สีจะให้อัตราของการพรางดีอยู่แล้วก็ตาม  ในบางกรณีลวดลายที่ไม่เป็น
ระเบียบควรเพิ่มความเข้มของขอบ  กฎการใช้สีได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของการพรางยานพาหนะ      ซึ่งเหมือนกัน
ส าหรับเครื่องบินไม่เป็นระเบียบ ใหญ่คมชัด เด่นและเป็นสีซึ่งกลมกลืนกับภูมิประเทศ ( สีที่ตัดกันอย่างเด่นชัดและ
ไม่กลมกลืนกับฉากหลังเป็นที่สังเกตได้ง่ายจึงควรหลีกเลี่ยง)  ควรใช้สีด าเป็นสีหลักในลวดลายที่ไม่เป็นระเบียบใน
พ้ืนที่เขตอบอุ่น ป่าเขตร้อนและทะเลทราย       ส าหรับบางพื้นที่ท่ีมีเงาบางซ่ึงสีกากีแกมเขียวจะได้ผลดีกว่าในภูมิ
ประเทศมีหิมะปกคลุมบางส่วนสีแนะน า  คือสีกากีแกมเขียว  ในพ้ืนที่ที่มีหิมะปกคลุมทั้งหมด    เครื่องบินควรทาสี
ขาวล้วนปราศจากลวดลายเมื่อด าเนินการในข้อพิจารณาทางเทคนิคอย่างได้ผล   ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ก็สามารถ
ทาสีได ้โดยทาสีกากีแกมเขียวด้านบนและสีด าด้านล่าง ในเขตอาร์คติกและแอนตาร์กติก  ผิวด้านบนควรเป็นสีขาว   
แสดงลวดลายที่เป็นไปได้ เหล่านี้คือข้อแนะน าอย่างง่าย ๆ ไม่มีลวดลายใดต้องท าตามอย่างเคร่งครัด  เพราะว่า
ความหลากหลายเป็นสิ่งพึงปรารถนาเสมอในมาตรการการพรางใด ๆ  ก็ตาม  (ภาพที่ 4.19) 
 

รูปที ่4.19 การใช้สีพรางเครื่องบิน 
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                      สีพรางหลัก 
                      ลวดลายเพ่ิมเติม  


