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บทท่ี 12 
การพรางที่พักแรม ที่ตัง้กองบัญชาการ และต าบลส่งก าลัง 

 

1. กล่าวน า 
 หน่วยในพื้นท่ีพักแรมเป็นจุดอ่อนต่อการตรวจการณ์ทางอากาศและการโจมตีของข้าศึกเพราะว่าส่วนต่างๆ 
ของที่พักได้รับการเพ่งเล็งอยู่ในภาพที่เล็กกว่าปกติ ยกเว้นในส่วนของความปลอดภัย  ก าลังพลซึ่งอยู่ในระหว่างการ 
พักผ่อนจะมีความตื่นตัวน้อยกว่าอยู่ในสนามรบในเวลาเช่นนั้น อาจกล่าวได้ว่าการพรางจะต้องได้รับการกระท า
อย่างดีที่สุดหน่วยต้องไม่เพียงแต่ท าการปกปิดอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพเท่านั้น จะต้องหลีกเลี่ยงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นในเรื่องของวินัยการพรางด้วย 

2. ขั้นของการพัฒนาที่พักแรม    
    ขั้นของการพัฒนาที่พักแรมมีอยู่  4  ขั้นด้วยกันคือ ขั้นการวางแผน ขั้นการเข้าท่ีพักข้ันการบ ารุงรักษาและ
ขั้นการออกจากที่พัก เนื่องจากมีโอกาสอยู่เสมอ ๆ และเป็นไปได้ หน่วยจ าเป็นต้องเคลื่อนที่ไปโดยไม่มีโอกาส 
ส าหรับ ขั้นการวางแผน ดังนั้นในขั้นนี้อาจจะขาดไปก็ได้ในกรณีเช่นนี้จุดวิกฤติทั้ง 5 จุดดังจะกล่าวต่อไปนี้ ต้องเป็น
ที่น่าพอใจในพ้ืนที่ที่จะเข้าไปและหลังจากการมาถึงแล้ว 

2.1 ขั้นการวางแผน       
  ที่พักแรมมีลักษณะของสงครามเคลื่อนที่สมัยใหม่มักจะไม่ค่อยมีเวลาหรือมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ต่อการก่อสร้างอย่างประณีต ตรงกันข้ามที่พักแรมกลับจ าเป็นต้องเข้าและถอนออกอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามไม่ว่า
การปฏิบัติการเคลื่อนย้ายหรือมีข้อจ ากัดในด้านเวลาและสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้บังคับหน่วยจะต้องวางแผน
ส าหรับ การปกปิดที่ตั้งท่ีพักแรม เมื่อเข้าไปสู่พ้ืนที่นี้ชุดดูแลที่พักควรจะท าความคุ้นเคยกับลักษณะภูมิประเทศด้วย
การศึกษาอย่างรอบคอบจากแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนยุทธวิธีและความ
ต้องการในเรื่องของการพราง มีจุดวิกฤติอยู่ 5 ประการ ส าหรับจุดที่ต้องสนใจอยู่เสมอก็คือ 
              2.1.1 ภารกิจของหน่วย 
              2.1.2 เส้นทางเข้าออก 
              2.1.3 ท าการปกปิดซ่อนพรางในพ้ืนที่ให้ด ารงอยู่ 
              2.1.4 ขนาดของพ้ืนที่ 
              2.1.5 การปกปิดของส่วนระวังป้องกันทั้งหมดรอบ ๆ ของที่ตั้ง 

2.2 การเข้าสู่พื้นที่ครอบครอง   
  แผนการควบคุมการจราจรอย่างระมัดระวังต้องน าเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยอย่างแน่นอนในขณะที่
หน่วยเคลื่อนที่เข้าสู่ที่ตั้ง จุดน าทาง  ณ จุดแยกของเส้นทางต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในเรื่องของแผนการพราง  การ
เน้นในเรื่องวินัยการพราง   จุดเลี้ยวจะต้องได้รับการท าเครื่องหมายไว้     เพ่ือป้องกันการขยายมุมกว้างออกไปของ
ยานพาหนะ  ในช่วงนี้จะเป็นช่วงวิกฤติและอาจเกิดวินัยการพรางท่ีเลวได้   สามารถท าให้ความพยายามในเรื่องของ
การปกปิดสูญสิ้นไปได้  จะต้องไม่ก่อให้เกิดการแออัดของยานพาหนะหรือกิจกรรมใด ๆ    และการกระจายควรจะ
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เป็นไปโดยอัตโนมัติ  ในภูมิประเทศปกติท่ัวไประยะห่างของยานพาหนะไม่ควรจะน้อยกว่า 30 เมตร หรือน้อยกว่า
100 เมตร ในภูมิประเทศท่ีเป็นทะเลทราย  พ้ืนที่ที่แออัดที่ส าคัญ 3  พ้ืนที่คือ โรงครัว   โรงซ่อมบ ารุง  และที่ตั้ง
กองบังคับการ  จะต้องท าการกระจายออกจากกัน 
 
 

2.3 ขั้นการบ ารุงรักษา 
  ถัดไปจากข้ันการเข้าสู่พ้ืนที่ตั้งก็เป็นขั้นการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นขั้นที่ส าคัญยิ่ง  ถ้าการเข้าสู่พ้ืนที่ตั้ง
ประสบความส าเร็จจากสภาพการพราง   การบ ารุงรักษาจะ เป็นไปได้โดยง่าย  ความส าเร็จในการบ ารุงรักษาข้ึนอยู่
กับการตรวจตราที่ตั้งอยู่เสมอมาตรการการควบคุมความตื่นตัวในเรื่องวินัยการพรางและ เมื่อเป็นไปได้ให้มีการ
ตรวจการณ์ทางอากาศและภาพถ่ายทางอากาศ 
           กิจกรรมวิกฤติของหน่วยในที่พักแรมก็คือการเรียกก าลังพลมารวมกันหรือการรวมเพ่ือรับประทาน 
อาหารนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีท่ีสุด อาจจะถูกจัดว่าเป็นความจ าเป็นที่จะต้อง เตรียมการในเรื่องสิ่งปกปิดก าบังเหนือ
ศีรษะ เช่น ตาข่ายพราง หลุม การเสริมสร้างวินัยในเวลากลางคืนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากล าบาก 
ก าลังพลต้องการพักผ่อนแต่ต้องกระท าเช่นเดียวกันกับในเวลากลางวัน เพราะว่าการถ่ายภาพทางอากาศในเวลา
กลางคืนมักจะเปิดเผยหน่วย ซึ่งขาดความเอาใจใส่ในเรื่องนี้อยู่เสมอ ๆ  ควรมีลวด เชือก หรือแถบผ้าขึงไว้ให้เดิน 
ตาม และให้มีความระมัดระวังในเรื่องของแสงไฟ 

2.4 ขั้นการออกจากที่พัก   
  มาตรการการพรางที่กระท า  ณ  ที่พักแรมมิใช่ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อหน่วยเตรียมการเคลื่อนย้ายออก   
พ้ืนที่ที่ก าลังพลถอนกลับจะท าให้ทิ้งร่องรอยของความยุ่งเหยิง การถ่ายภาพทางอากาศจะเปิดเผยถึงชนิดและขนาด
ของหน่วย    ยุทโธปกรณ์ของหน่วยและแม้แต่จุดหมายปลายทางของหน่วย  เป็นสิ่งส าคัญของการพราง การละทิ้ง
พ้ืนที่จะต้องให้ดูเสมือนว่าไม่มีร่องรอยของการถูกรบกวนในพ้ืนที่นั้นเลย 

3. ที่พักแรมในภูมิประเทศที่เป็นทะเลทราย 
          ประสบการณ์ในทะเลทรายได้สอนไว้อย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการพรา ในพ้ืนที่ที่กว้างใหญ่ ความสะดวก 
เกี่ยวข้องกับสิ่งปกปิดเหนือศีรษะมักจะไม่ค่อยพบในพ้ืนที่เช่นนั้นสามารถเปรียบได้กับทะเลทรายที่กว้างไกล    ต่อ
ความสัมพันธ์กันในเรื่องการพรางก็คือ  ท้องนาที่ยังไม่ได้ไถพ้ืนที่ที่เป็นหิน  ทุ่งหญ้า  พ้ืนที่โล่งแจ้งและทะเลทราย  
ให้ศึกษาว่าการปกปิดในพ้ืนที่เช่นนั้นมิใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 
          ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบอันมีสิ่งปกคลุม ย่อมมีร่มเงาทอดไปสู่พ้ืนดินพอต่อการปกปิดบางสิ่งที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว
การใช้ตาข่ายพรางอย่างเหมาะสม สามารถก่อให้เกิดความไม่โดดเด่นของวัตถุแม้ว่าในพ้ืนที่ที่เป็นทะเลทราย การ
ปกปิด อย่างดีเยี่ยมก็เป็นไปได้เมื่อลักษณะสัณฐานของพ้ืนดินนั้นสูงต่ าพอที่จะก่อให้เกิดร่มเงาอย่างเพียงพอ 

รูปที่ 5.1 การพรางท่ีตั้งท่ีอยู่โดดเด่น 
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4. ที่พักแรมในพื้นภมูิประเทศที่ปกคลุมด้วยหมิะ 
          แม้ว่าการปกปิดท่ีพักแรมในภูมิประเทศที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะจะปฏิบัติไปตามหลักการเดียวกันอย่างแท้จริง
เช่นเดียวกับการพรางอ่ืน ๆ แต่ก็ยังมีปัญหาพิเศษอ่ืน ๆ อีกมาก การปกคลุมของหิมะก่อให้เกิดการแยกแยะของ
ลักษณะพ้ืนดินอย่างมากยากต่อการผสมกลมกลืน ความแตกต่างในเรื่องผิวพ้ืนและสีที่สลายไปหรือปรากฏร่องรอย
น้อย อย่างไรก็ตามภูมิประเทศท่ีปกคลุมด้วยหิมะก็มิใช่ว่าจะเป็นสีขาวเสียทั้งหมด และด้วยการถือเอาประโยชน์ของ
ลักษณะความทึบในขอบเขตเส้นทางคมนาคม ท้องน้ า ต้นไม้สีเขียว พุ่มไม้ เงาสะท้อนของหิมะและเงาด าของ    
ข้างเนิน หน่วยในขณะเคลื่อนที่หรือในพ้ืนที่พักแรม อาจจะท าให้ตัวเองกลมกลืนได้เป็นอย่างดีในภูมิประเทศแบบนี้   
การเลือกเส้นทางที่ดีโดยปกติแล้วเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง มาตรการการพรางอ่ืน ๆ เนื่องจากร่องรอยของเส้นทาง 
ล้อเลื่อนและรอยเท้าบนหิมะจะต้องไม่น ามาใกล้กับพ้ืนที่เพราะว่าร่องรอยของสิ่งเหล่านี้ ย่อมง่ายต่อการสังเกตเห็น
ได้เด่นชัดกว่ารอยทางเดิน เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดร่องรอยสู่พ้ืนที่ ก าลังพลยานพาหนะและวัสดุ ควรจะได้ถูก
ห้ามเคลื่อนที่ผ่านจากพ้ืนที่โล่ง ที่พักแรมซึ่งได้รับการปกปิดอย่างดีในภูมิประเทศทีเ่ป็นหิมะในช่วงระยะเวลาหนึ่ง    
สามารถ ที่จะถูกสังเกตเห็นได้โดยง่ายเมื่อหิมะเริ่มละลายเว้นเสียแต่ว่าได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ก่อนแล้วหิมะที่
อัดแน่นซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางจะละลายตัวช้ากว่าหิมะที่หลวมตัวการละทิ้งเส้นขาว ๆ ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
บนฉากหลังที่มืดทึบ เมื่อลักษณะเช่นนี้บังเกิดข้ึนจะต้องท าการทุบหิมะให้แตกออกไปยังส่วนที่จะละลายเร็ว หนทาง
ที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เห็นร่องรอยอย่างเด่นชัดขณะเคลื่อนที่ หรือในพ้ืนที่พักแรมก็คือ การเคลื่อนที่ไปตามเส้นทาง
คมนาคมหรือเส้นทางเดิมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในภูมิประเทศ รอยซึ่งร่วมกับเส้นทางดังกล่าว
ย่อมยากต่อการจ าแนก 
          จุดเลี้ยวจากเส้นทางดังกล่าวจะต้องท าการปกปิด  และในส่วนของรอยทางก็จะต้องให้คงในสภาพของจุด 
นั้น ๆ ต้องหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดรอยทางตรงสู่ที่ตั้งส าคัญ  ที่ตั้งท่ีบังคับการ (ทก.) 

4.1 ที่ตั้งที่บังคับการ   
  เป็นส่วนพิเศษของที่พักแรมซึ่งต้องมีการเพ่ิมมาตรการในการปกปิดซ่อนเร้นเป็นพิเศษด้วยที่ตั้งที่
บังคับการเปรียบเสมือนศูนย์รวมประสาท   ของหน่วยทหารและเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเป้าหมายของการ
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เสาะหาเป็นอย่างมากของข้าศึก  ที่ตั้งที่บังคับการจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะ และก่อให้เกิดความพร้อมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็คือ 
          - การบรรจบกันของสายการติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์ และทางถนน 
          - การรวมกันของยานพาหนะ       
          - ความแออัดของการจราจร ซึ่งจะเป็นเหตุให้ขยายทาง 
          - เส้นทางตัดใหม่ ซึ่งสามารถเข้าสู่ที่ตั้งที่บังคับการ 
          - ลวดหนามป้องกันตนและเครื่องกีดขวางอ่ืน ๆ รอบ ๆ พ้ืนที่ตั้ง 
          - การวางอาวุธป้องกันตนรอบ ๆ พ้ืนที่ตั้ง 
           เรื่องเหล่านี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพรางพ้ืนที่พักแรมเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจัยมูลฐาน   คือ ข่าวสาร การใช้ 
ภูมิประเทศ    ปูมหลังและการเสริมสร้างความเข้มงวดของวินัยการพราง 
 
 
 
 
 
 
 

5. ที่ตั้งที่บงัคับการขนาดใหญ่  
 ย่อมมีความต้องการพ้ืนที่ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกันกับการเลือกท่ีพักแรมที่ดี การลาดตระเวนเบื้องต้น 
การวางผัง  ชุดส ารวจที่พัก การปกปิดอย่างเร่งรีบของส่วนต่าง ๆ  วินัยการพรางและแผนการจัดผู้ตรวจรอยทาง
เพ่ือป้องกันผู้มาเยือนจากการก่อความไม่สงบมีข้อพิจารณาเพ่ิมเติมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ที่กองบังคับการ
ใหญ ่ๆ  ดูเหมือนว่าจะต้องคงไว้ในพ้ืนที่อยู่เป็นเวลานานกว่าหน่วยที่พักแรมจากเหตุผลอันนี้เองที่ตั้งจะต้องสามารถ
เป็นที่ที่จะครอบครองอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่จะก่อให้เกิดการเปิดเผยจากการเปลี่ยนลักษณะของภูมิประเทศ
น้อยที่สุด การก าหนดที่ตั้งที่บังคับการในตัวอาคารใหญ่ ไม่ควรกระท าถ้าไม่จ าเป็น     ภายในพ้ืนที่ล่อแหลมของการ 
ปฏิบัติการทางทหารนับว่าเป็นสถานที่ท่ีเสี่ยงมากไม่ว่าจะมีเครื่องหมายแสดงว่าก าลังใช้เป็นที่บังคับการหรือไม่ก็ตาม  
และดูเหมือนว่าเป็นเป้าหมายการยิงของข้าศึกถ้าที่ตั้งที่บังคับการถูกก าหนดให้อยู่ในตัวอาคาร  ก็ควรจะต้อง 
มีอาคารอื่น ๆ    อีกพอสมควรในพื้นที่เพ่ือป้องกันการชี้ชัดเป็นเป้าหมาย 

5.1 การสื่อสาร  
  เป็นสายเลือดของที่ตั้งที่บังคับการ ที่ตั้งที่บังคับการถูกจัดโดยถือเอาประโยชน์ของเส้นทางออก
โทรศัพท์และสายโทรเลขซึ่งง่ายอย่างยิ่งต่อการปกปิดเพราะว่าเส้นทางการติดต่อสื่อสารใหม่ไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องสร้างขึ้นและลักษณะของภูมิประเทศก็ยังคงสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมาตรการการสื่อสารใหม่
จ าเป็นต้องจัดสร้างขึ้นการปกปิดตามธรรมชาติและเส้นทางในภูมิประเทศก็ถูกน ามาใช้ 
            หลังจากได้เลือกท่ีตั้งแล้ว ต้องรีบท าการพรางเพ่ือเพ่ิมเติมจากสิ่งปกปิดทางธรรมชาติการพราง
และวินัยการพรางจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  การควบคุมร่องรอยของเส้นทางจะต้องกระท าอยู่ตลอดเวลา ถ้า
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เป็นไปได้การจอดของยานพาหนะควรจะจอดห่างไกลจากที่ตั้งที่บังคับการ       อาวุธและการวางที่ตั้งอาวุธป้องกัน 
จะต้องท าการปกปิดเส้นทางเข้าสู่ที่ตั้งอาวุธและต้องไม่มีร่องรอยให้เห็นเด่นชัดของเสียช ารุดทั้งมวล   ท าการปกปิด
ลวดหนามป้องกันตนและสายการติดต่อสื่อสาร  จะต้องวางไปตามแนวของภูมิประเทศ และต้องท าการปกปิดซ่อน
เร้นเป็นอย่างดีเท่าท่ีจะท าได้ 
            วินัยการพรางจะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดในเวลากลางคืน     เส้นทางเข้าสู่พื้นที่การจอดรถของผู้
มาติดต่อจะต้องจัดไว้ให้สอดคล้องกับแผนของการพรางร่องรอย 
            ภูมิประเทศที่เป็นที่โล่งแจ้ง ซึ่งการปกปิดตามธรรมชาติ   มีเพียงพุ่มไม้เตี้ย ๆ หรือก้อนหินเท่านั้น
จะต้องท าการปกปิดเหนือศีรษะ โดยการใช้ตาข่ายพรางคลุมแม้ในภูมิประเทศท่ีเป็นทะเลทราย  รอยแตกของ
พ้ืนดินและป่าพืชผักเตี้ย ๆ  ก่อให้เกิดลักษณะที่ผิดปกติกับสิ่งซึ่งเป็นวัสดุที่สร้างขึ้น     อาจท าให้เกิดการกลมกลืน
ด้วยการขุดหลุมเพ่ือลดเงา  และการตกแต่งของที่ตั้งอาวุธหรือเต็นท์ในพ้ืนที่โล่งแจ้ง     การกระจายออกเป็นเรื่อง
ส าคัญอย่างมากเส้นทางระหว่างส่วนต่าง ๆ   จะต้องได้รับการปกปิดหรือจัดท าในลักษณะอ้อม อย่าจัดท าเข้าเป็น
ลักษณะเส้นตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2 ผังของท่ีตั้งท่ีบังคับการ 
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ผิด                                                          ถูก 

          แม้เพียงการมองภาพนี้อย่างคราว ๆ ก็จะบอก         ไม่มีสิ่งใดในภาพ ภูมิประเทศนี้ที่จะเร้าความ 
          ผู้ตรวจการณ์ของข้าศึกได้เลยว่าสถานที่นี้  คือ         สนใจยกตัวอย่างเช่น ที่บังคับการควบคุมใน 
          ที่ตั้งของที่บังคับการ สิ่งบอกเหตุทั้งหมดแสดง         ภาพมีการปฏิบัติตามแผนการพรางเป็นอย่างดี 
          อยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว นั่นคือร่องรอยที่ปรากฏ       ยานพาหนะท้ังหมดถูกจอดไว้ใต้สิ่งปกคลุมห่าง 
          อยู่บนภูมิประเทศธรรมดา                                ออกไปจากท่ีบังคับการ  ก าลังพล ทั้งหมดเดิน          
                                                                 เข้าสู่ที่พักเอง ลวดหนาม ป้องกันตนวางไว้  
              ตามแนวภูมิประเทศ 
 

6. ที่บังคับการ  
 ที่มีท่ีตัง้อยู่ในอาคารของพลเรือนมีปัญหาของการซ่อนเร้นการเคลื่อนที่ในตอนกลางวัน และการปกปิดซ่อน
พรางกิจกรรมซึ่งกระท าในเวลากลางคืน  การเคลื่อนไหวของหน่วยทหารต้องถูกจ ากัดให้น้อยที่สุดภายในชุมชนหรือ
อาคารของพลเรือน  พยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอาคารด้วยการระบายสี  เพ่ือท าลายหลักฐานหรือ
ลบร่องรอยของการครอบครองการเปิดเผยที่ตั้งทางทหาร การจัดตั้งโครงสร้างขนาดย่อมให้เป็นเสมือนอู่ซ่อมใหม่  
หรืออาคารทางพลเรือนอ่ืน ๆ เป็นการท าให้ไม่ก่อให้เกิดความสงสัย แต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่ส าคัญจะท าให้เกิด
การติดตามอย่างใกล้ชิดโดยการตรวจการณ์ทางอากาศของข้าศึก เมื่ออาคารถูกท าลายลงเป็นบางส่วนและคงสิ่ง
ปรักหักพังไว้  ที่ตั้งอาจจะได้รับการพรางด้วยซากสลักหักพังซึ่งผสมกลมกลืนกับความขรุขระ และความไม่รายเรียบ
ของสิ่งแวดล้อม ไม้ เศษไม้ที่แตกหัก ปลาสเตอร์และพรมที่ฉีกกระจัดกระจายจะเป็นเครื่องช่วยในการปกปิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสลักหักพังอ่ืน ๆ  มีประโยชน์รวมทั้ง เศษอิฐ เศษหิน เศษโลหะ ยานพาหนะที่พังและเครื่อง
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 
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รูปที่ 5.3 ผังการวางลวดหนามป้องกันตนอย่างถูกต้อง 

 

 
7. การพรางต าบลส่งก าลัง 
         ปัญหาในการพรางต าบลส่งก าลังรวมทั้งความยุ่งยากของการปกปิดซ่อนเร้น ทั้งท่ีพักแรมและที่ตั้งที่บังคับ
การ   รวมเข้ากับปัจจัยที่ยุ่งยากโดยเฉพาะของต าบลส่งก าลัง ต าบลส่งก าลังมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของขนาด
จากการ รวมกัน  ขนาดใหญ่ของวัสดุในพ้ืนที่เขตหลังถึงกองชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดเล็กในพ้ืนที่เขตหน้า จากการ
พิจารณาเรื่องการพรางแล้วจะเห็นว่าแหล่งรวมวัสดุขนาดใหญ่นั้นเป็นปัญหาใหม่ ปริมาณยุทโธปกรณ์หลากหลาย
ชนิดที่มีจ านวนมากที่ถูกส่งออกมาอย่างรวดเร็ว จะต้องท าการขนถ่ายหรือน าลงอย่างปกปิดและรวดเร็ว และ
จะต้องท าการแจกจ่ายอย่างง่าย ๆ         ตาข่ายพรางเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพหากว่าต าบลส่งก าลังนั้นไม่กว้างใหญ่ 
จนเกินไป มีเวลาและวัสดุเพียงพอสามารถท าให้กลมกลืนเข้ากับภูมิประเทศได้ส าหรับต าบลส่งก าลังซึ่งไม่สามารถ
จะท าการปกปิด ควรจัดต าบลลวงจะเป็นการเบี่ยงเบนจากการโจมตีของข้าศึกได้ 
       ต าบลส่งก าลังควรใช้การปกปิดก าบังทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามที่เป็นไปได้กองเครื่องอะไหล่ควรวางไว้
อย่างกระจัดกระจายเพ่ือลดความเสียหายให้น้อยลงจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวเส้นทางเพ่ิมเติมใหม่ได้ถูกวางแผน
ไว้เพ่ือใช้และด าเนินการ การก าบังเหนือศีรษะในที่ตั้งที่ถาวรกว่า  เส้นทางการวิ่งไปสู่พ้ืนที่โล่งในระยะสั้น ๆ 
สามารถท าการซ่อนเร้นด้วยตาข่ายเหนือศีรษะที่พาดระหว่างต้นไม้ การควบคุมการจราจรรวมถึงมาตรการการซ่อน
เร้นการเคลื่อนที่ ณ จากที่ตั้งจนถึงที่หมายแม้แต่จะมีการปกปิดตามธรรมชาตินั้นน้อยมากหรือไม่สามารถคงอยู่   
ได้นาน  ลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติต้องน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ มีภูมิประเทศอยู่สองสามแบบ ซึ่งจะต้องไม่
น ามาใช้ในการเก็บชิ้นส่วนอะไหล่และมีแบบของภูมิประเทศสองสามแบบซึ่งไม่มีข่าวสารในพื้นท่ีเพาะปลูก ชิ้นส่วน
อะไหล่สามารถที่จะถูกวางไปตามแนวของพ้ืนที่เพาะปลูก และคลุมด้วยตาข่ายที่ตกแต่งด้วยผ้าพราง เพ่ือท าให้ดู
เหมือนว่าเป็นกองของพืชพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวแล้ว แสดงถึงที่กองของเพ่ือการส่งก าลังสามารถที่จะกองเพ่ือเป็นการลวง
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ได้อย่างไร ท้องทุ่งที่ไถแล้วโดยปกติกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากต่อความพยายามในการพราง แต่การส่งก าลังสามารถ
ที่จะท าการกองให้ขนานไปตามรอย   และท าการปกปิดด้วยผ้าใบที่มีสภาพตามสีของดิน  การกระท าลักษณะนี้เป็น
การซ่อนเร้นที่มีประสิทธิภาพจากการตรวจการณ์ทางอากาศเส้นทางเพ่ิมเติมที่ท าขึ้นไปตามร่องรอยเดิมจะไม่เกิด
แนวทางท่ีผิดจากธรรมชาติปรากฏบนพื้นที่ 
 
       มาตรการในเรื่องของวินัยการพราง ณ ต าบลส่งก าลังรวมถึงแผนแนวทางซึ่งเป็นผลในการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะภูมิประเทศน้อยที่สุดการควบคุมเศษปรักหักพังเพ่ือไม่ก่อให้เกิดเป็นที่ดึงดูดความสนใจของข้าศึกการปกปิด 
ซ่อนเร้น และการควบคุมรถท่ีคอยรับ สป. และมาตรการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของวินัยการพราง 
 

รูปที่ 5.4 ผังการวางสายการสื่อสารอย่างถูกต้อง 

 
 
 1. เส้นทางคมนาคมและสายการสื่อสารที่ไม่มีการปกปิดซึ่งอาจถูกท าลายได้ง่าย 

       2. รถซึ่งไม่การปกปิดก าบัง 
      3. ร่องรอยที่ทิ้งไว้ใหม่ ๆ 
      4. แหล่งรวมรถท่ีมีหลังคาคุม 
      5. ทางท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
     6. สายการติดต่อสื่อสารที่วางไว้ใต้ต้นไม้ 
 สายการสื่อสารถูกปกปิดไว้ได้โดยเดินไปตามลักษณะของภูมิประเทศ  ร่องรอยที่กระท าโดยการขุดเพ่ือฝัง
สายไฟขนาดใหญ่  ถูกปกปิดไว้ได้โดยเดินไปตามไหล่ถนน   สายไฟขนาดเล็กอาจเดินไปตามก่ิงไม้ และเมื่อเสาไฟมี
ความจ าเป็นต้องใช้ ต้องปักไปตามแนวภูมิประเทศที่มีอยู่  เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงต้องระวังให้มากในเรื่องของการสร้าง
ร่องรอย   ที่จะเป็นจุดสนใจขึ้นมาบนที่บังคับการควบคุม 
 

รูปที่ 5.5 การสร้างถนนวงแหวน 
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 การสร้างถนนต่อเนื่องจากถนนที่มีอยู่  (เส้นประ)  ถนนวงแหวนที่ถูกสร้างข้ึนมาไม่จ าเป็นที่จะต้องกลับรถ
และเป็นการเอ้ืออ านวยเส้นทางสู่แหล่งรวมยานยนต์ที่ซ่อนไว้ใต้ร่มไม้ห่างออกไปจาก บก.ควบคุม 
 

รูปที่ 5.6 การพรางพ้ืนที่จอดยานพาหนะ 
 

 
 
 

         พ้ืนที่จอดขนาดเล็กส าหรับผู้มาเยือน หลังคาคลุมกระท าได้โดยใช้ลวดตาข่าย ประกอบกับวัสดุตาม
ธรรมชาติ นอกจากหลังคาคลุมธรรมชาติที่มีอยู่ แขกผู้มาเยือนต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากยานพาหนะใกล้กับที่
บังคับการ 

รูปที่ 5.7 การควบคุมเส้นทางสัญจร 
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 ร่องรอยต้องถูกควบคุมและการสัญจรทั้งหมดต้องถูกจ ากัดให้อยู่บนถนนและเส้นทางที่มีอยู่เดิม ขอบของ
ถนนที่เลี้ยวทางแยกและถนนที่สั้นและแคบที่รับการจราจรทางทหารขนาดหนัก ต้องน าลวดขึงไว้เพ่ือป้องกันการ
ขยายทางเพ่ิมขึ้นหรือการตัดถนนตรงจุดเลี้ยว 
 

รูปที่ 5.8 กองสิ่งอุปกรณ์   
 

 
 

8. การพรางต าบลจ่ายน้ า 
 8.1 ปัจจัยซึ่งช่วยในการปกปิดต าบลจ่ายน้ าประกอบด้วย 
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  8.1.1 มีข่ายเส้นทางเข้าสู่ต าบลที่ปกปิดอย่างเพียงพอ 
8.1.2 มีการปกปิดทางธรรมชาติที่เหมาะต่อการซ่อนเร้นยานพาหนะที่จอดคอย 
8.1.3 การปกปิดอันเหมาะสม ทั้งที่สร้างขึ้นหรือโดยธรรมชาติส าหรับการปฏิบัติงาน 
        ของก าลังพล ถังเก็บและเครื่องมือในการสูบและท าน้ าให้บริสุทธิ์ 
8.1.4 เข้มงวดต่อเรื่องวินัยการพราง 
8.1.5 ควบคุมการหกหล่นของน้ า มีการระบายน้ าที่เหมาะสมเพ่ือเป็นการป้องกันลด       
        แหล่งน้ าซึ่งเกิดจากการสะท้อนแสง 

8.2 ร่มไม้ที่ไม่หนาเพียงพอต่อการซ่อนเร้นอย่างสมบูรณ์      ต้องเพ่ิมเติมด้วยวัสดุพรางธรรมชาติตาข่าย 
หลังคาแบนหรือตาข่ายคลุมการซ่อนเร้นเป็นสิ่งพึงประสงค์    ส าหรับเครื่องมือที่ต าบลส่งก าลังแสงสะท้อนของน้ า
ในถังและพ้ืนที่เปิดเล็ก ๆ  ซึ่งจะต้องได้รับการวิ่งสวนไปมาของยานพาหนะหรือในจุดปฏิบัติงานของก าลังพล  แสง
สะท้อนจากน้ าสามารถท่ีจะได้รับการซ่อนเร้น โดยการปกปิดด้วยผ้าใบ     หรือการปิดบังของร่มเงาไม้และลักษณะ
รูปร่างของถัง สามารถที่จะลดความโดดเด่นด้วยการใช้ประโยชน์จากร่มไม้หรือวัสดุพรางที่สร้างข้ึน 

8.3 วินัยการพราง   ณ   ต าบลจ่ายน้ าต้องจัดให้มีตารางการจ่ายน้ า  ส าหรับการใช้ของหน่วย การที่ไม่มี 
ตารางหรือการจัดแผนดังกล่าว โดยปกติแล้วจะก่อให้เกิดการแออัดของยวดยานที่มารอคอย ซึ่งท าให้การปกปิด
ซ่อนเร้นไม่สามารถท าได้ 


