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 “ผูปรับตัวไดเทาน้ันจึงจะอยูรอด” Charles Darwin เจาทฤษฎีแหงการวิวัฒนาการไดกลาวไว          

การพรางตัว (camouflage) เปนการซอนตัว โดยปกปดตัวมันเองใหรอดพน รวมถึงการเลียนแบบ (mimic) 

ซ่ึงเปนพฤติกรรมการเลียนแบบใหตัวมันเหมือนส่ิงมีชวีติชนิดอ่ืนเพือ่ตบตาสัตวตางๆใหเขาใจมันผดิไป 

นบัเปนความสามารถทางวิวฒันาการ ทีพ่วกมันสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดอยางแนบเนียน 

เพราะผูทีแ่ข็งแกรงและปรับตัวเองไดเทาน้ันจึงจะสามารถอยูรอด ส่ิงเหลาน้ี Charles Darwin ไดอธิบายไว

ในกระบวนการท่ีเรียกวา การคัดเลือกโดยธรรมชาติ  (Natural Selection)

เทคโนโลยีการพรางเทคโนโลยีการพราง  
Camouflage TechnologyCamouflage Technology  

พ.อ.โชค  ชุมศิริ

 การพรางกายของสัตว   เป นท้ังการซอนตัว

เพือ่รกัษาชีวติจากเหลานักลา หรอืบางก็ทาํเพ่ือตบตาเหย่ือ

ในฐานะนักลาเสียเอง เพราะผูลาก็ใชวาจะตองเลนเกมรุก

เขาหาเหย่ือเสมอไป นักลาบางตัวจึงเลือกท่ีจะทําตัว

กลมกลืนไปกับส่ิงแวดลอมเพื่อซุมรอเหยื่อที่เขามาหา

มันเองอยางสงบน่ิง  เสนหแหงการพรางตัวของสัตวแตละ

ชนิดก็มีความแตกตางกันไป                                                                                                                           

 มนุษยเราใชการพรางดวยวัตถุประสงคท่ีไมตางกัน คือเพื่อความอยูรอดในการดํารงชีวิต

โดยเฉพาะทหารในสนามรบ การพรางจึงเปนเร่ืองท่ีเราเหลาทหารชาง ซ่ึงเปนเหลาสายวิทยาการ

ที่รับผิดชอบเร่ืองการพรางท้ังทางเทคนิคและในสนาม ในเร่ืองการกําหนดคุณลักษณะของตาขายพราง

ที่ใชในการพรางท้ังคน ยุทโธปกรณและท่ีต้ังทางทหาร   จึงตองมีการศึกษาและเขาใจเร่ืองเทคโนโลยี

การพราง  วิธีการพราง  ตลอดจนเทคโนโลยีของระบบอาวุธท่ีใชสําหรับตรวจจับคนหาและการปองกัน

การถูกตรวจพบ  โดยกรรมวิธีการพรางอยางตอเนื่องและตองรู ใหทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปท้ัง 

การปองกันการพราง และการตรวจจับการพราง

 กอนท่ีเราจะมาเรียนรูเรื่องการพรางท่ีมีการฝกศึกษาของทุกเหลาท่ีตองออกปฏิบัติการรบ

ในสนามกันอยูแลวเพราะการพรางเปนเรื่องท่ีสําคัญอันดับตนๆ และเปนหัวใจของความอยูรอด

ในสนามรบท่ีทหารทุกคนตองเรียนรู  เขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญ โดยจะตองทําการพราง

ระบบตรวจจับ (Sensor)
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ทั้งตัวทหารเอง ยุทโธปกรณและท่ีต้ังทางทหารเม่ือเขาสู สนามรบ  เรามาเรียนรูถึงเทคโนโลยี

การตรวจจับการพรางซ่ึงกาวหนาไปอยางมากจนหลายคนอาจคาดไมถึง  กอนอ่ืนตองรูวานอกจาก

การใชประสาทสัมผัสของมนุษย เชน ตาดูหูฟงแลว ยังมีอุปกรณที่มนุษยเราวิจัยและพัฒนาข้ึนมา

เพื่อคนหาส่ิงท่ีไมสามารถรับรูไดดวยระบบประสาทของมนุษยวามันมีอยู  โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

ระยะท่ีไกล  นั่นก็คือการใชอุปกรณตรวจจับคล่ืนสนามแมเหล็กไฟฟาในยานตางๆ

ภาพคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟายานตางๆ ที่นํามาใชงานในอุปกรณตรวจจับ

 จากภาพมนุษยไดทําการศึกษาและใชคุณสมบัติของคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาในยานตางๆ

มาใชมาผลิตอุปกรณในการตรวจจับและคนหาเปาหมายซ่ึงไมสามารถมองเห็นไดดวยสายตาและ

ระบบประสาทรับรูอื่นๆ ของมนุษย  เชน คลื่นเรดารความถ่ีตางๆ รังสีเอกซ คลื่นรังสีอัลตราไวโอเลต 

คล่ืนรังสีอินฟราเรด หรือรังสีความรอน หรือแมแตคล่ืนเสียงอัลตราโซนิค   ภาพท่ีตามนุษยสามารถ

มองเห็นเปนเพียงยานแคบๆ ของคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีประสาทตาของเรารับไดคือ ยานตา

มองเห็น (Visible) ที่ ๐.๔ – ๐.๗๕ ไมครอน
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 อุปกรณตรวจจับ (Sensor) ที่นิยมนํามาใชสําหรับการตรวจการณในสนามรบมีอยู ๕ ชนิด

คือ  ตาทํางานอยู ยานตามองเห็น(Visible) เชน  กลองสองทางไกล   ยานอินฟราเรด  (Near – Far  Infrared)

ภาพถายจากดาวเทียม

เชน กลองตรวจการณกลางคืน (Night Vision  Near Infrared)

กลองตรวจจับรังสีความรอน (Thermal Image) ยานไมโครเวฟ  

ในอุปกรณเรดาร คนหาเปาหมายระยะไกล  ยานรังสีอลัตราไวโอเลต  

กลองวีดิโอยาน UV  ซ่ึงอุปกรณที่ผลิตข้ึนจะถูกออกแบบและ

นําไปติดต้ังในหลากหลายยุทโธปกรณ ทั้งบนอากาศยาน ดาวเทียม 

ยานยนต และระบบนําวิถีของอาวุธ  ทั้งท่ีสามารถนําพาไป

โดยตัวทหาร ท่ีมีทั้งแยกระบบในการใชงานและแบบรวมระบบ 

(Multispectral Sensor)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจการณ 

คนหาเปาหมายการรวบรวมขาวสารทางทหารและการทําลาย 

อากาศยานติดระบบตรวจการณอากาศยานติดระบบตรวจการณ

และคนหาดวยเรดารและคนหาดวยเรดาร

Joint Stars - advanced radar Joint Stars - advanced radar 

surveillance threatsurveillance threat

อุปกรณที่นํามาใชในการตรวจจับและคนหาทางทหาร
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 อาวุธอัจฉริยะ (Smart  Weapons)

ที่ติดต้ังระบบนําวิถีคนหาเปาหมาย

ด วยอุปกรณตรวจจับ  (Sensor)

ทั้งแบบแสวงความรอนคล่ืนเรดาร

และกลองโทรทัศน 

 ยานรบลองหน ใชวัสดุพิเศษ

และรูปทรง ทีท่าํใหเกดิการสะทอน

คลืน่เรดารท่ีนอยมากจนไมสามารถ

ตรวจคนพบไดประดุจดังลองหน 

เชน เคร่ืองบินรบทางยุทธวิธี F-117 

และเรือรบลองหน  
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 การพรางการตรวจการณด วยสายตาและ

ระบบกลองตรวจการณท้ังกลางวันกลางคืนและ

กลองตรวจจับรังสีความรอน  นิยมใชตาขายพราง

ในการปองกันจากการตรวจพบ ซ่ึงตาขายพราง

มีวิวัฒนาการมาต้ังแต ยุคสงครามโลกคร้ังท่ี  ๑

ประเทศฝร่ังเศสไดมีการนําการพรางมาใช โดยเร่ิม

ตาขายพรางทางยุทธวิธีที่สามารถพรางอุปกรณการตรวจจับไดทุกชนิด

 ตาขายพรางแบบท่ัวไปไมสามารถพรางการตรวจจับดวยกลองตรวจจับรังสีความรอนได

ตองใชตาขายพรางทางยุทธวิธี ที่สามารถลดการแผรังสีความรอนออกไปทําใหไมสามารถตรวจจับได

จากตาขายพรางปองกันการตรวจจับดวยสายตาและทัศนูปกรณ เชน  กลองสองทางไกล  กลองถายภาพ

ทางอากาศ ตัวตาขายพรางมีพืน้ฐานการออกแบบท่ีไมซับซอนโดย การใชสีและวัสดุผาพรางมาประกอบกัน

ใหมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติใหมากท่ีสุด   ในสงครามโลกคร้ังท่ี  ๒ ระบบตรวจจับการพรางมีเทคโนโลยี

สูงข้ึน เน่ืองจากมีการผลิตยุทโธปกรณตรวจจับท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน เชน กลองตรวจการณกลางคืนและ

กลองตรวจจับรงัสีความรอนและระบบเรดารขึน้มาใชคนหาเปาหมายท่ีมีการพรางสายตา แตไมสามารถ

พรางการตรวจจับดวยอปุกรณตรวจจับอืน่ๆได    จงึมีการผลติตาขายพรางท่ีสามารถปองกันการตรวจจับ

ดวยเคร่ืองมือตรวจจับทุกชนิดข้ึนใชงาน แตจะนํามาใชพรางท่ีต้ังทางทหารท่ีสําคัญ หรือยุทโธปกรณ

ราคาแพงและคุมคาตอการพรางเปนหลัก

วิวัฒนาการของการพราง
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 ชุดพรางท่ีสามารถพรางการตรวจจับ

ดวยกลองตรวจการณกลางคืนและกลองตรวจจับ

รังสีความรอนได

 ภาพการค นหาเป าหมาย

ที่ มีการพรางสายตาและกล อง

ตรวจจับรังสีความรอนแตไมสามารถ

พรางการค นหาด วยเรดาร  ได   

ภาพด  านล  าง ใช ตาข  ายพราง

ทางยุทธวิธีที่สามารถป องกัน

อุปกรณการตรวจจับทุกชนิดได

 การพรางท่ีต้ังยุทโธปกรณที่ทําการ

ประกอบกับอุปกรณ เพื่อ เปลี่ยนรูปทรง

ทําใหยากแกการตรวจการณพบ

 ชุดพรางบุคคลธรรมดาอาจ

พรางสายตาไดแตไม สามารถพราง

การตรวจจับดวยกลองตรวจจับรังสี

ความรอนได  โดยจะเห็นเปนทรวดทรง

อยางชัดเจนในเวลากลางคืน
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ผาคลุมลองหน “Quantum Stealth” เทคโนโลยีลาสุดที่ออกมาใชงานดานการพราง

 บริษัท Hyper Stealth Biotechnology Corp ในแคนาดาประสพความสําเร็จในการผลิตผาคลุม

ลองหน เพื่อใชในกองทัพทหาร โดยใชหลักการหักเหของคล่ืนแสงท่ีอยูรอบๆเพื่ออําพรางตัว ผาคลุมน้ี

มีชือ่วา Quantum Stealth ผูผลติยังบอกดวยวา ผาคลุมลองหนน้ีเหมือนในภาพยนตรเรือ่ง แฮรรี ่พอตเตอร

 ทั้งน้ีบริษัทไมสามารถเปดเผยข้ันตอนในการผลิตผาคลุมลองหนน้ีได แตไดมีการเผยภาพ

ตัวอยางการใชผาคลุมลองหนน้ีผานทางเว็บไซต  ขณะท่ีกองทัพสหรัฐฯและกองทัพแคนาดาท่ีเคย

ไดทดลองใชผาคลุมลองหนน้ีก็ยืนยันไดถึงประสิทธิภาพในการพรางตัว จากการตรวจจับดวยกลอง

ตรวจการณกลางคืนและกลองจบัความรอนไดดวย ทัง้ยงัมีนํา้หนักเบาและราคาไมแพง  ส่ิงประดิษฐชิน้น้ี 

กลายเปนหนึ่งในยุทโธปกรณของกองทัพไปแลว โดยบริษัท Hyper Stealth Biotechnology Corp ในแคนาดา 

ผูเปนเจาของสิทธิบัตรไดเสนอขายของวิเศษช้ินน้ีใหกองทัพของสหรัฐฯ และแคนาดาแลว

 บรษัิทดังกลาว ต้ังชือ่ผาคลุมพรางตัวนีว้า “Quantum  Stealth ” ซ่ึงจะชวยพรางตวัของผูสวมใสไมให

ใครเห็น โดยปลอยคลื่นออนๆ รอบๆ ตัวคนใส การทํางานคลายกับผาคลุมลองหนของแฮรรี่ พอตเตอร  

และไมตองใชอปุกรณสนับสนุนใดๆ ไมวาจะเปน กลอง แบตเตอร่ี แสงไฟ หรอืกระจก ทาํใหผาคลุมมหัศจรรย

 นอกจากนี้ เขายังบอกวาผาวิเศษน้ีจะชวยใหนักบินรบ

สามารถดีดตัวออกจากเครือ่งโดยไมถกูจบักมุ และชวยใหกองกาํลงัพเิศษ

จูโจมในเวลากลางวันไดโดยไมถกูตรวจพบ ซ่ึงอนาคตยังตอยอดไปสู

การสรางเคร่ืองบินลองหนซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลาหรือเรดาร 

รวมถงึปกปดเรือดาํน้ําซ่ึงโผลข้ึนมาใกลๆ  กองเรือรบของศัตรูอกีดวย

อยางน้ีคงตองกําหนดนิยามของการพรางทางทหารใหมวา “ส่ิงทีม่อง

ไมเห็นไมใชไมมีอยูจริง หรือส่ิงที่มีอยูจริงอาจมองไมเห็น” 

 ดังน้ันเราตองใชทกุส่ิงท่ีมีมาสนธิกนัในการคนหาเปาหมาย 

โดยใชระบบประสาทท้ังตาดู   หฟูง จมูกดมกล่ิน และเครือ่งมอืทกุชนดิท่ีมีอยูเพือ่ตอสูในสงครามยุคใหม  

ซ่ึงตองใหความสนใจ... อานกันเพลินๆ ประดับความรู   แลวอยาลืมติดตามเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 

จะไดไมตกยุคนะครับ


