
 1

เครื่องแบบใหม ทบ.สหรัฐฯ และสนามรบที่เปล่ียนไป 
สรศักดิ์ สุบงกช rhine_gold@hotmail.com 

 
 กองทัพสหรัฐอเมริกาคือกองกําลังที่ปฏิบัติงานเปนขอบเขตกวางขวางที่สุดในโลก นับแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯยังสงทหารเขาสูรบในสงครามใหญนอยอีกหลายครั้ง ทั้งในนามของสหประชาชาติ
และที่บุกเดี่ยวโดยลําพัง ตั้งแตสงครามเกาหลี สงครามเวียตนาม ปานามา และลาสุดคือสงครามยึดครองอิรัก 
การทําสงครามบอยครั้งเพื่อปกปองผลประโยชนของตนเอง  ทําใหกองทัพตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเพื่อ
คงความไดเปรียบและลดการสูญเสียกําลังพล นอกจากยุทโธปกรณตางๆแลวส่ิงหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือรูปแบบ
และลวดลายของเครื่องแบบ  ทั้งเครื่องแบบสนามและเครื่องแบบปกติ  โดยเฉพาะเครื่องแบบสนามแบบลาสุด
นั้นถือวาเปนความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันเพราะแตกตางจากแบบเดิมส้ินเชิง  ทั้งสีสันและการตัดเย็บ 
 เครื่องแบบสนามกองทัพบกสหรัฐฯ (Army Combat Uniform  ACU) ที่เราเห็นบอยขึ้นจากสื่อตางๆนี้  
เปนผลมาจากกระบวนการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญดานการซอนพรางของหนวยรบภาคพื้นดิน  หลังจากปลอยให
เหลานาวิกโยธินนําหนาไปกอนดวยรูปแบบ ”มารแพท” (Marine Pattern : MARPAT)  เปนลายพรางจุดส่ีเหลี่ยม
เล็กๆหลากสีเรียงตัวเต็มพื้นที่ทั้งเสื้อและกางเกง  โดย ACU ก็มีลักษณะการวางตัวของลวดลายแบบเดียวกัน 
เพียงแตสีสันเทานั้นที่แตกตางเพื่อบงบอกสถานภาพชัดเจนวาเครื่องแบบลวดลายนี้คือทหารบก 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบของ ทบ.สหรัฐฯนี้  เริ่มตนขึ้นเปนทางการในเดือนเมษายน 2005 
โดยการเขามาทดแทนเครื่องแบบเดิมทั้งแบบพรางปา(Woodland) และลายพรางทะเลทรายสามสี(Three 
Colors Desert Pattern)  เปล่ียนลวดลายและรูปแบบใหมใหใชทดแทนของเดิมทั้งหมดภายในป 2007 
 เครื่องแบบใหมหรือ ACU นี้ใชลวดลายใหมในชื่อวา Universal Camouflage Pattern(UCP)เรียก
อยางไมเปนทางการวา”ลายพรางดิจิตอล” จากลวดลายจุดส่ีเหลี่ยมเล็กๆคลายภาพสรางจากคอมพิวเตอร เปน
การผสมผสานกันระหวางสีเขียว,น้ําตาลออนและเทา  นอกจากลวดลายจุดส่ีเหลี่ยมเล็กๆเรียงรายไมเปนรูปทรง  
คลายคลึงกับลาย MARPAT ดังกลาว มันยังไปคลายกับลาย Canadian Disruptive Pattern(CADPAT)ของ 
ทบ.คานาดาดวย  

ไมวาลวดลายทั้งของคานาดาและสหรัฐฯจะเหมือนหรือแตกตางอยางไรก็ตาม  ทั้งหมดมีตนกําเนิดมา
จากลายพรางของกองทัพเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชื่อเรียกเฉพาะวา ”เฟล็คตารน” (Flecktarn” การ
ซอนพราง”ในภาษาเยอรมัน) ซึ่งตอมาไดถูกปรับเปลี่ยนเล็กนอยเพื่อใชเปนลายพรางเครื่องแบบทหารใน ”บุนเดส
แวร” (Bundeswehr กองกําลังปองกันสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) ในปจจุบัน 
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 สีสันใหมที่ใชกับ ACU นี้แตกตางจากเดิม  แมจะมีสีเขียว,น้ําตาลและเทา  แตก็ไมมีสีดําเหมือนลาย
พรางปาเดิม เพราะถูกพิจารณาแลววามองเห็นไดงายไมกลมกลืนไปกับส่ิงแวดลอม และในสภาพธรรมชาติจริงๆ
ก็มีสีดําใหเห็นนอยมาก  เปนผลจากการวิจัยของ United States Army Soldier System Center(SSC) ศูนยการ
วิจัยและพัฒนากองทัพบกในเมืองเนติกรัฐเมสสาชูเซ็ตต หนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมเพื่อวิจัยและพัฒนา
ส่ิงอุปกรณตางๆใหกองทัพ เนนประโยชนใชสอยและความอยูรอดในสนามรบ   

 
 

ความโดดเดนเห็นไดชัดคือการใชจุดส่ีเหลี่ยมเล็กๆมาเรียงตัวไมเปนระเบียบ ทั้งแบบเปนแถบและเปน
จุดเดี่ยวๆกระจายตัวเต็มผืนผาสลับไปมาทั้งสีเขียว,เทาและน้ําตาลออน เมื่ออยูในภูมิประเทศโดยเฉพาะ
เขตเมือง จะแยกแยะตัวทหารออกจากฉากหลังไดยากกวาลวดลายเดิมแบบเสนเรียบมีสีดําปน 
 ACUไมใชแคความเปลี่ยนแปลงดานลวดลาย  แตรูปแบบการตัดเย็บก็แตกตางจากของเดิมเห็นไดชัด 
กระเปาเสื้อเดิมซึ่งมี 4 จุดยังคงอยู  แตเปล่ียนใหสองใบดานลางใกลชายเสื้อมาติดที่แขนเสื้อใตแนวไหล มีแถบ
เวลโครเพื่อติดสังกัดและเหลา ฝากระเปาแขนเสื้อมีแถบอินฟราเรดบอกฝายกวาง,ยาวดานละ 1 ซ.ม.ทั้งซายขวา 
ทหารสามารถมองเห็นแถบนี้ไดดวยกลองมองกลางคืน(Night Vision Goggle)  เครื่องหมายบอกชั้นยศเปล่ียน
จากหัวไหลมาติดกึ่งกลางหนาอกดวยแถบเวลโคร  เมื่อสวมเกราะทับก็ถอดเครื่องหมายยศมาติดบนเกราะหรือ
หมวกนิรภัยแทน   กระดุมดานหนาถูกเปล่ียนเปนซิปมีแถบเวลโครติดสาบเส้ือเพื่อซอนซิป3จุด  กระเปาหนาอกที่
ยังคงอยูถูกเปล่ียนรูปแบบใหเฉียงลงแตเล็กกวาเดิมเพื่อสะดวกแกการใชสอย  ฝาปดติดแถบเวลโครเชนกัน 

 



 3

หมวกนิรภัยก็เปล่ียนใหมเชนกัน  จากเดิมที่ใชหมวกผลิตจากแผนเคฟลารแบบ K-Pot มีสายรัดคางยึด
ติดหมวก2จุดเชนที่เห็นในสงครามอาวครั้งแรก ก็เปล่ียนเปน Advance Combat Helmet (ACH)ที่เล็กลงแตบุ
ภายในดวยฟองน้ํา สายรัดคางยึดหมวกเพิ่มเปน4จุดบุฟองน้ําที่ทายทอยเพิ่มความกระชับ ไมกระเดงกระดอน
บนศีรษะขณะวิ่ง  ใชประกอบชุดวิทยุส่ือสารหรืออุปกรณอื่นได เชนระบบจอแสดงผลการรบ Head Up Display 
(HUD)  ขาติดตั้งกลอง NVG หรืออุปกรณอื่น 
 ที่ลวดลายและรูปแบบการตัดเย็บเปนเชนนี้ เพราะสงครามสมัยใหมเนนการสูรบในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น  
เห็นไดจากปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาทั้งในอิรักและอาฟกานิสถาน เนนการสูรบระยะประชิดในยานชุมชน 
รายลอมดวยหมูอาคารใหญนอย ทหารจึงเคลื่อนที่ชาแบบอาคารตออาคาร เฝาระวังทั้งกองโจรปกติและพลซุม
ยิง ทําใหสวมเครื่องแบบแลวยังตองสวมเกราะและอุปกรณหลากหลายทั้งกระสุนและอุปกรณชวยรบอื่นๆ 
เครื่องแบบรุนใหมจึงตองเอื้ออํานวยตอการเคลื่อนไหวและประโยชนใชสอยจริงๆมากที่สุด  โดยใชขอมูลจาก
ทหารในหนวยรบมาเปนตัวกําหนดรูปแบบการตัดเย็บ 
 แมฝายวิจัยและพัฒนาจะอางวาเครื่องแบบใหมนี้ใชงานไดทุกสภาพภูมิประเทศ  แตทหารที่สวมใสมัน
เขาสูรบจริงๆกลับบอกวาเพราะมีสีเขียวตุนๆมากกวาสีอื่น  จึงพรางตัวไดไมดีเทาไรในเขตปาและทะเลทราย 
กระนั้นฝายวิจัยและพัฒนาก็แยงกลับมา  วาผลจากการทดลองในสภาพแวดลอมเปรียบเทียบกับลายพรางอื่นๆ
แลวลายพราง ACU กลมกลืนกวาจริงๆ   

เปนเพราะหลักนิยมของการทําสงครามปจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อการสูรบในปจจุบันเปนการรบใน
เมืองเสียเกือบ 90 เปอรเซ็นต  ฝายตั้งรับตักตวงผลประโยชนเต็มที่ทั้งจากการแอบแฝงฝูงชนและซอกหลืบของ
อาคาร  ทําใหฝายยกเขากวาดลางตองทําทุกอยางเพื่อชวงชิงความไดเปรียบ  ทหารทานใดที่เคยฝก”เมาท”
(Military Opration on Urban Terrain : MOUT)มาแลวยอมทราบดีวากองโจรเพียงหยิบมือเดียวสามารถตั้งยัน
ฝายเขาตีใชกําลังมากกวาหลายเทาได   

ตัวอยางเห็นชัดๆของ ”เมาท”  คือสงครามยึดเมืองสตาลินกราดในสงครามโลกครั้งที่ 2  ศึกวันตรุษ
ญวนในเมืองเวครั้งสงครามเวียตนาม  เหตุการณ ”แบล็คฮอวกดาวน” ที่กรุงโมกาดิสชูประเทศโซมาเลีย และเมื่อ
ไมกี่ปที่ผานมาคือสงครามกวาดลางในเมืองฟลลูจาหของอิรักทั้งสองครั้งในป 2004  ระหวางกองกําลังนาวิก
โยธินสหรัฐฯ อาวุธครบมือทั้งเครื่องบินและรถถัง กับฝายตอตานกําลังนอยกวาที่ใชอาวุธพื้นฐานเชน ปน AK-47
และเครื่องยิงจรวด RPG  แตใชประโยชนเต็มที่จากหมูอาคารและฝูงชน  ทวีความยากลําบากใหแกฝาย
ปราบปรามซึ่งตองใชทรัพยากรสิ้นเปลืองกวาการรบในปามหาศาล   

ราคาของเครื่องแบบใหมของท.บ.สหรัฐฯ นี้ทั้งเสื้อและกางเกงคือ 76 ดอลลาร  เทียบกับของเดิมแบบ
พรางปามีราคา 58 ดอลลาร แตกองทัพก็ปรับเพิ่มเบี้ยคาเครื่องแบบใหทหารตามไปดวย  ราคานี้ยังไมรวมคา
แถบชื่อ เหลา สังกัด ชั้นยศซึ่งทหารตองจายเพิ่มอีกเล็กนอยแตจายเพียงครั้งเดียว  เครื่องหมายบุแถบเวลโครขาง
หลังนี้สามารถดึงลอกไปติดเครื่องแบบชุดอื่นที่มีอยูได 

ขอบงชี้เพื่อการบํารุงรักษาใหเครื่องแบบใชงานไดนานไดบอกไววาหามลงแปงเด็ดขาด  ตามขอความ
ตอนหนึ่งในวิธีดูแลระบุวา ”หามไมใหทหารลงแปงเครื่องแบบ ACU นี้เด็ดขาด  การลงแปง แกไขขนาด หรือ
กระทําการดวยกรรมวิธีอื่นใดเชนซักแหงหรืออบไอน้ําจะมีผลกระทบตอความทนทานของเนื้อผา  และไม
อนุญาตใหทําเชนนั้น”  วิธีการดูแลที่ถูกคือตองซักดวยน้ําธรรมดากับผงซักฟอกอยางออน  ปราศจากน้ํายาฟอก
หรือกัดสีผา  ใหตากเครื่องแบบไวในที่อุณหภูมิหอง  หลังจากซักแลวสะบัดแขวนเลยโดยไมตองบิด   
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กองทัพจะแจกเครื่องแบบใหปละสองชุด เพราะอายุการใชงานของเครื่องแบบถูกกําหนดมาใหใชไดชุด
ละ 6 เดือน ตอนเพิ่งเขาประจําการใหมๆเครื่องแบบลายนี้คอนขางมีปญหา  เชนตะเข็บปริ เนื้อผาขาดแลวลุย ใน
ปหลังๆนี้มันไดถูกปรับปรุงใหดีขึ้นดวยผาเนื้อคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร  เบาสบายไมลุยลวดลายพิมพชัด
กวาเดิม 

ความเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบการตัดเย็บและลวดลายเครื่องแบบท.บ.สหรัฐฯ  สะทอนใหเห็นถึงหลัก
นิยมในการทําสงครามที่เปล่ียนไป  จากการรบในปาและทะเลทรายมาเปนการรบในเมือง  เปนยุทธวิธีที่ฝายตั้ง
รับไดเปรียบ  สามารถใชกําลังพลนอยชวงชิงความไดเปรียบไดจากซอกมุมของอาคารสถานที่  กดดันและขม
ขวัญฝายกวาดลางไดมหาศาล ดวยอาวุธเบาทั้งปนเล็กยาว,กับดักสังหารบุคคล,ทุนระเบิดทําลายรถถังและพล
ซุมยิง  กองโจรไรเครื่องแบบเรนกายในฝูงชนยากตอการพิสูจนฝาย 

ไมใชเร่ืองแปลกหากกองทัพสหรัฐฯจะบอกใครๆวาตนพรอมที่สุดในโลก  ทั้งกําลังพลและยทุโธปกรณ 
เพราะตองทําสงครามปกปองผลประโยชนอยูตลอดเวลาไมวาในยุคของประธานาธิบดีคนไหน  ความ
เปล่ียนแปลงเทานั้นที่จะคงความไดเปรียบไวไดทุกสถานการณและทุกสมรภูมิ 
 แลวกองทัพบกไทยของเราละ  เมื่ออเมริกามหามิตรที่สงทหารมารวมซอมรบเปนประจําเปลี่ยนสไตล
การแตงกาย  ทหารบกไทยมีอะไรปรับเปล่ียนบางหรือเปลา?  ตอบไดวาเปล่ียนสีสันลวดลายของเครื่องแบบ
เหมือนกัน  จากลายพรางปาท.บ.ที่เราเห็นกันเจนตามาเปนลายพรางปาดิจิตอล  คลายคลึงกับลายCADPAT
ของคานาดา  เพราะภูมิประเทศบานเราอยูในเขตรอนชื้นจึงไมเหมาะจะใชสีสันแบบเดียวกับท.บ.สหรัฐฯ  ลาย
พรางดิจิตอลของท.บ.ไทยนี้เปดตัวไปแลวในงาน Defense and Security 2007 ปลายปกอนที่ศูนยแสดงสินคา
อิมแพค เมืองทองธานี  คาดวาลายเครื่องแบบใหมของท.บ.ไทยจะเปนที่พบเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากทยอย
ปลดประจําการเครื่องแบบลายเกา   
 อาวุธของเราอาจดอยกวาก็จริง  แตเร่ืองความ ”เท” ทหารไทยไมเคยเปนรองใครอยูแลวครับทาน! 
 
(บทความจากหนังสือ มติชนสุดสัปดาห ฉบับประจําวันที่ 15-21 ก.พ.51 ปที่ 28 ฉบับที่ 1435  , ไดรับอนุญาตให
คัดลอกและเผยแพรจากผูเขียนแลว) 
  
  

   
 

 
  
  
  
 


