
กิจเฉพาะรายงานข่าวสารข้าศึก 
 

เงื่อนไข      :  ให้สถานการณ์ทางยุทธวิธี และจ านวนของข้าศึกที่รบติดพัน ในทุก ๆ การปฏิบัติ 
มาตรฐาน :  ท าให้สมบูรณ์และถูกต้องในการรายงานด้วยวาจาและการเขียนให้กับผู้บังคับหน่วยของตน โดย
รายงานข่าวสารที่ส าคัญ กะทัดรัดและชัดเจน ตามอักษร SALUTE (size, activity, location, unit, time, 
equipment การรายงานที่ตั้งอาจใช้การบรรยายลักษณะภูมิประเทศแทนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นพิกัด) 
การฝึกและการประเมินผล 

การปฏิบัติ 
          ๑. รายงานข่าวสารทั้งหมดอย่างรวดเร็ว สมบรูณ์ และถูกต้อง ตัวอย่างข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดของข่าวสารที่สมบูรณ์ในการรายงาน 
         “ ข้าศึก ๗ คน แต่งกายชุดพลเรือน คนหน่ึงถือปืนไรเฟิล และสายกระสุน อีกหกคนถือเคร่ืองมือท าการ
กสิกรรม เข้าหมู่บ้าน..............(พิกัด............) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เวลา ๑๓๐๐ และคนกลุ่มเดียวกัน ทั้งหมด 
๗ คน ถือปืนไรเฟิลและสายกระสุน ไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เวลา ๑๔๐๐ เดินทางไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง      หมู่บ้าน.............(พิกัด...............)” 
          ๒. หนทางที่ดีในการจ า คือ จ าอักษรของค าว่า สลูท (SALUTE) 
               ก.  ขนาด (Size) อธิบายจ านวนคนที่พบ 
               ข.  ปฏิบัต ิ(Activity) อธิบายว่าข้าศึกท าอะไรอยู่ 
               ค.  ที่ตั้ง (Location) ให้เป็นพิกัด หรืออ้างจากจุดที่ทราบ รวมระยะและทิศทาง    
               ง. หน่วย (Unit) อธิบายป้ายที่ติดบ่าทุกคร้ัง  การแต่งกาย เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ที่เด่นชัด หรือระบุ
จ านวนยานพาหนะ 
               จ. เวลา (Time)  เวลาที่ตรวจพบ 
               ฉ. ยุทโธปกรณ์ (Equipment) อธิบายหรือระบุยุทโธปกรณ์ทุกชนิด ที่ข้าศึกใช้ในการปฏิบัติ 
          ๓. ทั้งการรายงานด้วยวาจาหรือด้วยการเขียนอาจแนบไปกับ แผนที ่ ภาพถ่าย  แผ่นใส  ภาพสเกต สิ่งที่ยึด
ได้  เคร่ืองมือของข้าศึกหรือสิ่งอื่น ๆ ที่จะช่วยท าให้ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง 
          ๔. ฝึกโดยใช้หัวข้อรายงาน สลูท (SALUTE) ให้สถานการณ์ทางยุทธวิธีที่สมมุติขึ้น โดยผ่านทางภาพหรือ
แสดง โดยทหารคนอ่ืน ๆ จากนั้นบอกให้ทหารฝึกรายงานด้วยวาจาและเขียนตามที่สังเกต 
 

การเตรียมการประเมินผล 
 



การจัด : จัดที่ตั้งที่อยู่ของคน ๒ ถึง ๔ คน (การแต่งกายชุดของข้าศึก ถ้าเป็นไปได้) ไว้ที่ ๆ  พวกเขาถูกสังเกตได้
จากตาเปล่า (หรือกล้องส่องสองตา) ก าหนดให้พวกเขาปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น ตั้งค่าย ท าความสะอาดอาวุธ หรือ
ศึกษาแผนที่ ถ้าต้องการให้ทหารรายงานด้วยการเขียนรายงานจะต้องจัดกระดาษ, ปากกาหรือดินสอ 
การชี้แจงทหาร   :    ให้กลุ่มทหารที่แสดงอยู่ในระยะกลุ่มทหารที่ทดสอบ  สามารถสังเกตเห็นได้ และให้ทหาร
รายงานการปฏิบัติการของข้าศึก 
 

แนวทางการประเมินผล 
 

รายงานข่าวสารข้าศึก 
 การปฏิบัติ                                                 ผลการปฏิบัติ 
รายงานผลโดยใช้หัวข้อรายงาน SALUTE                                     
    ๑. S - ขนาด                    ผ่าน ไม่ผ่าน                                                        
    ๒. A - การปฏิบัติ                                              ผ่าน ไม่ผ่าน 
    ๓. L - ที่ตั้ง                                                      ผ่าน ไม่ผ่าน 
    ๔. U - หน่วย                                                   ผ่าน ไม่ผ่าน 
    ๕. T - เวลา                                                     ผ่าน ไม่ผ่าน 
    ๖. E - ยุทโธปกรณ์                     ผ่าน ไม่ผ่าน                                         

 
ผลจากการประเมินผล 

 
 ให้เกณฑ์ผ่าน  ถ้าทุกขั้นตอนผ่าน 
 ให้เกณฑ์ไม่ผ่าน  ถ้าบางขั้นตอนไม่ผ่าน 
 ถ้าทหารไม่ผ่านขั้นตอนใด  ครูฝึกแสดงให้เห็นสิ่งที่ท าผิดและวิธีท าให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจเฉพาะ  
การจ าแนกรถยานเกราะ และเครื่องบิน ของท้ังฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก 

 
เงื่อนไข   :   ให้ทหารสังเกต ยานพาหนะ และเคร่ืองบิน ทั้งแบบที่ไม่ได้พราง และที่พ่นสีพรางแล้ว ในเวลา
กลางวัน ไม่มีการใช้เคร่ืองมือช่วยในการมองในระยะ ๗๕๐ เมตร จากผู้สังเกต  ส าหรับยานพาหนะและ
เคร่ืองบินให้แสดงในลักษณะ ด้านหน้า หรือก าลังใกล้เข้ามา  ก าลังลงลาด  หรือด้านข้างแก่ผู้สังเกต 
มาตรฐาน   :   ทหารต้องจ าแนกชนิดของยานพาหนะได้ถูกต้อง ๑๐ ใน ๑๐  ชนิดของยานพาหนะหรือเคร่ืองบิน
ทั้งของฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก 

 
การฝึกและการประเมินผล 

การปฏิบัติ 
 
          ๑. BMP-1/2  ยานเกราะสะเทินน้ าสะเทินบก เป็นของฝ่ายข้าศึก    ติดอาวุธหลัก ปืน ๗๓ มม. (BMP-1), 
ปืน ๓๐ มม. (BMP-2), จรวดต่อสู้รถถังมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 



              ก. เค้าโครงด้านข้างต่ า 
              ข. ล้อกดสายพาน ๖ ล้อ  ล้อขับสายพาน ๓ ล้อ 
              ค. ด้านหน้าลาดลงและมีเกราะแผ่นเรียบ 
              ง. ที่ศูนย์กลาง  เรียบ  ป้อมปืน ไม่มียอดแหลมติดปืน ๗๓ มม. 
          ๒. BMD ยานรบสะเทินน้ าสะเทินบกของหน่วยพลร่ม เป็นของฝ่ายข้าศึกติดอาวุธหลัก ปืน ๗๓ มม., 
จรวดต่อสู้รถถัง  มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
               ก. ล้อกดสายพาน ๕ ล้อ ล้อขับสายพาน ๔ ล้อ 
               ข. มีป้อมปืนเหมือนของ BMP-1 ตั้งไว้ด้านหน้าของยานรบ 
               ค. พื้นด้านบนทั้งข้างหน้าและข้างหลังเรียบ  ด้านหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม  ด้านข้างเรียบ 
               ง. ท้ายด้านหลังมีลักษณะตัดลงอย่างชัดเจน 
          ๓. BRDM-2 ยานยนต์ล้อลาดตระเวนสะเทินน้ าสะเทินบก และสามารถติดอาวุธหลายชนิด เป็นของฝ่าย
ข้าศึก ติดอาวุธหลักปืน ๑๔.๕ มม. และ ๗.๖๒ มม. มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
               ก. ล้อใหญ่ข้างละ ๒ ล้อ 
               ข. ตัวถังมีลักษณะเหมือนเรือ  ป้อมปืนด้านบนลาดลง และตรงทางด้านข้าง 
               ค. มีป้อมปืนเหมือน  BTR-60PB หรือ เคร่ืองยิงจรวด พื้นสู่อากาศ 
          ๔. BTR 60/70/80 ยานสายพานล าเลียงพลสะเทินน้ าสะเทินบก เป็นของฝ่ายข้าศึก ติดอาวุธหลัก ปืน ๑๔.๕ 
มม. มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
               ก. ล้อใหญ่ข้างละ ๔ ล้อ 
               ข. ตัวถังมีลักษณะเหมือนเรือ  โค้งลาดลง และเรียบด้านข้าง 
               ค. ป้อมปืนประกอบอยู่ด้านหน้า 
               ง. ส่วนที่ไม่มีป้อมปืนจะประกอบด้วยเสาวิทยุ 
          ๕. ASU-85 ปืนใหญ่อัตราจรของหน่วยพลร่ม  เป็นของฝ่ายข้าศึก อาวุธหลักคือ ปืนขนาด ๘๕ มม. มี
ลักษณะเฉพาะดังนี้  
 
 
 
               ก. ไม่มีป้อมปืน  ปืนจะติดค่อนทางด้านซ้ายของรถ 
               ข. มีช่องออกด้านหน้าใกล้ ๆ กับฐานปืน 
               ค. มีไฟส่องสว่างติดอยู่ที่ด้านบนของฐานปืน 



               ง. ล้อวิ่ง ๖ ล้อ ไม่มีล้อหมุน 
               จ. มีพื้นด้านข้างเอียงและด้านหน้ามีเกราะ 
          ๖. รถถังโซเวียตรุ่นเก่า (T-54/55/62) เป็นของฝ่ายข้าศึก อาวุธหลักคือ T-54/55 ปืนขนาด ๑๐๐ มม., T-62 
ปืนขนาด ๑๑๕ มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
               ก. เค้าโครงต่ า 
               ข. ล้อขับสายพาน ๕ ล้อ T-54/55 ไม่มีล้อขับสายพาน 
               ค.  ป้อมปืนจะมีลักษณะกลมเมื่อมองด้านข้าง 
               ง. T-54/55 
                 ๑) มีระยะห่างที่ชัดเจนระหว่างล้อกดสายพานล้อแรก กับล้อกดสายพานล้อที่สอง 
                 ๒) มีหม้อระบายแก๊สตกค้างอยู่ที่ปลายปากล ากล้องปืน 
               จ. T-62 
                  ๑) ป้อมปืนจะมีลักษณะกึ่งแปดเหลี่ยมเมื่อมองด้านข้าง 
                  ๒) มีระยะห่างที่ชัดเจนระหว่างล้อกดสายพาน ล้อที่สาม ล้อที่สี่ และล้อที่ห้า 
                  ๓) หม้อระบายแก๊สอยู่ห่างจากปากล ากล้องปืน ประมาณ ๑ ใน ๓ ของความยาวล ากล้อง 
                  ๔) มีล ากล้องปืนยาวกว่า T-54/55 
          ๗. รถถังโซเวียตรุ่นใหม่  (T-64/72/80)  เป็นของฝ่ายข้าศึก  อาวุธหลักคือ  ปืนขนาด ๑๒๕ มม. มี
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
               ก. โครงสร้างต่ า 
               ข. ป้อมปืนมีลักษณะคล้ายถ้วยชาและมีล ากล้องปืนยาว 
               ค. ป้อมปืนจะลาดลงเกือบตรง 
               ง. กล่องเก็บกระสุนเพิ่มเติมจะเห็นอยู่ด้านบนของล าตัวรถ 
               จ. ถังเก็บน้ ามันเพิ่มเติมจะเห็นอยู่ด้านบนของล าตัวรถ 
               ฉ. มีปืนกลต่อสู้อากาศยาน  เคร่ืองให้แสง 
               ช. T-64 ล้อเล็ก ๖ ล้อ ระยะห่างระหว่างล้อเท่ากัน 
               ซ. T-72 ล้อใหญ่ ๖ ล้อ ระยะห่างระหว่างล้อเท่ากัน 
               ด. T-80 ระยะห่างระหว่างล้อไม่เท่ากัน 
          ๘. ACRV ยานยนต์ที่บังคับการและลาดตระเวนของทหารปืนใหญ่ เป็นของฝ่ายข้าศึก อาวุธหลักคือ ปืน
กลต่อสู้อากาศยาน มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
               ก. ล้อกดสายพาน ๗ ล้อ ไม่มีล้อขับสายพาน 



               ข. ขนาดใหญ่  ตัวถังคล้ายกล่อง 
               ค. มีป้อมปืนเล็กอยู่บนตัวถัง 
               ง. บางคันติดปืนต่อสู้อากาศยานอยู่ด้านบนของป้อมปืน   และมีเกราะป้องกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อ
มองด้านข้างอยู่กับชนิดของอาวุธ 
          ๙. MI-8/HIP  ฮ.โจมตี เป็นของฝ่ายข้าศึก อาวุธหลักคือ ปืนกล จรวด อาวุธน าวิถีต่อสู้รถถัง ระเบิด มี
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 
 
               ก. ใบพัดใหญ่ ๕ ใบพัด 
               ข. ช่องดูดอากาศเข้าเคร่ืองยนต์ ๒ ช่องเหนือห้องนักบิน  ช่องท่อไอเสียอยู่ด้านข้างเคร่ือง 
               ค. ยาว  ล าตัวคล้ายรถบัสมีช่องกระจกรอบ ๆ 
               ง. ส่วนหลังมีลักษณะโค้งขึ้น 
               จ. ฐานล้อมี ๓ แห่ง 
               ฉ. ส่วนหางจะค่อย ๆ เรียวลง และมีลักษณะเป็นครีบ 
          ๑๐. MI-24/HIND  ฮ.โจมตี เป็นของฝ่ายข้าศึก อาวุธหลักคือ ปืนกล จรวด อาวุธน าวิถีต่อสู้รถถัง ระเบิด  มี
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
                ก. เป็น ฮ. ขนาดใหญ่ ๕ ใบพัด 
                ข. มีปีกต่อจากล าตัวซึ่งจะบรรทุกไว้ที่ปีก 
                ค. ช่องดูดอากาศเข้าเคร่ืองยนต์ ๒ ช่องเหนือห้องนักบิน ช่องท่อไอเสียอยู่ด้านข้างเคร่ือง 
                ง. ล าตัวใหญ่เป็นรูปไข่ 
                จ. ล าตัวค่อย ๆ เพรียวลงจนถึงหาง 
                ฉ. รูปร่างเพรียวลม หางมีลักษณะเป็นครีบ 
          ๑๑. SU-25/FROGFOOT เคร่ืองบินโจมตีภาคพื้นดินเป็นของฝ่ายข้าศึก อาวุธหลักคือ จรวด  ระเบิด มี
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
                 ก. ปีกขยายออกได้และตรง 
                 ข. เคร่ืองยนต์ ๒ เคร่ืองอยู่ใต้ปีก 
                 ค. ช่องดูดอากาศเข้าช่องเล็ก ๆ อยู่ด้านหน้า ช่องท่อไอเสียอยู่ด้านหลังปีก 
                 ง. เพรียวลม และสว่นหางเป็นครีบ 
          ๑๒. M113 รถสายพานล าเลียงพล เป็นของฝ่ายเรา อาวุธหลักคือ ปืนกล .๕๐ นิ้ว มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 



BMP-2 

                 ก. เป็นรูปสี่เหลี่ยม  คล้ายกล่อง ด้านหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมลาดลง 
                 ข. มีล้อวิ่ง ๕ ล้อพร้อมที่ครอบล้อ 
                 ค. ห้องบังคับการมีลักษณะเป็นโดม 
                 ง. สามารถติดอาวุธได้หลายชนิด เช่น จรวดโทว์ ปืนต่อสู้อากาศยาน 
          ๑๓. รถถัง M60 เป็นของฝ่ายเรา อาวุธหลักคือ ปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม. มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
                 ก. โครงร่างสูง  ห้องบังคับการมีลักษณะเป็นโดม 
                 ข. มีล้อกดสายพาน ๖ ล้อ  ล้อรับสายพาน ๓ ล้อ 
                 ค. หม้อระบายแก๊สตกค้างอยู่ห่างจากปากล ากล้องปืน ประมาณ  ๒  ใน ๓  ส่วนของความยาวล ากล้อง 
          ๑๔. AH1 ฮ.โจมตีคอบร้า เป็นของฝ่ายเรา อาวุธหลักคือ จรวด  ปืนกล  จรวดโทว์ มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
                 ก. ใบพัดหลัก ๒ ใบพัด และใบพัดที่หาง 
                 ข. ยาว  ล าตัวเพรียว  เคร่ืองยนต์ ๑ เคร่ือง 
                 ค. กระจกห้องนักบินเรียบ 
                 ง. ใช้ล้อในการลงพื้น 
          ๑๕.  AH64 ฮ.โจมตีอาปาเช่  เป็นของฝ่ายเรา อาวุธหลักคือ ปืน ๓๐ มม. จรวดน าวิถี  จรวด มี
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 
                 ก. ใบพัด ๔ ใบ และใบพัดที่หาง 
                 ข. มีปีกติดอยู่กับล าตัว 
                 ค. เคร่ืองยนต์ ๒ เคร่ืองยนต์ ติดอยู่ด้านหลังและด้านบนห้องนักบิน 
                 ง. ใช้ล้อในการลงพื้น ๓ ชุด 
                 จ. กระจกห้องนักบินเรียบ 
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