




การเดินทางยุทธวิธี (TACTICAL MARCHES)  

หมวด,หมู่ปล. ปฏิบัติการเดินทางทางยุทธวิธีในรูปของกองร้อย เป็น ๒ แบบ  
       
             คือ แบบเดินเท้า 

                            แบบ บรรทุกยานยนต์  



๑.หลักพื้นฐาน 



๑.หลักพื้นฐาน 

   ข. การเคล่ือนย้ายหน่วยทหารที่ประสบความส าเร็จ ขึน้อยู่กับประสิทธิผลของการ 
ควบคุมหน่วยระหว่างการเคล่ือนย้าย การควบคุมการด าเนินการโดยสายการบังคับ
บัญชา,โดยการก ากับดูแลที่เหมาะสมและการจัดก าลังที่เหมาะสม 



๒. ภารกิจการเดิน 



๓. การแบ่งประเภทการเคลื่อนย้าย 



๓. การแบ่งประเภทการเคลื่อนย้าย 









•        ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทางธุรการในเขตหลังและเขตภายใน เพ่งเล็งถึงวิธีที่ดี
ที่สุดในการเคลื่อนย้ายและไม่เพ่งเล็งการพิจารณาทางด้านยุทธวิธี 
•        การเคลื่อนย้ายทางธุรการมีพื้นฐานที่ความน่าจะเกิดการปะทะกับข้าศึกยังอยู่
ห่างไกล ทั้งในระหว่างทางหรือเมื่อเข้ามาถึงที่หมายแล้ว     
•       โดยธรรมดาแล้วจะปฏิบัติในเส้นทางที่ปลอดภัย ในการเคลื่อนย้ายทางธุรการ 
หน่วยควรด ารงความเป็นหน่วยและจัดการระวังป้องกันเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้าย
ทางยุทธวิธ ี



แบบของการเดินทาง 

• การเดินทางในแต่ละแบบนั้นมีการใช้และจุดมุ่งหมายอยู่ในตัวของมันเอง 

ก.การเดินทางกลางวัน ใช้ได้ดีในกรณีที่ไม่มีการคุกคามจากข้าศึก 
การเดินทางกลางวันนี้ท าให้การเคลื่อนย้ายได้เร็วกว่าและทหารเหนื่อยล้าน้อย
กว่า มีลักษณะรูปขบวนห่างกัน การควบคุมและการตรวจภูมิประเทศกระท า
ได้ง่ายและความล่อแหลมต่อการตรวจการณ์ทางอากาศและการโจมตีทาง
อากาศของข้าศึกเพิ่มขึ้น 



• ข. การเดินทางเมื่อทัศนวิสัยจ ากัด มีลักษณะที่รูปขบวนชิดกัน   การควบคุม
บังคับบัญชาและการตรวจภูมิประเทศกระท าได้ยาก    อัตราความเร็วน้อยและ
ซ่อนพรางดีต่อการตรวจการณ์และการโจมตีทางอากาศของข้าศึก  การเดินทาง
เวลากลางคืนหลีกเลี่ยงความร้อนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการเดินทางกลางวัน  
การควบคุมการเดินทางต้องการการวางแผนที่ละเอียด มาตรการควบคุมที่เข้มงวด
, การฝึกที่ครบถ้วน, วินัยการเดิน, แสง  และการติดต่อสื่อสาร 

แบบของการเดินทาง 



• ข.การเดินทางเมื่อทัศนวิสัยจ ากัด 

• ๑) ถ้าต้องการการซ่อนพราง  การเดินทางก่อนมืดกระท าเฉพาะหน่วยแยกขนาด
เล็ก ๆ   นอกจากนี้การเดินทางควรสิ้นสุดเมื่อเริ่มเวลากลางวันโดยให้ทหารอยู่ในที่
ซ่อนพราง เมื่อการเคล่ือนย้ายอยู่ใกล้ข้าศึก ต้องพิจารณาการบังคับการใช้เสียง   
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกทราบข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ต้องบังคับมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การใช้เครื่องมือช่วยหาทิศ   เช่น เรดาร์ค้นหา
เป้าหมายภาคพื้นดิน, กล้องส่องโดยใช้ความร้อน และอุปกรณ์ตรวจการณ์เวลา
กลางคืน สามารถป้องกันปัญหาจากการใช้ค าสั่งและการควบคุมที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเดินทางเวลากลางคืน 

แบบของการเดินทาง 



• ข.การเดินทางเมื่อทัศนวิสัยจ ากัด 

    ๒) การเดนิทางในทศันวสัิยจ ากดัต้องได้รับการวางแผนอย่างระมัดระวงั     ทั้งนี้
รวมทั้งการตรวจภูมิประเทศเส้นทางและทีร่วมพล การระมัดระวงัเป็นพเิศษท าให้การ
ก าหนดทศิทางและการตดิต่อภายในขบวนเป็นไปได้อย่างถูกต้อง  ดงัน้ันจงึต้องการพล
น าทางและการใช้รูปขบวนแถวตอนเรียงหน่ึง 

แบบของการเดินทาง 



• ค. การเดินเร่งรีบ  การเดินเร่งรีบเป็นการเดินที่ต้องการความเร็ว ใช้ความ
พยายาม และเวลามากขึ้นในการเดิน โดยปกติปฏิบัติโดยการเพิ่มเวลาการ
เดินในแต่ละวันมากกว่าเพิ่มความเร็วในการเดิน ท าการเดินเร่งรีบเว้นใน
กรณีจ าเป็นเท่านั้นจริงๆ เนื่องจากเป็นการลดประสิทธิผลของหน่วย ทหาร
ต้องได้รับการอธิบายเหตุผลของการเดินเร่งรีบเพื่อมั่นใจว่าทุกคนใช้ความ
พยายามอย่างสูงสุด 

แบบของการเดินทาง 



• ง. การเดินทางแบบสลับ 
       การเดินทางแบบสลับนี้ใช้ยานพาหนะสลับกับการเดินทางด้วยเท้า      
โดยธรรมดาแล้ววิธีนี้กระท าเมื่อมียานพาหนะไม่เพียงพอที่จะขนย้ายหน่วย
ทหารทั้งหมดในเที่ยวเดียว การเคลื่อนย้ายแบบสลับต้องการขนส่งทหาร, 
ยุทโธปกรณ์และ สป.โดยขบวนรถเดียวกันที่วิ่งเป็นวงรอบ ปฏิบัติโดยการ
บรรทุกไปจนสุดเส้นทางแล้วกลับมารับส่วนที่เหลือ     และยังอาจกระท าการ
โดยการบรรทุกก าลังบางส่วนไปโดยรถยนต์ก่อนขณะส่วนที่เหลือเดินด้วยเท้า
ต่อไป 

แบบของการเดินทาง 



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 

•     ปัจจยัที่มผีลกระทบอย่างมากตอ่การเดินทางด้วยเท้าม ีที่ตั้งของก าลงัข้าศกึ ลักษณะภมูิประเทศ 
สภาพลมฟา้อากาศ และความเคลือ่นไหวของอากาศยานข้าศกึ    ควรมกีารคาดการณว์่าอาจจะปะทะ
กับข้าศึกไดใ้นทศิทางใดๆ  ที่ไมไ่ดร้ับการปอ้งกนัจากทหารฝา่ยเราหรอืภมูปิระเทศทีเ่ปน็เครื่องกดีขวาง 
ปัจจัยอื่นๆ ที่มักมีผลกระทบตอ่การปฏบิัติการเดนิทางด้วยเทา้รวมถงึระยะทีต่อ้งเดนิทาง  เช่น 
ประสิทธผิลของการวางแผน วินัยการเดินและการควบคุมวนิัย  เวลาทีม่อียู่  สภาพรา่งกายของทหาร  
สถานภาพการฝกึ  และทศันคติของทหาร 

• โดยมีข้อพิจารณาดังนี.้....... 



• ก. การพิจารณาดา้นยทุธวิธ ี   

๑) ก าลังที่เคลือ่นที่ป้องกนัตนเองจากการปฏบิตัิของขา้ศกึ  

๒) ก่อนเริ่มต้นท าการเดนิ ควรมีการตรวจภูมปิระเทศเสน้ทางและท าเครือ่งหมายไว้ 

๓) วางเครื่องมอืสนบัสนนุการรบในรปูขบวนเพื่อการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเรว็  

๔) การเดินทางแบบสลับชว่ยในการเคลื่อนยา้ยและสงวนพลงังาน  

๕) ในการเคลื่อนยา้ยไปเขา้ที่รวมพล ผู้บังคับหนว่ยสามารถพจิารณาการปฏบิัติการเดนิ โดยการแทรกซึม 

๖) เมื่อความเป็นไปไดท้ี่การปะทะกับก าลงัภาคพื้นดนิของข้าศกึยังอยูห่า่งไกล   จุดมุ่งหมายหลกัคอืการที่ชว่ยท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยได้
สะดวกขึน้และการสงวนก าลงัของทหาร   

๗) เมื่อขบวนเดนิสองขบวนเกดิเขา้มาตัดกนัขึน้ ผู้บังคับหนว่ยอาวุโสก ากับการขา้ม  โดยพิจารณาถงึสถานการณ์และภารกิจของทั้งสอง
ขบวนนัน้   

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 



• ข. ผลกระทบจากสภาพอากาศและภมูิประเทศ 

    ๑) การเดนิทางดว้ยเทา้ภายใต้สภาพอากาศเลวรา้ยเปน็ไปตามหลักการเช่นเดยีวกบัการเดนิทางภายใต้สภาพปกติ   
ความแตกต่างขึ้นอยู่กบัความจ ากดัของสภาพรา่งกายทีเ่กิดจากสภาพเลวร้ายและการใชอ้ปุกรณพ์ิเศษเพือ่เอาชนะความ
เลวรา้ยนัน้ ๆ 

    ๒) ข้อจ ากัดทีเ่กิดขึ้นจากลักษณะภมูปิระเทศ    และสภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ข้อจ ากดั
นี้สามารถเป็นอปุสรรคส าคญัตอ่ความส าเรจ็ของการปฏบิตัิการรบซึ่งต้องก าหนดการปฏิบัติทีเ่หมาะสมขึน้มาด าเนนิการ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 



• ค. วินัยการเดิน 
        วินัยการเดินหมายถึง การก ากับดูแลและบังคับใช้กฎและค าแนะน าที่สั่ง
การแก่หน่วยในการเดิน  ซึ่งรวมถึงรูปขบวน, ระยะระหว่างส่วนต่าง ๆ, 
ความเร็วและการใช้การก าบังและซ่อนพรางอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยัง
ต้องรวมถึงการควบคุมและเข้มงวดเฉพาะเรื่อง  เช่น  การใช้น้ า,  วินัยการใช้
แสงเสียงและวินัยในการติดต่อสื่อสาร   วินัยการเดินเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของ
การฝึกทีม่ปีระสิทธิผล    ซึ่งมีผลท าให้เกิดในการท างานเป็นชุดระหว่างทหาร
ทั้งหมดในหน่วยนั้น 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 



• ง. วินัยการใช้น้ า   

          ก าลงัพลทกุคนของหน่วยต้องคอยสอดสอ่งวินยัการใชน้้ า  เพื่อความมั่นใจถงึสขุภาพทีด่ทีีส่ดุและประสทิธิภาพ
สูงสดุของการเดนิ  กฎตอ่ไปนี้ตอ้งไดร้บัการปฏบิัตโิดยเครง่ครดั 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 

 ๑) ด่ืมน า้ให้พอเพยีงก่อนการเดินแต่ละคร้ัง เพ่ือด ารงความต่อเน่ืองระหว่างการเดิน 

๒) ดื่มแตน่้ าสะอาดจากแหลง่น้ าทีไ่ดร้บัการรบัรองแล้ว 

 ๓) ด่ืมน า้ให้บ่อย ควรด่ืมน า้ทั้งก่อน, ระหว่างและหลงัการเดิน 

๔) ด่ืมน า้คร้ังละจ านวนน้อย, ดีกว่าการด่ืมเป็นจ านวนมาก ๆ ในแต่ละคร้ังหรือด่ืมอย่างเร็ว 

๕) ดื่มน้ าแมว้่าเวลาไมก่ระหาย 

๖)  ด่ืมน า้ช้า ๆ เพ่ือหลกีเลีย่งการส าลกัหรือเข้าจมูก  

๗) หลกีเลีย่งการเทน า้ทิง้ ๘) เติมน า้ให้เต็มกระติกอยู่เสมอเม่ือมีโอกาส 



•  ก) ร่างกายคนเราท างานไม่มีประสิทธิภาพถ้าไม่ดื่มน้ าให้พอเพียง  การดื่มน้ าและรับประทาน
เกลือไม่เพียงพอระหว่างอากาศร้อน  สามารถท าให้เกิดลมแดดไดด้้วย 

• ข) อันตรายของการขาดน้ าเป็นเรื่องธรรมดาในเขตหนาวเช่นเดียวกับในเขตร้อน  

• ค) เกลือในอาหารเหมาะสมกับความต้องการเกลือในชีวิตประจ าวัน การรับประทานเกลือเพิ่มขึ้น
ควรอยู่ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์  

• ง) ถ้าไม่มีน้ าสะอาด  สามารถท าน้ าในกระติกให้สะอาดด้วยการใช้ยาท าน้ าสะอาด 

• จ) การเคลื่อนทีผ่่านพื้นที่อาบสารพิษ (นชค.)  เนื่องจากสถานการณ์ทางยุทธวิธี การบริโภคน้ า
เพิ่มขึ้นและบังคับให้ดื่มน้ ากลายเป็นเรื่องที่จ าเป็น  ผู้บังคับหน่วยทุกระดับต้องพยายามป้องกันมิ
ให้เกิดอาการลมแดดในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม นชค. 

 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 
ง. วินัยการใชน้้ า   



• จ. การปรบัตวัให้คุน้เคยกบัสภาพอากาศ 

ทหารต้องมกีารปรบัสภาพรา่งกายและจิตใจให้มีประสิทธผิลในการเดินทางด้วยเท้า 

     ๑) ลักษณะภมูปิระเทศและสภาพอากาศทีแ่ตกตา่งกนัทัว่โลก  ต้องปรบัตัวให้คุน้เคยกับ
สภาพอากาศทีแ่ตกต่างกนัเพือ่การปฏบิัตภิารกจิให้ส าเรจ็    ในอุดมคตแิลว้ทหารตอ้งไดร้บัการฝกึให้
สามารถปฏิบัตงิานในทกุสภาพพืน้ที ่เพื่อปรับสภาพรา่งกายกอ่นเข้าไปปฏบิัติงานในพืน้ที ่  
ตัวอย่างเชน่   ทหารที่ต้องเข้าไปปฏิบัตงิานในพืน้ทีภู่เขา โดยปกตแิลว้จะตอ้งไดร้บัการฝกึในพืน้ทีส่งู
เป็นเวลา ๑๐-๑๔ วันก่อนเข้าไปปฏบิัตกิารในพืน้ที่ภเูขา 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 



• ๒)  การปรบัสภาพทางจิตใจ จะสามารถลบล้างจนิตนาการและความกลัวที่คาดคิดไวล้่วงหน้าเกี่ยวกับ
พื้นที่บางแหง่และสภาพอากาศ  การฝกึที่เปน็ไปตามหลักวชิาการและสมจรงิจะท าใหท้หารหมดความกลัวตอ่
ความสูง, ความหนาวเย็น หรือการอยู่โดดเดี่ยว 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 

จ. การปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพอากาศ 

 ๓)  ความเชือ่มัน่ในตนเองของทหารมีผลกระทบโดยตรงตอ่ประสทิธผิลในการปรบั 

สภาพจิตใจ 



• ฉ.  ขวัญ ก าลังใจ 

         ขวัญมีผลกระทบอย่างมากตอ่ประสิทธิผลในการเดนิทางของทหาร  สภาพขวัญต่ า เกิดจากทหารประสบ
ความไมส่ะดวกสบาย ผู้บังคบัหนว่ยสามารถเพิ่มขวัญของทหาร   โดยการใชเ้ทคนคิการเดนิและความเปน็ผูน้ าที่
เหมาะสมดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 

๑) แจ้งเตอืนล่วงหนา้ในเรือ่งการเดนิทางไกลให้แก่หนว่ย เพื่อทหารมเีวลาเตรยีมตัวอย่างเพียงพอควรให้ใชเ้วลา

มากกว่าปกติในการฝกึห้วงตน้ ๆ  

๒) อย่าแจง้ข่าวแก่หนว่ยล่วงหนา้นานเกนิไป   หน่วงเวลาการแจง้ขา่วสารไว้ใหพ้อเพยีงทีจ่ะใหม้เีวลาส าหรับ

ตรวจตราทหารและท าการตรวจสอบในนาทสีุดทา้ย 

๓) ระหว่างการเดนิ   หลีกเลี่ยงการเสยีเวลาทีท่ าให้ทหารตอ้งยืนทรงตัวอยู่เปน็เวลานาน   เป็นสาเหตุให้ขาแข็ง 

ท าให้ยากทีจ่ะกลับมาท าการเดินไดอ้กี 



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 
ฉ.  ขวัญ ก าลังใจ(ตอ่) 

 ๔)    ก าหนดและด ารงอตัราความเรว็ของการเดนิใหส้ม่ าเสมอ - การเดนิทีเ่รว็ไปหรอืชา้ไป      จะเพิม่ความ

เหนื่อยล้า 

๕)     ระหวา่งการเดนิ ห้ามรถทีผ่่านไปมาแลน่เรว็กวา่ความเรว็ทีส่มควร  เพือ่กอ่ให้เกิดความปลอดภยัและ

ป้องกันมใิห้กอ้นหิน, ฝุ่นหรอืโคลนไปโดนทหาร  ถ้ามฝีุน่มากใหย้้ายไปเดนิดา้นเหนอืลม 

 ๖) ห้ามอนญุาตให้รถแซงขบวนขึ้นมาขนทหารพลัดหนว่ย หรือผู้บาดเจบ็จากการเดนิ นอกจากจ าเป็นจรงิ ๆ 

เท่านัน้ 



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 
ฉ.  ขวัญ ก าลังใจ(ตอ่) 

๗) ประกันวา่ทหารทีอ่ยูท่า้ยขบวนไดพ้ักเต็มทีจ่รงิ ๆ ในเวลาพัก 

 ๘) มั่นใจว่าผูบ้งัคบัหนว่ยทกุระดบัเดนิรว่มไปกับทหารของตนตลอดหว้งการเดนิ ทหารจะสามารถทราบอย่าง

รวดเรว็ถงึการอยูห่รอืไมอ่ยู่ของผู้บงัคบัหนว่ยของตนในการเดนิ 

๙) ส่งเสริมการแสดงออก  ความเปน็ผู้น าของ ผบ.หนว่ย ให้ท าการเดนิตรวจแถวการเดนิเปน็ครัง้คราว   เพื่อ

ตรวจสอบสมรรถภาพและสภาพของหนว่ยเพือ่มั่นใจว่าผูบ้งัคบัหนว่ยรองของตนอยู่กบัหนว่ย 

 ๑๐) มั่นใจว่ามนี้ าดืม่พอเพียง  ณ  จุดพกัและตลอดการเดนิทาง 

 

  



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 
ช. น้ าหนกับรรทกุเปน็บคุคล 

        เพื่อเปน็การปอ้งกนัมใิห้น้ าหนกับรรทกุของทหารแต่ละคน เป็นอปุสรรคขัดขวางตอ่ความคลอ่งแคล่วในการ

เคลื่อนทีแ่ละความพรอ้มรบ  ผู้บังคบับญัชาตอ้งลดน้ าหนกับรรทกุ ให้เหลือนอ้ยทีสุ่ดเทา่ทีจ่ าเปน็   ส าหรับบรรลุ

ภารกิจและอปุกรณเ์พือ่ความอยูร่อดเทา่นัน้ 

  ๑) น้ าหนกับรรทกุเข้าท าการรบ  คือ  น้ าหนกัของอปุกรณ์ทีส่ าคญัแก่การบรรลภุารกจิทีถ่กูก าหนดโดย

ผู้บังคับบญัชา สิ่งอุปกรณท์ีต่อ้งการส าหรบัทหารทีใ่ชเ้ข้าท าการตอ่สูแ้ละให้มชีวีิตปลอดภยัในการรบไดท้นัท ี อาจ

แบ่งน้ าหนกับรรทกุออกเปน็น้ าหนกัเคลือ่นทีเ่ข้าปะทะและน้ าหนกัเข้าต่อสู ้  น้ าหนกับรรทกุเข้าตอ่สู้ไม่ควรหนกัเกนิ 

๔๘ ปอนด ์(๒๑.๗๒ กก.) และน้ าหนกัเคลือ่นทีเ่ข้าปะทะ (รวมทัง้น้ าหนกัตอ่สู้) ไม่ควรเกิน ๗๒ ปอนด ์

(๓๒.๕๘ กก.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของทหารแต่ละบคุคล 



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 
ช. น้ าหนกับรรทกุเป็นบคุคล 

 ๒) ข้อพิจารณาหลักมไิดอ้ยูท่ีป่รมิาณน้ าหนกัทีท่หารจะบรรทกุไปได ้ แตอ่ยูท่ีว่่าทหารจะบรรทกุน้ าหนกัไปได ้

มากเทา่ใดจงึจะไมท่ าให้ลดประสิทธิผลในการรบทัง้ทางรา่งกายหรอืทางจติใจ อ านาจก าลังรบของหนว่ยไม่

สามารถนบัเพยีงจ านวนก าลังพลเทา่นัน้ แต่นบัโดยจ านวนทหารทีม่คีวามสามารถดา้นความมุง่มัน่ทางจติใจและ

ด้านสภาพรา่งกาย 



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 
ช. น้ าหนกับรรทกุเป็นบคุคล 

 ก) ทหารจะเหนือ่ยล้าอย่างรวดเร็วภายใตค้วามกดดนัของการรบ ดังนั้นน้ าหนกับรรทกุในการเขา้ท าการรบจะตอ้ง

น้อยกวา่การบรรทกุในระหวา่งการฝกึ 

ข) น า้หนักบรรทุกของทหารเป็นบุคคลต้องไม่เกดิจากพืน้ฐานของส่ิงอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่
ใช้ส าหรับเผชิญเหตุการณ์ทุกๆ เหตุการณ์เหมือนๆ กนั  

ค) ผูบ้ังคบัหนว่ยรบัผดิชอบในการสนบัสนนุเครือ่งมอืการบรรทกุน้ าหนกัทีเ่พิม่ขึ้น  

ง) ผู้บังคบัหนว่ย ต้องมัน่ใจวา่ระบบการส่งก าลงัสามารถสรา้งความสมดลุระหวา่งสิ่งอปุกรณ์ทีส่ าคญัและ

ยุทโธปกรณท์ีม่ไิดบ้รรทกุไปโดยหนว่ยเดนิเทา้ 

จ) ในระหว่างการฝกึ ผู้บังคับบญัชาตอ้งสรา้งความภมูใิจให้ซึมทราบในตัวทหารของตน  






