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การบรรยายสรุป 
  
กล่าวท่ัวไป 
 ก. การบรรยายสรุปทางทหาร  เป็นการพูดเฉพาะประการหนึ่ง ซึ่งใช้ส าหรับสรุปข่าวสารส าคัญให้แก่ 
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนฝ่ายอ านวยการหรือบุคคลที่เห็นสมควรจะให้รับทราบ ทางทหารได้น าเทคนิคอันนี้ไปใช้อย่าง
กว้างขวาง  และเป็นที่ยอมรับกันทั้งในหน่วยระดับสูงและระดับต่ า   การบรรยายสรุปจะเป็นการช่วยประหยัดเวลา
ของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้องในการศึกษาจากเอกสารข้อมูล โดยฝ่ายอ านวยการที่รับผิดชอบ 
มาด าเนินการบรรยายสรุปให้ฟัง โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย 
           ข. ค าว่า "บรรยายสรุป" อาจจ ากัดความได้ว่า  คือ การสรุปข่าวสาร หรือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะตก
ลงใจอย่างเป็นทางการกระท าเพ่ือให้ข่าวสาร หรือให้ได้รับข้อตกลงใจเพ่ือเป็นการประหยัดเวลาของฝ่ายอ านวยการซึ่ง
มีงานมากมาย  เพื่อท าให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้นเพราะมีข้อเท็จจริงอันถูกต้อง 
           ค. การบรรยายสรุปที่ดี  นับได้ว่าเป็นการให้การบริการอย่างหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาและช่วยในการท าเรื่อง
ยากให้เป็นเรื่องง่าย  เทคนิคการบรรยายสรุปที่ฝ่ายอ านวยการใช้  ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายในการบรรยายสรุป  ผลที่
ต้องการ และท่าทางของผู้บรรยายสรุป 
           ง. การบรรยายสรุปที่ดี จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ ต้องมีความถูกต้องแน่นอน 
ต้องสั้นไม่เยิ่นเย้อ และต้องชัดเจน โดยความถูกต้องแน่นอนและความชัดเจนสองประการนี้เป็นหลักในการพูดทั่วๆ ไป   
แต่หลักความสั้นไม่เยิ่นเย้อนั้นเป็นหลักของการบรรยายสรุปโดยเฉพาะ 
 
ประเภทของการบรรยายสรุป 
 การบรรยายสรุปทางทหาร แบ่งออกเป็น  ๔ ประเภท ได้แก่ 
   ๒.๑. การบรรยายสรุปข่าวสาร 
                      เป็นการบรรยายสรุปเพ่ือให้ข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวใหม่ ๆ  แก่ผู้ฟัง   ต้องไม่เป็นการอ้อนวอนให้
ผู้ฟังเห็นพ้องตามข้อเสนอ แต่เพ่ือต้องการให้ผู้ฟังรู้เรื่องและเข้าใจการล าดับเรื่องราวในการบรรยายสรุปแบบนี้กระท า
ได้หลายแบบ ทั้งนี้แล้วแต่เรื่องที่จะบรรยาย  และฐานะของผู้ฟังการบรรยายจะต้องสมเหตุสมผล   ให้ผู้ฟังสามารถ
เห็นภาพที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
                      การบรรยายสรุปข่าวสารส่วนใหญ่ เกี่ยวพันกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ    ทั้งนี้เป็นการบรรยายสรุปเพ่ือให้
ผู้ฟังรู้เรื่องราว และเข้าใจข่าวสารนั้น ๆ แต่มิใช่เป็นการบรรยายสรุปถึงข้อยุติหรือข้อเสนอ 
                     ๑. ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจจ าเป็นต้องมีการบรรยายสรุป ได้แก่ 
                           ก ) ข่าวสารที่มีล าดับความเร่งด่วนสูง ซึ่งต้องการให้รับทราบทันที 
                           ข ) ข่าวสารที่มีลักษณะซับซ้อน สับสน เช่น  แผน, วิธีการ, ตัวเลขสถิติ หรือแผนผัง ซึ่งต้อง
อาศัยค าอธิบายในรายละเอียด 



                           ค ) ข่าวสารที่ขัดแย้งกัน ท าให้ต้องต่อเติม และค าอธิบายให้เข้าใจ 
                     ๒. ตัวอย่างการด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทาง คือ 
                           ๑. กล่าวน า เป็นการเริ่มการบรรยายสรุป ควรด าเนินการ ดังนี้                 
                                  ก. การทักทายที่ประชุม ตามหลักการพูดควรทักผู้ฟังทุก ๆ คนพร้อมกันและตามด้วย 
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนที่จะด าเนินการบรรยายต่อไป เช่น "สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ" หรือ "เรียนท่าน     
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าท่ี ๑ ที่เคารพ  ท่านผู้บังคับบัญชาและนายทหารที่รักทุกท่าน" ฯลฯ      
                                    
                                ข. ความมุ่งหมาย กล่าวถึงความมุ่งหมายของการบรรยายอย่างชัดเจน ตลอดไปถึงขอบเขต
ของการบรรยาย                                              
                                ค. ล าดับของการบรรยาย ถ้าการบรรยายสรุปไม่เป็นไปตามที่เคยท ามาก่อน ก็ควรชี้แจงให้
ผู้ฟังทราบขั้นตอนท่ีจะท าการบรรยายเสียก่อน                          
                         ๒. เนื้อเรื่อง                                                      
                               เนื้อเรื่องในการบรรยายสรุปเพ่ือแถลงข่าวสาร  ควรจะด าเนินการตามล าดับอย่างมีเหตุผล 
ชัดเจน และรวบรัด ต้องกล่าวถึงแนวความคิดหลัก ๆ  และจุดส าคัญของเรื่องพยายามหาเหตุผลมาประกอบใน
ลักษณะเดียวกับการบรรยายสรุปเรื่องทั่ว ๆ ไป       
                         ๓. การจบการบรรยาย                                               
                               ควรประกอบด้วย การสรุปจบ การตอบค าถามและกล่าวปิดท้าย อย่าใช้ค ากล่าวจบที่รุนแรง                                                           
      ๒.๒ การบรรยายสรุปข้อตกลงใจ 
                   การบรรยายสรุปข้อตกลงใจ กระท าเพ่ือให้ได้รับค าตอบหรือข้อตกลงใจ ในกองบัญชาการระดับ
กองทัพหรือสูงกว่า มักให้การบรรยายสรุปข้อตกลงใจเป็นส่วนใหญ่  ในเรื่องราวทั้งปวงที่ต้องการข้อตกลงใจของ
ผู้บังคับบัญชารวมทั้งเรื่องราวทางยุทธวิธี ส่วนในระดับกองบัญชาการกองพลและหน่วยที่ต่ ากว่า  มักใช้แบบการ
บรรยายสรุปข้อตกลงใจอย่างไม่เป็นทางการ 
                   การบรรยายสรุปเพื่อให้ได้ข้อตกลงใจ อาจเปรียบได้กับการเสนอข้อพิจารณาของ ฝ่ายอ านวยการด้วย
วาจา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อส าคัญตามแบบของข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ ทุกข้อตามล าดับ 
                  ตัวอย่างการด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทาง คือ 
                      ๑. กล่าวถึง   เป็นการเริ่มการบรรยาย 
                            ก. การทักที่ประชุม เริ่มด้วยการทักทายสมาชิกอาวุโสในที่ประชุม  ก่อนที่จะด าเนินการ
บรรยายต่อไป                                                   
                            ข. การแนะน าตนเองและการก าหนดชั้นความลับของเรื่องที่จะบรรยาย เพ่ือให้ผู้ฟังรับทราบว่า
ผู้บรรยายเป็นใครและผู้ฟังควรจะเก็บเรื่องที่รู้มาไว้เป็นความลับมากน้อยเพียงใด                                                          
                            ค. ความมุ่งหมาย กล่าวถึงความมุ่งหมายในลักษณะเดียวกันกับการกล่าวถึงปัญหาในการท า
ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ                                     
                            ง. การประสานงาน แจ้งให้ทราบว่าท่านได้ประสานเรื่องนี้กับใครมาบ้าง  จากผลการประสาน       
มีอะไรที่น่าสนใจ ควรสรุปให้ผู้ฟัง ฟังบ้าง                         

๒ 



                            จ. ล าดับในการบรรยาย  เรื่องนี้ไม่จ าเป็นต้องกล่าวเสมอไป จะกล่าวต่อเมื่อจะต้องมีการ
บรรยายหลายครั้ง                                                
                      ๒. เนื้อเรื่อง  เนื้อเรื่องที่จะบรรยายเพ่ือให้ได้ข้อตกลงใจนี้ ด าเนินไปตามล าดับคล้ายกับการท า
ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ คือ                                
                           ก. แยกท าความเข้าใจและระบุปัญหา ตลอดจนกล่าวถึงจุดประสงค์ของการบรรยายสรุปว่า 
เพ่ือแสวงข้อตกลงใจ ทั้งนี้ต้องกล่าวถึงข่าวสารภูมิหลังเพ่ือชี้ให้เห็นความเป็นมาของปัญหาและท าไมจึงจ าเป็นต้องได้
ข้อตกลงใจ                              
                           ข. กล่าวถึง สมมุติฐานถ้าจ าเป็น สมมุติฐานต้องสมเหตุสมผล และสามารถสนับสนุนปัญหานั้น
ได้ด้วย       
 
 
 
                                               
                           ค. เสนอ ข้อเท็จจริง ข้อความในการบรรยายสรุปส่วนนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับการ
บรรยายสรุปข่าวสาร ผู้บรรยายสรุปจะต้องเพ่งเล็งเข้าสู่เรื่องโดยกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ส าคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
แม้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาและผู้รับฟังการบรรยายสรุปจะทราบแล้วก็ต้องน ามากล่าวทบทวนให้ทราบ
อีก  โดยเหตุที่การบรรยายสรุปนี้ต้องการข้อตกลงใจ  ฉะนั้น ผู้บรรยายต้องกล่าวย้ าให้ผู้ฟังทราบถึงข้อเท็จจริงทั้งสิ้นที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา  ส่วนข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ  ที่ผู้รับฟังยังไม่ทราบก็ควรจะเลือกเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีผล
ต่อการตกลงใจเท่านั้นมาบรรยายสรุป     
                           ง. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ให้กล่าวแถลงถึงการวิเคราะห์หนทางปฏิบัติอย่างย่อตลอดจน
ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละหนทางปฏิบัติ  เช่นเดียวกับที่กระท าในข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ ผู้บรรยายสรุป
จะต้องแสดงผลแต่ละหนทางปฏิบัติ   ตลอดจนข้อเสียร้ายแรงที่อาจเกิดข้ึน                                                 
                           จ. กล่าวสรุป ผู้บรรยายสรุปกล่าวถึงล าดับหนทางปฏิบัติที่สามารถท าได้ หรือ ล าดับหนทาง
ปฏิบัติตามข้อดี ข้อเสียแต่ละหนทาง                                  
                           ฉ. ให้ข้อเสนอ ผู้บรรยายสรุปให้ข้อเสนอ ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจใช้เป็นข้อตกลงใจได้หาก
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ (ตกลงใจ) ในการให้ข้อเสนอนี้ผู้บรรยายสรุปต้องได้เตรียมการประสานต่าง ๆ ไว้ด้วย                                               
                     ๓. การจบการบรรยาย ผู้บรรยายสรุปจะต้องแถลงให้ทราบถึงความต้องการของตนที่ต้องการได้รับ
ข้อตกลงใจในตอนเริ่มกล่าวบรรยายสรุป  ฉะนั้นในตอนสรุปหากผู้บรรยายยังมิได้รับข้อตกลงใจก็ร้องขอได้ ผู้บรรยาย
สรุปจะต้องมั่นใจว่าตนเข้าใจข้อตกลงใจนั้นโดยตลอด ถ้าไม่แน่ใจก็ถามจนได้รายละเอียดชัดแจ้ง                          
                     ภายหลังการบรรยายสรุปหากเสนาธิการหรือหัวหน้าฝ่ายอ านวยการมิได้มาร่วมฟังด้วยผู้บรรยาย
สรุปต้องแจ้งเลขานุการ (ฝอ.๑) , รองผู้บังคับหน่วย หรือ เจ้าหน้าที่ธุรการที่เกี่ยวข้องให้ทราบข้อตกลงใจของ
ผู้บังคับบัญชา                         
          ๒.๓ การบรรยายสรุปภารกิจ 

๓ 



                   การบรรยายสรุปภารกิจ เป็นแบบหนึ่งของการบรรยายสรุปทางทหารซึ่งใช้ในทางยุทธการเพ่ือแจ้ง
ข่าวสารให้ค าสั่งเฉพาะ หรือมอบภารกิจใดภารกิจหนึ่งให้ 
                   ๑. ในสถานการณ์การยุทธ์หนึ่ง ๆ หรือ ในเมื่อภารกิจยากล าบากอาจจ าเป็นต้องให้ค าชี้แจงแก่
เจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล หรือ แก่หน่วยเล็ก ๆ มากกว่าจะออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการบรรยายสรุปภารกิจ 
                       การบรรยายสรุปภารกิจนี้ จะเป็นการเพ่ิมเติมค าสั่งให้รายละเอียด และค าชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ทราบความส าคัญของการปฏิบัติของตน   การบรรยายสรุปแบบนี้   จะต้องกระท าด้วยความถี่
ถ้วนเพื่อมิให้เกิดความสับสนและขัดแย้งกับค าสั่งที่ได้ออกไว้ 
                   ๒. การบรรยายสรุปภารกิจ  โดยปกติจะกระท าโดยนายทหารผู้บรรยายแต่เพียงผู้เดียวซึ่งอาจเป็น
ผู้บังคับบัญชาผู้ช่วยนายทหารฝ่ายอ านวยการ หรือผู้แทนพิเศษ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของภารกิจและระดับ
กองบัญชาการ 
           ๒.๔ การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 
                    ความมุ่งหมายในการบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ  คือ เพ่ือให้เกิดการประสานงาน และร่วมมือ
กันอย่างจริงจังเกิดผลเป็นส่วนรวม  การบรรยายแบบนี้อาจเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนข่าวสาร  การแถลงข้อตกลงใจ
ของกองบัญชาการหนึ่ง  การออกค าสั่งชี้แจงหรือการให้แนวทางต่าง  ๆ  การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการนี้อาจจะ
น าวิธีการในการบรรยายสรุปข่าวสาร  การบรรยายสรุปเพ่ือให้ได้ข้อตกลงใจ  และการบรรยายสรุปภารกิจ   หรือการ
ผสมผสานการบรรยายสรุปดังกล่าวไว้ด้วยกัน 
 
 
 
 
                    ๑. ผู้เข้าร่วมในการบรรยายสรุปของฝ่ายออ านวยการ   ย่อมแตกต่างกันออกไปตามขนาดของ
กองบัญชาการ  แบบของการยุทธ์ที่ก าลังด าเนินอยู่   จ านวนผู้เข้ารับฟังและความต้องการของผู้บังคับบัญชาโดยปกติ
แล้วผู้เข้ารับฟังจะประกอบด้วย   ผู้บังคับหน่วยรอง หรือผู้ช่วยเสนาธิการ, ผู้แทนฝ่ายธุรการ , ผู้แทนฝ่ายเสนาธิการ  
และฝ่ายกิจการพิเศษ   บางครั้งอาจมีผู้แทนจากหน่วยรองหลักเข้าร่วมฟังด้วย 
                   ๒. ในที่ตั้งปกติ (ขนาดกองพล) การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ  ตามธรรมดาแล้วจะกระท าตาม
ระยะเวลา    การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาอาจจะเรียกประชุมได้    ในเมื่อมีความ
จ าเป็นเกิดขึ้นในกองบัญชาการของหน่วยขนาดใหญ่      การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการมักจัดให้มีขึ้นประจ าตาม
ก าหนดเวลาในระหว่างการรบ    การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการจะกระท าตามสถานการณ์  อย่างไรก็ดีในหน่วย
ระดับกองทัพและสูงกว่า  โดยปกติก าหนดการบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการจะกระท าเป็นประจ า การบรรยายสรุป 
ของฝ่ายอ านวยการเป็นเครื่องมือที่มีค่ายิ่งต่อการปฏิบัติการยุทธ์    ในอันที่จะท าให้ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอ านวยการ
สามารถเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ยิ่งกว่าวิธีการอ่ืน  
                   ๓. เรื่องที่จะแถลงในการบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการที่จะแตกต่างกันออกไป ณ ระดับหน่วยอ่ืน     
จะกล่าวถึงเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับหน่วย และการปฏิบัติการของหน่วยนั้น ๆ  ส่วนในหน่วยระดับสูง ๆ อาจจะกล่าวถึง
เรื่องนโยบายมากกว่า ในการปฏิบัติการในสนามหรือในการรบ   จะกล่าวถึงเรื่องราวทางยุทธวิธีเป็นส่วนใหญ่   

๔ 



ส าหรับการบรรยายสรุปที่จะกระท าตามก าหนดเป็นประจ า   เรื่องที่นายทหารฝ่ายอ านวยการจะน าไปบรรยายสรุป
อาจจะเป็นเรื่องเก่าที่ได้กล่าวบรรยายมาก่อนแล้วก็ได้ 
                   ๔. โดยธรรมดา  เสนาธิการจะเป็นประธานในการบรรยายสรุป   ของฝ่ายอ านวยการเสนาธิการจะให้
ผู้แทนฝ่ายอ านวยการมาบรรยายสรุปเรื่องที่น่าสนใจแก่ผู้ฟัง หรือเรื่องราวที่ต้องการประสานงานของฝ่ายอ านวยการ
แต่ละคน    ดังนั้นฝ่ายอ านวยการแต่ละคนจะต้องเตรียมการบรรยายสรุปในหน้าที่ ที่ตนรับผิดชอบ 
                   ๕. ในกองบัญชาการรบ    การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ  จะเสนอการประมาณการของฝ่าย
อ านวยการ เพ่ือเลือกหนทางปฏิบัติโดยเฉพาะให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจ ในการบรรยายสรุปแบบนี้ นายทหารฝ่าย
อ านวยการต้องปฏิบัติตามแบบการเสนอการประมาณการของฝ่ายอ านวยการ 
 
เทคนิคในการบรรยายสรุป 
 ในการท าการบรรยายสรุปมีล าดับการปฏิบัติอยู่  ๔  ขั้น  คือ  ศึกษาสถานภาพ, การเตรียมค าบรรยายสรุป, 
การด าเนินการบรรยายสรุป  และการปฏิบัติหลังการบรรยายสรุป 
           ก. ศึกษาสถานภาพ  ในขั้นนี้จะหมายถึงการศึกษาวิเคราะห์ผู้ฟัง     และโอกาสที่จะบรรยายสรุปการ
พิจารณาก าหนดความมุ่งหมาย, การส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวก   และการก าหนดเวลาใน   การเตรียมงาน 
               ๑. ผู้ฟัง และโอกาสที่จะบรรยายสรุป 
                  ก) จะตอ้งบรรยายสรุปให้แก่ผู้ใด ด้วยเหตุใด 
                  ข) ผู้ฟังมีต าแหน่งหน้าที่อะไร 
                  ค) ผู้ฟังมีความรู้ในเรื่องท่ีจะบรรยายสรุปมากน้อยเพียงใด 
                  ง) ผู้ฟังต้องการอะไรจากผู้บรรยายสรุป 
              ก่อนการบรรยายสรุปแต่ละคราวในครั้งแรก   ผู้บรรยายสรุปควรจะสอบถามถึงความต้องการที่ต้องการให้
บรรยายสรุป โดยเฉพาะเสียก่อน 
              ๒. ความมุ่งหมาย  ผู้บรรยายสรุปจะต้องเข้าใจความมุ่งหมายในการบรรยายสรุปซึ่งตนจะต้องกระท า ว่า
จะเสนอข้อเท็จจริงหรือให้ข้อเสนอแนะ   ความมุ่งหมายนี้จะแสดงให้ทราบแบบในการบรรยายสรุปที่ต้องท า 
 
 
 
              ๓. เวลาที่มีอยู่  ห้วงเวลาที่ได้ก าหนดให้บรรยายสรุป   มักจะเป็นเครื่องก าหนดแบบในการบรรยาย       
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมการ  ผู้บรรยายจึงต้องทราบเวลาที่มีในการบรรยายสรุปก่อนที่จะ
เตรียมการบรรยายสรุป 
              ๔. สิ่งอ านวยความสะดวก   ผู้บรรยายสรุปจะต้องพิจารณาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะใช้เท่าที่จะหาได้  
เช่น    หากบรรยายสรุปในส านักงานก็อาจจะใช้สิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ  ขนาดหนักย่อมท าไม่ได้   ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึง
ภาพประกอบ   ช่างเขียน  และเวลาที่มีอยู่  ผู้บรรยายสรุปต้องเตรียมแผนการบรรยายสรุป   รายละเอียดและแจ้งให้
ผู้ช่วยทราบถ้าใช้ 

๕ 



              ๕. การเตรียมงาน การเตรียมงานต้องท าตามก าหนดเวลาอย่างรอบคอบ   โดยควรมี "หัวข้อบรรยายสรุป" 
ผู้บรรยายสรุปจะต้องท าประมาณการขั้นต้น  เพ่ือก าหนดเวลาที่จะต้องใช้ใน การบรรยายแต่ละหัวข้อ และเวลา
สุดท้ายที่ต้องกระท า   ควรมีการฝึกซ้อมและให้ผู้อื่นวิจารณ์ติชม 
           ข. การเตรียมค าบรรยายสรุป  การเตรียมค าบรรยายสรุปจะต่างกันออกไปตามแบบของการบรรยายสรุป 
และความมุ่งหมายในการบรรยาย   จึงจะต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพิจารณาก าหนด  หากเป็น
เรื่องในการบรรยายสรุปข่าวสาร   การเตรียมการจะประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ   คือ การรวบรวมข่าวสาร, การเลือกจุด
ที่ส าคัญ    การตัดสินใจที่จะเสนอจุดส าคัญอย่างไร   การเลือกเครื่องช่วยฝึกทางทัศนะ    หากเป็นการบรรยายสรุป
เพ่ือให้ได้ข้อตกลงใจก็จะต้องกล่าวถึงปัญหาข้อเท็จจริง แยกและวิเคราะห์หนทางปฏิบัติท าข้อสรุป และข้อเสนอ       
จึงจะได้ข้อตกลงใจที่ถ่องแท้ ล าดับขั้นในการเตรียมการบรรยายสรุป ได้แก่ 
               ๑. การรวบรวมข่าวสาร ผู้บรรยายจะสามารถได้ข่าวสารหลายทาง   เช่น ต าราเอกสารต่าง ๆ   หนังสือ
จากห้องสมุด เอกสารส าคัญ ๆ  หรือหนังสือราชการ  และควรจะได้พิจารณาถึงแนวความคิดเห็น  และผลจาก
ประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ    ในการค้นคว้าเรื่องที่จะบรรยายนี้    ผู้บรรยายสรุปควรจะหาแหล่งข่าวสารจาก
ภายในส านักงานของตน  ไม่ควรจะต้องขอให้กองบัญชาการหน่วยรองรวบรวม  และจัดหาข่าวสารให้แก่ตน   ไม่ควร
เตรียมแผนผังค าบรรยายโดยมิได้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเสียก่อน 
               ๒. เข้าใจเรื่องที่บรรยายโดยตลอด  ในขั้นการเตรียมนี้    ผู้บรรยายสรุปจะต้องเข้าใจเรื่องที่ จะบรรยาย
โดยตลอดเท่าท่ีมีเวลา   ระดับความม่ันใจในการบรรยายสรุปย่อมสัมพันธ์กับความรู้ที่ตนมี    หากผู้บรรยายไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าที่โดยตรง  ก็ควรจะให้เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง มาช่วยเหลือเพ่ือตอบข้อซักถามได้ 
               ๓. ก าหนดจุดส าคัญในการบรรยาย  ผู้บรรยายควรบรรยายสรุปเฉพาะข้อเท็จจริงที่จ าเป็นแต่ต้องมั่นใจว่า 
ได้เสนอข้อเท็จจริงที่จ าเป็นไปครบถ้วน  หากถูกถามปัญหา  ผู้บรรยายต้องตอบปัญหาให้ตรงเรื่อง แจ่มแจ้ง และสั้น 
               ๔. เตรียมจุดส าคัญในการบรรยายตามล าดับ  มีแบบการก าหนดล าดับจุดส าคัญนี้ต่าง ๆ กันหลายแบบ  
ผู้บรรยายควรเลือกก าหนดให้เป็นไปตามล าดับปกติหรือสาเหตุและผล  ควรแก้ปัญหา  ความเก่ียวข้อง หรือล าดับงาน 
               ๕. เครื่องขยายความ   ใช้การบรรยายยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงในทางตรงตรงข้าม         
ยกอุทาหรณ์  อ้างพยานหลักฐาน   และแสดงตัวเลขเป็นเครื่องช่วยให้ความกระจ่าง และแสดงให้เห็นจุ ดส าคัญของ
ผู้บรรยายสรุป 
               ๖. เลือกเครื่องช่วยฝึกทางทัศนะ  ผู้บรรยายสรุปเลือกภาพประกอบซึ่งจะท าให้เห็นจุดส าคัญเด่นขึ้น       
ทั้งท าให้เข้าใจง่าย  ได้ผลและชัดเจน ผู้ฟังควรจะเห็น   และอ่านภาพประกอบได้  และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว   จึงควร
ให้เวลาแก่ผู้ฟังพอที่จะอ่านและเข้าใจภาพประกอบเหล่านั้น   นายทหารอาวุโสส่วนมาก จะให้สัญญาณว่าพร้อมที่จะ
รับฟังการบรรยายสรุปต่อไปได้แล้ว  ผู้บรรยายสรุปควร  จะแสดงจุดส าคัญของภาพนั้น เมื่อผู้ฟังได้อ่านและเห็น
หมดแล้ว 
 
 
 
 

๖ 



              ๗. เตรียมค าบรรยาย  เลือกค าซึ่งใช้เชื่อมข้อความส าคัญต่าง ๆ  เข้าด้วยกันอาจกระท าได้โดยการเขียน
บรรยายสรุปก าหนดขึ้น    ผู้บรรยายที่ดีต้องสามารบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจค าพูดของตนโดยใช้ค านิยมที่มีใช้อยู่เสมอ  
ควรอธิบายถ้อยค าที่ผู้ฟังไม่คุ้นเคย  และคนน ามาใช้      และเมื่อจะใช้ค านิยมกันในกรณีพิเศษก็ควรจะได้เตรียมแจ้ง 
ให้ผู้ฟังทราบล่วงหน้าก่อน  การซ้อมบ่อยจะท าให้การบรรยายสรุปราบรื่น และยังให้ผู้ฟังสนใจ   ท าให้การบรรยาย
สรุปประสบผลสมความมุ่งหมาย 
          ค. การด าเนินการบรรยายสรุป   ความส าเร็จในการบรรยายสรุปทางทหารย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะและวิธีการ
บรรยาย, ความเชื่อมั่นในตนเอง, อริยาบทที่ผ่อนคลาย ในการบรรยายที่เข้มข้น  และเน้นจุดส าคัญในกรอบแนวของ
หัวข้อที่จะบรรยาย  จะช่วยให้ผู้รับฟังในการบรรยายได้เข้าใจซาบซึ้งยิ่งขึ้น     อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายอริยาบท
นั้นยังต้องด ารงลักษณะทหารไว้ด้วย 
         ผู้บรรยายควรวางลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ   หลีกเลี่ยงท่าทางพิสดาร  ซึ่งจะดึงความ
สนใจของผู้ฟังออกจากการบรรยายสรุป    ข้อความในการบรรยายสรุปควรสั้นรัดกุมตรงจุดหมาย และข้อความ
ถูกต้อง  ผู้บรรยายพึงระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ 
            ๑. ความมุ่งหมายหลัก คือ การบรรยายสรุปให้ตรงกับเรื่องที่ได้รับมอบ  และต้องมั่นใจได้ว่าผู้ฟังรู้เรื่องอย่าง
เต็มที ่
            ๒. การกล่าวน าและสรุปควรสั้น 
            ๓. การบรรยายสรุปที่กะทัดรัด   ไม่ก่อให้ผู้ฟังเบื่อหน่ายในระหว่างการตอบปัญหาของผู้รับฟังควรมีการ
ยกตัวอย่างเพ่ือเพ่ิมเติมความเข้าใจแก่ผู้ถาม 
            ๔. ผู้บรรยายสรุปจะต้องให้เหตุผลอย่างเหมาะสมในตอนสรุปและให้ข้อคิดเห็น  โดยต้องไม่มีความโน้มเอียง
หรือความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
            ๕. ก่อนเริ่มการบรรยาย  ผู้บรรยายจะต้องเตรียมตัวที่จะถูกซักถามหรือ ตอบค าถาม  ณ จุดใด ๆ  ในเวลา
บรรยายสรุปไว้ให้พร้อมผู้บรรยายต้องคาดการณ์และเตรียมพร้อมอยู่เสมอเมื่อผู้รับฟังขัดจังหวะ   หรือถามปัญหาขึ้น
ในระหว่างการบรรยาย  เมื่อเกิดกรณีขัดจังหวะขึ้นเช่นนี้ผู้บรรยายอาจตอบปัญหาเสียก่อน    หรือแจ้งให้ผู้ฟังทราบว่า
จะตอบปัญหานี้ในตอนท้ายของการบรรยายสรุป  อย่างไรก็ตามผู้บรรยายต้องไม่ยอมปล่อยให้ปัญหาขัดจังหวะดึง
ตนเองให้ล่าช้าได้    ต้องรีบกลับด าเนินการบรรยายสรุปให้เป็นไปตามล าดับการซึ่งตนได้วางไว้โดยเร็ว    หากปัญหาที่
จะต้องตอบเชื่อมโยงไปถึงข้อความที่จะบรรยายต่อไปผู้บรรยายก็ควรได้กล่าวถึงปัญหานั้นเมื่อตนได้บรรยายต่อเนื่องไป
ถึงตอนนั้น ผู้บรรยายอาจเพิ่มความเข้าใจด้วยการอธิบายโดยละเอียดได้  ในตอนหนึ่งของค าบรรยายก็ได้ 
         ง. การปฏิบัติหลังการบรรยายสรุป  เมื่อการบรรยายสรุปจบสิ้นลงผู้บรรยายสรุปต้องเตรียมบันทึกหลักฐาน
อย่างย่อ  ๆ เกี่ยวกบัเรื่องท่ีจะบรรยาย วัน เวลา และสถานที่ ตลอดจน ยศ, นามต าแหน่งของผู้เข้ารับการฟังบรรยาย
อาจบันทึกใจความสั้น ๆ ในเรื่องที่บรรยายไว้ด้วยก็ได้แต่ในบางส่วนราชการก็ตัดการปฏิบัตินี้ออกเสีย บันทึกข้อเสนอ
การอนุมัติ การไม่อนุมัติหรือการอนุมัติบางประการ  ตลอดจนค าสั่งชี้แจง หรือค าสั่งการปฏิบัติ และผู้ที่จะต้องปฏิบัติ
เอาไว้ด้วยหากผู้ตกลงใจได้ให้ข้อสงสัยขึ้นก็จะได้ส าเนาบันทึกดังกล่าวมาเสนอเพ่ือแก้ไขก่อนที่จะไปพิมพ์ให้ถูกแบบ  
บันทึกดังกล่าวนี้จะแจกจ่ายไปยังแผนกฝ่ายอ านวยการหรือส่วนราชการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงใจหรือค าสั่งที่
ระบุไว้  หรือส่วนราชการและแผนกฝ่ายอ านวยการซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการวางแผนและการปฏิบัต ิ
 



 รายงานการตรวจสอบหัวข้อการบรรยายสรุป 
      ก. วิเคราะห์สถานภาพ   
          ๑. ผู้เข้าฟัง 
              ก) มีจ านวนเท่าใด 
              ข) สภาพ 
 
               (๑) ใครเป็นผู้เข้าฟังบ้าง 
               (๒) ผู้เข้าฟังเหล่าเดียวหรือเปล่า 
               (๓) มีเหล่าอื่นร่วม พลเรือนหรือต่างชาติเข้าร่วมประชุมหรือไม่ 
               (๔) ใครเป็นผู้อาวุโสสูง 
               (๕) มีต าแหน่งอะไร 
               (๖) มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะบรรยายอย่างไร  
               (๗) เป็นฝ่ายอ านวยการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ 
               (๘) มีความต้องการอะไร 
               (๙) มีความโน้มเอียงไปทางใด 
              (๑๐) จะมีปฎิกริยาไปทางใด 
           ๒. ความุ่งหมายและแบบ 
              ก) การบรรยายสรุปข่าว (เพ่ือให้ได้ข่าวสาร) 
              ข) การบรรยายสรุปเพื่อให้ได้ข้อตกลงใจ 
              ค) การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ (เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร) 
              ง) การบรรยายสรุปภารกิจ (เพ่ือทบทวนรายละเอียดที่ส าคัญ)                        
           ๓. เรื่อง 
               ก) เรื่องอะไร 
               ข) มีขอบเขตอย่างไร 
               ค) มีเวลาเท่าไร 
           ๔. สิ่งอ านวยความสะดวก 
               ก) จะบรรยายสรุปที่ใด 
               ข) ต้องเตรียมการอย่างไร 
               ค) แผ่นภาพประกอบมีอะไรบ้าง 
               ง) ขาดอะไรบ้าง 
               จ) ต้องปฎิบัติอย่างใดบ้าง 
      ข. แผนการเตรียมการ 
            ๑. วิเคราะห์สถานการณ์อย่างถี่ถ้วน 
            ๒. เตรียมหัวข้อเรื่องล่วงหน้า 

๗ ๘ 



            ๓. ก าหนดความต้องการเครื่องช่วยฝึก 
            ๔. พิมพ์ และ/หรือ ร่างใหม่ 
            ๕. แผนการซ้อม ( สิ่งอ านวยความสะดวก การวิจารณ์ ) 
            ๖. เตรียมการทบทวนครั้งสุดท้าย โดยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
      ค. เตรียมการบรรยาย 
            ๑. รวบรวมหลักฐาน 
                ก) ค้นคว้า 
                ข) ท าความคุ้นเคยกับเรื่อง 
                ค) รวบรวมแนวความคิดและข้อเท็จจริงจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
            ๒. เตรียมร่างครั้งที่ ๑  
                ก) กล่าวถึงปัญหาถ้าจ าเป็น 
                ข) แยกหัวข้อส าคัญออก (ข้อเท็จจริง) 
                ค) เลือกหนทางปฎิบัติ 
                ง) แสดงข้อดีและข้อเสีย วิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
                จ) แถลงข้อสรุปและข้อเสนอ 
                ฉ) ร่างหัวข้อย่อ 
                ช) เตรียมเครื่องช่วยฝึก 
                ซ) จัดสิ่งอุปกรณ ์
                ด) ทบทวนกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
            ๓. ตรวจสอบและพิมพ์ร่างครั้งที่ ๑ 
                ก) ต้องเชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงต่าง ๆ ส าคัญและจ าเป็น 
                ข) ต้องมีข้อเทจ็จริงที่จ าเป็นทุกข้อ 
                ค) เตรียมค าตอบส าหรับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น        
                ง) ขัดเกลาค าบรรยายสรุป 
            ๔. เตรียมการใช้แผ่นภาพประกอบ            
                ก) ตรวจสอบเพื่อให้สามารถอ่านได้ 
                ข) ก าหนดวิธีการใช้ 
            ๕. การซ้อม   
                ก) ซ้อมบรรยายสรุป (โดยใช้ผู้ช่วย และแผ่นภาพประกอบ) 
                ข) ปรับปรุง 
                ค) ดึงหัวข้อส าคัญออกให้เห็นเด่นชัด 

๙ 



                ง) จดจ าหัวข้อย่อย 
                จ) เตรียมการในการเปลี่ยนหัวข้อย่อย 
                ฉ) ใช้ค าเฉพาะ 
      ง. ด าเนินการบรรยายสรุป 
            ๑. ท่าทาง 
                ก) ลักษณะทางทหาร 
                ข) แสดงท่าทางตามความเหมาะสม 
                ค) จับตาผู้รับฟังการบรรยาย 
                ง) จัดลักษณะท่าทาง 
                จ) ส ารวมกริยา 
            ๒. เสียง 
                ก) ตั้งระดับเสียง 
                ข) ความดัง 
                ค) อัตราเร็วในการพูด 
                ง) การเปลี่ยนเสียง 
                จ) ออกเสียงชัดเจน 
 
 
            ๓. การวางตัว 
                ก) ท่าทางเอางานเอาการ (ลักษณะทหาร) 
                ข) พร้อมที่จะตอบปัญหา 
                ค) มีอารมณ์ขัน 
                ง) มั่นใจตัวเอง 
                จ) ตอบปัญหา 
      จ. การจบค าบรรยายสรุป 
            ๑. ย้ าความเข้าใจ 
            ๒. บันทึกข้อตกลง 
            ๓. แจ้งข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 
การแถลงผลงาน 
 ในการศึกษาของ นนร.รร.จปร.  ตลอดระยะเวลาในการศึกษานี้  ผู้เข้ารับการศึกษาจะได้มีโอกาสในการ
บรรยายสรุปหรือแถลงผลงานทั้งหลายในกลุ่มของตนเอง  และผลงานหน้าชั้นเป็นส่วนรวม   ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การศึกษา  ได้มีโอกาสฝึกฝนตนเอง   ในเรื่องการบรรยายสรุป ก่อนจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

๑๐ 



          ในการขึ้นบรรยายสรุปหรือแถลงผลงานนั้น ควรเพ่งเล็งในเรื่อง  
              ก) ลักษณะท่าทางของผู้พูด การแต่งกายควรเรียบร้อย จังหวะในการพูดไม่ควรเร็วหรือช้าเกินไป ไม่มีเสียง     
เอ้ออ้า ฯลฯ  เสียงต้องดังพอสมควรพูดกับผู้ฟังไม่ใช่พูดกับโต๊ะ หรือกระดาน 
              ข) การเตรียมการดี  มีเครื่องประกอบในการบรรยายสรุป เช่น แผนที่ ภาพ แผ่นใส  แผนภูมิ แผนผัง ไม้ชี้ 
การซักซ้อมล่วงหน้า 
              ค) ความเข้าใจผู้พูดอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้หรือไม่ 
              ง) เนื้อหาที่พูดครบถ้วนหรือไม่ 
 
การบรรยายสรุป การให้ข่าวสาร และการประมาณการของฝ่ายอ านวยการ 
          ในการบรรยายสรุปข่าวสารหรือการประมาณการอาจด าเนินการตามล าดับ ฝอ .๒ ,ฝอ.๓, ฝอ.๔,               
ฝอ.๑ และ  ฝอ.๕ และจะเว้นคนใดคนหนึ่ง หรือบางคนได้  ถ้าไม่จ าเป็น ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ ผบ.หน่วยจะพิจารณา 
          ๑. การให้ข่าวสารขั้นต้นของ ฝอ.๒ ควรกล่าวถึง 
               ๑) ลักษณะพ้ืนที่ปฎิบัติการ 
                   ก) ลมฟ้าอากาศ 
                         (๑) สภาพโดยทั่วไป....ฝน...เมฆ - อุณหภูม-ิความชื้น-ความกดอากาศ 
                         (๒) ผลกระทบกระเทือนต่อฝ่ายเราและข้าศึก 
                         (๓) แสงสว่าง 
                   ข) ภูมิประเทศ 
                         (๑) สภาพโดยทั่วไป 
                         (๒) การตรวจการณ์ - การยิง 
                         (๓) การก าบังและการซ่อนพราง 
                         (๔) เครื่องกีดขวาง 
 
 
                        (๕) ภูมิประเทศส าคัญ 
                        (๖) แนวทางเคลื่อนที่  (ข้าศึกเข้ามายัง พ้ืนทีฝ่่ายเรา หรือ เราไปยังพ้ืนทีข่้าศึก) 
              ๒) สถานการณ์ข้าศึก 
                  ก) ก าลังการประกอบก าลัง 
                  ข) ที่ตั้ง การวางก าลัง 
                  ค) ก าลังเผชิญหน้าก าลังเพิ่มเติม 
                  ง) ก าลังทางอากาศ 
                  จ) สถานการณ์ นชค. 
                  ฉ) พฤติารณ์ท่ีส าคัญ ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
                 ช) ลักษณะพิเศษและจุดอ่อน (ด้าน กพ./ยก./กบ.) 

๑๑ 



                 ซ) ขีดความสามารถของข้าศึกที่น่าจะกระท า   ( เข้าตี - ตั้งรับ – เพ่ิมเติมก าลังฯ ) 
 
         ๒.  การให้ข่าวสารขั้นต้นของ ฝอ.๓ ควรกล่าวถึง 
               ๑) ก าลังฝ่ายเรา 
                    ก) หน่วยรองหลักของ บก.หน่วยเหนือ (ระบุการวางก าลัง) 
                    ข) หน่วยข้างเคียงทางยุทธวิธี (ระบุการวางก าลัง) 
                    ค) หน่วยที่หน่วยเหนือใช้การสนับสนุน  (ก าลังทางอากาศและก าลังยิงสนับสนุน) 
                    ง) สถานการณ ์
              ๒) ภารกิจและแผนในอนาคต 
                   ก) หน่วยเหนือ/หน่วยข้างเคียง (ซ้าย - ขวา - หน้า - หลัง) 
                   ข) หน่วยเรา 
              ๓) การวางก าลังและเส้นแบ่งเขต    (หน่วยเหนือ - หน่วยข้างเคียง - หน่วยเรา.. ตามแผ่นบริวารยุทธการ) 
              ๔) สถานภาพหน่วยในกองพล และปัญหาหลัก ๆ ที่เป็นอยู่   (รวมถึงหน่วยในอัตรา... หน่วยแยก - หน่วย
สมทบ - หน่วยสนับสนุน - หน่วยควบคุมทางยุทธการ ฯลฯ)                        
              ๕) อ านาจก าลังรบเปรียบเทียบ(อาจเว้นโดยน าไปกล่าวในประมาณการยุทธ) 
                  ก) หน่วยด าเนินกลยุทธ 
                  ข) ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
                  ค) การยิง 
                  ง) การบังคับบัญชา - การควบคุม - การวางก าลัง ฯลฯ 
 
         ๓. การให้ขาวสารขั้นต้นของ ฝอ.๔ ควรกล่าวถึง 
             ๑) ที่ตั้งการส่งก าลังบ ารุงของหน่วยเหนือ 
             ๒) ระบบการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
             ๓) การขาดแคลนยุทธภัณฑ์หลัก 
             ๔) อัตรากระสุนที่ใช้ได ้
             ๕) เบ็ดเตล็ด เช่น น้ า ขบวนเคลื่อนย้าย การก่อสร้างการใช้สิ่งปลูกสร้างในท้องถิ่น 
 
 
 
 
       ๔. การให้ข่าวสารขั้นต้นของ ฝอ.๑ ควรกล่าวถึง 
            ๑) การรักษายอดก าลังพล 
            ๒) การทดแทนก าลังพล 
            ๓) การด าเนินการก าลังพล 

๑๒
๒ 



            ๔) เชลยศึกและก าลังพลพลเรือน 
            ๕) การพัฒนาและการรักษาขวัญ 
            ๖) การรักษาวินัย-กฎ-ข้อบังคับ 
 
       ๕. การให้ข่าวสารขั้นต้นของ ฝอ.๕ ควรกล่าวถึง 
           ๑) การแนะน าพื้นที่ปฎิบัติการ 
           ๒) ลักษณะพ้ืนที่ปฎิบัติการทางด้านกิจการพลเรือน การปกครอง,เศรษฐกิจ, สังคมจิตวิทยา  
           ๓) งานส าคัญที่คาดว่าต้องการท าในสายงาน ฝอ.๕ 
           ๔) เครื่องมือหน่วยปฎิบัติที่มีอยู่ 
           ๕) เรื่องส าคัญท่ีควรเพ่งเล็ง 
 
       ๖. การเสนอประมาณการของ ฝอ.๒ ควรกล่าวถึง 
           ๑) ทบทวนภูมิประเทศส าคัญ 
           ๒) ทบทวนการปฎิบัติของข้าศึก 
           ๓) ระบุความสามารถของข้าศึก 
           ๔) วิเคราะห์ขีดความสามารถของข้าศึก 
           ๕) สรุป 
                               
      ๗. การเสนอประมาณการของ ฝอ.๓ ควรกล่าวถึง 
           ๑) หนทางปฎิบัติต่าง ๆ  หน.ฝอ.๓ ก าหนดขึ้น 
           ๒) การวิเคราะห์หนทางปฎิบัติของฝ่ายเรา     
           ๓) เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละหนทางปฎิบัติ 
           ๔) ข้อเสนอหนทางปฎิบัติที่ดีที่สุด   
 
       ๘. การเสนอประมาณการ ฝอ.๔ ควรกล่าวถึง 
           ๑) ในแง่การส่งก าลังบ ารุงสามารถสนับสนุนภารกิจได้หรือไม่ 
           ๒) หนทางปฎิบัติใดที่สนับสนุนได้ดีที่สุด 
           ๓) มีข้อขัดข้องในเรื่องการส่งก าลังบ ารุงอะไรบ้าง 
           ๔) ข้อเสนอในการแก้ไขข้อขัดข้องและข้อเสนออ่ืน ๆ     
       ๙. การเสนอประมาณการ ฝอ.๑ ควรกล่าวถึง 
           ๑) ในแง่ก าลังพลสามารถสนับสนุนภารกิจได้หรือไม่ 
           ๒) หนทางปฎิบัติใดสามารถสนับสนุนได้ดีที่สุด 
           ๓) มีข้อขัดข้องในเรื่องก าลังพลอะไรบ้าง 
           ๔) ข้อเสนอในการแก้ไขข้อขัดข้อง และข้อเสนออ่ืน ๆ 



 
 
        ๑๐. การเสนอประมาณการ ฝอ.๕ ควรกล่าวถึง 
              ๑) ในแง่ของกิจการพลเรือนสามารถสนับสนุนภารกิจได้หรือไม่ 
              ๒) หนทางปฎิบัติใดสามารถสนับสนุนภารกิจได้ดีที่สุด 
              ๓) มีเรื่องขัดข้องในด้านกิจการพลเรือนอะไรบ้าง 
              ๔) ข้อเสนอในการแก้ไขข้อขัดข้อง และข้อเสนออ่ืน ๆ 
 
       ๑๑. การบรรยายสรุป การวิเคราะห์ ห/ป (war game) การเตรียมการก่อนการวิเคราะห์ ห./ป.  
ผู้วิเคราะห์ต้องรู้ 
              - การวิเคราะห์พ้ืนที่ปฎิบัติการ 
              - สถานการณ์และขีดความสามารถของข้าศึก 
              - ห./ป.ที่จะน ามาวิเคราะห์ 
              - ก าลังฝ่ายเราที่มีอยู่ 
              - ก าลังรบประกอบอื่น ๆ ที่น ามาใช้ได ้
              - สมมุติฐานที่จะใช้ 
              - ล าดับเหตุการณ์ส าคัญ ๆ 
              - เทคนิคในการวิเคราะห์ที่จะใช้ 
              - วิธีการบันทึก 
              - การบรรยายสรุป  
                      หัวข้อบรรยาย                                                      ผู้บรรยาย 
                         * ห./ป.ที่จะวิเคราะห์                                                     สธ.๓ 
                         * สมมุติฐาน                                                                สธ.๓ 
                         * เทคนิคในการวิเคราะห์ (belt,box,avenve)                     สธ.๓ 
                         * เหตุการณ์ส าคัญที่น ามาวิเคราะห์                                   สธ.๓ 
                         * วาดภาพการรบ                                                          สธ.๓ 
             - ทุกเหตุการณ์ส าคัญ 
             - การปฎิบัติของหน่วยต่ าลงมา ๑ ระดับ 
             - ความต้องการหน่วยสนับสนุนและช่วยรบที่จะท าให้บรรลุภารกิจ 
          ผลการวิเคราะห์ 
             - การปรับ ห./ป. (ถ้าต้องการ) 
             - ความมุ่งหมายในการจัดเฉพาะกิจ  และการจัดหน่วยรบ เพ่ือสนับสนุน ห./ป. 
             - ความเร่งด่วนของหน่วยรบและหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ 
             - ประมาณเวลาที่ต้องการในการปฎิบัติการ 

๑๓ 



             - ประมาณการสูญเสียของฝ่ายเรา 
             - ข้อได้เปรียบของ ห/ป. 
             - ข้อเสียเปรียบของ ห/ป รวมทั้งการเสี่ยงต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
    ๑๒. การบรรยายสรุปเพื่อตกลงใจ (dicision brief) การเตรียมการ 
           ก่อนที่จะเปรียบเทียบ ห./ป.และบรรยายสรุปเพื่อให้  ผบ.  ตกลงใจก าหนด ห./ป.    ที่จะน ามาใช้ ผู้บรรยาย
สรุปควรท าความคุ้นเคยและมี 
              * สมมุติฐาน 
              * ข้อความและภาพสังเขปของ ห./ป. 
              * แบบบันทึกการวิเคราะห์หรือโนต๊ย่อ 
              * การประมาณการของ ฝอ.(โนต๊ย่อหรือข้อเขียน)     
                การบรรยายสรุป 
                       หัวข้อบรรยาย                                                      ผู้บรรยาย 
                         * ภารกิจกล่าวซ้ า                                                    สธ.๓ 
                         * สถานภาพของก าลังพลฝ่ายเรา                                 สธ.๓ 
                         * การวิเคราะห์พ้ืนที่ปฎิบัติการ                                   สธ.๒ หรือชุดแผนที่ 
                         * ห/ป.ของข้าศึกเริ่มจาก ห/ป.ที่อันตรายที่สุด                สธ.๒ 
                            และเป็นไปได้มากท่ีสุด 
                         * ห/ป. ของฝ่ายเรา                                                  สธ.๓ 
                         * ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของทุก ห/ป.                         สธ.๓,๒,๑,๔ 
                         * เสนอ ห/ป. ที่ดีที่สุด                                              เสธ.หรือ สธ.๓ 
 
    ๑๓ การบรรยายสรุปแผนหรือค าสั่งการเตรียมการ 
          ก่อนที่จะบรรยายสรุปแผนหรือค าสั่งยุทธการ ผู้บรรยายต้องมีความคุ้นเคย และมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
            ๑. แผนที่ที่เหมาะสมพร้อมแผ่นบริวาร 
            ๒. แผนหรือค าสั่งที่สมบูรณ์ของ บก.หน่วยเหนือ 
            ๓. ภารกิจของหน่วยข้างเคียง 
            ๔. ข่าวกรอง,ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ และลมฟ้าอากาศล่าสุด 
            ๕. บันทึกการจ าลองยุทธส าหรับหนทางปฎิบัติที่เลือกไว้ 
    การบรรยายสรุป 

๑๔ 



                  หัวข้อบรรยาย                                                             ผู้บรรยาย 
                        ๑. สมมุติฐาน (แผนยุทธการ)                                             สธ.๓ 
                        ๒. ข่าวสารภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ                               สธ.๒ 
                        ๓. สถานการณ์ข้าศึกและหนทางปฎิบัติ 
                            ที่น่ากระท ามากที่สุด                                                    สธ.๒ 
                        ๔. ภารกิจ                                                                      สธ.๓ 
                        ๕. ข้อย่อย ๓ ก 
                             (เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา)                                      สธ.๓ 
                        ๖. ข้อย่อย ๓ ข  
                            (ใช้แผ่นบริวารยุทธการเพ่ือประกอบการบรรยาย)                สธ.๓ 
                               ก.ภาพการด าเนินกลยุทธในรูปของโครงสร้างสนามรบ       สธ.๓ 
                               ข.ความพยายามหลัก                                                 สธ.๓ 
                               ค.การยิงสนับสนุน                                                    สธ.๒/ผปยส. 
 
                     หัวข้อบรรยาย                                                             ผู้บรรยาย 
                           ๗. การจัดเฉพาะกิจ (แผ่นใส หรือ กระดาษ)                           สธ.๓ 
                           ๘. งานที่มอบให้กับหน่วยต่าง ๆ                                           สธ.๓ 
                           ๙. ค าแนะน าในการประสานที่ส าคัญ                                    สธ.๓ 
                          ๑๐. ข้อ ๔ 
                                  ก.ข้อพิจารณาทางก าลังพลที่ส าคัญ                                สธ.๓ 
                                  ข.แนวความคิดในการ่สงก าลังบ ารุง                                สธ.๔ 
                                  ค.ข้อพิจารณาทางการส่งก าลังบ ารุงที่ส าคัญ                     สธ.๔ 
                          ๑๑. ข้อ ๕                                                                        สธ.๓               
  
ประโยชน์ของการบรรยายสรุป 
 การบรรยายสรุป เป็นการท าเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายในเวลาที่จ ากัด ท าให้ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเสียเวลามา
อ่านเอกสารที่มีความหนามาก ๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องน าไปพิจารณาต่อ จึงเป็นการประหยัดเวลาและยังเป็น
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน  อย่างไรก็ตามการที่จะได้ประโยชน์จากการบรรยาย
สรุปสูงสุด ผู้เขียนบทบรรยายสรุปจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เขียน และมีทักษะในการเขียนที่ดี นอกจากนี้ การบรรยาย
สรุปยังมีประโยชน์ในการแจ้งข่าวสาร การหาข้อตกลงใจการพิจารณาตรวจสอบแผนและสถานการณ์  การให้ข้อมูล    
ผู้มาเยี่ยมชมหน่วยงาน  องค์กร และสถาบัน การให้ข้อมูลผู้บังคับบัญชา  การให้ข้อมูลประธานในที่ประชุม  การ
บรรยายสรุปเพ่ือของบประมาณเพ่ิมเติม  การบรรยายสรุปเพ่ือโยงไปสู่การเจรจาต่อรอง และโยงไปสู่การขอความ
เห็นชอบ  

๑๕ 



           การเขียนบรรยายสรุปที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ อาจจะน าไปใช้ในการจัดท าเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงภารกิจของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันนั้น ๆ 
อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถาบันนั้น ๆกับประชาชน หรือกับหน่วยงานอื่น ๆ  
ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์โดยวิธีนี้เป็นที่นิยมกันมากในการให้ความรู้โดยสังเขปแก่กลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา 
 ผู้ใต้บังคับบัญขา คณะที่มาตรวจงานและคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น 
 
ข้อแตกต่างของการบรรยายสรุปกับการบรรยายอ่ืน ๆ  
 การบรรยายสรุปแตกต่างจากการน าเสนอรายงาน และยังเป็นคนละวิธีการกับการบรรยาย หรืออภิปราย  
 ทั้งยังมีลักษณะตรงกันข้ามกับการพูดในที่ชุมชน และแตกต่างจากการโฆษณา ในลักษณะที่ส าคัญหลายประการ ดังนี้  
 ๑. ระยะเวลา     
         ผู้บรรยายสรุปไม่มีเวลามากนัก  ทั้งในด้านเวลาตามก าหนดซึ่งมักจะมีก าหนดการแน่นอน และในด้าน
ช่วงเวลาที่ผู้ฟังจะให้ความสนใจ  ทั้งนี้เนื่องจากผู้รับฟังการบรรยายสรุปมักจะเป็นการจัดสรรเวลามาฟังการบรรยาย
สรุป โดยมีกิจกรรมอ่ืน ๆที่ก าลังท า ทั้งก่อนที่จะเข้าฟังการบรรยายสรุปและหลังจากการฟังบรรยายสรุป  ขีดจ ากัดนี้
ท าให้ผู้บรรยายสรุป จ าเป็นต้องเตรียมตัวชิงโอกาสทองของช่วงเวลาที่เกื้อกูลที่สุด   เพ่ือให้การบรรยายสรุปประสบ
ความส าเร็จที่สุด    
 ๒. ผู้ฟัง     
       ผู้ฟังแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มท่ีเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจะมีความคาดหวังต่างกันทั้งโดยวัตถุประสงค์ของ
การฟังโดยส่วนรวมและวัตถุประสงค์ส่วนตัวของการฟัง แม้ว่ากลุ่มผู้ฟังการบรรยายสรุปจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มากกว่าผู้ฟังการพูดหรือการบรรยายทั่ว ๆ ไป  แต่ถ้าการบรรยายสรุปในครั้งนั้นเป็นการบรรยายสรุปให้แก่ผู้ฟังที่มา 
 
 
จากภายนอกและจากหลาย ๆ หน่วยงานพร้อม ๆกัน ยิ่งผู้ฟังมาจากกลุ่มท่ีแตกต่างกันเท่าไร ผู้บรรยายสรุปก็ยิ่งจะต้อง
เตรียมการมากขึ้นเท่านั้นโดยค านึงตามลักษณะของผู้ฟังในแต่ละกลุ่ม  รวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการบรรยายสรุป 
จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มของผู้ฟังด้วยเช่นกัน  
 ๓. เนื้อเรือ่ง      
     ในการบรรยายสรุปไม่เปิดโอกาสให้ผู้พูดหรือผู้บรรยายสรุปใช้มุขตลกได้มากนัก  เนื่องจากเนื้อเรื่องมีมาก
แต่มีเวลาค่อนข้างจ ากัด  ดังนั้นจึงต้องจัดเตรียมสารอย่างดี  โดยเรียงล าดับของประเด็นที่เด่นชัดอย่างถูกต้อง  เพ่ือให้
ผู้ฟังได้รับสารตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บรรยายต้องการจะพูดให้ฟัง  กับอีกประการหนึ่งระยะเวลาที่มีอยู่เพียงสั้น ๆ  มิได้
ท าให้ผู้ฟังมีอาการเบื่อบรรยากาศ  มุขตลกจึงไม่มีความจ าเป็นในการบรรยายสรุปมากนัก  ประกอบกับเนื้อเรื่องที่
จะต้องถ่ายทอดมีมาก ผู้บรรยายสรุปจึงต้องเอาจริงเอาจังกับเนื้อเรื่องให้มาก  
 ๔. ภาษาท่ีใช้      
     การบรรยายสรุปที่ดี  ต้องเป็นการน าเสนอที่เข้าใจง่าย  มีระบบ ระเบียบ  สั้น  และได้ความสมบูรณ์ 
ฉะนั้นภาษาท่ีใช้ในการบรรยายสรุป  จึงไม่ต้องตีความ  หากเป็นภาษาวิชาการ  ในด้านชื่อเฉพาะ ก็ควรจะได้ท าความ

๑๖ 



กระจ่างเสียตั้งแต่ต้น  การบรรยายสรุปที่ผู้พูดพยายามแสดงความรอบรู้ในเรื่องที่บรรยายอย่างลึกซึ้ง โดยการใช้ภาษา
เทคนิคที่ผู้ฟังไม่เข้าใจ  จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง  ภาษาท่ีใช้ยังจะต้องให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มอีกด้วย  
 ๕. อุปกรณ์ประกอบ     
     เนื่องจากระยะเวลาที่มีอยู่ส าหรับการบรรยายสรุปสั้นมากจนเกินกว่าจะขยายความประเด็นต่าง ๆ ให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้  ความพยายามที่จะท าให้ประเด็นกระจ่างชัดในเวลาอันสั้นนั้นเป็นสิ่งยาก  ผู้บรรยายสรุป จึงจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ประกอบการบรรยายต่าง ๆ  เพ่ือให้ประเด็นที่บรรยายสรุปเห็นได้ชัด  นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังจะช่วย
สร้างความประทับใจและบรรยากาศที่ดีในการฟังบรรยายสรุปด้วย 
 
 

............................................................................................................  
 
 


