
บทที่ 4 การเขยีนยอ่ความ
และสรปุความ



การยอ่ความ

การยอ่ความ คอื การสรุปเนื้อความใหเ้หลอืสัน้กวา่เดมิ มลีกัษณะกะทดัรดัและ
ไดใ้จความส าคญัครบถว้น ซึง่ผูย้อ่จะตอ้งอ่านขอ้ความใหใ้จอยา่งแจม่แจง้อยา่งน้อยครัง้
หนึ่งก่อน เมือ่อ่านรอบสองจงึคอ่ยเกบ็ใจความส าคญัและลงมอืเขยีนในภายหลงั



การยอ่ความมลีกัษณะส าคญั คอื

1. เป็นการเรยีบเรยีงเน้ือความใหม่ โดยใชส้ านวนภาษาของผูเ้ขยีนเองทัง้หมด

2. ตดัพลความ

3. ตอ้งพยายามคงน ้าเสยีงของขอ้เขยีนนัน้ ๆ เอาไวใ้หเ้หมอืนเดมิ

4. ขนาดของยอ่ความ โดยทัว่ไปมี 2 ขนาดคอื

ก. ขนาดปรกติ ยอ่เหลอื 1 ใน 3 ของเน้ือความเดมิ หรอือยา่งมากไมเ่กนิครึง่หนึ่ง

ข. ขนาดสัน้ อาจยอ่เหลอืเพยีง 2-3 บรรทดัตามธรรมดา

5. การขึน้ตน้ยอ่ความมรีปูแบบเฉพาะตวั ผูย้อ่ควรจะไดศ้กึษาและใชใ้หถ้กูตอ้ง



สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึอยูเ่สมอในการยอ่ความคอื

ตอ้งใชค้วามสามารถดา้นภาษาควบคูก่บัศลิปะ

ดงันัน้ผูย้อ่ความจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง

 คน้หาแนวความคดิหลกัและรายละเอยีดทีป่รากฏอยูใ่นขอ้มลู
 วางแผนเพือ่จดัเนื้อหาทีจ่ะยอ่
 คดัเลอืกเพือ่ตดัสว่นทีไ่มส่ าคญัออก
 วางแผนในการล าดบัเนื้อหา
 การเรยีบเรยีงค าพดูและประโยค
 ตรวจสอบดว้ยวา่ ขอ้ความทีย่อ่แลว้วา่รกัษาขอ้เทจ็จรงิของขอ้ความเดมิไวไ้ด้

ครบถว้นหรอืไม่



ผูย้อ่ความตอ้งมคีวามสามารถในการใชภ้าษาเป็นอยา่งดี มี
ความสามารถในการจบัใจความส าคญัของเรือ่งทีจ่ะยอ่ และมศีลิปะการ
เรยีบเรยีงถอ้ยค าใหก้ระชบัรดักุมน่าอ่านและไมเ่สยีความเดมิ ซึง่เป็นสิง่ที่
ตอ้งฝึกหดัจนเกดิความช านาญ



หลกัของการย่อความ

การพิจารณาสาร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน คอื

ขัน้ตอนที่ 1 จ าแนกสารออกตามประเภทของสาร

1.1 สารประเภทรอ้ยแกว้

1.2 สารประเภทรอ้ยกรอง

1.3 สารทีส่ ือ่มาโดยตรง

ขัน้ตอนที่ 2 เป็นขัน้การวเิคราะหแ์ยกสารลงไปในรายละเอยีด ดา้นรูปแบบของสาร และชนิดของสาร
อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ พจิารณาเนื้อหาของสารทีแ่ตกต่างกนัในลกัษณะเฉพาะของสารนัน้ ๆ



ตวัอยา่ง
โวหาร คอื ถ้อยค าหรอืชัน้เชงิในการแต่งท าใหห้นงัสอืนัน้มรีสชาติ ไม่จดืชดื

ยาขอบ นักประพนัธ์เลื่องชื่อของไทยกล่าวว่า ส านวนต่างกบัโวหาร ส านวน คอื การ
รอ้ยกรองถ้อยค าเพราะพริง้รื่นหู ส่วนโวหาร คอื ค าแหลมคมตอ้งเรยีนจากกรช่างคดิใน
สิง่ทีพ่บเหน็มาแลว้กอ็ุปมาใหแ้ยบคาย

นักศกึษาควรพจิารณาแล้วสงัเกตความและถ้อยค าที่ใช้ในโวหารนัน้ ๆ ไม่พงึควร
จดจ า เพราะโวหารน้ีเปรยีบเหมอืนมดีสองคม มทีัง้โทษ ถ้าใช้บ่อยกลายเป็นเฝือหรอื
กลายเป็นเล่นลิน้ ถา้ใชโ้ดยไมต่รติรองกไ็มม่รีสหรอืท าใหผู้อ้่านร าคาญไดง้า่ย ๆ

การเขยีนหนงัสอืใหม้โีวหารดนีัน้ อยูท่ีก่ารใชถ้อ้ยค าดเีหมาะสมกบัเน้ือเรื่องและสิง่
น่าเป็นไปได้



การวเิคราะหข์อ้ความจากตวัอยา่ง
จากขอ้ความ ผูอ้่านจะตอ้งพจิารณาแบบทัว่ไปและพจิารณาอยา่งละเอยีด ดงันี้

ขัน้ตอนที่ 1 ลกัษณะของสารเป็นรอ้ยแกว้

ขัน้ตอนที่ 2 พจิารณาจากรปูแบบการเขยีน และภาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนพบว่า
ขอ้เขยีนนี้เป็นประเภทวชิาการ เพราะภาษาทีใ่ช้เป็นภาษาทางการและมกีารอ้างองิ
ตามรปูแบบการเขยีนทางวชิาการ



ตวัอยา่ง

อา้เพศกเ็พศนุชอนงค์ อรองคก์บ็อบบาง

ควรแต่ผดงุสริสิอางค์ ศุภลกัษณ์เจรญิใจ

ยามเขญ็กเ็ขน็สรรีอวย พลชว่ยผจญภยั

ควรแต่จะเอือ้นพจนไข คณุเลศิมโหฬาร



การวเิคราะหข์อ้ความจากตวัอยา่ง
สารที่ยกตวัอย่างมาน้ี เมื่อน ามาพจิารณาตามขัน้ตอนที่ 1 คอื เป็นสารประเภทร้อยกรอง

ต่อมาจงึตอ้งมาพจิารณาตามขัน้ตอนที่ 2 ซึง่ตอ้งอาศยัความรูเ้กีย่วกบัค าประพนัธม์าช่วย รอ้ยกรอง
ทีย่กมาน้ีเป็นรอ้ยกรองประเภทฉนัท์ เป็นขอ้ความทีต่ดัตอนมาจาก ฉันท์ยอเกยีรตชิาวนครราชสมีา
ของ พระยาอุปกติศลิปสาร

จากตวัอย่างจะเหน็ได้ว่า ยิง่มคีวามรู้ลกึซึ้ง รู้รายละเอยีดมากเท่าใดกจ็ะท าให้เขา้ใจสารได้ดี
ยิง่ขึน้เท่านัน้ เมื่อน าขอ้ความมาย่อกท็ าไดด้ี เพราะทราบรายละเอยีดของสารทีย่่อเป็นอย่างดนีัน่เอง
ดงันัน้การ รูจ้กัสารที่น ามาย่อความจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ ถ้าผูย้่อสามารถแยกประเภทของสารได้
อยา่งถูกตอ้ง แมน่ย า และสามารถวเิคราะหเ์น้ือหาของสารไดด้ี การยอ่ความกจ็ะถูกตอ้งไปดว้ย



การย่อความ ควรท าดงัต่อไปน้ี

 อ่านเรือ่งทีจ่ะยอ่ใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ไมน้่อยกวา่ 2-3 ครัง้

 พจิารณาดวูา่อะไรเป็นความส าคญัในตอนหนึ่ง ๆ

 เกบ็เอาใจความส าคญัเฉพาะตอน จากนัน้บนัทกึไวอ้ยา่งยอ่ ๆ

 น าใจความส าคัญเหล่านัน้มาเรียบเรียงให้เนื้ อความติดต่อสัมพันธ์กัน
ตามล าดบั



การย่อความ ควรท าดงัต่อไปน้ี (ต่อ)

 ค าสรรพนามที่ใช้ในส านวนย่อความนัน้ จะใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 หรอืบุรุษที่ 2 
ไม่ได้ เพราะเหตุว่าผูย้่อเป็นผูเ้ก็บใจความจากเรื่องมาเรยีบเรยีงใหม่ ฉะนัน้จงึต้องใช้
สรรพนามบุรษุที่ 3 

 เครื่องหมายต่าง ๆ เช่น “...” หรอื การพดูโตต้อบกนัตอ้งไมน่ ามาแยกกล่าวหรอื
แยกเขยีน แต่ใหเ้ขยีนรวมเป็นเรือ่งเดยีวกนั

 ควรพจิารณารปูแบบในการยอ่ความประเภทต่าง ๆ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ



การจบัใจความส าคญั

1. การจบัใจความส าคญัของประโยค วธิกีารจบัใจความส าคญัของประโยคเริม่จากความเขา้ใจ
โครงสรา้งของประโยคก่อน

ตวัอย่างท่ี 1 โครงสรา้งของประโยค

โครงสรา้งของประโยค ประกอบดว้ย ภาคประธาน+ภาคแสดง

ภาคประธาน + ภาคแสดง

คน เดนิ

ฉนั กนิก๋วยเตีย๋ว

ประโยคทีย่กตวัอย่างทัง้ 2 ประโยค เป็นประโยคใจความส าคญัทัง้คู่ เพราะถ้อยค าที่น ามาเรยีง
กนัใหเ้ป็นประโยคเป็นค าทีแ่สดงความคดิหลกั ท าใหเ้กดิประโยคใจความส าคญั



ตวัอย่างท่ี 2 ภาคประธาน (นาม+สว่นขยายนาม) + ภาคแสดง (กรยิา+สว่นขยายกรยิา)

ประโยค ตูข้องคณุเมด็แกว้สวยอยา่งไมม่ทีีต่ิ

ภาคประธาน คอื ตูข้องคณุเมด็แกว้

นาม คอื ตู้

สว่นขยายนาม คอื ของคณุเมด็แกว้

ภาคแสดง คอื สวยอยา่งไมม่ทีีต่ิ

กรยิา คอื สวย

สว่นขยายกรยิา คอื ไมม่ทีีต่ิ

ใจความส าคญัของประโยค คอื ตู้สวย ส่วนขอ้ความนอกเหนือจากนัน้เป็นส่วนขยายใจความส าคญั
หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ พลความ หมายถงึ ขอ้ความทีไ่มส่ าคญั



2. ใจความส าคญัของย่อหน้า การจบัใจความส าคญัของยอ่หน้ากค็อืการคน้หาประโยคใจความส าคญัของ
ยอ่หน้านัน้ ๆ ใหพ้บ โดยปกตแิลว้ยอ่หน้าหน่ึง ๆ ผูเ้ขยีนมกัวางต าแหน่งของประโยคใจความส าคญัไวต้น้ยอ่
หน้า กลางยอ่หน้า ทา้ยยอ่หน้า หรอืทัง้ตน้และทา้ยยอ่หน้า

ตวัอย่าง

มนุษย์ต้องการเงนิเพราะเงนิสามารถซื้ออะไรไดต้ามความต้องการ จะน าไปซื้ออาหาร
รบัประทาน ซื้อเสือ้ผา้สวมใส่ ซื้อทีอ่ยู่อาศยักไ็ด้ ยามเจบ็ป่วยกใ็ชเ้งนิรกัษาตวัเองใหม้ชีวีติอยู่
รอดมาได้ นอกจากนัน้คนยงัตอ้งการความสะดวกสบาย เงนิกส็ามารถซื้อความสะดวกสบายได้
เช่น ซื้อรถยนต์ขีไ่ปท างาน ขีไ่ปเทีย่ว เวลารอ้นกซ็ื้อพดัลมซื้อแอรม์าตดิทีบ่า้น เปิดแอรเ์ยน็ฉ ่า
นอนหลบัสบาย หรอืบางทซีือ้ไดแ้มก้ระทัง่ความรกั

ใจความส าคญัของย่อหน้าน้ีคือ มนุษยต้์องการเงินเพราะเงินสามารถซ้ืออะไรได้
ตามความต้องการ



ตวัอย่างท่ี 3 ภาคประธาน (นาม+สว่นขยายนาม) + ภาคแสดง (กรยิา+สว่นขยายกรยิา + กรรม+สว่นขยาย
กรรม)

ประโยค คณุหทัยาหมู่บา้นสนสวยริมธารซ้ือรถเบนซสี์เทาอ่อนแล้วเม่ือวานน้ี

สามารถแยกประโยคใหช้ดัเจนไดด้งันี้

ภาคประธาน ประกอบดว้ย คณุหทัยา (นาม) หมูบ่า้นสนสวยรมิธาร (สว่นขยายนาม)

ภาคแสดง ประกอบดว้ย ซือ้ (กรยิา) แลว้เมือ่วานนี้ (สว่นขยายกรยิา) 

รถเบนซ์ (กรรม) สเีทาอ่อน (สว่นขยายกรรม)

ใจความส าคญัของประโยคคอื คณุหทัยาซ้ือรถเบนซ์ ท่ีเหลือนอกนัน้เป็นส่วนพลความทัง้ส้ิน



วธิคีน้หาใจความส าคญัของยอ่หน้า

o อ่านขอ้ความสกั 2 ครัง้ เพื่อส ารวจและพจิารณาเนื้อหา โดยตัง้ค าถามทัว่ ๆ ไปว่า
ใคร ท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ใด อยา่งไร

o หาประโยคความคดิหลกัหรอืประโยคใจความส าคญัโดยสงัเกตต าแหน่งทีต่ ัง้ของประโยค

o พจิารณาตรวจสอบความถกูตอ้งวา่เป็นประโยคใจความส าคญัจรงิหรอืไม่

o การปรบัถอ้ยค าใหส้ ัน้และชดัเจนทีส่ดุ จนกลายเป็นประโยคความคดิหลกั

o หาค าหลกัจากประโยคขยายมาเสรมิเป็นยอ่ความ



3. การจบัใจความส าคญัของเร่ือง เรือ่งในทีน่ี้หมายถงึเหตุการณ์ซึง่มจีุดเริม่ตน้ มี
เรือ่งราวต่อกนัมาและมจีุดจบ

ในการจบัใจความส าคญัของเรือ่ง ควรมคีวามเขา้ใจเบือ้งตน้ 2 ประการ
ดงันี้

3.1 ลกัษณะทัว่ไปของเรือ่ง โดยทัว่ไปเรือ่งมสีว่นประกอบคอื

1) ชือ่เรือ่ง

2) จดุก าเนิดของเรือ่ง

3) เหตุการณ์หรอืการด าเนินเรือ่ง

4) จดุจบของเรือ่ง



3.2 วธิจีบัใจความส าคญั

ก่อนจบัใจความส าคญัตอ้งทราบวา่

 สารชนิดใด เรือ่งอะไร

 รายละเอยีดของเรือ่งตัง้แต่ตน้จนจบ

 การด าเนินเรือ่งจดุจบของเรือ่ง

 ความคดิหลกัหรอืประโยคใจความส าคญัของแต่ละยอ่หน้า

 ใคร ท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ใด อยา่งไร ท าไม



4. การจบัใจความส าคญัของการพดู

4.1 เปลีย่นค าพดูหรอืค าสนทนาใหเ้ป็นเรือ่งเล่าก่อน

4.2 หาประเดน็หลกัหรอืใจความส าคญัตามวธิแีละขัน้ตอนการจบัใจความส าคญั
ของเรือ่งดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้

4.3 หากเป็นเรือ่งยาวแบ่งเป็นหลายตอน ใหเ้กบ็ใจความส าคญัและใจความส าคญั
เสรมิของแต่ละตอนออกมา แล้วน ามาเรยีบเรยีงเป็นย่อเรื่องเรื่องหรอืย่อความใหม้ีความสัน้ยาว
ตามขนาดทีต่อ้งการ

4.4 ถา้ไมป่รากฏชือ่เรื่อง จงอ่านเรื่องจนสามารถหาความคดิรวบยอดของเรื่องให้
ไดแ้ลว้ตัง้ชือ่เรือ่งไวใ้นใจ

4.5 ในการจบัใจความส าคญั จ าเป็นตอ้งรูว้่าสารทีน่ ามาจบัใจความเป็นสารชนิด
ใด



ตวัอย่าง

“แทน มงึจะกนิอะไรสัง่เลย เตม็ที”่ พนกังานวางเมนูสองชุดลงบนโต๊ะ คนภูมฐิานเลื่อนมาใหเ้พื่อน
ประกาศตวัเป็นเจา้มอื

“มงึสัง่เถอะชาติ อะไรกไ็ด”้ เสยีงแทนยงัแผว่ หางเสยีงคลา้ยจะสัน่อยา่งไมค่อ่ยมัน่ใจ

“เฮย้...” ชาตคิรางเชงิปฏเิสธ หยบิเมนูมามองไล่

“งัน้เอาขา้วผดัแหนม” แทนหนัไปสัง่ทางพนกังาน

“ขา้ว เขิว้ เดีย๋วคอ่ยกนิ เอาเบยีรก์่อน เบยีรเ์ยน็ ๆ มา หอยนางรมแปดตวัสด ๆ นะ ย าเน้ือกุง้
โรยงา เอาปลาดบิไหม”

“ตามใจ แต่กูกนิไมเ่ป็นหรอก” แทนเออออคลา้ยรูส้กึอดึอดัไมค่อ่ยคุน้กบับรรยากาศ

“ลองดนูะ กชูอบ มนัซ่าขึน้กะโหลกด”ี



ขัน้ตอนการจบัใจความส าคญัท าไดด้งันี้

ขัน้ตอนท่ี 1 เปล่ียนบทสนทนาเป็นเร่ืองเล่า

ชาตแิละแทนเขา้ไปในรา้นอาหาร ชาตบิอกใหแ้ทนสัง่อาหารมารบัประทาน โดยเขาจะ
เป็นคนจ่ายค่าอาหารเอง แทนบอกใหช้าตสิัง่เอง ครัน้ชาตคิะยัน้คะยอใหส้ัง่แทนจึงสัง่ขา้วผดั
แหนม ชาตบิอกใหง้ดขา้วไวก้่อนเอาไวก้นิทหีลงั พรอ้มทัง้สัง่เบยีรเ์ยน็ ๆ หอยนางรม กุง้โรย
งา และปลาดบิ หลางขอความเหน็แทน แทนไม่ขดัแต่บอกว่ารบัประทานไม่เป็น ชาตใิหล้องดู
เพราะรสรอ้นแรงดี



ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะหส์าร

บทสนทนานี้น่าจะเป็นตอนหนึ่งของนวนิยายหรอืเรือ่งสัน้

ขัน้ตอนท่ี 3 ตัง้ช่ือเร่ืองไว้ในใจ

เจา้มอื หรอื เจา้มอืเลีย้งอาหาร



ขัน้ตอนท่ี 4 เกบ็ใจความส าคญัและใจความส าคญัเสริม

ใจความส าคญั - ชาตพิาแทนเขา้ไปในรา้นอาหารแหง่หน่ึงเพือ่เลีย้ง
อาหาร

ใจความส าคญัเสรมิ - แทนสัง่ขา้ว

- ชาตใิหร้บัประทานภายหลงั

- ชาตสิ ัง่เบยีรแ์ละกบัแกลม้

- กบัแกลม้มหีอยนางรม กุง้โรยงา ปลาดบิ



ขัน้ตอนท่ี 5 เรียบเรียงถ้อยค าใหม่เป็นย่อความให้ได้ความยาวตามท่ีต้องการ
ดงัน้ี

เกบ็ใจความส าคญัขนาดสัน้

- ชาติพาแทนเข้าไปในร้านอาหารเพ่ือเล้ียงอาหารแทน

เกบ็ใจความขนาดกลาง โดยเพิม่ใจความส าคญัเสรมิ

- ชาตพิาแทนเขา้ไปในรา้นอาหารแห่งหนึ่งเพื่อเลีย้งอาหารแทน เขาสัง่เบียร์
กบัแกล้มมารบัประทานก่อน ส่วนข้าวเอาไว้ภายหลงั

เกบ็ใจความส าคญัขนาดยาวโดยเพิม่ใจความส าคญัเสรมิใหม้ากขึน้

- ชาติพาแทนเข้าไปในร้านอาหารแห่งหน่ึงเพ่ือเล้ียงอาหาร เขาสัง่เบียร์
หอยนางรม กุ้งโรยงา และปลาดิบมาเล้ียงแทน ส่วนข้าวผดัแปนมท่ีแทนสัง่ให้



หากสงัเกตในการยอ่ความจะพบวา่ บทสนทนาของคนทัว่ไปการบท
สนทนาในการอภปิราย โตว้าที หรอืในนวนิยาย เรือ่งสัน้ บทละครกด็ี มทีัง้
ค าสภุาพและไมส่ภุาพ ซึง่ถอืวา่เหมาะสมตามบทบาทและเหตุการณ์นัน้ ๆ
การจบัใจความและน าใจความส าคญัมาเรยีบเรยีงใหม่ จะตอ้งใชภ้าษาทีส่ภุาพ
สละสลวย ตามแบบอยา่งของการเขยีนทีด่ี



รปูแบบของการย่อความ

รปูแบบของงานเขียน

 งานเขียนปกิณกคดี

 การเขียนทางราชการ

 การเขียนทางวิชาการ

 การเขียนสารคดี

 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

 การเขียนเฉพาะกิจ



รปูแบบของการย่อความ

1. สว่นขึน้ตน้ของยอ่ความ

2. สว่นเนื้อหาทีจ่ะยอ่



วิธีย่อความ

 อ่านเน้ือหา

การเกบ็ใจความส าคญั



การสรปุความ

 การสรปุความจากการฟัง

 การสรปุความจากการอ่าน


