
การย่อความ



การย่อความมีความส าคัญหรือไม่ 



การย่อความ คือการเก็บเน้ือความที่ส าคัญหรือ
แนวคิดที่ส าคัญของเร่ืองให้ครบบริบูรณ์และน ามาเรียบ
เรียงใหม่ให้มีเน้ือความที่สั้น กะทัดรัด และกระชับความ

การย่อความ

ใจความส าคัญ  คือ  ประโยคหรือข้อความส าคัญ   
ของย่อหน้า ถา้ตัดออกจะท าให้เสยีความหรือ
ความเปล่ียนไป



ตามหาใจความส าคัญกันนะ



ค าตอบก็คือ



การย่อความต้องอาศัยทักษะการอ่านหรือการฟัง  
และการจับประเด็นส าคัญของเรื่องได้ถูกต้อง โดยการ    
ตัดข้อความขยายหรือใจความละเอียดที่ไม่จ าเป็นออก   
และน าเนื้อความที่ส าคัญมาเขียนให้คงความหมายเดิมไว้
ด้วยส านวนของผู้เขียนเอง

การย่อความ



ย่อความจะมีขนาดสั้นหรือยาวเพียงใดไม่มีกฎตายตัว 
ขึ้นอยู่กับเนื้อความในเรื่องนั้นๆ ถ้าเนื้อความมาก เรื่องที่ย่อ
อาจมีความยาว ประมาณหนึ่งในสองของเรื่องเดิม ถ้าเรื่อง
ใดมีเนื้อความน้อยพลความมาก ขนาดของเรื่องที่ย่อจะอยู่
ประมาณหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ของเรื่องเดิม 

ย่อความควรจะมีขนาดสั้นหรือยาว



๑. ย่อความจากการอ่าน ได้แก่ การอ่านหนังสือทุกประเภท    
ที่ เป็นร้อยกรอง ซึ่งได้แก่ โคลงร่าย ฉันท์ กาพย์ กลอน เป็นต้น 
และหนังสือที่ เป็นร้อยแก้ว เช่น บทความ เรื่องสั้น นิทาน 
จดหมาย ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

๒. ย่อความจากการฟัง ได้แก่ การฟังข่าว โอวาท การอภิปราย 
ค าปราศรัย หรือฟังบทความจากวิทยุ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น

๓. ย่อความจากการดู ได้แก่ การดูละคร ภาพยนตร์ การแสดง
ต่างๆ ตลอดจนการสาธิตต่างๆ เป็นต้น

ชนิดของย่อความ จ าแนกได้ ๓ ประเภทคือ



๑. อ่านเรื่องที่ ย่อทั้งเรื่อง

๒. พยายามจับความคิดของผู้ เขียนว่าต้องการเสนอส่ิงใด

๓. จับใจความส าคัญของเรื่อง ว่าเรื่องอะไร ใครท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อย่างไร ท าไม เมื่อไหร่ อย่างไร เกิดผลอย่างไร

๔. น าใจความส าคัญที่ได้มาเรียบเรียงใหม่ โดยค านึงถึงให้ผู้อ่าน
เข้าใจง่ายที่สุด

๕. น าเนื้อความส าคัญมาเขียนด้วยถ้อยค าของนักเรียนเอง

๖. เรื่องที่ย่อถ้าไม่มีชื่อเรื่อง ผู้ย่อต้องตั้งชื่อเรื่องเอง

หลักการย่อความ



๗. พิจารณาประเภทของเรื่องที่จะย่อว่าเป็นเรื่องประเภทใด 
เช่น บทความ สารคดี จดหมาย เป็นต้น 

ถ้าเป็นบทร้อยกรองควรเปลี่ยนให้เป็นร้อยแก้วธรรมดา

๘. ข้อความที่ เป็นบทสนทนาควรเปล่ียนให้เป็นถ้อยค าบอกเล่า
โดยใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓ แทน หรือถ้าจ าเป็นต้องเอ่ยถึง
ผู้ เกี่ยวข้องในเรื่องอาจใช้ชื่อนั้นโดยตรง

๙. เมื่อเรียบเรียงเนื้อความที่ ย่อเสร็จแล้ว ควรทบทวนดูว่าเรื่อง
ย่อนี้ เนื้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ มีข้อความส าคัญตอนใด
ขาดหายหรือท าให้เนื้อเรื่องผิดเพี้ยนไปจากเดิม

หลักการย่อความ



๑๐. ถ้าข้อความเดิมใช้ราชาศัพท์ เมื่อย่อต้องคงราชาศัพท์นั้นไว้

๑๑. เนื้อความที่เรียบเรียงแล้วควรเขียนติดต่อกันเป็นย่อหน้า
เดียว ไม่ต้องย่อหน้าตามข้อความเดิม เป็นไปตามรูปแบบการ
ย่อความ

๑๒. ไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศและไม่ย่อค าโดยใช้อักษรย่อ
หรือค าย่อ 

หลักการย่อความ



๑. ส่วนที่ เป็นค าน าหรือส่วนที่ เป็นการขึ้นต้นย่อความ      
ซึ่งจะเขียนน าเป็นย่อหน้าแรก ย่อหน้านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อื่น
ทราบที่มาของเรื่อง เมื่อเกิดความสนใจจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ก็สามารถอ่านต้นฉบับเดิมได้ 

๒. ส่วนที่ เป็นเนื้อความที่ เรียบเรียงแล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่
แยกออกจากย่อหน้าแรก

การเขียนย่อความจะประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ ๒ ส่วน 



๑.  รูปแบบการย่อเรื่องทั่วๆ ไป ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

ย่อ................... เรื่อง.............................ของ
...................จาก.................หน้า.............ความว่า

ตัวอย่าง

ย่อบทความ เรื่อง สีมงคล ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย    
ดิศกุล จากหนังสือประเพณีไทย หน้า ๗๙-๘๙ ความว่า

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

รูปแบบการขึ้นต่อย่อความ มีดังนี้



หรือ

ย่อนิทานค ากลอน เรื่อง พระอภัยมณี ของพระสุนทรโวหาร 
(ภู่ ) ตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร จากหนังสือ   
ทักษสัมพันธ์ เล่ม ๒ หน้า ๓๖-๔๕ ความว่า

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

รูปแบบการขึ้นต่อย่อความ มีดังนี้



๒.  รูปแบบย่อจดหมาย

ย่อจดหมายของ.......................ถึง................. เรื่อง
...................ลงวันที่ .................ความว่า

ตัวอย่าง

ย่อจดหมายของผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจรัตน์ถึง
ผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ความ
ว่า

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

รูปแบบการขึ้นต่อย่อความ มีดังนี้



๓.  รูปแบบย่อพระราชด ารัส พระราโชวาท ค าปราศรัย 
สุนทรพจน์ ฯลฯ

ย่อ.......................ของ.................กล่าว 
(พระราชทาน) แก่................ เรื่อง (ถ้ามี)...................   
เนื่องในโอกาส.................ณ............ (ถ้าย่อจากหนังสือให้
บอกชื่อหนังสือ วัน เดือน ปีที่พิมพ์ หน้า .......) ความว่า

รูปแบบการขึ้นต่อย่อความ มีดังนี้



ตัวอย่าง

ย่อพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๔๕ วันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากหนังสือจุฬาสัมพันธ์ ปีที่  ๔๖ 
ฉบับที่  ๒๖๒, กรกฎาคม ๒๕๔๖ หน้า ๑-๒ ความว่า

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

รูปแบบการขึ้นต่อย่อความ มีดังนี้



๔.  รูปแบบการขึ้นต้นข้อความจากการฟังและดู 

ใช้หลักเดียวกับการขึ้นต้นย่อความจากการอ่าน ดังนี้

ย่อความจากการฟัง..........................ของ
.......................กล่าว (พระราชทาน) แก่...................... 
เนื่องในโอกาส................ณ.....................วันที่ .......เดือน
..................พ.ศ.............ความว่า

รูปแบบการขึ้นต่อย่อความ มีดังนี้



ตัวอย่าง

ย่อความจากการฟังพระบรมราโชวาท ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ ว่าราชการจังหวัดระบบ
บูรณาการ เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้ารอรับพระบรมราโชวาท    
ณ วังไกลกังวล วันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ความว่า

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

รูปแบบการขึ้นต่อย่อความ มีดังนี้



ย่อความจากการดู.............. เรื่อง.................ของ
................ณ...........วันที่ ............เดือน................. พ.ศ
.................... เวลา.....................ความว่า

ตัวอย่าง

ย่อความจากการดูการแสดงงิ้วไทย เรื่อง นางเนื้อหอม 
บทประพันธ์ของ ขุมวิจิตรมาตรา ณ  โรงละครแห่งชาติ วันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ความว่า

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

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

รูปแบบการขึ้นต่อย่อความ มีดังนี้


