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No part of this product may be reproduced in any form or by any electronic 
or mechanical means, including information storage and retrieval systems, 
without written permission from the IB.

Additionally, the license tied with this product prohibits commercial use of 
any selected files or extracts from this product. Use by third parties, 
including but not limited to publishers, private teachers, tutoring or study 
services, preparatory schools, vendors operating curriculum mapping 
services or teacher resource digital platforms and app developers, is not 
permitted and is subject to the IB’s prior written consent via a license. More 
information on how to request a license can be obtained from http://
www.ibo.org/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-
third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-license.

Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ni 
par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris des 
systèmes de stockage et de récupération d’informations, sans l’autorisation 
écrite de l’IB.

De plus, la licence associée à ce produit interdit toute utilisation 
commerciale de tout fichier ou extrait sélectionné dans ce produit. 
L’utilisation par des tiers, y compris, sans toutefois s’y limiter, des éditeurs, 
des professeurs particuliers, des services de tutorat ou d’aide aux études, 
des établissements de préparation à l’enseignement supérieur, des 
fournisseurs de services de planification des programmes d’études, des 
gestionnaires de plateformes pédagogiques en ligne, et des développeurs 
d’applications, n’est pas autorisée et est soumise au consentement écrit 
préalable de l’IB par l’intermédiaire d’une licence. Pour plus d’informations 
sur la procédure à suivre pour demander une licence, rendez-vous à 
l’adresse http://www.ibo.org/fr/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/
guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-
license.

No se podrá reproducir ninguna parte de este producto de ninguna forma ni 
por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de 
almacenamiento y recuperación de información, sin que medie la 
autorización escrita del IB.

Además, la licencia vinculada a este producto prohíbe el uso con fines 
comerciales de todo archivo o fragmento seleccionado de este producto. El 
uso por parte de terceros —lo que incluye, a título enunciativo, editoriales, 
profesores particulares, servicios de apoyo académico o ayuda para el 
estudio, colegios preparatorios, desarrolladores de aplicaciones y 
entidades que presten servicios de planificación curricular u ofrezcan 
recursos para docentes mediante plataformas digitales— no está permitido 
y estará sujeto al otorgamiento previo de una licencia escrita por parte del 
IB. En este enlace encontrará más información sobre cómo solicitar una 
licencia: http://www.ibo.org/es/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/
guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-
license.
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1. บทอ่าน A และบทอ่าน B

บทอ่าน A เป็นรายงาน “50 อภมิหาเศรษฐไีทยประจาํปี 2560” จากเวบ็ไซตนิ์ตยสารฟอบส ์ประเทศไทย 
และบทอ่าน B เป็นรายงานขา่วหวัขอ้เฉพาะ “ยิง่นานยิง่ถา่ง ช่องวา่งทางรายได ้ปัญหาใหญ่ทีร่อคสช.แก”้ 
จากเวบ็ไซตบ์บีซีปีระเทศไทย ประเดน็ทีเ่ชื่อมโยงบทอ่านทัง้ 2 
เขา้ดว้ยกนัคอืเน้ือหาวา่ดว้ยความรํ่ารวยและปัญหาของความรํ่ารวยทีก่ระจุกอยู่ในมอืคนกลุ่มเลก็ๆ เพยีงกลุ่มเดยีว 
จนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมลํ้า ผูส้อบควรเหน็ประเดน็เน้ือหาทีเ่ชื่อมโยงน้ี 
และเปรยีบเทยีบวธิกีารนําเสนอขอ้มลูของบทอ่านทัง้ 2 บทได ้

ผู้สอบควรชี้ให้เหน็และอธิบายได้ว่า ผูร้บัสารและวตัถุประสงคข์องบทอ่านทัง้ 2 น้ีต่างกนั 
แมจ้ะเป็นบทอ่านทีม่าจากบรบิทของสงัคมไทยรว่มสมยัเหมอืนกนั แต่สารสาระ (message) 
วา่ดว้ยทศันะต่อความรํ่ารวยและน้ําเสยีงแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ บทอ่าน B 
มเีน้ือหาทีเ่ชื่อมโยงกบับรบิททางสงัคมและสถานการณ์ปัจจุบนัมากวา่ ผูส้อบตอ้งเปรยีบเทยีบบทอ่าน 2 บทน้ี 
ในดา้นรปูแบบและลลีาการเขยีน (formal and stylistic features) ดงัทีร่ะบุดา้นล่าง 

การวเิคราะหร์ะดบัพอใชถ้งึดจีะตอ้ง: 
• ระบุไดว้า่ บทอ่าน A มเีน้ือหารายงานอนัดบัมหาเศรษฐ ี5 อนัดบัแรกในทาํเนียบ 50 มหาเศรษฐไีทยประจาํปี

2560 และสมาชกิใหมท่ีเ่ขา้ทาํเนียบ 50 อนัดบัอกี 3 คน ขอ้มลูในบทอ่านเน้นทีช่ื่อคน (ตวัอกัษรหนา)
ธุรกจิทีเ่ป็นเจา้ของและมลูคา่ของทรพัยส์นิทีแ่ต่ละคนหรอืตระกลูครอบครอง (ตวัอกัษรสแีดง)
การนําเสนอขอ้มลูเน้นตวัเลขความรํ่ารวย ภาพประกอบเป็นรปูถ่ายใบหน้าของมหาเศรษฐ ี6
คนซึ่งเป็นผูช้ายทัง้หมด

• ระบุไดว้า่ บทอ่าน B ใชก้ารประกาศอนัดบั 50

มหาเศรษฐขีองไทยของนิตยสารฟอบสเ์ป็นจุดเริม่ตน้ในการกล่าวถงึปัญหาความเหลื่อมลํ้าและช่องวา่งรายไดร้ะ
หวา่งคนรวยกบัคนจน บทอ่านน้ีเรยีบเรยีงขอ้มลูจากหลายแหล่งทัง้หน่วยงานของไทยและองคก์รนานาชาติ

• ชีใ้หเ้หน็และอธบิายไดว้า่ผูร้บัสารของบทอ่านทัง้ 2 น้ีต่างกนั บทอ่าน A จากเวบ็ไซตนิ์ตยสารฟอบส์
ประเทศไทย มผีูร้บัสารคอืผูอ้่านวยัผูใ้หญ่ทีส่นใจเรือ่งราวของคนทีป่ระสบความสาํเรจ็ในวงการธุรกจิ
(ผูส้อบอาจจะไมรู่จ้กันิตยสารฟอบส ์แต่กค็วรเหน็ประเดน็น้ี) สว่น บทอ่าน B มาจากเวบ็ไซตบ์บีซีปีระเทศไทย
มผีูร้บัสารคอืผูอ้่านวยัผูใ้หญ่ทีส่นใจขา่วสารทีม่เีน้ือหาสาระทัง้ขา่วในประเทศและต่างประเทศ

• ชีใ้หเ้หน็และอธบิายไดว้า่วตัถุประสงคข์องบทอ่านทัง้ 2 น้ีต่างกนั บทอ่าน A
ตอ้งการเผยแพรข่อ้มลูทีแ่สดงถงึความสาํเรจ็และความรํ่ารวยของกลุ่มคนชัน้สงู (the elite) ในขณะที ่บทอ่าน
B ตอ้งการชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาของความรํ่ารวยทีอ่ยู่ในมอืคนกลุ่มเลก็ๆ เพยีงกลุ่มเดยีว
และเน้นบทบาทของรฐับาลในการแกไ้ขปัญหาความยากจน

• พดูถงึรปูแบบและลลีาการเขยีน (formal and stylistic features)

o ทัง้สองบทใชก้ารแบ่งย่อหน้าสัน้เหมอืนกนั เพราะมาจากสือ่ออนไลน์เหมอืนกนั
o ใชอ้กัษรตวัหนาและอกัษรตวัสเีพือ่เน้นความหมายเหมอืนกนั
o มขีอ้มลูตวัเลขทัง้ 2 บท

 บทอ่าน B มขีอ้มลูมากกวา่ จงึตอ้งใชร้ปูแบบตารางแสดงขอ้มลูเพือ่ใหด้งูา่ย
o มกีารใชภ้าพประกอบเหมอืนกนั

 ภาพใน บทอ่าน A เป็นใบหน้าของเศรษฐ ี
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 ภาพประกอบของ บทอ่าน B เป็นภาพการทาํงานหนกัของกลุ่มคนผูม้รีายไดน้้อย
o บทอ่าน B ใชข้อ้มลูจากหลายแหล่ง (ผูส้อบควรยกตวัอย่าง) เพือ่เพิม่ความน่าเชื่อถอืของเน้ือหา
• ระบุไดว้า่แมจ้ะเป็นบทอ่านทีม่าจากบรบิทของสงัคมไทยรว่มสมยัเหมอืนกนั แต่สารสาระ (message)

และบรบิทเฉพาะต่างกนัอย่างสิน้เชงิ บทอ่าน A มาจากบรบิทของคนรํ่ารวย บทอ่าน B
มาจากบรบิททีก่วา้งกวา่ของทัง้ประเทศทีม่คีนจนมากกวา่คนรวย

การวเิคราะหร์ะดบัดมีากถงึดเียีย่มจะตอ้ง: 
• อภปิรายเพิม่เตมิในประเดน็ผูร้บัสารของบทอ่านทัง้ 2 นอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้

ผูส้อบทีรู่จ้กัทัง้นิตยสารฟอบสแ์ละเวบ็บบีซีไีทยอาจจะอภปิรายประเดน็น้ีไดม้ากกวา่คนทีไ่มรู่จ้กั
• อภปิรายเพิม่เตมิในประเดน็วตัถุประสงคไ์ดว้า่ บทอ่าน A

มนียัของความชื่นชมต่อความสาํเรจ็และความรํ่ารวยของกลุ่มคนชัน้สงู (the elite)

ทีม่ทีรพัยส์นิเป็นเครือ่งบ่งชีค้วามสาํเรจ็ในโลกธุรกจิ ในขณะที ่บทอ่าน B
ตอ้งการพดูถงึปัญหาและชวนใหผู้อ้่านตระหนกัถงึปัญหา
โดยแสดงใหเ้หน็วา่ความรํ่ารวยทีอ่ยู่ในมอืคนกลุ่มเลก็ๆ เป็นปัญหามากกวา่เรื่องทีน่่าชื่นชม
เพราะมคีนจาํนวนมากเขา้ไมถ่งึทรพัยากร ขาดความมัน่คงในชวีติ มรีายไดไ้มเ่พยีงพอ
ปัญหาช่องวา่งรายไดร้ะหว่างคนรวยกบัคนจนเป็นปัญหาใหญ่
และรฐับาลจะตอ้งมบีทบาทหลกัในการแกไ้ขปัญหาน้ี (ผูส้อบบางคนอาจอธบิายไดว้า่สิง่ทีว่า่ “ขา่ว” ของทัง้ 2
บทอ่านแตกต่างกนัอย่างมาก)

• พดูถงึรปูแบบและลลีาการเขยีน (formal and stylistic features) เพิม่เตมิจากทีร่ะบุไวด้า้นบน เชน่
o ใชอ้กัษรตวัหนาและอกัษรตวัสเีพือ่เน้นความหมายเหมอืนกนั แต่ บทอา่น B เดน่ชดักวา่

เพราะมกีารทาํตวัอกัษรขนาดใหญ่สสีม้เพือ่เน้นขอ้มลูสาํคญัและใชภ้าพประกอบทีส่อดคลอ้งกนั
o มขีอ้มลูตวัเลขทัง้ 2 บท

 บทอ่าน B ใชข้อ้มลูตวัเลขความรํ่ารวยเพือ่เน้นยํ้าปัญหามากกวา่ชื่นชมเศรษฐี
และเพือ่สนบัสนุนแนวคดิหลกั คอื ช่องวา่งรายไดร้ะหวา่งคนรวยกบัคนจน

o มกีารใชภ้าพประกอบเหมอืนกนั
 ภาพประกอบของ บทอ่าน B โดดเดน่กวา่และมผีลกระทบต่อผูร้บัสารมากกวา่ บทอ่าน A

เพราะเป็นภาพการทาํงานหนกัของกลุ่มคนผูม้รีายไดน้้อย และเป็นงานทีส่งัคมไมค่อ่ยเหน็คณุคา่
ผูส้อบอาจมขีอ้สงัเกตอื่นๆ เช่น เครือ่งแต่งกายของคนงานก่อสรา้งไมป่ลอดภยั
นัง่รา้นทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งดไูมแ่ขง็แรง งานทีท่าํมคีวามเสีย่ง ฯลฯ

 ภาพใน บทอ่าน A เป็นใบหน้าของเศรษฐใีสเ่สือ้เชิต้กบัสทูเกอืบทุกคน และเป็นผูช้ายทัง้หมด
o บทอ่าน B ใชข้อ้มลูจากหลายแหล่งทัง้หน่วยงานของรฐับาลและองคก์รนานาชาต ิ(ผูส้อบควรยกตวัอย่าง)

เพือ่ชีใ้หเ้หน็ความรนุแรงของปัญหาความเหลื่อมลํ้าและมกีารยกตวัอย่างการทาํงานของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกั
บปัญหาน้ีเพือ่ตอกยํ้าบทบาทของรฐับาลในการแกไ้ขปัญหา

• อธบิายไดว้า่การใชข้อ้มลูตวัเลขและลลีาการเขยีนแสดงทศันะต่อความรํ่ารวยและน้ําเสยีงทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เ
ชงิในบทอ่านทัง้สองบท
o ถงึแม ้บทอ่าน A

จะเป็นการเสนอขอ้เทจ็จรงิของตวัเลขความรํ่ารวยแต่การจดัอนัดบัเศรษฐกีเ็ป็นการแสดงความชื่นชมต่อควา
มรํ่ารวยโดยไมว่พิากษ์วจิารณ์
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o บทอ่าน B ใชข้อ้เทจ็จรงิของตวัเลขความรํ่ารวยในฐานะของปัญหา
และมน้ํีาเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ปัญหาของความรํ่ารวยทีก่ลายเป็นความเหลื่อมลํ้า

• อธบิายไดเ้พิม่เตมิในประเดน็บรบิทของสงัคมไทยรว่มสมยัและบรบิทเฉพาะของแต่ละบทอ่าน
o บทอ่าน A มาจากบรบิทของคนรวยทีส่นใจเรือ่งความรํ่ารวย
o บทอ่าน B มาจากบรบิททีก่วา้งกวา่ของทัง้ประเทศทีม่คีนจนมากกวา่คนรวย

จงึมเีน้ือหาทีเ่ชื่อมโยงกบัปัญหาสงัคมและสถานการณ์ปัจจุบนัมากวา่
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2. บทอ่าน C และบทอ่าน D

บทอ่าน C เป็นบทความออนไลน์จากเวบ็ไซต ์positioning 
ซึ่งเสนอเน้ือหาดา้นการตลาดและโลกธุรกจิในยุคดจิติอล 
ผูร้บัสารคอืคนวยัทาํงานทีส่นใจดา้นการตลาดและธุรกจิคา้ปลกี 
บทอ่านน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่นําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบักลุ่มผูส้งูอายุในฐานะผูบ้รโิภคทีว่งการธุรกจิคา้ปลกีตอ้งใหค้วาม
สาํคญัเพราะมกีําลงัซื้อและมจีาํนวนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในขณะทีบ่ทอ่าน D เป็นขอ้ความคดัสรร (extract) 
มาจากเรือ่งสัน้ “ยาเมด็สชีมพ”ู ของมานพ ถนอมศร ีผูร้บัสารคอืผูอ้่านทัว่ไปทีส่นใจอ่านวรรณกรรม 
ไมจ่าํเพาะเจาะจงวา่วยัใด วตัถุประสงคข์องขอ้ความทีค่ดัมาคอื การพรรณนาใหเ้หน็ภาพความอ่อนแอ 
ความเจบ็ป่วย และความโดดเดีย่วของหญงิชราชื่อ “ป้าช่วย” ป้าช่วยมฐีานะยากจนและใชช้วีติเพยีงลาํพงั 
ในขอ้ความเป็นเหตุกาณ์ตอนทีป้่าช่วยมอีาหารปวดหวัอย่างรนุแรงและพยายามบรรเทาความเจบ็ปวดโดยใชย้าหม่
องและยาหอม เพราะเธอยากจนเกนิกวา่ทีจ่ะไปหาหมอ “ผูส้งูอายุ” เป็นประเดน็หลกัทีเ่ชื่อมโยงบทอ่านทัง้ 2

ผู้สอบควรเหน็ความเหมือนของประเดน็และความต่างในทศันะต่อผู้สงูอาย ุและสามารถเปรยีบเทยีบรปูแบบ 
ลกัษณะและลลีาการเขยีน (formal and stylistic features) ทีแ่ตกต่างกนัของบทอ่านทัง้ 2 ได ้

การวเิคราะหร์ะดบัพอใชถ้งึดจีะตอ้ง: 
• ระบุไดว้า่ บทอ่าน C เป็นบทความออนไลน์จากเวบ็ไซตท์ีเ่สนอเน้ือหาดา้นการตลาด

ผูร้บัสารคอืคนวยัทาํงานทีส่นใจดา้นการตลาด
บทอ่านน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่นําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบักลุ่มผูส้งูอายุในฐานะผูบ้รโิภคทีว่งการธุรกจิคา้ปลกีตอ้งใหค้ว
ามสาํคญัเพราะมกีําลงัซื้อและจาํนวนทีเ่พิม่ขึน้

• ระบุไดว้า่ บทอ่าน D เป็นขอ้ความคดัสรร (extract) มาจากเรือ่งสัน้
ผูร้บัสารคอืผูอ้่านทัว่ไปทีส่นใจอ่านวรรณกรรมโดยไมจ่าํเพาะเจาะจงวา่วยัใด
วตัถุประสงคข์องขอ้ความทีค่ดัมาคอื การถ่ายทอดภาพความอ่อนแอ ความเจบ็ป่วย
และความโดดเดีย่วยากจนของหญงิชราชื่อ “ป้าช่วย”

• ระบุไดว้า่ “ผูส้งูอาย”ุ เป็นประเดน็หลกัทีเ่ชื่อมโยงบทอ่านทัง้ 2 บท
• ระบุไดว้า่บทอ่านทัง้ 2 บท มองผูส้งูอายุดว้ยสายตาทีต่่างกนั และอธบิายวา่แตกต่างอย่างไร ดงัน้ี

o บทอ่าน C มองผูส้งูอายุในฐานะลกูคา้/ผูบ้รโิภคทีม่มีลูคา่ทางการตลาด
นําเสนอขอ้มลูทางการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งและใหค้วามสาํคญัเฉพาะกบัผูส้งูอายุทีม่กีาํลงัซื้อ

o ในขณะที ่บทอ่าน D นําเสนอภาพผูส้งูอายุทีไ่รก้าํลงัซื้อ ตอ้งการความช่วยเหลอื
และเป็นผูส้งูอายุทีไ่รต้วัตนในสายตาของนกัการตลาด
การนําเสนอตวัละครป้าช่วยเน้นการพรรณาอารมณ์ความรูส้กึเจบ็ปวด โดดเดีย่วอา้งวา้งของตวัละคร
จงึมนียัแสดงความเหน็อกเหน็ใจต่อสภาพรา่งกายทีเ่สือ่มถอยของคนชรา
ตระหนกัถงึความเหงาอา้งวา้งของคนแก่ทีไ่มม่ลีกูหลานญาตพิีน้่องใกลช้ดิ
และเน้นภาพความเปราะบางของผูส้งูอายุทีม่ฐีานะยากจนไรท้รพัยส์นิเงนิทอง บทอ่าน D
จงึนําเสนอผูส้งูอายุดว้ยทศันะและน้ําเสยีงทีแ่ตกต่างขดัแยง้กบั บทอ่าน C อยา่งสิน้เชงิ
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• เปรยีบเทยีบรปูแบบ ลกัษณะและลลีาการเขยีน (formal and stylistic features)

ทีแ่ตกต่างกนัของบทอ่านพรอ้มทัง้อธบิายและยกตวัอย่างได ้ในประเดน็ต่อไปน้ี
o บทอ่าน C รปูแบบของบทความวเิคราะหก์ารตลาด และบทอ่าน D

รปูแบบเรือ่งสัน้ทีเ่น้นการพรรณาใหเ้หน็ภาพผูส้งูอายุทีม่ชีวีติยากลาํบาก
o การใชภ้าษาทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื

 บทอ่าน C ใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษดา้นการตลาด (ยกตวัอย่างประกอบ)
มกีารใชข้อ้มลูตวัเลขและสถติ ิเขยีนดว้ยลลีาการใหข้อ้มลู

 บทอ่าน D เป็นการเขยีนทีเ่น้นการบรรยาย/พรรณาใหเ้หน็ภาพ มคีาํแสดงความรูส้กึ 
(ยกตวัอย่างประกอบ) มกีารใชโ้วหารภาพพจน์ เชน่ อุปมา บุคลาธษิฐาน (ยกตวัอย่างประกอบ)

• กล่าวถงึภาพประกอบของ บทอ่าน C
• พดูถงึบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายุ

การวเิคราะหร์ะดบัดมีากถงึดเียีย่มจะตอ้ง: 
• เปรยีบเทยีบและอธบิายความต่างของผูร้บัสารและวตัถุประสงคข์อง บทอ่าน C และ บทอ่าน D ไดอ้ย่างชดัเจน
• วเิคราะหแ์ละอธบิายไดว้า่ “ผูส้งูอายุ” ซึ่งเป็นประเดน็หลกัของบทอ่านทัง้ 2 บทแตกต่างกนัอย่างไร

พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ
• เปรยีบเทยีบรปูแบบ ลกัษณะและลลีาการเขยีน (formal and stylistic features)

ทีแ่ตกต่างกนัของบทอ่านพรอ้มทัง้อธบิายเพิม่เตมิได ้ในประเดน็ต่อไปน้ี
o นอกจากจะบอกวา่ บทอ่าน C และ บทอ่าน D มรีปูแบบและการใชภ้าษาทีแ่ตกต่างกนัแลว้ 

ควรอธบิายไดว้า่ความต่างดงักล่าวทาํใหภ้าพผูส้งูอายุทีแ่ต่ละบทอ่านถ่ายทอดแตกต่างกนัอย่างไร
o อภปิรายผลกระทบของการใชภ้าษาภาพพจน์ใน บทอ่าน D ต่อผูอ้่าน ผูส้อบอาจอธบิายไดว้า่ชื่อตวัละคร
“ช่วย” เป็น irony (แฝงนยั หรอื ความหมายพลกิผนั) เมือ่พจิารณาสถานการณ์ทีต่วัละครเผชญิ

• เปรยีบเทยีบและอธบิายน้ําเสยีงทีแ่ตกต่างกนัของบทอ่านทัง้ 2 บท พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ เช่น
การนําเสนอตวัละครป้าช่วยเน้นการพรรณาอารมณ์ความรูส้กึเจบ็ปวด โดดเดีย่วอา้งวา้งของตวัละคร
จงึมนียัแสดงความเหน็อกเหน็ใจต่อสภาพรา่งกายทีเ่สือ่มถอยของคนชรา
ตระหนกัถงึความเหงาอา้งวา้งของคนแก่ทีไ่มม่ลีกูหลานญาตพิีน้่องใกลช้ดิ
และเน้นภาพความเปราะบางของผูส้งูอายุทีม่ฐีานะยากจนไรท้รพัยส์นิเงนิทอง บทอ่าน D
จงึนําเสนอผูส้งูอายุดว้ยทศันะและน้ําเสยีงทีแ่ตกต่างขดัแยง้กบั บทอ่าน C อย่างสิน้เชงิ

• อธบิายภาพประกอบของ บทอ่าน C และผลกระทบต่อผูอ้่านไดอ้ย่างละเอยีดลกึซึ้ง เชน่
o บทอ่าน C ภาพการต์นูทีว่าดใหห้ญงิชราถอืถุงชอปปิง ชายชรานัง่ดคูอมพวิเตอร ์

ทัง้คูห่น้าตายิม้แยม้มคีวามสขุแต่งกายดี
o ภาพนําเสนอผูส้งูอายุในอุดมคต ิสรา้งความโน้มน้าววา่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีน่่าสนใจจรงิๆ

• อภปิรายบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายุไดอ้ย่างลกึซึ้ง โดยพจิารณาจากเน้ือหาของ
บทอ่าน C และ บทอ่าน D
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