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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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บทอ่าน 1 

บทอ่าน 1 มาจากเวบ็ไซต ์thaipr.net เป็นขา่วประชาสมัพนัธว์งการบนัเทงิ เปิดตวัรายการโทรทศัน์แบบ  
reality show ทีบ่รษิทัของของไทยไดซ้ื้อลขิสทิธิม์าผลติเป็นรายการภาษาไทยชื่อ “The Next Boy/Girl Band

Thailand” ขา่วน้ีมเีป้าหมายเพือ่โฆษณารายการใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเชญิชวนกลุ่มวยัรุน่ทีส่นใจมาสมคัรเขา้ประกวด 

การวเิคราะหร์ะดบัพอใชถ้งึดจีะตอ้ง: 
• ระบุไดว้า่บทอ่านน้ีเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

มเีป้าหมายเพือ่โฆษณาเปิดตวัรายการโทรทศัน์ใหมใ่หเ้ป็นทีรู่จ้กัและเชญิชวนกลุ่มวยัรุน่ทีส่นใจมาสมคัรเขา้ประ
กวด

• ระบุไดว้า่บทอ่านเริม่ทีพ่าดหวัขา่วทีใ่ชท้ ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ตามดว้ยภาพประกอบทีแ่สดงตวัหนงัสอืชื่อรายการสทีองประกายเดน่ชดัสะดุดตา เน้ือหาของ 2
ย่อหน้าแรกของบทอ่าน เชญิชวนหนุ่มสาววยัรุน่และบอกเน้ือหาของรายการ ต่อดว้ยย่อหน้า 3
เป็นขอ้ความจากผูอ้าํนวยการของบรษิทัทีไ่ดร้บัลขิสทิธิ ์และย่อหน้า 4
ขอ้ความจากคนมชีื่อเสยีงในวงการบนัเทงิทีเ่ป็นหน่ึงในโปรดวิเซอรข์องรายการ ย่อหน้า 5 โฆษณาการรบัสมคัร
ย่อหน้าสดุทา้ยโฆษณารายการและช่องทางออกอากาศรวมทัง้ช่องทางออนไลน์

• ระบุไดว้า่กลุ่มวยัรุน่และผูส้นใจขา่วบนัเทงิเป็นผูร้บัสารหลกัของขา่วประชาสมัพนัธน้ี์
• กล่าวถงึการใชท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในพาดหวัขา่ว
• สงัเกตเหน็การเขยีนแบบแบ่งย่อหน้าสัน้ๆ
• ระบุไดว้า่มน้ํีาเสยีงกระตอืรอืรน้ การใชภ้าษาโน้มน้าวเชญิชวน พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ
• ระบุการใชท้บัศพัทภ์าษาองักฤษจาํนวนมากในเน้ือหา เชน่ แบทเทลิ สเตป็ บอยแบนดเ์กริล์แบนด ์ทมี

ฟอรแ์มต เรยีลลติีโ้ชว ์ออดชิัน่ โปรดวิเซอร ์ซุปเปอรส์ตาร์
• ระบุการใชภ้าพทีส่ะดุดตาในบทอ่าน และมกีารบอกขอ้มลูสาํคญัในภาพ
• ระบุไดว้า่รปูในพืน้หลงัเป็นรปูกลุ่มหนุ่มสาวผูเ้ขา้ประกวดทีป่ระสบความสาํเรจ็
• ตวัหนงัสอืโลโกข้องรายการขนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นสทีองเปล่งประกายเดน่ชดั
• กล่าวถงึบรบิทของสงัคมไทยรว่มสมยัทีค่นหนุ่มสาวจาํนวนมากมคีวามฝันอยากเป็นดารานกัรอ้ง

การวเิคราะหร์ะดบัดมีากถงึดเียีย่มจะตอ้ง: 
• อธบิายโครงสรา้งของบทอ่านน้ีและใหค้วามเหน็ไดว้า่เหมาะสมกบัรปูแบบขา่วประชาสมัพนัธบ์นอนิเตอรเ์น็ตหรื

อไมอ่ย่างไร
• อธบิายไดว้า่รปูภาพในขา่วและภาษาทีใ่ชเ้หมาะสมกบัเน้ือหาการเปิดตวัรายการโทรทศัน์แบบน้ีอย่างไร
• อาจพดูถงึการใชข้อ้ความของบุคคลผูม้ชีื่อเสยีงในวงการบนัเทงิเพือ่สรา้งความโน้มน้าวและความน่าเชื่อถอื
• อธบิายไดว้า่การใชน้ํ้าเสยีงกระตอืรอืรน้และการใชภ้าษาโน้มน้าวเชญิชวน

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเรือ่งและกลุ่มวยัรุน่ทีเ่ป็นผูร้บัสารหลกัทัง้ทีเ่ป็นผูช้มรายการและผูเ้ขา้ประกวด
• อธบิายไดว้า่คาํทบัศพัทส์ว่นใหญ่เป็นคาํทีแ่ฟนรายการเรยีลลติีท้วีแีละแฟนขา่วบนัเทงิคุน้เคย

พรอ้มทัง้ยกตวัอย่างประกอบครบถว้น และกล่าวถงึการใชค้าํสแลง เช่น “ตวัแม”่ ในการกล่าวถงึ
โปรดวิเซอรผ์ูห้ญงิ

• วเิคราะหก์ารใชภ้าพประกอบ การใหข้อ้มลูสาํคญัในภาพ การใชส้แีละขนาดของตวัอกัษร
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• สงัเกตวา่รปูกลุ่มหนุ่มสาวในพืน้หลงัทัง้หมดเป็นฝรัง่และอาจเชื่อมโยงไดถ้งึบรบิทของโลกาภวิตัน์
• อภปิรายบรบิทของสงัคมไทยรว่มสมยั โดยอาจกล่าวถงึประเดน็ต่อไปน้ี เช่น

อทิธพิลของสื่อต่อความฝันของคนหนุ่มสาว คนหนุ่มสาวบางสว่นมตีน้แบบ (role model) เป็นดารานกัรอ้ง
เป็นตน้
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บทอ่าน 2 

บทอ่าน 2 เป็นรายงานขนาดสัน้จากเวบ็ไซตข์อง The Momentum หวัขอ้ “ความเหลือ่มลํ้าในประเทศไทย ปี 
2559” ผูร้บัสารคอืบุคคลทัว่ไปทีส่นใจอ่านเวบ็ไซตท์ีม่เีน้ือหาสาระ 
บทอ่านน้ีสือ่สารเน้ือหาหลกัผา่นภาพถ่ายมมุสงูทีม่พีลงักระทบใจพรอ้มกบัดงึดดูความสนใจใหห้ยุดอ่านและ info-

graphic ทีส่รปุขอ้เทจ็จรงิตามหวัขอ้เรือ่ง โครงสรา้งของบทอ่านน้ีคอื ภาพหลกั หวัเรือ่ง ขอ้ความเน้ือหาหลกัและ 
info-graphic ความสัน้แต่อดัแน่นไปดว้ยขอ้เทจ็จรงิทีน่่าตกใจ 
ภาพทีใ่หผ้ลกระทบทางอารมณ์สงูและการนําเสนอโดยใช ้info-graphic 
จงึเป็นสิง่ทีผู่ส้อบควรระบุและสามารถวเิคราะหไ์ด ้

การวเิคราะหร์ะดบัพอใชถ้งึดจีะตอ้ง: 
• ระบุผูร้บัสาร
• ระบุไดว้า่เป็นรายงานขอ้เทจ็จรงิขนาดสัน้กระชบัชดัเจนดงัทีร่ะบุในหน้าเวบ็วา่อ่านจบไดใ้น 2 นาที

(2 min. read)

• ระบุไดว้า่โครงสรา้งของบทอ่านน้ีคอื ภาพหลกั หวัเรือ่ง ขอ้ความเน้ือหาหลกัในรปูแบบหวัขอ้ (bullet points)

และ info-graphic

• ระบุไดว้า่ภาพถ่ายนําเรือ่งเสนอประเดน็ความแตกต่างเหลื่อมลํ้า
• ระบุไดว้า่ภาพถ่ายมพีลงักระทบใจและดงึดดูความสนใจอย่างไร กล่าวถงึพลงัของการสือ่สารดว้ยภาพถ่าย

(visual communication) และประสทิธภิาพของการเสนอขอ้มลูสาํคญัในรปูแบบ info-graphic ได้
• กล่าวถงึขอ้เทจ็จรงิ 3 ประการในขอ้ความเน้ือหาหลกัวา่ 

นําเสนอขอ้มลูความเหลื่อมลํ้าทีค่นสว่นใหญ่อาจจะไมท่ราบมาก่อน
• ระบุไดว้า่ขอ้มลูใน info-graphic มาจากรายงานของ Oxfam

• ระบุไดเ้น้ือหาของ info-graphic ทีเ่น้นความแตกต่างเหลื่อมลํ้าใน 6 ประเดน็หลกั ตามกรอบทัง้ 6 ของ info-

graphic

• สงัเกตเหน็ลกัษณะการออกแบบกราฟิก (graphic design) เช่น การเลอืกใชส้หีลกัเพยีง 3 ส ีคอื ขาว ดาํ แดง
บทพืน้หลงัสเีทา การเน้นความหมายดว้ยสแีดง การจดัขนาดตวัอกัษร

• เชื่อมโยงเน้ือหาของบทอ่านเขา้กบับรบิททางสงัคมของประเทศไทย
คนสว่นใหญ่ทราบวา่มคีนยากจนเป็นจาํนวนมากและคนรํ่ารวยจาํนวนน้อย
แต่อาจจะไมท่ราบว่าปัญหาน้ีรนุแรงขนาดไหน

การวเิคราะหร์ะดบัดมีากถงึดเียีย่มจะตอ้ง: 
• ระบุไดว้า่จากโครงสรา้งของบทอ่านน้ี ผูอ้่านเหน็ภาพความเหลื่อมลํ้าอย่างชดัเจนก่อนเหน็ชื่อหวัขอ้

โดยอาจอธบิายเชื่อมโยงกบัพลงัของภาพถ่าย
• วเิคราะหอ์ธบิายว่าภาพถ่ายทีนํ่าเขา้สูร่ายงานเป็นสว่นหน่ึงของเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ความเหลื่อมลํ้าใน

ประเทศไทยอย่างไร
• อธบิายเพิม่ไดว้า่ขอ้เทจ็จรงิ 3 ประการในขอ้ความเน้ือหาหลกันําเสนอขอ้มลูความเหลื่อมลํ้าใน 3 ระดบั คอื

ภาพรวมของทัง้ประเทศ ระหวา่งเพศ และในกลุ่มเยาวชน
• วเิคราะหอ์ธบิายถงึความขดัแยง้ (contrast) ทีอ่ยู่ในภาพ โดยเชื่อมโยงกบัเน้ือหาไดอ้ย่างชดัเจน
• อธบิายลกัษณะการออกแบบกราฟิก (graphic design) พรอ้มวเิคราะหต์วัอย่างจากบางขอ้มลูใน info-graphic
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อธบิายเชื่อมโยงบทอ่านเขา้กบับรบิททางสงัคมของประเทศไทยทีม่คีนยากจนเป็นจาํนวนมากและคนรํ่ารวยจาํนวน
น้อย ปัญหาการกระจายความรํ่ารวยอย่างไมเ่ทา่เทยีม โดยอา้งถงึขอ้มลูในบทอ่าน 
อาจอภปิรายถงึความไรโ้อกาสของคนยากจนดงัปรากฏใน info-graphic 

www. i bpast papers. com

PDF Compressor Free Version 


