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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. คาํตอบระดบัพอใชถ้งึดจีะ:
• อภปิรายความสาํคญัของการเขยีนในรปูแบบบนัทกึส่วนตวัทีท่าํหน้าทีเ่ปิดเผยอารมณ์ความรูส้กึอนัแ

ทจ้รงิของผูเ้ล่าเรือ่ง ช่วยทําใหผู้อ่้านสามารถเกดิความเหน็ใจผูเ้ล่าเรือ่งไดม้ากขึน้
• แจกแจงความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ล่าเรือ่งหลงัจากมจีกัรยานเป็นของตวัเอง เป็นตน้ว่า

มองสิง่ต่างๆเปลีย่นไปจากเดมิ สามารถไปในทีต่่างๆตามความตอ้งการ
เกดิความเบื่อหน่ายกบัเสน้ทางเดมิๆทีใ่ชเ้ดนิทางไปโรงเรยีนหรอืเทีย่วเล่นหลงัเลกิเรยีน

• แจกแจงและวเิคราะหน์ยัยะของขอ้หา้มต่างๆ
จากคนรอบขา้งทีม่าพรอ้มกบัการมจีกัรยานเป็นของตวัเอง

• วเิคราะหน์ัยยะของฉากลมืกุญแจจกัรยาน ทําใหจ้กัรยานกลายเป็นภาระมากกว่าจะเป็นเสรภีาพ
• อภปิรายแนวคดิเรือ่งชวีติคอืการเดนิทาง ผ่านการใชจ้กัรยานเป็นสญัลกัษณ์

คาํตอบระดบัดถีงึดมีากจะ: 
• เชื่อมโยงรปูแบบการเขยีนสมดุบนัทกึส่วนตวัเขา้กบัแนวคดิหลกัว่าดว้ยการเรยีนรูแ้ละการเขา้สู่โลกผูใ้

หญ่  ชีใ้หเ้หน็ถงึการเขยีนของผูเ้ล่าเรือ่งทีเ่ผยใหเ้หน็ความเป็นเดก็ไรเ้ดยีงสา
และมแีนวโน้มชอบเพอ้ฝัน

• วเิคราะหค์วามหมายของการขีจ่กัรยานในฐานะอุปมาแบบขยาย (extended metaphor)

เพื่อสื่อถงึการเปลีย่นผ่านจากเดก็หญงิไปสู่วยัรุ่น
พรอ้มแจกแจงเครอืข่ายของสญัลกัษณ์ต่างๆทีร่ว่มสื่อความหมายดงักล่าว
ไมว่่าจะเป็นจกัรยานขนาดผูใ้หญ่ทีส่งูจนขาเธอแตะไมถ่งึพืน้  ถนนเรยีบตรงเทยีบกบัถนนโคง้มเีนิน
มหีลุม คลองชลประทานเทยีบกบัแมน้ํ่า  สะพานขา้มไปฝัง่ตรงขา้ม
และทีส่าํคญัคอืการพบกบัชายหนุ่มทีม่าช่วยเธอในตอนทา้ย

• วเิคราะหช์ายหนุ่มจากฝัง่ตรงขา้มของแม่น้ําในฐานะตวัแทนของโลกผูใ้หญ่ทีแ่มห่า้มไมใ่หเ้ธอขีจ่กัรยา
นขา้มสะพานไป

• อภปิรายบทบรรยายชายหนุ่มทีถู่กวาดใหเ้ป็นเสมอืนพระเอกในนวนิยายพาฝันทีม่าช่วยนางเอก
แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะช่างเพอ้ฝันแบบเดก็ๆของผูเ้ล่าเรื่อง

2. คาํตอบระดบัพอใชถ้งึดจีะ:
• สามารถวเิคราะหส์ญัลกัษณ์ตูป้ลาในฐานะโลกจอมปลอม
• สามารถเชื่อมโยงชื่อบทกวเีขา้กบัสญัลกัษณ์ตูป้ลา
• สามารถแจกแจงความแตกต่างของชวีติในตูป้ลากบัชวีติในแหล่งน้ําธรรมชาติ
• สามารถอภปิรายน้ําเสยีงเสยีดส ีประชดชนัในบทกวี
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คาํตอบระดบัดถีงึดมีากจะ: 
• แจกแจงภาพชวีติจอมปลอมในตูป้ลาผ่านการบรรยายสิง่ของต่างในตูป้ลา
• วเิคราะหน์ัยยะของภาพเรอืเดนิสมุทรใหมท่าํอบัปาง
• อภปิรายประเดน็ว่าดว้ยประสบการณ์จรงิกบัประสบการณ์เทยีมผ่านปลาในตู้ปลากบัปลาในธรรมชาติ
• เชื่อมโยงประเดน็ชวีติในตูป้ลากบัชวีติของคนบางกลุ่มในสงัคมทีเ่น้นความปลอดภยัแต่ขาดอสิรภาพ
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