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Direction :  Read the following extracts, then answers the questions.  

  

  
1. According to the cartoon strip, the true statement is that .................... . 
 1) the husband thinks the sofa is uncomfortable 
 2) the wife is satisfied with the price  
 3) the clerk offers to send the sofa with her husband for free 
 4) the clerk offers the cheaper price than the labeled one 
 
 Bullying is when someone, continually insults or hurts you. Many 
young people are bullied at school. But there are some positive ways 
to solve the problem.  
 Tom Cruise, Peter Andre, and Michelle Pfeiffer have something in 
common : they were all bullied at school. These stars prove that 
bullying does not necessarily stop you from being successful, says 
Kidscape, a children’s organisation in Britain.  
 Kidscape has some original ways of stopping bullies. The “bully 
box”, for example, is a box in school where students put notes about 
bullying. The important thing is to tell an adult about the bully.  
 Teachers usually learn how to recognize when a kid is being 
bullied. But sometimes schools can’t solve the problem alone. In a 
recent case in Britain, the police arrested a 16-year-old girl for 
bullying a 12-year-old girl. The younger girl’s mother said the school 
hadn’t solved the problem, which had become very serious. So she 
went to the police.  
 But most bullies are stopped by the school or by the kids 
themselves. At the Martial Arts for Peace association in America, 
Dr.Terence Webster-Doyle suggests discussing the problem openly 
with the bully. Dr.Webster-Doyle teaches for self-defence, not for 
fighting. He says that if you know you can defend yourself, “you are 
not afraid of the other person”.  
2. What is the best title for the text? 
 1) The Bully Gang  2) Just Say “No” to Fighting! 
 3) The Bully Box   4) Saying “No” to Bullies! 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. What are bullies?  
 1) pupils who harass other pupils 
 2) people who fight against violence at school 
 3) a children’s organization in Britain 
 4) people who are young at school  
4. What is the purpose of Dr.Webster Doyle’s recommendation? 
 1) To make friends with bullies. 
 2) To cope with the problem by self prevention. 
 3) To defeat the other person by using martial arts. 
 4) To be brave to confront their friends about their cheating ways.  
5. Where would you expect to read this text? 
 1) a journal   2) a dissertation 
 3) a reference book  4) a manual   
6. What can we conclude from the text? 
 1) Out of sight, out of mind . 
 2) Call a spade a spade 
 3) Many hands make light work. 
 4) You can’t make an omelet without breaking eggs. 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) the clerk offers to send the sofa with her husband for 

free 
   สรุปไดจากคําพูดของคนขายในภาพการตูนกรอบที่ 2 และ 3 
  1) ผิด เพราะฝายสามีคิดวาโซฟานั้นสบาย ซึ่งคําวา comfy ในภาพ

การตูนกรอบที่ 1 เปนภาษาพูด ยอมาจาก comfortable 
  2) ผิด เพราะฝายภรรยายังพยายามตอรองราคา 
  4) ผิด เพราะคนขายไมไดลดราคาให 
 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 2-6) 
 insult (v.) = ดูถูก solve (v.) = แกปญหา 
 necessarily (adv.) = อยางเลี่ยงไมได adult (n.) = ผูใหญ 
 recognize (v.) = จําได, รับรู serious (adj.) = จริงจัง, รายแรง 
 infer (v.) = สรุปโดยนัย, อนุมาน self-defence (n.) = การปองกันตัวเอง 
 defend (v.) = ปองกัน recommendation (n.) = การแนะนํา, 

คําแนะนํา 
 martial arts (n.) = ศิลปะการปองกันตัว 
 
เนื้อเรื่องโดยสรุป 
 เด็กในโรงเรียนมักถูกขมเหง รังแก ดูถูก หรือทําราย อยางไรก็ตาม ยังมี
แนวคิดในการแกปญหานี้ในแงดี เพราะแมแตบุคคลที่มีชื่อเสียงอยางเชน Tom 
Cruise, Peter Andre และ Michelle Pfeiffer ตางก็เคยประสบปญหาเชนนี้มาแลว 

แตก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได มีองคกรเพื่อการกุศลสําหรับเด็กแหงหนึ่ง
ในประเทศอังกฤษชื่อ Kidscape ไดเสนอวิธีการหยุดปญหาเด็กถูกรังแก โดยให
นักเรียนเขียนโนตบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกรังแกใสในกลอง เพื่อใหผูใหญหรือ
ครูรู จะไดชวยจัดการอยางเหมาะสม แตบางครั้งโรงเรียนก็ไมสามารถจัดการกับ
ปญหานี้ไดตามลําพัง ดังจะเห็นไดจากมารดาของนักเรียนหญิงอายุ 12 ป แจง
ความใหตํารวจจับเด็กสาวอายุ 16 ปที่มารังแกลูกสาวของเธอ ดังนั้น เด็กๆ ควร
ชวยหยุดปญหานี้ดวยตนเองดวย โดยเรียนรูการใชศิลปะการปองกันตัวไวเพื่อ
ปองกันตัวไมใหใครมารังแกหรือทําราย แตไมใชเพื่อการตอสูและทํารายรางกายกัน  
2. เฉลย 4) Saying “No” to Bullies! 
   บอกลาอันธพาลที่ชอบรังแกผูอื่น  
   เพราะครอบคลุมเนื้อเรื่องมากกวาตัวเลือกอื่น 
  1) แกงอันธพาล 
  2) บอกลาการตอสู 
  3) กลองใหขอมูลเกี่ยวกับอันธพาล  
3. เฉลย 1) Pupils who harass other pupils 
   นักเรียนที่ขมเหงรังแกผูอื่น  
   เพราะ bullies แปลวา อันธพาล, คนที่รังแกผูอื่น 
  2) คนที่ตอสูกับความรุนแรงในโรงเรียน 
  3) องคกรสําหรับเด็กในประเทศอังกฤษ 
  4) นักเรียนที่อายุนอยในโรงเรียน  
4. เฉลย 2) To cope with the problem by self prevention. 
   เพื่อแกปญหานักเรียนถูกรังแกโดยใหนักเรียนปองกันตนเอง  
   หาคําตอบไดจากประโยค Dr.Webster-Doyle teaches for self-

defence, ... . ในยอหนาสุดทาย 
  1) เพื่อผูกมิตรกับอันธพาล 
  3) เพื่อเอาชนะผูอื่นโดยใชศิลปะปองกันตัว 
  4) เพื่อใหกลาเผชิญหนากับเพื่อนที่หลอกลวง  
5. เฉลย 1) a journal 
   วารสาร  
   เมื่อพิจารณาเนื้อหาของบทอานและตัวเลือกที่กําหนดให พบวาบท

อานที่ยกมานี้เหมาะที่จะปรากฏในวารสารมากกวาหนังสือประเภทอื่น  
  2) ปริญญานิพนธ, สารนิพนธ 
  3) หนังสืออางอิง 
  4) คูมือ  
6. เฉลย 3) Many hands make light work. 
   ชวยกันคนละไมคนละมือ  
   เพราะสรุปใจความจากประเด็นหลักของยอหนาที่ 4 และยอหนา

สุดทายไดวา โรงเรียนแกปญหาตามลําพังไมได นักเรียนตองชวยแกปญหาดวย
ตัวของนักเรียนเอง (ชวยเหลือตนเอง) ดวย 

  1) ตัวไกล ใจหาง 
  2) ขวานผาซาก 
  4) ไดอยางเสียอยาง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


