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Read the following extracts, then answers the questions.  
A comic strip (Items 1-2)   
 
 

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

  
1. The woman with black hair believes that after marriage, her 

husband will .................... . 
 1) still be undisciplined 2) become more reasonable  
 3) become less responsible 4) be even wilder than before  
2. The words for the middle picture should be “....................”  
 1) I agree with you.  2) I couldn’t agree more. 
 3) I’d bet he will.  4) I wouldn’t bet on it. 
 
News (Items 3-6) 
 A man involved in a hit-and-run accident in China told his driver 
to speed away from the scene, leaving the unconscious victims, 
without realising one of them was his own son. The father had 
reportedly hired a driver to take him home after drinking at a friend’s 
party, and told the driver to speed off when he knocked two people 
off a motorbike in a darkened road. When neighbours later told him 
his son had been injured in a traffic accident, the father rushed to 
the scene and realised it was the same spot where his driver had hit 
the motorcycle.  
3. Who drove the car? 
 1) the father’s driver 2) the father himself 
 3) the son himself  4) the son’s friend  
4. What happened when the accident occurred? 
 1) The father and his driver left the car and ran away. 
 2) The father and his driver didn’t help the victims. 
 3) The father got out of the car but told the driver to speed away. 
 4) The father told the driver to help the victims.  
5. When did the accident most likely occur? 
 1) in the morning  2) in the afternoon 
 3) at noon   4) at night  
6. What should be the title of this news? 
 1) Poor Victims   2) A Hit-and-Run Accident 
 3) Road Accident  4) Dad’s Car Hits Son 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําศัพทที่นาสนใจ 
a bit (adv.) = เล็กนอย, สักหนอย 
wild (adj.) = ไมอยูกับรองกับรอย 
only (adj.) = เดียว 
involved (adj.)  = พัวพัน, เกี่ยวของ 
hit-and-run (adj.) = ชนแลวหนี 
unconscious (adj.) = สลบ, สิ้นสติ 
reportedly (adv.) = ตามที่รายงาน, ตามที่มีขาว 
darkened (adj.) = มืดมิด 
rush (v.) = รีบ, เรงรัด, กุลีกุจอ  
1. เฉลย 2) become more reasonable  
   สตรีผมดําเชื่อวาหลังจากแตงงาน สามีของเธอจะมีเหตุผลมากขึ้น 
   become more reasonable = มีเหตุผลมากขึ้น 
   คําตอบอยูในภาพแรกของการตูนนี้ โดยพิจารณาจากคําพูดของสตรี

ผมดําที่กลาววา “เขาอาจไมอยูกับรองกับรอยไปสักหนอย แตฉันเชื่อวาเขาจะ
เปลี่ยนเมื่อเราไดแตงงานกัน” แสดงวาเธอมีความหวังวาคนรักของเธอจะเปลี่ยน 
แปลงตนเองใหดีขึ้นหลังจากที่ไดแตงงานแลว 

  1) still be undisciplined = ยังคงไมมีระเบียบวินัย 
  3) become less responsible = รับผิดชอบนอยลง 
  4) be even wilder than before = ไมอยูกับรองกับรอยยิ่งกวาแตกอน  
2. เฉลย 4) I wouldn’t bet on it. 
   คําพูดที่อยูในภาพตรงกลางควรจะใชวา “ฉันไมเชื่อหรอกวาจะเปน

แบบนั้น”  
   I wouldn’t bet on it. = ฉันไมเชื่อหรอกวาจะเปนแบบนั้น 
   สรุปคําตอบไดจากคําพูดของสตรีที่มีผาโพกศีรษะในภาพสุดทายที่

กลาววา “สิ่งเดียวที่แอนดี้เปลี่ยนตั้งแตเราแตงงานกันก็คือชองรายการทีวี”    
ซึ่งเปนคําพูดของคนที่มีประสบการณชีวิตคู (แตงงานแลว) 

  1) I agree with you. = ฉันเห็นดวยกับเธอ/คุณ 
  2) I couldn’t agree more. = ฉันเห็นดวยอยางยิ่ง 
  3) I’d bet he will. = ฉันมั่นใจวาเขาจะทํา 
 
คําแปลขาว (ขอ 3-6) 
 ชายคนหนึ่งที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุที่คนขับรถชนผู อื่นแลวหนีครั้งหนึ่งใน
ประเทศจีนไดบอกคนขับรถใหเรงความเร็วออกไปจากที่เกิดเหตุ ละทิ้งผูไดรับ 

บาดเจ็บที่นอนหมดสติอยู โดยไมรูวาหนึ่งในนั้นเปนลูกชายของเขาเอง มีรายงานวา
ผูเปนพอไดจางคนขับรถรายหนึ่งใหไปสงเขาที่บานหลังจากดื่มสุราที่งานเลี้ยงของ
เพื่อนเขา แลวบอกใหคนขับรถรีบขับรถออกไปเมื่อเขาชนคนสองคนจนกระเด็น
ออกจากรถจักรยานยนตบนถนนที่มืดมิดสายหนึ่ง เมื่อเพื่อนบานบอกเขาใน
ภายหลังวาลูกชายของเขาไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน ผูเปนพอก็รุดไปยังที่
เกิดเหตุ และไดทราบวาเปนจุดเดียวกับที่คนขับรถที่ เขาจางมาไดขับรถชน
รถจักรยานยนตคันนั้น  
3. เฉลย 1) the father’s driver 
   the father’s driver = คนขับรถของผูเปนพอ 
   เพราะประโยคที่สองมีขอความที่ระบุวาคนที่เปนพอจางคนขับรถ

เพื่อขับไปสงที่บาน แสดงวาผูที่ขับรถชนรถจักรยานยนตเปนคนขับรถที่พอของ
ผูไดรับบาดเจ็บรายหนึ่งจางมา 

  2) the father himself = ผูเปนพอเอง 
  3) the son himself = ผูเปนลูกชายเอง 
  4) the son’s friend = เพื่อนของผูเปนลูกชาย  
4. เฉลย 2) The father and his driver didn’t help the victims. 
   The father and his driver didn’t help the victims. =      

ผูเปนพอและคนขับรถไมไดชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
   สรุปคําตอบไดจาก ..., and told the driver to speed off 

when he knocked two people off a motorbike in a darken road. 
  1) The father and his driver left the car and ran away. =  

ผูเปนพอและคนขับรถไดทิ้งรถ แลวหนีไป 
  3) The father got out of the car but told the driver to 

speed away. = ผูเปนพอลงจากรถ แตบอกใหคนขับรถรีบขับหนีไป 
  4) The father told the driver to help the victims. = ผูเปนพอ

บอกใหคนขับรถชวยเหลือผูบาดเจ็บ  
5. เฉลย 4) at night 
   at night = ตอนกลางคืน 
   เพราะขอความในขาวระบุวาอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งที่

มืดจนมองเห็นไดยาก 
  1) in the morning = ตอนเชา 
  2) in the afternoon = ตอนบาย 
  3) at noon = ตอนเที่ยงวัน  
6. เฉลย 4) Dad’s Car Hits Son 
   Dad’s Car Hits Son = รถที่พอนั่งไปไดขับชนลูกชาย 
   เปนชื่อเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อหาในขาวมากที่สุด 
  1) Poor Victims = ผูเคราะหราย 
  2) A Hit-and-Run Accident = อุบัติเหตุชนแลวหนี 
  3) Road Accident = อุบัติเหตุบนทองถนน  
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