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Direction : Read the following report, then answer the 

questions below.  
‘The Wizard of Id’ cartoonist dies at 86   

 Lynchburg, Virginia _ Brant Parker, who for decades illustrated 
The Wizard of Id comic strip, has died just days after the passing 
of his collaborator on the comic.  He was 86 (in 2007). 
 Parker, of Lynchburg, died on Sunday at a nursing facility there 
from complications of Alzheimer’s disease and a stroke he suffered 
last year, said Kathy Kei, an editor of The Wizard of Id at Creators 
Syndicate. 
 Eight days earlier, the strip’s writer, cartoonist Johnny Hart, died 
of stroke at his storyboard, according to his wife.  He was 76.  
 The pair collaborated on the strip for more than 30 years 
beginning in 1964, each winning the National Cartoonist Society’s 
highest honour, the Reuben Award for Cartoonist of the year. 
 In 1997, Parker handed the illustration of the cartoon over to his 
son, Jeff Parker, who continued working with Hart by fax. 
 The two met in 1950, when Parker, then a staff artist for the 
Binghamton (New York) Press, was judging a high school art 
competition. One contestant, a teenager ten years his junior, left 
such an impression that Parker arranged a meeting. 
 Eventually, their partnership let to The Wizard of Id, which 
follows the tyrannical ruler of an imaginary kingdom called Id. Also 
featured are the kingdom’s inhabitants, often referred to as “Idiots”. 
 “It’s a clever satire on American culture and politics, but it 
speaks to readers on an everyday level as well,” said Ms. Kei of the 
strip, which is now syndicated to more than 1000 newspapers. - AP 

 
1. Brant Parker ..................... The Wizard of Id. 
 1) published   2) advertised 
 3) wrote the stories of 4) drew the pictures in  
2. In paragraph 2, “Creators Syndicate” is a ...................... . 
 1) city 2) bookshop 3) publisher 4) company  
3. In paragraph 4, “The pair” refers to ..................... . 
 1) Brant Parker and Jeff Parker 
 2) Brant Parker and Johnny Hart 
 3) Brant Parker and Kathy Kei 
 4) Jeff Parker and Johnny Hart 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. Brant Parker met Johnny Hart in 1950, when ...................... . 
 1) they were both students in the same high school 
 2) they were both contestants in a high school art competition 
 3) Parker was an artist for a publisher and Hart was a student in 

a high school 
 4) Parker was an artist for a publisher and Hart was a committee 

for an art competition  
5. In The Wizard of Id, “Idiots” refers to the ..................... of “Id”. 
  1) people  2) wizards  3) rulers 4) kingdoms  
6. The theme of The Wizard of Id is to ..................... American culture 

and politics. 
 1) admire   2) clarify 
 3) protest against  4) make fun of 
 

เฉลย 
 
สรุปรายงานขาว 
 Brant Parker นักเขียนการตูนจากเมืองลินชเบิรก รัฐเวอรจิเนีย ผูไดรับรางวัล 
Reuben สาขานักเขียนการตูนแหงป เสียชีวิตลงดวยโรคอัลไซเมอรและอาการ  
เสนเลือดในสมองแตกขณะมีอายุได 86 ป (ในป ค.ศ. 2007) ผลงานที่มีชื่อเสียง
ของเขา คือ ภาพการตูนชุด The Wizard of Id ซึ่งเขาไดรวมทํางานชิ้นนี้กับ 
Johnny Hart มานานกวา 30 ป โดย Parker ทําหนาที่เขียนภาพ สวน Hart เปน
ผูเขียนคําพูดประกอบ กอนจะไดรวมงานกัน ทั้งคูเคยพบกันมาแลวในป ค.ศ. 
1950 ในการประกวดผลงานศิลปะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผลงานที่ 
Hart สงเขาประกวดไดสรางความประทับใจแก Parker เจาหนาที่ฝายศิลปของ
สํานักพิมพ Binghamton (New Yark) ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด จากนั้น Parker และ Hart ก็ไดติดตอและพบปะกันจนกระทั่งรวมกัน
สรางสรรคการตูนชุด The Wizard of Id ขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1964 
 เรื่องราวในการตูนชุด The Wizard of Id แสดงความคิดที่เสียดสีวัฒนธรรม
และการเมืองของอเมริกาไดอยางคมคายดวยถอยคําที่เรียบงาย ภาพการตูนชุดนี้
ตีพิมพลงในหนังสือพิมพแลวกวา 1000 ฉบับ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  
1. เฉลย 4) drew the pictures in 
   คําที่ระบุคําตอบ คือ illustrated ในยอหนาแรก ซึ่งแปลวา 

บรรยายหรือแสดงดวยภาพ ไมใชตัวอักษร, วาดภาพประกอบ 
  1) published = ตีพิมพ, เผยแพรลงในสื่อสิ่งพิมพ 
  2) advertised = โฆษณา 
  3) wrote the stories of = เขียนเรื่องราวตางๆ ของ...  

2. เฉลย 3) publisher 
   คําตอบอยูในยอหนาที่สอง สังเกตไดจากขอความ an editor of ... 

at Creators Syndicate 
  1) city = เมือง 
  2) bookshop = รานหนังสือ 
  4) company = บริษัท  
3. เฉลย 2) Brant Parker and Johnny Hart 
   The pair ที่ปรากฏอยูในยอหนาที่ 4 หมายถึง คนที่ทํางานรวมกัน

ในการผลิตการตูนชุด “The Wizard of Id” ตองยอนกลับไปอานยอหนาหนึ่ง
ถึงสาม จึงจะพบคําตอบวาการตูนชุดนี้ Brant Parker เปนคนเขียนภาพ 
(illustrator) และ Johnny Hart เปน strip’s writer ซึ่งก็คือคนเขียนเรื่อง 
หรือคําสนทนา 

  1) และ 4) ผิด เพราะ Jeff Parker ซึ่งเปนบุตรชายของ Brant 
Parker เริ่มเขามารวมงานกับ Johnny Hart เมื่อป ค.ศ. 1997 หลังไดรับ
มอบหมายจากบิดาใหทํางานแทน 

  3) ผิด เพราะ Kathy Kei เปนบรรณาธิการของการตูนชุด The 
Wizard of Id ซึ่งผลิตโดยสํานักพิมพ Creators Syndicate ไมใชหนึ่งในผู
รวมสรางสรรคงาน  

4. เฉลย 3) Parker was an artist for a publisher and Hart was a 
student in a high school 

   คําตอบอยูในยอหนาที่หก ซึ่งระบุวา Parker เปนเจาหนาที่     
ฝายศิลปของสํานักพิมพ Binghamton (New York) ในขณะนั้น ไดทําหนาที่
เปนหนึ่งในกรรมการตัดสินการประกวดผลงานศิลปะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่ง Hart ผูมีอายุนอยกวาเขา 10 ป ก็เปนหนึ่งในนักเรียนผูเขา
ประกวดครั้งนั้น 

  1) พวกเขาตางก็เคยเรียนในโรงเรียนเดียวกัน 
  2) พวกเขาตางเขารวมประกวดผลงานศิลปะของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 
  4) Parker เปนเจาหนาที่ฝายศิลปในสํานักพิมพแหงหนึ่ง สวน Hart 

เปนคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานศิลปะ   
5. เฉลย 1) people 
   คําตอบอยูในยอหนาที่เจ็ด ซึ่งระบุไววา Idiots เปนคําที่ใชแทน

ประชาชนผูอาศัย (inhabitants) ในอาณาจักร Id เพราะผูปกครองของ
อาณาจักรแหงนี้เปนทรราช (tyrannical ruler) 

  2) wizards = พอมด 
  3) rulers = ผูปกครอง 
  4) kingdoms = อาณาจักร  
6. เฉลย 4) make fun of 
   คําตอบอยูในประโยคแรกของยอหนาสุดทาย เพราะ satire หมายถึง 

การเสียดสี, การประชดประชัน มีความหมายใกลเคียงกับ make fun of ซึ่ง
หมายถึง ลอเลียน 

  1) admire = ชื่นชอบ 
  2) clarify = ทําใหชัดเจน 
  3) protest against = คัดคาน, ตอตาน  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


