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Choose the best answer.  
1. Radiation therapy involves high doses of radiation aimed at .................... 

cancer cells. 
 1) to kill   2) killing 
 3) being killed   4) having killed  
2. Scientists recently discovered .................... . 
 1) the world’s oldest playable musical instrument 
 2) the world’s playable musical oldest instrument 
 3) the world oldest’s playable musical instrument 
 4) the oldest world’s playable musical instrument 
 
Read the news below, then answer the questions.  
 Brian Joseph Fay, a 70-year-old New Zealand lawyer, was jailed 
for four years for stealing NZ$700,000 (15.7 million baht) from an 
elderly client. The Christchurch District Court was told that the client 
had signed over power of attorney to Fay, who took the money over 
six-and-a-half years and used it for gambling, international travel 
and investments, Radio New Zealand reported. Fay had been found 
guilty by a jury last month and the judge said his actions were “a 
breach of trust at the highest level”.  
3. How did Fay steal the money from his client? 
 1) by robbing his client 
 2) by taking the money when his client was away 
 3) by withdrawing his client’s money from the bank 
 4) by borrowing the money without returning it  
4. What happened to Fay finally? 
 1) He was sent to prison for four years. 
 2) He was jailed for six-and-a-half years. 
 3) He was released because of his old age. 
 4) He was not guilty because his client had signed over power to him.  
5. What does “a breach” mean? 
 1) a blank  2) a bleach 3) a brake 4) a break  
6. What was the irony of this event? 
 1) A lawyer cannot be trusted. 
 2) A lawyer cannot trust his client. 
 3) A judge was unreliable because he put a lawyer in jail. 
 4) The client trusted his lawyer, but the lawyer took his money. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) killing 
   รังสีบําบัดใชรังสีปริมาณสูงเพื่อมุงทําลายเซลลมะเร็ง 
   killing = ทําลาย 
   เพราะกริยาที่ตามหลังบุพบท (preposition) at ไดตองเปน 

present participle (Ving) เทานั้น 
  1) ผิด เพราะกริยาที่อยูในรูป to-infinitive ตามหลังบุพบทไมได  
  3) ผิด เพราะถึงแมจะใช present participle ของ be แตให

ความหมายวาเปนผูถูกกระทํา (ในที่นี้ Radiation therapy เปนผูกระทํา มิใช
ผูถูกกระทํา) 

  4) ผิด เพราะ perfect participial phrase ใชแสดงการกระทําที่
เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงโดยสมบูรณกอนการกระทําอีกอยางหนึ่ง  

2. เฉลย 1) the world’s oldest playable musical instrument 
   เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตรไดคนพบเครื่องดนตรีที่เกาแกที่สุดใน

โลกที่ยังสามารถเลนได 
   the world’s oldest playable musical instrument = เครื่อง

ดนตรีที่เกาแกที่สุดในโลกที่ยังสามารถเลนได 
   เพราะเรียงลําดับคําไดถูกตอง ดังนี้ 
   possessive form + descriptive adjective + noun  
    (age) → (ability) → (purpose) 
 
   the world’s oldest playable musical instrument 
  2), 3) และ 4) เรียงลําดับคําผิด  
 
สรุปขาว (ขอ 3-6) 
 ไบรอัน โจเซฟ เฟย ทนายความชาวนิวซีแลนดอายุ 70 ป ไดรับโทษจําคุก 4 ป   
ฐานขโมยเงิน 700,000 ดอลลารนิวซีแลนด (15,700,000 บาท) จากลูกความสูงอายุ
รายหนึ่ง วิทยุนิวซีแลนดรายงานวาศาลแขวงไครสตเชิรชไดรับแจงวาลูกความลงชื่อ
มอบฉันทะใหเฟย ผูที่นําเงินของเขาไปเพื่อเลนการพนัน ทองเที่ยวตางประเทศ และ
ลงทุนในระยะเวลากวา 6 ปครึ่ง คณะลูกขุนไดตัดสินเมื่อเดือนที่แลววาเฟยมี
ความผิด และผูพิพากษากลาววาการกระทําของเขาเปนการทําลายความไววางใจใน
ระดับสูงที่สุด  
3. เฉลย 3) by withdrawing his client’s money from the bank  
   โจทยถามวา เฟยขโมยเงินจากลูกความของเขาอยางไร 
   by withdrawing his client’s money from the bank = โดย

ถอนเงินของลูกความจากธนาคาร 
   หาคําตอบไดจาก ... the client had signed over power of 

attorney to Fay, ... ในประโยคที่สอง หมายความวาลูกความของเฟยไดลง
ชื่อ (เซ็น) ในเอกสารยินยอมใหเฟยเบิกเงินของเขาจากธนาคารได 

  1) by robbing his client = โดยปลนลูกความของเขา 
  2) by taking the money when his client was away = โดย

หยิบเงินไปตอนที่ลูกความของเขาไมอยู 
  4) by borrowing the money without returning it = โดยยืม

เงินแลวไมคืน  
4. เฉลย 1) He was sent to prison for four years. 
   โจทยถามวา เกิดอะไรขึ้นกับเฟยในทายที่สุด 
   He was sent to prison for four years. = เขาถูกจําคุกเปน

เวลา 4 ป 
   หาคําตอบไดจากประโยคแรก โดยสังเกตที่ was jailed 
  2) He was jailed for six-and-a-half years. = เขาถูกจําคุกเปน

เวลา 6 ปครึ่ง 
  3) He was released because of his old age. = เขาถูกปลอยตัว

เนื่องดวยความชรา 
  4) He was not guilty because his client had signed over power 

to him. = เขาไมมีความผิด เพราะลูกความของเขาไดลงชื่อมอบอํานาจใหเขาแลว  
5. เฉลย 4) a break 
   โจทยถามวา “a breach” หมายความวาอยางไร 
   a break = การทําลาย 
   ตัวเลือกในโจทยขอนี้เปนคําที่สะกดคลายกัน แตมีความหมาย

แตกตางกันมาก เมื่อไดอานขาวนี้แลว ก็จะทราบวาการกระทําของเฟยนับวาเปน
การทําลายความไววางใจที่ไมนาเปนไปไดมากที่สุด และ a breach หมายถึง 
การละเมิด, การฝาฝน, การทําลาย เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่กําหนดใหแลว 
พบวาคําในตัวเลือก 4) อธิบายความหมายของ a breach ไดดีที่สุด 

  1) a blank = ชองวาง, ที่วาง (สําหรับเติมคํา/กรอกขอมูล) 
  2) a bleach = สารฟอกขาว 
  3) a brake = ที่หามลอรถ (เบรก)  
6. เฉลย 4) The client trusted his lawyer, but the lawyer took his 

money. 
   โจทยถามวา เรื่องกลับตาลปตรของเหตุการณนี้คืออะไร 
   The client trusted his lawyer, but the lawyer took his 

money. = ลูกความไวใจทนายความของเขา แตทนายความเอาเงินของลูกความไป 
   irony หมายถึง เรื่องที่ควรจะเปนแบบหนึ่ง แตในความเปนจริงแลว 

กลับเกิดผลลัพธขึ้นในทางตรงกันขาม จากเหตุการณที่ปรากฏในขาวนี้ ทนายความ
นาจะเปนคนที่ลูกความของเขาไวใจไดมากที่สุด แตกลับกลายเปนวาทนายความ
ยักยอกเงินของลูกความเสียเอง 

  1) A lawyer cannot be trusted. = ทนายความไวใจไมได 
  2) A lawyer cannot trust his client. = ทนายความไวใจลูกความ

ของเขาไมได 
  3) A judge was unreliable because he put a lawyer in jail. 

= ผูพิพากษาไมนาเชื่อถือ เพราะเขานําตัวทนายความเขาคุก 
  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


