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Read the scoop below, then answer the questions.  
 “I travelled to the UK to study English and put together a band 
for my English-language album project,” says Thai rock star Sek 
Loso. “But I never expected I’d work with a world-class producer. 
It’s better than anything I’ve ever dreamed of!” 
 The guitarist hero, son of itinerant rice farmers, was talking at 
this “Sek Loso: The Road to Glastonbury Festival” press conference 
(he and his band played at the famous English rock festival in June, 
along with the Meltdown Festival). 
 The world-class producer he refers to is Owen Morris, who 
worked on the Oasis albums “Definitely Maybe” and “(What’s the 
Story) Morning Glory?” and with the bands New Order, Ash and 
The Verve. 
 Morris was in Bangkok recently to finish Sek’s first English-language 
album, “For God’s Sake”, and while here spoke to the Bangkok Post. 
He explained that he heard about Sek through “the legendary Mr. 
Tim Carr”, the A&R man behind the success of the Beastie Boys, 
Megadeth and Ash. Carr had sent him some demos. 
 “I liked the songs - songs like “I Wish I Could”. Then I arrived in 
Bangkok, met Sek and we started recording that night. We did four 
songs and it was behind the mixing desk.” He brought ex-Oasis 
rhythm guitarist Paul “Bonehead” Arthurs to join the band. 
 “When Owen played me Sek’s songs,” said Bonehead, “I could 
hear myself in that band because it reminded me of ten years ago, 
when Oasis came about. It’s exactly what Sek’s doing.” 
 “What I like is that he plays good, honest rock ‘n’ roll music, 
guitars, bass, drums, with good chords and good melodies. He’s not 
pretending. He’s not trying to be like somebody else, not following 
the trend.” 
 Bonehead found himself working with a seasoned performer. Sek 
was already a huge success in Thailand, his nine albums having 
sold at least a million copies each. But Sek knew there was more. 
 According to his website, in 2003, he read a Jimi Hendrix 
biography, and was inspired to follow the Hendrix game plan and 
move to England, where he enrolled in an English language school 
for a six-month intensive course. “He now speaks near perfect English 
with a posh accent!” 
     (Britain in Thailand July-August, 2005:18)  

1. What song likely inspired Morris to make his decision to work with Sek? 
 1) I Wish I Could  2) For God’s Sake 
 3) Morning Glory  4) Definitely Maybe 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. How did Bonehead hear Sek’s songs for the first time? 
 1) Owen played them. 
 2) Carr introduced them. 
 3) He read the lyrics 10 years ago. 
 4) He heard about them from Oasis.  
3. Which word in the scoop means causing to remember? 
 1) Inspire 2) Expect 3) Explain 4) Remind  
4. Which phrase in the scoop indicates that Carr has supported 

many artists and made them famous? 
 1) The legendary  2) The A&R man 
 3) Behind the success of 4) Not following the trend  
5. Which word or phrase in the scoop means lately or not long ago? 
 1) While 2) Recently 3) Definitely 4) Came about  
6. Which word in the scoop means to describe or to make clear? 
 1) Pretend 2) Remind 3) Expect 4) Explain  
7. What is the main reason to mention that Sek is from a farming 

family? It signifies that .................... . 
 1) he likes to be a farmer 
 2) he expects to work in a farm 
 3) he was poor, but he is rich now 
 4) he would like to stay with a farming family  
8. What is the main task Morris planned to do for his visit to Bangkok? 
 1) To start planning for Sek’s concerts. 
 2) To be interviewed by Bangkok Post. 
 3) To explain how he feels about Sek’s songs. 
 4) To finish Sek’s first English-language album.  
9. Who played the guitar for Sek’s English album? 
 1) Tim Carr   2) Jimi Hendrix 
 3) Owen Morris   4) Bonehead (Paul Arthurs)  
10. Which point does this scoop focus on? 
 1) Sek’s success 
 2) Studying English in England 
 3) Famous rock artists in Europe 
 4) Working with a world-class producer 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) I Wish I Could 
   หาคําตอบไดจาก I liked the songs - songs like “I Wish I 

Could”. Then I arrived in Bangkok, met Sek and we started 
recording that night. ในยอหนาที่ 5 เนื่องจากโจทยถามวา เพลงอะไร
บันดาลใจให Morris ตัดสินใจรวมงานกับ Sek 

2. เฉลย 1) Owen played them. 
   โจทยถามวา Bonehead ไดยินเพลงของเสกครั้งแรกไดอยางไร 
   Owen played them. = โอเวนเลน/เปด(เพลงเหลานั้น) 
   สรุปไดจากยอหนาที่ 6  
3. เฉลย 4) Remind 
   โจทยถามวา คําใดในเนื้อเรื่องมีความหมายวาทําใหจดจําได 
   Remind = เตือนความจํา ทําใหจําได 
   สังเกตไดจาก I could hear myself in that band because it 

reminded me of ten years ago, when Oasis came about. ในยอหนาที่ 6  
4. เฉลย 3) Behind the success of 
   โจทยถามวา วลีใดแสดงใหเห็นวา Carr ไดสงเสริมศิลปนมาแลว

หลายคนและทําใหพวกเขามีชื่อเสียง 
   behind the success of = อยูเบื้องหลังความสําเร็จของ... 
   หาคําตอบไดจาก ... “the legendary Mr. Tim Carr”, the A&R 

man behind the success of the Beastie Boys, ... . ในยอหนาที่ 4  
5. เฉลย 2) Recently 
   โจทยถามวา คําใดหรือวลีใดในเนื้อเรื่องมีความหมายวาเร็วๆ นี้ 
   Recently = เมื่อเร็วๆ นี้ 
   สังเกตไดจาก Morris was in Bangkok recently to finish 

Sek’s first English-language album, ... . ในยอหนาที่ 4  
6. เฉลย 4) Explain 
   โจทยถามวา คําใดหรือวลีใดในเนื้อเรื่องมีความหมายวาอธิบาย หรือ   

ทําใหเขาใจไดชัดเจน 
   Explain = อธิบาย 
   หาคําตอบไดจาก He explained that he heard about Sek 

through “the legendary Mr. Tim Carr”, the A&R man behind the 
success of the Beastie Boys, Megadeth and Ash. ในยอหนาที่ 4  

7. เฉลย 3) he was poor, but he is rich now 
   อะไรคือเหตุผลหลักที่ระบุในเนื้อเรื่องวา Sek มาจากครอบครัว

ชาวนา? เพื่อสื่อวา เขาเคยยากจนมากอน แตปจจุบันร่ํารวยขึ้นแลว 
   he was poor, but he is rich now = เขาเคยยากจนมากอน 

แตปจจุบันร่ํารวยขึ้นแลว  
8. เฉลย 4) To finish Sek’s first English-language album. 
   โจทยถามวา อะไรคือภารกิจหลักที่ Morris วางแผนจะทําเมื่อมาที่

กรุงเทพฯ 
   To finish Sek’s first English-language album. = เพื่อทํา

อัลบั้มเพลงสากล (ภาษาอังกฤษ) ของ Sek ใหเสร็จ 
   หาคําตอบไดจากประโยคแรกของยอหนาที่ 4  
9. เฉลย 4) Bonehead (Paul Arthurs) 
   ตีความไดจาก He brought ex-Oasis rhythm guitarist Paul 

“Bonehead” Arthurs to join the band. ในยอหนาที่ 5 เพราะโจทยถามวา 
ใครเปนผูเลนกีตารในอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษของ Sek  

10. เฉลย 1) Sek’s success 
   โจทยถามวา ขาวนี้เนนที่เรื่องใด  
   Sek’s success = ความสําเร็จของ Sek 
   เพราะขาวนี้เกี่ยวของกับ Sek เนื่องจากเขาจะไดทําอัลบั้มเพลงสากล

เปนภาษาอังกฤษ โดยมีโอกาสไดรวมงานกับศิลปนและผูมีชื่อเสียงระดับโลก   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


