
One afternoon in Radiator Springs, Mater the tow truck was 

giving his friend Guido f lying lessons. “Good, that’s good. 

Now, give it more throttle.”

afternoon  
(แอฟเทอรํนูน')  
ตอนบ่าย

tow truck (โท ทรัค) 
รถลาก

give sb lesson 
(กิฟวํ เลซ' เซิน) 
สอน

friend (เฟรนดํ) 
เพื่อน

flying (ไฟล' อิง) 
การบิน

good (กุด) ดี
give throttle  
(กิฟวํ ธรอท' เทิล) 
เร่งเครื่อง
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 Just then, Lightning McQueen drove up. When he heard 

what Mater was doing, he asked Mater how he had learned 

to fly.
 Mater smiled. “You see it all started when I was towing 

this here car to Propwash Junction. . . .”

just then (จัซทํ เธน) 
ในตอนนั้น

drove up (โดรฟว ํอพั) 
ขับมาถึง

heard (เฮริดํ) รู,้ ไดย้นิ
ask (แอซคํ) ถาม 
learn (เลิรํน) เรียนรู้
fly (ไฟล) บิน
smile (สไมลํ) ยิ้ม 
see (ซี) เห็น, รู้
all (ออล) ทั้งหมด
start (สตารํท) เริ่ม 
tow (โท) ลาก
this (ธิซ) นี้
here (เฮียรํ) ที่นี่
car (คารํ) รถ
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 Propwash Junction was a town full of airplanes. Mater 

pulled into the town’s service station to drop off the car he 

was towing. 

town (เทานํ) เมือง
full of (ฟุล ออฟวํ) 
เต็มไปด้วย

airplane (แอรํ' เพลน) 
เครื่องบิน

pull into (พุล อิน' ทู) 
จอดรถ 

service station 
(เซอรํ' วิซ สเต' ชัน) 
สถานีบริการ

drop off (ดรอพ ออฟ) 
ส่ง
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 Overhead, four jets thundered through the air. The jets 

left trails of smoke as they flew upward at an amazing 

speed.

 Mater realized the jets were a famous team of stunt 

airplanes. “Wow! The Falcon Hawks!”

overhead (โอ' เวอรํเฮด) 
เหนือศีรษะ

jet (เจท) เครื่องบินไอพ่น
thunder (ธัน' เดอรํ) 
เคลื่อนที่อย่างเร็ว

through (ธรู) ผ่าน
air (แอรํ) อากาศ
left (เลฟทํ) ทิ้งไว้
trail (เทรล) ร่องรอย
smoke (สโมค) ควัน
flew (ฟลู) บิน
upward (อัพ' เวิรํด) 
ขึ้นไป

amazing (อเม' ซ ิง)   
น่าทึ่ง

speed (สปีด) ความเร็ว
realize (เรีย' ไลซํ) 
ตระหนัก, รู้

famous (เฟ' เมิซ)  
ที่มีชื่อเสียง

team (ทีม) ทีม
stunt airplane  
(สตันทํ แอรํ' เพลน) 
เครื่องบินผาดโผน
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 Mater noticed a sign for Skipper’s Flight School. 

He drove inside and asked Skipper to teach him 

how to fly.

 Skipper was confused. “But, uh . . . you’re 

a tow truck.”

 That didn’t stop Mater. “The sign says 

you can teach anyone. Guaranteed!”

 Skipper couldn’t argue with 

that! He told Mater to get 

geared up.

notice (โน' ทิซ) 
สังเกตเห็น

sign (ไซนํ) ป้าย
flight school  
(ไฟลทํ สกูล)  
โรงเรียนการบิน

drove (โดรฟวํ) ขับ
inside (อินไซดํ')  
ข้างใน

ask (แอซคํ) ขอร้อง 
teach (ทีช) สอน
confused (เคินฟิวซํดํ') 
สับสน, งง

stop (สตอพ) หยุด
say (เซ) ระบุ
anyone (เอน' นีวัน) 
ใครก็ตาม 

guarantee (แกเรินที') 
รับประกัน

argue (อา' กิว) โต้เถียง
told (โทลดํ) บอก
get geared up  
(เกท เกียรํดํ อัพ) 
เตรียมตัว
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 Before long, Mater was transformed into a rickety airplane. 

He had wings, a propeller, rudders, and a pilot’s helmet. He 

couldn’t wait to get in the air. “All right, let’s do this!”

 After a wobbly start, Mater was airborne! “Yeee-hooo!”

before long   
(บิฟอรํ' ลอง) ไม่นาน

transform 
 (แทรนซํฟอรํม')  
แปลงโฉม

rickety (ริค' คิที) ผุพัง
wing (วิง) ปีก
propeller 
 (พระเพล' เลอรํ) ใบพัด
rudder (รัด' เดอรํ) 
หางเสือ

pilot (ไพ' เลิท) นักบิน
helmet (เฮล' มิท) 
หมวกนิรภัย 

couldn’t wait  
(คุด' เดินทํ เวท)  
อดใจรอแทบไม่ไหว

get in (เกท อิน) ขึ้นไป
wobbly (วอบ' บลี) 
โคลงเคลง

start (สตารํท) การเริม่ตน้ 
airborne (แอรํ' บอรํน) 
ที่ลอยอยู่กลางอากาศ
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 Just as he was getting the hang of flying, Mater caught 

his tow hook on some telephone wires. He sprang backward 

like a slingshot. “Wuh-uh-uh . . . Whoa!!!!”

 But instead of crashing, Mater starting flying backward! 

He was so proud of his new trick. “Look at me!”

 Skipper was impressed, too. “I really can teach anyone!”

just as (จัซทํ แอซ) 
ขณะที่

get the hang of 
sth (เกท เธอะ แฮง 
ออฟวํ) เรียนรู้

caught (คอท) เกี่ยว
tow hook (โท ฮุค) 
ตะขอลาก

telephone wire 
(เทล' ละโฟน ไวรํ)  
สายโทรศัพท์

sprang (สแปรง) 
กระเด้ง

backward (แบค' เวริดํ)  
ไปข้างหลัง

like (ไลคํ) เหมือน
slingshot (สลิง' ชอท) 
หนังสติ๊ก

instead of (อินสเตด 
ออฟวํ) แทนที่

crashing (แครช' ชิง) 
การตก 

proud of (เพราดํ ออฟว)ํ 
ภูมิใจ

new (นิว) ใหม่
trick (ทริค) ลูกเล่น
look (ลุค) มอง, ดู
impressed  
(อิม' เพรซทํ)  
ประทับใจ

too (ทู) เช่นกัน
really (เรีย' ลี) จริง ๆ
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 Meanwhile, the Falcon Hawks landed on a nearby runway. 

One of them had sprained his wing during practice, and the 

big air show was tomorrow! They had to find another stunt 

plane quickly—but where?

meanwhile (มีน' ไวล)ํ 
ในขณะเดียวกัน

land (แลนดํ) ลงจอด
nearby (เนียรํ' ไบ) 
ใกล้ ๆ

runway (รัน' เว) 
รันเวย์

sprain (สเปรน) เคลด็ 
during (ดุ' รงิ) ระหวา่ง
practice (แพรค' ทซิ) 
การซ้อม

big (บิก) ใหญ่
air show (แอรํ โช) 
งานแสดงการบิน

tomorrow (ทะมอ' โร) 
พรุ่งนี้

had to (แฮด ทู) ต้อง
find (ไฟนํดํ) หา
another(อะนธั' เธอร)ํ 
อื่น

quickly (ควิค' ลี) 
โดยเร็ว
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 Just then, Mater flew right above the Hawks. They had 

never seen a plane fly backward before!

 But Mater realized there was one trick Skipper hadn’t 

taught him. “How do you land this plane?” 

 Mater did manage to land—upside down!
 The Falcon Hawks were so impressed they asked Mater to 

join their team.

right (ไรทํ)  
พอดิบพอดี

above (อะบฟัว'ํ) เหนอื
never (เนฟ' เวอรํ) 
ไม่เคย

seen (ซีน) พบ, เห็น
before (บิฟอรํ') ก่อน
realize (เรีย' ไลซํ) 
ตระหนัก, รู้

taught (ทอช) สอน
manage to... 
(แมน' นิจ ทู)  
ทํา...สําเร็จ

upside down
 (อัพ' ไซดํ เดานํ) คว่ํา
join (จอยนํ) เข้าร่วม
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 The next day, the air-show arena was packed with 

cheering fans. When the announcer introduced the Falcon 

Hawks, the crowd went wild and looked to the sky.

 The stunt planes soared toward the stadium. Joining 

them was Mater. He had new wings, a helmet, and a slick 

paint job.

arena (อะรี' นะ)  
ลานจัดแสดง 

pack (แพค) อัดแน่น
cheering (เชีย' ริง) 
ที่ส่งเสียงเชียร์

announcer 
 (อะเนานํ' เซอรํ) 
โฆษก, ผู้ประกาศ

introduce (อนิทระดซู') 
แนะนํา

crowd (เคราดํ) ฝูงชน
went wild (เวนท ํไวลดํ)ํ 
ตื่นเต้นมาก

soar (ซอรํ) พุง่, ทะยาน
toward (ทอรํด) ไปยัง
stadium (สเต' เดียม) 
สนามกีฬา 

slick (สลิค) เงาวาว
paint job (เพนทํ จอบ) 
การทาสี
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