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วิชา ภาษาอังกฤษ (9 วิชาสามัญ) 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 2/3)  
  
Direction : Choose the word or phrase which best 

completes the passage.  
 You’ve always heard that carrots are good for your eyes. But now 
it’s time to start steaming broccoli too. Researchers at Johns Hopkins 
University School of Medicine in Baltimore have discovered that 
sulforaphane, an antioxidant in broccoli and other cruciferous 
vegetables such as cabbage and cauliflower, can .........1........ eyes 
from ultraviolet (UV) light damage; .........2........ such damage can lead 
to macular .........3........, the leading cause of age-related blindness. 
 Broccoli sprouts _ three-day-growth broccoli plants found in your 
grocery store’s .........4........ produce section _ offer the most 
highly .........5........ source of sulforaphane, says lead researcher Paul 
Talalay, M.D., a professor of pharmacology. Just 1 ounce of broccoli 
sprouts packs .........6........ nutritional punch as 20 ounces (or 2.5 cups) 
of broccoli. 
 The study, which exposed human retinal cells to .........7........ UVA 
light, showed that cells treated with sulforaphane were three times 
more resistant to damage than untreated cells. And greater 
protection came from larger .........8........ _ so the more broccoli you 
eat, the better. 
 Benefits extend .........9........ the eyes, says Talalay. His earlier 
studies indicated that sulforaphane also may .........10........ tumor 
growth; kill stomach bacteria that can cause ulcers; and help prevent 
high blood pressure, heart disease and stroke. “There are many 
reasons for believing that the skin and other organs would be 
protected as well,” he adds.  
1. 1) avoid 2) allow 3) prevent 4) protect  
2. 1) on time   2) over time 
 3) by the time   4) at this time  
3. 1) erosion   2) degeneration 
 3) decomposition  4) contamination  
4. 1) defrosted   2) eliminated 
 3) refrigerated   4) perpetuated  
5. 1) created   2) deviated 
 3) originated    4) concentrated  
6. 1) as 2) the same  3) such as 4) the same as  
7. 1) intense 2) radiate 3) reflect 4) deduce  
8. 1) doses 2) sizes 3) areas 4) qualities  
9. 1) over 2) into 3) beyond 4) through  
10. 1) induce 2) inhibit 3) inherit 4) inhabit 

 
 
 
 
 
 
 
     

เฉลย 
 
 เคยไดยินกันมาตลอดวาแครอทดีตอดวงตา แตตอนนี้เห็นทีตองหันมาลวก 
บรอคโคลีทานดวย เหลานักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยจอหน 
ฮอปคินส ในบัลติมอร ไดคนพบวาซัลโฟราเฟน ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่พบ
ในบรอคโคลีและผักจําพวกกะหล่ําชนิดอื่นๆ อยางกะหล่ําปลีและดอกกะหล่ํา สามารถ
ปกปองดวงตาไมใหรังสีอัลตราไวโอเล็ต (ยูวี) ทําลายได หากดวงตาไดรับรังสียูวี
ครั้งแลวครั้งเลาในระยะยาว ก็จะทําใหแมคิวลาเสื่อม ซึ่งเปนสาเหตุอันดับตนๆ 
ของสายตาเสื่อมตามวัย 
 นายแพทยพอล ทาลาเลย ศาสตราจารยดานเภสัชวิทยา หัวหนานักวิจัยชุดนี้
กลาววาหนอ/ตนออนบรอคโคลีที่ใชเวลาเพาะเพียง 3 วัน ซึ่งหาซื้อไดจากแผนก
อาหารแชเย็นในรานชํา เปนแหลงของซัลโฟราเฟนที่ยอดเยี่ยมที่สุด หนอ/ตนออน 
บรอคโคลีเพียง 1 ออนซ (ประมาณ 28 กรัม) อัดแนนไปดวยสารอาหารเทียบเทา 
บรอคโคลี 20 ออนซ (2 ถวยตวงครึ่ง) 
 การทดลองโดยใหเซลลเรตินาของมนุษยสัมผัสกับรังสียูวีเอ (UVA) ที่แรง 
แสดงใหเห็นวาเซลลที่ไดรับซัลโฟราเฟนจะทนตอรังสีมากกวาและถูกทําลายลงนอย
กวาเซลลที่ไมไดรับซัลโฟราเฟนถึง 3 เทา และปริมาณที่รับประทานใหมากขึ้นก็จะ
ชวยปกปองไดมากขึ้น ฉะนั้น ยิ่งคุณทานบรอคโคลีมากเทาไร ก็จะยิ่งดีตอดวงตา
มากขึ้นเทานั้น  
 ทาลาเลยกลาววาประโยชนของซัลโฟราเฟนยังมีตอรางกายสวนอื่นๆ นอกเหนือจาก
ดวงตา งานศึกษาวิจัยชิ้นกอนๆ ของเขาระบุวาซัลโฟราเฟนชวยยับยั้งการเจริญของ
เนื้องอก ฆาแบคทีเรียที่กอใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และชวยปองกันความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ และเสนเลือดในสมองแตก/อุดตันไดอีกดวย เขาเสริมอีกวา   
“มีเหตุผลมากมายที่จะเชื่อไดวาผิวหนังและอวัยวะอื่นๆ ก็ไดรับการปกปองเชนกัน”  
1. เฉลย 4) protect 
   protect = ปกปอง, ปองกัน 
   ใชกับการปองกันอันตรายจากสิ่งภายนอก 
  1) หลีกเลี่ยง 
  2) ปลอยใหเกิด, อนุญาต 
  3) ปองกันไมใหเกิดขึ้น  
2. เฉลย 2) over time 
   ในที่นี้ หมายถึง ในชวงเวลาที่นาน, ในระยะยาว 
  1) ตรงเวลา 
  3) ในชวงเวลา 
  4) ในขณะนี้  
3. เฉลย 2) degeneration 
   degeneration = การเสื่อมสภาพ 
  1) การกัดเซาะ, การผุกรอน (ตามธรรมชาติ) 
  3) การยอยสลาย, การเนาเปอย 
  4) การปนเปอน, การทําใหสกปรก  

4. เฉลย 3) refrigerated 
   refrigerated = ซึ่งอยูในที่ที่ปรับอุณหภูมิใหเย็น, ซึ่งแชเย็นไว 
  1) ซึ่งถูกทําใหเปลี่ยนจากอุณหภูมิเยือกแข็งเปนอุณหภูมิปกติ 
  2) ถูกขจัดออกไป 
  4) ถูกทําใหคงอยูตอไป  
5. เฉลย 4) concentrated 
   concentrated = ถูกทําใหเขมขนขึ้น, มีปริมาณหนาแนนเพิ่มขึ้น 
  1) ถูกสรางขึ้น 
  2) ถูกเบี่ยงเบน, ถูกฝาฝน 
  3) กําเนิดขึ้น, ริเริ่มขึ้นจาก  
6. เฉลย 2) the same 
   the same = เหมือนกับ, เทากับ 
   สังเกตวาในประโยคมี ...as อยูแลว คําตอบที่ควรพิจารณา คือ 

ตัวเลือก 1) และ 2) เมื่อพิจารณาทุกคําในประโยคแลว พบวาคําตอบที่
เหมาะสมที่สุด คือ ตัวเลือก 2) 

  1) as ... as ใชเพื่อเปรียบเทียบวาเทากัน แตตองใชรวมกับ much 
ไดเปน as much nutritional punch as 

  3) เชน, อาทิเชน ใชเพื่อยกตัวอยาง จึงใชในบริบทนี้ไมได 
  4) ผิด เพราะในประโยคมี as อยูแลว มิฉะนั้น จะซ้ําซอนกัน  
7. เฉลย 1) intense 
   intense = รุนแรง, จัด, เต็มที่ 
   ดูจากคําทั้งหมดในประโยค กริยา exposed ... to ตองตามดวย

คํานาม (ในที่นี้ คือ UVA light) ดังนั้น คําที่อยูขางหนาคํานามจะตองเปน
คําคุณศัพท ซึ่ง intense เปนคําคุณศัพท จึงใชในประโยคนี้ได 

  2) สองแสง, แผ, กระจาย 
  3) สะทอน 
  4) อนุมาน  
8. เฉลย 1) doses 
   doses = ปริมาณ 
   โดยปกติ doses มักจะใชกลาวถึงปริมาณยาที่กําหนดใหรับประทาน

แตละครั้ง เพื่อใหสุขภาพดีขึ้น ในที่นี้ใชกลาวถึงปริมาณของ sulforaphane  
ซึ่งมีคุณสมบัติทางยาเพื่อปองกันสายตาจากรังสียูวี จึงใช doses ในบริบทนี้ได 

  2) ขนาด 
  3) พื้นที่, บริเวณ, แขนงวิชา, ขอบขาย 
  4) คุณภาพ, คุณลักษณะ  
9. เฉลย 3) beyond 
   แปลวา นอกเหนือจาก, มากไปกวา, ไกลไปกวา 
  1) เหนือ, ขางบน 
  2) เขาสู, ไปยัง 
  4) ผาน, ทะลุ  
10. เฉลย 2) inhibit 
   inhibit = ขัดขวาง, ยับยั้ง, ปองกันไมใหเกิด 
  1) ทําใหเกิด, ชักจูง, เหนี่ยวนํา 
  3) สืบทอด, รับชวง, ไดรับลักษณะทางพันธุกรรม 
  4) อาศัยอยู (ใน) 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 
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