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Read the following passage, then answer the questions.  
 The Hubble Space Telescope is surely the most popular satellite 
observatory ever. Its stunning photographs of nebulae, distant 
galaxies and disks around stars have graced the front pages of many 
newspapers for almost 20 years. Launched in 1990 from the space 
shuttle Discovery, the spacecraft is about the size of a double-decker 
bus, 13 m long, 4 m across and weighing 11000 kg. It carries an 
astronomical telescope whose mirror is 2.4 m across and a suite of 
cameras and electronic detectors that are able to take crystal clear 
images, in visible and ultraviolet light and the infrared. Hubble’s 
power lies in the fact it is located above the atmosphere so its 
photographs are not blurred. Now getting old, Hubble’s fate is 
uncertain. NASA may upgrade its instruments but that would require 
a manned shuttle crew, or it may terminate its programme and 
either rescue the craft for posterity or crash it safely into the ocean.  
1. The most suitable title for this passage is .................... . 
 1) The Space Shuttle 
 2) The Hubble Space Telescope 
 3) The Photographs of Nebulae 
 4) The Popular Satellite Observatory  
2. The word “Launched” probably means .................... . 
 1) built 2) sent 3) found 4) used  
3. According to the passage, the spacecraft is as big as a(n) .................... . 
 1) space station   2) plane 
 3) aircraft   4) double-decker bus  
4. According to the passage, all of the following were carried by the 

spacecraft except .................... . 
 1) double-decker buses 2) cameras 
 3) electronic detectors 4) an astronomical telescope  
5. The photographs taken by the Hubble are not blurred 

because .................... . 
 1) it is launched from the space shuttle 
 2) it is located above the atmosphere 
 3) its mirror was replaced by the new one 
 4) it is the best and latest telescope  
6. The word “terminate” can be replaced by .................... . 
 1) start 2) improve 3) stop 4) upgrade  
7. According to the passage, all of the following might be NASA’s 

plan for the Hubble Space Telescope except .................... . 
 1) to terminate its programme 2) to upgrade its programme 
 3) to crash it into the ocean 4) to rescue the shuttle crew 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําศัพทที่นาสนใจ 
observatory (n.) = หอดูดาว 
stunning (adj.) = สวยงามยิ่ง ชวนใหตะลึง 
nebula (n.) = แกสที่รวมตัวกันจนดูคลายเมฆที่ลอยอยูในอวกาศ (รูปพหูพจน 
คือ nebulae) 
disk (n.) = แสงที่เปลงจากบรรยากาศของดาวฤกษ 
grace (v.) = ประดับ ตกแตง 
spacecraft (n.) = ยานอวกาศ รวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตรที่สงไปนอกชั้น
บรรยากาศของโลก 
double-decker (adj.) = สองชั้น 
whose (pron.) = ที่มี 
crystal clear (adj.) = ชัดเจนมาก 
visible light (n.) = แสงที่นัยนตาของมนุษยรับรูได มีความยาวคลื่นระหวาง 
380-750 นาโนเมตร 
manned (adj.) = มีคนคอยควบคุมอยู 
crew (n.) = ลูกเรือ พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะที่พาหนะกําลังออกเดินทาง 
กลุมคนที่ทําภารกิจรวมกัน 
posterity (n.) = คนรุนหลัง  
1. เฉลย 2) The Hubble Space Telescope 
   ชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเรื่องนี้ คือ “The Hubble Space 

Telescope”  
   The Hubble Space Telescope = กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล 
   เพราะครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องนี้ทั้งหมด 
  1) The Space Shuttle = กระสวยอวกาศ 
  3) The Photographs of Nebulae = ภาพถายเนบิวลาตางๆ 
  4) The Popular Satellite Observatory = หอดูดาวที่สงไปยัง

อวกาศยอดนิยม  
2. เฉลย 2) sent 
   คําวา “Launched” อาจแปลไดวา ถูกสงไป 
   sent = ถูกสงไป 
   เพราะกริยา launch มีความหมายวา ปลอย ยิงขึ้นไป 
  1) built = ถูกสรางขึ้น 
  3) found = ถูกพบ 
  4) used = ถูกใช  
3. เฉลย 4) double-decker bus 
   จากเนื้อเรื่อง กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิลมีขนาดใหญเทากับรถ

ประจําทางสองชั้น 
   double-decker bus = รถประจําทางสองชั้น  

   กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิลยาว 13 เมตร เสนผานศูนยกลาง   
4 เมตร หนัก 11000 กิโลกรัม (11 ตัน)  มีขนาดใกลเคียงกับรถประจําทางสองชั้น 

  1) space station = สถานีอวกาศ 
  2) plane = เครื่องบิน 
  3) aircraft = อากาศยาน  
4. เฉลย 1) double-decker buses  
   จากเนื้อเรื่อง สิ่งของทุกอยางตอไปนี้ไดบรรทุกไปกับกลองโทรทรรศน

อวกาศฮับเบิล ยกเวน รถประจําทางสองชั้น 
   double-decker buses = รถประจําทางสองชั้น 
   เพราะรถประจําทางสองชั้นนํามาใชเพื่อเปรียบเทียบขนาดกับ   

กลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล ไมใชสิ่งของที่นําไปปลอยไวในอวกาศ 
  2) cameras = กลองถายภาพ 
  3) electronic detectors = ตัวจับอิเล็กทรอน 
  4) an astronomical telescope = กลองโทรทรรศนที่ใชในทาง  

ดาราศาสตร  
5. เฉลย 2) it is located above the atmosphere 
   รูปภาพที่ถายดวยกลองถายภาพที่ติดตั้งไปกับกลองโทรทรรศน

อวกาศฮับเบิลคมชัด เพราะวามันลอยอยูเหนือชั้นบรรยากาศ 
   it is located above the atmosphere  = มันลอยอยูเหนือชั้น

บรรยากาศ 
   เมื่อกลองถายภาพและกลองโทรทรรศนอยูเหนือชั้นบรรยากาศของโลก 

ก็ยอมเขาใกลเทหฟากฟา (วัตถุในอวกาศ อาทิเชน ดาวฤกษ ดาวเคราะห)      
ที่ตองการถายภาพไวไดมากขึ้นโดยไม มีแสงตางๆ และสารที่อยู ในชั้น
บรรยากาศรบกวน ภาพถายที่ไดก็คมชัดยิ่งขึ้น 

  1) it is launched from the space shuttle = มันถูกปลอยจาก
กระสวยอวกาศ 

  3) its mirror was replaced by the new one = กระจกของ
กลองโทรทรรศนเปลี่ยนเปนอันใหม 

  4) it is the best and latest telescope = เปนกลองโทรทรรศนที่
ดีที่สุดและใหมลาสุด  

6. เฉลย 3) stop  
   คําวา “terminate” แทนที่ดวยคําวา “stop” ได 
   stop = หยุด 
   เพราะ terminate หมายถึง จบ สิ้นสุด ยุติ ใกลเคียงกับ stop  

จึงพอจะนํามาใชแทนกันได 
  1) start = เริ่ม กอตั้ง ติดเครื่อง 
  2) improve = ปรับปรุง พัฒนา  
  4) upgrade = เลื่อนขึ้น ยกระดับ ปรับปรุง  
7. เฉลย 4) to rescue the shuttle crew 
   จากเนื้อเรื่อง ทุกขอตอไปนี้อาจเปนแผนการของนาซาสําหรับจัดการ

กับกลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล ยกเวน ชวยชีวิตลูกเรือกระสวยอวกาศ 
   to rescue the shuttle crew = ชวยชีวิตลูกเรือกระสวยอวกาศ 
   เพราะไมตรงกับขอมูลที่กลาวไวในเนื้อเรื่อง 
  1) to terminate its programme = ยุติแผนงานของมัน 
  2) to upgrade its programme = ยกระดับแผนงานของมัน 
  3) to crash it into the ocean = ทําใหตกลงในมหาสมุทร 
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