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Direction : Choose the word which best completes each 

blank in the passage.  
 The beauty of the dark night sky is becoming harder and harder 
to see due to the glow of lights from our cities. On clear ..........1.......... 
throughout history, people have been able to look upward 
and ..........2.......... a brightly lit backbone of stars stretched across the 
heavens. This is ..........3.......... the Milky Way, and we now know that 
we are ..........4.......... towards the central plane of our Galaxy when 
we gaze at it. Even in large cities 50 years ago it was possible to see 
the ..........5.......... stars and the Milky Way’s swath, but nowadays 
hardly any stars are ..........6.......... from towns and even the 
countryside views of the heavens are ..........7.......... by yellow smog. 
The vista that has inspired generations before us is becoming 
obscured. Sodium street ..........8.......... are the main culprit, especially 
ones that waste light by shining ..........9.......... as well as down. 
Groups worldwide, such as the International Dark-Sky Association, 
which includes astronomers, are now campaigning for curbs on light 
pollution, so that our ..........10.......... out to the universe is preserved.  
1. 1) days 2) nights 3) lights 4) spaces  
2. 1) see 2) realize 3) perceive 4) find  
3. 1) seen 2) found 3) accepted 4) called  
4. 1) searching 2) examining 3) looking 4) going  
5. 1) brightest 2) darkest 3) dimmest 4) clearest   
6. 1) hidden 2) visible 3) distant 4) bright  
7. 1) washed up   2) washed over 
 3) washed out   4) washed down  
8. 1) signs 2) floors 3) surfaces 4) lights  
9. 1) upwards 2) further 3) steadily 4) downwards   
10. 1) knowledge 2) perception 3) view 4) beauty 
 

เฉลย 
 
คําศัพท พรอมคําอธิบาย 
backbone (n.) = กระดูกสันหลัง, แกนหลัก 
star (n.) = ดาว, ดาวฤกษ  
heavens (n.) = ทองฟา [มักใชในวรรณคดี] 
galaxy (n.) = ดาราจักร เปนหนวยยอยของจักรวาล  
streetlight (n.) = โคมไฟสองสวางริมทาง [เขียน street กับ light ใหติดกันหรือ
แยกกันก็ได] นิยมใชหลอดไฟโซเดียม (sodium-vapour lamp)  
curb (n.) = การควบคุม, การยับยั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
  
 ความงดงามของทองฟาในยามค่ําคืนเริ่มมองเห็นไดยากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจาก
แสงที่ปลอยออกมาจากหลอดไฟตามเมืองตางๆ คืนที่ทองฟาโปรงตลอดชวงเวลาที่
ผานมาในอดีต ผูคนแหงนขึ้นแลวมองเห็นแถบของดาวตางๆ ที่สองประกายชัดเจน
เปนแนวยาวพาดผานฟากฟาได แถบของดาวที่เห็นนี้เรียกกันวา ทางชางเผือก และ
เราก็ทราบกันในปจจุบันวาเมื่อเราจองมองทางชางเผือก ก็เทากับวาเรากําลังมองไป
ยังระนาบแกนกลางของแกแล็กซีที่โลกของเราอยู แมกระทั่งในเมืองใหญเมื่อ 50 ป
กอน ผูคนอาจมองเห็นดาวที่สวางที่สุดและแนวของทางชางเผือกได แตทุกวันนี้
แทบจะมองไมเห็นดาวจากในเมืองเลย หรือแมแตทัศนวิสัยบนทองฟายามค่ําคืนใน
ชนบทก็ถูกทําลายดวยหมอกควันสีเหลืองๆ ทัศนียภาพของทองฟาที่ไดสรางแรง
บันดาลใจใหแกคนรุนกอนๆ กําลังจะพรามัวลง ตัวการหลักๆ ก็คือแสงจากโคมไฟ
ริมทาง ซึ่งใชหลอดไฟที่บรรจุโซเดียม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลอดไฟที่สองแสงขึ้นไป
ขางบนโดยเปลาประโยชนเชนเดียวกับที่สองแสงลงขางลาง กลุมตางๆ ทั่วโลก อาทิเชน 
สมาคมดารคสกายระหวางประเทศ (International Dark-Sky Association 
หรือ IDA) ซึ่งมีสมาชิกเปนนักดาราศาสตรหลายราย ตางก็กําลังรณรงคใหยับยั้ง
มลภาวะทางแสง เพื่อสงวนทัศนียภาพที่เห็นออกไปยังจักรวาลเอาไว  
1. เฉลย 2) nights 
   nights (n.) = กลางคืน 
   เปนนามที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  1) days (n.) = วัน, กลางวัน 
  3) lights (n.) = หลอดไฟ 
  4) spaces (n.) = ที่วาง  
2. เฉลย 1) see 
   see (v.) = มองเห็น 
   เปนกริยาที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
  2) realize (v.) = ตระหนัก, เขาใจ 
  3) perceive (v.) = รับรู, เขาใจ 
  4) find (v.) = พบ  
3. เฉลย 4) called 
   called (v.) = เรียก 
   ใชรูปกริยาไดเหมาะสมกับรูปประโยค Passive Voice โครงสราง 

คือ Verb to be + V3 และ called ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 3 (เรียกวา Past 
Participle) ของกริยา call ก็ใหความหมายที่เหมาะสมกับบริบทอีกดวย 

  1) seen (v.) = มองเห็น 
  2) found (v.) = พบ 
  3) accepted (v.) = ยอมรับ 
 หมายเหตุ to be called ซึ่งใชโครงสรางตามรูปแบบประโยค Passive Voice 

สามารถนํามาใชบอกชื่อของสิ่งตางๆ รวมถึงแนะนําตัวเองได ใหความหมายวา 
เรียกวา ... , มีชื่อวา ...  

4. เฉลย 3) looking 
   looking (v.) = มอง 
   เพราะอนุประโยคนี้ใช Present Continuous Tense กริยาหลัก

จึงตองอยูในรูป Present Participle (Ving) นอกจากนี้ look ซึ่งทําหนาที่เปน
กริยาหลักก็มีความหมายเหมาะสมกับบริบทดวย 

  1) searching (v.) = คนหา 
  2) examining (v.) = ตรวจสอบ 
  4) going (v.) = ไป  
5. เฉลย 1) brightest 
   brightest (adj.) = สวางที่สุด 
   ใชรูปคุณศัพทขั้นสุด (superlative adjective) ไดถูกตอง และให

ความหมายไดเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
  2) darkest (adj.) = มืดที่สุด 
  3) dimmest (adj.) = สลัวที่สุด 
  4) clearest (adj.) = ชัดที่สุด   
6. เฉลย 2) visible 
   visible (adj.) = มองเห็นได 
   เปนคุณศัพทที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด สังเกตได

จาก are และ hardly 
  1) hidden (adj.) = ซึ่งซอนอยู, แอบแฝง 
  3) distant (adj.) = ระยะไกล 
  4) bright (adj.) = สวาง  
7. เฉลย 3) washed out 
   washed out = ทําลาย 
   เปน phrasal verb ที่ใหความหมายไดเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
  1) washed up = ลาง (ทําความสะอาด), พัดเขาฝง 
  2) washed over = ไมมีผลกระทบตอ ... , สาด/พัดเขามา 
  4) washed down = ดื่มเครื่องดื่มตามหลัง, ลางใหทั่วถึง 
 เพิ่มเติม phrasal verb เกิดจากกริยา + บุพบท มีความหมายตางไปจากกริยา

เดิม อาทิเชน figure out = เขาใจ, แนใจ run across = พบโดยบังเอิญ  
8. เฉลย 4) lights 
   lights (n.) = โคมไฟ 
   เปนนามที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด เพราะเมื่อเติม

ลงในชองวางแลว จะไดคําวา streetlights ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องทั้งหมดได  
  1) signs (n.) = สัญลักษณ, ปาย 
  2) floors (n.) = พื้น, ชั้น(ของอาคาร) 
  3) surfaces (n.) = พื้นผิว  
9. เฉลย 1) upwards 
   upwards (adv.) = ขึ้นขางบน 
   เปนกริยาวิเศษณที่ มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่ สุด 

สังเกตไดจากวลี as well as down ทายประโยค 
  2) further (adv.) = ไกลยิ่งขึ้น, เพิ่มเติม 
  3) steadily (adv.) = อยางตอเนื่อง, อยางแนวแน 
  4) downwards (adv.) = ลงขางลาง  
10. เฉลย 3) view 
   view (n.) = ทัศนียภาพ, การมองเห็น 
   เปนนามที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
  1) knowledge (n.) = ความรู 
  2) perception (n.) = การรับรู 
  4) beauty (n.) = ความงาม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ใชรูป Past Participle ไดถูกตอง 
แตความหมายไมสอดคลองกับบริบท 

ใชรูป Present Participle 
ไดถูกตอง แตความหมาย 
ไมเหมาะสม 


