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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 3/3)  
  
Writing : Items 1-3  
Direction : Choose the best answer.   
1. Mrs.Tan .................... fish curry. She cooks it once a week. 
 1) loved 2) love 3) loves 4) loving   
2. Tom always .................... his homework .................... . 
 1) does / now   2) does / every day 
 3) do / now   4) do / every day  
3. After raining, the ground .................... with water. 
 1) cover   2) covering 
 3) covered   4) was covered 
 
Reading : Items 4-8  
Direction : Read the following passage, then answer the 

questions below. 
 Because goldfish can be kept easily in small ponds and 
aquariums, they make good pets, but like any other pets, they must 
have proper care and the right kind of place to live.  
 A two-inch fish requires a minimum of two gallons of water 
containing sufficient oxygen to support life. Some oxygen will make 
its way into the water of an aquarium from the air that touches the 
surface ; plants in an aquarium also help to furnish oxygen. Snails 
help to keep an aquarium clean. Thus, with plenty of plants and 
snails, the water in an aquarium does not have to be changed 
frequently.  
 It is important that goldfish not be overfed. They can be fed such 
things as dried insects and shrimp in addition to commercially 
prepared goldfish food, but they should never be fed more than once 
a day. Even then, they should not be given more food than can be 
consumed in about five minutes.   
4. Which of the following helps supply goldfish with oxygen? 
 1) insects 2) plants 3) shrimp 4) pets  
5. What helps to keep an aquarium clean? 
 1) dried shrimp   2) dried insects 
 3) commercial goldfish food 4) snails  
6. What is important to remember when feeding goldfish? 
 1) They should be fed more than once a day. 
 2) They should be fed fresh food. 
 3) They should be fed twice a day.  
 4) They should never be fed more than once a day. 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. Which has the same meaning as “overfed”? 
 1) overeat   2) overfresh 
 3) overload   4) overheavy  
8. Which has the opposite meaning of “minimum”? 
 1) adequate   2) rare 
 3) maximum   4) efficient 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) loves 
   คุณทันชอบแกงปลา เธอทําแกงปลาอาทิตยละครั้ง 
   loves = รัก, ชอบ 
   ประโยคที่กลาวถึงความรูสึกหรือรสนิยมในปจจุบันจะใช Present 

Simple Tense ประโยคนี้มีประธาน คือ Mrs.Tan ซึ่งเปนบุคคลหนึ่งคนที่ผู
พูดกลาวถึง (ประธานเอกพจน บุรุษที่ 3) จึงตองเติม s ตอทายคํากริยา   

2. เฉลย 2) does / every day 
   ทอมทําการบานของเขาทุกวันเสมอ 
   does = ทํา เปนกริยาแทของประโยค เติม es เพราะกริยาลงทาย

ดวย o และ Tom เปนนามเอกพจนซึ่งทําหนาที่เปนประธานของประโยคบอกเลา
ใน Present Simple Tense 

   every day = ทุกวัน เปนวลี (กลุมคํา) ที่ใชบอกความถี่ของกิจวัตร
หรือการกระทําในปจจุบัน จึงเหมาะที่จะนํามาใชในประโยคที่เปน Present 
Simple Tense   

3. เฉลย 4) was covered 
   หลังฝนตก พื้นดินถูกปกคลุมไปดวยน้ํา 
   was covered = ถูกปกคลุม 
   เปนรูปแบบประโยค Passive Voice ใชเนนกรรมหรือผูถูกกระทํา 

โดยนําผูถูกกระทํากริยามาขึ้นตนประโยค โครงสราง คือ Subject + Verb to 
be + V3 ประโยคนี้ใช was (กริยาชองที่ 2 ของ be) เพราะ ground เปนนาม
นับไมได ถือเปนประธานเอกพจน และกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต 

 
คําแปลเนื้อเรื่อง  
 เนื่องจากปลาทองสามารถถูกเลี้ยงไวในบอน้ําหรืออางปลาขนาดเล็กได พวกมัน
จึงเปนสัตวเลี้ยงที่ดี แตก็เหมือนกับสัตวเลี้ยงชนิดอื่นๆ พวกมันตองไดรับการดูแล
ที่เหมาะสม และชนิดของที่อยูอาศัยที่ถูกตอง 
 ปลาที่มีขนาด 2 นิ้ว จะตองการน้ําที่มีแกสออกซิเจนอยูอยางพอเพียง ปริมาณ 
2 แกลลอนเปนอยางนอย เพื่อใหดํารงชีวิตอยูได แกสออกซิเจนบางสวนจะเขามา
ผสมในน้ําผานทางอากาศที่สัมผัสกับผิวน้ํา พืชตางๆ ที่อยูในบอปลาก็จะชวยเพิ่ม
แกสออกซิเจนดวยเชนกัน พวกหอยทากจะชวยทําใหบอปลาสะอาดอยูตลอดเวลา 
ดังนั้น หากมีพืชน้ําและหอยทากอยูเปนจํานวนมาก น้ําในบอก็ไมจําเปนตองถูก
เปลี่ยนบอยๆ 

 มันเปนสิ่งสําคัญที่ปลาทองจะตองไมถูกใหอาหารมากเกินไป พวกมันสามารถ
ถูกใหอาหารจําพวกแมลงตากแหงหรือกุงเปนอาหารเสริมจากอาหารเม็ดสําเร็จรูป
สําหรับปลาทอง แตพวกมันไมควรถูกใหอาหารมากกวา 1 ครั้งตอวัน  ยิ่งไปกวานั้น 
พวกมันยังไมควรถูกใหอาหารในปริมาณที่มากเกินกวาที่จะกินไดหมดภายในเวลา
ประมาณ 5 นาที  
4. เฉลย 2) plants 
   plants = พืช 
   พืชชวยใหออกซิเจนแกปลาทอง 
  1) insects = แมลง 
  3) shrimp = กุง 
  4) pets = สัตวเลี้ยง  
5. เฉลย 4) snails 
   snails = หอยทาก 
   จากเนื้อเรื่อง หอยทากชวยใหอางปลาสะอาด 
  1) dried shrimp = กุงแหง 
  2) dried insects = แมลงแหง 
  3) commercial goldfish food = อาหารปลาทองแบบสําเร็จรูป (ซึ่ง

มีขายทั่วไปตามทองตลาด)  
6. เฉลย 4) They should never be fed more than once a day. 
   They should never be fed more than once a day. =      

ไมควรใหอาหารพวกมัน (ในที่นี้ คือ ปลาทอง) มากกวาวันละ 1 ครั้ง 
   ตรงกับที่ระบุไวในเนื้อเรื่อง 
  1) They should be fed more than once a day. = ควรให

อาหารพวกมันมากกวาวันละ 1 ครั้ง 
  2) They should be fed fresh food. = ควรใหอาหารสดแกพวกมัน 
  3) They should be fed twice a day. = ควรใหอาหารพวกมันวันละ 

2 ครั้ง  
7. เฉลย 1) overeat 
   overeat = กินมากเกินไป 
   overeat มีความหมายเหมือนกับ overfed (ถูกใหอาหารมากเกินไป, 

ไดรับอาหารมากเกินไป) 
  2) overfresh และ 4) overheavy ไมมีความหมาย เพราะคําเหลานี้

ไมมีใชในภาษาอังกฤษ  
  3) overload = บรรทุกน้ําหนักเกิน, เพิ่มภาระเกินจําเปน, ใชไฟฟา

มากเกินไป  
8. เฉลย 3) maximum 
   maximum = (ปริมาณ/จํานวน) มากที่สุด 
   คําที่มีความหมายตรงกันขามกับนอยที่สุด (minimum) คือ มาก

ที่สุด (maximum) 
  1) adequate = เพียงพอ 
  2) rare = หายาก, (เนื้อสัตว) สุกแตเพียงดานนอก/สุกๆ ดิบๆ 
  4) efficient = มีประสิทธิภาพ 
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