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แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชว้ิธีการสอนแบบ KWL Plus  
เร่ือง The Royal Projects กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                    
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 41 มีทั้งหมดจ านวน                   
6  เล่ม ดงัน้ี 

เล่มท่ี 1 Kaem Ling Project 

เล่มท่ี 2 Sufficiency Economy 

เล่มท่ี 3 Father of Royal Rainmaking 

เล่มท่ี 4 Vetiver Grass Development Project 

เล่มท่ี 5 Chang Hua Mun Royal Initiative Project 

เล่มท่ี 6 The Chaipattana Land development Project 

แบบฝึกทกัษะเล่มน้ีเป็นเล่มท่ี 3 เร่ือง Father of Royal Rainmaking ซ่ึงผูจ้ดัท าไดเ้ลือกเน้ือหาเก่ียวกบั
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริน ามาพฒันาเป็นบทอ่านโดยใชกิ้จกรรมอยา่งหลากหลาย มุ่งหวงัให้
นกัเรียน   ฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เกิดความตระหนกัถึงพระอจัฉริยภาพและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีทรงมีต่อคนไทยและประเทศไทย และสามารถน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชว้ิธีการสอนแบบ 
KWL Plus เร่ือง The Royal Project จะช่วยพฒันาการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกิดทกัษะการเรียนรู้จนสามารถน าไปใชใ้นการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม และส่งผลใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน รวมทั้งจะเป็นแนวทางในการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชนต่์อครูผูส้อนทุกท่าน 

สกาวเดือน  นุใจมา 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับครู 

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ โดยใชว้ธีิการสอนแบบ KWL Plus 

เร่ือง The Royal Project ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เล่มท่ี 3 เร่ือง Father of Royal Rainmaking 

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใชว้ธีิการสอนแบบ KWL Plus 

เร่ือง The Royal Project ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นส่ือการสอนทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษ ประกอบการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน รหสัวชิา อ21101 ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. ปฐมนิเทศการใชแ้บบฝึกทกัษะใหน้กัเรียนทราบ

2. ครูควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ใหพ้ร้อมต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้

3. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียน

4. นกัเรียนท าความเขา้ใจกบับทเน้ือหาท่ีละขั้นตอน หากเกิดปัญหา หรือขอ้

สงสยัขณะด าเนินกิจกรรม ครูควรใหค้  าแนะน า และใหค้วามช่วยเหลือทนัที

5. หลงัจากนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม ในแบบฝึกหดัเรียบร้อยแลว้ ใหน้กัเรียนท า

แบบทดสอบหลงัเรียน และครูควรบนัทึกผลคะแนนของนกัเรียน เพ่ือ

ตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียน
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ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับนักเรียน 

แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ โดยใชว้ธีิการสอนแบบ KWL 

Plus     เร่ือง The Royal Projects ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี เล่มท่ี 3 เร่ือง Father of Royal 

Rainmaking เล่มน้ี นกัเรียนควรอ่านค าแนะน าและปฏิบติัตามค าช้ีแจงและปฏิบติัตามแต่ละ

ขั้นตอนตั้งแต่ตน้จนจบ ดงัต่อไปน้ี 

1. อ่านสาระส าคญัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียน

3. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเล่มน้ีประกอบดว้ยแบบทดสอบก่อน

เรียน ค าถามก่อนอ่าน บทอ่าน ตาราง KWL แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน

แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยค าตอบแบบทดสอบ และแบบฝึกหดั

4. ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามล าดบั ดว้ยความตั้งใจและพยายามใชว้ธีิการอ่าน

ต่างๆเพ่ือใหส้ามารถท ากิจกรรมต่างๆไดถู้กตอ้งเหมาะสม

5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพ่ือทราบความสามารถในการอ่าน

6. ปฏิบติักิจกรรมเตม็ตามศกัยภาพของตนเอง เพ่ือประเมินความสามารถในการ

เรียนรู้ และเม่ือเกิดขอ้สงสยั สามารถถามครูไดต้ลอดเวลา



จ

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตวัช้ีวดั 

สำระที ่1  ภำษำเพ่ือกำรส่ือสำร   

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน  ต 1.1  เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  และแสดง 

ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
2. ตัวช้ีวดั

 ต.1.1 ม.1/4 ระบุหวัขอ้เร่ือง (topic) ใจความส าคญั (main idea) และตอบค าถามจากการ 
ฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเร่ืองสั้น   



ฉ 
 
 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

หลงัจากศึกษาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)         

The Royal Project  นกัเรียนควรมีความรู้ความสามารถดงัน้ี     

1.  อ่านเน้ือเร่ืองเพื่อจบัใจส าคญัความเก่ียวกบัเน้ือหาในเร่ือง The Royal Project ได ้(K)  

2.  บอกรายละเอียดเพื่อหาค าตอบจากเน้ือเร่ือง The Royal Project ได ้(K)  

3.  บอกความหมายและเดาค าศพัทข์องค าศพัทจ์ากเร่ืองท่ีอ่านได ้(K)        

4.  น าค  าศพัทม์าใชใ้นบริบทท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง (P)            

5.  ตระหนกัถึงความส าคญัของการอ่าน (A)               

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 

2. ใฝ่เรียนรู้  

3. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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Directions: Read the following passage then answer the questions. 
1. What is important for Thai people to do farming?

a. water b. pool

c. medicine d. forest

2. What is agriculture about?

a. watering b. farming

c. checking d. flowering

3. What do Thai people wait for in order to grow corpse?

a. famous tree b. national airplane

c. seasonal rain d. small amounts of liquid

4. Who created Royal Rainmaking Project?

a. Queen Sirikit

b. Maha Vajiralongkorn

c. King Bhumibol Adulyadej

d. Princess Maha Chakri Sirindhorn

5. Why is the Royal Rainmaking Project made for?

a. saving forests

b. making a new river

c. helping people from drought

d. protecting animals from drought areas
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6. What does “remote” mean?

a. above b. nearby

c. beyond d. faraway

7. Which is NOT a crop?

a. grain b. fruit

c. vegetable d. garden

8. When was the rainmaking experiment done?

a. in 1969 b. in 1981

c. in 1971 d. in 1968

9. What is the closest meaning to the word “devoted”?

a. caring b. amazing

c. worrying d. interesting

10. What is TRUE about Royal Rainmaking Project?

a. The project is good and successful

b. The project didn’t work in Thailand

c. The project was help by English scientists.

d. The project helps Thai farmers during the winter season.
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1. What do you think about the Royal Rainmaking Project? Check two of the sentences.

A   Royal Rainmaking Project is creative.    

B  The Royal Rainmaking Project can help Thai farmers.  

C  The Royal Rainmaking Project causes more rainfalls in drought.   

D  The Royal Rainmaking Project has become popular in Thailand. 

2. Look at the picture and answer the questions.

1. What can you see from this picture?
……………………………………………………………………………………

2. Do you know who drive these two airplanes?
……………………………………………………………………………………

3. Where do these two airplanes come from?
……………………………………………………………………………………

4. Why do these two airplanes fly?
……………………………………………………………………………………

5. When do these two airplanes fly?
……………………………………………………………………………………

Pre-Reading 
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3. Match the words with the correct definitions.

_____ 1. agriculture a. made

_____ 2. artificial  b. only for one person

_____ 3. crop c. furthest

_____ 4. demand d. extremely loving and loyal

_____ 5. depend on e. a long period when there is little or no rain

_____ 6. devoted f. want

_____ 7. drought g. rely on

_____ 8. established h. farming

_____ 9. private  i. made by people

_____ 10. remotest j. a plant grown in large amounts
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Most Thai people depend on agriculture, 

so our country needs a large amount of water for 

farming activities. In the past, Thai farmers had 

to wait for seasonal rain to grow crops. Finally, 

drought usually damaged the crop production as 

there was not enough rainfall during the long dry 

season. HM King Bhumibol Adulyadej learned about this 

problem by travelling to even the remotest corner of the 

country. The King devoted himself to studying and researching 

artificial rainmaking techniques and donated his private funds 

to launch the Royal Rainmaking Project. The project has become successful since the first 

experiment in 1969. In 1971, the Government established the Artificial Rainmaking Research and 

Development Project within the Ministry of Agriculture and Cooperatives. Because demand for 

artificial rain has increased over the years, the Artificial Rainmaking Research and Development 

Project has been continuously upgraded and developed. 

ท่ีมา : https://nutchicha.wordpress.com 

%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0

%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/

ทีมา : http://dit.dru.ac.th/ka/a31.php 

ท่ีมา : http://www.thaiwaysmagazine.com/king/rainmaking. 

Father of Royal Rainmaking 
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 Word           Meaning 

agriculture (n.) farming การเกษตร, เกษตรกรรม, กสิกรรม, 

artificial (adj.) not real เทียม, ปลอม, ไม่แท,้ 

depend on(v.) rely on ข้ึนอยูก่บั, อาศยั 

crops (n.) plants such as wheat, rice, or fruit  

พืชผล, ธญัพืช, ผลการเพาะปลูกท่ีเกบ็ได ้

drought (n.) a long period of dry weather when there is not enough water for 

plants and animals to live 

ฤดูแลง้, การขาดแคลนท่ียาวนาน 

damage (n.) to harm or spoil something  

ความเสียหาย, การท าใหเ้สียหาย 

remotest (adj.) furthest ไกล, ไกลพน้ 

donate (vt.) to give money or goods to help a person 

บริจาค, มอบให,้ ให,้ 

private (adj.) person 

ส่วนตวั, ไม่ปล่อยใหค้นอ่ืนรู้, เป็นความลบั, 

successful (adj.) achieving what you wanted 

ประสบความส าเร็จ 

establish (vt.) to start a company or organization that will continue for a long time 

สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, 

Glossary 
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launch (vt.) to start something, usually something big or important 
ปล่อย 

increase (vt.,vi.) To become larger in amount or size 

เพิ่ม, ท าใหม้ากข้ึน 

upgrade (n.) to improve the quality 

การลาดข้ึน,การยกระดบั, การเล่ือนข้ึน, 

rainfall (n.) the amount of rain that falls 

ฝนตก 

production (n.) the process of making การผลิต, การสร้าง 

Synonym  
rain   =   rainfall, precipitation 
agriculture = f arming 
devote & donate   =   give 
devote   =   giving ONESELF to someone 

or something. 

donate  =   giving SOMETHING to SOMEONE. 
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Directions : 1. Write what you already know about “The Royal Rainmaking Project” in column K. 

2. Write what you want to know about “The Royal Rainmaking Project” in column W.

3. Write what you have learned about “The Royal Rainmaking Project” in column L.

K W L 

What do I already know? What do I want to know? What have I learned? 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………….... 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
............................................................ 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Reading Comprehension 

A. True or False 

Directions: Read the text and check the sentence True (T) or False (F) 

1. Thai farmers need a lot of water during winter. T  F

2. Most Thai people work in downtown to do farming. T  F

3. Drought will make farming production damage if there is not enough rainfall. T  F

4. The Artificial Rainmaking Research and Development Project was set up in 1971.  T   F 

5. Many countries helped the King to do research about artificial rainmaking techniques. T  F 

6. King Bhumibol  Adulyadej went to a faraway corner of the country to learn the problem. T  F 
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B. Making References 

Directions: Determine the meaning of the word. 
1. What does “this” (line 7) refer to?

a. rain b. farming

c. drought d. production

2. What does “himself” (line 9) refer to?

a. the King b. a farmer

c. a government d. a researcher

You can do it! 
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C. Topic and Main Idea 

Directions: Choose the best answer. 

1. What is the topic of the passage?

a. The Royal Rainmaking Project

b. The Research on Royal Rainmaking Project

c. The Techniques of Royal Rainmaking Project

d. The Development of Royal Rainmaking Project

2. What is the main idea of the passage?

a. Drought was a great damage in Thailand.

b. Thai farmers love The Royal Rainmaking Project.

c. The King devoted himself to Rainmaking Research.

d. The Royal Rainmaking Project is made for helping farmers in the drought.



12 

D. Crossword 

Directions:  Fill in the correct answers, one letter per square, both across and 

down, from the given clues.  
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E. Vocabulary Reinforcement 

Directions:  Complete the sentences with the words in the box. 

established     suffered   depends on   devoted  farming 

successful           remote  crops   seasons     grows 

1. Thai people do ___________ of crops like rice.

2. Many ___________ are grown from seed every year.

3. The town had ___________ badly in the war.

4. The ___________ are spring, summer, autumn, and winter.

5. He ___________ his energies to writing films.

6. My family moved to a __________ farmhouse in North Wales.

7. Our school was __________ in 1546.

8. Britain __________ 6,000,000 tonnes of potatoes a year.

9. Choosing the right bike ___________ what you want to use it for.

10. If the treatment is ___________, she could be back at school next month.
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F. Mind mapping 

Directions: Make a mind map in your style to conclude the story. 
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Direction: Read the following passage then answer the questions. 

1. What is agriculture about?

a. watering b. farming

c. checking d. flowering

2. What is important for Thai people to do farming?

a. water b. pool

c. medicine d. forest

3. Who created Royal Rainmaking Project?

a. Queen Sirikit

b. Maha Vajiralongkorn

c. King Bhumibol Adulyadej

d. Princess Maha Chakri Sirindhorn.

4. What do Thai people wait for in order to grow corpse?

a. famous tree b. national airplane

c. seasonal rain d. small amounts of liquid

5. What does “remote” mean?

a. above b. nearby

c. beyond d. faraway
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6. Why is the Royal Rainmaking Project made for?

a. saving forests

b. making a new river

c. helping people from drought

d. protecting animals from drought areas

7. When was the rainmaking experiment done?

a. in 1969 b. in 1981

c. in 1971 d. in 1968

8. Which is NOT a crop?

a. grain b. fruit

c. vegetable d. garden

9. What is TRUE about Royal Rainmaking Project?

a. The project is good and successful

b. The project didn’t work in Thailand

c. The project was help by English scientists.

d. The project helps Thai farmers during the winter season.

10. What is the closest meaning to the word “devoted”?

a. caring b. amazing

c. worrying d. interesting
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Answer Key  

Pretest
1. a     2. c    3. c      4. c       5. c 

6. d      7. d   8. a      9. a     10. a 

Pre – Reading 1
1. the answer can vary
2. the answer can vary
3. the answer can vary
4. the answer can vary

Pre – Reading 2
1. the answer can vary
2. the answer can vary
3. the answer can vary

4. the answer can vary

Pre – Reading 3
1. h     2. i      3. j     4. f       5. g
6. d     7. e     8. a     9. b    10. c
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Answer Key 

A. True or False
1. F         2. F       3. T
4. T        5. F      6. T

B.  Making References
1. c 2. a

C. Topic and Main Idea
1. c 2. a
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Answer Key 

Crossword 
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Answer Key 

E. Vocabulary Reinforcement 
1. farming  2. suffered     3. crops 4. seasons  5. devoted
6. remote  7. established     8. grows  9. Depends 10. successful

Post-test 

1. b 2. a 3. c 4. c 5. d

6. c 7. a 8.d 9. a 10.a 

F. Mind Mapping
the answer can vary 
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