
 
 

 

 

นักสืบจิ๋ว ตามรอยความหวานของ“น า้ผึง้” สู่โลกของรังผึง้ 

 เป็นประจ ำเหมือนทุกปีท่ีโรงเรียนอนุบำลกุ๊กไก่จะจดัแสดงนิทรรศกำรกำรเรียนรู้ของเด็กนอ้ยอนุบำลผำ่น

กิจกรรม ในรูปแบบของ “Project Approach” ซ่ึงเป็นกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรผำ่นแกนควำมคิดหลกั โดยเร่ิมจำกกำร

โหวตเลือกหวัขอ้ท่ีสมำชิกในหอ้งเรียนสนใจมำกท่ีสุดมำ 1 หวัขอ้ จำกนั้นเด็กๆ ก็จะไดเ้รียนรู้ส่ิงต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็น 

คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปะ งำนประดิษฐ ์ฯลฯ ผำ่นหวัขอ้หลกัน้ี ซ่ึงกิจกรรมเหล่ำน้ีจะพฒันำ ใหเ้ด็กๆ ไดฝึ้กกำรสังเกต 

รู้จกัตั้งค  ำถำมในส่ิงท่ีสนใจ ส ำรวจและสืบคน้ขอ้มูล และสรุปผลท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้ พอถึงช่วงปลำยภำคเรียนก็จะเป็น

กำรจดัแสดงนิทรรศกำรประมวลกิจกรรมทั้งหมด ซ่ึงในวนัท่ีจดันิทรรศกำรสมำชิกใหห้อ้งจะสลบักนัเป็นไกดแ์นะน ำ

กิจกรรมส่วนต่ำงๆ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตลอดระยะเวลำ 7 สัปดำห์ใหผู้เ้ขำ้ชมฟัง 

      เช่นเดียวกบัเด็กนกัเรียนชั้นอนุบำลปีท่ี 3/1 ของ ร.ร.อนุบำลกุ๊กไก่ ท่ีสนใจศึกษำ สืบคน้โครงงำน Project 

Approach เร่ืองน ้ำผึ้งค่ะ  เรำมองเห็นเด็กๆ ในห้องต่ำงกระตือรือร้นหำขอ้มูลเก่ียวกบัน ้ ำผึ้ง  อุปกรณ์เล้ียงผึ้ง ทดลองคั้น

น ้ำผึ้ง ส่องตวัผึ้งดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ทดลองดูเงำและรูปแบบของรังผึ้งผำ่นเคร่ืองฉำยแสง จนเกิดเป็นนิทรรศกำรกำร

เรียนรู้แบบ Project Approach “น ้ำผึ้ง” อวดโฉมใหบุ้คลำกรจำกโรงเรียนอ่ืน ผูป้กครองและครอบครัวของเด็กๆ และ

บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ ไดเ้ขำ้ร่วมชมนิทรรศกำรเล็กๆ ของเด็กๆ ในวนัน้ีค่ะ 

 มำติดตำมกนัค่ะวำ่ ก่อนท่ีจะเกิดเป็นนิทรรศกำรท่ีน่ำสนใจแบบน้ี  เด็กๆ ไดผ้ำ่นขั้นตอนกำรศึกษำเรียนรู้ทั้งหมด 

3 ระยะ โดยระยะท่ี1 เป็นระยะเร่ิมตน้ เด็กๆ จะช่วยกนัน ำเสนอหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจและเลือกวำ่จะศึกษำเร่ืองใด โดยนอ้ง

แสนดี ด.ญ.อริญรดำ  โสตถิปิณฑะ ไกดต์วัจ๋ิวท่ีเรำเจอคนแรก เล่ำใหเ้รำฟังวำ่เหตุผลท่ีเลือกเร่ือง “น ้ำผึ้ง” มำเป็นหวัขอ้ใน

กำรท ำ Project Approach คร้ังน้ี เพรำะเพื่อนๆ หลำยคนอยำกรู้วำ่เหตุใดน ้ำผึ้งถึงมีประโยชน์มำกมำย คุณครูจึงแนะน ำให้

พวกเรำออกเสียงแบบประชำธิปไตยในหอ้งเรียน และไดม้ติโหวตเป็นเอกฉนัทว์ำ่เร่ือง “น ้ำผึ้ง”  ไดรั้บควำมสนใจอยำก

สืบคน้มำกท่ีสุด จำกนั้นโครงกำร  Project Approach ในสัปดำห์ท่ี 1 ก็เร่ิมตน้ควำมสนุกข้ึนทนัที และจำกกำรคน้หำ

ขอ้มูลท ำใหน้อ้งแสนดีและเพื่อนๆ รู้วำ่น ้ำผึ้งคือน ้ำหวำนท่ีใหพ้ลงังำนมำจำกเกสรดอกไม ้มีรสชำติไม่เหมือนกนัอยูท่ี่

ดอกไมท่ี้แตกต่ำงกนั โดยน ้ำผึ้งท่ีอยูใ่นดอกมำนูกำ้เป็นน ้ำผึ้งท่ีดีท่ีสุด นอกจำกน้ีน ้ำผึ้งยงัน ำมำเป็นยำทำแผลได ้นอ้งแสน

ดีกระซิบควำมลบัใหเ้รำฟังวำ่ สูตรก็คือเอำหวัหอม 2 หวั ต ำใหล้ะเอียด แลว้ใส่น ้ำผึ้ง 2 ชอ้นโตะ๊น ำมำผสมกนัและก่อน

ใชค้วรลำ้งแผลใหส้ะอำดก่อนค่ะ   

 



 
 

 

และในช่วงเวลำของกำรเรียนรู้ เด็กๆ ไดว้ำดภำพประสบกำรณ์เดิมเก่ียวกบัน ้ำผึ้ง โดยใชสี้เทียน สีไม ้สีเมจิก 

จินตนำกำรถึงรังผึ้งสีเหลืองเกำะอยูก่บัก่ิงไมแ้ละแพนเคก้ขนมแสนอร่อยรำดดว้ยน ้ำผึ้ง นอกจำกน้ีเด็กๆ ยงัมีผลงำนกำร

ป้ันดินน ้ำมนัใหเ้ป็นขวดน ้ำผึ้ง และผลงำนติดปะและวำดต่อเติมเป็นส่วนหน่ึงของกำรเช่ือมโยงกำรเรียนรู้ในชัว่โมง

ศิลปะนัน่เอง  

สัปดำห์ท่ี 2 เร่ิมเขำ้สู่ระยะสืบคน้ เด็กๆ ไดร่้วมศึกษำเรียนรู้จำกแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ เพื่อหำค ำตอบในส่ิงท่ีสงสัย  

โดยช่วยกนัวำงแผนด ำเนินกิจกรรม ซ่ึงเร่ิมจำกกำรส ำรวจ สัมผสัน ้ำผึ้งของจริง นอ้งปุณณ์ ด.ญ.ปุณณดำ ตรียะชำติ ยิม้แต้

ก่อนใหค้วำมคิดเห็นเก่ียวกบัน ้ำผึ้งวำ่ น ้ำผึ้งเป็นน ้ำหวำนท่ีเป็นอำหำรของคน มีลกัษณะเหนียวติดมือ มีรสชำติไม่

เหมือนกนั น ำไปผสมอำหำรหรือไม่ผสมอำหำรก็ได ้โดยคุณครูประจ ำชั้น ไดท้  ำกำรแบ่งกลุ่มใหเ้ด็กๆ สืบคน้ในหวั

ขอ้ควำมเป็นมำของน ้ำผึ้งและควำมหมำยของน ้ำผึ้งเพิ่มเติมและน ำควำมคิดเห็นของเด็กทุกคนมำสรุป จนไดค้วำมหมำย

ของน ้ำผึ้งร่วมกนัคือ น ้ำผึ้งเป็นน ้ำรสหวำนมีลกัษณะขน้ท่ีแมลงผึ้งเก็บสะสมเอำมำจำกดอกไมต่้ำงๆ และจำกแหล่ง

น ้ำหวำนอ่ืนๆ ท่ีผึ้งไปเก็บมำและผำ่นขั้นตอนกำรเปล่ียนแปลงทำงเคมีและทำงกำยภำพบำงประกำรแลว้สะสมไวใ้นรัง  

โดยเด็กๆ ไดใ้ชห้ลกัในกำรสืบคน้ เพื่อน ำโครงกำร  Project Approach ไปต่อยอดกำรเรียนรู้ในกิจกรรมวทิยำศำสตร์ 

เทคโนโลย ีวศิวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์และภำษำไทยเพิ่มเติมอีกดว้ย 

 ในสัปดำห์ท่ี 3 เด็กๆ ไดเ้รียนรู้เร่ือง น ้ำผึ้งอยำ่งลุ่มลึกมำกข้ึน โดย นอ้งปุณณ์ เล่ำใหฟั้งวำ่ ในรังผึ้งมีตวัอ่อน มี

กล่ินน ้ำผึ้ง กล่ินหอมๆ พวกผึ้งจะเอำไขไปปิดรูไม่ใหน้ ้ำผึ้งหลุดออกมำ และรังผึ้งมีลกัษณะ 6 เหล่ียม ตวัอ่อนของผึ้งเป็น

สีขำวๆ ตวัผึ้งมีลำยด ำมีปีกบินได ้ผึ้งตวัผูไ้ม่มีเหล็กในท่ีกน้ และน ้ำผึ้งไดม้ำจำกเกสรดอกไมเ้ป็นควำมหวำนจำก

ธรรมชำติ ไดม้ำจำกดอกพวงชมพู ดอกทำนตะวนั ลกัษณะน ้ำผึ้งท่ีดี มีควำมขน้หนืดใสไม่มีกล่ินเปร้ียวบูด ไม่มีสำรปรุง

แต่ง ปรำศจำกไขผึ้งหรือไขผึ้งปน หอมจำกดอกไมท่ี้ไปเก็บ น ้ำผึ้งหวำน เพรำะไดค้วำมหวำนจำกธรรมชำติมีน ้ำตำล

ฟรักโทสและกลูโคส มีส่วนผสม 80-85% ร่ำงกำยดูดซึมไปใชไ้ดเ้ลย โอ.้.ดูสิคะวำ่เด็กๆ ไดค้วำมรู้เก่ียวกบัน ้ำผึ้งมำกมำย 

นอกจำกน้ีเด็กๆ ยงัไดชิ้มน ้ำผึ้ง รสชำติต่ำงๆ อำทิเช่น น ้ำผึ้งเดือน 5 น ้ำผึ้งป่ำ น ้ำผึ้งดอยค ำ เป็นตน้ และยงัไดเ้ห็นรังผึ้ง

จริงๆ โดยนอ้งเนตั้น ด.ช.ศำศวฒัณ์ วงษเ์ตชะ เป็นผูน้ ำรังผึ้งมำใหเ้พื่อนๆ ไดเ้รียนรู้ร่วมถึง 3 รังดว้ยกนั  เป็นรังผึ้งติดอยู่

กบัก่ิงไม ้ในรังผึ้งมีตวัอ่อน มีรังขนำดใหญ่ กลำงและเล็ก มีสีไม่เหมือนกนั บำงรังไข่เยอะ มีตวัอ่อนเยอะรังท่ีไม่มีไข่คือ

รังไม่มีตวัอ่อนอยู ่มีตวัผึ้งยงัไม่ตำย นอ้งเนตั้น เล่ำอยำ่งต่ืนเตน้ 

  เม่ือล่วงเขำ้สัปดำห์ท่ี 4 เด็กๆ เร่ิมออกส ำรวจรังผึ้งภำยในบริเวณโรงเรียน โดยพบผึ้งท ำรังอยูท่ี่ตน้มะม่วง ครูน ำ
ผึ้งมำใหเ้ด็กๆ สังเกตลกัษณะของผึ้ง ผำ่นกำรเคล่ือนไหว กำรเดิน กำรกินอำหำร ท่ีอยูภ่ำยในกล่องใสปิดมิดชิด ซ่ึงไม่เป็น
อนัตรำยต่อเด็กๆ และไดน้ ำผึ้งท่ีตำยแลว้มำส ำรวจดว้ยตำเปล่ำ เด็กๆ ต่ืนเตน้กนัมำกท่ีไดเ้ห็นผึ้งอยำ่งชดัเจนผำ่นแวน่ขยำย 
ผำ่นกลอ้งจุลทรรศน์และใชแ้สงจำกโปรเจคเตอร์ส่อง ไดเ้รียนรู้ถึงส่วนต่ำงๆ ของผึ้ง ไดเ้ห็นขำหลงัซ่ึงเป็นอวยัวะพิเศษ



 
 

 

ของผึ้ง ส ำหรับช่วยเก็บเกสรดอกไมเ้รียกวำ่ตะกร้ำเก็บเกสร มีแขกพิเศษมำเยีย่มเด็กๆ ถึงหอ้ง นัน่คือ  คุณวชัรีวรรณ   
แกว้เรือง จำกสวนผึ้ง Big Bee Farm พทัยำ ใจดีเดินทำงมำเป็นวทิยำกรให ้และพร้อมถ่ำยทอดควำมรู้เก่ียวกบัผึ้ง  
ชนิดของผึ้ง  
 

 

 

 

วงจรชีวิตของผึ้ง ท่ีมำของน ้ำผึ้งมำจำกไหน และน ้ำผึ้งไดม้ำจำกดอกไมช้นิดใดบำ้ง ซ่ึงเด็กๆ ใหค้วำมสนใจ ตั้งใจฟังกนัหู

ผึ่งเลยค่ะ  

กำรเรียนรู้ในสัปดำห์ท่ี 5 นกัเรียนห้อง อ.3/1 ต่ำงไดเ้รียนรู้วธีิกำรเอำน ้ำผึ้งออกจำกรังและวธีิกำรเก็บน ้ำผึ้ง ส่วน
จะเป็นอยำ่งไรนั้น มำฟังนอ้งเนตั้นเล่ำกนัค่ะ ก่อนอ่ืนตอ้งมีอุปกรณ์ในกำรป้องกนัผึ้งต่อย  
อำทิ มีหมวกตำข่ำยป้องกนัผึ้งต่อยใบหนำ้และล ำคอ มีรองเทำ้บูท ถุงมือ มีชุดคลุมทั้งตวั  
มีกระป๋องรมควนั มีมีดเอำไวต้ดัรังผึ้งและมีกระป๋องใส่รังผึ้ง และเม่ือเขำ้สู่สัปดำห์ท่ี 6   
กำรเรียนรู้เร่ิมเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆ เด็กๆ ไดจ้ดัเก็บน ้ำผึ้งและดูแลอยำ่งไรไม่ใหม้ดข้ึน  
โดยแบ่งกลุ่มกนัสืบคน้เก่ียวกบัวธีิเก็บน ้ำผึ้งจำกรังผึ้ง และกำรน ำมำจดัเก็บจำกหนงัสือ 
และอินเตอร์เน็ต ซ่ึงในกระบวนกำรน้ีเด็กๆ ทดลองบีบ คั้นรังผึ้ง เพื่อเอำน ้ำผึ้ง เรียกไดว้ำ่ทั้งสนุกสนำนและไดค้วำมรู้
เก่ียวกบัประโยชน์ของน ้ำผึ้ง ท่ีช่วยรักษำแผล เป็นยำแกไ้อ แกเ้จบ็คอ มำร์คหนำ้ รักษำสิว น ำมำท ำสบู่ ไปพร้อมๆ กนัอีก
ดว้ย  
 และสัปดำห์สุดทำ้ยซ่ึงเป็นสัปดำห์ท่ี 7 เด็กๆ ไดร่้วมพูดคุยแสดงควำมคิดเห็นและหำขอ้มูลจำกขอ้สงสัย ร่วมกนั

ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ หลงัจำกท่ีไดไ้ปทศันศึกษำท่ีร้ำน Big Bee ต่ำงช่วยกนัสรุปและทบทวนขอ้มูลทั้งหมดอีกคร้ัง เพื่อ

น ำมำรวบรวมและร้อยเรียงจดัแสดง “นิทรรศกำร กำรเรียนรู้แบบ Project Approach” โชวผ์ลงำนจำกกำรเรียนรู้ สืบคน้ 

วเิครำะห์ตลอด 7 สัปดำห์ ท่ีท ำใหเ้ด็กๆ ไดเ้ห็นถึงประโยชน์อนัมำกมำยจำกน ้ำผึ้งและภำยในงำนนิทรรศกำร เด็กๆ ยงัได้

โชวฝี์มือเป็นเชฟตวันอ้ย โดยกำรท ำเมนูแพนเคก้รำดน ้ำผึ้งท่ีไดท้ดลองฝึกท ำกนัในสัปดำห์ท่ี 3 ใหผู้ป้กครองไดชิ้มและ

นอ้งเนตั้นไดเ้ล่ำถึงวธีิท ำแพนเคก้รำดน ้ำผึ้งใหฟั้งวำ่แม่ของนอ้งปุณณ์ คุณแม่ปำริชำต นครำวฒัน์ ไดม้ำร่วมสอนเด็กๆ ท ำ

แพนเคก้รำดน ้ำผึ้งดว้ย วธีิกำรท ำก็จะเร่ิมจำกตวงแป้งจำกถว้ยตวง เนตั้นและเพื่อนๆ ไดช้ัง่น ้ำหนกัตำมปริมำณท่ีก ำหนด

และไดฝึ้กอ่ำนค่ำตำชัง่ดว้ย หลงัจำกนั้นก็น ำส่วนผสม ก็จะมีแป้งแพนเคก้ ไข่ไก่ นม เทน ้ำใส่ผสมใหเ้ขำ้กนั เสร็จแลว้ก็

ตกัใส่กระทะ รอใหสุ้ก พอสุกแลว้ก็เอำมำรำดกบัน ้ำผึ้ง แบ่งกนัรับประทำนกบัเพื่อนๆ ในหอ้งเรียนอร่อยท่ีสุดเลยค่ะ    

โอ.้.กล่ินอะไรเอ่ย หอมหวำนโชยมำทัว่หอ้งชวนใหหิ้วซะแลว้  ผูเ้ขียนขอตวัไปชิมแพนเคก้รำดน ้ำผึ้งฝีมือนอ้งๆ ก่อนนะ



 
 

 

คะ อืมม.์.อร่อย อร่อยจนผูเ้ขียนอดคิดไม่ไดว้ำ่จะน่ำต่ืนเตน้แค่ไหน ถำ้เรำไดไ้ขปริศนำในรวงผึ้ง และไดชิ้มน ้ำผึ้งท่ีอร่อย

ไม่ส้ินสุดทุกวนั...                                      

   ************************************** 


