นักสื บจิ๋ว ตามรอยความหวานของ“นา้ ผึง้ ” สู่ โลกของรังผึง้
เป็ นประจำเหมือนทุกปี ที่โรงเรี ยนอนุบำลกุ๊กไก่จะจัดแสดงนิทรรศกำรกำรเรี ยนรู ้ของเด็กน้อยอนุบำลผ่ำน
กิจกรรม ในรู ปแบบของ “Project Approach” ซึ่ งเป็ นกำรเรี ยนรู ้แบบบูรณำกำรผ่ำนแกนควำมคิดหลัก โดยเริ่ มจำกกำร
โหวตเลือกหัวข้อที่สมำชิกในห้องเรี ยนสนใจมำกที่สุดมำ 1 หัวข้อ จำกนั้นเด็กๆ ก็จะได้เรี ยนรู ้สิ่งต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ น
คณิ ตศำสตร์ ภำษำไทย ศิลปะ งำนประดิษฐ์ ฯลฯ ผ่ำนหัวข้อหลักนี้ ซึ่ งกิจกรรมเหล่ำนี้จะพัฒนำ ให้เด็กๆ ได้ฝึกกำรสังเกต
รู ้จกั ตั้งคำถำมในสิ่ งที่สนใจ สำรวจและสื บค้นข้อมูล และสรุ ปผลที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้ พอถึงช่วงปลำยภำคเรี ยนก็จะเป็ น
กำรจัดแสดงนิทรรศกำรประมวลกิจกรรมทั้งหมด ซึ่ งในวันที่จดั นิทรรศกำรสมำชิกให้หอ้ งจะสลับกันเป็ นไกด์แนะนำ
กิจกรรมส่ วนต่ำงๆ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู ้ตลอดระยะเวลำ 7 สัปดำห์ให้ผเู ้ ข้ำชมฟัง
เช่นเดียวกับเด็กนักเรี ยนชั้นอนุบำลปี ที่ 3/1 ของ ร.ร.อนุบำลกุ๊กไก่ ที่สนใจศึกษำ สื บค้นโครงงำน Project
Approach เรื่ องน้ ำผึ้งค่ะ เรำมองเห็นเด็กๆ ในห้องต่ำงกระตือรื อร้นหำข้อมูลเกี่ยวกับน้ ำผึ้ง อุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง ทดลองคั้น
น้ ำผึ้ง ส่ องตัวผึ้งด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทดลองดูเงำและรู ปแบบของรังผึ้งผ่ำนเครื่ องฉำยแสง จนเกิดเป็ นนิทรรศกำรกำร
เรี ยนรู ้แบบ Project Approach “น้ ำผึ้ง” อวดโฉมให้บุคลำกรจำกโรงเรี ยนอื่น ผูป้ กครองและครอบครัวของเด็กๆ และ
บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ ได้เข้ำร่ วมชมนิทรรศกำรเล็กๆ ของเด็กๆ ในวันนี้ค่ะ
มำติดตำมกันค่ะว่ำ ก่อนที่จะเกิดเป็ นนิทรรศกำรที่น่ำสนใจแบบนี้ เด็กๆ ได้ผำ่ นขั้นตอนกำรศึกษำเรี ยนรู ้ท้ งั หมด
3 ระยะ โดยระยะที่1 เป็ นระยะเริ่ มต้น เด็กๆ จะช่วยกันนำเสนอหัวข้อที่ตนเองสนใจและเลือกว่ำจะศึกษำเรื่ องใด โดยน้อง
แสนดี ด.ญ.อริ ญรดำ โสตถิปิณฑะ ไกด์ตวั จิ๋วที่เรำเจอคนแรก เล่ำให้เรำฟังว่ำเหตุผลที่เลือกเรื่ อง “น้ ำผึ้ง” มำเป็ นหัวข้อใน
กำรทำ Project Approach ครั้งนี้ เพรำะเพื่อนๆ หลำยคนอยำกรู ้วำ่ เหตุใดน้ ำผึ้งถึงมีประโยชน์มำกมำย คุณครู จึงแนะนำให้
พวกเรำออกเสี ยงแบบประชำธิ ปไตยในห้องเรี ยน และได้มติโหวตเป็ นเอกฉันท์วำ่ เรื่ อง “น้ ำผึ้ง” ได้รับควำมสนใจอยำก
สื บค้นมำกที่สุด จำกนั้นโครงกำร Project Approach ในสัปดำห์ที่ 1 ก็เริ่ มต้นควำมสนุกขึ้นทันที และจำกกำรค้นหำ
ข้อมูลทำให้นอ้ งแสนดีและเพื่อนๆ รู ้วำ่ น้ ำผึ้งคือน้ ำหวำนที่ให้พลังงำนมำจำกเกสรดอกไม้ มีรสชำติไม่เหมือนกันอยูท่ ี่
ดอกไม้ที่แตกต่ำงกัน โดยน้ ำผึ้งที่อยูใ่ นดอกมำนูกำ้ เป็ นน้ ำผึ้งที่ดีที่สุด นอกจำกนี้น้ ำผึ้งยังนำมำเป็ นยำทำแผลได้ น้องแสน
ดีกระซิ บควำมลับให้เรำฟังว่ำ สู ตรก็คือเอำหัวหอม 2 หัว ตำให้ละเอียด แล้วใส่ น้ ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะนำมำผสมกันและก่อน
ใช้ควรล้ำงแผลให้สะอำดก่อนค่ะ

และในช่วงเวลำของกำรเรี ยนรู ้ เด็กๆ ได้วำดภำพประสบกำรณ์เดิมเกี่ยวกับน้ ำผึ้ง โดยใช้สีเทียน สี ไม้ สี เมจิก
จินตนำกำรถึงรังผึ้งสี เหลืองเกำะอยูก่ บั กิ่งไม้และแพนเค้กขนมแสนอร่ อยรำดด้วยน้ ำผึ้ง นอกจำกนี้ เด็กๆ ยังมีผลงำนกำร
ปั้ นดินน้ ำมันให้เป็ นขวดน้ ำผึ้ง และผลงำนติดปะและวำดต่อเติมเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรเชื่อมโยงกำรเรี ยนรู ้ในชัว่ โมง
ศิลปะนัน่ เอง
สัปดำห์ที่ 2 เริ่ มเข้ำสู่ ระยะสื บค้น เด็กๆ ได้ร่วมศึกษำเรี ยนรู ้จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เพื่อหำคำตอบในสิ่ งที่สงสัย
โดยช่วยกันวำงแผนดำเนินกิจกรรม ซึ่ งเริ่ มจำกกำรสำรวจ สัมผัสน้ ำผึ้งของจริ ง น้องปุณณ์ ด.ญ.ปุณณดำ ตรี ยะชำติ ยิม้ แต้
ก่อนให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับน้ ำผึ้งว่ำ น้ ำผึ้งเป็ นน้ ำหวำนที่เป็ นอำหำรของคน มีลกั ษณะเหนียวติดมือ มีรสชำติไม่
เหมือนกัน นำไปผสมอำหำรหรื อไม่ผสมอำหำรก็ได้ โดยคุณครู ประจำชั้น ได้ทำกำรแบ่งกลุ่มให้เด็กๆ สื บค้นในหัว
ข้อควำมเป็ นมำของน้ ำผึ้งและควำมหมำยของน้ ำผึ้งเพิม่ เติมและนำควำมคิดเห็นของเด็กทุกคนมำสรุ ป จนได้ควำมหมำย
ของน้ ำผึ้งร่ วมกันคือ น้ ำผึ้งเป็ นน้ ำรสหวำนมีลกั ษณะข้นที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอำมำจำกดอกไม้ต่ำงๆ และจำกแหล่ง
น้ ำหวำนอื่นๆ ที่ผ้ งึ ไปเก็บมำและผ่ำนขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมีและทำงกำยภำพบำงประกำรแล้วสะสมไว้ในรัง
โดยเด็กๆ ได้ใช้หลักในกำรสื บค้น เพื่อนำโครงกำร Project Approach ไปต่อยอดกำรเรี ยนรู ้ในกิจกรรมวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ คณิ ตศำสตร์ และภำษำไทยเพิ่มเติมอีกด้วย
ในสัปดำห์ที่ 3 เด็กๆ ได้เรี ยนรู ้เรื่ อง น้ ำผึ้งอย่ำงลุ่มลึกมำกขึ้น โดย น้องปุณณ์ เล่ำให้ฟังว่ำ ในรังผึ้งมีตวั อ่อน มี
กลิ่นน้ ำผึ้ง กลิ่นหอมๆ พวกผึ้งจะเอำไขไปปิ ดรู ไม่ให้น้ ำผึ้งหลุดออกมำ และรังผึ้งมีลกั ษณะ 6 เหลี่ยม ตัวอ่อนของผึ้งเป็ น
สี ขำวๆ ตัวผึ้งมีลำยดำมีปีกบินได้ ผึ้งตัวผูไ้ ม่มีเหล็กในที่กน้ และน้ ำผึ้งได้มำจำกเกสรดอกไม้เป็ นควำมหวำนจำก
ธรรมชำติ ได้มำจำกดอกพวงชมพู ดอกทำนตะวัน ลักษณะน้ ำผึ้งที่ดี มีควำมข้นหนืดใสไม่มีกลิ่นเปรี้ ยวบูด ไม่มีสำรปรุ ง
แต่ง ปรำศจำกไขผึ้งหรื อไขผึ้งปน หอมจำกดอกไม้ที่ไปเก็บ น้ ำผึ้งหวำน เพรำะได้ควำมหวำนจำกธรรมชำติมีน้ ำตำล
ฟรักโทสและกลูโคส มีส่วนผสม 80-85% ร่ ำงกำยดูดซึ มไปใช้ได้เลย โอ้..ดูสิคะว่ำเด็กๆ ได้ควำมรู ้เกี่ยวกับน้ ำผึ้งมำกมำย
นอกจำกนี้ เด็กๆ ยังได้ชิมน้ ำผึ้ง รสชำติต่ำงๆ อำทิเช่น น้ ำผึ้งเดือน 5 น้ ำผึ้งป่ ำ น้ ำผึ้งดอยคำ เป็ นต้น และยังได้เห็นรังผึ้ง
จริ งๆ โดยน้องเนตั้น ด.ช.ศำศวัฒณ์ วงษ์เตชะ เป็ นผูน้ ำรังผึ้งมำให้เพื่อนๆ ได้เรี ยนรู ้ร่วมถึง 3 รังด้วยกัน เป็ นรังผึ้งติดอยู่
กับกิ่งไม้ ในรังผึ้งมีตวั อ่อน มีรังขนำดใหญ่ กลำงและเล็ก มีสีไม่เหมือนกัน บำงรังไข่เยอะ มีตวั อ่อนเยอะรังที่ไม่มีไข่คือ
รังไม่มีตวั อ่อนอยู่ มีตวั ผึ้งยังไม่ตำย น้องเนตั้น เล่ำอย่ำงตื่นเต้น
เมื่อล่วงเข้ำสัปดำห์ที่ 4 เด็กๆ เริ่ มออกสำรวจรังผึ้งภำยในบริ เวณโรงเรี ยน โดยพบผึ้งทำรังอยูท่ ี่ตน้ มะม่วง ครู นำ
ผึ้งมำให้เด็กๆ สังเกตลักษณะของผึ้ง ผ่ำนกำรเคลื่อนไหว กำรเดิน กำรกินอำหำร ที่อยูภ่ ำยในกล่องใสปิ ดมิดชิด ซึ่ งไม่เป็ น
อันตรำยต่อเด็กๆ และได้นำผึ้งที่ตำยแล้วมำสำรวจด้วยตำเปล่ำ เด็กๆ ตื่นเต้นกันมำกที่ได้เห็นผึ้งอย่ำงชัดเจนผ่ำนแว่นขยำย
ผ่ำนกล้องจุลทรรศน์และใช้แสงจำกโปรเจคเตอร์ ส่อง ได้เรี ยนรู ้ถึงส่ วนต่ำงๆ ของผึ้ง ได้เห็นขำหลังซึ่งเป็ นอวัยวะพิเศษ

ของผึ้ง สำหรับช่วยเก็บเกสรดอกไม้เรี ยกว่ำตะกร้ำเก็บเกสร มีแขกพิเศษมำเยีย่ มเด็กๆ ถึงห้อง นัน่ คือ คุณวัชรี วรรณ
แก้วเรื อง จำกสวนผึ้ง Big Bee Farm พัทยำ ใจดีเดินทำงมำเป็ นวิทยำกรให้ และพร้อมถ่ำยทอดควำมรู ้เกี่ยวกับผึ้ง
ชนิดของผึ้ง

วงจรชีวิตของผึ้ง ที่มำของน้ ำผึ้งมำจำกไหน และน้ ำผึ้งได้มำจำกดอกไม้ชนิดใดบ้ำง ซึ่งเด็กๆ ให้ควำมสนใจ ตั้งใจฟังกันหู
ผึ่งเลยค่ะ
กำรเรี ยนรู ้ในสัปดำห์ที่ 5 นักเรี ยนห้อง อ.3/1 ต่ำงได้เรี ยนรู ้วธิ ี กำรเอำน้ ำผึ้งออกจำกรังและวิธีกำรเก็บน้ ำผึ้ง ส่ วน
จะเป็ นอย่ำงไรนั้น มำฟังน้องเนตั้นเล่ำกันค่ะ ก่อนอื่นต้องมีอุปกรณ์ในกำรป้ องกันผึ้งต่อย
อำทิ มีหมวกตำข่ำยป้ องกันผึ้งต่อยใบหน้ำและลำคอ มีรองเท้ำบูท ถุงมือ มีชุดคลุมทั้งตัว
มีกระป๋ องรมควัน มีมีดเอำไว้ตดั รังผึ้งและมีกระป๋ องใส่ รังผึ้ง และเมื่อเข้ำสู่ สัปดำห์ที่ 6
กำรเรี ยนรู ้เริ่ มเข้มข้นขึ้นเรื่ อยๆ เด็กๆ ได้จดั เก็บน้ ำผึ้งและดูแลอย่ำงไรไม่ให้มดขึ้น
โดยแบ่งกลุ่มกันสื บค้นเกี่ยวกับวิธีเก็บน้ ำผึ้งจำกรังผึ้ง และกำรนำมำจัดเก็บจำกหนังสื อ
และอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งในกระบวนกำรนี้ เด็กๆ ทดลองบีบ คั้นรังผึ้ง เพื่อเอำน้ ำผึ้ง เรี ยกได้วำ่ ทั้งสนุกสนำนและได้ควำมรู ้
เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ ำผึ้ง ที่ช่วยรักษำแผล เป็ นยำแก้ไอ แก้เจ็บคอ มำร์ คหน้ำ รักษำสิ ว นำมำทำสบู่ ไปพร้อมๆ กันอีก
ด้วย
และสัปดำห์สุดท้ำยซึ่งเป็ นสัปดำห์ที่ 7 เด็กๆ ได้ร่วมพูดคุยแสดงควำมคิดเห็นและหำข้อมูลจำกข้อสงสัย ร่ วมกัน
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ หลังจำกที่ได้ไปทัศนศึกษำที่ร้ำน Big Bee ต่ำงช่วยกันสรุ ปและทบทวนข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อ
นำมำรวบรวมและร้อยเรี ยงจัดแสดง “นิทรรศกำร กำรเรี ยนรู ้แบบ Project Approach” โชว์ผลงำนจำกกำรเรี ยนรู ้ สื บค้น
วิเครำะห์ตลอด 7 สัปดำห์ ที่ทำให้เด็กๆ ได้เห็นถึงประโยชน์อนั มำกมำยจำกน้ ำผึ้งและภำยในงำนนิทรรศกำร เด็กๆ ยังได้
โชว์ฝีมือเป็ นเชฟตัวน้อย โดยกำรทำเมนูแพนเค้กรำดน้ ำผึ้งที่ได้ทดลองฝึ กทำกันในสัปดำห์ที่ 3 ให้ผปู ้ กครองได้ชิมและ
น้องเนตั้นได้เล่ำถึงวิธีทำแพนเค้กรำดน้ ำผึ้งให้ฟังว่ำแม่ของน้องปุณณ์ คุณแม่ปำริ ชำต นครำวัฒน์ ได้มำร่ วมสอนเด็กๆ ทำ
แพนเค้กรำดน้ ำผึ้งด้วย วิธีกำรทำก็จะเริ่ มจำกตวงแป้ งจำกถ้วยตวง เนตั้นและเพื่อนๆ ได้ชงั่ น้ ำหนักตำมปริ มำณที่กำหนด
และได้ฝึกอ่ำนค่ำตำชัง่ ด้วย หลังจำกนั้นก็นำส่ วนผสม ก็จะมีแป้ งแพนเค้ก ไข่ไก่ นม เทน้ ำใส่ ผสมให้เข้ำกัน เสร็ จแล้วก็
ตักใส่ กระทะ รอให้สุก พอสุ กแล้วก็เอำมำรำดกับน้ ำผึ้ง แบ่งกันรับประทำนกับเพื่อนๆ ในห้องเรี ยนอร่ อยที่สุดเลยค่ะ
โอ้..กลิ่นอะไรเอ่ย หอมหวำนโชยมำทัว่ ห้องชวนให้หิวซะแล้ว ผูเ้ ขียนขอตัวไปชิมแพนเค้กรำดน้ ำผึ้งฝี มือน้องๆ ก่อนนะ

คะ อืมม์..อร่ อย อร่ อยจนผูเ้ ขียนอดคิดไม่ได้วำ่ จะน่ำตื่นเต้นแค่ไหน ถ้ำเรำได้ไขปริ ศนำในรวงผึ้ง และได้ชิมน้ ำผึ้งที่อร่ อย
ไม่สิ้นสุ ดทุกวัน...
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