
ธิดารตัน์ ควรทรงธรรม กรรมการบรษิทั กลุม่ปาล์มธรรมชาติ กล่าวว่า 
กจิกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของความส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิของน�า้มนัปาล์มตราผึง้ 
ท่ีควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งโภชนาการทีดี่ของเยาวชน
ไทย และเป็นโครงการต่อยอดแนวคดิมาจากโครงการ ‘ผึง้ทุนธรรมชาติ เพ่ืออาหาร
กลางวนัในโรงเรยีน’ ท่ีได้ท�ามาอย่างต่อเน่ือง และส�าหรบัปีน้ี จึงสานต่อโครงการ
ดงักล่าว จัดเวร์ิคช็อป โครงการ ‘ผึง้ชวนน้องเข้าครวั - - ปรงุด้วยรกั เพ่ิมทกัษะการ
เรยีนรู’้ ส�าหรบัเดก็ๆ วยั 7 ขวบ เพราะเราเช่ือว่า เม่ือเดก็ๆ ได้เรยีนรูแ้ละลงมอืท�า
ในสิง่ท่ีตนเองรกั คณุค่าทางใจและกายย่อมเกดิขึน้อย่างสร้างสรรค์ 

“เราอยากให้เดก็ๆ มเีวลาว่างท�ากจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ โดยมส่ีวนร่วมกบั
ครอบครวั พ่อแม่ พีน้่อง หรอืเพือ่นๆ และส�าหรบัเวร์ิคช็อป ‘ผึง้ชวนน้องเข้าครวั’  
ในครัง้นี ้เป็นเรือ่งราวของเดก็กบัการเข้าครวัท�าขนมง่ายๆ ตามหลกัโภชนาการท่ีดี  
ซ่ึงเดก็ๆ  สามารถเรยีนรูไ้ปพร้อมๆ กบัความสนกุสนาน รวมถงึการเสรมิสร้าง 
ทักษะในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านโภชนาการ ให้ความรูแ้ละความเข้าใจใน
เรือ่งโภชนาการทีด่แีละเหมาะสมซ่ึงเป็นเรือ่งพืน้ฐานและส�าคญัต่อการมสีขุภาพ 
ทีด่แีละแขง็แรง ด้านคณติศาสตร์ โดยให้เดก็ๆ ได้ชัง่ตวงน�า้หนกัของส่วนประกอบ 
รวมถงึล�าดบัขัน้ตอนในการท�า ด้านภาษา ได้เรยีนรูค้�าศพัท์ใหม่ๆ จากอปุกรณ์
และภาชนะในห้องครวั ทัง้ส่วนประกอบต่างๆ ด้านวทิยาศาสตร์ ฝึกในเรือ่งของ
การสงัเกต การเปลีย่นแปลงของเค้กขณะท�า และการดมกลิน่ชิมรสชาติ ด้าน
วฒันธรรม เรยีนรูถ้งึเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของส่วนประกอบ และด้านศิลปะ 

โลกของเดก็ๆ เตม็ไปด้วยจนิตนาการแห่งการสร้างสรรค์ ส่งผลมาจากการ
มสีขุภาพท่ีด ีร่างกายแขง็แรง จติใจแจ่มใส เบกิบาน บรษิทั กลุม่ปาล์มธรรมชาติ 
จ�ากัด โดยน�า้มนัปาล์มตราผึง้ ได้ให้ความส�าคญัในการทีจ่ะส่งเสรมิเยาวชนด้าน
โภชนาการทีด่สีูค่ณุภาพชวีติอย่างมคีณุภาพ ในปีนีจ้งึจดัโครงการ ผึง้ชวนน้องเข้า
ครวั “ปรงุด้วยรกั เพิม่ทักษะการเรยีนรู”้ เพือ่ร่วมส่งเสรมิคณุค่าด้านโภชนาการท่ีดี 
พร้อมเสรมิสร้างทกัษะในด้านต่างๆ ทีจ่ะท�าให้เดก็เกดิการเรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์ ทัง้
ความรู ้ความสนกุ ความรกั และความภมูใิจทีไ่ด้แสดงออกในโลกแห่งจนิตนาการ
ทีส่ดใส ณ สถาบนั Cake me up BKK

ผึง้ชวนน้องเข้าครวั 

“ปรงุด้วยรกั เพิม่ทกัษะการเรยีนรู”้

โดยส่งเสรมิในเรือ่งของจนิตนาการและความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ ...เด็กๆ ได้เรยีนรู้
ด้วยตนเองและลงมอื จะท�าให้เดก็  ๆมจีนิตนาการสร้างสรรค์ทีส่ามารถไปกระตุน้ให้
เกดิกระบวนการคิด และเป็นการเรยีนรูท้ีต่่อยอดจากในห้องเรยีนทีม่ทีัง้ประโยชน์
และคุณค่ามากมาย”

ว่าแล้วน้องๆ ทัง้ 5 คนในวยัสดใส พร้อมแล้วทีจ่ะร่วมกนับรรเลงขนมแสน
อร่อย ‘คัพเค้กผึง้’ โดยมคุีณครใูจดี ‘ออม-อัญมณ ีภู่ภักดี’ ทีม่ดีีกรใีนการท�าอาหาร
และเบเกอรี ่แนวศิลปะจากประเทศญีปุ่น่ มาช่วยสอนน้องๆ พร้อมเติมเต็มทกัษะ 
ต่างๆ สูจ่นิตนาการสร้างสรรค์ทีจ่ะท�าให้เด็กๆ ได้ปล่อยพลงักนัเต็มที ่โดยเริม่จาก 
การจดัเตรยีมอุปกรณ์ให้กบัเด็กๆ คนละ 1 ชดุ และส่วนประกอบต่างๆ อาทิ  
แป้งเอนกประสงค์ ชั่งตวงน�้าหนักกันอย่างตื่นเต้นให้ได้ 144 กรัม แล้วใส่ 
น�า้มนัปาล์มผึง้ ซึง่มาแทนเนย เพราะขนมสตูรนีไ้ม่มเีนย โดยใส่ ¼ ของถ้วยตวง  
และใส่น�า้เปล่าสะอาด 83 กรมั จากนัน้ต่อยไข่ไก่ลงไป 1 ฟอง

เมื่อส่วนประกอบทุกอย่างครบแล้ว ก็ตีส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้น 
ตักใส่ถ้วย 2 ช้อน หรอื 1/3 ของถ้วย จดัเรยีงใส่ถาดแล้วน�าเข้าตู้อบ โดยใช้ไฟบน-ล่าง 
ทีอุ่ณหภูม ิ180 องศา ใช้เวลาอบประมาณ 13 - 15 นาท ียกออกจากเตามาวางพกัไว้ 

เบเบส-สขุภัทร์ การวฒันาศริกิลุ หนุม่น้อยคนนีช้อบท�าอาหาร เลยมาเรยีนที่  
Cake me up BKK บอกว่า- - “เพิ่งมาเรียนได้ไม่กี่ครั้งครับ การท�าอาหาร 
มีประโยชน์ ท�าให้ได้ฝึกอะไรหลายอย่าง อย่างแรกเลยท�าอาหารเป็น ได้ฝึก
สมาธ ิใจเยน็ แล้วกส็นกุดีด้วย โดยเฉพาะได้กนิอาหารทีเ่ราท�า สดุยอดเลยครับ

...ส�าหรบัวนันีส้นกุมากๆ ครบั มเีพือ่นๆ ทีรู่จ้กัมาเรยีนด้วย ท�าไปด้วยคยุ 
ไปด้วย แล้วกไ็ด้กนิด้วยกย็ิง่สนกุล่ะครับ” 

ส�าหรบัสาวน้อยคนเก่ง ทารา-เพยีงพทุธ ควรทรงธรรม เป็นเดก็ชอบท�าอาหาร 
ท่าทางทะมดัทะแมง คล่องแคล่ว บอกเล่าอย่างมคีวามสขุว่า- - “อยู่บ้าน หนก็ูเข้าครัว 
ท�าอาหารกบัคุณแม่ค่ะ แล้วหนจูะท�าเฉพาะแต่เมนทูีห่นชูอบ อย่าง คาโบนาร่า 
หนจูะท�าเอง แล้วท�าบ่อยมาก แต่วนันีม้าท�าคพัเค้ก ท�าง่ายมากเลยค่ะ ส่วนผสม
กไ็ม่ยุง่ยากเลย หาซือ้แบบส�าเรจ็กม็ขีายเยอะแยะ กลบัไปหนจูะไปลองท�ากนิเอง

...วันน้ีหนูได้ความรู้เยอะเลย รู้จักเครื่องมือ รู้จักสูตรขนม ตอนชั่งตวง 
ก็สนุกดีค่ะ แล้วรู้จักแป้งฟองดองไอซิ่ง กินได้ด้วย แต่มหัศจรรย์ที่สุดเลย  
หนไูด้ท�าคัพเค้กฝีมอืของตนเอง ชอบมากๆ เลยค่ะ”

ส่วนติม-ตฤณ ศิริสุข หนุ ่มน้อยอารมณ์ดีท�าไปร้องเพลงโอเปร่า 
ไปด้วยอย่างสบายอารมณ์ เล่าว่า-- “เมือ่เช้าผมช่วยคณุพ่อท�าแพนเค้ก กนิแล้ว 
กอ็ร่อยนะ คุณพ่อบอกอร่อย ผมกอ็ร่อย แต่วนันีม้คีวามสขุทีส่ดุ ได้ท�าเค้ก

...โอ้วว มาย ก๊อด ผมไม่น่าจะท�าได้เลย ผมจะเอาไปอวดคนทีบ้่าน ว่าเค้กนี ้
ฝีมอืผมนะครบั มาลองชมิกนัได้” มหศัจรรย์ของการ ‘ปรงุด้วยรกั เพิม่ทกัษะ 
การเรยีนรู’้ สูจ่นิตนาการแห่งการสร้างสรรค์ทีใ่ห้ทัง้ความรู้ ความสนกุ ความรัก  
และความภูมใิจทีไ่ด้แสดงออก เพือ่เสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป่ียมคณุภาพ

หลงัจากนี ้มาจดัเตรยีมป่ันบตัเตอร์ครมี 15 นาท ีจะได้วปิป้ิงครมีส�าหรบัใช้
ในการตกแต่งคัพเค้ก แล้วน�า ฟองดอง ไอซิง่ (Fondant Icing) ทีเ่รยีกกนัว่า มาร์ช
เมลโล่ผสมน�า้ตาลไอซิง่ นัน่กคื็อแป้งโดว์ นัน่เอง ซึง่จะมรีสหวาน รบัประทานได้ 
โดยจะใช้ส�าหรบัตกแต่งเค้กหรอืขนม น�ามาขย�าหรอืรดีเป็นแผ่นๆ ป้ันเป็นรปูต่างๆ 
ตามต้องการ แต่งานนีน้้องๆ ป้ันเป็นตัวผึง้น้อย เพือ่ใช้ตกแต่งคัพเค้กให้สวยงาม
และเก๋ตามสไตล์ของตนเอง

แล้วน้องๆ ก็น�าคัพเค้กฝีมือของตัวเองมาจัดแต่งด้วยผึ้งและปักธง 
เพิม่ความเก๋ไก๋ คราวนีน้้องๆ ส่งเสยีงวิว้ว้าว กนัยกใหญ่- - 

“โอ้..มาย ก๊อด ท�าได้ไงเนีย่! คพัเค้กแสนอร่อย” ว่าแล้วยิม้น้อยยิม้ใหญ่  
รบีเกบ็ใส่กล่องเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ และคนทีบ้่านให้ลิม้ลองรสมอืของตนเอง

แตม-ตมสิา ศิรสิขุ แม้ตัวเลก็ทีส่ดุของทมี แต่ฝีมอืไม่เลก็นะคะ ต้ังใจท�า
ด้วยความสขุอย่างประณตี ป้ันผึง้กส็วย จดัวางเป็นระเบยีบเรยีบร้อย เล่าด้วย
ความดีใจว่า- - “วนัน้ีหนูสนุกมากเลยค่ะ เมือ่เช้าหนูท�าแพนเค้กท่ีบ้านด้วยนะคะ  
หนชูอบท�าอาหาร แล้วชอบป้ันด้วย การท�าอาหารสนกุดีนะคะ แล้วหนกูช็อบ
ทานด้วย หนูลองกินคัพเค้กที่ท�าแล้วนะคะ อร่อยดีค่ะ กลับไปบ้านหนูจะไป
ท�าเอง ท�าง่ายๆ ค่ะ ไม่ยากเลย”

พีเจ-ศรณัย์ สมทิธกิรกลุ บอกว่า เล่นบอลง่ายกว่าท�าเค้กอีกนะครบั
“ท�าเค้กสนกุด ีผมท�าไม่ค่อยเก่ง แต่กค่็อยๆ ท�า ท�าไปกนิไป แป้งมาร์ชเมลโล่ 

หวานดีครบั กนิเยอะมาก อร่อยดีครบั กนิจนอิม่เลย แล้วผมจะเอาคัพเค้กนี้ 
ไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองชมิฝีมอืผมว่าจะอร่อยมัย้”


