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บทความวิชาการ
เรื่อง“ผึ้ง” สิ่งมีชีวิตสาคัญที่ “โลก” พึ่งพาอาศัย กับพยาบาลทหารอากาศอาชีพ
น.ต.หญิง ภูวรินทร์ พึ่งฉิ่ง
เลขที่ ๔๓ สัมมนา ๓
“No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals,
no more man” เป็นคากล่าวของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก แต่มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อโลกใบนี้ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็เป็นหนึ่งในผู้รักษาความสมดุล ของ
ระบบนิเ วศ ธรรมชาติสร้างสรรค์ส รรพสิ่ง ต่างๆมากมายเพื่อการดารงอยู่ของชีวิต แต่จ ะขาดการ
เชื่อมโยงถ้าปราศจากตัวประสาน และนั้นคือความสาคัญในการมีอยู่ของผึ้ง สาหรับผึ้งนั้นมีหลักฐาน
ความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่ช่วง ๗,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ในฐานะเป็นสัตว์ที่ทาให้มนุษย์ได้ลิ้มรส
ความหวานจากเกสรดอกไม้ และผสมพันธุ์พืชจนพัฒนากลายแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงมนุษย์มาตั้งแต่
ยุคดึกดาบรรพ์ นอกจากนี้ผึ้งยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
เช่น สมัยอียิปต์โบราณมีการใช้ผึ้งเป็นสัญลักษณ์แทนอาณาจักร เพราะผึ้งเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง
ขนาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของทางานอย่างเป็นระบบ เพราะในอาณาจักรผึ้ง มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
จ านวนมาก มี ก ารแบ่ง หน้ าที่ ก ารท างานตามชนิ ดของผึ้ ง อย่ างชัดเจน หรื อเป็นสั ญ ลั ก ษณ์ แทน
ความหมายของความจงรักภักดี การปฏิบัติตามคาสั่งของผู้นา เพราะในแต่ละรวงผึ้งจะมีนางพญาผึ้ง
เป็นหัวหน้าใหญ่ ดังนั้น “ผึ้ง” จึงไม่ใช่เพียงสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อการมีชีวิตของมนุษย์และสรรพ
สัตว์ทั้งหลายในฐานะผู้ผสมพันธุ์พืชเท่านั้น แต่หลักการดารงชีวิตและปฏิบัติงานของผึ้ง สามารถนามา
วิเคราะห์สกัดเป็นแนวคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานได้ ผึ้งจึงถือเป็น
ตัวแทนของร่างกาย คือการมีชีวิต การดารงอยู่ และจิตวิญญาณ คือ หลักคิด ปรัชญา ที่ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
ผึ้ง จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ไม่ มีก ระดูก สันหลัง มี ขนาดเล็ก ลักษณะตาโต
มีหนวด ลาตัวมีสีดาสลับเหลือง อาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่มีหน้าที่ออกหาน้าหวานจาก
เกสรดอกไม้เพื่อนามาเป็นอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์พืช และหากศึกษาพฤติกรรมการ
ดารงชีวิตของผึ้ง จะพบความน่าสนใจต่างๆมากมาย เช่น การปรับตัวของผึ้งต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม จากการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์มีการกล่าวถึงการมีอยู่ของผึ้งตั้งแต่สมัยยุคหินกลาง
ประมาณ ๗,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ที่ปรากฏภาพวาดของผึ้งบนผนังถ้า หรือจากพุทธประวัติที่มีการ
กล่าวถึง พระนางสุชาดาที่ได้ถวายข้าวมธุป ายาสที่ มีส่วนประกอบของน้าผึ้ง ถวายแด่ ส มเด็จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า (ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ, ๒๕๕๘) วิธีการอาศัยอยู่รวมกันเป็นจานวนมากของผึ้ง รวมถึง
การทาหน้าที่ของผึ้ง โดยในรวงผึ้งสามารถจัดแบ่งประเภทของผึ้งได้ ดังนี้
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๑. การแบ่งหน้าที่ของผึ้ง ตามหลักชีววิทยาของผึง้ ในรังผึง้ มีระบบการแบ่งวรรณะ (Caste)
ประกอบด้วย ๓ วรรณะ (ปยมาศ นานอก, ๒๕๕๑) ได้แก่
ผึ้ง นางพญา (Queen) นางพญามีบ ทบาท
หน้าที่สาคัญภายในรัง คือ มีหน้าที่บินไปผสม
พันธุ์กับผึ้งตัวผู้ ในการวางไข่ผึ้งเพื่อผลิตสมาชิก
รุ่นต่อๆไปของรัง รวมทั้งควบคุมสังคมภายในรัง
และกิ จ กรรมต่างๆของสมาชิก ในรัง โดยการ
แหล่งที่มา: https://gardenlux-th.designluxpro.com/
ปล่อยสารเคมีที่เรียกว่า queen pheromone
ออกมาสื่อสารกับสมาชิกในรังตัวอื่นๆ ให้ทาหน้าที่ของตนเอง โดยปกติจะพบผึ้งนางพญา ๑ ตัวต่อรัง
เท่านั้น และจะมีอายุประมาณ ๑-๒ ปี
ผึ้งงาน (Worker) มีหน้าที่ทางานทุกอย่างภายในรัง คอยดูแล
ตัวอ่อน หาอาหาร ทาความสะอาดและซ่อมแซมรัง รวมทั้งการ
ป้องกันรัง ผึ้งงานจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ ๖๐ วัน การทางาน
ของผึ้ง เป็นไปตามอายุขัยของผึ้ง และความต้องการของรั ง
ผึ้งงานมีการแบ่งหน้าที่กันทางาน (division of labor) โดยมี
การก าหนด หรือมี ก ารโปรแกรมกาหนดไว้ในยีนตั้ง แต่เ กิ ด
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกทางสรีรวิทยาภายในร่างกายของผึ้ง ตั้งแต่
เกิ ด ผึ้ ง งานมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตน ไม่ เ กี่ ย งกั น ท างาน
แหล่งที่มา: https://www.beeculture.com/
pacific-northwest-foraging/
และช่วยเหลือการทางานร่วมกันเป็นอย่างดี แต่หากผึ้งตัวใด
ไม่สามารถทางานได้แล้ว ก็จะถูกนาไปทิ้งนอกรัง โดยวิธีการนี้แสดงให้เห็นถึงไม่มีการเอาเปรียบกัน
ระหว่างสังคมของผึง้
ผึ้งตัวผู้ (Drone) ผึ้งตัวผู้จะเกิดมาในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือช่วง
ที่มีอาหารเพียงพอ หน้าที่ของผึ้งตัวผู้ คือกินอาหาร และคอย
บินไปรอผึ้งนางพญาเพื่อผสมพันธุ์เท่านั้น หลังจากนั้นก็จะตาย
ผึ้งตัวผู้มีขนาดลาตัวอ้วนและสั้นกว่าผึ้งนางพญา และผึ้งงาน
แหล่งที่มา: https://petmaya.com/
20-weird-animal-facts
มีลักษณะตาโตและลิ้นสั้น
รูปภาพแสดงชนิดของผึ้งแบ่งตามหน้าที่การทางาน
แหล่งที่มา:http://honeybee2014.blogspot.com/2014/05/blog
post_5087.html
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เมื่อดูตามหลักชีววิทยาของผึ้งจะพบว่า ผึ้งเป็นแมลงสังคมที่แท้จริง (Eusocial insect) ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกั นเป็นกลุ่ม (Colony) อยู่ร่วมกั น เป็นครอบครัวอย่างน้อย 2 ช่วงชีวิต และมี ร ะบบการแบ่ง
วรรณะ (Caste) และเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ที่ถือว่าเป็นสัตว์สังคมเช่นกัน เพราะมีการอาศัยอยู่
ร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายความสัมพันธ์ เช่น เพื่อน ครอบครัว การทางาน เป็นต้น และมีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกันตามสถานะของบุคคลนั้นเป็นอยู่ แต่อาจแตกต่างกับผึ้งตรงที่มนุษย์มีหลายสังคม
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึง มีความจาเป็นที่ม นุษย์ควรมี กฎเกณฑ์ แนวทางหรือหลัก การในการดารงชีวิต
ถ้าพิจารณาจากวิธีการอาศัยอยู่ร่วมกันของผึ้งและการหลักการทางาน ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
๒. ปรัชญาการทางานที่ได้เรียนรู้จากผึ้ง จากคากล่าวของ George Ferguson (1961) จาก
หนังสือ “Signs and Symbols in Christian Art” อธิบายว่า “ผึ้งเป็นสัญลักษณ์ของ กิจกรรม, การ
ทางาน, ความขยัน, และความมีระเบียบ” ในตานานโบราณบอกว่า ผึ้งไม่เคยนอนหลับ และบ่อยครั้ง
ผึ้ง ถูก ใช้เ ป็นตัวแทนของ “ความระมั ดระวัง และความกระตือรือร้นของคริส ต์ ชนในการแสวงหา
คุณธรรม” โดยลักษณะนิสัยของผึ้งที่สามารถวิเคราะห์ได้ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม, ๒๕๕๑) ดังนี้
๒.๑ ขยันหากิน ผึ้ง ทุกตัวไม่เ คยหยุดทางานตั้งแต่ถือกาเนิดขึ้นบนโลกนี้ เห็นได้จากพืช ที่
ยังคงเป็นอาหารให้กับมนุษย์ตามธรรมชาติ และดอกไม้ต่างๆที่ยังคงเบ่งบานสวยงามตามฤดูกาล และ
การดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยผึ้งแต่ละตัวมีหน้าที่ ของตัวเองในการออกหาน้าหวาน สะสมอาหาร
ขยายพันธุ์ รวมถึงหน้าที่ในการสร้างรัง การให้อาหารตัวอ่อน หรือแม้ก ระทั่งหน้าที่ในการปกป้องรัง
ผึ้งแต่ละตัวจะทาหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ ในทุกวันของการทางานซึ่งถือเป็นชีวิตของผึ้ง เพราะถ้าผึ้งไม่
ทางาน ผึ้งก็จะไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ต่อได้ และตายลงไปในที่สุด
๒.๒ บินไม่สูง ผึ้งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ปีกเล็กและบอบบาง จึงไม่สามารถทาให้ บินไปในที่สูง
มากได้ ด้วยลัก ษณะทางกายภาพของผึ้ง เมื่ อบินขึ้นที่ สูง จะไม่ สามารถต้านทานแรงลม ทาให้เกิ ด
อันตรายแก่ ตัว เอง ผึ้ง เองก็ รู้ จัก ในธรรมชาติของตนเอง จึง บินในระดับ ที่ พอจะบินได้ เพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิต
๒.๓ รักความสะอาด ผึ้งเป็นสัตว์ที่อยูร่ ว่ มกันในรังเป็นสังคมใหญ่ จาเป็นที่จะต้องรักษาความ
สะอาดภายในรัง เป็นอย่างดี โดยจะแบ่งหน้าที่กันด้วยอายุ การดูแลความสะอาดภายในรัง จะเป็น
หน้าที่ของผึ้งประจารัง (House bee) ผึ้งประจารังจะแบ่งหน้าที่กันทาความสะอาดอย่างเป็นระบบ
เพื่อไม่ให้น้าหวานที่ถูกเก็บสะสมไว้เน่าเสีย และเพื่อให้ตัวอ่อนเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
๒.๔ ฉลาดสะสม ความชาญฉลาดของผึ้งในการสะสมน้าหวาน ถึงแม้ว่าผึ้งงานแต่ละตัวจะ
สามารถเก็บน้าหวานจากดอกไม้ได้ทีละเล็กทีละน้อย แต่ก็ค่อยๆ สะสมทุกวันจนได้น้าผึ้งภายในรัง
จานวนมหาศาล
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๒.๕ นิยมสามัคคี ผึ้งเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็ก เมื่อพบเจอกับศัตรูที่มีขนาดตัวใหญ่หรือแข็งแรง
มากกว่า พวกมันก็ไม่สามารถที่จะต่อสูเ้ พียงลาพังได้ แม้ผึ้งเองจะสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็ก แต่ถ้าร่วมมือกัน
ด้วยความสามัคคี ก็จะทาให้พวกมันสามารถขับไล่ศัตรูที่มารุกรานรังได้
๒.๖ ความสมานฉันท์ ผึ้งจะมีผู้นาคือ นางพญา ส่วนผู้ตาม/ลูกน้องคือ ผึ้งงาน ผึ้งจะให้
ความร่วมมือช่วยเหลือกันเกื้อกูลกัน และแบ่งหน้าที่และงานกันทาอย่างชัดเจน
ซึ่งปรัชญาหลักคิดที่ได้มาจากการดารงชีวิตและการทางานของผึง้ นี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการทางาน ผ่านการถอดบทเรียนชีวิตของผึ้งกับการปฏิบัติงาน
ในชีวิตประวัน
๓. การถอดบทเรียนชีวิตของผึ้งกับการปฏิบัติงาน จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศคน
ปัจจุบัน ที่เน้นย้าถึงความ “จงรักภักดี สานึกหน้าที่ สามัคคี เสียสละ” ซึ่งผู้เขียนเอง เป็น พยาบาล
ทหารอากาศคนหนึง่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ทาหน้าที่เป็นพยาบาลส่งเครื่องมือแพทย์ (SCRUB NURSE) ซึ่งงานห้องผ่าตัด เป็นงานที่ต้องร่วมมือ
กันทางานเป็นทีม ร่วมกับสหวิชาชีพ เราแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน โดยทีมผ่าตัด
ประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลส่งเครื่องมือแพทย์ พยาบาลช่วยรอบนอก วิสัญญี
พยาบาล โดยทุกคนต้องร่วมมือกัน ทางาน จะขาดคนใดคนหนึ่ง ไปไม่ได้ ต้องมีความรับผิดชอบและ
ทาหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้การผ่าตัด นั้นสาเร็จเสร็จสิ้นไปอย่างเรียบร้อยและผู้ป่วยปลอดภัย
ด้านการเป็นทหารอาชีพ พล.อ.อ. มล. สุปรีชา กมลาศน์ ได้กล่าวถึงความเป็นทหารอาชีพ
ในบทความที่ชื่อ “คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ” ไว้ว่า “อาชีพทหาร มีเอกลักษณ์พิเศษ
กว่าอาชีพ อื่ นตรงที่ ทหารเป็นกลุ่ม ชนที่ ถืออาวุธ มี เครื่องแบบ มี ยศมี ระบบอาวุโ ส รัก หมู่รัก คณะ
และมีวินัยที่เคร่งครัด” ดังที่ผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบัน ท่าน พล.อ.อ. นภาเดช ธูปะเตมีย์
ได้กล่าวให้นโยบายไว้ว่า “จงรัก ภักดี สามัคคี เสียสละ” และ ความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกั นนั้น คือ สิ่ง ที่ ส าคัญ ที่ สุ ดของหน่ วยทหาร และอีก สิ่ง หนึ่ง ที่ ท หารจะขาดเสีย ไม่ ได้เ ลย
คือ คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ จากที่ก ล่าวมา พยาบาลทหารอากาศและการเป็น
ทหารอาชีพ จะมี ความเหมื อ นกั บ ผึ้ง อยู่ห ลายอย่า ง ทั้ ง ด้ านการปกครอง การท าหน้า ที่ ของตน
ความรับผิดชอบ ความสมานฉันท์ และการทางานเป็นทีม เป็นต้น แต่จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่แตกต่างจากผึ้ง
ตรงที่ผึ้งตัวใดที่ไม่สามารถทางานได้แล้ว จะถูกนามาทิ้งนอกรัง แต่ทหารเรานั้นจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เรามีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตราบจนสิ้นลมหายใจ
สาหรับในชีวิตประจาวันนั้น สามารถนาปรัชญาของผึ้งมาปรับใช้ได้ ยึดหลัก ขยันทามาหากิน
รู้จักประมาณตน รู้จักถ่อมตัว รักษาความสะอาด การเก็บเล็กผสมน้อย ก็ตรงกับความพอเพียง ไม่โลภ
ทาอย่างสม่าเสมอก็จะเพิ่มพูน การร่วมมือกันด้วยความสามัคคี หากองค์กรไหนรู้รักสามัคคี องค์กรนั้น
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จะมีความเข้มแข็ง แต่หากเมื่อใดที่ขาดความสามัคคีย่อมขาดความมั่นคง เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
ในหมู่คณะ เกิดความแตกแยก และในที่สุดองค์กรนั้นก็ไม่สามารถจะดารงอยู่ได้ด้วยความสงบสุข
ผู้เขียนจึงได้เล็งเห็นหลักธรรมที่ใช้ธรรมชาติสอนการดารงชีวิต โดยการเรียนรู้จากธรรมชาติ
จากการหยิบยกตัวอย่างจาก“ผึ้ง” เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หนึ่งในผู้สร้างความสมดุลให้กับโลก ผึ้งอยู่
รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ มีการแบ่งหน้าที่การทางานตามชนิดของผึง้ อย่างชัดเจน ยังถือเป็นสัญลักษณ์
ของการท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และการท างานเป็นที ม อีก ความหมายหนึ่ง นั้นยัง เป็น
สัญลักษณ์แทนความหมายของความจงรักภักดีต่อ ผู้นาของตน ผึ้งนั้นรู้หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
มีความขยันขันแข็ง “ผึ้ง”สามารถพบเห็นตามธรรมชาติ ด้วยหลักการดารงชีวิตและปฏิบัติงานของผึ้ง
จึงสามารถนามาวิเคราะห์สกัดเป็นแนวคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทางาน ของการเป็น
ข้าราชการ และพยาบาลทหารอากาศอาชีพของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี
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