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วัฒนา..สวยได้อีก

WWAFAIR is BACK

ชวนชาววัฒนากลับมางานแฟร์ปีนี้
ใหญ่กว่าเดิม สนุกกว่าเดิม เพื่อนเยอะกว่าเดิม เพิ่มเติมคือความฟิน!!
พบกัน เสาร์ที่ 17 ธ.ค. 59

หน้านายก สวว.
สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ คุณครู ผู้ปกครอง ของชาววัฒนาทุกท่าน
ความรักท�ำให้โลกหมุน โรงเรียนวัฒนาของเราเต็มไปด้วยความ
รักและความสุข ที่ได้ท�ำสิ่งสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่โรงเรียน ใน
เดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ สวว.ชุดใหม่ และ
นายกสวว. ซึ่งจะมาสานต่อการท�ำงานของสมาคม ความสัมพันธ์
ของเราชาววัฒนาจะยิ่งแน่นแฟ้นมากกว่าเดิม  ด้วยการกลับมาของ
ศาลาโคล ที่ก�ำลังจะมีชีวิตชีวาอีกครั้ง  ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ คุณ
กรรัช จ�ำเดิมเผด็จศึก หัวเรี่ยวหัวแรงคนส�ำคัญ ผู้ท�ำให้ฝันของพวกเรา
เป็นจริง ยิ่งกว่าอื่นใด ต้องขอขอบพระคุณศิษย์วัฒนาทุกท่านที่ได้สละทรัพย์ เพื่อการ
บูรณะศาลาโคล มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
กิจกรรมของสวว. ก้าวมาถึงปลายเทอมแล้ว เราก�ำลังจะมีงานใหญ่ปลายปีนี้ งาน
วังหลัง-วัฒนาแฟร์ 2559 แนวใหม่ที่ปรับลุคให้เข้ากับยุคออนไลน์ โดยมีออแกไนเซอร์ น้องๆ
รุ่น 132 ร่วมแรงร่วมใจเต็มที่ อีกสิ่งหนึ่งคือหนังสือเล่าขานต�ำนานวังหลัง-วัฒนา อันทรง
คุณค่าแก่การเป็นเจ้าของ ที่ทางสวว.ตั้งใจท�ำเสมือนมรดกที่บรรพบุรุษชาววัฒนามอบให้
สุดท้ายนี้ ดิฉันและกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ปี 2558 -2559 ขออ�ำลา พี่ๆ
น้องๆ ไปก่อน เรามีการจับฉลากคัดเลือกผู้ท�ำงานต่อ มีการแต่งตั้ง มีการสรรหานายกฯ
คนใหม่ และการแต่งตั้งกรรมการโดยนายกเลือกสรร เพื่อท�ำงานรับใช้โรงเรียนต่อไป
ขอขอบคุณพี่น้องชาววัฒนาในการสนับสนุนอย่างดีตลอดมา และหวังว่าท่านจะช่วยกันท�ำ
สิ่งต่างๆ เพื่อวัฒนาของเราต่อๆ ไป
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ทานผัดฟักทองสูตรวัฒนา ถึงได้สะได้สวย

ด้วยรักและผูกพัน
ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ
นายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

บอกอขอบอก

ในยุคออนไลน์ครองโลก ข่าวสารจากวัฒนาส่วนใหญ่จะทราบเร็วรู้ก่อนจากไลน์และเฟสบุ้ค ยุคสื่อสิ่งพิมพ์ก�ำลังจะหมดไป วารสารวังหลัง-วัฒนา
ท�ำหน้าที่เพื่อเป็นรีวิวกิจกรรมของสวว. อย่างไรก็ดี เราก็ยังมีเรื่องราวดีๆ มาน�ำเสนอ ถ้าจะถามว่านักเรียนหญิงโรงเรียนใดสวยที่สุด โรงเรียนเราติด
เรทติ้งอันดับหนึ่ง เล่มนี้เรามีเรื่องของคนสวยวัฒนามาฝาก ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นเล็กมาฝากค่ะ ยังมีเรื่องเก่าๆ มาเล่า เรื่องของคุณครูคนสวย   
ดรัมเมเยอร์คนสวย และอื่นๆ วารสารวังหลัง-วัฒนา น�ำมาบรรณาการพี่ๆ น้องๆ ด้วยรักจากใจ ซึ่งอยากให้วารสารนั้นคงอยู่นานแสนนานค่ะ
What’s Next
ตุลาคม
The Blossom 95 ดอกไม้บานอีกครั้ง วันเกิดอาจารย์ วรรณดี  คันธวงศ์
อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม  13.00-16.00 น. ห้องประชุมนีลสันเฮส์ ธีมงานดอกไม้
พฤศจิกายน
Wattana Fun Bowl 2016  โบว์ลิ่งการกุศลสามัคคี
เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน  ที่ Blu-O Rhythm & Bowl  เอสพลานาด รัชดา
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม
งานประจ�ำปี วังหลัง-วัฒนาแฟร์ 2559  ปีนี้ สวว.จัดใหญ่เป็นเจ้าภาพ
เสาร์ที่ 17 ธันวาคม  ความสนุกแบบอาร์ตบอกซ์  พบกับศิลปินคนโปรดสาวๆ แสตมป์ ชาววัฒนาอย่าพลาด
เจ้าของ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา  	
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบก.จูเนียร์
ส�ำนักงาน

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
อจ.สาลินี วีรเธียร 82 อจ.พรรณมหา วุฒิวโรภาส 86 ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ 101
อรุณี ศริวัฒน์ 93 ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ 103 ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง 105 ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ 105 อจ.เยาวมาลย์ ทองเนื้อน้อย
สุจีพันธุ์ สังขดุลย์ 105
พรประภา พันธ์บูรณะ 99 ดร.แพง ชินพงศ์ 110 ดร.ดวงรัตน์ อินทร 108 กริษฐา อึ้งภากรณ์ 117
กนิกนาถ นันทหาร 142 ณิชาภัทร ล�ำเจียก142 ชนัญญา มุ่งธัญญา 142 ธัชพรรณ ดุรงคเวโรจน์ 142 ประภาศิริ พูลสวัสดิ์ 143
สุเมธินี บุญศรี 143 ธนพร มูลากูล 143 มิรันดา จรูญวุฒิธรรม 143 ปุญญภรณ์ สีอ่อน 143 พัชรพร ตันติวีรกุล 143
สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 254 2364, 02 254 7991-5 (ต่อ 252) แฟกซ์ 02 254 2364
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โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนผู้หญิง ผู้หญิงก็สวยด้วยกันทุกคน
ไม่มีใครยอมกันแน่ วารสารเล่มนี้ ถือเป็นแนวคิดที่พาท่าน
มาพบกับตัวแทนคนสวยวัฒนา ที่สวยไม่สร่างตั้งแต่รุ่นใหญ่
ไล่ลงมาเรื่อยถึงรุ่นเล็ก...แต่ละท่านมีเทคนิคเรื่องสวยไม่เหมือนกัน

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ รุ่น 76
สวยได้ด้วยท�ำบุญ และช่วยสงเคราะห์
คนที่ยากไร้
ท่านอายุ 85 ปีแล้ว แต่ยังสวยและแข็งแรง มีจิตเมตตาเป็นกุศลเสมอ
เรียกได้ว่าเป็นนักท�ำบุญ คุณหญิงโรสชอบท�ำบุญมาตั้งแต่อายุ 20 ปี  
เป็นนักสังคมสงเคราะห์หลายมูลนิธิ อาทิมูลนิธิจิรายุ ซึ่งช่วยดูแลเรื่อง
ของภาษา
เทคนิคความสวยของท่าน คือการรับประทานผลไม้เยอะมาก แม้
จะต้องรับประทานยาลดความดันและยาช่วยย่อย ทานช็อกโกแลตวันละ
1 ชิ้น แต่เรื่องท�ำบุญนี่ส�ำคัญมาก เกิดชาตินี้แหละที่ได้ท�ำบุญ เพราะเรา
ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเกิดอีกไหม ทุกวันนี้ท�ำบุญทุกวันด้วยการนั่งสมาธิ
และนึกถึงสิ่งดีๆ นึกถึงความดีที่เคยท�ำมาก็จะเกิดความปิติยินดี ซึ่ง
ก็จะท�ำให้เราหน้าผ่องใส สวยได้ทุกวัน

คนสวยวัฒนา
สวยได้อีก
ชลลกา เก่งระดมยิง รุ่น 101
เจ้าแม่กิจกรรม ไม่มีวันไหนไม่สวย..

ยุวนิตย์ (จุรีเกษ) เตชะไพบูลย์ รุ่น 99
Drama Queen แห่งลายครามออสการ์
พี่นิตย์เป็นคนสวยตลอด ตอนเป็นนักเรียนเรียนเก่งมาก มีพรสวรรค์
เรื่องวาดเขียนและการแสดง พี่นิตย์ไม่เคยพลาดการแสดงบนเวทีงาน
แฟร์สักปี เรียนเก่งเข้าอักษร จุฬาฯ และจบออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าจาก
เมืองนอก เปิดร้านตัดเสื้อชื่อว่า NITT มานานหลายสิบปี คนสวยอย่าง
พี่นิตย์สวยเป๊ะมาก เนี้ยบตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผม ผมด�ำยาวสลวยสวย
คนอะไรไม่เคยอ้วน ปีนี้ยังได้ครองต�ำแหน่ง Drama Queen และคง
ได้ครองต�ำแหน่งสาวสองพันปีแน่นอน

แม่งานคนส�ำคัญของสวว. ชาววัฒนาไม่มีใครไม่รู้จักพี่ด้า แม่งานจัด
งานหลายงานทั้งของสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา และสมาคมไวดับบลิวซีเอ
จ.นนทบุรี ทั้งงานหาทุน งานพบปะสังสรรค์ งานทุกงานของสวว. และ
ของ รร.
“พี่มีความสุขที่ได้จัดแจง จัดเตรียม เดินส้นสูงสามนิ้วซื้อของส�ำเพ็ง
ไม่เคยเหนื่อยเลย เพราะทุกนาทีเรามองหาแต่ของสวยๆ มาตกแต่ง
งานบ้าง  มาให้คนบ้าง แล้วพี่ก็มีความสุขที่ได้แต่งตัวสวยๆ ออกงาน
ยิ่งดีใจยิ่งกว่าที่แขกของเราแต่งชุดสวยมางาน ก็ผู้หญิงเราจะมีอะไรสุขใจ
เท่ากับการแต่งตัวสวยๆ ไปงานสนุกๆ หัวเราะกับพี่กับน้องล่ะคะ” นี่แหละ
เคล็ดลับความสวยของพี่ด้า
Wanglang -Wattana
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อลิสา พันธุศักดิ์ รุ่น 117
นักธุรกิจสวยด้วยโยคะ
‘จ๋า-อลิสา’ สืบทอดมรดกความบันเทิงที่ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก
ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา ก�ำลังท้าทายตัวเอง ด้วยปรัชญาจากโยคะ
โยคะ เหมือนการท�ำธุรกิจ รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง ท้าทายตัวเอง
เป็นสิ่งที่เธอค้นพบหลังจากปฏิบัติโยคะมานาน 6 ปี
“เล่นโยคะครั้งแรก จ�ำได้ว่านั่งหัวเราะตัวเองว่าเล่นได้ยังไง ช้า
เหลือเกิน ท�ำไมมันช่างน่าเบื่อขนาดนี้ พอมาอ่านหนังสือใครๆ ก็บอก
ว่าโยคะดีมาก เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นมันต้องมีดีสิ! เลยกลับไปลองใหม่
พยายามอดทนเป็นเดือนหลังจากนั้นติดเลย” นี่แหละเคล็ดลับของ
สาวสวยนักธุรกิจหญิง มีดีกรีเป็นถึงสตรีไทยดีเด่นปี 2558 และ ศิษย์
เกียรติยศปี 2559
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อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์ รุ่น 120
Miss Thailand & Big Bike Winner
รู้แล้วอึ้ง...ส�ำหรับสาวสวยวัฒนาคนนี้ เคยเข้าประกวด
นางสาวไทย เป็นถึงรองนางสาวไทย ปัจจุบันปูเน่ไม่ห่วง
สวยเลย สวมหัวใจสาวซิ่ง เป็นนักแข่งบิ๊กไบค์มืออาชีพ
ถึงขนาดสื่อต่างประเทศเข้ามาท�ำข่าว นักบิดสาวสายเลือด
วัฒนาจึงมีแฟนคลับสังคมนักบิด ทั้งที่ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น
อาชีพหลักของสาวสวยคนนี้คือเป็นอาจารย์สอนแฟชั่นดีไซน์
ที่มหาวิทยาลัยรังสิต และเร็วๆ นี้ก�ำลังจะเป็นพรีเซนเตอร์
เครื่องส�ำอาง
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วสุธิดา ปุณวัฒนา
รุ่น 132
สวยสุดเสียงใส
บนเวทีละครมิวสิคัล
ระดับโลก
แจนเคยรับบทอาจารย์อายะดา หรือไอด้า ในละครดอกไม้แห่ง
สยาม 5 แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล เส้นทางสายสวยครบทุกอย่างในวัฒนา
เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมเยอร์ คอรัส ละครเพลงภาษาอังกฤษ และ
ตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ แจนจบจาก The
Lee Strasberg theater and film institute, NYC แจนกลับมาเรียก
น�้ำตาชาวกรุงเทพบ้าง ในละครเรื่อง มอม เดอะมิวสิคัล สิ่งที่เป็น
เทคนิคเรื่องความสวยของแจน คือความสบายใจ “รักษาสุขภาพและ
ซ้อมอยู่ตลอดค่ะ งดและเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อเสียง
ช่วงไหนมีการแสดงก็เคร่งครัดหน่อย ช่วงไหน ว่างๆ ก็สบายๆ
เพราะชีวิตต้องมีความสุขค่ะ”

มณีรัตน์ ศรีจรูญ รุ่น 136
นักแสดงช่อง 33
สาวสวยคนนี้สวยและมีความสามารถในการแสดง สายไหมจบ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดีกรีโดดเด่นเป็นดาราสังกัด
ช่อง 33 ใครที่เคยดูละครเรื่องข้าบดินทร์และเพลิงนรี นักแสดงหน้าสวย
แววตาเซ็กซี่คนนี้แหละ พี่-น้องเรา

จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย รุ่น 136
หุ่นสวยเว่อร์ แดนเซอร์คนดัง
ศิลปินวง GAIA (ไกอา)
พี่จันจิ ให้สัมภาษณ์น้องกองบอกอจูเนียร์ #2 ที่แอบสอบถาม
เคล็ดลับเรื่องสวยๆ มาฝากพี่ๆ น้องๆ กันค่ะ
Q : มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร และการอยู่โรงเรียนประจ�ำมีผลต่อ
การดูแลตัวเองอย่างไร
พี่จันจิ : ก็ท�ำตามระเบียบที่มี ตื่นนอนตี 5 เก็บเตียง ถึงเวลาซักผ้าปู
ก็แกะซักบ้าง อาบน�้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ลงไปทานอาหารตรงเวลา
ท�ำเวร เรียนหนังสือ ไม่เอาขนมเข้ามากิน ไม่เอาโทรศัพท์เข้ามาเล่น
ค่อนข้างจะเป็นคนอยู่ในกรอบ การที่มาอยู่ประจ�ำท�ำให้เราไปไหนก็
สะดวกเพราะดูแลตัวเองได้ ทานง่าย มีระเบียบในตัวเองมากขึ้น

Q : พี่จันจิถือเป็นที่รู้จักและเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม อยากทราบถึง
การวางตัว รวมไปถึงสิ่งที่ได้จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่สามารถน�ำ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจ�ำวัน
พี่จันจิ : การวางตัวกับผู้ใหญ่อาจจะเรียนรู้ตอนได้ไปท�ำงานจริงๆ แต่
สิ่งที่ฝึกฝนในโรงเรียนตลอดคือความกล้าแสดงออก เราชอบเต้น
ชอบท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการเต้นในโรงเรียน ชอบแสดง ท�ำให้เรารู้
ว่าเราชอบอะไร ตั้งแต่อยู่โรงเรียนเพราะโรงเรียนเปิดโอกาสให้ท�ำ
Q : คติประจ�ำใจหรือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ประสบความส�ำเร็จใน
งานต่างๆ ของพี่จันจิคืออะไรคะ
พี่จันจิ : คติประจ�ำใจคือ โอกาสทุกอย่างส�ำคัญหมด ถ้ามีจงคว้าไว้
เพราะเราไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่ และถ้าได้มาก็จงท�ำ
โอกาสที่ได้มาให้ดีและเต็มที่ที่สุด
Q : ให้พี่จันจิฝากข้อคิด หรือค�ำแนะน�ำให้กับศิษย์ปัจจุบันหน่อยคะ
พี่จันจิ : ให้น้องๆ วัฒนา เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ใช้เวลากับเพื่อนๆ
ในวัฒนาให้มากๆ เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงเพื่อนวัฒนาก็จะ
อยู่ข้างเราเสมอ
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สวยอย่างไทย ครองใจนักท่องเที่ยว
โดยทีมงาน
1. นางสาวธัชพรรณ ดุรงคเวโรจน์ (ผู้สัมภาษณ์)
3. นางสาวประภาศิริ พูลสวัสดิ์ (ผู้สัมภาษณ์)
5. นางสาวสุเมธินี บุญศรี (เก็บบันทึกภาพ)

2. นางสาวครองขวัญ จันทร์เงิน (ผู้จดบันทึกและบันทึกเสียง)
4. นางสาวมิรันดา จรูญวุฒิธรรม (ผู้จดบันทึกและบันทึกเสียง)

วารสารวังหลัง-วัฒนา ฉบับที่ 56 Wanglang-Wattana Junior Journal # 2 ผลงานของนักเรียนมัธยมศึกษา
ได้ยกกองไปสัมภาษณ์ รมต.กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้เปิดใจท่านรัฐมนตรี อย่างละเอียด เป็นค�ำตอบให้ชาววัฒนาภูมิใจกับ “ดอกไม้แห่งสยาม” ของเราท่านนี้
เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว และแถมด้วยการเป็น “วัฒนา”

Q

ประเทศไทย หรือที่เป็นที่รู้จักของนานาอารยประเทศว่า “สยาม” มี
วารสารวังหลังวัฒนา Junior Journal #2 : นอกจากสถานที่
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  ในปัจจุบันนี้สยามประเทศของเราก้าวผ่านอดีต 		 ท่องเที่ยว ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้ว ท่าน
มาไกลแสนไกลแล้ว ในเรื่องของการท่องเที่ยว ประเทศไทยของเราติดอันดับ 		 รัฐมนตรีคิดว่า คุณค่าของผู้หญิงไทยในด้านใดที่จะสามารถชนะ
ต้นๆ ของโลก ให้เป็น Tourist Destination วารสารวังหลังวัฒนาฉบับนี้ 		 ใจนักท่องเที่ยวได้คะ
ขอน�ำเสนอเรื่องราวของเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาเยือน
บ้านของเรา
รมต.กอบกาญจน์ : ก็เป็นตัวเรา ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไร
แต่การที่คนไทยเป็นตัวของตัวเองและไม่ใช่ว่าเราจะต้องอ่อนโยน เพราะก็ยัง
		 วารสารวังหลังวัฒนา Junior Journal #2 : ท่านรัฐมนตรีคิดว่า มีอีกหลายคนที่อ่อนโยน และถ้าถามว่าเรียบร้อยไหม ก็อาจจะมีอีกหลายคน
เมืองไทยในสายตาชาวโลกในปัจจุบันนี้ ยังเป็นสยามเมืองยิ้ม ที่เขาเรียบร้อยเหมือนกัน ไม่ใช่เราเรียบร้อยคนเดียว ญี่ปุ่นก็เรียบร้อย
		 อยู่ไหมคะ?
เหมือนกัน คือเป็นคนไม่คิดเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นคนที่คิดว่าสิ่งที่ส�ำคัญ
คือความเป็นเรา การที่เราเป็นเราคือความมีน�้ำใจซึ่งเราอาจจะเรียบร้อย
		 รมต.กอบกาญจน์ : เมืองไทยของเรายังเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่ ก็ได้หรือไม่เรียบร้อยก็ได้ แต่ DNA ที่แท้จริง คือใจของเรา ของคนไทย
นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยในปี 2558 เราได้ตั้งเป้าไว้ประมาณ 28.8 และเอกลักษณ์ของความเป็นเรา อธิบายไม่ถูก แต่คือมันมีศิลปะบ้าง
ล้านคนและอาจจะทะลุเป้าไปถึงประมาณ 29 ล้านกว่าคน ร้อยละ 60-70 ของ วัฒนธรรมบ้าง แต่หลายคนเขาก็มีเก่ากว่าเราอีก เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเรา
นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเป็นผู้ที่มาแล้วมาอีกเรียกได้ว่า Weekender ความเป็นเพื่อนเหมือนคุณชัช อุบลจินดา ชาวกระบี่ ถามว่าเรียบร้อยไหม
ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมาก มีเพียงไม่กี่ประเทศที่มี Weekender สูง เขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นค�ำเดียวคือ You นอกนั้นเป็นใบ้หมด นั่นแหละ
เท่ากับประเทศไทย เวลาเราถามเขาว่าท�ำไมเขาถึงกลับมาซ�้ำๆ หลายคน คือความเป็นไทย ชนะใจก็ตรงนั้นแหละ หรือคุณยายที่ช่วยชาวสแกนดิเนเวีย
ก็จะตอบว่า “จ�ำไม่ได้ เพราะมาบ่อยมาก” และจะบอกว่า “ทุกอย่างของ เมื่อตอนเกิดเหตุการณ์สึนามิ นั่นยิ่งพูดไม่ได้เลย ให้กล้วยเขากิน นั่นแหละ
ประเทศไทยสวยงาม” แต่จริงๆ ที่เขามาบ่อยๆ ก็เพราะคนไทยคือเพื่อน คือน�้ำใจ เป็นตัวเรา จะถามว่าเธอสวยงาม เธออ่อนน้อมคือมันไม่ใช่ตรงนั้น
ของเขา ค�ำว่า ‘เพื่อน’ มันลึกซึ้งยิ่งกว่าค�ำว่ารอยยิ้มเพราะไม่ว่าใครก็ แต่มันอยู่ตรงน�้ำใจ แล้วคนไทย ท�ำให้เขารู้สึกอบอุ่นและท�ำให้เขามาแล้ว
สามารถยิ้มได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยิ้มแบบมิตรแท้ และไม่ใช่เพียงแค่ยิ้ม ก็กลับมาอีก กลับมาเยี่ยมประเทศของเรา
เพียงอย่างเดียว แต่มันเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงๆ เพราะเหตุนี้จึง
ท�ำให้ทุกวันนี้พวกเขาก็ยังกลับมา นั่นก็คือ การท่องเที่ยววิถีไทย ท�ำไมถึง 		 วารสารวังหลังวัฒนา Junior Journal #2 : แล้วท่านรัฐมนตรี
ท�ำให้เราคนไทยไม่ลืมว่า อย่างพวกน้องๆ คือเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าใจว่า DNA 		 คิดว่าในความเป็นเรา สามารถน�ำมาเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
ที่แท้จริงคือความเป็นคนไทย แล้วนี้ค�ำว่าคนไทยมันหมายความว่าอะไร 		 กับประเทศอื่นได้ไหมคะ
วิถีไทยมันไม่ได้มีอยู่วิถีเดียว วิถีไทยหมายถึงวิถีท้องถิ่น ถ้าเกิดคุณเป็น
คนล้านนาทางเหนือคุณก็ต้องเป็นแบบเหนือ ถ้าคุณเป็นอีสานก็ต้องแบบ 		 รมต.กอบกาญจน์ : เราใช้มาโดยตลอดด้วยการชนะด้วยคน
อีสาน ถ้าคุณเป็นใต้คุณก็ต้องเป็นแบบใต้ วิถีถิ่นคือวิถีไทย เพราะฉะนั้น อย่างถามว่าประเทศอื่นคนที่ท�ำอะไรหลายอย่างด้วยเงินเยอะมาก และถ้า
ถ้าถามว่ารอยยิ้มยังอยู่รึเปล่า ใช่ยังอยู่ รอยยิ้มพวกนี้ยังอยู่ อย่าถือว่าตื้นเลย เราสู้กับเขาด้วยเงิน เราตายไปนานแล้ว เหมือนโรงแรมนี้ ถามว่าเป็น
มันลึกกว่านั้นเพราะว่าเรามีน�้ำใจมันมากกว่าค�ำว่าแค่รอยยิ้ม เพราะใครก็ โรงแรมที่ใช้เงินเยอะไหม มีอีกหลายโรงแรมเยอะมากที่ทุ่มเงินสร้างมาก
ยิ้มได้แต่ยิ้มจากใจและน�้ำใจที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงที่เรายัง กว่านี้ แพงกว่านี้ ที่ก็ขยายไม่ได้ โรงแรมก็เก่า เก่ามากนะ แต่ถามว่านี่ยัง
ท�ำให้นักท่องเที่ยวกลับมา
เป็นหนึ่งได้เพราะอะไร มันอยู่ที่คน อยู่ที่การดูแล เรียกได้ว่าการเข้าใจถึง
ผู้ที่มาพัก
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วารสารวังหลังวัฒนา Junior Journal #2 : สุดท้ายนะคะพวกหนู
Q
		 ขอให้ท่านรัฐมนตรีทิ้งท้ายในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีเป็นศิษย์เก่า

		 ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ขอถามท่านรัฐมนตรีว่าสิ่งดีงามใน
โรงเรียนของเราที่ควรจะเก็บรักษา และอนุรักษ์สืบต่อไปให้เป็นเอกลักษณ์
คืออะไรบ้างคะ และมีอะไรที่ศิษย์ปัจจุบันควรจะน�ำแบบอย่างของศิษย์รุ่น
ก่อนๆ มาปฏิบัติบ้างคะ

รมต.กอบกาญจน์ : อันแรกคือ Integrity Honest System อันนี้นี่
A
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก นั่นคือความจริงใจและซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราท�ำ  มันจะ

ท�ำให้คนเค้าเชื่อมั่นในตัวเรา สิ่งที่เราท�ำ ตรงนี้เนี่ยวัฒนาจะมีอยู่เยอะและ
มีมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆ สารพัดอย่างจนถึงปัจจุบัน เราทิ้งไม่ได้เลย Honest
System คือคนมีเกียรติ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีเงินเท่าไหร่ แต่คุณมีเกียรติมันอยู่
ที่คุณค่าของเรา เราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี ฉะนั้นศักดิ์ศรีที่มันมาจากเรื่อง
พวกนี้ มันก็หมายความว่า คนเราบางทีก็ท�ำผิดได้นะ อย่างตัวเองก็เคยท�ำ
ผิดกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน เคยลอกข้อสอบตอนสมัยอยู่ ป.6 เริ่มอยู่ประจ�ำ
ใหม่ๆ อยากรู้อยากลองว่ามันเป็นยังไง ไม่ใช่อยากได้คะแนนดีๆ แต่
อยากลองซะมากกว่าเพราะมันดูท้าทายดี คือจ�ำได้ว่าครูวัฒนาสมัยนั้น
จะไม่เข้าห้องสอบ แต่ไม่รู้สมัยนี้เป็นยังไงนะ ก่อนจะออกนอกห้องครูจะ
พูดว่า ‘ฉันเชื่อใจในเกียรติของเธอ’ แล้วก็เดินออกไป แล้วเราก็ลอก
เขียนๆ ค�ำตอบใส่ถังขยะแล้วก็เตะไปเตะมาแล้วก็หัวเราะกิ๊กกั๊กเห็นว่ามัน
สนุกดี ไม่เคยท�ำ  แล้วพอตอนเย็นก็ถามว่ามีใครรู้ ครูก็ไม่รู้เพราะครูไม่ได้
เฝ้าสอบ พอครูกลับมาก็แน่นอนว่าไม่เห็น แล้วเราก็ส�ำนึกผิดเอง เราก็รู้สึก
ไม่ดีแล้วเราก็นั่งร้องไห้ แล้วก็เดินไปบอกครูเองว่าเราลอกข้อสอบ ครูก็

มองหน้าเพราะแน่นอนว่าครูไม่รู้ แล้วครูก็ท�ำโทษเรา สมัยนั้นก็คือให้เย็บ
เสื้อคอกระเช้า ซึ่งเป็นอะไรที่เราเกลียดที่สุดตอนนั้น ต้องเข้าห้องการ
ฝีมือซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีนะ นั่งเย็บเสื้อคอกระเช้า แต่ค�ำว่า Integrity
ส�ำคัญมาก ถามว่าคนเกิดมาแล้วดี 100% ไม่มีหรอก ถามว่าเราแบบนี้
เกิดมาเป็นเทพธิดาหรือ ขาวสะอาดก็ไม่ใช่ ไม่มีใครเกิดมาแล้วขาวหมด
แล้วก็ไม่มีใครด�ำหมด มันอยู่ที่ว่าเรามีการชั่งใจในการที่เราจะข่มความ
โลภของเราลงได้ และก็พยายามดึงในส่วนที่เราควรจะมีขึ้นนั้นมา จนวัน
นี้ก็ยังมีความโลภ อยากอย่างนั้น อยากอย่างนี้ แต่เราก็นั่งนึกว่ามันควร
หรือไม่ควร ถ้าไม่ควรก็อย่าท�ำ มันเป็นเรื่องธรรมดา อย่างค�ำว่า Integrity
มันท�ำให้เราเกิดมาเป็นเทพธิดาหมด ขาวหมดไม่มีหรอก ไม่เชื่อ แต่
โรงเรียนเหมือนกับกรณีของเรา มันฝึกให้เราเข้มแข็งมากขึ้นเวลาเราเจอ
อะไรต่างๆ แล้วสุดท้ายใครจะมาท�ำให้เรา เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง
ไม่มีใคร ถ้าเรารอให้ต�ำรวจมาจับอย่างว่าแหละมันก็ไม่มีทางจับได้หมด
มันต้องตัวเรา ความเข้มแข็งท�ำให้เราบอกกับตัวเองว่าเราต้องละอายแก่ใจ
นี้ถ้าเราละอายกับการที่ได้เกรดดีขึ้นอีกหน่อยแต่เราต้องสูญเสียศักดิ์ศรี
ตัวเอง มันคุ้มไหม? ไม่เช่นนั้นเรามองหน้าคนอื่นแล้วเรากล้าว่าเขาไหม
เราไม่กล้าว่าเขาเพราะเราเองก็ท�ำ  มันก็ไม่คุ้ม เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถูกฝึก
มาจากวัฒนา ไม่ใช่เป็นคนขาวสะอาดและยังเชื่อมั่นว่าไม่มีใครในโลกนี้
ขาวสะอาด แต่ว่ามันส�ำคัญกว่า ว่าในวันนี้และวันหน้าเราเรียนรู้จากสิ่งที่
ผ่านมาแล้วเราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรือเปล่า    
และเรื่องที่สองคือการท�ำเพื่อผู้อื่นคิดถึงผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาก็มาจาก
การอยู่ประจ�ำของพวกเรา เวลาเราทานข้าวในโต๊ะก็จะมี มศ.5 มศ.4
มศ.3 เดี๋ยวนี้เขาก็อาจจะไม่ได้เรียกมศ.แล้วนะ ทุกคนจะมีหน้าที่ เราอาจ
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สัมภาษณ์ รมต.

จะไม่ชอบพี่เขาก็ได้แต่พี่เขาเลือกเรามา เราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ แล้วเรา
ก็มีหน้าที่ สมมติว่าวันนี้มีไข่อุกกาบาต ชอบมากเลย แต่เราได้คนละลูก
ถ้าเราอยากจะกินมากเราก็ต้องไปกินโควต้าของคนอื่นแล้วคนอื่นก็ไม่ได้
กิน อย่างอะไรเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้เนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดหรอก แต่มันฝึก
ให้เราต้องคิดถึงผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ว่าต่อให้เราอยากแค่ไหนก็ต้องแชร์
อีกส่วนหนึ่งก็คือการอยู่ประจ�ำ  แน่นอนว่ามันต้องมีข้อดีเรื่องหนึ่งคือระเบียบ
วินัย มันฝึกให้เราต้องอดทนไม่ว่าจะชอบหรือไม่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้
ยังไงก็ต้องอย่างนั้น อย่างถ้าพูดเยอะก็จะถูกคลานรอบตึกเรียนบ้าง ไปยืน
หน้าเสาธงบ้าง หรืออะไรก็แล้วแต่ มันฝึกให้เราต้องเคารพกฏกติกา มี
ระเบียบวินัย ก็เหมือนกันเพราะเกิดมาเราก็ไม่ได้มีระเบียบวินัย อาจจะมี
บ้างแต่คนส่วนใหญ่ถูกฝึก เพราะเราเห็นคนอื่นเขาท�ำ  เราเองก็ต้องท�ำ 
การท�ำโทษ มันเป็น Blessing มาก ระเบียบวินัยนี่เป็นสิ่งส�ำคัญมากเพราะ
การที่เราจะท�ำอะไรต่อไปเนี่ยเราต้องคุมตัวเอง ถามว่าใครจะคุมเรา มัน
ไม่มีหรอก ถ้าเผื่อรอให้คนมาคุมเนี่ยมันไม่ใช่ละ เราต้องคุมตัวเราเองได้
แล้วเรื่องความซื่อสัตย์ Integrity ระเบียบวินัย และความติดดิน เราอยู่
วัฒนาเนี่ยเราเป็นคนเรียบง่าย อะไรก็ได้ เราไม่ได้นึกว่าเราจะต้องแต่งตัว
เพราะเราไม่มีทางได้แต่งตัวอยู่แล้ว เราเห็นคุณค่ากันจากตัวตนออกมา
ไม่ต้องฟู่ฟ่า คุณค่ามันไม่ได้ออกมาจากเราจะแต่งตัวชุดอะไร จะใส่
นาฬิกาอะไร คุณค่ามันออกมาจากกระโปรงแดงเนี่ยแหละ การใช้ชีวิตที่
เรียบง่ายเนี่ยถามว่ามีประโยชน์มั้ย มีประโยชน์นะ มันอาจจะไปต่อแนวทาง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เท่าไหร่ถึงจะพอ จริงๆ มันขึ้นอยู่กับ
ตัวของเราเอง เท่าไหร่ก็ไม่พอ กับ เท่าไหร่ก็มีเหลือ ถ้าเผื่อคุณอยากได้
เยอะๆ อย่างนี้ นักการเมืองหลายคนถึงยังไม่พอ แต่ส�ำหรับเราเอง ฉันมี
แค่เนี่ยฉันก็หาความสุขกับมันได้ และความเรียบง่ายแบบนี้ เราว่าเด็ก
วัฒนาน่าจะวัดคุณค่ากันโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเธอมาจากครอบครัวไหน
เธอมีสิ่งนี้อยู่เท่าไหร่ ต�ำแหน่งของเธอคืออะไร แต่คุณค่าของเราคือเนื้อแท้
จริงๆ ของเธอ ซึ่งสิ่งนี้จะมาได้เนื่องจากเราไม่ได้ยึดติด เราอะไรก็ได้ ไม่ต้อง
มีคนห้อมล้อม ไม่ต้องมีอะไรก็แล้วแต่ เด็กวัฒนาน่าจะเป็นอย่างนี้ ที่ส�ำคัญ
ที่พูดมาน้องต้องเป็นด้วยนะ”

คุณแม่ของท่านรัฐมนตรีก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวัฒนา ท่านผู้หญิง
นิรมล สุริยสัตย์ (คุณแม่) สอนท่านรัฐมนตรีอยู่เสมอคือ ความส�ำคัญของคน
โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ คุณแม่จะพูดอยู่ตลอดเลยว่า “อะไรก็ไม่สู้กับการ
มีคนที่ดีอยู่กับเรา จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่าง
มันหายได้ แต่ถ้าเราสามารถสร้างคนที่มีคุณค่าได้ สิ่งที่จะอยู่กับเรา อยู่
กับประเทศชาติไปได้ตลอด” ดังนั้นการคิดที่จะท�ำเพื่อผู้อื่น ท�ำเพื่อสังคม
เพื่อประเทศชาติ มันจะฝังอยู่ในตัวเองมาโดยตลอด นั่นคือ ท�ำไมเวลาเรา
อยู่ที่บ้านแปดโมงเช้าเราจะร้องเพลงชาติ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังร้องเพลงชาติ
คนญี่ปุ่นมาท�ำงานกับเราก็ต้องร้องเพลงชาติ เพื่อเตือนตัวเราเองว่าเราจะ
อยู่เพื่ออะไร ถ้าเราอยู่เพื่อคนหนึ่งคน แค่นี้ก็พอ แต่ถ้าเราอยู่เพื่ออะไรที่
มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราและครอบครัวเรา ก็คือค�ำว่า สังคม ประเทศชาติ
เราก็จะมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้า คุณแม่สอนว่า ปัญหาเป็นเรื่องปกติ
วิกฤตจะต้องเกิดกับทุกคน เพราะฉะนั้นในชีวิตเราเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เรา
ไม่ต้องโทษใคร แต่เราควรจะขอบคุณปัญหาที่จะท�ำให้เราเก่งขึ้น ท�ำให้
เราฉลาดขึ้น และท�ำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าเรา
คิดว่าคนหนึ่งคนมีพลังเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ แต่ถ้าเราคิดว่าคนหนึ่ง
คนไม่มีพลัง ก็เหมือนกับเราปล่อยบ้านเมืองเราไปตามยถากรรม แต่เรา
เชื่อว่าคนมีพลังเพราะว่าเราคิด เพราะงั้นคุณแม่จะเป็นคนที่ชอบคุยกับ
น้องๆ เด็กรุ่นใหม่ นั่งแท็กซี่ก็จะคุยกับคนขับแท็กซี่ ท่านเชื่อเรื่องคน เชื่อ
ว่าคนทุกคนมีคุณค่า แล้วก็มีพลัง”
ขอขอบพระคุณ รมต.กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้เกียรติพวกเราส�ำหรับการสัมภาษณ์
ในครั้งนี้ และได้ฝากแง่คิดมากมายให้กับพวกเราชาววัฒนาทุกคนได้น�ำ
ไปเป็นแนวทางในปฏิบัติตนต่อไป และสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้ฝากคติ
เตือนใจ ให้กับพวกเราไว้ว่า....

...“จงเชื่อมั่นว่าตัวเองมีคุณค่า เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อย่าปล่อยสิ่งที่มีอยู่ในมือให้หายไป
จงสร้างพลังด้วยศรัทธาและจงมีก�ำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปข้างหน้า”
								
ฯพณฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
								
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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WWA Focus
ข้อมูลและภาพ พี่วัฒนารุ่น 99 เรียบเรียงโดย สุจีพันธุ์ 105

คุณครู ..คนสวย
ครูจุงเป็นคนสวย เป็นครูคู่แฝดของครูเก ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เรียนอยู่วัฒนาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบ
มหาวิทยาลัยหมาดๆ คุณพ่อของครูเก อยากให้ครูเกเป็นครูที่วัฒนา เลยให้ครูเกมาหาครูประพิธ (ครูใหญ่สมัยนั้น)
ครูเกได้ชวนเพื่อนรักคือครูจุง มาเป็นเพื่อน เพื่อพบกับครูพิธ
ครูพิธเห็นว่าเรียนจบแล้วยังไม่ได้ท�ำงาน เลยให้เป็นครูทั้งคู่ ให้เป็น
ครูประจ�ำชั้น ประถม 7 ดูแลนักเรียนวัยรุ่นวัยแสบทั้งคู่ ครูจุงเป็นครู
ประจ�ำชั้นห้อง ก. ครูเกเป็นครูประจ�ำชั้นห้อง ข.
ครูจุงเป็นสาวสวย แต่งตัวทันสมัย นักเรียนหลงรักเป็นพิเศษ
ครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เรขาคณิต หลายคนยังจ�ำภาพครู
ท�ำท่าเก๋ไก๋เวลาสอน วิชาวิทยาศาสตร์ครูจุงชอบให้ท�ำการทดลอง
บ่อยๆ เด็กๆ ก็คอยเชียร์ผลการทดลองที่จะออกมาตามต�ำราหรือเปล่า
เสียงดังกิ้วก้าวจนอาจารย์ภิญโญแอบย่องมามอง มองแล้วก็เดินไปไม่
ว่าอะไร ศิษย์วัฒนาโชคดีได้เรียนกับครูจุง แค่ 2 รุ่น คือ รุ่น 99 กับ
รุ่น 100 ตอนครูจุงสอน พวกรุ่น 99 อยู่ชั้น ป. 7 ครูสอนไม่นานก็ลาออก
ตอนนั้นพวกรุ่น 99 ยังไม่จบ ม.ศ. 1 วันที่ครูลาออก ทุกคนเศร้ามาก
คิดว่าเป็นเพราะความพยศของเหล่านักเรียนกระโปรงแดง ต่อมาครู
ศรีสุขได้บอกว่า ครูจุงไปเรียนต่อเมืองนอก ทุกคนจึงโล่งอก
ครั้งหนึ่ง...นักเรียนของครูจุงคนหนึ่งชื่อว่า บุปผาสวัสดิ์ (สวัสดิชูโต)
รัชชะตานันท์ รุ่น 99 ซึ่งได้เป็นศิษย์เกียรติยศ ปี 2559 แสดงอาการ
ยักไหล่ใส่ครูจุง คงไม่ได้ตั้งใจจะไม่สุภาพกับครู แต่ซักถามค�ำถาม
กับครู แล้วยังคาใจในความสงสัยจึงยักไหล่แล้วก็นั่งลง ครูคิดว่าอ้อน
ยักไหล่ใส่ครู ครูเลยเทศนาเล็กน้อย แล้วไหล่มันก็กระดกอีก!! ผล
ปรากฏว่างานเข้า งานยักไหล่ของบุปฝาสวัสดิ์ จึงได้คะแนนความ
ประพฤติดีพอใช้ ในวันศิษย์เกียรติยศ 2559 ที่ผ่านมา ครูอ้อนเล่า
เรื่องเก่าให้ที่ประชุมฟัง ท่านประธานพิธีในวันนั้นคือ ท่านผู้หญิง
จรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
หรือครูจุงของลูกศิษย์ ท่านพูดกับครูอ้อนว่า “..น่าจะได้แค่พอใช้นะ
ไม่ใช่ดีพอใช้” จริงด้วย..คุณครูใจดีมากจริงๆ ค่ะ
บรรยายภาพจากบนลงล่าง
• คุณครู จรุงจิตต์  อุรัสยะนันท์
คนสวยใจดีของลูกศิษย์
• ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ และ
นักเรียนวัฒนา ในวันศิษย์เกียรติยศ
• ภาพหมู่ คุณครูเกศินี  จิตปรีชาญ   
เพื่อนรักของคุณครูจรุงจิตต์
ในอดีตและปัจจุบัน
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สาววัฒนา สวยได้อีก

เรื่อง-ภาพ โดย กองบรรณาธิการ

มีใครพูดว่า งานเลี้ยงไม่เคยเลิกราที่วัฒนา.. หมดจากงานรื่นเริงวังหลัง-วัฒนาแฟร์ ก็ตามด้วยงานคริสตมาส
สาวๆ วัฒนา พากันหาเสื้อสีแดง-สีเขียว กินเลี้ยงกันอย่างสนุกสนาน พอถึงปีใหม่ เริ่มเปิดศักราชด้วยงานบุรพาจารย์ร�ำลึก
กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก เรามีงาน Share Love for Charity ถึงกลางปี สวว.มีงานลายครามล�้ำค่า
ตามด้วยงานศิษย์เกียรติยศ สนุกสนานกับการแข่งขันโบว์ลิ่ง และงานวันเกิดอาจารย์วรรณดี ปิดท้ายด้วยวัฒนาแฟร์
เวียนไปแบบนี้ ไม่เลิกรา กรรมการ สวว.ช่วงหลังเลยต้องคิดสร้างสรรค์หาธีมงานเพื่อสร้างสีสันของงาน
แน่นอนสาวๆ วัฒนาไม่มีใครยอมใคร แต่งตัวเข้าธีมงาน พลาดงานนี้.. งานหน้ายังมีให้สวยได้อีก
ปี 2559 บุรพาจารย์ร�ำลึก ปีนี้ ตรงกับวันครูพอดี ศิษย์วัฒนาพากันกราบแสดงมุทิตาคารวะแด่ครูอาวุโส และพร้อมใจบอกรักครูด้วยค�ำพูดสวยๆ  
เริ่มจากพร้อมใจกันกล่าวค�ำไหว้ครู บทปาเจรา เสมือนครั้งหนึ่งที่เรายังสวมกระโปรงแดง ได้นั่งพับเพียบกราบครูกับพื้น ช่างชื่นใจนัก เราได้ฟังค�ำ
ไพเราะบอกรักครู ทั้งในรูปแบบ กลอนบอกรักครูจากรุ่น 95 สารภาพรักครูจากรุ่น 104 แร๊พบอกรักครูจากรุ่น 105 ยืนยันว่ารักครูจากรุ่น 106 บอกรัก
จากใจหนูจากรุ่น 124 และพร้อมใจร้องเพลงรักครูให้ครูฟังจากน้องๆ คณะประสานเสียง Wattana Alumni Chorus และ Harmonic Noises ได้หวานซึ้ง
จากใจจริงค่ะ งานนี้ต้องขอบคุณ ประธานก้อยและเพื่อนๆ รุ่น 105 ที่มาช่วยงานโดย ด๊อกเตอร์ผึ้ง ด๊อกเตอร์ชู แม่จ๊ะ รับเป็นแม่งาน

บอกครูว่าพวกหนูรัก
บุรพาจารย์ 2559

Share Love for Charity 2016

งานไหนจะสวยหวานเท่างานของมูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไม่มีอีกแล้ว ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 จัดสวยครั้งที่ 2 ในเดือนแห่งความรัก เพื่อหา
ทุนให้กับนิสิตนักศึกษาสตรีที่เรียนดีในระดับอุดมศึกษา ด้วยเป็นอุดมการณ์หนึ่งของมิสเอ็ดน่า ซะร่าห์ โคล ผู้ต้องการให้สตรีเรียนสูงถึงระดับ
อุดมศึกษา ธีมสวยหวานจิบชายามบ่าย สาววัฒนาเลยพร้อมใจใส่หมวกปีกสวยเข้ากับเดรสสีสดใส รับประทานขนมอร่อยหลายรูปแบบ ในสวนสวย
ฟังเพลงไพเราะจากคณะประสานเสียงวัฒนาคอรัส รุ่นน้อยใหญ่ และ Harmonic Noises ยังมีดารารับเชิญ คุณอู๋ ธนากร โปษยานนท์ มีคุณแม่เป็น
ศิษย์วัฒนา และ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ โดยมี พี่โอ๊ะของน้องๆ สร้างสีสันให้งานสวยยิ่งกว่าสวย
10
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ม่วนอ๊กม่วนใจ๋  94 ปี
อาจารย์วรรณดี  คันธวงศ์      
เป็นอีกงานที่สาววัฒนางามแต้ๆ เจ้า แต่ละนางสวมใส่ชุดพื้นเมือง แถมกลิ่นอายเมืองเหนือ ด้วยครูคิดธีมเอง สวว.น�ำโดยพี่ด้าชลลกา จัดให้
มีทั้งขบวนแห่ตุงเข้างานแบบอลังการ์ งานนี้จัดใหญ่มากๆ ด้วยประธานมูลนิธิคริสตจักรวัฒนา ดร.จารุณี หงส์จารุ ผู้บริหารรร. ดร.สิริลักษณ์
เฟื่องกาญจน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู วว. คุณก่อศักดิ์ โชติรักษ์ และนายกสวว. ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ ให้เกียรติร่วมขบวน มีไฮไลต์ด้วย
งานประกวดกุลสตรี๋วัฒนา นางงามกางจ้อง กางร่มบ่อสร้างเดินขึ้นบนเวที แต่ละนางงามไม่แพ้กัน เรียกได้ว่ากรรมการตัดสินไม่ถูก สวยกัน
แค่ไหนก็อร่อยกันแค่นั้น ลูกศิษย์ลูกหาพากันจัดอาหารเหนือมาช่วยงานครู มีทั้งลาบเหนือ แกงแค น�้ำพริกหนุ่ม น�้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว แกงฮังเล
และเพลิดเพลินกับพรีเซเทชั่น “รักครูไม่เปลี่ยนเลย” ท�ำให้เรารู้ว่า นางสาววรรณดี คันธวงศ์ ครูที่รักของเรา คือ บุคคลที่สภาสตรี ยกย่องให้เป็น
สตรีดีเด่นประจ�ำปี 2558 และเป็น ศิษย์เกียรติยศ ปี 2559 ภาพครูใส่ชุดไทยสีฟ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เป็นภาพที่สวยที่สุดจริงๆ ค่ะ
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งานนี้สวยที่สุด
ลายคราม Oscar 2016
เนรมิตห้องประชุมนีลสันเฮส์ ปูพรมแดงต้อนรับวีไอพี รุ่นพี่รุ่น 75 รุ่น 87 และรุ่น 99 ครบรอบ 7 รอบ 6 รอบ และ 5 รอบตามล�ำดับ  
ลายครามรุ่น 75 น�ำโดยอาจารย์ฉันทนา เทือกสุบรรณและคุณครูสมพงษ์ศรี โต๊ะทอง พร้อมผองเพื่อนกว่า 24 คน สวมซิ่นสวยสง่าเดินพรมแดง
ลายครามรุ่น 87 อายุครบ 72 ปี มาในชุดนักเรียนกระโปรงแดง กล้องทุกกล้องกดชัตเตอร์ คุณครูอ่อนน้อม และ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นักบริหารระดับประเทศในบทบาทนักเรียนวัฒนาไม่เคยปรากฏมาก่อน แสงไฟแฟลชวาบไม่หยุดเมื่อลายครามรุ่น 99 เตรียมตัวขึ้นเวที
สาว 60 กะรัตของวัฒนาแปลงโฉมเป็นดาราฮอลลีวู้ด รุ่นพี่รุ่นน้องถึงกับอ้าปากค้างเมื่อแต่ละนางเดินพาเหรดหรูขึ้นเวทีมอบเพลง LOVE
และขอบคุณที่รักกัน บนเวทีออสการ์ ไม่หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อรุ่น 98 มอบของขวัญให้พี่ๆ และน้องๆ และแล้ว เด็กวัฒน์รุ่น 100 ก็สร้าง
เซอร์ไพรซ์อีกครั้งด้วยโชว์ป้าบี-บอย เต้นฮิปฮอป หอบแฮ่กกันทั้งรุ่น ก่อนที่รุ่น 101 น�ำโดยแวนด้าประธานจัดงานจะโชว์ตบท้ายด้วย
Wattana Alumli Chorus เป็นตัวแทนของพวกเราชาววัฒนา มอบเพลงให้พี่ๆ ลายครามทั้งสามรุ่น
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ศาลาโคล เมคโอเว่อร์
ถึงเวลาขัดสีฉวีวรรณ ศาลาโคลของเรา ถ้าเป็นคน ห้าสิบปีป่านนี้ก็เรียกป้าได้แล้ว ป้ากลับมาปัง! อีกครั้งแน่นอน
เพราะป้ามีแววสวยอยู่แล้ว งานหลังคา งานพื้น งานผนัง งานเวที งานห้องประชุม ระบบเครื่องปรับอากาศ ห้องน�้ำใหม่
ระบบเครื่องเสียง เตรียมให้ป้าสวยได้อีก เชื่อว่าทุกตึกในวัฒนา ..ต้องแอบมองป้า
ชื่อ
ชื่อเล่น
เกิด
ผู้ให้ก�ำเนิด
สถานที่ตั้ง
รูปแบบ

อาคารเอ็ดน่า โคลอนุสรณ์
ศาลาโคล
เมื่อปี 2506
สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
หลังโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ติดอาคาร 130 ปี
อาคารสไตล์เรโทร อาคารทรงสี่เหลี่ยม กล่องๆ ช่องกระจก
หลังคาแบน โถงสูงเปิดโล่ง
อดีต
• แหล่งเรียนพิเศษของเด็กกรุงเทพฯแห่งแรก เปิดสอนร�ำไทย ดนตรีไทย
			 นาฏศิลป์สากล กิจกรรมเข้าจังหวะ
• เวทีแสดงออกของนักเรียนกระโปรงแดง
• สถานที่จัดละครทุกแนว โดยเฉพาะละครแนวสยองขวัญ..
ปัจจุบัน
• เป็นสถานที่เรียนบัลเล่ต์ของโรงเรียนพรพิมลบัลเลต์สตูดิโอ
		 ปัจจุบันคือ PWS Studio
• เป็นที่อยู่ของกองทัพนกพิราบ ที่โรงเรียนและสมาคมฯ รบกันมาตลอด
• ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ Sala Cole Makeover
อนาคต
• แหล่งแฮงก์เอ้าท์ของชาวศิษย์เก่า
• สถานที่จัดเลี้ยงงานสังสรรค์ ในราคาย่อมเยา
• ที่เรียนแลกเปลี่ยนฝีมือชาววัง สอนท�ำอาหาร ขนม การฝีมือของชาววัฒนา
• สถานที่กิจกรรมของนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน ในบรรยากาศกันเอง

ศาลาโคล..สวยได้อีก

Make It Over

น�้ำใจวัฒนาหลั่งไหลสู่ศาลาโคล

บน: ห้องประชุมใหญ่มองจากเวที-เดิม ล่าง: ห้องประชุมใหม่

งานใหญ่งานนี้เกิดขึ้น เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้มีการบูรณะซ่อมแซมศาลาโคล คณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาได้แต่งตั้งคณะกรรมการท�ำงาน พร้อมใจระดมสมองและความคิดซ่อมแซมศาลาโคล
ให้แล้วเสร็จในปี 2559 โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
• คุณชลลกา เก่งระดมยิง 101 อุปนายกสวว.
โทร. 081-611-1339
• คุณพรประภา พันธ์บูรณะ 99 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โทร. 081-498-4630
• คุณกรรัช จ�ำเดิมเผด็จศึก 100 ผู้จัดการโครงการฯ
โทร. 086-781-1841
ต�ำแหน่งจารึกชื่อ
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนชื่อ
หน้าห้องประชุมสมาคม
1,000,000 บาท*
1
เหนือประตูใหญ่
800.000 บาท*
1
เหนือประตูด้านข้าง
500,000 บาท*
3
ด้านข้างรูปปั้นแหม่มโคล
100,000 บาท
70
ด้านข้างเวที
50,000-90,000บาท
100
*หรือจ�ำนวนเงินสูงสุด
ช่องทางการสนับสนุนโครงการ Sala Cole Makeover
• เงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็ค ในนามสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
• โอนผ่านบัญชี สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 006-1-18117-2
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook W.W.A Together ที่ท�ำการสมาคมฯ 02-254-2364, 089-499-7418
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วัฒนาไลน์
ด้วย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ คือรองราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใครจะเชื่อว่า
เมื่อ 50 ปีก่อน ท่านผู้หญิงท่านนี้คือคุณครูจรุงจิตต์ ครูประจ�ำชั้น
ของศิษย์เกียรติยศ รุ่น 99 คุณบุปผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ และ
คุณอรวดี ชูศรี ที่วันงานศิษย์เกียรติยศได้กล่าวถึงคุณครูว่า
..ท่านถึงกับส่ายหน้า กับวีรกรรม “ยักไหล่” ลูกศิษย์รุ่น 99
เมื่อครั้งนั้น

กอดไหนก็ไม่อุ่นเท่ากับกอดน้องเลือดสีเดียวกันใช่ไหมคะ ท่านรมต.  
ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการแข่งขัน โอลิมปิก 2016 ที่ประเทศบราซิล ท่านยังโพสต์และลงรูปในเพจ
ส่วนตัว พร้อมข้อความให้น้องณี สู้ต่อไปเพื่อประเทศไทยของเรา
ทาง น้องณี สุธิยา จิวเฉลิมมิตร 129 ศิษย์เกียรติยศ 2559 แชมป์โลก
นักกีฬายิงปืนเป้าบิน ISSF World Cup 2016 เล่าว่า พี่เค้าทราบว่าหนูเป็น
เด็กวัฒนาฯ ยิ่งดีใจกอดกันใหญ่ ชื่นใจนะคะน้องณี ท่านรัฐมนตรีกอบกาญจน์
วัฒนวรางกูร 104 กอดให้ก�ำลังใจประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์วัฒนา รุ่นใหญ่ 16 ท่าน
ที่ได้รับยกย่องเป็นศิษย์เกียรติยศ หนึ่งในนั้นคือ นางสาว
วรรณดี คันธวงศ์ รุ่น 66 สมควรได้รับยกย่องว่าเป็นศิษย์
วัฒนาด้วย ท่านได้รับเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ปี 2558  
ตามด้วย นางขนิษฐา สุนทรปักษิน รุ่น 93 ดร.พาลาภ
สิงหเสนี รุ่น 93 ศ.ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร รุ่น 94
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ รุ่น 98
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ รุ่น 98 นางบุปผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์
รุ่น 99 นางอุรวดี ชูศรี รุ่น 99 ดร. ณ ฤดี เคียงศิริรุ่น 101
พันเอกหญิง เนตสินี ชลทรัพย์ รุ่น 104
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รุ่นที่ 105
คุณกนิษฐ สุริยสัตย์ เมืองกระจ่าง รุ่นที่ 108 นางสาวอลิสา
พันธุศักดิ์ รุ่นที่ 117 นางศิศิธร วัฒนกุล รุ่นที่ 117
นางสาว สุธิยา จิวเฉลิมมิตร รุ่น 129 ยังมีศิษย์เกียรติยศ
รุ่นกลาง น้องๆ บัณฑิตหมาดที่ได้คะแนนเกียรตินิยม  
และศิษย์เกียรติยศรุ่นเล็ก ที่ได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100
คะแนน งานศิษย์เกียรติยศของวัฒนา เพิ่งจบไปด้วย
ความภาคภูมิใจ ที่เรามีพี่น้องเก่งและเป็นคนดีของสังคม  
กริษฐา อึ้งภากรณ์ 117 จัดเต็มอีกครั้งค่ะ
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วัฒนาไลน์
ชาววัฒนาลงขันกันถ้วนหน้า ด้วยงานใหญ่งานนี้ 50 ปีมีหน กรรัช จ�ำเดิมเผด็จศึก รุ่น 100 ลุยสุดตัว ครั้งแรก
ที่บูรณะศาลาโคลอย่างจริงจัง  เกือบทุกรุ่นสละเงินเพื่อจะได้มีชื่อรุ่น พร้อมค�ำจารึกอันไพเราะ ติดอยู่เคียงข้างรูปปั้น
แหม่มโคล เป็นอันว่าบริจาคกันรุ่นละแสน ยอดเงินในบัญชีบริจาคจะมียอดจารึกไว้ด้วยเลขสวยๆ เช่น 140,097 บาท,
110,099 บาท, 200,101บาท, 170,104 บาท, 105,105 บาท 108,108 บาท, 100,109 บาท, 111,111 บาท เป็นต้น
ท�ำให้เรารู้เลยว่า รุ่นไหนเป็นรุ่นไหน..   
กิจกรรมวิชาการของสมาคม สวว.เข้มข้น ยกระดับ ให้
ความรู้เรื่อง THAILAND 4.0 โดย ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ 105 น�ำทีม
มีศิษย์วัฒนาคนเก่ง ดร.ศรีหทัย พราหมณี รุ่น 122 Head
of Start Up Team ของ AIS, ณัฐนันท์ ศิรินันท์ธนานนท์ รุ่น 129
ผู้ก่อตั้ง Trippacker-platform ธุรกิจท่องเที่ยว และ
สุรัชนา ภควลีธร รุ่น 132 ผู้ก่อตั้ง Local Alike Social Enterprise
แอปส�ำหรับการท่องเที่ยวสไตล์ community-based tourism
มาให้ความรู้น้องๆ ม.ปลาย หัวข้อเสวนา “Digital Economy”
ฟังแล้วน้องๆ งงๆ ต้องมีพี่ช่วยแปลไทยเป็นไทย น้องๆ เลย
พอรู้เรื่องว่าพี่ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับค�ำว่า Start up คือการเริ่ม
ธุรกิจใหม่ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นเอง
แต่เด็กวัฒนาหัวไวก็พอเดาๆ ได้ว่าพี่เค้าสอนเรื่องภาพรวมการ
ค้าขายยุคใหม่ยุคที่ใครๆ ก็ท�ำการค้าบนหน้าจอแหละค่า
ใช่ว่าจะจัดงานสนุกจนแฟนคลับพอใจ
เรายังจัดทริปได้ประทับใจอีกด้วย อรุณี ศิริวัฒน์ รุ่น 93
จัด “ย้อนวันวานย่านวังหลัง” พาลูกทัวร์นั่งมินิบัส งานนี้
ศาสตราจารย์พิเศษ สรรใจ แสงวิเชียรได้กรุณาพาชม
เพื่อทราบเรื่องราวในอดีตของโรงพยาบาลแห่งแรกของไทย
และเรื่องราวของโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ที่ตั้งอยู่ ณ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ติดริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ในโรงพยาบาล
ศิริราช เรายังได้พอมองเห็นต้นประดู่เก่าแก่อายุร้อยปี
ให้เห็นเป็นร่องรอยในอดีต หลายคนซาบซึ้งกับวันวาน
ดั่งได้ย้อนเวลากลับไปในวันเก่าๆ อันแสนสงบเมื่อร้อยกว่าปี
ต่างประทับใจอยากให้จัดอีก ใครพลาดงานนี้ ไม่ต้อง
เสียดายเพราะ สวว.จะจัดใหม่อีกครั้งเมื่อแฟนคลับถามถึง
แน่นอนค่ะ
ฝ่ายวิชาการ สวว.ผุดไอเดีย Career Clinic เปิดตึก 1919
ยามค�่ำคืน จัดอดีตห้องเรียนให้เป็นห้องแนะน�ำอาชีพ โดยเชิญ
พี่วัฒนาวัยท�ำงาน รุ่น 128 - 135 อาทิ เบญจพร รัศมิทัต 128
อาจารย์สอนดนตรี, พัชรอร ศรีขจร 131 วิศวกร บ.เชฟรอน,
สุกฤตา ศีรินนนท์ 132 สถาปนิกและอาจารย์ม.ศิลปากร,
ทันตแพทย์จิณตภา ฐิติพิทยา 132, พราว มณีรัตน์ 133 นักบัญชี
บ.กรุงเทพประกันชีวิต, วริษา โสภณพิศ 135 ที่ปรึกษากม.
บ.ฮันตัน มาแชร์ประสบการณ์จริง ตั้งแต่แรงบันดาลใจ
ประสบการณ์การเรียนสายอาชีพ เรื่องการท�ำงาน และความ
ส�ำเร็จในเบื้องต้น ให้น้องๆ ม.5 - ม.6 วัฒนา
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Wattana Yesterday

พี่จ๋า พีรานุช

พี่แก้ว ม.ล. เขมจิรา

ดรัมเมเยอร์ ยุคเซเว่นตี้

พี่แหม่ม ปาจารีย์

เรื่องโดย พี่สาว 105
ขอบคุณรูปจากพี่ๆ ดรัมเมเยอร์

พี่นิษ ธนิษฐา รุ่น 101
พี่ด้าสุดเท่ของชาวสีฟ้า คนที่ 5 จากซ้าย

กีฬาสีเมื่อ 45 ปี ก่อนของวัฒนา ไม่ได้เลิศอลังการ์เหมือนสมัยนี้ แต่อย่างไร โรงเรียนเราพูดได้ว่าเป็นผู้น�ำเทรนด์ด้านกีฬา
พาเหรด  ดรัมเมเยอร์ของวัฒนาสวยเก๋เท่เนี้ยบมานานแล้ว ดรัมเมเยอร์คนหนึ่งแห่งยุค 70 ที่ไม่มีใครเทียบนางได้ เธอคนนั้นคือ
หม่อมหลวงเขมจิรา เกษมสันต์ รุ่น 99 ปัจจุบันพี่แก้วคืออาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษให้น้องประถม พี่แก้วสวยเลิศเชิดหยิ่ง
ของแท้ หน้าตาน่ารัก รูปร่างสูงระหง ภาพของดรัมเมเยอร์ของวัฒนาที่ทุกคนรู้จักคือพี่แก้วคนนี้ ดรัมเมเยอร์วัฒนามีสวยเก๋อีก
หลายคนแบบน่ารักจิ้มลิ้มต้องยกให้ พี่แหม่ม ปาจารีย์ รุ่น 102 ถ้าเป็นสาวสมาร์ทสูงใหญ่แบบฝรั่ง ต้องยกให้ พี่จ๋า พีรานุช รุ่น 102
ดรัมเมเยอร์แบบเท่ แมนเข้ม ต้องยกให้ พี่ด้า วนิดา รุ่น 101 ต้นฉบับความเท่ ให้น้องๆ กรี๊ด ยังมีอีกหลายคนที่เป็นต�ำนาน
เล่าขานของวัฒนา..  
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Wattana Today
เรื่อง-รูป สุเทธินี บุญศรี 143

ดรัมเมเยอร์หรือคฑากรที่ใครหลายๆ คนใฝ่ฝันจะได้เป็น ได้ถือไม้ดรัมเมเยอร์อย่างสง่างาม แค่ไปแสดงสวยๆ หรือแค่หน้าสวย ตัวสูง
ขายาวก็เป็นได้ ท่าที่ใครหลายคนคิดว่าง่าย ฝึกฝนไม่นานก็คงจะท�ำมันออกมาได้ การฝึกฝนที่หลายๆ คนคิดว่าไม่หนัก แต่ในความ
เป็นจริงแล้วดรัมเมเยอร์ต้องมีอะไรมากกว่าที่กล่าวไป การที่จะแสดงออกมาให้ดีในวันกีฬาสีนั้นต้องผ่านอะไรมามากมาย
ดรัมเมเยอร์ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีมาตั้งแต่ได้จัดกีฬาสีครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน โดยจะมีเพียงปีละ 5 คนที่จะได้รับหน้าที่นี้ คือ
ดรัมเมเยอร์ประจ�ำสีทั้ง 4 สี สีละ 1 คน และ ดรัมเมเยอร์ของโรงเรียน 1 คน ดรัมเมเยอร์แต่ละสีจะเป็นนักเรียนจากมัธยมศึกษาปีที่ 4
และดรัมเมเยอร์ประจ�ำโรงเรียนจะเป็นนักเรียนจากมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแม่งานในการจัดกีฬาสี จะมีการคัดเลือกโดยดรัมเมเยอร์
ปีที่แล้วจะมาสอน ดูพัฒนาการและความเหมาะสมของการเป็นดรัมเมเยอร์ เมื่อเลือกได้แล้วดรัมเมเยอร์ทุกคนจะต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้
ท่าต่างๆ ที่ต้องแสดง โดยมีดรัมเมเยอร์จากปีที่แล้วเป็นผู้สอน ดรัมเมเยอร์ทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่น ความอดทนต่อค�ำสบประมาท
ต่างๆ ต่อความกดดันที่ได้รับ และแบกรับความกดดันต่างๆ เพราะในวันกีฬาสีต้องแสดงกลางสนามและต้องแสดงออกมาให้ดีที่สุด ใน
ช่วงปิดเทอมเทอมแรก ดรัมเมเยอร์ทุกคนต้องมาซ้อมที่โรงเรียนเพื่อฝึกทุกๆ ท่าให้ออกมาดีที่สุดและสง่างามที่สุด ดรัมเมเยอร์ทุกคน
ต้องรักษาหุ่นและมีบางคนถึงกับต้องไดเอตเพื่อให้ได้หุ่นที่ต้องการ เพื่อในวันจริงจะได้ใส่ชุดดรัมเมเยอร์ออกมาอย่างสวยที่สุด ในช่วง
เปิดเทอมที่ 2 พี่สีที่รับผิดชอบเรื่องเครื่องแต่งกายของดรัมเมเยอร์จะพาไปลองชุดและรองเท้าส้นสูงที่จะต้องใส่สบายและเดินถนัด เมื่อ
พูดถึงท่าไฮไลท์ของดรัมเมเยอร์ที่ทุกคนรอคอย ก็คงจะเป็นท่าโยนไม้ที่ทุกคนต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้ท่านี้จะเป็นที่ประทับใจผู้ชม
มากที่สุด นอกจากนั้นดรัมเมเยอร์ทุกคนต้องมีการฝึกบุคลิกของตนเองบนส้นสูง ให้ออกมาดูสง่างามทั้งการเดิน การยืน การท�ำท่า
ต่างๆ ในวันจริงทุกคนจะต้องตื่นตั้งแต่ตี 3 เพื่อมาแต่งหน้า แต่งตัว ท�ำผม ท�ำสมาธิ พร้อมที่จะท�ำหน้าที่ที่ตนได้รับอย่างดีที่สุดและตราตรึง
ใจทุกคนมากที่สุด

ดรัมเมเยอร์
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ครัวกระโปรงแดง

ทานผัดฟักทองสูตรวัฒนา
..ถึงได้สะได้สวย

โดย นางสาวธัชพรรณ ดุรงคเวโรจน์
นางสาวชนัญญา มุ่งธัญญา

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของเรามีเมนูอาหารมากมาย ที่เป็นที่ชื่นชอบของทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งอีกเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
“ผัดฟักทอง” ซึ่งผัดฟักทองของโรงเรียนนั้นเป็นที่โปรดปรานของทุกๆ คน สูตรนี้เคยเปิดเผย แต่ท�ำอย่างไรก็ ไม่อร่อยเท่าที่ของวัฒนาท�ำ
ผัดฟักทองอาหารง่ายๆ หน้าตาก็ ไม่ได้แตกต่างนัก ครัวกระโปรงแดงน�ำสูตรผัดฟักทองมาฝากผู้อ่าน ใครท�ำเหมือนที่โรงเรียนท�ำ ช่วยบอกด้วยนะคะ

ผัดฟักทอง

ส่วนประกอบ
1.
2.
3.
4.

ฟักทอง
แม็กกี้
ซีอิ๊วขาว
น�้ำตาลปี๊ป

5. กระเทียม
6. เกลือ
7. น�้ำเปล่า

วิธีท�ำ

1. เตรียมวัตถุดิบ น�ำกระเทียมไปโขลก ปอกเปลือกฟักทองและหั่นเป็นชิ้น
2. ตั้งกระทะใส่น�้ำมัน
3. น�ำกระเทียมที่โขลกแล้วลงไปทอดในน�้ำมันให้เป็นสีเหลืองทอง
จากนั้นน�ำฟักทองลงไปผัด
4. ใส่น�้ำพอประมาณ แล้วปรุงรสด้วย น�้ำตาลปี๊ป แม็กกี้ เกลือ และ ซีอิ๊วขาว
5. ผัดจนฟักทองนิ่มแล้วน�ำใส่จาน

ประโยชน์ของฟักทอง

เนื้อฟักทอง มีวิตามินเอสูง รวมทั้งฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี แป้ง และที่จะลืมไปไม่ได้เลย
ก็คือ “เบต้าแคโรทีน” ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในเนื้อสีเหลืองของฟักทอง สามารถช่วยลดการเกิดมะเร็ง
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหัวใจได้ แถมเบต้าแคโรทีน ยังช่วย ต้านความชรา ป้องกันโรคผิวหนัง
บรรเทาอาการปวดเมื่อยของข้อเข่า และบั้นเอวได้เป็นอย่างดี
1. เปลือกฟักทอง มีฤทธิ์ทางยามากมาย หากทานฟักทองทั้งเปลือก จะสามารถกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในร่างกาย
ซึ่งช่วยควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ป้องกันการเกิดเบาหวาน ความดัน
โลหิต บ�ำรุงตับ บ�ำรุงไต บ�ำรุงดวงตา และสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่
ตายไป ให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใบอ่อน มีวิตามินเอสูงเท่ากับเนื้อฟักทอง แต่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง
กว่าในเนื้อ
3. ดอก มีวิตามินเอ ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีวิตามินซีเล็กน้อย
4. เมล็ด ประกอบด้วยแป้ง ฟอสฟอรัส โปรตีนและวิตามิน รวมทั้งสารที่ชื่อว่า
“คิวเคอร์บิติน” (cucurbitine) ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิตัวตืดได้ดี และยังช่วย
ขับปัสสาวะ ป้องกันการเกิดนิ่ว มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ น�้ำมัน
จากเมล็ดฟักทองยังช่วยบ�ำรุงประสาทได้ดี และยังมีกรดอะมิโนบางชนิดที่ช่วย
ป้องกันไม่ให้ต่อมลูกหมากของผู้ชายขยายใหญ่ขึ้น และช่วยปรับระดับฮอร์โมน
เพศชายที่ได้จากลูกอัณฑะให้อยู่ในระดับปกติ
5. ราก น�้ำมาต้มน�้ำใช้ดื่มแก้อาการไอได้ และยังช่วยบ�ำรุงร่างกาย ถอนพิษของ
ฝิ่นได้
6. เยื่อกลางผล สามารถน�ำมาพอกแผล แก้อาการฟกช�้ำ อาการปวด อักเสบได้
อ้างอิง : http://health.kapook.com/view16925.html
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ชวนชาววัฒนากลับมางานแฟร์ปีนี้ ใหญ่กว่าเดิม
สนุกกว่าเดิม เพื่อนเยอะกว่าเดิม เพิ่มเติมคือความฟิน!
ปีนี้เราจัดเต็ม!

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนใครกับ บัตร early bird และ ของ souvenior สุดคูล
ทุกตารางนิ้วในงานแฟร์ปีนี้จะมีแต่ความสนุก
ช็อป ที่เดียวครบ กับเหล่าร้านค้าจาก แม่ค้าออนไลน์ และ บูธของศิษย์เก่า
อบอุ่น เช่นเคย หากมาคนเดียวก็ ไม่เหงา กับ มุมพบปะเพื่อนฝูง ของศิษย์เก่า และครู
อิ่มหน�ำ แบบคูณสอง กับ มุมอาหารโรงเรียน และ food truck ชื่อดัง
ลุ้นรางวัล กับของ กัลปพฤกษ์ คุณภาพมากมาย
สวนสนุก ตระการตาไม่ต้องต่อคิวยาว
การแสดงจากศิษย์ปัจจุบัน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม

ที่เพิ่มเติมคือ ความมันส์ จากศิลปินชื่อดัง อาทิ stamp, better weather, jelly rocket

แล้วพบกันนะ! 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เที่ยงวัน ยัน เที่ยงคืน

