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อ่านคอลัมน์ Wattana Yesterday ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เล่าเรื่องวัฒนา
14 ศิษย์เกียรติยศวัฒนาวิทยาลัยประจ�าปี 2556 เผยเคล็ดลับแบบวัฒนา คว้าเกียรตินิยมเหรียญทอง
Life is Beautiful - วัฒนาวิทยาลัยสร้าง “ศิลปิน”

หน้านายก สวว.
สวัสดีค่ะพี่น้องชาววัฒนา รวมถึงผู้ปกครอง ครู อาจารย์ทุกท่าน
แม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหน สื่อสมัยใหม่ท�ำให้เรำสื่อสำรกัน
รวดเร็ววินำทีต่อวินำที เช่น ไลน์ของ สวว. ซึ่งขอเชิญชวน
ทุกท่ำนเข้ำเป็นสมำชิก แต่วารสารวังหลัง-วัฒนา ยังเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ชำววัฒนำอย่ำงไม่เสือ่ มคลำย โดยเฉพำะเล่มนี้
ที่ขอเน้นคุณค่ำของบุคคลของวัฒนำ ผู้มีควำมสำมำรถ
ชำววัฒนำไม่เพียงแค่เป็นสุภำพสตรีที่เก่ง แต่ชำววัฒนำเรำ
มุ่งมั่นเพื่อส่วนรวมสังคมและประเทศชำติ และเหนือสิ่งใด ชำววัฒนำเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ วำรสำรที่อยู่ในมือท่ำนฉบับนี้ จะพิสูจน์ควำมสำมำรถ
คุณควำมดีของผู้ที่ได้ชื่อว่ำ “ศิษย์วังหลัง-วัฒนา” ได้เป็นอย่ำงดีค่ะ
ส�ำหรับกิจกรรมที่ผ่ำนมำของสมำคมศิษย์วังหลัง-วัฒนำ ดิฉันและกรรมกำร
ทุกท่ำนรูส้ กึ ภูมใิ จมำกทีท่ กุ กิจกรรมตัง้ แต่ตน้ ปีนบั จำกงำน To Teachers with Love
ที่จัดให้ครูอำวุโส งานลายครามล�้าค่า จัดให้แก่รุ่นพี่อำวุโสอำยุครบ 5-6-7 รอบ
งานหารายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Wattana Big Bowl 2013 และ
งาน Wattana Pride & Prime 2013 งานศิษย์เกียรติยศที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป ด้วย
รอยยิ้มและไมตรีจำกผองพี่น้องเพื่อนฝูงที่ได้กลับมำพบปะในวัฒนำ ดิฉันต้องขอ
ขอบพระคุณกรรมกำรสวว.เจ้ำของโปรเจ็คทุกกิจกรรม รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นของ
ท่ำนทั้งหลำยที่ได้ช่วยงำนของสมำคมฯ ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งแต่ละท่ำนมี
ควำมสำมำรถเฉพำะตัวและควำมเหมำะสมที่แตกต่ำงกัน และเต็มใจท�ำงำนที่ได้
รับมอบหมำยด้วยควำมรักและควำมใส่ใจทุกขั้นตอน
ในเดือนสิงหำคมนี้ เรำจะมีคอนเสิร์ต วัฒนา Alumni สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ที่คณะนักร้องประสำนเสียง Wattana Alumni Chorus ของเรำจะร่วมแสดงกับ
วง Shanghai Music Chorus จำกประเทศจีน จึงขอถือโอกำสนี้เชิญชวนพี่ ๆ
น้อง ๆ ทุกท่ำนมำฟังเพลงไพเรำะ ที่สวว.จัดครั้งนี้ด้วยนะคะ
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วัฒนาวิทยาลัยสร้าง “ศิลปิน”
14 ศิษย์เกียรติยศวัฒนาวิทยาลัย 2556

เบื้องหลังอาหารอร่อย

บอกอขอบอก
สวัสดีค่ะท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน
วำรสำรเล่มนี้เป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่มีนักเขียนกิตติมศักดิ์ อดีตนำยกสววฯ คุณลำนทิพย์ ทวำทศิน ได้น�ำรุ่นน้องชำววัฒนำกรำบคำรวะ
ท่ำนผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ท่ำนผู้หญิงกรุณำเล่ำเรื่องวัฒนำอย่ำงสนุกสนำน ฉบับนี้ยังมีเนื้อหำของพี่ ๆ น้อง ๆ คนเก่งที่เป็นศิษย์เกียรติยศ
รวมถึงศิษย์วัฒนำสำยศิลป์ผู้ประสบควำมส�ำเร็จ ในฐำนะที่ดิฉันท�ำหน้ำที่สร้ำงสรรค์สื่อกลำงเชื่อมข่ำวสำรและควำมรักของชำววัฒนำ หำกท่ำนมี
ควำมชื่นชม ทำงสวว.ขอรับไว้ด้วยควำมยินดี หำกมีผิดพลำดอย่ำงไร ดิฉันเองขอรับไว้เพื่อปรับปรุงต่อไปค่ะ
เจ้าของ
ที่ปรึกษา

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
อจ.วรรณดี คันธวงศ์ 66 อ.จ.เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ 86 ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ 88 อจ.พรรณมหา วุฒิวโรภาส 86
ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 พงษ์ทิพย์ เทศะภู 99 จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร 100
บรรณาธิการบริหาร ณ ฤดี เคียงศิริ 101
บรรณาธิการ
สุจีพันธุ์ สังขดุลย์ 105
กองบรรณาธิการ ชลลกา เก่งระดมยิง 101 ฤธัยชนก มณีวัต 108 ดร.แพง ชินพงศ์ 110 สิวะอาภา ณ สงขลา 110
ฝ่ายวิชาการ
อรุณี ศิริวัฒน์ 93 ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ 103
คลังภาพ
ภัทชนก ปริญโญทาร 104 มุกดา องคะสุวรรณ 103 ผศ.สพ.ดร.นารีรัตน์ วิเศษกุล 103
ธุรกิจโฆษณา
จรรจารีย์ ธรรมา 106 จิตติมา สันทัดค้า 111
ส�านักงาน
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
http://www.wanglangwattana.org http://www.facebook.com/W.W.A.Together
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Come on วัฒนา
อย่างที่ พี่จุ๋ม (อรุณี รุ่น 93) เกริ่นไปแล้วในเฟซบุ๊คว่า
“ถ้าจะมีใครสักคนคิดว่างานฉลองวันเกิดให้ผู้ที่อายุครบ 5 รอบ
ขึ้นไป คงจะเป็นงานเรียบร้อย มีลูกหลานมาพร้อมหน้ากัน
คนๆ นั้นคงไม่ใช่นักเรียนวัฒนาแน่ค่ะ.”

ลายคราม งานแซยิดกระชากวัย
สไตล์เด็กวัฒฯ
ล�้าค่า
เรื่อง น้อย ภาพ นีย์

ทุกคนที่ไปร่วมงำน ลายครามล�้าค่า ที่ตึกเอลลินวูด เมื่อวันที่
27 เมษำยน คงจะเห็นด้วยว่ำเจ้ำของวันเกิด ทั้งรุ่น 96 ที่อำยุ
ครบ 60 และรุ่น 84 ที่อำยุครบ 72 ในปีนี้ ยังมีควำมมันส์ใน
หัวใจอย่ำงแรง ตอนแรก ทีมงำนยังหวั่น ๆ ว่ำพี่ ๆ รุ่น 84 อำยุ
ห่ำงจำกพวกเรำตั้งเยอะ แถมยังเป็นอดีต นำยก สวว. เป็นคุณหญิง
เป็นคุณย่ำคุณยำย ฯลฯ จะเรียบร้อยเคร่งขรึมขนำดไหน ที่ไหนได้
วันที่นัดพบกันเพื่อขอข้อมูลมำท�ำวีดิโอ พี่หนู (ศศิธร รักตะบุตร)
พี่นิด (อัจฉรำ หะริณสุต) และพี่ปรำณี (คุณหญิงปรำณี เอื้อชูเกียรติ)
ช่วยกันกระหน�่ำวีรกรรมควำมหลังพรั่งพรู จนรุ่นน้องชิดซ้ำยไปเลย
ส่วนรุ่น 96 ไม่มีปัญหำอยู่แล้ว สมำชิกยังเหนียวแน่น แล้วก็ตื่นเต้น
หนุกหนำนกับงำนแซยิดครั้งแรก จนทีมงำนแทบไม่ต้องท�ำอะไร
พวกพี่ ๆ อ�ำนวยกำรกันเองหมด งำนนี้ถือเป็นกำรรวมรุ่นครั้งใหญ่
ด้วย เพรำะพี่อ้อย (ทิพำพรรณ/ภัทรำนิษฐ์) รวบรวมเพื่อน ๆ
ทั้งที่ออกไปตอน ป. 4 บ้ำง ม.ศ. 3 บ้ำง และทั้งที่เพิ่งเข้ำตอน
ม.ศ. 4 ม.ศ. 5 มำรวมตัวกันได้หมด บำงคนไม่รู้จักกันมำก่อนเลย
ก็ได้มำร่วมรุ่นแบบไร้ตะเข็บรอยต่อกันในวันนี้เอง
งำนเริ่มต้นตั้งแต่ 11 โมง แขกผู้ใหญ่โดยเฉพำะ
คุณครูทั้งหลำยพำเหรดกันมำตั้งแต่เช้ำ ตำม
มำด้วยเหล่ำ เบิร์ธเดย์ เกิร์ลส์ ต่ำงก็ลอดซุ้ม
ลูกโป่งสีขำวแดงเข้ำมำลงทะเบียน และรับ
ตะกร้ำหมีน้อย ซึ่งมีทีมขำยหมีท�ำหน้ำที่
อ้อนให้พี่ ๆ น้อง ๆ ซื้อหมีใส่ตะกร้ำเป็น
ของขวัญให้กันและกันอย่ำงสุดชีวิต ช่วง
รับประทำนอำหำรหลำยคน รีเควสต์
อยำกทำนก๋วยเตี๋ยวแดง ทั้ง ๆ ที่
ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอม แต่ด้วย
ลูกตื๊อของทีมงำน ทุกคนก็ได้อร่อย
กันสมใจ ระหว่ำงนี้ก็เดินชมบอร์ด
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นิทรรศกำรภำพเก่ำในอดีตที่หำชมได้ยำกของเบิร์ธเดย์ เกิร์ลส์
ทั้งสองรุ่น แล้วเดินช้อปของที่ระลึกผลงำนของศิษย์เก่ำ ว.ว.
กับของคณะนักร้อง Alumni Chorus รวมทั้งพำกันมำถ่ำยภำพ
ทันใจ ถ่ำยปุ๊บ ใส่กรอบสวย ๆ ให้ปั๊บ โดย คุณนำยแต๋ว
(สุปรำณี รุ่น 100) สละเล็บสวยแกะกรอบรูปและติดตัวอักษรฯ
ให้แบบเทเล่อร์เม้ด จนเล็บเยิน
พิธีกำรเริ่มต้น เมื่อท่ำนนำยก สวว. แอ๊ะ (ณ ฤดี รุ่น 101)
ขึ้นกล่ำวเปิดงำน ตะแรก ท่ำนนำยกน�ำชำมลำยครำมใบเขื่อง
มำด้วย ตั้งใจจะเอำมำประมูลหำเงินเข้ำโรงเรียน แต่ได้ยินว่ำ
ท่ำนผู้หญิงสุมำลี (รุ่น 70) ประเดิมมอบเงินบริจำคไปแล้ว
1 หมื่นบำท เลยเปลี่ยนใจมอบชำมลำยครำมใบนั้นแด่ท่ำนผู้หญิง
ลำยครำมล�้ำค่ำขนำนแท้ของพวกเรำไปเลย ไม่ต้องประมูล
ให้เหนื่อย จำกนั้น เป็นกำรฉำยวีดิโอร�ำลึกถึง อ. อำยะดำ
ลำยครำมล�้ำค่ำขนำนแท้อีกท่ำนหนึ่ง ซึ่งมีวันเกิดในวันที่ 19
เมษำยน ที่ผ่ำนมำ ถ้ำท่ำนยังมีชีวิตอยู่ ก็จะได้มำร่วมฉลอง
วันเกิดกับพวกเรำในวันนี้ด้วย ตำมมำด้วยวีดิโอของรุ่น 84 ที่
อัดแน่นด้วยวีรกรรมเหนือควำมคำดหมำย เรียกเสียงหัวเรำะ
และอำรมณ์ร่วมข้ำมรุ่นได้อย่ำงสบำย ๆ ต่อด้วยช่วง “คันปำก
อยำกเล่ำ” ที่พี่หมึก (สมัยสมำน ไกรฤกษ์ รุ่น 82) และ พี่แดงต้อย
(กรรณิกำร์ รุ่น 86) ตั้งใจจะมำเม้นต์อย่ำงเต็มที่ แต่ชม
วีดิโอแล้วถึงกับพูดไม่ออก เพรำะวีดิโอแฉไปหมดแล้ว ปิดท้ำย
ด้วยกำรขึ้นมำโชว์ตัวของพี่ ๆ รุ่น 84 ซึ่งได้พำ ศ. ดร. อุดม
วโรตม์สิกขดิตถ์ เขยของรุ่นขึ้นมำโชว์ตัวด้วย
ถัดมำเป็นช่วงของรุ่น 96 ที่ตระเตรียมทุกอย่ำงมำพร้อม
สรรพ นอกจำกจะแต่งตัวกันมำเป็นทีมแล้ว ยังมีกำรแสดง
บนเวทีชุด “ซูเปอร์ วันเด้อร์ เกิร์ลส์” โดย พี่ปัจฉิมำ พี่ลิสำ
พี่รตำภรณ์ และพี่กำนดำวสี ซึ่งท�ำเอำ อ. วรรณดี ถึงกับอึ้ง
เพรำะทั้ง 4 สำวนี้ ตอนเด็กๆ เรียบร้อยมำก ปัจจุบันก็เป็น

ใหญ่เป็นโตระดับอธิบดี แต่พอขึ้นเวทีแล้ว หลุดโลกไปเลย
เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น ตำมด้วยกำรฉำยวีดิโอ ที่มี พี่นำย
(ธิญำดำ ออก ป.4) พี่ไก่ (สุพจี ออก ม.ศ. 3) และพี่ต้อย (สริยำ
เข้ำ ม.ศ. 4-5) ให้เสียงพำกย์ในช่วงของตัวเอง โดยมี พี่อ้อย
(ทิพำพรรณ/ภัทรำนิษฐ์) ที่อยู่โยงตั้งแต่อนุบำลยัน ม.ศ. 5 คอย
เป็นลูกคู่ให้ตลอดเรื่อง
ช่วง “คันปำกอยำกเล่ำ” ได้ พี่นำย (คุณหญิง พรทิพย์
โรจนสุนันท์) น�ำทีมรุ่น 98 ขึ้นมำแฉวีรกรรมของ เบิร์ธเดย์
เกิร์ลส์ รุ่นพี่ อย่ำงสะใจ รุ่นนี้ก็ไม่ใช่เล่น พร้อมใจกันแต่งชุดสี
เจ็บแสบมำสร้ำงสีสันให้งำนวันนี้โดยเฉพำะ จำกนั้น พี่ปิ๊ง
(ดวงพร พุ่มหิรัญ) ประธำนรุ่น 96 ก็ขึ้นมอบเงิน 150,000 บำท
ให้กับโรงเรียน พร้อมกับมอบของขวัญแก่ทีมงำน และน�ำของขวัญที่
จัดมำอย่ำงสวยงำมไปกรำบครูบำอำจำรย์ท่ีอบรมสั่งสอนกันมำจน
ครบถ้วนทุกท่ำน ปิดท้ำยด้วยกำรร่วมกันร้องเพลง “สำยทิพย์”
แทนค�ำขอบคุณให้กับแขกทุกคน เป็นบรรยำกำศที่น่ำชื่นใจมำก
ก่อนจะถึงไฮไลท์ของงำน รุ่น 100 ก็ขอมอบของขวัญให้ทุกคน
บ้ำง โดยกำรแต่งชุดแม่ชีขึ้นเวที ร้องเพลง I Will Follow Him แบบ
ตัวจริงเสียงจริงและหลงจริง เพื่อควำมครึกครื้นของคุณผู้ชม แล้ว
เหล่ำแม่ชีก็ช่วยกันเข็นโต๊ะคัพเค้กออกมำจุดเทียน และร่วมกันร้อง
เพลง Happy Birthday ให้พี่ ๆ ทั้ง 2 รุ่น อย่ำงชื่นมื่น ระหว่ำงนั้น
คณะนักร้อง Alumni Chorus ก็ร้องเพลงขับกล่อม ก่อนที่ อ. วรรณดี
จะขึ้นอธิษฐำนปิดงำน
งานวันนี้ นอกจากรุ่นเจ้าของวันเกิด รุ่นใกล้เคียง
และครูอาจารย์แล้ว ยังมีรุ่นอื่น ๆ ที่ทราบข่าว ก็มาร่วม
ฉลองให้พี่ ๆ น้อง ๆ ที่รักใคร่กันด้วย บางคนบอกว่า
ตั้งแต่เรียนจบมา 50 ปี ไม่เคยกลับมาโรงเรียนเลย ครั้งนี้
เป็นครั้งแรก บางคนไม่ได้เจอหน้ากันมานานหลายสิบปี
ก็ได้มาร�าลึกความหลังด้วยกันอีกครั้ง บางคนไม่รู้จักกัน
เลย ก็ยิ้มแย้มให้กันอย่างสนิทใจ จะเห็นได้ว่า สายเลือด
วัฒนาฯ ต่อกันติดเสมอ ไม่ว่ารุ่นไหน และไม่ว่าจะรู้จักกัน
มาก่อนหรือไม่ อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด ส�าหรับเด็ก
วัฒนาฯ อายุเป็นเพียงตัวเลขจริง ๆ หลายคนยังสวยไม่สร่าง
อย่ำง พี่หนู (ภำรดี รุ่น 95) พี่ป๋ำ (ปองสม) และ พี่บั่น
(วิไลวรรณ) รุ่น 97 ใครจะกล้ำคิดว่ำสำวงำมเหล่ำนี้อำยุเท่ำไหร่แล้ว 4 สาว ซูเปอร์ วันเด้อร์ เกิร์ลส์
หลังจำกที่แขกทยอยกลับกันไปหมด ทีมงำนก็ปิดท้ำยภำรกิจ
ในวันนี้ ด้วยกำรไปร่วมงำนพระรำชทำนเพลิงศพคุณแม่ของพี่ปรำณี
เบิร์ธเดย์ เกิร์ล รุ่น 84 ที่ช่วยเหลือหำรูปหำข้อมูลให้เต็มที่มำตลอด
แต่ไม่สำมำรถมำร่วมงำนกับเรำได้ ทีมงำนรุ่น 100
ขอถือโอกำสนี้ ขอบพระคุณพี่ปรำณี และรุ่นพี่
พี่นาย (คุณหญิงพรทิพย์)
รุ่นน้องทุกคน ที่มีส่วนช่วยให้งำนวันนี้ผ่ำนพ้น
น�าทีมรุ่น 98 แต่งชุดสีแสบสันต์
ลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณมำก ๆ ค่ะ

รอยยิม้ จากรุน่ พีร่ นุ่ น้อง
หลากหลายรุน่

พี่ปิ๊งมอบของขวัญให้คณะนักร้อง Alumni Chorus
ที่มีสปิริตมาช่วยขับกล่อมทุกงาน
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Come on วัฒนา

Wattana

Wattana Today

Big Bowl 2013

กอดกันกลมยิ่งกว่าลูกโบว์ลิ่ง
เรื่อง เด็กเกะกะ 108 ภาพ แฟนฉัน 118

และแล้ว งาน Wattana Big Bowl 2013 ของพวกเราก็ได้ผ่าน
ไปอย่าง “เรียบร้อยโรงเรียนวัฒนา” อันหมายถึงความสนุกสุดเหวี่ยง
ตื่นเต้นเร้าใจ หวานซึ้งตรึงจิต มีครบทุกรสทุกอารมณ์กันเลยทีเดียว
ใครพลาดไปแล้วจะต้องเสียใจ กว่าจะจัดใหม่อีกทีต้องปีหน้าโน่นแน่ะ
ควำมส�ำเร็จของงำนนี้ ต้องยกให้ทีมงำนอันแข็งแกร่ง น�ำโดย พี่ปัด คุณกฤตยำ ล�่ำซ�ำ 107
แม่งำนตัวผอมบำง แต่ใจเกินห้ำร้อย ลุยงำนอย่ำงเข้มข้นตั้งแต่วันแรกของกำรเตรียมกำร จอง
สถำนที่ เตรียมของรำงวัล และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือกำรหำสปอนเซอร์อย่ำงหำมรุง่ หำมค�ำ่ ซึง่ พี่ ๆ น้อง ๆ
ชำวสมำคมศิษย์วังหลังวัฒนำก็ได้ช่วยกันปฏิบัติภำรกิจอย่ำงหนัก
ในวันงำน เสำร์ที่ 1 มิถุนำยน เรำได้รับเกียรติจำกคุณ ประจิตรำ เธียรประสิทธิ์ เป็นประธำน
เปิดงำน ตัดริบบิ้นพร้อมกับอำจำรย์วรรณดี คันธวงศ์และพี่แอ๊ะ คุณณ ฤดี เคียงศิริ นำยกสวว.
ผู้กดดัน เอ๊ยผลักดันให้งำนลุล่วง จำกนั้นก็เป็นหน้ำที่พี่เอ็ม คุณจรรย์จำรี ธรรมำ MC ที่เป็นสีสัน
และพลังของงำน ต้องปล่อยมุกรัวเป็นจักรผันสลับกับกำรแจกรำงวัล ใครโยนถูกโยนผิด เรำไม่สน
เพรำะทุกคนมีสปิริตของชำววัฒนำ เลยต้องได้ของกลับบ้ำนกันไปเป็นที่ระลึก และที่ส�ำคัญไม่แพ้
กัน คือ น้องต้อม คุณจิตติมำ สันทัดค้ำ เจ้ำของวลี “ใครคิดอะไรไม่ออก บอกน้องต้อมค่ะ”
โยนไป กรี๊ดไป หัวเรำะไป กอดกันไป….นำน ๆ ทีเจอกันหลำกรุ่นแบบนี้ ทั้งหมด 49 ทีม
จินตนำกำรกันเอำเองแล้วกันว่ำกระหึ่มขนำดไหน แล้วยังถูกกดดันด้วยรุ่นลูกรุ่นหลำนวัฒนำจูเนียร์
ซึ่งโยนลูกโบว์ลิ่ง อย่ำงตั้งใจกว่ำป้ำ ๆ เสียอีกแน่ะคือ ป้ำ ๆ ต้องท่ำสวยไว้ก่อนค่ะ แถมมีกำรประชัน
เสื้อยืดของรุ่นกันด้วย เช่น รุ่น 100 รุ่น 105 และรุ่น 107ที่ข่มรุ่นอื่น ๆ ด้วยเสื้อ design เท่มำก ๆ
…พอถึงครึ่งหลังของกำรแข่งขัน พี่ด้ำ คุณชลลกำ เก่งระดมยิง รับไมค์มำเป็น MC ได้พักนึง
สุดท้ำยทนไม่ไหว ขอไปแสดงควำมสำมำรถเองเลย เพื่อไม่ให้น้อยหน้ำพี่แอ๊ะ ได้ยินเสียงเฮเป็น
ระยะ ๆ แสดงว่ำสไตรค์บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะ ส่วนที่ประทับใจที่สุดคือกองทัพรุ่น 107 ที่มำ
กันเพียบแน่น Blu-O Paragon รุมกันช่วยลงทะเบียนและรับแขกอย่ำงแข็งขันตลอดงำน
ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด
(มหาชน) และบริษัท เอไอเอ สาขาเมืองทองธานี คุณชฎาทิพ จูตระกูล 104 คุณสุกุมล คุณปลื้ม 118
คุณจีรวัสส์ ปันยารชุน คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี 118 คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ 101 คุณอัจฉรา หะริณสุต 84
แพทย์หญิงปิยรัตน์ นิวาตวงศ์ 85 คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ 89 คุณลานทิพย์ ทวาทศิน 93 และผู้จัดงาน
ที่ได้พร้อมใจกันผนึกก�าลังให้งาน Big Bowl เป็นที่จดจ�าของทุกคนชาววัฒนาค่ะ
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เผยเคล็ดลับแบบวัฒนา

เรื่อง พี่สาว 105 รูป ดร.ป๊อป

คว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

วัฒนาศิษย์เกียรติยศ รุ่นกลางคนเก่ง น้องฝน พี่ฝน ยัยฝน กัญญารัตน์ อาจชน 134
สร้างความภาคภูมิใจให้ชาววัฒนา ฝนเรียนที่โรงเรียนวัฒนาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึง
ม.หก สอบเข้าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นที่ 1 และได้คะแนน Admission รวมเป็นที่ 2
ของประเทศ เพิ่งส�าเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกภาษาจีน ด้วยรางวัลเหรียญทอง
วารสารวังหลัง-วัฒนา : ท�าไมจึงเรียนเก่งคะ ลองเล่าเรื่องการเรียนสมัย
ประถม-มัธยม -มหาวิทยาลัย
ค�ำถำมนี้ตอบยำกนะคะ คิดว่ำอำจเป็นเพรำะเวลำเรียนฝนจะค่อยท�ำช้อตโน้ตเก็บไว้
แล้วค่อย ๆ ทวนสะสมมำเรื่อย ๆ พอเวลำใกล้สอบเลยไม่ค่อยกดดันและอ่ำนหนังสือ
ได้ทันค่ะ ตอนที่เรียนประถม มัธยม ก็เหมือนนักเรียนวัฒนำทั่วไปค่ะ วิ่งเล่นตำม
ประสำ มำเริ่มเรียนพิเศษจริงจังตอนม.ห้ำขึ้นม.หก จะเอ็นทรำนซ์ค่ะ ชีวิตวัฒนำท�ำ
กิจกรรมหลำยอย่ำงค่ะตั้งแต่กีฬำสี วันต่ำง ๆ รวมถึงกำรแข่งขันนอกโรงเรียน ตอนเข้ำ
อักษรฯ จุฬำ ก็ยังรักษำผลกำรเรียนที่ดีได้อยู่ค่ะ และด้วยควำมที่ท�ำกิจกรรมเยอะสมัย
อยู่โรงเรียน พอไปมหำวิทยำลัยก็ยังคงท�ำอยู่ค่ะ
วารสารวังหลัง-วัฒนา : ขอเคล็ดลับในการอ่านหนังสือให้น้อง ๆ หน่อยค่ะ
อย่ำงที่บอกไปในข้อที่แล้วค่ะว่ำ ใช้วิธีกำรตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เต็มที่ กลับมำให้
รีบทบทวนให้จ�ำได้ และท�ำช้อตโน้ตเก็บไว้เรื่อย ๆ ค่ะ พอใกล้จะสอบก็เอำช้อตโน้ต
มำอ่ำน และพยำยำมสรุปเป็นหัวข้อ กับเก็งข้อสอบที่คิดว่ำอำจำรย์จะออกเอำไว้ค่ะ
เวลำสอบก็จะไม่กดดันค่ะ

วารสารวังหลัง-วัฒนา : วัฒนามีส่วนในการเรียนเก่งของน้องไหม อย่างไร
เรียกว่ำวัฒนำเป็นที่ที่สร้ำงให้ฝนเป็นได้อย่ำงทุกวันนี้ค่ะ เพรำะปลูกฝังนิสัยให้ฝนสำมำรถ
จัดเวลำและจัดกำรสิ่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงเป็นระบบค่ะ เพรำะอยู่ที่โรงเรียน ต้องท�ำกิจกรรม
หลำยอย่ำงพร้อม ๆ กับกำรเรียน พอไปอยู่มหำวิทยำลัยก็เลยสำมำรถท�ำได้ไม่มีปัญหำค่ะ
อีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรอยู่ประจ�ำที่วัฒนำ ท�ำให้ฝนสำมำรถปรับตัวเข้ำกับคนได้ง่ำย
ท�ำให้ไม่มีปัญหำเรื่องกำรปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ค่ะ
วารสารวังหลัง-วัฒนา : ได้ข่าวว่าอยู่จุฬาฯ ได้รางวัลมากมายอะไรบ้างคะ
ตอนปีสอง ฝนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กำรแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภำษำ
จีนนำนำชำติค่ะ นอกจำกภำษำจีนแล้วฝนมีควำมสนใจด้ำนกำรตลำดค่ะ เลยเข้ำร่วม
กำรแข่งขันทำงด้ำนนี้หลำยอย่ำง เช่นตอนอยู่ปีสำม ฝนได้รับรำงวัลชนะเลิศแผนกำร
ตลำดระดับประเทศของสมำคมกำรตลำดแห่งประเทศไทยปี 2555 รับโล่พระรำชทำน
สมเด็จพระเทพฯ และปีสี่ ฝนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดนวัตกรรมและแผนธุรกิจ
Henkel Innovation Challenge 2013 ประเทศไทย ได้ไปแข่งขันระดับอำเซียนต่อ
ที่ประเทศมำเลเซียค่ะ
วารสารวังหลัง-วัฒนา : มีอะไรจะฝากน้อง ๆ ไหมคะ
อยำกฝำกบอกน้อง ๆ ว่ำ อยำกให้น้อง ๆ มีควำมมุ่งมั่นพยำยำม หำเป้ำหมำยในชีวิต
ของตนเองให้เจอ และเชื่อมั่นว่ำตัวเองจะท�ำได้ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือวินัยในตัวเองค่ะ
และอยำกฝำกให้น้อง ๆ เก็บเกี่ยวช่วงชีวิตในวัฒนำให้ดี เพรำะเป็นช่วงชีวิตที่มีควำมสุข
มำกที่สุดจริง ๆ ค่ะ
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“ชาววัฒนานั้นอาจจะคุยเก่ง
เสียงดัง สนุกสนาน แต่มิใช่ดีแต่คุย
แต่เป็นคนที่ท�าอะไรท�าจริง
ท�าจนส�าเร็จ ไม่มีทิ้งกลางคัน
และหญิงวัฒนาจะแกร่ง
เก่ง และกล้า จริง ๆ”

วัจากการสั
ฒนาเก่
ง
วั
ฒ
นาแกร่
ง
มภาษณ์ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ โดยลานทิพย์ ทวาทศิน
ได้รับการร้องขอจากน้อง ๆ ว่าอยากให้คุยกับพี่รุ่นใหญ่ที่มีความสามารถ และมีคุณความดีต่อประเทศ
แม้จะท�างานอยู่แต่เบื้องหลัง ก็นึกถึงท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ขึ้นมาได้ จึงได้ขอความกรุณาพี่ติ๋ม
สุชาดา รุ่นพี่วัฒนารุ่นท่านผู้หญิง ซึ่งเป็นกรรมการ YWCA ด้วยกัน ช่วยติดต่อให้ กว่าจะได้พบก็รู้สึก
ว่าท่านผู้หญิงท�างานหนักมากเหลือเกิน แต่ก็ ได้พบท่านในที่สุดที่วังสวนจิตรลดา ท่านสง่างามและ
พูดจาชัดถ้อยชัดค�า เสียงดังฟังชัดดีมากเลยทีเดียว สมกับเป็นเด็กวัฒนาจริง ๆ ท่านให้เวลาพูดคุย
สมกับที่เรารอคอยท่าน
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ท่ำนเล่ำว่ำบิดำเป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี ท่ำนเลยเรียนที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ก่อน และมำเข้ำประจ�ำตอน ม.1 ตอนนั้น
ท่ำนชื่อตำมทะเบียนว่ำ ด.ญ.จรุงจิตต์ อุรัสยนันท์ แรก ๆ ก็มีร้องไห้คิดถึงบ้ำนบ้ำง แต่ยิ่งอยู่ไปนำน ๆ ก็ไม่ค่อยอยำกกลับบ้ำน
อยำกอยู่กับเพื่อนมำกกว่ำ ได้ใกล้ชิดกันมำกตำมประสำนักเรียนประจ�ำ ท่ำนอยู่รุ่น 88 ตอนจบท่ำนเป็นผู้กล่ำวลำเป็นภำษำไทย
เพรำะท่ำนเป็นลูกศิษย์อำจำรย์หลวงส�ำเร็จวรรณกิจ เพรำะท่ำนเห็นคุณค่ำและควำมส�ำคัญของภำษำไทยเป็นอย่ำงยิ่ง
วัฒนำเป็นที่สอนให้ทำ่ นเป็นคนอดทน แกร่ง และสู้ได้กับทุกสถำนกำรณ์ กินง่ำย อยู่ง่ำย สมัยที่เป็นนักเรียน ก๋วยเตี๋ยวแดง
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ไม่มีช้อน ต้องกินด้วยไม้กลัดอันเดียว นักเรียนวัฒนำก็รับประทำนกันได้จนหมดเกลี้ยง ผลไม้ เช่น แตงโม
ไม่มีมีดหั่น เพรำะทำงโรงเรียนมีกฎห้ำมของมีคม เรำก็ใช้วิธีทุ่มลงให้มันแตกเป็นชิ้น ๆ ก็กินกันได้ อำบน�้ำแค่เวลำ 3 นำที น�้ำ
เพียงถังเดียว พวกเรำก็อำบได้ รีดผ้ำด้วยเตำถ่ำน ทั้งหนัก ทั้งมีลูกไฟ คุณครูก็จะสอนวิธีพัดจนลูกไฟหมดแล้วรีดได้ไม่ให้เสื้อ
ขำดเป็นรู เด็กวัฒนำท�ำเวรกวำดห้องเรียน โดนท�ำโทษล้ำงส้วม เรำก็ท�ำกันมำทั้งนั้น ดังนั้นไม่มีงำนบ้ำนชนิดใดเลยที่เด็กวัฒนำ
ไม่ได้ท�ำหรือท�ำไม่ได้ กระทั่งเย็บเสื้อที่ขำด ชุนเสื้อที่เป็นรู เรำท�ำได้หมด รวมทั้ง ท�ำกำรฝีมือ และที่ส�ำคัญมำกคือ รู้จักกำรดูแล
คนอื่นในโต๊ะอำหำร ให้ทุกคนได้มีทำนเสมอภำคกัน และรู้จักกำรไม่เอำเปรียบ แต่รู้จักกำรแบ่งปันกัน ก็คือเรื่องกำรดูแลน้อง ๆ
ที่โต๊ะอำหำรที่นั่งรวมกันทุกชั้นในหนึ่งโต๊ะและจะมีพี่ดูแลน้องลูกโต๊ะ
สิ่งที่ได้เหล่ำนี้มีประโยชน์เมื่อมำท�ำงำนรับใช้เบื้องพระยุคลบำท ในปี 2515 โดยรับรำชกำรอยู่ในกองรำชเลขำนุกำรในพระองค์
สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ ทรงเริ่มโครงกำรศิลปำชีพ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ท่ำนผู้หญิงสุประภำดำ เกษมสันต์
(มรว.สุประภำดำ เกษมสันต์) ซึ่งเป็นรำชเลขำนุกำรในพระองค์ เดินทำงไปท�ำงำนต่ำงพระเนตรพระกรรณ เริ่มจำกภำคอีสำน
ก็ได้มีโอกำสไปกับท่ำนผู้หญิงสุประภำดำฯ กำรเดินทำงสมัยก่อนก็จะสมบุกสมบัน และท�ำงำนทั้งวัน กำรรับประทำน กำรใช้
ชีวิตจึงต้องเรียบง่ำย อำศัยข้ำวกล่อง และจะไม่สะดวกสบำยเลย
ท่ำนผู้หญิงจบจำกวัฒนำแล้วไปเข้ำธรรมศำสตร์ ตอนเรียนปีที่ 3 เพื่อนชื่อ เกศินี จิตรปรีชำญ ได้ชวนกลับมำเป็นครูที่โรงเรียน
จึงได้มำเป็นครูประจ�ำชั้น ป.7 สมัยนั้นครูประจ�ำชั้นสอนเกือบทุกอย่ำง ครูคนใดไม่ว่ำง ท่ำนก็จะสอนแทน และได้สอนไวยำกรณ์
ฝรั่งเศสชั้น มศ.4 อยู่หลำยครั้ง แทนอำจำรย์สุจริตรำ ซึ่งป่วย เมื่อเรียนจบธรรมศำสตร์ก็ได้รับทุน Colombo โดยบังเอิญ ไป
อยู่ที่ Perth ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก็ได้เที่ยวดูภูมิประเทศจนทั่ว นับเป็นก�ำไรชีวิตทีเดียว กลับมำประเทศไทย ได้ท�ำงำนที่กอง
UN เป็นเวลำ 1 ปี แล้วท่ำนผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนำค ได้ชวนให้เข้ำมำช่วยท�ำงำนที่กองรำชเลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จพระบรม
รำชินีนำถ ซึ่งก็ได้มีโอกำสติดตำมท่ำนผู้หญิงสุประภำดำ เกษมสันต์ รำชเลขำนุกำร ไปตำมที่ต่ำง ๆ ทั้งเหนือ ใต้ อีสำน เพื่อ
ช่วยเหลือเรื่องควำมเป็นอยู่ของรำษฎร ทั้งเรื่องกำรเจ็บป่วย กำรท�ำมำหำกิน และหำกมีกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินทรงเยี่ยมรำษฎร
ก็จะได้ตำมเสด็จพระรำชด�ำเนินด้วย ในกำรเดินทำงตำมเสด็จนั้น มิใช่จะได้นั่งรถ นั่งเครื่องบินอย่ำงเดียว แต่จะต้องเดินด้วย
ทุกคนจะต้องมีกระเป๋ำที่สะพำยหลังได้ และจะมีข้ำวกล่อง มีน�้ำ มือทั้งสองจะต้องว่ำง เพรำะต้องหิ้วของไปแจกชำวบ้ำนตำม
ทำง ห้ำมให้มือว่ำง ก็จะต้องเดินอย่ำงนี้ ทั้งไกลทั้งร้อน ขึ้นเขำ ลงห้วย เพรำะสมัยก่อนทำงรถไปก็ไม่มี ทั้งสองพระองค์ก็จะ
ทรงสะพำยเป้ และทรงพระด�ำเนินเช่นกัน ตั้งแต่ปี 2515 ที่เริ่มโครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพ จนบัดนี้กว่ำเวลำ 40 ปี แล้วที่สมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงช่วยให้ชำวบ้ำนมีรำยได้พิเศษ พร้อมทั้งมีงำนท�ำเป็นเรื่องเป็นรำว รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะ
ของไทยไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลำนด้วย
จำกที่ได้เริ่มต้นง่ำย ๆ ให้ชำวบ้ำนท�ำ เช่น ถ้ำเขำทอผ้ำสวย สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ ก็จะโปรดให้ท�ำเพิ่มอีก 1-2 ชิ้นเพื่อ
จะขำย (เพรำะแต่ก่อนเขำขำยไม่เป็น ท�ำใช้เองอย่ำงเดียว) เขำท�ำอะไรดีก็จะโปรดให้เขำท�ำเพิ่ม
และอนุรักษ์ของที่เขำท�ำไว้ จนบัดนี้มูลนิธิศิลปำชีพฯ ได้เข้ำไปเกือบทุกอ�ำเภอทุกหมู่บ้ำนแล้ว
และมีสินค้ำมำกมำยหลำยอย่ำงทีเดียว ประชำชนต่ำงรู้สึกส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอยู่เสมอ
ท่านผู้หญิงได้สรุปว่า ชาววัฒนานั้นอาจจะคุยเก่ง เสียงดัง สนุกสนาน แต่มิใช่ดีแต่คุย แต่
เป็นคนที่ท�าอะไรท�าจริง ท�าจนส�าเร็จ ไม่มีทิ้งกลางคัน และหญิงวัฒนาจะแกร่ง เก่ง และกล้า
จริง ๆ ท่านผู้หญิงได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการท�างานหนักมานักต่อนัก แต่ก็ยินดีที่จะ
ถวายการรับใช้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ พวกเราชาววัฒนาจึงควรภูมิใจที่เรามีพี่ที่เป็นตัวอย่างที่
ดีให้กับน้อง ๆ รุ่นหลัง พวกเราจึงต้อง Be true, be pure, be strong, be humble and
be friend. ตามค�าสัญญาที่เราให้ ไว้ก่อนจากโรงเรียน
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เรื่อง-ภาพ กองบรรณาธิการ

ถ้าใครจะบอกว่า วัฒนาเป็นสังคมนักคิด นักเขียน กวี ศิลปิน นักดนตรีนั้น ก็คงไม่ผิด อาจเป็นเพราะ
เรามีครูสอนภาษาเก่ง ๆ มานานนับร้อยปี อาจเป็นเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจ�าที่นักเรียนมี
เวลาเหลือพอที่จะแสวงหาความรู้ หรืออาจเป็นเพราะโรงเรียนของเราร่มรื่นสวยงาม สร้างความสุนทรีย์
ให้กับนักเรียน แต่ที่แน่ ๆ เด็กวัฒนามีจิตใจละเอียดอ่อนโยน พร้อมจะซึมซับสิ่งดี ๆ รอบ ๆ ตัว ภายใน
โรงเรียนได้ ไม่ยาก มีศิษย์วัฒนาประสบความส�าเร็จทางงานด้านวรรณศิลป์ และศิลปะแขนงต่าง ๆ
มากมาย แต่ด้วยเนื้อที่จ�ากัด วารสารฉบับนี้จึงมีตัวอย่างศิษย์เก่าเก่ง ๆ มาแนะน�าเพียง 3 ท่านค่ะ

คุณถ่ายเถา (ศุภวานิช) สุจริตกุล ศิษย์วัฒนา รุ่น 75
นักเขียนนักแปลผู้มีลีลาเฉพาะตัว
ในวันศิษย์เกียรติยศ 2556 ทีผ่ ำ่ นมำ ชำววัฒนำได้ภำคภูมใิ จกับศิษย์เก่ำท่ำนหนึง่ ผูเ้ ป็นนักประพันธ์ชอื่ ดัง คุณถ่ำยเถำ สุจริตกุล ได้กล่ำว
สุนทรพจน์บนเวทีฟังแล้วจับใจ นับเป็นครั้งแรกที่คุณถ่ำยเถำ “เปิดใจ” ถึงควำมในใจที่ไม่เคยเปิดเผยมำก่อน ค�ำพูดของท่ำนชวนให้เรำ
นึกทบทวนว่ำ.. จริงแค่ไหนที่วัฒนำหล่อหลอมควำมรู้สึกนึกคิดดีๆ ให้แก่ชีวิตเรำ..
“ดิฉันได้เข้ามาในวัฒนาเมื่อสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้ามาเรียนชั้นมัธยมที่ 4, 5, 6 จ�าได้ว่า ตอนนั้นเป็นประสบการณ์ของเด็ก
ที่โดนตามใจที่ต้องมาอยู่ในโรงเรียนประจ�ากับเพื่อน ๆ ต้องอยู่ในโรงเรียนที่ต้องท�าตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ๆ
มาเรียนหนังสือ เรียนไปสอบไป ไม่มีโอกาสให้ขี้เกียจ ที่วัฒนามี “ครู” ที่สายตาแหลมคม ครูที่มองเห็นเด็กซน ๆ ที่สามารถท�าอะไร
เป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตได้” “ทุกวันนี้พูดได้ว่า ได้มาเป็นนักเขียนก็เนื่องมาจากโรงเรียนวัฒนานี่แหละค่ะ ชีวิตนักเขียนเกิดที่นี่ เมื่อสมัย
อยู่ช้ันมัธยมปลายได้ท�านิตยสารกันในโรงเรียน ได้ใช้นามปากกาว่า “มะดันดอง” ผลงานก็ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือของโรงเรียน
จ�าความรู้สึกได้ว่ามีความภูมิใจมากค่ะ”
“วัฒนา..มีส่วนหล่อหลอมชีวิต และได้ปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้แก่นักเรียนคนหนึ่งที่ถูกตามใจมาตลอด ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ด�าเนิน
ชีวิตอย่างมีกฎระเบียบ และกฎระเบียบนี่เองที่ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ รางวัลศิษย์เกียรติยศนี้จะเป็นเครื่องตอกย�า้ ความรู้สึกที่
ผ่านมาทั้งหมดจนถึงวันนี้ค่ะ..”
เจ้ำของรำงวัลศิษย์เกียรติยศ 2556 แห่งโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
เจ้ำของรำงวัลเกียรติยศ “สุรินทรรำชำ” ประจ�ำปี 2556 จำกสมำคมนักแปลและล่ำม
เจ้ำของรำงวัล “นรำธิป” ประจ�ำปี 2555 จำกสมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เจ้ำของบทประพันธ์เรื่องมงกุฎดอกส้ม และเรื่องดอกส้มสีทอง ละครโทรทัศน์ที่โด่งดังที่ชำวไทยรู้จักกัน
นักแปลที่มีสไตล์เฉพำะตัว แปลเรื่องที่ประพันธ์โดย อำจำรย์สมเถำ สุจริตกุล (บุตรชำย)
นักเขียนชำวไทยผู้เขียนนวนิยำยกว่ำ 50 เรื่อง และเรื่องสั้นกว่ำ 200 เรื่องเป็นภำษำอังกฤษให้ฝรั่งอ่ำน
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คุณจันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ศิษย์วัฒนา รุ่น 100
นักประพันธ์เพลงเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองค�าพระราชทาน
พี่น้อยที่ชำววัฒนำรู้จักกันดี เป็นก๊อปปี้ ไรท์เตอร์ เป็นนักแต่งเพลง นักร้อง นักเขียนนิทำนเด็ก ได้เปิดเผยเคล็ดลับว่ำ
“ใครอยากเป็นนักเขียน ควรจะหัดเขียนบันทึกตั้งแต่เด็ก ๆ การเขียนบันทึกช่วยให้เราถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นถ้อยค�าได้ง่าย
คิดอะไรเขียนออกมาตามที่คิด สักวันหนึ่งความสละสลวยมันจะมาเอง นอกจากจะได้ความคล่องในการใช้ภาษาแล้ว ยังได้ในแง่
จิตวิทยาด้วย มันจะหัดให้เรารู้จักจับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองและคนอื่น ท�าให้เรารู้จักตัวเอง ท�าให้เรามีตัวเองเป็นเพื่อนคู่คิด
ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น จะเอามาใช้ประโยชน์ในงานเขียนก็ได้ ในการด�าเนินชีวิตก็ได้ “
“ทางตรงคือโรงเรียนเรามีชื่อเสียงทางภาษาอังกฤษ มีแหม่มมาสอนตั้งแต่เด็ก ๆ ท�าให้เราชอบภาษา รู้สึกว่ามันง่าย พอมาอยู่มัธยม
ได้ครูผินมาช่วยตอกย�า้ ให้เราสนุกกับภาษาอังกฤษมากขึ้น แล้วยังมาได้ครูภิญโญที่ทา� ให้ชอบภาษาไทยด้วย ได้ความรู้จากคุณครูมา
มาก โดยเฉพาะในการแต่งกลอน จนท�าให้เรามีความภาคภูมิใจ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่พัฒนามาเป็นงานเขียนทุกประเภท ทั้งโฆษณา
แต่งเพลง และเขียนนิทานเด็ก”
“ทางอ้อมก็คือ ความเป็นอยู่ใน ร.ร. มีความหลากหลาย ที่ช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กตลอดเวลา เช่น มี
การร้องเพลงในโบสถ์ มีเพื่อนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน 24 ชม. ท�าให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็ม ๆ โตขึ้นเลยเลือกเรียนเอกปรัชญา
เพราะได้วิเคราะห์ ได้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นประโยชน์ในการเขียนได้ในทุกอาชีพ”
เจ้ำของอัลบั้มชื่อชุด “สำยชล” ซึ่งได้รับแผ่นเสียงทองค�ำ
พระรำชทำน ปี 2525 ในฐำนะอัลบั้มที่ท�ำยอดขำยสูงสุดในรอบปี
และเพลง “สำยชล” ได้รับรำงวัลพระพิฆเณศทองค�ำ ปี 2540
ในฐำนะเพลงยอดเยี่ยมด้ำนเนื้อร้อง
เจ้ำของเพลงที่ได้รับควำมนิยมอื่น ๆ เช่น “ลองรัก”
“เธอ” “นกกับรถ”
“ก๊อปปี้ สเปเชียลิสต์” บริษัทโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เจ้ำของรำงวัล TACT Awards
สำขำภำพยนตร์โฆษณำควำมคิดสร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยม ปี 2525
เจ้ำของบทประพันธ์นิทำนเด็กชุด “นิทำนตำมใจแม่”
ซึ่งพิมพ์ออกจ�ำหน่ำยรวม 15 เล่ม
เจ้ำของบทประพันธ์เรื่อง “ดอกไม้แห่งสยำม
วังหลัง-วัฒนำ ๕ แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” เมื่อปี 2555

เหม่อมองดูสายน�้าวน
เหม่อมองสายชลช่างไหล
เหม่อมองดูนกผกผินบินลัริน
ยามเหงาเราถอนใจ บินไปบไป
เปล่าเปลี่ยวจริงหนอ หัวใจ ไม่กลับมา
อยากจะรักใคร เศร้ ทุ
กครา
หมดแรงก�าลัง อ่อนลา้าใจแล
เจ็บนั้นยังเจ็บมิจาง อ้างว ะหลงทาง
แม้ใจจะเจ็บเก็บมาคิด ๆ ้าง.. ดังสายชล
อดีตยังงามล�้าล้น
มิเคยลืมภาพเราสองคน
มิเคยลืม.. ว่าเคยรักเธอ.. มิเคยลืม ยังหลอกลวงตน
สายชล หลั่งรินไหลว
เหตุการณ์ผ่านไป ยังเผนมลอาพานพบเจอ
อกเอ๋ย.. ขมขื่นตื้นตัน จา พะวงทุกวัน
กก
เชิญเปิดดู YouTube เพลง ันหรือฝันไป
สายชล -จันทนีย์ อูนากูล
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Life is beautiful

วัฒนาวิทยาลัยสร้าง “ศิลปิน”
ดร.แพง ชินพงศ์ วัฒนา 110

คุณจามรี (องคะสุวรรณ) ตันไพฑูรย์ดิถี ศิษย์วัฒนา รุ่น 109
ทันตแพทย์ที่มีหัวใจนักกลอน
ศิษย์เกียรติยศปี 2556 ผู้ได้รับรำงวัลกวียอดเยี่ยมจำกหนังสือเรื่อง “หัวใจไดโนเสำร์” โดยอำชีพคือเป็นทันตแพทย์ เพิ่งจะมำเป็นกวี
เป็นนักกลอน เมื่อ 8 ปีมำนี้เอง ด้วยเหตุที่เล่นเว็บไซต์ตอบโต้กระทู้กัน และเพรำะกระทู้ที่เล่นคือเรื่องกำรเมืองจึงตอบโต้กันด้วยภำษำ
ส�ำนวนที่สละสลวย เพื่อให้ดีกรีหัวข้อกำรเมืองอ่อนโยนลงไปบ้ำง
“ได้ค้นพบตัวเองว่าเป็นคนที่บอกว่า ”ชอบภาษาเหมือนกันนะ” เมื่อครั้งเรียน ม.3 ที่วัฒนา ที่โรงเรียนให้นักเรียนสายวิทย์เลือกเรียน
ภาษาฝรั่งเศสได้ ได้เรียนวรรณกรรมต่างประเทศ ที่แน่ ๆ คือ เป็นคนที่ชอบเข้าห้องสมุด ชอบอ่านมาตั้งแต่เด็ก ๆ อ่านหนังสือในห้องสมุด
โรงเรียนเยอะมาก เยอะจนต้องเปลี่ยนกระดาษบันทึกการยืมครั้งแล้วครั้งเล่า อยากจะบอกว่าคนที่จะเป็นนักเขียนได้ต้องเป็นนักอ่านด้วย”
“..ทุกวันนี้ ยังคงประกอบอาชีพทันตแพทย์ แต่การท�างานสายวิทยาศาสตร์ที่ได้มีศิลปะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องท�าให้ชีวิตสมดุลขึ้น
ช่วยให้ไม่คิดอะไรทื่อ ๆ อย่างเดียว ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของเราด้วย แม้จะเป็นไปตามที่เราถนัดหรือไม่ถนัดก็ตาม”
“.รางวัลที่ได้รับยังไม่ส�าคัญเท่า การที่คนอ่านอ่านแล้วเข้าใจและเปลี่ยนความคิดเขาได้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า”
เจ้ำของรำงวัลศิษย์เกียรติยศปี 2556
รำงวัลชมเชยกวีกำรเมืองพำนแว่นฟ้ำ
รำงวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
โคลงสี่สุภำพระดับประชำชน
ของสมำคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน

.. หากสักแปรงจรดลงบรรจงปัด
กระดูกสัตว์หาสิ่งซึ่งสูญหาย
พบผงดินปลิวตกจากอกซ้าย
พร้อมความหมายหลงเหลือจากเมื่อวาน
คงได้เห็นหัวใจไดโนเสาร์
เพียงฝุ่นเถ้าปลิวผสมสายลมผ่าน
แหลกสลายพ่ายแพ้กระแสกาล
หลังความหนาวยาวนานเข้าครอบง�า
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เจ้ำของรำงวัลยอดเยี่ยมนำยอินทร์อะวอร์ด 2555
ประเภทกวีนิพนธ์
เจ้ำของควำมฝันอยำกเป็นนักโบรำณคดี
นักเขียนนวนิยำยลึกลับ
เคยสอบเอนทรำนซ์ใหม่ติดคณะอักษรศำสตร์ จุฬำฯ
(ปีแรกที่เปิดให้สอบวิชำคณิตศำสตร์) แต่ก็ไม่ได้ไปเรียน

หนังสือพิมพ์ “นิวยอร์กไทมส์” ได้ตีพิมพ์รำยงำนชื่อว่ำ
“In Thailand’s Schools, Vestiges of Military Rule” โดย
กล่ำวว่ำระบบกำรศึกษำไทยในอดีตถึงปัจจุบันได้รับอิทธิพล
จำกระบบแบบทหำรไทยในอดีต โดยมีระบบกำรเรียนกำรสอน
แบบท่องจ�ำหนังสือแบบนกแก้วนกขุนทองอย่ำงเคร่งครัด
เพียงเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนน�ำไปสอบแข่งขันเข้ำยังสถำบันที่
มีชื่อเสียงเท่ำนั้น โดยไม่มีกำรสอนกิจกรรมที่ส่งเสริมควำม
คิดสร้ำงสรรค์ให้แก่เด็กเลย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีโรงเรียน
อยู่ไม่กี่โรงเรียนในประเทศไทยที่ให้ควำมส�ำคัญทำงด้ำน
วิชำกำรและทำงด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์แก่เด็ก ๆ อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ซึ่งโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัยนั้นเป็นโรงเรียนหนึ่งที่
เน้นสำระกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กทุกด้ำน
ผ่ำนทำงกำรเรียนรู้เชิงวิชำกำรและทำงด้ำนกิจกรรมที่ส่ง
เสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยนักเรียนวัฒนำจะมีกิจวัตร
ประจ�ำวันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสร้ำงสรรค์ตลอดเวลำ ไม่ว่ำ
จะเป็นในเรื่องของดนตรี เช่น กำรร้องเพลงขอบคุณพระเจ้ำ
ก่อนรับประทำนอำหำรทุกมื้อ กำรร้องร�ำท�ำเพลงและกำรแสดง
ละครตำมเทศกำลต่ำง ๆ เช่น กำรแสดงละครวันคริสตมำส
และในเรื่องของกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ที่ผู้เขียนจ�ำได้ว่ำ สมัย
เรียนชั้นประถม คุณครูจะฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงควำมอย่ำง
สม�่ำเสมอ และจะส่งงำนเขียนของนักเรียนหลำยคนไปลงที่
นิตยสำรสตรีสำรด้วย และเมื่อถึงชั้น ม.6 ทำงโรงเรียนจะมี
ธรรมเนียมที่ให้นักเรียนเป็นผู้จัดท�ำหนังสือรุ่นเอง ไม่ว่ำจะเป็น
ในเรื่องของกำรถ่ำยภำพ กำรจัดรูปเล่ม กำรเขียนข้อมูล
ควำมรู้และกำรถ่ำยทอดควำมในใจที่มีต่อโรงเรียน ซึ่งเป็น
กำรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเขียนของเด็กโดยตรง
จึงไม่น่ำแปลกใจเลยที่โรงเรียนวัฒนำจะมีศิลปินที่มีชื่อเสียง
ทำงด้ำนดนตรีและทำงด้ำนวรรณกรรมระดับชำติอยู่หลำยท่ำน
ทำงด้ำนวรรณกรรม : ตัวอย่ำงเช่น ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช นักเขียนศิลปินแห่ง
ชำติด้ำนวรรณกรรม ผู้ประพันธ์นิยำยสุดคลำสสิคตลอดกำล

เรื่อง “สี่แผ่นดิน” คุณถ่ายเถา สุจริตกุล ผู้ประพันธ์นวนิยำย
สุดฮอตเรื่อง “ดอกส้มสีทอง” ทำงด้ำนดนตรี : ตัวอย่ำงเช่น
ท่านผู้หญิง ม.ล. พวงร้อย อภัยวงศ์ สตรีไทยคนแรกที่เป็นนัก
ประพันธ์เพลง โดยได้ประพันธ์เพลง
ที่มีช่ือเสียงประกอบภำพยนตร์ไทย
มำกมำย เช่น บทเพลง “บัวขำว”
คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช
ศิลปินแห่งชำติ ศาสตราจารย์ ดร.
มัทนี รัตนิน อำจำรย์ด้ำนกำรละคร
ผู้โด่งดัง คุณจันทนีย์ (อูนากูล)
พงศ์ประยูร นักร้อง นักแต่งเพลง คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช
เจ้ำของเพลง “สำยชล” เพลงฮิตที่มี
ผู้น�ำไปบันทึกเสียงทั้งร้องและบรรเลง
ทั้งหมด 20 เวอร์ชั่น นอกจำกนี้ยังมี
ศิลปินชื่อดังชำววัฒนำอีกหลำยท่ำน
ที่ผู้เขียนไม่สำมำรถน�ำมำกล่ำวถึงใน
ที่นี้ได้ เนื่องด้วยเหตุผลควำมจ�ำกัด
ของหน้ำกระดำษ
ศ.ดร.มัทนี รัตนิน

ขอขอบคุณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่
ผลิตศิลปิน ที่มีคุณภาพของสังคมไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะการที่
เด็กจะเติบโตขึ้นเป็นศิลปินที่มีช่ือเสียง
ได้น้ัน นอกจากพรสวรรค์ประจ�าตัวแล้ว เด็กต้องได้
รับการปลูกฝังที่ดีจากครอบครัวและโรงเรียน ดังที่
พาโบล ปิกัสโซ จิตรกรเอกของโลกกล่าวว่า
“เด็กทุกคนล้วนเป็นศิลปิน ปัญหาคือท�าอย่างไรให้ความ
เป็นศิลปินนั้นยังคงอยู่เมื่อเขาเติบใหญ่ (“Every child is an
artist. The problem is how to remain an artist once
we grow up.” : Pablo Picasso)
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ศิษย์เกียรติยศวัฒนาวิทยาลัย ประจ�าปี 2556
เรื่อง-ภาพ กองบรรณาธิการ

ime วัฒนาวิทยาลัย เราเกรียงไกรด้วยเกียรติมานาน เราจะประกาศเกียรติคุณอีกครั้ง
r
P
ir de&
ศิษย์เกียรติยศแห่งปี 2556 เป็นความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีแห่งกุลสตรีที่มีความสามารถ
P
a
ผู้ที่ท�าคุณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างแก่ยุวสตรีชาวไทย
ta tan
W คุณถ่ายเถา
ศ. เพ็ชรี
ดร.ผุสดี
นักเขียนนักแปลฝีมือคมกริบ คุณถ่ายเถา สุจริตกุล ศิษย์วัฒนา รุ่น 75
เจ้ำของรำงวัล “นรำธิป” ประจ�ำปี 2555 จำกสมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รวมถึง
รำงวัลเกียรติยศ “สุรินทรรำชำ” ประจ�ำปี 2556 จำกสมำคมนักแปลและล่ำมแห่ง
ประเทศไทย และท่ำนผู้นี้ยังเป็นเจ้ำของบทประพันธ์เรื่อง ดอกส้มสีทอง ละคร
โทรทัศน์ที่โด่งดังที่ชำวไทยรู้จักกัน “วัฒนา..มีส่วนหล่อหลอมชีวิต และได้ปลูกฝังสิ่ง
ดีๆ ให้แก่นักเรียนคนหนึ่งที่ถูกตามใจมาตลอด ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ด�าเนินชีวิตอย่างมีกฎระเบียบ..”
ท่านราชบัณฑิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ศิษย์วัฒนา รุ่น 80
ผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำปี 2556 “ครูบาอาจารย์ของวัฒนา
เป็นต้นแบบที่ดี มอบสิ่งดีๆ ให้แก่พวกเรา”
รองผู้ว่ากทม.หญิงคนเก่ง ดร.ผุสดี ตามไท ศิษย์วัฒนา รุ่น 93
อดีตผู้อ�ำนวยกำรสถำบันผู้หญิงกับกำรเมือง อดีตผู้อ�ำนวยกำรพรรคประชำธิปัตย์ สส.หญิง
ดร.เมทินี
คุณภัทรา
คุณปัจฉิมา
ที่เรำรู้จักกันดี ครั้งนี้ท่ำนรับงำนหนักกว่ำเดิม ด้วยต�ำแหน่งรองผู้ว่ำกรุงเทพมหำนคร
ก�ำกับดูแลงำนด้ำนสังคมและกำรศึกษำ “ขอบคุณเพื่อน ๆ ชาววัฒนาเป็นแรงเชียร์ที่ท�าให้ท�างานมาได้ไกลขนาดนี้ ขอบคุณคู่ชีวิตที่
เข้าใจความเป็นวัฒนา”
นักสังคมสงเคราะห์สตรี ดร.เมทินี พงษ์เวช ศิษย์วัฒนา รุ่น 93
ท�ำงำนส่งเสริมสร้ำงสรรค์ มีบทบำทต่อสถำนภำพสตรีมำตลอด ทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรระดับชำติด้ำนสตรี รำงวัลเกียรติยศ
ที่ท่ำนได้รับคือกำรเป็นสตรีดีเด่นแห่งปี 2555 สำขำส่งเสริมควำมเสมอภำคหญิงชำยจำกกระทรวงพัฒนำสังคม “ทุกรางวัลที่ได้มาไม่เคย
ได้ท�าคนเดียว มีเพื่อนๆ และบุคคลภายนอกเป็นแรงบันดาลใจ เนื้องานมาจากทุกฝ่ายที่ช่วยกัน”
นายกสมาคมภริยาอัยการ คุณภัทรา วสันตสิงห์ ศิษย์วัฒนา รุ่น 93
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ธนำคำรทหำรไทย ผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้ประเทศชำติ ในฐำนะนำยกสมำคมภริยำอัยกำร ผู้ทุ่มเทปฏิบัติหน้ำที่จนได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก “ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นผู้ที่มีความส�าคัญเช่นกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์”
นักสู้เพื่อความถูกต้อง คุณปัจฉิมา ธนสันติ ศิษย์วัฒนา รุ่น 96
ผู้เชียวชำญด้ำนลิขสิทธิ์ เป็นผู้ป้องปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำมำโดยตลอด ต�ำแหน่งปัจจุบันคืออธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
นับเป็นควำมภำคภูมิใจที่ศิษย์วัฒนำท่ำนนี้ออกโรงปกป้องสิทธิทำงปัญญำของชำวไทย ที่มิควรถูกละเมิด “โรงเรียนนี้หล่อหลอมให้เรา
เป็นกุลสตรีที่ดี หล่อหลอมให้พวกเราเป็นนักสู้ สู้ต่อไปเพื่อความถูกต้องในสังคม ดิฉันมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ยังได้เป็นประธานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของอาเซียน”

ดร.ปฐมพร

ดร.ประคิณ

คุณอรัญญา

คุณณ ฤดี

นักบริหารการศึกษาดีเด่น
ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา ศิษย์วัฒนารุ่น 96
อำจำรย์ต้นแบบด้ำนกำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำ เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำเขตภำคกลำงเพื่อพัฒนำ
บัณฑิตอุดมคติไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร “แท้จริงแล้วตอนเด็กๆ เรียนไม่เก่ง แต่ได้รับแรง
บันดาลใจจากครูและเพื่อนๆ ที่ให้โอกาส เมื่อก้าวเป็นผู้บริหารบอกกับทุกคนว่าความเรียนไม่เก่งแต่ถ้ามีความอดทนที่สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคและก้าวต่อการเรียนสูงสุดได้”
พยาบาลระดับสากล ดร.ประคิณ สุจฉายา ศิษย์วัฒนา รุ่น 99
ผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรพยำบำลและดูแลเด็กเล็ก ท่ำนได้รับรำงวัลเกียรติยศระดับนำนำชำติ ในฐำนะเป็นผู้ประสำนงำนด้ำนควำมเสมอ
ภำคระหว่ำงเพศและสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภำคขององค์กำรอนำมัยโลก ซึ่งดูแล 11 ประเทศในภูมิภำคนี้
“รางวัลที่ได้รับจะเป็นก�าลังใจให้ท�างานให้ชาวโลกต่อไป”
นายกสมาคมแม่บ้านต�ารวจ คุณอรัญญา แสงสิงแก้ว ศิษย์วัฒนารุ่น 99
ท่ำนท�ำงำนให้แก่ส่วนรวมในฐำนะนำยกสมำคมแม่บ้ำนต�ำรวจ และยังทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรช่วย
เหลือสังคม ประสำนงำนส�ำคัญให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
“ขอบคุณคุณครู อาจารย์ที่ได้ปลูกฝังความรู้และระเบียบวินัยในการท�างาน รวมถึงมิตรภาพของเพื่อนๆ
ที่หาที่ไหนไม่ได้ เท่าเพื่อนที่วัฒนา”
ผู้ทรงคุณวุฒิการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คุณณ ฤดี เคียงศิริ ศิษย์วัฒนา รุ่น 101
ด้วยควำมทุ่มเทท�ำงำนเพื่อสังคมมำโดยตลอด ได้รับเลือกตั้งเป็นหนึ่งในสี่กรรมกำรจัดรูปที่ดิน ต�ำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ พิจำรณำจัดรูป
ที่ดินทั่วประเทศของกระทรวงมหำดไทย “สัญญาว่าจะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะการจัดรูปที่ดินหมายถึงการจัดระเบียบให้ประเทศชาติ”
มาดามท่านทูตสู้เพื่อเขาพระวิหาร
คุณอลิซาเบธ พลาศรัย ศิษย์วัฒนารุ่น 102
อดีตครูสอนภำษำอังกฤษให้แก่นกั เรียนวัฒนำ และเป็นอีกครัง้ ทีช่ ำววัฒนำ
ต้องภำคภูมิใจกับควำมเป็นผู้ทุ่มเท อยู่เบื้องหลัง และมีส่วนช่วยรำชกำร
ในกำรด�ำเนินคดีปรำสำทพระวิหำร ในฐำนะภริยำท่ำนเอกอัครรำชทูตไทย
ประจ�ำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ “ภูมิใจที่เป็นศิษย์วัฒนาคนหนึ่ง
ที่มีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศค่ะ”
นักคิดเพื่อการรักษาสัตว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นารีรัตน์ วิเศษกุล ศิษย์วัฒนา รุ่น 103
ได้รับรำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น 2556 ระดับเหรียญเงินจำกนิทรรศกำรนักประดิษฐ์ครั้งที่ 41 แห่งกรุงเจนีวำ ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนปรสิตวิทยำ และได้คิดค้นอุปกรณ์ DNA Sensor kit ที่สำมำรถระบุโรคในคนและสัตว์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง คือ อำจำรย์ประจ�ำ
คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย “ครูอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ให้มาตลอด อจ.ภิญโญคือคนที่บอกว่า “เธอเป็นคนมีหัว
น่าจะท�าได้” อจ.วรรณดีที่ให้ระเบียบวินัย ครูพิธและครูผินที่ให้จรรยาบรรณที่เข้มข้น สิ่งเดียวที่ยึดถือในชีวิตคือความซื่อสัตย์”
ผู้บริหารดีเด่น ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ์ ศิษย์วัฒนา รุ่น 106
รำงวัลเกียรติยศที่ได้รับ คือรำงวัลสตรีไทยดีเด่นระดับประเทศประจ�ำปี 2555, รำงวัลผู้บริหำรดีเด่น ประจ�ำปีกำรศึกษำ
2556 จำก สนง. คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำและ “OPEC AWARD 2013” จำกกระทรวงศึกษำธิกำร “โรงเรียนนี้คือที่เจียรนัย
ให้พวกเราเป็นอัญมณีที่มีค่า เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของครอบครัวและสังคม”
ทันตแพทย์หัวใจกวี คุณจามรี ไพฑูรย์ดิถี ศิษย์วัฒนารุ่น 109
เจ้ำของผลงำนวรรณกรรม “หัวใจไดโนเสำร์” ซึ่งได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมประเภทกวีนิพนธ์ นำยอินทร์อะวอร์ด 2555
“อยากจะบอกว่า สิ่งที่ผ่านมาในวัยเด็ก อาจท�าให้เราเป็นไปได้ในอนาคต เหมือนกับได้เป็นนักกลอนทั้งๆ ที่มีอาชีพ
เป็นทันตแพทย์”
ทั้งสิบสี่ท่าน ท่านคือความภาคภูมิใจของชาววัฒนา สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู ขอแสดงความยินดี และ
ขอบพระคุณในความทุ่มเทท�างานจนมีชื่อเสียงกลับสู่โรงเรียน
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วัฒนาไลน์

วัฒนาไลน์

วัฒนาไลน์

วันเวลาผ่านไปเร็วราวกับติดจรวด
เงยหน้ามาอีกครั้ง ครึ่งปี 2556 เข้าไปแล้ว

เรำยังไม่ได้กล่ำวต้อนรับอาจารย์ ดร.สิรลิ กั ษณ์ เฟือ่ งกาญจน์ เลย ในนำมของศิษย์วฒ
ั นำทุกคน
รูส้ กึ เป็นเกียรติและยินดีมำกทีท่ ำ่ นอำจำรย์ได้เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งรักษำกำรผูจ้ ดั กำร และผูอ้ ำ� นวยกำร
ไม่ทรำบว่ำนำนแค่ไหนทีท่ ำ่ นจะอยูก่ บั ชำววัฒนำ แต่เมือ่ วันแรกทีท่ ำ่ นเข้ำมำในรัว้ วัฒนำ พวกเรำยินดี
ต่ำงมองหน้ำกัน ด้วยควำมรูส้ กึ ว่ำ..ใช่เลย!!…ขออำจำรย์อยูท่ นี่ นี่ ำน ๆ นะคะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร
พร้อมเพื่อนร่วมรุ่น 80 ให้เกียรติร่วมสนุกถ่ายภาพทันใจ

ศิษย์เกียรติยศรุ่นเล็ก นักเรียนม.1 และม. 4 ที่ท�าคะแนนสอบ Onet
ได้เต็ม 100 คะแนน รับเกียรติบัตรในวันงานศิษย์เกียรติยศ 2556

วันก่อนทีถ่ ำ่ ยภำพหมูศ่ ษิ ย์เกียรติยศ 14 ท่ำน ได้เชิญพลต�ารวจเอก
อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผูบ้ ญั ชาการต�ารวจแห่งชาติ เป็นเกียรติถำ่ ยภำพหมู่
ด้วยคิดว่ำจะให้เป็นดำวล้อมเดือน ท่ำมกลำงหญิงสำว ที่ไหนได้กลับ
กลำยไปยืนข้ำงดำวคนเดิมเคียงข้ำงคุณอรัญญา แสงสิงแก้ว 99
แต่ผู้เดียว…แชะ

Miss Wattana Pride & Prime รุ่นเล็กค่ะ

ผ่ำนไปอย่ำงเรียบร้อยโรงเรียนวัฒนำ งานศิษย์เกียรติยศ Wattana
Pride & Prime 2013 ปีนี้มีแม่งำนมำดเข้มระดับรองศาสตราจารย์
รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง 105 ดูแลควำมเรียบร้อยทุกกระเบียดนิ้ว
ถึงขนำดยกโต๊ะเอง เท่ำนั้นยังไม่พอพิถีพิถันเลือกไอศกรีมกะทิเจ้ำอร่อย
ต้องเป็นเจ้ำเดียวที่สวนจตุจักรเท่ำนั้น เพรำะเจ้ำอื่นกะลำมะพร้ำว
ไม่กลมป๊อกเท่ำนี้

ในงำนศิษย์เกียรติยศ สมำคมแอบเซอร์ไพรส์ คุณอรุณี ศิริวัฒน์ มอบช่อดอกไม้
เพื่อชื่นชมกับกำรท�ำงำนรับใช้โรงเรียน แต่พอลงมำข้ำงล่ำง คุณรมัยมาลย์ สุกุมลจันทร์
เพื่อนรุ่นเดียวกันก็ยึดไป… เพรำะรู้นิสัยว่ำเพื่อนไม่ชอบถือช่อดอกไม้

คอนเสิร์ตวัฒนา Alumni สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โดย Wattana Alumni Chorus
ขอเชิญทุกท่ำนรับฟัง รับชมคอนเสิร์ตวัฒนา Alumni สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ในวันอังคำรที่ 20 สิงหำคม 2556 เวลำ 19:00 น. ณ โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
โดยในคอนเสิรต์ จะมีวง Shanghai Children Music Chorus จำกประเทศจีน
มำร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย รำคำบัตร 300 บำททุกที่นั่ง ติดต่อสอบถำม
รำยละเอียดจองที่นั่งได้ที่ คุณสรีวิมล พี่ป๊าก 106 โทร. 084-146-9235
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วัฒนาไลน์
เหมำะสมที่สุดส�ำหรับเจ้ำโปรเจ็คนี้ “โครงการโตไปไม่โกงของกทม.” ชื่อโครงกำรไม่อ้อมค้อม อันจะปลูกฝัง
ให้เด็กกทม.ทุกคนรู้จักควำมพอเพียง รักกำรออมเงินเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ดร.ผุสดี ตามไท 93 ผู้ไขรหัส
ธรรมำภิบำล รองผู้ว่ำท่ำนนี้ เติบโตมำกับเพลง “I would be true”
เมือ่ เม.ย.ทีผ่ ำ่ นมำ ใครได้มำงำนลำยครำมล�ำ้ ค่ำ ทีส่ วว.จัดให้แก่รนุ่ พีอ่ ำวุโส รุน่ 96 และรุน่ 84
ต่ำงพำกันประทับใจ สนุกสนำนกลับไป ต้องยกนิว้ ให้กบั คุณกรรัช จ�าเดิมเผด็จศึก 100 หรือพีอ่ ุ๊
ของเรำ ทีพ่ ำทีมงำนเด็กวัฒน์รนุ่ 100 มำสร้ำงสีสนั ของงำน นับแต่สถำนทีใ่ หม่ ๆ โปรแกรมบน
เวที โดยเฉพำะ Wonder Girl รุน่ 96 เล่นเอำกรรมกำรสวว. รุน่ น้อง ๆ หนำวเลย.. ว่ำจะจัดงำน
ได้สนุกแบบนีห้ รือไม่
และแล้ว คุณกฤตยา ล�่าซ�า 107 ก็แสดงกฤษดำภินิหำรจัดงำนหำรำยได้แข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล
Wattana Big Bowl 2013 สไตร๊ค์ประสบควำมส�ำเร็จล้นหลำม สะกิดเพื่อนร่วมรุ่น 107
รุ่นพี่ รุ่นน้อง ประกำศกิตติศัพท์ให้รู้วำ่ ถ้ำล�่ำซ�ำจัดงำนแล้ว รำยได้ก็ต้องล�่ำซ�ำ..(ปรบมือ)
เมื่อวันก่อนเพื่อนๆ รุ่น 101 เลี้ยงแสดงควำมยินดีในโอกำสที่ คุณณ ฤดี เคียงศิริ
ได้รับเลือกเป็นนำยกสวว. คุณณัฐรี สาคริกานนท์ ได้รับต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ผบู้ ริหำรกลุม่ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง
วัฒนา วัฒนาภา เป็นหัวหน้ำภำควิชำสรีรวิทยำ และหัวหน้ำสำขำวิชำหัวใจและ
หลอดเลือด ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัย
มหิดล นับเป็นควำมภูมิใจของเพื่อนรุ่นที่ขอฝำกบทกลอนผ่ำนวำรสำรมำดังนี้ค่ะ
“เพื่อนของเราชาววัฒนาหนึ่งศูนย์หนึ่ง บรรลุถึงหลักชัยใช่ความฝัน
ได้รับเกียรติในต�าแหน่งอันส�าคัญ คราวเดียวกันถึงสามคนสุขล้นใจ
เหล่าผองเพื่อนแสนยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนสร้างสิ่งชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่
ขอให้เพื่อนรุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องไกล หน้าที่ใดส�าเร็จผลทุกคนเอย.”
โลกกลมจริง ๆ น้อย (จันทนีย)์ รุน่ 100 ไปเทีย่ วกับเพือ่ น ๆ หมออุย๋ (สิรยิ าภรณ์)
หมอฟลิ้นท์ (สุพัฒน์พันธุ์) และคุณเอื้อย (ม.ล.วัลลีวรรณ) ไกลถึงเมือง
มิลำน อิตำลี ยังอุตส่ำห์ไปเจอซูเปอร์วันเดอร์เกิร์ล พี่กานดาวสี รุ่น 96
ที่แอบไปฉลองแซยิดกับเพื่อนรัฐศำสตร์ จุฬำฯ ถึงที่นั่น
เลยได้แชะภำพมำฝำกกัน
สุดท้ำยวัฒนำไลน์ขอยกนิ้วให้น้องกิฟท์ กริษฐา อึ๊งภากรณ์ 117 สู้ยิบตำ เพิ่งฟื้นจำกไม่สบำย
น้องก็ลุกมำช่วยงำนศิษย์เกียรติยศอย่ำงเข้มแข็งสุด ๆ แถมลำกเอำเพื่อนรัก คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล
มำช่วยเป็นพิธีกรอีกต่ำงหำก ขอพระเจ้ำอวยพรนะคะ

หอยสังข์
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ครัวกระโปรงแดง

เบื้องหลังอาหารอร่อย

อาจารย์วิมลรัตน์ อาจชน

เรื่อง ฤธัยชนก มณีวัต 108 ภาพ สุมา อมรพิมล 108

กว่าจะได้ฤกษ์จับตะหลิวก็ต้องรู้จักติดเตาอั้งโล่ก่อน ฉันใด กว่าจะได้สูตรอาหาร
ชั้นดีของวัฒนาก็ต้องมาท�าความเข้าใจกับกระบวนการและผู้คนที่เกี่ยวข้องก่อน
ฉันนั้น เมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปขอนัดอาจารย์วิมลรัตน์ อาจชน หัวหน้างานอนามัย
และโภชนาการ เพื่อเข้าใจความเป็นไปของเรื่องในครัวของโรงเรียนเราก่อน
ปัจจุบันโรงเรียนเรำมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมำก แต่ก็ยังสำมำรถท�ำอำหำรอร่อย ๆ มี
คุณภำพให้ทั้งนักเรียน ครู และคนงำนได้ โดยต้องอำศัยผู้ประกอบอำหำรที่ช�ำนำญงำน
มำก ๆ 20 คน และคนเสิร์ฟอีกกว่ำ 30 คน แล้วก็ลำ้ ง หั่น สับ ทอด นึ่ง อบ กัน
ทั้งวันเลยทีเดียว
ใส่ใจผู้บริโภค ยุคนี้มีควำมเอำใจใส่ด้ำนโภชนำกำรอย่ำงมำก เริ่มตั้งแต่มีทีมงำน
ช่วยคิดเมนู ซึ่งไม่ได้นั่งเทียนคิดเอำเอง แต่ผลลัพธ์มำจำกแบบสอบถำม!!!!! สุ่มส�ำรวจ
จำกทั้งฝั่งอนุบำล ประถม และมัธยม เทอมละครั้ง เป็นกำรให้ feedback ว่ำชอบ
ทำนรำยกำรอำหำรไหน ชอบมำก ชอบน้อย ไม่ชอบ…ให้คะแนนมำเลย แล้วจะมีผู้
ประมวลผล…น่ำชื่นชมมำก ๆ กับควำมเอำใจใส่ค่ะ มีกำรคิดเมนูล่วงหน้ำถึง 1 เดือน
ส�ำหรับอำหำรทั้ง 3 มื้อ 7 วันต่อสัปดำห์ พร้อมปริมำณแคลอรี่ของอำหำรแต่ละอย่ำง !!
วันที่ขอแอบไปดูในครัวนี้ตรงกับเมนูขำ้ วหมูอบพอดี คุณครูบอกว่ำนักเรียนชอบ เรียน
ถำมป้ำบุญชื่นผู้ไปจ่ำยตลำดว่ำใช้หมูเท่ำไหร่ ป้ำตอบว่ำ 170 กิโลค่ำ คุณครูวิมลรัตน์กลัวว่ำ
เรำจะไม่เชื่อว่ำอร่อยจริง จึงพำไปชิม โดยอธิบำยว่ำ โรงเรียนใช้ข้ำวหอมมะลิอย่ำงดีเท่ำนั้น
หมูอบหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ (สมัยเรำเด็ก ๆ ไม่ค่อยเคยเห็นหมู) แครอทหั่นเป็นลูกเต๋ำ
พร้อมถั่วแขกหั่นบำง ๆ เวลำทำนต้องโรยน�้ำปลำพริกขี้หนูซอย จึงจะหอมชื่นใจ…
ใช่เลยค่ะครู
ปูชนียบุคคล ไหน ๆ เข้ำไปในครัวแล้ว ต้องตรงไปคำรวะบุคคลส�ำคัญที่เป็น
เสำหลักของครัวกระโปรงแดงก่อน คุณป้ำสมปอง ท�ำงำนที่วัฒนำมำกว่ำ 65 ปีแล้ว
สมัยก่อนนั่งหั่นผักอยู่ริมน�้ำ ตอนนี้ก็ยังบ่ยั่น ยิ้มละไมปั้นทอดมันได้รวดเร็วเท่ำกัน
ทุกชิ้นเลย… ป้ำหล่อมำอยู่ทีหลังแค่ 63 ปีเอง แล้วยังมีป้ำบุญชื่นที่ไปซื้อกับข้ำว
ของสดทุกวัน นั่งจดบัญชีง่วนตลอดเชียว… อยำกให้ทุกคนได้มำเห็นภำพป้ำ ๆ ท�ำงำนกัน
อย่ำงตั้งใจ ด้วยใจรักและภูมิใจในงำนที่ท�ำจริง ๆ คนเรำจะท�ำงำนเล็กงำนใหญ่อะไรก็ได้
ขอให้เห็นคุณค่ำของงำนที่ท�ำเท่ำนั้น
สบโอกำสเลยได้อ้อนป้ำ ๆ ว่ำคิดถึงแกงเศษเนื้อเศษผัก ป้ำสมปองบอกว่ำ ต้มย�ำเนื้อ
(ป้ำไม่ยอมเรียกเศษ…แฮะ) ขำยไม่ออกแล้ว เพรำะไม่มีใครทำนเนื้อ ไข่อุกกำบำตยังมี
(กะทะที่ใช้ทอด เส้นผ่ำศูนย์กลำงยำวประมำณกว่ำ 1 วำ) ไชโป๊วผัดกะทิ แกงหมูเทโพ ปลำ
ก้อน หลำน ๆ ยังทำนเป็น แต่ย�ำทวำย ไม่นิยมทำนกันแล้ว แม่ครัวก็ไม่นิยมท�ำแล้วด้วย
จึงท�ำเฉพำะเวลำมีงำนเท่ำนั้น…แล้วเจ้ำของสูตรปลำก้อนอันลือชื่อนี่คือใครคะ คุณป้ำสมปอง
บอกว่ำ เข้ำใจว่ำเป็นคุณหญิงชื่น ผู้เป็นต้นห้องของแหม่มโคล์
นอกจำกควำมประทับใจในป้ำ ๆ แล้ว ยังรู้สึกทึ่งกับเตำและกะทะ ส�ำหรับทอด ผัด แกง
ทั้ง 8 ใบ เพรำะออกแบบให้ไม่ต้องยกขึ้นมำล้ำง เนื่องจำกมันใหญ่และหนักมำก เลยโบก
ปูนติดกับแท่นไปเลย ครัวของเรำทั้งสะอำดและปลอดภัย ติดมุ้งลวดโดยรอบ พัดลมพร้อม
แถมกล้องวงจรปิดอีกด้วยค่ะ…ด้วยทีมงำนที่เป็นระบบ พรั่งพร้อมไปด้วยประสบกำรณ์และ
จิตใจที่มุ่งให้บริกำร ครัวกระโปรงแดงของเรำยืนหยัดดูแลนักเรียนรุ่นต่อรุ่นมำอย่ำงยำวนำน
ขอให้พวกเรำแสดงควำมขอบคุณและให้ก�ำลังใจทุกท่ำนที่มีส่วนในกำรดูแลเอำใจใส่เรำ
อย่ำงดีตลอดมำด้วย… ขอบพระคุณมำกจำกใจค่ำ

ข้าวหมูอบที่นักเรียนโปรดปราน
ป้าหล่อก็ช่วย
ปั้นทอดมันด้วย

เครื่องยืนยันถึงความเอาใจใส่
เมนูของทั้งเดือนพร้อมข้อมูลแคลอรี่

ปอกฝรั่งให้นักเรียน
อย่างอารมณ์ดี

คุณป้าสมปองกับทอดมันที่บรรจงปั้น
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