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ใจรักสายวิทย์ต้องอ่าน !! Hello Doctor พบสุดยอดแพทย์หญิงสายเลือดวัฒนา ฯ
พัฒนาเด็กอย่างไรให้ ดี ฉลาด เก่ง Character Education เป็นค�าตอบสุดท้าย
จริงหรือที่ผู้หญิงไม่เก่งวิทยาศาสตร์ ?

หน้านายก สวว.
สวัสดีค่ะ พี่น้องชาววัฒนา คุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน
วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ปลายปีแล้วเหลือเวลา
อีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปี 2556 แม้เศรษฐกิจปีนี้ไม่ค่อย
ดีนัก แต่ด้วยความรักของชาววัฒนา ท�าให้สวว.ได้รับ
ความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องคณะกรรมการฯ ช่วยงาน
โรงเรียนกันอย่างเข้มแข็ง เต็มไปด้วยความรักและความ
อบอุ่น 3 เดือนที่ผ่านมา ประทับใจไปแล้วกับคอนเสิร์ต
วัฒนา Alumni สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ร่วมแสดงกับวง Shanghai Music Chorus
และจบไปด้วยเนื้อหาที่แน่นเปี่ยมคุณค่ากับเสวนา เรื่อง “ลักษณะนิสัยสัมพันธ์
กับความสามารถทางวิชาการ” สรุปลงตัวว่าทั้งคอนเสิร์ต และลักษณะนิสัย
การเรียนรู้ จะอยู่คู่ชาววัฒนาไปอีกนานแสนนาน
ในเดือนตุลาคมนี้ สวว.ขอเรียนเชิญชาววัฒนาทุกท่าน ร่วมงาน “วันดีๆ
ของอาจารย์วรรณดี” ครบรอบ 92 ปี ในโอกาสนี้ ใครเคยแสดงวีรกรรมไว้กับ
อาจารย์ ขอเชิญมาสารภาพความผิด เพื่อชีวิตของท่านจะซาบซ่าด้วยความสุข
อีกครั้ง ส่วนในเดือนธันวาคม ท่านมีนัดกับวัฒนาแฟร์นะคะ ปีนี้ไม่ติด Long
weekend จึงขอเชิญทุกท่าน “หวนร�าลึกถึงดอกไม้แห่งสยาม” กันค่ะ ท้ายสุด
ของปี ขอเชิญล่วงหน้าไว้เลยค่ะ ปีนี้โฮมคัมมิ่ง อิน เดอะ ปาร์ค ของเราได้ถือ
ฤกษ์ถือชัยวันคริสต์มาส คืนบรรยากาศเก่าๆ มาจับจองพื้นที่ปูเสื่อ กินขนม
ปิกนิก กันนะคะ
ส�าหรับท่านใดเก็บสะสมภาพโรงเรียน อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะ ส่งมา
ประกวดภาพโรงเรียนและบรรยากาศภายในโรงเรียน เพื่อร่วมฉลองครบรอบ
140 ปี ของวัฒนาวิทยาลัย ภาพทุกภาพที่กรรมการเลือกจะได้รับการตีพิมพ์
ลงบนสมุดภาพสวยหรู กิจกรรมต่อเนือ่ งของสวว.นัน้ เพือ่ จุดมุง่ หมายเดียวกัน
เพือ่ การกลับมาสานความรัก เสมือนครั้งยังเด็กนักเรียนกระโปรงแดงค่ะ
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บอกอขอบอก
รับหน้าที่จัดการเรื่องสื่อสารองค์กร หรือสื่อสารเชื่อมสัมพันธ์ชาวประชาวังหลัง-วัฒนา ถึงวันนี้เรามีสมาชิกกว่า 8,000 คนค่ะ ทั้งรุ่นน้อง
เล็กสุดอนุบาล 1 นับแล้วก็รุ่นที่ 152 ไล่ลงไปถึงรุ่นคุณทวดรุ่น 54 ก็เป็นสมาชิกวารสาร เป็นเรื่องยากมาก..นะคะ ภาษาที่ใช้สื่อสาร เรียบร้อยไป
ก็จะไม่สะใจวัยรุ่น จะต้องขอเปรี้ยวบ้าง หวานบ้างตามประสาสาวหลายวัย วารสารเล่มนี้ขอเน้นเรื่องใจรักสายวิทย์ ค้นข้อมูลสัมภาษณ์
พี่ๆ น้องๆ ชาววัฒนา จึงขอบอกว่าพวกเราเก่งจริงๆ ค่ะ ฉบับนี้เราขอเพิ่มเนื้อหา WWA Gardener ตั้งชื่อเพื่อสื่อถึงครูเพื่อหมายถึงท่านผู้
บ่มเพาะความรู้แก่ชาวเรา สุดท้ายขอเชิญแฟนคลับวารสารวังหลัง-วัฒนาตัวจริงเปิดเผยตัว กรุณาส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รุ่นของท่าน ถ่าย
ภาพส่งมาทางอีเมล์ WWAAregister@gmail.com หรือแฟกซ์ หรือส่งไปรษณีย์ ด้วยวิธีใดก็ได้ สวว.จะบรรณาการน�าส่งวารสารทางไปรษณีย์
ถึงบ้านท่านต่อไปค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
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สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
อจ.วรรณดี คันธวงศ์ 66 อจ.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 สังขดุลย์105
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.ญ.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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Hello Dr.

สุดยอดเแพทย์หญิงสายเลือดวัฒนาฯ
เรื่องและภาพโดย กองบรรณาธิการ

ไม่ว่ายุคไหนสมัยใด อาชีพเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นวิศวกร พยาบาล สถาปนิก ทนายความ นักบิน
โดยเฉพาะแพทย์ ไม่เคยตกอันดับ 1 ใน 10 อาชีพในฝันของเด็กๆ อันนี้ต้องรวมความฝันของพ่อแม่
ด้วยร้อยทั้งร้อยฝันให้ลูกเรียนหมอ สังคมวัฒนาเช่นกัน โรงเรียนเก่าแก่อย่างนี้ มีแพทย์ผู้มีชื่อเสียง
ที่จบจากวัฒนาเป็นจ�านวนไม่น้อย
วารสารวังหลัง-วัฒนาฉบับนี้อยากเขียนเรื่องหมอว.ว.ให้คน
รุ่นหลังๆ ได้ฟังกัน ความจริงวัฒนาเราผูกพันกับอาชีพหมอมาก
โรงเรียนกุลสตรีวังหลังในอดีต ปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลศิริราช
ที่ดินของวัฒนาเดิมทีเป็นของพระอาจวิทยาคมหรือนายแพทย์
ยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ที่ท่านขายให้แหม่มโคล์ของเรา อาคาร
นีลสันเฮส์ ตึกอนุบาลของรร. ก็เป็นชื่อของนายแพทย์โทมัส เฮเวอร์ด
เฮส์ ผู้มอบเงินมรดกจากกองทุนของท่านสร้างอาคาร ทั้งหมอ
ยอร์ชและหมอเฮส์ ท่านทั้งสองเป็นมิชชั่นนารีและยังเป็นผู้ริเริ่ม
เปิดโรงเรียนแพทย์เพื่อผลิตแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
กว่าที่แพทย์ฝรั่งจะเป็นที่ยอมรับในเมืองไทย ต�าราแพทย์สมัยใหม่
ในเมืองไทยไม่มี แพทย์มิชชันนารีต้องเขียนต�ารากันเอง ฝรั่งเขียน
ต�าราวิชายากๆ ภาษาไทยก็คงอ่านยากอยู่ การรักษาด้วยการผ่าตัด
การรับประทานยาฝรั่งคนไทยไม่เข้าใจ สมัยก่อนมีแต่แพทย์ไทย
แผนโบราณรู้จักแต่ยาหม้อและสมุนไพร แต่การศึกษาของไทยได้
รุดหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการผลักดันจากกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
ผนวกกับความมุ่งมั่นของนายแพทย์มิชชันนารีท�าให้โรงเรียนแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลหลายแห่งในเมืองไทยหยั่งราก
ลึก และรุดหน้ามาทุกวันนี้
สมัยก่อนประมาณเกือบๆ 140 ปีโดยนับจากอายุโรงเรียน พบว่า
นักเรียนวังหลังที่จบขั้นสูงสุดอุดมศึกษา แม้จะเป็นสตรี ท่านก็ปรารถนา
ที่จะศึกษาวิชาแพทย์ แพทย์หญิงใหญ่ คุณะดิลก เลขที่ 488 ท่าน
เป็นแพทย์หญิงของไทยที่ส�าเร็จต่างประเทศ ด้วยสมัยนั้นโรงเรียน
แพทย์ในไทยยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง และในเวลาต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัย
ในเมืองไทยเปิดให้นักเรียนหญิงศึกษาวิชาแพทย์ ศิษย์วังหลัง-วัฒนา
ท่านหนึ่ง แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์ส่งศรี (เกษมศรี) เกตุสิงห์
ท่านก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นแพทย์หญิง 1 ใน 3 คนแรกของไทย

ซ้าย: แพทย์หญิง
หม่อมราชวงศ์ส่งศรี
(เกษมศรี) เกตุสิงห์
ขวา: แพทย์หญิง
ใหญ่ คุณะดิลก

ทุกวันนี้ วัฒนาเรามีคุณยายหมอ คุณป้าหมอ พี่หมอ น้องหมอ
มากมาย แพทย์หญิงคุณหญิงศรีประไพ ผ่องอักษร เป็นคนทีพ่ ฒั นา
การผลิตเซรุ่มแก้พิษงูข้ึนได้เองในประเทศไทย ก่อนหน้านั้น
ประเทศไทยต้องน�าเข้าเซรุ่มจากต่างประเทศ ต่อมาได้ตั้งเป็น
สถานเสาวภาขึ้น ท่านได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็ม
ศิลปวิทยาอีกด้วย ศ.พญ. ดวงมณี วิเศษกุล รุ่น 67 นักเรียน
แพทย์ผู้หญิงคนแรกผู้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองของ
แพทย์ศิริราช ท่านเป็นหมอรักษาเด็กที่โด่งดังมาก พูดได้ว่าไม่มี
ใครไม่รู้จักท่าน เพราะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่สมัย 50-60 ปีก่อน
ต้องพาลูกไปหาหมอดวงมณีทั้งนั้น รศ.พญ.กัลยา บ�ารุงผล รุ่น 69
ท่านเป็นอาจารย์วิสัญญีแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน วางยา
สลบ และท่านยังเป็น “พี่หมอ” ของคณะนักร้อง Wattana Alumni
Chorus อีกด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
รุ่น 74 ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ค้นคว้าและ
อุทิศตนท�างานและรักษาโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม (ฮิโม
ฟีเลีย) อย่างต่อเนื่องถึง 40 ปี อันเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์
ทั่วโลก ศ.พญ. พรสวรรค์ วสันต์ รุ่น 90 ท่านเป็นอาจารย์แพทย์
กุมารแพทย์ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้ประเทศมากมายและเชี่ยวชาญ
เรื่องเด็กดาวน์ซินโดรม จะเห็นว่าแพทย์หญิงของวัฒนาไม่เพียง
แต่เก่ง แต่เต็มไปด้วยจิตใจที่เอื้ออารีมีเมตตาพร้อมช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
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Hello Dr.

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
รุ่น 98 แพทย์หญิงผู้ปลุกความส�าคัญ
นิติวิทยาศาสตร์
ใครๆ ก็รู้จักหมอพรทิพย์ แพทย์หญิงที่
มีบุคลิกภาพโฉบเฉี่ยว ทรงผมที่เปรี้ยวใน
ทุกรูปแบบ แต่หากอาชีพคุณหมอเกี่ยวกับ
ความเป็นความตายและความจริงที่รอ
ผลพิสูจน์จากหลักฐานที่พูดไม่ได้ ..ศพที่
ต้องชันสูตรหรือสืบค้น คนที่จะท�างานอย่าง
นี้ได้ต้องอาศัยพื้นฐานจิตใจความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กล้าท�า
ในสิ่งที่ถูกต้อง หมอพรทิพย์ท�างานจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
และเป็นประโยชน์ให้แก่คนในประเทศชาติ จนได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์พระจุลจอมเกล้า พิสูจน์ให้คนรู้ว่าความจริงเป็นสิ่ง
ไม่ตาย จัดการได้ด้วยหลักการนิติวิทยาศาสตร์
คุณหมอพรทิพย์หรือพี่นาย เป็นศิษย์วัฒนาเข้าเรียนตั้งแต่
อนุบาลจนจบม.ศ. 5 จน ได้รับ Diploma คุณหมอเล่าว่าอาชีพ
แพทย์ของคุณหมอเริ่มจากความรักใน “โลกวิทยาศาสตร์” ใน
โรงเรียนเรานี่แหละ คลอง สระน�้า ปลาเข็ม ผักตบ เต่าทอง
กองทราย ตุ๊กแก แมลงปอ ธรรมชาติมากมายมีข้อสังเกตให้
ตั้งค�าถามตลอด ท�าให้อยากรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น
ทั้งๆ ที่วิชาสังคมก็คะแนนดี ภาษาไทยก็ใช่ย่อย แต่เมื่อถึงตอน
อยู่ม.ศ.3 สามารถตอบค�าถามตัวเองได้ ระหว่างวิศวะกับแพทย์
คุณหมอเลือกที่จะเรียนแพทย์เพราะมีใจที่ชอบช่วยเหลือคนกับ
อีกใจที่เป็น “นักสู้” สู้ที่จะสอบเข้าแพทย์โดยที่เรียนต่อมัธยม
ปลายที่วัฒนาไม่ไปสอบโรงเรียนเตรียมฯ คุณหมอบอกว่า “ถ้า
เข้าโรงเรียนเตรียมฯ อย่างไรก็เอนทรานซ์ติดแพทย์อยู่แล้ว แต่
ว่าถ้าเราอยู่วัฒนาจะสู้ได้ไหม แรงบันดาลใจอีกประการคือ ไม่
อยากท�าอะไรๆ ตามคนอื่น รวมกับความท้าทายของตัวเราเอง
และผลพิสูจน์ก็คือเราท�าส�าเร็จ” ส�าหรับคุณหมอพรทิพย์ท่าน
กล่าวยกเครดิตให้คุณพ่อคุณแม่เต็มๆ ว่า ท่านทั้งสองสอนว่า
อย่าเดินผ่านแก้วแตก ท�าไมเหรอคะ..ก็ถ้ามันไม่ต�าเท้าเรา วัน
หนึ่งมันก็ต้องต�าเท้าคนอื่นหรืออีกนัยหนึ่งท่านสอนให้เราเห็น
แก่ส่วนรวม ไม่เพิกเฉยในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และนี่คือคุณหมอนักสู้
เพื่อความถูกต้องตัวจริง
สิ่งส�าคัญที่อยากจะบอกน้องๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง “รักที่
จะเป็นหมอต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าชอบช่วยเหลือคนอื่น
หรือเปล่า หรืออยากเรียนหมอเพราะอยากรวย อยากมีชื่อเสียง
ถ้าอยากเป็นหมอ ต้องมีความคิดอยากช่วยคน ไม่ใช่เรื่องเงิน
พ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเป็นหมอเพราะเหตุผลว่า รวย ให้
กลับไปคิดใหม่ เป็นหมอไม่ใช่อาชีพที่ท�าแล้วรวย ถ้าอยากรวย
ต้องเป็นนักการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ค้าขายท�าธุรกิจ” หมอ
พรทิพย์ คุณหญิงหมอ หรือพี่นายของเราทิ้งทายไว้
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“รักที่จะเป็นหมอต้องถามตัวเองให้ ได้
ก่อนว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่า
หรืออยากเรียนหมอเพราะอยากรวย
อยากมีชื่อเสียง ถ้าอยากเป็นหมอ ต้องมี
ความคิดอยากช่วยคน ไม่ใช่เรื่องเงิน”
ปัจจุบัน :
• นายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
• ผู้ก่อตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
• ผู้มีบทบาทในการร่วมมือในองค์กรระหว่างประเทศ
ร่วมมือกับ FBI เกี่ยวกับงาน ดีเอ็นเอ, ด้านนิติวิทยาศาสตร์
กับออสเตรเลีย และเกาหลี, ตรวจพิสูจน์โครงกระดูกกับ
อาร์เจนตินา
• เจ้าของหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค 35 เล่ม มีบางเล่มได้รับการแปล
เป็นภาษาอังกฤษ

Hello Dr.

แพทย์หญิง ปีนัชนี ชาติบุรุษ รุ่น 99
ศัลยแพทย์หัวใจหญิงคนแรกในประเทศไทย

ภายในห้องผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาล ศัลยแพทย์ใหญ่ท่านหนึ่ง
(เสื้อฟ้า) ก�าลังใช้มีดผ่าตัดหลอดเลือดเส้นเล็กๆ ในหัวใจคนไข้ด้วย
สมาธิอันแน่วแน่ หากแต่สัมผัสทั้ง 5 ของท่าน รับรู้ทุกสิ่งในห้องผ่าตัด
ทีมงานผ่าตัดครั้งส�าคัญคือแพทย์ผ่าตัดผู้ช่วย 1 แพทย์ผ่าตัด ผู้ช่วย 2
แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ดมยา พยาบาลดมยา พยาบาลส่งเครือ่ งมือ
เจ้าหน้าทีด่ ้านเทคนิคคนที่ 1 เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคคนที่ 2 บนศีรษะ
ศัลยแพทย์ใหญ่ท่านนี้ติดตั้งอุปกรณ์กล้องและแว่นขยาย 35 เท่า เพื่อ
ให้นักเรียนแพทย์สามารถมองเห็นเส้นเลือดผ่านจอมอนิเตอร์ทุกความ
เคลื่อนไหว อยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงานของศัลยแพทย์ใหญ่
แพทย์หญิง ปีนัชนี ชาติบุรุษ รุ่น 99 ศัลยแพทย์หัวใจทรวงอกและ
หลอดเลือด หัวหน้าหน่วยงานหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ผู้มีหลักใน
การท�างานว่า “เราจะไม่ให้อภัยตัวเอง เพราะมันหมายถึงชีวิตคนไข้”
ทุกขั้นตอนต้องแม่นย�า ต้องปรับเปลี่ยนให้ได้กับสถานการณ์เฉพาะหน้า
ที่คาดไม่ถึง คุณหมอเล่าว่า “สิ่งเหล่านี้ได้มาจากวัฒนา จากครู
อาจารย์และเพือ่ น เมื่อจังหวะที่ 9-16 ปี เป็นจังหวะเราฟอร์มตัวตน
นั้น เป็นเรื่องแปลกที่มันหยั่งรากลึกแสดงตัวตนขึ้นมา ความซื่อสัตย์
ต่อตนเองตั้งแต่เด็กๆ ความรู้สึกอ่อนโยน ความรู้สึกละอายต่อใจ
เมื่อมีการตัดสินใจหรือความรับผิดชอบใดๆ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อก�าหนด
ในการปฏิบัติงาน มากกว่าครึ่งได้มาจากวัฒนา”
คุณหมอคนเก่งสายเลือดวัฒนาท่านนี้ เรียนวัฒนาตั้งแต่ 9 ขวบ
จนจบม.ศ.5 จบวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่ม.มหิดล และเดินทางไปศึกษา
วิชาแพทย์ต่อหลายประเทศ ก่อนที่จะมาเรียนวิชาศัลยกรรมหัวใจกับ
นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ แห่ง รพ.ราชวิถี หัวหน้าหน่วยงาน
หัวใจสมัยนั้น ผู้เป็นผู้รู้อยู่ในตนเอง เป็นนักปรัชญาที่สอนคนให้เป็น
คนดีด้วยความเสียสละ จุดนี้ท�าให้ที่อยากเรียนและอยากเป็นผู้หญิง
คนแรกที่ได้เรียน เมื่อปี 2532 จนได้จับมีดหมอ ผ่าตัดช่วยชีวิตคนไข้
โรคหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด เป็นผู้หญิงคนแรกท่ามกลางหมอ
ศัลย์ชาย (หัวใจ) ทั้งหมด โดยเริ่มงานเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน จนถึง
ศัลยแพทย์โรคหัวใจ รพ.ราชวิถี โรงพยาบาลของรัฐที่คลาคล�่าด้วย
คนไข้ทุกระดับชั้น ผ่าตัดช่วยชีวิตคนมานับไม่ถ้วน วันนี้คุณหมอได้
ท�างานให้สังคมมากมายท�างานในโรงพยาบาลรัฐ พร้อมกับการเปิด
คลีนิกส่วนตัว คุณหมอกล่าวว่า “ทุกวันนี้ พูดได้ว่าประสบความ
ส�าเร็จสูงสุด เท่าที่มนุษย์จะท�าได้”

“ความซื่อสัตย์ต่อตนเองตั้งแต่เด็กๆ
ความรู้สึกอ่อนโยน ความรู้สึกละอาย
ต่อใจ เมื่อมีการตัดสินใจหรือความ
รับผิดชอบใดๆ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อก�าหนด
ในการปฏิบัติงาน มากกว่าครึ่งได้มา
จากวัฒนา”
ปัจจุบัน :
• ศัลยแพทย์หวั ใจและทรวงอกประจ�าโรงพยาบาลราชวิถี
• แพทย์ทปี่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
รพ.หัวเฉียว
• เลขาธิการสมาคมศัลยแพทย์หวั ใจแห่งประเทศไทย
• เจ้าของชีวาเวชคลินกิ
• เจ้าของรางวัลศิษย์เกียรติยศ จากสมาคมศิษย์วงั หลังวัฒนา ปี 2554
Wanglang -Wattana
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ผู้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์วิทยาศาสตร์ให้งอกงาม
อจ.ศารทูล อารีวรวิทย์กุล

โดย พิมพ์สุจี

พวกเราไม่เคยลืมพระคุณผู้ประสิทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย อจ.พรรณมหา วุฒิวโรภาส
อจ.สรจักร กาญจนินทุ อจ.เฉลิม ฟองสุวรรณ, ครูวัชรินทร์ โรจนธ�ารงค์ ครูประไพศรี
และอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวนามท่าน และวันนี้วารสารวังหลัง-วัฒนา ขอแนะน�าผู้บ่มเพาะ
กล้าพันธุ์สายวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งในรั้ววัฒนา อจ.ศารทูล หรือ “ครูแป๊ะ” ของน้อง
ประถม ผู้มุ่งมั่นเพาะกล้าพันธุ์สายวิทยาศาสตร์ให้หยั่งรากลึก เติบโตเป็นบุคลากรส�าคัญ
ของประเทศต่อไป

“ครูแป๊ะ” เป็นครูชายในแผนกประถมที่เด็กๆ รักและเคารพมาก เด็กวัยฮอร์โมนทุกคนเชื่อฟังครูแป๊ะ กว่า 8 ปีแล้วที่ครูเป็นครูรุ่นใหม่
ที่มีวิชั่นไกลเห็นคุณค่าของวิชาวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนวิชาวิทย์ที่เป็นเรื่องยากและน่าเบื่อ
ให้เป็นวิชาที่สนุกสนานตื่นเต้น แถมยังสอนให้เด็กรู้จักมีเหตุผล รู้จักน�าไปประยุกต์ใช้ในทุกๆ เรื่อง ครูแป๊ะเล่าว่าทางรร.เคยจะให้ไป
สอนฝั่งมัธยม แต่ครูขอสอนฝั่งประถมต่อ ด้วยเหตุผลที่ว่า “ส�าคัญที่สุดคือพื้นฐาน ครูแป๊ะขอสอนเด็กประถมและจะท�าให้เด็กๆ รัก
วิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ เพราะถ้าเด็กเกิดความรักในวิชาไม่เห็นว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ เรื่องยากก็จะเป็นเรื่องง่าย ในอนาคตเขาจะได้เลือก
เรียนต่อในสายวิทย์ และจบออกไปท�างานที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกมาก เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นหมอ เป็นพยาบาลหรือ
เป็นนักคิดอีกมากมาย”
ปัจจุบันผู้ปกครองคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆ พ่อแม่สอนเองได้ ค่อยเน้นตอนโตช่วงที่เรียนชีวะ เคมี ฟิสิกส์ยากๆ ด้วย
ทัศนะของครูแป๊ะมองว่า “แค่ผู้ปกครองสอนให้เด็กๆ มีทักษะในการสังเกต มีหลักการมีเหตุผล ท�าแล้วได้อะไร เพราะอะไร ก็เท่ากับ
สอนวิทยาศาสตร์แล้ว นั่นคือสิ่งที่ครูแป๊ะสอนเด็กๆ เพื่อให้เด็กมีทักษะในการช่างสังเกต ในการให้เหตุผลเท่ากับให้ความส�าคัญในวิชา
วิทยาศาสตร์ เพราะโลกของเรา ชีวิตของเรามันเป็นวิทยาศาสตร์ไปทั้งหมดอยู่แล้วครับ”
ในโลกวิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเท่าเทียมกันครูแป๊ะว่า แต่เมื่อก่อนคนอาจจะดูถูกว่าผู้หญิงท�าไม่ได้ เพราะผู้หญิงดูอ่อนแอ
ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งครูแป๊ะก็พยายามพิสูจน์ให้เห็น ล่าสุดคือการแข่งขันเรื่องการสร้างสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์รักษ์โลกจัดโดยสถาบันฯ พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร “วิธีเลือกเด็กไปแข่งขันคือ คนหนึ่งต้องเป็นคนให้เหตุผล คนหนึ่งต้องรับฟังเพื่อน อีกคนต้องเป็นนักปฏิบัติ ที่ส�าคัญที่สุด
คือต้องมีความสามัคคีกัน และโรงเรียนเราก็คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ป. 5 (ปี 2555) นอกจากนั้นเด็กวัฒนายังไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ไปเรื่อยๆ ลูกศิษย์วัฒนาท�าได้” ทุกวันนี้ครูพูดได้ว่า นักเรียนประถมที่เรียนวิทยาศาสตร์กับครูแป๊ะ ไม่มีใครไม่รักวิทยาศาสตร์
อจ.ศารทูล อารีวรวิทย์กุล
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์แผนกประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
• อดีตอาจารย์วิทยาศาสตร์แผนกมัธยมโรงเรียนรัฐบาล
• อดีตวิทยากรส�านักงานปราบปรามยาเสพติด (ปปส)
• ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงิน รางวัล 5,000 บาท จากการเข้าแข่งขัน
การประกวดผลงาน โครงการเปิดสมองประลองไอเดียหุ่นยนต์ประกอบรุ่นเยาว์
“Fortune Town Junior Kits” ภายใต้หัวข้อ
เรื่อง “หุ่นยนต์รักษ์โลก (Green Robot)” โดยมีนักเรียน
1. ด.ญ.ณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ ป.5/1
2. ด.ญ.กุลธิดา โพธิ์สุวรรณ ป.5/1
3. ด.ญ.ธนัชญา ตรีสิริเกษม ป.5/5
เข้าร่วมการแข่งขันในผลงานที่มีชื่อว่า “แสงสร้างสรรค์ สื่อรักษ์โลก”
โดยมี คุณครูศารทูล อารีวรวิทย์กุลเป็นครูที่ปรึกษาผลงาน จัดโดย
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมสมองกลฝังตัวแห่งประเทศไทย
และ อีซี่บอท เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
ณ ชั้น 2 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
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Life is beautiful

จริงหรือ…ที่ผู้หญิงไม่เก่งวิทยาศาสตร์
ดร.แพง ชินพงศ์ วัฒนา 110

Science
วิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ โดยการที่มนุษย์พยายาม
ค้นคว้าหาค�าตอบจากสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และ
สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อมนุษยชาติได้อย่างไรบ้าง
ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอยู่หลายวิธีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่การเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่ท�าให้เกิดผลดีต่อความรู้ความเข้าใจของเด็กมากที่สุด เห็นจะได้แก่
1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทดลอง (Experimental method)
เป็นการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามขั้นตอนของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตั้งสมมติฐาน การทดลองและการสรุปผลการทดลอง กิจกรรมการทดลองที่เด็กได้ลงมือ
ท�าเอง เป็นเรื่องที่สนุกและน่าสนใจส�าหรับเด็กมาก เช่น การผสมสารเคมี การทดลองต่อถ่านไฟฉายกับหลอดไฟ การเพาะแมลง
2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการค้นพบ (Discovery method)
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กได้ค้นพบด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้โดยการสังเกต การวัด จ�าแนกประเภท การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ โดยครู
เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา
จากวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ดังที่กล่าวไปนั้น ท�าให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนควรจะเน้นให้เด็กได้รู้จักการ
สังเกต ค้นพบและทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยควรให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่าน
ทางต�าราเรียนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ดังนั้น โรงเรียนจึงควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย
ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่มีผลการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ดีเท่าไรนัก เพราะรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก มีสูตรที่ต้องคิดต้องจ�า
มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนรู้สึกมีความประทับใจที่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพราะตั้งแต่เด็กๆ ผู้เขียนจ�าได้
อย่างดีว่า สมัยที่เรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาล 1 นั้น คุณครูจรรยา มักจะพาเด็กๆ ออกมาเดินชมต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในโรงเรียนเป็นประจ�า พร้อมทั้ง
บอกว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไร และให้เด็กๆ สังเกตดูว่าแต่ละต้นมีลักษณะอย่างไร เช่น ต้นก้ามปู (จามจุรี) เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆ ที่มีฝักยาวๆ สีด�า
ปลูกอยู่ทั่วไปในโรงเรียน หรือต้นตีนเป็ด ต้นไม้ยอดฮิตที่เด็กๆ ชอบปีนเล่น หรือต้นเฟื่องฟ้า ที่ผู้เขียนและเพื่อนๆ ชอบเอาดอกเฟื่องฟ้ามาคั้น
ในน�้าเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของสีอย่างไม่รู้ตัว
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังจ�าได้ว่าได้เรียนรู้วงจรชีวิตกบผ่านการเห็นตั้งแต่ช่วงของการเป็นไข่-->ช่วงของการเป็นลูกอ๊อด-->ช่วงของการเปลี่ยน
เป็นลูกกบตัวเล็กๆ-->ช่วงของการเป็นกบตัวสมบูรณ์วัย โดยการสังเกตเห็นจากคูคลองบริเวณโรงเรียน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินั่นเอง
แม้คนส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อกันว่าเด็กผู้ชายมักจะเก่งวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าเด็กผู้หญิง โดยที่
เด็กผู้หญิงก็มักจะเก่งทางด้านภาษาศาสตร์ มากกว่าเด็กผู้ชาย แต่มีผลงานวิจัยล่าสุดโดยศาสตราจารย์
นิโคล เอลส์ เควสท์ มหาวิทยาลัยวิลลาโนวา รัฐฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาเด็กนักเรียน
ทั้งหญิงและชายจ�านวน 493,495 คน โดยให้พวกเขาท�าข้อสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติ พบว่า
ผลการสอบของเด็กผู้หญิงไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กผู้ชายแม้แต่น้อย อีกทั้งเด็กผู้หญิงสามารถเรียนรู้และมีความ
เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่แพ้เด็กผู้ชายแต่อย่างใด
แท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา โดยคุณครูต้องเปิดโอกาส
ชี้แนะ และถ่ายทอดให้ผู้เรียนเห็นว่าการทดลอง การสังเกต การค้นพบอะไรใหม่ๆ เป็นเรื่องที่น่า
สนุก ไม่แน่ว่าต่อไปเราอาจจะเห็นนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย
เป็นเด็กวัฒนาก็เป็นได้
Wanglang -Wattana
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วัฒนาไลน์

วัฒนาไลน์
ก่อนอืน่ ขอแสดงความยินดีกบั แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์ 98 ทีไ่ ด้รบั เลือกเป็นนายกสมาคม
ผูป้ กครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันก่อนทางสวว.น�าโดย ณ ฤดี เคียงศิริ 101 นายกสมาคมฯ
จัดเลีย้ งแสดงความยินดี ในโอกาสนีไ้ ด้แสดงความยินดีแก่ ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 ประธานมูลนิธโิ รงเรียน
วัฒนาด้วย เหนียวแน่นหนึบศิษย์วฒ
ั นาร่วมมือร่วมใจ
และขอแสดงความยินดีกับ รร.เรา ที่ได้รับหลากหลายรางวัลอาทิ รางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และมัธยมศึกษาขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศจาก
“การประกวดมุมหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์” จาก กทม.
ตามโครงการเมืองหนังสือโลกปี 56
วารสารวังหลัง-วัฒนาเล่มนี้ มีแต่เรือ่ งคนเก่งๆ สายวิทย์ วัฒนาไลน์ขอเกาะติดคนเก่ง
สายวิทย์ เริม่ จากใครทีร่ บั ประทานเม็ดแมงลักเพือ่ การลดน�า้ ตาลในเลือด ทราบหรือไม่คะ
ว่าสูตรเด็ดนีเ้ ป็นของ ศ.พญ. ดวงมณี วิเศษกุล 67 นีเ่ อง ท่านคิดค้น วิจยั เม็ดแมงลัก
ส�าหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน และยังเป็นผูค้ ดิ สูตร ส่วนสูง น�า้ หนักส�าหรับมาตรฐานไทย
ใช้กนั จนปัจจุบนั เรียกว่า “สูตรคุณหมอดวงมณี”.เพิง่ ทราบเดีย๋ วนีค้ ณุ แม่ขา
เข้าสัมภาษณ์หมอพรทิพย์เลยรู้ความลับหมอคนดัง
ว่าเป็นคนไม่กลัวผี ก็เพราะอยู่วัฒนานี่แหละ หลอกผี
กันตลอด คุยกันแต่เรื่องผีญี่ปุ่นผีถ้วยแก้วซะจนไม่กลัว
แต่สิ่งหนึ่งที่หมอกลัวคือเลือดสดๆ ไงคะ
ไอเดียปิ๊งปั๊ง ณ ฤดี เคียงศิริ 101 นายกฯ สวว. พร้อมจัด
งานเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้แด่ อจ.วรรณดี คันธวงศ์ 66 แนวคิด
ปีนี้ศิษย์วัฒนาต้องมาค่ะ จัดให้มีการสารภาพบาป
แด่ครู งานนี้งานเดียวได้ไถ่โทษ ครูชอบแนวคิดมาก
สมองอันล�้าเลิศของครูล�าดับเหตุการณ์ในอดีตทันที
และสั่งการมาว่า “ใครที่เคยเฮี้ยวกับครูต้องมางานนี้
27 ต.ค.นี้ บ่ายโมงครึ่ง โดยเฉพาะพวกด�ารัสธรรม”
เก๋ กิ๊ฟท์ ก๊อล์ฟ ทราบแล้วเปลี่ยน
คอนเสิร์ตการกุศล
The Vienna boy’s choir
อีกคอนเสิร์ต 5 พย.นี้ รายได้
สมทบทุนสร้างอาคารพระอาจฯ
โทรจองบัตรที่พี่เจน ลานทิพย์
08-8633-6398
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สวว.จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลักษณะนิสัยสัมพันธ์
กับความสามารถทางวิชาการ” มีศิษย์วังหลัง-วัฒนา
มาให้ความรู้เรื่อง Character Education แก่ครู ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่าตลอดจนบุคคลที่สนใจ มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากมาย
จากซ้าย ดร.ผุสดี ตามไท 93, รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคากร
93, อจ. วรรณดี คันธวงศ์ 66, พญ.คุณหญิงพรทิพย์
โรจนสุนันท์ 98, ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์, อจ.บุปผาสวัสดิ์
รัชชตาตะนันท์ 99, อจ. อภิสิรี จรัลชวนะเพท 104

จบคอนเสิร์ตวัฒนา Alumni สายสัมพันธ์ครั้งที่ 2
ชรริน ญาณนนท์ 100 น�าทีมสาวน้อยสาวใหญ่
จัดกระเป๋าท�าหน้าที่ทูตเสียงสวรรค์ขับร้อง
ประสานเสียงในแดนซากุระ

วัฒนาไลน์

วัฒนาไลน์
กลางปีนชี้ าววัฒนาคิดถึงกันมาก รุน่ 105 ย้อนยุค 60
อมรรัตน์ ศรียาภัย และจีนา่ โศรดา สุนทรารชุน แต่งเป็น
จอห์น ทราโวลตร้า หล่อสุดๆ ไม่แพ้ชายจริง ป๋อ ไวทยากร
พิทกั ษ์โลหพิตร เลย
รุ่น 107 ก็คิดถึงกันสุดฤทธิ์ กฤติยา ล�่าซ�า เลยต้องนัดกันมากรี๊ด
อีกครั้ง ในงานแฮ้ปปี้เบิร์ธเดย์ ชาวปีเถาะ ประกาศให้พี่น้องรู้ว่าถึง
ห้าแยกปากเกร็ดแล้วจ้า แล้วก็อย่าลืมมางานวันเกิดครูนะคะ
เพราะหลายคนมีปฏิบัติการในอดีตที่ต้องสารภาพบาปกับครู

นายกสวว. ที่ปรึกษา พี่ๆ น้องๆ กก.สวว.
เลี้ยงแสดงความยินดีกับ พญ.คุณหญิงพรทิพย์
โรจนสุนันท์ 98 เข้ารับต�าแหน่งนายก PTA และ
ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 รับต�าแหน่งประธาน
มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

รุ่นตองหนึ่ง 111 มี จิตติมา สันทัดค้า กรรมการหัวเรี่ยวหัวแรงคนส�าคัญของสวว.
จัดงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียน มีกับข้าวโรงเรียนอร่อยกว่าจัดเลี้ยงโรงแรม ได้บรรยากาศ
วัฒนาแท้ๆ แถมยังคุยฟุ้งว่า มีเพื่อนเป็นหมอเพียบ หมอกาย หมอใจ (จิตเวช) หมอตา
หมอฟัน พร้อมให้บริการเพื่อนๆ ได้อย่างสบายใจไร้กังวล แถมไม่ต้องฝ่าจราจรไปต่อคิว
ที่โรงพยาบาล เพราะปรึกษาทางไลน์ได้ตลอด ก็เหลือแต่หมอดูนี่แหล่ะ
เลี้ยงต้อนรับพวกลูกๆ จบปริญญาโทและเลี้ยงส่งลูกๆ ไปเรียนต่อปริญญาโท
งานนี้เลยมีศิษย์วว.รุ่น 103 105 135 137 แถมมี Food stylist ระดับจัดงาน
ที่ท�าเนียบขาวชื่อพี่ตุ๊ก ทิฆัมพร ดิษฐ์น้อย 103 มาจัดอาหารให้ส๊วย..สวย
จนไม่กล้าทานเลย ให้ดูอย่างเดียว
หอยสังข์

รับวารสารไปรษณีย์หรือกดไลค์วารสารออนไลน์

แฟนคลับวารสารวังหลัง-วัฒนาตัวจริงเปิดเผยตัวด่วน !!!
เราพร้อมบรรณาการวารสารวังหลัง-วัฒนาส่งไปรษณีย์ถึงบ้านท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านตอบกลับ
กรุณาส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รุ่น ตามที่ระบุหน้าซอง
ชือ่ ....................นามสกุล.................รุน่ ..........
ทีอ่ ยู.
่ ..................................................
.....................................................
มายัง WWAAregister@gmail.com หรือ www.facebook.com/WWATogether หรือ
ส่งกองบก. สวว. อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ แฟกซ์ 02-254-2364
หรือด้วยวิธีใดก็ได้ที่ท�าให้รู้ว่าท่านต้องการวารสารทางไปรษณีย์ มิเช่นนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้
จากสื่อออนไลน์ โดยเข้าเว็บของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลิ้กเข้าสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ทั้งนี้เพราะเรารักษ์โลกค่ะ.
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จัดเต็มอีกครั้ง สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ครั้งนี้น�าโดยอรุณี ศิริวัฒน์ 93 ประธานฝ่ายวิชาการ
จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลักษณะนิสัยสัมพันธ์กับความสามารถทางวิชาการ”
สรุปความรู้ความเข้าใจเรื่อง Character Education หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปนิสัย

พัฒนาเด็กอย่างไร ให้ดี ฉลาด เก่ง

Character Education เป็นคำ�ตอบสุดท้�ย
เรื่อง สุจีพันธุ์ สังขดุลย์ 105 ภาพ ดร.ป๊อป

ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ อาจารย์ผู้
อ�านวยการและผู้จัดการคอนเฟิร์มชัดเจนว่า
วัฒนามีการศึกษาแนวนี้มาตั้งแต่สมัยแหม่ม
โคล์ งานนี้นักวิชาการและการศึกษา ดร.ผุสดี
ตามไท 93, รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคากร 93,
อจ.วรรณดี คันธวงศ์ 66, พญ.คุณหญิงพรทิพย์
โรจนสุนันท์ 98, ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์, อจ.บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ 99, อจ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท 104 ตอบรับเป็นเสียงเดียวว่า
Character Education เป็นค�าตอบสุดท้ายของเด็กวัฒนาเท่านั้น !!!
การเสวนาครั้งนี้ให้ความรู้กระจ่างชัดแก่ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ดร.สิริลักษณ์ อธิบายว่าการศึกษาแนวนี้ต้องส่งเสริมปลูกฝัง
คุณธรรมที่ดีแก่เด็ก อันจะน�าทางไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ลักษณะที่พึงมีในตัวเด็ก รวมถึงการ
บ่มเพาะความคิดส่วนลึกในจิตวิญญาณของเด็กเพื่อควบคุมความคิดค�าพูด ครั้งนี้ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่ากทม.ได้ให้ความส�าคัญเรื่อง
การปลูกฝังทัศนะคติเชิงบวกให้แก่เด็ก ด้วยทัศนคติที่ดีต่อตนเองรวมถึงคนรอบข้างสามารถสร้างพลังและสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นเสมอ ท่านตบ
ท้ายว่าเงินทองเป็นสิ่งส�าคัญแต่ไม่ใช่ที่สุด ทัศนคติเชิงบวกจะก่อให้เกิดสุข และพลังในการแก้ปัญหาได้ค่ะ
รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคากร อธิบายเรื่องสิ่งที่บอกความเป็นตัวตนคือจิตใต้ส�านึกของมนุษย์ เด็กๆ สามารถรับรู้และจดจ�ามากกว่า
ผู้ใหญ่โดยเฉพาะอายุ 1-7 ปี ยังมีเรื่องของการพัฒนาอุปนิสัยให้เด็กมีทักษะนิสัยคู่ชีวิต (Mega Skill) ซึ่งจะต้องเรียนรู้ด้วยการรับรู้ทั้ง 5
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ ความทุ่มเท ความรับผิดชอบ ตลอดจนการมีจุด
มุ่งหมายรวมถึงการเคารพซึ่งกันและกัน
นักการศึกษาเจ้าของโรงเรียน 2 ท่าน อจ.บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้บริหารโรงเรียนทอสี ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ได้อธิบายว่าแนวคิดการสอนสัมพันธ์กับ Character Education ด้วยสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง สร้างที่พึ่งแห่งตน
ฝึกฝนตนเป็นบัณฑิต ด้วยแนวคิดความศรัทธาในการเรียนรู้และพัฒนา สร้างประโยชน์สุขภายใต้หลัก
ไตรสิกขา หรืออธิบายเป็นภาษาวิชาการว่าพัฒนาทั้งภายนอกและพัฒนาภายในซึ่ง
เป็นเรื่องของกินเป็น สื่อสารเป็น สุขเป็นและคิดเป็น เจ้าของโรงเรียนอีก
ท่านคือ อจ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท เจ้าของ รร. อนุบาลบ้านรัก ผู้
เชี่ยวชาญการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ ฟันธงว่า รร.ได้ให้อุปนิสัยการ
เรียนรู้ ช่วงอายุ 0-7 ปี ช่วง Willing เป็นสาระเรียนรู้ของอนุบาล
ท�าสวนท�าครัวท�างาน ช่วงอายุ 7-14 ปีเน้นเรื่อง Feeling คือ
ศิลปะต่างๆ นาฏศิลป์ วาดรูป ดนตรี ช่วง 14-21 ปีคือ Thinking
เด็กต้องการผู้เชี่ยวชาญ ครูอุ้ยย�้าชัดว่า วัฒนาจัดให้มานานแล้ว
ตบท้ายด้วยสุภาษิตที่ 22:6 “จงฝึกเด็กในทางที่เขา
ควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจาก
ทางนั้น” ค�าว่าเดินไป คือ Character Education ค่ะ.
วัฒนาคอนเฟิร์ม
12

Wanglang -Wattana

Come on วัฒนา

คอนเสิร์ต วัฒนาฯ Alumni

เรื่อง ชรริน ญาณนนท์ 100
ภาพ ดร. ป๊อป

ส�ยสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒

Concert

คอนเสิร์ตวัฒนาฯ Alumni สายสัมพันธ์
ครั้งที่ ๒ ปิดฉากลงด้วยเสียงเพลงและรอยยิ้ม
เกอเซิงหยูเหวยเซี่ยว บทเพลง Finale
ที่คณะนักร้องประสานเสียงทั้งสามคณะขับร้องร่วมกัน
เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ผ่านเสียงเพลง และส่งผู้เข้าร่วมชม-ร่วมฟัง
คอนเสิร์ตครั้งนี้ กลับบ้านด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจ

คอนเสิร์ตวัฒนาฯ Alumni สายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
เป็นกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของสมาคมศิษย์
วังหลัง-วัฒนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะนักร้อง
เยาวชนจากนครเซี่ยงไฮ้ Shanghai Music Chorus ที่
เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖ และได้มาเชื่อมความสัมพันธ์กับคณะนักร้องประสาน
เสี ย งระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นวั ฒ นาวิ ท ยาลั ย
Wattana Children’s Chorus โดยมีคณะนักร้องประสานเสียง
ศิษย์เก่าของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย Wattana Alumni Chorus
เป็นแม่งานในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ การแสดงคอนเสิร์ตได้รับความ
อนุเคราะห์จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยให้ใช้ห้องประชุมอุมา เปศลชีวี
ชั้น ๗ อาคารอายะดา กีรินกุล เป็นสถานที่จัดงาน เมื่อวันอังคารที่
๒๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา
คณะนักร้องประสานเสียงทัง้ สามคณะได้ขบั ร้องเพลงประสานเสียง
หลายบทเพลง ที่สนุกสนาน ไพเราะ และสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม
คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus เปิด
คอนเสิร์ตด้วยบทเพลงเทิดพระเกียรติ “พระคู่พระบารมี” และเพลง
“Siyahamba” พร้อมลีลาประกอบเสียงเพลงที่น่ารักน่าเอ็นดู ส�าหรับ
คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชน Shanghai Music Chorus
ทักทายผู้ชมด้วยบทเพลงที่รู้จักกันดีจากภาพยนตร์เพลงยอดนิยม
The Sound of Music และส่งท้ายคอนเสิร์ตด้วยบทเพลงพระราช
นิพนธ์ “Falling Rain” และ “Oh I Say” เสียงสดใสของเด็กๆ และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักร้องตัวน้อยๆ ทั้ง ๒๗ คน จาก
เซี่ยงไฮ้ แสดงให้เห็นถึงความมีวินัยและเชื่อฟังค�าสั่งสอนของครู ซึ่ง
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย

ทางด้านคณะนักร้องประสานเสียงศิษย์เก่า Wattana Alumni
Chorus ประกอบด้วยนักร้องหลายวัย ตั้งแต่รุ่นน้องๆ (หลานๆ) วัย
ใส ที่เพิ่งจบจากวัฒนาฯ ไปจนถึงรุ่นพี่ๆ (ป้าๆ น้าๆ) วัยอาวุโสที่
อายุสูงกว่า ๘๐ ปี แต่ก็สามารถร้องเพลงผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
ได้อย่างไพเราะ นักร้องต่างวัยคณะนี้ ขับร้องสามบทเพลง ได้แก่
I’ll be There, Shojojee (เพลงภาษาญี่ปุ่น) และ Feel Good ที่มี
ลีลาประกอบเพลงด้วย และได้รับค�าชมไม่น้อย
นอกจากนี้ ในกลุ่มคณะนักร้อง Wattana Alumni Chorus มี
นักร้องสองสาวจากรายการโทรทัศน์ยอดฮิต The Voice Thailand
Season 1 มาช่วยเติมสีสันให้แก่งานคอนเสิร์ตในค�่าคืนนั้น ได้แก่
น้องจ๊ะจ๋า (รวิอร สวัสดิสุข) และน้องอ๋อมแอ๋ม (ณัฐธิตา วงศ์
พรหม) เป็นคู่หูดูโอ มอบความสนุกสนานแก่ผู้ชมด้วยเพลง Price
Tag ของ Jessie J เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับทั้งรุ่นเล็ก
และรุ่นใหญ่
คอนเสิรต์ วัฒนาฯ Alumni สายสัมพันธ์
ครั้งที่ ๒ จบลงพร้อมกับรอยยิ้มและ
ความประทับใจของนักร้องและผูช้ ม
ซึ่งสัมผัสได้ถึงสายใยแห่งความ
รักผ่านเสียงเพลง ไม่ว่าวันเวลา
จะล่วงผ่านมาเนิ่นนานเพียงใด
แต่ เ สี ย งเพลงได้ โ ยงใยความ
สัมพันธ์ของศิษย์วัฒนาฯ ทุกรุ่น
เข้าไว้ด้วยกันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
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I Love Science
ใจรักสายวิทย์
ใครว่าวัฒนาเก่งแต่สายศิลป์ ขอบอกว่า “ไม่จริงเลยค่ะ” พี่ ๆ น้อง ๆ ที่จบสายวิทย์ของเราเก่ง ๆ เจ๋ง ๆ ทั้งนั้น
เป็นทั้งแพทย์หญิง พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี วิศวกรหญิง มีชื่อเสียง
ท�าคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติสังคม ค�าน�าหน้าคนเก่ง ๆ มีตั้งแต่ ผศ. รศ. ศ. ศ.เกียรติคุณ ดร. พญ.
สพญ. เก่งจนมีค�าน�าหน้ายาวมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงด๊อกเตอร์หม่อมราชวงศ์หญิง..
เฮ้อ เหนื่อยค่ะกว่าจะได้อ่านชื่อนามสกุลท่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะความตั้งใจและมุ่งมั่น
ในสายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยใจรัก ทุกคนมีสิทธิ์ประสบความส�าเร็จค่ะ

ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ รุ่น 94
สุดยอดนักวิทยาศาสตร์หญิงเก่ง
เมื่อปี 2550 ประมาณ 6 ปีมานี้เอง รุ่นพี่ชาววัฒนาท่านหนึ่ง เป็นข่าวในวงการวิทยาศาสตร์ไปทั่วโลก วารสารวิทยาศาสตร์
นานาชาติตีพิมพ์เรื่องราวของ ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ ที่ได้ค้นคว้าวิจัยจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ว่ามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งมีชื่อว่า
“โพรแลคติน” ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเรานี่แหละ เจ้าชื่อยากๆ นี้ที่เป็นตัวควบคุมแคลเซียมมีผลต่อวงจรการสร้างและ
สลายกระดูก เพื่อให้ร่างกายมีแคลเซียมในเลือดเพียงพอต่อการน�าไปใช้ในสภาวะต่างๆ เช่น สร้างกระดูกในมนุษย์และสัตว์ในวัย
เจริญเติบโต สร้างกระดูกของลูกในท้อง และอาจจะส�าคัญต่อการหลั่งแคลเซียมในน�้านมเพื่อเลี้ยงลูกแรกเกิดอีกด้วย เจ้าฮอร์โมน
“โพรแลคติน” นี้จะเป็นตัวกระตุ้นการดูดซึมแคลเซี่ยมสร้างกระดูกช่วงวัยเจริญเติบโต และมีผลกลับกันในวัยทอง การค้นพบครั้ง
ส�าคัญของอาจารย์ สามารถน�าประเด็นส�าคัญเรื่องการดูดซึมไปต่อยอด ในการค้นคว้าแนวลึกว่า ท�าอย่างไรที่จะให้ร่างกายดูดซึม
แคลเซี่ยมได้ถึงร้อยละ 30 อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพของคนไทย โดยไม่จ�าเป็นต้องรับประทานแคลเซียมเสริมที่มีราคา
แพงเพื่อท�าให้กระดูกแข็งแรงอีกต่อไป เห็นไหมคะ..ศิษย์วัฒนาเก่งแค่ไหน ขนาดฝรั่งยังอึ้ง
ที่น่ายินดีคืออาจารย์มักจะให้สัมภาษณ์เสมอว่าจุดเริ่มต้นเล็กจากความประทับใจในครูผู้สอนชีวะเมื่อครั้งเรียนมัธยมต้นในโรงเรียน
และตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษทันทีและจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 Biological Science จาก Westfield Queen
Mary College มหาวิทยาลัยลอนดอน ปัจจุบันอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และยัง
เป็นหัวหน้าเครือข่ายวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก ณ สถาบันเดียวกันอีกด้วย
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ศาสตราจารย์ ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ รุ่น 104
เมธีวิจัยอาวุโส นักเคมี
ศิษย์วัฒนานักเคมีอีกท่าน ท่านเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโพลิเมอร์คอลลอยด์และน�้ายาง ลองนึกภาพผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งสวมชุด
กาวน์สีขาว ท�างานในห้องวิจัยมีขวดทดลอง เทน�้ายางจากยางพาราสีขาวๆ ซึ่งท�าปฎิกิริยาเคมีจาก ส่วนผสมนานาชนิด จนรู้ความจริงว่า
อนุภาคยางในน�้ายางธรรมชาติสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ โพลิเมอร์ของอาจารย์สามารถสร้างผลิตภัณฑ์แคปซูลหุ้มปุ๋ยชนิดน�้า
ช่วยให้ปุ๋ยสลายตัวช้าๆ เพื่อให้รากพืชดูดซึมก�าลังพอดี หรือท�าผลิตภัณฑ์ถุงมือแพทย์นวัตกรรมนาโนจากยางธรรมชาติมีคุณสมบัติอุ้ม
ยาฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี เป็นอย่างไรคะ อธิบายอย่างนี้พอจะนึกภาพคนเก่งชาววัฒนาผู้ประสบความส�าเร็จอย่างสูงท่านนี้หรือเปล่า
อาจารย์จบมัธยมปลายที่วัฒนา ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ จากนั้นเข้ารับราชการ
เป็นอาจารย์ในภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และในปี 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
ซึ่งนับว่าเร็วมาก ท่านเป็นผู้มีความรู้และความน่าเชื่อถือจนได้รับทุนในการค้นคว้าวิจัยมากมาย ทั้งจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทุนจาก Eno Science Foundation (Japan) ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) และอื่นๆ อีกมากมาย

จากซ้ายไปขวา
ฐิติกานต์ (จิ๋ม) เสาวภา (ปุย) ปริชวัน (แอน)
ปริญดา (น้อง) อัญชลา (ซินดี้)

9 หมอวอวอรุ่น 111 สวย ฉลาด เก่ง
เพราะความรักในเหตุผลใจรักสายวิทย์ รุ่น111 จึงมีผลิตผลแห่งความภูมิใจเป็นแพทย์หญิงถึง 9 คน
1. ผศ.ทพญ. ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์ อ.ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล
2. รศ.พญ. ฐิติพร (รังสิตพล) สุวัฒนะพงศ์เชฏ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหิดล
3. ทพญ. ปริญดา เลิศพิทยาคุณ รพ.ศิครินทร์ (หมอจัดฟันเด็ก)
4. พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.จุฬาลงกรณ์
5. พญ. วทัญญุว์ดี (สุนทรสิงห์) ธนวิสุทธิ์ จักษุแพทย์ รพ.สมิติเวช
6. พญ. วรรณนภา เพชรเครือ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช
7. ทพญ. เสาวภา (หรูสกุล) วิชิตโชติ ทันตแพทย์
8. รศ.พญ. อัจฉรา (วิสูตรานุกูล) ตั้งสถาพร กุมารแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์
9. พญ. อัญชลา (หรรษา) บัวทรัพย์
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วิศวกรหญิง ค้นหาตัวเองเจอ
ในความเป็นวัฒนา

โดย พี่สาว 105

วารสารวังหลัง-วัฒนา ฉบับนี้ เราพาไปรู้จัก น้องสาว พี่สาว ศิษย์วัฒนาอีกคน
พนิดา วิศัลย์ศยา 134 น้องนุ๊กเรียนที่วัฒนาฯ ป.1/1 ห้อง อ.ธัญญา กับ อ.มยุรี
ถึงม.6 ค่ะ เพิ่งจบปริญญาตรีสดๆ ร้อนๆ จาก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วารสารวังหลัง-วัฒนา : ประทับใจอะไรในโรงเรียนและรักอะไรที่สุดในโรงเรียนคะ
สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือ ชีวิตนักเรียนประจ�าค่ะ ตอนขึ้นม.1 ใหม่ๆ ก็กลัวไปสารพัด
กลัวจะอยู่ไม่ไหว กลัวจะเรียนไม่ทัน กลัวจะเข้ากับเพื่อนกับรุ่นพี่ไม่ได้ แต่สุดท้ายแล้ว
ความกังวลทุกอย่างก็หมดไป เพราะมีสิ่งส�าคัญทั้งสองที่ท�าให้การอยู่ประจ�าเป็นเรื่องที่
สนุก คือ เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องและคุณครูทุกท่านค่ะ
เพื่อนวัฒนาพูดได้เต็มปากเลยว่า ไม่ว่าเราจะเจอกันทุกวัน หรือ ไม่เจอกันเป็นปีๆ แต่
เราก็ยังมีความห่วงใยถึงกันเสมอ และที่แปลกคือ ทุกครั้งที่ได้เจอกันเหมือนรู้สึกกลับเป็น
เด็กอีกครั้งทุกทีเลย ส่วนคุณครูคือบุคคลต้นแบบที่ถ่ายทอดความเป็นวัฒนาให้กับนุ๊กค่ะ
บางทีเราอาจไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ครูสอน ครูให้ท�า หรือครูท�าให้ดู คือความเป็นวัฒนาที่ครู
อยากให้เราซึมซับและเติบเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ ระเบียบ
วินัย ความเป็นผู้น�า แต่เมื่อจบออกมาแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ตกผลึกในตัวเราเป็นเหมือน Model
ที่เชื่อว่าเด็กวัฒนาทุกคนต่างก็มีเหมือนกัน จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะ
วารสารวังหลัง-วัฒนา : ชอบเรียนวิชาอะไรคะ
ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์กับเคมีค่ะ ซึ่งส่งผลถึงตอนนี้มาก เพราะวิชาสายนี้เป็นวิชาที่ต้องมีการคิดที่เป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลค่ะ
วารสารวังหลัง-วัฒนา : คิดอย่างไรถึงเลือกเรียนวิศวะฯ คะ
ตั้งแต่ม.2 ลูกพี่ลูกน้องชวนเข้าค่ายท�าหุ่นยนต์ของคณะวิศวะ มธ. ค่ะ ท�าหุ่นยนต์ต่อวงจรจนโต้รุ่ง หลังจากกลับจากค่ายนั้นก็เป็นความประทับ
ใจ เลยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเช่นค่าย แล้วก็การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์อยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นความตั้งใจว่าอยากเรียนวิศวะค่ะ
วารสารวังหลัง-วัฒนา : ท�างานหรือยังคะ
ตอนนี้ท�างานเป็น Production Engineer ดูแลการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ให้กับโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายย่อยค่ะ หลักๆ จะเกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตค่ะ ถึงแม้ว่างานที่ท�าตอนนี้จะไม่เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์โดยตรง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หลายๆ อุตสาหกรรม
ในบ้านเราเริ่มตื่นตัวกับการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์แทนแรงงาน นุ๊กก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทดลองใช้หุ่นยนต์เพื่อการปรับปรุงงานด้วยตัวเอง
วารสารวังหลัง-วัฒนา : ทราบว่าร้องเพลงเป็นนักร้องคอรัสของโรงเรียนด้วย เล่าให้ฟังด้วยค่ะ
เป็นนักร้องคอรัสของโรงเรียนตั้งแต่ป.4 จนถึง ม.6 ค่ะ ได้ไปต่างประเทศปีเว้นปี รวมกันก็สามครั้งค่ะ ที่สนุกที่สุดคือ
การไปครั้งแรกที่ประเทศรัสเซียและฟินแลนด์ เดินทางไปแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะ จ�าได้เลยว่าคณะของ
โรงเรียนเราไปที่ไหนก็เป็นดาวเด่น ด้วยความที่เราเป็นเอเซียคณะเดียวที่ได้เข้าร่วม festival นี้ เราจึงโดดเด่นเรื่อง
การแต่งกาย การแสดงนาฏศิลป์ และแนวเพลงไทย เช่น เพลงข้างขึ้นเดือนหงาย ลาวกระทบไม้ ได้ประสบการณ์
การใช้ชีวิตต่างแดนมากมายค่ะ เพราะต้องอยู่กับ Host family ชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นครอบครัวของคอรัสที่นั่น แล้วก็ได้
มิตรใหม่จากต่างแดนมากมายเลยค่ะ
วารสารวังหลัง-วัฒนา : มีอะไรจะฝากบอกรุ่นน้องบ้าง
สิ่งที่จะฝากถึงน้องคือ อยากให้น้องๆ ใช้ชีวิตในโรงเรียนให้คุ้มค่า คุ้มค่าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงการเรียนอย่างเดียว หรือท�า
แต่กิจกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะท�าทั้งสองอย่างควบคู่กันค่ะ เพราะจะเป็นการฝึกฝนให้เรารู้จักการแบ่งเวลา และ
ฝึกเรื่องความรับผิดชอบ นอกจากนี้การท�ากิจกรรม จะท�าให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นด้วย อย่างเช่นบางคนยังตัดสินใจไม่ได้
ว่าเราอยากเข้าคณะอะไร การท�ากิจกรรมที่สนใจไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่หลายๆ ด้านจะท�าให้
เรารู้จักตัวเองมากขึ้น ว่างานไหนที่ตรงกับความสามารถหรือความสนใจของเราค่ะ
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Wattana Yesterday

ณ ร้านกาแฟแห่งหนึ่งกลางกรุง
พวกเราได้รับความกรุณาจาก
พี่ปิ๋ม พิมพ์ใจ โพธิภักติ อดีต
นายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
2544- 2547 ที่ได้สละเวลา
มาคุยเพื่อแชร์ประสบการณ์ดีๆ
กับพวกเรา กลิ่น cappuccino
หอมฉุย กับบรรยากาศ
พี่ๆ น้องๆ อบอุ่นเป็นกันเอง
เหมือนอยู่ที่บ้านใครสักคน

สงเคราะห์สังคมด้วยความรัก

และรอยยิ้มพิมพ์ใจ

สุขใจในวัฒนา

โดย เด็กเกะกะ 108 ภาพ น�้าชา

พีพ่ มิ พ์ใจย่างเข้าวัฒนาในชัน้ ประถมปีที่ 3 เนือ่ งจากก่อนหน้านัน้ ได้ประกอบวีรกรรมซนๆ เด่นๆ ไว้มาก คุณพ่อ คุณแม่
หวังจะให้เป็นสุภาพสตรีจึงส่งมาอยู่วัฒนา จะได้ซักผ้ารีดผ้าเก่งๆ แบบคุณป้าที่เป็นศิษย์รร.วังหลัง แต่พี่พิมพ์ใจ
สนุกกับการท�าขนมมากกว่า ช่วยครูผินจนได้สูตรเค้กส้มมาด้วย ส่วนการเรียนก็ขยันมากกก กลางคืนไม่นอน แต่ใช้
ไฟฉายส่องท่องหนังสือในผ้าห่มจนเวียนหัวไปเองในที่สุด เมื่อจบม.6 สอบเข้าโรงเรียนเตรียมฯ ท่านได้อยู่ห้อง King
ท�าให้ต้องเหนื่อยและขยันต่อเนื่อง จนสอบเข้าบัญชีจุฬาฯ ได้แล้ว ฟ้าก็บันดาลให้ชีวิตเข้มข้นขึ้นอีกเป็นเท่าทวีคูณ

ยินดีช่วยเหลือสงเคราะห์สังคม

พี่พิมพ์ใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์แนวหน้าของประเทศ น่าภูมิใจที่พี่ของเราได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติมามากมาย แต่จริงๆ แล้ว
พี่พิมพ์ใจได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เล็ก เพราะคุณพ่อท่านสอนว่า คนเราสบายคนเดียวไม่ได้ ถ้าข้างบ้านเดือดร้อน เราจะมีความสุขได้อย่างไร
และคุณแม่ของท่านก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตัวยงเช่นกัน ท่านเคยเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พี่พิมพ์ใจจึงได้เป็นเลขาส่วนตัว มือขวาให้
คุณแม่ จึงได้พบและได้รับการทาบทามจากคุณทอสี นายกสวว. ในสมัยนั้น ให้เข้ามาช่วยงานสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนาในช่วงปี 2524-2525
และมีบทบาทในสมาคมฯ มาโดยตลอด

“งานสังคมสงเคราะห์ต้องท�าทั้งใจ และไม่ต้องใช้เงินมากก็ ได้”

พี่พิมพ์ใจให้ข้อคิด แต่ว่าต้องอยู่บนเงื่อนไข 3 ประการ คือ 1. ต้องศรัทธาในองค์กร เช่น ถ้าท�างานสภาสตรีฯ ก็ต้องแคร์ชุมชนและชนบทอย่างจริงใจ
ให้ความรู้ด้านอาชีพเพื่อให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. ต้องท�าด้วยใจรักอย่างเต็มก�าลัง และท�าด้วยความสนุก และ 3. ต้องได้รับความร่วมมือ
จากเพื่อนพ้อง งานจึงจะส�าเร็จลงได้
ส�าหรับงานในสมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษานี้ เคล็ดลับคือต้องหาสมาชิกเพิ่มอยู่เสมอ ต้องรู้ว่าอะไรคือปัญหา จะแก้ไขอย่างไร และต้อง
ด�าเนินการอย่างจริงจัง ต้องให้ความส�าคัญกับศิษย์เก่าทุกคน ให้มีส่วนร่วม จึงจะได้ความร่วมมือจากทุกคน งานจึงจะส�าเร็จ
พี่พิมพ์ใจผ่านงานส�าคัญๆ มานับไม่ถ้วน แต่ถ้าถามว่ารู้สึกภูมิใจกับอะไรที่สุด ท่านก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าตอนที่วัฒนาครบ 130 ปีในปี 2547
พี่พิมพ์ใจเป็นนายกสมาคมฯ จัดงานฉลองทั้งปี และได้จัดงานใหญ่อันอลังการ ซึ่งได้โชว์ความสามารถของทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างเต็มที่
โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานด้วย
นอกจากนี้ ท่านยังเคยด�ารงต�าแหน่งอุปนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยในปี 2536-2538 ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันซีเกมส์ที่จังหวัดเชียงใหม่ พี่เพียงใจเป็นผู้ผลักดันและส่งเสริมให้ตั้งเป้าหมายเพื่อพิชิต 7 เหรียญทองให้กับกีฬายิมนาสติกลีลา ซึ่ง
เป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงเพราะไทยเคยได้เพียงแค่หนึ่งเหรียญทอง กับเหรียญอื่นๆ แต่แล้วด้วยความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย
บวกพลังของหญิงเหล็กท่านนี้ก็ท�าให้ทีมไทยท�าได้ส�าเร็จจริงๆ โดยทีมไทยกวาดมาได้ทั้ง 7 เหรียญทองเป็นประวัติการณ์
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความซื่อสัตย์ซื่อตรง การมีจริยธรรม เป็นคุณสมบัติที่ได้จากวัฒนา ทุกวันนี้ยังหวลนึกถึงวิชาศีลธรรมที่ครูอบรมซึ่ง
เป็นวิชาที่น่าจะรักษาไว้ สุดท้ายท่านบอกกับเราว่า “รักกันเข้าไว้นะน้อง แล้วให้ความส�าคัญกับทุกคน เพราะทุกคนส�าคัญหมด” พี่พิมพ์ใจกล่าว
ทิ้งท้ายและยิ้มพิมพ์ใจอย่างมีเมตตา
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ครัวกระโปรงแดง
ช่วงนี้เห็นมีศิษย์เก่าหลายรุ่นนัดเจอกัน ส่วนใหญ่มักจะนัดสังสรรค์กันที่ร้านอาหาร ส่งเสียงดังร้านแทบแตก
เพราะพวกเรามักแย่งกันพูดพร้อมๆ กัน ไม่ค่อยจะมีใครฟังใคร แต่จะสามารถเข้าใจประเด็น
หลักๆ ได้ เนื่องจากผ่านการฝึกหัดเทคนิคการฟังหลายๆ เรื่องๆ พร้อมกัน ขณะพูดถึง
อีกเรื่องหนึ่งได้ อันเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาของชาววัฒนา
โดย ฤธัยชนก มณีวัต

ทางเลือกที่อยากน�าเสนอ คือการท�าอาหารทานกันเองที่บ้าน จะท�าให้สนุกสนานเฮฮาอย่างสะดวกสบาย นั่งท�า เอนกิน นอนพัก ตื่นมา
กินต่อได้อีก เพียงแต่ต้องหาเหยื่อ (เจ้าของบ้านที่จะโดนถล่ม) ให้ได้แค่นั้นเอง ตอนนี้กระแสการปลูกผักทานเองมาแรง ลองไปเดินลุยสวน ดูว่า
เก็บอะไรมาท�าทานได้บ้าง พยายามสมมุติตัวเองเป็น Jamie Oliver แล้วชวนเพื่อนๆ เข้าครัวดูนะคะ แล้วก็ลองเนรมิตเมนูครัวกระโปรงแดง
ท�าทานกัน คราวนี้ได้สูตรย�าทวายมาจากพี่จุ๋ม (คุณอรุณี ศิริวัฒน์ 93) ซึ่งเคยลงพิมพ์ในหนังสือปี 2512 เลยอยากมาแชร์กันอีกครั้ง ดูยุ่ง
ยากกว่าการแกะอาหารออกจากถุงพลาสติกอยู่บ้าง แต่ในชีวิตนี้ก็พึงประสบความท้าทายกันบ้าง สู้ๆๆ ค่า แต่ถ้าช่วยๆ กันหั่น เคี่ยว ผัด
ทะเลาะกันไปพลาง ก็น่าจะเป็นมื้อที่น่าจดจ�า (อย่างไรก็ดี หากท�าแล้วออกมาทานไม่ได้ โปรดโทรสายด่วนครัววัฒนาตัวจริง) ท่านผู้ใดมี
สูตรอาหารอร่อยอื่นๆ ของโรงเรียนเรา โปรดแชร์มาได้ที่บก. ค่า

ย�าทวาย

เครื่องปรุง เครื่องน�้าพริกส�าหรับคลุก
• กระเทียม 10 กลีบ
• ข่า 1 แว่นส้มมะขามน�้าตาลน�้าปลา
• พริกแห้ง 1 เม็ด
• กะปิ 1 ช้อนชา
• ตะไคร้ 1 ต้น
• ปลาสลาด ครึ่งตัว ถ้างงๆ เอาเป็น
ปลากรอบแล้วกันค่ะ
• หอม 6 หัวขนาดเล็ก
• มะพร้าว
• รากผักชี 1 ช้อนโต๊ะพูน
วิธีท�า
โขลกเครื่องแกงก่อนแล้วจึงคั้นกะทิ โดยแยกเอาหัวกะทิตั้งไฟให้แตกมัน เอาเครื่องน�้าพริก
ลงผัด คัน้ น�า้ ส้มมะขาม ใส่นา�้ ตาล น�า้ ปลา เติมหางกะทิ ชิมรสให้จดั หน่อยเพือ่ ทานกับผัก
ผักส�าหรับย�าทวาย
• ผักบุ้ง หั่น ฝาน แฉลบ เล็กๆ ยาวๆ • ถั่วฝักยาวหั่นแฉลบค่อนข้างบาง
• หัวปลีเผาทั้งหัว เอากล้วยและกาบนอกออกหั่นขวางๆ ยาวๆ
• หน่อไม้ต้ม หั่นยาวๆ • พริกหยวกผ่า แคะเม็ดออก หั่นยาวๆ ตามเม็ด
• มะเขือยาวตัดเป็นท่อน แล้วหั่นเล็กๆ ยาว อย่าให้บางมากนัก
ผักข้างต้นนี้ ต้มกับกะทิทีละอย่างจนสุก
เครื่องปรุงอื่นๆ
• งาขาวคั่วให้หอม
• หอมเล็กปอก ล้างน�้าแล้วซอย
เจียวกับน�้ามันพอเหลือง
• กุ้งแห้งผ่ากลาง หั่นยาวๆ ทอดให้กรอบ • ไก่ กุ้ง หมู ต้มให้สุก หั่นบางๆ
วิธีจัด
จัดผักลงในจานให้สลับสีกัน ไก่กุ้งและหมูจัดสลับกับผัก เอาน�้าพริกราดลง แล้วโรย
หอมเจียว กระเทียมเจียว งาขาวคั่ว ไม่ควรจ้วงทานรวดเดียวหมด ควรละเลียดทาน
สนทนาไป หัวเราะไป ทานไปกับผองเพื่อน จึงจะได้อรรถรสที่แท้จริง
ค�าสุดท้ายอย่าลืมทานพร้อมกันนะคะ
18
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ท�าเนียบหมอชาววัฒนา
54
57
60
60
63
63
64
66
66
66
66
66
67
67
68
68
69
69
69
73
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
77
77
77
77
78
78
79
79
80
80
80
80
81
82
82
82
82

พญ.คุณหญิง ศรีประไพ ผ่องอักษร
ทพญ. บุญทรง พันธุมนาวิน (ผู้แทนรุ่น)
พญ. มุกดา เกษมสุวรรณ
พญ. ลัดดา สิงหเสนี
พญ. บุญเอนก กัลล์ประวิทธิ์
พญ. ประยูร ไชยกาล
พญ. ชุลี ถาวรเวช
พญ. ผจง คงคา
พญ. พรทิพย์ ตันติรัตน์
พญ. เยาวลักษณ์ โลหารชุน
พญ.ท่านผู้หญิง วัฒนา วัชโรทัย
พญ. สุภรณ์ สุนทรศารทูล
ศาสตราจารย์ พญ. ดวงมณี วิเศษกุล
พญ. วิไลลักษณ์ ศฤงคไพบูลย์
นอ.หญิง พญ. บุษกร สวัสดิชูโต
พญ. เรณู โกมลวิภาค
รศ.พญ. กัลยา บ�ารุงผล
พ.อ.พญ. พิชญ์ประอร เกษแม่นกิจ
พญ. วไล ภูมิจิตร
พญ. นวรัตน์ เสรีกุล
พญ. ปานทิพย์ วิริยะพานิช
ทพญ. สุภาณี ทวีศรี
ศ.เกียรติคณุ พญ. ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
พญ. วรรณา โกวิทยา
พญ. เพลินศรี จารุวร
ทพญ. สมพร รักราชการ
พญ. ผ่องโสม อัตถสัมปุณณะ
พญ. สุรภี ศุขโรจน์
พญ. มานี วีสกุล
พญ. เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม
พญ. วาสนา ศรมณี
พญ. ศรีธรรม ธนะภูมิ
พญ. สุมนา ไชยสุต
พญ. สุวัธนา นนทะสุต
ทพญ. สมบูรณ์ พันธุ์ภู่
พญ. สุรัชดา หิรัญสี
พญ. สดใส เวชชาชีวะ
พญ. เสาวนีย์ ลัธธนันท์
พญ. ชวาลา เธียรธนู
พญ. นฤมล เจริญชอบ
พญ. นวลศรี ชุติมันต์
พญ. อิตถี ชนไมตรี
พญ. เพ็ญวดี หินพัฒนพงศ์
พญ. วนิดา อัตนโถ
นอ.พญ. สุพัตรา สิทธิราชา
นท.พญ. สุภัค จันทร์จ�าปี
พญ. สุมนา วงศ์สุรีย์

83 พญ. ฉัฐยา จิตประไพ
83 ทพญ. ทิพยวรรณ สวนศิลป์พงศ์
83 พญ. นุจินต์ เศรษฐบุตร
83 พญ. รัตนา เมืองไทย
84 พญ. รุ่งเรือง พรหมทัตตเวที
84 พญ. ศิริวรรณ วนิชชานนท์
85 พญ. นารา เศวตมาลานนท์
85 พญ. ปริยา ทัศนประดิษฐ
85 พญ. ปิยะรัตน์ นิวาตวงศ์
86 พญ. จงดี มิตรกูล
86 พญ. พร้อมจิต เมฆานันท์
86 ทพญ. ลลิดา สุคนธมาน
86 พญ. วนิดา พยัคฆพันธุ์
86 รศ.ทพญ. อัมพุช อินทรประสงค์
88 พญ. ประภัสสร สุวรรณจินดา
88 พญ. วิจิตรา เหมศรีชาติ
89 ทพญ. จงดี พาชีรัตน์
89 พญ. ดุษฎี วรอุไร
89 พญ. วาริน บรรลุพันธุนาถ
89 พญ. อุไรรัตน์ เชษฐภักดีจิต
90 พญ. เคลียวพันธุ์ สูรพันธุ์
90 พญ. พรลดา อังศุสิงห์
90 พญ. พรสวรรค์ วสันต์
90 พญ. สิริมานะ รัตนปราการ
91 พลตรีพญ. พรรณผกา บุณยประสิทธิ์
91 พญ. วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์
93 พญ. กมลชนก นิ่มสวัสดิ์
94 ทพญ. ศิริพร สาขากร
97 พญ. ศรีสกุล จัตุพร
98 ทพญ. ปาริชาติ ตั้งกฤษณขจร
98 พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
99 พญ. ตุ้มทิพย์ เสวิกุล
99 พญ. ปีนัชนี ชาติบุรุษ
99 พอ.ทพญ. อักษรักส์ โตกฤษณะ
100 พญ. ทิวาศิริ กิตติพิบูลย์
100 พญ. ไพลิน รัตนพิชญชัย
100 พญ. วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์
100 พญ. สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร
100 พญ. สุพัฒน์พันธุ์ ว่องพิบูลย์
101 ทพญ.ดร. มัลลิกา ลิมปิอนันต์ชัย
101 น.อ.พญ. ศุลีวรรณ รัตนไชย
101 น.อ.สพญ. ลลิตา บูรณกาล
101 ผศ.ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา
101 พญ. เจริญศรี ชัยกิตติ
102 ทพญ. กรพินธ์ มหาธุมะรัตน์
102 ทพญ. ดวงตา วรชาติ
103 ศจ.สพ.ญ.ดร. ชลลดา บูรณกาล

103 ร.ศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
103 พญ. พัชรวลัย รัศมิทัต
103 พญ. พันธ์ทิพย์ เจริญวงศ์
103 พญ. สายจินต์ อิสีประดิษฐ์
103 ผศ.สพ.ญ.ดร. นารีรัตน์ วิเศษกุล

ท�าเนียบหมอชาววัฒนา
104 พญ. ตุลยา ไชยเศรษฐ์
104 พญ. พนมพร วีรสาร
104 พญ. ภัทรวดี นาราวงศ์
105 พ.อ.ทพญ. รจนา นะล�าเลียง
105 พญ. สุขฤทัย เลขยานนท์
105 พญ. มนชนก สุวิชาญวรสิน
105 ผศ. สพ.ญ. ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม
106 รศ.พญ. สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์
107 สพ.ญ.ดร. ฉันทนี บูรณะไทย
107 พญ. ธนพร (โกมลวิภาต) รัตนสุวรรณ
107 ทพญ. ดารณี ตัณฑ์ไพโรจน์
107 ทพญ. พาพร กวีวัชรนนท์
107 ทพญ. ชลลดา (ชินพงศ์) บลูส์
108 พญ. กมลชนก เหล่าชัยศรี
108 พญ. นัยนา นิพัทธสัจก์
108 พญ. พันทิดา ยนตรรักษ์
108 ทพญ. ดร. ภาวิณี พินัยนิติศาสตร์
108 พญ. มานา คงพัฒนะโยธิน
108 พญ. ฤดีสมร โชตานนท์
108 รศ.พญ. วุฒิศิริ วรสาร
108 ทพญ. สินีพรรณ เต็มบุญเกียรติ
109 ทพญ. จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
109 พญ. วรุณา โกวิทยา
111 ผศ.ทพญ. ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์
111 รศ.พญ. ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เขฎ
111 ร.อ.หญิง พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ
111 ทพญ. ปริญดา เลิศพิทยาคุณ
111 พญ. วทัญญุว์ดี ธนวิสุทธิ์
111 ทพญ. เสาวภา วิชิตโชติ
111 พญ. วรรณนภา เพชรเครือ
111 รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพร
111 พญ. อัญชลา บัวทรัพย์
112 พญ. รชฎา กสิภาร์
118 พญ. พัชรินทร์ จันทร์ประสิทธิ์

WWA

หากคุณหมอท่านใด ไม่มีรายชื่อ
ในท�าเนียบนี้ กรุณาติดต่อมายัง
WWAAregister@gmail.com
และทาง สวว.ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
Wanglang -Wattana
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งานวังหลังวัฒนาแฟร์ 2556 หวนร�าลึกถึง.ดอกไม้แห่งสยาม
เสาร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ ไม่ใช่ลองวีคเอนด์ ขอเชิญชาววัฒนาเตรียมตัวเที่ยวงานวังหลัง-วัฒนาแฟร์
กลับมา “หวนร�าลึกถึงดอกไม้แห่งสยาม” บรรยากาศงานวัดไฮโซแห่งเดียวกลางสุขุมวิท สนุกสนานกับบรรยากาศสมัยเรายังเป็นเด็กๆ
ชมการแสดงของลูกหลาน แล้วหวนคิดถึงอดีตที่ขึ้นเวทีร�าอธิษฐาน สอยกัลปพฤษ์ ชิงรางวัลกว่าหมื่นชิ้น ช้อป ชิม ชมกันให้สนุก
อุดหนุนสินค้าพี่ๆ น้องๆ ร่วมสนุกแต่งกายย้อนยุคกลับมาโรงเรียน จะแต่งแหม่มชุดยาว หรือ ใส่ผ้าโจงกระเบนแบบชาววัง หรือผ้าแถบ
แบบชาวบ้านบางกะปิก็ว่ากันมา อย่าลืมเตรียมชุดกันแต่เนิ่นๆ

ประกาศ !! ตามหาภาพเก่า ฉลอง 140 ปี
ขอเชิญชาววัฒนาทุกรุ่น ทุกท่าน ช่วยกันขุดกรุ ค้นหาภาพบรรยากาศโรงเรียนวัฒนาในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นภาพตึกมัธยม ตึกอ�านวยการ ตึกสอง ตึกสาม ตึกสี่ ตึกห้า หรือเก่ากว่านั้น อาคารไม้
ตึกอนุบาล รวมถึงภาพบรรยากาศงดงามภายในรั้ววัฒนาในอดีต ปัดฝุ่นงัดขึ้นมาอวด
ภาพอดีตที่มีคุณค่าที่เข้าตากรรมการ จะได้รับการรวมเล่ม บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ ตีพิมพ์
ลงในหนังสือที่ระลึก 140 ปีของสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ส่งภาพประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง
30 พฤศจิกายน 2556 และภาพที่ส่งมาก่อนจะได้ร่วมแสดงในนิทรรศการ “จินตนาการ
สืบสาน วัฒนา” ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 (วันงานวังหลัง-วัฒนาแฟร์)
สอบถามรายละเอียดที่ ผศ.ดร. นารีรตั น์ วิเศษกุล 103 โทร. 083-921-1752, คุณมุกดา
องคะสุวรรณ 103, คุณภัทชนก ปริญโญทาร 104 หรือติดต่อที่ส�านักงานสวว. หรืออีเมล์
wwaa140photo@gmail.com ใครมีคุณแม่ คุณป้า คุณย่า คุณยาย อย่าลืมบอกท่านนะคะ

Christmas Picnic
Homecoming in the Park

ปลายปีนี้เตรียมสัมผัสบรรยากาศเก่าในวันคริสต์มาส
ปักป้าย จอง! จอง! จอง! ใต้ร่มไม้ ปูเสื่อเตรียมพื้นที่กับกลุ่มเพื่อนที่รัก
ทานขนมกันตั้งแต่เช้าจรดค�่าใน งานโฮมคัมมิ่ง 21 ธค. นี้ค่ะ
ติดตามรายละเอียดใน www.facebook.com/WWATogether

