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อ่าน Craft & Cake By กุลสตรีวังหลัง-วัฒนา จริงหรือ? เสน่ห์ปลายจวักวันนี้.มีมานานแล้ว
อ่านเย็บปักถักร้อย ศิลปะประดิษฐ์และการครัวสร้างกุลสตรีชาววัฒนา
พบครูวัฒนาสู่เจ้าของกิจการ ปูเปเซรามิค (Poupee) รู้จักน้องรุ่น 139 คนเก่ง

เชิญส่งภาพเก่า ร่วมฉลอง 140 ปี แชร์ภาพประทับใจ ให้ชาววัฒนาชื่นชม

จากใจนายก สวว.
สวัสดีค่ะ พี่น้องชาววัฒนา คุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน
วารสารวังหลัง-วัฒนา ได้ห่างไปกับสายลมหนาว
และกลับมาอีกครั้งกับสายลมฤดูร้อนที่มาพร้อมกับ
สีสันของดอกไม้ แต่สายใยชาววัฒนายังคงเหนียวแน่น
เช่นเดิม เมื่อปลายปีสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานวังหลัง
วัฒนาแฟร์’๕๖ ลุล่วงไปด้วยดี ทางสวว.ขอมอบเครดิต
นี้แด่ คุณจิตติมา สันทัดค้า รุ่น 111 ประธานจัดงาน
คลื่นลูกใหม่ผู้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ตลอดจนทีมงานกรรมการสวว. คณะครู
และคณะกรรมการ PTA. มา ณ ที่นี้ด้วย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพญ.ดร.นารีรัตน์ วิเศษกุล และคณะท�างาน
ที่จัดงาน จิบน�้าชายามบ่าย “จินตนาการ สืบสาน วัฒนา” ได้สวยงามและ
อบอุ่น ให้ศิษย์วัฒนาได้ชื่นชมภาพเก่า บรรยากาศโรงเรียน เตรียมพร้อมส�าหรับ
การเชิญชวนให้ชาววัฒนาส่งรูปภาพต่างๆ เข้ามาที่ สวว. เพื่อจัดท�าหนังสือ
ภาพสวยฉลอง 140 ปี เราจะไม่ลืมบรรยากาศวันในนั้น ขนมอร่อย ภาพอดีต
สวยงามของโรงเรียนที่รัก และรอยยิ้มของพี่ๆ น้องๆ รวมทั้งขอบคุณ ดร. แพง
ชินพงศ์ และคณะท�างาน ที่ได้จัดงานบุรพาจารย์ร�าลึกได้อย่างประทับใจ ทั้ง
คุณครูและลูกศิษย์ทมี่ าร่วมงานล้วนหน้าเปือ้ นยิม้ อิม่ เอมความสุขกันถ้วนหน้า
ด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่เรียบร้อย ท�าให้หลายท่านยังอยู่ใน
ห้วงเวลาแห่งการรอคอย ความหวัง และการต่อสู้ ท�าให้ สวว. ต้อง
งดทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม เราเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ ปัญหา
ทุกอย่างต้องมีทางออก ด้วยเราเป็นคนไทยด้วยกัน ส่วนกิจกรรมประจ�าปี
ของสวว.นั้นยังคงด�าเนินต่อไปเช่นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เป็นปี
ส�าคัญ ทีโ่ รงเรียนมีอายุครบรอบ 140 ปี ดิฉันเชื่อว่าพี่ๆ น้องๆ หลาย
ท่านได้เตรียมตัว ส�าหรับปีส�าคัญของโรงเรียนไว้แล้ว และหากท่านใดมี
ไอเดียปิ๊งๆ เพื่อให้การฉลองนี้มีความหมายมากขึ้น กรุณาติดต่อ หรือส่ง
ข้อเสนอแนะมาทางสมาคมฯ ได้เลยนะคะ
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บอกอขอบอก
สวัสดีค่ะ สมาชิกชาววังหลัง-วัฒนาทุกท่าน
ทางทีมงานวารสารต้องขออภัยนะคะที่วารสารขาดช่วงไปสักหน่อยหากแต่กิจกรรมของสวว.ยังมีต่อเนื่อง สมาชิกหลายท่านคงทราบข่าว
ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ บ้างแล้ว อย่างไรก็ตามวารสารก็ยังเป็นสื่อกระดาษที่จับต้องได้และย�้าเตือนความทรงจ�าได้ดี เล่มนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
เรื่องเย็บปักถักร้อยค่ะ กับข้าวกับปลา ขนมนมเนย เพื่อตอกย�้าจุดยืนกุลสตรีวังหลัง เป็นหญิงเก่ง มีภาวะผู้น�าสูงแต่ไม่เคยทิ้งหน้าที่แม่บ้าน
แม่เรือนค่ะ-วัฒนาคอนเฟิร์ม
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
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ภัทชนก ปริญโญทาร 104 มุกดา องคะสุวรรณ 103 ผศ.สพ.ญ.ดร.นารีรัตน์ วิเศษกุล 103
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อาคารเอ็ดน่าโคล์อนุสรณ์ ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เลขที่ 67 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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ครูคือผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้
คือผู้อบรมให้ลูกศิษย์เป็นคนดี
คือผู้ให้การสนับสนุนลูกศิษย์ให้เจริญก้าวหน้า
ครูคือผู้มีความรัก ความเข้าใจ
และให้อภัยลูกศิษย์อยู่เสมอ

ทุกๆ ปีทางสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา จึงได้จัดงาน
บุรพาจารย์ร�าลึกขึ้น จุดประสงค์ของงานนั้นนอกจากเพื่อแสดง
มุทิตาจิตต่อคุณครูของพวกเรา ยิ่งกว่าสิ่งใด หัวใจหลักของ
การจัดงานก็คือเพราะพวกเราชาววัฒนามี “ความรัก และ
ความผูกพัน” ต่อคุณครูของเรา
ในปีนี้ งานบุรพาจารย์ร�าลึก ปีนี้ (2 มี.ค. 57) จัด
ที่หน้าบ้าน บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง อาจจะช้า
ไปกว่าปีอื่น แต่เราไม่ลืมภาพประทับใจ ท่ามกลาง
ความสุข ความสนุกสนาน และความประทับใจของ
พวกเราทุกคน แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ

ครู
ค�ำร้อง-ท�ำนอง

ดลชัยบุณยะรัตเวช

จะหำนิยำมใดดังเช่นครู
ผ่ำนลมพำยุคลื่นกระแสใหญ่
อบรมชี้แนวทำงเพื่อสร้ำงคน
ให้เป็นอำวุธงำมล�้ำคุณค่ำ

ครูพร�่ำวอนสอนจนอ่อนใจ
จะจดจำรึกคุณเทิดทูนทวี
ภำพครูนั้นคงเดิมและคุ้นตำ

ครูไม่เคยเหนื่อยล้ำพำคนก้ำวไกล
ครูไม่เคยเหนื่อยล้ำพำคนก้ำวไกล

ดุจเรือที่สู้ลอยพำฉันไป
มุ่งไกลสู่แสงแห่งปัญญำ
สั่งสอนยุวชนด้วยวิชำ
ฝ่ำฟันต่อสู้ชีวี
ศิษย์จำกไปได้ดี
เป็นมิ่งขวัญสืบไป
กรำบลงด้วยบูชำจำกดวงใจ
พระคุณยิ่งใหญ่ไม่อำจลืม
พระคุณยิ่งใหญ่ไม่อำจลืม
Wanglang -Wattana
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เมื่อทราบว่า ล�าพังโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีอายุ ๙๕ ปีในปีนี้ แต่เมื่อรวมอายุของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังเข้าด้วยแล้ว
โรงเรียนเราก�าลังจะครบ ๑๔๐ ปีในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
โดยมีอาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ ให้แนวคิดว่า “เราควรจะโหมโรงเพื่อให้พวกเราทุกคน
ได้รับทราบว่า เราก�าลังจะถึงโอกาสอันดี จะมีการฉลองครบอายุและเปิดโอกาส
ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ชื่นชมยินดีกับประวัติศาสตร์อันยืนยาวมั่นคง
ของโรงเรียนเรา”

สวว.เปิดโครงการ
หนังสือภาพสวย
ฉลอง 140 ปี วังหลัง-วัฒนา

ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ให้เกียรติมาเปิดงาน
ด้วยการเคาะระฆังทองเหลือง ลั่นสัญญาณความสุขของชาววัฒนาเริ่มขึ้นแล้วในวันนั้น

งานวัดกลางกรุง

สนุกกันมานานนับร้อยปี
เรื่องและภาพโดย อรุณี ศิริวัฒน์ 93

เรื่อง ผศ.สพญ.ดร. นารีรัตน์ วิเศษกุล 103

เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เราสมาคมฯ รับหน้าที่จัดงานจินตนาการ สืบสาน วังหลัง-วัฒนา ชมนิทรรศการภาพเก่า ให้หวนร�าลึกถึงความหลัง
และความรักที่พวกเรามีต่อโรงเรียนมาช้านาน ในงานนี้ เราได้รับความร่วมมือจาก แพทย์หญิง สุวัธนา นนทะสุต ที่ได้เติมเต็มคุณค่าให้กับ
นิทรรศการภาพถ่าย และครอบครัว “มุ่งการดี” ของคุณเปรมจิตต์ มุ่งการดี น�าสมุดประวัติศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๖๒ ปลายสมัยโรงเรียนกุลสตรี
วังหลังต่อด้วยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมาให้พวกเราชมกัน โดยคุณหมอ สุวัธนา น�าภาพโบราณที่ถ่ายภาพด้วยตัวท่านเองสมัยยังเรียนที่โรงเรียน
จัดใส่อัลบัมสวยงามมาให้กับคุณ ภัทรชนก ปริญโญทาร กรรมการ สวว. รับมอบ ให้น�ามาอัดขยายแสดงในนิทรรศการถึง ๗๐ กว่าภาพ รวมถึง
ภาพอื่นๆ จากศิษย์เก่าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยเด็กของพวกเรามาให้ชื่นชมในงาน
ส่วนครอบครัว “มุ่งการดี” เราถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้บูรณะสมุดวังหลังที่จดต�าราอาหารโบราณด้วยดินสอ และเป็นสมุดจดงานของคุณ
เปรมจิตต์ มุ่งการดี ครั้งที่ยังเป็นนักเรียนมัธยมของโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ด้วยความเอื้อเฟื้อจากทาง
หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย มล. กิจจาริณี บ�ารุงตระกูล ได้จัดสแกนภาพทุกหน้าของ
สมุดนั้น จนได้ข้อมูลจากสมุดเรียนที่คุณเปรมจิตต์รักมากอย่างครบครัน ออกมาให้เราได้ชมได้อ่าน
และเก็บรายละเอียดไว้ในความทรงจ�า ด้วยอายุอานามของสมุดก็ราว ๙๔ ปีมาแล้ว
งานน�้าชาเราจัดในรูปแบบของบรรยากาศย้อนยุค งานนี้ เราได้รับฟังบรรยายเกร็ดประวัติศาสตร์
จาก รศ. ดร. วิวัฒน์ มุ่งการดี อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลูกชายของคุณเปรมจิตต์
มุ่งการดี เล่าเรื่องคุณแม่ให้ฟัง เช่น ความรักโรงเรียน ความรักการเรียนของคุณแม่ที่มีต่อโรงเรียน
กุลสตรีวังหลัง -วัฒนาวิทยาลัยเสมอ และเล่าให้ลูกๆ หลานๆ ฟังกันมาโดยตลอด
ในงานนี้ ได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกวัยเป็นอย่างดี
เพราะนอกจากนิทรรศการ การดื่ม น�้าชา และขนมสารพัดชนิด
ทั้งคาวหวาน เรายังจัดให้ขึ้นชมห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนบน
ชั้นสองของอาคารอ�านวยการ โดยมีคุณครู สาลินี วีรเธียร เป็นผู้
บรรยาย ด้วยความสุขความยินดีไม่มเี หนื่อยเลย สุดท้ายนี้ เราขอ
ขอบคุณ คุณสรีวิมล แจ้งกมลชัยกุล แม่งานคนส�าคัญอีกคนหนึ่ง
รวมทั้งขอบคุณผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ที่น�าขนมนมเนยมาร่วมงานทุกท่าน ทั้งอร่อยและทั้งแสดงจิตอาสา
อย่างน่ารักมาก เป็นกันเองมีแต่รอยยิ้ม ผลงานจากงานนิทรรศการฯ จึงเป็นการจุดประกายความรัก
โรงเรียนของเราอีกครั้ง เตรียมตัวกันส�าหรับการฉลอง 140 ปี ที่จะจัดขึ้นในไม่ช้านี้ ขอขอบคุณ
ทุกท่าน และขอเชิญชวนให้ชาววัฒนาส่งรูปภาพตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน เข้ามาที่ สวว. เพื่อจัดท�า
หนังสือภาพสวยฉลอง 140 ปีวังหลัง-วัฒนา ของเรา
รำยชื่อผู้สนับสนุนขนมอจ.บุญธิดำเลิศด�ำริห์กำร75คุณดวงพรพุ่มหิรัญ96คุณรสสุคนธ์มกรมณี96คุณผำสุกถมยำ96
คุณเนตรนภำทุมมำนนท์102คุณภคิณีเเนวบุญเนียร102คุณธัญญนีสุดเเสวง103คุณดิษยำกมลสุนทร104คุณปริยำจีระพันธ104
คุณโศรดำสุนทรำชุน105คุณสรีวิมลเเจ้งกมลชัยกุล106คุณรติรัตน์กัลล์ประวิธ118คุณวิธรำรุ่งธนำภิรมย์121
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์คุณช่อเเก้ว-คุณชลกำเก่งระดมยิง101ภำชนะเครื่องเงินคุณอรุณีศิริวัฒน์93ชุดชงชำคุณสดใสศิริพำนิช100โต๊ะเค้ก
คุณสรีวิมลเเจ้งกมลชัยกุล106
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งานวังหลัง-วัฒนาแฟร์ มีมาตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง แต่สมัยก่อนนั้น จัดในวันเดียวกับ
งานรับประกาศนียบัตรจบชั้นสูงสุดของนักเรียน (diploma) งานแฟร์ยังเป็นงานที่เชื่อมโยงความทรงจ�า
ของเราจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และยังท�าให้เราได้ทราบว่าครูอาจารย์ในสมัยนั้น ช่วยกันท�า
ของขายและเก็บหอมรอมริบมากเพียงใด จึงสามารถซื้อที่ดินผืนที่เป็นโรงเรียนของเราในปัจจุบันนี้ได้
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ากทม.
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผอ.และผจก.โรงเรียน
พ.ญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
นายกสมาคมครูและผู้ปกครองฯ
คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ นายกสมาคม
ศิษย์วังหลัง -วัฒนา และกรรมการสวว.
ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

ด้วยสิบปีหลังจากโรงเรียนกุลสตรีวังหลังเปิดท�าการแล้ว
โรงเรียนตกอยู่ในสภาพย�่าแย่ จนกระทั่งมิสเอ็ดน่า เซร่ะห์ โคล
เข้ามาบริหารกิจการ ท่านเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เล็งเห็น
การณ์ไกล และมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กหญิง
ไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จึงได้ขอให้คณะมิชชันโอนที่ดินที่วังหลัง
ให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียน และตัวท่านเองเริ่มออกเรี่ยไร
หาเงินส�าหรับซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อขยายโรงเรียนที่วังหลัง แม้
จะซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนได้แล้ว กิจการของโรงเรียนก็เติบโต
ยิ่งกว่า เมื่อเห็นว่าบริเวณโรงเรียนวังหลังคับแคบ ไม่สามารถ
ขยายพื้นที่ออกไปได้อีก ท่านจึงเริ่มมองหาที่ดินผืนใหม่ เพื่อใช้
เป็นโรงเรียน
เมื่อ พ.ศ. 2459 พระอาจวิทยาคมขายที่ดินแปลงที่สร้าง
อาคารเรียนนี้ให้มิสเอ็ดน่า โคล ซึ่งมิสโคลบันทึกไว้ว่า ท่านเก็บ
รวบรวมเงินจากการที่โรงเรียนจัดงาน หรือไปร่วมงานออกร้าน
ขายของ เพื่อมาซื้อที่ดินที่ทุ่งบางกะปินี้ ตรงนี้ท่านเล่าไว้อย่าง
น่าฟังว่า “แต่ละปีสิ้นสุดลงด้วยงานเลี้ยงในสวนส�าหรับนักเรียน
ที่จบการศึกษา ซึ่งพวกเขาเชิญเพื่อนนับร้อยมาในงาน เราจัด
การแสดงละครสั้นหลายเรื่องเพื่อให้ความบันเทิงแก่แขก แต่จัด
ออกร้านขายของซึ่งเป็นผลงานของเรา ทั้งงานเย็บ, ปัก, ขนม
เค้ก, ลูกกวาด, ผลไม้กวน เพื่อหาก�าไรเข้าโรงเรียน เนื่องจาก
เราไม่สามารถซื้อที่ดินที่ติดกับโรงเรียนวังหลังได้อีก เราตระหนัก
ดีว่า ต้องหาที่อยู่ใหม่ และเราต้องการทุกสตางค์ที่เราจะหาได้
กระทรวงศึกษาธิการจัดงานแสดงสินค้าดีๆ ในสวนหรือลานวัด
หลายแห่ง และโรงเรียนเรามีพื้นที่จัดไว้ให้แสดงเสมอ ช่วงเวลา
เหล่านี้ เป็นเวลาแห่งการเติบโตอย่างแท้จริง และเป็นเวลาแห่ง
ความมีทรัพยากร สมาชิกแต่ละคนของโรงเรียนจะถูกถามถึง

แนวคิด อะไรก็ตามที่ดูเหมือนว่าเป็นไปได้ ได้รับการทดลอง
เราได้รับการกล่าวขวัญถึงและการยอมรับที่น่าพอใจ เมื่อครั้งหนึ่ง
เราจัดแสดงศิลปะอุตสาหกรรมทุกแขนงที่เราสอน - ในการแสดง
ของนักเรียนชั้นหนึ่ง แต่ละคนแสดงการถักลูกไม้ อีกชั้นหนึ่ง
เย็บ อีกชั้นหนึ่งหล่อแบบปูนปลาสเตอร์ แต่ที่ดึงดูดใจมากที่สุด
คือชั้นที่ Miss McCord สอนให้ท�ามัฟฟิน โดยอบในเตาอบไฟฟ้า
ซึ่งเพิ่งเข้ามาถึงกรุงเทพได้ไม่นาน ชาวสยามหลายคนได้ชิมมัฟฟิน
เป็นครั้งแรก และยอมรับ”
ไม่เพียงแต่เป็นงานรื่นเริงฤดูหนาวที่แสนสนุกสนาน หากวังหลัง
-วัฒนาแฟร์ คือวัฒนธรรมของชาววัฒนาที่พวกเราจะช่วยเกื้อกูล
ดูแลกัน ให้เหล่ากุลสตรีได้แสดงออก แสดงฝีมือมารุ่นแล้วรุ่นเล่า
เป็นความสุขไม่รู้หายในใจศิษย์วัฒนาทุกคน
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เสน่ห์ปลายจวักวันนี้
...มีมานานแล้ว

Life is Beautiful

โดย พิมพ์สุจี

วันก่อนผ่านมาหลังตึก 4 พี่เก่าได้กลิ่นแกงหอมฉุยลอยมา พร้อมเสียงคุณครู
ก�าลังสอนวิชากอท. (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ให้แก่น้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เลยขออนุญาตเข้าไปดู เห็นสาวน้อยก�าลังทอดปลาทู เตรียมจะ
ท�าแกงเขียวหวาน สับหมูเพื่อท�าลาบหมู บ้างก็เตรียมครกก�าลังจะโขลกเครื่องแกง

ดูแล้วก็หวนคิดถึงสมัยเมื่อเยาว์วัยรู้สึกปลาบปลื้มใจมาทุกวันนี้ ที่หุงข้าวเป็นเพราะ
วัฒนา จุดเตาถ่านเป็นก็ที่วัฒนา หุงข้าวนี่ไม่ได้ใช้หม้อหุงข้าวนะคะ ต้องหุงกับหม้อ
อลูมิเนียมให้ข้าวสุกบาน คอยคนไม่ให้ไหม้ ข้าวสุกแล้วต้องรินน�้าข้าวพักไว้ในอ่างดิน
เผาเคลือบ แล้วค่อยเอาหม้อข้าวมาดง อังความร้อนอีกสักพัก ได้ทานข้าวสวยร้อนๆ
..ศิษย์วัฒนาท�าเป็นทุกคน
วิชาคหกรรมของวัฒนา หลักสูตรเข้มข้นมากกว่าภาคบังคับของกระทรวงฯ หรือไม่
ไม่อยากจะคุย กอท.หรือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี บางโรงเรียนเน้นหนักเรื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่วัฒนาเราสอนการประกอบอาหาร งานประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์
ครบหมด คุณครูทิพย์รัตน์ จุลวัจนะ และคุณครูปัทมา ฤกษ์โสภา เล่าว่า “เด็กวัฒนาถูก
อบรมสั่งสอนเรื่องการงานการครัวมาตั้งแต่ประถม 1 และถูกฝึกฝนเรื่อยมา แม้ทุกวันนี้
อยู่มัธยมแล้วครูก็ยังต้องจ�้าจี้จ�้าไชโดยเฉพาะ คาบแรกๆ เด็กๆ ยังไม่รู้ทักษะ มีเด็ก
บางคนที่ท�าอะไรไม่เป็นเลยครูจะสอน เพื่อนๆ ก็จะช่วยกันสอนช่วยกันบอก แต่
โรงเรียนเรามีเด็กๆ ที่เด่นเยอะเพราะชอบช่วยคุณแม่ท�าอาหาร มีหลายคนที่เก่งเพราะครอบครัวเปิดร้านอาหาร ลูกศิษย์ครูนอกจาก
จะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้ว ยังมีความละเอียดรอบคอบด้วย ครูถือว่าสิ่งเล็กๆ ละเอียดลออนี้ มาจากวิชาการงานอาชีพก็ว่าได้ค่ะ”
ย่องไปดูใกล้ๆ เลยเห็นว่าน้อง ม.3 เขาก�าลังเรียนรู้ว่า จะท�าแกงเขียวหวานต้องท�าอย่างไร คุณครู
จะสอนขั้นตอนการปรุง วิธีท�าต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเพราะอะไร คุณครูเน้นความรู้พื้นฐานกระบวนการ
จึงเตรียมเครื่องแกงส�าเร็จรูป กะทิสด ส่วนประกอบมาให้เป็นที่เรียบร้อย ส่วนพี่ ม.4 ก็ท�าแกงเขียวหวาน
เหมือนกันแต่ต้องว่ากันตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบ พริกขี้หนูสดเขียว ลูกผักชี เม็ดยี่หร่า ข่า ตะไคร้ ว่ากันไป..
โขลกกันไป เรียกได้ว่า พี่ ม.4 เน้นความรู้เพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้น ..บ่ายวันจันทร์วันนั้นมีอาหาร
ส�ารับคาว ฝีมือสาวน้อยวัฒนาน่ารับประทาน กลิ่นคั่วพริกแกงหอมฟุ้งไปถึงปากซอยวัฒนา ..ว่าเข้านั่น
โรงเรียนเราแตกต่างจากที่อื่น เน้นให้นักเรียนวัฒนาเป็นแม่บ้านแม่เรือนรู้จักการประดิษฐ์การฝีมือและ
เข้าครัวปรุงอาหารมาตั้งแต่สมัยแหม่มโคล์ คุณครูสอนวิชาคหกรรมทุกท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์
มาทุกรุ่นทุกสมัย นักเรียนวัฒนามีเสน่ห์ติดตัวทุกคน ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง..แน่นอน
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เรื่องโดย ดร.แพง ชินพงศ์ 110

เย็บปักถักร้อย ศิลปะประดิษฐ์และการครัว

สร้างกุลสตรีชาววัฒนา

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เดิมมีชื่อเรียกว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง เป็นโรงเรียนสตรีประจ�าและ
โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เด็กไทย
มีความเป็นกุลสตรี ซึ่งแหม่มโคล์ (Miss Edna S. Cole) ครูใหญ่ของโรงเรียนในสมัยนั้น มีความเชื่อว่า
การสอนความเป็นกุลสตรีที่ดีนั้นต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็ก
โดยนอกจากจะมุ่งเน้นให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ตามพื้นฐานคริสตจริยธรรม มีความสามารถด้านการอ่าน
เขียนแล้ว สิ่งที่ขาดเสียมิได้นั้นก็คือวิชาเย็บปักถักร้อย ศิลปะ
ประดิษฐ์และการครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะสร้างความ
เป็นกุลสตรีที่ดีแล้ว ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างมากมายหลายประการอีกด้วย ดังนี้
1. ด้านร่างกาย
การท�ากิจกรรมเย็บปักถักร้อย ศิลปะประดิษฐ์และการ
ครัว เป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก อันได้แก่ การใช้มือ
ได้อย่างคล่องแคล่ว การใช้มือประสานสัมพันธ์กับสายตา
2. ด้านอารมณ์
ช่วยพัฒนาสุนทรียภาพ เพราะเด็กได้มีโอกาสสร้างสรรค์
สิ่งที่น่ารักและสวยงาม เช่น การปักผ้าเป็นลวดลายต่างๆ
การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นสิ่งมีค่าที่สามารถน�า
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หรือการที่เด็กสามารถปรุงอาหาร
หรือสามารถสร้างสรรค์สูตรอาหารที่แสนอร่อยขึ้นมาเองได้
ท�าให้เกิดความรู้สึกพอใจและมีความสุข
3. ด้านสังคม
ในการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วย
กันท�าอาหาร การช่วยกันประดิษฐ์สิ่งของ ถือเป็นการฝึกให้
เด็กรู้จักการท�างานร่วมกับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว เพราะในการท�า
กิจกรรมเหล่านี้จะต้องมีการท�างานร่วมกับผู้อื่นหรือการ
ท�างานเป็นทีม อีกทั้งยังได้เรียนรู้ในเรื่องการมีน�้าใจต่อผู้อื่น
ทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นและการแบ่งปันอุปกรณ์และวัสดุเครื่อง
ใช้กับผู้อื่นอีกด้วย

4. ด้านสติปัญญา
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการให้กับเด็กโดยตรง อีก
ทั้งพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงสังเคราะห์และการคิดเชิง
ระบบได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันนี้จุดมุ่งหมายในการปลูก
ฝังให้นักเรียนวัฒนาฯ คงความเป็น
กุลสตรีตามแนวทางของแหม่มโคล์ก็ยัง
คงมีอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังจะเห็น
ได้จากการที่มีนักเรียนวัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้
รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดงานประดิษฐ์ศิลปะจาก
วัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ “โลกในฝันของฉัน” โดยใช้ชื่อผลงาน
ว่า “ดอกไม้แห่งสยาม” ในงาน Recycle Week จัดโดย บริษัท
ฟันแลนด์ แมเนจเม้น จ�ากัด เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555
ที่ผ่านมา หรือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับถ้วย
รางวัลสูตรสร้างสรรค์ จากการแข่งขันประกวดสูตรแซนด์วิช
แซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง ซึ่งจัดโดยบริษัทเพรสซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งที่ยก
ตัวอย่างมานี้เป็นเพียงตัวอย่างคนเก่งของนักเรียนวัฒนาฯ
รุ่นจิ๋วเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนของเรามีคนเก่งทางด้าน
การเย็บปักถักร้อย ศิลปะ ประดิษฐ์และการครัวอยู่มากมาย
หลายท่าน ถ้าจะกล่าวถึงในที่นี้ก็คงไม่พอกับหน้ากระดาษ
นับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาววัฒนาจริงๆ
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Craft & Cake
By กุลสตรีวงั หลัง-วัฒนา
เรื่องและภาพโดย กองบรรณาธิการ

ซิกเนเจอร์ของชาววัฒนาที่ไม่มีใครน�าไปใช้ ได้ นั่นก็คือค�าว่า “กุลสตรีวังหลัง-วัฒนา” นักเรียนวัฒนา
ทุกรุ่นถูกปลูกฝังให้เป็นกุลสตรีที่ดี เก่งและมีภาวะผู้น�า ในทุกสาขาอาชีพ
และวารสารเล่มนี้ ขอพาท่านไปรู้จักศิษย์วัฒนาคนเก่งทางด้านงานฝีมือ

คุณผาสุก ถมยา 96 เจ้าแม่ขนมเค้ก Café de Tuu
ศิษย์วัฒนารุ่น 96 ผู้เปิดใจว่า “คุ้กกี้ถั่วและขนมตาตาราง” นี่แหละ เป็นแรงบันดาลใจให้อยากท�าขนม จากอาหารว่างยามบ่ายที่
โรงเรียนจัดให้ ฝีมือครูตลับ 3 ชิ้น น้อยเกินไป ท�าให้พี่ตู่อยากท�าขนมทานเอง จึงหัดท�าขนมนมเนยตั้งแต่อายุ 11 ปี โดยได้รับการสนับสนุน
จากคุณพ่อคุณแม่จัดหาอุปกรณ์และให้ก�าลังใจมาก ท�าอะไรก็ชมว่าอร่อย ทั้งที่ไม่อร่อยเท่าไหร่แต่เป็นก�าลังใจอย่างมาก การท�าขนมจึงเป็น
งานอดิเรกที่รักมาก และกว่าสิบปีมานี้เอง เมื่อเพื่อนรักเปิดร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนม เลยชวนมาท�าคอนเนอร์ขายขนมเค้กฝีมือคุณตู่ ใช้
ชื่อ Café de Tuu ขายดิบขายดีจากวันนั้นถึงวันนี้ ด้วยเป็นเค้กรุ่นที่ไม่มีคู่แข่งมากนัก มีเพียงลิตเติ้ลโฮม เอสแอนด์พี กัลปพฤกษ์ แถม
เค้กพี่ตู่โดดเด่นด้วยราคา เพราะวัตถุดิบชั้นดีมีราคา เช่นเนยถังทองซึ่งแพงกว่าเนยทั่วไป หรือแมกคาดิเมียชนิดพิเศษเกรดเอเอ ซึ่งเน้นย�้า
ว่าเค้กของพี่ตู่ไม่เคยเปลี่ยนสูตร ไม่ว่าส่วนผสมจะแพงขึ้นแค่ไหน ก็ยังใช้ประจ�าไม่เปลี่ยนสเปค ..และนี่คือความซื่อสัตย์ที่เป็น
คุณธรรมประจ�าของชาววัฒนาที่ท�าให้ Café de Tuu ประสบความส�าเร็จมาทุกวันนี้
“เค้กเป็นศิลปะ” เป็นฝีมือเฉพาะตัว ลอกเลียนแบบอย่างไรก็ไม่เหมือน เคยสอนเพื่อน ให้สูตรทุก
อย่างไม่เคยปิดบัง มาเรียนแต่ท�าไม่ได้ ทุกวันนี้มีเชฟท�าตามสูตรเป๊ะ บางครั้งยังมีเพี้ยนซึ่งพี่ตู่ยัง
ต้องคอยชิม
เด็กรุ่นใหม่หันมาท�าเค้กกันมากเป็นความใฝ่ฝันของหลายคนที่จะเปิดร้านเค้ก มีความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ มีลูกเล่นแตกต่างกันออกไป ตลาดขนมเค้กวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ทุน ทุนมากก็จะอยู่นาน ทุนน้อยก็ต้อง
จากไป ส�าหรับ Café de Tuu วันนี้ เราก็ต้องหาลูกค้าใหม่ เพราะลูกค้าเก่าก็คืออายุ 40 ปีขึ้นไป คุณตาคุณยาย
เดินมาถามหาเค้กมะตูม วันนี้ Café de Tuu คงยังเน้นเรื่องเค้ก เพราะพี่ตู่จะหันไปให้ก�าลังใจลูกชายคนโต
ที่เพิ่งจะเปิดร้านเสต็กรูปแบบใหม่ และอาจจะรออีกระยะ เมื่อใจปรารถนาก็จะเปิดคอร์สสอน ท�าขนมเค้กที่บ้าน
หรือไม่ก็เขียนต�าราสอนท�าเค้ก
.เรื่องของเค้ก ส�าหรับพี่ตู่แล้วคือเรื่องใจรักล้วนๆ รักในการท�าขนมตั้งแต่เด็กๆ อร่อยไม่อร่อยก็จะท�า ขนาด
ปั้นขนมเป็นรูปหมาเมินหน้าออกวางไว้บนเค้กก็ท�า และหลายครั้งที่ก่อนจะหลับ หัวสมองก็ยังโลดแล่นจนคิดสูตร
เค้กได้หลากหลายรสออกมาส�าเร็จ ที่พี่ตู่บอกว่า “เค้กสูตรผีบอก” ของผาสุก ถมยา

เนตรนภา ทุมมานนท์ 102
ศิลปินเดี่ยว สายเลือดเย็บปักถักร้อย
ศิษย์วัฒนาผู้นี้เติบโตมาจากครอบครัวที่ท�าเสื้อผ้า ตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็นั่งอยู่ท่ามกลางช่างเย็บผ้ามาตลอด แถมยังถูกสอนให้เย็บนู้นเย็บนี่
ติดกระดุม ด้วยมารดาของพี่เจี๊ยบคือ คุณพรศรี ชุตินทรานนท์ ปรมาจารย์ทางด้านการออกแบบและสอนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงเรียนพรศรี
ที่ชื่อดังก้องฟ้าเมืองบางกอก พี่เจี๊ยบเองเคยเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าชื่อ พรศรี เดบูตอง ที่โด่งดังหลายสิบปีก่อน ด้วยดีไซน์และเนื้อผ้าที่
ไม่เหมือนใคร เมื่อ 30 ปีก่อน สาวกรุงเทพฯ สาวออฟฟิศนิยมใส่สูทเพื่อสร้างความหรูหราน่าเชื่อถือ แต่เสื้อผ้าของพี่เจี๊ยบจะมีสไตล์
เป็นของตัวเองพริ้วๆ บางๆ เป็นผ้า Cotton ออกแบบลายผ้าด้วยการมัดย้อมเอง เพราะเจ้าตัวชอบเสื้อผ้าสบาย
ง่ายๆ ชิลๆ พี่เจี๊ยบบอกว่าแฟชั่นสมัยทุกวันนี้นิยมเสื้อผ้าง่ายๆ สบายๆ แบบแคชชวลสไตล์ ซึ่งเป็นคาร์แร็กเตอร์
ของเสื้อผ้าพี่เจี๊ยบ เหมือนกับว่าได้ท�าล่วงหน้ามาก่อนใครกว่า 10 ปีที่แล้ว ดูสิว่าล�้าสมัยแค่ไหน
ทุกวันนี้ พี่เจี๊ยบไม่ได้ท�าร้านเสื้อแล้ว แต่ก็ยังผูกพันกับงานเสื้อด้วยทุกปี โรงเรียนวัฒนาจะมีกิจกรรมการ
แสดง ละครเพลงบ้าง คอนเสิร์ตบ้าง งานใหญ่ก็คือละครมิวสิคัลดอกไม้แห่งสยาม มีชื่อพี่เจี๊ยบเป็นประธาน
ฝ่ายจัดหาเสื้อผ้านักแสดงมาตลอด 20 ปี ตั้งแต่ลูกสาวอยู่ ป.3 จนวันนี้จบปริญญาโท ท�างานแล้ว พี่เจี๊ยบดูแล
ตัวแสดงทุกคน ตั้งแต่ออกแบบเสื้อผ้า ซื้อผ้า หาเสื้อ หาคนตัดเย็บ พูดได้เต็มค�าว่าท�าการกุศลให้โรงเรียนมา
ตลอด โดยเหนื่อยแค่ไหนก็ท�าด้วยใจ ก็เป็นความภูมิใจที่ได้ท�าในสิ่งที่ตัวเองรักให้กับโรงเรียนที่รัก
งานเย็บปักถักร้อยของพี่เจี๊ยบแม้จะช�านาญมาจากสายเลือดแล้ว พี่เจี๊ยบก็ยังได้จากวัฒนาไม่น้อย ตอน
เด็กๆ เคยปักครอสติช ท�าคัทเวิร์ค ท�าผ้าคลุมเตียง ยังจ�าได้ที่ครูศรีสุขสอนให้เด็กวัฒนาเย็บจักร (แบบถีบ)
ทุกวันนี้งานเหล่านี้เป็นรากฐานในการใช้งานในชีวิตประจ�าวัน ไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพ แต่เชื่อว่าเด็กวัฒนาที่เคยเรียนกับครูต้อง
สามารถเอาไปใช้จริง อยากจะฝากกับน้องรุ่นหลังว่า งานเย็บปักถักร้อยเป็นประโยชน์จริงๆ อยากให้น้องๆ วัฒนารุ่นหลังสนใจเรื่อง
เหล่านี้เช่นเดียวกับพี่ๆ รุ่นก่อนๆ ค่ะ

เนตรนภา ทุมมานนท์
• อดีตเจ้าของร้าน พรศรี เดบูตอง ที่อัมรินทร์พลาซ่า
• เจ้าของต�ารับ ตับบด รสอร่อยสูตรพริกไทด�า
• ประธานฝ่ายจัดหาเสื้อผ้านักแสดง ทุกคอนเสิร์ต ทุกละครเพลงของโรงเรียนวัฒนา ตลอด 20 ปี

คุณผาสุก ถมยา
• อดีตผู้พิพากษาสมทบ ศาลเด็กเยาวชนและครอบครัวกลาง
• อดีตอาจารย์ คณะสังคมและมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล
• เจ้าต�ารับ เค้ก Café de Tuu อันลือลั่น
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ว่าด้วยเรื่องของไข่

โดย ฤธัยชนก มณีวัต 108

มีพี่ที่เป็นศิษย์เก่าอยู่ท่านหนึ่ง รบเร้าร�าพันว่าคิดถึงอาหารอร่อยสุดยอดของชาววัฒนา
ขอให้เขียนถึง .. ไข่ต้ม . !!! ผู้เขียนก็อึ้งๆ อยู่นาน เพราะเกรงว่าท่านผู้อ่าน จะหาว่า
ธรรมดาเกินไป แต่เมื่อมานึกๆ ดู เมนูไข่ของโรงเรียนเรา ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ

ทิฆัมพร ดิษฐ์น้อย 103
ฟู้ดสไตลิสต์ ระดับจัดงานท�าเนียบขาว
พี่ตุ๊กจบพยาบาลแต่ชีวิตพลิกผันสุดขั้วไปสู่อาชีพเชฟอาหารนานาชาติ ท�างานกับฝรั่งใน
ต่างประเทศ จนประสบความส�าเร็จมากมาย พี่ตุ๊กใช้ชีวิตในอเมริกาเมื่อลูกชายอายุประมาณ
แปดเก้าเดือน โชคดีที่สามีมาประจ�าที่กรุงวอชิงตันดีซี เมื่อลูกอายุ 9 ปี จึงอยากท�างานต่อ แต่
อาชีพพยาบาลไม่สามารถท�าให้มีเวลาที่ลงตัวกับครอบครัวได้ พี่ตุ๊กคิดถึงอาชีพอิสระ..เริ่มต้น
จากการศึกษาด้วยตัวเองจากต�าราอาหารล้วนๆ หนังสือ cookbook ระดับชาติระดับท้อปของ
โลกประมาณสิบกว่าเล่มมาศึกษา รวมทั้งความรู้พื้นฐานที่ได้มาจากการได้เห็น ได้สัมผัสจาก
ครอบครัว ที่ให้โอกาสสัมผัสและลิ้มรสอาหารระดับท้อปของไทยและต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
ไทย จีน แขก ญี่ปุ่น ฝรั่ง เวียตนาม แทบทุกชาติมาแต่เด็กๆ รวมถึงขนมเค้กของครูผิน ย�าทวาย อาหารของ
โรงเรียน หลายอย่างที่หล่อหลอม ซึมซับ และรับไว้ จนถึงวันที่จ�าเป็นต้องน�าออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จุดเริ่มต้นใน
เส้นทางอาชีพสายใหม่ก็ได้เริ่มขึ้น..อาชีพเชฟ
จากความรู้และประสบการณ์ที่ฝึกฝนเอง ท�าให้พี่ตุ๊กรวบรวมความกล้าเข้าไปสมัครงานในโรงแรมทั้งๆ ที่ไม่เคย
มีโอกาสมากมายในการท�าอาหาร มีแต่ความรู้ และอาชีพต่างสาขา หากมีความเชื่อมั่นสูงกว่าเกินมาตรฐานทั่วๆ ไป
เลยได้งานต�าแหน่งแม่ครัวในโรงแรม Mandarin Oriental Hotel, Washington DC
โชคชะตาท�าให้ได้มีโอกาสเจอ Chef Eric Ziebold เชพชื่อดังแห่งกรุงวอชิงตันดีซี หลังจากที่เห็นผลงานและ
การท�างานแล้ว Chef Eric แนะน�าว่าฝีมือและความสามารถน่าจะเหมาะงาน catering มากกว่างานช้าๆ ที่โรงแรม
มอบนามบัตรเพื่อช่วยแนะน�าให้พี่ตุ๊กท�างานกับบริษัท Windows Catering Company ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าทาง Catering ให้บริการ
ระดับสูงแบบครบวงจร มีบริกรที่ผ่านการฝึกมาอย่างดี รสชาติอาหาร รูปแบบอาหาร เต็มรูปแบบ พี่ตุ๊กท�าหน้าที่ Manager Chef ผลงาน
โดดเด่นคือ งานเลี้ยงขึ้นรับต�าแหน่งของประธานาธิบดีอเมริกา และได้จัดงานเลี้ยงให้กับ President Obama ทั้งสองสมัย หนึ่งในงานเลี้ยง
เคยท�ารายได้ให้บริษัทสูงถึง $990,000 และได้ท�างานที่นี่ 7 ปีก่อนออกมาเป็นเจ้าของร้านอาหารของตัวเองถึง 2 ร้าน ทุกวันนี้มีความสุขที่สุดที่
กลับมาท�าอาหารสวยๆ ให้พี่ๆ น้องชาววัฒนาได้ลิ้มชิมความอร่อย แต่ตัวเองกลับทานข้าวเหนียวไก่ทอดอย่างเอร็ดอร่อย ไม่แคร์สื่อ.

เริ่มกันด้วยไข่ต้มนี่แหละนะคะ ซึ่งมีอยู่สองกรณี ถ้าเป็นไข่ต้มทานกับข้าวต้มเครื่องตอนเช้า ก็จะให้
นักเรียนนั่งตอกปอกเปลือกกันเอง เสียงตอกพร้อมๆ กันหลายร้อยคนช่างกระหึ่มกึกก้อง ช่วยให้ตื่น
นอนดีนักแล แต่ถ้าเป็นไข่ต้มทานกับกับข้าวอาหารกลางวันหรือเย็น ก็จะคัดสรรปอกมาแล้ว ผ่าซีก
มีแบบเป็นยางมะตูมนิดๆ แต่บางฟองก็สุกเลยส�าหรับพวกไม่ชอบยางมะตูม จะได้ไม่ต้องตีกัน มี
หอมซอย พริกซอย บีบมะนาว น�้าปลา กลมกล่อมมากๆ ทานแกล้มกับแกงเผ็ดและกับข้าวอื่นๆ
เข้ากันดีเหลือเกิน ไข่พะโล้ของเราก็ขึ้นชื่อว่าผ่านการเคี่ยวมาอย่างยาวนานจนเข้าเนื้อ แข็งโป๊กๆ อร่อยสะใจจริงๆ โดยมากจะ
มีตอนเช้า ทานกับข้าวต้ม ท�าให้เราพอจะมีแรงไปซุกซนต่อตลอดทั้งวัน ถึงกับข้าวอย่างอื่นจะเป็นแค่ปลาแห้ง หัวไชโป๊วผัดไข่
หรือย�าผักดอง เราก็ถือว่ามื้อนี้วิเศษสุดๆ แล้ว
ไข่ลูกเขยของวัฒนา มีรสเปรี้ยวหวานค่อนข้างจัด ไม่หวงน�้าซ้อสเลย บางทีเป็นกับข้าวกลางวัน แต่บางทีก็ได้ทานตอนเย็น
แต่ก่อนดูเหมือนจะใช้ไข่เป็ด ไข่เจียวมีไม่ค่อยบ่อยนัก มักจะใส่หอมซอยมาด้วย เจียวได้แห้งและต้องมีรอยไหม้แถมมาทุกครั้ง
เป็นสุดยอดเคล็ดวิชาของแม่ครัวเรา ส่วนไข่ตุ๋นอาจไม่มีชื่อเสียงเท่าเมนูอื่นๆ เพราะมันจะเย็นชืดไปหน่อยแถมมีกลิ่นคาวนิดๆ
ไม่เป็นไร ถือว่าฝึกความอดทนและความมีวินัยค่ะ
ที่ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญที่สุดมาตลอด คือไข่อุกกาบาต หรือไข่ดาวเราดีๆ นี่เอง ซึ่งควรจะไปจดสิทธิบัตรให้รู้แล้วรู้รอด
ไปเสียเลยเพราะสูตรนี้หาทานที่อื่นไม่ได้ ไข่ขาวเป็นสีน�้าตาล ฟูกรอบมาก บางฟองฟูมากจนไม่เห็นสีขาวเลย เวลาทานจะไม่
อยากให้หมดเร็ว ต้องค่อยๆ ละเลียด แบ่งทานทีละค�าอย่างระมัดระวัง ผลลัพธ์จากการทอดในกะทะยักษ์ น�้ามันเยอะๆ .
ช่างเข้ากันดีกับข้าวผัดของโรงเรียน ท�าให้เป็นมื้อที่เจริญอาหารที่สุด หน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสอารมณ์ดีกันไปทั้งโรงเรียน
นี่แหละค่ะ เมนูธรรมดาๆ ที่ไม่ธรรมดาแบบชาววัฒนา !!!

ทิฆัมพร ดิษฐ์น้อย 103
• อดีตพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาล
• แม่บ้านผู้ติดตามสามีปฏิบัติราชการในกรุงวอชิงตันดีซี
• แม่ครัวในโรงแรม Mandarin Oriental Hotel, Washington, D.C.
• Manager Chef บริษัท Windows Catering Company
• เจ้าของร้านอาหารไทยในอเมริกา
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จากครูวัฒนาสู่เจ้าของกิจการ

ใครว่าเด็กวัฒนาไม่ติดอันดับนักเรียนเก่ง เชิญอ่านทางนี้
วารสารวังหลัง-วัฒนา ภูมิใจที่สุด น้องเราเก่ง
สอบได้คะแนน 800 คะแนน มาตรฐานอเมริกา
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มอบทุนการศึกษาตลอด 4 ปี

เรื่อง ปิยธิดา ฤทัยวณิช 106

ปูเปเซรามิค (Poupee) ที่โด่งดังในอดีต

ครูบุญธิดา เลิศด�าริห์การ เป็นคนจังหวัดอ่างทองค่ะ เข้ามาเรียนในโรงเรียนวัฒนาฯ
ชั้นมัธยมปลาย ในรุ่น 75 (รุ่นนี้ดังเพราะเป็น ‘รุ่นตึกพัง’ ไงคะ) จบเเล้วก็เป็นครูที่วัฒนาเลย
สอนอยู่ 8 ปี วิชาภาษาไทย สังคม ชั้นประถมเเละมัธยมต้นค่ะ เพื่อนร่วมรุ่นที่มาเป็นครูด้วยกัน
ก็หลายคน เช่น สมพงศ์ศรี พัชนี แคทลีนา ฉันทนา ดวงแข สมัยตอนเรียนครูชอบถักเปียยาว
ตัวกลม เลยได้ฉายาจากเพื่อนๆ ว่า ปูเป (Poupee) ที่แปลว่าตุ๊กตา
ได้ผันจากชีวิตครูมามีครอบครัวเเละท�ากิจการส่วนตัวค่ะ จริงๆ เริ่มต้นจากที่
ได้ไปอยู่กับครอบครัวอเมริกันที่รัฐ Ohio เเม่บ้านเขาท�าเซรามิคเป็นงานอดิเรก
และสอนท�าด้วยค่ะ ที่อเมริกาหาวัสดุอุปกรณ์ง่าย ตอนนั้นในเมืองไทย พวก
เซรามิค หรือเครื่องเคลือบดินเผายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักค่ะ ยังไม่มีใครท�ากันเท่าไร
ส่วนใหญ่เป็นพวกดินเผาเเบบกระถาง ดินสีแดงมากกว่า กลับเมืองไทยจึง
อยากท�าเซรามิค ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆ ที่เมื่อก่อนมีเพียงโรงงานใหญ่อย่างบริษัท
เสถียรภาพ และปูเปเซรามิคส์เท่านั้น แต่เราท�าเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆในบ้าน
ก่อน ของทุกอย่างต้องสั่งจากอเมริกาส่งมาทางเรือนะคะ ก็เรียนรู้จากหนังสือบ้าง
ลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยๆ เริ่มเเรกส่วนใหญ่ท�าเป็นของช�าร่วย เครื่องประดับ
ต่างหู กระดุมเสื้อ..ของเล็กๆ ก่อน ต่อมาก็มีการสั่งเป็นของที่ระลึกจากเพื่อน
ฝูงเเละญาติๆ เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ค่ะ ต้องใช้ปากกาคอเเร้ง จุ่มน�้ายาทองเขียน
ชื่อบนของทุกชิ้นเองเลยค่ะ เขียนเป็นร้อยเป็นพันชิ้น
ช่วงเเรกๆ คนยังไม่สนใจกันเท่าไรนะคะ คงเห็นว่าเป็นของไทย สมัยนั้น
นิยมของจากเมืองนอกกันมากกว่า แต่พอเริ่มติดตลาดเเละบอกต่อ คนก็มา
อุดหนุน นิยมมากขึ้นค่ะ เราจ้างช่างปั้นจากศิลปากรมาช่วยงานต้นแบบด้วยค่ะ
ผลิตเเละออกไปจ�าหน่ายสินค้าในงานต่างๆ อยู่เรื่อยๆ เช่นที่สี่แยกคอกวัวของ
กรมส่งออก งานที่สวนลุม ฯลฯ จนกระทั่งได้เปิดร้านของตัวเองครั้งแรกที่ริม
ถนนสุขุมวิท ชื่อ Poupee House of Ceramics ถึงตอนนั้นลูกค้ากลับแนะน�า
ให้เราติดตรา Made in Thailand ด้วย จะได้ภูมิใจไทยท�าค่ะ
มีลูกค้าหลายคนที่ยังเก็บสะสมสินค้าเราอย่างดีถึงวันนี้เลยนะคะ บางคน
เก็บเป็นตู้ๆ เลย รักษาไว้อย่างดี.. ลูกค้าต่างชาติก็มีนะคะ อย่างประเทศทาง
ตะวันออกกลางเคยเอาตัวอย่างมาให้เราท�าเซรามิคเป็นเเท่นพานใส่เครื่องก�ายาน
หลายร้อยชิ้น ยังมีเรื่องตลกนะ ที่ร้านเคยมีชาวต่างชาติมาซื้อเหมาสินค้าเรา
ไปจ�านวนมาก เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะน�าไปขายที่ไหน ครั้งหนึ่งที่ไปเที่ยวยุโรปกับ
สามีเเละเพื่อนๆ ก็ได้ไปเห็นสินค้าของเราวางอย่างสวยเก๋อยู่บนหิ้งที่ประเทศ
ฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ ก็อุ๊ย! นี่ของเรานี่นา.. (ภูมิใจจัง!)
.ที่ภูมิใจมากเป็นพิเศษคือได้มีโอกาสปั้นพระพุทธรูปถวายสมเด็จย่า
พระองค์ท่านได้เสด็จมาชมโรงงานเล็กๆ หลังแรกของเรา ด้วยทรงชื่นชอบงาน
เซรามิคเป็นการส่วนพระองค์อยู่แล้ว ได้มีโอกาสถวายเเจกันปักดอกไม้หลาย
ชิ้น และพระองค์ท่านก็ได้มอบการ์ดดอกไม้งานฝีมือมาให้ซึ่งยังเก็บไว้จนบัดนี้
ระยะหลังการแข่งขันสูง ช่วงสิบปีที่แล้วลูกสาวต้องย้ายติดตามสามีไปอยู่
ต่างประเทศเลยต้องหยุดกิจการไปค่ะ เเม้จะเสียดายแต่ก็เป็นความทรงจ�าที่ดี
และเป็นความภูมิใจของครอบครัวนะคะ ที่ครั้งหนึ่งได้เคยก่อร่างสร้างตัว เเละ
ผลิตงานฝีมือจากน�้าพักน�้าเเรงของเราเอง
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หรือว่า..เธอจะเป็น

เรื่อง พี่สาว 105

ผู้ว่าแบงก์ชาติในอนาคต

ชื่ออะไรคะ เรียนแผนกอะไร เรียนตั้งแต่ชั้นอะไร
กวิสรา ฮาวรังษี ชื่อเล่น มุกค่ะ เรียนสายศิลป์ค�านวณ เรียนที่
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมาตั้งแต่ ป.1 ค่ะ
สอบ SAT MATH ได้ตั้ง 800 คะแนน
SAT MATH คือ การสอบมาตรฐานส�าหรับนักเรียนที่จะเข้า
มหาวิทยาลัยในอเมริกา ซึ่งสามารถใช้คะแนนยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ที่สอนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ข้อสอบ SAT MATH จะ
เป็นการทดสอบเลขโดยเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด จะแบ่งเป็น
แต่ละ section และต้องท�าให้ทันในเวลาที่ก�าหนด แต่ถ้าข้อไหนท�า
ผิดก็จะติดลบนะคะ เลยไม่มีใครกล้ามั่ว

อยู่ วว. ชอบท�าอะไร อ่านหนังสือมากกว่ากิจกรรมหรือ
กิจกรรมมากกว่าอ่านหนังสือ
น้องมุกชอบท�ากิจกรรมค่ะ แต่ก็อ่านหนังสือด้วยควบคู่กันไป มุกเริ่ม
อ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบมาตั้งแต่ปิดเทอม ม.4 เพราะรู้ว่าตัวเอง
อยากเป็นอะไร ก็จะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าต้องสอบอะไรบ้างและสอบ
เมื่อไหร่ โชคดีที่ SAT ให้สอบได้ตั้งแต่ ม.5 เพราะคะแนนสามารถเก็บ
ไว้ใช้ได้ 2 ปี จึงท�าให้สอบได้คะแนนเต็มตั้งแต่อยู่ ม.5 พอขึ้น ม.6 มา
เลยไม่ค่อยเครียดเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ เท่าไหร่ แต่ช่วง ม.5 ก็ยอมรับ
เลยว่าเหนื่อยมาก ทั้งอ่านหนังสือสอบของโรงเรียน อ่านหนังสือเตรียมสอบ
SAT และท�ากิจกรรมเช่น กีฬาสี ซึ่งมุกมีโอกาสได้เป็นรองประธานสี
ท�าให้มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะสอน น้องๆ ในสเตจ
ร้องเพลงเชียร์ และช่วยคิดสเตจโชว์กับเพื่อนๆ ในทีม ช่วงนั้นมุกก็ต้อง
ท�าเป็นตารางเลยค่ะว่าอาทิตย์หนึ่ง ต้องอ่านให้จบบทไหน ถ้าวันไหน
ต้องท�ากีฬาสีกับเพื่อนๆ จนดึกก็ต้องตื่นเร็วขึ้นประมาณ ตี 4 ครึ่งมา
อ่านหนังสือให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละอาทิตย์
บอกเคล็ดลับในการสอบ / การเรียนเก่งหน่อยค่ะ
เคล็ดลับในการสอบไม่มีอะไรมากเลยคะ ที่ส�าคัญที่สุดคือการมีวินัย
และรู้จักแบ่งเวลา เวลาเราอยู่โรงเรียนประจ�า เราสามารถจัดเวลาอ่าน
หนังสือเองได้ โดยมุกก็จะท�าเป็นตารางไว้เลยว่าอาทิตย์นี้ควรอ่านวัน
ละกี่บทให้ทันก่อนสอบ อ่านทุกวันไม่ต้องเยอะแต่อาศัยวินัย คืออ่าน
ทุกๆ วัน เราก็จะไม่เครียด ไม่กดดันตัวเองและได้ท�ากิจกรรมอย่าง
อื่นไปด้วย ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว ส่วนการเตรียมพร้อมก่อนสอบคือ
ฝึกท�าโจทย์เยอะๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรส่วนใหญ่ข้อสอบ
ก็จะวนๆ กันอยู่ มุกก็อาศัยอดทน คือต้องท�าเยอะๆ หรือจะเรียกว่า
ถึกก็ได้ค่ะ ส่วนเวลาฝึกท�าข้อสอบก็จับเวลาเหมือนสอบจริง เราก็จะ

สามารถประเมินตัวเองได้ทุกครั้ง แล้วเอาข้อที่ท�าผิดมาท�าความเข้าใจ
พอเจออีกรอบก็จะท�าได้ พอมุกท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนวันนึงท�าข้อสอบ
ได้ทุกแนวภายในเวลาที่ก�าหนด ท�าให้รู้ว่าตัวเองพร้อมส�าหรับการสอบ
เมื่อถึงเวลาสอบก็แค่คิดว่าเราฝึกมาเต็มที่แล้ว ท�าได้เท่าไหร่ก็คือสุด
ความสามารถของเราแล้วจริงๆ ผลออกมาเป็นยังไงก็จะไม่เสียใจค่ะ
เรียนพิเศษก็เรียนนะคะ อย่างพวก SAT MATH และ IELTS จะไม่มีสอน
ในโรงเรียน ก็ไปเรียนพิเศษเฉพาะในวันเสาร์ และช่วงปิดเทอม ส่วน
วันอาทิตย์จะเก็บไว้ส�าหรับท�าการบ้านของโรงเรียน ตีเทนนิส และดูซีรีย์
ค่ะ แต่การเรียนพิเศษอย่างเดียวไม่ได้ท�าให้เราท�าข้อสอบได้ดีนะคะ สิ่ง
ที่ส�าคัญที่สุดคือต้องขยันฝึกท�าข้อสอบเก่าให้มาก ส่วนการเรียนพิเศษ
นั้นช่วยให้มุกได้เทคนิคและวิธีคิดในการท�าข้อสอบให้ถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น มุกสอบ ONET เต็ม 100 ทั้ง ป.6 และ ม.3 ด้วยค่ะ
วว. ท�าให้หนูเรียนเก่งหรือเปล่า
ยอมรับเลยคะว่าที่ประสบความส�าเร็จได้ทุนของ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะโรงเรียนวัฒนา
โดยส่วนตัวหนูคิดว่าไม่มีที่ไหนแล้วที่สอนภาษาอังกฤษดีเท่ากับ
วัฒนาโดยเฉพาะ grammar เพราะเวลาไปเรียนข้างนอกครูสอน
พิเศษแทบทุกคนจะบอกว่า grammar เป๊ะมาก ที่ส�าคัญที่สุดคือ
โรงเรียนสอนให้หนูรู้จักแบ่งเวลา มีวินัยในตัวเอง ซึ่งการมีวินัยเป็น
สิ่งส�าคัญมากในการเรียน ถ้าเก่งอย่างเดียวแต่ไม่มีวินัยก็ไม่สามารถ
ประสบความส�าเร็จในชีวิตได้ค่ะ น้องมุกอยู่วัฒนา ก็เรียนได้เกรด
เฉลี่ย 5 ภาคเรียนอยู่ที่ 3.88 จะว่าเป็นเด็กเรียนไหม ก็เรียนนะคะ
แต่ก็ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวโดยไม่สนใจอย่างอื่นเลย
ครูวว. เก่งไหม/ช่วยหนู อย่างไรบ้าง
ข้อสุดท้ายเป็นค�าถามที่ไม่ต้องคิดเลยค่ะ ที่หนูเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ก็
เพราะคุณครูวัฒนาทุกคนคอยอบรบสั่งสอน ชี้แนะเรื่องต่างๆ ปลูก
ฝังให้หนูมีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ก เมื่อไหร่ที่หนูไม่เข้าใจบทเรียน
คุณครูก็จะอธิบายจนหนูเข้าใจ และคอยให้ค�าปรึกษาหนูอยู่เสมอ
ก่อนหน้านี้หนูก็ไม่คิดว่าตนเองจะได้รับทุนเพราะรู้สึกว่าทุกคนที่
ผ่านการคัดเลือกมาสัมภาษณ์เพื่อชิงทุนนั้นเก่งกันทุกคน แต่คุณครู
ก็จะคอยให้ก�าลังใจหนูอยู่เสมอ บอกให้หนูเชื่อมั่นในตัวเองและเป็น
ตัวของตัวเองค่ะ
สุดท้ายนี้หนูก็ขอใช้โอกาสนี้ ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ คุณครูทุก
ท่าน ที่คอยสั่งสอน คอยแนะน�าในเรื่องต่างๆ ให้ รวมถึงเพื่อนๆ ที่
เป็นก�าลังใจที่ส�าคัญ ส�าหรับความส�าเร็จในครั้งนี้ค่ะ
Wanglang -Wattana

13

วัฒนาไลน์

วัฒนาไลน์

เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม ปีทแี่ ล้ว ชาววัฒนาฯ 3 รุน่ เข้ากราบเยีย่ มไข้ คุณประภา ยศสุนทร
น�า้ ชาได้บรรยายข้อความเมือ่ ครัง้ ไปเยีย่ มส่งมาทางวารสารว่า “พอคุณป้ำประภำ
เข้ำมำด้วยรถเข็นท่ำนผูห้ ญิงก็เข้ำไปคุกเข่ำกรำบทีอ่ กทันทีเป็นภำพทีป่ ระทับใจมำกค่ะ
ท่ำนทักทำยคุณป้ำอย่ำงนุม่ นวลอ่อนโยนแม้วำ่ คุณป้ำประภำจะนัง่ นิง่ ๆออกจะ
สะลึมสะลือเล็กน้อยเพรำะเพิง่ ลุกจำกเตียงแต่หลังจำกนัง่ ฟังคุณดวงท่ำนผูห้ ญิงและ
พีช่ ลลกำคุยกันสักพักก็เริม่ ตืน่ แล้วค่ะท่ำนไม่พดู อะไรแต่นำ�้ ชำสังเกตเอำจำก
สำยตำและสีหน้ำค่ะเรำอยูก่ นั ไม่นำนเพรำะคุณป้ำอ่อนเพลียมำกควรพักผ่อนมำกๆ
ตอนลำกลับท่ำนผูห้ ญิงจับมือแต่ดจู ำกสีหน้ำและรอยยิม้ ทีก่ ว้ำงขึน้ ของคุณป้ำประภำ
แล้วน�ำ้ ชำเชือ่ ว่ำชัว่ โมงทีเ่ หลือในวันนี้ คุณป้ำคงมีควำมสุขใจและคืนนีค้ งจะนอนหลับ
ฝันดีคะ่ เพรำะรูแ้ ล้วว่ำเรำชำววัฒนำไม่ทอดทิง้ กันคุณประภำยศสุนทรเป็นอดีต
นำยกสวว.และเป็น1ในผูก้ อ่ ตัง้ สมำคมครูและผูป้ กครองโรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
ร่วมกับอำจำรย์วรรณดีคันธวงศ์และคุณทอสีสวัสดิชโู ต”
“ตกใจสุดขีด!เป่ำนกหวีดทันที” เป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านและยุติ
การกระท�ารุนแรงต่อสตรี ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 2 ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีซึ่งมี อรุณี ศิริวัฒน์ 93 เป็นผู้อ�านวยการ
สมาคมสตรีฯ ต่างๆ ออกมาช่วยประชาสัมพันธ์หากมีการกระท�า
รุนแรงต่อเด็กและสตรีให้ใช้เสียงนกหวีดเป็นตัวช่วย หนึ่งในผู้สนับสนุน
โครงการคือสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา น�าโดย ณ ฤดี เคียงศิริ นายก
สมาคมฯ รศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี 93 งานนี้จัดที่สยามพารากอน โดยมี
ชฎาทิพย์ จูตระกูล 104 บิ๊กสยามพารากอน ให้การต้อนรับ เลยไม่รู้ใคร
เลียนแบบใครระหว่างโครงการฯ กับ กลุ่มนกหวีดคัดค้านรัฐบาล
ขออนุญาตกดไลค์หลายครัง้ ส�าหรับ ดร.สิรลิ กั ษณ์ เฟือ่ งกาญจน์ ผูอ้ า� นวยการ-ผูจ้ ดั การ
รร. เป็นผูต้ น้ คิดจัดงานนมัสการพิเศษ ร�าลึกพระคุณ 158 ปี มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล เมือ่
22 พ.ย. 56 ท�าให้พวกเราอบอุน่ เสมือนได้ใกล้ชดิ กับครูของครูของครูของเรา หลังจาก
การนมัสการอาจารย์จดั อาหารว่างงดงามโต๊ะของคาว ของหวาน โต๊ะผลไม้ โต๊ะชา
กาแฟ สวยงามสุนทรียน์ า่ ประทับใจยิง่ วาดหวังว่าต่อไปนี้ วัฒนาจะมีงานระลึกถึง
แหม่มโคล์ทกุ ๆ ปี ทัง้ คณาจารย์ ครูอาวุโส ศิษย์เก่าคงจะมาร่วมงานกันเยอะขึน้ ๆ นะคะ

ทั้งเป็นโต้โผของโบส์ถวัฒนาฯ หาเงินทุนสร้างตึกพระอาจวิทยาคมจนแล้วเสร็จ
ทั้งจัดหาเงินทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนวัฒนาที่ก�าลังศึกษาในระดับมัธยม
อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิโรงเรียนวัฒนา แต่ ลานทิพย์ ทวาทศิน 93
ประธานมูลนิธิโรงเรียนวัฒนา ไม่เคยลืมกิจกรรมประจ�าปีที่จะพาลูกศิษย์
อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ ไปกราบ คุณครูผกาย ชัชกุล มีอายุครบรอบ 111 ปี
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ซึง่ ได้พสิ จู น์ให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ของโรงเรียนทีป่ ระกาศชัด.มุง่ เน้นให้
นักเรียนเป็นกุลสตรีทด่ี ี เก่งและมีภาวะผูน้ า� .ศิษย์วฒ
ั นาหญิงเก่งสุดๆ
ชฎาทิพย์ จูตระกูล 104 ได้รบั การคัดเลือกจากนิตยสารฟอบส์ เอเซีย
(Forbes Asia) ซึง่ เป็นนิตยสารเกีย่ วกับธุรกิจและการเงินทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมและเชือ่ ถือในระดับสากล ให้เป็น 1 ใน 50 สุดยอดสตรีทท่ี รง
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจและวงการธุรกิจของเอเซียประจ�าปี 2557
(The 2014 Forbes Asia of 50 Power Businesswomen List)
ในโอกาสนี้ นายกสวว.และคณะกรรมการสวว. ทุกท่าน รวมทัง้ คุณหญิง
หมอพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์ 98 นายกสมาคมผูป้ กครองและครูและคณะ
กรรมการ ขอแสดงความยินดีและชืน่ ชมกับความสามารถของ
“น้องแป๋ม..เพือ่ นแป๋ม..พีแ่ ป๋มของชำววัฒนำมำณทีน่ ด้ี ว้ ยค่ะ”
ถ้วยน�า้ ชาวันก่อนสวยงามสมความตัง้ ใจให้เป็นงานจิบน�า้ ชายามบ่ายที่
หรูหรา สรีวมิ ล แจ้งกมลชัยกุล 106 เล่นขนของมาทัง้ บ้านเจ้าตัวบอกรือ้
ของและจัดของ 2 วันกับ 1 คืน ได้ชดุ น�า้ ชากว่า 10 ชุด.ส่วนทีมน�า้ ชา
ต้องยกให้ศษิ ย์กอร์ดองเบลอ น้องจอย ศิราวดี เปอรูมาล 136 ทีม่ าพร้อม
ลูกทีมกิตติมศักดิ์ อรุณี ศิรวิ ฒ
ั น์ 93 ละเมียดละไมทุกขัน้ ตอน น�าเสนอ
ชงชาฝรัง่ ตอบสนองความสุนทรียใ์ นการจิบชาของแต่ละท่าน
โปรดทราบ !! น้องๆ รุ่นหลังๆ บ่นว่ามางานบุรพาจารย์ ไม่มีครูที่สอนหนู
นับแต่นี้งานบุรพาจารย์จะมีครูอาวุโสท่านใหม่ นั่นคือ อาจารย์จิรพร รัตนสุนทรากุล
วันงานจินตนาการ สืบสาน วัฒนา เมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว ผศ.สพญ.ดร.นารีรตั น์
วิเศษกุล 103 เชิญศิษย์วฒั นามาหลายรุน่ งานนีไ้ ม่มบี ตั รผ่านประตู แต่ขอเลคเชอร์
ทีม่ าทีไ่ ปของงานตามสไตล์อาจารย์ ศิษย์ผพู้ ที่ งั้ หลายใจดีนงั่ ฟังอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ
แม้เนือ้ หาจะมากแต่ดเู หมือนทุกท่านจะตัง้ ใจจริงๆ เพราะรูว้ า่ เมือ่ อาจารย์ปอ๊ บ
เลคเชอร์เสร็จ จะมีอภิมหาไฮ-ทีพร้อมขนมนมเนยฝีมอื ขัน้ เทพของศิษย์ วว.
รออยูห่ ลากหลายเมนู
เร่เข้ามา! เจ้าข้าเอ๊ย! พี่ป้าน้าอา ลูกเด็กเล็กแดง ว.ว. ทุกรุ่นทุกวัย มาร่วมหนุกหนานกัน
ใน..งานวัฒฯ ลายคราม 3 จี (รุ่น 73, 85 และ 97) เชิญมาร่วม แฮ้ปปี้ เบิร์ธเดย์
สาวงามทั้ง 3 รุ่น แล้วกรี๊ดกันให้ลืมโลกกับซุ้มการละเล่นงานวัดไฮเท็ค ของรางวัลเพียบ
ชมการแสดงอลังการงานสร้าง และเชิญขึ้นฟลอร์วาดลวดลายร�าวงกับเหล่า เบิร์ธเดย์ เกิร์ลส์
พิเศษ! ร่วมลุ้น เทพีขวัญใจงานวัฒฯ ลายคราม 3 จี ใครจะได้ครองมงกุฎงานวัฒฯ
ครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคะแนนนิยมจากคุณ!
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น.-15.00 น. ที่ห้องประชุมอนุบาล
เนลสัน เฮส์ อาหารเครื่องดื่มเพียบตลอดงาน อย่าพลาด! รับประกันความสนุกโดย
กรรัช จ�าเดิมเผด็จศึก 100 และทีมงานเด็กวัฒรุ่น 100 เจ้าเก่า
Wanglang -Wattana
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จากศิษย์วัฒนาได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นศิษย์เก่าวังหลัง-วัฒนาเต็มตัวแล้ว ขอแสดงความยินดีกับน้องสาวเรารุ่น 139 ทุกคน ซึ่งปีนี้
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร หวังว่าน้องๆ คงไม่ลืมข้อคิดดีๆ จากท่านผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ
“พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่ง” “Life is a journey, not a destination” “ข้อที่ต้องเลือกระหว่าง ความเก่งกับความซื่อสัตย์ ความส�าเร็จกับ
ความมีคุณค่า และค�าสอนของคุณครูที่อบรมมาตลอด มั่นใจเหลือเกินว่าคุณธรรมจากโรงเรียนเราจะเป็นใบเบิกทางความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน

May

June
July

งานวัฒฯ ลายคราม 3 จี (รุ่น 73, 85 และ 97)
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. - 15.00 น.
ที่ห้องประชุมอนุบาล เนลสัน เฮส์
ศุกร์ 23 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการเริ่มการเฉลิมฉลอง
กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ครบรอบ 140 ปี
ทางโรงเรียนจัดนมัสการพระเจ้า และถวายอาคารเรียนระดับ
มัธยม(เดิม) อาคาร 1919 อ.วรรณดี อยากให้ศิษย์เก่า ทุกรุ่นได้
มาร่วมงานนี้ให้มากที่สุด...

Wattana Pride & Prime 2014 ร่วมแสดงความยินดี

กับพี่ๆ น้องๆ คนเก่ง ผู้เป็นศิษย์เกียรติยศของวัฒนา

Wattana Big Bowl 2014 สนุกสนานตามประสาพี่น้อง

คนกันเองจะสไตรค์!!! ล้างท่อ!!! โชว์พราวด์กันเต็มที่ ที่สยามพารากอน

August

ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ
ชาววัฒนาชมการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงระดับมัธยมของอาเซียน
สวว. ร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับร้องประสานเสียง
ให้เป็นกิจกรรมศิลปะที่ได้รับความนิยมมากขึ้นแขนงหนึ่งในโรงเรียนมัธยม
และ เพื่อเป็นสิ่งที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมอบให้สังคม เนื่องในโอกาสครบ 140 ปี
ของการก่อตั้งโรงเรียน โปรดติดตามรายละเอียดตามสื่อต่างๆ ของสมาคมค่ะ
ASEAN VOICE SHOWCASE at Wattana

