หน้านายก สวว.
สวัสดีค่ะ พี่น้องชาววัฒนา คุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน
อีกไม่กี่เดือน เราก็จะผ่านปี 2557 ไปแล้ว แต่ส�าหรับ
ปีที่ 140 ของวัฒนาวิทยาลัย คงจะสิ้นสุดปีการศึกษาราวๆ
เดือนมีนาคมปีหน้า กิจกรรมของ 140 ปี วัฒนาวิทยาลัย
ยังคงมีงานใหญ่อยูอ่ กี 2 งาน งานแรกคือ งาน The Hearts
of Wattana เพื่อฉลอง 140th Anniversary เป็นงานกาลา
ดินเนอร์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
ลาดพร้าว ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นการหารายได้มอบให้โรงเรียนเพื่อ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และงานวัฒนาแฟร์ 2557 งานประจ�าปีอันแสน
สนุกสนานของเรา ศิษย์เก่าท่านใดประสงค์ที่จะออกร้าน เชิญติดต่อเข้ามา
ได้แล้วนะคะ อีกเรื่องคือสมุดภาพ 140 ปีของโรงเรียน ซึ่งรวบรวมภาพแห่ง
ความทรงจ�าล�้าค่า สวว.ได้เตรียมไว้จ�านวนจ�ากัด ซึ่งจะเปิดให้ท่านจองเร็วๆ นี้
อีกเรื่องส�าคัญคือ คณะกรรมการ สวว.ชุดนี้ก�าลังจะหมดวาระในปี 2557 แล้ว
คณะกรรมการสรรหาก�าลังท�าหน้าที่คัดเลือกบุคคลเพื่อมาเป็นกรรมการ
เพื่อช่วยงานสวว.ต่อไป ท่านใดสมัครใจที่จะช่วยเหลืองานสมาคม ทางสวว.ยินดี
เป็นอย่างสูง และขอเชิญท่านติดต่อมาที่สวว.ได้เลยนะคะ พร้อมนี้ในงาน
ประชุมใหญ่ประจ�าปีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ดิฉันขอเรียนเชิญ
ทุกท่าน ได้โปรดสละเวลามาร่วมประชุม เพื่อได้รับฟังผลงานพร้อมกับเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่
ท้ายนี้ อยากบอกว่า สวว.เข้มแข็งขึ้นได้ด้วยการกลับมาช่วยงานของศิษย์
วัฒนา เพื่อที่จะรักกันต่อไป ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานไหน เรามีความสุขกับ
รอยยิ้ม และบางครั้งที่มีความเศร้า ก็ยังเป็นสุขที่เราไม่เคยทิ้งกัน จึงขอเรียนเชิญ
ทุกท่าน เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ สวว. เราเคียงข้างโรงเรียนเสมอ

ด้วยรักและผูกพัน
ณ ฤดี เคียงศิริ

สารบัญ
งานฉลองครบ 140 ปี
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งานลายคราม
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งานศิษย์เกียรติยศ
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What’s next
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วัฒนาไลน์
ครัวกระโปรงแดง

10

พลังกุลสตรีวัฒนา 140 ปี
สุดแซ่บ งานวัฒฯ ลายคราม 3G
วันที่เราภูมิใจ วันศิษย์เกียรติยศ 2557

อร่อยเพราะหิว หรืออย่างไรแน่?

12

Wattana Big Bowl 2014
13
ปัดจัดครั้งสุดท้าย ให้เพื่อนพี่น้องวัฒนาสนุกสุดๆ
Life is Beautiful
ชีวิตที่เป็นเหมือน “ล�าธารเล็กๆ”
The Little Stream

14

Wattana Yesterday
140 ปีวัฒนา
“สายใยรักแห่งวัฒนา มุทิตาจิตอดีตผู้บริหาร”

16

Wattana Today
เกียรติยศและคุณธรรม
ของขวัญชิ้นส�าคัญมอบให้โรงเรียน 140 ปี

17

บอกอขอบอก
สวัสดีค่ะ พี่น้องทุกท่าน ห่างกันนานเหลือเกิน หากแต่วารสารเล่มนี้ออกมาด้วยข้อมูลครบถ้วน หัวเรื่องใหญ่คือการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 140 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน นับเป็นโรงเรียนสตรีที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในประเทศไทย เนื้อหาส่วนอื่นเป็นการสรุปกิจกรรม
ในปีนี้ ปี 2557 ใกล้จะผ่านไปแล้ว ชาววัฒนามีทั้งเรื่องสุข สนุก และเศร้า ยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากเล่าสู่กันฟัง วารสาร
วังหลัง-วัฒนา ยังท�าหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
เจ้าของ
ที่ปรึกษา

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

งานฉลองครบ 140 ปี

พลังกุลสตรีวัฒนา 140 ปี

เรื่อง สุจีพันธุ์ สังขดุลย์ 105
ภาพ Espresso (Kenny Zh.)
ภาพปก เสกสรร องค์วชิรนุกูล

ก้าวไปข้างหน้าด้วยคุณธรรมน�าวิชาการ
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2557 วัฒนาวิทยาลัย
เปิดการเฉลิมฉลอง 140 ปี ของการก่อตั้ง
เป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของประเทศไทย
มีผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ร่วมการฉลองอย่างคับคั่ง โดยมี
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ประธานกิตติมศักดิ์เปิดอาคารเรียน 1919
อาคารเก่าแก่อายุ 95 ปี
ซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย

ดร.สิริลักษณ์ ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงเรียนนี้มีอายุครบ 140 ปี
ตลอดมาได้ยึดหลักการสอนของมิสโคลผู้ได้สร้างลักษณะนิสัย
การศึกษาให้แก่เด็กหญิงไทยให้เก่งด้านภาษาอังกฤษ วิชาการ
การฝีมือและการปฏิบัติตนในสังคม ที่ส�าคัญโรงเรียนปลูกฝัง
ด้านจริยธรรมธรรมที่เน้นเรื่อง “ความซื่อสัตย์” และ “การให้”
ไปพร้อมๆ กับการศึกษา”
คุณณ ฤดี เคียงศิริ นายกฯ สวว. ได้เปิดเผยว่า “สวว. มีบทบาท
ในการสร้างความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าทุกรุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2555
ทางสมาคมฯ ได้จัดละคร “ดอกไม้แห่งสยาม เดอะมิวสิคัล” เพื่อ
ระดมทุนบูรณะอาคารแห่งนี้ ผลลัพธ์ที่เห็นในวันนี้ท�าให้ศิษย์
วังหลัง-วัฒนาทุกคนภูมิใจมากที่ได้เห็นอาคารเก่าแก่แห่งนี้มีสภาพ
แข็งแกร่ง พร้อมที่จะผลิตสตรียุวกุลสตรีรุ่นใหม่ให้เติบโตเหมือน
ศิษย์วังหลัง-วัฒนารุ่นพี่ๆ ที่เป็นพลังของสังคมท�าคุณประโยชน์
ให้ประเทศชาติอย่างมากมาย”

Our
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ส่วนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายกฯ PTA
ของวัฒนา ได้กล่าวว่า “สมาคมมีบทบาทส�าคัญคือช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระให้กับโรงเรียน เป็นตัวกลางที่กระชับความแน่นแฟ้น
ระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน กิจกรรมที่โดดเด่นต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ที่ได้รับความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครองอย่างดีเสมอมาคือละครเพลงภาษาอังกฤษ และใน
ปี 2557 ของการเฉลิมฉลองนี้ทางสมาคมฯ ก็จะจัดละครเพลง
ขึ้นมาอีกเรื่องเพื่อร่วมฉลอง 140 ปี เช่นกัน”
ในการเปิดตัวงานเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง
-วัฒนาวิทยาลัยนี้มีศิษย์เก่าผู้ประสบความส�าเร็จมาเปิดเผย
ถึงแรงบันดาลใจและคุณค่าที่ได้รับจากโรงเรียนเช่นคุณหญิง
ชฎา วัฒนศิริธรรม คุณประณม ถาวรเวช คุณกอบกาญจน์
วัฒนวรางกูร คุณอาทิมา สุรพงษ์ชัย ทั้ง 4 ท่านเป็นตัวแทน
กุลสตรีวังหลัง-วัฒนา ที่ได้พลังแห่งความส�าเร็จอันเป็นผลลัพท์
จากการอบรมบ่มเพาะจากโรงเรียนไม่ว่าในเรื่องการพึ่งพา
ตนเอง การมีวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีความคิดสร้างสรรค์

คุณประณม ถาวรเวช
ศิษย์วัฒนารุ่น 86
ผู้อ�านวยการสถาบัน
JOHN ROBERT POWERS
“การไหว้ การขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
สิ่งเหล่านี้เป็นบุคลิกภาพที่ดีซึ่งติดตัวนักเรียน
วัฒนา รวมถึงการอบรมให้เข้าสู่สังคมอย่าง
สง่างามสมค�าว่ากุลสตรี เหล่านี้มีส่วนผลักดัน
ให้ศิษย์วัฒนาประสบความส�าเร็จได้ไม่ยาก”
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ศิษย์วัฒนารุ่น 87
อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์
“ความเป็นตัวของตัวเองของดิฉันเริ่มต้น
ที่วัฒนา สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่มั่นคง ท�าให้
เราจัดการกับตัวเองได้ และได้พัฒนามาเป็น
การบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ ต่อไปในวงกว้าง
สิ่งส�าคัญอื่นใด คือความรักผู้อื่น การรู้จักให้
ที่ครูสอนมาตลอด แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ”

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ศิษย์วัฒนารุ่น 104
ประธานกรรมการ
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ากัด
“จริยธรรมข้อส�าคัญที่โรงเรียนวัฒนาสอน
คือ ความซื่อสัตย์ เรามีเพลง “I would be true
ฉันจะสัตย์ซื่อ” และคุณธรรมข้อนี้เป็นหลักในการ
ด�าเนินธุรกิจ เมื่อตอนที่เราท�าธุรกิจใหม่ๆ คุณแม่
เคยพูดว่า เราจะมีบัญชีเดียว และทุกวันนี้ก็ยัง
เป็นเช่นนั้น“

คุณอาทิมา สุรพงษ์ชัย
ศิษย์วัฒนา รุ่น 120
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอคโค่ 360
“เรื่องที่เห็นๆ คือกีฬาสี การท�าหนังสือรุ่น
พวกเราต้องท�าอะไรที่ไม่ซ�้าแบบ แตกต่าง หา
ช่องว่างที่ท�าให้เรามีจุดเด่น จุดยืนได้ ก็เหมือน
การเป็นนักธุรกิจที่สามารถน�าพาความคิดที่
โดดเด่น แตกต่าง แต่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ที่มีวันนี้ได้ ก็คือความคิดสร้างสรรค์
ที่โรงเรียนมอบให้ค่ะ”

ที่ส�าคัญโรงเรียนปลูกฝัง
ด้านจริยธรรมธรรมที่เน้นเรื่อง
“ความซื่อสัตย์” และ “การให้”
ไปพร้อมๆ กับการศึกษา
Wanglang -Wattana
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งานลายคราม

สุดแซ่บ

เรื่อง น้องๆ 105 ภาพ พี่ๆ 100

งานวัฒฯ ลายคราม 3G

ก็ไม่มีอะไรมาก แค่อยากจะบอกว่าไม่แน่ใจ
ว่าเป็นกุลสตรีหรือเด็กวัฒฯ กันแน่ เพราะเมื่อวันอาทิตย์
ที่ 11 พฤษภาคม 2557 สวว. จัดงานวัฒฯ ลายคราม 3จี
เลี้ยงแฮ้ปปี้เบิร์ธเดย์สาวงามรุ่น 73 85 และ 97
มันแซ่บซะลืมตัวว่าเป็นกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาไปเลย ผู้จัด กรรัช จ�าเดิมเผด็จศึก 100 และ
ทีมงานเด็กวัฒฯ รุ่น 100 เจ้าเก่าเล่นล้วงลึกรู้ความลับอันแสบซ่าของพี่ๆ รุ่น 97 ชนิดที่เรียกว่า
ไม่สามารถน�าวีรกรรมของท่านทั้งหลายมาออกสื่อได้ แต่เปิดเผยในพรีเซนต์เทชั่นเมื่อวันงาน เรื่อง
สุดซ่าแสบทรวงของคุณพี่ทั้งหลายจะเป็นต�านานอีกนานแสนนาน ยกนิ้วให้กับพี่ไฮโซของหนูไม่มี
ใครเทียมทาน แต่พี่ๆ ก็ท�าให้เราซาบซึ้งกับภาพที่พวกพี่ๆ รุ่น 97 น�าโดย พี่จุ๋ง ศรีวรา อิสระ และ
เพื่อนพ้อง พร้อมใจใส่หมวก นุ่งกางเกงผ้าขาวม้าลายตารางแดงขาว น�าพวงมาลัยดอกมะลิหอม
แสดงคารวะและกราบขอขมาครูบาอาจารย์ตลอดจนพี่ๆ รุ่น 95 96 ที่เคยล่วงเกินกันมาครั้งนั้น
ที่ใส่กระโปรงแดง พร้อมมอบเงินจ�านวน 97,000 บาทเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ก่อนที่จะเปลี่ยนมู้ดมาเต้น Hip Hop เป็นที่ฮือฮาเล่นเอาน้องๆ ตาค้าง นี่สาวหกสิบหรือสิบหก
กันแน่. ตบท้ายด้วยของขวัญวันเกิดชิ้นพิเศษส�าหรับคุณพี่รุ่น 73 85 97 เสียงกรี๊ดลั่นห้องประชุม
นีลสันเฮส์ทันที เมื่อทีมออแกนไนเซอร์รุ่น 100 แปลงโฉมเป็นหางเครื่องให้กับ “หญิงน้อย”
จันทนีย์ อูนากูล ขึ้นเวทีในลีลาหญิงลี ร้องเพลง ขอใจแลกเบอร์โทร ร้องเที่ยวหนึ่งก็แล้ว เที่ยวสอง
ก็แล้ว เที่ยวสุดท้าย คุณ“หญิงนาย” พญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 98
ชวนพี่ๆ น้องๆ กระโดดขึ้นเวทีเต้นกันสุดเหวี่ยง ก่อนจะจบลงด้วย
ร�าวงโค้งละ 20 บาท.สนุกสุดเหวี่ยงแบบนี้ เจอได้ที่งาน ลายคราม
ล�้าค่า เวอร์ชั่นปีนี้ งานวัฒฯ ลายคราม 3G ศิษย์ วังหลัง-วัฒนา
จัดให้.
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งานศิษย์เกียรติยศ

วันที่เราภูมิใจ...
วันศิษย์เกียรติยศ 2557

เรื่อง วนิชยา กิตติไพศาล 132 ภาพ ฝ้าย พิชญา 132

ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน เรียกได้ว่าเป็นอีกความภาคภูมิใจ
ของเราชาววัฒนาเป็นอย่างมากกับงานศิษย์เกียรติยศ ประจ�าปี 2557
ที่จัดขึ้นอย่างสง่างามสมกับเป็นปีครบรอบ 140 ปี วังหลัง-วัฒนาครั้งนี้
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เกียรติยศ

Wattana
Pride &
Prime
2014
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ในงานนี้ได้มีการแจกโล่รางวัลศิษย์กิตติมศักดิ์ 12 ท่านที่สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่
สังคมไทยได้แก่ ดร.สายสุรีย์ จุติกุล 77, ศ. ดร.มัทนี รัตนิน 80, ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์
วสันต์ 90, คุณระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ 98, พลอากาศตรีหญิง ประพิมพร เฉลิมอากาศ 98, พญ.ไพลิน
รัตนพิชญชัย 100, คุณณ ฤดี เคียงศิริ 101, คุณชฏาทิพ จูตระกูล 104, ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ
105, ดร.ดวงรัตน์ อินทร 108, ดร.แพง ชินพงศ์ 110 และคุณอาทิมา สุรพงษ์ชัย 120 นอกจากนี้
ยังมีน้องๆ ศิษย์เก่ารุ่นเล็กกับรางวัลบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 อีกหลายรางวัล
รวมถึงรางวัลศิษย์เกียรติยศรุ่นเล็กสุดที่โรงเรียนมอบให้ในทุกปีกับรางวัลคะแนน O-NET, A-NET
ยอดเยี่ยม เรียกได้ว่าเป็นวันแห่งความปิติยินดีและวันแห่งความภาคภูมิของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
อันเป็นที่รักจริงๆ และแน่นอนที่สุดในงานนี้ยังมีบทเพลงอันไพเราะที่เรียกเสียงปรบมือทั้งห้องประชุม
ไม่ขาดสายจากศิษย์เก่ามากความสามารถของวัฒนาอีก 2 ท่านได้แก่ นางสาวพิชญา ดังศิริแสงทอง
ศิษย์เก่ารุ่น 132 และนางสาวรวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน ศิษย์เก่ารุ่น 136 อีกด้วย และลืมไปไม่ได้
กับพิธีกรสาวคู่โดยนางสาววนิชยา กิตติไพศาลศิลป์และนางสาวอสิธรา เพชรน�า้ เอก ศิษย์เก่ารุ่น
132 ที่รับหน้าที่ด�าเนินรายการตลอดงานนี้
เอาเป็นว่าได้ร่วมยินดียิ้มแก้มปริและฟังบทเพลงอันไพเราะที่หาฟังที่ไหนไม่ได้แล้ว ยังมีอาหาร
แสนอร่อยให้พวกเราได้ร�าลึกถึงวันวานที่แสนประทับใจจากครัววัฒนาอีกด้วย

Wattana Fair 57
13 ธ.ค. 57

มู่หลาน 21-23 ม.ค. 58

รอบผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
23 ม.ค. 19.00 น.

23 พ.ย. 57 คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ อดีตนายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ปี 2544-2547 ในฐานะประธานจัดงาน

ขอเชิญศิษย์วัฒนารวมหัวใจเดียวงานฉลอง 140 ปี The Hearts of Wattana ชมการแสดง
แฟชั่นโชว์ย้อนยุคต่างๆ ของวัฒนา ร่วมประมูลอัญมณีล�้าค่าเพื่อเป็นที่ระลึกของความรักที่ท่าน
มีต่อโรงเรียน ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว รายได้จากการจัดกาลาดินเนอร์
ครั้งนี้มอบให้แก่โรงเรียนในวาระที่มีอายุ 140 ปี ส�ารองที่นั่งได้ที่ โทร. 081-611-1339

25 พ.ย. 57 คณะกรรมการของสมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

และเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง - วัฒนา วาระ ปี 2558-2559 ในวันอังคารที่ 25
พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนีลสันเฮส์ โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญศิษย์วัฒนาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

13 ธ.ค. 57 วังหลัง-วัฒนาแฟร์ 57 พบกันที่เก่าเวลาเดิม สนุกไม่หยุดทุกรุ่นทุกสมัย ช้อปกระจายกับฝีมือ
กุลสตรีน้อยใหญ่ พบศิลปินวัยรุ่นวงดัง สอยกัลปพฤกษ์รับของขวัญชิ้นใหญ่ๆ จากรุ่นพี่มากมาย
คุณจิตติมา สันทัดค้า จัดอีกครั้ง

21-23 ม.ค. 58 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย น�าโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ขอเชิญพี่ๆ น้องชาววัฒนาเป็นก�าลังใจ ชมความสามารถของน้องๆ นักเรียนปัจจุบันในละคร
เพลงภาษาอังกฤษ น�าเสนอเรื่องมู่หลาน เรื่องราวของสตรีผู้กล้าหาญและมีคุณธรรม กิจกรรม
นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง 140 ปีของโรงเรียนเรา 21-23 ม.ค. 58

The Living Legend
หนังสือ “เล่าขานต�านานวังหลัง-วัฒนา” รวบรวมภาพ
แห่งความทรงจ�าในรั้วโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย
ที่ระลึกในวาระเฉลิมฉลองครบ 140 ปี รวบรวมภาพที่หาชมยาก
ภาพความสุข ควรค่าแก่การเก็บรักษา
สั่งจองได้ที่ สวว. (มีจ�านวนจ�ากัด)
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Wattana Line

วัฒนาไลน์
เมือ่ ต้นเดือนกันยายนนี้ คณะผูบ้ ริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับเขตวัฒนา และโรงเรียนในเขต
วัฒนา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One
ในวโรกาสเสด็จเปิดชมรม To Be Number One ของโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัยและทรงเยีย่ มสมาชิกโครงการ To Be Number One
ของเขตวัฒนา มีการแสดงของหมูว่ ยั รุน่ มากมาย ก่อนเสด็จกลับ
ทรงกล่าว “Thank you very much” ทรงบอกว่า มาโรงเรียน
ฝรัง่ ก็ตอ้ งขอบคุณเป็นภาษาฝรัง่ น�าความปลาบปลืม้ มาให้
คณะจัดงานมากมาย
มีข่าวดีมาบอก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับการประเมินโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 21-22 ส.ค. 57
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ได้คะแนน 138 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 144 คะแนน และจะเข้ารับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล วันอังคารที่ 30 ก.ย. 57
ณ โรงแรม Prince Palace พวกพี่ๆ ศิษย์เก่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
เมือ่ วันที่ 10 ต.ค.ทีผ่ า่ นมานี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมสายใยรัก.
แห่งวัฒนา เพือ่ โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า โรงเรียนกุลสตรี
วังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ครบ 140 ปี และเพือ่ แสดงความยินดี และ
แสดงมุทติ าจิตแด่อดีตผูบ้ ริหาร 4 ท่านคือ อาจารย์วรรณดี คันธวงค์
อาจารย์ฉนั ทนา เทือกสุบรรณ อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์
อาจารย์พรรณมหา วุฒวิ โรภาส ทีไ่ ด้ทมุ่ เทสติปญั ญา ก�าลังกาย
ก�าลังใจ เพือ่ ความเป็นเลิศทางการศึกษา อีกทัง้ เพือ่ เสริมสร้าง
ความรัก ความผูกพันต่อโรงเรียนฯ ของศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และครู
รวมทัง้ นักเรียนปัจจุบนั
โปรดทราบอีกครัง้ คราวนีเ้ อาจริง !!!
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์ 98 ในฐานะนายกสมาคมผูป้ กครอง
และครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และคณะกรรมการ ขอร้องเชิงบังคับ
ให้ชาววัฒนาทุกคน โดยเฉพาะผูป้ กครองทีร่ บั ส่งบุตรหลาน
ได้โปรดขับรถอย่างมีนา�้ ใจ “โครงการน�า้ ใจ 1 กม.” โดยเฉพาะการ
ดับเครือ่ งยนต์ทกุ ครัง้ ทีจ่ อดรถ ช่วยลดมลพิษในโรงเรียน
ให้ลกู หลานท่านยิม้ ได้วา่ ท่านเป็นผูม้ อบน�า้ ใจทีด่ ใี ห้แก่คนรอบข้าง..
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ส�านักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เชิญสมาคมศิษย์
วังหลัง-วัฒนา ชมโบราณสถาน โลหะปราสาทวัดราชนัดดา
ชมพิพธิ รัตนโกสินทร์ และวัดไตรมิตรวิทยาราม
คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ 101 และคณะกรรมการสวว. พร้อมด้วยคณะครู
และตัวแทนสมาคมผูป้ กครองฯ ได้ไป “Outing” ครัง้ นี้
อย่างเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจ แถมมีการบ้านกลับมาด้วยมุมหนึง่
ขอนิทรรศการเล่าเรือ่ งส่วนสยามอารยะ กล่าวเรือ่ งโรงเรียนชาย
แห่งแรกของสยาม ขาดส่วนของโรงเรียนสตรีแห่งแรกของสยามไป
ซึง่ ทางสวว. จะประสานช่วยต่อไปค่ะ
หนังสือพิมพ์เรียกเธอว่า “ดอกไม้ที่ปลายปืน” แต่ความจริง
แล้วเธอเป็น “ดอกไม้แห่งสยาม”.. งดงามด้วยหัวใจ มุ่งท�า
ความดีพลีและพร้อมให้ ใส่ใจสร้างสรรค์ ต่อเติมรักแบ่งปัน
ทุกคืนวันวัฒนา ร้อยดวงใจตามฝันด้วนศรัทธา พาชาติ
รุ่งเรืองลือนาม. สวว.ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ
รัฐมนตรีหญิงกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 104
รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เราเชื่อมั่นว่า “พี่น้อง”
จะมีส่วนช่วยน�ารัฐนาวาผ่านอุปสรรคต่างๆ ผ่านไป
ได้ด้วยคุณธรรมของเธอ..

“I could go on forever” ประโยคของฝรัง่ ที่ อ.พรพิมล กันทาธรรม 85 เจ้าของโรงเรียนบัลเล่ต์
พรพิมล-สบหทัย ยึดถือมาตลอด แล้ววันหนึง่ ครูพรก็ตอ้ งบอกลากับผูป้ กครอง ท�าโรงเรียนมา 51 ปีแล้ว
และวันนีก้ ็ 72 ปีแล้ว สุขภาพเริม่ ไม่คอ่ ยดีนกั ครอบครัวอยากให้พกั ผ่อน ถึงเวลาทีค่ รูพรจะวางมือเสียที
แม้จะมีโรงเรียนสอนบัลเล่ตเ์ ก่าใหม่มากมายให้เลือก หรือแม้จะมีผเู้ ช่าพืน้ ทีส่ วว.เจ้าใหม่เพือ่ ท�าโรงเรียน
แต่ผปู้ กครองและชาววัฒนาทีไ่ ด้รจู้ กั ครูพรซาบซึง้ ใจในบทบาทของความเป็นครูทแี่ ท้จริงของครูพรยิง่ นัก
ท่านไม่เพียงเป็นผูถ้ า่ ยถอดวิชาบัลเล่ตอ์ ย่างหมดเปลือก แต่ทา่ นสอนให้นกั เรียนมีความตรงเวลา มีระเบียบ
วินยั มีรสนิยม มีสมาธิแน่วแน่ แม้ทา่ นจะวางมือเราเชือ่ ว่าท่านยังเป็นก�าลังใจศิษย์ทกุ คนตลอดไป
เราขอเทิดพระคุณครูพรมา ณ ทีน่ ดี้ ว้ ยค่ะ
พบจม.รักฉบับสุดท้ายที่พี่น้องสวว. จี๋จ๋ากัน
ปัดจ๋า
เราจัด Bowling ร่วมกันมาเป็นปีที่ 2 แล้วนะจ๊ะ พี่สนุกกับการที่ได้ช่วยสวว.หา
รายได้กับน้องปัดมาก เพราะไม่ว่าพี่จะขออะไร ปัดจัดได้ทุกอย่าง เช่น ปัดจัดท�า
ผ้าขนหนู แต่พ่ีขอให้ปัดเปลี่ยนลาย ปัดก็ OK พี่ขอถ้วยบู้บี้ ปัดก็ OK ขอเบิกเงิน
ส�าหรับจัดกระเช้าส�าหรับผู้มีอุปการคุณ ปัดก็ OK etc. ปัด OK ทุกสิ่งทุกอย่าง
พี่ “ปัดจ๋า” ไป ปัดก็ “จ๋าพี่” มา
วันนี้ ไม่มี “จ๋าพี่” จากน้องปัดแล้ว พี่ดีใจที่ได้พบ ได้รู้จัก และ ร่วมงานเพื่อช่วย
สวว.ด้วยกัน แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ของชีวิต แต่ You will always be in
my heart .. ของพี่ด้าคนนี้ และพี่ๆ น้องๆ สวว.ทุกคน

หอยสังข์
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ครัวกระโปรงแดง

สมัยก่อน ตอนอยู่โรงเรียนประจ�าแล้วได้กลับบ้าน เรามักจะไปคุยโวให้คุณป้า
ที่บ้านที่ท�ากับข้าวให้ทานฟังว่า อาหารที่โรงเรียนอร่อยอย่างโน้นอย่างนี้
คุณป้าก็จะบอกว่า “อร่อยเพราะหิวละมั้งลูก ….”

อร่อยเพราะหิว
หรืออย่างไรแน่ ?!?

เรื่อง ฤธัยชนก มณีวัต 108
ภาพ สมาคมครูและผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ก็อาจจะจริงอยู่บ้าง เพราะสมัยก่อนเราอยู่โรงเรียนประจ�ากันอย่างอดอยากจริงๆ โรงเรียนไม่อนุญาตให้มีขนมมาขายแต่อย่างใด ต้อง
ด�าเนินการซุกซ่อนเอาเข้ามาเองตามความสามารถของแต่ละคน ซ่อนขนมมาในถุงเท้า (เพราะปั้นมาเป็นก้อน) ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋า
เสื้อผ้า กระเป๋านักเรียน หรือปีนป่ายเก็บลูกเชอรี่ เอาหินปาฝักมะขามให้หล่นลงมา เปรี้ยวและฝาดจะตาย ก็ไม่รู้กินกันท�าไม บางคนปีน
ขึ้นดาดฟ้าตึกวิทย์เพื่อไปนั่งยองๆ สั่งก๊วยเตี๋ยวของเจ๊กที่เข็นรถมาขายที่ซอยข้างๆ ให้คนขายโยนถุงก๊วยเตี๋ยวขึ้นมา รับได้แล้วก็จนด้วย
เกล้าว่าจะไปแอบกินที่ไหนดี ในที่สุดก็ได้ยืนกินในส้วมอย่างปลอดภัยและโรแมนติคที่สุด เป็นต้น หนักๆ เข้าก็มีคนไปขโมยเกลือหรือ
เศษมะพร้าวที่เขาขูดแล้วเหลือๆ จากโรงครัว มาแอบละเลียดทาน มันเป็น The Hunger Games การต่อสู้เพื่อความมีชีวิตรอดแบบมันๆ
อย่างแท้จริง
รค์อาหารรสเด็ดให้พวกเรา
สร
ง
ั
ร
้
ได
นา
ฒ
ั
วว
ชา
ว
รั
ค
่
แม
า
ว่
แต่ก็ขอยืนยันนั่งยัน
บอกอยู่แล้วว่า ส่วนผสมมีอะไดร
ก็
อ
่
ชื
ก
ั
ษผ
เศ
อ
้
นื
ษเ
เศ
กง
งแ
า
่
อย
ทานจริงๆ ยกตัว
ติจึงเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมได้ขนา
ชา
รส
ไม
า
�
ท
่
แต
ย
เล
ไร
อะ
ศษ
เ
ิ
มพ
ปฆาตกรรมนกมาทาน
บ้าง ไม่ได้มีควา
าไ
เร
า
ว่
ใจ
ตก
า
่
อย
งๆ
อ
น้
ว
ยา
อ
ื
นั้น แกงเผ็ดสับนกกับมะเข ะไรสักอย่างหนึ่ง) ซึ่งโปรดอย่าถามว่าแล้วท�าไมเรียก
มันคือปลากราย (หรือปลาอ แกงคั่วสับปะรดและวิญญาณหอยแมลงภู่ เอาน่า แม้
นก แต่อร่อยเลิศล�า้ ก็แล้วกัน ูกใจมาจนป่านนี้ แกงเผ็ดพวกนี้เข้ากันดีกับหมี่กรอบ
จะมีแต่วิญญาณแต่ก็ถูกปากถหรือ ปลาก้อน แบ่งกันทานนัวเนียในโต๊ะ เลื่อนกับข้าว
หัวไชโป๊วผัดกะทิ ย�าวุ้นเส้น ย
ไปมาหลายๆ รอบสนุกจะตาว เวลาไปงานโรงเรียนแล้วมีการจัดอาหารโรงเรียนให้
บัดนี้ เราเป็นผู้ใหญ่แล้ แล้ว แต่กลับรู้สึกว่า ย�าทวายและก๊วยเตี๋ยวแดงมี
ทาน ไม่ต้องนั่งเกร็งๆ กับพีว่่ๆาแต่ก่อน กล้วยเชื่อม มันเชื่อม มีปริมาณมาก ตักได้
เสน่ห์และมนต์ขลังน้อยลงก องๆ จะขอจากโต๊ะข้างๆ แล้ว และไม่ต้องทานเคล้า
ตามใจ ไม่ต้องเหลือบๆ จ้
เสียงดุจากครูเวรแล้ว... งจริงๆ รึเปล่าน้อ...
แต่ เอ๊ะ. มันอร่อยน้อยล ะว่า อาหารของวัฒนาอร่อยเพราะหิว อร่อยเพราะ
ขอเชิญ vote มาได้ที่ บก. ค่าะมันอร่อยจริงๆ เป็นอมตะนิรันดร์กาล
พร
บรรยากาศพี่น้อง หรืออร่อยเเด
5)
(เมล์บก. ล้นก็ห้ามว่ากัน ้อ 55
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ปัดจัดครั้งสุดท้าย....

เรื่อง ชูพรรณ โกวณิชย์ 105
ภาพ แฟนน�้า118

ให้เพื่อนพี่น้องวัฒนาสนุกสุดๆ
“พี่ชู. จะไปไหน.ก่อนจะเข้าประชุม แวะมาคุยกันก่อนค่ะ”
น้องปัดส่งเสียงจากห้องท�างานพร้อมกวักมือเรียกดิฉัน
“โบรชัวร์ของโบว์ลิ่งใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราช่วยกันแจก ส่วนถ้วยรางวัล
พีด่ า้ และพีๆ่ ได้ชว่ ยกันถือเตารีดไปไถกัน พีแ่ อ๊ะให้มา 1 ถ้วยค่อยยังชัว่ หน่อย
ค่าใช้จ่ายเหมาโบว์ลิ่งช่วงเช้าทางจอห์นนี่จะตอบกลับมาอีกที ปัดไปขอ
สปอนเซอร์น�้ามาแล้ว ทางช้างเค้าให้มา เราจะได้ประหยัด ปีนี้อยากให้มี
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กับน้องชาย เป็นกลุ่มแรกที่น�าเอา
ก�าไรมากๆ เพราะเราไม่รู้จะจัดกอล์ฟไหม นี่ปัดก็จองสนามกอล์ฟไว้นะพี่
จะยกเลิกดีไหมพี่คิดว่าไง อาหารกลางวันเอาแบบข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง กีฬาโบว์ลิ่งเข้ามาในประเทศไทย โดยเปิด “อโศกโบวล์” ในซอย
และกระเพาะปลาเจ้าอร่อยๆ ดีกว่า อ้อ! มีขนมหวานอีกอย่างค่ะ ปีนี้ว่า อโศก เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว
คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ นายกฯ สวว.ปัจจุบัน เป็นคนแรกที่จัด
จะท�าเหรียญสนุกๆ ไว้แจก เช่น ไก่โห่.ใจเด็ก.ล้างท่อ ข�าๆ ดี ประชุม
สวว. พี่ไปได้รึเปล่า ไปไม่ได้เดี๋ยวปัดมาส่งข่าวกับพี่แล้วกันว่าเราต้องช่วยกัน โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ
ท�าอะไร” น้องปัดร่ายยาว
ทันทีที่เมื่อพิมพ์โบรชัวร์เสร็จ เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น “ฮัลโหลพี่ชู งาน
ศิษย์เกียรติยศน่ะ ปัดไปไม่ได้ ลูกแข่งฟันดาบ ฝากโบรชัวร์ไปให้พี่ด้า
แล้วพี่ก็ขายทีมด้วยนะเพราะปัดไปไม่ทัน”
หลังงานศิษย์เกียรติยศ น้องปัดตามงานทันที “พี่เป็นไงบ้าง เจอพี่ๆ เยอะ
ไหมคะ” ดิฉันก็ได้ตอบไปว่า “มากันเยอะเลย พี่แจกไปแล้วนะ หลายรุ่น
พี่ด้าวางหน้างานแล้วพี่ด้าพูดหน้าไมค์ พี่กับน้องแอ๋มก็เดินตามโต๊ะทั้งแจก
และประชาสัมพันธ์เชิญชวน” “ดี..พี่เค้าจะได้มาเจอเพื่อน และพี่ๆ น้องๆ กัน”
น้องปัดว่า
19 ก.ค. Wattana Big Bowl 2014 ส�าเร็จลุล่วงด้วยเสียงเฮฮา รอยยิ้ม
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช มาให้ก�าลังใจแก่ชาววัฒนา
อบอุ่นกอดกันกลมอีกครั้ง น�าทีมโดยน้องปัด ในฐานะประธานจัดงานปีที่ 2
พร้อมกรรมการสวว.ลูกทีมคนส�าคัญ พี่ด้า พี่ชู น้องแอ๋ม

TIP

น้องปัดรักงานทุกงานของสวว. เธอสนุกสนานที่ได้เป็น
แม่งาน และมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของพี่ๆ น้องๆ เพียง
6 วัน หลังงานสนุก พวกเราก็ต้องไปงานสุดแสนเศร้า…
เราไม่ต้องการสไตร๊ค์ด้วยความเศร้าแบบนี้เลย..
พวกเรารักเธอจริงๆ ปัด..กฤตยา ล�่าซ�า
พี่ชู กับ น้องปัด
ภาพที่ระลึกสุดท้าย

อ.จ.วรรณดี คันธวงศ์ ประธานตัดริบบิ้น
พร้อมแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ทีมงานทะเบียน
ช่วยงานอย่างขันแข็ง
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Life is beautiful

ชีวิตที่เป็นเหมือน “ล�าธารเล็กๆ”

ดร. แพง ชินพงศ์ วัฒนา 110

The Little Stream

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่พวกเราชาววัฒนาล้วนคุ้นเคยและร้องกันได้ทุกคน แต่ใครจะรู้บ้างว่า
ฟรานซิส เจน ครอสบี (Fanny J. Crosby) ซึ่งเป็นผู้ที่แต่งเนื้อร้องเพลง “ล�าธารเล็กๆ” (“Give”
said the little stream) นี้ เป็นคนตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่อยู่ในวัยทารก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
สิ่งนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อพรสวรรค์ของท่านแต่ประการใดเลย เพราะโดยตลอดชีวิตของท่านผู้นี้
ได้แต่งเพลงส�าหรับร้องในโบสถ์ไว้ถึงประมาณ 8,000 เพลงด้วยกัน
เพลง “ล�าธารเล็กๆ” เป็นเพลงที่มีเนื้อหาง่ายๆ แต่ซ่อนความหมายที่ละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง
ไพเราะกินใจ เนื้อหาของเพลงนี้ ฟรานซิสต้องการจะบอกกับเราว่า ชีวิตของเราทุกคนควรจะเป็น
เหมือนกับล�าธารเล็กๆ ที่ด�าเนินอยู่ด้วยการให้ด้วยใจยินดี ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปันต่อคน
ทุกคน ในทุกๆ ที่และทุกเวลา โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
ในชีวิตของเราที่ต้องรู้จักและพบเจอกับคนมากมาย อาจมีเพียงคนไม่กี่คนที่ท�าให้รู้สึกว่าเรา
โชคดีเพียงใดที่เสี้ยวหนึ่งในชีวิตของเรานั้นได้มีโอกาสรู้จักกับคนที่มีชีวิตเหมือนล�าธารเล็กๆ ที่ใส
สะอาด มีคุณค่าและมีประโยชน์ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในคุณค่าที่ปรากฏอยู่ใน
ชีวิตของคนเหล่านั้น ดังเช่นชีวิตของบุคคลสองท่านที่ผู้เขียนได้มีโอกาสรู้จักในฐานะรุ่นน้องวัฒนา
และร่วมงานด้วยในคณะกรรมการสวว. ซึ่งอยากจะกล่าวถึงด้วยความเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง
ล�าธารเล็กๆ พูดว่า “Give,”
Said the Little Stream
ค�าร้อง : Fanny J. Crosby (1820 - 1915)
ท�านอง : William B. Bradbury (1816 - 1868)
ล�าธารเล็กๆ พูดว่า โอจงให้ โอจงให้
ล�าธารเล็กๆ พูดว่า เราจงให้ จงให้เสมอ
ฉันรู้ฉันเล็ก แต่ฉันไปสู่ที่ใด ฉันท�าทุ่งนาเขียวชอุ่ม
เราจงให้ด้วยใจยินดี เราจงให้ด้วยใจยินดี
ยินดี ยินดี ยินดีให้ ยินดีให้ทุกวัน
“Give,” Said the Little Stream
“Give,” said the little stream,
“Give, oh! give, give, oh! give.”
“Give,” said the little stream,
As it hurried down the hill;
“I’m small, I know, but wherever I go
The ields grow greener still.”
Singing, singing all the day,
“Give away, oh! give away.”
Singing, singing all the day,
“Give, oh! give away.”
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ท่านแรก คือ คุณศิรพร กฤษณกาญจน์ (เปอรูมาล) นักเรียนวัฒนารุ่น 99
คุณศิรพรหรือพี่แดง เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อผู้อื่น เข้มแข็ง ขยัน
อดทน และมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างมาก
ท่านที่สอง คือ คุณกฤตยา ล�า่ ซ�า นักเรียนวัฒนารุ่น 107
คุณกฤตยาหรือพี่ปัด เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นคนมีน�้าใจกว้างขวาง เสียสละ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความตั้งใจทุ่มเทในการท�างานเพื่อส่วนรวมอย่างที่สุด
ทั้งสองท่านที่ได้กล่าวถึงนี้ นับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากยิ่งต่อสังคมและโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัยของเรา แต่เป็นที่น่าเสียดายและน่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านทั้งสองได้จากเราไปอยู่
ในแดนสงบแล้วในเวลาไล่เลี่ยกัน จึงน�ามาซึ่งความอาลัยรักของชาวสวว.และชาววัฒนาที่ได้มี
โอกาสใกล้ชิดเป็นอย่างมาก
หากเปรียบชีวิตของคนเราเหมือนกับล�าธารเล็กๆ ก็คงเป็นล�าธารที่ไหลผ่านกาลเวลามาไม่น้อย
บางครั้งล�าธารชีวิตของเราก็ไหลเรื่อยไปอย่างราบรื่น สงบ ร่มเย็น สุขสมหวัง แต่บางครั้งก็อาจ
ไหลลดคดเคี้ยว ผ่านเกาะแก่ง ผ่านอุปสรรคปัญหามาด้วยความทุลักทุเล แต่ไม่ว่าล�าธารชีวิตของ
เราจะเป็นเช่นไร สิ่งที่เราต้องระลึกถึงและทบทวนอยู่เสมอคือ เราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างมีประโยชน์
และมีคุณค่าบ้างหรือไม่ เราสามารถเป็นล�าธารที่บริสุทธิ์ ใสสะอาดและมีประโยชน์ต่อผู้คนและ
สรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบ้างไหม หรือเราเป็นเพียงล�าธารที่นิ่ง ขุ่น สกปรก เต็มไปด้วยวัชพืชและ
เลนตมที่ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเท่านั้น
ขอบคุณอย่างที่สุดส�าหรับชีวิตของคุณศิรพร กฤษณกาญจน์ (เปอรูมาล) และคุณกฤตยา ล�่าซ�า
ที่ชีวิตของท่านทั้งสองเปรียบเหมือนล�าธารเล็กๆ ที่มีคุณค่า งดงามและมีประโยชน์ต่อทุกผู้ทุกคน
ที่อยู่รอบตัว คุณความดีและทุกสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อสังคม ผู้คนรอบข้างและโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัยของเรานั้น จะจารึกอยู่ในใจของพวกเราสวว.และชาววัฒนาทุกคนไปตลอดกาล
ด้วยรัก เคารพ และระลึกถึงเสมอ
ดร.แพง ชินพงศ์ (วัฒนารุ่น 110) ในนามของกรรมการสวว. ปี (56-57) รุ่นเดียวกับพี่แดงและพี่ปัด

ศิรพร กฤษณกาญจน์ (เปอรูมาล) หรือ แดง
5 พฤศจิกายน 2498 - 5 มิถุนายน 2557

บิดา
มารดา
น้องชาย
สามี
บุตรี 2 คน

นายบุญศรี กฤษณกาญจน์
นางบ�าเพ็ญ (ณ นคร) กฤษณกาญจน์
นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
นายคาลาย เปอรูมาล
นางสาวศรินญาณ์ เปอรูมาล (ดิว) 124
นางสาวศิราวดี เปอรูมาล (จอย) 136
การศึกษา
อนุบาล-ม.ศ.5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การท�างาน
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ�ากัด
(น�้ามันพืชทิพย์) (2522-2524)
บริษัท ฟิลลิปส์ ปิโตรเลียม ประเทศไทย จ�ากัด
(2525-2527)
บริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลั่ม
(ภูเก็ต-ระยอง) จ�ากัด (2527-2533)
บริษัท ซีคอน สแควร์ จ�ากัด (2533-2539)
บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ�ากัด (2539-2543)
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)
หรือ RPC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน
โดยด�ารงต�าแหน่งสุดท้าย กรรมการผู้จัดการ
ต�าแหน่งในสวว. อุปนายกที่ 2 และเหรัญญิก
ศิษย์วัฒนาวิทยาลัยรุ่น 99
ตลอดระยะเวลาการท�างาน คุณศิรพรเป็นแบบอย่างของผู้
ที่มีความตั้งใจท�างานอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นคนอัธยาศัยดีและ
วางตัวเหมาะสม จึงเป็นที่นับถือและเคารพรักของเพื่อนร่วมงาน
ในทุกบริษัท ท่านเป็นคนมุ่งมั่นในการท�างานอย่างสูง เพื่อให้งาน
ส�าเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง แม้จะต้องกลับบ้านดึกดื่นอยู่เสมอๆ
แต่ทุกคนในครอบครัวไม่เคยได้ยินเสียงบ่นว่าเหนื่อยหรือท้อจาก
การท�างานเลย

กฤตยา ล�่าซ�า หรือ ปัด

2 กันยายน พ.ศ. 2506 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
บิดา
มารดา
พี่สาว
สามี
บุตรี 1 คน
การศึกษา

นายยุตติ ล�่าซ�า
นางโกสัลล์ ล�า่ ซ�า
นางจิตกานต์ ล�าซ�่า จันทรวิโรจน์
นายเรโต้ กาสเทลลาซซี่
นางสาวเรยา กาสเทลลาซซี่
อนุบาล-ม.ศ.3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดม
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(สาขาธนาคารและการเงิน)
ปริญญาโทด้าน MIS มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การท�างาน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จ�ากัด
(2531-2535) เจ้าหน้าที่-ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย
บริษัท ภัทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
(2536-2538) ผู้อ�านวยการฝ่ายผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ปี 2541 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ปี 2542-2543 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
ปี 2544 เป็นกรรมการผู้จัดการ
ปี 2551 บริษัท ภัทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
ควบรวมกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด
จึงด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2555 ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัทเมืองไทยประกันภัย แต่ยังคงด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในคณะอ�านวยการบริหารและกรรมการ
ของบริษัทอยู่
ต�าแหน่งในสวว. กรรมการฝ่ายหารายได้
ศิษย์วัฒนาวิทยาลัยรุ่น 107
คุณกฤตยา เป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่าย ติดดิน เอาใจใส่การท�างาน
พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ท่านเป็นคน
อบอุ่น มีเพื่อนฝูงมากมาย ให้ความสนใจและช่วยเหลือทุกคนทุกเรื่อง
คุณกฤตยา ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 7 ผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นพรีเซนเตอร์
ในแคมเปญ ‘Canon, It Works! Say it forward’ ของบริษัท แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด จากที่เป็นนักบริหารหญิงที่ให้ความ
ส�าคัญด้านการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
และให้ความส�าคัญด้านบุคลากร ส่งเสริมให้มีจริยธรรม และมีความสุข
ในการท�างาน
Wanglang -Wattana
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140 ปีวัฒนา “สายใยรักแห่งวัฒนา
มุทิตาจิตอดีตผู้บริหาร”

เรื่อง พี่สาว 105 ภาพ อจ.ภาสกร อักษรกุล

หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 140 ปีกุลสตรีวังหลัง-วัฒนา
ทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สายใยรักแห่งวัฒนา มุทิตาจิตอดีตผู้บริหาร”
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
รวมถึงทุกสมาคมฯ มูลนิธิฯ เสาหลักของวัฒนา ได้รับเชิญไปร่วมงานส�าคัญครั้งนี้

ความสนุกสนานเริ่มจากแห่กลองยาวอดีตท่านผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน อจ.วรรณดี
คันธวงศ์ ศิษย์วว.รุ่น 66 อจ.ฉันทนา เทือกสุบรรณ ศิษย์วัฒนารุ่น 75 อจ. เสริมศรี
ไชยเศรษฐ์ ศิษย์วัฒนารุ่น 86 และอจ.พรรณมหา วุฒิวโรภาส ศิษย์วัฒนารุ่น 86 เข้า
สู่ห้องประชุมนีลสันเฮส์ ในงานมีการนมัสการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า พวกเรา
ชมวิดิทัศน์ท่านผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน ท�าให้เราทราบว่าผู้บริหารทั้งสี่มาจาก 4 ภาคของ
ประเทศไทย เริ่มจากอจ.วรรณดีท่านเป็นคนล�าปาง อจ.ฉันทนาคนจังหวัดตรัง
อจ.เสริมศรีจากเพชรบุรี และ อจ.พรรณมหาคนนครพนม ราวกับตั้งใจมาอยู่ตรง
ใจกลางที่กรุงเทพมหานครร่วมเป็นผู้บริหารที่ท�าให้วัฒนาวิทยาลัยของเรารุดหน้ามา
จนทุกวันนี้
วันนั้นพวกเราปรีดิ์เปรมอิ่มอกอิ่มใจได้ชมการแสดงจาก 4 เหล่าภาคโดยคุณครู
ทุกแผนก บุคลากรของโรงเรียนทุกกลุ่มอย่างอลังการสวยเลิศไม่มีที่ติ เสื้อผ้าหน้าผม
ทุกท่านจัดเต็ม ทุกใจของชาววัฒนาช่วยกันถักทอสายใยรักเหนียวแน่นร่วมแสดง
มุทิตาแด่ครูผู้เป็นอดีตผู้บริหารโรงเรียนอย่างซาบซึ้ง ความงดงามแสนสนุกสนาน
อย่างนี้ท�าให้มั่นใจว่าเพราะคณะครูและผู้บริหารสร้างสรรค์นี่แหละ..ศิษย์วัฒนาถึง
ได้ครีเอทเก่งในทุกๆ เรื่อง

3 อดีตผู้บริหาร

ท่านผู้หญิงสุมาลีและ BD เลดี้ทั้ง 3 ท่าน

คณะครูประถมแห่ตุงมาร่วมมุทิตา
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คณะนักร้องคุณครูของวว.

การแสดงทางภาคเหนือ

Wattana Today

“ทุกคนในห้องนี้
ไม่มีใครสำาคัญหรอกค่ะ
คนที่สำาคัญที่สุดคือครู
เพราะนอกเหนือจากพ่อแม่แล้ว
ครู อาจารย์นี่แหละ
ที่จะสร้างคนและนำาทาง
สู่ความสำาเร็จได้..”

เกียรติยศและคุณธรรม ของขวัญชิ้นส�าคัญ
สุดยอดศิษย์วัฒนา มอบแด่โรงเรียน 140 ปี

เรื่อง พิมพ์สุจี ภาพ ป๊อบ 103 จ๋อ 104

เพราะวัฒนาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตกุลสตรีชั้นน�าของประเทศ มาปีนี้เป็นปีที่
140 ปี 2557 มีน้องใหม่เลขประจ�าตัว เป็นจ�านวนนับ 17000 กว่าแล้ว ด้วยความ
เป็นโรงเรียนเก่าแก่มีอายุยืนยาว จึงเป็นที่แน่นอนว่า โรงเรียนเราผลิตท่านผู้หญิง
คุณหญิง มากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และมีสุภาพสตรีระดับแถวหน้า
ในทุกสาขาอาชีพมากมายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศิษย์วัฒนา
เป็นที่น่ายินดียิ่งในปี 2557 คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล (ศิษย์วัฒนารุ่น
104) ได้รับต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม
นี้ คุณชลาใส ราชกิจภารวิสัย (ศิษย์วัฒนารุ่น 104) ได้เป็นเลขาธิการท่านรมต.กอบกาญจน์ และคุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู (ศิษย์วัฒนารุ่น
99 และอดีตนายกสวว.ฯ) ได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นอกเหนือจากนี้ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “วันสตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช 2557” ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย พลังสามัคคี.
สู่สากล” พร้อมมอบรางวัลสตรีดีเด่น ประจ�าปี 2557 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลที่มีการเฉลิมฉลอง
โดยปีนี้มีศิษย์วัฒนาได้รับเกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่น ถึง 4 ราย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบด้วยผู้ที่ทา� คุณประโยชน์ต่อสังคม
และเป็นที่รู้จักในวงสังคมได้แก่ ดร.สายสุรี จุติกุล (ศิษย์วัฒนารุ่น 70 และศิษย์เกียรติยศ ปี2557) คุณ
ถ่ายเถา สุจริตกุล (ศิษย์วัฒนารุ่น 75 และศิษย์เกียรติยศปี 2556) คุณลานทิพย์ ทวาทศิน (ศิษย์วัฒนา
รุ่น 93 และศิษย์เกียรติยศปี 2556) คุณชฎาทิพ จูตระกูล (ศิษย์วัฒนารุ่น 104 และศิษย์เกียรติยศปี
2557)
นอกจากนั้นยังมีศิษย์วัฒนาที่ได้รับความไว้วางใจ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ คือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ (ด้านการศึกษา) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (ด้าน
สังคม) และมีศิษย์วัฒนาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติคือ คุณชัชนาถ เทพธรานนท์ และ คุณมีชัย
วีระไวทยะ และ คุณนวลพรรณ ล�า่ ซ�า (ศิษย์วัฒนารุ่น 109) เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ได้จัดงาน สุดยอดศิษย์เกียรติยศ เพื่อ
แสดงความยินดีกับศิษย์วัฒนา ที่ประสบความส�าเร็จระดับสูงของประเทศในปี 2557 นี้ ในนามของ
ชาววัฒนาทุกคน ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านได้นา� เกียรติยศมาสู่โรงเรียน เสมือนหนึ่งของขวัญชิ้นส�าคัญมอบให้ในโอกาส
ครบรอบ 140 ปีการก่อตั้งกุลสตรีวังหลัง-วัฒนา
ดั่งวาทะท่านรมต.กอบกาญจน์ที่กล่าวว่า “ทุกคนในห้องนี้ไม่มีใครส�าคัญหรอกค่ะ คนที่สา� คัญที่สุดคือครู เพราะนอกเหนือจากพ่อ
แม่แล้ว ครู อาจารย์นี่แหละ ที่จะสร้างคนและน�าทางสู่ความส�าเร็จได้..” อันเป็นเกียรติยศและคุณธรรมที่มอบแก่โรงเรียนและครู
อาจารย์ อย่างแท้จริง
Wanglang -Wattana
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Letter to friends
เบียร์ ยุ้ย เจื้อย และน�้าเพื่อนรัก
เหนื่อยบ้างไหมจ๊ะเพื่อนทั้ง 4 ของแอ๋ม เพื่อนๆ รุ่น 118
เป็นห่วง
ตอนนี้เบียร์คงจะมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น ได้ช่วยพี
Heart of Wattana หารายได้ให้โรงเรียนอย่างสนุกสนา ่พิมพ์ใจจัดงาน
ธุรกิจมากมายงานล้นมือ ล้นกระเป๋า ไม่เป็นไรนะแอ๋มกับ นแน่เลย ยุ้ยล่ะ
พร้อมรับการสนับสนุนจากยุ้ยเสมอ อิ..อิ. เจื้อยก็คงยุ่ง พี่ๆ น้องๆ สวว.
มากหน่อย เพราะเป็นทั้งรุ่นน้องวัฒนาฯ และรุ่นน้องศศินฯกับงานสมาคมฯ
นายกฯ พี่แอ๊ะ และขอแสดงความยินดีด้วยกับน�้าที่ท�าให้ร สถาบันเดียวกับ
คนใหม่ ฝากขอบคุณคุณพ่อมือใหม่ด้วยที่ช่วยเป็นตากล้อ ุ่น 118 ได้หลาน
งจ�าเป็นใน สวว.
ตั้งหลายงาน
แอ๋มส่งรูปตึกมัธยมที่เราเคยเรียนมาให้ดู อาคาร 191
ซ่อมแซมเสร็จแล้วมาให้ดูแทนค�าขอบคุณเพื่อนๆ ทั้ง 4 9 บูรณะ
โรงเรียนมาตลอด อะไรๆ ก็เบียร์ อะไรก็ยุ้ย อะไรๆ ก็ คนที่มีส่วนช่วย
(แฟน) น�้า นี่ถ้าไม่มีเพื่อนๆ ช่วย แอ๋มคงเหนื่อยหืดขึ้นแน่เจื้อย อะไรๆ ก็
สวยมาก ไปชมมาหรือยัง ไว้นัดกันทั้งรุ่นไปถ่ายภาพหน หน้าตึกมัธยม
้า ร.ร.กันนะ
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
รักจากแอ๋ม

เบียร์ สุกุมล คุณปลื้ม
ยุ้ย
ปภัชญา สิริวัฒนภักดี
เจื้อย อตินุช ตันติวิท
น�้า
ชญญกาญจน์ ด่านตระกูล
สนับสนุนงานวารสารวังหลัง-วัฒนา
โดยแอ๋ม พิชญา บูรพวงศ์ รุ่น 118

