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Beneath the Tammarind Tree
สวนสร้างสรรค์ของวัฒนา ยาของครู
สวนสวยช่วยโลกประหยัด
ข้าวต้มเบญจรงค์ เมนูใหม่ของวัฒนา
Wattana Today ลูกไม้หล่นใต้ต้น
ป้าลุยสวน Life is Beautiful
และเรื่องราวข่าวสาร จาก สวว.

เพราะเราเชื่อว่าการใส่ใจเรียนรู้
จะเป็นพลังส�าคัญน�าไปสู่การพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่ชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน
ด้วยความปรารถนาดีจาก

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

หน้านายก สวว.

สารบัญ

สวัสดีค่ะ พี่น้องชาววัฒนาที่รักทุกท่าน

Happening @ WWA

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว กิจกรรมสวว.วนเวียนเป็น
วัฏจักรเช่นเดียวกับสายใยชาววัฒนาที่ไม่เคยขาดกัน วนไป
วนมาเหนียวแน่นขึ้นกว่าเดิม
สายใยอันมีคุณค่ายิ่งที่จะผูกพันอีกหนึ่งอย่าง ที่อยากจะให้
ศิษย์วัฒนาวิทยาลัยทุกคน มีไว้ในครอบครองนั่นคือสมุดภาพ
“วังหลัง-วัฒนา เล่าขานต�านาน 140 ปี” รวบรวมภาพจากศิษย์
วัฒนาหลากหลายรุ่น เพื่อเก็บไว้เป็นต�านานโดยสวว.จัดท�าขึ้น
อย่างพิถีพิถันงดงาม อีกสิบปียี่สิบปีหนังสือนี้ยังอยู่และเป็นต�านานเล่าขานแก่ลูกหลาน
รุ่นต่อๆ ไปอย่างแท้จริง ซึ่งท่านสามารถสั่งจองได้ที่ส�านักงานสวว. โทร.02-254-2364
กิจกรรมที่เราไม่อยากให้ชาววัฒนาพลาดเลย คือ งาน 94 ปี อาจารย์วรรณดี
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋สไตล์ล้านนา ทางสวว.ขอโอกาสนี้เชิญทุกท่านมาร่วมรับประทาน
อาหารทางเหนือ และร่วมกันอวยพรวันเกิดคุณครูที่รักของเราในวันอาทิตย์ที่ 18
ตุลาคม นี้นะคะ โดยกรุณาโทรจองที่นั่งที่ส�านักงานสวว. ก่อน 5 ต.ค. นี้ค่ะ
สุดท้ายนี้ วารสารเล่มนี้อาจจะช้าสักนิด แต่ช้าๆ ได้พร้าเล่มงามหลายเล่มนะคะ
สวว.ได้ริเริ่มโครงการน�าน้องๆ นักเรียนปัจจุบันมาอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท�า
หนังสือ โดยฝ่ายสาราณียกร คุณสุจีพันธุ์ สังขดุลย์ เป็นผู้ด�าเนินโครงการ เชิญ
วิทยากรด้านต่างๆ มาให้ความรู้ Wanglang-Wattana Junior Journal # issue 1
เล่มนี้เป็นสิ่งที่พี่ๆ ภูมิใจมากที่มีศิษย์วัฒนารุ่นปัจจุบันมาช่วยงานสมาคมฯ ท�าให้
วารสารเล่มนี้ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณมากค่ะ
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สวนสร้างสรรค์ของวัฒนา
สวนสวยช่วยโลกประหยัด
ข้าวต้มเบญจรงค์ เมนูอาหารเช้าใหม่
ที่นี่.ที่วัฒนา

ลูกไม้หล่นใต้ต้น

วัฎจักรเสาร์-อาทิตย์ ชีวิตนักเรียนประจ�า
What’s Next

บอกอขอบอก
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร.ขอยืมส�านวนสมัยนี้มาใช้สักนิด กับความเป็นจริงที่ว่าวารสารวังหลัง-วัฒนายังอยู่ค่ะ ขณะที่ วารสารหลายสมาคมฯ
เปลี่ยนเป็นวารสารออนไลน์ไปแล้ว วารสารเล่มนี้ ชื่อ Wanglang-Wattana Junior Journal # issue 1 กองนี้มีกองบรรณาธิการจูเนียร์
น้องวัฒนารุ่น 141 มาช่วยงานวารสาร เป็นนักเขียน ช่างภาพ กระจิบข่าว มากับแนวคิด ฉบับสวนสวยของวัฒนา มาบรรณาการพี่ๆได้สนุก
กับเนื้อหาการน�าเสนอของน้องๆ ที่ช่วยกันท�าอย่างสุดความสามารถ เป็นผลงานที่น่าประทับใจ เชิญติดตามค่ะ
เจ้าของ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบก.จูเนียร์
ติดต่อโฆษณา
ส�านักงาน

สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
อจ.สาลินี วีรเธียร 82 อจ.พรรณมหา วุฒิวโรภาส 86 ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ 101
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สุจีพันธุ์ สังขดุลย์ 105
ดร.แพง ชินพงศ์ 110 ดร.ดวงรัตน์ อินทร 108 กริษฐา อึ้งภากรณ์ 117 มนุญญา ทองทาบวงศ์ 132 วนิชยา กิตติไพศาลศิลป์ 132
พิชชากร พงศ์เมธีกุล 141 ณัฐกานต์ ปัทมอักษร 141 วรินทรัตน์ ตระกูลเกียรติชัย 141 สุธีรา กนกรัตนนุกูล 141
จิรัชยา พฤทธิประภา 141 พิชญ์สินี จริตงาม 141 รุ่งรัชฎ์ ล้อมวัฒนธรรม 141 เกวลิน เจียรอดิศักดิ์ 141
อตินุช ตันติวิท 118
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

Happening @ WWA
งาน The Hearts of Wattana 140 ปี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย น�าโดย
คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ เป็นประธานจัดงาน คุณณ ฤดี เคียงศิริ นายกสวว.
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผจก.และผอ. รร. คุณสุกุมล คุณปลื้ม
คุณลานทิพย์ ทวาทศิน รวมใจเปิดงาน

ชาววัฒนาพร้อมใจกันร้องเพลง Happy Birthday และตัดเค้ก

คุณปัญญชลี เพ็ญชาติ และคุณพวงทอง สัจจาภินันท์
เรื่อง-ภาพ กองบรรณาธิการ

The Hearts of Wattana
140th Year Anniversary
วง Maroon 50s คณะนักร้องน้องใหม่ล่าสุด น�าโดย
กรรัช จ�าเดิมเผด็จศึก มีนักร้องรุ่นพี่ๆ อาทิ
ศรีศัย วิศรุตเวช และพลเรือตรีกมลา แสงไชย

ฮอลลี่ อัมระนันทน์
โชว์ชุดบุษราคัมจากเบสท์เจมส์
โดยคุณวนิชยา กิตติไพศาลศิลป์
ลานทิพย์ ทวาทศิน
โชว์ลีลาศ
ในจังหวะละตินแดนซ์
เศรษฐา ศิระฉายา
ศิลปินแห่งชาติปี 2554
นักร้องรับเชิญ
สีสันของงาน

รักโรงเรียน
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
กับติ๊ก-ชีโร่
มาในฐานะคุณพ่อ
ของลูกสาวชาววัฒนา
4

Wanglang -Wattana

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ชาววัฒนาวิทยาลัย ชื่นมื่นมีความสุขกับงาน The Hearts of
Wattana 140th year anniversary ที่จัดขึ้นที่ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซนทาร่า แกรนด์
เซ็นทรัลพลาซ่า น�าโดย คุณพิมพ์ใจ โพธิภัติ อดีตนายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาเป็นประธาน
จัดงานใหญ่ครั้งนี้ คณะผู้บริหาร ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ นายกสมาคม
ศิษย์วังหลัง-วัฒนา และคุณสุกุมล คุณปลื้ม ในฐานะรองประธานจัดงานและอุปนายกสมาคม
ครูและผู้ปกครองโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผูป้ กครองอย่างคับคั่ง
เต็มอิ่มกับการแสดงบนเวทีมากมาย การประมูลเครื่องเพชร แฟชั่นโชว์ย้อนยุค ภาพการแต่งกาย
ชุดนักเรียนและชุดครูในอดีตจนถึงปัจจุบัน น�าโดย นาตาลี เจียรวนนท์ ยังมี ลานทิพย์ ทวาทศิน
โชว์ลีลาศเท้าไฟอวดพี่ๆ น้องๆ ให้ตาค้างเล่น
ปิดท้ายด้วยการเป่าเค้กวันเกิดของโรงเรียน น�ามาซึ่งความสุขและความรักความผูกพันของ
ชาววัฒนาไม่รู้ลืม

Come on Wattana

บุรพาจารย์ร�าลึก 2558

เรื่อง-ภาพ กองบรรณาธิการ

สุขใจ สุขภาพดี

อีกครั้งที่งาน บุรพาจารย์ร�าลึก 2558 จะได้เป็นที่โจทย์ขาน
ด้วยสปิริตของรุ่น 104 น�าโดย ลิสา นะวงศ์ และ ศศินี ลิ้มพงษ์
สองแม่งานคนส�าคัญเกณฑ์เพื่อนร่วมรุ่นเป็นเจ้าภาพ ชนิดที่ว่า
กรรมการ สวว. กลายเป็นแขกไปเลย นับตั้งแต่การต้อนรับพี่ๆ
น้องๆ การลงทะเบียน พี่น้องซึ่งคนทั้งประเทศเรียกท่านว่า
รัฐมนตรีกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ท่านมอบเวลามาคารวะคุณครู
งานนี้มี คุณหมอเจน ทพญ.เจนจิรา ถิระวัฒน์ เสริฟน�้าให้เอง
คุณครูอาวุโสท่านมาด้วยความเบิกบาน ดีใจได้พบลูกศิษย์ลูกหา
มากมาย พี่ลิสาคอนเฟิร์มได้ถึง 40 ท่าน เมื่อจบช่วงเวลาคารวะครู
ความสนุกสนานก็เริ่มขึ้นเมื่อ พี่คล้ายจันทร์ พันธุ์แมน ลุกขึ้นมา
เป็น Instructor มอบสุขภาพที่ดีแด่คุณครูและพี่ๆ น้องๆ ด้วยเพลง
Rock the boat และ YMCA ห้องประชุมนีลสันเฮส์ เมื่อวันที่ 27
มกราคม จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความกระฉับกระเฉงของ
ครูของเรา
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เรื่อง-ภาพ กองบรรณาธิการ

ในวันลายครามล�้าค่า “แซยิดนางฟ้า”

นางฟ้ารุ่น 86

1

งานลายครามล�้าค่า มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า งานศิษย์
อาวุโส เดิมที่จะจัดกันเดือนเมษายน ช่วงสงกรานต์ เพื่อแสดงความ
ยินดีให้กับพี่วัฒนา มีอายุครบ 7 รอบ (84 ปี) 6 รอบ (72 ปี) และ 5 รอบ
ตามล�าดับ (60 ปี) ที่ผ่านมาจัดรวมกันเรียกงานศิษย์เกียรติยศ เรียกชื่อ
ว่างานศิษย์อาวุโสและศิษย์เกียรติยศ เมื่อจัดรวมท�าให้ความส�าคัญ
ของงานศิษย์อาวุโสน้อยไป เน้นหนักงานศิษย์เกียรติยศ ดร. ณ ฤดี
เคียงศิริ นายก สววฯ คนปัจจุบัน จึงแยกงานศิษย์อาวุโสมาจัดต่างหาก
และตั้งชื่อว่างานลายครามล�้าค่า จากนั้นงานนี้ก็เลยมีแต่เสียงหัวเราะ
ดังมาก ลั้ลลามาตลอดตั้งแต่ปี 2556
2 สาววัฒนาฯ อายุยืนและสวยงาม อายุ 84 ปีเหมือนอายุ 42
อายุ 72 ปี เหมือนแค่ 36 อายุ 60 ปี เหมือนเพิ่งจบมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างเช่น พี่โศภี โชติกพุกกณะ บอกว่าอายุ 84 ปีแล้ว..ใครจะเชื่อ
..โปรดดูภาพ
3 นางฟ้ารุ่นใหญ่ รุ่น 74 แซบเว่อร์ที่สุดในรอบ 140 ปี มี
กลุ่มธงด�าอันเป็นรูปสัญลักษณ์กระโหลกไขว้บนเรือโจรสลัด น�าทีม
โดย ม.ร.ว. วรรณาภรณ์ ศุขเนตร สมสิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ พญ. เพ็ญพรรณ จวงจันทร์ บุรกรรมโกวิท
สุจริต โสรส วิระจิตต์วนรักษ์ และ นฤมล โกมุท (รุ่น 75) สร้าง
วีรกรรมแบบชิลๆ แอบเอาท๊อฟฟี่เข้ามาในโรงเรียน ไปจนถึงแอบ
ชักชวนกันไปดูงานเลี้ยงที่บ้านคุณหลวงประกอบนิติสารที่อยู่ห่างรั้ว
รร.ไปไม่เกิน 100 ม. ยามค�่าคืนช่วงท�าการบ้าน โดยที่คนเฝ้าประตู
ยังรู้เห็นเป็นใจไม่บอกครู. มืดก็มืดแต่ก็เดินกันไปแอบดูงานเลี้ยง
จนแขกเหรื่อในงานข�ากับความแก่นกล้าของสาวจอมแก่นกลุ่มนี้
4 แซยิดครบ 5 รอบ นางฟ้ารุ่น 98 เป็นรุ่นที่มีศิษย์เกียรติยศ
มากที่สุด เป็นข้าราชการระดับสูงที่มีชื่อเสียงอาทิ พญ.คุณหญิงพรทิพย์
โรจนสุนันท์ รศ.พลอากาศตรีหญิงประพิมพร เฉลิมอากาศ คุณวีณา
พงศ์พัฒนานนท์ ดร.อุษาวดี ถาวระ รุ่นห้ารอบนี้นัดกันใส่ชุดนางฟ้า
สีขาว สวมวิกผมหลากสี มาพร้อมกับของที่ระลึกสร้อยมุก (สนับสนุนโดย
คุณสิริพร มุ่งการดี มหธราดล รุ่น 99 เพื่อนร่วมรุ่นของประธานจัดงาน
เพื่อจับฉลากมอบเบิร์ธเดย์เกิร์ลทั้งสามรอบ ผู้โชคดีได้แก่ พี่วิภาวิน
(นาย) รุ่น 98 นั่นเอง
6
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นางฟ้ารุ่น 98

พี่โศภี
งามสง่า
ในวัย 84 ปี

ม.ร.ว. บุตรี วีระไวทยะ
รุ่น 86 กับ ดร.สิริลักษณ์
ผจก.รร.วว.
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ประธานจัดงานแซยิดนางฟ้าปีนี้ ชื่อ พรประภา
พันธ์บูรณะ ด�ารงต�าแหน่งประธานฝ่ายกิจกรรม รุ่น 99 โชว์
ฟอร์มยิ่งใหญ่ ทุ่มทั้งกายทุ่มทั้งใจจัดงานให้พี่ๆ จนท�าลาย
สถิติจ�านวนแขกเหรื่อมางานวันศิษย์อาวุโสและงานอื่นๆ
มากเป็นประวัติการณ์ แถมโชว์พิเศษ คุณหมอบี๋ พญ.ปินัชนี
ชาติบุรุษ สลัดเสื้อกาวน์ และมีดผ่าตัด สวมเสื้อแดงถือไมค์
ร้องเพลงภาษาสเปนชื่อ Pepito โดยมีแดนเซอร์รุ่น 99
สร้างสีสันสุดจ๊าบ
6 งานนีเ้ ด็กวัฒน์รุ่น 100 ซุ่มเงียบนอกจากจะเป็นที่
ปรึกษาและผู้ช่วยผู้จัดงาน กรรัช จ�าเดิมเผด็จศึก และจันทนีย์
อูนากูล พงศ์ประยูร ปลุกกระแสเพื่อนทั้งรุ่น ฝึกเต้น สะบัด
กระโปรงลายจุดหลากสี กระชากวัยเป็นสาวแรกรุ่น ในเพลง
Stupid Cupid น่ารักน่าหยิกยังกะสาวสิบเจ็ด
7 ชาววัฒนาร้องเพลงไพเราะทุกรุ่นทุกวัย นักร้อง
Wattana Alumni Chorus ประสานเสียงเป๊ะตามสูตร เสียง
ประสานนุ่มนวล เรายังได้ฟังเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอจากสาวรุ่น
101 มาเป็นของขวัญให้พี่ๆ งานนี้มีเซอร์ไพรส์ ด้วยมีนักร้อง
ชื่อดัง นภ พรช�านิ บินมาจากซานฟรานฯ มาร้องเพลงฤดูที่
แตกต่าง ให้คุณแม่ พี่ฉันทนา พรช�านิ รุ่น 86 เล่นเอาสาวๆ
วัฒนาเคลิบเคลิ้มชุ่มชื่นใจ

พรประภา พันธ์บูรณะ
ประธานจัดงาน

นภ พรช�านิ ท่ามกลางสาวๆ

Happening @ WWA

หอมฟุ้งขจรขจาย
กับเกียรติยศจากศิษย์วัฒนา
อีกครั้งกับ งานศิษย์เกียรติยศ ประจ�าปี 2558 Wattana Pride &
Prime 2015 ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นับเป็นงานประจ�าปีของ
โรงเรียนกุลสตรีเก่าแก่ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันที่ท�าคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ และน�าชื่อเสียงกลับสู่
โรงเรียน โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานในพิธี ณ
ห้องประชุมใหญ่อาคารนีลสันเฮส์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้
มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่งซึ่งสองในสิบคน คือ รัฐมนตรี
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณนวลพรรณ ล�่าซ�า และอีกหลายท่าน
ศิษย์อาวุโสผู้ได้รับรางวัลศิษย์เกียรติยศ เรียงล�าดับอาวุโส ในปีนี้
น�าโดย ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา รุ่น 92 อดีตผู้บริหาร
การศึกษาของประเทศ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คุณลานทิพย์ ทวาทศิน รุ่น 93 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี รศ.พลอากาศตรีหญิง ประพิมพร เฉลิมอากาศ รุ่น 98
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
คุณวีณา พงศ์พัฒนานนท์ รุ่น 98 สตรีวิชาการด้านการเกษตรผู้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอธิบดีหม่อนไหม ดร.อุษาวดี ถาวระ รุ่น 98 ผู้ทรงคุณวุฒิ
และนักวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านกีฏวิทยา รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก ส่วนผู้ซึ่งถูกจับตามองมากที่สุด
คือ รัฐมนตรีกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นศิษย์วัฒนารุ่น 104 ที่มา
พร้อมกับวาทะที่ท�าให้ชาววัฒนาน�้าตาคลอด้วยความภูมิใจ ที่บอกว่า
การเดินบนทางที่ถูกต้อง “เจริญได้” ด้วยคุณธรรมและศักดิ์ศรีที่
วัฒนาสอน งานนี้มี คุณนวลพรรณ ล�่าซ�า รุ่น 109 “มาดามแป้งคนสวย”
ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย รุ่นนี้ยังเก่งไม่เลิก รศ.จารุณี หงส์จารุ รุ่น 109
อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก และ
คุณเนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ รุ่น 109 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 9 ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎไทย ดญ.กานต์รวี
กีรติโกศลรักษ์ รุ่น 146 ได้รับรางวัลเหรียญทองทีมชาติไทย จากการ
แข่งขัน Asian Junior Figure Skating Challenge 2015

รัฐมนตรีกอบกาญจน์
กล่าวขอบคุณ ผู้ฟังซาบซึ้ง
และภาคภูมิใจยิ่ง

เรื่อง-ภาพ กองบรรณาธิการ

คุณนวลพรรณ ล�่าซ�า ขึ้นเวที
รับรางวัลศิษย์เกียรติยศ

ศิษย์เกียรติยศ 2015 ของวัฒนาวิทยาลัย

นอกจากศิษย์เกียรติยศรุ่นอาวุโส ยังมีศิษย์รุ่นกลางผู้ได้รับรางวัล
เกียรตินิยมจากสาขาวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ น.ส.
รวิสรารัตน์ พิบูลย์ภานุวัธน หรือน้องพรีน ร้องเพลงเก่งและยังเรียน
ได้คะแนนสูงจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
รุ่นเล็กผู้ได้รับคะแนนเต็มร้อยในการวัดผลระดับประเทศ Onet ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 งานนี้เลยมีแต่รอยยิ้ม ความอบอุ่น และความภูมิใจ
กับพี่น้องผองเพื่อนที่เก่งสมเป็นกุลสตรีวังหลัง-วัฒนา ซึ่งสมาคม
ศิษย์วังหลัง-วัฒนาเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี กริษฐา อึ้งภากรณ์ รุ่น
117 เป็นประธานจัดงาน
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Cover Story

Beneath the Tamarind tree
เรื่อง พิชชากร พงศ์เมธีกุล 141 และ ณัฐกานต์ ปัทมอักษร 141 ภาพ เกวลิน เจียรอดิศักดิ์ 141

“วัฒนาล้อมรอบด้วยธรรมชาติ
มีล�าธารป่าไม้ชื่นกมล
ต้นมะขามเรียงล�าดับคอยรับเจ้า
แว่วระฆังหง่างเหง่งวังเวงไกล

ดูสะอาดทั่วไปทุกแห่งหน
เมื่อได้ยลสดชื่นรื่นร่มเอย
ถึงตอนเช้านกกาส่งเสียงใส
ปลุกใครใครให้ลุกขึ้นท�างาน..”

เสียงเพลงศิษย์วัฒนาที่ดังกังวานในยามเช้าชวนให้เราหันไปมองบรรยากาศรอบๆ โรงเรียน ที่ไม่ว่าจะ
ผ่านไปนานเท่าไหร่ ยุคสมัย จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปนานแค่ไหน บรรยากาศของวัฒนาวิทยาลัยก็ยังคงความ
งดงามตามบทเพลงที่เรียบเรียงไว้ทุกประการ ในปัจจุบัน ในยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ท่ามกลางความวุ่นวาย
ในมหานครนั้น ผู้คนมากมายที่เดินสวนกันไปมาฝ่าเสียงดังเซ็งแซ่ และควันพิษ ที่ลอยคลุ้งอยู่ตามท้องถนน
ตึกสูงระฟ้าที่เราต้องเงยหน้ามองจนเมื่อยคอ ผุดขึ้นเต็มพื้นที่ไปหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว รู้ตัวอีกที เรา
ก็ได้พบว่าพื้นที่สีเขียว อากาศที่บริสุทธิ์ ความเงียบสงบทุกวันนี้ น้อยลงอย่างน่าใจหาย แต่ส�าหรับพวกเราชาว
วัฒนาวิทยาลัยแล้ว พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 90 ไร่นี้ ยังคงได้รับความสดชื่นเบิกบานจากพืชพันธุ์นานาชนิด และ
ได้ความสงบร่มเย็นภายใต้ร่มเงาของต้นไม้สูงใหญ่ อยู่อย่างสม�่าเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง
รอบรั้ววัฒนาวิทยาลัยมีต้นไม้มากมายหลากหลายชนิด หากจะกล่าวถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เติบโตเคียงคู่กัน
กับอาคาร 1919 อาคารเรียนหลังแรกที่ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ทุ่มเทแรงกายแรงใจก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเหล่าสตรี
ชาวสยามมาช้านาน ต้นไม้ที่พวกเรามักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือ ‘ต้นมะขาม’ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�าโรงเรียนของเรา
ต้นมะขามถูกน�าเข้ามาปลูกที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโดย นพ.ยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ พระอาจวิทยาคม
ผู้ที่มีส่วนในการย้ายโรงเรียนกุลสตรีวังหลังมาอยู่ ณ ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยปัจจุบัน หลังบ้านพักของพระอาจวิทยาคมที่วังหลัง
ข้างโรงพยาบาลศิริราชนั้น มีต้นมะขามขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ป้าพริ้งแม่บ้านของพระอาจวิทยาคมก็มักจะเก็บมะขามที่ร่วงหล่นมา
นี้ทุกวัน น�าไปท�ามะขามเปียกเก็บเอาไว้ ส่วนเมล็ดก็น�าไปคั่วเก็บไว้รับประทาน เมื่อพระอาจวิทยาคมเห็นดังนั้นก็บอกแก่ป้าพริ้งว่า
ให้เก็บมะขามเหล่านี้ไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า ไม่เคยมีใครบันทึกเอาไว้ว่าพระอาจวิทยาคมนั้นท่านชอบต้นมะขามอย่างไร อาจเป็น
เพราะประโยชน์มากมายทั้งในด้านอาหารการกิน ไปจนถึงคุณสมบัติการเป็นสมุนไพรที่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยบางชนิดได้ หรือบางที
อาจเป็นเพราะต้นมะขามเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความอดทนต่อความแล้ง ต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลประการใดก็ตาม
ต้นมะขามดูจะเป็นที่โปรดปรานของพระอาจวิทยาคมไม่น้อยเลยทีเดียว หลายเดือนต่อมาพระอาจวิทยาคมได้ให้คนงานชื่อ เจ๊กปัก
น�าต้นมะขามปลูกไว้เป็นลังๆ ไม่นานต้นมะขามก็เติบโตงอกเงยสวยงาม ครั้งเมื่อรถบรรทุกอิฐว่างผ่านมาก็จ้างให้น�ากระถางมะขาม
ลงเรือไปส่งที่บางกะปิ ไปโรงเรียนของแหม่มโคล เมื่อไปถึงก็น�าไปปลูกลงไว้ตามท่าน�้าถึงตึกใหญ่ที่ก�าลังสร้าง และนั่นเองคือที่มาที่ไป
ของต้นมะขามที่เรียงรายอยู่ภายในรั้วขาวแดง ซึ่งเปรียบเสมือนสื่อเดียวที่มาจากโรงเรียนวังหลัง ถึงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในปัจจุบัน
8
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นอกจากต้นมะขามแล้ว ภายในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่อีกนานาชนิด ต้นจามจุรี หรือต้นก้ามปูที่แตกกิ่งก้าน
สาขาให้ร่มเงา ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่สวยงามยามผลิดอก หรือแม้กระทั่งยามร่วงโรยลงบนพื้นหญ้าเขียวชอุ่มก็งดงามไม่แพ้กัน พวกรุ่นพี่
ได้เล่าว่าสมัยก่อนนั้นคุณครูได้น�าห่วงยางมาแขวนไว้ที่ต้นก้ามปู ให้พี่ๆ ได้นั่งเล่นเป็นชิงช้า นอกจากนี้ยังได้เดินเก็บเอาใบก้ามปู ฝัก
มะขามมาเล่นอีตักและเล่นขายของกัน เรียกได้ว่านอกจากจะให้ร่มเงา มอบอากาศบริสุทธิ์ให้แล้ว ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ยังเป็นเพื่อนเล่นคนโปรด
ของเด็กวัฒนาอีกด้วย ในปัจจุบันนี้พวกเราไม่ค่อยได้เล่นกับต้นไม้อย่างพี่ๆ เขาเสียเท่าไหร่ ไม่มีชิงช้ายางรถยนต์ให้แกว่งไกวกันแบบแต่ก่อน
แล้ว แต่ต้นไม้เหล่านี้ก็ยังท�าหน้าที่เป็นเครื่องฟอกอากาศ กรองฝุ่นละอองให้พวกเรา ได้ตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ มีบริเวณสนามหญ้าให้
เราได้วิ่งเล่นกันในตอนเช้าๆ เดินถ่ายภาพเก็บรูปสวยๆ ในบรรยากาศธรรมชาติที่หาได้ยากแล้วในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร
วันเวลาเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีหยุดยั้ง ต้นอ่อนที่เคยน�ามาเพาะไว้รอบรั้วขาวแดงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนสูงใหญ่ กิ่งก้านที่แผ่สาขาออกมา
นับไม่ถ้วนบอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนวังหลังจวบจนวัฒนาวิทยาลัย ศิษย์มากมายกว่าร้อยรุ่นก้าวเข้ามา
ศึกษาเล่าเรียน ได้รับการอบรมบ่มนิสัย จนเติบใหญ่และจากไปด้วยความสง่างาม สร้างสรรค์ส่ิงดีงามให้แก่สังคมภายนอก เป็นดั่ง
ต้นมะขามที่มั่นคงและมีประโยชน์มากมายหลายด้าน ทั้งความเข้มแข็งอดทนแม้ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก เป็นที่พักพิงให้แก่ผู้อื่นรอบตัวได้
เป็นร่มเงาที่แผ่ขยายออกเป็นวงกว้าง หยั่งรากลึกฝากความอุดมไว้ในแผ่นดินสืบไป

‘ต้นมะขาม’ (Tamarind dus indica)
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาได้มากมาย ล�าต้นมีเปลือกหนา ผิวขรุขระ สีน�้าตาลอ่อน ส่วนของใบเป็นใบประกอบมีใบ
เล็กๆ แตกออกมาจากก้านใบ มีดอกสีเหลืองเล็กๆ บานออกตามปลายกิ่ง ผลของต้นมะขามเป็นฝักยาวสีน�้าตาล เมื่อฝักอ่อน
เปลือกจะมีลักษณะแข็งกรอบ เนื้อในเป็นสีน้�าตาลเข้มสามารถรับประทานได้มีรสเปรี้ยวหรือหวาน ต้นมะขามนั้นมีความพิเศษที่ซ่อน
อยู่มากมาย นอกจากล�าต้นขนาดใหญ่ที่สามารถให้ร่มเงาเป็นที่พักผิงได้แล้ว ต้นมะขามยังสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ใบอ่อน
ฝักอ่อน ฝักแก่ไปจนกระทั่งถึงเมล็ดมะขามสามารถน�าไปประกอบอาหารได้ มะขามเปียกที่ท�ามาจากมะขามก็ถือเป็นส่วนผสมส�าคัญ
ที่รังสรรค์รสชาติให้กับอาหารและขนมไทยหลากชนิด ต้นมะขามยังมีคุณสมบัติเป็นยาอย่างดี ที่แก้อาการท้องผูก ไอจามมีเสมหะอีกด้วย
ในสายตาของคนทั่วไปมักจะมองต้นมะขามเป็นเพียงแค่ต้นไม้ใหญ่สารพัดประโยชน์ที่มีฝักรสชาติอร่อย แต่ในส�าหรับพวกเราชาววัฒนา
ต้นมะขามอันเป็นสัญลักษณ์ประจ�าโรงเรียนนี้ มีความหมายที่
ลึกซึ้งมากกว่านั้น เป็นสัญลักษณ์ของความอดทน ความแข็งแรง
หากเปรียบดั่งสตรีแล้ว ก็ย่อมเป็นสตรีที่หาใช่มีแต่ความอ่อนหวาน
อ่อนโยน และพรั่งพร้อม ด้วยคุณสมบัติของกุลสตรี แต่ยังคงมี
ความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งพาแก่ผู้อื่น พร้อมที่จะก้าวผ่าน
สถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมั่นคง
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คุณป้าลุยสวน

โดย 1/102

คุณป้าเป็นคนใจร้อน ท�าอะไรต้องได้เดี๋ยวนั้น สะกดค�าว่า “รอ” ไม่เป็น แต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นขึ้น
เริ่มเรื่องตั้งแต่ออกจากงานนั่นแหละ นั่งๆ นอนๆ อยู่บ้านสักพักไม่รู้จะท�าอะไรดี ก็ลองเริ่ม
ปลูกต้นไม้ โดยเริ่มจากซื้อตามรถขายต้นไม้ที่เข้ามาในหมู่บ้าน และเปิดล�าโพงร้องขาย
ข้อความเดียวกันเหมือนกันทุกคัน รดน�้าโดยไม่ใส่ปุ๋ยโดยคิดว่าไม่ส�าคัญ (จนบัดนี้ก็ยังคิดว่า
ไม่ส�าคัญอยู่ ปีหนึ่งใส่ปุ๋ยประมาณ 3 ครั้ง รดได้สักพัก เอ๊ะ! ต้นไม้ก็โตดีนี่นา จึงคิดการใหญ่
ไปสวนจตุจักรดีกว่า
ที่สวนจตุจักรในวันพุธและพฤหัส ต้นไม้เยอะและถูก ค่อยๆ เริ่มซื้อโดยไม่ได้ศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น
ชอบอะไรก็ซื้อเลย ไปมันทุกอาทิตย์เหมือนยาเสพติด อาทิตย์ไหนไม่ได้ไปรู้สึกแปลกๆ แบกต้นไม้เองบ้าง
จ้างรถเข็นบ้าง ขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน เคยแม้กระทั่งแบกแผงไม้ใหญ่ส�าหรับไม้เลื้อยข้ามถนนหน้า อ.ต.ก.
มาแล้วจนรถที่ผ่านไปมารีบหยุดให้ข้าม คิดว่ายายป้าน่าสงสารถูกลูกหลานทิ้งต้องมาแบกของเอง
ต้นไม้ที่ปลูกก็งามบ้างตายบ้าง สังเกตเอาเองว่าอยู่ตรงไหนงามก็จะซื้อมาปลูกเพิ่ม ถ้าตายก็ซื้ออีกประเภท
มาปลูก ลองผิดลองถูกตามมีตามเกิด การรดน�้าตามปกติจะรดช่วงเช้า ส่วนใหญ่ใช้ระบบรดน�้าอัตโนมัติ
ส่วนต้นที่แขวนบนที่สูงหรือในกระถางที่ระบบไปไม่ถึงก็ใช้สายยางรด เคยใช้สายยางที่โฆษณาว่ายืดหดได้
น�้าหนักเบา สะดวก แต่ขาดบ่อยมาก เปลี่ยนมาแล้ว 5 อัน เลยกลับไปใช้สายยางหนักรุ่นโบราณตามเดิม
ได้ออกก�าลังกล้ามแขนไปในตัว การเลือกซื้อหัวรดที่มีคุณภาพและปรับได้หลายแบบก็ช่วยได้เยอะ (ความจริง
ควรประหยัดน�้าโดยการใช้ฝักบัว แต่สังขารไม่อ�านวยเสียแล้ว ป้าขอใช้สายยางก็แล้วกันนะ)
วิธีรดน�้าจากสายยางก็จะรดให้นานๆ นับ 1-630 แล้วเปลี่ยนที่รด หากแต่ว่ามีหลายที่เหลือเกิน นับ
1-1,000 สังขารเรียกร้องให้ต้องหาเก้าอี้มานั่งแทนการยืน การนับเลขแบบนี้คิดเอาเองว่าเป็นการท�าสมาธิ
โดยไม่ต้องหลับตา การรดน�้าชุ่มฉ�่าท�าให้ไม่ต้องรดบ่อย หน้าร้อนก็รดวันเว้นวัน หน้าหนาวก็เว้นสองวัน
แต่เปิดระบบรดน�้าอัตโนมัติทุกวัน ต้นไม้ที่บ้านเคยได้รับรางวัลสวนสวยจากการไฟฟ้านครหลวงมาแล้ว
รางวัลเป็นจักรยาน เรื่องนี้โม้ได้ไม่รู้เบื่อ เคยดูโทรทัศน์เห็นคนดีดกีตาร์ให้ต้นไม้ฟังเร่งการเจริญเติบโต
เราเป็นเด็กวัฒนาคิดว่าร้องเพลงกล่อมท่าจะดี กาลเวลาล่วงเลยไป สังเกตว่าต้นไม้ก็งามเหมือนตอน
ก่อนร้องเพลงจึงหยุดร้อง เพราะสงสารคนข้างบ้าน ใครมาบ้านก็จะบอกว่าสวนสวยจัง บ้านแคบนิดเดียวท�าสวนได้ คนที่
ไม่ชอบต้นไม้และอยากลองปลูก ขอให้มีลูกฮึดเท่านั้นเป็นพอ ปลูกเฉพาะบริเวณเล็กๆ ก่อน แล้วมันจะลามไปเต็มบ้านเองโดยไม่รู้ตัว
เริ่มปลูกอะไรก็ได้ที่ชอบ ต้นไม้ท�าให้มีความสุขได้จริงๆ และใจจะเย็นขึ้น อย่างที่บอกว่าป้าเป็นคนใจร้อน แต่สามารถอยู่กับต้นไม้ได้
เป็นชั่วโมง ขุดดิน แยกกระถาง รดน�้า ตัดแต่งกิ่ง ย้ายต้นไม้ เหงื่อออกดีนักแล ตอนนี้ไปเที่ยวไหนหลายวัน ไม่ต้องห่วงคนที่บ้านแล้ว
ห่วงก็แต่ต้นไม้นี่แหละ
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ยาของครู
เรื่อง-ภาพ จิรัชยา พฤทธิประภา 141

อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ ท่านอายุ 93 ปีแล้วยังเสียงดังฟังชัด ครู ไม่ทานยาฝรั่งหรือถ้าจ�าเป็น
ต้องทานจริงๆ ก็จะทานน้อยมากค่ะ ครูไม่ค่อยจะเป็นหวัดเจ็บคอกับใครเขา เพราะครูมี”เคล็ดลับ”
ใครที่อยากท�าดู สามารถน�าเคล็ดลับไปท�ากันได้เลยนะคะ
เวลาครูรู้สึกว่าก�าลังจะเจ็บคอเพราะไอจาม ระคายคอ ครูจะเด็ดใบฟ้าทะลายโจรสดๆ 7 ใบ
เคี้ยว..เคี้ยว..เคี้ยวให้ละเอียด แล้วก็กลืนลงไป แล้วก็ดื่มน�้าอุ่นๆ ตาม มันขมอย่าบอกใคร ..แค่นี้
แหละค่ะ ยาแก้หวัดแก้เจ็บคอของครู
โดยในต�ารายาโบราณของไทย ฟ้าทะลายโจรจัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหามารับประทาน
แก้โรคได้เอง ใบมีสารประกอบแลกโตน ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้ โรคทางเดินหายใจ แก้เจ็บคอ แต่
บางคนอาจเกิด อาการแพ้ได้ ซึ่งต้องหยุดยาทันที นอกจากนี้ ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณหลาย
ประการ เช่น แก้ไข้ทั่วๆ ไป เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ระงับอาการอักเสบ ไอ เจ็บคอ คออักเสบ
ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนัง ฝี แก้ติดเชื้อ ที่ท�าให้ปวดท้อง ท้องเสีย
บิด และแก้กระเพาะล�าไส้อักเสบ เป็นยาขมเจริญอาหาร มีฤทธิ์ระงับการติดเชื้อหรือระงับการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ ซึ่งควรใช้ให้ถูกต้องด้วยจะได้ผลดีมาก ใครที่อยากอายุยืนยาวเหมือน
อาจารย์วรรณดี แนะน�าให้ลองไปหาต้นฟ้าทะลายโจรมาปลูกไว้ที่บ้านกันนะคะ

สตรี ไทยดีเด่นประจ�าปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ 4 สตรีไทยดีเด่นใหม่เอี่ยม
เนื่องใน “วันสตรีไทย”

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
1 สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยทุกปี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสตรี
แห่งชาติ จัดงานประจ�าปี ปีนี้ ศิษย์วัฒนาวิทยาลัยได้รับรางวัล
“สตรีไทยดีเด่น ประจ�าปี 2558” 4 ท่าน คือ นางสาววรรณดี คันธวงศ์
เสนอโดยสมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักร, แพทย์หญิงคุณหญิง
พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ข้าราชการ, ดร.ผุสดี ตามไท ข้าราชการการเมือง,
นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์ นักธุรกิจหญิง
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สวนของครู

สวนสร้างสรรค์ของวัฒนา
เรื่อง กองบรรณาธิการ ข้อมูลและภาพ จาก อจ. ปรัชญา พุดดี

มีคนบอกว่า โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่สวยที่สุดในประเทศไทย ชาววัฒนาได้แต่อมยิ้ม..จะจริงหรือเปล่าหนอ หลายคนรู้สึกคล้ายกันว่า
เหมือนอยู่ในสวนอีเดนของพระเจ้าบ้าง บางครั้งก็รู้สึกว่าเป็นสวนสวยแบบรีสอร์ทธรรมชาติกลางเมือง เมื่อย้อนกลับไป 40 ปี พื้นที่สีเขียวใน
วัฒนาไม่ได้สวยเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดนี้ พี่เก่าหลายคนยังจ�าได้ บริเวณที่จอดรถ สหกรณ์ยังเป็นป่า วันดีคืนดีมีงูเหลือมตัวเบ้อเริ่มเลื้อย
มาเที่ยวใกล้ๆ ตึกเรียน ครูเรียกเด็กพาไปดูเป็นที่ตื่นเต้น บริเวณคูคลองหรือ สระแว่น ก็เป็นธรรมชาติๆ ยังจ�าได้ที่พวกเราเอาเมล็ดต้นต้อยติ่ง
โยนลงน�้าให้กระเด็นเป๊าะแป๊ะสนุกสนาน วันเวลาผ่านไป สวนป่าธรรมชาติเป็นสวนจัดแต่งที่มีรูปแบบ มีแนวคิด ทุกมุมตกแต่งให้สะอาดตา
เน้นความปลอดภัย ด้วยการดูแลจากอาจารย์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสถานที่ ครูผู้รับผิดชอบ คนงานหลายสิบชีวิต ที่ดูแลสวนในวัฒนาได้ร่มรื่น
ไม่เพียงแต่ดูแล แต่ “ทีมจัดสวน” ของครู ใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิสถาปัตย์ไม่ต่างกับมืออาชีพ วารสารเล่มนี้ จึงน�าภาพสวนสวยๆ ก่อน
ตกแต่ง หลังตกแต่งมาฝากผู้อ่านให้ระลึกถึงความหลังและเห็นมุมใหม่ในสวนสร้างสรรค์ของวัฒนาวันนี้ค่ะ

บ่อแว่นตา (บ่อรูปเลข 8 ข้างสนามหญ้า
หน้าอาคาร 1919) และม้านั่งโบราณ
บ่อน�้าที่มีลักษณะคล้ายเลขแปด หรือรูปทรงของแว่นตา ตั้ง
อยู่บริเวณด้านข้างของสนามหญ้าหน้าอาคาร 1919 เป็นพื้นที่ๆ
นักเรียนทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันมักจะไปท�ากิจกรรมหรือพัก
ผ่อนหย่อนใจ จึงเป็นบ่อน�้าที่อยู่ในความทรงจ�าของนักเรียนทุกคน
สภาพเดิมก่อนการปรับปรุง มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเกินไปทั้งไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน พื้นที่บางส่วนเป็นหลุมและมีน�้าขังเวลาฝนตก
ท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ทางโรงเรียน
จึงได้ออกแบบเพื่อปรับปรุงใหม่ โดยมีคอนเซปต์คือ คงสภาพ
ความร่มรื่นไว้ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและรักษาเอกลักษณ์
เดิมไว้ให้มาก หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ
พื้นที่รอบบ่อแว่นตาได้กลายเป็นลานเอนกประสงค์ที่นักเรียน
ได้มาใช้ท�ากิจกรรมต่างๆ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ออกแบบและ
ด�าเนินการปรับปรุงคาดหวังว่าการปรับปรุงในครั้งนี้นอกจาก
การได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นการเก็บรักษา
ความทรงจ�าของศิษย์เก่าหลายๆ รุ่น ให้ยังคงอยู่สืบไป
12
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บริเวณบ่อแว่นตา ก่อนการปรับปรุง

นอกจากนี้ข้างบ่อแว่นตา จะพบว่ามีแท่นปูนขนาดยาวประมาณ
3 ม. วางอยู่ จากการสอบถามและถามข้อมูลจากครูอาวุโส จึง
ทราบว่าแท่นปูนนี้ คือม้านั่งคอนกรีตที่เป็นลักษณะมีที่นั่งหย่อนขา
และมีพนักพิงหลัง แต่ในอดีตได้มีการถมที่เพื่อปรับปรุงสนามหญ้า
มาครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายม้านั่งตัวนี้ออกก่อน ท�าให้ฐาน
ของม้านั่งถูกดินถมทับไป มีเพียงส่วนที่เป็นพนักพิงหลังที่โผล่
พ้นดินให้เห็นอยู่ ณ ปัจจุบัน
ในระหว่างการปรับปรุงบ่อแว่นตา จึงได้วางแผนที่จะยกม้านั่ง
ตัวนี้ขึ้นจากดินเพื่อให้เห็นรูปทรงที่สมบูรณ์ แต่เมื่อส�ารวจพบว่า
ม้านั่งก่อด้วยอิฐมอญโบราณแล้วฉาบแต่งด้วยปูนตามแบบที่เห็น
มีรอยแตกร้าวหลายจุด และมีความชื้นสะสมเนื่องจากฝังอยู่ในดิน
หากยกขึ้นหรือได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงอาจแตกเสียหายได้
จึงได้เก็บรักษาไว้ตามลักษณะเดิม แต่มีการซ่อมแซมรอยแตกร้าว
ฉาบแต่งปูนใหม่ให้ดูสวยงามและยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ต่อไป

ลานลีลาวดีหลังอาคารอ�านวยการ
แต่เดิมนั้นพื้นที่ส่วนนี้เป็นลานสนามหญ้าโล่งๆ ไม่ราบเรียบ
และมีน�้าท่วมขังเวลาฝนตก จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากนัก
ได้วางแผนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ โดยการถมดินปรับระดับ
ปูแผ่นคอนกรีตเป็นบล็อคๆ และวางม้าหินอ่อน 18 ชุด ช่องว่าง
ระหว่างม้าหินปลูกต้น ลีลาวดีขาวพวง ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่
อ.เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ (ผู้อ�านวยการในสมัยนั้น) ชื่นชอบมาก
และต้นลีลาวดีที่น�ามาปลูกนี้ก็ได้รับมาจาก จ.เพชรบุรี ซึ่งท่าน
อ.เสริมศรี เป็นผู้ติดต่อหามาให้ด้วยตนเอง (ปรับปรุงพื้นที่เมื่อ
เดือนตุลาคม 2548)

นอกจากนี้ต้นลีลาวดีในลานนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูก
ต้นลีลาวดีอื่นๆ เพราะได้มีการขยายพันธุ์และน�าไปปลูกในพื้นที่
ส่วนอื่นๆ ของโรงเรียนอีกมากมาย

เสาตอม่ออิฐโบราณ
จากงานบูรณะอาคาร 1919
หากใครเดินผ่านสวนหย่อมด้านข้างอาคาร 1919 ฝั่งที่ติดคูน�้า
ข้างคริสตจักรวัฒนา จะมองเห็นเสาตอม่อที่ท�าจากอิฐมอญโบราณ
วางประดับแทรกอยู่ในแปลงต้นไม้ เสาตอม่อนี้เดิมเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างอาคาร 1919 มีหน้าที่รับน�้าหนักของพื้นห้องเรียน
ภายในอาคารมากว่า 93 ปี (ค.ศ.1919-2012) โดยใน 1 ห้องเรียน
จะพบตอม่อนี้ 2 ชิ้น เมื่อมีการบูรณะอาคาร 1919 เสาตอม่อนี้
ได้ถูกขุดย้ายออก และน�าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ามาแทนที่
การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนนี้ ผู้ออกแบบจึงได้ตั้งใจ
ที่จะน�าเสาตอม่อที่ขุดย้ายออกมาและเลือกชิ้นที่มีสภาพสมบูรณ์
มาใช้ประโยชน์ โดยน�ามาวางรอบโคนต้นไม้ใหญ่ จัดเป็นกลุ่มๆ
เล่นระดับสูงต�่า และปลูกพรรณไม้ล้อมรอบ นอกจากจะเกิด
ความสวยงามและใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการท�าให้สวนหย่อม
บริเวณนี้มีประวัติศาสตร์และมีเรื่องราวให้เล่าต่อกันไป
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เขื่อนคูน�้าข้างโบสถ์และท่อนไม้เก่า
โรงเรียนได้มีการก่อสร้างเขื่อนกันดินทดแทนของเดิมที่แตก
และทรุดตัว บริเวณคูน�้าระหว่างอาคาร 1919 และคริสตจักรวัฒนา
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2557
ในระหว่างการก่อสร้างคุณบุญชัย กิตติรังสิ ประธานที่ปรึกษา
งานอาคารสถานที่ของโรงเรียน ได้เสนอให้ติดตั้งป้ายแสดงปีที่มี
การบูรณะใหม่ เป็นป้ายหินอ่อนสลักตัวอักษรค�าว่า “REBUILT JAN.
2014” ติดตั้งไว้บริเวณสันเขื่อนฝั่งโรงเรียน ตรงต�าแหน่งที่ใกล้กับ
สะพานข้ามคลอง หากเดินข้ามสะพานฝั่งโรงเรียนจะมองเห็นป้ายนี้
อยู่ด้านซ้ายมือใกล้กับคอสะพาน
ระหว่างการกดเสาเข็ม รถแบ็คโฮได้ไปขุดพบท่อนไม้เก่า
ขนาดใหญ่ จมอยู่ในคูน�้าจ�านวน 2 ท่อน จึงได้ยกขึ้นมาไว้บนบก
เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่อาจจะโค่นลงหรือถูก
ตัดออกเพื่อปรับปรุงพื้นที่ในสมัยก่อน สภาพของตอไม้ค่อนข้าง
สมบูรณ์เนื่องจากแช่อยู่ในน�้าตลอดเวลา จึงได้ออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยให้ตอไม้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง โดยได้ขยับ
ให้ตอไม้อยู่ในต�าแหน่งและมุมที่เหมาะสม แล้วปลูกพรรณไม้แซม
ตามมุมต่างๆ ให้ดูเป็นธรรมชาติ และเกิดความกลมกลืนระหว่าง
ต้นไม้ใหม่และต้นไม้ดั้งเดิม

ภูมิทัศน์ลานเสาธงภายในอาคาร 1919
ถ้านับจากปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน ลานเสาธงภายในอาคาร
1919 ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
เมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยได้ออกแบบโดยการปลูกต้นชาดัดเป็น
รูปทรงลายกนก ให้เข้ากับบรรยากาศไทยๆ ของอาคารแบบดั้งเดิม
และปรับปรุงครั้งที่ 2 หลังจากการบูรณะอาคาร 1919 ใหม่
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยในครั้งที่ 2 นี้ได้ออกแบบโดยเทพื้น
คอนกรีตขยายแนวทางเดินเชื่อมเข้าไปหาเสาธงกลางสนาม
ส่วนพรรณไม้เลือกใช้กลุ่มไม้ดอกอายุยืน และรอบๆ สนามปลูก
ไม้ยืนต้นขนาดกลางจ�าพวกลีลาวดี และปาล์มหางกระรอกเพื่อ
ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ส่วนตัวเสาธงได้ปรับปรุงเปลี่ยน
รอกและทาสีใหม่ทั้งหมด
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สวนสวยช่วยโลกประหยัด

เรื่องและภาพ รุ่งรัชฏ์ ล้อมวัฒนธรรม 141 เกวลิน เจียรอดิศักดิ์ 141

การจัดสวนถาดหรือสวนกระถาง เป็นการช่วยจัดระเบียบให้พื้นที่ที่มีขนาดเล็ก
ได้เป็นอย่างดี เวลาปลูกต้นไม้ลงกระถาง น�าดอกไม้แต่ละชนิดมาปลูกคละสีกันไป
ตกแต่งให้สวยงามด้วยวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ เป็นการท�าแบบเรียบง่ายแต่สวยงาม
เป็นวิธีง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถท�าได้
นึกย้อนไปถึงตอนที่ฉันอยู่ ม.5 พวกเราเรียนวิชาการงานอาชีพ ได้เรียนกับอาจารย์
เจษฎา เต็งรัง คุณครูที่ดูแลเรื่องต้นไม้ในโรงเรียน มาสอนและให้ค�าแนะน�าเราในการจัด
สวนถาด ครูเจษได้มอบหมายงานให้พวกเราคิดและออกแบบสวนถาดของตนเอง ซึ่ง
เพื่อนแต่ละกลุ่มก็ได้ออกแบบ จัดสวนถาดแบบดอกไม้สวยงาม บางกลุ่มก็เลือกจัดแบบ
พืชผักสวนครัวแตกต่างกันไป
ของบางชิ้นมีคุณค่าและประโยชน์มากกว่าที่เราจะน�าไปทิ้ง เราสามารถน�าของเหล่านั้น
มาประดับตกแต่งสวนของเราให้สวยงาม บางชิ้นจึงถูกน�ามาใช้จัดตกแต่งสวนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เป็นภาชนะปลูกหรือเครื่องประดับตกแต่ง ซึ่งสร้างเสน่ห์ดึงดูดของสวนเหล่านี้
ยิ่งไปกว่านั้นการจัดสวนถาดยังเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ได้อย่างหนึ่ง เราสามารถท�า
เป็นงานอดิเรกได้เพื่อฝึกสมาธิ คลายเครียดหรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังแฝงด้วย
ความสนุกสนานในการตกแต่งสวนของเราให้สวยงามอีกด้วย ภาชนะที่ครูเลือกใช้ ครูได้
เตรียมยางรถยนต์จ�านวนมากเพื่อน�ามารีไซเคิลเป็นกระถางสวนถาดและแจกดินกับกาบ
มะพร้าวให้กลุ่มละถุง และให้พวกเราจัดการท�าสวนถาดกันด้วยตนเอง โดยที่ครูเจษจะคอย
แนะน�า และดูแลในการจัดสวนถาดอยู่ด้วย พวกเราตื่นเต้นกันมาก ช่วยกันจัดสวนถาด
ตามแบบที่คิดมาอย่างขยันขันแข็งและสนุกสนาน ครูเจษได้ให้ความรู้กับเรามากมาย
การจัดสวนถาด เราควรรู้จักวิธีการเลี้ยงดูต้นไม้แต่ละชนิดด้วย ควรจัดต้นไม้ที่เป็น
จ�าพวกเดียวกันมาไว้ด้วยกัน เช่น กระบองเพชรเป็นพืชที่ต้องการน�้าน้อย แต่ต้นโมก
ต้องการน�้ามาก ไม่ควรน�ามาไว้ด้วยกัน นอกจากนั้นแล้ว ควรค�านึงถึงขนาด และรูปทรง
รวมถึงการเจริญเติบโตของไม้พันธุ์ต่างๆ ด้วยว่าเพิ่มขึ้นรวดเร็วหรือไม่ และรูปทรงจะเป็น
แบบไหน เพื่อที่เราจะสามารถควบคุมความสวยงามได้ง่ายขึ้น
นอกจากจะได้ความสนุกสนานในการจัดสวนถาดแล้วนั้น ก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้
หลากหลายชนิด และยังได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์อีกด้วย นอกจากนี้ สวนถาดของพวกเรา
ก็ยังได้ท�าประโยชน์ต่อโรงเรียน เพราะครูเจษได้น�าสวนถาดไปตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ
ของโรงเรียน ถ้าเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้พบเห็นสวนถาดจัดวางอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ใน
โรงเรียน ก็อย่าลืมแวะเวียนเข้าไปชมความสวยงามของผลงานของพวกเรานะคะ
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ครัวกระโปรงแดง
ยังจ�าได้ วันนั้นที่ยืนดูบอร์ดรายการอาหารประจ�าสัปดาห์ ไล่อ่านเมนูแล้วสะดุดตากับเมนูแปลกๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

‘ข้าวต้มเบญจรงค์’ ชื่อช่างไพเราะอะไรอย่างนี้ และชื่อนี้กลายเป็นประเด็นของนักเรียนตั้งแต่ ม.1 จนถึง ม.6 ทันที
โดยเฉพาะค�าว่า ‘เบญจรงค์’ ที่ท�าให้เราคิดไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่า ชื่อฟังหรูหราแบบชาววัง
บ้างก็ว่าคงมีสีเยอะเกินไม่น่ากิน บ้างก็คิดว่าเป็นข้าวต้มมีกับ 5 อย่าง ที่เด็ดสุดก็คงจะเป็น โรงเรียนจะให้เราใส่ถ้วย
เบญจรงค์ ให้รับประทานแน่เลย ด้วยความที่มีเมนูใหม่เข้ามาบวกกับความคิดแปลกๆ ที่หลายคนมโนไปต่างๆ นานา
ท�าให้นักเรียนตื่นเต้นและตั้งหน้าตั้งตารออาหารเช้าวันที่มี ข้าวต้มเบญจรงค์

ข้าวต้มเบญจรงค์

เรื่องและภาพ : วรินทรัตน์ ตระกูลเกียรติชัย 141
สุธีรา กนกรัตนนุกูล 141

เมนูอาหารเช้าใหม่ของวัฒนา

และแล้ว เช้าวันที่เรารอคอยก็มาถึง พวกเราตื่นเต้นที่จะได้ยลโฉมของเมนูใหม่ นักเรียนทุกคนรีบเปิดหม้อข้าวดูทันทีที่ถึงห้องอาหาร
ภาพในวันนั้นยังติดตาอยู่เลยค่ะ ข้าวต้มเบญจรงค์เป็นข้าวต้มสีขาว ไม่มีสี 5 สีอย่างที่มโนไว้ มีหมูและผักกาดหอมผสมอยู่ โรยด้วยเผือกหั่น
ชิ้นเล็กๆ สีม่วงอ่อน ถั่วแดงสีเลือดหมู ลูกเดือยสีขาว ฟักทองสีเหลืองเข้มและเม็ดบัวสีเหลืองนวล นับได้เป็นธัญพืช 5 สี มองดูครั้งแรกก็
เหมือนข้าวต้มธรรมดาๆ แต่พอได้ลองชิมดู ค�าแรกทั้งหอมและหวานเพราะมีธัญพืชอยู่ รสของธัญพืชแต่ละชนิดท�าให้แต่ละค�าไม่เหมือนกันจริงๆ
ทุกคนที่โต๊ะติดใจรสชาติใหม่มาก เติมแล้ว เติมอีก วันนี้พวกเราเลยไปขอสูตรจากอาจารย์วิมลรัตน์ อาจชน มาให้ อย่าลืมไปลองท�าดูที่บ้านนะคะ

ข้าวต้มเบญจรงค์
ส่วนผสม (ส�าหรับรับประทาน 5 คน)
1. ข้าวสารหรือข้าวกล้อง
2. ถั่วแดง
3. ลูกเดือย
4. เม็ดบัว
5. เผือก
6. ฟักทอง
7. หมูบด
8. น�้าซุป
9. ผักกาดหอม
10. ผักชีต้นหอม
11. พริกไทยป่น
12. ซีอิ้วขาว

2 ถ้วย
1 ถ้วย
½ ถ้วย
½ ถ้วย
1 ถ้วย
1 ถ้วย
1 ถ้วย
5 ถ้วย
1 ต้น
2 ต้น
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�า

1. น�าลูกเดือย ถั่วแดง เม็ดบัว แช่น�้าค้างคืนแล้วน�าไปต้ม
2. หั่นเผือก ฟักทอง เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ต้มพอสุก ตักพักไว้
3. ซาวข้าว เคี่ยวสักครู่ เติมน�้าเคี่ยวพอเมล็ดข้าวสุกบาน ใส่หมูบดที่หมักไว้ลงไป
4. น�าเผือก ฟักทอง เม็ดบัว ถั่วแดง ลูกเดือยที่ต้มแล้วใส่ลงไปในข้าว
5. ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว
6. ตักใส่ชาม โรยด้วยกระเทียมเจียว ต้นหอม ผักชี และพริกไทย เสิร์ฟ
ปล. อาจารย์วิมลรัตน์ฝากมาบอกว่าถ้ามีธัญพืชชนิดอื่นก็สามารถใส่ลงไปแทนได้นะคะ

คุณประโยชน์น่ารู้

ถั่วแดง : ช่วยควบคุมน�้าหนัก ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล
เม็ดบัว : ช่วยบ�ารุงประสาท ไต และสมอง
เผือก : ช่วยบ�ารุงกระดูก ไต และล�าไส้ แก้อาการท้องเสีย
ลูกเดือย : บ�ารุงปอด ตับ ไตและม้าม แก้อาการตกขาว
ฟักทอง : มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัยความแก่ชรา
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Life is beautiful
ดร.แพง ชินพงศ์ วัฒนารุ่น 110

ที่นี่.ที่วัฒนา

สภาพแวดล้อมรอบตัวของคนกรุงเทพสมัยนี้แวดล้อมไปด้วยตึกสูงๆ เต็มไปหมด จึงท�าให้เรามีโอกาส
สัมผัสกับธรรมชาติน้อยลง ใครก็ตามที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับธรรมชาติถือว่าโชคดีมากทีเดียว
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาจะต้องประทับใจกับความร่มรื่น
สวยงามของต้นไม้ใหญ่ๆ อย่างต้นจามจุรี (ก้ามปู) และต้นมะขามที่มีกิ่งก้านใบแผ่ขยายออกมาปกคลุม
จนสามารถให้ร่มเงาและความร่มเย็นได้ ไปทั่วบริเวณโรงเรียน
ผู้เขียนเคยเรียนที่โรงเรียนวัฒนามาตั้งแต่ชั้นอนุบาล จึงมีความผูกพันกับธรรมชาติและต้นไม้ใบหญ้าในโรงเรียนมาก จ�าได้ว่า
ในสมัยนั้นมีการผูกห่วงยางไว้กับกิ่งต้นก้ามปูเอาไว้ให้เด็กๆ เล่นเป็นชิงช้าแกว่งไกว หรือไม่ก็เก็บฝักของมันเอามาเล่นขายของกัน แม้ว่าจะต้อง
คอยระวังกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อยู่คู่กับต้นก้ามปูนั่นคือมดตะนอยที่ถ้าถูกกัดแล้วทั้งแสบทั้งคัน แต่พวกเราก็รักต้นก้ามปูของเรามากเหลือเกิน
ต้นไม้ในโรงเรียนวัฒนาที่อยู่ในความทรงจ�าอีกต้นหนึ่งก็คือต้นตีนเป็ด ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดไม่สูงใหญ่นัก แต่ก็มีกิ่งก้านที่แข็งแรง
เหมาะแก่การที่พวกเราจะห้อยโหนและปีนป่ายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก็ยังมีต้นคริสตมาสที่จะออกดอกแดงสะพรั่งสวยงามมากในช่วงของ
เทศกาลคริสตมาส ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่จะออกดอกเต็มต้นและร่วงโรยลงมาเหมือนปูพรมสีชมพูเอาไว้บนลานสนามหญ้าหน้าตึกเรียน มองทีไร
ก็เห็นเป็นภาพที่โรแมนติกสวยงามอยู่ในความประทับใจไม่เคยลืม
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนวัฒนาที่จะไม่พูดถึงเลยก็คงไม่ได้คือสระน�้า ซึ่งภายในโรงเรียนวัฒนามีสระน�้า
อยู่หลายแห่ง แต่ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงสระน�้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าตึกเรียนซึ่งเป็นสระน�้าที่มักใช้จัดกิจกรรมลอยกระทงของนักเรียน สระน�้า
แห่งนี้เป็นสระน�้าที่มีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวที่เด็กๆ วัฒนาตั้งชื่อให้ว่า “สระเลขแปดหรือสระแว่นตา” ซึ่งถือเป็นสระน�้ายอดฮิตที่เป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัฒนาเลยทีเดียว สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่ ผู้เขียนกับเพื่อนๆ ก็ชอบมานั่งเล่นนั่งคุย พักผ่อนกันเป็นประจ�า

โรงเรียนวัฒนาเป็นโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม
ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ให้ความสบายตาสบายใจแก่ทุกคนที่ได้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนเสมอ
นับเป็นความรักและความภาคภูมิใจของนักเรียนวัฒนาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลง
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ลูกไม้หล่นใต้ต้น

เรื่อง พิชญ์สินี จริตงาม 141 จิรัชยา พฤทธิประภา 141 ภาพ กองบก.จูเนียร์

ในสวนสวยของเราเก่าแก่มีอายุ 140 ปี แล้ว มีเจ้าของสวนชื่อมิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล
ที่เด็กๆ วัฒนาเรียกว่า แหม่มโคล เป็นนักกิจกรรมตัวยง น่าทึ่งแค่ไหนที่ท่านเป็นผู้ริเริ่ม
สร้างสรรค์งาน วังหลังวัฒนาแฟร์ งานประจ�าปีออกร้านขายของงานแรกของประเทศสยาม
ท่านยังเป็นผู้น�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แพร่หลายในประเทศอีกด้วย
ท�าให้นักเรียนส่วนใหญ่รักและชอบท�ากิจกรรมกัน
คุณครูของโรงเรียนเราเสมือนคนสวนก็คอยส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทุกรูปแบบ เด็กวัฒนาจึงขึ้นชื่อว่านักกิจกรรมตัวยงเลยก็ว่าได้
ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมกีฬาสี งานแฟร์ กิจกรรมฉายหนัง หรือจะเป็น
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ
กิจกรรมหลักที่เป็นไฮไลต์ของเด็กวัฒนาก็คือ “กีฬาสี” เป็น
กิจกรรมที่รอคอยส�าหรับน้องๆ เพราะกิจกรรมนี้ นักเรียน ม.5 จะ
เป็นคนจัด ในฐานะที่ผ่านมาแล้ว บอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่เหนื่อย
มาก และเป็นกิจกรรมที่ให้ข้อคิดมากมายกับชีวิตอย่างที่ไม่เคยได้จาก
ที่ไหนมาก่อน งานใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าจะต้องมีความกดดันมากมาย
ของคนหลายๆ คนและนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของเรา ส่วนเรื่องปัญหา
ที่ผ่านเข้ามาก็จะมี ความเห็นไม่ตรงกัน การทะเลาะกัน เหล่านี้คือ
อุปสรรคที่เราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ หลังจากกิจกรรมนี้จบลงจะได้
ประสบการณ์ใหม่ ได้มิตรภาพที่ดีต่อกัน ความรัก ความสามัคคี และ
ความรักที่มีต่อรุ่น ที่หาค่าไม่ได้
ส�าหรับเด็กประจ�าอย่างพวกเรา สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการอยู่ประจ�า
นั้นก็คือ เพื่อน! บอกเลยว่าเพื่อนจะอยู่กับเราตลอด 24 ชม. เพื่อนคือ
บุคคลที่รู้เรื่องเราทุกอย่างจริงๆ บางครั้งเขาอาจจะรู้ดีกว่าตัวเราเองด้วย
ซ�้าไป คือคนที่คอยร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับเราอยู่ตลอดเวลา พูดได้เต็มปาก
เลยว่ากิจกรรมของโรงเรียนนี้ได้ให้อะไรเรามากกว่าที่เราคิดจริงๆ
นั่นก็คือ ท�าให้ค�าว่า เพื่อน มีความหมายมากกว่าเดิมเป็น
เพื่อนแท้ ซึ่งหาจากที่อื่นไม่ได้จริงๆ
จะว่าไปแล้ว พวกเราก็ลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นเป๊ะเลย ความเป็น
นักกิจกรรมอยู่ในสายเลือดนักเรียนวัฒนาทุกคน พวกเราเสมือน
เมล็ดพันธุ์ของวัฒนาที่แท้จริง อยากให้ น้องๆ รุ่นต่อไป
รักษาขนบธรรมเนียมต่างๆ ที่มีกันมาอย่างช้านาน ให้ปฎิบัติ
กันต่อไป และนั้นก็จะก่อให้เกิดเมล็ดพันธ์ที่ดขี องวัฒนา
สืบต่อไปค่ะ :)
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Wattana Yesterday

วัฏจักรเสาร์-อาทิตย์

เรื่อง พี่สาว 501
ภาพ บางส่วนจากหนังสือเล่าขาน
ต�านาน ๑๔๐ ปี วัฒนาวิทยาลัย

ชีวิตนักเรียนประจ�า

เมื่อเช้าวันศุกร์มาถึง นักเรียนประจ�าส่วนใหญ่จะรู้สึก
กระปรี้กระเปร่าเป็นพิเศษ หลายคนแทบจะนั่งนับชั่วโมง
ให้โรงเรียนเลิกเร็วๆ รอคอยที่จะรูดบัตรเขียว หิ้วกระเป๋า
ออกจากโรงเรียน
วันนี้..ที่วัฒนา แทบจะไม่มีนักเรียนนอนค้างโรงเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์อีกเลย ถ้าจะมีก็น้อยมาก
ด้วยสาเหตุสุดวิสัย คุณพ่อหรือคุณแม่ไม่สามารถมารับลูกรักได้ น้องยุคนี้ต้องอยู่กับคุณครูที่เอาอก
เอาใจเป็นพิเศษ ให้เล่นคอมพ์ฯ ได้ พาไปซื้อขนมนอกโรงเรียน แต่ก่อนการอยู่โรงเรียนเสาร์-อาทิตย์
เป็นเรื่องธรรมดา หลายคนที่มาอยู่วัฒนาเพราะครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด สักเกือบ 60 ปี
มาแล้ว มีนักเรียนนอนโรงเรียนเป็นร้อยคนจากนักเรียนทั้งโรงเรียน 500 คน ย้อนไปสัก 40 ปี
ก็อยู่ 50 คน เมื่อ 20 ปี มาแล้ว ก็จะมีประมาณ 15- 20 คน จนถึงสมัยนี้ 5 คนก็ถือว่ามากแล้ว
สมัยก่อนกิจกรรมหลักวันเสาร์ก็คือการซักผ้า รีดผ้า ทุกเย็นวันศุกร์ต้องน�าเสื้อผ้าไป
แช่ผงซักฟอก น้องใหม่ชั้น ป.6 ป.7 ไม่รู้ว่าแช่อย่างไร เอาเสื้อขาวกระโปรงแดงแช่รวมกัน
ยุ่งไปหมด การซักผ้าเริ่มขึ้นแต่เช้าหลังทานข้าวเสร็จ ทุกคนพากันไปซักผ้า ซักด้วยมือนะคะ
ต้องใช้แปรงขัดเสื้อผ้า กระโปรง ถุงเท้า จะได้ไม่เมื่อยมือกันนัก จากนั้นก็น�าผ้าไปตากที่ราว
ซึ่งปัจจุบันก็ยังพอมองเห็นบริเวณหน้าโรงซักผ้าของโรงเรียน ใช้ไม้หนีบหนีบคอปกเสื้อและ
ขอบกระโปรงให้เป็นระเบียบ เป็นอันว่ากิจกรรมซักผ้าก็ใช้เวลาในช่วงเช้า ที่เหลือก็พักผ่อน
เม้าท์มอย ช่วงบ่ายหลังทานข้าวกลางวันเสร็จ พากันไปเก็บเสื้อที่ราวตากผ้าน�าเวลาไปรีด
..คราวนี้แหละ เราจะรู้ว่า ใครคือมือโปร.. สมัยก่อนใช้เตารีดถ่านตราไก่ คนงานจะเตรียม
อุปกรณ์ให้ นึกภาพเตารีดทองเหลือง เปิดฝาเตารีดคีบถ่านแดงหย่อนลงไป 3-4 ชิ้น ฉีกใบตองเตรียม
ไว้วาง จากนั้นก็ปูผ้าถุงผ้าเช็ดตัวไว้รองรีดบนโต๊ะรีดผ้า ใครไม่ระวังเสื้อก็จะเป็นรอยไหม้ ใครคิดภาพไม่ออก
ให้เดินไปดูที่อาคาร 1919 นะคะ พี่ๆ รีดกันว่องไวคล่องแคล่วมากมาก น้องเล็กเงอะงะรีดกันไม่เป็น พี่ๆ ก็
มาช่วยสอนช่วยรีด ถึงตรงนี้ พูดได้ว่าหลายคนเป็นถึงคุณหญิงคุณนายรีดผ้าซักผ้าเป็น สอนบ่าวไพร่ได้
เพราะเป็นเด็กประจ�าวันเสาร์-อาทิตย์นี่แหละค่ะ
เสาร์-อาทิตย์บางครั้งมันก็เหงา แต่ก่อนนอนเตียงใครเตียงมัน ตึกใครตึกมัน รุ่นหลังจะต้องนอนรวมกัน
ตามตึกต่างๆ ตึกนีลสันเฮส์บ้าง ตึกศตวรรษานุสรณ์บ้าง ช่วงหลังสุด คนน้อยสุดครูจะจัดให้นอนห้อง
รับรอง เมื่อวันอาทิตย์มาถึงเป็นวันที่ต้องเข้าโบสถ์ จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย ดูทีวี ร้องเพลง เล่นบาส
บ่ายแก่ๆ ก็จะเริ่มมีเพื่อนกลับเข้าโรงเรียน ไม่เหงาอีกต่อไป.วัฏจักรนักเรียนประจ�าก็มีแค่นี้ แต่ทุกนาทีที่
ผ่านไป มีแต่เรื่องราวที่สอนให้เราชาววัฒนาเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แชร์กัน แคร์กันมานานแล้วค่ะ..
Wanglang -Wattana

19

วัฒนาไลน์
ชาววัฒนาพากันเฮ ในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่อง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เป็นบุคคลส�าคัญของโลก ในรอบ 100 ปี พ.ศ. 2558 ในฐานะที่ท่านมีผลงาน
ดีเด่นและท�าคุณประโยชน์มากมายทั้งระดับชาติและระดับโลก เป็นผู้บุกเบิกงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ในไทยและด้านพัฒนาชนบท ซึ่งถือเป็นเกียรติของสตรีไทย
และประเทศไทย ที่ชาวไทยควรภาคภูมิใจ ที่ได้รับการยกย่องครั้งนี้
ณ ฤดี เคียงศิริ นายก สวว. ในฐานะตัวแทนชาววัฒนาได้รับเชิญไปในงาน
ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�าคัญของโลก
ที่กระทรวงการต่างประเทศ เราภาคภูมิใจมากที่ท่านเป็นศิษย์เก่าวังหลัง-วัฒนา ทั้งนี้ทาง รร. ยังได้จัดรถให้ศิษย์ปัจจุบัน
เข้าชมนิทรรศการชีวประวัติและผลงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอีกด้วย
ใครๆ ก็กล่าวขวัญถึงบรรยากาศแสนจะโคซี่ ในงาน SHARE LOVE
For CHARITY ที่ ลานทิพย์ ทวาทศิน 93 พี่เจนของน้องๆ ประธานมูลนิธิ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อหาเงินเพื่อจัดให้ทุนการศึกษาให้นิสิต นักศึกษา
ที่เรียนดี รูปแบบเก๋ไก๋ จ�าลองบรรยากาศแบบโพรวองซ์ สาวๆ วัฒนานัดกันใส่เสือ้
ลายดอกไม้ สีสดใส สวมหมวกปีก มาเที่ยวงานออกร้านเดินไปเดินมาก็ได้กลิ่นหอม
ของร้านขายอาหาร ร้านขายขนมโฮมเมด มีเครื่องประดับเกรดเอราคามิตรภาพ
สินค้ามือสองจากพี่ๆ น้องๆ สมาคมต่างๆ ยามบ่ายแก่ๆ เมื่อพระอาทิตย์ยอแสง
พี่ๆ น้องๆ ก็นั่งจิบน�้าชาทานขนม ฟังเพลงเพลิดเพลินจากนักร้องกิตติมศักดิ์
ท�าให้จินตนาการถึงงานวังหลัง-วัฒนาสมัยแหม่มโคล หลายคนอยากย้อนยุค
จัดงานแบบนี้อีก
ใครมา งานลายครามล�้าค่า เมื่อเดือนพฤษภาคม อาจจะคิดว่า
เข้างานผิด หรือจะเป็นงานประกวดเสื้อรุ่น ดีไซน์หลากหลาย มีทั้งเน้น
เลขรุ่น ทั้งรูปแบบสีผ้า แต่ทุกรุ่นต้องหลบให้กับ รุ่น 86 รุ่นนี้เรียกตัวเองว่า
รุ่นผ้าไพ่ มากับเรื่องเล่าลายผ้าไพ่..มีอยู่ว่า พี่คนหนึ่ง เป็นเจ้าของร้านโขมพัสตร์
คริสต์มาสวันหนึ่งทั้งรุ่นน�าผ้าพิมพ์ลายไผ่ตอง ซึ่งออกแบบสวยงามเป็นพิเศษ
ในสมัยนั้น ผู้นิยมกีฬาไพ่ตองคงจะปลาบปลื้ม แต่ส�าหรับผู้ไม่พิศวาสทุกอย่าง
ที่เป็นไพ่อย่าง ครูผิน หิตะศักดิ์ แทบจะไม่อยากมอง คุณพี่จอมแก่นของเรา
น�าของขวัญผ้าผืนงามไปให้ครู ทันทีที่ครูแกะของขวัญ ครูถึงกับโยนผ้าลงมา
จากตึก 3 และร้องไห้ ความเสียใจที่ท�าให้ครูเสียใจ ผลักดันให้พี่ๆ รุ่นนี้
ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ และเชื่อฟังทุกค�าที่ครูสอน จนได้ชื่อว่าเป็นรุ่นที่
ครูรักมากที่สุดรุ่นหนึ่ง
กว่าจะเป็นงานเป็นการ อีเว้นต์ต่างๆ ที่ สวว.จัดให้
กรรมการหลายท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจ จัดทุกรูปแบบ ทั้ง
จัดแบบซึ้ง จัดแบบสนุกเฮฮา จัดแบบภาคภูมิใจ บางครั้ง
ก็ต้องจัดแบบหาทุน เบื้องหลังงานต่างๆ กรรมการสมาคม
ศิษย์วังหลัง-วัฒนา มีแรงฮึดมาจาก ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ
นายก สววฯ เป็นเจ้าของไอเดียจัดประชุม 2 วัน 1 คืน
Team Building หลายคนติดใจได้นอนค้างโรงเรียนกันอีกครั้ง
แถมแผนงานที่จะต้องจัดท�าในสองปีเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
รออย่างเดียวให้พี่ๆ น้องๆ เข้ามาสานสัมพันธ์ให้วัฒนาเป็น
หนึ่งเดียวค่ะ
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วัฒนาไลน์
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยยุคใหม่
ในบรรยากาศกันเอง รับประทานอาหารเช้าด้วยกันในงาน “ติ่มซ�า ยามเช้า”
พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 98 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดขึ้น
เพื่อพบปะพูดคุยระหว่างครู ผู้บริหาร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เล่าเรื่องดีๆ
ถ่ายทอดอุปนิสัยความเป็นวัฒนาให้ผู้ปกครองใหม่และเก่าได้ทราบกัน และเมื่อ กค.
เมื่อมีประชุมสามัญประจ�าปีของสมาคมฯ พร้อมมอบช่อดอกไม้อ�าลาพี่หมอนาย
พร้อมอีกช่อหนึ่งเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณก่อศักดิ์ โชติรส นายกสมาคมฯ
คนรุ่นใหม่ “คุณพ่อเป้ง” ของน้องน�้าทะเล โชติกา โชติรส 146 (น้องคนเก่ง
Onet คณิตศาสตร์เต็มร้อย) มาช่วยสานต่องานสมาคมฯ ด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม
เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
งานนี้ต้องขออภัยสมาชิกสววฯ กว่า 8,000 ท่าน ที่วารสาร
ขาดช่วง แต่เราก็ยังคงอยู่ท�าหน้าที่สื่อกลางระหว่างกันและกัน
สาเหตุที่ออกช้าไปนิดเพราะอยู่ในเชิงปฏิบัติงานกับสมาชิก
ศิษย์ปัจจุบันรุ่นเล็ก น้อง 141, 142, 143 ที่จะมาช่วยสร้าง
ความสดใสให้วารสาร ยกระดับให้งานให้ปิ๊งปั๊งเต็มไปด้วยพลัง
ของจูเนียร์ Wanglang-Wattana Junior Journal

อมยิ้มปิดท้าย พบกลอนสดฝีมือการประพันธ์โดยลูกศิษย์อาจารย์ภิญโญ
รุ่น 97 น�าทีมการกล่าวอวยพร BD Girls พร้อมๆ กับพี่ๆ รุ่น 95 96
และพี่จุ๋ง ศรีวรา อิสระ
รุ่นเก้าเก้า จัดฉลอง ให้รุ่นพี่
รุ่นเก้าแปด นางฟ้าสุดซี้ ครบห้ารอบ
รุ่นเก้าเจ็ด รู้ว่าน้อง เลิฟบทกลอน
จึงนั่งนอน ขีดเขียนความ จากดวงใจ
จะใช่กลอน หรือไม่ใช่ ก็ไม่รู้
ขอน้องรู้ ว่าพี่รัก ความสดใส
ทั้งตลกฮา ทั้งโหดห้าว กว่ารุ่นใด
ไม่มีใคร จะเก่งเกิน รุ่นน้องเรา
“เดี๋ยวเอานม ฟาดซะเลย” ท�าพี่หวาด แม้ไม่ขลาด ไม่เกรงใคร แต่กลัว “หนู”
รุ่นพี่เรา จึงยอมน้อง กว่ายอมครู
เพราะน้องมี อาวุธหรู ไว้ฟาดฟัน
พี่รักน้อง น้องรักพี่ รู้กันอยู่
มีหัวหมู่ คือเอิบอี๊ด ซ่าไม่หวั่น
ทั้งร้องเต้น ช้อปท่องเที่ยว พัลวัน
บ่มียั่น แค่ตัวเลข หกสิบปี
ขอกายน้อง แข็งแรง ไร้ภัยเภท
คนทั่วเขต ทุกเพศวัย ล้วนนับถือ
ขอใจน้อง แจ่มใส ทุกวันคืน
สุขสดชื่น ไร้ทุกข์ ตลอดกาล...สา.ธุ
ปล.
ช่วงอ่านทวน นี่ใช่กลอน หรือมิใช่
เสียงของใคร หนอคุ้นๆ จากโทรทัศน์
เหลือบตามอง เห็นทรงผม หลากสีกัด ก็รู้ชัด คุณหญิงนาย หมอแสนดี
ชาววัฒนาฯ ล้วนภูมิใจ ในตัวน้อง
ที่เรียกร้อง ความยุติธรรม อย่างกล้าหาญ
ช่วยคนตาย ช่วยคนเป็น ถูกรุกราน
เปรียบได้ปาน เปาบุ้นจิ้น แห่งยุคเรา
Wanglang -Wattana
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วัฒนาไลน์

คณะเด็กวัฒฯ รุ่น 100
เปิดตัวหนังสือ “ชีวิต อุทิศเพื่อสยาม”
ที่ โรงพยาบาลศิริราช

ศิษย์วัฒนาวิทยาลัย รุ่น 100
ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน
เปิดตัวหนังสือ “ชีวิต อุทิศเพื่อสยาม”
ชีวประวัติของ พระอาจวิทยาคม (นพ. จอร์จ แม็คฟาร์แลนด์)
ครูใหญ่คนแรก ของโรงเรียนแพทย์หลวง เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2558 โดยมี เอื้อย (ม.ล. วัลลีวรรณ) ขึ้นเวทีร่วมเสวนากับเหล่า
ผู้ทรงคุณวุฒิ น้อย (จันทนีย์) นีย์ (ศันสนีย์) นาถ (สุทธินาถ)
และ อุ๊ (กรรัช) โชว์เพลงประสานเสียงเปิดและปิดงานตาม
สไตล์ ว.ว. พร้อมทั้งมีเพื่อนๆ รุ่น 100 อีกหลายชีวิต มาช่วย
กันจัดบอร์ดและขายหนังสือ จนท�าให้หนังสือมากคุณค่าเล่มนี้
อ.วรรณดี และ อ.สาลินี กรุณามาร่วมเป็นก�าลังใจ
ขายดิบขายดีตลอด 3 วัน
เด็กวัฒฯ รุ่น 100 ขอกราบขอบพระคุณ
อ.วรรณดี และ อ.สาลินี ที่กรุณามาร่วมเป็นก�าลังใจ
และขอขอบคุณ คุณครูโก๊ะ (กาญจนา) ที่กรุณาน�ารถ
มารับส่งและดูแลอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างดี แถมยัง
ช่วยประเดิมซื้อหนังสือเป็นลูกค้าคนแรกให้อีกด้วย
มีเรื่องน่ามหัศจรรย์อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ งานที่เรา
ไปร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชนี้ จัดขึ้นเพื่อฉลองในโอกาส
ที่โรงพยาบาลมีอายุครบ 127 ปี พอปิดบัญชี ปรากฏว่า
โชว์ขับร้องประสานเสียง เพลง “คืนความหลัง”
ยอดขายหนังสือออกมาเป็น 127 เล่มพอดิบพอดี
และเพลง “ครู”(กราบขอบพระคุณ อ.มาลัยวัลย์
แถมวันสุดท้าย พวกเรายังเผอิญได้ยินข่าวพระบาทสมเด็จ
ส�าหรับ แบ็คกิ้ง แทร็ค อันไพเราะค่ะ)
พระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกเป็นการส่วนพระองค์ โดยไม่ได้
แจ้งให้ใครทราบล่วงหน้า สาวๆ รุ่น 100 เลยได้วิ่งไปนั่งรับ
เสด็จอยู่แถวหน้าสุดด้วย ทั้งสองเรื่องนี้นับเป็นเรื่องมงคล
ที่เราอดคิดไม่ได้ว่า ต้องเป็นเพราะคุณพระอาจฯ มาช่วย
ดลใจเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียว
งานนี้ นอกจากจะชื่นอกชื่นใจที่มีคนสนใจหนังสือ
จ�านวนมากแล้ว เรายังสามารถมอบเงินสมทบทุน
ให้กับทางศิริราช ท�าให้ทุกคนหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
ใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือดีๆ เล่มนี้ รีบไปหาซื้อ
ซะโดยด่วนที่ร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป หรือ ติดต่อซื้อ
เพื่อนๆ รุ่น 100 หลายชีวิต สลับสับเปลี่ยน
โดยตรงกับ กรรัช 100 โทร 086 781 1841
กันมาช่วยขายหนังสือ

เด็กวัฒฯ รุ่น 100 มอบเงินสมทบทุนให้โรงพยาบาลศิริราช
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คุณครูโก๊ะ (กาญจนา) ประเดิมซื้อหนังสือเล่มแรก

๙๔ ปี อ.วรรณดี คันธวงศ์
ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สไตล์ล้านนา
เห็นลูกศิษย์ลูกหาจัดงานกันไอเดียกิ๊บเก๋ ครูเลยปิ๊ง
คอนเซ็ปต์บ้าง “ปีนี้ครูอยากให้จัดแบบล้านนา”
สวว.จัดให้ทันที ขอเชิญพี่น้องศิษย์วัฒนาทุกรุ่น
ร่วมสร้างสีสันงาน ในชุดไทยภาคเหนือ ร่วมงานวันเกิด
ครบรอบ 94 ปีของครู อร่อยเลิศล�้ากับอาหารเหนือ
แกงโฮ๊ะ-ลาบเหนือจาก ดร.สิริลักษณ์ ไส้อั่วจากคุณดวงใจ
รุ่น 92 แม่ดีเจภูมิ ข้าวซอย 200 ชามจากรุ่น 95 แกงฮังเล
จากคุณเจี๊ยบ รุ่น 99 ไข่พะโล้และปลาดุกผัดพริกขิงจาก
ครัวโอวี รุ่น 105 พร้อมด้วย น�้าพริกหนุ่ม แคปหมู จาก
รุ่นพี่ปิ๋ม ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยวแดงซิกเนเจอร์จากโรงเรียน
ไอศกรีมกะทิจากพี่ประจิตรา
พบกัน อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 11.30 น.
ที่ห้องประชุมนีลสันเฮส์ค่ะ

Before

After (ภาพจ�าลอง)

Sala Cole NEED HELP !!
53 ปีแล้วสินะ ศาลาโคล ที่ซึ่งมีเรื่องให้เราได้จดจ�ามากมาย หลายคนเคยเรียนร�าไทย ดนตรี ไทย เรียนบัลเล่ต์ที่นี่
หลายคนยังคงจ�าวันเก่าๆ ที่ฉายหนังกัน หรือมีการแสดงโชว์ของพี่ๆ น้องๆ รุ่นต่างๆ พี่ ม.ศ. 4-5 พี่ ม.5-6
มีความคิดสร้างสรรค์เล่นละครหลอกน้อง ก็บนเวทีแห่งนี้ ศาลาโคลที่เรารู้จัก เก่า ทรุดโทรมไปกับกาลเวลา..
วันนี้..ศาลาโคลต้องการน�้าใจจากชาววัฒนาทุกคน ทุกรุ่น เพื่ออีกไม่นาน ศาลาโคลจะกลับมาสดใสใหม่
เป็นที่แฮงเอ้าท์ ของชาวป้าๆ น้าๆ พี่น้อง เป็นสถานที่จัดงานมีตติ้งแห่งใหม่ใจกลางสุขุมวิท เป็นแหล่งสันทนาการ
ของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอย่างแท้จริง

Wattana Fun Bowl 2015
เชิญมาล้างท่อ อุ๊บส์ !! สไตรค์ชิงถ้วยรางวัลกันให้เฮฮา กับการแข่งขัน

โบวลิ่งสามัคคีของชาววัฒนาประจ�าปี 2558

รายได้เข้าสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา เพื่อกิจกรรมและงานอีเวนต์ต่างๆ ตลอด 2 ปีค่ะ
ซื้อทีมที่ สวว. โทร 02 254 2364
พบกัน 14 พ.ย. 2558 ที่ Blu-o ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก
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