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30 ธันวาคม ๒๕๕๓
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองคทรงพระเจริญ
ขาพระพุทธเจา Thai Community in Greater Wellington, New Zealand
ทักทาย
สวัสดีคะพี่นองชาวไทยที่รัก ๓๖๕ วันในกํามือของเราลองหนหายวับไปอีกหนึ่งวาระ เราตางก็ไดประสบพบพานกับเหตุการณที่
จรเขากระทบชีวิตมากมาย เปนตนวา สูญเสียคนที่รัก ลูกหลานโตขึ้นถึงคราวออกเรือน บางทานตกงาน บางทานไดเลื่อนตําแหนง ธุรกิจ
รุงเรือง ที่เ คยเสถีย รก็ คลอนแคลน ความเจ็ บไขไดปวย ทุก อยางดู จะขึ้ นลงวูบวาบเอาแนมิได เราจะชอบใจหรื อไมก็ต าม โลกก็คือ โลก
เปลี่ยนแปลงไปตามใจโลก ไมเขาขางใคร ถึงเหตุกาณจะเปนอยางไร วารสารฯขอเปนกําลังใจ ใหคุณมีสติ เขมแข็ง ประตูบานหนึ่งปด อีก
บานก็จะเปดตอนรับคุณเสมอ...
เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธ.ค.๒๕๕๓ ทางสถานทู ต รวมกั บ สมาคมคนไทยในเวลลิ งตั น และเขตปริ ม ลฑลไดจั ด งานเทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๘๓ ชันษาของพระองค ณ. Wellington Town
Hall ในตัวเมืองเวลลิงตัน ขาราชการ ทหาร พลเรือน ญาติมิตรทั้งไทยและเทศไดเขารวมถวายพระพร เยี่ยมชมงานรณรงควัฒนธรรมไทยใน
ครั้งนี้อยางคับคั่ง แขกพิเศษไดแก นายกเทศมนตรี คนใหมของ Wellington คุณ ซีเลีย เวด-บราวน ผูวาการเขต Hutt City พรอมดวยคูครอง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พิธีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเชนเคย ฯพณฯ นพดล เทพพิทักษ ภริยา คุณนิศารัตน ขอขอบคุณผูดูแลซุมสาธิตขนม
ไทย คุณเจ็ก คุณจีน งานมาลัยดอกไมสด คุณอี๊ด สุธาศิน แกะสลักผลไม คุณธงชัย คุณจุ รานสินคาหัตถกรรมไทย คุณตาย คุณสุกัญญา แผน
กวาดภาพเหมือ น นองณี ร ชา โสพลนั ก ศึก ษาไทย นวดแผนโบราณ คุณ นฤมล ฮอลลและครอบครั ว รานอาหารคาว หวานตางๆจาก
รานอาหารไทย กลุมสาวเหลือนอยคาเฟ ครูตกุ ออมรัตน คุณกรวี คุณไพลิน คุณมิ้นต คุณนก คุณลิ้นจี่ คุณติ๋ว ที่เอื้อเฟอการแสดงบนเวที คุณ
สุคณิต คุณสุวลักษณ ผูดูแลการแสดงบนเวที คุณ ซู บราวน นักรองเสียงทองจากเมืองทาวโป คุณเดวิด คลารค ผูรองเพลงสรรเสริญพระ
อั จ ฉริ ย ภาพของในหลวง คุ ณ Alasdair คุ ณ ออมนอย สุ ว รรณรั ต น พิ ธี ก รภาคพิ ธี ก าร และภาค Open to public จามลํ า ดั บ ตลอดจนผู
ประสานงานทั้งเบื้องหนา เบื้องหลังทุกทานไมสามารถที่จะเอยชื่อไดครบ...
ทานทูตรูสึกตื้นตัน ปลาบปลื้มใจในความรวมมือรวมใจอยางแข็งขันของพี่นองทุกทาน...
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ขอคิด คําคม
๑.ทําทีละอยาง...
๒.ลูกผูหญิงลุกนั่ง ปดคอเสื้อ รวบชายผา ใหเรียบรอย กิริยาออนหวาน เจรจาแตพอดี...
๓.ลูกผูชาย เปดประตูรถ ถือของใหสตรี ใหเกียรติเธอ ละนิสัยปากวามือถึง...
๔.กอนจะเจรจา หรือทําการใดๆจงไตรตรองเสียนิดหนึ่ง วาเพื่ออะไร...
๕.การปรับเครื่องสาย ปลอยใหหยอนมากเสียงก็เพี้ยน ตึงมากไปสายก็ขาด มนุษยก็เหมือนกัน หาความสมดุลไมเจอ ก็แย.
.
.
๖.อยาหยิบเหรียญ ของมีคาชิ้นจิ๋ว โทรศัพทมือถือ ขณะใชบันไดเลื่อน ใชหองสุขา เมื่อมีการตกหลน เอาคืนลําบาก...
๗.สิ่งที่นากลัวที่สุดในโลกนี้ คือความคิดของเราเอง...
๘.เห็นคนรักกําลังอานหนังสือเลมโปรด คุณจงปลอยใหเขา/เธออานเพลิดเพลินตามสบาย ชวนลูกเตาออกไปเลนขางนอก การให
อิสระและมุมสวนตัวแกคูครองในบางครั้งจะทําใหชีวิตสมรสมั่นคง ยืนยาว...
๙.เมื่อผิด จงยอมรับ ขอโทษ แลวพยายามแกไข อยาดันทุรัง ทําผิดใหเปนถูก เราสูญเสียพลังงานในการหาวิธีมาหักลาง คูกรณีก็จะ
เสียความรูสึก รําคาญ หมดความนิยมในตัวเรา...
๑๐.ถาไมรูจักเรียนรูอะไรเสียบางเลย เราก็จะผิดพลาดซ้ําๆตลอดไป...
ขําขัน
นิสัยที่แตกตางอยางหนึ่งของมนุษยผูชายและผูหญิงคือ ผูหญิงสามารถทําอะไรหลายๆอยางไดในเวลาเดียวกัน ที่เขาเรียกกันวา
Multitasking แตผูชายจะไมอยางนั้น สืบเนื่องมาจากสมัยดึกดําบรรพ ผูชายยุคหิน ยุคถ้ํา ทําหนาที่ลาสัตว หาอาหารมาเลี้ยงครอบครัว หูตา
ของเขาจะพุงไปที่การหาเหยื่ออยางเดียว ฝายหญิงคอยระแวดระวังกิจในบาน เลี้ยงลูก ทําอาหาร ซอมของใช รอยแปดพันเกา ทําไดสบายมาก
ไมวาเวลาจะผานไปกี่รอยกี่พันป นิสัยอันนี้ก็ยังฝงแนนอยูในสัญชาตญาณของทั้งสองฝาย...
เรื่องมีอยูวา ชายหนุมคนหนึ่งไปโรงพยาบาล เพื่อพบหมอ รักษาหูที่ถูกเตารีดรอนๆนาบเอา เกิดการไหมรุนแรง...
คุณหมอ : ทําไมเปนอยางนี้ละคะ...
คนไขหนุม : คือผมกําลังรีดผางวนอยูครับ พอดีมีโทรศัพทเขา ผมก็เลยรีบรับสาย แตสับสนจับเตารีดขึ้นมาฟงแทนที่จะเปน
โทรศัพท.
.
.
คุณหมอ : (อึ้งไปนิดหนึ่ง) พอจะเขาใจคะ เปนธรรมดาผูชายทําอะไรพรอมๆกันไมได อืม แตทําไม หูคุณถึงโดนเตารีดทั้งสองขาง
เลยละคะ...
คนไขหนุม : ออ มีคนโทรเขา ๒ ครั้งนะครับ...
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มุมสุขภาพ
รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม
กระแสโลกรอนแผขยายไปทั่วทุกทวีป แมผลการวิจัยจะยังไมระบุวาปรากฏการณนี้จะถูกตองหรือเกิดขึ้นจริงในอนาคตรอย
เปอรเซนตหรือไม แตการหันมาฟนฟู เอาใจใสตอผืนปา นานน้ํา และอากาศรอบๆตัวเราก็เปนสิ่งที่ควรกระทําอยูแลว ลองหันมาชักชวน
ครอบครัวดําเนินชีวิตวิถี Eco - living คือประหยัด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมๆกัน...
เตรียมตะกรา/ถุงชอปปงไปซื้อของ เดินทางไกลเตรียมน้ําใสขวดไปกิน ชวยคุณเซฟมันนี่ ชวยชาติลดปริมาณพลาสติกอันเปนศัตรู
ตอบรรยากาศชั้นผิวโลกอยางดี....
กอนออกจากบาน ปดไฟ ปลดปลั๊กทุกชนิดในบาน ทั้งประหยัด ทั้งปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร...
ไปทํางานทางเดียวกัน บานอยูซอยเดียวกัน ควรนั่งรถคันเดียว แชรคาน้ํามัน มีเงินเหลือในกระเปา ชวยรัฐรักษาหนาถนน ลด
ควันพิษ รถติดนอยลง....
หยุดพฤติกรรมซื้อของสนองกิเลส เสื้อผาที่ลนตู รองเทาลนชั้น ที่ไมไดใช รื้อไปบริจาคแกผูตกยาก พยายามสรางระเบียบ ไมซื้อ
เรื่อยเปอย เสื้อผา ของใชแตละชิ้นถารักษา ซอมแซมใหดี คุณสามารถใชไปไดตลอดชีวิต มีเงินเหลือเก็บแนนอน...
รีดผาทีละเยอะๆ ลางจานในคราวเดียว ซักผากองโต ประหยัดน้ํามากกวาการซักลางบอยๆ....
พยายามคบหาเพื่อนฝูงที่ใชชีวิตโดยสงบ ไมหลง ฟุงเฟอ ไปกับสังคมที่กินอยูฟูฟา เนนการแขงขันทุกรูปแบบ กอความรุมรอน คนที่
ไมกระเสือกกระสนเกินเหตุจะชวยแผพลังงานดีๆมาถึงคุณ...
ปลูกฝงลูกหลานใหรูจักคาของเงิน สิ่งของ ทุกบานประหยัด ฐานะทางการเงินของประเทศคอยๆกระเตื้อง ไมเปนหนี้ตางชาติ...
บริโภคสินคา ในทองถิ่น เซฟคาใชจายในการเดินทางไกล แถมเปนการสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนไปดวยในตัว...
ดํารงชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเหมาะกับ Eco-living กวาอะไรทั้งหมด ลองทําดูนะคะ
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มุมครัว
ถากลาวถึงแกง เชื่อวาแกงสมผักรวมคงเปนตํารับประจําบานของใครหลายๆคน รับประทานงายทั้งหนารอน หนาหนาว ดีตอ
สุขภาพ เหมาะแกผูที่กําลังควบคุมน้ําหนักตัว ในฐานะที่พวกเราเปนกลุมคนไทย ไกลบาน วัตถุดิบในการปรุงเครื่อง เตรียมสวนผสม
คอนขางยุงยาก วารสารฯแอบไปจิ๊กสูตรลัดจากกัลยาณมิตรทานหนึ่งมา เธอบอกวาเปนสูตรมั่วๆ แตชิมดูแลวรสชาติเอร็ดอรอยจนคาดไม
ถึง....
สวนประกอบ แครอท กะหล่ําดอก ผักกาดขาว ตนกวางตุงสองตน หัวไชเทา (ซื้อไดที่ตลาดนัดเชาใกลบาน มีที่ Lower Hutt, Wellington, Porirua และรานจีนทั่วไป) กุง หรือ ปลาชิ้น (ปลาควรอบหรือปงเสียกอนเนื้อจะไดไมเละ) น้ําพริกปลาปน หรือน้าํ พริกนรก/สวรรค
ยี่หอใดก็ได ครึ่งทัพพี พริกปน ๑ ชอนโตะ น้ําปลาดี ๑ ชอนโตะ น้ํามะนาว ๕ ชอนโตะ เกลือปนนิดหนอย น้ําตมสุก...
วิธีทํา ลางผัก หั่นเปนชิ้นพอดีคํา ปอกกุง ทําความสะอาด ผาหลัง ชักไส ทิ้งใหสะเด็ดน้ํา ถาจะใชปลาควรอบเล็กนอยพอใหเนื้อไม
รวน ตัดเปนชิ้นๆ ตั้งหมอเติมน้ําตมสุก ใสเครื่องปรุงทุกอยางลงไป ชิมรสตามใจชอบ สูตรนี้ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ใครขยันทาน
เปรี้ยวก็เพิ่มปริมาณน้ํามะนาว คอนไปทางเค็มก็เติมน้ําปลา น้ําแกงเดือดใสผักและกุง/ปลาลงไป พอเดือดอีกรอบรีบยกลงจากเตา รับประทาน
กับไขเจียว ขาวสวยรอนๆ ไมตองขึ้นเหลาแพงๆ โดนใจผูบริโภคนักแล...
เกร็ดนารู
แอปเปล ลูกแพร ลูกแอพพริคอต ผลไมเนื้อหนาทั้งหลาย ปอกทิ้งไวนานๆจะดํา แกไดดวยการแชน้ําที่ละลายน้าํ เกลือเจือจาง เกลือ
จะชวยขจัดความดํา แถมทําใหรสชาติของผลไมที่คุณอุตสาหจัดแตงไวเสียสวยหรูนี้รสชาติดีขึ้นอีกดวย...
Happy New Year 2011
สุขสันตวันปใหม ๒๕๕๔

พบกันฉบับหนาคะ ...

