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ทักทาย  

 

 สวัสดีค�ะ ไม�พูดพล�ามทําเพลงขออนุญาตสรุปไฮไลท�ของงานแฟนตาซีไนท� เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๒๕๕๓ เป�น
อันดับแรก ตามที่ทราบกันคือรายได�จากการจัดงานดังกล�าว นําไปสมทบทุนสร�างห�องสมุดที่จงัหวัดพัทลงุ เราได�
ยอดเงินถึง ๕๐๐๐ เหรยีญ ล�าสุดพี่น�องชุมชุนเนเป�ยขอบริจาคสมทบอีกด�วย ฯพณฯ นพดล เทพพิทักษ� แจ�งว�า บริษัท
ปตท.สผ. ได�ช�วยโครงการครัง้นี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาทไทย หลายท�านไม�ได�มาร�วมงานด�วยตัวเอง ก็ยังอุตส�าห�ฝากซอง
บริจาคมา ท�านทูตขอขอบคุณ อนุโมทนาสาธุกับทุกท�านด�วยค�ะ... 

 

 บรรยากาศของงานไม�ต�องพูดถงึ 
ประสบความสําเรจ็เป�นประวัติการณ� ท�านทูต
กับศรีภริยา คุณนิศารัตน� ให�เกียรติร�องเพลงค�ู 
เรียกเสียงปรบมือเกรียวกราว พี่น�องโค�งให�
ออกไปร�ายรําอยู�หลายรอบ ท�านทัง้คู�ให�ความ
ร�วมมืออย�างดี เป�นภาพที่น�ารักมากๆ ฝ��งที่
ปรึกษา คุณนนทวัฒน� จันทร�ตรี ก็ไม�น�อยหน�า 
ถ�าราชาร�อคแอนด�โรลด� เอลวิส ยังมีชีวิตอยู�
คงตกงาน ท�านโชว�เพลงคอลเลคชั่นของ
เอลวิสได�ถูกอกถูกใจ ผ�ูชมกรี๊ดกร�าดกันจน
ฮอลล�สะเทือน... 

 

 คุณติ๋ม เถ�าแก�เนียะ เคเตอริ่ง คุณมาลี 
(แดนซิ่ง ควีน) คุณสมพิศ แอนด�เดอะแกงค� 
ยกกองกันมาในชุดลายพร�อยละลานตา น�ารัก
น�าชม แอบเซ็กส�ซี่เล็กๆ ไม�บอกใครจะไปรู�ว�า
คุณๆพวกนี้เธอสามสิพอัพกัน
หมดแล�ว...  

 

 ทางฝ��ง Mysterious ladies นํา
ทีมโดย คุณปรานี คุณติ๋ม นันทวรรณ 
คุณนิตย� คุณอรยา (คนนี้มาในชุด
นางสาวไทย คาดว�าเพิ่งได�ตําแหน�งมา
สดๆ) สวมหน�ากากขนนกแสนสวย 
phantom of opera มาเติมสีสันของ
งาน...คุณโฉมยา คุณต�าย คุณโหน�ง
หอบเพื่อนๆน�องๆมาเต�นกระจาย Hot 
legs ต�องยกให�สาวๆกลุ�มนี้ค�ะ...  

  

พวงมาลัย ให�แขกได�ซื้อ
อุดหนุนนักร�องสมัครเล�นทั้งหลาย นํา
เงินเข�ากล�องบริจาค คุณไมเคิล แบน
เนิร�ท คุณไบรอัน เฮส�ย เป�นลูกมือช�วย
เธอร�อยอยู�ข�างๆ... 
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นอกจากนี้ยังมีแขกกิติมศักดิ์จากเพื่อนชาวลาว คุณลุงสมและภรรยา คุณไหม คุณเกษร คุณเจตน� ลุงป�าอีกหลายท�าน 
เพื่อนชาวกีวีก็มาให�กําลังใจพร�อมพรัง่... 

 

 แขกหลายท�านหนีบหวานใจ บ�างก็มาร�วมสนุกกันทั้งครอบครัว อาทิ คุณเล็ก กาญจนา คุณเล็ก สุทนา คุณ
กานต� คุณยี คุณพงษศักด์ิ คุณโสภา คุณเดียร� สุวพร คุณเล้ียง นาตยา คุณละไม ขาลุยเดี่ยวก็เพียบ คุณเดวิด คล�าคซึ่ง
โชว�เพลงไทยซึ้งๆ ท�านน้ีเป�นฝรัง่ที่รักในหลวง และเมืองไทยอย�างเหนียวแน�น คุณนายลําไย ควงค�ูมากับเพื่อนซี้ คุณ
นฤมล ซึ่งปลอมตัวเป�นกุ�ยสูบบุหรี่ มาดเซอร� ใครเห็นเป�นต�องอมยิ้ม... 

 

 ขาดเสียไม�ได� ครอบครัวศรีฟ�า คุณสุณิต คุณไพลิน ผ�ูทําหน�าที่พิธีกรค�ูขวัญบนเวทีได�ยอดเยี่ยม ยกนิ้วให� 
นักร�องเสียงทอง คุณเข็มทราย คุณมิ้นท� ลูกคอขเบ็ดเจ็ดชั้น ระดับมืออาชีพ ร�องเพลงแทบไม�ต�องดูหน�าจอคาราโอเกะ 
สรรหาเพลงสนุกๆมาเอาใจขาแดนซ� แขกจึงได�ยืดเส�นยดืสายกันตลอดงาน... 

 

 หลายท�านลงชื่อเพลงไว�แล�ว แต�ไม�มีโอกาสได�ร�อง ไมโครโฟรไม�ว�าง คิวยาวเหยียด จัดให�ได�ไม�ทั่วถึง ฝ�าย
เครื่องเสียงเขาฝากขออภัยคุณๆไว� ณ.ที่นี่ด�วย...  

 

อาหารอร�อยๆที่พวกเรารับประทานเป�นของฝ�มือคุณๆแม�บ�านจากทําเนียบ ผ�ูขับเคลื่อนความสําเร็จอยู�เบื้องหลัง
คือเจ�าหน�าที่สถานทูตทุกท�านและคณะกรรมการจากสมาคมคนไทย ขอขอบคุณ คุณทิพยกาญจน� จันทร�ตรี ภริยาท�าน
ที่ปรึกษา ข�าราชการระดับสูง คุณแดง คุณเปายีและภริยา แบ็คอัพหลัก คุณสุกัญยา ยัง คุณนก ชไมพร คุณเกชา คุณ
ยีน คุณน�ุน อจิราภา คุณ คุณลักษณ� ศรีบุญวงศา คุณบุริม ขอบคุณเป�นพิเศษแก�คุณเล้ียง นาตยา ที่ให�ความอนุเคราะห�
ด�าน พวงมาลัย  ให�แขกได�ซื้ออุดหนุนนักร�องสมัครเล�นทั้งหลาย นําเงินเข�ากล�องบริจาค คุณไมเคิล แบนเนิร�ท คุณไบร
อัน เฮส�ย เป�นลูกมือช�วยเธอร�อยอย�ูข�างๆ... 

 

 รายชื่อผู�ประสานงาน รวมทัง้แขกมากมายเหลือเกิน วารสารฯขออภัยด�วยที่ไม�สามารถนํามาบรรยายได�หมด 
สรุปแล�วงานจบลงด�วยความเรยีบร�อย Happy ending เต็มไปด�วยรอยยิม้และเสียงหัวเราะ อิ่มบุญ อิ่มใจกันถ�วนหน�า... 

 

 ฝากถึงคุณสิริอณัฐพร วอร�บอยส� ประธานสมาคมคนไทย (ป�าอ๊ีดของหลานๆ) ที่คอยเทคแคร�แขกตัวเป�นเกลียว 
ไม�ขาดตกบกพร�อง ลูกๆหลานๆ Encore อยากให�แฟนตาซีไนท� ขึ้นแท�นเป�นงานประจําป� ป�าว�าฉันใด รับไปพิจารณา
ด�วยเจ�าาาาา...   

 

 งานเดินการกุศล 90 minute non stop walk เพื่อมูลนิธขิาเทียมจงัหวัดเชียงใหม� เสรจ็สิ้นลงไปตามกําหนด 
(อาทิตย� ๑๗ ต.ค.๕๓) เรียบร�อยแล�วเช�นกัน ฝนตกพรําๆ เมฆฝนไม�เป�นใจ แต�ท�านทูตพร�อมภริยา และครอบครัว ที่
ปรึกษาก็โชว�สป�ริตมาสนับสนุนอีกเช�นเคย พี่น�องชาวไทยและนิวซีแลนด�มาร�วมเดินกันหลายท�าน ถึงจะเป�ยก
มะล�อกมะแล�กก็ไม�หวั่น คุณเล้ียงแจ�งยอดล�าสุดประมาณ ๑,๒๐๐ เหรยีญ อาจจะมีเพิม่เข�ามาอีกเล็กน�อย... 

 

 คุณเล้ียง ฝาก Thank you ถึงผู�สนับสนุนโครงการครัง้นีทุ้กๆท�านด�วย... 

 

 ทางวัดโพธิญาณาราม(วัด Stoke Valley)ฝากประกาศสําหรับสาธุชนทีส่นใจการฝ�กกรรมฐาน วัดได�นิมนต�ท�าน
สุธีโรจากวัดเนเป�ยมาสอนวิธีการฝ�กกรรมฐาน หลักสูตร 2 คืน 3 วัน โดยเริ่มจากเวลา 8.30 น.วันที่ 27 ต.ค.ถึง เวลา 
12.00 วันที่ 29 ต.ค.2553 สถานที่คือที่วัดโพธิญาณาราม(วัด Stoke Valley) 17 Rakau Grove, Stokes Valley, 
Lower Hutt ในคอร�สนี้รับได� 10 ท�าน ขณะนี้ยังเหลือที่อีก 3 ท�าน ท�านที่สนใจกรุณาติดต�อไปที่คุณสําอางค� (คุณเล็ก) 
โทร 04 973 4038 และ 021 248 1810 โลกใบนี้วุ�นๆเสียเหลิอเกิน หนีไปปลีกวิเวก อยู�กับตัวเองสักพักสักคร�ู ได�อานิ
สงค�ไม�น�อยเชียวนะคะ... 

 

 งานบุญใหญ� วันออกพรรษา ใกล�เข�ามาแล�ว เน�นย้ํากันอีกครั้ง เราจะจัดกันในอาทิตย�ที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๓ เริ่ม 



พิธีทางศาสนา ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ ที่ฮอลล�โพรริัว ติดเส�น State Highway 1 มาจาก Wellington ขึ้นวงเวียนใหญ� 
เล้ียวขวาแล�วตรงไป จากโซล Kapiti Coast, Whitby ขึ้นวงเวียนเดียวกัน เล้ียวซ�าย ตรงไป เห็นป��มน้ํามันเชลล�แล�ว
ชะลอรถเตรียมเลี้ยวเข�าลานจอดทางด�านซ�ายมือค�ะ ขอเชิญญาติโยมนําอาหารคาว หวาน ไปเล้ียงภัตตาหารเพลคณะ
พระคุณเจ�า ตามกําลังศรัทธาเหมือนเดิมเด�อค�ะ... 

 

สมาคมคนไทยผู�จัดวันลอยกระทง ฝากแจ�งพี่ๆน�องๆ ท�านผ�ูใด สนใจจะเข�าร�วมขบวนแห�
กลองยาวกับคุณติ๊ก กรุณาแต�งชุดแบบไทยไทยพื้นบ�าน พบกันที่หน�างานก�อน 11 โมงเช�า ถ�าใครมี
สินค�าไทยจะมาเป�ดร�านในงานก็ยินดีต�อนรับอย�างยิ่ง ติดต�อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ คุณสุ
กัญญา ยัง 04 386 2233 งานเริ่ม 11.30 - 15.00 น.วันอาทิตย�ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ที่ Horti-
cultural Hall, Lower Hutt... 

 

ท�านที่สนใจข�าวสารจากสถานเอกอัครราชทูต สามารถค�นหาได�ที่ www.thaiembassy.org/wellington 

  

ข�อคิด คําคม 

 ๑.เกิดเป�นคน ไม�ทํางานแล�วจะทําอะไร... 

 ๒.ไม�อยากฟ�ุงซ�าน ต�องหาอะไรสักอย�างทํา ออกไปเดินกินลมชมวิว สูดอากาศบริสุทธิ์นอกบ�าน หางานอดิเรกที่
ชอบ ความคิดเปรียบเสมือนวัตถุไหลได� ไหลไปทั่วทิศ ต�องจับมัดไว�กับสิ่งใดสิ่งหนึง่ที่เป�นประโยชน� จงึจะไม�เสี่ยงกับ
การเป�นโรคเครียด วิตกจริต... 

 ๓.สงบปากก�อน ความคิดค�อยสงบตาม ในท�ายที่สุดใจก็จะสงบ แค�นี้เอง ไม�ได�มีหลักการอะไรพิศดารเลย... 

๔.ก�อนจะโกรธใคร ให�นึกถึงความดีของเขาอย�างน�อยหนึง่อย�าง... 

๕.บอกตัวเองให�ค�ุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงอยู�เนืองๆ วันหนึ่งลูกคุณต�องผละจากอก ค�ูครอง พี่น�อง เพื่อนฝูงล�ม
หายตายจาก ช�วงหนึ่งในชีวิต ได�มีเวลาพิจารณาความจรงิต�างๆบ�างก็จะดีไม�น�อย... 

๖.นั่งบ�านคนอ่ืน อย�าให�นานนัก เห็นสมควรแก�เวลา ขอตัวกลับ เผื่อเขามีกิจธุระ ต�องการเข�าห�องน้ําห�องท�า... 

๗.อย�าฝากความหวังไว�กับคนอ่ืน อะไรที่ทําเองได� จงทํา อย�ารีรอ... 

๘.พบคนหน�าใหม�ๆ ขออนุญาตถามอายุเขาสักนิด แล�วค�อยลําดับอาวุโสกันไป ไม�ควรถือวิสาสะ เรียกพี่ เรยีก
ลุง ป�า น�า อา โดยพลการ บางท�านอาจจะถือ... 

๙.ไม�ดุลูกตอนโมโหจัด ไม�ประจานคู�ครองในที่สาธารณะ...   

๑๐.นักปราชญ�ท�านกล�าวว�า ชีวิตมนุษย�เปรียบไปคล�ายกบัเรือในมหาสมุทร ซึ่งต�องเจอพายุ ลมฝน แดดร�อน 
คล่ืนใหญ� อยู�ตลอดเวลา อย�าไปหวังว�าจะกําจัดภยัธรรมชาติเหล�านี้ได� แค�พยายามควบคุมหางเสือ ต้ังลําเรือทรงตัวไป
กับแนวคลื่น ไม�ให�ล�มก็พอ...  

 

 ขําขัน  

 

 คนไทยกับศัพท�ภาษาอังกฤษดูจะเป�นไม�เบื่อไม�เมาเสียนกั คุณคนไทยอารมณ�ดีท�านหนึ่ง เล�าให�ฟ�งว�าตนมาอยู�
ใหม�ๆมีป�ญหามาก เข�าไปสั่งอาหารในร�าน บริกรนําอาหารมาเสิร�ฟจะเป�นคนละอย�างกับที่ตัวเองอยากกินเสมอ เนื่องจาก
สั่งผิด ออกเสียงผิด เช�น อยากกิน มันฝรั่ง โผ�แท�โถ� (Potato) หลุดปากสั่ง โถ�แม�โท� (Tomato) จึงได�มะเขือเทศมา
แทน จะโวยกไ็ม�กล�ากลัวเสียฟอร�ม... 

 

 สามีภรรยาไทยอีกคู� ขับรถไปซื้อของ ก�อนจอดรถก็อยากจะมั่นใจว�ามิใช�เขตหวงห�าม จึงออกปากถามฝรั่งที่อยู�
แถวๆน้ันว�า Can I bark here? ใช� Bark ซึ่งแปลว�า เห�า แทนคําว�า Parkที่แปลว�าจอด เนื่องจากออกเสียงไทยๆ บ�าก 
กับ พ�าก ใกล�เคียงกันมาก ฝรั่งคนที่ถูกถาม อ้ึงไปนิดหนึง่ ว�าคู�นี้เขานึกอะไร อยู�ดีๆก็อยากเห�าข้ึนมา จึงตอบว�า Up to 
you, as loud as you want ตามสบาย จะเห�าดังขนาดไหนก็ตามใจคุณ!!... 

วารสารสมาคมคนไทย ฉบับ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ ........หน�า ๓ 

 



         วารสารสมาคมไทย  ฉบับ  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๓                              หน�า ๔ 

 

มุมสุขภาพ 

 

 Household keeping / การจัดการภายในครัวเรือน... 

 ถ�ายเอกสารหนังสือสําคัญของตัวเอง สมาชิกในครอบครัว หนังสือเดินทาง (Passport)  หน�าที่มีรูป มี
รายละเอียด วันเดือนป� ป�ที่ออกบัตร วันหมดอายุ หน�าวีซ�า ใบขับขี่ ใบสูติบัตร ใบทะเบียนบ�าน บัตรประจําตัวประชาชน 
ทะเบียนสมรส พินยักรรม แปลเป�นภาษาอังกฤษโดยสถาบันที่เชื่อถือได� เมื่อมีการสูญหาย นําสําเนาไปติดต�อกับ
ทางการได�ง�ายขึ้น เก็บเอกสารสําคัญทุกอย�างใส�แฟ�มให�เป�นระเบียบ พ�นมือเด็ก... 

ข�าวของเครื่องใช�ที่มีการรับประกันทุกชิ้น ทีวี ต�ูเย็น เครื่องซักผ�า เครื่องล�างจาน ไมโครเวฟ เครื่องเสียง ฯลฯ 
เก็บใบเสร็จไว�ให�ดี แม�แต�คุณซื้อเสื้อผ�า รองเท�ามาใหม� รวมทั้งของบริโภคในซุปเปอร�มาเก็ต อย�าเพิ่งทิ้งใบเสรจ็
ในทันที เผื่อของหมดอายุ มีตําหนิ คับหลวมตรงไหน เอาไปเปล่ียนได� ถ�าไม�มีใบเสรจ็ผู�ประกอบการเขาไม�ยอมให�คุณ
เปล่ียน... 

อย�าลืมจดรายละเอียดติดต�อ ที่อยู� เบอร�โทรศัพท� ของญาติสนิททั้งที่เมืองไทยและนิวซีแลนด� อย�างน�อยสอง
ท�าน กรณีที่คุณเจ็บป�วยกะทันหัน ให�ญาติทางนี้ติดต�อไปทางโน�นได�สะดวก...  

ศึกษากฎระเบียบของนิวซีแลนด� เช�น การเสียภาษี ทะเบยีนรถทุกประเภท กฎจราจร ไม�จอดในที่ห�ามจอด ไม�
เมาแล�วขับ จ�ายค�าจอดที่มิเตอร� ไม�ควรเพิกเฉย ฝ�าฝ�น เจ�าหน�าที่บ�านเมืองของนิวซีแลนด� ค�อนข�างเข�มงวด เอาจริงเอา
จัง ถูกปรับเข�า จะเสยีทั้งทรัพย� ทั้งเวลา และอาจจะมีผลไปถึงประวัติของคุณ สมัครงานที่ไหนลําบาก... 

เรียนภาษาอังกฤษ จะเข�าเรียนกับ ESOL (English as a second language) หรือจะเรยีนกับตําราด�วยตัวเองก็
ได� คุยกับเพื่อนฝรั่งเยอะๆ เราอย�ูในประเทศที่ใช�ภาษาอังกฤษ ไปรษณีย� ธนาคาร ซื้อของ โรงพยาบาล โรงเรียนของ
ลูก คุณพ�อคุณแม�คนไทยที่ลูกโตที่นี่ต�องสื่อสารกับลูกเป�นภาษาอังกฤษ หากไม�เหลือบ�ากวาแรงนัก พยายามพัฒนา
ทักษะ ทั้งฟ�ง พูด อ�าน เขียน เพื่อเป�นตัวอย�างแก�ลูกด�วย... 

    

มุมครัว 

 น้ําซุปสารพัดประโยชน�... 

เครื่องปรุง กระเทยีมดองหนึง่หัวใหญ�พร�อมน้ํา ๒ ช�อนโต�ะ ป�วยกั๊ก ๒ ดอก อบเชย ๑ แท�ง รากผักชี ๒ ราก 
ซีอิ๊วคุณภาพดี เกลือป�น พริกไทยป�น สูตรนี้ใช�สําหรับน้ําซุปปรมิาณ ๒ ลิตร ถ�าเป�นครัวใหญ�ก็เพิ่มสัดส�วนเครื่องปรุงเข�า
ไปอีก... 

วิธีทํา ใช�ผ�าขาวบางสะอาดห�อกระเทียมดอง ป�วยกั๊ก อบเชย รากผักชีรวบปากผูกให�แน�น หย�อนลงในหม�อใหญ� 
ใส�กระดูก วัว หมู หรือซี่โครงไก� ใส�น้ําให�ท�วมเคี่ยวไปเรื่อยๆ เติมซีอิ๊วขาว เกลือป�น พริกไทย นํ้าซุปนี้เข�ากับเมนูทกุ
ขนาน ทําเกาเหลาผักรวม ก�วยเต๋ียวไก� ก�วยเต๋ียวเนื้อเป��อย เนื้อสด ลูกชิ้น ราดหน�า ต�มมาม�า ต�มฟ�กเขียว ผัดผักงวด
เกินไป แกงขอดนํ้า ใช�น้ําซุปเติมได� ทําให�รสชาติเข�มข�นกลมกล�อม เบื่อกับข�าวเนื้อๆ นํ้าซุปเปล�า รับประทานกับข�าว
สวยร�อนๆ ไข�ต�ม ผักสด และน้ําพริกแห�งก็เข�าที... 

 

เกร็ดน�ารู� 

การขจัดคราบสกปรก คราบน้ํามันบริเวณหัวเตาแก�ส พื้นกระเบื้อง คราบตะกอนในโถต�มกาแฟ คราบในแจปาก
แคบ ฯลฯ ใช�ผงล�างจานชนิดที่ใช�กับเครื่องผสมน้ําเล็กน�อยทิ้งไว� ถูกับใยขัดจานเบาๆรอยเป��อนบนพื้นผิวก็จะออกหมด 
สะอาด ใสป��ง ส�วนภาชนะปากแคบทั้งหลายเต�มน้ําร�อนเขย�าแรงๆ ล�างออกด�วยน้ําธรรมดา อย�าลืมใส�ถุงมือนะคะ เพราะ
สารเคมีในผงล�างจานค�อนข�างแรง... 

 

      Life goes on! ชีวิตต�องดําเนิน 

            

            พบกันฉบับหน�าค�ะ 

  



 

     

 

 

 





 



    

  


