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วารสารสมาคมคนไทย ฉบับ เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ทักทาย
ฉบับนี้ขออนุญาตรวมเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเขาไวดวยกัน เนื่องจากเดือนที่แลวกองบรรณาธิการวารสารสมาคมฯ เดินทางไป
ตางประเทศ เพิ่งกลับมา เปนอยางไรกันบางคะ ดินฟาอากาศคงจะไมหนาวบาดผิวเนื้อเหมือนชวงเดือนเจ็ดเดือนแปด ชวงที่ผานมาไดมีขาว
ลมมรสุมซึนามิลูกยอมๆเขาตีเกาะ Indonesia และเกาะ Vanuatu ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานของเรา รัฐบาลนิวซีแลนดไดรณรงคใหประชาชน
เตรียมความพรอมดานอาหารแหง อาหารกระปอง น้ําดื่ม น้ําอาบใสขวดหลายๆใบ ไฟฉาย ถังแกสหุงตมขนาดเล็ก ผาหม ผาใบผืนใหญ
หยูกยา เรียนรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฯลฯ เผื่อเกิดวาตภัย อุทกกภัย ถนนหนทางขาด โรงไฟฟาเสียหาย ปดตายไปหลายวัน คุณจะได
ชวยเหลือตัวเอง อาศัยสเบียงกรัง ลุมยาที่เตรียมไวใชไปพลางๆจนกวาจะไดรับการชวยเหลือจากหนวยกูภัย เปนความคิดที่ดีทีเดียว ตื่นตัวไว
กอน จะเกิดภัยธรรมชาติจริงหรือไม เตรียมไวไมเสียหลาย...
วัดธรรมประทีป เวลลิงตันไดจัดงานกฐินขึ้นเมื่อวันอาทิตยที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมีคุณจา กชพรรณ และคุณลําใย เคส เปน
เจาภาพใหญรวมกับพี่นองชาวเมืองเวลลิงตัน อีกทั้งอดีตทานทูต อุม เมาลานนท ไดไปยื่นเรื่องของบสนับสนุนวัดไวกับทางสํานักพุทธศาสนา
แหงชาติที่เมืองไทย ทางเราไดรับเงินชวยเหลือจากสํานักพุทธฯ ประมาณ ๗,๐๐๐ เหรียญ รวมกับยอดบริจาคทั้งหมดในวันงานแลวไดเปน
จํานวนทั้งหมดถึง ๒๑,๐๔๕ เหรียญ ซึ่งเปนที่นาชื่นใจอยางมาก ทางวัดขอขอบคุณแขกผูรวมงานทุกทาน เจาหนาที่ทุกฝาย ซึ่งไมสามารถจะ
ลงนามไดหมด...
ชาวเวลลิงตันขอตอนรั บอุปทูต คนใหม คือคุณ นนทวั ฒน ตรี จันทร ซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงนิวซีแลนดในราวกลางเดือนกันยายน
๒๕๕๒ ทานใหเกียรติมารวมงานกฐินดวย ชวยญาติมิตรยกโตะเกาอี้ เปนกันเองกับทุกคนอยางมาก ชาวไทยในนิวซีแลนดขอตอนรับทาน
คะ...
มีหลายทานสงสัยวาเมื่อไร ทานทูตคนใหมจะมาประจําการ ทางสถานทูตฝากแจงวา ทานจะมาประจําการประมาณเดือนกุมภาพันธ
๒๕๕๓ ขณะนี้ทานยังอยูในการดําเนินเรื่อง ซึ่งแตละขั้นตอน คอนขางจะใชเวลาพอสมควร...

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 5 ธันวาคม 2552
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนชาวไทยในนิวซีแลนดและครอบครัวรวมทําบุตรตักบาตร
ถวายอาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ จุดเทียนชัยถวายพระพร และรวมรับประทานอาหารกลางวัน
ในวันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2552 ที่ Horticulture Hall, Hutt City Council, 30 Laings Road, Lower
Hutt เวลา 10.00—16.30 น. โดยการโทรแจงจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีจ่ ะเขารวม ที่หมายเลขโทร 04 476
8616-19 ตอ 106 และ 111 หรือสงโทรสารหมายเลข 04 476 3677 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้
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ขอคิด คําคม
๑. การเปนผูใหนั้นประเสิรฐยิ่ง แตผูใหหลายๆคน ก็ไมคอยรับของใครเพราะคิดแตจะใหและปฏิเสธจนเปนนิสัย ควรหัดเปนผูรับ
บาง ผูที่คุณใหอะไรเขาไป เขาก็มีจิตคิดจะตอบแทนคุณอยูเหมือนกัน...
๒. มนุษยทุกผูทุกนามมีรูปกาย สิผิว จริต นิสัย สันดาน ตางๆกัน เนือ่ งจากมีการเลี้ยงดู สิ่งแวดลอม บุญทํากรรมแตงที่ตางกันไป
เปนตัวรองรับ การเปลี่ยนความเปนเขาทําไดยากยิ่ง จงยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลจึงจะอยูรวมกันในสังคมนี้อยางผาสุก...
๓. ไมใชประเด็นใหญหรอกที่คุณจะถูกนอค ลมลงกองพื้นกี่รอยกี่พันครั้ง สําคัญอยูที่วาคุณมีความตั้งใจที่ลุกขึ้นมาสูใหมอีกรอบ
หรือไมตางหาก...
๔. นักเดินทางที่แทจริง ยอมมีความสุขกับการชื่นชมดอกไม ใบหญา กอนหิน สายน้ําริมทาง มิใชสักแตมุงไปกอบโกยความสุขตรง
ปลายทาง ซึ่งยังไมรูเลยวามีจริงหรือเปลา...
๕. จงอดทนกับผูสูงวัย จูจี้ ขี้หลงขี้ลืม ชักชา เปราะบาง วันหนึ่งคุณก็แกเหมือนอยางทาน เผลอๆอาจจะอาการหนักยิ่งกวาทานดวย
ซ้ํา...
๖. จิตใจนีเ้ ปนของแปลก ถาปลอยไวเฉยๆโดยไมมีการพัฒนา จะเซือ่ งซึม เหี่ยวเนา เฉาตายไปเหมือนกับผักหญาที่ไมไดรดน้ํา...
๗. คนที่อดทนตอคําดาวาเสียดสีจากผูอื่นไดในเบื้องตน ถาไดรับการขัดเกลาในทางธรรมอีกนิด เขาผูนั้นจะกาวหนาไปไกล
ทีเดียว...
๘. เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้น ใครผิดใครถูกยังไมทราบ อยาเพิ่งพูด อยาเพิ่งกลาวหา อยาเพิ่งโตตอบกลับไปแรงๆ สงบสติอารมณกอน
คนเสียคนเพราะวูวามมาแยะ...
๙. จะดีจะชั่วอยูตัวคน เด็กกําพรา ลูกคนจนหลายคนไดเปนหมอ เปนวิศวะ ทายาทเศรษฐีเปนอันธพาล กอเรือ่ งรอนใจใหชาวบานก็
มาก...
๑๐. เมื่อรูวาไฟรอนอยาไปแตะ รูวาอะไรที่คิดแลวทุกข อยาคิด ทําแลวไมสบายใจ อยาทํา...

วารสารสมาคมคนไทย ฉบับ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ........หนา ๓

มุมสุขภาพ
เรื่องของเสนผม เวลาสระผม เทแชมพูขนาดเทาเหรียญบาทลงบนฝามือ ชะโลมลงบนผมเปยกน้ําแลวนวดวนๆไปรอบๆศีรษะ ลาง
น้ําใหสะอาดสระซ้ําอีกรอบลางน้ําจนเกลี้ยงดี ลงคอนดิชันเนอรจํานวนเทากัน เนนปลายผม แลวนวดศีรษะเบาๆอีกรอบ ลางออกดวยน้ําเปลา
ใชหวีซี่หางสางอยางเบามือ ผมจะออนแอลงกวาปกติยามเปยกน้ํา ไมควรสระผมบอยๆ ยกเวนพวกเลนกีฬาเหงื่อออกมาก ดาราฮอลลีวดู ใช
วิธีโรยแปงฝุนที่โคนผมแกผมมัน ในวันที่พวกเธอไมไดสระผม ควรเปลี่ยนแชมพู ครีมนวดทุกๆสามเดือน ใชซ้ํายี่เดิมบอยๆผมจะดื้อ กลาย
สภาพมาเปนแหง ฟูไดเหมือนกัน อยากมีผมสุขภาพดี กินผักผลไม ธัญพืช ดื่มน้ํามากๆ...
ทิปสําหรับสตรีที่ไมขี้เกียจแตงหนา ผูหญิงบางคนแพเครื่องสําอางคจนแตะตองผลิตภัณฑใดๆไมได บางคนก็ไมชอบแตง ขี้เกียจ
แตง ทํางานในรานอาหารหนาเปนมันอยูประจํา ทํางานเลนกีฬากลางแจงเหงื่อไหลไคลยอย แตงไปแปงก็ไหลอาบคางเปลาๆ แตเมื่อถึงยามมี
งานมีการ ตองไปเจอผูคนเยอะ คุณควรจะแตงเสียหนอย เริ่มดวยถอนขนคิ้วใหเปนระเบียบ ใชแหนบคอยๆดึงผิวหนังที่แหงๆลอกๆ หามใช
นิ้วขุดกระชาก ผิวจะช้ําเปน รอย ลางหนาใหสะอาด จะใชสบู โฟม เจล แลวแตสภาพผิว ซับใหแหง ลงมอยเจอไรเซอรที่มีสวนผสมของครีม
กันแดดบํารุง ผัดหนาดวยแปงฝุนแทนแปงรองพื้นยี่หอตางๆถาเปนผิวแพงาย ทาปากดวยวาสลีนกอนคอยลงลิปสติก เกจิดานความงามเขา
นิยมใชพูกันบรรจงวาดขอบกอนแลวคอยลง แตอยางเราใชนิ้วหรือคอดตอนบัด แทนก็ได อยาใหเลอะเลยขอบปากเปนพอ ลิปสตลิกควรเปน
สีเนื้อ สีธรรมชาติ หมดสมัยชมพูแจด แดงแปรด ยกเวนวาคุณนึกอยากเปรี้ยวขึ้นมา ดัดขนตาอีกนิดจะลงมาสคาราหรือมลงก็ได การดัดขนตา
จนงอน ชวยใหดูตาโตสดใส เทานี้คุณก็เดินเฉิดฉายเขางานไดโดยที่ไมตองเสียเวลาแตงหนาแบบมืออาชีพเปนชั่วโมงๆ...

มุมครัว
คุณแมบานยุคประหยัดคงเคยประสบปญหากวนใจ เศษเนื้อ เศษผัก ของเศษๆเหลืออยางนิดละหนอยจะเอาไปตมไปแกงก็ไมพอ จะ
ทิ้งก็แสนเสียดาย ฉบับนี้ขอแนะนําสูตรขาวคลุกประยุกตซึ่งอรอยรสชาติถูกปากแลวยังเปนสูตรประหยัดตัวจริงอีกดวย...
ขาวคลุกประยุกต
เศษเนื้อ หมู ไกอบตางๆ กุงแหง แตงกวาเหลือไมถึงทอน แครอทเบี้ยวๆบิ่นๆ มะเขือเทศที่เหลืออยูไมถึงครึ่งผล เศษกะหล่ําดอก
กะหล่ําปลี เศษแฮม พริกหยวก พริกชี้ฟา ตนหอมเหลือๆ หั่นทุกอยางเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย ยิ่งเล็กเทาไหรยิ่งดี เวลาคลุกจะไดเขาเนื้อยิ่งขึ้น...
วิธีทําอุนขาวสวยในไมโครเวฟ ๑ นาที แลวเอาของทุกอยางเทลงในชามใบใหญ ถามีน้ําพริกปลาปน ตักใสไป ๑ ชอน บีบน้ํามะนาว
น้ําปลาอยางละนิด พอใหออกรสกลมกลอม กินกับแกงจืด หรือน้ํามิโซะซุปแบบซองของญี่ปนุ ก็ไดมื้ออาหารสะดวก ประหยัด ไมมีอะไร
เหลือทิ้ง ขาวคลุกนี้ดีจริง หอไปกินเวลาเดินทางไกลก็สะดวก ไมแฉะไมหกราดเลอะเทอะ รับประทานงาย คุณจะโมดิฟายดตามแบบฉบับของ
ตัวเองก็ไมวากัน เชนกะปปง ปลาเค็มฉีกฝอย อาหารทะเลลวก หมูหวาน เนื้อเค็ม ฯลฯ ใสลงไปไดตามอัธยาศัยคะ...
ปดประตูครัวกันดวยความรูเสริมเรื่องมันหวาน (Kumara) หรือมันเทศที่เราเรียกกันแบบชาวไทย ถาคุณเขาซูปเปอรมาเก็ต คุณจะ
เห็นวามันหวานของนิวซีแลนดมีหลายสี คือสีทอง สีมวง และสีเหลืองซีดออกไปทางขาวแบบของบานเรา กุกหลายทานบอกเปนเสียง
เดียวกันวา สีมวงจะเนื้อเหนียวดีที่สุด...
ชาวเมารี ชาวเกาะชอบมันหวานนัก เขามีวิธีการเผามันใตดิน รวมกับขาวโพด เนื้อและอาหารอื่น ซึ่งเรียกกันวา ฮังงี่ (Hangi)…
มันหวานนี้ใชทําอาหารไดทั้งคาวและหวาน คืออบกินกับเนื้ออบฝรัง่ ใสแกงเผ็ด แกงเลียงรวมกับผักหัวอื่นๆ ทําแกงบวดรามกับ
เผือก ตมหรือนึ่งจิ้มมะพราวคลุกน้ําตาล เชื่อมกินกับกะทิสด เวลาเชื่อมจะใชมันหวานทั้งสามสีหรือฟกทองลงไปดวยก็ได เพื่อชวยใหมีสีสีน
สดใส...
-
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ขําขัน
ไมทราบวาคุณเคยไดวัฒนธรรมกฎเกณฑจากประเทศตางๆมาบางหรือเปลา เปนตนวา ฝรั่งถือวาอาการเรอ ไมสุภาพยิ่งกวาการผาย
ลม ซึ่งของไทยจะกลับกัน...
เวลาขับรถ ถาฝรั่งนิวซีแลนดเปดไฟกระพริบใสคุณแสดงวาเขามีเมตตา ใหทางคุณ แตถาที่เมืองไทย คุณขับรถอยูในทางโท รอจะ
ขึ้นทางเอก เห็นรถบรรทุกสิบลอ เปดไฟสูงกระพริบใส นั่นเขาเตือนวาอยาเพิ่งขึ้นมา เขามาดวยความเร็วสูง รถใหญน้ําหนักมากดวยอาจจะ
เบรคไมทัน...
เรื่องการจราจรนี้ มีเรื่องเลาวาประเทศเวียดนามยวดยานตรบีบแตรใสกันเปนวาเลน ใครเฉียดใกลรถเขาหนอย ก็บีบแตรดักไว คน
เดินตัดหนาก็บีบ บีบกันพร่ําเพรื่อจนไมรูแปลวาอะไรกันบาง ไฟแดงไมคอยมีความหมาย ยามไฟแดงเสีย ตองมองหนากันวารถจากทิศไหน
จะออกตัวกอน เรียกวาสี่แยกวัดใจ แซงเธอแซงฉัน ถนนมีสี่เลนแตรถวิ่งลิ่วมาจออยูแปดคัน สวนที่กรุงเทพนี่ก็ไมนอยหนา ไฟแดงปุบ รถ
มอเตอรไซคลเรียงกันหนาสลอน ฝรั่งไปเที่ยว นั่งรถเชาไมกลาเบียดเขาไปใกลๆกลัวจะทับเทาคนขับมอเตอรไซคล.
.
.
ประเทศฝรั่งเศสชื่อวาหาที่จอดรถยาก กรุงเทพและเมืองลอนดอนติดหนึ่งในสิบรถติดนาน ชาวอิตาลีไดชื่อวาขับรถแย มีผแซววา
ู
อาจจะเปนเพราะเขาเปนเมืองมาเฟยร จึงไมคอยสนใจใครหนาไหน จะขับตามใจกระผมเสียอยาง ใครจะทําไม?...
บางประเทศมีรถหลากชนิด จอแจเต็มถนน ทั้งรถลากรถเข็น รถเล็ก รถใหญ วัว ควาย มา ลา ลอ คนเดินกันขวักไขว คนขับตองใช
ทักษะขั้นสูงถึงจะซอกแซกซอกซอนไปได.
.
.
เด็ดสุดเยอรมันมีแคมเปญตอตานคนขับรถที่ไมสุภาพ เขาจะสอดสองดูแลกันเอง ใครใชเทากุมพวงมาลัยแทนมือ ขับปาดซาย ปาด
ขวา นี่จะถูกรองเรียนหมด หนุมไทยโชครายทานหนึ่ง ไปเที่ยวเยอรมนี เกิดอุบัติเหตุลื่นลม ขอนิ้วกลางหัก แพทยตองดามนิ้วมือไวกับแทง
เหล็กอันเล็กๆ เวลาเขาขับรถนิ้วกลางนั้นก็ชี้โดเด จนคันหนาเขาเขาใจวา เขาไปทาทาย กวนประสาทจึงแอบโทรแจงเจาหนาที่ตํารวจ...
หนุมผูนี้ก็ไมรูตัว ขับไปไมถึงหากิโลเมตร ก็มีรถตํารวจทางหลวงเปดไฟ ไลกวดมาเรียกเขาจอด ขอหาประพฤติตัวไมสุภาพ
ระหวางใชถนน เขาตองโชวนิ้วเจ็บ และยืนยันใบรับรองแพทย เสียวุนวายใหญโต ที่โชวนิ้วกลาง กลางทองถนนเพราะเจ็บจนนิ้วมันงอไมลง
จริงๆ ไมไดคิดที่จะไปกาวล้ําเสน กอกวนใครเลย ตํารวจถึงปลอยตัวไปได.
.
.
ไปประเทศไหนก็อยาลืมศึกษากฎระเบียบทั่วไปของเขาสักนิด จะไดเที่ยวอยางสบายใจ โบราณทานวาเขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตา
ตาม...
-เกร็ดนารู

Slow cooker เปนที่นิยมใชทําซุปแบบตางในหนาหนาว ชาวกีวีนยิ มเอามันฝรั่ง แครอท หัวไชโป ชิ้นเนื้อวัว หมู ไกตามใจชอบ
เติมผงซุป เกลือ พริกไทย เติมน้ําใหทวม ทิ้งไวขามคืน หมอสโลว คุกเกอร ซึ่งใชไฟอยางออน ทํางานไปเรื่อยๆ ตื่นเชาขึ้นมา ไดซุปนุมๆ
เขาเนื้อ รับประทานแกอากาศหนาว คุณสามารถใชหมอสโลวคุกเกอร ทําขาวเหนียวเปยก ลางขาวเหนียวขาวหรือดําก็ได เติมน้ําใหทวมใส
หมอกดสวิซต ตอนเชาคอยเติมน้ําตาล น้ําแปงมันนิดๆคนใหทั่วกัน จะไดขาวเหนียวเปยกเหนียวนารับประทาน ถาจะอบหมูอบไก คลุกเคลา
เครื่องปรุงใหเสร็จ ไมตองเติมน้ํา เพราะน้ํามันจากจากออกมาจากเนื้ออยูแลว ทิ้งไวแตหัวค่ํา จะไดเนื้อเปอยยุยชวนรับประทาน สโลวคุกเกอร
เหมาะสําหรับผูที่ไมคอยมีเวลา ดีหลายอยางคือคุณไมตองนั่งเฝา ไมตองลางหมอใบใหญ ถาดอบ หลายชิ้น...

พบกันฉบับหนาคะ

