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วารสารสมาคมคนไทย ฉบบั เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ทักทาย  

ฉบับนี้ขออนุญาตรวมเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเข�าไว�ด�วยกัน เนื่องจากเดือนที่แล�วกองบรรณาธิการวารสารสมาคมฯ เดินทางไป

ต�างประเทศ เพิ่งกลับมา เป�นอย�างไรกันบ�างคะ ดินฟ�าอากาศคงจะไม�หนาวบาดผิวเนื้อเหมือนช�วงเดือนเจ็ดเดือนแปด ช�วงที่ผ�านมาได�มีข�าว

ลมมรสุมซึนามิลูกย�อมๆเข�าตีเกาะ Indonesia และเกาะ Vanuatu ซึ่งเป�นประเทศเพื่อนบ�านของเรา รัฐบาลนิวซีแลนด�ได�รณรงค�ให�ประชาชน

เตรียมความพร�อมด�านอาหารแห�ง อาหารกระป�อง น้ําดื่ม น้ําอาบใส�ขวดหลายๆใบ ไฟฉาย ถังแกสหุงต�มขนาดเล็ก ผ�าห�ม ผ�าใบผืนใหญ� 

หยูกยา เรียนรู�การปฐมพยาบาลเบื้องต�น ฯลฯ เผื่อเกิดวาตภัย อุทกกภัย ถนนหนทางขาด โรงไฟฟ�าเสียหาย ป�ดตายไปหลายวัน คุณจะได�

ช�วยเหลือตัวเอง อาศัยสเบียงกรัง ลุ�มยาที่เตรียมไว�ใช�ไปพลางๆจนกว�าจะได�รับการช�วยเหลือจากหน�วยกู�ภัย เป�นความคิดที่ดีทีเดียว ตื่นตัวไว�

ก�อน จะเกิดภัยธรรมชาติจริงหรือไม� เตรียมไว�ไม�เสียหลาย... 

 วัดธรรมประทีป เวลลิงตันได�จัดงานกฐินขึ้นเมื่อวันอาทิตย�ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมีคุณจ�า กชพรรณ และคุณลําใย เคส� เป�น

เจ�าภาพใหญ�ร�วมกับพี่น�องชาวเมืองเวลลิงตัน อีกทั้งอดีตท�านทูต อุ�ม เมาลานนท� ได�ไปยื่นเรื่องของบสนับสนุนวัดไว�กับทางสํานักพุทธศาสนา

แห�งชาติที่เมืองไทย ทางเราได�รับเงินช�วยเหลือจากสํานักพุทธฯ ประมาณ ๗,๐๐๐ เหรียญ รวมกับยอดบริจาคทั้งหมดในวันงานแล�วได�เป�น

จํานวนทั้งหมดถึง ๒๑,๐๔๕ เหรียญ ซึ่งเป�นที่น�าชื่นใจอย�างมาก ทางวัดขอขอบคุณแขกผู�ร�วมงานทุกท�าน เจ�าหน�าที่ทุกฝ�าย ซึ่งไม�สามารถจะ

ลงนามได�หมด... 

 ชาวเวลลิงตันขอต�อนรับอุปทูตคนใหม� คือคุณ นนทวัฒน� ตรีจันทร� ซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงนิวซีแลนด�ในราวกลางเดือนกันยายน 

๒๕๕๒ ท�านให�เกียรติมาร�วมงานกฐินด�วย ช�วยญาติมิตรยกโต�ะเก�าอี้ เป�นกันเองกับทุกคนอย�างมาก ชาวไทยในนิวซีแลนด�ขอต�อนรับท�าน

ค�ะ... 

 มีหลายท�านสงสัยว�าเมื่อไร ท�านทูตคนใหม�จะมาประจําการ ทางสถานทูตฝากแจ�งว�า ท�านจะมาประจําการประมาณเดือนกุมภาพันธ� 

๒๕๕๓ ขณะนี้ท�านยังอยู�ในการดําเนินเรื่อง ซึ่งแต�ละขั้นตอน ค�อนข�างจะใช�เวลาพอสมควร... 

The NZ Thai Community Inc. 
P.O. Box  17 333 
Wellington 6147 

__________ 
 

           E-mail:  
nzthaicommu@hotmail.com 

  

               เนื่องในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ  5 ธันวาคม 2552 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลงิตัน ขอเชิญชวนชาวไทยในนิวซีแลนด�และครอบครัวร�วมทําบุตรตักบาตร      

ถวายอาหารเพลแด�พระภิกษุสงฆ�   จุดเทียนชัยถวายพระพร และร�วมรับประทานอาหารกลางวนั  

ในวันอาทิตย�ที่ 6 ธนัวาคม 2552  ที่  Horticulture Hall,  Hutt City Council,  30 Laings Road,  Lower 

Hutt  เวลา 10.00—16.30 น. โดยการโทรแจ�งจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีจ่ะเข�าร�วม ที่หมายเลขโทร 04 476 

8616-19 ต�อ 106 และ 111 หรือส�งโทรสารหมายเลข 04 476 3677 ภายในเดือนพฤศจกิายน 2552 นี้  
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ข�อคิด คําคม 

 

                 ๑. การเป�นผ�ูให�นั้นประเสิรฐยิ่ง แต�ผู�ให�หลายๆคน ก็ไม�ค�อยรับของใครเพราะคิดแต�จะให�และปฏิเสธจนเป�นนิสัย ควรหัดเป�นผ�ูรับ

บ�าง ผู�ที่คุณให�อะไรเขาไป เขาก็มีจิตคิดจะตอบแทนคุณอยู�เหมือนกัน... 

 ๒. มนุษย�ทุกผู�ทุกนามมีรูปกาย สิผิว จริต นิสัย สันดาน ต�างๆกัน เนือ่งจากมีการเลี้ยงดู สิ่งแวดล�อม บุญทํากรรมแต�งที่ต�างกันไป

เป�นตัวรองรับ การเปลี่ยนความเป�นเขาทําได�ยากยิ่ง จงยอมรับความแตกต�างระหว�างบุคคลจึงจะอยู�ร�วมกันในสังคมนี้อย�างผาสุก... 

 ๓. ไม�ใช�ประเด็นใหญ�หรอกที่คุณจะถูกน�อค ล�มลงกองพื้นกี่ร�อยกี่พันครั้ง สําคัญอย�ูที่ว�าคุณมีความต้ังใจที่ลุกขึ้นมาสู�ใหม�อีกรอบ

หรือไม�ต�างหาก... 

 ๔. นักเดินทางที่แท�จริง ย�อมมีความสุขกับการชื่นชมดอกไม� ใบหญ�า ก�อนหิน สายน้ําริมทาง มิใช�สักแต�ม�ุงไปกอบโกยความสุขตรง

ปลายทาง ซึ่งยังไม�รู�เลยว�ามีจริงหรือเปล�า... 

 ๕. จงอดทนกับผู�สูงวัย จู�จี้ ขี้หลงขี้ลืม ชักช�า เปราะบาง วันหนึ่งคุณก็แก�เหมือนอย�างท�าน เผลอๆอาจจะอาการหนักยิ่งกว�าท�านด�วย

ซ้ํา... 

 ๖. จิตใจนีเ้ป�นของแปลก ถ�าปล�อยไว�เฉยๆโดยไม�มีการพัฒนา จะเซือ่งซึม เหี่ยวเน�า เฉาตายไปเหมือนกับผักหญ�าที่ไม�ได�รดน้ํา... 

 ๗. คนที่อดทนต�อคําด�าว�าเสียดสีจากผ�ูอื่นได�ในเบื้องต�น ถ�าได�รับการขัดเกลาในทางธรรมอีกนิด เขาผู�นั้นจะก�าวหน�าไปไกล

ทีเดียว... 

 ๘.  เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้น ใครผิดใครถูกยังไม�ทราบ อย�าเพิ่งพูด อย�าเพิ่งกล�าวหา อย�าเพิ่งโต�ตอบกลับไปแรงๆ สงบสติอารมณ�ก�อน 

คนเสียคนเพราะวู�วามมาแยะ... 

 ๙. จะดีจะชั่วอยู�ตัวคน เด็กกําพร�า ลูกคนจนหลายคนได�เป�นหมอ เป�นวิศวะ ทายาทเศรษฐีเป�นอันธพาล ก�อเรือ่งร�อนใจให�ชาวบ�านก็

มาก... 

 ๑๐. เมื่อรู�ว�าไฟร�อนอย�าไปแตะ ร�ูว�าอะไรที่คิดแล�วทุกข� อย�าคิด ทําแล�วไม�สบายใจ อย�าทํา... 

 

   

 



  

มุมสุขภาพ 

 เรื่องของเส�นผม เวลาสระผม เทแชมพูขนาดเท�าเหรียญบาทลงบนฝ�ามือ ชะโลมลงบนผมเป�ยกน้ําแล�วนวดวนๆไปรอบๆศีรษะ ล�าง

น้ําให�สะอาดสระซ้ําอีกรอบล�างน้ําจนเกลี้ยงดี ลงคอนดิชันเนอร�จํานวนเท�ากัน เน�นปลายผม แล�วนวดศีรษะเบาๆอีกรอบ ล�างออกด�วยน้ําเปล�า 

ใช�หวีซี่ห�างสางอย�างเบามือ ผมจะอ�อนแอลงกว�าปกติยามเป�ยกน้ํา ไม�ควรสระผมบ�อยๆ ยกเว�นพวกเล�นกีฬาเหงื่อออกมาก ดาราฮอลลีวดู ใช�

วิธีโรยแป�งฝุ�นที่โคนผมแก�ผมมัน ในวันที่พวกเธอไม�ได�สระผม ควรเปลี่ยนแชมพู ครีมนวดทุกๆสามเดือน ใช�ซ้ํายี่เดิมบ�อยๆผมจะดื้อ กลาย

สภาพมาเป�นแห�ง ฟูได�เหมือนกัน อยากมีผมสุขภาพดี กินผักผลไม� ธัญพืช ดื่มน้ํามากๆ... 

 ทิปสําหรับสตรีที่ไม�ขี้เกียจแต�งหน�า ผู�หญิงบางคนแพ�เครื่องสําอางค�จนแตะต�องผลิตภัณฑ�ใดๆไม�ได� บางคนก็ไม�ชอบแต�ง ขี้เกียจ

แต�ง ทํางานในร�านอาหารหน�าเป�นมันอย�ูประจํา ทํางานเล�นกีฬากลางแจ�งเหงื่อไหลไคลย�อย แต�งไปแป�งก็ไหลอาบคางเปล�าๆ แต�เมื่อถึงยามมี

งานมีการ ต�องไปเจอผู�คนเยอะ คุณควรจะแต�งเสียหน�อย เริ่มด�วยถอนขนคิ้วให�เป�นระเบียบ ใช�แหนบค�อยๆดึงผิวหนังที่แห�งๆลอกๆ ห�ามใช�

นิ้วขุดกระชาก ผิวจะช้ําเป�น รอย ล�างหน�าให�สะอาด จะใช�สบู� โฟม เจล แล�วแต�สภาพผวิ ซับให�แห�ง ลงมอยเจอไรเซอร�ที่มีส�วนผสมของครีม

กันแดดบํารุง ผัดหน�าด�วยแป�งฝุ�นแทนแป�งรองพื้นยี่ห�อต�างๆถ�าเป�นผิวแพ�ง�าย ทาปากด�วยวาสลีนก�อนค�อยลงลิปสติก เกจิด�านความงามเขา

นิยมใช�พู�กันบรรจงวาดขอบก�อนแล�วค�อยลง แต�อย�างเราใช�นิ้วหรือค�อดต�อนบัด แทนก็ได� อย�าให�เลอะเลยขอบปากเป�นพอ ลิปสตลิกควรเป�น

สีเนื้อ สีธรรมชาติ หมดสมัยชมพูแจ�ด แดงแปร�ด ยกเว�นว�าคุณนึกอยากเปรี้ยวขึ้นมา ดัดขนตาอีกนิดจะลงมาสคาร�าหรือมลงก็ได� การดัดขนตา

จนงอน ช�วยให�ดูตาโตสดใส เท�านี้คุณก็เดินเฉิดฉายเข�างานได�โดยที่ไม�ต�องเสียเวลาแต�งหน�าแบบมืออาชีพเป�นชั่วโมงๆ...  

มุมครัว 

 คุณแม�บ�านยุคประหยัดคงเคยประสบป�ญหากวนใจ เศษเนื้อ เศษผัก ของเศษๆเหลืออย�างนิดละหน�อยจะเอาไปต�มไปแกงก็ไม�พอ จะ

ทิ้งก็แสนเสียดาย ฉบับนี้ขอแนะนําสูตรข�าวคลุกประยุกต�ซึ่งอร�อยรสชาติถูกปากแล�วยังเป�นสูตรประหยัดตัวจริงอีกด�วย... 

 ข�าวคลุกประยุกต� 

 เศษเนื้อ หมู ไก�อบต�างๆ กุ�งแห�ง แตงกวาเหลือไม�ถึงท�อน แครอทเบี้ยวๆบิ่นๆ มะเขือเทศที่เหลืออย�ูไม�ถึงครึ่งผล เศษกะหล่ําดอก 

กะหล่ําปลี เศษแฮม พริกหยวก พริกชี้ฟ�า ต�นหอมเหลือๆ หั่นทุกอย�างเป�นชิ้นเล็กชิ้นน�อย ยิ่งเล็กเท�าไหร�ยิ่งดี เวลาคลุกจะได�เข�าเนื้อยิ่งขึ้น... 

 วิธีทําอุ�นข�าวสวยในไมโครเวฟ ๑ นาท ีแล�วเอาของทุกอย�างเทลงในชามใบใหญ� ถ�ามีน้ําพริกปลาป�น ตักใส�ไป ๑ ช�อน บีบน้ํามะนาว 

น้ําปลาอย�างละนิด พอให�ออกรสกลมกล�อม กินกับแกงจืด หรือน้ํามิโซะซุปแบบซองของญี่ป�ุน ก็ได�มื้ออาหารสะดวก ประหยัด ไม�มีอะไร

เหลือทิ้ง ข�าวคลุกนี้ดีจริง ห�อไปกินเวลาเดินทางไกลก็สะดวก ไม�แฉะไม�หกราดเลอะเทอะ รับประทานง�าย คุณจะโมดิฟายด�ตามแบบฉบับของ

ตัวเองก็ไม�ว�ากัน เช�นกะป�ป��ง ปลาเค็มฉีกฝอย อาหารทะเลลวก หมูหวาน เนื้อเค็ม ฯลฯ ใส�ลงไปได�ตามอัธยาศัยค�ะ... 

 ป�ดประตูครัวกันด�วยความร�ูเสริมเรื่องมันหวาน (Kumara) หรือมันเทศที่เราเรียกกันแบบชาวไทย ถ�าคุณเข�าซูปเปอร�มาเก็ต คุณจะ

เห็นว�ามันหวานของนิวซีแลนด�มีหลายสี คือสีทอง สีม�วง และสีเหลอืงซีดออกไปทางขาวแบบของบ�านเรา กุ�กหลายท�านบอกเป�นเสียง

เดียวกันว�า สีม�วงจะเนื้อเหนียวดีที่สุด... 

 ชาวเมารี ชาวเกาะชอบมันหวานนัก เขามีวิธีการเผามันใต�ดิน รวมกบัข�าวโพด เนื้อและอาหารอื่น ซึ่งเรียกกันว�า ฮังงี่ (Hangi)… 

 มันหวานนี้ใช�ทําอาหารได�ทั้งคาวและหวาน คืออบกินกับเนื้ออบฝรัง่ ใส�แกงเผ็ด แกงเลียงรวมกับผักหัวอื่นๆ ทําแกงบวดรามกับ

เผือก ต�มหรือนึ่งจิ้มมะพร�าวคลุกน้ําตาล เชื่อมกินกับกะทิสด เวลาเชื่อมจะใช�มันหวานทั้งสามสีหรือฟ�กทองลงไปด�วยก็ได� เพื่อช�วยให�มีสีสีน

สดใส... 

-  

วารสารสมาคมคนไทย ฉบับ เดือนพฤศจกิายน ๒๕๕๒ ........หน�า ๓ 

 



         วารสารสมาคมไทย  ฉบับ  เดือนพฤศจกิายน    ๒๕๕๒                              หน�า ๔ 

 ขําขัน 

 ไม�ทราบว�าคุณเคยได�วัฒนธรรมกฎเกณฑ�จากประเทศต�างๆมาบ�างหรือเปล�า เป�นต�นว�า ฝรั่งถือว�าอาการเรอ ไม�สุภาพยิ่งกว�าการผาย

ลม ซึ่งของไทยจะกลับกัน... 

 เวลาขับรถ ถ�าฝรั่งนวิซีแลนด�เป�ดไฟกระพริบใส�คุณแสดงว�าเขามีเมตตา ให�ทางคุณ แต�ถ�าที่เมืองไทย คุณขับรถอยู�ในทางโท รอจะ

ขึ้นทางเอก เห็นรถบรรทุกสิบล�อ เป�ดไฟสูงกระพริบใส� นั่นเขาเตือนว�าอย�าเพิ่งขึ้นมา เขามาด�วยความเร็วสูง รถใหญ�น้ําหนักมากด�วยอาจจะ

เบรคไม�ทัน... 

 เรื่องการจราจรนี ้มีเรื่องเล�าว�าประเทศเวียดนามยวดยานตร�บีบแตรใส�กันเป�นว�าเล�น ใครเฉียดใกล�รถเขาหน�อย ก็บีบแตรดักไว� คน

เดินตัดหน�าก็บีบ บีบกันพร่ําเพรื่อจนไม�รู�แปลว�าอะไรกันบ�าง ไฟแดงไม�ค�อยมีความหมาย ยามไฟแดงเสีย ต�องมองหน�ากันว�ารถจากทศิไหน

จะออกตัวก�อน เรียกว�าสี่แยกวัดใจ แซงเธอแซงฉัน ถนนมีสี่เลนแต�รถวิ่งลิ่วมาจ�ออยู�แปดคัน ส�วนที่กรุงเทพนี่ก็ไม�น�อยหน�า ไฟแดงป�ุบ รถ

มอเตอร�ไซคล�เรียงกันหน�าสลอน ฝรั่งไปเที่ยว นั่งรถเช�าไม�กล�าเบียดเข�าไปใกล�ๆกลัวจะทับเท�าคนขับมอเตอร�ไซคล�... 

 ประเทศฝรั่งเศสชื่อว�าหาที่จอดรถยาก กรุงเทพและเมืองลอนดอนติดหนึ่งในสิบรถติดนาน ชาวอิตาลีได�ชื่อว�าขับรถแย� มีผ�ูแซวว�า

อาจจะเป�นเพราะเขาเป�นเมืองมาเฟ�ยร� จึงไม�ค�อยสนใจใครหน�าไหน จะขับตามใจกระผมเสียอย�าง ใครจะทําไม?... 

 บางประเทศมีรถหลากชนิด จอแจเต็มถนน ทั้งรถลากรถเข็น รถเล็ก รถใหญ� วัว ควาย ม�า ลา ล�อ คนเดินกันขวักไขว� คนขับต�องใช�

ทักษะขั้นสูงถึงจะซอกแซกซอกซอนไปได�... 

 เด็ดสุดเยอรมันมีแคมเปญต�อต�านคนขับรถที่ไม�สุภาพ เขาจะสอดส�องดูแลกันเอง ใครใช�เท�ากุมพวงมาลัยแทนมือ ขับปาดซ�าย ปาด

ขวา นี่จะถูกร�องเรียนหมด หนุ�มไทยโชคร�ายท�านหนึ่ง ไปเที่ยวเยอรมนี เกิดอุบัติเหตุลื่นล�ม ข�อนิ้วกลางหัก แพทย�ต�องดามนิ้วมือไว�กับแท�ง

เหล็กอันเล็กๆ เวลาเขาขับรถนิ้วกลางนั้นก็ชี้โด�เด� จนคันหน�าเขาเข�าใจว�า เขาไปท�าทาย กวนประสาทจึงแอบโทรแจ�งเจ�าหน�าที่ตํารวจ... 

 หนุ�มผ�ูนี้ก็ไม�รู�ตัว ขับไปไม�ถึงห�ากิโลเมตร ก็มีรถตํารวจทางหลวงเป�ดไฟ ไล�กวดมาเรียกเขาจอด ข�อหาประพฤติตัวไม�สุภาพ

ระหว�างใช�ถนน เขาต�องโชว�นิ้วเจ็บ และยืนยันใบรับรองแพทย� เสียวุ�นวายใหญ�โต ที่โชว�นิ้วกลาง กลางท�องถนนเพราะเจ็บจนนิ้วมันงอไม�ลง

จริงๆ ไม�ได�คิดที่จะไปก�าวล้ําเส�น ก�อกวนใครเลย ตํารวจถึงปล�อยตัวไปได�... 

 ไปประเทศไหนก็อย�าลืมศึกษากฎระเบียบทั่วไปของเขาสักนิด จะได�เที่ยวอย�างสบายใจ โบราณท�านว�าเข�าเมืองตาหลิ่ว ต�องหลิ่วตา

ตาม... 

-เกร็ดน�าร�ู 

 Slow cooker เป�นที่นิยมใช�ทําซุปแบบต�างในหน�าหนาว ชาวกีวีนยิมเอามันฝรั่ง แครอท หัวไชโป� ชิ้นเนื้อวัว หมู ไก�ตามใจชอบ 

เติมผงซุป เกลือ พริกไทย เติมน้ําให�ท�วม ทิ้งไว�ข�ามคืน หม�อสโลว� คุกเกอร� ซึ่งใช�ไฟอย�างอ�อน ทํางานไปเรื่อยๆ ตื่นเช�าขึ้นมา ได�ซุปน�ุมๆ

เข�าเนื้อ รับประทานแก�อากาศหนาว คุณสามารถใช�หม�อสโลว�คุกเกอร� ทําข�าวเหนียวเป�ยก ล�างข�าวเหนียวขาวหรือดําก็ได� เติมน้ําให�ท�วมใส�

หม�อกดสวิซต� ตอนเช�าค�อยเติมน้ําตาล น้ําแป�งมันนิดๆคนให�ทั่วกัน จะได�ข�าวเหนียวเป�ยกเหนียวน�ารับประทาน ถ�าจะอบหมูอบไก� คลุกเคล�า

เครื่องปรุงให�เสร็จ ไม�ต�องเติมน้ํา เพราะน้ํามันจากจากออกมาจากเนื้ออยู�แล�ว ทิ้งไว�แต�หัวค่ํา จะได�เนื้อเป��อยยุ�ยชวนรับประทาน สโลว�คุกเกอร� 

เหมาะสําหรับผู�ที่ไม�ค�อยมีเวลา ดีหลายอย�างคือคุณไม�ต�องนั่งเฝ�า ไม�ต�องล�างหม�อใบใหญ� ถาดอบ หลายชิ้น... 

  

พบกันฉบับหน�าค�ะ 





    

 

 
  



 

              



 

   

 
  


