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อาหารสมอง 
one-liners สร้างรอยยิม้ 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 

  ลักษณะหนึ่งของอารมณ์ขันแบบฝร่ังท่ีแตกต่างจากไทยก็คือการมีสิ่งท่ีเรียกว่า                  
one-liners    ซึ่งได้แก่ประโยคสัน้ ๆ ท่ีขบขนั   หรือคมคาย    หรือแสดงไหวพริบ    หรือแม้แต่เป็นโจ๊ก
สัน้ ๆ       วนันีเ้ราลองเลือกบาง one-liners มาหวัเราะกนัขม่ความทกุข์ใจเร่ืองน า้ทว่ม 
  “ถ้าคณุคดิวา่ในโลกนีไ้มมี่ใครแคร์วา่คณุจะมีชีวิตอยูห่รือไม่       ลองพยายามขาดการ
ผอ่นสง่สกัสองครัง้ดซูิครับ” 
  “เบือ้งหลังความส าเร็จของผู้ ชายทุกคนจะมีผู้ หญิงของเขาอยู่เบือ้งหลัง     และ
เบือ้งหลงัของการล้มคว ่าของชายผู้ประสบความส าเร็จก็มกัจะมีผู้หญิงอ่ืนอีกคน” 
  “คณุจะไมมี่วนัแก่เกินไปท่ีจะเรียนรู้เร่ืองโง่ ๆ” 
  “แสงสว่างเดินทางเร็วกว่าเสียง      และน่ีคือค าอธิบายว่าเหตใุดคนบางคนจึงดูฉลาด
จนกระทัง่เราได้ยินเขาพดู” 
  มาถึงตรงนีอ้ยา่งน้อยท่ีสดุทา่นผู้อา่นคงได้หวัเราะหึ ๆ บ้างเป็นแน่         ท่ีเราหวัเราะก็
เพราะ one-liners เหล่านีก้ล่าวถึงสิ่งท่ีเราเห็นอยู่รอบตวัทกุวนั        เม่ือมีค ากล่าวขึน้มาในแง่มมุท่ีท า
ให้สองสิ่ง  “ตดักนั”  ไปในทางตรงกนัข้าม       เราก็รู้สกึวา่มนัขบขนั     ลองดตูวัอยา่งตอ่ไปนี ้
  “ถึงคิดว่าไม่มีคนแคร์     แต่การทวงหนีก็้จะท าให้รู้สึกว่ามีคนแคร์”         “ไม่แก่เกิน
กวา่จะเรียนรู้เร่ืองโง่ ๆ”         “แสงสวา่งและเสียงปนกบัหน้าตาดีและความไมฉ่ลาด” 
  ลองดอีูกหลายค ากล่าวก็ได้       “เราอยู่ในสงัคมท่ีคนส่งพิซซ่ามาถึงบ้านเราเร็วกว่า
ต ารวจ” (ปกติต ารวจควรมาถึงก่อน       แต่  “ตดักัน”  ไปในทางตรงกันข้ามท่ีคนส่งพิซซ่ามาถึงก่อน      
ถ้าเปล่ียนจากคนส่งพิซซ่าซึ่งโดยปกติจะต้องมาถึงเร็ว       เป็นซาเล้งซือ้กระดาษซึ่งไม่เก่ียวกบัการมา
ช้ามาเร็วก็ไมข่ า) 
  “ขอให้ชีวิตคุณเหมือนกระดาษช าระ.....ยาวและมีประโยชน์”         “ข่าวดีก็คือครู                
ต่ืนสายมาสอนหนงัสือไมไ่ด้         แตข่า่วร้ายก็คือเย็นนีห้ลงัเลิกเรียนครูจะสอนชดเชย” 
  “โอ  ผมมีชีวิตท่ีวิเศษสุดยอด        แหมผมน่าจะรู้เร็วกว่านี”้        “ถ้าผมรู้ว่าผมจะมี
ชีวิตยืนอย่างนี ้      ผมจะดแูลสุขภาพให้ดีตัง้แต่ยงัหนุ่ม”         “กินอยู่ให้ถูกต้อง      ออกก าลงักาย             
ทกุวนั        มีชีวิตท่ีสะอาด.......แตก็่ตายอยู่ดีแหละ” 
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  อีกลกัษณะหนึง่ของการรู้สึกข าก็คือการบิดไปในทิศทางท่ีไม่ได้คาดไว้ของเร่ืองรอบตวั
เรา      “ชีวิตจงเหมือนกระดาษช าระ”        เอ.......แล้วเป็นไง.......ยาวและมีประโยชน์ไง 
  การเล่าโจ๊กข่าวดีและข่าวร้ายก็คือการเอาสองสิ่งท่ี ไปในทิศทางตรงกันข้ามมาใช้          
อีกทัง้ท าให้มนั  “ตดักนั”  อีกด้วย        “ข่าวดีคือครูไม่มาสอน”       แต ่ “ข่าวร้ายก็คือชดเชยการสอน”    
ในชว่งเวลาท่ีไมมี่ใครอยากเรียน 
  “ชีวิตผมสุดยอด......น่าจะรู้เร็วกว่านี ”้        ข าตรงท่ีไม่รู้ว่าชีวิตตนเองสุดยอด    
เชน่เดียวกบั  “ถ้าอายยืุนอยา่งนีจ้ะดแูลตวัเองดีกวา่นี”้          “ถ้ากินอยูถ่กูต้อง     ก็ตายอยูดี่” 
  One-liners อาศยัเทคนิคการเล่นค าเพ่ือความขบขนัด้วย    “เด็กดีคือเด็กไม่ดีท่ียงัถูก
จับไม่ได้”         “ท าไมคนบางคนเช่ือเม่ือเราบอกว่ามีดาวอยู่ 4 พันล้านดวง      แต่กลับเอามือไป
ทดลองจบัสี      เม่ือเราบอกว่า  “สียงัไม่แห้ง”         “ พระเจ้าต้องรักคนโง่แน่ ๆ เลย   เพราะทรงสร้าง
คนงั่ง ๆ ไว้มากมายในโลก”          “ท าไมคนอเมริกันต้องเลือกจากคนเพียง 2 คนเพ่ือให้ได้
ประธานาธิบดี               แตมี่ให้เลือกถึง 50 คน   เพ่ือเป็น Miss America” 
  อีกสไตล์หนึ่งของ one-liners ก็คือการตัง้ค าถามและตามด้วยค าตอบท่ีใช้การเล่นค า
สร้างการ  “ตดักนั”         สร้างการไป่ในทิศทางตรงกนัข้าม     ให้ค าตอบท่ีคาดไม่ถึง      ฯลฯ  เพ่ือสร้าง
อารมณ์ขนั      เชน่      “อะไรคือข้อแตกตา่งระหวา่งแฟนและภรรยา ?”          “20 กิโลกรัม”    

“อะไรคือข้อแตกตา่งระหว่างของลบัและความลบั”        “ความลบัเม่ือถกูเปิดเผยแล้ว
ก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไป        แต่ของลับนัน้ถึงแม้จะเปิดเผยแล้วก็ยังคงเป็นของลับอยู่เสมอ”                  
“ส าหรับผู้ชายการนึกถึงวนัครบรอบแต่งงานและโถส้วมมีอะไรท่ีเหมือนกัน”        “ผู้ชายมกัพลาดทัง้
สองอยา่ง” 
  “ชายคนหนึ่งบอกว่าบัตรเครดิตของเขาหาย     แต่ก็ตัดสินใจไม่แจ้งอายัดบัตร
เน่ืองจากมัน่ใจวา่โจรท่ีขโมยบตัรไปรูดบตัรน้อยกวา่ภรรยาของเขา” 
  one-liners ก็มีความคมคายแฝงมากบัอารมณ์ขนั        “ไม่มีทางท่ีจะเกิดวิกฤตใน
อาทิตย์หน้าเด็ดขาด        เพราะตารางนดัผมเต็มหมดแล้ว”         “จงอย่าไปขดัขวางการกระท าของ
ศตัรูเป็นอนัขาดในตอนท่ีเขาก าลงักระท าสิ่งท่ีผิดพลาด”         “มนัไม่ใช่การบ้านแน่นอน   เพราะมนัยงั
ไมถ่ึงก าหนดสง่พรุ่งนี”้          “บางครัง้ผมต้องการสิ่งท่ีคณุคนเดียวเท่านัน้ท่ีจะให้ได้     นัน่ก็คือการไม่มี               
คณุอยู่ตรงนี”้         “ความรู้คือการตระหนกัว่ามนัเป็นถนนวิ่งทางเดียว        ปัญญาคือการมองไป             
ทัง้สองข้างก่อนข้ามถนนอยู่ดี”        “สวยดีกว่าเป็นคนดี       แต่ก็ดีกว่าท่ีจะเป็นคนดีมากกว่าเป็น                 
คนขีเ้หร่” 
  อารมณ์ขนัท าให้เรามีความสขุและอายยืุน     คนรอบข้างก็สนกุและมีความสขุไปด้วย   
อารมณ์ขนัท าให้เกิดความเป็นกนัเองซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัของการมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 
  “ทกุคนมีสิทธิท่ีจะโง่กนัได้     แตบ่างคนก็ชอบท่ีจะละเมิดสิทธินี”้ 
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เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  
   15 ประโยชน์ของยาสีฟันนอกจากจะท าให้ฟันสะอาดสดใสแล้ว        ยาสีฟันยังใช้

งานได้อยา่งวิเศษกบัของอยา่งอ่ืนท่ีไมใ่ชฟั่นด้วย 

1.  บรรเทาอาการระคายเคืองจากแมลงกดัตอ่ยหรือแผลพพุอง      ทายาสีฟันลง

ไปบริเวณท่ีถกูแมลงกดัตอ่ยโดยตรง       มนัจะบรรเทาอาการคนัและลดความบวมลงได้     ส่วนแผล

พพุองยาสีฟันจะท าให้แผลแห้งและหายเร็วขึน้     โดยควรทาทิง้ไว้ข้ามคืนเพ่ือให้ได้ผลดีท่ีสดุ 

2. บรรเทาแผลไฟไหม้หรือน า้ร้อยลวก     ส าหรับแผลเล็กน้อยท่ีไม่มีรอยเปิด     

ยาสีฟันจะให้ความเย็นท่ีชว่ยบรรเทาอาการได้โดยต้องทาลงไปทนัทีหลงัเกิดรอยแผล 

3. ทายาสีฟันลงบนสิวแล้วทิง้ไว้ข้ามคืน      แล้วล้างออกในตอนเช้าสิ     สิวจะ

ยบุลงและหายเร็วขึน้ 

4. เล็บและฟันมีส่วนประกอบของกระดกูเหมือนกัน     ดงันัน้ยาสีฟันจึงใช้กับ

เล็บได้เชน่กนั     เพราะฉะนัน้อย่าลืมใช้แปรงและยาสีฟันขดัเล็บเป็นประจ า      เพ่ือช่วยให้เล็บสะอาด

เป็นเงางาม  และแข็งแรงขึน้ 

5. ท าให้ผมอยูท่รงเพราะยาสีฟันแบบเจลมีสว่นผสมของโพลีเมอร์ท่ีละลายน า้ซึ่ง

เป็นส่วนผสมแบบเดียวกบัท่ีเจลแตง่ผมส่วนใหญ่ใช้        ฉะนัน้ถ้าคณุมองหาอะไรท่ีจะท าให้ผมอยู่ตวั      

แตบ่งัเอิญเจลแตง่ผมเกิดขาดมือ      ลองใช้ยาสีฟันแบบเจลแทนก็ได้ 

6. ก าจดักลิ่นเหม็นไมว่า่จะเป็นกลิ่นกระเทียม      หวัหอม       ปลา   หรืออาหาร

กลิ่นแรงอ่ืน ๆ ท่ีตดิอยูบ่นมือ       ใช้ยาสีฟันถมืูอมนัจะชว่ยก าจดักลิ่นพวกนีไ้ด้ 

7. ก าจดัรอยเปือ้นท่ีก าจดัยากบนเสือ้ผ้าหรือพรม        ส าหรับผ้าจงทายาสีฟัน

ลงบนรอยเปือ้นโดยตรงและขยีเ้บา ๆ       จนกระทัง่รอยเปือ้นหายไป      แล้วซกัตามปกติ (แตค่วรระวงั      

ถ้าใช้ยาสีฟันแบบไวเทนนิ่งบนผ้าสีอาจท าให้สีผ้าซีดลงได้)       ส าหรับรอยเปื้อนบนพรม                        

ทายาสีฟันลงบนรอยเปือ้น      ใช้แปรงขดัจนรอยเปือ้นจางลง     แล้วล้างออกด้วยน า้สะอาด 

8. ชบุชีวิตรองเท้าเก่า      ท าความสะอาดรองเท้าวิ่งท่ีสกปรกมอมแมม     แตซ่กั

น า้ไมไ่ด้     ด้วยการทายาสีฟันลงบนรอยเปือ้นแล้วขดัเบา ๆ    จากนัน้เช็ดให้สะอาด 

9. ก าจดัรอยสีเทียนบนผนงั     ใช้ผ้าชบุน า้พอชืน้ ๆ กบัยาสีฟันขดัเบา ๆ บนรอย

เปือ้น 

10. ท าความสะอาดเคร่ืองประดบัเงิน         ทายาสีฟันลงบนเคร่ืองประดบัเ งิน     

แล้วทิง้ไว้ข้ามคืน      จากนัน้ใช้ผ้าสะอาด ๆ เช็ดออกในตอนเช้า       ส่วนเคร่ืองประดบัท่ีเป็นเพชร        
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ก็สามารถใช้แปรงนุม่ ๆ แตะยาสีฟันเล็กน้อย และน า้ขดัเบา ๆ      จะให้แวววาวดงัเก่าได้      แตอ่ย่าใช้

กบัมกุเพราะจะท าให้เคลือบผิวเสียหายได้ 

11. ก าจดัรอยขีดข่วนบนซีดีได้ผลดีกับรอยขีดข่วนตืน้ ๆ       และรอยเปือ้นทัว่ไป

แคท่ายาสีฟันบาง ๆ ลงบนแผน่ซีดี      ถเูบา ๆ แล้วเช็ดด้วยน า้ให้สะอาด 

12. ท าความสะอาดคีย์เปียโน          น า้มันบนผิวหนังอาจติดอยู่บนคีย์เปียโน      

และดงึดดูเอาฝุ่ นและความสกปรกมาสะสมไว้      ท าความสะอาดมนัด้วยผ้าท่ีปราศจากขยุชบุน า้พอ

ชืน้ ๆ แตะยาสีฟันเล็กน้อยจากนัน้เช็ดซ า้ด้วยผ้าสะอาด ๆ อีกผืน 

13. ก าจดักลิ่นขวดนมเด็กถ้าขวดนมเร่ิมมีกลิ่นเหม็นเปรีย้วของนมบดู     ลองใช้

ยาสีฟันท าความสะอาดคราบตกค้างและก าจดักลิ่น     แตต้่องล้างน า้สะอาดให้หมดจดจริง ๆ ก่อนใช้ 

14. ก าจัดรอยไหม้บนหน้าเตารีด      ซิลิก้าในยาสีฟันสามารถช่วยก าจัดคราบ               

ด า ๆ ไหม้ ๆ พวกนัน้ได้ 

15. เลนส์แว่นตาส าหรับว่ายน า้หรือด าน า้อาจขุ่นมวัได้เม่ือใช้ไปนาน ๆ        ก่อน

จะซือ้อันใหม่ลองทายาสีฟันเล็กน้อยลงบนกระจก        ถูให้ทัว่แล้วล้างให้สะอาด    แต่อย่าขัดแรง

เกินไป    เน่ืองจากสว่นผสมท่ีมีฤทธ์ิในยาสีฟันอาจท าให้เลนส์เป็นรอยได้ 

⊙.............................................................⊙ 
 

น า้จิม้อาหารสมอง        
  The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others. 

  หนทางสูค่วามส าเร็จในชีวิตก็คือการปฏิบตัิตามค าแนะน าทัง้หลายท่ีเราให้คนอ่ืน 

-------------------------------------------------- 


