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อาหารสมอง 
ยิ �มกลางกระแสนํ �าท่วม 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

 
  ยามนี ใคร ๆ ก็เครียดกับการมาของนํ า      ไม่รู้ว่าจะ  “โดน”  หรือไม่      จะ  “โดน”  

หนกัหนาสาหสัแคไ่หน       และจะ  “โดน”  เมื'อไหร่          ความไม่รู้อนาคตเป็นสาเหตขุองความเครียด 

วนันี ขอเอาเรื'องเลา่ผอ่นคลายอารมณ์มาสร้างรอยยิ มกนั 

  เรื'องแรก   หญิงชรายืนอยู่บนหวัเรือ       มือกดหมวกบนศีรษะแน่นเพื'อไม่ให้ลมแรง

พดัหมวกปลิวไป        สุภาพบุรุษคนหนึ'งเมื'อเห็นเหตกุารณ์ก็เดินเข้าไปหาและบอกว่า   “คณุป้าครับ   

ขอโทษเถอะครับ  คณุป้าทราบไหมครับว่าลมกําลงัพดักระโปรงคณุป้าขึ นมาจนเปิดหมด”       คณุป้า

ตอบว่า  “ฉันรู้     แต่ฉันต้องใช้สองมือจับหมวกไว้”       “แต่คุณป้าครับ    ลมมันพัดจนคุณป้าโป๊  

สว่นลา่งของคณุป้ามนัเปิดจนคนเห็นหมดแล้วนะครับ” 

  คณุป้าก้มลงมองส่วนล่างและบอกสภุาพบรุุษคนนั นว่า  “นี'พ่อหนุ่ม      อะไร ๆ ที'เธอ

เห็นข้างลา่งนะ่มีอาย ุ85 ปีแล้ว      แตไ่อ้หมวกใบนี นะ่ป้าเพิ'งซื อมนัเมื'อวานนี เอง” 

  เรื'องที'สอง       คุณหมอที'ดูแลคุณป้าวัย 80 ปีกําลังจะเกษียณอายุตวัเองจึงขอให้               

คณุป้าเอายาทั งหมดที'มีมาให้ดูเพื'อจะได้ให้คําแนะนําเรื'องการใช้ยาให้ถูกต้อง       คุณป้าก็ทําตาม

คําสั'งเป็นอยา่งดี 

  เมื'อคณุหมอเห็นยาขนานหนึ'งเข้าก็แปลกใจเป็นอนัมาก     จึงละลํ'าละลกัถามคณุป้า

ด้วยความตื'นเต้นว่า   “คณุป้าทราบใช่ไหมครับว่ายานี คือยาคมุกําเนิด         แล้ว.....แล้ว.....คณุป้าใช้

มนัอยูห่รือครับ”      “ออ๋ใช้มนัเพราะมนัชว่ยให้ป้านอนหลบัสบาย” 

  หมอก็ตอบวา่  “มนัไมมี่ตวัยาอะไรเลยที'จะทําให้คณุป้านอนหลบันะครับ”        คณุป้า

ก็เอื อมไปหยิบแผงยาและตบขาหมอเบา ๆ ว่า  “คุณหมอ    ป้ารู้จ๊ะ      ทุกเช้าป้าจะบดมัน                 

หนึ'งเม็ดและผสมในนํ าส้มที'หลานสาวของป้าวยั 16 ปีดื'ม.......เชื'อไหมมนัทําให้ป้าหลบัสบายทุกคืน

เลย” 

  เรื'องที'สาม    คณุยายไมอ่ยากมีชีวิตอยูใ่นโลก      เบื'อโลก      เบื'อชีวิตคนอื'นและชีวิต

ตวัเอง     จึงคิดจะฆ่าตวัตาย        คิดไปคิดมาก็เลือกวิธียิงตวัตาย       โดยรู้แตเ่พียงว่าต้องยิงที'หวัใจ

ถึงจะตายทนัที        ปัญหาก็คือไม่รู้ว่าหวัใจอยู่ตรงไหน      จึงตดัสินใจโทรไปถามหมอ      หมอก็ตอบ

วา่โดยทั'วไปหวัใจจะอยูตํ่'ากวา่หวันมประมาณสี'นิ ว 
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  คณุยายทําตามคําสั'งอย่างเคร่งครัดเพื'อให้ตายสมใจ      แต่อย่างไรก็ดีคณุยายรู้สึก

แปลกใจมากเมื'อตื'นขึ นมานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล        คุณยายก็รํ'าไห้ว่า  “ฉันควรจะตาย”      

บุรุษพยาบาลตอบว่า  “ไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณยาย       ลูกกระสุนปืนโดนต้นขาแบบนี ไม่กี'วัน               

ก็หาย” 

  เรื'องที'สี'     ลกูน้องโทรไปหาเจ้านายที'บ้าน     แตภ่รรยาเจ้านายเป็นคนรับ     “สามีฉัน

เพิ'งตายเมื'อวานนี เอง”  เธอตอบ         วันรุ่งขึ นลูกน้องคนเดียวกันนี ก็โทรไปขอพูดกับเจ้านายอีก       

เธอก็ตอบวา่  “ก็ฉนับอกเธอแล้ววา่เขาตายแล้ว” 

  วนัรุ่งขึ นลกูน้องคนนี ก็โทรไปขอพดูกบัเจ้านายอีก        คราวนี ภรรยาทนไมไ่หวตะโกน
ตอบวา่  “ฉนับอกเธอสองหนแล้ววา่สามีฉนัที'เป็นนายเธอนะ่       เขาตายแล้ว      ทําไมเธอต้องโทรมา
อยูเ่รื'อย“      มีเสียงหวัเราะของหมอนั'นตอบมาว่า  ” ก็เพราะผมอยากได้ยินมนัซํ า ๆ ครับ” 
  เรื'องที'ห้า     บริษัทต้องการยกเครื'องครั งใหญ่     จึงจ้างมาร์วินมาเป็น CEO คนใหม่
ในฐานะนายคนใหม่       มาร์วินอยากโชว์ว่าเขาจะปลดพวกหย่อนสมรรถภาพให้หมดเกลี ยงบริษัท  
เขาจงึเดนิทวัร์รอบบริษัทเพื'อสื'อวา่เขาเอาจริง 
  ขณะที'เขาเดนิเข้าไปในห้องที'มีคนอยู่เต็ม     ก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ'งยืนพิงกําแพง
ตวัลีบอยู ่         เขาเดินตรงเข้าไปถาม   “คณุได้เงินเดือน ๆ ละเท่าไหร่”         “10,000 บาทครับ ทําไม
หรือครับ”        มาร์วินควกัเงินออกมาให้ 5,000 บาท  และตะโกนว่า “เอาเงินครึ'งเดือนนี ไปและออก
จากบริษัทไปเลย        อยา่ให้ผมได้เห็นหน้าอีก”       ชายหนุม่รับเงินไปแล้วก็เผน่ทนัที 
  มาร์วินรู้สกึดีมากกบัการไล่คนแรกออก       จึงถามคนในห้องว่า  “ใครรู้บ้างว่าไอ้หมอ
ขี เกียจนั'นมนัทําอะไรให้ที'นี'บ้าง” 
  พนกังานคนหนึ'งก็ตอบวา่   “หมอนั'นมนัเป็นเดก็สง่ Pizza ครับ”  
  เรื'องที'หก     เป็นที'ฮือฮากันมากเมื'อหนุ่มวัยชราอายุ 80 ปีแต่งงานกับสาวสวยอาย ุ            
20 ปี       ผา่นไปหนึ'งปีผู้คนก็ตื'นเต้นยิ'งขึ น     เมื'อหญิงสาวเข้าโรงพยาบาลเพื'อคลอดลกู 
  พยาบาลมาแสดงความยินดีกบัเขาและสงสยัว่าทํายงัไงที'มีลกูในวยันี ได้   เขาก็คยุว่า 
“ก็ต้องทําให้เครื'องยนต์เก่ามนัทํางานไมห่ยดุ” 
  ในปีต่อมาภรรยาก็มาคลอดลูกอีกคน        พยาบาลคนเดิมก็มาแสดงความยินดีอีก 
“คุณยอดมากจริง ๆ ทําได้ยังไงน่ะเนี'ย”        เขาก็คุยอีก  “ก็ต้องทําให้เครื'องยนต์เก่ามันทํางานไม่
หยดุนะ่แหละ” 
  อีกปีเหตุการณ์เดียวกันก็เกิดขึ นอีก       พยาบาลคนเดิมก็ชื'นชมและถามคําถาม
เดียวกนั         เขาก็ตอบวา่  “ก็ต้องทําให้เครื'องยนต์เก่ามนัทํางานไมห่ยดุซิ” 
  ครั งนี พยาบาลอดรนทนไม่ได้        ต้องตอบว่า “สงสัยคุณต้องเปลี'ยนนํ ามันเครื'อง                 
ซะละมั ง   เพราะครั งนี เดก็ออกมาตวัดําเชียว” 
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  ขอจบด้วย     “(ก)  ผมไมไ่ด้พดูกบัภรรยามา 18 เดือนแล้ว     เพราะผมไม่อยากแทรก
เธอเวลาพดู”        (ข)  กิQกของพีรเดช  เขียนโน้ตถึงเขาว่า “ข่าวร้ายก็คือฉันท้อง   ข่าวดีก็คือคณุไม่เป็น
หมนัแนน่อน” 
  พอ่ปัญญาเตี ยถามลกูสาวที'เพิ'งท้องวา่  “ลกูแนใ่จนะวา่เป็นของลกูจริง ๆ “ 
    
เครื%องเคียงอาหารสมอง 

  เกลือมีประโยชน์มากมายกว่าที'เราเข้าใจกัน       เกลือช่วยให้อุณหภูมิของนํ าเดือด

เพิ'มขึ นได้        ดงันั นถ้าคณุจะลวกไข่สกัฟองให้ใส่เกลือไปด้วย     จะทําให้ไข่สุกเร็วขึ น     และทําให้

อาหารอื'น ๆ สกุเร็วขึ นเชน่กนั         โดยมากแล้วเรามกัจะใช้นํ ามะนาวหรือนํ าส้มสายชใูนการล้างผลไม้

ให้สดอยูเ่สมอ       แตห่ากไมมี่ทั งสองอยา่งนั นก็สามารถใช้นํ าที'ผสมเกลือล้างผลไม้แทนได้เชน่กนั 

  แช่ถั'วไว้ในนํ าที'ผสมเกลือไว้หลาย ๆ ชั'วโมงก่อนรับประทาน     จะช่วยให้แกะเปลือก

ถั'วได้ง่ายขึ นเยอะเลย 

  หากล้างมือด้วยสบูห่รือนํ าสะอาดแล้วยงัมีกลิ'นที'ไม่พึงประสงค์ติดมืออยู่ล่ะก็     ให้ใช้

เกลือผสมกบันํ าส้มสายชลู้างมือแทน     จะทําให้กลิ'นหายไปได้ 

  หลงัการทําอาหาร    บริเวณก้นหม้อมกัจะเกิดคราบสกปรกอยู่เสมอ     ดงันั นจึงควร

ใส่เกลือหนึ'งกํามือ      จะทําให้ลดคราบสิ'งสกปรกออกไปได้    และยังทําให้กลิ'นไม่พึงประสงค์                    

จางหายไปด้วยเชน่กนั 

  แช่แปรงสีฟันในนํ าผสมเกลือก่อนที'จะใช้งานครั งแรก      จะทําให้ขนแปรงมีความนิ'ม

และคงทนมากยิ'งขึ น 

  ผสมเกลือกบันํ าโซดาแล้วใช้บ้วนปาก      จะช่วยขจดักลิ'นปากได้      นอกจากนั นแล้ว

ยงัชว่ยลดปัญหาการเกิดโรคและอาการในชอ่งปาก   เชน่    ฟันกร่อน       เสียวฟัน      ได้ดีอีกด้วย    

  ผสมเกลือกบันํ าอุน่แล้วกลั วคอ    จะชว่ยบรรเทาอาการเจ็บได้ดี 

  ให้เก็บกล่องที'ใส่เกลือไว้ใกล้ ๆ กับอุปกรณ์เครื'องครัวและตู้อบต่าง ๆ เพราะหากเกิด

เหตกุารณ์ไมค่าดฝันขึ นเกลือสามารถที'จะดบัไฟได้ 

  เพื'อรักษาความสดของดอกไม้     ให้ใสเ่กลือลงไปในแจกนั     วิธีนี จะทําให้ดอกไม้มี

ความสดที'ยาวนานขึ น 

  กําจัดวัชพืชที'ขึ นรกรุงรังตามลานบ้าน      ทางเดิน    ด้วยการโรยเกลือให้ทั'ว                   

แล้วรดนํ าตามให้ทั'วหรือจะรอให้ฝนตกก็ได้    เพราะเกลือจะยบัยั งไมใ่ห้วชัพืชเจริญเตบิโต 
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  เทเกลือผสมกับนํ าร้อนแล้วทําความสะอาดอ่างล้างจาน      จะทําให้อ่างมีความ

สะอาด       ไมมี่คราบของความสกปรก     และกลิ'นที'ไมพ่งึประสงค์ 

  หากแหวนที'คณุสวมไม่เงาเหมือนแต่ก่อน      ให้ใช้เกลือผสมกับนํ ามนัพืชเช็ดแหวน

เทา่นี แหวนของคณุก็จะกลบัมาเงางามเชน่เดมิ 

  ผสมเกลือกบันํ าโซดาเข้าด้วยกนั    ก็จะทําให้เช็ดล้างขจดัคราบที'อยูใ่นตู้ เย็นที'ไมไ่ด้ทํา

ความสะอาดมานานออกได้     ซึ'งเป็นการป้องกนัอาหารในตู้ เย็นของคณุให้หา่งไกลจากเชื อโรคได้เป็น

อยา่งดี 

  หากคณุเผลอลืมวางเตารีดค้างบนเสื อไว้นานเกินไปจนทําให้เสื อเกิดรอยเตารีดก็ไม่

ต้องตกใจไป     วิธีแก้ง่าย ๆ ก็คือโรยเกลือลงบนแผน่กระดาษและใช้เตารีดรีดทบัรอยนั นไปอีกที 

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

นํ �าจิ �มอาหารสมอง        

   It takes a village to raise a child 

(สภุาษิตอาฟริกา) 

  จะเลี ยงดสูั'งสอนอบรมเด็กคนหนึ'งนั นต้องใช้ทั งหมูบ้่าน  
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