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อาหารสมอง
ยิม กลางกระแสนํา ท่ วม
วีรกร ตรี เศศ
ยามนีใคร ๆ ก็ เครี ยดกับการมาของนํ า ไม่ร้ ู ว่าจะ “โดน” หรื อไม่ จะ “โดน”
หนักหนาสาหัสแค่ไหน และจะ “โดน” เมื'อไหร่
ความไม่ร้ ู อนาคตเป็ นสาเหตุของความเครี ยด
วันนีขอเอาเรื' องเล่าผ่อนคลายอารมณ์มาสร้ างรอยยิมกัน
เรื' องแรก หญิ งชรายืนอยู่บนหัวเรื อ มือกดหมวกบนศีรษะแน่นเพื'อไม่ให้ ลมแรง
พัดหมวกปลิวไป
สุภาพบุรุษคนหนึ'งเมื'อเห็นเหตุการณ์ ก็เดินเข้ าไปหาและบอกว่า “คุณป้าครับ
ขอโทษเถอะครับ คุณป้าทราบไหมครับว่าลมกําลังพัดกระโปรงคุณป้าขึนมาจนเปิ ดหมด” คุณป้า
ตอบว่า “ฉันรู้ แต่ฉันต้ องใช้ ส องมื อจับหมวกไว้ ” “แต่คุณป้าครั บ ลมมันพัดจนคุณ ป้าโป๊
ส่วนล่างของคุณป้ามันเปิ ดจนคนเห็นหมดแล้ วนะครับ”
คุณป้าก้ มลงมองส่วนล่างและบอกสุภาพบุรุษคนนันว่า “นี'พ่อหนุ่ม

อะไร ๆ ที'เธอ

เห็นข้ างล่างน่ะมีอายุ 85 ปี แล้ ว แต่ไอ้ หมวกใบนีน่ะป้าเพิ'งซือมันเมื'อวานนีเอง”
เรื' องที' สอง คุณหมอที' ดูแ ลคุณ ป้าวัย 80 ปี กํ าลังจะเกษี ยณอายุตวั เองจึง ขอให้
คุณป้าเอายาทังหมดที' มีมาให้ ดูเพื' อจะได้ ให้ คําแนะนําเรื' องการใช้ ยาให้ ถูกต้ อง
คําสัง' เป็ นอย่างดี

คุณป้าก็ ทําตาม

เมื'อคุณหมอเห็นยาขนานหนึ'งเข้ าก็แปลกใจเป็ นอันมาก จึงละลํ'าละลักถามคุณป้า
ด้ วยความตื'นเต้ นว่า “คุณป้าทราบใช่ไหมครับว่ายานีคือยาคุมกําเนิด
แล้ ว.....แล้ ว.....คุณป้าใช้
มันอยูห่ รื อครับ”

“อ๋อใช้ มนั เพราะมันช่วยให้ ป้านอนหลับสบาย”
หมอก็ตอบว่า “มันไม่มีตวั ยาอะไรเลยที'จะทําให้ คณ
ุ ป้านอนหลับนะครับ”

คุณป้า

ก็ เ อื อมไปหยิ บ แผงยาและตบขาหมอเบา ๆ ว่ า “คุ ณ หมอ ป้ ารู้ จ๊ ะ ทุ ก เช้ าป้ าจะบดมั น
หนึ'งเม็ดและผสมในนําส้ มที'หลานสาวของป้าวัย 16 ปี ดื'ม.......เชื'อไหมมันทําให้ ป้าหลับสบายทุกคืน
เลย”
เรื' องที'สาม คุณยายไม่อยากมีชีวิตอยูใ่ นโลก เบื'อโลก เบื'อชีวิตคนอื'นและชีวิต
ตัวเอง จึงคิดจะฆ่าตัวตาย
คิดไปคิดมาก็เลือกวิธียิงตัวตาย โดยรู้ แต่เพียงว่าต้ องยิงที'หวั ใจ
ถึงจะตายทันที
ปั ญหาก็คือไม่ร้ ู ว่าหัวใจอยู่ตรงไหน
ว่าโดยทัว' ไปหัวใจจะอยูต่ ํ'ากว่าหัวนมประมาณสี'นิว

จึงตัดสินใจโทรไปถามหมอ

หมอก็ตอบ
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ุ ยายรู้ สึก
แปลกใจมากเมื'อตื'นขึนมานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล
คุณยายก็รํ'าไห้ ว่า “ฉันควรจะตาย”
บุรุษพยาบาลตอบว่า “ไม่ต้องกังวลหรอกครั บคุณยาย ลูกกระสุนปื นโดนต้ นขาแบบนี ไม่กี'วัน
ก็หาย”
เรื' องที'สี' ลูกน้ องโทรไปหาเจ้ านายที'บ้าน แต่ภรรยาเจ้ านายเป็ นคนรับ “สามีฉัน
เพิ' ง ตายเมื' อวานนี เอง” เธอตอบ
วันรุ่ ง ขึนลูกน้ องคนเดียวกันนี ก็ โทรไปขอพูดกับเจ้ านายอี ก
เธอก็ตอบว่า “ก็ฉนั บอกเธอแล้ วว่าเขาตายแล้ ว”
วันรุ่งขึนลูกน้ องคนนีก็โทรไปขอพูดกับเจ้ านายอีก คราวนีภรรยาทนไม่ไหวตะโกน
ตอบว่า “ฉันบอกเธอสองหนแล้ วว่าสามีฉนั ที'เป็ นนายเธอน่ะ เขาตายแล้ ว ทําไมเธอต้ องโทรมา
อยูเ่ รื' อย“ มีเสียงหัวเราะของหมอนัน' ตอบมาว่า ” ก็เพราะผมอยากได้ ยินมันซํา ๆ ครับ”
เรื' องที'ห้า บริ ษัทต้ องการยกเครื' องครังใหญ่ จึงจ้ างมาร์ วินมาเป็ น CEO คนใหม่
ในฐานะนายคนใหม่ มาร์ วินอยากโชว์ว่าเขาจะปลดพวกหย่อนสมรรถภาพให้ หมดเกลียงบริ ษัท
เขาจึงเดินทัวร์ รอบบริ ษัทเพื'อสื'อว่าเขาเอาจริ ง
ขณะที'เขาเดินเข้ าไปในห้ องที'มีคนอยู่เต็ม ก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ'งยืนพิงกําแพง
ตัวลีบอยู่
เขาเดินตรงเข้ าไปถาม “คุณได้ เงินเดือน ๆ ละเท่าไหร่ ”
“10,000 บาทครับ ทําไม
หรื อครับ”
มาร์ วินควักเงินออกมาให้ 5,000 บาท และตะโกนว่า “เอาเงินครึ' งเดือนนีไปและออก
จากบริ ษัทไปเลย อย่าให้ ผมได้ เห็นหน้ าอีก” ชายหนุม่ รับเงินไปแล้ วก็เผ่นทันที
มาร์ วินรู้สกึ ดีมากกับการไล่คนแรกออก จึงถามคนในห้ องว่า “ใครรู้ บ้างว่าไอ้ หมอ
ขีเกียจนัน' มันทําอะไรให้ ที'นี'บ้าง”
พนักงานคนหนึง' ก็ตอบว่า “หมอนัน' มันเป็ นเด็กส่ง Pizza ครับ”
เรื' องที'หก เป็ นที' ฮือฮากันมากเมื' อหนุ่มวัยชราอายุ 80 ปี แต่งงานกับสาวสวยอายุ
20 ปี ผ่านไปหนึง' ปี ผู้คนก็ตื'นเต้ นยิ'งขึน เมื'อหญิงสาวเข้ าโรงพยาบาลเพื'อคลอดลูก
พยาบาลมาแสดงความยินดีกบั เขาและสงสัยว่าทํายังไงที'มีลกู ในวัยนีได้ เขาก็คยุ ว่า
“ก็ต้องทําให้ เครื' องยนต์เก่ามันทํางานไม่หยุด”
ในปี ต่อมาภรรยาก็มาคลอดลูกอีกคน
พยาบาลคนเดิมก็ มาแสดงความยินดีอีก
“คุณยอดมากจริ ง ๆ ทํ าได้ ยังไงน่ะเนี' ย”
เขาก็ คุยอี ก “ก็ ต้องทํ าให้ เครื' องยนต์ เก่ามันทํ างานไม่
หยุดน่ะแหละ”
อี กปี เหตุการณ์ เ ดี ยวกันก็ เ กิ ดขึนอี ก
พยาบาลคนเดิม ก็ ชื' นชมและถามคํ าถาม
เดียวกัน
เขาก็ตอบว่า “ก็ต้องทําให้ เครื' องยนต์เก่ามันทํางานไม่หยุดซิ”
ครั งนี พยาบาลอดรนทนไม่ได้
ต้ องตอบว่า “สงสัยคุณต้ องเปลี' ยนนํ ามันเครื' อง
ซะละมัง เพราะครังนีเด็กออกมาตัวดําเชียว”
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เธอเวลาพูด”
หมันแน่นอน”

ขอจบด้ วย “(ก) ผมไม่ได้ พดู กับภรรยามา 18 เดือนแล้ ว เพราะผมไม่อยากแทรก
(ข) กิQกของพีรเดช เขียนโน้ ตถึงเขาว่า “ข่าวร้ ายก็คือฉันท้ อง ข่าวดีก็คือคุณไม่เป็ น
พ่อปั ญญาเตียถามลูกสาวที'เพิ'งท้ องว่า “ลูกแน่ใจนะว่าเป็ นของลูกจริ ง ๆ “

เครื% องเคียงอาหารสมอง
เกลื อมี ประโยชน์มากมายกว่าที' เราเข้ าใจกัน
เพิ'มขึนได้

ดังนันถ้ าคุณจะลวกไข่สกั ฟองให้ ใส่เกลือไปด้ วย จะทําให้ ไข่สุกเร็ วขึน และทําให้

อาหารอื'น ๆ สุกเร็ วขึนเช่นกัน
ให้ สดอยูเ่ สมอ

เกลื อช่วยให้ อุณหภูมิของนํ าเดือด

โดยมากแล้ วเรามักจะใช้ นํามะนาวหรื อนําส้ มสายชูในการล้ างผลไม้

แต่หากไม่มีทงสองอย่
ั
างนันก็สามารถใช้ นําที'ผสมเกลือล้ างผลไม้ แทนได้ เช่นกัน
แช่ถั'วไว้ ในนําที'ผสมเกลือไว้ หลาย ๆ ชัว' โมงก่อนรับประทาน จะช่วยให้ แกะเปลือก

ถัว' ได้ ง่ายขึนเยอะเลย
หากล้ างมือด้ วยสบูห่ รื อนําสะอาดแล้ วยังมีกลิ'นที'ไม่พึงประสงค์ติดมืออยู่ล่ะก็ ให้ ใช้
เกลือผสมกับนําส้ มสายชูล้างมือแทน จะทําให้ กลิ'นหายไปได้
หลังการทําอาหาร บริ เวณก้ นหม้ อมักจะเกิดคราบสกปรกอยู่เสมอ ดังนันจึงควร
ใส่ เ กลื อหนึ' ง กํ ามื อ

จะทํ า ให้ ล ดคราบสิ' ง สกปรกออกไปได้ และยัง ทํ าให้ ก ลิ' นไม่ พึ ง ประสงค์

จางหายไปด้ วยเช่นกัน
แช่แปรงสีฟันในนําผสมเกลือก่อนที'จะใช้ งานครังแรก

จะทําให้ ขนแปรงมีความนิ'ม

และคงทนมากยิ'งขึน
ผสมเกลือกับนําโซดาแล้ วใช้ บ้วนปาก

จะช่วยขจัดกลิ'นปากได้

ยังช่วยลดปั ญหาการเกิดโรคและอาการในช่องปาก เช่น ฟั นกร่อน

เสียวฟั น

นอกจากนันแล้ ว
ได้ ดีอีกด้ วย

ผสมเกลือกับนําอุน่ แล้ วกลัวคอ จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บได้ ดี
ให้ เก็บกล่องที'ใส่เกลือไว้ ใกล้ ๆ กับอุปกรณ์เครื' องครัวและตู้อบต่าง ๆ เพราะหากเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝั นขึนเกลือสามารถที'จะดับไฟได้
เพื'อรักษาความสดของดอกไม้ ให้ ใส่เกลือลงไปในแจกัน วิธีนีจะทําให้ ดอกไม้ มี
ความสดที'ยาวนานขึน
กํ า จัด วั ช พื ช ที' ขึ นรกรุ ง รั ง ตามลานบ้ า น

ทางเดิ น ด้ ว ยการโรยเกลื อ ให้ ทั' ว

แล้ วรดนําตามให้ ทวั' หรื อจะรอให้ ฝนตกก็ได้ เพราะเกลือจะยับยังไม่ให้ วชั พืชเจริ ญเติบโต
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สะอาด

จะทํ าให้ อ่างมี ความ

ไม่มีคราบของความสกปรก และกลิ'นที'ไม่พงึ ประสงค์
หากแหวนที'คณ
ุ สวมไม่เงาเหมือนแต่ก่อน

ให้ ใช้ เกลือผสมกับนํามันพืชเช็ดแหวน

เท่านีแหวนของคุณก็จะกลับมาเงางามเช่นเดิม
ผสมเกลือกับนําโซดาเข้ าด้ วยกัน ก็จะทําให้ เช็ดล้ างขจัดคราบที'อยูใ่ นตู้เย็นที'ไม่ได้ ทํา
ความสะอาดมานานออกได้ ซึง' เป็ นการป้องกันอาหารในตู้เย็นของคุณให้ หา่ งไกลจากเชือโรคได้ เป็ น
อย่างดี
หากคุณเผลอลืมวางเตารี ดค้ างบนเสือไว้ นานเกินไปจนทําให้ เสือเกิ ดรอยเตารี ดก็ไม่
ต้ องตกใจไป วิธีแก้ ง่าย ๆ ก็คือโรยเกลือลงบนแผ่นกระดาษและใช้ เตารี ดรี ดทับรอยนันไปอีกที
⊙.............................................................⊙

นํา จิม อาหารสมอง
It takes a village to raise a child
(สุภาษิตอาฟริ กา)
จะเลียงดูสงั' สอนอบรมเด็กคนหนึง' นันต้ องใช้ ทงหมู
ั บ่ ้ าน
--------------------------------------------------

