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อาหารสมอง
one-liners สร้ างรอยยิม้
วีรกร ตรี เศศ
ลัก ษณะหนึ่ ง ของอารมณ์ ขัน แบบฝรั่ ง ที่ แ ตกต่า งจากไทยก็ คื อ การมี สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
one-liners ซึ่งได้ แก่ประโยคสัน้ ๆ ที่ขบขัน หรื อคมคาย หรื อแสดงไหวพริ บ หรื อแม้ แต่เป็ นโจ๊ ก
สัน้ ๆ วันนี ้เราลองเลือกบาง one-liners มาหัวเราะกันข่มความทุกข์ใจเรื่ องน ้าท่วม
“ถ้ าคุณคิดว่าในโลกนี ้ไม่มีใครแคร์ วา่ คุณจะมีชีวิตอยูห่ รื อไม่ ลองพยายามขาดการ
ผ่อนส่งสักสองครัง้ ดูซิครับ”
“เบื อ้ งหลัง ความส าเร็ จ ของผู้ช ายทุก คนจะมี ผ้ ูห ญิ ง ของเขาอยู่เ บื อ้ งหลัง และ
เบื ้องหลังของการล้ มคว่าของชายผู้ประสบความสาเร็จก็มกั จะมีผ้ หู ญิงอื่นอีกคน”
“คุณจะไม่มีวนั แก่เกินไปที่จะเรี ยนรู้เรื่ องโง่ ๆ”
“แสงสว่างเดินทางเร็ วกว่าเสียง และนี่คือคาอธิบายว่าเหตุใดคนบางคนจึงดูฉลาด
จนกระทัง่ เราได้ ยินเขาพูด”
มาถึงตรงนี ้อย่างน้ อยที่สดุ ท่านผู้อา่ นคงได้ หวั เราะหึ ๆ บ้ างเป็ นแน่
ที่เราหัวเราะก็
เพราะ one-liners เหล่านี ้กล่าวถึงสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวทุกวัน
เมื่อมีคากล่าวขึ ้นมาในแง่มมุ ที่ ทา
ให้ สองสิ่ง “ตัดกัน” ไปในทางตรงกันข้ าม เราก็ร้ ูสกึ ว่ามันขบขัน ลองดูตวั อย่างต่อไปนี ้
“ถึงคิดว่าไม่มีคนแคร์ แต่การทวงหนี ้ก็จะทาให้ ร้ ู สึกว่ามีคนแคร์ ”
“ไม่แก่เกิน
กว่าจะเรี ยนรู้เรื่ องโง่ ๆ”
“แสงสว่างและเสียงปนกับหน้ าตาดีและความไม่ฉลาด”
ลองดูอีกหลายคากล่าวก็ ได้ “เราอยู่ในสังคมที่คนส่ง พิซซ่ามาถึงบ้ านเราเร็ วกว่า
ตารวจ” (ปกติตารวจควรมาถึงก่อน แต่ “ตัดกัน” ไปในทางตรงกันข้ ามที่คนส่ง พิซซ่ามาถึงก่อน
ถ้ าเปลี่ยนจากคนส่ง พิซซ่าซึ่งโดยปกติจะต้ องมาถึงเร็ ว เป็ นซาเล้ งซื ้อกระดาษซึ่งไม่เกี่ยวกับการมา
ช้ ามาเร็วก็ไม่ขา)
“ขอให้ ชี วิตคุณเหมือนกระดาษช าระ.....ยาวและมีประโยชน์ ”
“ข่าวดีก็คือครู
ตื่นสายมาสอนหนังสือไม่ได้
แต่ขา่ วร้ ายก็คือเย็นนี ้หลังเลิกเรี ยนครูจะสอนชดเชย”
“โอ ผมมีชีวิตที่วิเศษสุดยอด
แหมผมน่าจะรู้ เร็ วกว่านี ”้
“ถ้ าผมรู้ ว่าผมจะมี
ชีวิตยืนอย่างนี ้ ผมจะดูแลสุขภาพให้ ดีตงแต่
ั ้ ยงั หนุ่ม ”
“กินอยู่ให้ ถูกต้ อง ออกกาลังกาย
ทุกวัน มีชีวิตที่สะอาด.......แต่ก็ตายอยู่ดีแหละ”
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เรา “ชีวิตจงเหมือนกระดาษชาระ” เอ.......แล้ วเป็ นไง.......ยาวและมีประโยชน์ไง
การเล่าโจ๊ กข่าวดีและข่าวร้ ายก็ คือการเอาสองสิ่ง ที่ ไ ปในทิศทางตรงกันข้ ามมาใช้
อีกทังท
้ าให้ มนั “ตัดกัน” อีกด้ วย
“ข่าวดีคือครูไม่มาสอน” แต่ “ข่าวร้ ายก็คือชดเชยการสอน”
ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยากเรี ยน
“ชี วิ ต ผมสุด ยอด......น่า จะรู้ เร็ ว กว่า นี ”้
ข าตรงที่ ไ ม่ ร้ ู ว่ า ชี วิ ต ตนเองสุด ยอด
เช่นเดียวกับ “ถ้ าอายุยืนอย่างนี ้จะดูแลตัวเองดีกว่านี ้”
“ถ้ ากินอยูถ่ กู ต้ อง ก็ตายอยูด่ ี”
One-liners อาศัยเทคนิคการเล่นคาเพื่อความขบขันด้ วย “เด็กดีคือเด็กไม่ดีที่ยงั ถูก
จับไม่ได้ ”
“ทาไมคนบางคนเชื่อเมื่ อเราบอกว่ามี ดาวอยู่ 4 พันล้ านดวง แต่กลับ เอามือไป
ทดลองจับสี เมื่อเราบอกว่า “สียงั ไม่แห้ ง”
“ พระเจ้ าต้ องรั กคนโง่แน่ ๆ เลย เพราะทรงสร้ าง
คนงั่ ง ๆ ไว้ มากมายในโลก”
“ท าไมคนอเมริ กั น ต้ อ งเลื อ กจากคนเพี ย ง 2 คนเพื่ อ ให้ ได้
ประธานาธิบดี
แต่มีให้ เลือกถึง 50 คน เพื่อเป็ น Miss America”
อีกสไตล์หนึ่งของ one-liners ก็คือการตังค
้ าถามและตามด้ วยคาตอบที่ ใช้ การเล่นคา
สร้ างการ “ตัดกัน”
สร้ างการไป่ ในทิศทางตรงกันข้ าม ให้ คาตอบที่คาดไม่ถึง ฯลฯ เพื่อสร้ าง
อารมณ์ขนั
เช่น “อะไรคือข้ อแตกต่างระหว่างแฟนและภรรยา ?”
“20 กิโลกรัม”
“อะไรคือข้ อแตกต่างระหว่างของลับและความลับ ”
“ความลับเมื่อถูกเปิ ดเผยแล้ ว
ก็ ไ ม่เ ป็ นความลับอี ก ต่อ ไป
แต่ข องลับ นัน้ ถึ ง แม้ จ ะเปิ ดเผยแล้ ว ก็ ยัง คงเป็ นของลับ อยู่เ สมอ”
“สาหรับผู้ชายการนึกถึงวันครบรอบแต่งงานและโถส้ วมมีอะไรที่เหมือนกัน”
“ผู้ชายมักพลาดทัง้
สองอย่าง”
“ชายคนหนึ่ ง บอกว่า บัต รเครดิต ของเขาหาย แต่ก็ ตัด สิ น ใจไม่ แ จ้ ง อายัด บัต ร
เนื่องจากมัน่ ใจว่าโจรที่ขโมยบัตรไปรูดบัตรน้ อยกว่าภรรยาของเขา”
one-liners ก็มีความคมคายแฝงมากับอารมณ์ขนั
“ไม่มีทางที่จะเกิดวิกฤตใน
อาทิตย์หน้ าเด็ดขาด
เพราะตารางนัดผมเต็มหมดแล้ ว”
“จงอย่าไปขัดขวางการกระทาของ
ศัตรูเป็ นอันขาดในตอนที่เขากาลังกระทาสิ่งที่ผิดพลาด”
“มันไม่ใช่การบ้ านแน่นอน เพราะมันยัง
ไม่ถึงกาหนดส่งพรุ่งนี ้”
“บางครัง้ ผมต้ องการสิ่งที่คณ
ุ คนเดียวเท่านันที
้ ่จะให้ ได้ นัน่ ก็คือการไม่มี
คุณอยู่ตรงนี ้”
“ความรู้ คือการตระหนักว่ามันเป็ นถนนวิ่งทางเดียว
ปั ญญาคือการมองไป
ทัง้ สองข้ างก่อนข้ ามถนนอยู่ดี ”
“สวยดีกว่าเป็ นคนดี แต่ก็ดีกว่าที่จะเป็ นคนดีมากกว่าเป็ น
คนขี ้เหร่”
อารมณ์ขนั ทาให้ เรามีความสุขและอายุยืน คนรอบข้ างก็สนุกและมีความสุขไปด้ วย
อารมณ์ขนั ทาให้ เกิดความเป็ นกันเองซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
“ทุกคนมีสิทธิที่จะโง่กนั ได้ แต่บางคนก็ชอบที่จะละเมิดสิทธินี ้”
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เครื่ องเคียงอาหารสมอง
15 ประโยชน์ของยาสีฟันนอกจากจะทาให้ ฟันสะอาดสดใสแล้ ว

ยาสีฟันยังใช้

งานได้ อย่างวิเศษกับของอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟันด้ วย
1.

บรรเทาอาการระคายเคืองจากแมลงกัดต่อยหรื อแผลพุพอง

ไปบริ เวณที่ถกู แมลงกัดต่อยโดยตรง

ทายาสีฟันลง

มันจะบรรเทาอาการคันและลดความบวมลงได้

ส่วนแผล

พุพองยาสีฟันจะทาให้ แผลแห้ งและหายเร็วขึ ้น โดยควรทาทิ ้งไว้ ข้ามคืนเพื่อให้ ได้ ผลดีที่สดุ
2.

บรรเทาแผลไฟไหม้ หรื อนา้ ร้ อยลวก

สาหรับแผลเล็กน้ อยที่ไ ม่มีรอยเปิ ด

ยาสีฟันจะให้ ความเย็นที่ชว่ ยบรรเทาอาการได้ โดยต้ องทาลงไปทันทีหลังเกิดรอยแผล
3.

ทายาสีฟันลงบนสิวแล้ วทิ ้งไว้ ข้ามคืน

แล้ วล้ างออกในตอนเช้ าสิ สิวจะ

ยุบลงและหายเร็วขึ ้น
4.

เล็บและฟั นมีส่วนประกอบของกระดูกเหมือนกัน

ดังนัน้ ยาสีฟันจึงใช้ กับ

เล็บได้ เช่นกัน เพราะฉะนันอย่
้ าลืมใช้ แปรงและยาสีฟันขัดเล็บเป็ นประจา

เพื่อช่วยให้ เล็บสะอาด

เป็ นเงางาม และแข็งแรงขึ ้น
5.

ทาให้ ผมอยูท่ รงเพราะยาสีฟันแบบเจลมีสว่ นผสมของโพลีเมอร์ ที่ละลายน ้าซึ่ง

เป็ นส่วนผสมแบบเดียวกับที่เจลแต่งผมส่วนใหญ่ใช้
แต่บงั เอิญเจลแต่งผมเกิดขาดมือ
6.

ลองใช้ ยาสีฟันแบบเจลแทนก็ได้

กาจัดกลิ่นเหม็นไม่วา่ จะเป็ นกลิ่นกระเทียม

กลิ่นแรงอื่น ๆ ที่ตดิ อยูบ่ นมือ
7.

ฉะนันถ้
้ าคุณมองหาอะไรที่จะทาให้ ผมอยู่ตวั
หัวหอม

ปลา หรื ออาหาร

ใช้ ยาสีฟันถูมือมันจะช่วยกาจัดกลิ่นพวกนี ้ได้

กาจัดรอยเปื อ้ นที่กาจัดยากบนเสื ้อผ้ าหรื อพรม

ลงบนรอยเปื อ้ นโดยตรงและขยี ้เบา ๆ

สาหรับผ้ า จงทายาสีฟัน

จนกระทัง่ รอยเปื อ้ นหายไป

แล้ วซักตามปกติ (แต่ควรระวัง

ถ้ าใช้ ยาสี ฟั นแบบไวเทนนิ่ ง บนผ้ าสี อ าจท าให้ สี ผ้ าซี ด ลงได้ )

ส าหรั บ รอยเปื ้ อ นบนพรม

ทายาสีฟันลงบนรอยเปื อ้ น
8.

ใช้ แปรงขัดจนรอยเปื อ้ นจางลง แล้ วล้ างออกด้ วยน ้าสะอาด

ชุบชีวิตรองเท้ าเก่า

ทาความสะอาดรองเท้ าวิ่งที่สกปรกมอมแมม แต่ซกั

น ้าไม่ได้ ด้ วยการทายาสีฟันลงบนรอยเปื อ้ นแล้ วขัดเบา ๆ จากนันเช็
้ ดให้ สะอาด
9.

กาจัดรอยสีเทียนบนผนัง ใช้ ผ้าชุบน ้าพอชื ้น ๆ กับยาสีฟันขัดเบา ๆ บนรอย

10.

ทาความสะอาดเครื่ องประดับเงิน

เปื อ้ น
แล้ วทิง้ ไว้ ข้ามคืน

จากนัน้ ใช้ ผ้าสะอาด ๆ เช็ดออกในตอนเช้ า

ทายาสีฟันลงบนเครื่ องประดับเงิน
ส่วนเครื่ องประดับที่เป็ นเพชร
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จะให้ แวววาวดังเก่าได้

แต่อย่าใช้

กับมุกเพราะจะทาให้ เคลือบผิวเสียหายได้
11.

กาจัดรอยขีดข่วนบนซีดีได้ ผลดีกับรอยขีดข่วนตื ้น ๆ

แค่ทายาสีฟันบาง ๆ ลงบนแผ่นซีดี
12.

และรอยเปื อ้ นทัว่ ไป

ถูเบา ๆ แล้ วเช็ดด้ วยน ้าให้ สะอาด

ทาความสะอาดคีย์เปี ยโน

และดึงดูดเอาฝุ่ นและความสกปรกมาสะสมไว้

นา้ มันบนผิวหนังอาจติดอยู่บนคีย์เปี ยโน

ทาความสะอาดมันด้ วยผ้ าที่ปราศจากขุยชุบน ้าพอ

ชื ้น ๆ แตะยาสีฟันเล็กน้ อยจากนันเช็
้ ดซ ้าด้ วยผ้ าสะอาด ๆ อีกผืน
13.

กาจัดกลิ่นขวดนมเด็กถ้ าขวดนมเริ่ มมีกลิ่นเหม็นเปรี ย้ วของนมบูด ลองใช้

ยาสีฟันทาความสะอาดคราบตกค้ างและกาจัดกลิ่น แต่ต้องล้ างน ้าสะอาดให้ หมดจดจริง ๆ ก่อนใช้
14.

กาจัดรอยไหม้ บนหน้ าเตารี ด

ซิ ลิก้าในยาสีฟันสามารถช่วยกาจัดคราบ

ดา ๆ ไหม้ ๆ พวกนันได้
้
15.

เลนส์แว่นตาสาหรับว่ายน ้าหรื อดาน ้าอาจขุ่นมัวได้ เมื่อใช้ ไปนาน ๆ

ก่อน

จะซือ้ อันใหม่ลองทายาสีฟันเล็กน้ อยลงบนกระจก
ถูให้ ทวั่ แล้ วล้ างให้ สะอาด แต่อ ย่าขัดแรง
เกินไป เนื่องจากส่วนผสมที่มีฤทธิ์ในยาสีฟันอาจทาให้ เลนส์เป็ นรอยได้
⊙.............................................................⊙

นา้ จิม้ อาหารสมอง
The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others.
หนทางสูค่ วามสาเร็จในชีวิตก็คือการปฏิบตั ิตามคาแนะนาทังหลายที
้
่เราให้ คนอื่น
--------------------------------------------------

