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คำ�นำ�

ถ้าจะมีนิยายสักเรื่องท่ีกล่าวได้ว่าเป็น...แนวแฟนตาซี แนวแอ็กชั่น  

แนวดราม่า แนวเกมออนไลน์ แนวย้อนเวลา แนวกลบัมาเกดิใหม่ แนวโรแมนตกิ 

แนวมิตรภาพ แนวอาหาร...ทั้งหมดน้ีเลยล่ะก็ นิยายเรื่องนั้นเห็นจะเป็นอื่นใด 

ไปไม่ได้นอกจาก 'ยอดเชฟเทพนกัปรงุ' หรอืท่ีหลายๆ คนน่าจะรูจ้กักันมาก่อนแล้ว

ในชื่อ 'God of Cooking' เรื่องน้ีนั่นเอง 

จากนิยายออนไลน์เรื่องดังแห่งเว็บ MUNPIA ของเกาหลีใต้ สู่รูปแบบ

หนังสือเล่ม คุณค่าที่นักอ่านชาวไทยคู่ควร

ไม่เพียงแค่ความสนุกสนานของเนื้อหาเรื่องราว แต่คุณยังจะได้ความรู้

เกี่ยวกับอาหารไปแบบไม่หวงสูตร ย่ิงการบรรยายท่ีละเอียดลออราวกับ 

ได้กลิ่นอาหารโชยออกมาจากตัวอักษร ก็รับรองเลยว่าท้องของคุณๆ จะต้อง

ร้องโครกครากและนำ้าลายสอด้วยความอยากกิน

ชีวิตครั้งที่สองของ 'โชมินจุน' กดปุม่สตาร์ตแล้ว มาเอาใจช่วยเขาให้ได้

กลายเป็นสุดยอดเชฟตามความใฝ่ฝันกันเถอะ 

คำาเตือน : ไม่ควรอ่านนิยายเรื่องน้ีขณะท้องว่าง เพราะจะทำาให้คุณหิว

มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

Pre ���������������� 1.indd   3 22/8/2562 BE   09:19



เกี่ยวกับนักเขียน

"ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ 

ตอนน้ีก็ชอบ 

อนาคตก็ยังจะชอบ 

เหมือนกับทุกท่านท่ีกำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้ชอบนั่นแหละ"

Yangchigi-jari
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จากใจนักแปล

แรงบันดาลใจคือสิ่งสำาคัญ คือสิ่ง ท่ีช ่วยขับเคลื่อนความฝันของ 

การดำารงอยู่ในฐานะมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ถึงแม้เรื่องราวจะดำาเนินไปตาม 

แก่นหลักท่ีบอกเล่าเก่ียวกับการทำาอาหารก็จริง แต่ทว่าตัวเอกของเรื่อง 

กลบัให้ข้อคิดในการดำาเนินชวิีตกับเราได้ดีพอสมควร การเลอืกเดนิตามความฝัน 

ทำาในสิ่งท่ีเราชอบ หรือเลือกตามครรลองท่ีครอบครัวได้วางกรอบไว้ให้  

การตัดสินใจแต่ละแบบจะนำามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน

จะมีสักก่ีคนท่ีได้รับโอกาสในการแก้ไขแบบโชมินจุน แต่เมื่อเขา 

ได้รับโอกาส เขาก็ทำามันออกมาได้ดี สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและ 

ความพยายามได้เป็นอย่างดี

เรื่องนี้สอนให้เราได้รู ้ว่าโอกาสน้ันมีค่ามากแค่ไหน หากได้เลือกทำา 

ในสิ่งท่ีเรารัก ผลลัพธ์มักจะออกมาดีเสมอ แต่ถ้าหากเราคิดจะหันหลังให้มัน 

เราก็ควรแน่ใจว่าเราจะไม่เสียใจกับสิ่งท่ีเราเลือก 

หวังว่านิยายนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความฝันของ 

ใครหลายคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

ขอให้มีความสุขในทุกวัน

Parama
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Yangchigi-jari 7

ติ๊กต่อก

ภายในครัวที่ไม่มีใคร โชมินจุนจ้องมองนาฬิกาอยู่คนเดียวเงียบๆ 

อย่าเดินนะ หยุดสิ แม้จะร้องตะโกนอยู่ในใจสักแค่ไหน แต่เข็มวินาท ี

ก็ยังคงเดินไปตามทางของมันโดยไม่คิดท่ีจะหยุด

ห้าทุ ่ม ห้าสิบเก้านาที ห้าสิบเจ็ดวินาที...ห้าสิบแปดวินาที... 

ห้าสิบเก้าวินาที...และแล้วก็เท่ียงคืน

เข้าสูปี่ใหม่แล้ว ถือเป็นการปิดฉากชวิีตในช่วงวยัย่ีสบิและเริม่ต้น

วัยสามสิบโดยสมบูรณ์ ความอ่อนเพลียท่ีไม่รู ้สาเหตุท�าให้มินจุน 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ เวลาเดินไปอย่างไม่ปรานีปราศรัย มันคือ 

ความจริงท่ีต้องยอมรับ 

มินจุนเคยเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนมัธยมปลาย ถ้าให้พูดชัดเจน 

กว่าน้ันก็คืออาจารย์สอนภาษาองักฤษ ส�าหรบัเขาค�าว่าอาจารย์เป็นเพียง

อาชีพหน่ึงเท่าน้ัน ไม่มีทั้งการประสบความส�าเร็จทั้งการล้มเหลว  

เขาท�าอาชีพน้ีมาจนถึงฤดูใบไม้ผลิของปีที่อายุย่ีสิบแปด จนสุดท้าย 

1

เริ่ม
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 1

ในเดือนมีนาคมเขาก็ตัดสินใจยุติอาชีพน้ี

เขาคิดว่าการเป็นอาจารย์ไม่ใช่ทางของตัวเอง เขาไม่เคย 

มคีวามคดิอยากเป็นอาจารย์สกัครัง้เลยด้วยซ�า้ เพราะอาชพีท่ีเขาใฝ่ฝัน

อยากเป็นมาตัง้แต่เดก็ก็คอืเชฟ แต่ความท่ีไม่กล้าขดัใจพ่อแม่ ผลการเรยีน

ก็ไม่แย่ แถมยังสอบเข้ามหาวิทยาลยัได้ การเป็นเชฟจงึพับเก็บไปได้เลย 

คงไม่มีพ่อแม่คนไหนสนับสนุนให้ลูกเป็นเชฟหรอก

ตลอดสิบปีมินจุนน่ังอยู่ในห้องพักอาจารย์ตามท่ีพ่อแม่ต้องการ 

แต่นัน่มนัไม่ใช่ตัวเขาเลย พ่อแม่มกัจะพูดอยู่เสมอว่าเดีย๋วเขาก็จะเข้าใจ

ความหวังดีของพวกท่านเอง จริงอยู่ที่อาชีพน้ีมั่นคงมาก แต่เขากลับ

รู้สึกว่ามันว่างเปล่า ดังนั้นเขาจึงลาออกในท่ีสุด

หลังจากน้ันเขาก็สมัครเป็นพนักงานล้างจานที่ร้านอาหารชื่อดัง

ย่านคังนัม หลังจากล้างจานอยู่ครึ่งปีก็ได้เล่ือนข้ันมาท�าพวกผักสลัด

ส�าหรับประดับจาน นั่นคือชีวิตท่ีผ่านมาจนถึงอายุสามสิบปีของเขา  

คืนน้ีเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่เขาไม่มีที่ไปจึงน่ังฆ่าเวลา 

อยู่คนเดียวภายในครัวของร้านอาหารที่ปิดไฟมืดสนิท

มาถึงขั้นนี้แล้วจะมามัวท้อใจไปก็ไร ้ประโยชน์ เขาเป็นคน 

เลอืกชวีติแบบนีเ้อง ทันใดน้ันก็มเีสยีงดงัมาจากห้องอาหาร แล้วไฟของ

ร้านอาหารก็ถูกเปิดสว่างจ้า

"อ้าว พ่ีมินจุน ยังอยู่อีกเหรอครับ"

พัคยูซ็อกอายุน้อยกว่ามินจุนสองปี แต่มีความอาวุโสในหน้าท่ี 

การงานมากกว่า อีกไม่ก่ีปีก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเชฟ

"ครับ รุ่นพ่ียูซ็อกมาได้ไงเนี่ย"

มินจุนจ�าเป็นต้องพูดจาเคารพนบนอบอย่างเล่ียงไม่ได้เพราะ 

มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวงการอาหาร แม้ยูซ็อกจะมีสีหน้าท่าทาง
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Yangchigi-jari 9

กระอักกระอ่วนเมื่อได้รับการเคารพนบนอบจากมินจุน แต่ลึกๆ แล้ว 

ก็แอบพอใจมากทีเดียว ยูซ็อกหยิบถุงมือออกมาจากช่องเก็บของ 

แล้วสะบัดเบาๆ

"ผมกลับมาเอาถุงมือน่ะครับ อ๊ะ พ่ีมินจุนอยู่ก็ดีแล้ว กระเทียม

หมดพอดี ช่วยสบักระเทียมเก็บไว้หน่อยนะครบั สบัเตรยีมไว้ตัง้แต่ตอนนี ้

ดีกว่ามาสับพรุ่งน้ีเช้า"

"แต่ตอนน้ีผมรู้สึกเหนื่อยๆ..."

"เฮ้อ ผมน่ะไม่เคยท�าตัวเสียมารยาทหรือหยาบคายกับคนท่ี 

อายุมากกว่า ส่วนพวกรุ่นน้องผมก็ไม่เคยพูดดีด้วยขนาดน้ีหรอกนะ"

"เอ่อ…ครับ"

"เย่ียมเลย! ง้ันผมขอตัวก่อน แล้วอย่าลืมท่ีสั่งล่ะครับ"

แล้วยูซอ็กก็เดินออกไปพร้อมค�าพูดเหนบ็แนมดงัไล่หลังมา "คดิว่า

แก่กว่าแล้วจะกลวังัน้เหรอ เฮอะ" แม้จะโกรธ แต่มนิจนุก็พูดอะไรไม่ได้ 

เขาอายุมากกว่าก็จริง แต่อายุงานนับว่าน้อยกว่ายูซ็อกมาก ดังนั้นจึง

ต้องอดทนอดกลั้นเอาไว้

"กระเทียม..."

มินจุนจัดการสับกระเทียมจนเสร็จ จากนั้นก็กดมือถือเพ่ือเข้า

บล็อกท�าอาหารที่เขาเขียนข้ึนเอง เขาอิ่มเอมใจทุกครั้งเมื่อได้อ่าน 

บรรดาคอมเมนต์จากผู้อ่าน

เขาพิมพ์ข้อความต้อนรับปีใหม่ มันเป็นค�าทักทายธรรมดา 

แบบพอเป็นพิธี ไม่ได้เย่ินเย้ออะไร ผ่านไปสบินาทก็ีไม่มคีอมเมนต์ใดๆ 

จากใครเลย คงเป็นเพราะเขาไม่ใช่บล็อกเกอร์ชื่อดัง แต่ในระหว่างที่

ก�าลงัไล่ดูและจดบนัทกึสตูรอาหารจากบลอ็กอืน่ๆ อยู่น้ันก็มกีารแจ้งเตอืน

คอมเมนต์จากชื่อที่คุ้นเคย
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10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 1

เทพแห่งการท�าอาหาร : คุณโชบังจัง สวัสดีปีใหม่~ ^^ ทักมา

คนแรกของปีเลย

โชบังจังคือนามปากกาของเขา แม้จะมีเพียงแค่คอมเมนต์เดียว 

แต่นั่นก็พอจะท�าให้เขารู้สึกดีขึ้นมาบ้าง เขาจึงรีบตอบกลับทันที

โชบังจัง : สวัสดีปีใหม่คุณเทพแห่งการท�าอาหารเช่นกันนะครับ 

ผมเองก็ได้รับค�าอวยพรจากคุณเป็นคนแรก

เทพแห่งการท�าอาหาร : ฮ่าๆ วันนี้ไม่เห็นอัพเมนูอาหารเย็นเลย 

ลดความอ้วนอยู่เหรอ

โชบังจัง : ประมาณนั้นครับ

หลังจากคุยเรื่องท่ัวไปกันสักพัก บทสนทนาก็เริ่มลงลึกขึ้น

เทพแห่งการท�าอาหาร : จะขึ้นปีที่สองแล้ว

โชบังจัง : ใช่ครับ ท�าบล็อกไปด้วยท�าอาหารไปด้วย แต่ที่ร้านผม

ยังได้แค่สับกระเทียมอยู่เลย ฮ่าๆ…

เทพแห่งการท�าอาหาร : น่าเสยีดายนะ ถ้าเปล่ียนสายเรว็กว่าน้ี 

สักหน่อยก็น่าจะดีกว่าน้ี

โชบังจัง : นั่นสิครับ เวรกรรมแท้ๆ เป็นเพราะตอนน้ันผม 

ไม่กล้าไล่ตามความฝัน พอมารู้ตัวก็สายเกินไปแล้ว แต่ทุกคนก็ย่อม 

มีทางของตัวเองน่ะนะ

เทพแห่งการท�าอาหาร : ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้ คุณจะเดิน

บนเส้นทางท�าอาหารเลยรึเปล่า
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Yangchigi-jari 11

โชบงัจัง : แน่นอนครบั เพราะผมมัน่ใจในเส้นทางนี ้ ต่อให้ตอนนี ้

จะเหน่ือยและท้อแท้แค่ไหนก็ตาม...

การพูดคยุหยุดลงเพียงเท่านี ้ รอแล้วรอเล่าก็ไม่มกีารตอบกลบัมา 

อาจเป็นเพราะเน้ือหาของบทสนทนามนัเครยีดเกินไป ก็น่ีมนัคนืส่งท้าย 

ปีเก่าต้อนรบัปีใหม่น่ีนะ ใครจะอยากคุยอะไรเครยีดๆ แบบนีกั้น มนิจนุ 

เดนิออกไปท่ีห้องอาหาร จากน้ันก็ฟุบหน้าลงบนโต๊ะอาหารแล้วหลับตาลง 

เขาท้ังง่วง ท้ังเหน่ือย ทั้งล้า ไม่อยากจะคิดอะไรอีกแล้ว

หลังจากที่มินจุนผล็อยหลับไปได้สิบนาที หน้าจอมือถือของเขา 

ที่ดับอยู่ก็สว่างวาบขึ้นพร้อมมีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมา

เทพแห่งการท�าอาหาร : งั้นลองย้อนกลับไปดูมั้ยล่ะ อยากเห็น

เหมือนกันว่าถ้าได้เดินบนเส้นทางน้ีแต่แรก คุณจะเป็นยังไง
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12 ยอดเชฟเทพนักปรุง 1

"ตื่นได้แล้วมินจุน! โชมินจุน!"

มินจุนขมวดคิ้วก่อนจะลืมตาขึ้น เมื่อก้ีฟุบหลับอยู่ที่ร้านน่ีนา แต่

ท�าไมถึงมาตืน่ทีบ้่านได้ล่ะ ระหว่างทีค่รุน่คดิและสบัสนอยู่นัน้ เสียงของ

ลีฮเยซอนก็ดังขึ้นอีกครั้ง

"รีบลุกได้แล้ว น่ีมันสิบโมงแล้วนะ"

"...สบิโมง สบิโมงแล้วเหรอแม่ โอ๊ย ตายแล้ว ท�าไมถึงเพ่ิงมาปลกุเนีย่"

"จะโวยวายท�าไม นี่มันช่วงหยุดของแกไม่ใช่เหรอ"

"หยุดอะไรกัน ผมต้องไปท�างานท่ีร้านอาหาร!"

"ร้านอาหาร? อย่ามาตลก น่ีฝันว่าเป็นพ่อครัวเหรอไง ตัง้สตหิน่อย 

โชมินจุน! แกยังเป็นนักศึกษาอยู่นะ!"

"…อะไรนะแม่"

ฝันว่าเป็นพ่อครัว? เป็นนักศึกษาอยู่? มินจุนมองไปรอบๆ  

เก้าอี้ตัวเดิมยังคงวางอยู่ตรงโต๊ะตัวน้ัน ส่วนทีวีน่ันก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิม 

ในห้องรับแขก แต่ทั้งเก้าอี้และทีวียังดูใหม่เอี่ยมมาก

2

กลับไปสู่เจ็ดปีก่อน
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"แม่...ปีน้ีปีอะไร"

"ถามอะไรเน่ีย ยังนอนไม่เต็มอิ่มเรอะ"

"สรุปว่าปีอะไร"

"ก็ปีสองพันสบิไง! รบีล้างหน้าแล้วไปกินข้าว มนัจะเย็นหมดแล้ว"

ปี 2010? ถ้างัน้ก็เป็นช่วงท่ีเพ่ิงปลดประจ�าการจากกรมทหารน่ะสิ 

มินจุนเดินไปล้างหน้าล้างตาแล้วไปน่ังที่โต๊ะกินข้าวอย่างงุนงง แต ่

ทันใดน้ันเองอะไรบางอย่างก็แวบขึ้นมาตรงหน้า

[ข้าวขัดสี]

ความสด : 73%

แหล่งท่ีมา : โค-รยอง เกาหลี

คุณภาพ : สูง

คะแนน : 6/10

"หือ"

มินจุนขย้ีตา อะไรกันเนี่ย หรือว่ายังฝันอยู่ แต่พอหลับตาลง 

หน้าต่างข้อมูลก็ยังไม่หายไป มินจุนจึงลืมตาข้ึนอีกคร้ังแล้วมองไปท่ี

แกงเต้าเจี้ยว ทันใดน้ันหน้าต่างข้อมูลบานใหม่ก็แวบเข้ามาแทนท่ี

[แกงเต้าเจี้ยว]

ความสด : 90%

แหล่งทีม่า : (เน่ืองจากใช้วัตถุดบิหลายชนดิจงึไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมา)

คุณภาพ : กลาง (เฉลี่ยวัตถุดิบ)

คะแนน : 4/10
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14 ยอดเชฟเทพนักปรุง 1

"ช่วงน้ีผมคงอ่านนิยายแฟนตาซีมากเกินไป..."

"อะไรนะ ไม่อ่านหนังสือเรียน แต่อ่านนิยายงั้นเหรอ"

"เอ่อ ไม่ใช่อย่างนั้น ผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นซะหน่อย"

"แกรูบ้้างมัย้ว่าพ่อต้องท�างานหลงัขดหลงัแขง็ขนาดไหน น่ีก็ออกไป

ท�างานตัง้แต่เจด็โมงแล้ว นกึถึงพ่อกับแม่บ้าง ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

หน่อย"

แค่บอกว่าอ่านนยิาย เสยีงบ่นก็พรัง่พรอูอกมาไม่หยุด นานมากแล้ว 

ที่ไม่ได้ยินเสียงบ่นแบบนี้ ตั้งแต่เรียบจบมหาวิทยาลัยได้มั้ง แต่ก็เป็น

เสียงบ่นที่เขาไม่ได้ถวิลหาหรอกนะ

นี่เราย้อนเวลากลับมาเมื่อเจ็ดปีก่อนจริงๆ เหรอเน่ีย

แล้วเขาก็นึกข้ึนได้ว่าก่อนหน้าน้ีตัวเองก�าลังคุยกับเทพแห่ง 

การท�าอาหารอยู่

เราถูกส่งกลับมายังอดีตงั้นเหรอ

เทพแห่งการท�าอาหารถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะมุ่งมั่น

เลือกเดินในเส้นทางการท�าอาหารหรือไม่ และเขาก็ตอบกลับไปว่า 

จะเดินทางน้ีอย่างแน่นอน 

ในความดีใจน้ันมีความสับสนงุนงงผสมอยู่ แต่ย่ิงคิดก็ย่ิงไร้ซึ่ง 

ค�าตอบ มินจุนจึงหยิบช้อนมาตักน�้าแกงเต้าเจี้ยวเข้าปาก แล้ว 

หน้าต่างข้อมูลก็แวบขึ้นมาอีก

[สูตรแกงเต้าเจ้ียวท่ีคุ้นเคยของลีฮเยซอน]

ผสมเต้าเจี้ยวข้นกับเต้าเจี้ยวธรรมดาในอัตราส่วนสองต่อหนึ่ง 

จากนั้นใส่น�้าในปริมาณสามเท่า ตามด้วยมันฝรั่ง ต้มและเคี่ยวจนข้น

แล้วค่อยใส่หัวหอมครึ่งซีกกับเต้าหู้หนึ่งก้อน ตามด้วยผงปรุงอาหาร 
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รสปลากะตัก ผสมให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือด

เคยบอกต้ังหลายครั้งแล้วว่าไม่ให้ใส่ผงปรุงรส

เขาบอกไม่รู ้ ก่ีครั้งแล้วว่าถ้ายังใส่ผงปรุงรสแบบนี้ก็ไม่มีทาง 

ได้รสชาตท่ีิแท้จรงิ แต่ผูเ้ป็นแม่ก็เอาแต่ปฏิเสธเสยีงแข็ง เขาจงึหันไปมอง

แม่ของตนเองอย่างเซ็งๆ

"ท�าไมไม่รีบกินล่ะ มัวนั่งท�าอะไรอยู่ เลือกกินจังเลยนะ นึกว่า 

นิสัยเลือกกินจะดีขึ้นหลังปลดประจ�าการมาซะอีก"

แล้วความคดิหนึง่ก็ลอยขึน้มาในหัว เขาน่าจะย้อนกลบัไปยงัอดตี

ท่ีนานกว่าน้ีอกีนดิ สกัอายุย่ีสบิเอด็ย่ีสบิสอง ตอนทีก่�าลงัอยู่ในกรมทหาร

ขอบคุณมาก คุณเทพแห่งการท�าอาหาร ผมจะมุ่งมั่นในการ 

ท�าอาหารตามท่ีผมได้พูดเอาไว้ 

เที่ยงแล้ว แต่ความหิวก็ไม่มีทีท่าว่าจะมาเยือน เพราะเมื่อเช้า 

กว่าจะได้กินข้าวก็ปาเข้าไปสิบโมง มินจุนครุ่นคิดอีกคร้ัง ก่อนที่จะ 

ย้อนกลบัมายังอดตี เขาอายุสามสบิ เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

ทีโ่รงเรยีนมธัยมปลาย มคีวามใฝ่ฝันอยากเป็นเชฟ แต่ในตอนน้ีทีต่ืน่ข้ึนมา

เขาอายุย่ีสิบสาม เป็นนักศึกษาที่เพ่ิงปลดประจ�าการและก�าลังรอเวลา 

กลับไปเรียน

"เอาล่ะ"

หลังครุ่นคิดได้สักพักมินจุนก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ นี่ถือเป็น

โอกาสสดุท้าย เขาไม่อยากให้ชวิีตตัวเองสายเกินไปส�าหรบัการเป็นเชฟ 

อีกแล้ว แต่ครั้นจะให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วมาเป็นเชฟอย่าง 

ไม่มีปี่มีขลุ่ยล่ะก็ พ่อแม่คงจะไม่ยอมง่ายๆ อย่างแน่นอน ดังนั้นต้อง
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16 ยอดเชฟเทพนักปรุง 1

แสดงฝีมือให้พ่อแม่เห็นเสียก่อน 

มนิจนุเดินออกไปยังห้องนัง่เล่นแล้วพูดกับฮเยซอนทีก่�าลงัรีดผ้าว่า 

"แม่ เดี๋ยวผมท�าของว่างให้กินเอามั้ย"

"แกน่ะนะจะท�า?"

"พอดีอยากฝึกมือน่ะ"

"เอาสิ อยากลองชิมฝีมือลูกชายเหมือนกัน"

พอพูดจบเขาก็ตรงด่ิงไปท่ีตู้เย็น ถึงแม้ว่าแม่ของเขาจะไม่ค่อยชอบ

ท�าอาหารสักเท่าไหร่ แต่ที่บ้านก็มีตู ้เย็นถึงสามตู้ รวมถึงตู้แช่กิมจิ 

ด้วย จึงมีวัตถุดิบส�าหรับท�าอาหารถูกแช่ทิ้งเอาไว้จนหมดอายุมากมาย 

ซึ่งโชซูย็อบพ่อของเขามักบ่นอยู่เสมอ

"วัตถุดิบ..."

[ไข่]

ความสด : 35%

แหล่งท่ีมา : นัมยางจู เกาหลี

คุณภาพ : กลาง

มนิจนุสะดุง้เพราะตกใจกับหน้าต่างข้อมลูทีเ่ด้งขึน้มา คงอกีสกัพัก

กว่าจะชิน ทันทีท่ีเห็นไข่ในตู้เย็นเขาก็นึกถึงเมนูหน่ึงที่จะว่าง่ายก็ง่าย  

จะว่ายากก็ยาก นัน่คอืซเูฟล่ทีห่น้าตาคล้ายมฟัฟิน แต่เนือ้นุม่ย่ิงกว่าคสัตาร์ด 

เขาเริ่มตอกไข่ใส่ชาม จากนั้นก็เตรียมเลมอน น�้าตาล เนย และแป้ง

ซูเฟล่เป็นเมนูที่ข้ึนอยู่กับฝีมือของเชฟจริงๆ จนมีค�ากล่าวที่ว่า 

ถ้าร้านไหนท�าซูเฟล่อร่อย ไม่ว่าเมนูไหนๆ ก็อร่อย มีช่วงหนึ่งที่เขาเคย

คลัง่ไคล้ซเูฟล่มาก ถึงขัน้ต้องกินซเูฟล่เป็นของหวานหลงัอาหารสามมือ้
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เลยทีเดียว แน่นอนว่าการท�ากินเองทุกวันตลอดท้ังสัปดาห์นั้นเป็น 

เรื่องที่เหนื่อยมาก ดังนั้นเขาจึงต้องเปลี่ยนมาท�าสัปดาห์ละวันแทน

หลังจากวอร์มเตาอบรอเอาไว้ก็แยกไข่ขาวออกมา โดยใช้ไข่ขาว

ทั้งหมดสองฟอง จากนั้นใส่น�้าตาลหนึ่งช้อนพูนๆ แล้วตีให้เข้ากัน

เสียงท่ีดังออกมาจากในครัวดึงดูดความสนใจของฮเยซอน 

เป็นอย่างมากจนถึงกับต้องตะโกนถามเสียงดัง

"ท�าอะไรเสียงดังลั่นขนาดนี้"

"ขนม"

"ขนม? ท�าเป็นด้วยเหรอ"

"รอชิมได้เลย อร่อยแน่นอน"

มินจุนตีไข่ขาวกับน�้าตาลจนเกิดฟองฟูขึ้นมา ไข่ขาวกับน�้าตาล 

ที่ถูกตีให้เข้ากันแบบนี้เรียกว่าเมอแรงก์

บางคนอาจจะคิดว่าแค่ตีไข่ขาวกับน�้าตาลมันจะไปยากอะไร แต่

ถ้าได้ลองท�าก็จะรู้ว่ามันเหนื่อยถึงขั้นท�าให้แขนแทบเป็นตะคริวได้เลย 

และยังต้องตไีปในทศิทางเดยีวกนัด้วยแรงสม�า่เสมอ เพราะถ้าตกีลบัไป

กลับมา ฟองที่ฟูข้ึนมาก่อนหน้าน้ีก็จะยุบหายหมด

แค่ตีเมอแรงก์ก็กินเวลาเกือบสี่นาทีแล้ว มินจุนถอนหายใจยาวๆ 

พร้อมมองไปที่เมอแรงก์

[เมอแรงก์]

ความสด : 85%

แหล่งทีม่า : (เน่ืองจากใช้วัตถุดบิหลายชนดิจงึไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมา)

คุณภาพ : กลาง (เฉลี่ยวัตถุดิบ)

คะแนน : 5/10
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18 ยอดเชฟเทพนักปรุง 1

ตจีนปวดแขน แต่ได้แค่ห้าคะแนนเท่าน้ัน อ๊ะ เข้าใจแล้ว คงเป็น

เพราะใส่น�า้ตาลไปจนหมดตัง้แต่แรก ไม่ได้ค่อยๆ ใส่ระหว่างตนีัน่เอง

มนิจนุลองชมิรสชาต ิก่อนจะห่ันเลมอนออกเป็นสองซกี น�าซกีหน่ึง

มาคั้นน�้าโดยใช้ตะแกรงกรอง จากนั้นก็ค่อยๆ เทใส่เมอแรงก์ทีละนิด 

แล้วคนให้เข้ากันจนเปลีย่นเป็นสเีหลอืงอ่อนและส่งกลิน่หอมฟุ้ง พอมาถึง

ขั้นตอนน้ีก็ถือว่าท�าเสร็จไปครึ่งทางแล้ว

จากน้ันก็ทาเนยกับน�า้ตาลท่ีแก้วมคัแล้วเทเมอแรงก์ลงไปอย่างระวัง 

หลงัจากเทออกมาได้สองแก้วก็เหลอือกีนิดหน่อยจงึเทใส่แก้วกาแฟเลก็ๆ 

จนหมด ข้ันตอนหลงัจากน้ีก็ง่ายแล้ว เขาน�าแก้วมคัและแก้วกาแฟไปใส่ใน

เตาอบท่ีวอร์มรอเอาไว้ ระหว่างนัน้ก็ใส่แป้งกับน�า้ตาลลงไปในเครือ่งป่ัน

เพ่ือท�าน�า้ตาลไอซิง่ แล้วรอสกัพัก พอเสยีงติง๊ดงัมาจากเตาอบเขาก็น�า 

ซูเฟล่ออกมา แล้วโรยหน้าด้วยน�้าตาลไอซิ่งที่กรองด้วยตะแกรง

ในทีส่ดุก็ได้ซเูฟล่เลมอนสเีหลอืงหอมละมนุโรยหน้าด้วยน�า้ตาลไอซิง่

สขีาวนวลราวกับหมิะ มนิจนุมองดหูน้าต่างข้อมลูท่ีลอยอยู่บนซเูฟล่เลมอน

ของเขา

[ซูเฟล่เลมอน]

ความสด : 98%

แหล่งทีม่า : (เน่ืองจากใช้วัตถุดบิหลายชนดิจงึไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมา)

คุณภาพ : กลาง (เฉลี่ยวัตถุดิบ)

คะแนน : 6/10

มินจุนใช้ช้อนตักซูเฟล่ที่อยู่ในแก้วกาแฟขึ้นมาชิม เนื้อสัมผัสนั้น

ท้ังกรอบและอ่อนนุ่มผสมกัน เวลาเคี้ยวก็จะเหมือนกับการก้าวเหยียบ 
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ลงไปบนหิมะปกุปยุ รสชาตทิีย่อดเย่ียมมนัต้องเป็นแบบน้ี การผสมผสาน

ระหว่างรสหวานกับรสเปรี้ยวนั้นเป็นการผสมผสานของรสชาติที่เขา 

ชื่นชอบท่ีสุด

"แม่...เสร็จแล้ว"

"ยกมาสิ"

"ได้เลย"

ระหว่างท่ีอีกฝ่ายตักเข้าปากเขาก็อดไม่ได้ท่ีจะลุ้นอย่างตื่นเต้น  

และแล้วความหวังของเขาก็ไม่พังทลาย ผู้เป็นแม่ท�าตาโตแล้วมองซเูฟล่

สลบักับใบหน้าของเขา

"แกท�าเองเหรอ"

"เมียผมท�ามั้งแม่"

"น่ีมันระดับภัตตาคารเลยนะ"

ฮเยซอนพูดพร้อมกับใช้ช้อนจิ้มลงไปท่ีซูเฟล่อีกครั้ง 

"ว้าว นุ่มมาก"

ฮเยซอนตักเข้าปากอีกค�าพร้อมกับจ้องหน้ามินจุนราวกับไม่เชื่อ

"ลูกชายแม่แอบไปเรียนท�าอาหารมาเหรอเน่ีย"

มินจุนหัวเราะแห้งๆ แล้วทันใดนั้น...

[ลีฮเยซอนประทับใจใน 'ซูเฟล่เลมอน' ของคุณ]

[ทักษะการท�าอาหาร ณ ปัจจุบันก้าวข้ามขั้นไปแล้ว เลเวล

ประสบการณ์จึงเพิ่มขึ้น!]

[เลเวลการท�าของหวานเพ่ิมขึ้น!]

[เลเวลการท�าอาหารเพิ่มขึ้น!]
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"หน้าต่างสถานะ..."

[โชมินจุน]

เลเวลการท�าอาหาร : 5

เลเวลการท�าของหวาน : 4

เลเวลการชิม : 6

เลเวลการตกแต่งจาน : 4

การได้เห็นอะไรพวกนีม้นัช่างเหนือจนิตนาการจรงิๆ เหมอืนก�าลงั

เล่นเกมท�าอาหารอยู่เลย มินจุนมองดูหน้าต่างสถานะของตัวเองด้วย

หวัใจทีเ่ตม็ไปด้วยความสบัสนอยู่พักใหญ่ พอหันไปมองทีแ่ม่ของตวัเอง 

หน้าต่างสถานะของอีกฝ่ายก็เด้งขึ้นมา

[ลีฮเยซอน]

เลเวลการท�าอาหาร : 3

เลเวลการท�าของหวาน : 0

เลเวลการชิม : 4

เลเวลการตกแต่งจาน : 2

ช่างเป็นสกิลการท�าอาหารท่ีน่าสงสารมาก ตั้งแต่เกิดมามินจุน 

จ�าไม่ได้เลยว่าแม่ของเขาท�าอาหารอร่อย ดังนั้นเลเวลการท�าอาหาร 

ได้เท่านี้ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้ว

"หน้าต่างสกิล"

พูดไม่ทันขาดค�าหน้าต่างสกิลก็เด้งขึ้นมาจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น 
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สกิลการหั่น สกิลการควบคุมไฟ หรือความเข้าใจในอาหารเกาหลี ซึ่ง 

ในบรรดาสกิลเหล่าน้ันมีอยู่สองสกิลท่ีมินจุนให้ความสนใจ

[ความเข้าใจในอาหารอิตาเลียน] - ความช�านาญ 23%

ระดับความเข้าใจเก่ียวกับการท�าอาหารอิตาเลียน อย่างเช่น  

พาสต้า พิซซ่า ของหวาน และซุปเพ่ิมขึ้น

โอกาสล้มเหลวในการท�าอาหารอิตาเลียนลดลง

มีโอกาสต�่าท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานได้สูงกว่าเลเวลการท�าอาหาร

[ความมุ่งมั่นในการทดลองของเชฟ]

ความมุ่งมั่นในการทดลองของเชฟจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 

ในการท�าสูตรอาหารใหม่ๆ

ในกรณีที่อยากท้าทายลองท�าเมนูใหม่ๆ นั้นมีโอกาสน้อยมาก 

ที่สูตรอาหารจะเด้งขึ้นมา

ความเข้าใจในการท�าอาหารอติาเลยีนถือเป็นทกัษะทีต้่องเรยีนรูเ้อง 

ความช�านาญจะถูกสะสมเองในทุกคร้ังท่ีได้เรียนรู ้หรือได้ท�า แล้ว 

การท�าอาหารก็จะถูกปรับปรุงแก้ไขไปเองไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

ไม่มีใครช�านาญในการทดลองท�าสูตรอาหารใหม่ๆ หรอก  

คนที่ช�านาญสิแปลก ค�าอธิบายที่เด้งขึ้นมานับว่าก�ากวมอยู่เหมือนกัน 

ตรงท่ีบอกว่ามีโอกาสน้อยมากท่ีสูตรอาหารจะเด้งขึ้นมา...คือมันจะ 

เด้งขึ้นมากลางอากาศเหมือนกับหน้าต่างสกิลหรือหน้าต่างสถานะ

อย่างนั้นเหรอ หรือว่ามันจะเด้งเข้ามาในหัว แล้วท่ีบอกว่าเมนูใหม่ๆ  

ก็ก�ากวมอีกเช่นกัน หมายถึงเมนูที่ไม่มีใครคิดได้บนโลกใบนี้ หรือว่า 
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เมนูที่เราท�าเป็นครั้งแรกกันแน่?

เจอกับตัวแล้วคงจะรู้เองมั้ง

มนิจนุย้ิม ตอนนีเ้ขาไม่ใช่เชฟน้องใหม่อายุสามสิบท่ีมปีระสบการณ์

การท�างานเพียงน้อยนิดอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้เขาอายุย่ีสิบสามปี แม้จะ 

ไม่ใช่วัยรุ่น แต่ก็เป็นอายุท่ีไม่แก่เกินไปส�าหรับความท้าทายในการ 

ท�าอาหาร ต่อให้จะเริ่มตอนอายุสามสิบปีก็ถือว่ายังไม่สายเช่นกัน

อุปสรรคด่านแรกเลยก็คือพ่อกับแม่ พวกท่านจะยอมง่ายๆ หรือ 

ลูกชายท่ีหวังไว้จะให้เป็นอาจารย์หลังเรียนจบจู่ๆ จะกลายมาเป็นเชฟ

แบบนี้ ด้วยเหตุนี้มินจุนจึงคิดวางแผนอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ก่อนอื่น 

ต้องท�าให้พ่อแม่ได้รู้เสียก่อนว่าฝีมือการท�าอาหารของเขาไม่ได้ย�่าแย่

ทันใดน้ันสิ่งที่ผุดเข้ามาในหัวก็คือรายการที่คุ ้นเคยมากอย่าง  

'แกรนด์เชฟโคเรยี (Grand Chef Korea)' มนัเป็นรายการท่ีเขาชืน่ชอบ  

ดทูกุซซีัน่ ถ้าได้ไปออกรายการระดบันี ้แม้จะไม่ชนะเลศิ แต่ถ้าท�าผลงาน

ออกมาได้ดี พ่อแม่ก็น่าจะยอมรับเขาในระดับหนึ่ง แต่...

ตอนน้ีเปิดรับสมัครอยู่รึเปล่านะ

รายการน้ีออกอากาศท่ีอังกฤษกับอเมริกา จากนั้นก็ถูกน�าเข้ามา 

ในเกาหลี เขารีบกดมือถือเพ่ือเสิร์ชหารายการแกรนด์เชฟ แต่ยัง 

ไม่มีข่าวที่เกาหลีเลย อาจจะเซ็นสัญญาปลายปีน้ี กว่าจะออกอากาศ 

ก็ประมาณกลางปีหน้า

"แกรนด์เชฟโคเรียคงไม่ได้แล้วมั้ง"

มินจุนถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับเสิร์ชหาต่อไป ถึงแม้จะเจอ 

การแข่งท�าอาหารในเกาหลีเต็มไปหมด แต่ไม่มีรายการใหญ่ๆ เลย  

ถ้าเขาไปแข่งก็มีสิทธ์ิชนะแน่นอน แต่มันยังไม่มีน�้าหนักมากพอท่ีจะ

ท�าให้พ่อแม่ยอมรับ 
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หลังจากเสิร์ชหาในอินเตอร์เน็ตอยู่ได้พักใหญ่ บทสรุปก็ไม่พ้น 

การแข่งขันระดบันานาชาต ิแม้ไม่มัน่ใจว่าจะชนะหรอืไม่ แต่ก็มัน่ใจว่า

อย่างน้อยต้องผ่านเข้ารอบแน่นอนไม่ว่าจะรายการไหน 

ถ้าพ่อแม่มีทัศนคติที่ดีกับการท�าอาหารมากกว่านี้สักนิดก็ดีสินะ 

แต่พวกท่านคิดว่าอาชพีเชฟเป็นแค่อาชพีหาเช้ากินค�า่เท่านัน้ แถมช่วงน้ี 

ไม่ได้เป็นช่วงที่กระแสรายการท�าอาหารก�าลังเป็นที่นิยม การจะ 

เปลี่ยนความคิดและความเชื่อของพ่อแม่น้ันมีเพียงอย่างเดียวก็คือ

แสดงความสามารถท่ีตัวเองมีให้ดู และเขาก็เชื่อว่าตนจะท�าผลงานท่ีดี 

ในการแข่งขันท�าอาหาร

แต่ในเกาหลีไม่มีการแข่งขันดีๆ ท่ีพอจะให้เขาไปแข่งได้เลย 

รายการที่พอสมน�้าสมเนื้อหน่อยส่วนใหญ่ก็เน้นอาหารเกาหลีหรือไม่ก็

แข่งแบบทมีไปเสยีหมด ดงันัน้จงึเลีย่งไม่ได้ท่ีต้องพุ่งเป้าไปทีต่่างประเทศ

และรายการที่เข้าทีก็เหลือเพียงรายการเดียว

"แกรนด์เชฟ"

แกรนด์เชฟเฉยๆ ท่ีไม่ใช่แกรนด์เชฟโคเรีย มันเป็นการแข่งขัน 

ท่ีจัดขึ้นในอเมริกา ประเด็นส�าคัญของแกรนด์เชฟคือเป็นการแข่งขัน

ส�าหรบัมอืสมคัรเล่น ซึง่ในบรรดาการแข่งขันส�าหรับมอืสมคัรเล่นท้ังหลาย 

ก็ไม่มีที่ไหนที่ได้รับความนิยมมากเท่าแกรนด์เชฟอีกแล้ว

ไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกาเท่านั้น ที่ออสเตรเลียก็ก�าลังเปิดรับสมัคร 

ผูเ้ข้าแข่งขนัอยู่ด้วย แต่อเมรกิาเตะตาเขาทีส่ดุ เขาคดิว่าไหนๆ ก็จะไป 

ต่างประเทศแล้ว ในเมือ่เงือ่นไขเหมอืนกัน ขอเลอืกอเมรกิาน่าจะดกีว่า 

ส่วนเร่ืองภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะคร้ังหน่ึงเขาเคยเป็นถึง

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษมาแล้ว

"ติดอยู่ปัญหาเดียว"
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นั่นคือพ่อแม่ เรื่องค่าใช้จ่ายน้ันเขาท�างานพิเศษเก็บหอมรอมริบ

เอาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ากรมทหาร ก็น่าจะพออยู่ แต่ถ้าบอกพ่อแม่ว่า 

จะไปแข่งท�าอาหารท่ีอเมริกาล่ะก็ พวกท่านจะต้องคัดค้านแน่ๆ หรือ 

จะบอกว่าไปเท่ียวเฉยๆ ดี? ย่ิงคิดก็ย่ิงว้าวุ่นสับสน

ก่อนที่จะย้อนเวลากลับมาเขาเคยลาออกจากการเป็นอาจารย์ 

ตอนนั้นพ่อแม่ถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ยับย้ังห้ามปราม แต่สุดท้าย 

ก็ไม่สามารถหยุดความดื้อรั้นของเขาได้ จนกลายเป็นความขัดแย้ง 

ท่ีทิ้งบาดแผลลึกให้กับทุกคน ดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้เกิดความขุ่นข้อง

หมองใจแบบน้ันอีก

"แต่สงสัยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้..."

ยังไงก็ต้องไม่บอกความจริง มันเป็นวิถีทางเดียวที่จะท�าให้

ครอบครัวไม่ร ้าวฉาน เมื่อคิดได้แบบน้ันเขาก็รีบเข้าอินเตอร์เน็ต 

เพ่ือดูตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา ระหว่างนั้นเสียงกดรหัสปลดล็อกประต ู

ก็ดังมาจากหน้าบ้าน เขาจึงรีบวางมือถือแล้วเดินออกมาที่ห้องน่ังเล่น 

ตอนแรกเขาคดิว่าเป็นพ่อ แต่คนทีเ่ดนิเข้ามาคอืโชอาราน้องสาวของเขา 

ร่างกายที่ผอมบางของเธอถูกสวมทับด้วยชุดกระโปรงนักเรียนที่สั้นจู๋

"แม่ หนูกลับมาแล้ว~ พ่อกลับมารึยัง"

ภาพของน้องสาวที่อยู่ในชุดนักเรียนมัธยมปลายคือสิ่งท่ียืนยัน 

ได้ชัดเจนว่าเขาได้ย้อนกลับมาในอดีตจริงๆ 

"อารามาน่ีเร็ว ลองชิมนี่หน่อย พ่ีแกท�าเองเลยนะ"

"หา นี่น่ะเหรอ"

อาราตักขนมเข้าปากโดยท่ีไม่รู้ว่ามันคืออะไร แล้วทันใดน้ันเอง

เธอก็ท�าตาโตพร้อมตะโกนดังลั่น

"อร่อยเหนือค�าบรรยาย! นี่พ่ีท�าเองเหรอ!"
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"ใช่มั้ยล่ะ แม่ได้กินยังตกใจเลย"

"พี่มินจุน บอกมาซะดีๆ นะว่าซื้อแป้งส�าเร็จรูปมาอบเฉยๆ ใช่มั้ย"

มินจุนย้ิมมุมปากแล้วหันไปหาผู้เป็นแม่

"แม่ ถ้าเหนื่อยที่จะท�าอาหารเย็น เดี๋ยวผมท�าให้เอง"

"แกเนี่ยนะจะท�าอาหารเย็น"

ฮเยซอนมองลูกชายอย่างไม่เชื่อสายตา ที่ผ่านมาเธอไม่เคยเห็น

เขามีท่าทีกระตือรือร้นถึงขั้นอยากจะลงมือท�าอาหารด้วยตัวเองเลย  

จู่ๆ  กลบัลกุข้ึนมาท�าขนม แถมยังอร่อยเสียด้วย แต่ในเมือ่ลกูชายอาสา

จะท�าอาหารเย็นที่แสนน่าเบื่อให้แทนก็คงไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะปฏิเสธ 

"ก็ได้ ลองดู วันน้ีขอชิมอาหารเย็นฝีมือลูกชายสักหน่อย"

"จะดีเหรอแม่ จะเชื่อมือพ่ีเค้าได้เหรอ"

"เมื่อกี้แกก็ได ้กินขนมแล้วนี่  ดูท ่าทางพ่ีแกจะมีพรสวรรค ์

เรื่องท�าอาหารนะ"

"มันก็ใช่ แต่ว่า..."

อารามองมินจุนอย่างสงสัย

"พ่ีมั่นใจว่าตัวเองท�าอาหารได้จริงๆ เหรอ"

มินจุนแสยะย้ิมพร้อมกับกระซิบที่ข้างหูอารา

"มั่นใจว่าอร่อยกว่าฝีมือแม่นะ"

"ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น"

อาราพยักหน้าอย่างไม่ลังเล พ่ีน้องได้ลงความเห็นเหมือนกันว่า

ฝีมือการท�าอาหารของผู้เป็นแม่นั้นเข้าขั้นแย่มาก แต่ต่อให้ฝีมือการ 

ท�าอาหารของอีกฝ่ายจะดี มินจุนก็มั่นใจว่าตัวเองเก่งกว่าแน่นอน  

เพราะฝีมอืของเขาอยู่อนัดบัต้นๆ ของระดบัเชฟมอืสมคัรเล่น จงึไม่อาจ 

เอามาเทียบกับฝีมือระดับแม่บ้านธรรมดาๆ 
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"อาราอยากกินอะไร เลือกเลย"

"ให้เลือกด้วยเหรอ"

"ท�าไมล่ะ จะเป็นอาหารฝรัง่ แกง หรอืเมนเูส้นก็ว่ามา ท�าได้หมด"

"โห..."

อาราถึงกับงง พี่ชายที่ปกติเอาแต่เกียจคร้านเวลาอยู่บ้าน ตอนนี้

กลบัท�าตวัน่าหมัน่ไส้โดยการลกุขึน้มาเป็นพ่อครวั เธอจงึนกึถึงเมนอูาหาร 

ที่น่าจะท�ายากที่สุด

"จัมปง*!"

"อะไรนะ"

"ท�าจัมปงให้กินหน่อย ท�าไม ท�าไม่ได้เหรอ"

มินจุนแสร้งหัวเราะออกมา เขารู้จุดประสงค์ของอาราจึงไม่โกรธ

"เดี๋ยวท�าให้กิน"

"ฮะ?"

"ก็บอกว่าเดี๋ยวท�าให้กินไงล่ะ"

แล้วมินจุนก็เริ่มหาวัตถุดิบในตู้ครัวทันที ถึงจะไม่มีเส้นบะหมี ่

แบบจีน แต่ก็น่าจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแบนๆ แทนได้ ส่วนพวกของทะเล 

ก็มีหอยลาย แต่ไม่มีเวลามาแช่หอยลายให้คายตะกอนเพราะตอนน้ี

เกือบจะหกโมงเย็นแล้ว ซึ่งถ้าจะแช่หอยลายจริงๆ มันต้องใช้เวลาถึง

สามชั่วโมงเลยทีเดียว

"อาราลองดูหน่อยซิว่าในตู้เย็นมีเนื้อหมูรึเปล่า"

"โอเค"

อารารีบลุกข้ึนท�าตามแต่โดยดี หลังจากเปิดตู ้เย็นได้สักพัก 

อาราก็หยิบเน้ือหมูมาให้หน่ึงชิ้น

* จัมปง (짬뽕) ก๋วยเตี๋ยวแบบจีน มีรสเผ็ด
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"อ่ะ"

[เนื้อหมูส่วนคอ]

ความสด : 87%

แหล่งท่ีมา : ฮเวงซอง เกาหลี

คุณภาพ : สูง

"เน้ือส่วนคอน่ีนา"

มันเป็นส่วนของเน้ือหมูท่ีมินจุนชอบท่ีสุด เพราะมีความหอมมัน

และรสชาติดีกว่าสามชั้นหรือหมูสามชั้น แถมความรู ้สึกเวลาเคี้ยว 

ในปากก็จะหนึบกว่าด้วย น่าจะเข้ากับน�้าซุปจัมปงได้ดี แต่ต้องสับ 

เพราะถ้าไม่สับ สัมผัสพิเศษของเน้ือส่วนคอจะไม่เข้ากันกับเส้น  

พอคดิได้ดงัน้ันเขาก็หยิบมดีออกมาจากท่ีเสียบหนึง่เล่มแล้วเริม่สบัเนือ้หมู

อย่างพิถีพิถัน ขั้นตอนการหั่นและสับนั้นเป็นขั้นตอนที่เขาใส่ใจท่ีสุด 

ในการท�าอาหาร คนทั่วไปอาจจะคิดว่าแค่หั่นให้ได้รูปร ่างก็พอ 

แต่ความจริงแล้วรสชาติและหน้าตาของอาหารน้ันจะแตกต่างกัน 

ตามการใช้มีด ถ้ามีดไม่คม เวลาสับเน้ือก็จะไม่ขาดออกจากกัน ท�าให้ 

ดูรุ่งริ่งเหมือนเศษผ้าขี้ริ้ว

พอได้เห็น อาราก็อึ้งจนอดไม่ได้ที่จะถามออกมา

"พ่ีใช้มีดเก่งแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน"

"เก่งมานานแล้ว"

มินจุนย้ิมมุมปาก ความจริงแล้วการท่ีเขาใช้มีดได้ดีขนาดนี ้

เป็นเพราะเขาท�างานเป็นลูกมือที่ร้านอาหาร วันๆ ได้แต่ห่ันหัวหอม  

สับกระเทียม ตอนนั้นทุกข์ใจอยู่ทุกวัน ตอนน้ีกลับรู้สึกว่ามันมีค่ามาก  
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28 ยอดเชฟเทพนักปรุง 1

แต่ถ้าให้กลับไปช่วงน้ันอีกก็คงไม่เอาแล้ว

หลงัสบัเนือ้หมเูสรจ็มนิจนุก็น�าไปพักไว้ในชาม แล้วหันมาปอกหอม

กับกระเทียม จากน้ันใช้ด้านข้างของมดีกดลงไปทีห่อมกับกระเทียมก่อน

สบัให้ละเอยีด ส่วนต้นหอมก็ห่ันให้ยาวคล้ายเส้นก๋วยเตีย๋ว ภาพทีไ่ด้เห็น

ท�าให้อาราถึงกับอ้าปากค้าง แค่สับเนื้อก็เร็วข้ันเทพแล้ว สับหอมกับ

กระเทียมนี่ย่ิงเร็วสุดๆ ฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอน ท้ังเร็วและทั้งช�านาญ 

เหมือนในรายการทีวีเลย

"แม่! พ่ีสับเก่งมาก!"

"เออ"

อาราตะโกนเสียงดังลั่น แต่ฮเยซอนกลับตอบแบบขอไปที 

ราวกับร�าคาญ แค่สับเก่งมันจะแค่ไหนกันเชียว ระหว่างน้ันมินจุน 

ก็ยกกระทะเหลก็แบบจนีมาวางบนเตาแล้วเทน�า้มนัพืชลงไปในปรมิาณ

ที่พอเหมาะ เมื่อไฟร้อนได้ที่ก็เอาหอมกับกระเทียมที่สับไว้ใส่ลงไป  

ทันทีท่ีความชื้นได้พบกับน�้ามันอันร้อนระอุ เสียงฉู่ฉ่าก็ดังขึ้น มันเป็น

เสียงที่ดีต่อใจมาก แต่บางครั้งน�้ามันก็กระเด็นมาโดนหลังมือซึ่งเป็น 

เรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้างๆ กันน้ันเขาต้ังหม้อต้มน�้ารอไว้ การเทน�้าเดือดลงไปบน 

เครื่องที่เจียวไว้ย่อมดีกว่าเทน�้าเย็น

กลิน่ของหอมกับกระเทยีมช่างแตะจมกูดเีหลอืเกิน พอเริม่กลายเป็น 

สีน�้าตาลราวกับสีของข้าวติดก้นหม้อเขาก็เอาเนื้อหมูส่วนคอท่ีสับไว ้

ลงไปผัด น�้ามันพืชกับน�้ามันจากเน้ือหมูเร่ิมผสมเข้ากัน ควันถูกดูด

เข้าไปในเครื่องดูดควัน แล้วเน้ือหมูส่วนคอก็กลายเป็นสีเหลืองอ่อน

จากน้ันก็ถึงขั้นตอนการใส่พริกป่น มินจุนไม่รอช้า โรยพริกป่น 

ลงไป ตามด้วยซอสหอยนางรม จากนัน้ก็หยิบใบหัวผักกาดแห้งใส่ลงไป
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หน่ึงก�ามอื อาราท่ีเฝ้าดอูยู่ข้างๆ จงึพูดข้ึนมาด้วยสหีน้าทีต่ะขดิตะขวงใจ

"มนัใช่เหรอ ใส่ใบหวัผกักาดแห้งลงไปแบบนัน้อ่ะ น่ีไม่ใช่ซปุมนัฝร่ัง

ซี่โครงหมูซะหน่อย"

"น่าจะได้นะ"

"ว่าไงนะ"

ที่เขาไม่สามารถตอบได้เต็มปากก็เพราะมันเป็นส่ิงที่เขายัง 

ไม่เคยท�านั่นเอง แต่เขาคิดว่ากลิ่นของใบหัวผักกาดแห้งน่าจะเข้ากับ

จัมปงได้เป็นอย่างดี มันอาจจะเป็นจัมปงสไตล์เกาหลีชนิดหน่ึงก็ได้  

ใจจรงิเขาอยากใส่ผกัชด้ีวย แต่ติดตรงท่ีอาราไม่ชอบผกัช ีและมนัอาจจะ

กลายเป็นรสชาติที่ใกล้เคียงกับอาหารไทยไปเลย

"พ่ี ขอชิมสักค�าสิ"

"แป๊บนึงนะ"

มินจุนใช้ช้อนตักเน้ือหมูขึ้นมาแล้วย่ืนให้ พอได้ลองชิมไปหน่ึงค�า  

อาราก็ย้ิมร่า

"หนูชอบอ่ะ"

"พ่ีก็ชอบเหมือนกัน"

มินจุนชิมหน่ึงค�าพร้อมกับพยักหน้าอย่างพึงพอใจกับรสชาติที่ได้ 

"ไม่ต้องใส่เส้น ไม่ต้องใส่น�า้ซปุ กินเป็นเมนูผดัเฉยๆ ได้เลยนะเน่ีย"

"ถ้ากินเป็นเมนูผัด พอกินไปเรื่อยๆ มันจะเค็มเกินไป"

"มันอร่อยจริงๆ นะ"

มินจุนหันไปมองหม้อที่ต้มน�้าแยกเอาไว้ น�้าก�าลังเดือดได้ที่แล้ว 

เขาจึงยกหม้อแล้วค่อยๆ เทลงกระทะ เสียงฉู่ฉ่าดังขึ้นทันทีแล้วค่อยๆ 

เงียบลง จากน้ันก็คนสิ่งท่ีอยู ่ในกระทะให้เข้ากัน กลิ่นหอมฟุ้งไป 

ทั่วบ้าน
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"จะอร่อยมั้ยนะ"

"คราวหน้าอย่ามาขอให้ท�าอีกก็แล้วกัน"

มินจุนปล่อยให้สิ่งที่อยู่ในกระทะเดือด แล้วหันไปหยิบหัวหอม 

มาวางบนเขยีง จากนัน้กต็ดัขัว้แล้วหัน่ตามแนวขวาง โดยใช้เวลาจดัการ

หัวหอมหนึ่งหัวแค่สิบวินาทีเท่านั้น ท�าให้อาราถึงกับประทับใจและ

ประหลาดใจไปพร้อมกัน

"จริงๆ แล้วพ่ีเรียนท�าอาหารที่มหาวิทยาลัยใช่มั้ย"

"น่ีคือจะชม?"

"ก็…แค่ไม่อยากจะเชื่อ พ่ีท�าอาหารเก่งมาก นี่พ่ีมินจุนพ่ีชายหนู

จริงๆ เหรอ"

มนิจนุได้แต่ย้ิมมมุปากเพราะเขาไม่รูว่้าจะตอบอะไร จะให้ตอบว่า

เรียนรู้เองง้ันเหรอ เวลาอยู่บ้านยังไม่ค่อยจะมีเลย แล้วจะให้ไปฝึกท�า 

ตอนไหน เขาจึงเลือกที่จะไม่ตอบอะไรเลย

"เรียบร้อย เอากะหล�่าปลีมาให้หน่อย"

อาราท�าตามค�าสัง่โดยไม่ปรปิากบ่นสกัค�า มนิจนุรับกะหล�า่ปลมีา

แล้วเริ่มซอยในแนวด่ิง ถ้ามันใหญ่เกินไปก็อาจจะเอาเข้าปากไม่ได ้

แถมใช้เวลาเคีย้วนาน พอเสรจ็แล้วก็ใส่กะหล�า่ปลลีงไปก่อน รอประมาณ

หน่ึงถึงสองนาทีแล้วจึงใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปพร้อมกับหัวหอม

ก๋วยเตีย๋วทีต้่มเส้นไปพร้อมกับน�า้ซปุแบบนีว่้าเชมลุกุกซ ูมข้ีอเสยี 

ตรงแป้งจากเส้นที่ละลายออกมาจะท�าให้น�้าซุปข้น แต่ในทางกลับกัน 

ก็มีข้อดีตรงที่แป้งนั่นท�าให้รสชาติของเครื่องทั้งหลายรวมเข้าเป็น 

เน้ือเดียวกัน แต่โดยส่วนตัวแล้วมินจุนชอบคอนจินกุกซู ก๋วยเตี๋ยว 

ทีต้่มเส้นแยกแล้วค่อยเทน�า้ซปุใส่ทหีลงัมากกว่า เพราะเขาชอบรสชาติที่

นุ่มละมุนของมัน แต่ท่ีไม่ท�าในตอนน้ีก็ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ 'ขี้เกียจ'
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คอนจินกุกซูมีขั้นตอนการท�ามากกว่าสองถึงสามขั้นตอน แต่ 

ถึงกระนั้นรสชาติของเชมุลกุกซูก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคอนจินกุกซูเลย  

ต่างกันแค่เพียงความชอบเท่าน้ัน ดงันัน้จงึไม่มคีวามจ�าเป็นอะไรท่ีต้อง 

มาเหนื่อยท�า แถมยังลดความยุ่งยากได้อีกต่างหาก 

มินจุนใช้ตะเกียบคลี่เส้นอย่างละเมียดละไมแล้วต้มต่อไปเรื่อยๆ 

ระหว่างน้ันก็มีหน้าต่างข้อมูลเด้งขึ้นมา

[จัมปงเน้ือหมูส่วนคอ]

ความสด : 94%

แหล่งทีม่า : (เน่ืองจากใช้วัตถุดบิหลายชนดิจงึไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมา)

คุณภาพ : สูง (เฉลี่ยวัตถุดิบ)

คะแนน : 5/10

คะแนนออกมาแค่ห้าเอง แต่ซเูฟล่เลมอนท่ีได้หกคะแนนกลบัอยูใ่น

เกณฑ์ท่ีท�าขายให้คนกินได้เลย แค่ห้าคะแนนเน่ียกินไปแล้วมนัจะโอเค 

เหรอ เขาตักจัมปงใส่ชามอย่างผิดหวังกับคะแนน

"เฮ้อ พ่อน่าจะอยู่นะ"

อาราบ่นพึมพ�าอย่างเสยีดาย แต่พูดยังไม่ทันขาดค�าเสยีงเปิดประตู 

ก็ดังข้ึน โชซูย็อบเดินเข้าบ้านมาพร้อมกับท�าจมูกฟุดฟิด

"กลิ่นอะไรเน่ีย ซื้อจัมปงมากินเหรอ"

"เปล่าค่ะ พ่ีเค้าท�าเอง พ่อรีบมากินเร็ว"

อาราดึงมอืซย็ูอบด้วยสหีน้าทีภู่มใิจราวกับตวัเองเป็นคนท�า ซย็ูอบ

มองดูจัมปงที่ถูกจัดเตรียมอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วย้ิมกว้างออกมา

"น่ีมินจุนท�าเองเหรอ"

Page ���������������� 1.indd   31 22/8/2562 BE   10:50



32 ยอดเชฟเทพนักปรุง 1

"ว่างๆ เลยลองท�าดูครับ"

มินจุนพูดพลางจัดตะเกียบ ซูย็อบจึงนั่งลงอย่างลังเลราวกับ 

ไม่เชื่อว่าจัมปงท่ีวางอยู่ตรงหน้าน้ันเป็นฝีมือของลูกชาย ระหว่างนั้น 

ฮเยซอนก็เดินมาท่ีโต๊ะอาหารแล้วก็พูดว่า

"ตอนกลางวันมินจุนก็ท�าขนมท่ีหน้าตาเหมือนเค้กให้กินด้วย  

เรียกว่าอะไรนะ ซู..."

"ซูเฟล่ ซูเฟล่เลมอน"

"นั่นแหละๆ อยากจะเหลือไว้ให้คุณเหมือนกัน แต่มันมีนิดเดียว 

ไว้วันหลังให้มินจุนท�าใหม่นะ"

"ท�าของแบบนั้นเป็นด้วยเหรอ พ่อชักเริ่มสงสัยแล้ว"

แล้วมินจุนก็ตบมือ

"กินกันได้แล้ว เดี๋ยวเส้นจะอืดหมด"

"โอเค กินกันเถอะ"

ซูย็อบกุมมือแล้วหลับตาลง ครอบครัวนี้นับถือศาสนาคริสต ์

จงึถือเป็นธรรมเนยีมปฏิบติัท่ีต้องขอพรก่อนมือ้อาหาร มนิจนุเองก็กุมมอื

และสวดขอพรเช่นกัน

ขอให้อร่อยกันนะทุกคน

ไม่ว่าเชฟจะฝีมือดีหรือได้คะแนนมากแค่ไหน แต่ความสุขของ

เชฟทุกคนก็คือค�าค�าเดียว นั่นคือค�าชมว่าอร่อย

ทกุคนหยิบตะเกียบอย่างพร้อมเพรยีงแล้วคบีเส้นขึน้มา เส้นแบนๆ 

ใสๆ มองผ่านๆ เหมอืนกับเส้นลงิกิวน*ี จะเรยีกว่าพาสต้าจมัปงก็ได้นะ  

มินจุนแอบย้ิมให้กับความคิดท่ีแวบเข้ามาในหัว มียุคหนึ่งที่คนนิยม 

การท�าอาหารแบบผสมผสานเช่นนี้

* ลิงกิวนี (Linguine) พาสต้าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นแบน

Page ���������������� 1.indd   32 22/8/2562 BE   10:50



Yangchigi-jari 33

ความรู้สึกแรกทันทีที่เส้นเข้าไปในปากก็คือรสชาติของพริกป่น 

ที่เผ็ดร้อนจนข้ึนจมูก ในนั้นยังมีรสหวานกับรสเค็ม พร้อมกับกลิ่นหอม

อันเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหมู อร่อยมาก ไม่แพ้จัมปงในร้านอาหารจีน

แถวบ้านเลย

พอหันไปมองหน้าของสมาชิกในครอบครัว มินจุนก็สัมผัสได้ถึง

ความพึงพอใจ ต่างคนต่างคีบเส้นขึ้นมาอย่างไม่หยุดมือ ซูย็อบถึงขั้น

ยกชามขึน้มาซดน�า้ ภาพนีท้�าให้คนท�าชืน่ใจมาก แล้วหน้าต่างก็เด้งข้ึนมา

อีกครั้ง

[ลูกค้าพอใจกับจัมปงเน้ือหมูส่วนคอ]

ใช้ค�าว่าลูกค้าอาจจะดูแปลกๆ ไปสักหน่อย แต่มันก็ดีเหมือนกัน 

มินจุนฉีกย้ิมพร้อมกับถามข้ึนว่า

"อร่อยมั้ยทุกคน"

"อร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะเน่ีย รสชาติเหมือนที่กินในร้านอาหารจีน

เลยล่ะ"

"อาจจะต่างกันเล็กน้อยเพราะไม่ได้ใส่ของทะเล และยังขาด 

กลิ่นหอมไหม้ๆ ด้วย"

ความจริงแล้วกลิ่นไหม้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลย เพราะเดี๋ยวนี้

มีซอสปรุงรสส�าหรับเพ่ิมกลิ่นไหม้วางขายอยู่ท่ัวไปจึงไม่จ�าเป็นต้อง 

เสียเวลาไปกับการใช้ไฟแรงๆ เพ่ือท�าให้เกิดกลิ่นไหม้อีกต่อไปแล้ว  

ถึงแม้จะไม่มีซอสหรือใช้ไฟแรงๆ ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีท�ากล่ินไหม้ เพียง 

เคีย่วน�า้มนัพืชกับน�า้ตาลให้ร้อนพอดีๆ แค่น้ีก็จะได้กล่ินไหม้ออกมาแล้ว 

อาจจะเป็นวิธีที่ดูฉาบฉวยไปหน่อย แต่ก็ได้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน วิธีไหน 
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ก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละ

จัมปงเป็นอาหารที่มีขั้นตอนการท�าท่ีจุกจิก แถมยังท�าก�าไรได้ 

ไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับราคาต้นทุน ถ้าจะให้เหนื่อยท�ากินเองที่บ้าน  

ขอเลือกสั่งมากินดีกว่า

"มีอีกมั้ย ของพ่อหมดแล้ว"

"มีครับ รอแป๊บนึง"

มินจุนยกกระทะแล้วใช้ทัพพีตักจัมปงใส่ชาม ซูย็อบจึงย้ิมแฉ่ง

แล้วหันไปพูดกับฮเยซอน

"มินจุนท�าอาหารเก่งกว่าคุณอีกนะเน่ีย"

"อะไรกัน คราวก่อนคุณยังชมว่าฝีมือฉันสุดยอดอยู่เลยนะ"

"เอ่อ พูดตรงๆ นะ ของคณุเนีย่ไม่เคม็ไปก็จดืไปเลย ไม่มอีะไรพอด"ี

ซูย็อบพูดหยอกพร้อมฉีกย้ิม แม้ฮเยซอนจะรู ้สึกเคือง แต่ก็ 

ไม่โต้ตอบอะไร เพราะเธอก็รูด้ว่ีาตวัเองไม่มพีรสวรรค์ในเรือ่งการท�าอาหาร

จริงๆ เธอจึงเลือกท่ีจะหันไปสะกิดอาราแทน

"อาราหยุดกินได้แล้ว เด๋ียวก็อ้วนหรอก"

"อะไรอ่ะ หนูอยู่แค่ ม.หก เอง วัยนี้เป็นวัยก�าลังกินเลยนะแม่"

"ไปท�าการบ้าน อ่านหนังสือได้แล้ว ไม่รู้เหรอว่าจัมปงมันท�าให้

อ้วน"

"รูแ้ล้ว แต่หนก็ูไม่ได้อ้วนสกัหน่อย แม่ดตูวัเองเถอะ ช่วงนีด้แูน่นๆ 

นะ"

มินจุนแอบถอนหายใจอยู่เงียบๆ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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