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คำ�นำ�

เส้นทางสู่การเป็นสุดยอดเชฟของมินจุนจะว่าสั้นก็สั้น เพราะเขาเพ่ิงจะ

อายุเท่านี้ก็ประสบความสำาเร็จในระดับโลกแล้ว แต่จะว่ายาวก็ยาว เพราะ 

เมื่อนับรวมเจ็ดปีท่ีว่างเปล่าก่อนย้อนเวลากลับมา ในความรู้สึกมินจุนแล้ว 

มันช่างยาวนานเหลือเกิน

ส่วนพวกเราในฐานะนักอ่านก็อยู่กับ ‘ยอดเชฟเทพนักปรุง’ มาเป็นเวลา

พอสมควรเช่นกัน สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์ก็ต้องขอขอบคุณนักอ่านทุกท่าน 

ที่ให้การตอบรับที่ดีแก่นิยายแปลเกาหลีเรื่องนี้ ในอนาคตเราก็จะพยายาม 

คัดสรรผลงานดีๆ มานำาเสนอคุณๆ กันอีก

สำาหรับตอนน้ีคงต้องยกเวทีคืนมินจุน ได้เวลาท่ีเขาและเพ่ือนๆ จะจารึก

ความประทับใจไว้ในความทรงจำาของทุกคนแล้ว

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน

"ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ 

ตอนน้ีก็ชอบ 

อนาคตก็ยังจะชอบ 

เหมือนกับทุกท่านท่ีกำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้ชอบนั่นแหละ"

Yangchigi-jari
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จากใจนักแปล

'ยอดเชฟเทพนักปรุง' เป็นนิยายแนวแฟนตาซี แต่แฝงด้วยแง่คิดและ 

การใช้ชีวิตจริงของมนุษย์หลายประการ ในนิยายเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอก 

อย่างโชมินจุน คาย่า หรือคนอื่นๆ เช่น จูน เรเชล ต่างมีฝีมือทำาอาหารแบบ 

หาตัวจับยาก แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนล้วนพยายามอย่างสุดความสามารถ

กว่าจะได้มาซึ่งวันน้ี

แต่ชีวิตของใครอีกหลายคนในนิยายเล่มนี้ก็ไม่ได้มีความแฟนตาซี และ

ผลลัพธ์ของความพยายามก็ใช่ว่าจะประสบความสำาเร็จ สาเหตุหน่ึงมาจาก 

ขีดจำากัดในความพยายามของแต่ละคนแตกต่างกัน 

นยิายเล่มนีบ้อกเล่าถึงเส้นทางการใช้ชวิีต ความสมัพันธ์ระหว่างตวัละคร

ในนิยาย ความสนุกสนานในการที่เชฟรังสรรค์อาหารจากเครื่องปรุงนานา  

ได้ตื่นเต้นไปกับการแข่งขันทำาอาหารนับคร้ังไม่ถ้วน ได้รู้จักเร่ืองราวต่างๆ  

ที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตของมนุษย์ปุถุชน การแพ้ชนะ ความรัก ความผูกพัน หรือ 

แม้กระทัง่อารมณ์และจติใจของตัวละครจากสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ ทำาให้

บางครั้งต้องถามตัวเองว่าถ้าต้องประสบกับเร่ืองราวแบบน้ีบ้างจะแก้ไข 

หรือจะทำาอย่างไรต่อด ี

โชมินจุนและเหล่าตัวละครจะพาผู้อ่านทุกท่านโลดแล่นไปกับเนื้อเรื่อง 

ที่มี 'อาหาร' เป็นตัวชูโรง เชื่อว่าเมื่อทุกท่านอ่านนิยายเล่มน้ีจนจบคงจะลุกขึ้น

มาปฏิวัติตัวเองในการทำาอะไรให้กับชีวิตสักอย่าง เกิดแรงบันดาลใจในการ 

ใช้ชีวิตต่อไปอย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการอ่านนิยายเล่มนี้ 

มีมีวณิ
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Yangchigi-jari 7

"วันของฉัน..." จูนพึมพ�ำเบำๆ พร้อมเงยหน้ำข้ึนมองเรเชล "วันนี ้

จะเป็นวันแรกหรือวันสุดท้ำยของฉันเหรอคะ"

"ก็ต้องเป็นวันแรกสิ"

"จริงเหรอคะ"

จูนถำมกลับไปอีกครั้ง ไม่ใช่เธอไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดของเรเชล  

แต่เธอไม่รู้จริงๆ ว่ำน่ีคือกำรเดินไปข้ำงหน้ำหรือถอยไปข้ำงหลังกันแน่ 

แล้วเรเชลก็ตอบกลับมำด้วยเสียงท่ีหนักแน่น

"มันไม่มีอะไรมำก�ำหนดแน่นอนหรอกว่ำกำรแต่งงำนจะน�ำมำซึ่ง 

เรื่องดีหรือไม่ดี แต่กำรท่ีเธอตัดสินใจแต่งงำนเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ดังน้ัน 

อย่ำกังวลไปเลย"

"ท�ำไมถึงเป็นเรื่องท่ีถูกต้องล่ะคะ"

"ก็เพรำะว่ำมันเป็นสิ่งที่เธอต้องกำรยังไงล่ะ"

กำรแต่งงำนไม่เก่ียวข้องอะไรกับกำรเป็นเชฟท่ียอดเย่ียม แต่ถ้ำ 

คิดในแง่ของเหตุผล เมื่อแต่งงำนแล้วก็จะมีภำระหน้ำท่ีใหม่เพ่ิมขึ้นจึง 

1

ประทับตราและสลักช่ือ
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8 ยอดเชฟเทพนักปรุง 11

ดึงเวลำไปจำกชีวิตประจ�ำพอสมควร ควำมส�ำเร็จในอำชีพเชฟก็อำจถูก

ชะลอไป

"เธออำจจะไม่มีเวลำจนกำรเป็นเชฟไม่ได้กลำยเป็นอันดับหนึ่ง 

ในชีวิตเหมือนเดิม แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้ำง มันแตกต่ำงกันนะระหว่ำง 

คนที่ไม่แต่งงำนเพรำะบ้ำงำนจริงๆ กับคนที่ไม่แต่งงำนเพรำะเอำงำน

มำอ้ำง"

จูนเข้ำใจกำรเปรียบเทียบท่ีเรเชลว่ำเป็นอย่ำงดี เธอจึงย้ิมกว้ำง  

ไม่ได้เป็นกำรย้ิมไปตำมมำรยำท แต่เป็นกำรย้ิมท่ีออกมำจำกหวัใจจรงิๆ

"ขอบคุณนะคะ ไม่ได้ถูกอำจำรย์สั่งสอนแบบน้ีมำนำนแล้ว"

"ฉันไม่ได้สั่งสอน แต่ฉันบอกให้ฟัง" เรเชลลุกข้ึนแล้วเอื้อมมือ 

ไปแตะที่ไหล่ของจูน "เดี๋ยวเจอกันที่ฮอลล์นะ"

พอเรเชลเดินออกไปภำยในห้องก็ว่ำงเปล่ำ จูนหันไปมองกระจก

แล้วก�ำหมัด

เธอควรจะดีใจ แต่เธอกลับไม่ดีใจ

เธอไม่ได้รู้สึกอะไร แค่เฉยๆ เท่ำน้ัน

สีหน้ำของเธอก�ำลังเหม่อลอย

บรรยำกำศของงำนแต่งด�ำเนินไปอย่ำงสงบนิ่งจนหัวใจของเรเชล 

รูส้กึบบีคัน้ หรอืเพรำะน่ีเป็นงำนแต่งของเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำววัยผู้ใหญ่กันนะ  

มันเลยท�ำให้เห็นว่ำทั้งคู่เดินหลงทำงกันมำยำวนำนเพียงใด 

จูนมีสีหน้ำเหม่อลอยตลอดงำน เธอดูเหมือนไม่เชื่อว่ำนี่คือ 

ควำมจริง ซึ่ง น่ันก็เป ็นหลักฐำนที่แสดงให้คนนับร ้อยได้เห็นว ่ำ 

กำรแต่งงำนน้ีส่งอิทธิพลกับเธอมำกเพียงใด เพรำะมันท�ำให้จูนท�ำตัว

แตกต่ำงไปจำกปกติ
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Yangchigi-jari 9

ก็ต้องส่งอิทธิพลสิ ต่างคนต่างก�าลังจะเป็นอีกครึ่งชีวิตของ 

กันและกัน นี่คือสิ่งท่ีเรียกว่าสามีภรรยา

จูนหันไปมองใบหน้ำของเดฟ แล้วสีหน้ำก็ค่อยๆ เปล่ียนแปลงไป  

ต่อให้ตั้งใจจะท�ำหน้ำเคร่งขรึมอย่ำงไร เธอก็ไม่อำจซ่อนรอยย้ิมแห่ง 

ควำมสุขเอำไว้ได้ จูนไม่ได้ย้ิมแบบน้ีมำนำนมำกแล้ว

น่าประหลาดจริงๆ

สิ่งท่ีจูนเคยปรำรถนำคือกำรประสบควำมส�ำเร็จในฐำนะเชฟ 

อยำกอยู่บนจุดสูงสุดของโลก เรเชลอดคิดไม่ได้ว่ำที่ผ่ำนมำจูนต้อง 

ทุกข์ทรมำนมำกแค่ไหนกับควำมโลภแบบน้ัน 

ควำมโลภที่อยำกปีนขึ้นสูงไปเรื่อยๆ ท�ำให้แต่ละวันของจูนต้อง 

ทุกข์ทรมำน ย่ิงอยำกประสบควำมส�ำเร็จมำกเท่ำไหร่ก็ย่ิงห่ำงไกลจำก 

ควำมส�ำเร็จมำกเท่ำน้ัน ภำยนอกอำจดูโก้หรู แต่ภำยในกลับว่ำงเปล่ำ 

ไม่มีอะไรเลย ไม่มั่นใจในอำหำรของตัวเอง ไม่แน่ใจในอนำคต จูนจึง 

ย่ิงพยำยำมดิ้นรนเพ่ือชดเชยควำมไม่มั่นใจและไม่แน่นอนเหล่ำน้ัน  

ทั้งที่กำรท�ำแบบน้ันอำจไม่มีควำมหมำยอะไรเลย 

แล้วการแต่งงานกับนายจะมีความหมายหรือเปล่านะ

จูนจับแขนของเดฟแน่น เธอไม่ได้คำดหวังอะไรมำกนักกับ 

กำรแต่งงำนครั้งน้ี มันอำจท�ำให้สุขหรือทุกข์มำกขึ้นก็ได้ แต่สิ่งหน่ึง 

ที่เธอมั่นใจก็คือเดฟจะไม่ท�ำให้ชีวิตของเธอต้องขมข่ืนแน่นอน 

เดฟคอืคนทีย่อมท้ิงทกุอย่ำงเพ่ือเธอ พยำยำมปรบัตวัให้เข้ำกับเธอ  

ดังน้ันเธอจึงไม่อำจปฏิเสธผู้ชำยคนนี้ได้ เธอไม่อำจปฏิเสธควำมสุขได้ 

จนูเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีผ่ำนมำว่ำย่ิงไล่ล่ำ ควำมส�ำเรจ็ 

ก็ย่ิงจะห่ำงไกลออกไป ควำมสุขเองก็เช่นกัน

เรเชลพูดอะไรมำกมำยกับเธอ แต่ค�ำพูดสดุท้ำยทีเ่ธอจดได้ก็คอื...
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10 ยอดเชฟเทพนักปรุง 11

'ก็เพรำะว่ำมันเป็นสิ่งที่เธอต้องกำรยังไงล่ะ'

พอได้ยินค�ำพูดประโยคน้ัน หัวใจของจูนก็รู้สึกชุ่มฉ�่ำ 

เมื่อพิธีสิ้นสุดลงก็ถึงเวลำของปำร ์ตี้  ทุกคนต่ำงพูดคุยกัน

สนุกสนำน แขกท่ีมำในงำนนี้ไม่ได้มีแค่เพียงเชฟ แต่ยังมีดำรำนักร้อง 

อำจำรย์ หมอ นักบัญชี ไปจนถึงนักธุรกิจที่โด่งดังมำกมำย

"รู้สึกแปลกดีนะ"

มินจุนกับคำย่ำเป็นเพียงเชฟ ไม่ใช่คนโด่งดังอะไร จึงไม่มีคนมำ 

ล้อมหน้ำล้อมหลังพวกเขำ ตอนที่ได้รับเชิญจำกประธำนำธิบดีก็เช่นกัน  

ทีต่อนนัน้คนอืน่สนใจก็เพรำะเห็นว่ำพวกเขำยืนคยุอยู่กับประธำนำธิบดี

"ก็ไม่เลวนะ นำนๆ จะได้มำปำร์ตี้แบบนี้สักครั้ง"

พวกเขำไม่ค่อยคุ้นเคยกับกำรท่ีตัวเองไม่ได้เป็นตัวเอกสักเทำ่ไหร่  

แต่พวกเขำก็ยอมรับได้ เพรำะวันน้ีมีตัวเอกของงำนอยู่แล้ว

มินจุนมองไปท่ีจูนกับเดฟด้วยสำยตำอบอุ่น แม้จะรู้ดีว่ำเส้นทำง 

แห่งควำมยำกล�ำบำกก�ำลังจะเริ่มขึ้น แต่อย่ำงน้อยเส้นทำงนี้ก็จะเป็น 

เส้นทำงที่ดี เพรำะกำรหลงทำงอันยำวนำนได้สิ้นสุดลงแล้ว 

"เรำแต่งงำนกันมำหลำยปีแล้วนะ"

"เวลำผ่ำนไปเร็วจริงๆ"

"ขนำดอยู่เฉยๆ ไม่ได้ท�ำอะไรก็คิดว่ำเวลำผ่ำนไปเร็วแล้ว แต่ย่ิง

ยุ่งกับกำรท�ำงำนก็ย่ิงรู้สึกว่ำเวลำผ่ำนไปเร็วมำกกว่ำเดิม" 

งำนของเชฟเป็นงำนทีท่�ำซ�ำ้ๆ และพอได้ท�ำซ�ำ้ๆ ทกุวนัก็จะรู้สึกว่ำ 

เวลำผ่ำนไปอย่ำงรวดเรว็ คำย่ำก�ำลงัจ้องมองจนูด้วยสำยตำท่ีเป็นกังวล 

"เชฟจูนจะท�ำได้ดีหรือเปล่ำนะ"

"อะไรเหรอ"
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"ก็ท�ำให้ชีวิตมีควำมสุขมำกข้ึนน่ะสิ เชฟจูนย่ิงไม่ค่อยเก่งเรื่องน้ี 

สักเท่ำไหร่"

ค�ำพูดของคำย่ำท�ำให้มินจุนย้ิมอย่ำงอ่อนโยน แม้จะไม่ได้สนิท

กับจูน แต่คำย่ำก็ยังแสดงควำมเป็นห่วงออกมำ มินจุนจึงรู้สึกอิ่มใจ  

ถ้ำเป็นคำย่ำคนเก่ำจะไม่มีทำงพูดจำแบบนี้ออกมำแน่ๆ ตอนน้ีคำย่ำ

เติบโตขึ้นมำกแล้วจริงๆ 

แต่ก็ยังมีความห้าวที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว 

คนเรำต้องมกีำรเปลีย่นแปลง คนท่ีไม่เปล่ียนแปลงเลยก็ไม่ต่ำงจำก 

คนที่ตำยไปแล้ว 

"แล้วเรำล่ะ ก�ำลังท�ำได้ดีอยู่หรือเปล่ำ" 

"ท�ำชีวิตให้มีควำมสุขน่ะเหรอ"

"ใช่"

"อยู่ๆ มำถำมอะไรแบบน้ี" คำย่ำย้ิมพร้อมยกมือขึ้นมำจับผมของ

ตัวเองอย่ำงเขินอำย 

"ฉันมีควำมสุขมำกนะ"

"อย่ำพูดจำซึ้งๆ โดยไม่ทันให้ตั้งตัวสิ ฉันเขินนะ" 

"ไม่เห็นจะต้องเขินเลย"

มินจุนย้ิมพลำงย่ืนมือออกไปลูบหัวของคำย่ำอย่ำงอ่อนโยน 

ระหว่ำงน้ันโคลอ้ีก็เหลือบมองพร้อมพึมพ�ำออกมำ

"ฉันไม่ควรมำยืนอยู่ตรงน้ีเลย ที่น่ีไม่เหมำะกับคนโสดจริงๆ" 

"แต่ฉนัว่ำทีน่ีเ่หมำะกบัคนโสดนะ เธอไม่รูเ้หรอว่ำคนโสดมกัมำหำ 

แฟนในงำนแต่ง เพ่ือนของฉันก็ได้สำมีจำกงำนแต่ง" 

"เคสแบบน้ันจะมีเยอะสักแค่ไหนเชียว และประเด็นคือไม่เห็น 

จะมีใครน่ำถูกใจเลยสักคน"
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12 ยอดเชฟเทพนักปรุง 11

"ย่ะ แม่คนช่ำงเลือก"

ค�ำพูดของโคลอ้ีท�ำให้เดลเลียถึงกับส่ำยหน้ำ ถ้ำผู้หญิงคนอื่นพูด

แบบนี้ เดลเลียก็คงจะรู ้สึกหมั่นไส้ แต่พอเป็นโคลอี้เดลเลียกลับ 

ไม่รู้สึกอะไร เพรำะที่ผ่ำนมำเพ่ือนผู้ชำยหลำยคนมำอ้อนวอนขอให้เธอ

แนะน�ำโคลอ้ีให้รู้จัก 

ในสายตาผู้ชายมองว่าโคลอี้มีเสน่ห์มากกว่าคาย่า

แต่มินจุนกลับเลือกคำย่ำซึ่งแน่นอนว่ำมันเป็นเรื่องของเหตุผล

และควำมชอบส่วนตัว แต่เดลเลียก็ยังไม่เข้ำใจอยู่ดีว่ำท�ำไมมินจุนถึง

ได้ชอบผู้หญิงท่ีมีนิสัยแบบคำย่ำ 

"ถ้ำเธอไม่คิดจะหำแฟนในงำนน้ี งั้นฉันขอตัวไปหำคนเดียวนะ" 

"ตำมสบำย"

เดลเลยีหัวเรำะเบำๆ ก่อนจะสำวเท้ำออกไป พอสำยตำสะดดุเข้ำกับ 

ใครบำงคนเธอก็หันไปหยิบแก้วแชมเปญจำกถำดของพนักงำนเสิร์ฟ 

โคลอีม้องภำพน้ันแล้วนกึสงัหรณ์ใจว่ำคนืน้ีเธอต้องได้ดแูลคนเมำ

แน่ๆ 

แม้งำนแต่งของจูนจะจบลงแล้ว แต่มินจุนกับคำย่ำก็ยังไม่กลับ

แอลเอทันท ี เพรำะต้องไปเข้ำร่วมพิธีอ�ำลำต�ำแหน่งของประธำนำธิบดต่ีอ  

ซึ่งก็หมำยควำมว่ำพวกเขำต้องไปชิคำโก

คำย่ำตื่นแต่เช้ำพลำงพูดด้วยเสียงงัวเงียรำวกับยังไม่ตื่นดี 

"เรำจะต้องไปจริงเหรอ เรำจะไปหรือไม่ไปมันส�ำคัญด้วยเหรอ"

"ครำวก่อนประธำนำธิบดีก็โทรมำย�้ำอีกครั้งว ่ำเรำเป็นแขก 

ส�ำคัญมำก ต้องไปให้ได้" 

"ไม่ใช่ว่ำไปฟังสุนทรพจน์ยำวๆ แล้วก็แยกย้ำยกันกลับหรอกนะ"
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"ถึงยังไงเรำก็มีเวลำ ไปร่วมงำนก็ไม่น่ำจะมีอะไรเสียหำยน่ี  

พิธีอ�ำลำต�ำแหน่งของประธำนำธิบดีน่ำจะเป็นพิธีท่ีมีคุณค่ำและมี 

ควำมหมำยมำกนะ"

มินจุนตื่นเต้นมำก ไม่ใช่ว่ำใครจะได้รับเชิญไปร่วมงำนแบบนี้ 

ได้ง่ำยๆ แม้พวกเขำจะเป็นแค่เพียงหน่ึงในแขกจ�ำนวนนับไม่ถ้วน  

แต่แค่นั้นก็มีควำมหมำยมำกมำยส�ำหรับเขำแล้ว 

ทว่ำไม่ก่ีชัว่โมงหลงัจำกนัน้มนิจนุกับคำย่ำก็ได้รู้ว่ำตัวเองเข้ำใจผิด 

เพรำะพวกเขำไม่ได้เป็นเพียงแขกท่ีเข้ำร่วมงำนธรรมดำ 

"คนเยอะจริงๆ"

คำย่ำมองลำนกว้ำงที่อยู่ตรงหน้ำพร้อมพูดด้วยน�้ำเสียงตกตะลึง 

เหมือนประชำกรทั้งหมดของชิคำโก ไม่สิ ประชำกรท้ังหมดของอเมริกำ 

มำรวมตัวกันท่ีนี่ 

พิธีอ�ำลำต�ำแหน่งของประธำนำธิบดีถูกจัดขึ้นในชิคำโกซึ่งเป็น

ฐำนกำรเมืองของเขำ ดังนั้นกำรจัดงำนที่น่ีจึงมีควำมหมำยมำก และ 

ท่ีน่ีก็มีควำมหมำยกับมินจุนและคำย่ำเช่นกัน เพรำะบ้ำนแกรนด์เชฟ 

ตั้งอยู่ท่ีชิคำโก

มินจุนกับคำย่ำมีจุดเริ่มต้นจำกที่นี่  ประธำนำธิบดีก็เช่นกัน 

ประธำนำธิบดีก�ำลังโบกมืออ�ำลำผู ้คนที่สนับสนุนเขำมำโดยตลอด 

ในสถำนท่ีที่เป็นจุดเริ่มต้นของตัวเขำเอง 

"ฉันสงสัยอะไรอยู่อย่ำงนึง"

"อะไรเหรอ"

"ตอนท่ีเรำอยู่ในบ้ำนแกรนด์เชฟฉันเคยบอกนำยว่ำอย่ำชอบฉัน" 

"น่ันสิ ฉันไม่เข้ำใจว่ำเธอกล้ำพูดแบบนั้นออกมำได้ยังไง"
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14 ยอดเชฟเทพนักปรุง 11

ค�ำพูดท�ำนองนี้คนท่ัวไปไม่ค่อยกล้ำพูดออกมำ แต่คำย่ำกลับมี 

ควำมมั่นใจแปลกๆ เธอดูกล้ำย่ิงกว่ำมินจุนท่ีเป็นผู้ชำยเสียด้วยซ�้ำ 

"ตอนนั้นเธอท�ำเป็นไม่สนใจฉัน แต่ควำมจริงแล้วเธอชอบฉัน 

ใช่มั้ยล่ะ" 

ค�ำถำมของมินจุนท�ำให้คำย่ำเบิกตำกว้ำง แก้มของเธอค่อยๆ  

แดงระเรื่อ 

"โอ๊ย! อะไรของนำยเนี่ย!"

"ดูจำกกำรท่ีเธอไม่ยอมตอบ แสดงว่ำจริง"

พอมินจุนหัวเรำะคิกคัก ใบหน้ำของคำย่ำก็ย่ิงแดงมำกกว่ำเดิม 

"คนเขำได้ยินกันหมดแล้ว!"

"ใครจะมำสนใจกันล่ะ"

มินจุนไม่ได้คำดหวังท่ีจะได้ยินค�ำตอบจำกคำย่ำอยู่แล้ว ไม่ว่ำ

ตอนน้ันเธอจะชอบเขำหรือไม่ก็ไม่ส�ำคัญ เธอคือไอดอลท่ีเขำเทิดทูน

"คนในงำนดูเศร้ำกันจังเลยนะ"

คำย่ำหันไปมองรอบๆ แล้วเปลี่ยนเรื่องคุย 

"ประธำนำธิบดีคนนี้ท�ำแต่สิ่งดีๆ แต่คนต่อไปน่ีสิ ต่ำงกันแบบ 

หน้ำมือเป็นหลังมือเลย"

คำย่ำไม่ได้รู ้ เรื่องกำรเมืองเท่ำไหร่นัก แต่เธอก็พอจะรู ้ว ่ำ

ประธำนำธิบดีคนต่อไปมีวิสัยทัศน์ท่ีแตกต่ำงออกไปอย่ำงสิ้นเชิง 

"ฉันเองก็รู้สึกแปลกๆ"

"ท�ำไมเหรอ"

"ถ้ำคนที่เป็นประธำนำธิบดีไม่รู้สึกดีกับผู้อพยพย้ำยถ่ิน ฉันเอง 

ก็คงไม่ได้รับกำรต้อนรับ"

"แต่กรณีของนำยไม่เหมือนกันน่ีนำ"
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คำย่ำอยำกบอกให้เขำหยุดคิดไร้สำระ แต่เธอก็พูดออกไปไม่ได้ 

ประธำนำธิบดีคนใหม่ได้รับคะแนนเสียงเกินครึ่งจำกประชำกรของ

ประเทศนี้ แน่นอนว่ำไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับค�ำปรำศรัยเหยียด 

เชื้อชำติของอีกฝ่ำย แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นจุดบกพร่องที่ท�ำให้เจ้ำตัวข้ึน 

เป็นประธำนำธิบดีไม่ได้

ในเมื่อสำมีเป็นผู้อพยพย้ำยถ่ินฐำนคำย่ำจึงไม่อำจเพิกเฉยต่อ

เรื่องนี้

"แต่นำยไม่เหมือนคนอ่ืน คนอเมริกันส่วนใหญ่ชอบนำยเพรำะ

นำยช่วยรักษำเกียรติของประเทศนี้เอำไว้ คนที่ไม่ยินดีต้อนรับนำย 

ก็เป็นพวกขี้แพ้ที่ไร้ค่ำ นำยไม่จ�ำเป็นต้องใส่ใจควำมคิดของคนพวกน้ัน

หรอก"

"น่ันสินะ"

มินจุนฝืนย้ิมออกมำ เขำไม่อยำกให้คำย่ำหนักใจกับเรื่องนี้และ

เขำก็รู้สึกเสียใจที่ตัวเองเป็นคนพูดเรื่องนี้ออกมำ 

คำย่ำจับมือของมินจุนแน่น มือนั้นทั้งอบอุ่นและให้ควำมรู้สึก

ปลอดภัย ทั้งสองพำกันนิ่งเงียบ บำงครั้งควำมหนักหน่วงในใจก็ถูก 

ลบเลือนไปได้ด้วยควำมเงียบ

แล้วควำมเงียบน้ันก็สิ้นสุดลงเมื่อประธำนำธิบดีข้ึนไปยืนบน 

แท่นพิธี

"สวัสดีครับชำวชิคำโก! ผมรู้สึกดีใจมำกที่ได้กลับบ้ำน ขอบคุณ

ส�ำหรับกำรต้อนรับที่อบอุ่นนะครับ" 

เสยีงปรบมอืและเสยีงโห่ร้องอย่ำงยินดดีงักึกก้อง มนัย่ิงใหญ่มำก 

จนเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องที่มินจุนได้รับมำตลอดท้ังชีวิตเทียบ 

ไม่ตดิ 
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16 ยอดเชฟเทพนักปรุง 11

"ขอเชิญทุกท่ำนนั่งลงก่อนครับ ตอนนี้ก�ำลังถ่ำยทอดสดอยู่  

ถ้ำคนทำงบ้ำนเห็นว่ำผมควบคุมคนในงำนไม่ได้จะดูไม่ดีเอำ ดังนั้น

กรุณำนั่งลงก่อนนะครับ"

ค�ำพูดของประธำนำธิบดีท�ำให้ทุกคนระเบิดเสียงหัวเรำะออกมำ

ก่อนจะพำกันนั่งลง หลังจำกน้ันประธำนำธิบดีก็พูดถึงกำรท�ำงำน 

ตลอดแปดปีโดยมีทุกคนที่อยู่ในงำนพำกันต้ังใจฟังอย่ำงซำบซึ้งใจ 

มินจุนรู้สึกหัวใจสั่นไหวเมื่อได้เห็นภำพที่อยู่ตรงหน้ำ

"น่ีเป็นภำพที่คนที่อยู่บนยอดเขำเท่ำน้ันจึงจะมองเห็นได้" 

มินจุนกับคำย่ำนั่งอยู่ด้ำนหลังแท่นพิธีท่ีประธำนำธิบดีก�ำลัง 

กล่ำวปรำศรัย ดังนั้นทั้งสองจึงได้เห็นภำพในมุมมองเดียวกันกับ

ประธำนำธิบดี มินจุนรู้สึกตื่นเต้นมำก แม้ว่ำจะไม่ได้ไปยืนอยู่บนนั้น 

แม้ว่ำสำยตำทุกคู่จะไม่ได้มองมำท่ีเขำ แต่มองประธำนำธิบดี ทว่ำ 

หัวใจของมินจุนก็ยังรู้สึกสั่นไหว

มินจุนอยำกท�ำอำหำรให้คนเหล่ำน้ันได้กิน อยำกเห็นภำพท่ี 

คนเหล่ำน้ันก�ำลังกินอำหำรของเขำ และถ้ำไม่ใช่แค่คนในงำนนี้  

แต่สมมติว่ำทุกคนบนโลกนี้ได้กินอำหำรของเขำมันจะเป็นควำมรู้สึก

แบบไหนกันนะ

แค่คิดก็ทนไม่ไหวแล้ว

ทันใดนั้นเองประธำนำธิบดีก็หันมำประสำนสำยตำกับมินจุน 

"สองท่ำนน้ีคือแขกผู้มีเกียรติคนส�ำคัญที่ผมไปเชิญมำด้วยตัวเอง

ครับ เชฟมินจุน โชและเชฟคำย่ำ โช ทุกท่ำนคงจะทรำบดีว่ำเชฟมินจุน

มำจำกประเทศเกำหลี เขำพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีจนตอนน้ีได้เป็นเชฟที่

เก่งท่ีสุดในประเทศของเรำ เหตุผลที่ผมเชิญเขำมำก็เพรำะผมอยำกให้

ทุกท่ำนได้เห็นว่ำเชฟท่ำนนี้คือตัวแทนของอเมริกันดรีมครับ"
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แววตำของประธำนำธิบดีเต็มไปด้วยเปลวไฟลุกโชน

"แม้จะมำจำกประเทศที่ห่ำงไกล แต่ก็สำมำรถคว้ำโอกำสและ 

ข้ึนไปอยู่บนจุดสูงสุดได้ อเมริกำจะต้องเป็นประเทศแบบน้ัน เรำจะต้อง

ร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือให้ประเทศของเรำเป็นแบบน้ัน"

ค�ำพูดนั้นท�ำให้หลำยคนน�้ำตำรื้นด้วยควำมตื้นตัน บำงคนก็

ตะโกนออกมำเสียงดังว่ำ "ถูกต้อง!" มินจุนมองภำพที่อยู่เบื้องหน้ำ 

อย่ำงตกตะลึง เขำไม่แม้แต่จะจินตนำกำรว่ำประธำนำธิบดีเชิญเขำมำ

เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกันดรีม 

"ค�ำพูดของผมอำจตรงกันข้ำมกับประธำนำธิบดีคนต่อไป แต ่

ผมจะพยำยำมส่งต่ออ�ำนำจท้ังหมดที่ผมมีเพ่ือรักษำประชำธิปไตย 

ในประเทศเรำให้ด�ำรงอยู่ ผมอยำกให้ทุกท่ำนจดจ�ำเชฟทั้งสองท่ำนนี้

เอำไว้ ประเทศน้ีเป็นประเทศแห่งกำรอพยพยำ้ยถ่ินฐำน เพรำะครั้งหน่ึง

บรรพบุรุษของพวกเรำก็เคยเป็นผู้อพยพมำก่อน"

ค�ำพูดดังกล่ำวเรยีกเสยีงปรบมอืดงักึกก้อง กำรปรบมอืน้ันมใีห้กับ 

ประธำนำธิบดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีให้กับมินจุนและคำย่ำเช่นกัน

"ดีจังเลยนะ"

คำย่ำพึมพ�ำออกมำ ขอบตำของเธอแดงก�่ำ 

"คนส่วนใหญ่ของประเทศน้ีก�ำลังปรบมือให้เรำ"

มนิจนุจบัมอืคำย่ำแน่น เมือ่ครูม่อืเลก็ๆ ของผูห้ญงิคนน้ีปกป้องเขำ 

อย่ำงอบอุ่น

เสียงปรบมือยังไม่หยุดลงง่ำยๆ 

อเมริกำก�ำลังปรบมือให้ก�ำลังใจพวกเขำ

แม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง

แต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว
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เพียงช่วงเวลำสั้นๆ ชื่อของมินจุนและคำย่ำก็กลำยเปน็ที่รู ้จัก 

ระดับโลก สำเหตุเพรำะพิธีอ�ำลำต�ำแหน่งของประธำนำธิบดีแห่ง

อเมริกำไม่ได้เป็นเรื่องเฉพำะแค่อเมริกำเท่ำนั้น แต่เป็นเรื่องของ 

ทั่วโลก

เมื่อเทียบกับเหตุกำรณ์ทั้งหมดท่ีมินจุนกับคำย่ำเคยประสบมำ 

เหตุกำรณ์ครั้งนี้ส่งอิทธิพลอย่ำงไม่ทันตั้งตัวมำกท่ีสุด ปกติสำยตำท่ี 

จับจ้องมินจุนและคำย่ำมีแต่คนเกำหลีและผู้คนท่ีเก่ียวข้องในวงกำร

อำหำรเท่ำนั้น

ยำมนีท้ัง้โลกต่ำงให้ควำมสนใจมนิจนุกับคำย่ำ อยำกรูว่้ำพวกเขำ

เป็นคนแบบไหน ใช้ชีวิตผ่ำนมำอย่ำงไร ท�ำไมชื่อของพวกเขำจึงถูก 

เปล่งออกมำจำกปำกของประธำนำธิบดีในงำนอ�ำลำต�ำแหน่ง 

ไม่ถึงสิบนำทีหลังประธำนำธิบดีปรำศรัยจบสื่อทุกส�ำนักก็พำกัน 

ลงข่ำวและค้นหำประวัติของมินจุนกับคำย่ำ เริ่มตั้งแต่กำรแข่งขัน 

แกรนด์เชฟ โชเร็กจำโน่ ต�ำแหน่งผู้ชนะในกำรแข่งขันท�ำอำหำรระดับ

นำนำชำติของปำรีส กำรได้มิชลินสองดำว และอื่นๆ อีกมำกมำย  

แต่ทั้งหมดน้ีก็ยังไม่เพียงพอต่อควำมสนใจท่ีคนท้ังโลกมีต่อพวกเขำ

ซึ่งน่ันหมำยถึงว่ำ...

โลกใบนี้เริ่มสงสัยในตัวของพวกเขำแล้ว 

พอกลับถึงท่ีพักมินจุนกับคำย่ำก็เอำแต่นั่งเหม่อลอย ทั้งสอง 

ไม่ได้เข้ำร่วมปำร์ตีห้ลงัพิธีอ�ำลำต�ำแหน่งเพรำะไม่หลงเหลอืสตเิพียงพอ 

แค่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคตสมองก็แทบระเบิดแล้ว

ทั้งสองจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปขอค�ำแนะน�ำจำกเรเชล

"อืม มันก็มองได้สองด้ำน"

"ไม่ใช่ว่ำน่ีเป็นโอกำสหรอกเหรอครับ"
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"ปัญหำไม่ได้อยู่ที่ว่ำมันคือโอกำสหรือไม่ เพรำะท่ำมกลำงสำยตำ

ท่ีจับจ้องพวกเธอก็จะมีสำยตำแห่งควำมสงสัยปะปนอยู ่ พวกเขำ 

จะสงสัยว่ำแค่เป็นเชฟจะย่ิงใหญ่อะไรขนำดน้ัน ท�ำไมประธำนำธิบดี 

จะต้องพูดถึงด้วย"

"น่ำจะเป็นควำมคิดของคนมองโลกในแง่ร้ำยนะครับ"

"ในประเทศนี้น่ะมีคนมองโลกในแง่ร้ำยอยู่มำกเลยล่ะ"

มินจุนถอนหำยใจให้กับค�ำพูดของเรเชล ก่อนจะหันไปมองคำย่ำ 

ท่ีก�ำลังท�ำหน้ำสับสน ตอนแรกคำย่ำคิดว่ำน่ีเป็นเรื่องดี แต่พอได้รู้ว่ำ 

อำจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นตำมมำเธอก็รู้สึกเป็นกังวล 

"แต่ที่แน่ๆ ก็คือชื่อของพวกเธอจะกระจำยไปทั่วโลกภำยในเวลำ

ไม่ก่ีวัน และพวกเธอก็จะกลำยเป็นตวัแทนทีท่�ำให้ภำพของอเมรกัินดรมี

ชัดเจนขึ้น"

"ถ้ำอย่ำงนั้นพวกเรำจะต้องท�ำยังไงเหรอครับ"

"ไม่ต้องท�ำอะไรเลย"

"อะไรนะครับ" มินจุนถำมกลับไปทันที 

ไม่ต้องท�าอะไรเลยง้ันเหรอ 

ช่ำงเป็นค�ำตอบท่ีไม่สมกับเป็นเรเชลเอำเสียเลย ปกติแล้วเรเชล

เป็นคนที่ชอบลงมือท�ำมำกกว่ำรออยู่เฉยๆ 

"ต้องท�ำให้คนอืน่เหน็ว่ำพวกเธออยู่น่ิงๆ อย่ำแสดงท่ำทีว่ำอยำกจะ 

ไขว่คว้ำโอกำสน้ีอย่ำงเด็ดขำด แม้จะรู้จักใกล้ชิดกับประธำนำธิบดี 

สักแค่ไหนก็ต้องรักษำระยะห่ำงเอำไว้"

"ผมพอจะทรำบนะครับว่ำอำจำรย์พูดถึงอะไร ถ้ำอย่ำงน้ัน 

ผมต้องท�ำยังไงเหรอครับถึงจะดูเหมือนว่ำอยู่นิ่งๆ ไม่ไขว่คว้ำโอกำส"

"เรื่องนั้นฉันจะช่วยพวกเธอเอง" เรเชลตอบด้วยน�้ำเสียงสดใส  
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"เอำเป็นว่ำพวกเธอไม่ต้องท�ำอะไรเลย อยู่เฉยๆ ก็พอ"

แล้วกำรสนทนำก็จบลงเพียงแค่น้ัน พอมินจุนหันไปมองคำย่ำ 

ก็ยักไหล่

"ตำมน้ัน เรำไม่ต้องท�ำอะไรเลย"

"ถ้ำเป็นกำรให้สัมภำษณ์จะได้มั้ยนะ"

"เชฟเรเชลบอกว่ำต้องอยู่เฉยๆ งั้นสัมภำษณ์ก็คงจะไม่ได้หรอก"

คำย่ำพูดด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบจนมินจุนรู้สึกแปลกใจ เขำคิดว่ำ

เธอน่ำจะตื่นเต้นกับเรื่องน้ีมำกเสียอีก

แม้ว่ำทัง้เขำและเธอต่ำงก็คุ้นเคยกับกำรถูกจบัจ้องจำกคนอืน่แล้ว  

แต่ครั้งนี้ถือว่ำย่ิงใหญ่ที่สุด เพียงแค่ไม่ก่ีชั่วโมงก็มีข่ำวเก่ียวกับพวกเขำ

ปรำกฏออกมำมำกมำย

ตลอดเวลำทีผ่่ำนมำไม่ว่ำจะเกิดกระแสอะไรข้ึนกับมนิจนุและคำย่ำ  

คนท่ีมีปฏิกิริยำกับกระแสเหล่ำน้ันล้วนแต่เป็นคนท่ีติดตำมมินจุนกับ 

คำย่ำมำอยู่ก่อนแล้ว

ทว่ำครั้งนี้แตกต่ำงออกไป คนที่หันมำสนใจพวกเขำเป็นคนท่ี 

ไม่เก่ียวข้องกับวงกำรอำหำรเลย ดังน้ันมินจุนจึงไม่คัดค้ำนค�ำแนะน�ำ

ของเรเชลที่บอกว่ำไม่ต้องท�ำอะไร ในสถำนกำรณ์แบบน้ีถ้ำพวกเขำ

หำยใจผิดจังหวะไปแม้เพียงครั้งเดียวก็อำจจะท�ำให้เป็นประเด็นขึ้นได้

และตอนนั้นเองอยู่ๆ คำย่ำก็ย้ิมกว้ำงแล้วพูดขึ้นว่ำ

"ตอนน้ีเรำเป็นคนดังจริงๆ แล้วสินะ"

บ้าชะมัด

วันต่อมำมินจุนน่ังเหม่อหลังจำกได้เห็นรูปท่ีฮเยซอนส่งมำให้ดู 

มันเป็นโปสเตอร์ที่โรงเรียนเก่ำของเขำท�ำขึ้นมำ บนโปสเตอร์มีข้อควำม
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เขียนว่ำ 'เชฟมือหน่ึงท่ีได้รับกำรยอมรับจำกประธำนำธิบดีอเมริกำ 

เป็นศิษย์เก่ำของโรงเรียนของเรำ'

เรากลายเป็นตัวแทนของโรงเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย

ภำยในวันเดียวก็ท�ำโปสเตอร์ออกมำได้ถึงขนำดนี้ อีกไม่ก่ีวัน 

คงจะมีป้ำยติดที่หน้ำโรงเรียนแน่ๆ

แค่วันเดียวชื่อของมินจุนกับคำย่ำก็เป็นที่รู ้จักอย่ำงกว้ำงขวำง 

ผู ้คนจ�ำนวนมำกที่เข้ำมำส่องดูชีวิตของมินจุนกับคำย่ำต่ำงก็พำกัน

อิจฉำเส้นทำงที่สมบูรณ์แบบทั้งในฐำนะเชฟและในฐำนะคนธรรมดำ 

กำรทีท่ัง้สองสำมำรถคว้ำทุกโอกำสมำไว้ในมอืได้ย่ิงท�ำให้ผู้คนย่ิงวำดฝัน 

ว่ำอเมริกำเป็นดินแดนแห่งโอกำสอย่ำงแท้จริง 

ประธำนำธิบดเีชญิมนิจนุกับคำย่ำมำร่วมรบัประทำนอำหำรกลำงวัน 

ท่ีร้ำนสเต๊กแห่งหนึ่ง มันเป็นร้ำนท่ีไม่ได้ดูหรูหรำอะไรมำกมำย แต่ก็ 

ไม่ได้เก่ำจนทรุดโทรม 

"เชฟมินจุน เชฟคำย่ำ เชิญครับ"

หลงัจำกท่ีทกัทำยกันเสรจ็ประธำนำธิบดก็ีย้ิมกว้ำงก่อนจะพูดขึน้ว่ำ

"ผมมำร้ำนนี้เป็นประจ�ำสมัยท่ีอำศัยอยู่ท่ีนี่ มันเป็นร้ำนสเต๊กท่ี 

ดีท่ีสุดในชิคำโกเลยนะ ใช่มั้ย บิลลี่"

"ยังจะต้องถำมอีกเหรอ"

เมื่อชำยผิวขำวร ่ำงกำยก�ำย�ำลำกรถเข็นออกมำจำกครัว 

ประธำนำธิบดีก็ย้ิม 

"หัวหน้ำเชฟออกมำอธิบำยเองเลยเหรอ"

"คนที่ฉันนับถือมำเยือนถึงท่ีนี่ ฉันก็ต้องออกมำเองสิ"

บิลลี่หันไปย้ิมให้กับมินจุนและคำย่ำ

"ยินดีต้อนรับครับ ผมเคยไปทำนอำหำรที่โลตัสบริดจ์ น่ำจะเป็น
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ช่วงท่ีเมนูปลำค็อดกลืนกินมะเขือเทศออกมำใหม่ๆ"

"ถ้ำงั้นก็ไม่นำนมำน้ีน่ะสิครับ" 

"ผมชอบอำหำรของคุณท้ังคู่มำกครับ ดังน้ันวันนี้ผมจึงท�ำอำหำร

ที่ดีที่สุดมำให้พวกคุณได้ทำน"

บิลล่ีพูดพร้อมผำยมือไปท่ีรถเข็นท่ีมีเนื้อหลำกชนิด ท้ังสันใน  

สันนอก ริบอำย และทีโบน

"สำมำรถเลือกเน้ือได้ท้ังชนิดบ่มแบบแห้งหรือบ่มแบบเปียก  

ส่วนซอสมีซอสไวน์อย่ำงเดียวครับ"

"ฉันขอเหมือนเดิม ทีโบน ไม่เอำซอส ขอแค่เกลือกับพริกไทย"

"เหมอืนเดมิอะไรกัน ครัง้สดุท้ำยทีม่ำก็นำนมำกจนฉนัจ�ำไม่ได้แล้ว"

"ช่วยไม่ได้ ก็ฉันงำนยุ่งนี่นำ"

"แล้วน่ีจะย้ำยกลับมำอยู่ที่ชิคำโกหรือเปล่ำ"

"ไม่หรอก คงจะอยู่วอชิงตันน่ะ"

"อย่ำงนั้นเหรอ"

ควำมเสียดำยปรำกฏบนใบหน้ำของบิลลี่ แม้กำรมำเยือนของ

ประธำนำธิบดีจะท�ำให้ลูกค ้ำคนอื่นไม่สะดวกสบำยนัก เพรำะ

ประธำนำธิบดีต้องมีบอดี้กำร์ดห้อมล้อม แต่ถึงอย่ำงนั้นอีกฝ่ำยก็เป็น

ลูกค้ำประจ�ำที่ชื่นชอบสเต๊กของเขำ ไม่มีเชฟคนไหนอยำกเสียลูกค้ำ

ประจ�ำไป 

พอรับออเดอร์เสร็จบิลลี่ก็กลับเข้ำไปในครัว มินจุนกับคำย่ำ 

สั่งเหมือนกับประธำนำธิบดี นั่นคือทีโบนสเต๊กโรยเกลือและพริกไทย  

ไม่เอำซอส

"คุณสองคนก็ชอบทีโบนเหมือนกันเหรอครับ"

"จะบอกว่ำชอบทีโบนมำกกว่ำส่วนอ่ืนก็คงจะไม่ถูกนกั ในฐำนะเชฟ 
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พวกเรำค่อนข้ำงไม่ชอบเสยีด้วยซ�ำ้ เพรำะไม่มเีนือ้ส่วนไหนท่ีมวีธีิกำรท�ำ 

วุ่นวำยเท่ำทีโบนอีกแล้วครับ"

ลูกค้ำมักคำดหวังที่จะให้เนื้อส่วนนอกกับส่วนที่ติดกระดูกสุก

เสมอกัน ซึ่งเชฟที่จะท�ำแบบนั้นได้ต้องเป็นเชฟที่ควบคุมไฟได้ดีและ

สั่งสมประสบกำรณ์มำมำกพอตัว

แน่นอนว่ำตอนนี้มินจุนกับคำย่ำสำมำรถท�ำได้เช่นกัน แต่เหตุผล

ที่พวกเขำสั่งทีโบนสเต๊กเพรำะสิ่งท่ีจะแสดงถึงมำตรฐำนของร้ำนสเต๊ก

ก็คือทีโบนน่ันเอง

โดยระดับควำมสุกท่ีมินจุนกับคำย่ำสั่งนั้นไม่เหมือนกัน จำนท่ี 

วำงตรงหน้ำมินจุนคือระดับมีเดียมเวล ส่วนจำนท่ีวำงตรงหน้ำคำย่ำ 

คือระดับมีเดียม

ไม่มีระดับความสุกไหนจะสนุกกับเน้ือได้เท่ามีเดียมเวลแล้ว

ย่ิงย่ำงเนื้อมำมำกเท่ำไหร่ก็ย่ิงเข้ำใจถึงจุดน้ี แม้จะเป็นควำมสุก 

ในระดับใกล้กับเวลดัน แต่ก็ท้ังนุ่มและชุ่มฉ�่ำ ดังน้ันกำรย่ำงให้ออกมำ 

ในระดบัมเีดยีมเวลจงึไม่ง่ำยเลย สเต๊กของบำงร้ำนพอกัดเข้ำไปก็ถึงกับ 

แยกไม่ออกว่ำน่ีคือเนื้อหรือยำงรถยนต์ 

ทันทีท่ีห่ันสเต๊กแล้วน�ำเข้ำปำกมินจุนก็ย้ิมที่มุมปำก 

"ตอนน้ีผมรู้แล้วล่ะครับว่ำท�ำไมท่ำนถึงชอบที่น่ี"

"ฮ่ำๆ"

ประธำนำธิบดีหัวเรำะอย่ำงอำรมณ์ดี เพรำะค�ำพูดนั้นเท่ำกับว่ำ

เขำมีลิ้นที่ยอดเยี่ยม แถมคนที่ยอมรับเขำก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน แต่เป็น 

เชฟท่ีดีท่ีสุดในอเมริกำ 

"เมื่อวำนผมตกใจมำกครับ ไม่คิดว่ำท่ำนจะพูดถึงผมกับคำย่ำ

ด้วย" 
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"ขอโทษนะครับ ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ำจะบอกก่อน แต่คิดอีกที 

ก็อยำกมอบของขวัญเซอร์ไพรส์ให้พวกคุณ"

"เป็นของขวัญที่ย่ิงใหญ่จริงๆ ครับ" 

"เชฟมินจุน"

ประธำนำธิบดีเรียกชื่อมินจุนแล้วย้ิมกว้ำง มินจุนจึงรอฟังค�ำพูด

ของเขำอย่ำงตื่นเต้น

"ที่ผมพูดถึงคุณกับเชฟคำย่ำก็เพรำะคุณท้ังสองคู่ควรต่อสิ่งนั้น  

ผมขอขอบคุณจำกใจจริงครับ เวลำมองพวกคุณผมจะรู้สึกว่ำผมท�ำให้

ประเทศน้ีงดงำมข้ึนมำได้"

"อย่ำงนั้นเหรอครับ"

"ผมเชื่อว่ำถ้ำพวกคุณมีปีก พวกคุณก็จะสำมำรถบินข้ึนไปบน

ระดับที่เหนือกว่ำตอนนี้"

ค�ำพูดนั้นท�ำให้มินจุนน่ิงเงียบไป เขำรู้สึกเหมือนน�้ำตำก�ำลัง 

จะไหลออกมำ 

หลังจำกนั้นกำรกินอำหำรก็ด�ำเนินไปอย่ำงเรียบง่ำย ต่ำงฝ่ำย 

ต่ำงรื่นรมย์กับอำหำร พูดคุยหยอกล้อ หัวเรำะ และสุดท้ำยก็ล�่ำลำกัน 

แต่ไม่ใช่กำรลำจำกกันตลอดไป เพรำะประธำนำธิบดีสัญญำว่ำจะมำ

เยือนโลตัสบริดจ์เป็นประจ�ำ

และในคืนน้ัน...

มินจุนก็เข้ำใจว่ำท�ำไมเรเชลจึงบอกให้เขำกับคำย่ำอยู่เฉยๆ 

เมื่อได้เห็นวิธีให้ควำมช่วยเหลือของเรเชล มินจุนก็อดที่จะสงสัย

ไม่ได้ เพรำะมันแตกต่ำงจำกที่เขำคำดหวังเอำไว้มำก

"สัมภำษณ์งั้นเหรอ"
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มินจุนพึมพ�ำออกมำ สิ่งที่เรเชลท�ำคือกำรให้สัมภำษณ์ที่พูด 

เพียงไม่ก่ีประโยค แถมส่วนใหญ่ยังเป็นกำรพูดถึงแต่มินจุนจนแทบ 

แยกไม่ออกว่ำน่ีคือกำรให้สัมภำษณ์ของเรเชลหรือกำรให้สัมภำษณ์ 

ของมินจุนกันแน่ 

และเสียงตอบรับก็ถล่มทลำย 

"สุดยอดไปเลย กำรให้สัมภำษณ์แล้วมีเสียงตอบรับถึงขนำดนี ้

ไม่ได้เห็นกันง่ำยๆ นะ"

คำย่ำพูดด้วยน�้ำเสียงท่ีไม่อยำกจะเชื่อ เธอกับมินจุนไม่ได้เป็น

ตัวเอกของท้ังสองเหตุกำรณ์ ไม่ว ่ำจะเป็นพิธีอ�ำลำต�ำแหน่งของ

ประธำนำธิบดีหรือกำรให้สัมภำษณ์ของเรเชล

ทว่ำคอมเมนต์ของกำรให้สัมภำษณ์ของเรเชลกลับพูดถึงแต ่

มินจุน

A : มีการพูดถึงเชฟมินจุนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณในพิธีอ�าลา

ต�าแหน่งของท่านประธานาธิบดี คุณมคีวามคดิเหน็อย่างไรกับเรือ่งนีค้ะ

R : ท่านกล่าวถึงมินจุนในฐานะท่ีมินจุนเป็นมนุษย์ธรรมดาค่ะ 

ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นเชฟ ท่านได้กล่าวว่าเขาเป็นตัวอย่างอเมริกันดรีม 

ที่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งค�าพูดของท่านก็ถูกต้อง แต่น่ันเป็นการพูดถึง

มินจุนแค่หนึ่งในพันของที่เขาเป็นเท่านั้น 

A : ฉันได้ยินมาว่าเชฟเรเชลหวนกลับคืนวงการเพราะเชฟมินจุน 

และยังได้ยินว่าเชฟเรเชลเคยจะมอบต�าแหน่งผู้สืบทอดให้เชฟมินจุน

อีกด้วย ถ้าอย่างนั้นในสายตาของเชฟเรเชล เชฟมินจุนเป็นคนแบบไหน

เหรอคะ

R : ถ้าจะบอกว่าเป็นลกูศษิย์ธรรมดาๆ ก็คงไม่มใีครเชือ่ใช่มัย้ล่ะคะ  
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แน่นอนว่ามินจุนไม่ได้เป็นแค่ลูกศิษย์ธรรมดาๆ ส�าหรับฉัน เพราะเขา

เป็นท้ังลูกศิษย์และในขณะเดียวกันก็เป็นอาจารย์ของฉันด้วย ตอนที ่

ฉันอ่อนแอเขาก็เป็นคนช่วยประคองฉันให้ลุกข้ึนยืนอีกคร้ัง ดังน้ัน 

เขาจึงเปล่งประกายท่ีสุดในบรรดาลูกศิษย์ของฉัน และก็เป็นเชฟที่ฉัน

คาดหวังเอาไว้มากท่ีสดุ เขายังอายุน้อย แต่กลับมคีวามสามารถทีสุ่ดยอด  

มีฝีมือที่เชี่ยวชาญ สักวันเขาจะต้องเป็นเชฟอันดับหนึ่งของอเมริกา 

หลายคนอาจจะคิดว่าเขาประสบความส�าเร็จแล้ว แต่ฉันอยากให ้

ทุกคนสนใจกับความเป็นเชฟของเขา ไม่ใช่ความส�าเร็จ เพราะอาหาร

ของเขามีคุณค่าและมีความหมายย่ิงกว่าความส�าเร็จมากมายนัก

A : เชฟเรเชลรักลูกศิษย์คนน้ีมากเลยนะคะ ตอนที่ลูกศิษย์คนน้ี

ต้องออกไปจากโรสไอส์แลนด์ เชฟเรเชลคงจะเสียใจมากเลยใช่มั้ยคะ

R : ไม่เสียใจเลยค่ะ เพราะถ้าเขายังอยู่ข้างๆ ฉันต่อไปฉันจะย่ิง

เสียใจมากกว่า โรสไอส์แลนด์เล็กเกินไปส�าหรับเขา เขาเป็นเชฟท่ี 

ฉลาดหลักแหลม มีทักษะที่ดีเย่ียม และมีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ถ้าเขา

อยู่กับฉันต่อไปเขาก็จะซึมซับอาหารของฉันเอาไว้ทั้งหมด แต่เขา 

จะไม่ได้เป็นโชมินจุน กลับกลายเป็นเรเชล โรสคนท่ีสอง ซึ่งฉัน 

ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ฉันอยากให้เขาเป็นเชฟท่ีเป็นตัวของตัวเอง 

ในโลตัสบริดจ์ค่ะ

มินจุนหยุดอ่ำน เขำไม่เคยรู้มำก่อนเลยว่ำเรเชลคิดแบบนี้ 

รู้สึกแปลกจัง

แม้เขำจะไม่ได้อยู่ที่โรสไอส์แลนด์อีกต่อไปแล้ว แต่ที่นั่นก็เป็น

เหมือนบ้ำนเกิดของเขำ แน่นอนว่ำเขำรักและภำคภูมิใจกับโลตัสบริดจ์ 

แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำไม่รักและไม่คิดถึงโรสไอส์แลนด์
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มินจุนอ่ำนคอมเมนต์ใต้บทสัมภำษณ์

Marisa Vasquez : ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าใครคือโชมินจุน แต่ได้

รู้จักจากพิธีอ�าลาต�าแหน่ง เขาน่าจะเป็นคนท่ีโอเคเลยนะ ถ้าเรเชล โรส

ชื่นชมถึงขนาดน้ี 

ㄴMarie Pigott : เขาถือเป็นบุคคลในต�านานของคนเกาหล ี

เลยล่ะ คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอเมริกันดรีมไม่ได้มีเยอะนักหรอก

Zunaira Kerr : ในคอมเมนต์ไม่เห็นจะพูดถึงเรเชลเลย พูดถึงแต่

มินจุน เกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ㄴLilly Thompson : ก็ช่วยไม่ได้น่ีนา มินจุนโด่งดังมาก ใครๆ 

ก็พูดถึงทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นคนให้สัมภาษณ์เองด้วยซ�้า 

ㄴVanina Conkie : @Lilly Thompson ท�าไมเขาไม่ออกมา 

ให้สัมภาษณ์นะ จะมีช่วงเวลาไหนท่ีจะกอบโกยได้เท่ากับตอนนี้อีก

ㄴLilly Thompson : @Vanina Conkie เขาพยายามเลี่ยง 

หรือเปล่า เพราะอยู่ๆ ดังขึ้นมาแบบนี้ ถ ้าหวังจะกอบโกยก็อาจ 

กลายเป็นเดินเกมพลาดก็ได้

ㄴJeremy Thurman : @Lilly Thompson ที่บอกว่าอยู่ๆ  

ก็ดังน่ะ ดูเหมือนจะเข้าใจผิดนะ เพราะมินจุนดังมากในวงการน้ี และ

ไม่มีคนอเมริกันคนไหนไม่เคยกินโชเร็กจาโน่มาก่อน ถ้าเป็นคนที่สนใจ

เรื่องอาหารการกินจะต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอน 

ㄴLilly Thompson : @Jeremy Thurman เขาเป็นคนคิด 

โชเร็กจาโน่เหรอ 

ㄴJade Frank : @Lilly Thompson ไปอยู่ที่ไหนมาเน่ียถึงไม่รู้
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Daphne Gutierrez : พอลองหาข้อมูลดู ร้านอาหารท่ีมินจุนกับ

คาย่าท�าอยู่ได้ดาวจากมิชลินด้วย 

ㄴWyam Eikhidir : ท�าไมหลายคนถึงคิดว่าพวกเขาเป็นเชฟ 

ที่เพ่ิงดังนะ สงสัยพวกเขาคงจะอายุน้อยล่ะมั้ง ก็เลยเข้าใจผิดกัน แต่

พวกเขาเป็นเชฟที่สุดยอดของอเมริกาเลยล่ะ และโลตัสบริดจ์ก็เป็น 

ร้านอาหารที่เป็นตัวแทนของแอลเอ 

ㄴVincent Pakdel : @Wyam Eikhidir คนที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกา

ก็คงจะไม่รู้หรอก

ㄴBenjamin Zaoui : @Vincent Pakdel แต่คนฝรั่งเศสต้อง 

รู้จักมินจุนเป็นอย่างดีแน่นอน

Adam Rowlingson : ฉันเคยไปโลตัสบริดจ์กับภรรยาครั้งนึง  

ยังจ�าความรู ้สึกตอนน้ันได้ดีเลย นั่นเป็นไฟน์ไดน่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวิต 

ของฉันเลยล่ะ ฉันคิดว่าสามีภรรยาคู่น้ีน่ะเป็นเหมือนกับของขวัญ

ส�าหรับอเมริกา

มินจุนอ่ำนจนจบ ปกติแล้วเขำไม่ค่อยได้อ่ำนคอมเมนต์จำก 

ข่ำวประเภทนี้นัก แต่ครั้งนี้เขำตั้งใจอ่ำนมันแม้จะยำวสักแค่ไหน 

ก็ตำม 

ท้ังท่ีรู ้ว ่ำเรเชลตั้งใจจะให้เป็นเช่นน้ี แต่ก็ไม่น่ำเชื่ออยู ่ดีว ่ำ 

ในคอมเมนต์จะมีแต่คนพูดถึงเขำ ไม่มีใครพูดถึงเรเชลเลย เขำจึง 

อดรู้สึกผิดต่อเรเชลไม่ได้

"ปกติแล้วเวลำอำจำรย์เรเชลพูดถึงฉัน คนก็ไม่ได้ให้ควำมสนใจ

ขนำดนี้น่ีนำ"
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"ก็เพรำะครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ น่ะสิ คนท่ีพูดถึงนำยไม่ได ้

มีเพียงเชฟเรเชล แต่ประธำนำธิบดีก็พูดถึงนำยด้วย"

"ถ้ำเป็นแบบนี้ ต่อไปจะท�ำเมนูอะไรก็คงไม่ต้องห่วงว่ำจะไม่มี

ลูกค้ำสินะ"

มินจุนคิดว่ำโชคดีมำกท่ีตอนนี้ก�ำลังอยู่ในช่วงพักร้ำน เพรำะ 

ไม่อย่ำงน้ันคงจะรับโทรศัพท์กันไม่หวำดไม่ไหวแน่ๆ

"หรือเรำควรจะรีบกลับไปเปิดร้ำนดี" 

คำย่ำท�ำหน้ำเป็นกังวล เมื่อก่อนมีแต่คอมเมนต์บูลลี่โจมตีเธอ  

แต่ตอนนี้ไม่มีคอมเมนต์แบบนั้นอีกแล้ว มีแต่คอมเมนต์ชื่นชมและ 

ให้ก�ำลังใจ เธอรู้สึกดีเสมอเวลำที่มีกระแสตอบรับแบบนี้ 

แต่มินจุนกลับส่ำยหน้ำ

"ย่ิงเป็นแบบนี้เรำก็ย่ิงต้องท�ำตัวปกติ" 

"แล้วถ้ำควำมสนใจของผู้คนซำไปล่ะ"

"ถ้ำควำมสนใจมันซำลงง่ำยขนำดน้ัน ถึงจะรีบกลับไปเปิดร้ำน

ตอนน้ีก็คงจะไม่มีประโยชน์หรอกมั้ง"

"ก็จริง"

"แล้วอีกอย่ำงแผนกำรท่องเที่ยวของเรำก็ถูกวำงเอำไว้หมดแล้ว"

เขำกับคำย่ำไม่ได้ท่องเที่ยวด้วยกันนำนแล้ว และไม่ได้เป็น 

กำรเดินทำงเพียงสองคน แต่มีแดเนียลและซูจีมำด้วย ซึ่งธีมของ 

กำรท่องเที่ยวครั้งน้ีคือกำรชิมอำหำร เพรำะเป็นส่ิงที่บ่งบอกถึงตัวตน

ของพวกเขำได้เป็นอย่ำงดี

"เรำไม่ได้เที่ยวด้วยกันนำนแล้วนะ" 

"ควำมจริงเรำไม่เคยได้เท่ียวกันจริงๆ จังๆ เลย" 

ส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องอื่นมำแทรกตลอด ให้ควำมรู้สึกเหมือน 
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ไปท�ำงำนนอกสถำนที่มำกกว่ำไปเท่ียว ดังนั้นครั้งนี้พวกเขำจึงอยำก

เที่ยวในแบบท่ีเป็นกำรพักผ่อนจริงๆ สักครั้ง

แต่ความจริงก็มีวัตถุประสงค์อ่ืนแฝงอยู่

มนิจนุไม่ได้บอกคำย่ำว่ำเขำอยำกใช้โอกำสน้ีเตมิเตม็ควำมสำมำรถ 

ในกำรชิมของตัวเอง แน่นอนว่ำเขำไม่คิดจะให้กำรท่องเท่ียวเพียง 

ครั้งเดียวเป็นเส้นทำงน�ำพำเขำไปสู่เลเวลกำรชิมระดับสิบ เขำก็แค ่

อยำกรู้ว่ำจะมีควำมเป็นไปได้หรือไม่ ถ้ำมันเป็นไปได้เขำก็จะสำมำรถ 

จบัควำมรูส้กึได้ว่ำควรต้องพัฒนำอำหำรของตัวเองไปในทิศทำงใด

มนิจนุเสยีดำยหำกจะปล่อยให้โอกำสทีไ่ด้รบัมำจำกประธำนำธิบดี 

ผ่ำนไปแบบที่เขำ 'ไม่ได้ท�ำอะไรเลย' 

ด้วยเหตุน้ีเย็นวันน้ันทันทีท่ีถึงสนำมบินแอลเอมินจุนก็โทรหำ 

เจฟเฟอร์สัน

"ขอบคุณครับ มินจุน"

"ขอบคุณเรื่องอะไรเหรอครับ"

"มันเป็นกำรประชำสัมพันธ์โดยที่ผมไม่ต้องลงมือท�ำอะไรเลย  

จะไม่ให้ขอบคุณได้ยังไงล่ะครับ" 

ตอนที่มินจุนโทรหำเจฟเฟอร์สันก�ำลังอยู่ในงำนปำร์ตี้ท่ีลำสเวกัส 

และพอรุ่งเช้ำเจฟเฟอร์สันก็บินมำหำมินจุนถึงท่ีน่ี ปกติแล้วบริษัทมัก

จะถือไพ่เหนือพรีเซ็นเตอร์ แต่ควำมสัมพันธ์ของทั้งสองกลับตรงกันข้ำม 

จะหาพรีเซ็นเตอร์แบบนี้ได้จากท่ีไหนอีก 

เรือ่งควำมสมบรูณ์แบบของสตูรอำหำรของมนิจนุก็ถือเป็นเร่ืองหนึง่  

แต่พลงักำรดึงควำมสนใจของมหำชนได้ถึงขนำดนี ้แม้แต่ดำรำฮอลลีวูด 

ยังท�ำได้ยำก

Page ���������������� 11.indd   30 4/8/2563 BE   11:07



Yangchigi-jari 31

"ผมอยำกใช้โอกำสน้ีขยำยขอบเขตของพวกเรำครับ"

"ขยำยขอบเขต?"

มนิจนุไม่อยำกปล่อยให้โอกำสนีห้ลดุลอยไป เขำจะสลกัชือ่ของเขำ 

กับคำย่ำให้โลกได้จดจ�ำ

ชื่อของมินจุนกับคำย่ำได้ไปอยู่ท่ำมกลำงเกียรติยศแล้ว มันคือ

ดำบสองคม ถ้ำพวกเขำก้ำวพลำดแม้เพียงก้ำวเดยีวก็อำจถูกตรำหน้ำว่ำ 

เป็นคนโง่ท่ีเพลี่ยงพล�้ำเพรำะควำมโลภของตัวเอง ดังน้ันแต่ละค�ำที ่

มินจุนอธิบำยให้เจฟเฟอร์สันฟังจึงถูกกลั่นกรองมำจำกกำรคิดอย่ำง

รอบคอบแล้ว 

เมื่อได้ฟังจนจบเจฟเฟอร์สันก็พยักหน้ำอย่ำงจริงจัง 

"น่ำจะเป็นไปได้นะครับ"

"งั้นเหรอครับ"

"แต่ผมต้องกำรข้อมูลที่ละเอียดมำกกว่ำนี้"

"ถ้ำงั้นก็เอำไว้คุยกันทีหลังนะครับ เพรำะเดี๋ยวผมจะต้องไป 

ขึ้นเครื่องแล้ว"

"ขึ้นเครื่อง?"

"อ๋อ ตอนนี้เป็นช่วงหยุดพักผ่อนของพวกเรำน่ะครับ พวกเรำก�ำลัง

จะเดินทำงไปเที่ยวกัน"

"ฮ่ำๆ" เจฟเฟอร์สันระเบิดหัวเรำะออกมำ "ลืมเวลำที่ต้องไป 

ขึ้นเครื่องได้เลย และทิ้งตั๋วเครื่องบินไปด้วย เพรำะผมจะให้คุณเดินทำง

โดยเครื่องเช่ำเหมำล�ำ" 

"มันจะเป็นกำรรบกวนคุณมำกเกินไปนะครับ"

"ถ้ำผมไม่ท�ำแบบน้ีผมจะรู ้สึกผิดมำกกว่ำ เอำล่ะ เรำจะคุย 

รำยละเอียดกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงดีครับ" 
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แววตำของเจฟเฟอร์สันเป็นประกำย

"สักชั่วโมงครึ่งก็แล้วกันครับ"

Page ���������������� 11.indd   32 4/8/2563 BE   11:07



Yangchigi-jari 33

มินจุนบอกว่ำหน่ึงชั่วโมงครึ่งก็จริง แต่กำรสนทนำของพวกเขำ

ยำวนำนกว่ำนั้น ไอเดียของมินจุนท�ำให้ดวงตำของเจฟเฟอร์สัน 

เป็นประกำย เจฟเฟอร์สันเป็นนักธุรกิจเบอร์ต้นๆ ของอเมริกำ ส่วน 

มินจุนเป็นสุดยอดเชฟ เมื่อทั้งสองคิดสร้ำงอะไรขึ้นมำด้วยกัน เพียง 

ไม่นำนแผนกำรนั้นก็จะกลำยเป็นรูปเป็นร่ำงอย่ำงรวดเร็ว

กำรพูดคุยกับเจฟเฟอร์สันสนุกกว่ำที่คิด ที่ผ่ำนมำมินจุนคิดว่ำ 

เจฟเฟอร์สันเป็นเพียงพำร์ตเนอร์ทำงธุรกิจเท่ำน้ัน แต่พอได้คุยและ 

แลกเปลี่ยนไอเดียกันอย่ำงจริงจังเขำก็ได้รู้ว่ำเจฟเฟอร์สันเป็นคนคุย

สนุกและมีเสน่ห์เลยทีเดียว

"เสียดำยจังนะครับที่ครำวนี้มีเวลำคุยกันน้อย"

"เอำไว้กลับจำกท่องเที่ยวแล้วเจอกันครับ"

เมื่อเจฟเฟอร์สันจำกไปแล้ว คำย่ำก็มองมินจุนอย่ำงไม่พอใจ 

"ยังจะคุยเรื่องงำนในเวลำแบบนี้อีกเหรอ"

"แต่เรำก็ได้บินเครื่องส่วนตัวเลยนะ"

2

ท่องเท่ียวและฝึกฝน
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"เรื่องนั้นก็ดีอยู่หรอก"

ตั๋วที่พวกเขำจองเอำไว้เป็นตั๋วชั้นธุรกิจ แต่แม้จะเป็นแบบน้ัน 

ก็ยังเทียบไม่ได้กับเครื่องบินเช่ำเหมำล�ำ 

"แล้วเขำยังบอกว่ำจะให้เรำใช้ตลอดกำรเดินทำงด้วย"

"ตลอดเลยเนี่ยนะ"

ค�ำพูดน้ันท�ำให้คำย่ำตกใจมำก 

"อืม โอกำสแบบนี้หำไม่ได้อีกแล้วในชีวิต"

"ใช่เลย..."

คำย่ำพยักหน้ำเห็นด้วย เธอกับมินจุนตั้งใจจะเท่ียวพักผ่อนอย่ำง

จริงๆ จังๆ แต่เมื่อคิดว่ำวันแรกก็เริ่มจำกกำรคุยงำนก่อนขึ้นเครื่องแล้ว 

ก็คงจะเรียกว่ำกำรท่องเท่ียวพักผ่อนได้ไม่เต็มปำกนัก

"ว่ำแต่คุยเรื่องอะไรกันเหรอ"

"ถ้ำสงสัยก็น่ำจะเข้ำร่วมวงด้วยสิ"

"ถ้ำเป็นรูปเป็นร่ำงแล้วก็ว่ำไปอย่ำง แต่นี่ยังไม่เห็นแม้แต่เงำ  

ฉันก็เลยไม่อยำกเข้ำไปแทรก นำยก็รู้นี่ว่ำฉันไม่ชอบเรื่องปวดหัว"

"ใครชอบเรื่องปวดหัวบ้ำงล่ะ"

"แต่ดูจำกสีหน้ำของนำยแล้ว ไม่น่ำจะใช่เรื่องปวดหัวนะ"

คำย่ำรู ้สึกแปลกใจเล็กน้อย ปกติแล้วมินจุนไม่สนใจเรื่องอื่น

นอกจำกกำรท�ำอำหำร ตอนท่ีเขำท�ำให้โชเร็กจำโน่กลำยเป็นสินค้ำ 

ที่ผลิตจำกโรงงำนจนผู้คนสำมำรถหำซื้อได้ง่ำย เขำก็ไม่ได้ท�ำหน้ำ 

ดีใจอะไรมำกมำยนัก

แต่สีหน้ำของเขำในตอนน้ีดูตื่นเต้นและดีใจเป็นพิเศษ 

"น่ีจะถือเป็นกำรท�ำให้วิถีกำรใช้ชีวิตของชำวอเมริกันสั่นคลอน 

เลยล่ะ"
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"ก็แค่ส่วนเล็กๆ เท่ำนั้นแหละ อย่ำโอเวอร์ไปนักเลย"

คำย่ำพูดแบบนั้นพร้อมกับส่ำยหน้ำ สิ่งที่มินจุนคิดท�ำในครั้งนี้ 

ก็คือโปรเจ็กต์ท่ีจะส่งอำหำรฝีมือเชฟไปตำมบ้ำนของลูกค้ำทุกวัน  

วันละสำมมื้อ ซึ่งเมนูเหล่ำน้ันเป็นสูตรอำหำรที่มินจุนกับคำย่ำคิดขึ้นมำ

หรือจะใช้สูตรจำกเออร์เรกูลำร์แล็บก็ได้

"นำยคงไม่คิดจะท�ำเป็นอำหำรแช่แข็งใช่มั้ย"

"ไม่ท�ำเด็ดขำด"

มินจุนปฏิเสธอย่ำงหนักแน่น เขำไม่ได้สนใจท�ำธุรกิจเพรำะ 

ต้องกำรเงิน ถ้ำเขำสนใจแต่เรื่องเงินก็คงจะขำยสูตรอำหำรให้กับ 

บริษัทใหญ่ๆ ไปนำนแล้ว

แต่เป็นเพรำะเขำได้รับแรงกระตุ้นจำกพิธีอ�ำลำต�ำแหน่งของ

ประธำนำธิบดี ปกติแล้วเขำสนใจแต่เรื่องคุณภำพ ไม่คิดถึงเรื่อง 

กำรขำยที่เน้นปริมำณ แต่หลังจำกที่ได้เห็นผู ้คนจ�ำนวนมำกในพิธี 

วันนั้น เขำก็สัมผัสได้ถึงพลังของฝูงชน แม้จะเป็นคนธรรมดำ แต่ถ้ำ 

มำรวมตัวกันนับหมื่นพันก็สำมำรถสร้ำงประวัติศำสตร์ได้

สตำร์บุ๊กของมินจุนมีผู้ติดตำมหลำยแสนคน แต่ที่ผ่ำนมำเขำ 

ไม่เคยตระหนักถึงตัวเลขนั้นเลย ตอนนี้เขำรู้สึกแล้วว่ำมันย่ิงใหญ่มำก 

ต่อให้เป็นสนำมเบสบอลท่ีใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่อำจบรรจุผู ้ติดตำม 

ของเขำท้ังหมดได้ 

มินจุนก็เลยอยำกสร้ำงโปรเจ็กต์อะไรสักอย่ำงที่จะให้คนเหล่ำนั้น

ได้กินอำหำรของเขำ

"อำหำรแช่แข็งน่ะต่อให้ท�ำออกมำดีแค่ไหน สุดท้ำยก็คงรสชำติ

ดั้งเดิมเอำไว้ไม่ได้"

"กว่ำอำหำรจะไปส่งถึงตำมบ้ำน ต่อให้ไม่แช่แข็งก็ต้องแช่เย็น 
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แล้วมันต่ำงจำกอำหำรแช่แข็งตรงไหนล่ะ เพรำะก็ต้องเอำมำอุ่นให้ร้อน

ก่อนกินเหมือนกัน" 

"เรื่องนั้นเอำไว้ค่อยคิดทีหลังเถอะ"

มินจุนตัดบท เขำไม่ได้โต้แย้งค�ำพูดคำย่ำ เธอพูดถูก เหตุผลที่ 

กำรส่งอำหำรตำมบ้ำนไม่เป็นกระแสนิยมในวงกว้ำงท้ังๆ ที่มันสะดวก

สบำยก็เพรำะรสชำติไม่อร่อย

ใช่แล้ว ปัญหำหลักอยู่ที่รสชำติ เรื่องกำรแช่เย็นหรือแช่แข็งคือ

ปัญหำรอง ต่อให้ท�ำอำหำรเสร็จปุ๊บแล้วไปส่งถึงบ้ำนปั๊บก็ยังไม่อำจ

รักษำรสชำติเดิมเอำไว้ได้ทั้งหมดอยู่ดี ถึงอย่ำงไรกำรกินที่ร้ำนก็ย่อม

อร่อยกว่ำกำรสั่งมำกินท่ีบ้ำน

อาหารประเภทตุ๋นก็อาจจะเป็นไปได้

ถ้ำไม่ใช่อำหำรประเภทตุ๋นก็จะมีปัญหำเร่ืองที่รสชำติเปล่ียนไป

ในข้ันตอนกำรขนส่ง แต่แน่นอนว่ำคงไม่อำจท�ำอำหำรประเภทตุ๋น 

ทั้งสำมมื้อได้

หรือจะแค่ส่งวัตถุดิบไปพร้อมกับสูตรอำหำรดี? แต่คนที่สนใจ 

โปรเจ็กต์นี้ก็ต้องกำรควำมสะดวกสบำยในกำรกินทั้งนั้น แล้วจะม ี

สักก่ีคนที่ลงมือท�ำอำหำรด้วยตัวเอง 

"ท�ำไมท�ำหน้ำเครียดอย่ำงน้ันล่ะ"

พอเห็นมินจุนท�ำหน้ำเหมือนกับครุ่นคิดอะไรบำงอย่ำง คำย่ำ 

ก็สะกิดแขนของเขำ

"พักเรื่องเครียดๆ ไว้ก่อนเถอะน่ำ พวกเรำเตรียมตัวออกเดินทำง

กันเถอะ ว่ำแต่เครื่องบินเช่ำเหมำล�ำรอเรำอยู่ท่ีสนำมบินแน่นะ"

"เจฟเฟอร์สันจัดกำรติดต่อให้หมดแล้ว"

คำย่ำย้ิมกรุ้มกริ่ม
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"ถ้ำงั้นเซอร์วิสบนเครื่องก็ไม่อั้นเลยสิ"

มินจุนกับคำย่ำพยำยำมเลี่ยงกำรเดินทำงไปแถบยุโรป ตอนท่ี 

ไปแข่งท�ำอำหำรทีป่ำรสีและตอนไปถ่ำยท�ำรำยกำรฮงัเกอร์ทรปิพวกเขำ

ก็อยู่ยุโรปจนหน�ำใจแล้ว

ดังน้ันพวกเขำจึงเลือกมำท่ีประเทศญ่ีปุ่น

"ไม่ได้มำนำนแล้ว"

มินจุนมองไปรอบๆ ควำมจริงตอนถ่ำยรำยกำรฮังเกอร์ทริป 

เขำก็เคยมำที่ญ่ีปุน่ ถ้ำจะใช้เหตุผลเดียวกับกำรไม่ไปยุโรปเขำก็ 

ไม่น่ำเลอืกมำประเทศนี ้แต่มนิจนุก็ยังจะมำ นัน่เป็นเพรำะเขำอยำกเจอ

คนคนหนึ่ง

ฮิงำชิโนะ ฮำรุคิ

ผู้มีเลเวลกำรท�ำอำหำรและเลเวลกำรชิมระดับเก้ำ ถ้ำจะบอกว่ำ

คนคนน้ีเป็นสุดยอดเชฟในญ่ีปุ่นก็คงจะไม่เกินไปนัก 

จะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะ

มินจุนตื่นเต้น พวกเขำไม่ได้ติดต่อกันสักเท่ำไหร่ เพรำะฮิงำชิโนะ

มีนิสัยไม่ค่อยสุงสิงกับใคร 

พอได้พบจะทักว่าอะไรดี

มินจุนสะบัดควำมคิดเหล่ำน้ันออกแล้วหันไปมองคำย่ำที่ก�ำลัง

เข็นรถที่แดเนียลกับซูจีนั่งอยู่ สีหน้ำของเธอดูเหม่อลอยมำตั้งแต่ 

ลงจำกเครื่องแล้ว ดูเหมือนเธอจะช็อกกับกำรถูกปรนนิบัติรำวกับ 

รำชินี 

"ต่อไปนี้เรำเดินทำงด้วยเครื่องบินเช่ำเหมำล�ำกันตลอดเลยดีมั้ย"

"เรำไม่จ�ำเป็นต้องใช้ชีวิตหรูหรำขนำดนั้นหรอกนะ"
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"น่ันสิ"

มินจุนย้ิมแล้วดึงรถเข็นมำจำกคำย่ำ

"ตั้งสติได้แล้ว ถ้ำยังเหม่ออยู่แบบนี้จะดูลูกๆ ได้ยังไง"

"ชีวิตของเจฟเฟอร์สันทุกวันคงจะเหมือนอยู่บนสวรรค์" 

"ทีท่ีเ่รำก�ำลงัจะไปเป็นย่ิงกว่ำสวรรค์และย่ิงกว่ำเครือ่งบนิเช่ำเหมำล�ำ 

อีกนะ" 

"ย่ิงกว่ำอีกเหรอ"

คำย่ำคดิว่ำมนิจนุพูดเพ้อเจ้อเกินจรงิ แต่สีหน้ำของเขำดมูัน่ใจมำก 

ฮิงำชิโนะเป็นเชฟที่เก่งที่สุดในญ่ีปุ ่น คนคนนี้เป็นเหตุผลที่มี 

น�้ำหนักมำกพอจะท�ำให้มินจุนพำครอบครัวบินมำถึงญ่ีปุ่น ถ้ำให้เลือก

ร้ำนอำหำรท้ังหมดในญ่ีปุ่นกับร้ำนของฮิงำชิโนะเพียงร้ำนเดียว มินจุน

ก็เลือกร้ำนของฮิงำชิโนะแน่นอน 

"เชฟที่ฉันนับถือมีอยู่ไม่ก่ีคน ซึ่งเขำเป็นหน่ึงในน้ัน"

"ท่ีว่ำนับถือน่ะ นับถือจำกอะไร นิสัยใจคอหรือควำมสำมำรถ"

"ก็ต้องควำมสำมำรถสิ ส่วนเรื่องนิสัยใจคอก็ไม่ได้แย่"

"เหนือควำมคำดหมำยจริงๆ มีเชฟแค่ไม่ก่ีคนท่ีนำยนับถือเพรำะ

ควำมสำมำรถ"

"ถ้ำเธอเจอเขำ เธอจะต้องตกใจ"

"ใครมำได้ยินเข้ำคงคิดว่ำนำยเป็นพีอำร์ให้ร้ำนเขำแน่ๆ"

ดวงตำของมินจุนก�ำลังเป็นประกำย เขำมักมีแววตำแบบน้ีเวลำ

อยู่ต่อหน้ำอำหำรอร่อย คำย่ำจึงย้ิมอย่ำงเอ็นดู

"พอได้กินอำหำรของเขำเธอก็อำจจะกลำยเป็นพีอำร์เหมือนฉัน

ก็ได้"

มนิจนุพูดพลำงท�ำหน้ำมัน่อกมัน่ใจ คำย่ำจงึหยิกแก้มเขำอย่ำงแรง 
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"โอ๊ย! ฉันโตแล้วนะ หยิกแก้มเป็นเด็กไปได้ เฮ้ๆ!"

"ถ้ำฉันไม่ท�ำแบบน้ี เดี๋ยวนำยก็จะมำน้อยใจว่ำฉันไม่สนใจ"

"ไม่เคยน้อยใจเสียหน่อย"

"ดูสิ ขนำดลูกยังรู้เลย"

แดเนียลกับซูจีก�ำลังหัวเรำะชอบอกชอบใจกับกำรหยอกล้อกัน

ของพ่อกับแม่ 

นอกจำกเครื่องบินเช่ำเหมำล�ำแล้วเจฟเฟอร์สันยังส่งเลขำฯ  

มำด้วย เลขำฯ อำสำน�ำกระเป๋ำเดินทำงของพวกเขำไปไว้ท่ีโรงแรม  

พวกเขำจึงออกจำกสนำมบินแล้วมุ ่งหน้ำไปยังร้ำนของฮิงำชิโนะ 

ได้ทันที

"ท่ีนี่เหรอ" คำย่ำเงยหน้ำมองชื่อร้ำน แต่เธออ่ำนตัวอักษรจีน 

ไม่ออกจึงหันไปมองมินจุน "บนป้ำยนั่นเขียนว่ำอะไร"

"ถ้ำออกเสียงเป็นภำษำเกำหลีจะอ่ำนว่ำ 'ชิกบน' แปลว่ำพ้ืนฐำน

หรือต้นก�ำเนิดของอำหำร"

"นำยรู้ตัวอักษรจีนด้วยเหรอ"

"เด็กประถมยังรู้เลย" 

ในตอนนั้นประตูไม้ก็ถูกเปิดออก ชำยวัยรุ่นคนหน่ึงเดินออกมำ

แล้วพูดภำษำญ่ีปุ่น ซึ่งแน่นอนว่ำมินจุนกับคำย่ำฟังเข้ำใจแค่ค�ำว่ำ  

'อิรัสชัยมำเสะ' เท่ำนั้น พอเห็นสีหน้ำงุนงงของมินจุนกับคำย่ำ ชำยหนุ่ม

ก็ย้ิมอย่ำงเคอะเขินก่อนจะพูดเป็นภำษำอังกฤษว่ำ

"พูดภำษำอังกฤษหรือเปล่ำครับ"

ภำษำอังกฤษของชำยหนุ่มแม้จะไม่คล่องแคล่วนัก แต่ก็สำมำรถ

สื่อสำรกันอย่ำงเข้ำใจ

"ท่ีนี่คือร้ำนของเชฟฮิงำชิโนะใช่ไหมครับ" 
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"ใช่ครับ เชิญเข้ำมำก่อนครับ"

"ค่อยยังชั่ว ครั้งน้ันท่ีมำผมเจอแค่เชฟฮิงำชิโนะคนเดียว พอเห็น

คุณออกมำต้อนรับก็เลยคิดว่ำเปลี่ยนเจ้ำของไปแล้วซะอีก"

"ผมเป็นลูกศิษย์ของเขำครับ ก�ำลังตั้งใจเรียนรู ้กำรท�ำอำหำร 

จำกเขำ"

ชำยหนุ่มย้ิมกว้ำง สีหน้ำท่ำทำงเต็มไปด้วยควำมกระตือรือร้น  

แต่เห็นเลเวลของเขำมินจุนก็ถึงกับตกใจ 

[อาคิตะ เรียวเฮ]

เลเวลกำรท�ำอำหำร : 4

เลเวลกำรท�ำของหวำน : 1

เลเวลกำรชิม : 5

เลเวลกำรตกแต่งจำน : 1

เป็นเลเวลท่ีต�่ำจนน่ำสงสำรมำก เมื่อได้ยินค�ำว่ำลูกศิษย์ก็ท�ำให้

มินจุนเข้ำใจว่ำฮิงำชิโนะคงจะก�ำลังหำผู้สืบทอดกิจกำร

แต่เมือ่คดิดอูกีทแีล้ว ชกิบนไม่ใช่ร้ำนระดบัหรูหรำ เป็นร้ำนธรรมดำ 

ที่ต้องเป็นคนรู้จักจริงๆ เท่ำนั้นถึงจะมำเยือนได้ บำงทีอำคิตะอำจจะ 

ไม่รู้ว่ำฮิงำชิโนะมีควำมสำมำรถขนำดไหน 

แต่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเรา

มินจุนหยุดคิดแล้วเดินเข้ำไปข้ำงใน แล้วก็เห็นคนคุ้นเคยก�ำลัง

โบกมือและย้ิมต้อนรับเขำอยู่หลังโต๊ะแบบบำร์ 

ทันใดนั้นมินจุนก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออก
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[ฮิงาชิโนะ ฮารุคิ]

เลเวลกำรท�ำอำหำร : 8

เลเวลกำรท�ำของหวำน : 3

เลเวลกำรชิม : 10

เลเวลกำรตกแต่งจำน : 8

ดวงตำของมนิจนุสัน่ไหว หน้ำต่ำงท่ีปรำกฏเบือ้งหน้ำนัน้ชดัเจนมำก  

แต่ย่ิงชัดเจนเท่ำไหร่ ควำมสงสัยของมินจุนก็ย่ิงเพ่ิมขึ้นทวีคูณ 

เลเวลการชิมเพ่ิมขึ้น แต่เลเวลการท�าอาหารลดลง

มันเป็นเรื่องท่ีมินจุนไม่คำดคิดมำก่อน ปกติถ้ำอำยุมำกขึ้น

ประสำทรับรสก็จะแย่ลง แต่ฮิงำชิโนะกลับมีเลเวลกำรชิมเพ่ิมขึ้นเป็น

ระดับสิบ ส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำอำหำรกลับถดถอย

ในเมื่อประสาทรับรสดีขึ้น แล้วท�าไมถึงท�าอาหารแย่ลงล่ะ  

มันเกิดอะไรขึ้นนะ

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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