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The Hundred-Foot Journey
ปรุงชีวิต ลิขิตฝัน

ใ นช่วงเวลาทีต้่องผจญกบัสภาพรถติดทัง้เมอืงกรุงเช่น

นี ้การเลอืกทีจ่ะนอนอยู่บ้านแล้วดหูนงั Feel Good สกั

เร่ือง ทวิทศัน์สวยงามในหนงักท็�าให้พอจะมีความสขุได้

เหมือนกัน The Hundred-Foot Journey ภาพยนตร์จาก

ค่ายดรีมเวิร์ก ก�ากับการแสดงโดย ลาสซี ฮอลสตรอม 

เร่ืองราวของครอบครัวชาวอนิเดยีทีล่ีภ้ยัไปต้ังรกรากใน

ยุโรป เพราะได้รับผลกระทบจากการเมืองทีตั่วเองไม่ได้

เก่ียวข้อง แค่มนีกัการเมืองมาเลีย้ง

ฉลองชยัชนะจากการเลอืกตัง้ทีร้่าน

อาหารของตน กองไฟขนาดใหญ่

จึงเกิดข้ึน เมื่อฝ่ายแพ้เลือกตั้งบุก

เข้ามาท�าลายข้าวของและเผาร้าน

อาหาร ท�าให้แม่ผู้เป็นที่รักจากไป

ในกองเพลิงด้วยเช่นกัน

หนังมีสีสันของอินเดียให้

เห็นเล็กน้อยตอนต้นช่วงที่ฮัสซัน 

(มานิช ดายาล) ระลึกถึงบ้านที่

อินเดียระหว่างท่ีตอบค�าถามเจ้า-

หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ปาป้า  

(ออมม์ ปูรี) หอบสมาชิกตระกูล 

คาดัม ๓ ลูกชาย ๒ ลูกสาว มาลี้ภัยที่อังกฤษ แต่แล้ว

เมืองผู้ดีก็ไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการ จึงพาลูกๆ ขับ

รถบุโรทั่งปุเลงๆ ข้ามไปฝร่ังเศส โดยให้เหตุผลกับเจ้า

หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่า “ลอนดอนหนาวไป” แต่ถ้า

ถามฮัสซัน ลูกชายผู้ชื่นชอบการปรุงอาหาร เขาก็จะ

ตอบว่า “ที่ลอนดอน ผักไม่มีวิญญาณจึงมาหาผักที่มี

ชวีติชวีาในฝร่ังเศส” แม้จะถูกเหนบ็ว่าน่าจะเป็นเดก็ล้าง

จานมากกว่าพ่อครัว แต่ฮสัซนักยื็นยันอย่างม่ันใจว่าเขา

คือพ่อครัว ผ่านการศึกษาจากสถาบันของครอบครัว 

คือ แม่เป็นครูสอนท�าอาหารที่สอนให้ใช้ประสาทสัมผัส

ทั้งหมดชิมอาหาร แม่บอกว่า “ท�าอาหารต้องฆ่าสัตว์ 

วิญญาณของสัตว์คือผี” ดังนั้นอาหารจึงมีผีสิงอยู่ เรา

กินผีกันทุกวันนะ รู้มั้ย ฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจ ถ้าบาง

คนมีอาการผีเข้าผีออกทุกวัน!

ค�าตอบของฮัสซัน เป็นแนวคิดใหม่ทางการ

ศึกษาที่ก�าลังถูกพูดถึงมากในขณะนี้ เม่ือเรามีความ

สามารถมีประสบการณ์จากการ

ท�างานจริง ท�าไมถึงไม่ได้รับการ

ยอมรับเพียงเพราะไม่มีใบรับรอง

จากสถาบนัทีไ่ด้รับการจดทะเบยีน 

ท�าไมต้องบังคับให้เรียนวิชาที่เรา

ไม่ได้ใช้ประโยชน์และอีกมากมาย

ที่ก�าลังถกเถียงกันอยู่ “ถ้าอยาก

ให้ลูกคุณเก่ง ต้องหาทางให้ลูกได้

เจอครูทีส่ดุยอด ไม่ใช่โรงเรียนทีส่ดุ

ยอด” แม่ของฮัสซันไม่ได้กล่าว

นะ...บิล เกตต์ กล่าว

ปาป้าท�าทุกอย่างด้วยจิต

สมัผัสกบัผีแม่ อ๊ะ! อย่าเข้าใจผิด นี่

ไม่ใช่หนงัผี ปาป้าแค่เพ้อไปเองคนเดยีว การพาลกูเร่ร่อน

มาตัง้หลกัใหม่ทีฝ่ร่ังเศส ปาป้ากถ็ามผีแม่ ถึงแม้ มนัเซอร์  

(อามิช ชาห์) ลูกชายคนโตจะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง เขา

ก็ไม่สนใจ การเร่ิมต้นใหม่ทุกคร้ัง คือ การเดินทางที่

พ่อกล้าเสี่ยง แม้คนทั้งบ้านจะคัดค้าน ในขณะที่ลูกๆ 

เร่ิมปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมชาวตะวันตก ปาป้ายังคง

สไตล์อินเดียอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ โดย

เฉพาะสิ่งที่ท�าให้ลูกๆ อับอายนักหนา คือ การต่อรอง

ราคาซื้อของ เพราะมันท�าให้พวกเขาโดนดูถูกยิ่งขึ้นไป

เนื้อในหนัง
แมวอินดี้
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อีก แต่พ่อกลับบอกอย่างมั่นใจว่า “การที่ผมต่อ ไม่ใช่

เพราะผมจน แต่เพราะผมประหยัด” เอาจริงๆ เรื่องนี้

ปาป้าแย่งซนีคนอืน่ๆ ทัง้เร่ืองเลย ดแูล้วจะหลงรักสไตล์

อินเดียอินดี้ของปาป้ามากๆ

 และแล้วซากรถที่ขับมาเกิดเบรคแตก ณ 

หมู่บ้านแซงต์ แอนโทนนิ วลั ประเทศฝร่ังเศส ทวิทศัน์ที่

สวยงามของหมูบ้่านท�าให้ปาป้าต้องมนต์และบอกลกูๆ 

ว่า “แม่ให้อยู่ที่นี่ แม่บอกว่า เบรคแตกเป็นพรหมลิขิต” 

คงจะจริงเพราะท�าให้ได้เจอกับ มาดามมัลลอรี่ (เฮเลน 

มิเรน) และมาร์กาเร็ต (ชาล็อต เลอ บอง) น�้าเน่าแต่มี

เงาจนัทร์จงึเกดิขึ้น เมือ่ฮัสซันว่า “พ่อบา้ไปแลว้” ที่ควัก

เงินซื้อบ้านเก่าฝั่งตรงข้ามร้านป้าไฝ มิชลิน สตาร์ เพื่อ

เปิดร้านอาหารอินเดีย โดยไม่สนใจว่าลูกๆ จะโวยวาย

แค่ไหน “ก็เงินที่ซื้อเป็นเงินของฉัน ฉันจะซื้ออะไรก็ได้ 

และฉันเชื่อมั่นว่า ถ้าคนฝร่ังเศสได้ลองจะต้องชอบ

อาหารอินเดีย” ปาป้ามั่นใจ

ดเูหมอืนปาป้าจะเป็นคนโลกสวย เพราะชอบคดิ

ง่ายๆ ว่าอะไรๆ จะต้องดีไปหมด จนเป็นที่ขัดเคืองของ

ลูกๆ แต่ความคิดบวกและกล้าลงมือท�าทันทีของปาป้า 

ท�าให้นกึถึงค�าคมจากนกัธุรกจิระดบัโลกหลายคน อย่าง 

วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีหุ้น บอกว่า “ตอนผม

อายุ ๒๑ ต่อให้พดูสิง่ทีฉ่ลาดทีส่ดุในโลกกไ็ม่มีใครสนใจ 

แต่ตอนนี้ต่อให้พูดสิ่งที่โง่เง่าที่สุดในโลก คนก็คิดว่ามี 

นัยยะซ่อนไว้” ยังมี แจ็ค หม่า อีกคนที่ตอนนี้พูดอะไร

กห็ล่อ เขาบอกว่า “คนเราส่วนใหญ่มกัจะเสยีโอกาสดีๆ  

ไป ต้องรอให้ภาพชดัเจนก่อนแล้วค่อยลงมอืท�า มองไม่

ออกว่าเป็นอะไร มองไม่เห็นว่าเป็นอะไร มองไม่เข้าใจ

ว่ามันเป็นยังไง สุดท้ายไม่ทันซะแล้ว” และ “อย่าปล่อย

ให้เสียงนกเสียงกา มาท�าลายความเชื่อมั่นจากเสียง

ภายในจิตใจของคุณเอง” สตีฟ จอบส์ กล่าว.. ได้ยิน

แล้วท�าให้รู้สกึฮกึเหมิ มีพลงัเตมิฝันทีอ่ยู่ในใจ แต่ความ

รู้สึกนั้น...มันก็จบไปพร้อมหนัง 

เมื่อปาป้ากับป้าไฝ มิชลิน สตาร์ มาเจอกัน (มา

ดามมัลลอรี่ เธอหน้าตาเคร่งเครียดจริงจังเหมือนป้าไฝ 

มชิลนิ ประตผีูของเรามาก) ต้องมกีลัน่แกล้งกันบ้าง เม่ือ

ป้าไฝมาขอเมนูวันเปิดร้านของปาป้า แล้วนางก็แอบไป

เหมาวัตถุดิบที่ปาป้าจะต้องใช้ปรุงอาหารไว้เองทั้งหมด 

ท�าให้ต้องขับรถไปซือ้วตัถุดบิทีเ่มอืงอืน่ เม่ือถึงเวลาเปิด 

“เมซองมุมไบ” แสงสีเสียงที่เร้าใจสไตล์อินเดียก็ดังข้ึน 

แน่นอนไม่มีใครเข้าร้านหรอก แต่..ปาป้าต้องท�าให้คน

ฝรั่งเศสลองให้ได้ ว่าแล้วก็ใช้ไม้ตาย ใครเดินผ่านร้าน

จะโดนลากเข้ามากินอาหารอินเดียฟรี ถึงขนาดต้องยึด

หมาเป็นตวัประกัน แล้วทัง้ร้านก็คกึคกัเตม็ไปด้วยลกูค้า

ที่ถูกบังคับให้กินฟรี

 เห็นดังนั้น ป้าไฝก็เคืองอีก จนต้องไปร้องเรียน

เร่ืองมลภาวะทางเสียง สงครามตาต่อตา ฟันต่อฟันก็

เกิดขึ้น เมื่อปาป้าไปเหมานกพิราบทั้งตลาดเพราะสืบรู้

มาว่าป้าไฝจะต้องใช้ท�าเมนูเด็ดเสิร์ฟผู้ทรงเกียรติ แต่

ลูกๆ ไม่เห็นด้วยในการกระท�าของพ่อ ฮัสซันจึงลงมือ

ปรุงเมนูนกพิราบให้ป้าไฝลองชิม คุณป้าอึ้งในรสชาติ

แต่กลัวเสียฟอร์มจึงเทนกพิราบลงถังขยะ ท�าเอาทั้ง 

บ้านมุมไบขุ่นเคืองหนักขึ้นไปอีก แล้วเหตุการณ์รุนแรง

ก็เกิดขึ้น เมื่อเชฟร้านคุณป้าไปวางเพลิงร้านมุมไบ ท�า

ให้ฮัสซันได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับข้อความบนก�าแพง 

“ฝรั่งเศสเป็นของคนฝรั่งเศสเท่านั้น”

สิ่งดีๆ ที่เราสัมผัสได้จากหนังเรื่องนี้ คือ ความ

มีสปิริตของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นคู่ของฮัสซันกับ 

มากาเร็ตที่เป็นคู่แข่งขันในเส้นทางเชฟเหมือนกัน แต่
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เม่ือฮัสซันขอค�าแนะน�าในการท�าอาหารฝร่ังเศสจาก

มากาเร็ต เธอก็ยังมีน�้าใจบอกเคล็ดลับต่างๆ และยัง

หาต�าราท�าอาหารให้ด้วย แม้เธอจะแอบคิดว่าที่ฮัสซัน

มาตีสนิทกับเธอเพราะต้องการหาทางเข้าไปเป็นเชฟ

ร้านป้ามัลลอรี่ แต่ในที่สุดเธอก็ยอมรับว่า ฮัสซันมีฝีมือ

ท�าอาหารขั้นเทพจริงๆ

กระทั่งตัวป้ามัลลอร่ีเองที่เขม่นร้านมุมไบ แต่

เม่ือลูกน้องตัวเองไปวางเพลิง คุณป้าก็จัดการไล่เชฟ

ผู้ก่อเหตุออกทันที พร้อมทั้งหอบอุปกรณ์ไปท�าความ

สะอาดก�าแพงร้านมุมไบให้ด้วย แสดงให้เห็นว่าลึกๆ 

แล้วนางเป็นคนที่มีเหตุผลและกล้ารับผิดชอบ แถมยัง

ยอมง้อปาป้าเพื่อขอฮัสซันไปเป็นเชฟที่ร้านเพราะเชื่อ

ว่าฮัสซันจะต้องได้เป็นเชฟมิชลิน ๒ ดาว แน่นอน แม้

จะอยากท�าอาหารอินเดียให้เป็นที่เลื่องลือในหมู่บ้านนี้ 

แต่ปาป้าก็ยังยินยอมให้ฮสัซนัไปเป็นเชฟอาหารฝร่ังเศส

ตอนท้ายเร่ืองฮัสซันกลายเป็นเชฟที่มีชื่อเสียง

โด่งดัง เมื่อเดินทางไปโชว์อาหารจนเบื่อแล้ว ก็รู้สึก

เหงา แม้จะมีอาหารชั้นเลิศให้กิน แต่ก็ยังอยากกิน

พริกแกงกะหร่ีกับครอบครัว นึกถึงค�าของปาป้าที่บอก

เสมอว่า “ครอบครัวอยู่ที่ไหน ที่นั่นก็คือบ้าน” ฮัสซัน

จึงตัดสินใจกลับไปอยู่กับครอบครัว ภาพในหนังมันให้

บรรยากาศความส�าเร็จที่เลอค่า เริ่ดหรู แต่เหงาว้าเหว่ 

วังเวงเหมือนไม่มีใคร หนังหลายๆ เรื่องที่จบด้วยฟอร์ม

แบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วความสุขของคนเรา คือ การ

ได้อยู่กับครอบครัวที่รัก ฮัสซันตกลงกับป้ามัลลอร่ีว่า 

เขาจะเอาดาวมิชลินดวงที่ ๓ ร่วมกับมากาเร็ต และจะ

คิดสูตรอาหารที่ผสมผสานรสชาติอาหารอินเดียและ

ฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน

เราจะเห็นว่าทุกคนในครอบครัวมุมไบยึดม่ัน

กับสูตรอาหารอินเดียแท้ๆ มาก แต่ฮัสซันจะเป็นคนที่

ปรับปรุงสตูรเสมอ เพราะหลกัการของเขา คอื เข้าเมอืง

ตาหลิว่ ต้องหลิว่ตาตาม “ถ้าอยากอยู่รอด เราต้องปรับ

ตัว ต้องใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และภาวนาให้มันออกมาดี” 

ฮสัซนับอกทกุคน ป้ามลัลอร่ีเองยังยอมให้ฮสัซนัเปลีย่น

สูตรอาหารที่สืบทอดกันมาถึง ๒๐๐ ปี ของเธอแต่โดยดี

แม้หนังไม่ได้สื่อให้เห็นการเหยียดผิวอย่าง

ชดัเจน แต่ก็มนียัยะแฝงอยู่ในค�าพดูของตัวละครบางตัว 

ท�าให้เขม่นหน้ากันต้ังแต่แรกเจอ คงเหมือนกับผู้หญิง

ไทยไปอยู่ยุโรปอาจจะถูกเพือ่นบ้านเม้าท์กนั “นีเ่ธอบ้าน

โน้นน่ะ ย้ายมาใหม่ นางเป็นผู้หญิงไทย เขาว่าผู้หญิง

ไทยน่ะ บลาๆๆ...” แต่เม่ือได้เปิดใจท�าความรู้จักกัน 

การมีอัธยาศัยน่ารัก มีน�้าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน มิตรภาพที่

ดงีามก็จะตามมา ทศันคตทิีไ่ม่ดก็ีจะเลอืนหายไป การที่

เราไปอยูบ่า้นคนอืน่และยงัท�าใหเ้จ้าบา้นเดือดร้อน ใคร

เขาจะอยากให้อยู่ด้วย แต่หากเราปรับตัวและท�าตาม 

กติกาของเขาได้ เราก็จะสามารถอยู่ร่วมในสังคม

เดียวกันได้อย่างเป็นสุข เหมือนน�าอาหาร ๒ เชื้อชาติ 

มาผสมผสานให้ได้รสชาติที่อร่อยมากข้ึน ในยุคสมัยนี้

คนเรามทีศันคตทิีเ่ปิดกว้างข้ึน มกีารเรียกร้องให้ยอมรับ

นบัถือในความเป็นมนษุย์เหมอืนกนั ทัง้ยังเปิดโอกาสให้

ทุกคนได้แสดงศักยภาพที่สร้างสรรค์ของตัวเอง การ

เหยยีดผวิเหยียดเชื้อชาติเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปแล้ว แต่

นั่นแหละมันก็ยังคงมีอยู่... 


