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นช่วงเวลาทีต่ อ้ งผจญกับสภาพรถติดทัง้ เมืองกรุงเช่น
นี้ การเลือกทีจ่ ะนอนอยูบ่ า้ นแล้วดูหนัง Feel Good สัก
เรือ่ ง ทิวทัศน์สวยงามในหนังก็ทำ� ให้พอจะมีความสุขได้
เหมือนกัน The Hundred-Foot Journey ภาพยนตร์จาก
ค่ายดรีมเวิร์ก ก�ำกับการแสดงโดย ลาสซี ฮอลสตรอม
เรือ่ งราวของครอบครัวชาวอินเดียทีล่ ภี้ ยั ไปตัง้ รกรากใน
ยุโรป เพราะได้รบั ผลกระทบจากการเมืองทีต่ วั เองไม่ได้
เกีย่ วข้อง แค่มนี กั การเมืองมาเลีย้ ง
ฉลองชัยชนะจากการเลือกตัง้ ทีร่ า้ น
อาหารของตน กองไฟขนาดใหญ่
จึงเกิดขึ้น เมื่อฝ่ายแพ้เลือกตั้งบุก
เข้ามาท�ำลายข้าวของและเผาร้าน
อาหาร ท�ำให้แม่ผู้เป็นที่รักจากไป
ในกองเพลิงด้วยเช่นกัน
หนังมีสีสันของอินเดียให้
เห็นเล็กน้อยตอนต้นช่วงที่ฮัสซัน
(มานิ ช ดายาล) ระลึกถึงบ้านที่
อินเดียระหว่างที่ตอบค�ำถามเจ้าหน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ ง ปาป้ า
(ออมม์ ปูรี) หอบสมาชิกตระกูล
คาดัม ๓ ลูกชาย ๒ ลูกสาว มาลี้ภัยที่อังกฤษ แต่แล้ว
เมืองผู้ดีก็ไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการ จึงพาลูกๆ ขับ
รถบุโรทั่งปุเลงๆ ข้ามไปฝรั่งเศส โดยให้เหตุผลกับเจ้า
หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่า “ลอนดอนหนาวไป” แต่ถ้า
ถามฮัสซัน ลูกชายผู้ชื่นชอบการปรุงอาหาร เขาก็จะ
ตอบว่า “ที่ลอนดอน ผักไม่มีวิญญาณจึงมาหาผักที่มี
ชีวติ ชีวาในฝรัง่ เศส” แม้จะถูกเหน็บว่าน่าจะเป็นเด็กล้าง
จานมากกว่าพ่อครัว แต่ฮสั ซันก็ยนื ยันอย่างมัน่ ใจว่าเขา
คือพ่อครัว ผ่านการศึกษาจากสถาบันของครอบครัว

คือ แม่เป็นครูสอนท�ำอาหารที่สอนให้ใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งหมดชิมอาหาร แม่บอกว่า “ท�ำอาหารต้องฆ่าสัตว์
วิญญาณของสัตว์คือผี” ดังนั้นอาหารจึงมีผีสิงอยู่ เรา
กินผีกันทุกวันนะ รู้มั้ย ฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจ ถ้าบาง
คนมีอาการผีเข้าผีออกทุกวัน!
ค�ำตอบของฮัสซัน เป็นแนวคิดใหม่ทางการ
ศึกษาที่ก�ำลังถูกพูดถึงมากในขณะนี้ เมื่อเรามีความ
สามารถมีประสบการณ์จากการ
ท�ำงานจริง ท�ำไมถึงไม่ได้รับการ
ยอมรับเพียงเพราะไม่มีใบรับรอง
จากสถาบันทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียน
ท�ำไมต้องบังคับให้เรียนวิชาที่เรา
ไม่ได้ใช้ประโยชน์และอีกมากมาย
ที่ก�ำลังถกเถียงกันอยู่ “ถ้าอยาก
ให้ลูกคุณเก่ง ต้องหาทางให้ลูกได้
เจอครูทสี่ ดุ ยอด ไม่ใช่โรงเรียนทีส่ ดุ
ยอด” แม่ของฮัสซันไม่ได้กล่าว
นะ...บิล เกตต์ กล่าว
ปาป้าท�ำทุกอย่างด้วยจิต
สัมผัสกับผีแม่ อ๊ะ! อย่าเข้าใจผิด นี่
ไม่ใช่หนังผี ปาป้าแค่เพ้อไปเองคนเดียว การพาลูกเร่รอ่ น
มาตัง้ หลักใหม่ทฝี่ รัง่ เศส ปาป้าก็ถามผีแม่ ถึงแม้ มันเซอร์
(อามิช ชาห์) ลูกชายคนโตจะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง เขา
ก็ไม่สนใจ การเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง คือ การเดินทางที่
พ่อกล้าเสี่ยง แม้คนทั้งบ้านจะคัดค้าน ในขณะที่ลูกๆ
เริ่มปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมชาวตะวันตก ปาป้ายังคง
สไตล์อินเดียอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ โดย
เฉพาะสิ่งที่ท�ำให้ลูกๆ อับอายนักหนา คือ การต่อรอง
ราคาซื้อของ เพราะมันท�ำให้พวกเขาโดนดูถูกยิ่งขึ้นไป
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อีก แต่พ่อกลับบอกอย่างมั่นใจว่า “การที่ผมต่อ ไม่ใช่
เพราะผมจน แต่เพราะผมประหยัด” เอาจริงๆ เรื่องนี้
ปาป้าแย่งซีนคนอืน่ ๆ ทัง้ เรือ่ งเลย ดูแล้วจะหลงรักสไตล์
อินเดียอินดี้ของปาป้ามากๆ
และแล้ ว ซากรถที่ ขั บ มาเกิ ด เบรคแตก ณ
หมูบ่ า้ นแซงต์ แอนโทนิน วัล ประเทศฝรัง่ เศส ทิวทัศน์ที่
สวยงามของหมูบ่ า้ นท�ำให้ปาป้าต้องมนต์และบอกลูกๆ
ว่า “แม่ให้อยู่ที่นี่ แม่บอกว่า เบรคแตกเป็นพรหมลิขิต”
คงจะจริงเพราะท�ำให้ได้เจอกับ มาดามมัลลอรี่ (เฮเลน
มิเรน) และมาร์กาเร็ต (ชาล็อต เลอ บอง) น�้ำเน่าแต่มี
เงาจันทร์จงึ เกิดขึ้น เมือ่ ฮัสซันว่า “พ่อบ้าไปแล้ว” ที่ควัก
เงินซื้อบ้านเก่าฝั่งตรงข้ามร้านป้าไฝ มิชลิน สตาร์ เพื่อ
เปิดร้านอาหารอินเดีย โดยไม่สนใจว่าลูกๆ จะโวยวาย
แค่ไหน “ก็เงินที่ซื้อเป็นเงินของฉัน ฉันจะซื้ออะไรก็ได้
และฉันเชื่อมั่นว่า ถ้าคนฝรั่งเศสได้ลองจะต้องชอบ
อาหารอินเดีย” ปาป้ามั่นใจ
ดูเหมือนปาป้าจะเป็นคนโลกสวย เพราะชอบคิด
ง่ายๆ ว่าอะไรๆ จะต้องดีไปหมด จนเป็นที่ขัดเคืองของ
ลูกๆ แต่ความคิดบวกและกล้าลงมือท�ำทันทีของปาป้า
ท�ำให้นกึ ถึงค�ำคมจากนักธุรกิจระดับโลกหลายคน อย่าง
วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีหุ้น บอกว่า “ตอนผม
อายุ ๒๑ ต่อให้พดู สิง่ ทีฉ่ ลาดทีส่ ดุ ในโลกก็ไม่มใี ครสนใจ
แต่ตอนนี้ต่อให้พูดสิ่งที่โง่เง่าที่สุดในโลก คนก็คิดว่ามี
นัยยะซ่อนไว้” ยังมี แจ็ค หม่า อีกคนที่ตอนนี้พูดอะไร
ก็หล่อ เขาบอกว่า “คนเราส่วนใหญ่มกั จะเสียโอกาสดีๆ
ไป ต้องรอให้ภาพชัดเจนก่อนแล้วค่อยลงมือท�ำ มองไม่
ออกว่าเป็นอะไร มองไม่เห็นว่าเป็นอะไร มองไม่เข้าใจ
ว่ามันเป็นยังไง สุดท้ายไม่ทันซะแล้ว” และ “อย่าปล่อย
ให้เสียงนกเสียงกา มาท�ำลายความเชื่อมั่นจากเสียง

ภายในจิตใจของคุณเอง” สตีฟ จอบส์ กล่าว.. ได้ยิน
แล้วท�ำให้รสู้ กึ ฮึกเหิม มีพลังเติมฝันทีอ่ ยูใ่ นใจ แต่ความ
รู้สึกนั้น...มันก็จบไปพร้อมหนัง
เมื่อปาป้ากับป้าไฝ มิชลิน สตาร์ มาเจอกัน (มา
ดามมัลลอรี่ เธอหน้าตาเคร่งเครียดจริงจังเหมือนป้าไฝ
มิชลิน ประตูผขี องเรามาก) ต้องมีกลัน่ แกล้งกันบ้าง เมือ่
ป้าไฝมาขอเมนูวันเปิดร้านของปาป้า แล้วนางก็แอบไป
เหมาวัตถุดิบที่ปาป้าจะต้องใช้ปรุงอาหารไว้เองทั้งหมด
ท�ำให้ตอ้ งขับรถไปซือ้ วัตถุดบิ ทีเ่ มืองอืน่ เมือ่ ถึงเวลาเปิด
“เมซองมุมไบ” แสงสีเสียงที่เร้าใจสไตล์อินเดียก็ดังขึ้น
แน่นอนไม่มีใครเข้าร้านหรอก แต่..ปาป้าต้องท�ำให้คน
ฝรั่งเศสลองให้ได้ ว่าแล้วก็ใช้ไม้ตาย ใครเดินผ่านร้าน
จะโดนลากเข้ามากินอาหารอินเดียฟรี ถึงขนาดต้องยึด
หมาเป็นตัวประกัน แล้วทัง้ ร้านก็คกึ คักเต็มไปด้วยลูกค้า
ที่ถูกบังคับให้กินฟรี
เห็นดังนั้น ป้าไฝก็เคืองอีก จนต้องไปร้องเรียน
เรื่องมลภาวะทางเสียง สงครามตาต่อตา ฟันต่อฟันก็
เกิดขึ้น เมื่อปาป้าไปเหมานกพิราบทั้งตลาดเพราะสืบรู้
มาว่าป้าไฝจะต้องใช้ท�ำเมนูเด็ดเสิร์ฟผู้ทรงเกียรติ แต่
ลูกๆ ไม่เห็นด้วยในการกระท�ำของพ่อ ฮัสซันจึงลงมือ
ปรุงเมนูนกพิราบให้ป้าไฝลองชิม คุณป้าอึ้งในรสชาติ
แต่กลัวเสียฟอร์มจึงเทนกพิราบลงถังขยะ ท�ำเอาทั้ง
บ้านมุมไบขุ่นเคืองหนักขึ้นไปอีก แล้วเหตุการณ์รุนแรง
ก็เกิดขึ้น เมื่อเชฟร้านคุณป้าไปวางเพลิงร้านมุมไบ ท�ำ
ให้ฮัสซันได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับข้อความบนก�ำแพง
“ฝรั่งเศสเป็นของคนฝรั่งเศสเท่านั้น”
สิ่งดีๆ ที่เราสัมผัสได้จากหนังเรื่องนี้ คือ ความ
มีสปิริตของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นคู่ของฮัสซันกับ
มากาเร็ตที่เป็นคู่แข่งขันในเส้นทางเชฟเหมือนกัน แต่
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เมื่อฮัสซันขอค�ำแนะน�ำในการท�ำอาหารฝรั่งเศสจาก
มากาเร็ต เธอก็ยังมีน�้ำใจบอกเคล็ดลับต่างๆ และยัง
หาต�ำราท�ำอาหารให้ด้วย แม้เธอจะแอบคิดว่าที่ฮัสซัน
มาตีสนิทกับเธอเพราะต้องการหาทางเข้าไปเป็นเชฟ
ร้านป้ามัลลอรี่ แต่ในที่สุดเธอก็ยอมรับว่า ฮัสซันมีฝีมือ
ท�ำอาหารขั้นเทพจริงๆ
กระทั่งตัวป้ามัลลอรี่เองที่เขม่นร้านมุมไบ แต่
เมื่อลูกน้องตัวเองไปวางเพลิง คุณป้าก็จัดการไล่เชฟ
ผู้ก่อเหตุออกทันที พร้อมทั้งหอบอุปกรณ์ไปท�ำความ
สะอาดก�ำแพงร้านมุมไบให้ด้วย แสดงให้เห็นว่าลึกๆ
แล้วนางเป็นคนที่มีเหตุผลและกล้ารับผิดชอบ แถมยัง
ยอมง้อปาป้าเพื่อขอฮัสซันไปเป็นเชฟที่ร้านเพราะเชื่อ
ว่าฮัสซันจะต้องได้เป็นเชฟมิชลิน ๒ ดาว แน่นอน แม้
จะอยากท�ำอาหารอินเดียให้เป็นที่เลื่องลือในหมู่บ้านนี้
แต่ปาป้าก็ยงั ยินยอมให้ฮสั ซันไปเป็นเชฟอาหารฝรัง่ เศส
ตอนท้ายเรื่องฮัสซันกลายเป็นเชฟที่มีชื่อเสียง
โด่งดัง เมื่อเดินทางไปโชว์อาหารจนเบื่อแล้ว ก็รู้สึก
เหงา แม้จะมีอาหารชั้นเลิศให้กิน แต่ก็ยังอยากกิน
พริกแกงกะหรี่กับครอบครัว นึกถึงค�ำของปาป้าที่บอก
เสมอว่า “ครอบครัวอยู่ที่ไหน ที่นั่นก็คือบ้าน” ฮัสซัน
จึงตัดสินใจกลับไปอยู่กับครอบครัว ภาพในหนังมันให้
บรรยากาศความส�ำเร็จที่เลอค่า เริ่ดหรู แต่เหงาว้าเหว่
วังเวงเหมือนไม่มีใคร หนังหลายๆ เรื่องที่จบด้วยฟอร์ม
แบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วความสุขของคนเรา คือ การ
ได้อยู่กับครอบครัวที่รัก ฮัสซันตกลงกับป้ามัลลอรี่ว่า
เขาจะเอาดาวมิชลินดวงที่ ๓ ร่วมกับมากาเร็ต และจะ
คิดสูตรอาหารที่ผสมผสานรสชาติอาหารอินเดียและ
ฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน
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เราจะเห็นว่าทุกคนในครอบครัวมุมไบยึดมั่น
กับสูตรอาหารอินเดียแท้ๆ มาก แต่ฮัสซันจะเป็นคนที่
ปรับปรุงสูตรเสมอ เพราะหลักการของเขา คือ เข้าเมือง
ตาหลิว่ ต้องหลิว่ ตาตาม “ถ้าอยากอยูร่ อด เราต้องปรับ
ตัว ต้องใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และภาวนาให้มันออกมาดี”
ฮัสซันบอกทุกคน ป้ามัลลอรีเ่ องยังยอมให้ฮสั ซันเปลีย่ น
สูตรอาหารที่สืบทอดกันมาถึง ๒๐๐ ปี ของเธอแต่โดยดี
แม้ ห นั ง ไม่ ไ ด้ สื่ อ ให้ เ ห็ น การเหยี ย ดผิ ว อย่ า ง
ชัดเจน แต่กม็ นี ยั ยะแฝงอยูใ่ นค�ำพูดของตัวละครบางตัว
ท�ำให้เขม่นหน้ากันตั้งแต่แรกเจอ คงเหมือนกับผู้หญิง
ไทยไปอยูย่ โุ รปอาจจะถูกเพือ่ นบ้านเม้าท์กนั “นีเ่ ธอบ้าน
โน้นน่ะ ย้ายมาใหม่ นางเป็นผู้หญิงไทย เขาว่าผู้หญิง
ไทยน่ะ บลาๆๆ...” แต่เมื่อได้เปิดใจท�ำความรู้จักกัน
การมีอัธยาศัยน่ารัก มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน มิตรภาพที่
ดีงามก็จะตามมา ทัศนคติทไี่ ม่ดกี จ็ ะเลือนหายไป การที่
เราไปอยูบ่ า้ นคนอืน่ และยังท�ำให้เจ้าบ้านเดือดร้อน ใคร
เขาจะอยากให้อยู่ด้วย แต่หากเราปรับตัวและท�ำตาม
กติกาของเขาได้ เราก็จะสามารถอยู่ร่วมในสังคม
เดียวกันได้อย่างเป็นสุข เหมือนน�ำอาหาร ๒ เชื้อชาติ
มาผสมผสานให้ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้น ในยุคสมัยนี้
คนเรามีทศั นคติทเี่ ปิดกว้างขึน้ มีการเรียกร้องให้ยอมรับ
นับถือในความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้แสดงศักยภาพที่สร้างสรรค์ของตัวเอง การ
เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปแล้ว แต่
นั่นแหละมันก็ยังคงมีอยู่...

