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 “เหด็เผาะ หรอื เหด็ถอบ เนีย่ ถึงตอนนีผ้มเชือ่ว่าคงมน้ีอยคน              
ในประเทศไทยท่ีจะไม่รู้จักเห็ดชนิดนี้นะครับ แม้รูปร่างของมันจะดู
ธรรมดา กลม ๆ เหมือนเห็ดฟาง แถมสีก็ด�าดูแล้วไม่น่ากิน แต่ถ้าใคร
ได้ลองชิมรบัรองว่าจะตดิใจครบั” พดูจบ เห็ดเผาะในตะกร้ากถ็กูเทลงไป              
ในหม้อท่ีกรุ่นด้วยควันอวล ก่อนก�าจายกลิ่นหอมของพริกแกงเผ็ดท่ี
โขลกเคร่ืองเทศรสร้อนแรงหลากชนดิเข้าด้วยกนั ด้วยความข้น หัวกะทิ                        
ท่ีคั้นจนเป็นสีขาวนวลราวน�้านม ก็เปลี่ยนสีเป็นส้มอมแดง สวยงาม                                                                               
น่ารับประทาน
 เมื่อเห็ดสุกได้ที่ ด้านนอกยังกรุบกรอบ แต่เมื่อถูกฟันกัด จะ
ได้ยินเสียง ‘เป๊าะ’ ในโสต เนื้อในนุ่มหยุ่นให้รสสัมผัสท่ีแตกต่างใน                
ค�าเดียว ชายในชุดเชฟเด็ดชะอมลงไป ตามด้วยพริกขี้หนูเม็ดเล็กแต่
ฤทธิ์ร้อนแรงถึงทรวง และเหยาะน�้าปลาท่ีหมักเองปิดท้าย เป็นอัน          
เสร็จสิ้นกระบวนการ
 แกงคัว่เห็ดเผาะถกูตกัใส่จาน วางประดบัด้านบนด้วยพริกช้ีฟ้า
ท่ีห่ันเป็นริ้วอย่างประณีต แม้ไร้ซ่ึงเนื้อสัตว์ดังเช่นแกงคั่วประเภทอื่น             
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แต่ล�าพังเพียงรสชาติอันล�้าลึกของผักหายากอย่างเห็ดเผาะท่ีราคา                                                                                    
ต่อกิโลกรัมบัดนี้ขึ้นไปถึงเกือบครึ่งพัน ก็ท�าให้นักชิมพากันลืมเนื้อสัตว์
ไปโดยสิ้นเชิง
 เพียงตักเข้าปาก พิธีกรรายการอาหารชื่อดังของช่องยูทูบที่มี
คนตดิตามเรอืนแสนกเ็บิกตากว้าง ซ�า้ดวงตายังเป็นประกายราวไม่เคย
ลิ้มรสแกงคั่วที่เอร็ดอร่อยเทียมเทียบแกงถ้วยนี้มาก่อนในชีวิต
 “อะ หร่อย!!!” กู่ร้องก้องดังทั้งที่อาหารรสเลิศยังอยู่เต็มกระพุ้ง
แก้ม ความเข้มข้นของเครือ่งแกงให้รสหวานน�าเพยีงน้อย ตามตดิด้วย
รสเค็ม เผ็ด และรสสัมผัสของเห็ดเผาะท่ีดังเป๊าะอยู่ในปาก ก็ท�าให้          
แทบไม่อยากเคี้ยว ด้วยปรารถนาก�าซาบรสโอชานี้ตราบนานแสนนาน
 กว่าจะกลืนค�าแรกหมด ก็ปาเข้าไปร่วมห้านาที จนทีมงาน          
อันประกอบด้วยตากล้อง ผู้ก�ากับ และฝ่ายอุปกรณ์ พากันกลืนน�้าลาย
ดังเอื๊อก
 “ผมไม่เคยกินแกงคั่วท่ีรสชาติอร่อยเท่านี้มาก่อน สาบานให้
ฟ้าผ่าหมาขี้เรื้อนตายเลยครับคุณผู้ชม” 
 ท่ายกนิ้วโป้งสองข้าง อันเป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัวของพิธีกร
คนนี ้ถกูแสดงออกมาเม่ือได้ชิมอาหารท่ีถกูปากอย่างแท้จรงิ และครัง้นี้ 
นิ้วโป้งที่ยกชู ถูกยกสูงเทียมศีรษะ ด้วยความอร่อยเกินกว่าจะบรรยาย
ออกมาเป็นค�าพูดได้จริง ๆ
 “แต่... เหมือนจะมีรสชาติบางอย่างที่แฝงอยู่ในน�้าแกง ผม...
เดาไม่ออกจริง ๆ ว่าคุณต้ีใส่อะไรลงไปในเครื่องแกงด้วย พอจะบอก
คุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมครับ ?”
 เจ้าของร้านหนุ่มรูปร่างใหญ่ ใหญ่...แทบล้นเฟรมจนตากล้อง
ต้องถอยหลังสองก้าวเพื่อขยายขอบเขตการรับภาพของกล้องวิดีโอ 
กระท่ังพิธีกรท่ีสูงหนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรพอดิบพอดี ยังต้อง         
เงยหน้าเพื่อสบตากับเชฟหนุ่มที่ส่วนสูงเกือบสองเมตร
 “ความรักน่ะครับ” เชฟหนุ่มย้ิมพราว หน้าท่ียามนิ่งเฉยยัง                
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ดูเหมือนโกรธใครอยู่ตลอดเวลา เม่ือยกมุมปากย้ิม ย่ิงดูเหมือนแสยะ
จนทุกคนท่ีมองสบสายตากร้าวนั้น พลันต้องประหวั่นในใจอย่าง                                                                            
กริ่งเกรง “ผมรักในการท�าอาหาร ถ้าเราใส่ความรักลงไป ผมเชื่อว่า          
คนกินย่อมรับรู้ได้จากรสชาติของอาหารทุกจาน”
 คงเป็นประโยคท่ีฟังดูซาบซ้ึงกินใจ หากไม่มีประโยคลงท้าย 
แฝงปริศนา
 “แต่แน่นอนว่าทุกร้านย่อมมีสูตรเฉพาะของตัวเองท้ังนั้น                   
ร้าน ‘ตี้ฮัก’ นี้ก็มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงลับที่ถูกใช้ในเมนูอาหารทุกจาน
เช่นกัน”
 มุมปากสองข้างพลนัยกเหยียดจนสดุ ส่งใบหน้านัน้ให้ยิง่คล้าย
คนพิกลพิการ
 ...ที่น่าหวาดผวา!
 “และความลับย่อมไม่ควรถูกเปิดเผย เพราะหากมีผู้ใดล่วงรู้             
ก็ไม่ควรเรยีกมนัว่าความลบั ดงันัน้... ผมย่อมไม่มีทางให้ใครรูค้วามลบั                                                                                
ของร้านเด็ดขาด หวังว่าพวกคุณทุกคนคงไม่อยากท�าลายความลับ  
ของผมหรอกนะครับ”
 “คะ...ครบั” ละล�า่ละลกัอย่างลนลาน ค�าพดูเปล่งออกมาไม่เป็น
ภาษา ด้วยสัมผัสถึงประกายบางอย่างที่แฝงในดวงตาถมึงทึงคู่นั้น
 พิธกีรรบีกล่าวประโยคปิดรายการ ก่อนแจ้นออกจากร้านพร้อม
ทีมงาน ด้วยหวั่นเกรงมีดในมือของเชฟร่างยักษ์จะปักเข้าที่กลางหลัง
 เพราะล�าพงั... แค่นยัน์ตาสนีลิคูน่ัน้ กน่็าสะพรงึกลวัราว พเิชษฐ์                                                                                     
เชฟเจ้าของร้านอาหารเหนอืฟิวชนัแนวเชฟส์เทเบิลผูน้ี ้เป็นผห่ีาซาตาน
 ...จากขุมนรก!



บทที่ 1 : แกง
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 [แกงฮังเล]
 แกงฮังเล หรือ แกงฮินเล เป็นอาหารไทยประเภทแกง รสชาติ
เค็ม-เปรี้ยว แกงฮังเลมีต้นก�าเนิดจากประเทศพม่า โดยค�าว่า ฮี่น ใน
ภาษาพม่าแปลว่า แกง และ เล่ ในภาษาพม่าแปลว่า เนือ้สัตว์ แกงฮงัเล
ได้รบัความนยิมจากชาวไทยภาคเหนอืและแคว้นสบิสองปันนา ประเทศ
จีน
 วิธีปรุงแกงฮังเลมีสองแบบคือแบบพม่าและแบบเชียงแสน            
โดยแบบพม่าได้รับความนิยมมากกว่า แกงฮังเลพม่ารสชาติออก
เปรี้ยวเค็ม น�้าขลุกขลิก ใส่ขิง น�้ามะขามเปียก กระเทียมดอง ถั่วลิสง                          
น�้าตาลอ้อย ส่วนแกงฮังเลเชียงแสนเพิ่มถั่วฝักยาว พริก หน่อไม้ดอง                                
งาค่ัว ส่วนประกอบส�าคัญจะต้องมีผงแกงฮังเลหรือผงมะสล่าซึ่งเป็น
ผงเครื่องเทศแบบผสมแบบเดียวกับการัมของอินเดีย น�้าพริกแกง                                                                              
ประกอบด้วยพริกแห้ง เกลือ ข่าแก่ ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง                   
แกงฮังเลแบบไทใหญ่ น�้าขลุกขลิกและกินกับมะม่วงสะนาบซึ่งเป็น
มะม่วงสับ ย�ากับกะปิคั่ว กุ้งแห้งป่น และกระเทียมเจียว
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 อาหาร คือหนึ่งในวัฒนธรรมส�าคัญของมนุษย์ท่ีถูกพัฒนา             
ไปตามสภาพสังคมและความเปลี่ยนแปลงของโลก การกินอาหารของ
มนุษย์ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทัศนคติ และความเชื่อ
 เช่นเดียวกับรูปแบบของร้านอาหาร
 นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร้านอาหารท่ีเปิดให้บริการแก่ลูกค้า           
คงรูปแบบเดิมเอาไว้มานานหลายทศวรรษ เมนูอาหารหลักก็มีตั้งแต่
อาหารตามสัง่ท่ีมรีายการให้เลอืกสารพดั เมนเูส้นอย่างก๋วยเตีย๋ว ผดัไทย                                                                                          
ขนมจีน กระทั่งวัฒนธรรมตะวันตกไหลหลั่งเข้ามา รูปแบบร้านอาหาร 
ก็ถูกพัฒนาขึ้นตามล�าดับ เมนูแปลก ๆ ก็มีให้เลือกสรรตามแต่รสนิยม              
ผู้บริโภค ทั้งอาหารตะวันตกอย่างแฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า หรืออาหาร
ญี่ปุ่นอย่างซูชิ ราเมน
 ความหลากหลายของวฒันธรรมอาหารท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่าง
ก้าวกระโดดตามการเชือ่มต่อสงัคมโลกในยุคโลกาภวิฒัน์ ท�าให้ผูบ้รโิภค
มีตัวเลือกในการรับประทานอาหารมากมาย
 กระท่ังเม่ือราว 1-2 ปีท่ีผ่านมา ศัพท์ไม่คุ ้นหูในคราแรก                  
กลบัประทับในทรงจ�าของผูเ้สพสือ่โซเชียลเนต็เวร์ิก ให้ได้รบัรูถ้งึรปูแบบ
ของร้านอาหารแนวใหม่ 
 ‘เชฟส์เทเบิล’
 เชฟส์เทเบิล หรือ โอมากาเสะ ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่า ตามใจ
เชฟ ซ่ึงเป็นค�านิยามของร้านอาหารท่ีแปลความหมายได้ตรงตัวเป็น
อย่างย่ิง เพราะลูกค้าท่ีไปทานจะไม่รู้เลยว่าจะได้ทานเมนูอะไรบ้าง 
เนือ่งจากเชฟจะเสร์ิฟเมนท่ีูคดิว่าดท่ีีสดุจากวตัถดุบิท่ีมีในเวลานัน้ ลกูค้า
ท�าได้เพียงแจ้งล่วงหน้าว่าไม่ทานอะไรบ้าง แพ้อะไรบ้าง เพียงเท่านั้น
 แรกเริ่มเดิมที ร้านอาหารแนวนี้มีเพียงเมนูสัญชาติญี่ปุ่น แต่
ปัจจุบัน ร้านอาหารแนวเชฟส์เทเบิลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
เชฟหลายคนท้ังไทยและเทศ ต่างปรารถนาเปิดร้านเชฟส์เทเบิลด้วย
ความอิสระในการน�าเสนอเมนู การรองรับลูกค้าในปริมาณน้อย แต่        
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รายได้มากเทียมเทียบเปิดร้านอาหารหลายสิบโต๊ะ 
 และวินาทีนี้ คงไม่มีร้านเชฟส์เทเบิลร้านไหนได้รับความสนใจ
และเป็นกระแสในโลกอินเทอร์เน็ตเท่าร้าน ‘ตี้ฮัก’ อีกแล้ว
 ส่วนหนึ่ง... เพราะร้านนี้เป็นร้านอาหารเหนือแบบฟิวชัน ที่ใช้
กรรมวิธีการปรุงอาหารด้วยเทคนิคทันสมัย ผสมผสานระหว่างความ
เป็นอาหารเหนือของไทยกับรูปแบบอาหารสากลหลากหลายชาติ ซ�้า
รสมือของเชฟยังอร่อยเสียจนลูกค้าทุกคนแทบเลียจานไม่ให้เหลือ              
แม้เพียงเสี้ยวซอส
 ส่วนหนึ่ง... เพราะภาพอาหารท่ีถูกโพสต์ผ่านอินสตาแกรม
ของร้าน (Tee.Hug) นั้นท้ังสวยงามและดึงดูดให้น�้าย่อยในกระเพาะ
ไหลหลั่ง ด้วยฝีมือการถ่ายภาพของเชฟที่ในอดีตเป็นตากล้องเบอร์ต้น           
ของประเทศ ท�าให้แม้เป็นเพียงภาพสองมิติบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
หรือสมาร์ตโฟน ก็ราวกับอาหารนั้นส่งกลิ่นออกมาให้บังเกิดจินตภาพ
ในสมองว่าก�าลังกัดกลืนเมนูนั้น ๆ  อยู่ ส่งให้ยอดผู้ติดตามไอจีของร้าน
ทะยานสูงถึงกว่า 200,000 คน
 ส่วนหนึ่ง... เพราะท�าเลของร้านนั้นแม้อยู่ใจกลางเมือง แต่ก็                                                                                     
มีพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นสวนท่ีเจ้าของร้านใช้ปลูกพืชพันธุ์เพื่อน�ามาเป็น
วัตถุดิบประกอบอาหาร ด้วยการใส่ใจ รดน�้าพรวนดินดูแลพืชสวนครัว
เหล่านี้ รวมถึงปฏิเสธการใช้สารเคมีดังเช่นเกษตรกรหลายรายนิยมใช้
เพื่อให้ได้ผักใบสวยงามไร้ต�าหนิ ท�าให้ลูกค้าม่ันใจในความปลอดภัย 
ของทุกค�าที่ตักเข้าปาก
 และทุกส่วน เมื่อน�ามาประกอบรวมกันแล้ว ตี้ฮักจึงกลายเป็น
ร้านอาหารท่ียอดจองเต็มถึงสิ้นปี ท้ังท่ีเพ่ิงเปิดให้จองผ่านเว็บไซต์ใน
เวลาเพียง 10 นาที ซ่ึงนบัเป็นร้านอาหารท่ีท�าสถติกิารจองหมดเรว็ท่ีสดุ
ในประวัติศาสตร์

 ลูกค้าผู้โชคดีท่ีได้รับสิทธิ์ให้มาเยือนร้านตี้ฮักในม้ือเย็นวันนี้ 
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เป็นครอบครัวใหญ่อันประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกชายหญิงอย่างละคน 
ตากับยายของเด็กท้ังสอง และคู่สามีภรรยาเพื่อนสนิทของหัวหน้า
ครอบครวั ร้านเชฟส์เทเบิลนีเ้ปิดให้บรกิารแก่ลกูค้าผูจ้องควิเอาไว้เพยีง
วนัละ 2 ช่วงเวลา คอืม้ือกลางวนัตัง้แต่ 11.00 น. - 13.00 น. และมือ้เยน็                                                                          
17.00 น. - 19.00 น. จ�ากัดมื้อละไม่เกิน 10 ที่นั่ง
 เพยีงก้าวลงจากรถ กลิน่เทียนหอมท่ีประดบัเอาไว้ในกระถางดนิ                                                                                     
ก็ก�าจายจรุงจมูก ชวนให้เคลิบเคลิ้ม สองขาของชายกลางคนในชุด            
เสือ้ยืดคอปกสนี�า้เงนิเข้มกบักางเกงยีนส์ดทูะมัดทะแมงพาร่างก้าวเดนิ
ตามแผ่นหินท่ีปูเอาไว้เป็นจดุบนผนืหญ้าเขียวชอุ่ม ตามกลิน่หอมนัน้ไป
ราวถูกลากจูงด้วยเชือกที่มองไม่เห็น
 ถัดจากสวนด้านข้าง ทางเดินหินน�าทางลูกค้ามาสู่ด้านหน้า
ของบ้านสองช้ันหลังใหญ่ท่ีตกแต่งต่อเติมพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นร้านอาหาร                   
เอาไว้บริเวณด้านขวาของตัวบ้าน โดยรอบเป็นกระจกมองเห็นภายใน 
เฉกเช่นเดียวกับยามเมื่อนั่งบนโต๊ะยาวท่ีจัดเอาไว้กึ่งกลางห้อง ก็มอง
ออกมาเห็นสวนท่ีเรียงรายด้วยพรรณไม้หลายหลาก สีเขียวสลับสี
น�้าตาลสร้างความร่มรื่นในจิตใจให้ทุกคนพร้อมเปิดรับประสบการณ์
อาหารมื้อนี้อย่างเต็มที่
 พิเชษฐ์อยู่ในชุดเชฟสีขาวสะอาดตา ร่างสูงใหญ่เกือบแตะ            
200 เซนติเมตร ท�าให้กระท่ังลูกค้าชายท่ีเดินน�าซ่ึงม่ันใจในรูปร่าง        
ของตน ยังดูตัวเล็กไปเลยเม่ือเผชิญหน้ากัน ผมด้านข้างไถเกรียน      
ขณะท่ีด้านบนยาวพอให้เสยไปข้างหลังได้ ใบหน้าเหลี่ยมเป็นสัน ถูก
จัดวางด้วยคิ้วหนาราวถูกปะแปะด้วยแผ่นสาหร่าย จมูกและปากใหญ ่
ดวงตาเบิกกว้าง โครงสร้างหน้าโดยรวมดูคล้ายชายในซีกโลกแอฟริกา 
 ‘ยักษ์’ คือค�านิยามของทุกผู้ท่ีพบเจอเขาเป็นคร้ังแรกอย่าง             
เห็นพ้องต้องกัน
 ชายหนุ่มยืนเคียงด้านข้างผู ้เป็นภรรยาซ่ึงท�าหน้าท่ีผู ้ช่วย                      
ศศศรัญญ์ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบเดียวกัน สีขาวของชุดยังไม่ขาว         
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เท่าผิวกายท่ีผุดผ่องราวส่องแสงออกมาได้ หน้ากลมประดับด้วย               
เครือ่งหน้ากระจุม๋กระจิม๋ ปากนดิ จมูกหน่อย ตาเรยีวเลก็วางเรยีงอยู่ใน
ต�าแหน่งพอเหมาะพอดี จนลูกค้าหญิงสองคนกระซิบกระซาบถึงความ
แตกต่างระหว่างสามีภรรยาคู่นี้
 ดูอย่างไรก็ไม่เข้ากัน
 แต่นั่นไม่ใช่เร่ืองส�าคัญท่ีสุดท่ีพวกเขาสนใจ ภาพอาหารท่ีได้
เสพผ่านอินสตาแกรม ประกอบกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากนักรีวิว
อาหาร ยูทูบเบอร์ หรอืรายการโทรทัศน์หลายรายการ ท่ีให้ค�าช่ืนชมใน
รสชาติอาหารร้านนี้เอาไว้เสียยกใหญ่ นั่นเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เขา
เพียรท�าตามข้ันตอนจุกจิกของร้านเพราะต้องการแย่งชิงท่ีนั่งกับผู้คน
อีกมากมายที่ปรารถนาลิ้มรสชาติอาหารจากร้านตี้ฮักอย่างยากล�าบาก
หญิงสาวหุ้นส่วนชีวติของเจ้าของร้าน ผายมือและเดนิน�าลกูค้าท้ัง 8 คน
ไปท่ีโต๊ะ ลายไม้แบบเรยีบง่ายของโต๊ะสีเ่หลีย่มยาวย่ีห้อ Flo ชวนให้รูส้กึ
สบายตาและเป็นธรรมชาติ ราวกับยังมิได้เดินพ้นผ่านจากสวนร่มรื่น
นั้น เก้าอี้ตั้งเรียงเอาไว้ด้านละ 5 ตัว ชายหัวหน้าครอบครัวนั่งโต๊ะตัวที่  
ใกล้กับครัวที่สุด เพื่อหวังเห็นเทคนิคการปรุงอาหารของเชฟมือฉมัง
 เคาน์เตอร์ลายหินอ่อน กางกั้นแบ่งพ้ืนท่ีระหว่างครัวกับโต๊ะ
อาหาร นอกจากช้ันวางเครือ่งปรงุท่ีท�าจากเหลก็แบบโปร่ง กเ็ปิดโล่งให้
มองเห็นทุกข้ันตอนว่าเชฟมีกระบวนการตัง้แต่เตรยีมวตัถดุบิ ประกอบ
อาหาร จนเสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็นมื้อหรูแต่ละจานได้อย่างไรบ้าง
 พิเชษฐ์ถือถาดด้วยสองมือ วางเรียงรายด้วยแก้วช็อตเท่า
จ�านวนลูกค้า สีส้มอมชมพูนั้นเจือจางดั่งท้องฟ้ายามเย็น ศศศรัญญ์
หยิบแก้วด้วยสองนิ้ววางไว้ด้านขวาของแขกแต่ละคน
 “เครื่องดื่มเรียกน�้าย่อยค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ ไม่มีแอลกอฮอล์ 
เด็กก็ดื่มได้”
 ได้ยินเช่นนั้น เด็กน้อยสองคนคะเนอายุราวช้ันประถมปลาย 
จึงรีบยกแก้วกระเบื้องขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมด
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 “อร่อย!” ประสานเสียงออกมาเป็นฮาร์โมนี 
 ได้ยินดงันัน้ ผูใ้หญ่ท่ีเหลอืจึงด่ืมตาม และเมือ่รสชาตหิวานหอม
ราวผลไม้เมืองร้อนนานาชนิดอัดแน่นอยู่ในปาก ก็หันขวับมองซูเชฟ1                                                                                                                         
อย่างศศศรัญญ์ทันที
 “เอ่อ... มีให้เตมิไหมคะ ?” แม่ของเดก็ท้ังสองกล่าวอย่างกล้า ๆ                                                                                  
กลัว ๆ ด้วยไม่เคยมีประสบการณ์ในการทานร้านอาหารแบบเชฟส์
เทเบิลมาก่อน 
 “ยินดีค่ะ” หญิงสาวหมุนตัวไปหยิบเหยือกบรรจุน�้าสีส้มสวย   
มารินเติมให้ลูกค้าทุกคนท่ีบัดนี้ตรงหน้าเหลือเพียงแก้วเปล่า เพราะ
เครื่องดื่มท่ีรินมาจนปริ่มในตอนแรกถูกซดจนเกลี้ยงไม่เหลือแม้เพียง
หยด
 แพมเพลล์เหยือกนี้ เพิ่งรินจากถังทองแดงท่ีภายในมีผล    
เกรปฟรุตหมักรวมกับเปลือกส้มยูซุ ส้มเซดรัต เปลือกควินิน และดอก                                                                    
จิมิเซียน ผสานกลายเป็นน�้าสีทับทิมสวย กระท่ังผ่านวันเวลานาน                
นับเดือน จึงได้เครื่องดื่มรสเข้มข้นที่รวมเอาความหอมและรสชาติของ
ผลไม้ตระกูลซิตรัสเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม
 และไม่ทันท่ีลูกค้าจะเอมอิ่มกับเครื่องดื่มเรียกน�้าย่อย แอป-    
พิไทเซอร์ซึ่งเป็นจานแรกของคอร์สก็ถูกยกมาเสิร์ฟ
 ด้วยรูปร่างใหญ่โตของพิเชษฐ์ การถือถาดขนาดยักษ์ด้วยมือ
สองข้างจึงดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่ีไม่หนักหนาอันใด แต่หากถาดนี้
อยู่ในมือของผูช้ายไซส์ปกต ิอาจถอือย่างยกัแย่ยักยันเดนิเป๋ไม่ตรงทาง
 ซูเชฟสาวยกถาดไม้ขนาดเล็กท่ีท�าเลียนแบบรูปทรงและ
ลวดลายขอนไม้ ด้านบนวางเอาไว้ด้วยแฮมเบอร์เกอร์ขนาดเลก็ สดัส่วน
ประมาณ 1 ใน 4 ของแฮมเบอร์เกอร์ปกติ 
 พิเชษฐ์เป็นผู้อธิบายอาหารจานนี้
 “จานเรียกน�้าย่อยนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้เปิดประสาทรับรส                                                                   
 1 ซูเชฟ (Sous Chef de Cuisine) คือ ผู้ช่วยเชฟครัวร้อน
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จึงเลือกเสิร์ฟอาหารรสชาติเค็มและเปรี้ยวน�า เบอร์เกอร์ช้ินเล็กนี้ 
ส่วนของขนมปังเป็นแบบโฮมเมดท่ีผมอบเอง ผิวด้านนอกยังกรอบอยู่                                                                              
แต่เนื้อขนมปังฟูนุ่ม เนื้อวัวบดรวมกับมันในอัตราส่วน 80 ต่อ 20 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนผักท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่ แตงกวาดอง            
ผักกาด ผมสับรวมกันแล้วใช้ชีสเมลท์ให้เคลือบซอสกับผักเข้าไว้     
ด้วยกัน ซ่ึงซอสผมท�าเป็นซอสแกงฮังเล แต่ปรับรสให้ซอฟต์ลงมา   
เพื่อไม่ให้รู้สึกหนักจนเกินไป เวลาทาน ขอให้ทานท้ังหมดในค�าเดียว
เลยนะครับ”
 อธิบายมาขนาดนี้ คงไม่มีใครอยากเสียเวลารอลิ้มรสชาติของ
เมนเูรยีกน�า้ย่อยอกีแล้ว ชายหัวหน้าครอบครวัหยบิเบอร์เกอร์จิว๋เข้าปาก                                                                                          
ทั้งค�า ก่อนก�าซาบรสชาติขนมปังหอมนุ่ม
 และทันทีท่ีฟันกัดไส้ท่ีอยู่ข้างใน ความอร่อยก็ทะลักออกมา
ราวระเบิดเวลาท่ีท�างานอย่างถกูท่ีถกูจงัหวะ เนือ้กบัมันเนือ้บดกนัแน่น
แต่ไม่แข็งเหนียว แม้เด้งสู้ฟัน แต่ก็แตกจากกันได้ง่าย เช่นเดียวกับ
ผักทั้งหมดที่ถูกหั่นเป็นชิ้นให้มีรสสัมผัสยามเคี้ยว ชีสท�าหน้าที่เคลือบ            
ทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันมิให้หกเลอะเทอะ
 แต่ท่ีเด็ดท่ีสุดคือซอสแกงฮังเล แม้เขาจะเคยกินแกงฮังเลมา                                                                         
นับสิบนับร้อยครั้ง แต่แกงท่ีถูกน�ามาท�าให้เป็นซอสนี้รสชาติเลิศล�้า 
เหนือกว่าทุกครั้งท่ีผ่านมา มันผสานเข้ากันได้อย่างดีกับองค์ประกอบ
ทั้งหมด จนอดเสียดายไม่ได้ที่เชฟท�ามาให้ชิ้นเล็กเพียงเท่านี้
 “อร่อยมากครบัเชฟ ผมอยากให้จานนีเ้ป็นเมนคอร์สเลย” ลกูค้า
ชายกล่าวชม พิเชษฐ์ท�าเพียงค้อมศีรษะให้ ในขณะท่ีภรรยาสาวยก          
ริมฝีปากยิ้มกว้างอย่างพึงใจ
 เจ้าของร้านเดินกลับไปประจ�าต�าแหน่งของตัวเองโดยไร้ซ่ึง   
ค�ากล่าวขอบคุณอันใด

 สายตาเหลือบแลซอสแกงฮังเลที่เหลือในถ้วย
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 พิเชษฐ์มุ่นคิ้วอย่างสนเท่ห์ ด้วยเพราะกลิ่นที่สูดดมนั้นชวนให้
คลื่นเหียนจนอยากจะอาเจียนออกมา เสมองไปที่โต๊ะลูกค้า เห็นทุกคน
ก�าลงัสนทนาถงึความเอรด็อร่อยของเมนเูรยีกน�า้ย่อย ตนจงึใช้ช้อนตกั
ซอสสีแดงอมเหลืองเข้าปาก
 “อุ๊ปส์!” 
 ราวกลิ่นเน่าคละคลุ้งอยู่ในปาก ลิ้นรับรสชาติชวนขยะแขยง
คล้ายมีอาหารบูดท่ีท่วมท้นไปด้วยหนอนแมลงยั้วเย้ีย สะอิดสะเอียน
เกินจะทน พิเชษฐ์แทบอยากอาเจียนออกมาเสียตรงนี้
 แต่ไม่ได้... หากท�าเช่นนั้น แขกท่ียังนั่งอยู่อาจตกใจจนหนี 
ออกไปโดยไม่จ่ายเงินก็ได้ ชายร่างใหญ่ฝืนเก็บกลืนความขยะแขยงท่ี
ตอมไต่ท่ัวท้ังโพรงปาก ก่อนพาตวัเองเดนิเลยีบเคาน์เตอร์หินอ่อนมาถงึ                                                                                      
บานประตดู้านหลงั มอืหนาผลกัประตอูอกพาร่างวิง่ไปยงัห้องน�า้ โก่งคอ                                                                             
เหนือโถส้วมอาเจียนออกมาในที่สุด
 “เฮือก!”
 หนอนตัวอ้วนเท่านิ้วก้อยลอยยุ่บยั่บอยู่ในโถ พิเชษฐ์ถอยหลัง
กรูดจนกระแทกผนังห้องน�้า เชฟหนุ่มหน้าซีดเผือดราวเลือดท้ังกาย
มลายหายจนสิ้น นานเท่าใดไม่อาจรู้ กระท่ังได้ยินเสียงภรรยาตะโกน
เรียกจากด้านนอก
 “ตี้ เป็นอะไรรึเปล่าคะ ?”
 จึงได้สติ...
 “ปละ...เปล่า ผมไม่เป็นอะไร แค่ปวดฉ่ี” บังคับเสียงมิให้สั่น        
พิเชษฐ์รีบลุกยืน ล้างมือและวักน�้าล้างหน้าหลายคราจนน�้ากระเซ็น 
เปียกพื้นห้องน�้าชุ่มโชก 
 เขาเปิดประตูออกมาเห็นภรรยายืนรอท่าด้วยสีหน้าเป็นกังวล
 “เสร็จแล้ว รีบไปเถอะ เดี๋ยวแขกรอ” ประคองร่างหญิงคนรัก
เดินกลับไปท�าหน้าที่ของพวกตนต่อ โดยไม่แม้แต่จะเหลือบแลกลับไป
ในห้องน�้า
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 กลับไป... ที่โถส้วมที่ไร้ซึ่งหนอนแมลงหรือกระทั่งสิ่งมีชีวิตใด
 ...เลยสักตัว

  มื้ออาหารผ่านไปอย่างประทับใจ 
 12 เมนูในคอร์ส ประกอบด้วยแอปพไิทเซอร์ 2 จาน เมนคอร์ส 
8 จาน และของหวาน 2 จาน แต่ละจานที่พิเชษฐ์สร้างสรรค์ออกมานั้น 
ตื่นตาตื่นใจและตื่นปาก จนอยากจะขอเบ้ิลไปเสียทุกจานท้ังท่ีอิ่มจน
แทบยัดไม่ไหวแล้ว
 ราคาต่อหัวแม้สูงถึงห้าพันกว่าบาท แต่เมื่อได้รู้ถึงท่ีมาของ
วัตถุดิบ ทั้งการคัดสรร การสั่งซื้อจากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ 
การเก็บรักษา กรรมวิธีการปรุง และไอเดียในการประกอบอาหารด้วย
เทคนิควิธีต่าง ๆ ท่ีเห็นได้เฉพาะในร้านอาหารติดดาวมิชลิน ก็ท�าให้
ลูกค้าทุกคนไม่รู้สึกเสียดายเงินจ�านวนมากนี้เลยแม้แต่น้อย
 “ของหวานจานสุดท้ายชื่ออะไรนะครับ เมื่อกี้ผมฟังไม่ชัด” 
ลกูค้าชายผูเ้ป็นเพือ่นสนทิของครอบครวันี ้เอ่ยถามพเิชษฐ์พร้อมรอยย้ิม                                                                                                                                   
แม้ปกติตนจะไม่นิยมชมชอบของหวาน แต่เมื่อได้ลองทานขนมรูปร่าง
สวยแปลกตา ซ�้ารสชาติยังแปลกลิ้น ก็อดอยากจดจ�าช่ือขนมท่ีสร้าง
ความประทับใจให้ตนไม่ลืมนี้ไม่ได้
 “วะ-เฌอ-ฮระ ครบั ช่ือจ�ายากสกันดิ เพราะเป็นภาษาฝรัง่เศส”
 ขนมหวานสญัชาตฝิรัง่เศสจานนีร้ปูทรงคล้ายดอกไม้แย้มกลบี 
โดยปกติเปลือกด้านนอกท่ีท�าเป็นรูปสามเหลี่ยมดัดโค้งให้คล้ายกลีบ
ดอกไม้ จะใช้เมอแรง็ก์กรอบ แต่พเิชษฐ์ดดัแปลงใช้เป็นข้าวแต๋นซ่ึงเป็น
ของว่างของภาคเหนอืแทน ส่วนมูสด้านในผสมน�า้แตงโมลงไป เม่ือกนิ
ด้วยกันจึงให้อารมณ์เหมือนกินข้าวแต๋นน�้าแตงโมในรูปแบบท่ีหรูหรา
กว่าเดิมหลายสิบเท่า
 เมื่อช�าระค่าอาหารเสร็จสิ้น ลูกค้าทุกคนจึงออกจากร้านอย่าง
ช่ืนมืน่ ฟ้ามดืแล้ว แต่มองไม่เห็นดาวชัดเจนเท่าใดนกั เพราะผนืฟ้าของ
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มหานครถูกแสงประดิษฐ์กลบทับจนมองเห็นเพียงดาวดวงใหญ่อย่าง
ดาวศุกร์หรือดาวในกลุ่มหมีใหญ่เท่านั้น
 พิเชษฐ์มิได้มองส่งลูกค้า ท�าเพียงแหงนหน้ามองดวงดาว
 ดาวคืนนี้ ไม่สุกสกาวดังเช่นดาวในค�่าคืนนั้น...

 เชฟหนุ่มครุ่นคิดข้ามคืน...
 อาการประหลาดเกิดขึ้นกับตนหลังจากเปิดร้านตี้ฮักได้ไม่นาน
 ก่อนหน้านี้ พิเชษฐ์มีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ ด้วยมุมมองที่
เห็นผ่านเลนส์นัน้ต่างจากสายตาของตากล้องคนอืน่ ท�าให้พเิชษฐ์ ‘เห็น’ 
ในสิ่งที่คนอื่น ‘ไม่เห็น’
 มิใช่ผีสางนางไม้หรือสิ่งลี้ลับอันใด หากเป็นเพียงต�าแหน่งท่ี
ภาพจะถกูถ่ายออกมาได้สมบรูณ์แบบท่ีสดุ ท�าให้ทุกรปูท่ีถกูถ่ายโดยฝีมือ                                                                                         
ของพิเชษฐ์ล้วนสวยงามโดดเด่น 
 หากเป็นภาพสิ่งมีชีวิต ก็ราวกับจะเคลื่อนไหวอยู่ในภาพได้
 หากเป็นวัตถุ ก็ชวนให้หยิบจับ
 หากเป็นธรรมชาติ ก็เหมือนส่งผ่านความสดช่ืนออกมาให้
สัมผัส
 เพราะเหตุนี้เอง ก่อนเปิดตัวร้านตี้ฮักให้เป็นท่ีรู้จักของนักชิม         
พิเชษฐ์จึงถ่ายภาพอาหารเมนูต่าง ๆ โพสต์ลงในอินสตาแกรม และ                                                                                 
จากท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะช่างภาพแล้ว รปูอาหารหลากหลายท้ังคาวหวาน
และเครื่องดื่ม ก็ราวกับส่งผัสสะออกมาสู่ทั้งทางโสต ฆาน และชิวหา
สัมผัส
 คนท่ีตดิตามพเิชษฐ์ในอินสตาแกรมส่วนตวั กต็ามมากดตดิตาม                                                                                    
อินสตาแกรมของร้าน รวมถึงบรรดานักชิมและเหล่าผู้คนในยุค 5G                   
ที่ทันทุกกระแส ก็ผสมโรงเข้ามาเสพภาพอาหาร จนมีคนติดตามมาก
ถึงกว่าหนึ่งแสนคนในเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์
 เงือ่นไขการจองท่ีนัง่ อันดบัแรกคอืต้องกดตดิตามอนิสตาแกรม                                                                              
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ของร้านเสียก่อน
 และเมื่อถึงวันเวลาท่ีประกาศให้จอง ให้ส่งไดเรกต์เมสเสจ
แจ้งวัน เวลา ที่ต้องการ โดยผู้ที่ได้สิทธิ์มารับประทานอาหารที่ร้านคือ                  
ผู้ท่ีส่งข้อความในวันและรอบเวลาของวันนั้นมาก่อน ซ่ึงแน่นอนว่าใน
แต่ละวันย่อมมีผู้ส่งข้อความมาจองซ�้ากันเป็นจ�านวนมาก และผู้ท่ีได้
รับสิทธิ์ ย่อมเป็นผู้ที่โชคดีเหนือใคร
 ช่วงแรกท่ีเปิดร้าน ท้ังช่ือเสียงและรายได้หลั่งไหลเข้ามาราว
น�้าป่าไหลหลาก ความส�าเร็จท่วมท้นจนพิเชษฐ์นอนกอดภรรยาอย่าง
เปี่ยมสุข แม้เหน็ดเหนื่อยเพราะบริหารจัดการร้านอาหารขนาดเล็กนี้                                                                                
เพียงล�าพัง มิได้จ้างลูกจ้างดังเช่นร้านใหญ่ร้านอื่น แต่ท้ังคู่มีความสุข                                                                             
เอ่อล้นท้นท่วมหัวใจ เมื่อได้ยินเสียงช่ืนชมในรสชาติอาหาร และ
บรรยากาศที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างเหมาะสม
 แต่เพียงหนึ่งเดือนพ้นผ่าน ความผิดปกติพลันเกิดกับพิเชษฐ์
 ตากล้องหนุม่ท่ีผนัตัวมาเป็นเชฟด้วยใจรกัในอาชีพนีท่ี้ต้องการ
สืบต่อต�ารับอาหารเหนือของพ่อ กลับพบว่าตนเองมีความผิดปกติ       
เกี่ยวกับประสาทรับรส
 จากท่ีลิน้เคยไวต่อรสชาต ิแยกแยะออกกระท่ังว่าในเครือ่งแกง
ประกอบด้วยเครื่องเทศและวัตถุดิบใดบ้างเพียงได้ชิม กลับรับได้เพียง
รสขมราวอาหารทุกอย่างท�าจากมะระหรือบอระเพ็ด
 และต่อมา กลิ่นหอมหวนที่เคยสูดดม ก็เหม็นบูดราวอาหารที่
เพิ่งปรุงสุกนั้นเน่าเสีย
 จากร่างใหญ่ยักษ์ท่ีเป่ียมด้วยมดักล้ามดเูผนิคล้ายนกัเพาะกาย 
พิเชษฐ์ผอมลงเรื่อย ๆ เนื่องจากกินอาหารได้น้อยลง กระท่ังบางวัน      
กินข้าวเพียงม้ือเดียว ซ�้ายังเป็นข้าวเปล่าคลุกน�้าปลา ไม่แตะกับข้าว
ใด ๆ 
 และนั่น ก็ส่งผลถึงการท�าอาหาร
 พิเชษฐ์ไม่อาจชมิอาหารก่อนเสร์ิฟอันเป็นสิง่ท่ีเชฟท่ีดพึีงท�าได้ 


