
ซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีเปิดตวัคณะผูต้ดัสนิการประกวดรอบชงิชนะเลศิประจาํปี 2565-2566 

การประกวดคร ัง้นีจ้ะเปิดโอกาสใหเ้ชฟหนุ่มสาวอายุไม่เกนิ 30 ปี ไดเ้ขา้รว่มเป็นสว่นหน่ึงในอคาเดม ี
และเร ิม่ตน้การเดนิทางทีเ่ป่ียมไปดว้ยแรงบนัดาลใจและความรู ้โดยลงทะเบยีนรว่มแข่งขนัไดจ้นถงึวนัที ่30 มถินุายน 2565 

มลิาน, 16 มถินุายน 2565 /PRNewswire/ -- ซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ี(S.Pellegrino Young Chef Academy) 
มคีวามยนิดใีนการประกาศเปิดตวั "Seven Sages" หรอืคณะกรรมการผูต้ดัสนิการประกวดซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ 
อคาเดม ีรอบชงิชนะเลศิใหญ่ประจาํปี 2565-2566 ซึง่จะมขีึน้ทีม่ลิานภายในเดอืนกนัยายน 2566 

อ่านข่าวประชาสมัพนัธแ์บบมลัตมิเีดยีไดท้ี ่https://www.multivu.com/players/uk/9059851-s-pellegrino-young-chef-
academy-presents-the-global-jury-for-competition/ 

 

ในการแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาคน้ัน เชฟหนุ่มสาว 170 
คนจากทัว่โลกจะมาประชนัฝีมอืกนัในการประกวดทําอาหารแบบไลฟ์สดต่อหนา้คณะกรรมการในแตล่ะพืน้ทีจ่ากประเทศทีร่ว่มการแข่ง
ขนัใน 15 ภมูภิาค 
โดยผูเ้ขา้รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาคจะไดท้าํงานอย่างใกลช้ดิกบัทีป่รกึษาเพือ่ใหเ้มนูของตนเองออกมาสมบูรณแ์บบทีส่ดุ 
และโชวท์กัษะการเตรยีมอาหารจานเด็ดของตนตอ่ Seven Sages 

ดว้ยความเชือ่ทีว่า่ความหลงใหล วฒันธรรม ความคดิแปลกใหม่ 
และจรรยาบรรณเบือ้งหลงัอาหารแต่ละจานจะเขา้มาสรา้งความแตกต่างใหก้บัเชฟในอนาคต เชฟมอืทองทัง้ 7 
ซึง่ลว้นแลว้แตม่ชีือ่เสยีงในระดบัโลกจะรบัหน้าทีห่ลอมรวมความรูค้วามเขา้ใจเพือ่เลอืกและสวมมงกุฎใหก้บัผูช้นะเลศิ 
โดยคณะกรรมการผูต้ดัสนิรางวลัจะยกย่องพรสวรรคใ์นการผลกัดนัขดีจาํกดัเดมิ ๆ ของการทําอาหาร 
และสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ชฟรุน่ใหม่ดว้ยวสิยัทศันแ์ละขอ้คดิเห็นต่าง ๆ 

เชฟระดบัโลกทีร่ว่มเป็นกรรมการตดัสนิรางวลัคร ัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. อเีนโก แอตซา (Eneko Atxa) เชฟชาวบาสกซ์ ึง่ควา้รางวลัมชิลนิ 5 ดาวจากภตัตาคารอาซรูเ์มนด ี(Azurmendi) และอเีนโก 
(ENEKO) เชฟผูนี้มุ้่งมั่นนําเสนอผลงานทีใ่หค้วามสําคญักบัสขุภาพ ความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีว และความยัง่ยนื 
จนควา้รางวลัดา้นความยัง่ยนืมาแลว้มากมาย โดยพืน้เพทางวฒันธรรม สายสมัพนัธก์บัดนิแดนและพชืผล 
รวมถงึแนวทางการทําอาหารแบบฉบบัชาวบาสก ์ไดก้ลายเป็นรากฐานเบือ้งหลงัผลงานสรา้งสรรคข์องเขาจนถงึวนันี ้
เชฟอเีนโกไดก้ลา่วถงึการทีเ่ขาไดท้ําหนา้ทีใ่หค้ําปรกึษาว่า "เชฟหนุ่มสาวของเราไดม้โีอกาสเร ิม่และเรยีนรูไ้ปกบัเราตัง้แต่อายุยงันอ้ย 
การใหค้วามรูแ้กพ่วกเขาเกีย่วกบัแนวทางและธรรมเนียมการทําอาหารอนัเกา่แกแ่บบฉบบัชาวบาสกจ์งึมคีวามสําคญัมาก 
พรอ้มแนะนําเคร ือ่งมอืใหม ่ๆ ทีช่ว่ยใหท้ํางานไดด้ขีึน้ คําแนะนําทีผ่มขอใหแ้กค่นรุน่ใหม่คอืใหท้ํางานหนักเขา้ไว ้ดว้ยความกระตอืรอืรน้ 
ความมานะอตุสาหะ สํานึกรกัแผ่นดนิ และทาํความเขา้ใจว่าอาหารทีท่าํจะสะทอ้นตวัตนของเชฟ 
รวมถงึดนิแดนและวฒันธรรมของเชฟดว้ย" 

2. รคิคารโ์ด คามานีนี (Riccardo Camanini) เป็นหน่ึงในเชฟทีเ่ขา้ใจวธินํีาเสนออาหารอติาเลยีนแบบใหม่ไดด้ทีีส่ดุ 
ซึง่เหนือช ัน้ทัง้ในแง่ของเทคนิค ความงดงาม แกน่สาร และวสิยัทศัน ์เชฟผูนี้ไ้ดร้บัรางวลัดาวมชิลนิมาตัง้แต่ปี 2557 เพยีง 8 
เดอืนหลงัเปิดรา้นอาหารลโิด ้84 (Lido 84) ในเมอืงการโ์ดเน รเิวยีรา ประเทศอติาล ี
โดยมปีระสบการณก์ารทําอาหารทีช่ํา่ชองจากคําสอนของเชฟจอูลัตเิอโร ่มารเ์ชซ ี(Gualtiero Marchesi) 
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จากน้ันกไ็ดฝึ้กปรอืทกัษะเคยีงขา้งเชฟแรมง บล็อง (Raimond Blanc) ทีภ่ตัตาคารระดบัมชิลนิ 2 ดาวอย่างเลอ มานัวร ์โอ กตั เซซง 
(Le Manoir aux Quat Saison) และเคยีงขา้งเชฟอลงั ดคูาส (Alain Ducasse) และฌอง หลยุส ์(Jean Louis) ทีภ่ตัตาคารลา 
กรองด ์กสักาด (La Grande Cascade) ในกรงุปารสี 
โดยเขาไดก้ลา่วถงึเชฟรุน่ใหม่ว่า "ความคดิสรา้งสรรคไ์มม่อีะไรมากไปกว่าการสัง่สมขอ้มูลผ่านประสบการณท์ีเ่รารบัเขา้มาตลอดทัง้ชวีิ
ตและตคีวามขอ้มูลเหล่าน้ันออกมา โดยปิรนัเดลโล่เคยกล่าวไวว้่า ความคดิสรา้งสรรคก์็เหมอืนขนมปังแผ่นหน่ึง 
เพราะเป็นอาหารทีท่าแยมลงไปได ้
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละผลลพัธบ์างอย่างจงึนับเป็นผลลพัธจ์ากการเดนิทางอนัยาวนานของผูช้าํนาญทีห่ล่อหลอมตามกาลเวลา 
ความสมํ่าเสมอ และความมานะอตุสาหะ" 

3. เฮเลน ดารโ์รซ (Hélène Darroze) เป็นเชฟรุน่ทีส่ีซ่ ึง่มปีระสบการณก์ารทาํอาหารอยู่ในสายเลอืด 
ปัจจบุนัเชฟเฮเลนทําหนา้ทีอ่ยู่ในภตัตาคารระดบัมชิลนิสามดาวแห่งหน่ึงในโรงแรมเดอะ คอนน็อต (The Connaught) 
ในกรงุลอนดอน ภตัตาคารระดบัมชิลนิสองดาวอย่าง "มารซ์าน" (Marsan) ในกรงุปารสี และภตัตาคารระดบัมชิลนิหน่ึงดาวอย่าง 
"เฮเลน ดารโ์รซ เอ วลิลา ลา กอสต"์ (Hélène Darroze à Villa La Coste) ทีพ่รอว็องส ์ประเทศฝร ัง่เศส 
นอกเหนือจากจะควา้ดาวมชิลนิมาครองไดแ้ลว้ เชฟเฮเลนยงัไดร้บัรางวลัเวฟิ คลโีคต ์(Veuve Clicquot Prize) 
ในฐานะเชฟหญงิยอดเยีย่มประจาํปี 2558 จากเวทสีดุยอด 50 รา้นอาหารยอดเยีย่มของโลก หรอื The World's 50 Best 
Restaurants ดว้ย ทัง้ยงัรบัหนา้ทีเ่ป็นกรรมการตดัสนิรางวลัในรายการทวีชี ือ่ดงัของฝร ัง่เศสอย่าง "ท็อปเชฟ" (Top Chef) 
มาตัง้แต่ปี 2558 เชฟเฮเลนเป็นเชฟทีเ่ป่ียมไปดว้ยพรสวรรคใ์นดา้นความคดิสรา้งสรรค ์
ซึง่สะทอ้นตวัตนโดยใชอ้ารมณค์วามรูส้กึเป็นจดุเร ิม่ตน้ และมคีวามจรงิแทเ้ป็นเสน้สายโยงใย 
จนออกมาเป็นอาหารและเมนูทีเ่ป่ียมไปดว้ยชวีติชวีาและความรูส้กึ 
แต่ยงัคงเผยคณุลกัษณะของส่วนผสมหลกัไดอ้ย่างพถิพีถินัและน่าชืน่ชม "เชือ่ในตวัเอง เชือ่ในความฝัน ใชช้วีติอย่างทีใ่ฝ่หา 
ไมม่อีะไรหยุดคณุได"้ 

4. วคิกี ้เหลา (Vicky Lau) เชฟวคิกีเ้ลอืกเดนิตามเสน้ทางทีไ่ม่ค่อยมใีครวาดเอาไว ้โดยไดเ้ลกิทํางานโฆษณา 
และหนัมาใชค้วามคดิสรา้งสรรคก์บัอาชพีทําอาหารแทน เชฟวคิกีไ้ดเ้ร ิม่อาชพีเชฟดว้ยการเป็นลกูมอืฝึกหดัทีร่า้นเซปาจ (Cépage) 
กอ่นทีจ่ะแยกออกมาเดนิตามทางของตนเอง และเปิดรา้นเทท ไดนิง รมู (TATE Dining Room) เมือ่ปี 2555 โดยเมือ่ปีทีผ่า่นมาน้ัน 
เธอไดส้รา้งชือ่จากการเป็นเชฟหญงิคนแรกในเอเชยีทีไ่ดร้บัรางวลัมชิลนิสองดาวจากรา้นอาหารของเธอเองในฮ่องกงในคู่มอืมชิลนิ 
ไกด ์ฉบบัฮ่องกง-มาเกา๊ ประจาํปี 2564 เชฟวคิกีไ้ดก้ล่าวถงึเชฟรุน่ใหม่ว่า "ในฐานะเชฟคนหน่ึง 
การเตรยีมอาหารทีท่ ัง้อรอ่ยและงดงามเป็นสิง่สําคญั แต่เราก็แสวงหาความหมายใหม่ ๆ ในชวีติดว้ย 
ความสําเรจ็ไม่ไดเ้ป็นเร ือ่งของคณุคนเดยีว แต่ยงัเป็นเร ือ่งของการตอบแทนสงัคมดว้ย น่ันคอืสิง่ทีเ่ราทุกคนควรมุ่งหมายไว"้ 

5. เปีย ลอีอน (Pía León) ตดิอนัดบั1 ใน 3ในการจดัอนัดบั 50 รา้นอาหารยอดเยีย่มของลาตนิอเมรกิา 3 ปีซอ้น 
ทัง้ยงัไดร้บัคะแนนโหวตใหเ้ป็นหน่ึงใน 10 รา้นอาหารยอดเยีย่มของโลกมา 5 ปีตดิต่อกนั เชฟเปียเป็นเจา้ของภตัตาคารเซน็ทรลั 
(Central) รว่มกบัเวอรจ์ลิโิอ มารต์เินส (Virgilio Martínez) ผูเ้ป็นสาม ีและดแูลครวัของภตัตาคารแห่งนีม้านานนับทศวรรษ 
กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจเดนิตามทางของตนเองดว้ยการเปิดรา้นกอยเย่ (Kjolle) ซึง่ตัง้ช ือ่ตามไมด้อกในทอ้งถิน่ซ ึง่เตบิโตในพืน้ทีส่งูสดุขดี 
และตดิอนัดบัที ่21 ในการจดัอนัดบัสดุยอด 50 รา้นอาหารยอดเยีย่มของลาตนิอเมรกิาประจาํปี 2562 
ทัง้ยงัเป็นรา้นอาหารหนา้ใหม่ทีท่าํอนัดบัไดด้ทีีส่ดุดว้ย เชฟเปียไดก้ล่าวถงึเชฟรุน่ใหม่ว่า "บางคร ัง้จะทําอะไรก็ยากไปหมด 
แต่ถา้คณุมคีวามตัง้ใจและรูต้วัดวี่าตอ้งการอะไรแลว้ สิง่ต่าง ๆ ก็จะเกดิขึน้ตามเวลาและชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 
สิง่ทีส่ําคญัทีส่ดุสําหรบัดฉัินคอืผูค้นทีอ่ยู่เคยีงขา้งเมือ่คณุเดนิตามภารกจิและเป้าหมายของคณุเอง" 

6. จูเลยีน โรเยอร ์(Julien Royer) เป็นเชฟและเจา้ของภตัตาคารฝร ัง่เศสสมยัใหม่ระดบัมชิลนิสามดาวอย่างโอเด็ตต ์(Odette) 
ทีห่อศลิป์สงิคโปร ์โอเด็ตตก์อ่ตัง้ขึน้ดว้ยความรว่มมอืกบัเดอะ โล แอนด ์บโีฮลด ์กรุป๊ (The Lo & Behold Group) 
นําเสนอเมนูอาหารทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ตามความเคารพทีเ่ชฟจเูลยีนมตี่อฤดกูาล สภาพอากาศ 
และงานฝีมอืจากผูส้รา้งสรรคผ์ลงานบูตกิทัว่โลก เชฟจเูลยีนตัง้ช ือ่รา้นว่าโอเด็ตตเ์พือ่ระลกึถงึคณุยายของเชฟจเูลยีนเอง 
ซึง่คณุยายเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลกบัเขามากทัง้ในเร ือ่งชวีติและการทํางานในครวั 
โดยเขาไดก้ลา่วถงึเชฟรุน่ใหม่ว่า "ผูค้นทีค่ณุพบเจอมาตลอดทางมบีทบาทสําคญักบัการเตบิโตของคณุ อย่าหยุดเรยีนรูจ้ากเพือ่น ๆ 
หุน้ส่วน ซพัพลายเออร ์ผูร้ว่มงาน และผูส้รา้งสรรคผ์ลงานรายอืน่ ๆ การเปิดมุมมองทีม่ตี่อโลกและเปิดรบัมมุมองใหม ่ๆ 
อยู่ตลอดเวลาเป็นเร ือ่งสําคญั และเชฟจะยิง่ใหญ่ไดก้็ตอ้งอาศยัทมีทีย่อดเยีย่มซึง่คอยสนับสนุนและเชือ่ในตวัของเชฟเอง 
โดยทํางานรว่มกนัอย่างเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวเพือ่สรา้งประสบการณอ์นัยอดเยีย่มใหแ้ขกของเรา" 

7. แนนซ ีซลิเวอรต์นั (Nancy Silverton) เป็นเชฟ ชา่งทําขนม และผูเ้ขยีนชาวอเมรกินั ซึง่ควา้รางวลัเชฟยอดเยีย่ม 
(Outstanding Chef Award) จากมูลนิธเิจมส ์เบยีรด์ (James Beard Foundation) มาไดเ้มือ่ปี 2557 
จากบทบาทในการทําใหข้นมปังซาวโดวจแ์ละขนมปังทําดว้ยมอื (artisan bread) เป็นทีนิ่ยมในสหรฐั 
เชฟแนนซเีป็นเจา้ของรว่มของรา้นอาหารระดบัมชิลนิอย่างออสเตอเรยี มอซซา (Osteria Mozza) เชน่เดยีวกบัรา้นพซิเซอเรยี 



มอซซา (Pizzeria Mozza), มอซซา2โก (Mozza2Go), ช ิสปัคกา (chi SPACCA), ปิซเซตต ์(Pizzette) และเดอะ แบรชิ (The 
Barish) ในลอสแอนเจลสิ เชฟแนนซไีดใ้หข้อ้แนะนําแกเ่ชฟรุน่ใหม่ว่า "ดฉัินรูว้่าตวัเองตอ้งการอะไรตัง้แต่แรก ๆ และยงัจาํวนัน้ันไดด้ ี
วนัน้ันดฉัินกาํลงัทําเมนูงา่ย ๆ อย่างเลนทลิโลฟ หรอืผกัน่ึงและชสีเยิม้ โดยอ่านสตูรแลว้กท็ํา ในมอืมมีดีเชฟ คู่มอืทําอาหารเปิดอา้อยู่ 
แลว้ดฉัินกค็ดิไดเ้ลยว่า 'ฉันตอ้งการทําสิง่นี'้ และตัง้แต่น้ัน ดฉัินกไ็ม่เคยหนัเหไปเดนิทางอืน่ การเป็นเชฟตอ้งทํางานหนักมากจรงิ ๆ 
เสน้ทางอาชพีนีจ้ะเร ิม่ไดก้็ต่อเมือ่ใจรกัเท่าน้ัน" 

การแข่งขนัซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ 
อคาเดม ีจะเปิดโอกาสทีห่าจากทีไ่หนไมไ่ดใ้หก้บัเชฟรุน่ใหม่ในการรว่มเป็นส่วนหน่ึงในซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ 
อคาเดม ีซึง่เป็นชมุชนทีเ่ป่ียมไปดว้ยแรงบนัดาลใจ ใหเ้ชฟไดม้โีอกาสพบปะกบับุคคลทีท่รงอทิธพิลและมชี ือ่เสยีงมากเป็นอนัดบัตน้ ๆ 
ในโลกการทําอาหาร และเขา้รว่มโครงการใหค้วามรู ้ใหค้ําปรกึษา และโอกาสในการเขา้มามปีระสบการณใ์นสายงานนี ้
เชฟหนุ่มสาวอายุไม่เกนิ 30 ปีจะมโีอกาสลงทะเบยีนเขา้รว่มในการแข่งขนัซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีประจาํปี 2565-
2566 ลงทะเบยีนไดท้ี ่www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com จนถงึวนัที ่30 มถุินายน 
2565 เพยีงใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเองและหนา้ทีก่ารงานของตน พรอ้มส่งสตูรอาหารจานเด็ดทีส่ะทอ้นถงึวสิยัทศัน ์ทกัษะ 
และความคดิสรา้งสรรคข์องเชฟเจา้ของเมนู  การตดัสนิรอบแรกเหมอืนการแข่งขนัคร ัง้กอ่น ๆ  
ผลงานทีส่่งเขา้มาจะถกูประเมนิโดยโรงเรยีนสอนทําอาหารอติาเลยีน (International School of Italian Culinary Arts 
หรอื ALMA) ซึง่จะทาํหนา้ทีค่ดัเลอืกเชฟรุน่ใหม่เพือ่ลงแขง่ในรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาคตามทีต่ ัง้ของเชฟแต่ละราย ซึง่มที ัง้หมด 
15 ภมูภิาคดว้ยกนั การแข่งขนัระดบัภมูภิาคจะมขีึน้ทัว่โลกในคร ึง่หลงัของปี 2565 

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีไดท้ี ่www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com 

เกีย่วกบัซาน เพลลกีรโีน และอควา ปานน่า 

ซาน เพลลกีรโีน (S.Pellegrino), อควา ปานน่า (Acqua Panna) และซาน เพลลกีรโีน อติาเลยีน สปารค์ลงิ ดรงิคส์ 
(Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks) เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ระหว่างประเทศของซาน เพลลกีรโีน เอส พ ีเอ 
(Sanpellegrino S.p.A.) ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีผลติภณัฑเ์หล่านีว้างจาํหน่ายในกว่า 150 ประเทศ 
ผ่านสาขาและตวัแทนจาํหน่าย 5 ทวปี โดยแสดงใหเ้ห็นความเป็นเลศิดา้นคณุภาพจากตน้กาํเนิด 
และถ่ายทอดความเป็นอติาเลยีนออกไปทัว่โลกไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ ในฐานะสญัลกัษณแ์ห่งความน่าอภริมย ์สขุภาพ 
และความเป็นอยู่ทีด่ ีซาน เพลลกีรโีน เอส พ ีเอ กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2442 และเป็นบรษิทัภาคอตุสาหกรรมเคร ือ่งดืม่ระดบัช ัน้นําของอติาล ี
ทีค่รอบคลมุทัง้น้ําแร ่เคร ือ่งดืม่เรยีกน้ําย่อยทีไ่รแ้อลกอฮอล ์เคร ือ่งดืม่ และชาเย็น ในฐานะผูผ้ลติน้ําแรร่ายใหญ่ของอติาลน้ัีน 
บรษิทัมคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาสิง่ทีด่ทีีส่ดุสําหรบัโลกใบนี ้
และทาํงานอย่างมคีวามรบัผดิชอบและมุง่มั่นเพือ่ใหแ้น่ใจว่าทรพัยากรนีจ้ะมอีนาคตทีย่ ัง่ยนื 

รปูภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1840622/S_Pellegrino_Seven_Sages.jpg 

  

 

ซาน เพลลกีรโีน เอส พ ีเอ บารบ์ารา ดามโีก (Barbara D'Amico) – อเีมล: Barbara.DAmico@waters.nestle.com ว ีอาร ์
โซเชยีล (We Are Social) ซาบรนิา วารลัโด (Sabrina Varaldo) – อเีมล: sabrina.varaldo@wearesocial.net  
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