
พรสวรรคไ์ม่มเีพศ: ซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีเปิดตวัซรีสีก์ารสมัมนาผ่านเว็บโฉมใหม ่
มุ่งถกแนวทางสรา้งวงการทําอาหารทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทยีมมากขึน้ 

มิลาน, 23 พฤศจกิายน 2565 /PRNewswire/ -- พรสวรรคอ์นัหลากหลายเป็นค่านิยมของซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ี
(S.Pellegrino Young Chef Academy) ชมุชนทีส่รา้งแรงบนัดาลใจซึง่ก่อตัง้โดยซาน เพลลกีรโีน (S.Pellegrino) 
เพือ่มุ่งบม่เพาะเชฟรุน่ใหม่ทีม่ีวสิยัทศัน ์ดงันั้น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการนี ้
แบรนดนํ์้าแรอ่ดัลมช ัน้นํานีจ้งึขอนําเสนอ "การขบัเคลือ่นความสมดุลทางเพศในครวั" (Driving gender balance in 
kitchens) ฟอรมัดจิทิลัเพือ่สรา้งความตระหนักเกีย่วกบัปัญหาความเหลือ่มลํา้ทางเพศภายในภาคอาหาร 

รบัชมข่าวประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบมลัตมิีเดยีไดท้ี:่  https://www.multivu.com/players/uk/9111251-the-talent-has-no-
gender-s-pellegrino-launches-webinar-series/ 

ตอนนีเ้รามาถงึไหนแลว้ในแง่ภาพแทนของผูห้ญงิในอุตสาหกรรมนี ้อะไรคอืรากเหงา้ของความเหลือ่มลํา้ทางเพศ 
ทําไมจงึจําเป็นตอ้งมีการเปลีย่นแปลง เราจะสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิความหลากหลายในรา้นอาหารไดอ้ย่างไรบา้ง ทัง้ 4 
ตอน ซึง่อยู่เว็บไซตข์องซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีพาสํารวจแง่มุมต่าง ๆ ของความเหลือ่มลํา้ทางเพศ 
พรอ้มสรุปแผนงานของการเปลีย่นแปลง 

นอกจากทอม เจนกนิส ์(Tom Jenkins) นักข่าวและโฆษกประจําซาน เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ี
ในฐานะผูดํ้าเนินรายการแลว้ บุคคลสําคญัของการอภปิรายว่าดว้ยวธิกีารสรา้งภาคส่วนทีเ่ป็นธรรมและมีภาพแทนมากขึน้ 
ประกอบดว้ย มาเรยี กานาบาล (Maria Canabal) นักข่าวระดบัรางวลั ผูก่้อตัง้และประธานปาราเบเร ฟอร ัม่ (Parabere 
Forum), วกิกี ้เลา (Vicky Lau) เชฟและเจา้ของกจิการรา้นมิชลนิระดบั 2 ดาวอย่างเทต ไดน่ิง รูม (Tate Dining Room) 
และโมรา (Mora) ในฮ่องกง, ครสิตนิา บาวเวอรแ์มน (Cristina 
Bowerman) เชฟหญงิหน่ึงเดยีวในกรุงโรมทีไ่ม่เพียงแต่กุมบงัเหยีนรา้นอาหารระดบัมิชลนิสตารท์ีก่ลาส ออสตาเรยี (Glass 
Hostaria) แต่ยงัควา้ 3 สอ้ม (Three Forks) จากกมัเบโร รอสโซ ่(Gambero Rosso) และนิโคไล นอรก์ารด ์(Nicolai 
Nørregaard) เชฟและเจา้ของรว่มของรา้นอาหารระดบัดาวมิชลนิอย่างกาโด (Kadeau) ในเมืองบอรน์โฮลม์ 
และกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

สาระสําคญัจากซรีสีก์ารสมัมนาผ่านเว็บ 

-  ครวัในฐานะคลบัของผูช้ าย 

คุณกานาบาล ซึง่เปิดดว้ยประวตัศิาสตรข์องอาหารสมยัใหม ่เนน้ยํา้ว่าในชว่งหลายปีทีผ่่านมา ระบบกองพล (brigade system) 
ในหอ้งครวัทีม่ีลกัษณะคลา้ยกองทพั ซึง่เชดิชผููช้ายและทศันคตเิหยยีดเพศไดผ้ลกัใหเ้ชฟหญงิกา้วถอยหลงั 
โดยเชฟหญงิมกัไม่ถูกยอมรบัและถูกนําเสนอ 

ดา้นเชฟชือ่ดงัไดย้นืยนัเร ือ่งนีเ้ชน่กนั โดยเชฟเลา กล่าวว่า "หากคุณดูรายชือ่ผูห้ญงิทีไ่ดร้บัรางวลัทัว่โลกแลว้ 
เกอืบทุกคนลว้นเป็นเจา้ของรา้นอาหาร สําหรบัเรา การเป็นอสิระเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะเปลีย่นแปลงระบบนีไ้ด ้
และแมจ้ะไมม่ีประสบการณ ์แต่เมือ่ฉันเร ิม่คนเดยีว ฉนัก็ไม่อยากผลติซํา้ระบอบทหารอนักา้วรา้ว 
ฉันไดเ้ลอืกและยงัคงคดัเลอืกคนทีส่งบ น่ิง และสมดุลต่อไป" 

เชฟนอรก์ารดต์ดัสนิใจทีจ่ะบรหิารครวัของเขาใหต่้างออกไป โดยไมอ่ดทนต่อนํ้าเสยีงทีดุ่ดนั การตะโกน และความตงึเครยีด 
ขณะทีเ่ชฟบาวเวอรแ์มนเสรมิว่า "ฉนัมกัเป็นคนตดัสนิใจในขัน้สุดทา้ยเสมอ 
แต่ฉันเรยีนรูจ้ากเชฟชายว่าตอ้งอ่อนโยนและใหเ้กยีรต"ิ 

-  ปัญหาภาพแทนของเชฟหญงิในส ือ่อาหาร คณะกรรมการ  และตามอเีวนต  ์

เมือ่คน้หาคําว่า "เชฟชือ่ดงั" ทางออนไลน ์ภาพทีป่รากฏมกัจะเป็นผูช้าย แต่เชฟคนแรกทีไ่ดร้บัรางวลัดาวมิชลนิ 3 ดาว ถงึ 2 คร ัง้ 
กลบัเป็นผูห้ญงิ ซึง่ก็คอื อชุเชนี บราซเิย (Eugènie Brazier) เมือ่ปี 2476 

https://www.google.com/url?q=https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/&source=gmail-html&ust=1667982665606000&usg=AOvVaw3vooedE24qw0784Glymqbx
https://www.multivu.com/players/uk/9111251-the-talent-has-no-gender-s-pellegrino-launches-webinar-series/
https://www.multivu.com/players/uk/9111251-the-talent-has-no-gender-s-pellegrino-launches-webinar-series/
https://www.google.com/url?q=http://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/&source=gmail-html&ust=1667982665606000&usg=AOvVaw10Qzd5OX6QhpKv6hlMypDk


"น่ีเป็นขอ้พิสูจนว่์าผูห้ญงิในครวัระดบัสูงไม่ใชป่รากฏการณท์ีเ่พิง่เกดิขึน้" กานาบาล เนน้ยํา้ "แต่ปัจจุบนั 
พวกเธอไดร้บัค่าจา้งนอ้ยกว่าเพือ่นรว่มงานทีเ่ป็นผูช้าย 28% และหาก 93% ของการทําอาหารในบา้นเป็นอภสิทิธิข์องผูห้ญงิ 
หาก 48% ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนโรงเรยีนสอนทําอาหารเป็นผูห้ญงิ และโดยเฉพาะอย่างยิง่หาก 55% 
ของประชากรโลกเป็นผูห้ญงิ ยงัมีความจําเป็นอกีหรอืไม่ทีจ่ะตอ้งแยกความแตกต่างระหว่างเชฟชายกบัเชฟหญงิ 
พรสวรรคน์ัน้ไม่มีเพศ เรากําหนดพรสวรรคใ์นรูปทรงของผูห้ญงิ หรอืเรากําหนดพรสวรรคใ์นรูปทรงของผูช้ายกนัมากกว่า" 

เชฟเลา กล่าวว่า "ฉันมกัจะรูส้กึว่าถูกสมัภาษณใ์นฐานะผูห้ญงิคนหน่ึง 
ถูกขอใหแ้สดงความเห็นในฐานะเชฟหญงิและเจา้ของทีเ่ป็นผูห้ญงิ ราวกบัว่ามีความแตกต่างกบัผูช้าย และราวกบัว่างานของฉัน 
เสน้ทางของฉนัไมม่ีความสําคญัในตวัมนัเอง" นอกจากนี ้คุณบาวเวอรแ์มน 
ไดแ้บ่งบนัประสบการณข์องเธอเกีย่วกบัการจ่ายค่าจา้งทีไ่ม่เท่าเทยีมว่า "ฉันรูส้กึว่าฉนัเป็นตวัเลอืกทีส่องสําหรบัหลายกจิกรรม 
ผูท้ีจ่ดังานเทศกาล งานอเีวนต ์หรอืฟอรมั ต่างมองหาผูห้ญงิ โดยไมไ่ดคํ้านึงจากความสามารถหรอืจากเสน้ทางของเธอ 
แต่จากการเป็นผูห้ญงิเท่านัน้ และปฎบิตัต่ิอเราราวกบัแทนกนัได"้ บาวเวอรแ์มนเสรมิว่า 
"ผูห้ญงิจะไดร้บัขอ้เสนอค่าตวันอ้ยกว่าผูช้ายประมาณ 20% และขอ้เสนอจะลดลงทุกคร ัง้ทีเ่รายา้ยไปอนัดบัทีส่องในรายการ" 

ตามขอ้พิสูจนนี์ ้แขกทีเ่ป็นผูห้ญงิในอเีวนตต่์าง ๆ ลว้นมีสดัส่วนเล็กนอ้ยอย่างเห็นไดช้ดั ยกเวน้คณะผูต้ดัสนิของการแข่งขนัซาน 
เพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดมี ซึง่ 57% เป็นผูห้ญงิ 

-  การพฒั นาสมดุลช วีติท ํางานเป็นวตัถุประสงคร์ ว่มกนั 

เลา เบาเวอรแ์มน และนอรก์ารด ์เห็นพอ้งกนัว่าตอ้งกําจดัภาพเหมารวมในครวั 

การทํางานในภาคบรกิารเป็นสิง่ทีท่า้ทายสําหรบัคนทุกเพศ 
และทุกคนรูส้กึถงึความจําเป็นทีต่อ้งหาโซลูชนัทีย่ดืหยุ่นสําหรบัระบบกองพล และพฒันาสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัการทํางาน 

ทอม เจนกนิส ์แสดงความเห็นว่า "เราตระหนักดว่ีาการทําอาหารอาจเป็นอุตสาหกรรมทีท่า้ทายสาํหรบัเชฟหญงิ 
และพวกเธอมกัจะถูกมองขา้ม ดว้ยเหตุนี ้
เราจงึรูส้กึภูมิใจอย่างมากกบัโครงการเว็บบนิารท์ีเ่ป็นหน่ึงในกจิกรรมการศกึษาของอคาเดมีของเรา 
เพือ่ชปูระเด็นเร ือ่งความสมดุลทางเพศมาเป็นศูนยก์ลางของการอภปิราย เผยแพรแ่นวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัความเท่าเทยีม 
และเสนอแรงบนัดาลใจใหแ้ก่เชฟหญงิรุน่ใหม่ในการพฒันาวชิาชพี" 

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 พี เอ 
(Sanpellegrino S.p.A.) ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่มืองมิลาน ประเทศอติาล ีผลติภณัฑเ์หล่านีว้างจําหน่ายในกว่า 150 ประเทศ 
ผ่านสาขาและตวัแทนจําหน่าย 5 ทวปี โดยแสดงใหเ้หน็ความเป็นเลศิดา้นคุณภาพจากตน้กําเนิด 
และถ่ายทอดความเป็นอติาเลยีนออกไปทั่วโลกไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ ในฐานะสญัลกัษณแ์ห่งความน่าอภริมย ์สุขภาพ 
และความเป็นอยู่ทีด่ ีซาน เพลลกีรโีน เอส พี เอ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2442 
และเป็นบรษิทัภาคอุตสาหกรรมเคร ือ่งดืม่ระดบัช ัน้นําของอติาล ีทีค่รอบคลมุทัง้นํ้าแร ่เคร ือ่งดืม่เรยีกนํ้าย่อยทีไ่รแ้อลกอฮอล ์
และเคร ือ่งดืม่ 

ซาน เพลลกีรโีน มีความมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาสิง่ทีด่ทีีสุ่ดสําหรบัโลกใบนี ้
และทํางานอย่างมคีวามรบัผิดชอบและมุ่งมัน่เพือ่ใหแ้น่ใจว่าทรพัยากรนีจ้ะมีอนาคตทีย่ ั่งยนื 

วดิโีอ - https://mma.prnewswire.com/media/1940489/S_Pellegrino_Gender_Balance.mp4 
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1940487/S_Pellegrino_diverse_talent.jpg 
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