
กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
 “Becoming and creating impact as a creative city”  

 

โดย จังหวัดเพชรบุรี  

“เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” 

Phetchaburi Creative City of Gastronomy 

Knowledge exchange on  

“Becoming and creating impact as a creative city” 
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การขับเคลื่อนของจังหวัดเพชรบุรี 

Phetchaburi honoured with UNESCO 
Creative City of Gastronomy status on 

November 2021 

1. Phetchaburi and 
the action to drive  
the creative city of 

gastronomy  2 



บรรจุการขับเคลื่อนเมือง
สร้างสรรค์ด้านอาหารไว้ใน

แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

Phetchaburi and the action to drive the creative city of gastronomy  

1) Set the Creative 
City of Gastronomy as 
one of the crucial 
entities into the 
Phetchaburi provincial 
strategic plan  

2022-2025 

 

1. Set the policy 

2. Merge awareness building and PR 

3. Run projects 

4. Exchange knowledge and experience 

5. Build network and project interoperation 

6. Promote research and academic related 
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ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเพชรบุรี
เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ  
ทั้งการขอความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยขอให้มีเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

อาหารเข้าไปอยู่ด้วย  

2) Publicize and create awareness of 
Phetchaburi Creative City of Gastronomy 
through different channels; as well as getting 
the cooperation from various sectors to 
incorporate gastronomy into their functions. 
   

Phetchaburi and the action to drive the creative city of gastronomy  
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ผสมผสานเรื่อง
อาหารและ

วัฒนธรรมที่โดด
เด่นของจังหวัด

เพชรบุรี 
เข้าด้วยกัน  

3) Integrate the gastronomy 
with Phetchaburi culture  

Phetchaburi and the action to drive the creative city of gastronomy  
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เข้าร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับเมือง
สร้างสรรค์อื่น ๆ ทั้งใน

ประเทศ 
และต่างประเทศ  

4) Attending knowledge exchange 
sessions with UCCN; join cities both 
in Thailand and aboard 

Phetchaburi and the action to drive the creative city of gastronomy  
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Becoming a 

Creative 

City 

Image of Creative City 

Body of 

knowledge 

Human resource/ team/ 

network/ partner 

Management 

• CC Marketing 
• CC public relations 
• CC tourism 

• Learning in CC 
• Education in CC 

• CC asset 
• CC cultural asset 
• Creative economy 

1 

2 

3 

4 

ภาพลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ 

คน/ทมี/เครือข่าย/ภาคี 

การบริหาร 

องค์ความรู้ ภูมิปัญญา 



Impact ท่ีจังหวัดเพชรบุรีได้รับจากการเป็น 
เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 

2. Phetchaburi 
and the impact 

of becoming 
the creative city 
of gastronomy  
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   เกิดการตื่นตัวของ
ประชาชน 

ภายในจังหวัดเพชรบุรี 

เกิดความร่วมไม้ร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนในจังหวัด 

1) Phetchaburi citizens 
are aware of as well as 
proud of their local 
resources 2) A remarkable cooperation 

from entire sectors within the 
province 
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เกิดการให้คุณค่ากับอาหารดั้งเดิม
ของจังหวัดมากยิ่งขึ้น  

และเกิดการต่อยอดพัฒนา
เมนูอาหาร 3) Upraise the value of traditional 

cuisine, cultural roots,  as well as 
inspire culinary creative menu  
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เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของจังหวัดเพชรบุรีให้

เป็น 
ที่สนใจจากนักท่องเที่ยว

ต่างชาตมิากขึ้น  
4) Increase the competitiveness of 
Phetchaburi in drawing inbound 
tourists 
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จ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีประจ าเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2564 2565 

รายได้รวม : รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย รวมกับรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 
ที่มา : กองเศรษฐกจิการทอ่งเท่ียวและกีฬา  กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

Phetchaburi tourism income 

Jan-Dec 2021  Jan-Dec 2022 (+ 174.01%)    
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Creating 

Impact as a 

Creative City 

Gathering/ 

study/research 

To benefit people through 

an entire value chain 

Creative economy  

Creative space  

• Preserve • Enhance True success 

does not come 

in the form of 

awards, but the 

benefit of 

citizens !! 

1 

2 3 

การกระจายห่วงโซ ่คุณค่า 

ผลประโยชน์ได้แก่ประชาชน 

สร้างสรรค์ ต่อยอด  
(เศรษฐกิจ ย่านสร้างสรรค์) 

รวบรวม/ศกึษา/วจิัย  
เพื่อสืบสาน รักษา 
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Thank you. 
Current major challenges: 

1. To support a sustainable and self-
reliance community.  

2. To run the activity called “One 
district, One creative space” 
 
 

ความท้าทาย 

1. การสร้างความยั่งยนื 
พึ่งตนเองด้วยชุมชน
เข้มแข็ง 
2. การจัดสรร 1 อ าเภอ 
1 พื้นที่สร้างสรรค์ 
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