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กรอบการทาแผนที่นาทาง (Roadmap)
เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก
(Phetchaburi the UNESCO Creative City Network of Gastronomy)
แผนที่นาทาง (Roadmap) อาจเรียกได้ว่าเป็นแผนแม่บทหรือธรรมนูญในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้าน
อาหารของจังหวัด ซึ่งในเบื้องต้นจังหวัดได้มีการเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเพิ่มเติมจาก
แผนพัฒนาจังหวัดเดิมที่มี 3 ข้อเป็น 4 ข้อแล้ว การจัดทา Roadmap มีกระบวนการในการจัดทาหลายขั้นตอน และมี
ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ในพื้นที่มาร่วมมือในการจัดทาผ่านกระบวนการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น (Brain Storming) และการประชุม
ปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกจะเป็นการระดมความคิดเห็นและการหาข้อสรุปเพื่อเป็นกรอบ
ในการทางานและอีก 3 ครั้งเป็นการทา Workshop ร่วมกัน (รวมเทคนิคอื่นๆ ในการจัดทา เช่น การทบทวนเอกสาร การ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและkey Informants การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Observation ตามความจาเป็น)
ทั้งนี้ การกาหนดสาระต่างๆ ใน Roadmap นอกจากจะจัดทาภายใต้สภาพการณ์และบริบทของพื้นที่แล้ว ยัง
ต้องควบเอา Criteria ต่างๆ ที่เป็นข้อกาหนดในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO (ตรวจสอบ UCCN Membership
Guidline) รวมเข้ามาด้วย การเตรียมรับการประเมินกรอบเวลาของยูเนสโกคือ 4 ปีเพื่อการคงสถานะ UCCN Member
และที่สาคัญที่ขาดไม่ได้คือจะต้องผนวกเอาสิ่งที่เมืองได้ Commit กับ UNESCO ไว้ในใบสมัครที่ได้Submit ไปแล้ว (เช่น
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนหลากหลายกลุ่ม (Public Hearing) กระจายในพื้นที่ 8 อาเภอ รวมจานวน
ผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน เป็นต้น)
เบื้องต้น คณะทางานกาหนดส่วนประกอบของ Roadmap ประกอบด้วยแผนงานสาคัญ 2 แผนหลัก ได้แก่ 1)
แผนยุทธศาสตร์เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 2565-2570 (ใช้กรอบเวลาตามปีงบประมาณเป็นตัวแบ่ง ) เป็นแผน
ระยะยาว 6 ปี ทั้งนี้ เพื่อสอดรับกับการสิ้นสุดของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และเป็นระยะ
ครึ่งทางของยุทธศาสตร์ชาติและ 2) แผนการดาเนินงานเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ เป็นแผนระยะสั้น 1 ปี ตุลคม 2564กันยายน 2564
ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่ที่ ศธ.มีมติส่งเพชรบุรีไปยูเนสโกใน
ปลายเดือนมิถุนายน 2564 แผนงานต่างๆ ที่จะดาเนินการ จึงกาหนดขึ้นตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ไปจนสิ้นสุด
ระยะเวลาของ Roadmap ในปี 2570 คณะทางานได้จัดเตรียม (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วน กรกฎาคม 2564ตุลาคม 2564 เป็นเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมในระยะเร่งด่วนโดยเฉพาะงาน
ประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้พร้อมทั้งกาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละภาระงาน ซึ่งเป็นระยะที่จังหวัด
เพชรบุรีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเสนอตัวไปเป็นเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก (UCCN) ร่วมกับจังหวัด
เชียงราย
จากการที่การจัดทาแผนต่างๆ คณะทางานได้ยึดกรอบเวลาของปีงบประมาณเป็นตัวตั้ง แผนเร่งด่วนจึงมีส่วนที่
คาบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ 1 ปีในเดือนตุลาคม 2564 ด้วย ในเบื้องต้นคณะทางานได้กาหนดชื่อแผนงานไว้ ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 2565-2570 ( Phetchaburi The UNESCO Creative
City of Gastronomy Strategic Plan 2022-2027)
2. แผนการดาเนินงานเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ระยะ 1 ปี ประจาปีงบ
งบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) Action Plan PUCCN period October 2021-Sebtember 2022)
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** แผนปฏิบั ติการเร่งด่ วนเพชรบุรี เมือ งสร้ างสรรค์ ด้า นอาหารของยูเ นสโก กรอบระยะเวลา กรกฎาคม กันยายน 2564 เป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่จะต้องรีบดาเนินการ จะไม่ใช่ส่วนประกอบของ PUCCN Roadmap แต่
คณะทางานฯ จะสนับสนุนเป็น Moderator ในการจัดทา**
ดังนั้น 3 แผนฯ จะครอบคลุมการดาเนินงาน ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564-กันยายน 2570
โดย
1) แผนปฏิบัติการเร่งด่วนครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม-ตุลาคม 2564
2) แผนการดาเนินงาน PUCCN ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ตุลาคม 2564-กันยายน
2565 **มีคาบเกี่ยวกันในเดือนตค. 64**
3) แผนยุทธศาสตร์ PUCCN ตั้งแต่ ตุลาคม 2565-กันยายน 2570

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร Phetchaburi The UNESCO Creative
City of Gastronomy Strategic Plan
กรอบแนวคิดเบื้องต้นสาหรับองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ กาหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นจุดตั้งต้ นของ
การระดมความเห็นและร่วมกันทาการระดมสมองและประชุมปฏิบัติการต่อไป ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกิจกรรมสาคัญต่างๆ เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งกาหนดตัวหน่วยงาน
ผู้รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การในแต่ ล ะกิ จกรรม ยุ ทธศาสตร์ เ พชรบุ รี เ มื องสร้ า งสรรค์ ด้ า นอาหาร 4 ยุท ธศาสตร์ ที่
คณะทางานกาหนดเป็นกรอบตั้งต้น (เป็นตุ๊กตาให้มาคิดร่วมกันต่อ) ประกอบด้วย
1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ
ยูเนสโก (Sustainable Economic Development from Creative Tourism and being UNESCO Creative Citiy
of Gastronomy)
2. การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานมรดกทางวั ฒ นธรรมด้ า นอาหารและด้ า นอื่ น ๆ ผ่ า นสถาบั น การศึ ก ษาทั้ งในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศรัย กลุ่ม /สมาคม/ชมรมและผ่านกลไกอื่นๆ (Conservation of Cultural
heritage in Gastronomy and other areas through Formal, Informal Education, Life Long Learning and
through other Mechanism)
3. การพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมทั้งของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ
(Developing the Quality of Food to Meet the Standards and being Popular with both domestic and
international Consumers)
4. การสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เพื่อให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน (Creating Awareness and Public Relations of Phetchaburi UNESCO Creative
Cities Network of Gastronomy to Create the Power to Drive from all Sectors.
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก Phetchaburi The UNESCO Creative City of Gastronomy
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั (KPIs)

กลยุทธ์

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ ยูเนสโก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารและด้านอื่นๆ ผ่าน
สถาบันการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศรัย กลุ่ม/
สมาคม/ชมรมและผ่านกลไกอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ท3ี่ การพัฒนาคุณภาพการผลิต อาหารให้ได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมทั้งของ
ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการรับรูแ้ ละการประชาสัมพันธ์เพชรบุรเี มืองสร้างสรรค์ด้าน
อาหารของยูเนสโก เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน
(ร่าง) แผนการดาเนินงานเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ระยะ 1 ปีประจาปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม2564-กันยายน 2565)
กิจกรรม
Oct21 Nov21 Dec21 Jan22 Feb22 Mar22 Apr22 May22 Jun22 July22 Aug22 Sep22 Agent
1. งานประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้จาก
การเป็น UCCN
2. การผลิตสื่อ Content เพื่อการเผยแพร่
ทั้ง Online และ Offline
3. งานสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม อาหาร
ผสานศิลป์
4. การตลาด การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและ
การใช้ประโยชน์จาก การเป็น UCCN
5. กิจกรรมอื่นๆ ตาม Roadmap,
Commitment, UCCN Membership
Guidline,Unesco Criteria
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ระยะเร่งด่วน Action Plan for PUCCN from July-October 2021 Urgent Phase
ที่
กิจกรรม
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
ผู้รับผิดชอบ
1 งานสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ (Mass com/PR)
งานกิจกรรมและงานสื่อสารออฟไลน์
1.1 ประชุมและแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนเพชรบุรี
√
เมืองสร้างสรรค์ ระยะเร่งด่วน
1.2 พัฒนาปรับปรุง Logo ที่ มศก.จัดประกวด ให้
√ √
สามารถเป็นตัวแทนคุณค่าและอัตลักษณ์เพชรบุรีเมือง
สร้างสรรค์ด้านอาหาร มีความเป็นสากลเพื่อสื่อสารไปยัง
สาธารณะทั้งในประเทศและนานาชาติ
1.3 จัดทาป้ายคัทเอ๊าท์ไวนิล ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
√ √ √ √
ตามพื้นที่ซึ่งสามารถติดตั้งได้ เพื่อกระจายทั้ง 8 อาเภอ
เช่น บิลบอร์ดของจังหวัด ป้ายตามหน่วยงานราชการ
ประสานความร่วมมือในการใช้พื้นที่ตามจุดที่มีการทา
ป้ายไว้แล้วและอาจติดตั้งเพิ่ม สถานที่นันทนาการต่างๆ
อาจรวมถึงพื้นที่เอกชน
1.4 จัดทาใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ เพชรบุรีเมือง
√ √ √ √
สร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร (UCCN) สาหรับ
แจกจ่ายในจุดที่มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามา
1.5 ทาหนังสือถึงหน่วยงานราชการในจังหวัด เพื่อเข้ามา
√
ร่วมกันขับเคลื่อนเพชรุรีเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้าน
อาหาร
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ที่
กิจกรรม
1 งานสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ (Mass com/PR)
งานกิจกรรมและงานสื่อสารออฟไลน์
1.6 คณะทางานฯ เสวนา/จัดการพบปะแลกเปลี่ยน
สนทนากับบุคลากรของส่วนราชการตามอาเภอ ส่วนงาน
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
1.7 ขอความร่วมมือบ้านเรือนประชาขน บริษัท ห้างร้าน
ส่วนราชการ ดูแลความสะอาดและความสวยงามของ
สถานที่
1.8 จัดนิทรรศกาลเคลื่อนที่เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ไปยัง
สถานที่ซึ่งมีผู้คนผ่านจานวนมาก เช่น ตลาดนัด พลาซ่า
ชุมชน หมู่บ้านฯลฯ
1.9 จัดพื้นที่ Open Space ณ อุทยาน ร.4......
1.10 จัดแคมป์เยาวชน การประกวดเรียงความเพชรบุรี
เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร /ประกวดวาดภาพเกีย่ วกับ
เมืองเพชรบุรี ฯลฯ
1.11 จัดทาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์
ตามพื้นที่สาคัญที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการจานวนมาก
เช่น ศาลากลาง อาเภอ ฯลฯ
1.12 จัดทา Mapping จุดท่องเที่ยว วัตถุดิบอาหาร ร้าน
แหล่งผลิตอาหาร ฯลฯ

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

√ √ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

ผู้รับผิดชอบ
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ที่
กิจกรรม
งานสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ (Mass com/PR)
งานกิจกรรมและงานสื่อสารออฟไลน์
1.13 จัดเสวนา/ประชุม กลุม่ หน่วยงาน องค์กร ที่
เกี่ยวข้องกับด้านอาหารในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกัน
กาหนดกิจกรรมทั้งในระยะเร่งด่วนและ Roadmap
ระยะ 5 ปี
1.14 ทา Landmark เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ในจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวสาคัญ 3 จุด ได้แก่....
งานผลิตสื่อออนไลน์
1.15 พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับเว็บไซต์
www.Phetchaburicreativecity.com ให้เป็นระบบ 2
ภาษา มีความน่าสนใจ ทันสมัย มีเนื้อหาและข่าวสาร
ข้อมูล เพื่อสื่อสารกับสาธารณะ มี Content ทั้งบทความ
เนื้อหา สาระ เรื่องราว ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูด
ให้คนเข้าไปดูและเกิด Movement ในหน้าเว็บไซต์
1.16 พัฒนา Face book page/เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่อง
เมืองเพ็ชร์ ให้เป็นระบบ 2 ภาษา เพื่อรองรับการ
ตรวจสอบจาก UNESCO และสื่อสารในระดับสากล
พัฒนาเนื้อหาและข่าวสาร มี Content ทั้งการเล่าเรื่อง
(Story telling) ข้อเขียน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิ
ทัศน์ เพื่อดึงดูดให้คนเข้าไปดู ไป Follows

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

√

√ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ผู้รับผิดชอบ
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ที่
กิจกรรม
งานสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ (Mass com/PR)
งานผลิตสื่อออนไลน์
1.17 จัดทา E-Book เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
ด้านอาหาร (Gastronomy)
1.18 ประสานงานนักวิชาการ ผู้เชีย่ วชาญ ผู้รอบรู้
เกี่ยวกับเมืองเพ็ชร์ บล็อกเกอร์ Influencer เพื่อร่วมกัน
ผลิตบทความ ข้อเขียน เรื่องเล่า เกี่ยวคุณค่าและอัต
ลักษณ์ของเมืองเพ็ชร์ การเป็นเมืองสร้างสรรค์
ของยูเนสโกด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรี และเมือง
สร้างสรรค์ต่างๆ ของยูเนสโก ฯลฯ
1.19 งานผลิตภาพถ่ายเป็นคลังภาพ ทั้งจัดทาขึ้นใหม่และ
ประสานไปยังชมรมกลุม่ ช่างภาพที่มีการบันทึกภาพเมือง
เพ็ชร์สวยงามมาใช้ในการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ
1.20 งานผลิตวิดีทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพชรบุรีเมือง
สร้างสรรค์ และเรื่องราวของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งสั้น-ยาว
เพื่อเป็น Content ในการเผยแพร่ในเว็บไซต์ Facebook
page Youtube Channel จอ LED และสื่อมวลชน
ออนไลน์อื่นๆ

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ผู้รับผิดชอบ
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ที่
กิจกรรม
กรกฎาคม
งานสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ (Mass com/PR)
การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเมื่อจังหวัดเพชรบุรเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
1.21 งานแถลงข่าว Phetchaburi Creative City of
Gastronomy (Press Release) ระหว่างรอและเมื่อ
ทราบผลประกาศ
1.21 งาน Grand Opening Phetchaburi Creative City
of Gastronomy
1.22 งานเปิดตัวถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน)
1.23 กิจกรรมเฉลิมฉลองทั่วเมือง ........
2 กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารจังหวัดเพชรบุรี
2.1 กิจกรรม “ค้นหาตารับอาหารเด่น” โดยให้แต่ละพื้นที่
รวบรวมแม่ครัวที่มีความสามารถมานาเสนอเมนูเด่นใน
ลักษณะจัดเป็นสารับ เขียนวิธีทาโดยละเอียด ถ่ายทาวิดีโอ
ไว้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสืบสานอาหารเมืองเพ็ชร์ จัด
ทั่วทั้ง 8 อาเภอ อาจพิจารณาร่วมกับหมู่บ้านท่องเที่ยว
Otop นวัติวิถี และหมู่บา้ นอื่นๆ ทีม่ ีความโดดเด่นด้าน
อาหาร
2.2 จัดประกวดการออกการทาเซรามิก และวัสดุอื่นๆ สาหรับ
เป็นสารับอาหารภายใต้อัตลักษณ์เมืองเพ็ชร์
2.3 รวบรวม พ่อครัว แม่ครัว นักปรุงอาหารทั้งระดับท้องถิ่น
และตามโรงแรม รีสอร์ท มารวมตัวเพื่อร่วมทากิจกรรม ได้แก่
“ประกวดเมนูเด็ดของจังหวัดเพชรบุรี” เช่น ทอดมันขนมจีน
ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยวน้าแดง แกงหัวตาล ขนมหม้อแกงต้นตารับ
ขนมตาลฯลฯ

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ

√ พย.64

√ พย.-ธค. 64
√

√ √ √ √

√ √
√
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ที่
กิจกรรม
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
2 กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารจังหวัดเพชรบุรี
2.4 รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ตัวแทนจาก
√ √ √ √
สถานศึกษา พ่อครัว แม่ครัวทั้งตามโรงแรมและท้องถิ่น
ร่วมกันพัฒนา หลักสูตรเพื่อสอนการทาอาหารเมืองเพ็ชร์
ในสถานที่ สาธารณะ (เน้นการทาแบบดั้งเดิม)
2.5 งานประกวด “การพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ” โดยใช้
√
วัตถุดิบในเมืองเพชรบุรี
3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและศูนย์ขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ (PUCCN Centre)
3.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและศูนย์ขับเคลื่อนเพชรบุรเี มือง
√ √ √ √
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เมืองสร้างสรรค์ต่างๆ (PUCCN Centre)
3.2 จัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารเมืองเพ็ชร์
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
เมนูอาหารตารับเมืองเพ็ชร์ อาจประสานความร่วมมือกับ
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พ่อครัว แม่ครัว ทั้งมือ
อาชีพและพ่อครัว แม่ครัวท้องถิ่นร่วมกันทางาน โดยจัดใน
สถานที่ซึ่งมีความเหมาะสม เพื่อจัดสอนทาอาหารตารับ
เมืองเพ็ชร์ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (หรือ สัปดาห์ที่ 2 และ 4
ของเดือน) เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรุบรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สนับสนุนโครงการโดย อพท.(องค์การมหาชน)

ภารกิจ ที่คณะท างานฯ จะต้อ งดาเนิ นการให้ลุล่ วงภายใต้ กรอบวั ตถุป ระสงค์ และขอบเขตของการดาเนิ น
โครงการกาหนดไว้โดยย่อ ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนที่นาทาง (Roadmap) ของเมืองเพชรบุรีสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
UNESCO ให้เกิดเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของ อพท. ตามพระราชกฤษฎีกาและเมืองในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO
2. เพื่อกาหนดแนวทางและทิศทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนของเมืองสู่ การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
ยูเนสโกและให้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
3. เพื่อสนับสนุนและยกระดับของเมืองให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ของยูเนสโก

ขอบเขตของการดาเนินโครงการ 8 ข้อ (โดยสังเขป)
1. จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อกาหนดการจ้าง งานงวด 1 อพท.ตรวจรับเมื่อ 15 กค.ที่ผ่านมา
2. จัดทาแผนที่นาทาง (Roadmap) เมืองเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ระยะ 5 ปี (เป็นภารกิจ
สาคัญใน TOR ที่จะต้องร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาเพื่อเป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนเพชรบุรีเมือง
สร้างสรรค์ตลอด 5 ปี (ที่วันนี้จะนาเสนอกรอบงาน Roadmap ที่ คณะทางานเตรียมในเบื้องต้นในประชุมวันที่ 19 กค.นี)้
3. ดาเนินการกรอกใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เพชรบุรีได้ยื่นใบสมัครไปแล้วในระยะเริ่ม
โครงการนี้ กรณีเมืองผ่านการคัดเลือกเป็น UCCN ก็จะดาเนินกิจกรรมตาม Roadmap ที่กาหนด (Plan A) ส่วนในกรณี
ที่ไม่ผ่านการพิจารณาก็จะมีการจัดทาแผนสารอง (Plan B) ที่แผนจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมเมืองและเตรียมข้อมูลในการ
กรอกใบสมัครรอบต่อไปอย่างไร (เป็นตัวแทนประเทศไทย 2 เมืองต่างสาขาไป UCCN สาหรับเมืองที่เสนอตัวแล้วไม่ผ่าน
การคัดเลือกจะต้องเว้นวรรค ไป 1 รอบการสมัครซึ่ง UNESCO ประกาศรับสมัครทุกๆ 2 ปี หากปี 2021 ไม่ผ่านจะ
สามารถเสนอรอบต่อไปในอีก 4 ปีข้างหน้าคือปี 2025
4. จัดกิจกรรมประกวดสัญลักษณ์เมืองเพชรบุรีทางด้านอาหาร ทางโครงการวิจัยฯ ของมศก. ได้จัดกิจกรรม
ดังกล่าวและประกาศผลตัดสินไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมางบประมาณในส่วนนี้คณะทางานฯ ได้
เตรียมการเป็น 3 แนวทางคือ 1) พัฒนาต่อยอดสัญลักษณ์จากผู้ชนะการประกวด 2) ปรับงบประมาณไปใช้ในกิจกรรม
สร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่าการผลิตสื่อวิดีทัศน์ Phetchaburi City of Gastronomy เพื่อใช้
ในการเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ ที่คาดว่าจะใช้บ่อยครั้ง รวมทั้ง ความจาเป็นที่จะต้องใช้ในวันจัด International Event ที่
กาลังจะจัดขึ้นมีความจาเป็นและได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด หรือ 3) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น โดยค้นหา
ตารับอาหารพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่ (คัดเลือกจากชุมชนที่สามารถเป็นตัวแทนอาหารเมืองเพ็ชร์ ประมาณ 5 แห่ง และ
จัดทาสื่อภาพ/วิดิทัศน์ อาหารพื้นถิ่น เมืองเพ็ชร์เพื่อเป็น Content ในการเผยแพร่และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลการสืบสาน
วัฒนธรรมอาหารต่อไป กรณีเจังหวัดเห็นความจาเป็นในการรวบรวมตารับอาหารที่เป็นตัวแทนจากทั่วเมืองเพ็ชร์ ที่อาจมี
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มากกว่า 5 ตัวแทน ทางคณะทางานฯ พร้อมสนับสนุนด้านบุคลากรในการดาเนินการ ส่วนด้านงบประมาณ คาดว่า
โครงการฯ จะสามารถรวบรวมตารับอาหารถิ่นได้ประมาณ 5 กลุ่มตัวแทน ซึ่งกิจกรรมนอกจากจะรวบรวมตารับอาหาร
ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารของเมืองเพ็ชร์ แล้ว อาจรวมถึงให้มีการนาเสนอเมนู สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษโดยใช้วัตถุดิบที่
สะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ตาลโตนด เกลือสมุทร มะนาวแป้น พริกกะเหรี่ยงเป็นวัตถุดิบสาคัญในการปรุง
5. ร่วมมือกับจังหวัดและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติทางด้านอาหารของเมืองเพชรบุรี
อย่างน้อย 2 วัน มีคนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 คน ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับ Criteria สาคัญที่ยูเนสโกกาหนดและ
เพชรบุรียังมีกิจกรรมเหล่านี้ค่อนข้างน้อย กรอบการจัดกิจกรรมเป็นไปได้หลายประการไม่ว่าจะเป็น งานประชุมสัมมนา
ระดับ นานาชาติ งานเทศกาลอาหารนานาชาติ งาน Events นานาชาติ (Major fairs, Conferences, Conventions,
Congresses and other international events) ในเบื้องต้นทุกภาคส่วนเห็นสอดคล้องกันในการขยับช่วงเวลาในการ
จัดงานจากปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งคณะทางานมาร่วมหารือในการออกแบบงานและ
เตรียมการกันต่อไปเร็วๆ นี้ (จากสถานการณ์โควิดที่กาลังวิกฤติอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานตามระเบียบของ
ทางราชการและความเป็นไปได้ในการดาเนินการให้มีความปลอดภัย)
6. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของเพชรบุรี ในส่วนของโครงการมีแนวคิดในการพัฒนา Content ต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว (Video, คลิป) การเล่าเรื่องประกอบภาพ (Storytelling) บทความ (Articles) ข้อเขียนที่จะร่วมมือกับ
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักเขียน บล็อกเกอร์ Influencer เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ Content ที่จะสื่อสารไปยังสาธารณะ
ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ (และรองรับการตรวจสอบจาก UNESCO ซึ่งตามกรอบเวลาแล้วคาดว่าจะเข้ามา
ในช่วงสิงหาคม-กันยายน หรือจนกว่าจะประกาศผลการตัดสิน) ทัง้ นี้ สื่อที่เป็นพันธกิจที่คณะทางานจะต้องร่วมกับภาคีใน
การพัฒนาเพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อ ประกอบด้วย 1) หนังสือพิมพ์ ระดับชาติ 2) Facebook page เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่อง
เมืองเพ็ชร์ 3) เว็บไซต์เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ www.Petchburi creativecity.com 4) สถานีข่าวออนไลน์ต่างๆ 5)
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 6) สื่อโทรทัศน์ และ 7) จอ LED ขนาดใหญ่ บริเวณสี่แยกศาลากลาง
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แยกเป็นสองแนวทาง ระหว่าง 1) ตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ภาคีที่
เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงานเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกแห่งอื่นๆ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ 2)
จัดกิจกรรมระดับนานาชาติทางด้านอาหารของเมืองเพชรบุรี โดยเชิญเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ด้านอาหาร ของยูเนสโก
จากต่างประเทศและในประเทศ อย่างน้อย 3 เมือง (ถ้าเป็น Option นี้กิจกรรมนานาชาติก็จะถูกจัดขึ้นที่เพชรบุรี 2 ครั้ง
กรณีเดินทางไม่ได้อาจจะนาเสนอแนวทางการส่งวัตถุดิบที่เป็นอัตลักษณ์เมืองเพ็ชร์ ไปให้เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจาก
ต่างประเทศได้ปรุงอาหารตารับต่างๆ)
8. จัดส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมทั้งหมด

