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3 MINUTES READ
เรียนรูเ้ รือ่ งราวของ ‘ส้มซ่า’ สมุนไพร
ที่ไม่เพียงให้รสชาติเปรีย้ วเข็ดฟันเท่านัน้
หากยังสามารถนำ�มาแปรรูปเป็นส่วนผสม
ในเครือ่ งสำ�อางได้หลากหลายรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากบ้านวังส้มซ่าได้รบั
การันตีดา้ นคุณภาพจากหลายหน่วยงาน
และทีน่ น่ั ยังสามารถจัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานสำ�หรับชาวไมซ์ให้ได้เรียนรู้
กระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน
นอกจากจะได้ชอ้ ป และผ่อนคลาย
ไปกับสมุนไพรเพือ่ สุขภาพและความงาม
แล้ว ทีบ่ า้ นวังส้มซ่ายังแบ่งเป็นฐาน
กิจกรรม ตอบโจทย์การทำ� Team
Building ได้อกี ต่างหาก

เพลินใจกิจกรรมไมซ์
ใน 'บ้านวังส้มซ่า'
ของดีเมืองสองแคว
พิษณุโลกไม่ได้มดี แี ค่บรรยากาศเมืองเก่า
ริมน�้ำน่านเท่านั้น หากยังมีเรื่องราวของ
‘ส้มซ่า’ หนึ่งเดียวในไทยที่ชาวชุมชนบ้าน
วังส้มซ่าพยายามรื้อฟื้นขึ้นมาจนประสบ
ความส�ำเร็จ ใครทีอ่ ยากจะสัมผัสประสบการณ์
แบบซ่าๆ บอกเลยว่าต้องมาที่นี่...

ขอต้อนรับสู่ ‘บ้านวังส้มซ่า’

ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก
ถือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีน
มาตั้งรกรากอยู่บริเวณริมน�้ำน่าน สันนิษฐานว่า
ในอดีตชาวจีนที่อาศัยแถวนี้น่าจะใช้ส้มซ่า
ให้รสเปรี้ยวแทนมะนาว แต่พอสังคมเปลี่ยนไป
ส้มซ่าไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ จึงถูกโค่นลงทั้งหมด

เพื่อเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจแทน
จนเหลือต้นส้มซ่าเพียงไม่กี่ต้นในหมู่บ้าน
“ปี 2557 ก็เริ่มมีการสำ�รวจอย่างจริงจัง
ซึ่งมันก็เกิดจากความสงสัยว่า ชื่อบ้านวังส้มซ่า
แล้วทำ�ไมไม่มตี น้ ส้มซ่าเลยในบ้านเรา” คุณเผอิญ
พงษ์สีชมพู ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านวังส้มซ่าย้อนเล่า และพบว่าในบริเวณ
บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 และ 2 นั้น เหลือต้นส้มซ่า
แค่ต้นเดียว เธอจึงชวนชาวบ้านมาช่วยกันปลูก
ขึ้นใหม่อีกครั้ง ก็ปรากฎผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
ต้นส้มซ่าค่อยๆ โตขึ้นและขยายจากบ้านหนึ่ง
สู่บ้านหนึ่งไปเรื่อย ๆ
“ทีนี้เราก็มาคิดต่อว่าส้มซ่าเอาไปทำ�อะไร
ได้บ้าง ซึ่งมีนักวิชาการเข้ามาชี้แนะว่า ใบส้มซ่า
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เมื่อมาถึงบ้านวังส้มซ่า คุณจะได้รับ
เครื่องดื่มต้อนรับเป็น ‘น�้ำพันช์จากส้มซ่า’
รสชาติหอม หวานอมเปรี้ยว ชื่นใจ ‘กาแฟจาก
ส้มซ่า’ เมนูใหม่ล่าสุดที่เกิดจากการน�ำน�้ำพันช์
ส้มซ่า น�้ำส้มซ่า และกาแฟ มารวมตัวอยู่
ในแก้วเดียวกัน ส่วนเมนูมื้อกลางวัน ชุมชนจะ
ต้อนรับด้วยเมนูต้มย�ำจากน�้ำส้มซ่าที่ใช้แทน
ความเปรี้ยวจากมะนาว ซึ่งหลายคนชิมแล้ว
ก็ติดอกติดใจในรสชาติ จากนั้นถึงเวลาลอง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นยาดมส้มซ่า เจล
อาบน�้ำส้มซ่า ลิปบาล์มส้มซ่า โลชั่นบ�ำรุงผิว
แชมพูครีมนวดผม ฯลฯ โดยผ่านกระบวนการ
ผลิตจากห้องปฏิบัติการของชุมชนที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ที่สำ�คัญ ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่าที่พัฒนา
มาเป็นลิปกลอส ช่วยบำ�รุงผิวปาก ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังส้มซ่า ได้รับรางวัล

สามารถรักษาผิวหนัง แก้อาการคัน แก้รังแคได้
และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ที่ทำ�ให้รู้สึกสดชื่น สบาย
จากนั้นเราเลยลองทำ�ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา แล้วส่ง
ประกวดในงานนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ปี 58 พอชนะการประกวด มันก็บูมมาก คนเริ่ม
รู้จักต้นส้มซ่าและอยากได้ขึ้นมา ชาวบ้านพอ
เห็นว่าปลูกแล้วสามารถขายได้ ก็เริ่มปลูกกัน
มากขึ้น” คุณเผอิญเล่าต่อด้วยรอยยิ้ม
ปัจจุบันมีต้นส้มซ่าในชุมชนกว่า 300 ต้น
ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในบ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1
เธอบอกว่าถ้ามีมากกว่า 800 ต้น ก็น่าจะขอ
ตราสัญลักษณ์ GI (Geographical Indication)
หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับส้มซ่าได้
เพราะตราสัญลักษณ์ GI คือสิ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าสิ่งนั้นคือคุณค่าและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง

ส้มซ่า...สมุนไพร
กับหลากหลายไอเดีย

ถ้าใครเคยเห็นส้มซ่า จะรู้สึกว่าผลของมัน
มีหน้าตาละม้ายมะกรูดผสมมะนาวลูกโต แม้
จะไม่เปรี้ยวปรี๊ดเหมือนมะนาว แต่ความเปรี้ยว
และซ่าก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ
ซึ่งคุณเผอิญยืนยันว่า รสชาติและความซ่าของ
ส้มซ่าจากที่นี่ ไม่มีใครเหมือน เมื่อเทียบกับ
ส้มซ่าที่ปลูกในพื้นที่อื่นทั่วไทย

ชนะเลิศระดับภาคเหนือ และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ในการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา
สู่นวัตกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึง
รางวัลส่งเสริมการประกวดเยาวชนโอทอปไทย
ประเภทรายเดี่ยว ของกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ในงาน OTOP Midyear
2015
นอกจากนี้ คุณเผอิญยังบอกว่า ไม่เพียง
ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่าเท่านั้น ชุมชนยังต่อยอด
การผลิตเครื่องส�ำอางโดยใช้สมุนไพรท้องถิ่น
ชนิดอื่น เช่น ธัญพืชจ�ำพวกข้าว รวมถึงการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์จาก ‘กล้วยน�้ำว้า’ เพราะ
พิษณุโลกเป็นเมืองแห่งกล้วยน�ำ้ ว้า ซึง่ เธอบอกว่า
ความพิเศษของน�้ำมันจากเปลือกกล้วยน�้ำว้า
นั้นคือท�ำให้ผิวพรรณอ่อนนุ่ม
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“รับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐาน
รับรองทุกตัว” ประธานวิสาหกิจชุมชน
บ้านวังส้มซ่า ย�้ำ

กิจกรรมไมซ์ในวังส้มซ่า

ปัจจุบันชุมชนบ้านวังส้มซ่ากลายเป็น
ที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจในการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้วยสมุนไพรไทย
ขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมมากมายรองรับ
กลุ่มไมซ์ที่สนใจเดินทางมาเยือนชุมชน
เริ่มจาก กิจกรรมท�ำม็อกเทลส้มซ่าด้วย
ตัวคุณเอง คุณสามารถผสมม็อกเทลจากส้มซ่า
ที่ชุมชนจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้ เช่น น�้ำส้มซ่า
น�้ำผึ้ง ไซรัป โซดา ใส่มาในแก้วช็อตให้คุณ
เลือกผสมและสร้างสรรค์ม็อกเทลด้วยตัวเอง
ส่วนใครที่อยากศึกษาดูงาน เขาก็พร้อมเปิด
ห้องปฏิบัติการงานผลิตเครื่องส�ำอางให้ได้ชม
กันอย่างเต็มอิ่ม
ส�ำหรับไมซ์สายผ่อนคลาย สามารถ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสปาเบาๆ นวดตัว
นวดเท้าด้วยน�้ำมันสมุนไพร นวดลูกประคบ
ส้มซ่า ส่วนไมซ์สายสนุก ต้องลุยกับกิจกรรม
Team Building ที่ภายในชุมชนแบ่งเป็นฐาน
กิจกรรมต่างๆ มากถึง 10 ฐาน เช่น ฐานน�ำ้ ส้มซ่า
ฐานท�ำสบู่ ฐานท�ำเรือส�ำเภา ฐานท�ำม้าฮ่อจาก
ส้มซ่า ฐานส้มฉุน ฯลฯ ทุกฐานสามารถใช้
แข่งขันเก็บคะแนนท�ำกิจกรรม Team Building ได้
เพียบไปด้วยกิจกรรมน่าทำ�ขนาดนี้ ชุมชน
บ้านวังส้มซ่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกของการ
สร้างสรรค์งานไมซ์ให้น่าสนใจ และบอกเลยว่า
มาแล้วไม่ผิดหวัง เพราะที่นี่เป็นชุมชนหนึ่งเดียว
ในไทยที่แตกไอเดียจากส้มซ่าสู่ผลิตภัณฑ์และ
หลากหลายกิจกรรมได้อย่างครบวงจร
Contact

วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
บ้านวังส้มซ่า

