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3 MINUTES READ
พิษณุโลกเป็นจังหวัดทีม่ จี ดุ เด่นใน
ด้านประศาสตร์และวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่
รูจ้ กั ของคนทัว่ ไป โดยเฉพาะพระพุทธชินราช พระพุทธรูปทีม่ พ
ี ทุ ธศิลป์งดงาม
ทีส่ ดุ ของไทย ทำ�ให้หลายคนรูจ้ กั จังหวัดนี้
ไอเดียของการปัน้ พิษณุโลกเป็นเมือง
แห่งเกษตรอินทรียเ์ พือ่ สุขภาพ กำ�ลัง
เกิดขึน้ ในหมูค่ นรุน่ ใหม่และได้รบั ความ
สนใจมากขึน้ เรือ่ ยๆ
หัวใจของการสร้างสรรค์ให้พษิ ณุโลก
เป็นเมืองเกษตรอินทรียเ์ พือ่ สุขภาพ
จึงอยูท่ ก่ี ารขยายเครือข่ายเกษตรกร
ผูป้ ลูกผักอินทรีย์ รวมทัง้ สร้างความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับผักออร์แกนิก
ให้กบั ชาวพิษณุโลก

ขอต้อนรับสู่
‘เมืองผักปลอดสาร’
อีกหนึ่งมุมน่าเล่าขาน
จากพิษณุโลก
ซึมซับวันเก่า เล่าเรื่อง
เมืองสองแคว

ล�ำน�้ำเข็ก สายน�้ำสีน�้ำตาลเชี่ยวกรากอันท้าทาย
เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักเดินทางไมซ์ผู้ชื่นชอบ
วันนี้ น้อยคนนักจะไม่รู้จักจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมผจญภัย และอยากลองกระตุ้น
อะดรีนาลินในกายไปกับการล่องแก่งล�ำน�้ำเข็ก
หรืออีกชื่อที่เรารู้จักกันดีว่า ‘เมืองสองแคว’
สักครั้งในชีวิต
เพราะที่นี่คือเมืองแห่งประวัติศาสตร์สมัย
แน่นอนว่าเมืองสองแควหรือพิษณุโลก
กรุงศรีอยุธยาทีต่ งั้ อยูร่ ะหว่างล�ำน�ำ้ น่านกับล�ำน�ำ้
แควน้อย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นก�ำเนิดของ เต็มไปด้วยเรื่องเล่าในมุมประวัติศาสตร์ และ
สมเด็จพระนเรศวร และมีวัดเก่าแก่หลายแห่ง มีสถานที่ประวัติศาสตร์หลายแห่งที่เชื่อมโยง
กับอดีตและปัจจุบัน แต่ในวันที่พฤติกรรม
น่าสนใจ โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารอันเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธชินราช นักเดินทางไมซ์เปลีย่ นแปลงไป พวกเขาไม่เพียง
พระพุทธรูปที่มีเอกลักษณ์สวยงามจนได้รับการ ต้องการซึมซับประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น หากยังปรารถนาประสบการณ์ที่
ยกย่องว่ามีพุทธศิลป์งามล�้ำที่สุดของไทย
นักเดินทางไมซ์ ถ้ามีนดั หมายต้องไปประชุมงาน หลากหลายจากเมืองนี้ แล้วอะไรล่ะ…คือสิ่งที่
จะทำ�ให้พิษณุโลกเข้าไปอยู่กลางใจ
ที่เมืองนี้ ทุกคนต้องแวะสักการะพระคู่บ้าน
คู่เมืองเพื่อเสริมสิริมงคล นอกจากนี้ พิษณุโลก ของนักเดินทางไมซ์ได้โดยไร้ความกังขา…
ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการผจญภัย เพราะมี
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สร้างแปลงผัก ปลูกภาพลักษณ์
เมืองผักปลอดสาร

ปัจจุบัน แนวคิดการทำ�เกษตรอินทรีย์เริ่ม
แพร่หลายมากขึ้นในพิษณุโลก เพราะสุขภาพ
กำ�ลังเป็นแนวโน้มที่ไม่ว่าจะคนทั่วโลกหรือ
คนไทยกำ�ลังให้ความสนใจ ยิ่งตอนนี้โลกกำ�ลัง
เจอวิกฤตจากโรคโควิด-19 ยิ่งมีแนวโน้มว่า
การหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกำ�ลังจะเป็นเทรนด์
ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
และดูเหมือนว่าพิษณุโลกกำ�ลังเป็นเมือง
ที่เดินไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์รักสุขภาพ
ของผู้คน...
การปลูกผักออร์แกนิกเริม่ ขยายตัวทีละน้อยๆ
ในอำ�เภอต่างๆ จากแปลงสู่แปลง ถ่ายทอด
ความรู้สู่กันและกันในกลุ่มคนเล็กๆ ที่เรียก
ตัวเองว่า ‘สองแคว ออร์แกนิก’ เครือข่ายผูป้ ลูกผัก
ปลอดสารทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของคนรุน่ ใหม่
ทั้งเกษตรกร เจ้าของฟาร์ม เจ้าของกิจการ
รีสอร์ต ฯลฯ ทุกคนไม่เพียงอยากบริโภคผัก

ปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังหวังให้ชาวพิษณุโลก
เข้าใจความสำ�คัญของการบริโภคผักออร์แกนิก
ทำ�ให้การกินผักเพือ่ สุขภาพกลายเป็นไลฟ์สไตล์
ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยและ
ปลอดโรค
“แรกๆ คนก็ไม่คอ่ ยเข้าใจคำ�ว่าผักปลอดภัย
กับผักปลอดสาร คำ�ว่า ปลอดภัย หมายถึง เก็บ
ในระยะปลอดภัยก็ได้ แต่ผักปลอดสารนั้น มัน
ปลอดสารเคมีจริงๆ ตั้งแต่เมล็ดผัก ดิน ไม่ใช้
สารเคมีสังเคราะห์ในทุกกระบวนการ” ตัวแทน
กลุ่มสองแคว ออร์แกนิกเล่า
สองแคว ออร์แกนิกเป็นกลุ่มผู้ปลูกผัก
ปลอดสารที่ยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์ PGS
(Participatory Guarantee System) ซึ่งเป็น
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่
เปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
รับรองกันเอง และการใช้ระบบชุมชนรับรอง
กันเองนี้ จะให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในเครือข่ายมากกว่าระบบการ
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ตรวจรับรองแบบอื่น โดยระบบ PGS ถือได้ว่า
กำ�ลังแพร่หลายในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ของภาคเหนือเลยทีเดียว
“เริ่มต้น เราปลูกผักเพื่อกินเองก่อน เหลือ
ถึงขาย ซึ่งเราไม่เพียงต้องการขายผักอินทรีย์
เท่านั้น หากยังต้องการให้คนพิษณุโลกใส่ใจ
สุขภาพ รู้ว่าการมีสุขภาพดีนั้นทำ�ให้ชีวิตดี
ได้อย่างไร”
สำ�หรับสมาชิกเครือข่ายสองแควฯ นั้น
กระจายอยู่หลายอำ�เภอของพิษณุโลก เช่น
อำ�เภอวังทอง อำ�เภอชาติตระการ อำ�เภอ
วัดโบสถ์ อำ�เภอเมือง อำ�เภอเนินมะปราง
โดยมีการปลูกผักออร์แกนิกหลากหลายชนิด
แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและพื้นที่
ความหลากหลายของชนิดผักอาจยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้
เพราะการปลูกผักออร์แกนิกมีข้อจำ�กัดที่ต้อง
อาศัยเวลา ฤดูกาล เพราะไม่ใช่ว่าผักทุกชนิด
จะมีให้เรากินได้ตลอดทั้งปี ผักบางอย่างก็มี
ฤดูกาลของมัน ซึ่งการบริโภคผักออร์แกนิกนั้น
แท้จริงแล้วก็เหมือนเป็นการสนับสนุนให้คน
บริโภคผักตามฤดูกาลนั่นเอง
ตลอดสามปีที่ผ่านมา สองแคว ออร์แกนิก
เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ มีออเดอร์ผักเข้ามา
อยู่เสมอ รวมทั้งการผลิตผักส่งจำ�หน่ายให้กับ
โรงพยาบาลภายในจังหวัด และดูเหมือนว่า
ความต้องการผักอินทรีย์ภายในจังหวัด
พิษณุโลกเองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อมี ‘ตลาด’ ย่อมเป็นโอกาสที่เกษตรกร
จะหันมาปลูกผักอินทรียก์ นั มากขึน้ และผลักดัน
ให้พิษณุโลกกลายเป็นเมืองผักปลอดสาร
ได้ไม่ยาก...

ต่อยอดกิจกรรมจากผักพืน้ บ้าน
สร้างเมืองสุขภาพดี

อีกไอเดียหนึ่งของการบริโภคผักอย่าง
ปลอดภัยที่กลุ่มสองแคว ออร์แกนิกแนะนำ�
ก็คือ การหันมาบริโภคผักพื้นบ้าน ซึ่งไม่เพียง
กินอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ
เป็นสมุนไพรที่นำ�มาปรุงอาหารได้หลากหลาย
ผักไชยา ผักเชียงดา อ่อมแซ่บหรือต�ำลึง
หวาน ฯลฯ มักถูกท�ำให้กลายเป็นเมนูขึ้นโต๊ะ
ตามรีสอร์ตแนวสุขภาพของพิษณูโลก เช่น
ไชยาผัดไข่ แกงผักเชียงดาปลาแห้ง อ่อมแซ่บ

กินแกล้มกับน�้ำพริก ฯลฯ ซึ่งเราก็สามารถน�ำ
เมนูจากผักสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้ มาจัดเสิร์ฟ
ให้นักเดินทางไมซ์ได้เช่นกัน เพราะถือเป็นอีก
ประสบการณ์หนึ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเยือน
พิษณุโลก
หรือจะจัดกิจกรรมเดินสำ�รวจแปลงผักแล้ว
เก็บผักจากแปลงนั้นมาร่วมปรุงเป็นเมนูอาหาร
ง่ายๆ สไตล์ Cooking Class น่าจะเป็นการ
สร้างประสบการณ์เชิงอาหารให้กับนักเดินทาง
ไมซ์ได้เป็นอย่างดี
และที่สำ�คัญ คือการส่งเสริมให้นักเดินทาง
ไมซ์ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภค
ผักพื้นบ้านตามฤดูกาลว่าจะส่งต่อสุขภาพดีได้
อย่างไร ช่วยสร้างภาพจำ�ว่ามาเยือนพิษณุโลก
แล้ว ต้องได้สุขภาพดีกลับไปเป็นของแถม
หรือจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมการนวดไทย
ผ่อนคลาย โดยอาศัยความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลภายในจังหวัด ก็จะยิ่งตอกย�้ำ
ภาพลักษณ์ส�ำหรับเมืองสองแควที่ไม่เพียงเป็น
เมืองประวัติศาสตร์ริมน�้ำน่านเท่านั้น หากยัง
เป็นเมืองของคนรักสุขภาพ
มาเมืองนี้แล้วได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้
บริโภคผักปลอดภัย ได้ผ่อนคลายกายและใจ
รับรองว่ามัดใจนักเดินทางไมซ์ให้กลับมาเยือน
ซ�้ำอีกแน่นอน

