


บ้านไร่กองขิง  

นานมาแล้ว มีหมู่บ้านสองแห่งอยู่ใกล้
ชิดกัน เป็นบ้านใกล้เรือนเคียง  
ชื่อ บ้านไร่ และ บ้านกองขิง แต่จำานวน
บ้านเรือนและผู้คนมีน้อยกวา่เกณฑข์อง
การเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านที่รู้จักมักคุ้น
กันดีอยู่แล้วจึงตกลงรวมเป็นหนึ่งเดียว
เมื่อรวมเป็นหมู่บ้านเดียว ชื่อจึงยาวขึ้น 
กลายเป็น บ้านไร่กองขิง จนกระทั่ง 
ทุกวันนี้

หมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนสามัคคี
หลังจากเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจากถนนสะเมิง ก็พบกับถนนสะอาดสะอ้าน ทั้งซ้ายและขวา  ไม่มีขยะให้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียว ในส่วนของบ้านเรือนแต่ละหลัง แทนที่จะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเหมือนที่อื่นๆ แต่บ้านไร่กองขิงกลับมีต้นพริก กอตะไคร้ พุ่มกระถิน ต้นชะอม ปลูกแทรกแนวรั้วเป็นช่วงๆ บางบ้านเมื่อมองเข้าไปตามโคนต้นไม้ใหญ่ ยังมีต้นคะน้า ผักกวางตุ้งขึ้นเต็มไปหมด จนนึกอยากไปทำาแบบนี้ที่บ้านบ้าง 

รถวิ่งไปเรื่อยๆ พร้อมกับทัศนียภาพพืชผักสวนครัวที่แปลกตาและสวยงามชวนมอง จนกระทั่งถึงที่ทำาการผู้ใหญ่บ้านของชุมชนบ้านไร่กองขิง ที่นั่นเราก็ได้พบกับพ่อหลวงสมศักดิ์ อินทะชัย และแม่หลวงสุพรรณ อินทะชัย บุคคลทั้งคู่เป็นเสมือนแรงผลักและแรงประสานอันยิ่งใหญ่ให้ชุมชนแข็งแกร่งมาได้จนทุกวันนี้ 
“ลูกบ้านทุกๆ คนร่วมมือร่วมใจเสียสละช่วยกัน ชุมชนบ้านไร่กองขิงจึงกลายเป็นชุมชนที่อบอุ่นและแข็งแกร่งดังเช่นทุกวันนี้ได้” แม่หลวงสุพรรณกล่าว 



บ้านไร่กองขิงมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของคน ในชุมชนหลากหลายกลุ่ม โดยเริ่มแรกมีการจัดตั้ง “กลุ่มออมทรัพย์ออมสัจจะ” ในปี พ.ศ.2542 หลังภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ลูกบ้านหลายๆ คนตกงานและกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด ในสถานการณ์เช่นนั้น พ่อหลวงแม่หลวงจึงอยากให้ลูกบ้านหันมาพึ่งพาตนเอง จึงจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ออมสัจจะขึ้น 
“เริ่มจากการสะสมเงินคนละ 50 บาทต่อเดือน ได้เงินทุนก้อนแรกมาเพียงแค่ 900 บาทเท่านั้น” แม่หลวงเล่าให้ฟัง

จากนั้นจึงได้นำาเงินทุนนั้นมาบริหารจัดการ โดยเริ่มให้ลูกบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มลงชื่อและความต้องการที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ ใครอยากได้อะไร อยากซื้ออะไรบ้าง จากนั้นแม่หลวงก็นำารายการสินค้าที่ลูกบ้านอยากได้ไปซื้อของต่างๆ ในรูปแบบการขายส่ง ซึ่งทำาให้ราคาต่อชิ้นถูกลง และนำามาขายให้ลูกบ้านในราคาที่บวกกำาไรไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งเมื่อเทียบราคากับร้านค้า ในท้องตลาด ลูกบ้านก็ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดกว่าร้านขายปลีกอยู่ดี 
ด้วยราคาของที่ถูกกว่าบวกกับความเป็นกลุ่มก้อน ธุรกิจรวมซื้อของกลุ่มนี้จึงมีกำาไร และหมุนเวียนธุรกิจไปได้เรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบัน กลุ่มออมทรัพย์ออมสัจจะมีเงินทุนหลักล้านบาท โดยเงินทุนดังกล่าวมีไว้เพื่อชวยเหลือลูกบ้านในยามเดือดร้อน

เกษตรกรรม ธรรมชาติ และหมู่บ้านสุขภาพดี

เมื่อดินดี มีน้ำาท่าอุดมสมบูรณ์ และลงมือทำา พืชผักนานาชนิดก็เติบโตงอกงามพร้อมให้ชื่นชมและเก็บเกี่ยว

พ่อหลวงแม่หลวงเข้าใจเรื่องนี้ดี จึงได้ชักชวนคนในชุมชนปลูกพืชผักต่างๆ ที่นำาไปใช้ในครัวเรือน

ได้จริง และอีกส่วนหนึ่งคือสมุนไพร ที่เป็นพืชมีประโยชน์มากมาย แต่ละบ้านจึงปลูกผักชนิดต่างๆ 

ตามที่เห็นสมควร โดยไม่มีการบังคับให้ปลูกผักและพืชชนิดหนึ่งชนิดใดเท่านั้น กล่าวได้ว่าใครใคร่

ปลูกสิ่งไหนก็เชิญตามสบาย 

จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่มะกรูด มะนาว ข่า ตะไคร้ ใบเตย ชะอม กะเพรา โหระพา มะเขือ 

ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริกขี้หนู กระถินฯลฯ จะอวดใบและออกผลอันดกงาม 

เป็นที่ชื่นใจ

และนอกจากพื้นที่บ้านของแต่ละคนแล้ว ชุมชนยังได้จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำาหรับปลูกพืช

ผักต่างๆ อีกด้วย โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าใครอยากกินหรือต้องการใช้สิ่งไหนก็ให้ปลูกสิ่ง

นั้น แต่หากใครขาดหรือต้องการผักชนิดใดก็สามารถหยิบยืมบ้านอื่นๆ ได้ทันที หรือจะเดิน

ตรงดิ่งไปพื้นที่ส่วนกลางก็ย่อมไม่มีใครว่าอะไร แน่นอนหากหยิบยืมก็ต้องมีการใช้คืน ซึ่ง

การใช้คืนของบ้านไร่กองขิงก็คือ การปลูกทดแทนสิ่งที่ตนนำาไปใช้นั่นเอง 

ย่ำ ขาง ภูมิปัญญาแห่งล้านนา 

ย่ำาขาง คือการนวดรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและบรรเทา

อาการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งมีเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือเท่านั้น 

และหนึ่งในนั้นก็มีที่บ้านไร่กองขิงแห่งนี้

การย่ำาขาง ของบ้านไร่กองขิงดูแลโดย พ่อครูหมอสงวน บัวออน ซึ่ง

เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนวดตามแบบล้านนาเป็นอย่างดี ขั้นตอนการ

นวดย่ำาขางนั้น คนนวดต้องเอาเท้าลงไปชุบน้ำายาซึ่งเป็นน้ำาไพลหรือ

น้ำามันงาแล้วย่ำาลงบนขางที่เผาไฟจนกลายเป็นสีแดงฉาน จากนั้นจึงไป

ย่ำาบนร่างกายของ พร้อมทั้งเสกคาถาอาคมกำากับด้วย 

คนที่จะเป็นหมอขางได้นั้น ต้องผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝน

จนชำานาญจึงจะทำาได้ และแน่นอนหมอขางที่ไร่กองขิงนั้นรับประกัน

คุณภาพได้ว่าดีจริง นั่นเพราะคนที่จะมานวดที่นี่ล้วนต้องโทรนัดหมาย

ทั้งนั้น! นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ บริการ นวด อบ 

ประคบสมุนไพร และเครื่องออกกำาลังกาย พร้อมให้บริการคนใน

ชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอีกด้วย



การเดินทาง

รถยนต์ ขับมาตามถนนทางหลวงหมายเลข 11 (ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำาปาง) เมื่อถึงทางแยกถนน 121 (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) ให้เลี้ยวซ้ายตรงผ่านแยกกองทราย แยกสะเมิง และแยกต้นเก๋วน ระยะทางประมาณ 13 กม. จากแยกต้นเก๋วนตรงไปทางถนนหมายเลข 1269 (หางดง – สะเมิง) 2 กิโลเมตร ข้อมูลติดต่อ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง โทร. 081 881 2578

ผลิตภัณฑ์บ้านไร่กองขิง

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน จึงเกิดผลผลิตพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร 

เป็นจำานวนมาก ทำาให้เป็นที่มาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่น “สุข-สยาม” 

ผลผลิตของสมุนไพรที่แต่ละบ้านปลูกไว้ทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนกลางมีเป็นจำานวนมาก  

แม่หลวงและลูกบ้านจึงได้ช่วยกันคิดที่จะแปรรูปวัตถุดิบที่ตนเองมีให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์

สมุนไพรของชุมชน 

ใช้เวลาปรึกษาหารือกันอยู่นานก็ได้ผลสรุปออกมา

เป็นผลิตชนิดต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลว

บำารุงผิวน้ำาผึ้งสมุนไพร, ตะไคร้หอมไล่ยุง, ลูกประคบ

สมุนไพร, สมุนไพรอบและน้ำามันไพล 

ส่วนผลิตตัวใหม่ที่กำาลังพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ก็คือ 

ชาอัญชัน ซึ่งคาดว่าจะสำาเร็จผลในเร็ววันนี้อย่าง

แน่นอน 

พ่อหลวงแม่หลวงบอกว่าการตอบรับผลิตภัณฑ์ค่อนข้างดี เป็นที่น่าพอใจ มีผู้โทรมาสั่งซื้อสั่งซื้ออยู่

เรื่อยๆ ที่สำาคัญ... ของดีที่นี่ราคาไม่แพง นั่นเพราะต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำา จึงส่งผลให้ขายใน

ราคามิตรภาพได้ 

อิ่มอร่อยไร้สาร (พิษ)

หลังจากเดินเที่ยวทั้งหมู่บ้านจนเหนื่อยแล้ว ท้องก็เริ่มส่งสัญญาณ

ความหิวมาเตือนเป็นระยะๆ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะบ้านไร่กองขิงมี

อาหารท้องถิ่นของชุมชนเตรียมไว้รองรับ ที่สำาคัญยังเป็นอาหารที่

ใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษและสดใหม่จริงๆ 

อาหารขึ้นชื่อของบ้านไร่กองขิงจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ช่วงเวลาใดมีผัก

หรือวัตถุดิบชนิดไหนออกดอกออกผล ผู้มาเยือนก็จะได้ลิ้มลองอาหารประเภทนั้น โดย

ส่วนมากแล้ว วัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารจะเป็นผักต่างๆ และสมุนไพรเป็นส่วน

ประกอบ 

เมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านไร่กองขิงได้แก่ แกงแค แกงหน่อไม้ น้ำาพริกตาแดง-ผักนึ่ง 

น้ำาพริกหนุ่ม-แคบหมู น้ำาพริกอ่อง ลาบเมือง ยำามะม่วงสูตรดั้งเดิม แกงหยวกผักหวาน

ป่าใส่ไข่มดแดง น้ำาเมี่ยงหมี่ ฯลฯ 

ด้วยคุณภาพวัตถุดิบที่ทั้งสดทั้งดี บวกกับรสมือที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์ของเหล่าแม่ครัว 

จึงทำาให้อาหารพื้นเมืองของที่นี่เป็นที่ติดอกติดใจของผู้มาเยือนมานักต่อนักแล้ว 

อนุรักษ์บ้านเกิด 

บ้านไร่กองขิงได้ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของหมู่บ้านให้เห็น
คุณค่าในตัวเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดตั้ง
กลุ่มรักษ์บ้านเกิดขึ้น และให้เยาวชนช่วยกันรับผิดชอบดูแล
เรื่องความสะอาดสวยงามของหมู่บ้านเป็นเขตๆ เดินเก็บขยะ 
กันทุกวันอาทิตย์ หากพื้นที่รับผิดชอบของใครสะอาดก็จะ 
ได้รับ “รางวัลคีมทอง” จากพ่อหลวง ซึ่งเด็กๆ ที่เข้าร่วม

กลุ่มก็ได้รับคีมทองไว้ให้ภาคภูมิใจกันเกือบครบทุกคนแล้ว 

รางวัลที่เกิดจากการทำาดีย่อมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ลงมือกระทำา  
กลุ่มเยาวชนบ้านไร่กองขิงก็เช่นกัน พวกต่างก็ดีใจและภาคภูมิใจที่ได้ส่วนหนึ่งช่วย
ให้ชุมชนสะอาดสวยงามปราศจากขยะ 

นอกจากจะดูแลเรื่องความสะอาดแล้ว พ่อหลวงแม่หลวงยังสนับสนุนให้เด็กได้ฝึกศิลปะล้านนา  
ทั้งรำาดาบ ทั้งตีกลองสะบัดชัย โดยจะใช้การแสดงเหล่านี้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็คือความงามของ
ศิลปะพื้นบ้านล้านนาผ่านการแสดงของเยาวชนรุ่นใหม่นั่นเอง



ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง 

โทร. 081 881 2578

เที่ยวชุมชนให้รื่นรมย์

• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อให้นำาเที่ยว

• ควรแต่งกายสุภาพ ให้เกียรติแก่สถานที่ และเหมาะสมกับกาลเทศะ

• ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื่อของชุมชน

• ทำาความรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ้ง

• ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน

• ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

• เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทำาแบบชุมชน

• อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระจายรายได้ต่อชุมชน

• มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

สนับสนุนการจัดทำาโดย  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 
โทร. 02 357 3580 www.dasta.or.th, www.facebook .com/เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.


