
บ้านป่าคาสุขใจ  
หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชน  
          ชุมชน บ้านป่าคาสุขใจ มีชนเผ่า 2 เผ่า คือ ชนเผ่าอาข่า บ้านป่าคาสุขใจและชนเผ่ามูเซอ หรือลาหู่แดง 
บ้านจะบูสี จากการศึกษาดูประวัติศาสตร์การก่อตั้งชุมชน ท าให้ทราบว่ากลุ่มชนเผ่าแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่คือกลุ่มชน
เผ่ามูเซอ (ลาหู่แดง) บ้านจะบูสี 
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ีมีการอนุรักษ์ในชุมชน  
          พันธุ์ ข้าวเจ้าที่นิยมปลูกเป็นข้าวไร่ 2 ถึง 3 พันธุ์ เชน่ พันธุ์เมียวซือแซะ และ พันธุ์ข้าวเจ้าส าหรับปลูกเป็น
นา เช่น พันธุ์อู่ซะ เป็นต้น การ ได้มาของพันธุ์ข้าวพันธุ์ต่างๆ จะมีวิวัฒนาการได้มาด้วยการแลก เปลี่ยน พันธุ์ข้าว 
ซึ่งเรียนรู้ ระหว่างกับภายในชุมชน และระหว่างหมู่บ้านอ่ืน ของ ชนเผ่าอาข่าด้วยกัน ทั้งในและนอกประเทศ หรือ
ระหว่างชุมชนต่างชนเผ่า เมื่อได้มาแล้วจะทดลองปลูก และน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น การ
คัดเลือกขณะข้าวออกรวงเต็มที่แล้ว เป็นต้น โดยพัฒนาการดังกล่าว พันธุ์ข้าวจึงไม่ปรากฏเฉพาะชุมชนใดชุมชน
หนึ่ง แต่จะแพร่กระจายไปตามที่บุคคลในชนเผ่าที่จะน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือคงเอกลักษณ์ตามวิถีชีวิตของชุมชน 
สภาพพ้ืนที่ และความต้องการหรือความนิยมชมชอบของครอบครัวผู้ปลูกข้าว 
ประวัติบ้านป่าคาสุขใจ  
          ประมาณ ปี 2520 นายอาเพียว หมื่อแลกู่ ได้พาชาวบ้านจ านวน 38 ครัวเรือน อพยพมาจาก “หัวแม่ค า” 
มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณท่ีตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบัน แต่ในอดีตบริเวณนี้เป็นทุ่งหญ้าคาทั้งสิ้น จึงเป็นสาเหตุให้
ชาวบ้านตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านป่าคา” ชาวจีนในแถบนี้จะรู้จักบ้านป่าคานาม ชื่อ “เหม่าเช้าหลิ่ง” ในปี 2528 มี
มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาได้เข้ามา เพ่ือสนับสนุน ในเรื่องการศึกษา และอาชีพให้กับชาวบ้านโดยมีครู เข้ามา
สอนหนังสือ ตอนแรกเข้ามาประมาณ 3-4 คน น าโดย ครูแดง (เตือนใจ ดีเทศน์) ครูจู (จุฑามาศ ราชประสิทธิ์) มี
นายชลดล เบียะผะ เป็นชาวลีซู เป็นครูและแปลภาษาเพราะชาวบ้านป่าคาอีกบ้านหนึ่ง ครูแดงเลยใช้ชื่อกรรมการ
ของมูลนิธิ ใช้ตามหลังบ้านป่าคา จึงได้ชื่อว่าหมู่บ้าน ป่าคาสุขใจ นับตั้งแต่นั้นมา ประมาณ ปี 2533 หมู่บ้านป่าคา
สุขใจก็ได้กลายเป็นหมู่บ้านทางการโยมีนายชลดล เบียะผะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน ตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมา
ได้เปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว 4 คน คือ 
          1. นายชลดล เบียะผะ 
          2. นางกาญจนา จันทร์หอมสกุล 
          3. นายหล่อป้อง อายีกู ่
          4. นายล่อแอ่ อายีกู่ 
          บ้านป่าคาสุขใจ เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าอาข่า ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 882 คน ม ีครัวเรือนทั้งสิ้น 123 
ครัวเรือน หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้จากบ้านสันติคีรีประมาณ 4 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลาสิบปีมานี้ 
หมู่บ้านได้ขยายตัวตามการเพ่ิมของประชากรและความแตกต่างทางความเชื่อ ศาสนา คือ ในช่วงสิบปีให้หลังมีการ
แพร่กระจายของศาสนาคริสต์ในชุมชนและมีผู้หันเหไป นับถือศาสนาคริสต์หลายครัวเรือน ชุมชนบ้านป่าคาสุขใจจึง



มีความแตกต่างทางความเชื่อ ศาสนาด้วย  
         บ้าน ป่าคาสุขใจจะถูกโอบล้อมด้วยผืนป่าทั้งที่เป็นป่าพิธีกรรมที่กินพ้ืนที่หลาย สิบไร่ บวกกับพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ไว้เพ่ือการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอีกกว่าพัน ไร่ ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านจะมีประตูผี (ล่อข่อง) หนึ่งจุด
และจะมีที่ย้ายบ้านอีกหนึ่งจุด ซึ่งตามความเชื่อของชาติพันธุ์อาข่าเชื่อว่า พ้ืนที่แห่งนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของผีหมู่บ้าน 
เวลาที่ใครเข้าออกหมู่บ้าน ในอดีตนิยมเดินลอดประตูผีทั้ง 2 แห่งนี้ เพื่อเป็นทิ้งสิ่งชั่วรายต่างๆ ก่อนเข้าสู่หมู่บ้าน 
ชาติพันธุ์อาข่าจึงมีการบูรณะและพิธีบวงสรวงพ้ืนที่ป่าแห่งนี้ปีละ 1 ครั้ง โดยต้องมีสมาชิกจากครัวเรือนละอย่าง
น้อย 1 คนข้ึนไปและพ้ืนที่ป่าแห่งนี้ห้ามผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือตัดไม้เพ่ือประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น หลังจากท่ีชุมชน
เปิดรับวัฒนธรรมต่างแดน และมีการตัดถนนเดินรถเข้ามาในชุมชนจึงมีถนนอีกเส้นที่แยกออกจากประตูดั้งเดิม 1 
เส้นที่ใหญ่กว่า กว้างกว่า บทบาทของประตูผีในปัจจุบันจึงได้ลดลงและผิดจากสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่าง สิ้นเชิง 
แต่ประตูผีหรือล่อข่องก็ยังเป็นส่วนประกอบหลักของการสร้างชุมชนและความเป็น อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อาข่า
โดยทั่วไป บ้านป่าคาสุขใจก็เช่นเดียวกัน 
อาณาเขตติดต่อ 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที่ บ้านพนาสวรรค์/บ้านตงจาไส  
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่ บ้านจะบูสี  
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นท่ี บ้านหล่อโย  
          ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นท่ี บ้านกิ้วสะไต การจัดการทรัพยากรป่าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ส าหรับ เขตป่าของบ้านป่าคาสุขใจจะแบ่งออกเป็น โครงใหญ่ คือ ป่าพิธีกรรม ที่เป็นป่าหวงห้ามให้เข้าไปตัดไม้
บริเวณนั้นเป็นอันขาด ส่วนบริเวณนอกเหนือจากนั้น ตัดไม้แต่ต้องขออนุญาตกรรมการก่อน ซึ่ง ป่าหวงห้ามนั้นจะมี
อยู่ 4 ที่ คือ (1) ประตูผี (2) ป่าช้า (3) บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ และ (4) ป่าพิธีกรรม ซึ่งโดยวิธีปฏบิัติดังกล่าวได้มี
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องการการจัดการ ทรัพยากรป่าคือ  
          1. ประตูผี ส าหรับประตูผีนั้นเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนพร้อมกับการตั้งหมู่บ้านและมีความ เกี่ยวข้องกับป่า วิถีชีวิต
ของหมู่บ้านโดย จะมีอยู่ 3 ประตู คือ  
             1.1 ประตูใหญ่ (หล่อข่อมา) คือ ประตูพ่อ ที่เป็นการสร้างประตูบริเวณท่ีมีน้ าและป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เพ่ือ
เอาไว้ท าพิธีกรรมในหมู่บ้าน เช่น หากไม่สบายก็ไปท าพิธีที่ประตูพ่อเพ่ือให้หายในรัศมี 10-20 เมตร ของบริเวณนี้
ห้ามมีการตัดต้นไม้เป็นอันขาด แต่สามารถใช้น้ าได้ ท าให้ป่าบริเวณนี้ จะมีความอุดมสมบูรณ์ และต้นไม้จะขึ้นเร็ว 
รวมทั้งเป็นสถานที่ เลี้ยงผีในหมู่บ้านเพื่อให้ผีดูแลคนในหมู่บ้าน หากใครเข้าไปตัดไม้ จะต้องเสียผีโดย ต้องเสียหมู 1 
ตัว และเหล้า 2 ขวด ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต้องหยุดท างานในวันนั้น เพราะหากไม่เลี้ยงจะเกิดสิ่งไม่ดีข้ึนกับชาวบ้าน
ดังนั้นป่าบริเวณ นี้จะเป็น ป่าที่อุดมสมบูรณ์  
             1.2 ประตูเล็ก (หล่อข่อยา) เป็นประตูที่สร้างขึ้นบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นสถานที่เข้าออกของคนที่
นับถือศาสนาพุทธที่จะมีการ ท าพิธีภายในหมู่บ้านหรือ คนในหมู่บ้านจะออกไปท าพิธีข้างนอก เช่น การแต่งงาน ที่มี
แขกเข้ามาต้องเข้าทางประตูเล็ก และหากมีการตาย ก็จะต้อง น าออกไปทางประตูเล็กเพ่ือน าไปป่าช้า ซึ่งในบริเวณ
ประตูเล็กนี้ก็มีการห้ามตัดไม้ในรัศมี 10-20 เมตร เช่นเดียวกัน ซึ่งท าให้บริเวณนี้จะค่อนข้างรก แต่บางที่หากใกล้
ถนน ต้นไม้ก็จะไม่มาก แต่ถ้าทางเข้าไม่มีถนนที่รถผ่าน จะเป็นป่าที่หนาแน่น เช่นเดียวกับประตูใหญ่แต่ว่าจะไม่มีน้ า



เท่านั้นเอง  
             1.3 ประตูไล่ผี (หล่อข่อเบียะ) เป็นประตูที่อยู่ทางหลังหมู่บ้าน เพราะเป็นประตูที่เอาไว้ไล่ผีในหมู่บ้านให้
ออกจากหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะยิงปืน ตะโกน และใช้มีดไล่โห่ร้องไปตามหมู่บ้านและมีการถือขนมไปด้วย เพ่ือให้
เด็กกินเวลาไล่ผีออกทางประตูไล่ผีเสร็จ ก็น าขนมมารวมกันที่บ้านหมอผี เพ่ือให้เด็กได้กิน ซึ่งบริเวณนี้ก็ห้ามตัดไม้
เช่นเดียวกับประตูทุกประตู  
          2. ป่าช้า ในความเชื่อของชาวอาข่านั้น ป่าช้าที่อยู่ของผีทั้งหลายห้ามคนเข้าไปยุ่งเกี่ยว ซึ่งอาข่านั้นจะฝังศพ
โดยการตั้งไม้บริเวณหมู่บ้าน ที่ไม่ใช่ป่าพิธีกรรม แม้กระทั่งป่าช้าก็ต้องตัดไม้ท าโลงศพ ซึ่งโลงศพนั้นจะไม่มีการซื้อ
เพราะจะต้องท าขึ้นเอง เมื่อมีคนตายขึ้นคนแรกของหมู่บ้าน ผู้น าก็จะไปหาบริเวณท่ีเป็นป่าเพ่ือท าเป็นป่าช้าโดยจะ
ยึดเอาภูเขา 1 ลูก เป็นป่าช้า ห้ามคนใดตัดไม้ในภูเขาลูกนั้นเป็นอันขาด และหากใครเข้า ไปตัดหรือไปล่วงเกินก็
จะต้องเสียผี โดยการเสียหมู 1 ตัวและเหล้า 2 ขวด เพ่ือขอขมา ซึ่งป่าช้าจะเป็นป่าที่คนไม่ค่อยเข้าไปเพราะว่าเป็น
สถานที่อยู่ของผี ท าให้ภูเขาลูกนั้นจะเป็นป่าที่รกและหนาแน่นด้วยต้นไม้  
          3. บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ท่ีชาวอาข่าให้ความส าคัญ และต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์
เกี่ยวข้องกับการท าไร่ท าสวน ท ามาหากินและรวมทั้งเป็นสถานที่ท่ีต้องเอาน้ าไปท าพิธีต่างๆ ในหมู่บ้าน ในการเลือก
บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์นั้น ต้องเป็นสถานที่มีน้ าพุขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีน้ าที่อ่ืนไหลเข้ามาได้ ป่าต้องอุดมสมบูรณ์ และที่
ส าคัญบ่อน้ าต้องห้ามไม่ให้แห้งเป็นอันเด็ดขาด เพราะว่าน้ าในบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ หากมีน้ าไหล ก็เปรียบเหมือนหมู่บ้าน
จะมีน้ าดี ฝนดี ปลูกข้าได้ดี พืชพันธุ์ดี ดังนั้น บริเวณบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ก็ห้ามมิให้ใครมาตัดไม้บริเวณนี้ และจะมีการท า
พิธีบริเวณนี้ของเดือนเมษายน ก่อนการเข้าสู่การปลูกพืช โดยใช้ ไก่ 2 ตัว เป็นเครื่องท าพิธีบริเวณนี้ก็จะร่มรื่นและมี
น้ าไหลออกตลอดปี  
         4. ป่าพิธีกรรม เป็นป่าที่เกิดข้ึนพร้อมกับการตั้งหมู่บ้าน เช่นกัน เพราะว่า พ่ีน้องอาข่า เชื่อว่า หากต้นไม้ดี 
เราก็จะอยู่ดีกินดีด้วย จึงมีการหาป่าพิธีกรรม เพ่ือเป็นการมัดมือหรือการท าขวัญให้ต้นไม้ เพ่ือให้ต้นไม้บริเวณนั้น
จะต้องเลือกที่มีป่าอุดมสมบูรณ์และมีน้ า เพ่ือจะได้ท า ให้ป่าบริเวณนั้น เติบโตเร็ว และให้มีน้ าตลอดปี เพราะ
สามารถน าไปใช้ได้ เฉพาะน้ าแต่ห้ามตัดไม้ทุกชนิด โดยจะมีต้นไม้ 1 ต้น ที่เอาไว้ท าพิธีโดยใช้ไก่ 2 ตัว หมู 1 ตัว 
เป็นเครื่องท าพิธี โดยท าทุกปี เดือนเมษายน ส าหรับพิธีกรรมความเชื่อที่เก่ียวกับป่าของชาวอาข่านั้น จะเป็น
พิธีกรรม หรือสถานที่ทุกท่ีล้วนให้ความส าคัญกับป่าทุกท่ี เพราะชาวอาข่ามีความเป็นอยู่ที่มีความเชื่อว่า ถ้าไม่มีป่า 
ชาวอาข่าก็อยู่ไม่ได้ ถ้ามีป่าอุดมสมบูรณ์เราก็อยู่ได้ด้วยเหมือนกัน ชีวิตของชาวอาข่าให้ความส าคัญกับป่าพอๆ กับ
ชีวิต เพราะความเชื่อ และพิธีกรรมล้วนเกี่ยวข้องกับป่าทั้งสิ้น และยังคงด ารงรักษาวิถีชีวิตมาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะย้าย
ไปที่ใด ก็ยังคงมีการสอน ลูกหลาน ถึงสถานท่ีและพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับป่าเหล่านี้อยู่ 
คณะกรรมการหมู่บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย  
          นายล่อแอ๋ อายีกู่ ผู้ใหญ่บ้าน  
          นายอาเบ ยาผ่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
          นายจะอุ้ย จะแบะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
          นายอาซือ แย่เบวกู่ ส. อบต.  
          นางสาวอมรรัตน์ รัตนาชัย ส.อบต. 



ภูมิศาสตร์ชุมชน (ลักษณะท่ีตั้ง)  
          บ้าน จะบูสีมีภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูง อยู่ห่างจากระดับน้ าทะเล 700 เมตร มีป่าไม้ ต้นน้ า ล าธารท าให้
อากาศดี เย็นสบายตลอดปี ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ต้นก่อ ต้นจ าปา ต้นไทร และป่าไผ่จ านวนมาก รวมทั้ง
ต้นไม่ใหญ่ต่างๆ บ้านจะบูสีมีพ้ืนที่อยู่ในต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดกับ
บ้านป่าคาสุขใจ (ห่างกัน 4 กิโลเมตร) บ้านพนาสวรรค์ บ้านอาแบ และมีเส้นทางลัด ลงสู่อ าเภอแม่จันผ่านบ้านเล่าฝู่ 
โป่งป่าแขม เส้นทางเข้าหมู่บ้านจากหน้า รร.บ้านสันติคีรีเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นทางซีเมนต์ 3 กิ
โลกเมตร และทางลูกรังประมาณ 4 กิโลเมตร คิดระยะเวลาการเดินเท้าจากหมู่บ้านมาถึงดอยแม่สลองประมาณ 2 
ชั่วโมง  
ศาสนาภายในชุมชน  
          นับถือผีบรรพบุรุษและ “อ่ือซา” กิจกรรมทางศาสนาคล้ายคลึงศาสนาพุทธ 
การจัดการทรัพยากรป่าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          1. ประเพณี แซะก่อแว เป็นประเพณีก่อทรายล้างบาป ในช่วงการแผ่วถางไร่ ประมาณเดือนเมษายน โดย
ชาวลาหู่เชื่อว่าในการแผ้วถางไร  ่ในแต่ละครั้งนั้น จะท าให้ต้นไม้ต้นหญ้าหรือสัตว์ในไร่ตาย จึงต้องท าบุญให้
ไม่เช่นนั้นการท าการเกษตรในไร่จะไม่ได้รับผลผลิตที่ดี โดยในการแผ้วถางไร  ่แห่งใหม่นั้นชาวลาหู่จะท่ีตั้งของไร่ว่ามี
ต้นใหญ่ไหม มีผลไม้อยู่ในไร่มากรึเปล่าเพราะผลไม้เป็นแหล่งอาหารชองทั้งสัตว์ป่าและคน รวมทั้งเป็นของเจ้าป่า 
เจ้าเขา ถ้ามีผลไม้หรือต้นไม้ใหญ่อยู่ในไร่มากจะไม่ท าไร่ตรงนั้น ถ้าท าก็จะไม่ได้ผลดีต้องย้ายไปท าที่ใหม่ ในปัจจุบัน
ชาวลาหู่บ้านจะบูสีไม่ได้มี การแผ้วถางไร่ใหม่แล้ว เนื่องจากมีการห้ามการแผ้วถางไร่ใหม่ ซึ่งตกลงกันในชุมชน และ
ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของชาวบ้านลาหู่ด้วยที่ผลิตไว้ เพ่ือบริโภคเท่านั้นรวมทั้งจ านวนครัวเรือนมีน้อย ที่ดินท า
กินที่มีอยู่จึงเพียงพอต่อการผลิต  
          2. ประเพณี มอเหล่เว เป็นประเพณีบวชป่าของชาวลาหู่ ซึ่งไม่ได้ท าทุกปี จะท าสลับกับประเพณี สาลา
เตต่าเว (พิธีสร้างศาลาถวายเจ้าป่าเจ้าเขา) โดยจะท าในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนช่วงที่ข้าวโพดเริ่มออกฝัก พิธี
บวชป่าจะท าในป่าชาวบ้านเรียกว่า “มอเหล่คอ” ซึ่งแปลว่า ดอยที่ใช้บวชป่า ซึ่งหมอผีและผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจะ
เลือกป่าบริเวณที่สูงๆ ดูแล้วเป็นป่าที่สะอาด คนทั่วไปเข้าไปยาก เพราะเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของเจ้าป่าเขา
ทั้งหมด ในบริเวณหมู่บ้าน เหตุที่ต้องเป็นพื้นที่ที่คนเข้าไปยากนั้นเพราะถ้าเป็นป่าทั่วไปคนจะเข้าไป ล่าสัตว์ เก็บ
ของป่า ท าให้รบกวนป่าเจ้าป่าเจ้าเขา รวมทั้งเข้าไปถ่ายหรือปัสสาวะที่อยู่ของเจ้าที่ทางด้วย โดยในการทอพิธีขะน า
พืชพันธุ์ ผลไม้ หมู ไก่ ข้าวสาร ฯลฯ ไปถวาย เมื่อหมอผีท าพิธีเสร็จแล้วก็จะน า “แหล๋ว” (ไม้ไผ่ที่สานเป็นตาราง) 
ไปผูกไว้กับต้นไม้และน าธงสีต่างๆ ปักไว้ที่โคนต้น ให้รู้ว่าป่าบริเวณนี้ห้ามตัดโดยเด็ดขาด ส่วนใหญ่แล้วจะมีเนื้อที่
ประมาณ 2-4 ไร่ ป่าบริเวณนี้ยังใช้ท าพิธีกรรมอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น เลี้ยงผีป่า เวลามีคนไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้น  
          3. พิธีกรรมการคัดต้นไม้ใหญ่ เป็นพิธีกรรมในการจะตัดต้นไม่ใหญ่ของชาวลาหู่ เนื่องจากเชื่อว่า ต้นไม้ทุก
ต้นมีเทวดารักษาอยู่ โดยเฉพาะกับต้นไทร คนที่จะตัดต้นไทร ต้องน ายาเส้น ข้าสาร ใบไม้ ใส่ไว้ในไม้ไผ่ผ่าซีกมา
บวงสรวง กล่าวค าขอตัดแล้ววางของบวงสรวงไว้ 1 คืน พอรุ่งเช้ากลับมาถ้าของบวงสรวงยังอยู่ก็ตัดไม่ได้ แต่ถ้าของ
บวงสรวงหายไปจะตัดต้นไม้ต้นนั้นไม่ได้ 
          4. พิธีกรรมการฝังศพ เป็นพิธีกรรมการจัดการกับศพของคนตายของชาวลาหู่ทั่วไป โดย ส่วนมากถ้ามีคน



ตายจะท าพิธีในหมู่บ้าน 1 วัน แล้วน าศพไปฝังในป่า เรียกป่าบริเวณนั้นว่า “ชอดู่คอ” (ดอยฝังคน) ซึ่งป่าบริเวณนั้น
จะห้ามตัดโดยเด็ดขาด เพราะชื่อว่ามีเทวดารวมทั้งวิญญาณของคนคายต่างๆ สิงสถิตอยู่ 
อาชีพของคนในชุมชน  
          - ท าไร่ต่างๆ เช่น ไร่ข้าว, ข้าวโพด, มันส าปะหลัง, กล้วย, พริก, มะเขือ, บวบ, ถั่วฝักยาว ฟักทอง ไร่ขิง 
          - รับจ้างท างานต่างๆ เช่น ปลูกข้าว, เกี่ยวข้าว, เก็บเชอรี่, ถอนหญ้า ,ท าไร่  
          - หาของป่าตามฤดูกาล เช่น เห็ด หน่อไม้ หนอนไม่ไผ่ น้ าผึ้ง ลูกก่อ แมลง จักจั่นหรือจิ้งกุ่ง เป็นต้น  
          - ปลูกข้าว พันธุ์ข้าวเจ้าที่นิยมปลูกเป็นข้าวไร่ 2 ถึง 3 พันธุ์ เช่น พันธุ์เมียวซือแซะ และพันธุ์ข้าวเจ้าส าหรับ
ปลูกเป็นมา เช่น พันธุ์ อู่ซะ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          ภูมิปัญญา ต่างๆ เช่น จักสาน ท าไม้กวาด สานเสื่อ เย็บผ้า หายาสมุนไพร หมอต าแย ตีมีด ท าหน้าไม้การ
เล่นดนตรีชนเผ่า เช่น แคนลาหู่ ซึง ขลุ่ยแบบไม่มีลิ้น และใบไม้ เป็นเพลงชนเผ่า เป็นต้น 

ส ารวจชุมชนบ้านป่าคาสุขใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชท่ีปลูกอยู่ในชุมชนบ้านป่าคาสุขใจ 

หม่าชือนือมา (ถั่วเมล็ดใหญ่)   นึ่งเดอะพ (ถ่ัวแก) 

ข้าวไร่ (คาแซะ)  ถั่วเขียวเมล็ดแดง  ข้าวโพด 


