องคความรู ภูมิปญญา เรือ่ ง เฆง เครื่องดนตรีในพิธีกรรมของชนเผามง
อําเภอ พญาเม็งราย จังหวัด ชียงราย
ประวัติความเปนมาของ เฆง
ชาวมงเปนชนเผาที่มีความยึดมั่นในประเพณี ความเชื่อและความเปนกลุม การที่ตองสูรบ
กับชนตางชาติมาตั้งแตครั้งอดีตกาลซึ่งชาวมงมักจะพบกับความพายแพอยูเนืองๆ ชาวมงจึงตองการที่พึ่งทาง
ใจกอใหเกิดการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (animism) ในการติดตอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวมงไดนําเครื่องดนตรีมาเปน
สื่อ เชน เฆง ลอ และกลอง เปนตน ในอดีตมงเคยรอดตายจากการสูรบกับชนตางชาติ โดยการตีลอเพื่อขอ
ความชวยเหลือจากสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ และนําไปสูพิธีการบวงสรวงแกบนในภายหลัง สวนเฆงเปนเครื่องเปาชนิด
หนึ่ง ในอดีตชาวมงใชเปาเปนสัญญาณเตือนภัยเพื่อการหลีกหนีหรือรวมพลเขาตอสูศัตรูนอกจากนี้ มงยัง
ใชเฆงเปาในพิธีกรรมตางๆ สื่อสารกับวิญญาณ หรืองานรื่นเริงตางๆ
การเรียกชื่อ เฆง (Qeej) ซึ่งแปลวา แคน ของชาวมงมีการเรียกแตกตางกันไปตามพืน้ ที่และ
ชนเผา เชน เคง เตง หรือ เกง ซึ่งชาวมงในจังหวัดเชียงรายจะเรียกวา เกง หรือ เฆง เปนเครื่องดนตรีที่ทําจาก
ลําไมไผ และไมเนื้อแข็ง มีปรากฏในเอเชียมากวา ๓,๐๐๐ ปแลว และถือไดวาเปนเครื่องดนตรีที่เกาแกที่สุด
ชนิดหนึ่ง จัดอยูในเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม (Aerophones) ที่ใชประกอบพิธีตามประเพณี เชน งานศพ
งานบันเทิงปใหม เปนตน
ตํานานเลาขาน
 มีตํานานเลาขานสืบตอกันมาวา แตเดิมมนุษยเกิดมาแลวไมตาย แตมนุษยไมตองการ
เปนอมตะ มนุษยพบเสือนอนตาย ๒ ตัว จึงอยากตายเหมือนเสือ ผีฟา (เหยอะ เซา) ผูปกปองคุมครองและ
ลงโทษมนุษยอนุญาตใหมนุษยตายได แตตองนําเฆงมาเปา และทําพิธศี พใหเสือ ๒ ตัว เสียกอน เปนที่มา
ของการนําเฆงมาใชเปาในพิธีงานศพของชนเผามง
ซึ่งชาวมงเชื่อวาเสียงเฆงสามารถติดตอสื่อสารกับ
วิญญาณของผูตาย สามารถชี้ทางไปหาวิญญาณของบรรพบุรุษ มงมีความเชื่อวาภาษามนุษยไมสามารถสื่อ
กับวิญญาณได (ทรงวิทย เชือ่ มสกุล,ม.ป.ป.:๔-๕) มงจึงใหความสําคัญตอเฆงมากกวาเครื่องดนตรีหลายๆ
ชนิดที่มงมี
 มงมีเรื่องเลาเกี่ยวกับความเปนมาของเฆงวาในอดีตกาลมีคนมงอยูครอบครัวหนึ่ง มีพี่
นอง ๗ คน วันหนึ่งผูเปนบิดาสิ้นชีวิตลง และบรรดาพีน่ องทั้ง ๗ คน ตองการจัดพิธีงานศพเพื่อเปนเกียรติ
ใหกับผูเปนบิดา แตไมรูวาจะทําอยางไรดี จึงไดขอคําปรึกษาจากเทพเจา ซียี ซึ่งคนมงมีความเชื่อวาเปนเทพ
เจาที่พระเจาสงมาเพื่อชวยเหลือมวลมนุษยในโลก และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดพิธกี รรมที่สําคัญ
ทางศาสนาของคนมง เทพเจาซียีไดแนะนําใหคนหนึ่งไปหาหนังสัตวมาทํากลองไวตี และอีก ๖ คน ไปหาลํา
ไมไผที่มีขนาด และความยาวไมเทากันมาคนละอัน เรียงลําดับตามขนาด และอายุของแตละคนเมื่อ
เตรียมพรอมแลวใหคนหนึ่งตีกลอง และอีก๖คนที่เหลือ เปาลําไมไผของตนบรรเลงเปนเพลงเดียวกัน

และเดินวนไปรอบๆคนที่ตีกลอง พรอมกับมอบบทเพลงตางๆให เมื่อเทพเจาซียกี ลาวเสร็จ พีน่ องทั้ง ๗ จึง
ไดกลับไปจัดงานศพใหบิดาตามที่เทพเจาซียีไดแนะนําให ตอมามีพนี่ องคนหนึ่งไดตายจากไปเหลือคนไม
พอที่จะเปาลําไมไผทั้งหกพีน่ องที่เหลือ ๖ คน จึงไดขอคําปรึกษาจากเทพเจาซียีอีกครั้ง เทพเจาซียี จึงแนะนํา
ใหรวมไมไผทงั้ หกมาเปนชุดเดียวกัน แลวใหคนเดียวเปาเทานั้น สวนคนอื่นใหทาํ หนาที่ถวายเครื่องบูชา
ตระเตรียมอาหาร และทําหนาที่อื่นไป ตอมารูปแบบพิธีงานศพดังกลาวก็ไดรับการถือปฏิบัติมาเรื่อยๆจน
กลายเปนประเพณีในการจัดพิธีงานศพของชนเผามงมาจนถึงทุกวันนี้ (พิพิธภัณฑชาวเขา Online- มง)
มีเรื่องเลาวาเมื่อประมาณ ๕๐๐๐ ถึง ๖๐๐๐ ป ชนเผามงไดออกมาจากบนขัว้ โลกเหนือ
ซึ่งเปนน้ําแข็งอันหนาวเย็นอันเปนที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผามง ซึ่งเลากันวาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์หรือเทวดาภาษามง
เรียกวา(เซา Saub) ไดกําเนิดโลกและสัตวโลกทั้งหลายซึ่งเทวดาไดทรงประทานเฆงใหกับบรรพบุรษุ ๖ ทาน
ดังนี้
๑. จี๋ นู เจง
๒. จี๋ นู ไพล
๓. จี นู ตง
๔. จี๋ ซี นา
๕. จี๋ ตง แซ็ง นู ซี ลง
๖. จี๋ นู ลง
บรรพบุรุษ ทั้ง ๖ ทานนี้ เทวดาทรงมอบเฆงใหคนละ ๑ เลม เสียงแตละเสียงตางกัน ซึ่ง
ตองนํามาเปารวมกันถึงจะไดเปนเพลง สมัยนั้น เฆง ยังไมประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเฆงนั้นใช
ในพิธีมงคลสมรสเทานั้น เชน เฆงสงเจาสาวเจาบาว เฆงตอนรับเจาสาวเจาบาว และเฆงกินเลี้ยง เปนตน ซึ่ง
เปนประเพณีวัฒนธรรมมงในสมัยกอน ตอมา จี๋ตงแซ็งนูซีลง ไดเสียชีวิตลง จึงทําใหไมสามารถเปารวม
เปนเพลงได แตแลว จี๋นู เจง จึงไดคิดหาวิธี โดยนําไมมาทําเปนกระบอกแลวเจาะเปน ๖ รู จากนั้นจึงได
รวมทั้ง ๖ เลมมาประกอบใสกับกระบอกไม จึงทําใหสามารถเปาเปนเพลงไดอยางเหมือนเดิม คนเดียวก็
สามารถเปาไดโดยที่ไมตองเปารวมกัน ๖ คน จากนั้นมาจึงทําใหเฆง รวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังใช
ในพิธีมงคลสมรสกันเรื่อยมา ตอมาก็สิ้นบรรพบุรุษทั้ง ๖ ทาน ไดถายทอดวิชาความรูตางๆ และประเพณี
วัฒนธรรมมงใหกับสองพี่นอง จี๋นูยอดู และ จี๋นูยอดง ซึ่งในสมัยนั้นสองพี่นองคูนี้ยังใชเฆงในพิธีมงคล
สมรสกันเรื่อยมา
เมื่อสิ้นสุดบรรพบุรุษสองทานนี้ ประเพณีวัฒนธรรมมงตางๆ ที่ตกทอดใหกับ ปาเยงยา ซึ่ง
ปาเยงยา คนนี้เปนผูชายครึ่งผูหญิงครึ่ง ไมรูวาเปนผูหญิงหรือผูชาย สมัยนั้น ปาเยงยา มีความสามารถตางๆ
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมมงมากกวาผูชาย และไดสอนใหผูหญิงเปาเฆง จึงทําใหผูหญิงเปนผูนําอยูในชวง
ระยะเวลานั้น สวนเฆงมงนั้นยังใชเฆงในพิธีมงคลสมรสเรื่อยมา
หลังจากนัน้ พี่นองมงตระกูลแซเลา ไดนําศพเสือโครงมาทําเปนพิธงี านศพ แตไมรูจะทํา
ยังไง จึงเชิญ ปาเยงยา มาเปาเฆงในงาน แตปาเยงยา ก็ไมรูจะเปายังไง เพราะเฆงที่ใชกันอยูใชในงานพิธี
มงคลสมรสเทานั้น คิดแลว ปาเยงยา ก็นําเฆงมาเปลี่ยนเปาเปนเพลงในงานศพ แลวก็ตีกลอง รองไห เสียใจ
และแลวเสียงในพิธีงานศพก็ดังขึ้นถึงทานยมบาล ภาษามงเรียกวา ดาจือ่ ณู จึงให มอจั้ว ลงไปดูวาคนที่ตาย
ใชมนุษยหรือเปลา จากนั้นจึงสืบรูวาไมใชมนุษยแตเปนศพเสือโครงทานยมบาลจึงพูดขึ้นวา ในโลกนี้ ฉี๋ยี
ผูทรงเปนหมอเทวดาของชนเผามง ไมใหมีการเจ็บ ตาย แตทําไมอยูๆ มนุษยจึงชอบตาย ชอบเสียอก เสียใจ
นัก ขาก็จะมอบความตายใหกับโลกมนุษยนับตั้งแตนไี้ ป หลังจากนั้นเปนตนมาโลกก็เกิดความเจ็บตาย

เกิดขึ้นอยางมาก และ ปาเยงยา จึงใชเฆง (แคน) เปาในงานศพนับตัง้ แตนั้นมา เฆงที่ใชเปาลวนแตเปนการ
เปาดา ดาจื่อณู ทั้งนั้น
จากนั้น ฉี๋ยี ผูท รงเปนเทวดาของชนเผามง ไดรูถึงความเดือดรอนของโลกมนุษย จึงไดไป
เจรจากับทานยมบาล เมื่อเจรจากันเสร็จแลว ฉี๋ยี จึงใชกระดาษสีขาวตัดเปนแผนๆแลวโรยลงมายังโลกมนุษย
ถากระดาษลงมาติดหัวใครคนนั้นก็จะไดเปนหมอผี เพือ่ จะไดรกั ษาคนปวยใหหายดีบาง จากนั้นฉี๋ยี ลงมายัง
โลกมนุษย ทรงมอบยาสมุนไพรใหกับมนุษย เพื่อใชรักษาโรคที่ปวย เมื่อพูดจบ ฉี๋ยี ก็ทรงกลับไปบนสวรรค
สวนในโลกมนุษยนั้น พูดถึง ปาเยงยา หลังจากที่มีการตายเกิดขึ้น จึงไดเปลี่ยนเฆง มาเปาดาทานยมบาล และ
จึงใชเฆงในงานศพเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนี้ (ขอมูลสัมภาษณจาก นายซัวเพียะ แซเฮอ)
ลักษณะทางกายภาพ
เฆง จัดเปนเครื่องดนตรีในกลุม เครื่องลม ประเภททอภายในมีลิ้นทําดวยทองเหลืองเพื่อ
การเกิดเสียง กําเนิดเสียงระดับเดียวกันโดยการเปา หรือดูดลมผานลิ้น เกิดการสั่นสะเทือนของกระแสอากาศ
ภายในทอทําใหเกิดเสียง ซึ่งเปนเครื่องดนตรีที่มีลักษณะ ลิ้นอิสระ (Free reed) เปนเครื่องดนตรีชั้นสูงของ
ชนเผามง โดยมีความเชื่อวาสามารถใชสื่อสารติดตอกับวิญญาณของผูตายไปแลวได
เฆง มีหลายขนาดแตกตางกันไป ขึ้นอยูก บั ผูสรางและชนเผา มีสวนประกอบที่สําคัญอยู ๓
สวน คือ สวนปากเปา สวนเลาเฆง และ สวนลิ้นเฆง

ภาพที่ ๑

เฆงที่ผลิตจากบานไทย

 สวนปากเปา หรือ เตาเฆง
เตาเฆง (ตัวเฆง) ความสั้นยาวอยูระหวาง ๔๐ – ๖๐ เซนติเมตร ขึน้ อยูกับขนาด
ของเฆง ทําจากไมเนื้อออนหลายชนิด เชนไมดงดลา คือไมที่ชาวมงใชทําทัพพีหรือชอนกินขาวและไมตสี
เปะ มีอยูสองชนิด คือ ตะสีเปะถู (ถู – ตนสน) และ ตะสีเปะซั้ว (ซั้ว – ตนเฟรน) ใชไมชิ้นเดียวผากลาง ๒ ซีก
เพื่อเจาะรูใหกลวง เสร็จแลวนํามาประกบกันใหสนิท รัดดวยเปลือกไมกําลังเสือโครง (เถอเหยง) ในปจจุบัน
จะใชแผนเงิน ทองเหลือง หรือพลาสติกแทน ลําตัวสําหรับถือเปนกระเปาะ(เตา) เจาะรูตามแนวตั้งจํานวน ๒
แถว ๆ ละ ๓ รู เพื่อใชเสียบลําเฆง สวนปลายเปนทอสําหรับเปามีลักษณะเรียวแหลมเซาะเปนรองตรงกลาง
ปากเปาหุมดวยทองเหลือง เพื่อความคงทนสวยงาม บริเวณปลายกระเปาะเจาะรูเล็กๆ ไวระบายน้ําลาย
ปจจุบันไมทั้งสองชนิดหายาก จึงใชไมดู ไมซอ ไมยูคา และไมสัก

ภาพที่ ๒ ไมสําหรับทําตัวเฆง

ทองเหลือง/สายยาง(ปากเปา)

ตัวเฆงทีป่ ระกอบเสร็จ

 สวนเลาเฆง หรือ ลําเฆง (ดี๋เฆง)
เลาเฆง มีจํานวน ๖ เลา สอดอยูตรงสวนที่เรียกวาเตาเฆง ใชไขวัวยาใหติดแนน
ความสั้นยาวอยูระหวาง ๓๐ – ๑๐๐ เซนติเมตร โดยประมาณขึ้นอยูกับขนาดของเฆง การใชไมทําเลาเฆงใช
ไม ๒ ชนิด คือเลาที่ใหญที่สุด และสั้นที่สุด (แถวขวาเลาบนสุดจะมีความยาวระหวาง ๓๐ – ๕๐ เซนติเมตร)
ชาวมงเรียกวา ดี๋หลัว ทําจากไมหก (ฮฺยง ตัวะ ตฺจึ) หรือไมขาวหลาม (ฮฺยง หมอ ตฺจาง) ภายในบรรจุลิ้นเสียง
๓ ลิ้น ทําจากทองเหลือง ฝงเรียงขนานกันตามขวางเลาเฆง เลาเฆงที่เหลือ ๕ เลา ทําจากไมไผที่ขึ้นไมเปน
กอตามลําหวยสูงประมาณ๔–๕ เมตร ชาวมง เรียกวา ฮฺยงเตง หรือไมไผเฆง(ไมแลน) มีขนาดเทากับหัวแม
มือ มีขอขนาดใหญ นํามาทะลุขอดัดปลายใหงอขึ้นโดยการลนไฟ เพื่อความสวยงาม และ ไมเกะกะในการ
เตนหมุนตัว เลาเฆงทั้ง ๕ เลา แตละเลาจะมีลิ้นเดียว การเรียกชื่อเลาเฆง เรียกชื่อตามลําดับ และการวางเลา
เฆง ไดดังนี้ (วสันตชาย อิ่มโอษฐ,หนา ๔๑-๔๒)
เลาที่ ๑ เรียกวา ดี๋หลัว เปนทอขนาดใหญอยูขวามือกดเสียงดวยนิว้ โปงขวา
เลาที่ ๒ เรียกวา ดี๋ตือ เปนทอขนาดเล็กอยูซายมือกดเสียงดวยนิ้วโปงซาย
เลาที่ ๓ เรียกวา ดี๋จู
เปนทอขนาดเล็กอยูขวามือกดเสียงดวยนิ้วชี้ขวา
เลาที่ ๔ เรียกวา ดี๋บู เปนทอขนาดเล็กอยูขวามือกดเสียงดวยนิ้วกลางขวา
เลาที่ ๕ เรียกวา ดี๋ไล เปนทอขนาดเล็กอยูซายมือลางสุดกดเสียงดวยนิ้วกลางซาย
เลาที่ ๖ เรียกวา ดี๋ปู เปนทอขนาดเล็กอยูด านซาย กดเสียงดวยนิ้วกลางซาย
ดานซาย
๑. ดี๋ ตือ
๒. ดี๋ ไล
๓. ดี๋ ปู

การเรียกชื่อเลาเฆง

ดานขวา
๑. ดี๋ หลัว
๒. ดี๋ จู
๓. ดี๋ บู

ลิ้นเฆง แตเดิมทําจากไมออ ตอมาใชแผนทองเหลืองแทนเพื่อความทนแทน เรียกวา ไหลเฆง (ทรง
วิทย เชื่อมสกุล,ม.ป.ป.:๕) โดยการนําทองเหลืองมาตีแผใหบาง ยาติดดวยขี้ผึ้งในรองรูปสี่เหลี่ยมผืนผาบน
เลาเฆงดานบน ซึ่งซอนอยูภายในเตาเฆง สําหรับเฆงเลาใหญที่สุดจะมี ๓ ลิ้น สวนเลาเล็กทั้ง ๕ เลา จะมีลิ้น
เดียว สวนของเลาเฆงที่ฝงลิ้นไวจะสอดอยูภายในสวนปากเปา ที่เรียกวาเตาเฆง โดยอุดยาดวยไขวัว ลิ้นเฆงมี
ลักษณะเปนลิ้นอิสระ (Free reed) คือทําใหเกิดเสียงเดียวกันโดยการดูดลมเขาและเปาออก
ภาพที่ ๓ แผนทองเหลือง

เลาเฆงที่เจาะรูสําหรับใส

นักดนตรี(ผูแ สดงประกอบพิธีกรรม)
 ประวัติของนักดนตรี บานขุนหวยแมเปา อําเภอพญาเม็งราย
จากการที่คณะผูศึกษา ไดเขาไปในพื้นที่บานขุนหวยแมเปา หมูที่ ๑๗และหมูที่๕
ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น ไดไปพบกันชาวมงที่
เปนหมอเฆง มีความสามารถ และทักษะในการเปาเฆง จนเปนที่ยอมรับและรูจักของชาวมง ในหมูบานเปน
อยางดี จํานวน ๓ คน ดังนี้
๑. นายเลาเปา อรรถพลภูสิทธิ์ อายุ ๖๔ ป บานขุนหวยแมเปา หมู๑๗ ตําบลแม
เปา อําเภอพญาเม็งราย มีภรรยาชื่อ นางยัว อรรถพลภูสิทธิ์ อายุ ๕๓ ป มีบุตร ๑๙ คน เสียชีวิต ๖ คน
ขณะนี้มีบุตร ๑๓ คน ยังเรียนหนังสืออยู ๒ คน ในระดับปริญญาตรี และ มัธยมศึกษาปที่ ๓ นายเลาเปา
นับถือศาสนาพุทธ และนับถือผี(บรรพบุรุษที่ตายไปแลว)
จากการสัมภาษณ นายเลาเปา เลาวา เริ่มเปาเฆง เมื่ออายุ ๑๕ ป ในสมัยกอนชาวมง
ไมไดเรียนหนังสือ เลาเปาไมมีอะไรทํามีแตเฆงเทานั้นที่ถือวา นํามาเปนกิจกรรมในยามวางได เพราะเฆง
เปนภูมิปญญาของชาวมง เมื่อมีงานตางๆ เชน งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม เฆงจะเปนเครื่องดนตรีชนิด
เดียวที่ทําใหงานมีสีสัน แตในปจจุบันสําหรับชาวมงบานขุนหวยแมเปา หมู ๕ และ หมู ๑๗ เฆงจะใช
สําหรับงานศพ เพื่อเปาใหแกผูที่ตายไปแลวเทานั้น เลาเปาเรียนการเปาเฆงมาจากพอและอา ดวยความสนใจ
และความชอบจึงเปามาจนถึงวันนี้นับไดเกือบ ๔๐ ปแลว การเปาเฆงตามงานตางๆ นั้นจะไมไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินทอง เมื่อไปเปาในงานศพก็จะไดเนื้อวัว หรือเนื้อหมูที่ฆาในงานตามที่เจาภาพจะแบงให
ขึ้นอยูกับวาจะฆาหมู หรือวัว กี่ตัว

ภาพที่ ๔ นายเลาเปา อรรถพลภูสิทธิ์
คนเปาเฆง บานขนหวยแมเปา อําเภอพญาเม็งราย
๒. นายเลายิ่ง แซหาง อายุ ๕๘ ป บานขุนหวยแมเปา หมู๑๗ ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย มี
ภรรยาชื่อนางฉาง แซหาง อายุ ๖๑ ป มีบุตร ๑๐ คน อยูในหมูบาน ๓ คน สวนที่เหลือไปทํางานที่
กรุงเทพมหานคร รับจางทําอาหารตามโรงแรมบาง ทํางานเปนชางไฟฟาในโรงงานบาง ซอมรถบาง นาย
เลายิ่งนับถือศาสนาพุทธ และนับถือผีเชนกัน
จากการสัมภาษณ เลายิ่ง เลาวา เริ่มเปาเฆงมา ๒๐ ปแลว สาเหตุที่เปาเพราะเห็นนองเขยเปา
เลยมีความรูสึกวา อยากจะเปาเปนบาง พยายามหัดโดยมีนองเขยเปนคนสอน ผิดบาง ถูกบาง จนบอยครั้ง
เริ่มเกิดทักษะ ปจจุบันนี้เมื่อมีงานศพ งานปใหม จะมีเพื่อนบานรองขอใหไปเปาเฆงอยูบอยๆ โดยไมมีเงิน
คาตอบแทน แตก็จะไดคาตอบแทนน้ําใจเปนเนื้อหมู หรือ เนื้อวัวตรงกระดูกซี่โครงอยูเสมอ

ภาพที่ ๕ นายเลายิ่ง แซหาง คนเปาเฆง บานขุนหวยแมเปา อําเภอพญาเม็งราย
๓. นายเลาขาย แซโซง ชาวมง อายุ ๖๗ ป บานขุนหวยแมเปา หมู๑๗ ตําบลแมเปา อําเภอพญา
เม็งราย มีภรรยาชื่อนางไม แซโซง มีบุตร ๗ คน ขณะนี้บุตรคนเล็กยังเรียนอยูชั้น ม.๑ โรงเรียนแมหลวง
อุปถัมภไทยคีรี เลาขายนับถือศาสนาพุทธและนับถือผี เชนเดียวกับชาวมงทั่วไป

จากการสัมภาษณ นายเลาขาย เลาวา เริ่มเปาเฆงเมื่ออายุ ๑๓ ป โดยเกิดความชอบจากการที่เห็นลุงที่
มักจะเปาเฆงในงานศพบอยครั้ง จึงขอเรียนกับลุงใหลุงเปนผูสอน นับถึงวันนี้ก็เปาเฆงมา ๕๐ กวาปแลว
อาจเปนเพราะการสั่งสมประสบการณมานานหลายสิบป เลาขายจึงมีทักษะในการเปาเฆงพอสมควร ในบาน
ขุนหวยแมเปาหมู ๑๗ นี้ หากมีคนตาย เขามักจะไปชวยเปาเฆงอยูเสมอ โดยไปกับเลาเปาบาง เลายิ่งบาง
เพราะในงานศพจะมีคนเปาเฆง ๒ คน ถามีงานศพหลายวันก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไป
ภาพที่ ๖
นายเลาขาย แซโซง
คนเปาเฆง บานขุนหวยแมเปา
อําเภอพญาเม็งราย

ผูใหขอมูล

๑. นายเลาเปา อรรถพลภูสิทธิ์ ๒.นายเลายิง่ แซหาง ๓.นายเลาขาย แซโซง
บานขุนหวยแมเปา หมู ๑๗ ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
สัมภาษณเมื่อ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ผูจัดทําองคความรู สิบเอกหญิงกรวรรณ สุมมาตย นักวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอพญาเม็งราย

