
 
 
 
 
ประวัติความเปนมาของ เฆง 
   ชาวมงเปนชนเผาท่ีมีความยดึม่ันในประเพณี ความเช่ือและความเปนกลุม การที่ตองสูรบ
กับชนตางชาติมาต้ังแตคร้ังอดีตกาลซ่ึงชาวมงมักจะพบกบัความพายแพอยูเนืองๆ ชาวมงจึงตองการท่ีพึ่งทาง
ใจกอใหเกิดการนับถือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ (animism) ในการตดิตอกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ชาวมงไดนําเคร่ืองดนตรีมาเปน
ส่ือ เชน เฆง ลอ และกลอง เปนตน ในอดีตมงเคยรอดตายจากการสูรบกับชนตางชาติ โดยการตีลอเพื่อขอ
ความชวยเหลือจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และนําไปสูพิธีการบวงสรวงแกบนในภายหลัง สวนเฆงเปนเคร่ืองเปาชนิด
หนึ่ง ในอดตีชาวมงใชเปาเปนสัญญาณเตือนภัยเพื่อการหลีกหนหีรือรวมพลเขาตอสูศัตรูนอกจากนี้   มงยัง
ใชเฆงเปาในพิธีกรรมตางๆ ส่ือสารกับวิญญาณ หรืองานร่ืนเริงตางๆ  
   การเรียกช่ือ เฆง (Qeej) ซ่ึงแปลวา แคน ของชาวมงมีการเรียกแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ีและ
ชนเผา เชน เคง เตง หรือ เกง  ซ่ึงชาวมงในจังหวดัเชียงรายจะเรียกวา เกง หรือ  เฆง เปนเคร่ืองดนตรีท่ีทําจาก
ลําไมไผ และไมเนื้อแข็ง มีปรากฏในเอเชียมากวา ๓,๐๐๐ ปแลว และถือไดวาเปนเครื่องดนตรีท่ีเกาแกท่ีสุด
ชนิดหนึ่ง จัดอยูในเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลม (Aerophones) ท่ีใชประกอบพิธีตามประเพณ ี เชน งานศพ 
งานบันเทิงปใหม เปนตน 
 ตํานานเลาขาน 
     มีตํานานเลาขานสืบตอกันมาวา แตเดิมมนุษยเกดิมาแลวไมตาย แตมนษุยไมตองการ
เปนอมตะ มนษุยพบเสือนอนตาย ๒ ตัว จึงอยากตายเหมือนเสือ ผีฟา (เหยอะ เซา) ผูปกปองคุมครองและ
ลงโทษมนุษยอนุญาตใหมนษุยตายได แตตองนําเฆงมาเปา และทําพิธีศพใหเสือ ๒ ตัว เสียกอน เปนท่ีมา
ของการนําเฆงมาใชเปาในพิธีงานศพของชนเผามง ซ่ึงชาวมงเช่ือวาเสียงเฆงสามารถติดตอส่ือสารกับ
วิญญาณของผูตาย สามารถช้ีทางไปหาวญิญาณของบรรพบุรุษ มงมีความเช่ือวาภาษามนุษยไมสามารถส่ือ
กับวิญญาณได (ทรงวิทย เช่ือมสกุล,ม.ป.ป.:๔-๕)    มงจึงใหความสําคัญตอเฆงมากกวาเคร่ืองดนตรีหลายๆ
ชนิดท่ีมงมี 
    มงมีเร่ืองเลาเกี่ยวกับความเปนมาของเฆงวาในอดีตกาลมีคนมงอยูครอบครัวหนึ่ง มีพี่
นอง ๗ คน วนัหนึ่งผูเปนบิดาส้ินชีวิตลง และบรรดาพีน่องท้ัง ๗ คน ตองการจัดพิธีงานศพเพ่ือเปนเกยีรติ
ใหกับผูเปนบิดา แตไมรูวาจะทําอยางไรดี จึงไดขอคําปรึกษาจากเทพเจา ซียี   ซ่ึงคนมงมีความเช่ือวาเปนเทพ
เจาท่ีพระเจาสงมาเพื่อชวยเหลือมวลมนุษยในโลก และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกาํหนดพิธีกรรมท่ีสําคัญ
ทางศาสนาของคนมง เทพเจาซียีไดแนะนําใหคนหน่ึงไปหาหนังสัตวมาทํากลองไวตี และอีก ๖ คน ไปหาลํา
ไมไผท่ีมีขนาด และความยาวไมเทากนัมาคนละอัน เรียงลําดับตามขนาด และอายุของแตละคนเม่ือ
เตรียมพรอมแลวใหคนหน่ึงตีกลอง และอีก๖คนท่ีเหลือ เปาลําไมไผของตนบรรเลงเปนเพลงเดยีวกัน  

องคความรู ภูมิปญญา เรือ่ง เฆง เครื่องดนตรีในพิธีกรรมของชนเผามง 
อําเภอ  พญาเม็งราย จังหวัด ชียงราย 



และเดนิวนไปรอบๆคนท่ีตีกลอง พรอมกับมอบบทเพลงตางๆให เม่ือเทพเจาซียกีลาวเสร็จ พีน่องท้ัง ๗ จึง
ไดกลับไปจดังานศพใหบิดาตามท่ีเทพเจาซียีไดแนะนําให   ตอมามีพีน่องคนหน่ึงไดตายจากไปเหลือคนไม
พอท่ีจะเปาลําไมไผท้ังหกพีน่องท่ีเหลือ ๖ คน จึงไดขอคําปรึกษาจากเทพเจาซียีอีกคร้ัง เทพเจาซีย ีจึงแนะนํา
ใหรวมไมไผท้ังหกมาเปนชุดเดียวกนั แลวใหคนเดยีวเปาเทานั้น สวนคนอ่ืนใหทําหนาท่ีถวายเคร่ืองบูชา 
ตระเตรียมอาหาร และทําหนาท่ีอ่ืนไป ตอมารูปแบบพิธีงานศพดงักลาวก็ไดรับการถือปฏิบัติมาเร่ือยๆจน
กลายเปนประเพณีในการจดัพิธีงานศพของชนเผามงมาจนถึงทุกวันนี้  (พิพิธภณัฑชาวเขา Online- มง) 
    มีเร่ืองเลาวาเม่ือประมาณ ๕๐๐๐ ถึง ๖๐๐๐ ป ชนเผามงไดออกมาจากบนข้ัวโลกเหนอื 
ซ่ึงเปนน้ําแข็งอันหนาวเยน็อันเปนท่ีต้ังถ่ินฐานของชนเผามง ซ่ึงเลากันวาส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิหรือเทวดาภาษามง 
เรียกวา(เซา Saub) ไดกําเนิดโลกและสัตวโลกท้ังหลายซ่ึงเทวดาไดทรงประทานเฆงใหกับบรรพบุรุษ 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 ท้ัง ๖ ทานนี้ เทวดาทรงมอบเฆงใหคนละ ๑ เลม เสียงแตละเสียงตางกัน ซ่ึง
ตองนํามาเปารวมกันถึงจะไดเปนเพลง สมัยนั้น เฆง ยังไมประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเฆงนั้นใช
ในพิธีมงคลสมรสเทานั้น เชน เฆงสงเจาสาวเจาบาว เฆงตอนรับเจาสาวเจาบาว และเฆงกินเล้ียง เปนตน ซ่ึง
เปนประเพณีวัฒนธรรมมงในสมัยกอน   ตอมา จี๋ตงแซ็งนูซีลง ไดเสียชีวิตลง จึงทําใหไมสามารถเปารวม
เปนเพลงได แตแลว จี๋นู เจง จึงไดคิดหาวิธี โดยนําไมมาทําเปนกระบอกแลวเจาะเปน ๖ รู จากนั้นจึงได
รวมท้ัง ๖ เลมมาประกอบใสกับกระบอกไม จึงทําใหสามารถเปาเปนเพลงไดอยางเหมือนเดิม คนเดียวก็
สามารถเปาไดโดยท่ีไมตองเปารวมกัน ๖ คน จากนั้นมาจึงทําใหเฆง รวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังใช
ในพิธีมงคลสมรสกันเร่ือยมา    ตอมาก็ส้ินบรรพบุรุษท้ัง ๖ ทาน ไดถายทอดวิชาความรูตางๆ และประเพณี
วัฒนธรรมมงใหกับสองพี่นอง จี๋นูยอดู และ จี๋นูยอดง ซ่ึงในสมัยนั้นสองพี่นองคูนี้ยังใชเฆงในพิธีมงคล
สมรสกันเร่ือยมา 
   เม่ือส้ินสุดบรรพบุรุษสองทานนี้ ประเพณีวัฒนธรรมมงตางๆ ท่ีตกทอดใหกับ ปาเยงยา ซ่ึง 
ปาเยงยา คนนี้เปนผูชายคร่ึงผูหญิงคร่ึง ไมรูวาเปนผูหญิงหรือผูชาย สมัยนั้น ปาเยงยา มีความสามารถตางๆ 
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมมงมากกวาผูชาย และไดสอนใหผูหญิงเปาเฆง จึงทําใหผูหญิงเปนผูนําอยูในชวง
ระยะเวลานั้น สวนเฆงมงนั้นยังใชเฆงในพิธีมงคลสมรสเร่ือยมา 
   หลังจากนัน้ พี่นองมงตระกูลแซเลา ไดนําศพเสือโครงมาทําเปนพิธีงานศพ แตไมรูจะทํา
ยังไง จึงเชิญ ปาเยงยา มาเปาเฆงในงาน แตปาเยงยา ก็ไมรูจะเปายังไง เพราะเฆงท่ีใชกันอยูใชในงานพิธี
มงคลสมรสเทานั้น คิดแลว ปาเยงยา ก็นําเฆงมาเปล่ียนเปาเปนเพลงในงานศพ แลวก็ตีกลอง รองไห เสียใจ 
และแลวเสียงในพิธีงานศพกด็ังข้ึนถึงทานยมบาล ภาษามงเรียกวา ดาจือ่ณู จึงให มอจั้ว ลงไปดวูาคนท่ีตาย
ใชมนุษยหรือเปลา จากนั้นจงึสืบรูวาไมใชมนุษยแตเปนศพเสือโครงทานยมบาลจึงพดูข้ึนวา    ในโลกน้ี ฉ๋ียี 
ผูทรงเปนหมอเทวดาของชนเผามง ไมใหมีการเจ็บ ตาย แตทําไมอยูๆ มนุษยจึงชอบตาย ชอบเสียอก เสียใจ
นัก ขากจ็ะมอบความตายใหกับโลกมนษุยนับต้ังแตนีไ้ป หลังจากนั้นเปนตนมาโลกก็เกิดความเจ็บตาย



เกิดข้ึนอยางมาก และ ปาเยงยา จึงใชเฆง (แคน) เปาในงานศพนับต้ังแตนั้นมา เฆงท่ีใชเปาลวนแตเปนการ
เปาดา ดาจื่อณ ูท้ังนั้น 
   จากนั้น ฉ๋ียี ผูทรงเปนเทวดาของชนเผามง ไดรูถึงความเดือดรอนของโลกมนุษย จึงไดไป
เจรจากับทานยมบาล เม่ือเจรจากันเสร็จแลว ฉ๋ียี จึงใชกระดาษสีขาวตัดเปนแผนๆแลวโรยลงมายงัโลกมนุษย 
ถากระดาษลงมาติดหวัใครคนนั้นกจ็ะไดเปนหมอผี เพือ่จะไดรักษาคนปวยใหหายดีบาง จากน้ันฉ๋ียี ลงมายัง
โลกมนุษย ทรงมอบยาสมุนไพรใหกับมนษุย เพื่อใชรักษาโรคท่ีปวย เม่ือพูดจบ ฉ๋ียี ก็ทรงกลับไปบนสวรรค 
สวนในโลกมนุษยนั้น พูดถึง ปาเยงยา หลังจากท่ีมีการตายเกิดข้ึน จึงไดเปล่ียนเฆง มาเปาดาทานยมบาล และ
จึงใชเฆงในงานศพเร่ือยมาจนถึงปจจุบันนี ้(ขอมูลสัมภาษณจาก นายซัวเพยีะ แซเฮอ) 
  
ลักษณะทางกายภาพ 
   เฆง จัดเปนเคร่ืองดนตรีในกลุม เคร่ืองลม ประเภททอภายในมีล้ินทําดวยทองเหลืองเพื่อ
การเกิดเสียง กาํเนิดเสียงระดบัเดียวกันโดยการเปา หรือดดูลมผานล้ิน เกิดการส่ันสะเทือนของกระแสอากาศ
ภายในทอทําใหเกิดเสียง ซ่ึงเปนเคร่ืองดนตรีท่ีมีลักษณะ ล้ินอิสระ (Free reed) เปนเคร่ืองดนตรีช้ันสูงของ
ชนเผามง โดยมีความเช่ือวาสามารถใชส่ือสารติดตอกับวิญญาณของผูตายไปแลวได   
   เฆง มีหลายขนาดแตกตางกนัไป ข้ึนอยูกบัผูสรางและชนเผา มีสวนประกอบท่ีสําคัญอยู ๓ 
สวน คือ สวนปากเปา  สวนเลาเฆง และ สวนล้ินเฆง 
 
 
 
 
    
 
 
      สวนปากเปา หรือ เตาเฆง 
      เตาเฆง (ตัวเฆง) ความส้ันยาวอยูระหวาง ๔๐ – ๖๐ เซนติเมตร   ข้ึนอยูกับขนาด
ของเฆง ทําจากไมเนื้อออนหลายชนิด เชนไมดงดลา คือไมท่ีชาวมงใชทําทัพพีหรือชอนกินขาวและไมตสี
เปะ มีอยูสองชนิด คือ ตะสีเปะถู (ถู – ตนสน) และ ตะสีเปะซ้ัว (ซ้ัว – ตนเฟรน) ใชไมช้ินเดียวผากลาง ๒ ซีก 
เพื่อเจาะรูใหกลวง เสร็จแลวนํามาประกบกันใหสนิท รัดดวยเปลือกไมกําลังเสือโครง (เถอเหยง) ในปจจุบัน
จะใชแผนเงิน ทองเหลือง หรือพลาสติกแทน ลําตัวสําหรับถือเปนกระเปาะ(เตา) เจาะรูตามแนวต้ังจํานวน ๒ 
แถว ๆ ละ ๓ รู เพื่อใชเสียบลําเฆง สวนปลายเปนทอสําหรับเปามีลักษณะเรียวแหลมเซาะเปนรองตรงกลาง 
ปากเปาหุมดวยทองเหลือง เพื่อความคงทนสวยงาม บริเวณปลายกระเปาะเจาะรูเล็กๆ ไวระบายนํ้าลาย 
ปจจุบันไมท้ังสองชนิดหายาก จึงใชไมดู ไมซอ ไมยูคา และไมสัก 

ภาพท่ี ๑ 

เฆงท่ีผลิตจากบานไทย



    
    
 
     สวนเลาเฆง หรือ ลําเฆง (ดี๋เฆง) 
     เลาเฆง มีจํานวน ๖ เลา สอดอยูตรงสวนท่ีเรียกวาเตาเฆง ใชไขวัวยาใหติดแนน 
ความส้ันยาวอยูระหวาง ๓๐ – ๑๐๐ เซนติเมตร โดยประมาณข้ึนอยูกับขนาดของเฆง การใชไมทําเลาเฆงใช 
 
ไม ๒ ชนิด คือเลาท่ีใหญท่ีสุด และส้ันท่ีสุด (แถวขวาเลาบนสุดจะมีความยาวระหวาง ๓๐ – ๕๐ เซนติเมตร)  
ชาวมงเรียกวา ดี๋หลัว ทําจากไมหก (ฮฺยง ตัวะ ตฺจึ) หรือไมขาวหลาม (ฮฺยง หมอ ตฺจาง) ภายในบรรจุล้ินเสียง 
๓ ล้ิน ทําจากทองเหลือง ฝงเรียงขนานกันตามขวางเลาเฆง  เลาเฆงท่ีเหลือ ๕ เลา ทําจากไมไผท่ีข้ึนไมเปน
กอตามลําหวยสูงประมาณ๔–๕ เมตร ชาวมง เรียกวา ฮฺยงเตง หรือไมไผเฆง(ไมแลน) มีขนาดเทากับหัวแม
มือ มีขอขนาดใหญ นํามาทะลุขอดัดปลายใหงอข้ึนโดยการลนไฟ เพื่อความสวยงาม และ ไมเกะกะในการ
เตนหมุนตัว เลาเฆงท้ัง ๕ เลา แตละเลาจะมีล้ินเดียว  การเรียกช่ือเลาเฆง  เรียกช่ือตามลําดับ และการวางเลา
เฆง  ไดดังนี้ (วสันตชาย อ่ิมโอษฐ,หนา ๔๑-๔๒) 
     เลาท่ี ๑  เรียกวา ดี๋หลัว เปนทอขนาดใหญอยูขวามือกดเสียงดวยนิว้โปงขวา 
     เลาท่ี ๒  เรียกวา ดี๋ตือ เปนทอขนาดเล็กอยูซายมือกดเสียงดวยนิ้วโปงซาย 
     เลาท่ี ๓  เรียกวา ดี๋จ ู เปนทอขนาดเล็กอยูขวามือกดเสียงดวยนิ้วช้ีขวา 
 
     เลาท่ี ๔  เรียกวา  ดี๋บู เปนทอขนาดเล็กอยูขวามือกดเสียงดวยนิ้วกลางขวา 
     เลาท่ี ๕ เรียกวา ดี๋ไล เปนทอขนาดเล็กอยูซายมือลางสุดกดเสียงดวยนิ้วกลางซาย  
     เลาท่ี ๖ เรียกวา ดี๋ปู  เปนทอขนาดเล็กอยูดานซาย กดเสียงดวยนิ้วกลางซาย 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
     
 
 

 

 

๑. ดี๋ หลัว 

๒. ดี๋ จู 
๓. ดี๋ บู 

๑. ดี๋ ตือ 

๒. ดี๋ ไล 
๓. ดี๋ ป ู

ดานซาย ดานขวา การเรียกชื่อเลาเฆง 

ภาพท่ี ๒   ไมสําหรับทําตัวเฆง             ทองเหลือง/สายยาง(ปากเปา)             ตัวเฆงท่ีประกอบเสร็จ 



  ล้ินเฆง แตเดิมทําจากไมออ ตอมาใชแผนทองเหลืองแทนเพื่อความทนแทน เรียกวา ไหลเฆง (ทรง
วิทย เช่ือมสกุล,ม.ป.ป.:๕)  โดยการนําทองเหลืองมาตีแผใหบาง ยาติดดวยข้ีผ้ึงในรองรูปส่ีเหล่ียมผืนผาบน
เลาเฆงดานบน ซ่ึงซอนอยูภายในเตาเฆง สําหรับเฆงเลาใหญท่ีสุดจะมี ๓ ล้ิน สวนเลาเล็กท้ัง ๕ เลา จะมีล้ิน
เดียว สวนของเลาเฆงท่ีฝงล้ินไวจะสอดอยูภายในสวนปากเปา ท่ีเรียกวาเตาเฆง โดยอุดยาดวยไขวัว ล้ินเฆงมี
ลักษณะเปนล้ินอิสระ (Free reed) คือทําใหเกิดเสียงเดียวกันโดยการดูดลมเขาและเปาออก  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
นักดนตรี(ผูแสดงประกอบพิธีกรรม) 
   ประวัติของนักดนตรี บานขุนหวยแมเปา  อําเภอพญาเม็งราย 

      จากการท่ีคณะผูศึกษา ไดเขาไปในพื้นท่ีบานขุนหวยแมเปา หมูท่ี ๑๗และหมูท่ี๕ 
ตําบลแมเปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี ๔  สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น  ไดไปพบกันชาวมงท่ี
เปนหมอเฆง มีความสามารถ และทักษะในการเปาเฆง จนเปนท่ียอมรับและรูจักของชาวมง ในหมูบานเปน
อยางดี จํานวน ๓ คน ดังนี้ 
     ๑. นายเลาเปา อรรถพลภูสิทธ์ิ  อายุ ๖๔ ป    บานขุนหวยแมเปา หมู๑๗ ตําบลแม
เปา  อําเภอพญาเม็งราย  มีภรรยาชื่อ นางยัว  อรรถพลภูสิทธ์ิ อายุ ๕๓ ป มีบุตร ๑๙ คน เสียชีวิต ๖ คน 
ขณะน้ีมีบุตร ๑๓ คน  ยังเรียนหนังสืออยู ๒ คน ในระดับปริญญาตรี และ มัธยมศึกษาปท่ี ๓  นายเลาเปา
นับถือศาสนาพุทธ และนับถือผี(บรรพบุรุษท่ีตายไปแลว)   
     จากการสัมภาษณ นายเลาเปา เลาวา เร่ิมเปาเฆง เม่ืออายุ ๑๕ ป ในสมัยกอนชาวมง
ไมไดเรียนหนังสือ เลาเปาไมมีอะไรทํามีแตเฆงเทานั้นท่ีถือวา นํามาเปนกิจกรรมในยามวางได   เพราะเฆง
เปนภูมิปญญาของชาวมง เม่ือมีงานตางๆ เชน งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม เฆงจะเปนเคร่ืองดนตรีชนิด
เดียวท่ีทําใหงานมีสีสัน แตในปจจุบันสําหรับชาวมงบานขุนหวยแมเปา หมู ๕ และ หมู ๑๗ เฆงจะใช
สําหรับงานศพ เพื่อเปาใหแกผูท่ีตายไปแลวเทานั้น เลาเปาเรียนการเปาเฆงมาจากพอและอา ดวยความสนใจ
และความชอบจึงเปามาจนถึงวันนี้นับไดเกือบ ๔๐ ปแลว   การเปาเฆงตามงานตางๆ นั้นจะไมไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินทอง เม่ือไปเปาในงานศพก็จะไดเนื้อวัว หรือเนื้อหมูท่ีฆาในงานตามท่ีเจาภาพจะแบงให
ข้ึนอยูกับวาจะฆาหมู หรือวัว กี่ตัว 

ภาพท่ี ๓      แผนทองเหลือง   เลาเฆงท่ีเจาะรูสําหรับใส



      
 
 
 
 
 
 
      
 
        
     
 

๒. นายเลาย่ิง แซหาง   อายุ ๕๘ ป บานขุนหวยแมเปา หมู๑๗  ตําบลแมเปา  อําเภอพญาเม็งราย  มี
ภรรยาช่ือนางฉาง แซหาง อายุ ๖๑ ป  มีบุตร ๑๐ คน อยูในหมูบาน ๓ คน สวนที่เหลือไปทํางานท่ี
กรุงเทพมหานคร  รับจางทําอาหารตามโรงแรมบาง ทํางานเปนชางไฟฟาในโรงงานบาง  ซอมรถบาง นาย
เลายิ่งนับถือศาสนาพุทธ และนับถือผีเชนกัน   
   จากการสัมภาษณ เลายิ่ง เลาวา เร่ิมเปาเฆงมา ๒๐ ปแลว สาเหตุท่ีเปาเพราะเห็นนองเขยเปา 
เลยมีความรูสึกวา อยากจะเปาเปนบาง พยายามหัดโดยมีนองเขยเปนคนสอน ผิดบาง ถูกบาง จนบอยคร้ัง 
เร่ิมเกิดทักษะ ปจจุบันนี้เม่ือมีงานศพ งานปใหม จะมีเพื่อนบานรองขอใหไปเปาเฆงอยูบอยๆ โดยไมมีเงิน
คาตอบแทน แตก็จะไดคาตอบแทนนํ้าใจเปนเนื้อหมู หรือ เนื้อวัวตรงกระดูกซ่ีโครงอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
      
 

 
๓. นายเลาขาย แซโซง ชาวมง อายุ ๖๗ ป    บานขุนหวยแมเปา หมู๑๗ ตําบลแมเปา  อําเภอพญา

เม็งราย มีภรรยาช่ือนางไม  แซโซง  มีบุตร ๗ คน  ขณะน้ีบุตรคนเล็กยังเรียนอยูช้ัน   ม.๑  โรงเรียนแมหลวง
อุปถัมภไทยคีรี  เลาขายนับถือศาสนาพุทธและนับถือผี เชนเดียวกับชาวมงท่ัวไป  

ภาพท่ี ๔  นายเลาเปา  อรรถพลภูสิทธ์ิ    
คนเปาเฆง บานขนหวยแมเปา  อําเภอพญาเม็งราย

ภาพท่ี ๕  นายเลายิ่ง  แซหาง คนเปาเฆง บานขุนหวยแมเปา อําเภอพญาเม็งราย  



  จากการสัมภาษณ นายเลาขาย เลาวา เร่ิมเปาเฆงเม่ืออายุ ๑๓ ป โดยเกิดความชอบจากการท่ีเห็นลุงท่ี
มักจะเปาเฆงในงานศพบอยคร้ัง จึงขอเรียนกับลุงใหลุงเปนผูสอน นับถึงวันนี้ก็เปาเฆงมา ๕๐ กวาปแลว 
อาจเปนเพราะการส่ังสมประสบการณมานานหลายสิบป เลาขายจึงมีทักษะในการเปาเฆงพอสมควร ในบาน
ขุนหวยแมเปาหมู ๑๗ นี้ หากมีคนตาย เขามักจะไปชวยเปาเฆงอยูเสมอ โดยไปกับเลาเปาบาง เลายิ่งบาง 
เพราะในงานศพจะมีคนเปาเฆง ๒ คน  ถามีงานศพหลายวันก็จะสลับสับเปล่ียนกันไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูใหขอมูล  ๑. นายเลาเปา อรรถพลภูสิทธ์ิ  ๒.นายเลายิง่ แซหาง   ๓.นายเลาขาย แซโซง 
  บานขุนหวยแมเปา  หมู ๑๗  ตําบลแมเปา  อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

สัมภาษณเม่ือ ๔  สิงหาคม ๒๕๕๐  
 

ผูจัดทําองคความรู  สิบเอกหญิงกรวรรณ  สุมมาตย  นักวิชาการวฒันธรรมประจําอําเภอพญาเม็งราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๖  
 นายเลาขาย  แซโซง 

คนเปาเฆง บานขุนหวยแมเปา 
อําเภอพญาเม็งราย 


