
 

 

ผลงานและเกียรตปิระวัติของผู้ได้รับรางวลั 

รางวลัภูมแิผ่นดินปิน่ลา้นนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

สาขาสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

พระครูโกวิทธรรมโสภณ (ศรผี่อง โกวิโท) 

เกิดวันท่ี ๑ ตุลาตม พ.ศ.๒๔๙๔  ปัจจุบัน อายุ ๖๕ ปี ๔๕ พรรษา 

การศึกษา พธ.บ.(กิตติมศักดิ์), นักธรรมช้ันเอก 

ปัจจุบัน เจ้าคณะต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่, เจ้าอาวาสวัดร้องเม็ง 

 พระครูโกวิทธรรมโสภน เป็นผู้ท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษในการอนุรักษ์ศาสนวัตถุท่ีมีคุณค่า พระพุทธรูป

โบราณ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เคร่ืองใช้ไม้สอยในชีวิตประจ าวัน อันเกิดจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีการสืบทอดมาช้า

นาน โดยการก่อต้ังพิพิธภัณฑว์ัดร้องเม็ง ขึน้เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ประกอบด้วยสิ่งของหลายร้อยหลายพัน

อย่าง ท่ีสูญหายไปแล้วก็มี และท่ียังพบเห็นอยู่ ท่ัวไปก็มี ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชนท่ัวไป และคนรุ่นใหม่ท่ีไม่

เคยทราบว่าสิ่งของเหลา่นี ้เคยมใีนอดีตและมีประโยชนใ์ชส้อยอย่างไร การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จึงเสามารถเป็นค าตอบได้

ดีส าหรับผู้สนใจเร่ืองราวในอดีต รวมไปถึงเป็นการรักษาของโบราณ และมีค่าในชุมชนให้เกิดประโยชนได้อย่างดี 

จนกระท่ังศรัทธาประชาชนในหมู่บ้าน และต าบลใกล้เคียงต่างทราบก็น าวัตถุโบราณ สิ่งของ เคร่ืองใช้เก่าๆ 

พระพุทธรูปเก่า มาถวายไวเ้พื่อจัดแสดงในพพิธิภัณฑข์องวัดมากขึ้น     

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ตั้งอยู่เลขท่ี ๑ ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมน าไปสูก่ารท่องเท่ียวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม สืบสานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ี

เต็มไปด้วยโบราณวัตถุศลิป์ และเครื่องมือเครื่องใช ้นา ๆ ชนิดท่ีเก่าแก่และหาดูได้ยากในสมัยนี้ และเป็นแหล่งความรู้

ทางประวัตศิาสตร์โบราณคดีศิลปศกึษาภูมิปัญญาชาวบ้านลา้นนาตลอดจนความเพลิดเพลินในเชิงเปรียบเทียบอดีต-

ปัจจุบัน ปัจจุบันมโีบราณวัตถุ และศลิปวัตถุพื้นบ้านกว่า ๔,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งล้วนได้มาจากการบริจาคหรือถวายให้กับวัด

เพื่อสว่นรวมไว้ในพพิธิภัณฑว์ัดร้องเม็ง 

 

 

 

 



 

 

รางวลัภูมแิผ่นดินปิน่ลา้นนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

สาขาศลิปะการแสดงและการขับขานพื้นบา้น 

 

 

 

 

 

นายจันทร์ หน่อท้าว 

เกิดวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๑ ปัจจุบันอายุ ๘๘ ปี  

บ้านเลขท่ี ๒๐ หมู ่๘ บ้านป่าแดง อ าเภอเชยีงกลาง จังหวัดน่าน  

 

 

          พอ่ครูจันทร์ หนอ่ท้าว เป็นครูผู้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้โดยลายเชิงของพ่อครูเป็นลายเชิงไทลื้อ เมืองน่าน ซึ่ง

ท้ังเชิงมือใช้ส าหรับต่อสู่ด้วยมือเปล่า เชิงดาบ เชิงไม้ฆ้อนท่ีต่อสู้ด้วยอาวุธสั้นและยาว มีแม่ไม้ลูกไม้ท่ียังคงความเป็น

ศลิปะการตอ่สูป้้องกันตัวท่ีชัดเจนซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน  

 ท่านพระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์(ครูบามนตรี) วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร่ ได้เคยเชิญพ่อครูจันทร์

ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจังหวัดแพร่ และที่นครเชยีงรุ่ง สิบสองปันนา ประเทศจีนอกีด้วย  

นอกจากนี้พ่อครูยังเป็นครูผู้ถ่ายทอดการตีกลองบูชา โดยเฉพาะท านองม้าถีบคอกซึ่งแทบไม่พบผู้ใดบรรเลงท านองนี้

อยู่เลย ลลีาในการตีกลองบูชาของพอ่ครูก็เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว รวมถึงพอ่ครูยังคง 

สามารถถ่ายทอดศิลปะการตัดกระดาษ ท าตุง ท าโคมล้านนา และเป็นผู้ทรงจ าวรรณกรรมท้องถิ่นไว้ได้มากมาย 

           พ่อครูจันทร์  หน่อท้ายเคยได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน สาขานันทนาการ 

และผู้ท าคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.๒๕๔๓ และรางวัลโล่เกียรติคุณในการผลิตผลงานงาน

สื่อมวลชนดเีด่นเพื่อเยาวชน ครัง้ท่ี ๑๙ ประเภทสื่อพืน้บ้านภาคเหนือ จากนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

สาขาศลิปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 

 

 

 

 

นายบุญศรี  รัตนัง 

เกิดวันท่ี ๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๙๖     ปัจจุบัน อายุ ๖๔ ปี  

จบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

อ าเภอสันทราย  ในปี พ.ศ.๒๕๕๖  

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ๘๓  ศูนยส์บืสานรอยล้านนา ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น รัตนังเสียงซึงสตูดิโอ 

บ้านหนองเตา่ค า หมู่ท่ี ๒  ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๒๑๐  

จากประสบการณ์ในการเล่นดนตรีพื้นเมืองตั้งแต่เด็ก  ท าให้มีโอกาสพัฒนาตนเองและเรียนรู้ศิลปะด้านการแสดง

ล้านนาจนมีความช านาญ  จึงได้เร่ิมสร้างผลงานอย่างจริงจัง โดยพอเร่ิมมีความช านาญในการขับซอ ก็เร่ิมรับงาน

แสดงท้ังงานเป่าป่ี และงานขับซอ แต่เนื่องจากยังไม่ค่อยเก่งจึงยังไม่มีชื่อเสียงเท่าท่ีควร แต่ก็ยังคงสืบทอดศิลปะการ

ขับซอตอ่ไปจนถึง พ.ศ.๒๕๒๓ เนื่องจากช่วงนี้ได้คู่ซอท่ีมีความสามารถและมีช่ือเสียงคือ นางบัวตอง เมอืงพร้าว ท าให้

เร่ิมมชีื่อเสียงตามไปดว้ย  จึงใช้ประสบการณ์  และความรู้ท่ีมีท้ังหมดเกี่ยวกับดนตรีและศลิปวัฒนธรรมลา้นนา รวมไป

ถึงการเป็นคนช่างสังเกต น าเอาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆของสังคม  และสิ่งท่ีผู้คนสนใจ มาสร้างสรรค์

ผลงานของตนเองขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งซอพื้นเมือง แต่งละครซอภาพยนตร์ค าเมือง แต่งคร่าว แต่งจ๊อย  และท่ี

ส าคัญมากท่ีสุดคือ  การแต่งเพลงค าเมือง  เพื่อเผยแพร่  และอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบคนเมืองไว้  ในขณะเดียวกันก็ได้มี

การพัฒนาผลงานไปเร่ือยๆเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม สามารถด ารงอยูค่วบคู่ไปได้กับการใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่

ในปัจจุบัน 

 ปัจจุบัน ยังคงท ากิจกรรมทุกอย่างดังท่ีเคยท าผ่านมา  ยังคงแต่งเพลงค าเมืองและสร้างสรรค์เพลงค าเมือง

ตอ่ไป  โดยสร้างหอ้งบันทึกเสียงของตนเองขึ้นในช่ือ“ ห้องบันทึกเสียง รัตนังเสียงซึงสตูดิโอ”  เพื่อความสะดวกในการ

สร้างสรรค์ผลงานเพลงค าเมือง  ดนตรีพื้นเมืองและซอพื้นเมือง ของตนเอง ท้ังยังเพื่อให้ความช่วยเหลือ ส าหรับ

สถานศึกษา  วัด  และองค์กรต่างๆ ท่ีต้องการจะบันทึกเสียงเพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  โดยไม่คิด

ค่าบริการหรือคิดค่าบริการในราคาถูก  และยังคงรับงานการแสดงซอพื้นเมืองและร้องเพลงลูกทุ่งค าเมืองตามงาน

ท่ัวไปดว้ย  ในสว่นของการสบืทอดศิลปวัฒนธรรมนั้น  ก็ยังคง รับเชิญไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ตามสถานศึกษาและองค์กรตา่งๆท่ีมีผู้เชญิมาพร้อมท้ังการเป็นวทิยากรรับเชิญบรรยายเร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพ และการ

ใชช้วีติอยา่งเป็นสุข โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุอีกดว้ย   

 ๖๔ ปี ท่ีผ่านมา  ทุกเวลา ทุกนาที  เป็นเสมือนการสั่งสมประสบการณ์  ความรู้ ความสามารถในด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  และในการใช้ชีวิต  ท าให้เกิดการตกผลึกทางความคิด  ก่อให้ เกิดอุดมการณ์ในการท่ีจะอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ต่อไป  อาจจะมองได้ว่าเป็นแค่อุดมการณ์เล็กๆจากคนคนหนึ่งเท่านั้นในสังคม  แต่ก็

ด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่ท่ีจะสร้างกลุ่มคนอนุรักษ์วัฒนธรรมรุ่นต่อไป  เพื่อช่วยกันสืบทอดสิ่งท่ีดีงามเหล่านี้ไว้  มิให้

สูญหายไปจากดินแดนแห่งความสวยงามทางวัฒนธรรมเชน่.....ล้านนา 



    

 

รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

สาขาศลิปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 

 

 

 

 

 

นายสายัณห์  ค าทิพย์โพธิ์ทอง (สายทอง ทองเจรญิ) 

ชื่อในการแสดง  แซม ซู่ซ่าส์ วงการันตี      

เกิดเมื่อวันท่ี ๑ มถิุนายน ๒๔๙๐  อายุ ๗๐  ปี    

ปัจจุบันอยูบ้่านเลขท่ี  ๒๒/๒ หมูท่ี ๕ บ้านป๊อก ต าบลสะเมงิเหนอื จังหวัดเชยีงใหม่ 

          จบการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาป่ีท่ี ๓ (ม.ศ.๓) จากโรงเรียนปัทมเวทผดุง อ าเภอสะเมงิ หลังจากนัน้ได้เร่ิมออกหา

ประสบการณ์เกี่ยวกับการขับขานซอพื้นบ้าน  โดยฝึกเรียนกับพ่อครูหล้า บ้านหนองก๋าย อ าเภอแม่แตง จากนั้นได้ไป

เรียนต่อจากพี่ครูทองสุข สิงห์สา บ้านแม่หยวก อ าเภอแม่ริม และได้เร่ิมออกหาประการณ์ด้วยการประกอบอาชีพรับ

งานการแสดงร้องเพลง และการขับซอพื้นบ้านเร่ือยมา จนได้รับการยอมรับจากวงการเพลงพื้นเมือง  และเป็นนัก

ประพันธ์เพลงลูกทุ่งค าเมืองให้กับบริษัท S.N โปรโมชั่น และศิลปินเพลงลูกทุ่งค าเมืองหลายท่าน จนได้รับความนิยม

แพร่หลาย ต่อมาได้ต้ังบริษัทผลิตเพลงค าเมอืงช่ือ“บริษัทการันตี โปรโมช่ัน” 

 พอ่ครูสายัณห ์ถือเป็นกวพีื้นบ้านลา้นนาผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สืบทอดภาษาและวรรณกรรมล้านนา อันมี

คุณค่าทางศิลปะการแสดงและวรรณศิลป์ดังปรากฏในผลงานการแต่งเพลงค าเมืองล้านานา และบทซอต่างๆ ซึ่งมี

เนื้อหามากด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม และจิตวิญญาณแห่งล้านนา มีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย ฟังแล้วเข้าใจ

ง่าย พ่อครูสายัณห์ ค าทิพย์โพธ์ิทอง หรือพ่อครูสายทอง  ทองเจริญ ซึ่งเป็นชื่อเรียก ท่ีรู้จักกันท่ัวไปในกลุ่มผู้ชื่นชอบ

ศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง และในนามเพลงลูกทุ่งค าเมืองในชื่อ “ไอ้แซม ซู่ซ่าส์” และด้วยความคิดท่ีมุ่งมั่น และ

ความหวังท่ีไม่อยากให้ศิลปะพืน้บ้านลางหายไปจากแผ่นดินล้านนา เนื่องจากทา่นมองวา่ศลิปะแขนงนี้ต้องอยู่คูก่ับ 

วัฒนธรรม ประเพณี วิถชีวีติ และพระพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งค้ าจุนจิตใจของคนในชุมชน และท้องถิ่นในล้านนา พ่อครู

สายัณห ์จึงทุ่มเทท้ังการ และใจ เพอืให้เป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสบืตอ่ให้กับเยาวชนรุ่นหลังสบืไป 

ผลงานการประพันธ์เพลงลูกทุ่งค าเมอืง (วงการันต)ี ที่ไก้รับความนยิม 

อัลบ้ัมชุดท่ี ๑ สจ. - อบต.รอแฟน   อัลบ้ัมชุดท่ี ๒ น้ าต๋าไก่ ไข้หวัดนก 

อัลบ้ัมชุดท่ี ๓ ลุงใจแก้บน    อัลบ้ัมชุดท่ี ๔ เสียเพราะเหลา้ เมาไมข่ับ 

อัลบ้ัมชุดท่ี ๕ ต าฮากุ้ยลาบ    อัลบ้ัมชุดท่ี ๖ นางในก๊อง 

อัลบ้ัมชดุท่ี ๗ ศลีหา้    อัลบ้ัมชุดท่ี ๘ บนเจ้าตี ้

 นอกจากนี้ยังประพันธ์เพลงให้กับศลิปินเพลงค าเมอืงให้กับหลายๆ ทา่น  เชน่ วิฑูรย ์ใจพรหม 

น้ าอ้อย ธรรมลังกา เป็นต้น 



 

 

รางวลัภูมแิผ่นดินปิน่ลา้นนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

สาขาศลิปะการแสดงและการขับขานพื้นบา้น 

 

 

 

 

 

 

นายครูประพันธ์  แก้วเก ๋

ชื่อในการแสดง  ลุงใจ วงการันตี       

เกิดเมื่อวันพุธท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๙  อายุ ๖๑  ปี    

ปัจจุบันอยูบ้่านเลขท่ี  ๑๑๕  หมูท่ี่ ๗  บ้านป่าลาน  ต าบลสองแคว  อ าเภอดอยหลอ่  

จังหวัดเชยีงใหมจ่บการศึกษาปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่   

ปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการสถานีวทิยุศูนย์สบืสานวัฒนธรรมไทย ล้านนา การันตีเรดิโอ ๘๙.๗๕ MHz. พ่อครู

ประพันธ์ แก้วเก๋  เป็นอดีตผู้น าชุมชนท่ีชาวบ้านเคารพนับถือ  และให้ความไว้วางใจให้ความช่วยเหลืองานส่วนรวมของ

ชุมชน อีกท้ังเป็นศิลปินล้านนาที่เป็นท่ีรู้จักดีกันในนาม “ลุงใจ วงการันตี” และเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการขับ

ขานบทกลอนล้านนาหรอืท่ีเรียกว่า“ละครซอ” ซึ่งมีการสอดแทรกความรู้ หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วย

อย่างกลมกลืน ท้ังนี้ยังมีบทบาทด้านสื่อมวลชน เป็นผู้จัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรม

ล้านนา นอกจากนี้ พ่อครูประพันธ์ แก้วเก๋ ยังน าเอาเร่ืองราวจาก บทซอ ค่าวเจี้ย และค าสอนของพระพุทธศาสนา 

น ามาถ่ายทอดเป็นบทเพลง ซึ่งในบทเพลงจะมีท้ังเนื้อร้องและบทพูด เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังให้เข้าใจง่ายและ

สนุกสนาน เช่น อัลบ้ัมชุด ศีล ๕ ท่ีได้รวมเอาหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามาสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย และยังมีบท

เพลงอีกหลายๆเพลง ท่ีสอดแทรกความรูแ้ละท าให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู ่วิถีชีวิตของคนล้านนาเรา 

 พอ่ครูประพันธ์ แก้วเก๋ เป็นบุคคลส าคัญของท้องถิ่น และภาคเหนอื เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ จาก

วถิีชีวติแบบชาวบ้านจนมีคุณภาพชวีติท่ีดท้ัีงหน้าท่ีการงาน ครอบครัวและสังคม เป็นบุคคลท่ีเสียสละเพื่อชุมชน สังคม

อย่างแท้จริง สมควรเอาเป็น แบบอย่างในการอนุรักษภ์าษา วัฒนธรรม สามารถถ่ายทอดให้แกเ่ยาวชน 

 

 

 

 

 

 



 

 

รางวลัภูมแิผ่นดินปิน่ลา้นนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน 

 

 

 

 

 

 

นางดวงกมล ใจค าปัน 

เกิดเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2492 อายุ 68 ปี 

บ้านเลขท่ี 16/6 ซอย 5ก ถ. นันทาราม ต.หายยา อ. เมอืง จ. เชียงใหม่  

 

 นางดวงกมล ใจค าปัน หรือแมน่อ้ย มีความเชี่ยวชาญในด้านการท าเคร่ืองเขินแบบฮายลาย ซึ่งถือเป็นเทคนิค

แบบดั้งเดิมของเชียงใหม่ท่ีเหลือเพียงไม่กี่คนท่ีสามารถขูดลายได้อย่างช านาญ โดยเร่ิมต้นการท าเคร่ืองเขินเมื่ออายุ 

12 ปี ด้วยการเรียนรู้วิธีการลงรัก และหาง(ชาด) จากมารดา คือ แม่บัวน าจินะ ท่ีสืบทอดมาภูมิปัญญามาจากบรรพ

บุรุษบ้านนันทาราม จากนั้นเมื่อย่างเข้าวัยสาวจึงฝึกฝนทักษะการฮายลาย อาทิ ลายดอกเมือง ลายหัวนาค ลาย

พวงแสด ฯลฯ จนสั่งสมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีความสามารถมากขึ้น จึงใช้ความรู้การท าเคร่ืองเขินมา

เป็นธุรกิจในครัวเรือนตั้งแต่อายุ 27 ปี(ประมาณปี พ.ศ.2520) จวบจนปัจจุบันได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ และถ่ายทอดวิชา

ความรู้ รวมถึงเผยแพร่ให้กับเยาวชน ประชาชนท่ัวไป โดยเป็นวิทยากรสาธิต และฝึกสอนปฏิบัติให้กับโรงเรียน 

สถานศึกษา รวมถึงงานกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่หลายคร้ังด้วยกัน อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นต้น ท้ังนี้ยังได้รับการเชิดชูเกียรติจากองค์กร

ตา่งๆ  

 คุณค่าและเอกลักษณข์องเครื่องเขินแบบฮายลายนัน้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมลา้นนาท่ีควรสบืทอดและคงไว้

ซึ่งภูมิปัญญาโบราณ เพราะกรรมวิธีในการผลิตค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ใช้ระยะเวลานาน อีกท้ังการขูดลายก็ท าได้

ยาก ต้องอาศัยความช านาญผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบลวดลายขูดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลง

น้ าหนักและบังคับมือให้ขูดลงบนพื้นผิวเคร่ืองเขินอย่างบรรจง ในอดีตแรงบันดาลใจท าเคร่ืองเขินของแม่น้อยคือการ

ประกอบอาชีพสุจริต ด้วยความสามารถของตนเอง แต่ในปัจจุบันแม่น้อยเห็นว่าเคร่ืองเขินท่ีแม่น้อยท า คือการสร้าง

คุณค่าของเคร่ืองเขินแบบฮายลายให้ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา สิ่งท่ีได้รับมากกว่าทรัพย์สินท่ีหาได้ คือความ

ภาคภูมใิจที่ได้สืบทอดภูมปัิญญาของบรรพบุรุษให้คงอยูส่บืไป 

 


