
 

ก าหนดการ งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง ๒๕๕๙ วันที่ ๙-๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๙ ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนคร ห้าแยก

หอนาฬิกา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. การประกวดการก่อเจดีย์ทรายล้านนา ณ ลานวัฒนธรรม หน้าสวนสาธารณะเข
ลางค์ สนับสนุนโดย บริษัทปูนซีเมนต์ ล าปาง จ ากัด 
การออกร้าน แหล่งท่องเที่ยว และของดีประจ าอ าเภอ ๑๓ อ าเภอ  
การจ าหน่ายสินค้า OTOP และมหกรรมอาหาร 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การประกวดแข่งขันท าอาหารและขนมพื้นเมือง (ย าบ่าหนุน ลาบหมู ขนมจ๊อก)  
การประกวดฟ้อนเล็บ (อายุ ๓๐ ปีขึ้นไป) 
เวลา ๑๗.๐๐ น. การประกวดแข่งขันต าส้มลีลา พร้อมกองเชียร์ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน ณ สวนสาธารณะเขลางค์ 
 



เวลา ๑๘.๑๐ น. ท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เดินทางถึงบริเวณงาน เยี่ยมชม
กิจกรรมของบริษัทปูนซีเมนต์ ล าปาง จ ากัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่
เมาะ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ 
ปีใหม่เมือง นครล าปาง ๒๕๕๙” ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง / เทศบาลนคร
ล าปาง / เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว / มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง / สภาวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง / 
บริษัทปูนซีเมนต์ ล าปาง จ ากัด / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ ล าปาง / 
บริษัท ปตท จ ากัด 
พิธีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการประกวดการแสดงตีก๋องปู่จา โดย บริษัท ปตท จ ากัด ให้แก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปาง และผู้เข้าร่วมประกวด 
พิธีมอบรางวัลการประกวดการก่อเจดีย์ทรายล้านนา โดย บริษัทปูนซีเมนต์ ล าปาง จ ากัด 
การประกวดการแสดงตีก๋องปู่จา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
สนับสนุนโดย บริษัท ปตท จ ากัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง (วันแรก จ านวน ๒ ทีม) 
เวลา ๑๙.๓๐ น. ประธานในพิธี ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
พร้อมคณะ เดินทางถึงบริเวณงาน (การตีกลองปูจารับประธานในพิธี) 
เวลา ๑๙.๔๕ น. การแสดงพิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง ๒๕๕๙” 
การกล่าวต้อนรับ โดย ท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
การกล่าวรายงาน โดย ท่านสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน “งานสลุงหลวง กลอง
ใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง ๒๕๕๙” การตีก๋องปู่จา ๑๓ อ าเภอ 
ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบของที่ระลึก  
เวลา ๒๐.๑๕ น. การประกวดการแสดงตีก๋องปู่จา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท จ ากัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง (วันแรก 
จ านวน ๓ ทีม) 
ประธานในพิธ ีท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านสามารถ ลอย
ฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมการออก
ร้าน แหล่งท่องเที่ยว และของดีประจ าอ าเภอ ๑๓ อ าเภอ 
สลุงน้ าขมิ้นสมปอย ในสลุงหลวง และน้ าทิพย์ ๑๓ อ าเภอ ณ ลานน้ าทิพย์ 
เยี่ยมชมกิจกรรมของบริษัทปูนซีเมนต์ ล าปาง จ ากัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เหมืองแม่เมาะ แล้วเดินทางกลับ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปินล้านนา โดย วิฑูรย์ ใจพรม และตู่ ดารณ ี



วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การประกวดสะล้อซอซึ้ง โดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 
การประกวดแข่งขันท าอาหารและขนมพื้นเมือง (ห่อนึ่ง (ปลา) แกงแคร่ไก่ ขนมปาด) 
การประกวดฟ้อนเจิง (อายุ ๓๐ ปีขึ้นไป) 
การออกร้าน แหล่งท่องเที่ยว และของดีประจ าอ าเภอ ๑๓ อ าเภอ การจ าหน่ายสินค้า OTOP และ
มหกรรมอาหาร 
เวลา ๑๗.๐๐ น. ขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
การประกวดการแสดงตีก๋องปู่จา จากข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เข้าสู่สวนสาธารณะเขลางค์นคร 
การประกวดแข่งขันลาบวัวลีลา พร้อมกองเชียร์ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. การประกวดการแสดงตีก๋องปู่จา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท จ ากัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง (วันที่
สอง จ านวน ๘ ทีม) 
เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงดนตรีร าวงย้อนยุค ณ เวทีร าวงย้อนยุคชั่วคราว 
เวลา ๒๑.๓๐ น. การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดการแสดง
ตีก๋องปู่จา โดย บริษัท ปตท จ ากัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 
เวลา ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปินล้านนา โดย เอ็ดดี้ ตี๋ดอยตุง และบุญศรี รัตนัง 

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การประกวดแข่งขันท าอาหารและขนมพื้นเมือง (ต าจ้ิน แกงมะฝัก ขนมข้าวต้มมะ
ถั่ว) 
การประกวดฟ้อนร่ าเปิง ล าปาง (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) 
การออกร้าน แหล่งท่องเที่ยว และของดีประจ าอ าเภอ ๑๓ อ าเภอ 
การจ าหน่ายสินค้า OTOP และมหกรรมอาหาร  
เวลา ๑๗.๐๐ น. การประกวดแข่งขันต ามะม่วงลีลา พร้อมกองเชียร์ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานในพิธี ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทาง 
พิธีเปิดงานการประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง ประจ าปี ๒๕๕๙ โดย เทศบาลนครล าปาง
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
เวลา ๒๒.๓๐ น. การประกาศผล และพิธีมอบรางวัล การประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง  
การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวงรอบ ๑๐ คนสุดท้าย 
การประกาศผล “ขวัญใจสื่อมวลชน เทพบุตร-เทพธิดาลุงหลวง” 
การประกาศผล ๕ คนสุดท้าย “เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง” 
การสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ ๕ คนสุดท้าย เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง(๕นาท)ี 



เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง ประจ าปี ๒๕๕๘ (อ าลาต าแหน่ง) 
การประกาศผลผู้เข้ารอบ ๓ คนสุดท้าย 
ขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการบวงสรวงการเสี่ยงทาย 
พิธีการเสี่ยงทายแบบโบราณ ของผู้เข้ารอบ ๓ คนสุดท้าย 
การประกาศผลการประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง ประจ าปี ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๗.๓๐ น. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าจากข่วงนคร ไปยังวัดพรธาตุล าปางหลวง 
เวลา ๙.๐๐ น. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า เข้าสู่นครล าปาง (ผ่านสี่แยกดอนปาน เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนประสานไมตรีถึงสามแยกเก๊าจาว เลี้ยวขวาผ่านถนนท่าคราวน้อยถึงสามแยกหน้า
วิทยาลัยเทคนิค เลี้ยวซ้ายผ่านสะพานพัฒนาภาคเหนือเข้าถนนจามเทวี ผ่านเข้าถนนประตูม้าถึง
สามแยกวัดช่างแต้ม เลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระแก้วดอนเต้า เพื่อประกอบพิธีสักการะ ขบวนอัญเชิญพระ
เจ้าแก้วดอนเต้า ออกจากวัดพระแก้วดอนเต้า เข้าสู่ถนนท่ามะโอ ข้ามสะพานเขลางค์ เลี้ยวขวาเข้า
สู่ถนนบุญวาทย์ผ่านหน้าที่ว่าการอ าเภอเมือง ผ่านโรงเรียนเทศบาล 3 เลี้ยวซ้ายหน้าวัดบุญวาทย์
วรวิหาร ผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลี้ยวขวาเข้าถนนรอบเวียง สิ้นสุดขบวนอัญเชิญบริเวณข่วงนคร 
ห้าแยกหอนาฬิกา 
เวลา ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมแกงฮังเลหลวง ณ สวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา 
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีอัญเชิญน้ าทิพย์ ๑๓ อ าเภอ เทในสลุงหลวง เพื่อน าไปสรงน้ าพระเจ้าแก้วดอน
เต้า ณ ข่วงวัดประตูต้นผึ้ง  
เวลา ๑๔.๓๐ น. ขบวนแห่สลุงหลวง เคลื่อนออกจากบริเวณข่วงกู่ย่าสุตตา (วัดประตูต้นผ้ึง) เข้าสู่
ถนนวัฒนธรรม ท่ามะโอ เลี้ยวซ้ายผ่านกองบังคับการต ารวจภูธร ๕ ผ่านตลาดรัษฎา ๓ เข้าสู่
สะพานรัษฎาภิเษก เลี้ยวขวาเข้าถนนทิพย์ช้าง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบ้านเชียงราย สิ้นสุดขบวน
อัญเชิญบริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา 
เวลา ๑๗.๓๐ น. การแสดงตีกลองปูจา การฟ้อนเล็บ รับขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า และ
ขบวนสลุงหลวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ าพระเจ้าแก้วดอนเต้า โดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปาง เป็นประธานในพิธี ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา 
เวลา ๒๑.๐๐ น. อัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า ขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องประชุมราชาวดี ส านักงาน
เทศบาลนครล าปาง 

 

 



วันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. อัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าจากห้องประชุมราชาวดี ส านักงานเทศบาลนครล าปาง 
มาประดิษฐาน ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา 
ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต ณ บริเวณหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลนครล าปาง 

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานในพิธี ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา  
เจ้าคณะจังหวัดล าปางกล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรปีใหม่เมือง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอวยพรปีใหม่เมือง 
การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ ข่วงนคร ไปตามถนนท่าคราวน้อย และ
ถนนฉัตรไชย 

เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีปล่อยขบวนแห่ปีใหม่เมือง นครล าปาง ขบวนแห่จุมพระเจ้าแก้วดอนเต้า และ
พระส าคัญคู่บ้านคู่เมือง นครล าปาง โดยเริ่มขบวนจาก บริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม แล้วเคลื่อน
ขบวนไปตามถนนฉัตรไชย สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกูล) 

 


