
 

อลังการแถลงข่าวการจัดงานบนัทกึประวัตศิาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครล าปาง 
และงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง”ประจ าปี 2559 

 

 

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการประชุมสภากาแฟนัดพิเศษ เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง เพื่อพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท างานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชน ท่ีส าคัญคือเพื่อแถลงข่าวการจัดงานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครล าปาง และ
งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2559 นี้ 

โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมี
หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่ือมวลชน และประชาชน
ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมากในการแถลงข่าวการจัด“งานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า 
นครล าปาง” นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง นายอัครินทร์ ทิพยกูล นายก
สมาคมรถม้าล าปาง นายอุดม เหมาเพชร วิศวกรก ากับการกองบ ารุงทางเขตล าปาง ผู้แทนจากสถานีรถไฟนคร
ล าปาง ได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยกล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นคร
ล าปาง ในระหว่างวันท่ี 1-5 เมษายน 2559  

ในส่วนของการแถลงข่าว“งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล าปาง 2559” นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปาง กล่าวว่า จังหวัดล าปาง ร่วมกับ เทศบาลนครล าปาง สภาวัฒนธรรมล าปาง และหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันก าหนดจัดงานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่
เมือง นครล าปาง ขึ้นในระหว่างวันท่ี 9 – 13 เมษายน 2559 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนคร ห้า
แยกหอนาฬิกาจังหวัดล าปาง โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานประเพณี



ดังกล่าวด้วย ในการจัดงานประเพณีในครั้งนี้ เน้นในเรื่องของการส่งเสริมวิถีล าปาง โดยขอความร่วมมือจาก 13 
อ าเภอให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กล่าวว่า กิจกรรมท่ีน่าสนใจ
ภายในงาน ต้ังแต่วันท่ี 9-13 เมษายน ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร ได้แก่ การประกวดการก่อเจดีย์
ทรายล้านนา ณ ลานวัฒนธรรม หน้าสวนสาธารณะเขลางค์ การออกร้าน แหล่งท่องเท่ียว ของดีประจ าอ าเภอ 
๑๓ อ าเภอ และการออกร้านจ าหน่ายอาหาร สินค้า จากหน่วยงานต่าง ๆ การจ าหน่ายสินค้า OTOP และ
มหกรรมอาหาร ณ ถนนท่าคราวน้อย หน้าอุทยานการเรียนรูน้ครล าปาง การประกวดแข่งขันท าอาหารและขนม
พื้นเมือง การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดแข่งขันต าส้มลีลา พร้อมกองเชียร์ การแสดงดนตรีร าวงย้อนยุค ณ 
เวทีร าวงย้อนยุค และการแสดงของศิลปินล้านนา เป็นต้น 

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากท่ีได้
เปิดตัวเมืองต้องห้าม..พลาด ล าปาง : เมืองไม่หมุนตามกาลเวลา เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 จังหวัดล าปางมี
ตัวเลขนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวแบบก้าวกระโดด โตขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การเปิดตัวแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ ๆ เช่น วัดเฉลิมพระเกียรติราชานุสรณ์ ท่ีอ าเภอแจ้ห่ม หล่มภูเขียว อ าเภองาว และล่าสุดคือ ดอย
หนอก พื้นท่ีคาบเกี่ยวจังหวัดพะเยา ยิ่งได้รับการกล่าวถึงมากท่ีสุด เป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม ซึ่งถือว่าเป็น 
Unseen in Thailand ขณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ 2559 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวเมือง
ต้องห้ามพลัส ไปยังเมืองล าปางพลัสล าพูน อย่างเป็นทางการในวันท่ี 20 ธันวาคม 2558 และจะจัดต้ัง
ส านักงานย่อยในจังหวัดล าปางและล าพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนต่อไป 

ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง กล่าวว่า ส าหรับการประกวดแข่งขันการตีกลอง
ปูจาพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนโดย 
บริษัท ปตท จ ากัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง ในวันท่ี 9-10 เมษายน 2559 ณ สวนสาธารณะเขลางค์
นคร โดยมีการแข่งขันทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม 

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครล าปาง กล่าวว่า ในวันท่ี 11 เมษายน 2559 มีกิจกรรมส าคัญคือ การ
ประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื่อค้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยมาประคองสลุง
หลวงท่ีบรรจุน้ าขม้ินส้มป่อยส าหรับสรงน้ าพระเจ้าแก้วดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวล าปาง วนัอังคารที่ 12 
เมษายน 2559 ภาคเช้า ร่วมขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า สู่ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ภาคกลางวัน-
ภาคค่ า กิจกรรมแกงฮังเลหลวง ณ สวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา พิธีอัญเชิญน้ าทิพย์ ๑๓ อ าเภอ เทในสลุง
หลวง เพื่อน าไปสรงน้ าพระเจ้าแก้วดอนเต้า ณ ข่วงวัดประตูต้นผ้ึง และขบวนแห่สลุงหลวง เคล่ือนออกจาก
บริเวณถนนวัฒนธรรม สู่สะพานรัษฎาภิเษก เล้ียวขวาเข้าถนนทิพย์ช้าง เล้ียวขวาเข้าสู่ถนนบ้านเชียงราย ส้ินสุด
ขบวนอัญเชิญบริเวณข่วงนคร การแสดงตีกลองปูจา การฟ้อนเล็บ รับขบวนอัญเชิญพระแก้วมรกต และขบวนส
ลุงหลวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ าพระเจ้าแก้วดอนเต้า  

วันพุธท่ี 13 เมษายน 2559 ภาคเช้า เชิญร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันปี
ใหม่เมือง ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ภาคบ่ายขบวนแห่จุมพระเจ้าแก้วดอนเต้า และพระส าคัญ นครล าปาง 
โดยเริ่มขบวนจาก บริเวณหน้าร้านเย้ือนสยาม แล้วเคล่ือนขบวนไปตามถนนฉัตรไชย ส้ินสุดขบวน ณ บริเวณหน้า
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 


