ประวัตอิ ำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง

คำขวัญจังหวัด

ถ่านหิ นลือชา รถม้าลือลัน่ เครื่ องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึ กช้างใช้ลือโลก

คำขวัญอำเภอ

พระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตน้ าตาลทราย ลวดลายงามเครื่ องปั้น จักสานเครื่ องใช้ อุ่นไอบ่อน้ าร้อน ลือกระฉ่ อน
มนุษย์เกาะคา

ที่อยู่ที่ว่ำกำรอำเภอ

ม.4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา

หมำยเลขโทรศัพท์

0-5428-1497

หมำยเลขโทรสำร

0-5428-1497

เว็บไซต์ อำเภอ

ข้ อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็ นมา

อาเภอเกาะคาตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 แต่เดิมชื่อว่า “อาเภอสบยาว” เนื่องจากว่า อาเภอเดิมตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ลาน้ าแม่
ยาวไหลมาบรรจบกับแม่น้ าวัง อยูห่ ่ างจากที่วา่ การอาเภอเกาะคาปัจจุบนั ไปทางทิศเหนือ 1 กม. คา
ว่า “บรรจบ” ชาวบ้านพื้นเมืองเรี ยกว่า “สบ” จึงขนานนามว่า “อาเภอสบยาว” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2459 ทาง
ราชการได้เปลี่ยนชื่ออาเภอ “สบยาว” เป็ น “อาเภอเกาะคา” เพราะที่วา่ การอาเภอตั้งอยูใ่ นตาบลเกาะคา คาว่า “เกาะ
คา” มีประวัติความเป็ นมาคือ บริ เวณที่ต้ งั ตาบลแต่เดิมเป็ นทางน้ าของลาน้ าแม่ยาว ซึ่ งไหลมาจากภูเขาขุนตาล (เขาผี
ปันน้ า) เขตติดต่อกับจังหวัดลาพูน ผ่านตาบลใหม่พฒั นาและตาบลไหล่หินมาบรรจบกับแม่น้ าวังที่ตาบลเกาะคา ครั้น
นานเข้าน้ าได้พดั เอาตะกอนดิน หิ น และทราย มากองรวมกันจนกลายเป็ นสันดอนทรายขึ้น (สันดอนทราย ชาวบ้าน
พื้นเมืองเรี ยกว่า เกาะ) ภายหลังลาน้ าแม่ยาวได้เปลี่ยนทางเดินของร่ อนน้ า ทาให้เกิดสันดอนทรายเป็ นบริ เวณ
กว้าง แล้วกลายสภาพเป็ นพื้นดินปนทรายซึ่ งมีหญ้าคาขึ้นงอกงามเต็มที่ ต่อมาได้มีชาวบ้านไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรื อนใน
บริ เวณดังกล่าว ชาวบ้านจึง เรี ยกว่า “เกาะคา”

2.เนื้อที/่ พื้นที่

551 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไป

แบบมรสุ ม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน (ก.พ.-พ.ค.) ฤดูฝน (มิ.ย.-ต.ค.) ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ค.)

ข้ อมูลกำรปกครอง
1.ตาบล.......9.... แห่ ง

3.เทศบาล..8.....แห่ ง

2.หมู่บา้ น....78.... แห่ ง

4.อบต........2 ... แห่ ง

ข้ อมูลด้ ำนเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่

ด้านเกษตร,เลี้ยงสัตว์
รับจ้างทัว่ ไป

2.อาชีพเสริ ม ได้แก่

อุตสาหกรรมในครัวเรื อน/โรงงานเซรามิคส์กว่า 50 โรง

3.จานวนธนาคาร

มี 4 แห่ ง ได้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด มหาชน โทร. 0-5428-1158
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-5432-7251
ธนาคารออมสิ น โทร. 0-5428-1441
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 054-284481-2

4.จานวนห้างสรรพสิ นค้า

มี - แห่ ง

ด้ ำนสั งคม
1.โรงเรี ยนมัธยม ได้แก่

ร.ร.เกาะคาวิทยาคม 054-281382
ร.ร.ไหล่หินวิทยา
054-284067
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 054-282266

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่

-

ด้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญของอำเภอ
แร่ ฟอสเฟต ที่ต้ งั บ้านหาดปู่ ด้าย ม. 1 ตาบลนาแส่ ง
ปูนขาว ที่ต้ งั บ้านทุ่งขาม ม.6 ต.ใหม่พฒั นา

ด้ ำนประชำกร
1.จานวนประชากรทั้งสิ้ น

รวม 63,453 คน

2.จานวนประชากรชาย

รวม 30,921 คน

3.จานวนประชากรหญิง

รวม 32,532 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร

- คน/ตร.กม.

ด้ ำนกำรคมนำคม
1.ทางบก

- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ซุปเปอร์ไฮเวย์)
- สถานีขนส่ ง หมายเลขโทรศัพท์ - สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ -

2.ทางน้ า

- ท่าเรื อขนส่ งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ - ท่าแพขนานยนต์
หมายเลขโทรศัพท์ -

3.ทางอากาศ

- ท่าอากาศยาน

หมายเลขโทรศัพท์ -

ด้ ำนกำรเกษตร และอุตสำหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่

ข้าว,อ้อย,ถัว่ เหลือง,ถัว่ ลิสง

2.ชื่อแหล่งน้ าที่สาคัญได้แก่
(แม่น้ า/บึง/คลอง)

ลาน้ าวัง ความยาว 42 กม.
ลาน้ ายาว ความยาว 18 กม.
ลาน้ าจาง ความยาว 8 กม.

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้แก่

โรงงานน้ าตาลเกาะคา ม.7 ต.ศาลา
โรงงานน้ าตาลแห่ งแรกในประเทศไทย (บริ ษทั อุตสาหกรรมน้ าตาลแม่วงั จากัด)

