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คานา
แผนพัฒนาการเกษตรอาเภอ เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาอาเภอ ที่ชี้ทิศทางของอาเภอว่าจะมุ่ง
ไปสู่ทิศทางใดในอนาคต เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยในการจัดทาแผนจะต้อง
บูรณาการความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ทิศทางการพัฒนา รวมถึงการเสนอปัญหา ความต้องการจากทุกภาค
ส่ว น ในพื้ น ที่ ของอาเภอ เพื่ อเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไปยังหน่ว ยงาน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
สนับสนุนงบประมาณหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาใน
พื้นที่ และเกิดประโยชน์สุขประชาชน
แผนพัฒนาการเกษตรอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของอาเภอเกาะคา ที่ได้จัดทาขึ้น ได้
ผ่านการกลั่นกรองบูร ณาการแผนงานโครงการของส่ว นราชการ แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น และแผนพัฒ นาหมู่บ้า น
และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอเกาะคา(กบอ.เกาะคา)พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ส านัก งานเกษตรอ าเภอเกาะคามีค วามคาดหวัง ว่า แผนพัฒ นาการเกษตรอ าเภอ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในการนาข้อมูลจากแผนพัฒนา
อาเภอฯ ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการดาเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป

สานักงานเกษตรอาเภอเกาะคา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของอาเภอเกาะคา
1.1
1.2
1.3
1.4

ความเป็นมาของอาเภอ
คาขวัญอาเภอ
ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน
วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564)
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๑.๑ ความเป็นมาของอาเภอ
อาเภอเกาะคา เป็นอาเภอที่ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2457 เดิมมีชื่อว่า“อำเภอสบยำว”เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในบริเวณลาน้า
แม่ยาวมาบรรจบกับแม่น้าวังต่อมาในปีพ.ศ.2459จึงได้เปลี่ยนชื่อจากอาเภอสบยาวมาเป็น“อาเภอเกาะคา” ตามชื่อตาบลที่เป็นที่ตั้ง
ของที่ว่าการอาเภอเกาะคาในขณะนั้น
ชื่อ “เกำะคำ”มาจากการที่บริเวณที่ตั้งตาบลเกาะคาแต่เดิมเป็นทางน้าของน้าแม่ยาว ซึ่งไหลมาจากขุนตาล
(เทือกเขาผีปันน้า) เขตติดต่อกับจังหวัดลาพูน ผ่านตาบลใหม่พัฒนาและไหล่หิน มาบรรจบกับแม่น้าวังครั้นนานเข้าน้าได้พัดพาเอาตะกอน
ดิน หิน และทราย มากองรวมกันจนกลายเป็นสันดอนทราย (ซึ่งชาวบ้านพื้นเมืองเรียก เกาะ)เป็นบริเวณกว้างมีหญ้าคาขึ้นเต็มพื้นที่
ต่อมามีชาวบ้านไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในบริเวณดังกล่าว ชาวบ้านจึงเรียกว่า “เกาะคา”

๑.๒คาขวัญอาเภอ
“พระธาตุศักดิส์ ิทธิ์
แหล่งผลิตน้าตาลทราย
ลวดลายงามเครื่องปั้นจักสานเครื่องใช้
อุ่นไอบ่อน้าร้อน ลือกระฉ่อนมนุษย์เกาะคา”
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

พระธาตุลาปางหลวง

ประวัติ
ตามตานานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึง
บ้านลัมภะการีวัน (บ้านลาปางหลวง) พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ ลัวะอ้ายกอน เกิดความ
เลื่อมใส ได้นาน้าผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ฉันน้าผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไป
ทางทิศเหนือ แล้วทรงพยากรณ์ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่า ลัมพกัปปะนคร แล้วได้ทรงลูบพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น
มอบให้แก่ลัวะอ้ายกอนผู้นั้น ลัวะอ้ายกอนได้นาพระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคา และใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวาย แก้ว แหวน เงิน
ทอง เป็นเครื่องบูชา แล้วแต่งยนต์ผัด (ยนต์หมุน) รักษาไว้ และถมดินให้เรียบเสมอกัน แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์
นั้น ในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลาปางอีกหลายพระองค์ มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม จนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงาม
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในทางประวัติศาสตร์นครลาปางวัดพระธาตุลาปางหลวงมีประวัติว่า เมื่อปี พ.ศ. 2275 นครลาปางว่างจาก
ผู้ครองนคร และเกิดความวุ่นวายขึ้น สมัยนั้นพม่าเรืองอานาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรล้านนาไว้ได้ทั้งหมดพม่าได้ยดึ ครอง
นครเชียงใหม่ ลาพูน โดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครอยูภ่ ายใต้การปกครองของกษัตริย์พม่า ท้าวมหายศ
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เจ้าผู้ครองนครลาพูนได้ยกกาลังมายึดนครลาปาง
โดยได้มาตัง้ ค่ายอยู่ภายในวัดพระธาตุลาปางหลวง
ครั้งนั้น หนานทิพย์
ช้าง ชาวบ้านปงยางคก (ปัจจุบันอยู่อาเภอห้างฉัตร) วีรบุรุษของชาวลาปาง ได้รวบรวมพลทาการต่อสูท้ ัพเจ้ามหายศ โดยลอบเข้ามา
ในวัด และใช้ปืนยิงท้าวมหายศตายแล้วตีทัพลาพูนแตกพ่ายไป ปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยู่บนรัว้ ทองเหลืองที่ล้อมองค์พระธาตุ
เจดีย์ ต่อมาหนานทิพย์ช้างได้รับสถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าทิพย์จกั รสุละวะฤๅไชยสงคราม เจ้าผู้ครองนครลาปาง และเป็นต้น
ตระกูล ณ ลาปาง เชื้อเจ็ดตน ณ เชียงใหม่ ณ ลาพูน

วัดพระธาตุลาปางหลวง(คาเมือง:

) ตั้งอยู่ในเขตตาบลลาปางหลวง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง อยู่ห่าง
จากตัวเมืองลาปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัด
สมบูรณ์แบบทีส่ ุด มีสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลาปางหลวง เป็นประธาน
มีบันไดนาคนาขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึน้ ไปเป็น วิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตั้งอยู่คือ
วิหารน้าแต้ม และ วิหารต้นแก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วยวิหารละโว้ และ หอพระพุทธบาท ด้านใต้มี วิหาร
พระพุทธ และอุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกาแพงแก้วทั้งสี่ด้าน นอกกาแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนาไปสูเ่ ขตสังฆาวาส
ซึ่งประกอบด้วยอาคาร หอพระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า อาคารพิพิธภัณฑ์และกุฏสิ งฆ์

ความสาคัญของวัดพระธาตุลาปางหลวง
1. เป็นต้นกาเนิดของคาว่า “ลาปาง” จนมาเป็นจังหวัดลาปางในปัจจุบัน
2 .เป็นวัดที่พระมหากษัตริยไ์ ทย เจ้าผู้ครองนครลาปางและภาคเหนือทั้งหมดเคยเสด็จและยกย่องว่าเป็นหลักของ
บ้านเมืองสืบมาทุกยุคทุกสมัย
3. ในตานานระบุไว้ว่ามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพทธเจ้าส่วนสาคัญบรรจุอยู่ในพระธาตุเจดีย์ ได้แก่พระเกศา พระอัฐิ
ธาตุ พระนลาตข้างขวาพระอัฐธิ าตุพระสอด้านหน้าด้านหลัง ที่พระกุมาระกัสสะปะเถระเจ้าและพระเมฆิยะเถระเจ้าอัญเชิญมา
ประดิษฐานไว้
4. เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
5. มีอนุสรณ์การกอบกูอ้ ิสรภาพของดินแดนล้านนาไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้น

ศิลปกรรม
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บันไดทางขึ้นวัด
วัดพระธาตุลาปางหลวง เป็นโบราณสถานสาคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจาม
เทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทาการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสาคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงาม และ
มีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวลาปาง และชาวพุทธทั่วไป

มณฑปพระเจ้าล้านทอง
วิหารหลวง เป็นวิหารประธานของวัด ตั้งอยู่บนแนวเดียวกับประตูโขง และองค์พระธาตุเจดีย์ เป็นวิหารจั่วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทรงวิหารโล่งตามแบบล้านนายุคแรก หลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ภายในวิหารบรรจุมณฑปพระเจ้าล้านทอง ด้านในของแนวคอสอง
มีภาพเขียนสีโบราณเรื่องชาดก

เจดีย์
องค์พระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงล้านนา ก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมด้วยบัวมาลัยสามชั้น เป็นเจดีย์ขนาด
ใหญ่หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ฉลุลายหรือที่เรียกว่าทองจังโก ตามตานานกล่าวว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วิหารน้าแต้ม
วิหารน้าแต้ม เป็นวิหารบริวารตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระธาตุเจดีย์ เป็นวิหารเครื่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปร่างและ
สัดส่วนงดงาม ภายในคอสองมีภาพเขียนสีโบราณทีเ่ ก่าแก่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสาริด ขนาดหน้าตักกว้าง 45 นิ้ว

หอพระพุทธ
หอพระพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยม ฐานเจดียส์ ร้างครอบรอยพระพุทธบาทไว้ สร้างขึ้นสมัยเจ้าหาญแต่ท้อง
เมื่อปี พ.ศ. 1992
ภายในมองเห็นแสงหักเห ปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ แต่มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้น

วิหารพระพุทธ
วิหารพระพุทธ สร้างขึ้นคู่กับวิหารน้าแต้ม สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นวิหารโล่ง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมภายหลัง ภายในวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะ และส่วนสัดที่งดงามมาก
วิหารพระพุทธเป็นวิหารทิศ ตามจักรวาลคติ มีองค์พระธาตุเจดียเ์ ป็นศูนย์กลาง สร้างขึ้นเป็นวิหารหลังแรกของวัดในปี
พ.ศ. 2019 สมัยของพระเจ้าติโลกราช เดิมเป็นวิหารโถงมีฝาย้อยคอยกันแดดและฝน โครงสร้างภายในใช้วิธีการรับน้าหนักของ
เครื่องบนแบบขื่อม้าต่างไหมซึ่งเป็นแนวคิดของช่างล้านนา ไม่ปรากฏในพื้นที่อื่นและมีเสาหลวง 10 ต้นแบ่งพื้นที่ภายในเป็น 5 ห้อง
เมื่อมีการบูรณะในปีพ.ศ.2345 ได้มีการก่ออิฐขึ้นมาเป็นฝาปิดทึบตามแนวเดียวกับฝาย้อยและกั้นปิดห้องแรกเพิ่มซุม้ ประตูขึ้นมา
พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย ส่วนทีส่ วยงามที่สุดของวิหารหลังนี้น่าจะเป็น
ลายคา ที่ช่างสมัยนั้นบรรจงสร้างสรรค์ตกแต่งวิหารให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นวิหารลายคา 1 ใน 3 หลังของวัดพระธาตุ
ลาปางหลวง ลายคาที่เสาหลวงมีร่องรอยของการบูรณะมาแล้วซึงน่าจะทาในคราวเดียวกับการกั้นฝาวิหารและยังปรากฏเงาพระธาตุ
กลับหัวภายในวิหารอีกด้วย ซึ่งบริเวณนี้สามารถชมได้ทุกเพศทุกวัย

กุฏิพระแก้ว
กุฏิพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผูส้ ร้างและสร้างเมื่อใด แต่ประมาณอายุไม่ต่ากว่า 400
ปี มาแล้ว

บันได
บันไดทางขึ้นด้านหน้าออกแบบเป็นรูปมกรคายพญานาคทั้งสองข้างบันได เชิงบันไดมีรูปสิงห์ปูนปั้นขนาดใหญ่สองตัว สร้าง
ในสมัยพระเจ้าดวงทิพย์ เจ้าผู้ครองนครลาปาง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2331
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ความสาคัญของวัดพระธาตุลาปางหลวง
1.เป็นต้นกาเนิดของคาว่า “ลาปาง” จนมาเป็นจังหวัดลาปางในปัจจุบัน
2.เป็นวัดที่พระมหากษัตริยไ์ ทย เจ้าผู้ครองนครลาปางและภาคเหนือทั้งหมดเคยเสด็จและยกย่องว่าเป็นหลักของบ้านเมือง
สืบมาทุกยุคทุกสมัย
3.ในตานานระบุไว้ว่ามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพทธเจ้าส่วนสาคัญบรรจุอยู่ในพระธาตุเจดีย์ได้แก่พระเกศา
พระอัฐิธาตุ พระนลาตข้างขวาพระอัฐิธาตุพระสอด้านหน้าด้านหลัง ที่พระกุมาระกัสสะปะเถระเจ้าและพระเมฆิยะเถ
เจ้าอัญเชิญมาประดิษฐานไว้
4.เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
5.มีอนุสรณ์การกอบกู้อิสรภาพของดินแดนล้านนาไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้น

น้าพุร้อนโป่งร้อน

ที่อยู:่ บ้านโป่งน้าร้อน ตาบล ใหม่พัฒนา อาเภอ เกาะคา ลาปาง 52130

ที่ตั้ง
บ้านโป่งน้าร้อน หมู่ที่ 1 ตาบลใหม่พัฒนา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

ลักษณะธรณีวิทยา
ตะกอนน้าพาหนาประมาณ 39 เมตร วางตัวอยู่บนหินดินดาน สีเทาแกมเขียว อายุไทรแอสซิก

ลักษณะทางกายภาพ
น้าพุร้อนเกิดเป็นพุบ่อน้าซึมและบ่อน้าอุ่นพบบริเวณนาข้าว คลุมพื้นที่ 20x20 ตารางเมตร หลุมเจาะ 1 หลุม

ลักษณะทางเคมี
พบก๊าซผุดขึ้นมากับน้าพุร้อนบ้าง มีกลิ่นกามะถันบ้างไม่รุนแรง พบแร่แปรสภาพพวก คาร์บอเนต
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ลวดลายงามเครื่องปั้น

การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลาปางหลวง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรม ของวัดพระธาตุลาปางหลวงสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่องปั้นดินเผา ในลักษณะของงานประติมากรรมและงานออกแบบให้มีเอกลักษณ์สามารถสื่อถึงกลิ่นอายรูปแบบ
ศิลปกรรมของวัดพระธาตุลาปางหลวง อันเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คงคุณค่าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลาปาง
ซึ่งนามาออกแบบโดยการตัดทอนและคลี่คลาย รูปแบบ อีกทั้งมีการ ประยุกต์ลวดลาย ที่สะท้อนถึง กลิ่นอายความ
เป็นศิลปกรรมล้านนาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณค่าให้กับงานเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดลาปาง
ได้อีกด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์โคมไฟตั้งโต๊ะ ซึ่ งเหมาะกับการนาไปใช้งานตกแต่งสถานที่
เพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยในวิจัยนี้ยังแสดงขั้นตอนการสร้างสรรค์งานออกแบบ รวมไปถึง ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ซึ่งผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถนาไปใช้ในการต่อยอดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานออกแบบ
เครื่องปั้นดินเผา ได้อีกด้วย และการสร้างสรรค์นี้ยังตอบโจทย์การออกแบบให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
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มนุษย์เกาะคา

แหล่งค้นพบมนุษย์เกาะคา
แหล่งค้นพบมนุษย์เกาะคา มนุษย์โบราณถูกค้นพบ ณ บริเวณหน้าถ้าตะก้า บ้านหาดปู่ด้าย ตาบลนาแส่ง
อาเภอเกาะคาจังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นเหมืองฟอสเฟตร้าง บริเวณปากถ้าตรงนี้เองที่ได้มีการสารวจพบฟอสซิลชิ้นส่วน
ของกระโหลกส่วนเหนือกระบอกตาของมนุษย์โฮโมอิเร็คตัส (Homo Erectus) และอีกส่วนหนึ่งในการสารวจช่วง
เดียวกันโดยคณะสารวจกลุ่มเดิม บริเวณถ้าผาหนาม ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กันกับถ้าตะก้า พบฟอสซิลของสัตว์โบราณหลาย
ชนิ ด ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ น าไปเก็ บ รั ก ษาไว้ ที่ ภ าควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะแพทย์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
กรุงเทพมหานคร
มนุษย์เกาะคาจัดอยู่ในสายพันธุ์โฮโมอิเรคตัส จัดอยู่ในจาพวกไพรเมท (Primate) คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ชั้นสูง มีรูปร่างคล้ายลิง เป็นสายพันธุ์มนุษย์พวกโฮมินิดส์ (Hominids) ซึ่งก็คือสัตว์ตระกูลมนุษย์สมัยใหม่บรรพบุรุษ
สายตรงของมนุษย์ จะเรียกว่ามนุษย์วานรก็ได้ มีลักษณะต่างกันกับพวกพองกิด (Pongid) ซึ่งเป็นลิงคล้ายมนุษย์
มีวิวัฒนาการประมาณ 1 ล้านปีถึง 5 แสนปีล่วงมาแล้ว โฮโมอิเรคตัสอยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีน
(Pleistocene Epoch)
โฮโมอิเรคตัส มีลักษณะกะโหลกค่อนข้างหนาเทอะทะ หน้าผากลาด มีสันเหนือกระบอกตาที่มีความหนา
น้ อ ยกว่ ามนุ ษ ย์ นี แ อนเดอธัล (Neanderthal) มี ป ริม าตรความจุ ข องขนาดมั น สมอง 800 - 1,200 ลู ก บาศก์
เซนติเมตรลักษณะทางโครงสร้างร่างกายของโฮโมอิเรคตัส มีแขนขา และกระดูกเชิงกรานที่แข็งแรงมาก ยืนตัวตรง
เช่นเดียวกับมนุษย์สมัยใหม่ ยกเว้นในส่วนของฟันซึ่งยังมีลักษณะเป็นมนุษย์วานรอยู่ ส่วนลักษณะของคิ้วมีความ
โหนกมากอันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะ มีกระดูกแก้มกว้างและยื่นออกไปข้างๆ ขากรรไกรกว้างและยื่นออกม ฟัน
ยื่น และแข็งแรง ไม่ มีคาง ประมาณกัน ว่าโฮโมอิเรคตัส มีความสู ง ประมาณ 150 เซนติเมตร และเพราะเหตุ ที่
สามารถยืนตัวตรงและเดินสองขาได้นี่เอง นักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าโฮโมอิเรคตัสน่าจะเป็นบรรพบุรุษของ
มนุษย์เรา หรือพูดได้ว่าเป็นมนุษย์ที่วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ยุคแรกสุดนั่นเอง
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๑.๓ ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน

อาเภอเกาะคา

พื้นที่ ~ 550 ตร.ม.
9 ตาบล 78 หมู่บ้าน
8 เทศบาล 2 อบต.
ประชากร~ 61,000 คน

1) ที่ตั้ง อาเภอเกาะคาเป็น 1 ใน 13 อาเภอของจังหวัดลาปาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากตัวจังหวัดลาปาง ตาม
ถนนพหลโยธินเป็นระยะทางประมาณ ๑3กิโลเมตรมีพื้นที่ในเขตการปกครอง ประมาณ 550 ตารางกิโลเมตร
หรือ 343,750 ไร่
อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

 ติดต่อกับ
 ติดต่อกับ
 ติดต่อกับ
 ติดต่อกับ

อาเภอห้างฉัตร และอาเภอเมืองลาปาง
อาเภอสบปราบ
อาเภอแม่ทะ
อาเภอเสริมงาม

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบ บริเวณฝั่งแม่น้าเป็นบางส่วน
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สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว

เริ่มต้นประมาณเดือนมีนาคม จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวมาก
เดือนที่มอี ากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ปริมาณน้าฝนวัดได้ 70.4 มิลลิเมตร
เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นมาก
เดือนที่มีอากาศหนาวจัดคือเดือนมกราคม

2) การปกครอง
2.1 การปกครองส่วนภูมิภาค อาเภอเกาะคา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตาบล 78 หมู่บ้าน
ราชการส่วนท้องถิ่น 8 เทศบาล 2 อบต.
1) ตาบลลาปางหลวง
6) ตาบลวังพร้าว
2) ตาบลนาแก้ว
7) ตาบลไหล่หิน
3) ตาบลท่าผา
8) ตาบลนาแส่ง
4) ตาบลศาลา
9) ตาบลใหม่พัฒนา
5) ตาบลเกาะคา
การปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เทศบาลตาบลลาปางหลวง
2) เทศบาลตาบลนาแก้ว
3) เทศบาลตาบลท่าผา
4) เทศบาลตาบลศาลา
5) เทศบาลตาบลเกาะคา
6) เทศบาลตาบลเกาะคาแม่ยาว
7) เทศบาลตาบลวังพร้าว
8) เทศบาลตาบลไหล่หิน
9) องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
10) องค์การบริหารส่วนตาบลใหม่พัฒนา
3) หน่วยงานในพื้นที่
3.1 หน่วยงานราชอาเภอ/รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานราชการอาเภอ
1) ที่ทาการปกครองอาเภอเกาะคา
2) สานักงานท้องถิ่นอาเภอเกาะคา
3) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเกาะคา
4) สานักงานประมงอาเภอเกาะคา
5) สานักงานปศุสัตว์อาเภอเกาะคา
6) สานักงานเกษตรอาเภอเกาะคา
7) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเภอเกาะคา
8) สานักงานสาธารณสุขอาเภอเกาะคา
9) หน่วยงานสัสดีอาเภอเกาะคา
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10)
11)
12)
13)
14)

สานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเกาะคา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาเภอเกาะคา
สถานีตารวจภูธรเกาะคา
สานักงานที่ดินจังหวัดลาปาง สาขาเกาะคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2

3.2 รัฐวิสาหกิจ
1) ที่ทาการไปรษณีย์เกาะคา
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา
3) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา
3.3 ส่วนราชการส่วนกลาง
1) สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9
2) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิค
3) สานักงานทรัพยากรธรณีภาค 1
4) สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 1 ลาปาง
5) ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 3
6) กลุ่มระบาดวิทยาสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
7) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2 ลาปาง
8) พิพธิ ภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดลาปาง
3.4) ธนาคาร/สถาบันการเงิน
1) ธนาคารออมสินสาขาเกาะคา
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเกาะคา
3) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาเกาะคา
4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด สาขาเกาะคา
5) ธนาคารกสิกรไทย จากัด สาขาเกาะคา
6) สหกรณ์การเกษตรเกาะคา
3.5) หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
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4. ประชากร
4.1ประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรของอาเภอเกาะคา มีจานวนทั้งสิ้น 60,731 คน แยกเป็นชาย
27,444 คน หญิง 30,988 คน ครัวเรือน 19,464 ครัวเรือน
ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากร แยกตามรายอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 58)

เพศ

ช่วงอายุ
ชาย
หญิง แรกเกิด-12 ปี 13 – 22 ปี 23 – 60 ปี 61 ปีขึ้นไป
เกาะคา
1,998 2,185
408
483
2,401
891
ท่าผา
1,329 3,329
656
797
4,087
1,419
ศาลา
3,876 4,382
752
938
4,820
1,748
ลาปางหลวง 4,579 4,931
865
1,058
5,794
1,793
วังพร้าว
3,423 3,565
796
858
4,037
1,295
นาแก้ว
4,604 4,780
943
1,144
5,402
1,895
ไหล่หิน
2,662 2,789
534
644
3,356
917
นาแส่ง
2,407 2,397
534
582
2,777
911
ใหม่พัฒนา
2,566 2,630
538
614
3,199
845
27,444 30,988
6,026
7,118
35,873
11,714
รวม
ตาบล

หมายเหตุ : ประชากรในอาเภอเกาะคา มีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา
ตารางที่ 1 : ข้อมูลประชากรในภาพรวมของอาเภอเกาะคา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 58)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตาบล

ครัวเรือน

เกาะคา
ท่าผา
ศาลา
ลาปางหลวง
วังพร้าว
นาแก้ว
ไหล่หิน
นาแส่ง
ใหม่พัฒนา

1,490
2,453
3,794
3,178
2,136
2,975
1,749
1,495
1,689
20,595

รวม

ชาย

483
797
938
1,058
858
1,144
644
582
614
7,118

ประชากร (คน)
หญิง
รวม

2,401
4,087
4,820
5,794
4,037
5,402
3,356
2,777
3,199
35,873

2,884
4,884
5,758
6,852
4,895
6,546
4,000
3,359
3,813
42,991

คิดเป็นร้อยละ

รวม
4,183
6,959
8,258
9,510
6,986
9,384
5,451
4,804
5,196
60,731
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4.2 วิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากร เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือแนวโน้ม
ที่น่าจะเพิ่มขึ้นลดลงในอนาคต
เมื่อวิเคราะห์ประชากรแต่ละช่วงอายุ
- ประชากร ช่วงอายุแรกเกิด –12 ปี จานวน 6,026 คน คิดเป็นร้อยละ 10
- ประชากร ช่วงอายุ 13 ปี –22 ปี จานวน

7,118 คน คิดเป็นร้อยละ 12

- ประชากร ช่วงอายุ 23 ปี –60 ปี จานวน 35,873คนคิดเป็นร้อยละ 59
- ประชากร ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป

จานวน 11,714คน คิดเป็นร้อยละ 19

พบว่า ประชากรในช่วงอายุ 23 ปี – 60 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงาน มีจานวนคิดเป็นร้อยละ 59 เป็นจานวนที่สูงกว่า
ประชากรในช่วงอายุอื่น ในขณะที่ประชากร ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีจานวนคิดเป็นร้อยละ 19 สูงเป็นอันดับสอง
ของประชากร บ่งชี้ว่า ประชากรในวัยสูงอายุมีจานวนในสัดส่วนที่มาก สอดคล้องกับสภาวะของประเทศในการเป็น
สังคมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และประชากรในช่วงอายุ 13 ปี – 22 ปี มีจานวนคิดเป็นร้อยละ 12 และประชากร ช่วง
อายุ แรกเกิด –12 ปี มี จ านวนคิดเป็ น ร้อยละ 10 มีสั ดส่ วนที่ใกล้ เคี ยงกัน การให้ ความส าคั ญ ในการพั ฒ นา
การศึกษา และการสาธารณสุข ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรพัฒนาควบคู่กันไป
5. การศึกษา
5.1 สถานศึกษา
ในเขตอาเภอเกาะคา มีโรงเรียนของรัฐระดับประถมจานวน 28 โรงเรียน ระดับมัธยม 2 โรงเรียน
มีโรงเรียนเอกชน 3 โรงเรียน และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ซึ่งมีนักศึกษาจากอาเภอข้างเคียง ได้แก่ อาเภอ
เสริมงาม อาเภอสบปราบ และอาเภอแม่ทะ ด้วย
อย่างไรก็ตามพบว่าแนวโน้มของนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ใกล้ตัว
จั งหวั ด ล าปาง เดิ น ทางไปมาสะดวก จึ งท าให้ มี ก ารยุ บ รวมสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ แ ล้ ว จ านวน 7 แห่ ง ถู ก เลิ ก
สถานศึกษาไปแล้ว 1 แห่ง และในอนาคตจะมีสถานศึกษาที่จะถูกเลิกอีก 1 แห่ง
5.2 ห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนอาเภอเกาะคา จานวน 1 แห่ง
6. สาธารณสุข
6.1 สถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลิกนิก/บุคลากร
อาเภอเกาะคามีสถานบริการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน จานวน 1 แห่ง
เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง มี่แพทย์ครบทุกสาขา ชานาญการรักษาในเรื่อง อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไปสูติ
นารีเวช ศัลยกรรมกระดุก กุมารเวชกรรม วิสัญญี และโรงพยาบาลขนาดทุติยภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล จานวน 13 แห่ง ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่อาเภอเกาะคาได้อย่างทั่วถึงและมีอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จานวน 1,607 คน
6.2 หลักประกันสุขภาพของประชาชน
1) บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2) บัตรประกันสังคม
3) สวัสดิการข้าราชการ
4) สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ
5) สิทธิอื่น ๆ
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6.3 สถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประชากรอาเภอเกาะคา
(ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี ปี 2556 – 2559) โรคที่พบมาก 3 อาดับแรก คือ

1) อุจาระร่วงไข้หวัดใหญ่และไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีแนวโน้มที่ลดลง
- รอบเดือน 6 เดือนแรกของปีงบฯ 2599 มีอัตราป่วย 864.04 ต่อแสนประชากร
- รอบเดือน 6 เดือนแรก ของปีงบฯ 2557 มีอัตราป่วย 1,775.13 ต่อแสนประชากร
มากกว่าปี 2556 และปี พ.ศ. 2558
2) ไข้หวัดใหญ่
- รอบเดือน 6 เดือนแรกของปีงบฯ 2599 มีอัตราป่วย 269.40 ต่อแสนประชากร
- ปี พ.ศ. 2556 มีอัตราป่วย 1,133.70 ต่อแสนประชากร มากกว่า ปี 2557
และ ปี 2558
3) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
- รอบเดือน 6 เดือนแรก ของปีงบฯ 2599 มีอัตราป่วย 274.32และในปี 2556 มีอัตราป่วย
702.74 ต่อแสนประชากร มากกว่าปี 2557 และ ปี 2558 ตามลาดับ
ปัญหาด้านสุขภาพที่สาคัญ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ปัญหา
ด้านสุขภาพที่สาคัญของอาเภอเกาะคา สรุปได้ ดังนี้
1. ประชาชนป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลาไส้และถุงน้าดี
อาเภอเกาะคา มีลักษณะของสังคมเป็นกึ่งเมือง ทาให้วิถีชีวิตของประชาชนเป็นสังคมกึ่งเมือง
มีความรีบเร่ง ส่งผลให้อัตราตายจากโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นอันดับที่ 1 ต่อเนื่องกันมาหลายปี โดยใน
ปี งบประมาณ 2558 มี อั ตราตาย 344.53 ต่อ แสนประชากร ประกอบกับ การตรวจพบการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ย
โรคมะเร็ง ส่วนใหญ่จะตรวจพบในระยะสุดท้าย ทาให้เป็นปัญหาด้านสุข-ภาพที่แก้ไขได้ยาก
2. ประชาชนป่วยตายด้ วยโรคหั วใจและหลอดเลือด โดยส่วนใหญ่ มีสาเหตุ จากการเจ็บ ป่ วยด้ วย
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
สาเหตุการตายที่พบมาก คือ การตายจากภาวะหัวใจและสมองขาดเลือด อันเป็นสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบตัน หรือ
แตก บริเวณหัวใจหรือสมอง ส่งผลให้ สาเหตุการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในรอบ
เดือน 6 เดือนแรกของปีงบฯ 2559 มีจานวน 155 ราย คิดเป็นอัตราตาย 3.08 ต่อพันประชากร
3. ประชาชนป่วยเป็นโรคติดต่อ ที่สาคัญ คือ โรคไข้เลือดออก และโรคอุจจาระร่วง
ในปีที่ผ่ านมา พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลื อดออก และโรคไข้ห วัดใหญ่ มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
รวมถึงโรคอุจจาระร่วงแม้ว่ามีแนวโน้มลดลง แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ประกอบกับเป็นโรคระบาดที่ต้อง
เฝ้าระวังอย่ างเข้มแข็ง เนื่ องจาก หากมีก ารระบาดในพื้น ที่แล้ ว จะเกิดผลกระทบตามมาในพื้นที่ ทาให้ ปั ญ หา
โรคติดต่อที่สาคัญคือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอุจจาระร่วง เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของคน
เกาะคา
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4. ประชาชนป่วยตายจากอุบัติเหตุจารจร
อุบัติเหตุจารจรของอาเภอเกาะคา พบว่า การเกิดเหตุมักจะเกิดขึ้นบริเวณเส้นทางคมนาคมในอาเภอ
เกาะคา เนื่องจากถนนสายเอเซียตัดผ่านและสภาพถนน และวิศวกรรมด้านขนส่งไม่เอื้ออานวย ส่งผลให้ปัญหา
ประชาชนป่วยตายจากอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สาคัญ อีกปัจจัยหนึ่ง

7.ศาสนาและวัฒนธรรม
ด้านศาสนา ประชากรของอาเภอเกาะคาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธกว่าร้อยละ 97 มีวัด จานวน 70 แห่ง
สานักสงฆ์ จานวน 8 แห่ง
ประเพณีประจาปี 1) งานประเพณียี่เป็งวัดพระธาตุลาปางหลวง
2) งานจัดงานหลวงเวียงละกอนและประเวณีพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
3) งานประเพณีปี๋ใหม่ถนนข้าวแต๋น บ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา
4) งานประเพณีสรงน้าพระธาตุจอมปิง
5) งานประเพณีสรงน้าพระธาตุวัดไหล่หลวง
6) งานประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยน้อย
7) งานประเพณีพื้นบ้าน ของแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน/หมู่บ้าน

8) การคมนาคม
ถนนพหลโยธินเป็นถนนสายหลักในการเดินทางไปสู่จังหวัดสาคัญในภาคเหนือตอนบนอยู่ในเขตอาเภอ
เกาะคารวมระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร นอกจากนั้น ยังมีถนนสายสาคัญที่เป็นทางลัดเลี่ยงเมืองลาปางไปสู่
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1034 ซึ่งเป็นถนนที่มี
ความสาคัญทาให้มีผู้คนเดินทางผ่านอาเภอเกาะคาในแต่ละวันเป็นจานวนมาก
ถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอาเภอ
ถนนสายรอง การคมนาคมภายในอาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน มีสภาพถนนเป็นคอนกรีตและลาดยางเป็นส่วนใหญ่

9.ด้านเศรษฐกิจ
9.1 ด้านการเกษตร
อาชี พ หลั ก ของประชากรในอ าเภอเกาะคายั งอยู่ ในภาคเกษตรกรรม ประมาณร้ อ ยละ 70 โดยมี พื ช
เศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง นอกจากนั้นก็มีพืชสวนได้แก่ ลาไย ส้มโอ มะม่วง มะขาม โดยอาเภอ
เกาะคามีพื้นที่เกษตร ประมาณ 91,580 ไร่ แยกได้เป็น
1) ปลูกข้าว
46,650 ไร่
2) ปลูกพืชไร่
5,000 ไร่
3) ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 12,288 ไร่
4) ปลูกพืชผักสวนครัว 2,731 ไร่
การประมง มีแหล่งน้าสาหรับการประมงน้าจืดอยู่ทั่วไป ทั้งแหล่งน้าตามธรรมชาติ และแหล่งน้าชลประทาน มีพันธุ์
ปลาชนิดต่างๆ เป็นจานวนมาก สาหรับการบริโภคและจาหน่ายเป็นรายได้เสริม
การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงรายย่อย และการเลี้ยงแบบครอบครัว ซึ่งเป็นรายได้เสริม สัตว์เลี้ยง ที่สาคัญ
ได้แก่ โค กระบือ ไก่ เป็ด และสุกร เป็นต้น
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9.2 ด้านพาณิชย์
1) ร้านค้าทั่วไป
2) สถานบริการน้ามันที่มีร้านสะดวกซื้อให้บริการ
3) ร้านทอง/ร้านอัญมณี
4) ศูนย์แสดงรถยนต์
5) ศูนย์แสดงรถจักรยานยนต์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
2
1
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

9.3 ผลิตภัฑณ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
OTOP 5 ดาว
1. น้าพริกตาแดง(ตารับล้านนา)
ที่อยู่ : 21 ม.2 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
ผลิต 2. ภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม(ใบบัว)
ที่อยู่ : 156 ม.5 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
3. โคมไฟลาปางหลวง
ที่อยู่ : 179 ม.10 ต.ลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง
4. ปลาไม้ดิ้นได้
ที่อยู่ :ม., ต.ลาปางหลวงอ.เกาะคา จ.ลาปาง
49/1
OTOP 4 ดาว
1. กาละแมโบราณ
ที่อยู่ : 130/1ม.6 ต.ท่าผาอ.เกาะคา จ.ลาปาง
2. ขนุนอบกรอบ
ที่อยู่ : 88 ม.1 ต.ไหล่หินอ.เกาะคา จ.ลาปาง
3. ข้าวแต๋นทวีพรรณหน้าน้าอ้อย
ที่อยู่ : 81ม.2 ต.นาแก้วอ.เกาะคา จ.ลาปาง
4. ข้าวแต๋นค้าเดียว
ที่อยู่ : 16 ม.4 ต.เกาะคาอ.เกาะคา จ.ลาปาง
5. ข้าวแต๋นคาเดียว
ที่อยู่ : 154 ม.5 ต.เกาะคาอ.เกาะคา จ.ลาปาง
6. เครื่องดื่มกระชายดา
ที่อยู่ : 87 ม.5 ต.นาแส่งอ.เกาะคา จ.ลาปาง
7. กรอบรูปใส่งานศิลป์และรูปภาพ ที่อยู่ : 189/1 ม.11 ซอย2 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
8. ตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผา (วิถีไทย) ที่อยู่ : 72 ม.2 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
OTOP 3 ดาว
1. รองเท้าหนังวัว 513
2. กระเป๋าสานเส้นพลาสติก
3. แก้วมัคไส้กรอง
4. โมบายมด (กะลามะพร้าว)
5. บายศรี
6. แชมพูสมุนไพรมะกรูดว่านหางระเข้

ที่อยู่ :
ที่อยู่ :
ที่อยู่ :
ที่อยู่ :
ที่อยู่ :
ที่อยู่ :

79ม.6 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลาปาง
107/1 ม.4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาปาง
7 ม.3ซอย 5 ถนนพหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
43 ม.4 ต.ลาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลาปาง
132ม.10 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลาปาง
21ม.2 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลาปาง

9.4 ด้านการท่องเที่ยว อาเภอเกาะคา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและโบราณสถานที่สาคัญ ดังนี้
1) วัดพระธาตุลาปางหลวง
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านลาปางหลวง หมู่ที่ 1 ตาบลลาปางหลวง ห่างจากอาเภอเกาะคาประมาณ
3 กิโลเมตร
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2) วัดไหล่หินหลวง
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตาบลไหล่หิน ห่างจากอาเภอเกาะคาประมาณ
5 กิโลเมตร
3) วัดพระธาตุจอมปิง
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านพระธาตุจอมปิง หมู่ที่ 8 ตาบลนาแก้ว ห่างจากอาเภอเกาะคาประมาณ
12 กิโลเมตร
4) วัดพระธาตุดอยน้อย
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่ 1 ตาบลท่าผา ห่างจากอาเภอเกาะคาประมาณ
2 กิโลเมตร
5) วัดสันตินิคม
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านสันตินิคม หมู่ที่ 2 ตาบลใหม่พัฒนา ห่างจากอาเภอเกาะคาประมาณ
12 กิโลเมตร
6) วัดดอยฮาง
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 ตาบลใหม่พัฒนา ห่างจากอาเภอเกาะคาประมาณ
15กิโลเมตร
7) น้าพุร้อนโป่งร้อน
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านโป่งร้อนหมู่ที่ 1 ตาบลใหม่พัฒนา ห่างจากอาเภอเกาะคาประมาณ
10 กิโลเมตร
8) มนุษย์เกาะคา
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านหาดปู่ด้ายหมู่ที่ 1 ตาบลนาแส่ง ห่างจากอาเภอเกาะคาประมาณ
35 กิโลเมตร
9) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
10) ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม

9.5 ด้านอุตสาหกรรม
ในพื้นที่อาเภอเกาะคามีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่กว่า 175 โรงงาน โดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ 66
โรงงาน ขนาดกลาง 50 โรงงาน และขนาดเล็ก 59 โรงงาน ส่วนใหญ่ของโรงงานจะเป็นโรงสีข้าว รองลงมาคือ
โรงงานเซรามิคเป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้ที่สาคัญให้กับประชากรในเขตอาเภอเกาะคา
10.ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
10.1 โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จานวน 3 แห่ง
10.2 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
- ร้านอาหาร
จานวน 25 แห่ง
10.3 การประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบกับสังคมโดยรวม
- ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเรฟเว่น) จานวน 1 แห่ง
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11. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.1 แหล่งน้า อาเภอเกาะคามีแม่น้าสายหลัก ๆ ที่ประชาชนใช้ในการเกษตร ได้แก่ น้าแม่วังน้าแม่ยาว
น้าแม่จาง และน้าแม่ปาง นอกจากนั้นแล้วยังมีอ่างเก็บน้ากระจายอยู่ในพื้นที่จานวน 9แห่ง แต่เป็นอ่างขนาดเล็กมี
ความจุรวมกันเพียง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีสถานีสูบพลังไฟฟ้า จานวน 15 แห่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
อ่ำงเก็บนำและควำมจุ
สถานที่ตั้ง
ลาดับ
ที่

โครงการ/อ่างเก็บน้า

แผนงาน
หมู่
ที่

บ้าน

ตาบล

1
2
3

อ่างเก็บน้าห้วยแม่เป๊าะ พระราชดาริ
อ่างเก็บน้าแม่ฮาม
พระราชดาริ
อ่างเก็บน้าแม่ธิ
พระราชดาริ

4 นาแก้ว
7 แม่ฮาม
2 วังพร้าว

นาแก้ว
เกาะคา
วังพร้าว

4

อ่างเก็บน้าห้วยแม่ปั๊ด

พระราชดาริ

นาแส่ง

5

อ่างเก็บน้าแม่ไฮ

พระราชดาริ

8 ใหม่เตา
ปูน
2 แม่ไฮ

6
7

อ่างเก็บห้วยคอกช้าง
อ่ า งเก็ บ น้ าห้ วยไทร
(ห้วยฮวก)
อ่างเก็บน้าห้วยต้องสู้
อ่างเก็บน้าห้วยแม่ยุบ
อ่างเก็บน้าห้วยแม่ฮอง
อ่างเก็บน้าห้วยงูสิงห์

ชป.เล็ก
ชป.เล็ก

3 สบต่า
3 สบต่า

นาแก้ว
นาแก้ว

ชป.เล็ก
ชป.เล็ก
ชป.เล็ก
ชป.เล็ก

1
5
9
3

8
9
10
11

หาดปู่ด้าย
ต้นผึ้ง
ทุ่งขาม
สบต่า

พื้นที่รับ
ความจุของอ่างเก็บน้า(ม. ) ประโยช
น์(ไร่)
ปริมาณน้า
ปริมาณน้า
ที่ระดับ
ต่าสุด(ม.3)
3
เก็บกัก(ม. )
962,000 99,000 3000
452,000 54,000 2000
1,590,00 105,000 3000
0
315,000 78,000 850
3

นาแส่ง

นาแส่ง
ใหม่พัฒนา
ใหม่พัฒนา
นาแก้ว

สร้าง
เสร็จ
พ.ศ.

2523
2525
2530
2552

1,225,22 115,000 3000
0
94,250 12,100
500
472,000 44,000 800

2530

144,000
126,000
259,000
306,000

2537
2537
2554
2539

45,000
14,000
254,000
38,000

170
350
850
1000

11.2 ป่าไม้ มีไม้ที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รังฯลฯ
11.3 แร่ธาตุ 11.4 ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่น ๆ
11.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อม - ลักลอบเผาขยะในชุมชน
11.6 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 11.7 อื่น ๆ 12. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
12.1 หน่วยงานรักษาความสงบและกองกาลังในพื้นที่พร้อมอันตรากาลัง
สถานีตารวจภูธรเกาะคา มีอัตรากาลังของตารวจ ระดับชั้น สัญญาบัตร 54 นาย

2532
2533
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และระดับชั้นประทวน 51 นาย (ข้อมูล ณ 2558 – 2559)
- สถิติคดีอาญา
577 คดี จับกุม 146 ราย
- สถิติจารจร
163 คดี
ปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่(ข้อมูล

ณ พ.ย. 58 – มิ.ย. 59)
1) ปัญหายาเสพติด อาทิ การค้ายาเสพติด การเสพยาเสพติด
2) ปัญหาการค้ามนุษย์
3) ปัญหาตัดไม้ทาลายป่า

อาเภอได้มีการประสานการดาเนินงานร่วมกับฝ่ายตารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยงานของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจตราจับกุมกรณีมีการกระทาความผิดในเรื่องต่าง ๆ
โดยได้มีการตั้งด่านตรวจสารยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจกลุ่มเสี่ยง 788 ราย ตรวจพบ 28 ราย
ปัญหาการจราจร

มีการจัดเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในการอานวยความสะดวก ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน เด็ก นักเรียน เยาวชน
วิเคราะห์สถานการณ์

1) เป็นพื้นที่ที่ตั้งของสถานีตารวจภูธรในพื้นที่ 1 แห่ง มีอัตรากาลังทั้งในส่วนของตารวจ และ
ฝ่ายปกครองในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สามารถเข้าควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
2) มีการประสานการทางานระหว่างส่วนราชการ อาทิ ตารวจ ฝ่ายปกครอง ทหาร
และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระเบียบสังคม เช่น การตรวจสถานบริการ ร้านเกมส์คาราโอเกะ
13. ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- เป็นพื้นที่ไม่อยู่ติดชายแดน
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1.5 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดลาปาง (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561)
วิสัยทัศน์อาเภอ (Vision)
“เกำะคำเมืองมรดกล้ำนนำ มหำปริมณฑล ผู้คนอยู่ดีมีสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลาปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน แบบครบวงจร
4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลาปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความ
เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของพื้นที่
2.1 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอาเภอที่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
2.2 สรุปรวมงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อเพื่อดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
2.3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอ
๒.๕ ภาพรวมของบริบทอาเภอ (Context Map)
2.๖ การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาอาเภอ (Positioning)
2.๗ การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ
(SWOT Analysis)
2.๘ การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
อาเภอ(TOWS Matrix)
2.๙ การกาหนดก้าวย่าง ๓ ระยะ (3 Horizons)
****************************
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๒.๒ สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
 สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อาจนาเสนอเป็นภาพกราฟแท่งหรือกราฟวงกลมประกอบ)
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕

แหล่งงบประมาณ
โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล
โครงการทีใ่ ช้งบประมาณของงบจังหวัด
โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน
(งบ Function) ทีด่ าเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
(รวมทุกยุทธศาสตร์)

จานวน(บาท)

-

-

3 โครงการ

3,883,500

-

-

-

-

-

-

3 โครงการ

3,883,500

หมายเหตุ

 สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อาจนาเสนอเป็นภาพกราฟแท่งหรือกราฟวงกลมประกอบ)
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕

แหล่งงบประมาณ
โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล
โครงการทีใ่ ช้งบประมาณของงบจังหวัด
โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน
(งบ Function) ทีด่ าเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
(รวมทุกยุทธศาสตร์)

จานวน(บาท)

-

-

5 โครงการ

7,681,500

-

-

-

-

-

-

5 โครงการ

หมายเหตุ
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2.3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา

1. ตลาดทุ่งเกวียน(แยงนักท่องเที่ยว)
2. ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน
3. ขาแหล่งน้าทางการเกษตร

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด
ไม่ได้มาตรฐาน

1. สร้างฝายชะลอการไหลของน้า/
ทานบ/ฝาย/เหมือง/คลองส่งน้า คสล.

2. ขาดแหล่งน้าในการผลิต

2. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่ ้าน

3. ผูผ้ ลิต ผลิตสินค้าไม่ได้ตามความ
ต้องการของตลาด
4. เกษตรกรขาดอานาจต่อรอง
5.ไม่มีหน่วยงานที่บริหารจัดการการ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง/ส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ/ส่งเสริม
การปลูกพืชระยะสั้น
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้ได้
มาตรฐาน
5. ส่งเสริมแปรรูปผลผลิต
6.บูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การส่งเสริมท่องเที่ยว
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม
สภาพปัญหา

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. การอพยพแรงงานเข้าสู่เมือง

1. ไม่มีอาชีพรองรับในช่วงฤดูแล้ง
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ
และ ประชาชนวัยแรงงานอพยพไปหา อาชีพ
งานในเขตเมือง
2.ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับครอบครัว
2. ผูส้ ูงอายุถูกทอดทิ้งอยู่ตามลาพัง
2. บุตรหลานแยกครอบครัวไปอยู่
3.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองและ
พื้นที่อื่น
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
3. สังคมวัตถุนิยมและความเจริญของเทคโนโลยี 3.ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสาร และนวัตกรรม
ทาให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป
4. ประชาชนให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมน้อยลง
5. ประชาชนมีการสืบทอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ลดน้อยลง

4.ครอบครัวและสังคมให้การอบรม
ดูแลเด็กเยาวชนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมน้อยลง

5.ประชาชนขาดการให้ความสาคัญต่อ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
6. ประชาชนมีโรคประจาตัวที่เป็นโรคเรื้อรังมาก ท้องถิ่น
ขึ้นส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวัน
6. ค่านิยมในการบริโภคอาหารตาม
กระแสสังคม และ การไม่ใส่ใจดูแล
สุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
1. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย
2. การเกิดหมอกควันไฟป่า
3. การทิ้งขยะมูลฝอยที่มากขึ้น
4. ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์
และยั่งยืน

สาเหตุของปัญหา
1. ประชาชนบุกรุกตัดไม้ในป่าสงวน
2.การลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่า
และการเผาเศษวัชพืชเพื่อทา
การเกษตร

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
และปลุกจิตสานึกให้มีความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

2.ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้า การ
3. แหล่งกาจัดขยะไม่พอ/ การคัดแยก ปลูกป่า และงดการเผาป่า เศษวัชพืช
ขยะไม่ถูกวิธี
3.รณรงค์การคัดแยกและกาจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกวิธี
4.การประสานงานของหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคประชาสังคม และ
4.บูรณาการทางานของทุกภาคส่วน
ประชาชน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร และประชาชนในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
สภาพปัญหา

สาเหตุของปัญหา

1. เยาวชนติดยาเสพติด

1. ครอบครัวขาดความอบอุ่น

2. เยาวชนมั่วสุมตามร้านอินเตอร์เน็ตแหล่ง
อบายมุข

2. ยาเสพติดยังหาได้ง่ายในบางพื้นที่

3. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
4. ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน
5. การแตกแยกทางความคิดของคนในพื้นที่

3. เยาวชนไม่ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาเล่าเรียน
4.กระแสความแตกแยกทางความคิด
ของสังคมในระดับชาติ

แนวทางแก้ไขปัญหา
1. เสริมสร้างให้สถาบันครอบครัว
อบอุ่นและเข้มแข็ง
2. ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
3. มีการจัดระเบียบสังคมเพื่อความ
ผาสุก
4.รณรงค์สร้างความปรองดองของคน
ในพื้นที่
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สรุปปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ อาเภอเกาะคา
ตาบล
ศาลา

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. เรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

2. ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ไหล่หิน

นาแก้ว

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- ระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
-ถนนในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน
- ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
- ขาดแคลนสถานที่กักเก็บน้าขนาดย่อยในพื้นที่

1. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

- ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเขื่อนระหว่าง
หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมบ่อ
- ปัญหาน้าท่วมขังรางระบายน้ามีไม่เพียงพอ
- ปัญหาพื้นที่ทางการเกษตรมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ

2. ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร

- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งมีไม่เพียงพอ

3. ปัญหาแหล่งน้าตื้นเขิน
1. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

- แหล่งน้าสาธารณะตื้นเขิน
- ปัญหาน้าท่วมขังรางระบายน้ามีไม่เพียงพอ
- ปัญหาพื้นที่ทางการเกษตรมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ
- ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเขื่อนระหว่าง
หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมบ่อ

แนวทางแก้ไข
- ต้องการประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน
- ต้องการถนนในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
และเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
- จัดหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตร เช่น
ขุดสระ ก่อสร้างคลองส่งน้า ขุดลอกเหมือง
ไส้ไก่
- ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน คสล.
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้ได้
สะดวก
- ก่อสร้างทางระบายน้า
- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้า
ในหมู่บ้าน
- ขุดลอกแม่น้า ลาห้วยหรือแหล่งน้าตื้น
เขิน
- ขุดสระ,ขุดเจาะบ่อบาดาล
- ก่อสร้างทางระบายน้า
- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้า
ในหมู่บ้าน
- ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน คสล.
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้ได้
สะดวก
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2. ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
นาแส่ง

3. ปัญหาแหล่งน้าตื้นเขิน
1. การขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคหรือ
การเกษตร
2. โครงสร้างพื้นฐาน
3. ที่ดินทากิน

เกาะคา

1. เรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

2. ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งมีไม่เพียงพอ

- ขุดลอกแม่น้า ลาห้วยหรือแหล่งน้าตื้น
เขิน
- แหล่งน้าสาธารณะตื้นเขิน
- ขุดสระ,ขุดเจาะบ่อบาดาล
- การขาดแคลนแหล่งสถานที่กักเก็บน้าขนาดย่อย - ขุดลอก
ในพื้นที่
- ขุดสระ
- ขุดบ่อบาดาล
- ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมหมู่บ้าน มีไม่ - ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือถนน คสล.
เพียงพอ
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้การ
ได้สะดวก
- ปัญหาที่ดินทากินไม่เพียงพอ
- ส่งเสริมการออกเอกสารสิทธิ์
- ปัญหาเอกสารสิทธิ์
- ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
- ต้องการถนนในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
และเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
- ระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่มีไม่เพียงพอ
- ต้องการประปาหมู่บ้านครอบคลุม
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน
- ถนนในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน/ น้าท่วมขัง
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- รางระบายน้าไม่ทั่วถึงและอุดตัน
- รางระบายน้า
- ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมบ่อ
- ขาดแคลนสถานที่กักเก็บน้าขนาดย่อยในพื้นที่

- จัดหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตร เช่น
ขุดสระ ก่อสร้างคลองส่งน้า ขุดลอกเหมือง
ไส้ไก่
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ใหม่พัฒนา

วังพร้าว

2. ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
3. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งมีไม่เพียงพอ
- ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเขื่อนระหว่าง
หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมบ่อ
- ปัญหาน้าท่วมขังรางระบายน้ามีไม่เพียงพอ

- ขุดลอกแม่น้า ลาห้วยหรือแหล่งน้าตื้นเขิน
- ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน คสล.
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้ได้
สะดวก
- ก่อสร้างทางระบายน้า

1. ปัญหาแหล่งน้า
- ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
- ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภค
- ปัญหาแหล่งน้าตื้นเขิน

- น้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ
- ในฤดูแล้งน้าประปาไม่เพียงพอสาหรับอุปโภค
ในชุมชน
- แหล่งน้าสาธารณะตื้นเขิน

- ก่อสร้างฝายน้าล้น
- ก่อสร้างหรือขยายเขตประปาหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นและซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ประปาที่ชารุด
- ขุดลอกแม่น้า ลาห้วย หรือแหล่งน้า
ที่ตื้นเขิน
- ขุดเจาะบ่อบาดาล
- ขุดสระน้าขนาดเล็ก

2. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก
- ปัญหาน้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน
- ปัญหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
- ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่พียงพอ

- ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมหมู่บ้าน
เป็นลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อ
- ระบบระบายน้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
- พื้นที่ทาการเกษตรมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ
- ในหมู่บ้านมีระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
และชารุดเสียหาย

- ก่อสร้างถนน คสล. หรือถนนลาดยาง
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้
การได้สะดวก
- ก่อสร้างทางระบายน้าในพื้นที่ที่เกิด
ปัญหาน้าท่วมขังมาก
- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้า
ในหมู่บ้านให้เพียงพอ
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะเพิ่มให้เพียงพอ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
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ลาปางหลวง 1. ภัยพิบัตจากธรรมชาติ

ท่าผา

- ปัญหาน้าท่วม

- ขุดคูคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม

2. ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร

- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งมีไม่เพียงพอ

- ขุดลอกแม่น้า ลาห้วยหรือแหล่งน้าตื้นเขิน

3. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

- พื้นที่ทาการเกษตรมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ
- ในหมู่บ้านมีระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
และชารุดเสียหาย
- ปัญหาน้าท่วมขังระบบระบายน้าในหมู่บ้าน
ไม่เพียงพอ
-ถนนในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน

1. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

- ปัญหาน้าท่วมขังรางระบายน้ามีไม่เพียงพอ
- ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเขื่อนระหว่าง
หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมบ่อ

2. ปัญหาแหล่งน้าตื้นเขิน

- แหล่งน้าสาธารณะตื้นเขิน

- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้า
ในหมู่บ้านให้เพียงพอ
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะเพิ่มให้เพียงพอ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
- ก่อสร้างทางระบายน้าในพื้นที่ที่เกิด
ปัญหาน้าท่วมขังมาก
- ต้องการถนนในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
- ก่อสร้างทางระบายน้า
- ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนน คสล.
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้ได้
สะดวก
- ขุดสระ,ขุดเจาะบ่อบาดาล
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๒.๔ การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอ
จากการศึกษาศักยภาพของอาเภอเกาะคา และแนวความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในอาเภอเกาะคา
ปรากฏผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สรุปได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)







มีแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุ วัด ที่มีความสาคัญในประวัติศาสตร์หลายแห่ง
มีโรงงานใหญ่ เล็ก ในพื้นที่กว่า 160 โรงงาน เป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ
มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ น้าแม่วัง น้าแม่ยาว น้าแม่จาง น้าแม่ปาง
การคมนาคมสะดวกเชื่อมต่อถนนสายหลักได้ตลอดแนวเขตอาเภอ
มี Unseen Thailand ได้แก่ เงาพระธาตุหัวกลับ
เป็นแหล่งผลิตข้าวแต๋นมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดลาปาง

จุดอ่อน (Weaknesses)






การบริหารจัดการระบบน้าเพื่อการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ
อ่างเก็บน้า 9 แห่งในพื้นที่มีความจุเพียง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
คนในพื้นที่ไปเรียน ไปทางานต่างพื้นที่มาก
ความหลากหลายและแตกต่างของลักษณะชุมชนเมือง – ชุมชนชนบท
มีปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

โอกาส (Opportunities)
 ที่ราชพัสดุจานวนมากในบริเวณทาเลที่ตั้งที่สาคัญ
 เป็นที่ตั้งของส่วนราชการส่วนกลาง และจังหวัดหลายแห่ง ได้แก่ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่
9 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิค สานักงานทรัพยากรธรณีภาค 1 สานักงานทรัพยากร
น้าบาดาล
ภาค 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง ฯลฯ
 อยู่ใกล้ตัวจังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นตลาดที่สาคัญ
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดลาปางสนับสนุน
 มีเส้นทางลัดเลี่ยงเมืองลาปางไปสู่จังหวัดที่สาคัญอื่น ๆ ในภาคเหนือตอนบน
 เป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าเซรามิค และหัตถอุสาหกรรม

ภัยคุกคาม (Treats)





ตลาดทุ่งเกวียน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปใช้จ่ายก่อนถึงอาเภอเกาะคา
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในด้านการท่องเที่ยวเกือบทุกด้าน
อิทธิพลของกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมที่แผ่ขยายเข้ามา
คนต่างพื้นที่มาซื้อที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจจานวนมาก
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ด้านเศรษฐกิจ
ศักยภาพ

1. มีพื้นที่การเกษตร สามารถผลิตผลิตผลการเกษตร
และวัตถุดบิ ทางอาหารได้หลากหลาย อาทิ ข้าว
ข้าวโพด ลาไย อ้อย พืชไร่ต่าง ๆ
3. มีสินค้า OTOP ที่หลากหลาย สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
5. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย คือ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เช่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมพม่า ศิลปะ
ล้านนา และ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลสินค้าทางด้านเกษตรการแปรรูปผลิตผลการเกษตร

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าOTOP ให้ได้มาตรฐาน
4. พัฒนาการจัดระเบียบเข้าชมสถานโบราณและการบริการ
นั่งรถม้าให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว สามารถจูงใจ
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะคา (วัดพระธาตุลาปางหลวง)
5.บูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมท่องเที่ยว

(2)

ด้านการเกษตร
ศักยภาพ

1.

2.

3.

4.
5.

6.

มีแม่น้าสายหลัก คือ แม่น้าวัง และ มีแม่น้าสาขา
คือ แม่จาง แม่น้ายาว และลาห้วย ซึ่งสามารถ
รองรับน้าเพื่อใช้ในการเกษตร
มีนักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ด้าน
การเกษตร สามารถทาการเกษตร และให้ความรู้
ด้านการเกษตร แก่เกษตรกร ได้อย่างมีคุณภาพ
มีลักษณะอากาศที่สามารถปลูกพืชทางการเกษตร
ได้หลากหลายชนิด ตามฤดูกาล

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างฝายชะลอการไหลของน้า/ทานบ/ปรับปรุงลาเหมือง
คลองส่งน้า
2. ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้วยการอบรม

ขยายผลให้ความรู้การเกษตร /ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมแปรรูปผลผลิต

เป็นแหล่งผลิตข้าวแต๋น เพื่อการจาหน่ายและเป็น 4. บูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์OTOP ของอาเภอเกาะคา
ลาปางแต่ควรปรับปรุงสายพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการ 5. พัฒนาปรับปรุงพื้นที่การเกษตรให้มีสภาพเหมาะสมแก่
การปลูกพืชแต่ละชนิด
ของตลาด
มีพื้นที่การเกษตร สามารถผลิตผลิตผลการเกษตร
และวัตถุดบิ ทางอาหารได้หลากหลาย อาทิ ข้าว
ข้าวโพด ลาไย อ้อย พืชไร่ต่าง ๆ
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ด้านสังคมสาธารณสุข การศึกษา
ศักยภาพ

แนวทางการพัฒนา

1.เป็นที่ตั้งของส่วนราชการระดับภาค เขต จังหวัด
1. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ อย่างครบวงจร เพื่อ
ประชาชนสามารถรับบริการของรัฐได้อย่างสะดวก และ อานวยความสะดวกในการรับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง และ
ทั่วถึง
สะดวกสบาย
2.มีโรงพยาบาลชุมชน

ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ ที่
เป็นศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในพื้นที่
ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการภายใน
สถานพยาบาลได้รวดเร็ว ทั่วถึง

2.ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ป้องกันสุขภาพ พัฒนา

คุณภาพและบริการด้านการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนให้
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

4.มีสถานศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา ระดับ

4. บูรณาการด้านการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ กับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ภาครัฐ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่
ระดับอุดมศึกษา

(4)

ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ แรงงาน
ศักยภาพ

แนวทางการพัฒนา

1.มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ

1.ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบภาคต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่โรงงาน

ขนาดเล็ก ในพื้นที่จานวนมาก ช่วยให้ประชาชนมีงาน
ทา

อุตสาหกรรม การแปรรูปวัตถุดิบ

2.มีสถาบันการเงิน ในพื้นที่ที่อานวยความสะดวกด้าน

ประชาชน

2.ส่งเสริมให้ความรู้ รวมถึงการจัดการด้านการเงิน แก่

ธุรกรรมการเงินแก่ประชาชน
3.มีสถานประกอบการต่าง ๆ

ในพื้นที่ และแหล่งผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สามารถจ้างแรงงาน
ประชาชนในพื้นที่ได้

3.การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพ

แนวทางพัฒนา

มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
อาทิ ป่าไม้ สัตว์ปา่ และพืชพันธุ์ตา่ ง

1. ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนและปลุกจิตสานึกให้
มีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

มีแม่น้าสายหลัก และแม่นาสาขา
้
ลาห้วย
ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์

2.ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้า การปลูกป่า และงดการ

มีปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาท้องที่ ที่ร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

4.บูรณาการทางานของทุกภาคส่วนและประชาชนในการ

1.

2.

3.

(6)

ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านความมั่นคง
ศักยภาพ

มีสถานีตารวจภูธรในพื้นที่ สามารถดูแลความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงอาทิ การปราบปราม
ด้านอาชญากรรม การตรวจตราสถานบริการ สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องดาเนินการให้บริการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด การปราบปรามการพนัน ฯลฯ
2. มีบุคลากรภาคประชาชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมในด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย แก่ประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ ตารวจ
บ้าน อปพร. ทสปช. และ คณะกรรมการหมู่บ้าน
1.

มีการดาเนินการตรวจติดตามปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยตลอด สามารถค้นหา
ผู้เสพ ผู้ค้า เพื่อดาเนินการตามมาตรการของภาครัฐ
สามารถลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่
3.

เผาป่า เศษวัชพืช

แนวทางพัฒนา
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและ
เข้มแข็ง เพื่อป้องกันปัญหาในทุก ๆ ด้าน
2. ส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และมีคณ
ุ ค่า
3. ดาเนินการจัดระเบียบสังคม
4.รณรงค์สร้างความปรองดองของคนในพื้นที่
5. ขยายการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นอาสาสมัครด้านการ

รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น
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- เส้นทางลัดไปเชียงใหม่
- โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย
- ศูนย์ศริ ินธรภาคเหนือ
- มีที่ราชพัสดุจานวนมาก
- ศุนย์ราชการแห่งที่ 2 ของลาปาง

-เซรามิก (คุณภาพดี ราคาถูก)
-แรงงาน 60%
-อนาคตเป็น Logistic
-โรงงานเซรามิกขนาดใหญ่

-การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
-การมั่วสุขมของเด็กนักเรียน/เยาวชนในหอพัก
-ปัญหาหมอกควันไฟป่า/การตัดไม้ทาลายป่า
-ปัญหาการกาจัดขยะ

-ลักษณะชุมชนมีความหลากหลาย
-ไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง
จานวน 9 ตาบล 78 หมู่บ้าน
-เทศบาลตาบล 8 แห่ง
- อบต.
2 แห่ง

-มีพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
-แม่น้าหลัก 4 สาย
-แม่น้าวัง จากเชียงราย
-มีบ่อน้าแร่ร้อน

-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
-อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
-ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว
พัฒนาบุคลากร

-งานแระเพณียี่เป๋ง วัดพระธาตุลาปางหลวง
-งานถนนข้าวแต๋น
-กาลังก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์
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๒.๖ การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาอาเภอ (Positioning)
ตาแหน่งการพัฒนาของอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
“เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร”

ตารางวิเคราะห์ตาแหน่งในการพัฒนาอาเภอ
ประเด็นศักยภาพ

1.ด้านการเกษตร
-เป็นแหล่งผลิตผลิตผลการเกษตร
วัตถุดิบทางอาหารเป็นแหล่งใหญ่ของ
จังหวัด
-มีนักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู้ด้านการเกษตร สามารถทา
การเกษตร และให้ความรู้ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างมี
คุณภาพ
2.ด้านเศรษฐกิจ
-เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้น เซรามิก และ
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย
-มีรถม้าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาปาง
เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว
-มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และ
หลากหลาย ทั้งในเชิงวัฒนธรรม และ
เชิงธรรมชาติ
3. ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และแรงงาน
-มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ในพื้นที่จานวน
มาก ช่วยให้ประชาชนมีงานทา
-มีสถาบันการเงิน ในพื้นที่ที่อานวย
ความสะดวกด้านธุรกรรมการเงินแก่
ประชาชน
-มีสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่
และแหล่งผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน สามารถจ้างแรงงาน
ประชาชนในพื้นที่ได้

การวิเคราะห์และการประเมิน
ความเป็นไปได้
ความเป็น
ประโยชน์
ในการพัฒนา
(ผลกระทบ) ต่อ
พื้นที่
(5)
(5)

ความสอดคล้อง ผลรวมคะแนนการ
วิเคราะห์และ
กับสภาพของ
ประเมิน
จังหวัด
(เต็ม 25 คะแนน)
(5)

(5)

ความเร่งด่วน
ในการ
ดาเนินการ
(5)

5

5

5

3

3

5

3

3

3

5

18

5

3

3

3

5

18

ความสาคัญ

5

5

5

25

5

5

22

4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
อาทิ ป่าไม้ สัตว์ปา่ แร่ดินขาว
-แม่น้าสายหลัก และแม่น้าสาขา ลาห้วย
ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์
-มีปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นาท้องที่ ที่
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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2.7 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ (SWOT Analysis)
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength)

ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weakness)

1. มีแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุ วัด ที่มีความสาคัญใน
ประวัติศาสตร์หลายแห่ง
2. มีโรงงานใหญ่ เล็ก ในพื้นที่กว่า 160 โรงงาน เป็นแหล่ง
จ้างงานที่สาคัญ
3. มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ น้าแม่วัง น้า
แม่ยาว น้าแม่จาง น้าแม่ปาง
4. การคมนาคมสะดวกเชื่อมต่อถนนสายหลักได้ตลอดแนว
เขตอาเภอ
5. มี Unseen Thailand ได้แก่ เงาพระธาตุหัวกลับ
เป็นแหล่งผลิตข้าวแต๋นมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดลาปาง

1. การบริหารจัดการระบบน้าเพื่อการเกษตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
2. อ่างเก็บน้า 9 แห่งในพื้นที่มีความจุเพียง 5.5 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
3. คนในพื้นที่ไปเรียน ไปทางานต่างพื้นที่มาก
4. ความหลากหลายและแตกต่างของลักษณะชุมชนเมือง –
ชุมชนชนบท
5. มีปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity)

ปัจจัยภายนอก อุปสรรค (Threats)

1. ที่ราชพัสดุจานวนมากในบริเวณทาเลทีต่ ั้งที่สาคัญ
2. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการส่วนกลาง และจังหวัดหลายแห่ง
ได้แก่ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 9 ศูนย์
พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิค สานักงานทรัพยากรธรณีภาค
1 สานักงานทรัพยากร น้าบาดาลภาค 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาปาง ฯลฯ
3. อยู่ใกล้ตัวจังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นตลาดทีส่ าคัญ
4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่
จังหวัดลาปางสนับสนุน
5.มีเส้นทางลัดเลีย่ งเมืองลาปางไปสู่จังหวัดที่สาคัญอื่นๆ
ในภาคเหนือตอนบน
6. เป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าเซรามิค และ
หัตถอุสาหกรรม

1.ตลาดทุ่งเกวียน ศูนย์อนุรักษ์ชา้ งไทย เป็นแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ไปใช้จ่ายก่อนถึงอาเภอเกาะคา
2. จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ใน
ด้านการท่องเที่ยวเกือบทุกด้าน
3. อิทธิพลของกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมที่แผ่ขยายเข้ามา
1. คนต่างพื้นที่มาซื้อที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจจานวนมาก
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2.8 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อาเภอ (TOWS Matrix)
จุดแข็ง (Strengths)
S1 มีแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุวัดที่มี

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity)

ความสาคัญในประวัติศาสตร์หลายแห่ง
S2 มีโรงงานใหญ่ เล็ก ในพื้นที่กว่า 160
โรงงาน เป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ
S3 มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่านหลายสาย
ได้แก่ น้าแม่วัง น้าแม่ยาว น้าแม่จาง
น้าแม่ปาง
S4 การคมนาคมสะดวกเชื่อมต่อถนนสาย
หลักได้ตลอดแนวเขตอาเภอ
S5 มี Unseen Thailandได้แก่
เงาพระธาตุหัวกลับเป็นแหล่งผลิตข้าว
แต๋นมีชื่อเสียงที่สดุ ของจังหวัดลาปาง
SO : กลยุทธ์เชิงรุก

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 การบริหารจัดการระบบน้าเพือ่

การเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ
W2 อ่างเก็บน้า9 แห่งในพื้นที่มีความจุเพียง
5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
W3 คนในพื้นที่ไปเรียน ไปทางานต่างพื้นที่
มาก
W4 ความหลากหลายและแตกต่างของ

ลักษณะชุมชนเมือง – ชุมชนชนบท
W5 มีปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข

O1 ที่ราชพัสดุจานวนมากในบริเวณ  1) การประชาสัมพันธ์ นาเสนอมรดกล้านนา ๑) การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ทาเลที่ตั้งที่สาคัญ

และสิ่งที่น่าสนใจ
O2เป็นที่ตั้งของส่วนราชการส่วนกลาง
2 )การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาสิ่งอานวย
และจังหวัดหลายแห่ง ได้แก่
ความสะดวกต่าง ๆ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วน
4) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ภูมิภาคที่ 9 ศูนย์พัฒนา
บริหารจัดการเมืองมรดกล้านนา
อุตสาหกรรมเซรามิค สานักงาน
5) การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนือ่ งกับการ
ทรัพยากรธรณีภาค 1 สานักงาน
ท่องเที่ยว
ทรัพยากร น้าบาดาลภาค 1
11)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
12)
ฯลฯ
O3 อยู่ใกล้ตัวจังหวัดลาปาง ซึ่งเป็น
ตลาดทีส่ าคัญ
O4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์
ที่จังหวัดลาปางสนับสนุน
O5 มีเส้นทางลัดเลี่ยงเมืองลาปางไปสู่
จังหวัดที่สาคัญอื่นๆ ในภาคเหนือ
ตอนบน
O6 เป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงและจาหน่าย
สินค้าเซรามิค และหัตถอุสาหกรรม

การผังเมือง
๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการ
จัดการมลภาวะ
๓) การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อสนองความต้องการของจังหวัด
ซึ่งเป็นตลาดใหญ่
4) การบริการจัดการจัดเมืองแห่งความ
ปลอดภัย

-41-

อุปสรรค (Threats)

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน

T1 ตลาดทุ่งเกวียน ศูนย์อนุรักษ์

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ช้างไทย เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต
ให้ไปใช้จ่ายก่อนถึงอาเภอเกาะคา 2.การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
T2 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย มีความ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในด้านการ
3. การอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ท่องเที่ยวเกือบทุกด้าน
4. วัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่ในวิถีชีวิต
T3 อิทธิพลของกระแสวัตถุนิยม
ชาวเกาะคา
บริโภคนิยมที่แผ่ขยายเข้ามา
5.การสนับสนุนโครงสร้างและบริการ
T4คนต่างพื้นที่มาซื้อที่ดินเพื่อปลูกพืช
ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต
เศรษฐกิจจานวนมาก
ในอาชีพต่าง ๆ

WT : กลยุทธ์เชิงรับ

1.ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ สร้างแหล่งน้าให้พอเพียง
2. ส่งเสริมอาชีพใหม่ ๆ ให้คนในพื้นที่
3. ส่งเสริมความแข็งแกล่งทางอัตลักษณ์
เมืองเกาะคา ให้เป็นเมือง โลจิสต์ติคฮับ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

๒.๙ การกาหนดก้าวย่าง ๓ ระยะ(3 Horizons)



ให้ความรู้ทางการตลาดแก่ผู้ผลิตเซรามิกอย่าง
ลึกซึ้ง

 ฝึกอบรมเยาวชนให้สามารถน้าเสนอเรื่องราว
เซรามิก หรือที่มาของดิน
 เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ย้ายถิ่นไปทาอาชีพอื่น
และเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม




ทาการตลาดเซรามิกเกาะคา
สร้าง Story งานผลิตเซรามิกรวมทั้งการใช้งาน
ในสังคม

 อบรมพัฒนา รูปแบบ Designใหม่ที่ดึงดูลูกค้า
 อบรมพัฒนา Package

 เปลี่ยนทัศน์คติวัดทั้งประเทศจากจานสังกะสี
เป็นถ้วย/จาน/ชามเซรามิก
 จ้างบริษัทที่ปรึกษาวิจัยความต้องการของลูกค้า

 เพิ่มเทคนิคการผลิตให้ได้ใกล้เคียง
เครื่องเคลือบ โบราณ

 เขียนคาว่า เซรามิกเกาะคาตราไก่ เป็น
 สั่งซื้อเซรามิกทางInternet online
 สร้างประแสความต้องการเซรามิกแนวทันสมัย ทันยุค
Sticker ไว้ ที่สินค้าทุกประเภท
(คนรุ่นใหม่)
 พัฒนา/จิตสานึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สร้างคาขวัญชวนซื้อเซรามิก
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย(สะอาด)
 กาหนดปฏิทินการท่องเที่ยว
- ปรับ
 ออกสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์
- ดารงรูปแบบ/อัตลักาณ์ตนเอง (วัฒนธรรม/วิถีชีวิต)
 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรักถิ่นฐานบ้านเกิด ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเทศ
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์อาเภอ
3.2 พันธกิจ
3.3 เป้าประสงค์รวม
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การส่งเสริมอาเภอเกาะคาให้ได้รับความสนใจในฐานะเมือง
มรดกล้านนา

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาอาเภอเกาะคาที่เป็นเมืองมหาปริมณฑลของจังหวัด
ลาปาง ให้มีความพร้อมรองรับความเจริญที่จะขยายเข้ามา
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การสร้างสังคมสงบสุข ประชาชนมั่นคงในวัฒนธรรมประเพณี
มีความอยู่ดมี ีสุข
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ส่วนที่ ๓ ข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มีองค์ประกอบ ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์อาเภอ
“เกำะคำเมืองมรดกล้ำนนำ มหำปริมณฑล ผู้คนอยู่ดีมีสุข”
3.2 พันธกิจ (Mission)
แนวคิดและวิธีการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ สรุปดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาเภอเกาะคาให้ได้รับความสนใจในฐานะเมืองมรดกล้านนาโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การอนุรักษ์ฟื้นฟู การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในโบราณสถาน และสถานที่สาคัญ ๆ
การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนาเสนอความเป็นเมืองมรดกล้านนา และตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
2. พัฒนาอาเภอเกาะคาที่เป็นเมืองปริมณฑลของจังหวัดลาปาง ให้มีความพร้อมรองรับความเจริญที่
จะขยายตัวเข้ามา โดยการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง การรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างความ
มั่นคงใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริหาร เพื่อป้อนตลาดใหญ่
3. สร้างสังคมสงบสุข ประชาชนมั่นคงในวัฒนธรรมประเพณี มีความอยู่ดีมีสุข โดยส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
4. ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง การดูแลผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และการสนับสนุนโครงสร้างและบริการพื้นฐานที่มีความ
จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
3.3 เป้าประสงค์รวม(Goal)
1. ทาให้คนไทยและชาวต่างชาติรู้จักอาเภอเกาะคา
ว่ามีโบราณสถานและสถานที่สาคัญที่น่าสนใจ
อันเป็นมรดกแห่งล้านนามากมาย
2. ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานและบริษัทนาเที่ยว จัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีผู้มา
เที่ยวชมมากขึ้น
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูโบราณสถาน และสถานที่สาคัญต่าง ๆ
4. พัฒนาถนนหนทาง และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอ
5. ให้คนเกาะคามีความภาคภูมิใจในมรดกล้านนาที่มีอยู่ และช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและภาคเอกชน เข้ามาจัดให้มีสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) และกลยุทธ์ (Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมอาเภอเกาะคาให้ได้รับความสนใจในฐานะเมืองมรดกล้านนา
กลยุทธ์ที่ ๑ การประชาสัมพันธ์ นาเสนอมรดกล้านนาและสิ่งที่น่าสนใจ
กลยุทธ์ที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองมรดกล้านนา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาอาเภอเกาะคาที่เป็นเมืองมหาปริมณฑลของจังหวัดลาปาง ให้มีความพร้อมรองรับ
ความเจริญที่จะขยายเข้ามา
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดการมลภาวะ
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของจังหวัด ซึ่งเป็นตลาดใหญ่
กลยุทธ์ที่ ๔ การบริการจัดการจัดเมืองแห่งความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสังคมสงบสุข ประชาชนมั่นคงในวัฒนธรรมประเพณี มีความอยู่ดีมีสุข
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๒ การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่ในวิถีชีวิต
ชาวเกาะคา
กลยุทธ์ที่ ๔ การสนับสนุนโครงสร้างและบริการขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตในอาชีพต่าง ๆ

***************************************************************************************************
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ส่วนที่ 4
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
******************************

