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เรื่อง ประวัติอําเภอสามเงา

รายละเอียด

 

คําขวัญจังหวัด            ธรรมชาติหน ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ พระเจาตากเกรียงไกร เมืองไมและป างาม

คําขวัญอําเภอ  พระธาตุลอยศักดิ ์สิทธิ ์ อิทธิฤทธิ ์ผาสามเงา ขุนเขาเสียดฟ า ตระการตาเขื่อนภูมิพล ยลพระธาตุ

แกงสรอย ดอยพระบาทเขาหนาม ลือนามลําใย กลวยไขเลิศรส

ที่อยูที่วาการอําเภอ      ที่วาการอําเภอสามเงา หมูที่ 3 ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตากหมายเลขโทร

ศัพท            0-5559-9091

หมายเลขโทรสาร         0-5559-9091  

  ขอมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา      

ประวัติความเป็นมาของอําเภอมีตํานานเลากันวา ในอดีตกาลพระนางจามเทวีพระธิดาของเจาเมืองละโว ไดเสด็จ

ทางชลมารคจากเมืองละโว (ลพบุรี) มาตามลําน้ําปิง เพื่อไปครองเมืองหริภุญชัย (ลําพูน) พอเสด็จมาถึงหน าผา

แหงหน่ึงไดเกิดอัศจรรยพายุกระหน่ําอยางหนักไมสามารถเสด็จตอไปได ตองพาขาราชบริพารหลบหนีภาวะวิปริต

ทางอากาศอยู ณ ที่นัน้ถึงสามวันสามคืนยังไมคลี่คลาย พระนางจึงไดเสด็จไปหน าผาแหงนัน้ และทรงจุดธูปเทียน

สักการะสิ่งศักดิส์ิทธิ ์พรอมไดตัง้จิตอธิษฐานวา หากพระนางมีบุญบารมีที่จะไดครองเมืองหริภุญชัยแลว ก็ขอให

ภาวะวิปริตของดินอากาศจงจางหายไป อยาไดมีอุปสรรคแกการเดินทางตอไปเลย พออธิษฐานเสร็จ พายุฝนก็ได

จางหายไปดังปาฏิหาริย อากาศแจมใส และไดครองเมืองหริภุญชัยสมดังอธิษฐาน หลังจากนัน้พระนางจึงไดเดิน

ทางกลับมาสรางะพุทธรูปสามองคไว ณ ที่ผา แหงน้ี จึงไดชื่อวา  “ผาสามเงา”    

ปัจจุบัน หน าผาแหงน้ีตัง้อยูเชิงเขาในบริเวณหน าวัดป าพระสามเงา บานหนองโสน หมูที่ 4  ตําบลยานรี อําเภอ

สามเงา จังหวัดตาก

เมื่อ พ.ศ. 2473 ทางราชการไดจัดตัง้กิ่งอําเภอ ซึ่งมีที่วาการฯ อยูที่บานทาปุย จึงไดชื่อวา “กิ่งอําเภอทาปุย” ขึ้น
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อยูกับอําเภอบานตาก จังหวัดตาก ตอมาในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการจึงไดเปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอําเภอสามเงา”

เพื่อใหสอดคลองกับปูชนียสถาน “ผาสามเงา” เมื่อประชาชนหนาแนนขึ้น มีความเจริญมากขึ้นทางราชการไดยก

ฐานะขึ้นเป็น “อําเภอสามเงา”  เมื่อ พ.ศ. 2501 มาจนถึงทุกวันน้ี

2.เน้ือที่/พืน้ที่   2,771.927 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป    อากาศรอน

 ขอมูลการปกครอง

1.ตําบล.......6.... แหง   3.เทศบาล..1.....แหง

2.หมูบาน....46.... แหง 4.อบต........6 ... แหง

ขอมูลดานเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ไดแก      1. เกษตรกรรม

เลีย้งสัตว2.

2.อาชีพเสริม ไดแก     1. ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

รับจางทัว่ไป2.

3.จํานวนธนาคาร

            มี 2 แหง ไดแก

ธนาคารนครหลวง โทรศัพท 0-5559-004-51.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2.

4.จํานวนหางสรรพสินคา        มี 2 แหง

 ดานสังคม

     1.โรงเรียนมัธยม ไดแก            1. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม          โทรศัพท  0-5559-9026
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โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม โทรศัพท 0-5559-71732.

 

2.มหาวิทยาลัย ไดแก  -มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาวิทยาเขตตาก     0555-15900

ดานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอ

แรหินแกรนิต1.

แรหินประดับ2.

ดานประชากร 

1.จํานวนประชากรทัง้สิน้        รวม 27,124  คน

2.จํานวนประชากรชาย            รวม 13,431  คน

3.จํานวนประชากรหญิง          รวม 13,693 คน

4.ความหนาแนนของประชากร           11,465 คน/ตร.กม.

ดานการคมนาคม        

1.ทางบก         - รถยนต ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1 พหลโยธิน

- สถานีขนสง

2.ทางน้ํา          - ทาเรือขนสงโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท  0-5559-9093

- ทาแพขนานยนต        หมายเลขโทรศัพท  0-5559-9093

ดานการเกษตร และอุตสาหกรรม        

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก          

กลวยไข1.

ขาวโพด , ขาว2.
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ลําใย3.

4.ฝรัง่

5.ปลา/โค

2.ชื่อแหลงน้ําที่สําคัญไดแก

      (แมน้ํา/บึง/คลอง)   1. อางเก็บน้ําเหนือเขื่อนภูมิพล

แมน้ําปิง2.

แมน้ําวัง3.

4.หนองจระเข

5.หนองตีนดอย

6.อางแมป ุย

7.อางปางป ุย

8.หนองชํา

9.คลองเย็น

10.หวยแมป าก

11.อางเก็บน้ําหวยทราย

12.แมตื่น

คําสําคัญ : ประวัติอําเภอสามเงา

ที่มา : http://www.amphoe.com/menu.php

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-15

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=673&code_db=610001&code_type=TK006
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