ประวัติอําเภอเขมราฐ
อําเภอเขมราฐเดิมมีฐานะเปนเมือง และเปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญตอเมืองอื่นๆ
ในภูมิภาคนี้พอสมควรเพราะเปนเมืองที่เทียบไดกับหัวเมืองเอก ขึ้นตรงตอกรุงเทพมหานคร
มิไดขึ้นกับเมืองอุบลราชธานีเชนเมืองอื่นๆ นอกจากนั้นเมืองเขมราฐยังมีเมืองขึ้นอีกหลายเมือง
เชน เมืองอํานาจเจริญ เมืองคําเขื่อนแกว เปนตน
สําหรับการตั้งเมืองเขมราฐ ปรากฏเอกสารที่เปนหลักฐานวาใน พ.ศ. 2357
ซึ่งเปนปเดียวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลาตั้งเมืองยโสธรขึ้น อุปฮาด
(ก่ํา) ซึ่งเปนอุปฮาดเมืองอุบลราชธานี ไมพอใจที่ทําราชการกับพระพรหมราชวงศา (ทาวทิศ
พรหม) เจาเมืองอุบลราชธานีคนที่ 2 จึงอพยพไพลพลไปหาทําเลที่เหมาะสมตั้งเมืองขึ้นใหม
ซึ่งเป นการสนองพระบรม ราโชบายในการตั้ งเมือ งขึ้น ใหมใ นชวงระยะเวลานั้นๆ ในที่สุ ด
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งบานโศกกงพะเนียง
ขึ้นเปนเมืองเขมราฐธานีขึ้นตรงตอกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2357 พรอมทั้งโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหอุปฮาด (ก่ํา) เปนพระเจาเทพวงศาเมือง
ตลอดสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เมืองเขมราฐมีความสําคัญ และขึ้นตรงตอ
กรุงเทพมหานครตลอดมา ครั้นถึง พ.ศ. 2371 เมื่อเสร็จสิ้นสงครามปราบกบฏเจาอนุแลว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหเมืองโขงเจียม ซึ่งเคยขึ้นตรงตอเจาเมืองจําปา
สัก มาขึน้ ตรงตอเมืองเขมราฐ เปนผลใหเมืองเขมราฐมีบทบาทมากขึ้น เมื่อโปรดเกลาใหตั้ง
เมืองคําเขื่อนแกวในป พ.ศ. 2388 เมืองอํานาจเจริญในป พ.ศ. 2401 ก็โปรดเกลาใหขึ้น
ตรงตอเมืองเขมราฐเชนกัน
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อมีการปรับปรุงการปกครอง
สวนภูมิภาคครั้งใหญ เพื่อใหบังเกิดผลตามที่กําหนดใน “ พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ ร.ศ. 116 ” มณฑลอีสานถูกแบงออกเปน 8 บริเวณ สําหรับเมืองอุบลราชธานีที่อยู
3 เมือง คือเมืองอุบลราชธานี เมืองเขมราฐ และเมืองยโสธร แตล ะเมืองมีพื้นที่ขึ้นตรง
หลายอําเภอดังที่ปรากฏวาในป พ.ศ. 2445 เมืองเขมราฐมีพ ระเขมรัฐเดชธนีรักษ (คําบุ)
เปนผูวาราชการเมือง และมีอํานาจอยูในปกครอง 6 อําเภอ คือ อํ าเภออุทั ยเขมราฐ
อําเภอประจิมเขมราฐ อําเภออํานาจเจริญ อําเภอคําเขื่อนแกว อําเภอโขงเจียม และอําเภอ
วารินชําราบ อันแสดงใหเห็นวาเมืองเขมราฐ ยังเปนเมืองที่มีความสําคัญมาก

ต อ มาใน พ.ศ. 2452 ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง การปกครองภายในบริ เ วณเมื อ ง
อุบลราชธานีอีก
ครั้งหนึ่ง เมืองเขมราฐถูกลดฐานะเปนอําเภอ และรวมอําเภออุทัย
เขมราฐ และอําเภอประจิมเขมราฐ
เขาดวยกันเปนอําเภออุทัยเขมราฐขึ้นกับเมืองยโสธร
แตก็ยังเปนบริเวณอุบลราชธานีอยูเหมือนเดิม
ในราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการแยกมณฑลอีสาน
ออกเปน
2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานี กับมณฑลรอยเอ็ด เมื่อวันที่
9 เมษายน 2455 และมีการปรับปรุงใหเหมาะสม เมืองยโสธรถูกยกเลิกไป เมืองอุทัย
เขมราฐก็มีฐานะเปนอําเภอขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีตลอดมาจนถึงปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลาใหตั้งบานกงพะเนียง ขึ้น
เปนเมืองชื่อ
“ เมืองเขมราษฎรธานี ” ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร พรอมกันนั้นไดตั้งให
อุปฮาด (ก่ํา) เปนเจาเมืองคนแรกในป พ.ศ. 2357 แมวาเมืองเขมราษฎรธานี จะเปลี่ยน
ชื่อเปนเมืองเขมราฐในภายหลัง แตก็มีความหมายเดียวกันคือ “ ดินแดนแหงความเกษมสุข ”
(ราษฎร) เปนคําที่มาจากภาษาลีสันสกฤตมีความหมายตรงกับ “รัฐ” หรือ “รัฏฐ” ซึ่งมา
จากภาษาบาลี หมายถึง แวนแควน หรือดินแดนนั้นเอง สวน “เขม” เปนคํามาจากภาษา
บาลี หมายถึง ความเกษมสุข ซึ่งหมายความตรงกับ เกษม ที่มาจากภาษาสันสกฤต)
เมืองเขมราฐเปลี่ยนมาเปนอําเภอเขมราฐ ขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
พ.ศ. 2452 โดยมีพระเกษมสําราญรัฐ เปนนายอําเภอคนแรก อําเภอเขมราฐ ไดแบงเขต
การปกครองแยกเปนอําเภอตางๆ ดังตอไปนี้
1. อําเภอชานุมาน
2. อําเภอโพธิ์ไทร
3. อําเภอนาตาล

จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อป พ.ศ.2511
จังหวัดอุบลราชธานี เมือ่ ป พ.ศ.2525
จังหวัดอุบลราชธานี เมือ่ ป พ.ศ.2537

1. ขอมูลทั่วไปอําเภอเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ เปนอําเภอชั้น 2 และเปนอําเภอชายแดน อยูในเขตการ
ปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ระยะหาง
จากตัวจังหวัดประมาณ 105 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ
750 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 9 ตําบล 123 หมู บาน มีประชากร จํานวน
77,599 คน แยกเปนชาย 39,111 คน และหญิง 38,488 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนหลัก คิดเปนรอยละ 85

2. อาณาเขตและพื้นที่
อําเภอเขมราฐ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 526.75 ตารางกิโลเมตรและมี
อาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จดแนวฝงแมน้ําโขง บริเวณตรงขามเมืองสองคอนแขวงสะหวัน
เขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปน
แนวยาวตามลําน้ําโขง
ทิศตะวันออก จดแนวฝงแมน้ําโขงบริเวณตรงขามเมืองคอนพะเพ็ง แขวงสาละ
วัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต ติดตอกับอําเภอนาตาล และอําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอปทุมราชวงศา และอําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ
3. ลักษณะภูมิประเทศ
อําเภอเขมราฐ มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูงสลับเนินเขา ลักษณะ
เปนดินรวนปนทราย และมีส ภาพเปนดินเหนียวตาไหลเขา มีปาไมเบญจพรรณอยูทั่วไปเปน
ลัก ษณะป าโปรง
มีแ ม น้ํา โขงไหลผ านตามแนวชายแดนด า นทางทิ ศ เหนื อ และทิ ศ
ตะวันออกตลอดแนวประมาณ 43 กิโลเมตร

