
  อ าเภอโขงเจียมเป็นอ าเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เดิมมีชื่อ”บ้านโขลงเจียม”โดยมีสมมติฐาน
จากประวัติลาวเขตนครจ าปาสัก   ในสมัยพระสร้อยศรีสมุทร พุทธธางกูล (เจ้าหน่อกษัตริย์) ได้แต่งตั้งให้เป็น
ท้าวหลวง ซึ่งเป็นบุตรพระละงุมให้เป็นขุนนักเฒ่าไปรักษา”บ้านโขลงเจียม”ประมาณ พ.ศ.2256 โดยทั่วไป
ชาวบ้านเรียกบ้านโขลงเจียมว่า บ้านเจียมใต้   ผู้ปกครองนครก่ีคนไม่ปรากฏ ครั้นถึงสมัยของขุนนักราชมา
อินทร์ผู้รักษา “บ้านโขลงเจียม”ได้กระท าความผิดฉกรรจ์   เจ้าเมืองนครจ าปาสัก(โย่) จึงจับมาลงโทษปลด
ออก  แล้วมีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขอตั้งท้าวมหาอินทร์ บุตรขุนนักอิน
ทวงค์ ให้เป็นพระก าแหงสงคราม   แล้วยกฐานะ”บ้านโขลงเจียม”ขึ้นเป็นเมืองโขงเจียมในปี  พ.ศ.2364 ขึ้น
ตรงกับนครจ าปาสัก 
  บ้านด่านตั้งครั้งแรกเม่ือปลายปี พ.ศ.2314 ด้วยมีเหตุการณ์เนื่องจากพระวรราชภักดีและพระตา   
ซึ่งปกครองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (หนองบัวล าพู) เกิดกรณีพิพาทไม่เข้าใจกับเจ้าสิริบุญสาร ผู้ปกครอง
เมืองศรีสัตนาคนหุต   มีการต่อสู้เกิดขึ้นท าให้พระตาตามในที่รบ   ส่วนพระราชวรภักดีสู้ไม่ได้จึงรวบรวมไพร่
พลอพยพหนีออกจากเมืองเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานลงมาทางใต้   โดยแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือกลุ่มที่
เดินทางมาทางบกได้มาตั้งถ่ินฐานที่ดอนมดแดง  อันเป็นที่ตั้งของเมืองอุบลราชธานีในปัจจุบัน  อีกกลุ่มหนึ่ง
อพยพมาตามแม่น้ าโขง  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะไปพ่ึงบารมีพระองค์หลวง (เจ้าชัยกุมาร) ผู้ครองนครจ าปาสัก  
เป็นพระโอรสของพระสร้อยศรีสมุทรพุทธธางกูล   ครั้งอพยพมาประมาณ  10  ครัวเรือน ขอแยกตัวออกจาก
คณะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ดอนหินตั้ง  เพ่ือประกอบอาชีพท าไร่  ท าสวน   เมื่อพระราชวรราชราชภักดีได้ไปพักอยู่
กับนครจ าปาสักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีไพร่พลส่วนหนึ่งย้อนมาสมทบ  และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณปากมูล
ให้ชื่อว่า”ดอนด่านปากมูล” สาเหตุที่ชื่อว่า บ้านด่านปากมูล  ก็เพราะว่าเป็นบริเวณท่ีมีแม่น้ ามูลไหลมาบรรจบ
แม่น้ าโขง 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2369 เกิดขถบอนุวงค์แห่งเวียงจันทร์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่   5   ระหว่างปี พ.ศ.2443-2445   ได้ลดฐานะเมืองโขงเจียมเป็นอ าเภอโขงเจียมขึ้นกับจังหวัด
อุบลราชธานี 

ในสมัยพระก าแหงสงครามเป็นผู้ปกครองเมืองโขงเจียม   ได้ไปตั้งบ้านใหม่ข้ึนอีกบ้านหนึ่งชื่อว่า 
”บ้านเจียมเหนือ”   สันนิษฐานว่าเป็นบ้านนาแวง  ต าบลนาแวง  อ าเภอเขมราฐ  ในปัจจุบันนี้   อาจสืบเนื่อง 
มาจากการเก็บส่วย   พระก าแหงสงครามได้อยู่รักษาบ้านเจียมเหนือตลอด   ส่วนบ้านเจียมเหนือใต้ได้สืบ
ต่อมา พอสืบเรื่องราวได้ว่ามีชื่อดังนี้ 
   1 หลวงเจ้าก่ า 
   2 พระคง 

   3 อุปฮาดจันทา 
 ต่อมาปี พ.ศ. 2444 ได้เกิดขถบผีบุญ ซึ่งขณะนั้นเจ้าอุปฮาดจันทา  เป็นผู้รักษาเมืองถูกฆ่าเมื่อ 

บ้านเมืองสงบ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่5   ได้โปรดเกล้าฯแต่งตั้งท้าวบุญธิสาร   
วงษ์เจียม  เป็นนายอ าเภอคนแรกของอ าเภอโขงเจียม ในปี พ.ศ.2454 

 ในปี พ.ศ.2450 ไทยเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น าโขงให้ฝรั่งเศส   ดอนด่านปากมูลเป็นสถานที่เจ้าหน้าที่ 
รัฐบาลตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง   ตลอดทั้งสินค้าขาเข้าขาออกของประเทศนั่นเอง   ในเวลาต่อมาประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส   ฝรั่งเศสได้ขอเช่า
พ้ืนที่บริเวณดอนด่านปากมูลเป็นท่าเทียบเรือ  ที่พักเก็บสินค้า   ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางเรือ 
ชาวบ้านดอนด่านปากมูลบางส่วนถูกไล่ที่จึงย้ายออกจากท่ีไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ประเทศลาว 
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เรียกชื่อว่า”บ้านหาดทรายสูง”   อีกส่วนหนึ่งได้อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศเหนือของ   บ้านด่านปากมูล 
เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านด่านใหม่”    เนื่องจากบ้านด่านปากมูล  บ้านด่านใหม่ และบ้านหาดทรายสูงมี
ความสัมพันธ์ติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นประจ า ในฐานะญาติพ่ีน้องเชื้อสายเดียวกัน ท าให้สามหมู่บ้านมีความสนิท
สนมอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  ในเวลาต่อมาราษฎรบ้านหาดทรายสูงประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ  ปัญหาด้านการ
สื่อสาร การคมนาคมไม่สะดวก  จึงอพยพข้ามฟากมาอยู่ในเขตหมู่บ้านด่านปากมูล และบ้านด่านใหม่จนกลาย 
เป็นชุมชนใหญ่   อีกส่วนหนึ่งได้พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านคันนกหอ   ให้ชื่อว่า”เมืองสุวรรณวารี” 
โดยการน าของเจ้าอุปฮาด(ค าพัน) และพระอุบลกิจประชากร  ช่วงนั้นอ าเภอโขงเจียมได้แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ท้าวบุญธิสาร อยู่บ้านนาคอ มีหน้าที่เก็บส่วย 7 ต าบล คือ ต าบลส าโรง(ปัจจุบันอยู่ 
ในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่) 

  ส่วนที่ 2 พระราชพงศา อยู่ต าบลค าไหลและต าบลวารินปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่  
มีหน้าที่เก็บส่วยต าบลวาริน และต าบลค าไหล 

  ส่วนที่ 3 เจ้าอุปฮาด(ค าพัน) อยู่ที่บ้านค านกหอ ถูกยกฐานะเป็นเมืองสุวรรณวารี มีหน้าที่ 
เก็บส่วยต าบลบ้านด่านและต าบลห้วยยาง 

 ในปี พ.ศ.2457 ท้าวบุญธิสาร บุญเจียม กระท าความผิดทางราชการจึงสั่งปลดหลวงศรีอาชญา  
ซึ่งอยู่บ้านสุวรรณวารี   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายอ าเภอโขงเจียม จากนั้นจึงได้ย้ายที่ว่าการจากบ้านนาคอ   
ไปตั้งอยู่ที่บ้านสุวรรณนารี   และเปลี่ยนชื่ออ าเภอโขงเจียม ว่าอ าเภอสุวรรณวารี   ในปี พ.ศ.2458 เกิดฟ้าผ่า
กฏิวัดบ้านสุวรรณวารี   ท าให้มีพระพันธ์และสามเณรศรีจันทร์ ถึงแก่มรณภาพไปพร้อมกับไฟไหม้กุฏิในปี
เดียวกันนั้น   หลวงศรีอาชา ผู้เป็นนายอ าเภอชราภาพมากจึงได้ถึงแก่กรรม   พวกชาวบ้านพากันขวัญเสียหาย
ว่าเป็นเมืองอาถรรพ์จึงพากันอพยพหนี   และเห็นว่าสถานที่ตั้งอ าเภอสุวรรณวารี  ครั้นถึง พ.ศ.2482  
ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออ าเภอสุวรรณวารีเป็นอ าเภอโขงเจียม    เพ่ือรักษาชื่อเมืองโขงเจียมเดิมไว้ 

  มูลเหตุที่เอาดอนด่านปากมูลเป็นที่ตั้งของอ าเภอเพราะบ้านด่านปากมูล ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ ามูล  
ซึ่งไหลมาบรรจบกับแม่น้ าโขง อันเป็นเส้นทางคมนาคมที่เข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี  สะดวกแก่การตรวจตรา
บุคคล และสินค้าที่ผ่านเข้าออกระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ในปี พ.ศ.2500  นายผล ไตรสาร   ซึ่งเป็นนายอ าเภอขณะนั้น  ได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอ 
โขงเจียม  ไปตั้งที่บ้านค าบอน(โนนหมาจอก) ต าบลนาค า  ซึ่งเป็นอ าเภอศรีเมืองใหม่ในปัจจุบัน  จัดการ
ปกครองออกเป็น  7  ต าบล  คือ  ต าบลนาค า  ต าบลวาริน  ต าบลค าไหล  ต าบลสงยาง  ต าบลเอือดใหญ่  
ต าบลลาดควาย และต าบลหนามแท่ง 

  สาเหตุที่ย้ายที่ว่าการอ าเภอค าบอน   เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าที่ตั้งอ าเภอเดิมไม่ได้เป็น 
ศูนย์กลางในการปกครองหมู่บ้าน  ไม่สะดวกต่อการติดต่อประสานงานในระดับอ าเภอและจังหวัด 

  ขณะเดียวกันที่ตั้งอ าเภอโขงเจียมเดิมตั้งอยู่  ณ  บ้านดอนด่านปากมูล  ทางราชการประกาศ 
ตั้งให้เป็นกิ่งอ าเภอบ้านด่าน มีเขตการปกครองแบ่งได้  3  ต าบล คือ ต าบลโขงเจียม  ต าบลห้วยยาง และ
ต าบลนาโพธิ์กลาง  มีนายจิตร สุวรรณไลละ   ท าหน้าที่เป็นปลัดอ าเภอหัวหน้ากิ่ง  ต่อมาในปี พ.ศ.2502 
ได้รับการยกฐานะให้เป็นอ าเภอบ้านด่าน  มีเขตการปกครองออกเป็น  6  ต าบล  ได้แก่  ต าบลโขงเจียม  
ต าบลค าเขื่อนแก้ว  ต าบลห้วยไผ่  ต าบลห้วยยาง และต าบลนาโพธิ์กลาง 
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  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2514  ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าโขงเจียมเป็นชื่อดั้งเดิมของ 

อ าเภอบ้านด่าน เพื่อความเหมาะสมจึงได้เปลี่ยนชื่ออ าเภอโขงเจียมให้เป็นอ าเภอศรีเมืองใหม่  แล้วคืนชื่อ
อ าเภอศรีเมืองใหม่ แล้วคืนชื่อโขงเจียมให้กับชาวอ าเภอบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่านจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอ 
โขงเจียมดังเดิม 
  ครั้น พ.ศ.2534  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9  ได้มีพระราชกฤษฏีกา  
ตั้งอ าเภอสิรินธรให้ผนวกเอาต าบลค าเขื่อนแก้ว   อ าเภอโขงเจียมอยู่ในเขตอ าเภอสิรินธร   ท าให้อ าเภอ 
โขงเจียมเหลือเขตการการปกครอง จ านวน  5  ต าบลจนถึงปัจจุบัน  

  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านที่  5  และหมู่บ้าน  14  ต าบลโขงเจียม อ าเภอ 
บ้านด่าน   จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นเป็นสุขาภิบาลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน   จังหวัดอุบลราชธานี   
แต่วันที่ 25 มกราคม 2506  แล้ว  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เรื่อง   การจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านด่าน   
ลงวันที่ 25 มกราคม  2506  มีอาณาเขต ดังนี้ 

  ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตท่ี1   ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขงฝั่งใต้ติดเชิงเขาพนมดงหลัก  ห่างจาก 
ศูนย์กลางถนนพรหมสิงห์ตามแนวเทือกเขาดงหลัก  15  เมตร   เลียบตามฝั่งแม่น้ าโขงฝั่งใต้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่  2   ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง   ฝั่งตะวันตกตรงปากแม่น้ ามูลฝั่งเหนือระยะทางจาก
หลักเขตที่   1  ถึงหลักเขตที่  2 ยาว   2,430 เมตร 
  ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่  2  เลียบตามแม่น้ ามูลฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
ถึงหลักเขตที่  3   ซึ่งตั้งอยู่ปากห้วยถ้ าพระฝั่งตะวันออก   ระยะทางจากหลักเขตที่  2   ถึงหลักเขตที่  3  
ยาว  2,430 เมตร 

  ด้านใต้ จากหลักเขตท่ี  3  เลียบตามเชิงเขาพนมดงหลักไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบหลัก 
เขตท่ี  1   ยาว  3,745 เมตร  มีเครื่องหมายดวงตราและเครื่องหมาย  เครื่องหมายเป็นรูปวงกลมตามพิกัด
ในระเบียบและมีความหมายนั้นว่าในขอบเบื้องบน  ”สุขาภิบาลบ้านด่าน”  ส าหรับของเบื้องล่างมีความหมาย
ว่า  จังหวัดอุบลราชธานี  ภายในวงกลมมีรูปแม่น้ าไหลผ่านภูเขา  ที่หน้าผาฝั่งเขามีรูปพระพุทธรูป   ภายใน
แม่น้ ามีรูปปลาทั้งนี้   มีความหมายว่า  สุขาภิบาลบ้านด่าน  ตั้งอยู่ในหุบเขา   มีแม่น้ าโขงและแม่น้ ามูล    
จึงอุดมไปด้วยปลาทุกชนิด  และภายในสุขาภิบาลแห่งนี้ มีถ้ าในภูเขาเป็นที่เก็บพระพุทธรูปปางต่างๆเป็น
จ านวนมาก 
  เทศบาลได้รับการเปลี่ยนแปลงและยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านด่านเป็นเทศบาลต าบล 
บ้านด่าน   เมื่อวันที่  25   พฤษภาคม 2542   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  116 
ตอนที่  9  ก เป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็ก  ระดับ  7   มีนายส าลี กอมณี  เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก    
นายมนูญ คูณทวี นายกเทศมนตรี  คนที่  2  นายชาตรี สมสะอาด  นายกเทศมนตรีคนที่  3    
นายส าลี  กอมณี   นายกเทศมนตรีคนที่  4   นายณัฎฐพงศ์  ผลดี   นายกเทศมนตรีคนที่  5      
นายไมตรี  จินารัตน์   นายกเทศมนตรีคนที่  6  และนายก้องสกล   แก้วกัญญา  นายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน  

  และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
และเพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านด่านได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลต าบลบ้านด่านเป็น
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์  2556 
 


