
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลกลางใหญ่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บึงงาม นามเขาหลวง  โชติช่วง แหล่งธรรมะ 
ลดละ อบายมุข   ชุกชุม    นกเป็ด 
รสเด็ด ข้าวหอมมะลิ  มีผือ   ในบึง 
ลึกซึ้ง วัฒนธรรม  หัตถกรรม ผ้าขิด 
แหล่งผลิต ไม้กวาด  ลวดลาย  เสื่อผือ 
ยึดถือ  ธรรมะ  มีพระ นักปราชญ์ 

 

 

 

 คำขวัญตำบลกลางใหญ ่



ประวัติความเป็นมาของตำบลกลางใหญ ่
“โนนบ้านเก่า”  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านกลางใหญ่ ห่างจากหมู่บ้าน

ประมาณ 1 กิโลเมตร  อยู่ติดกับวัดป่าบึงเขาหลวงทางทิศใต้  เป็นเนินดิน สูงจากพื้นประมาณ      
3 - 4 เมตร  

โนนบ้านเก่า มีลักษณะเป็นดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกว่าบึงขนาดใหญ่ล้อมรอบ
ต่อจากบึงไปทางทิศใต้  ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ติดต่อไปจ นถึง     
บ้านไทย บ้านทุ่งใหญ่ (บ้านกะโหมย) บ้านดงจงอาง บ้านบอน บ้านบึงแก และบ้านยางเครือ 

บ้านบึงแก  เป็นชุมชนเก่าแก่  ลักษณะที่ตั้งหมู่บ้านเป็นเนินดินขนาดใหญ่  มีคูน้ำขนาด
ใหญ่ล้อมรอบ  จากคูน้ำก็เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ล้อมรอบ  มีหลักฐานเก่าแก่ที่ปรากฏคือ “จารึก
โนนสัง” (พุทธศตวรรษที่ 14) กล่าวถึง “พระเจ้าโสมาทิตยะ” (ธิดา สาระยา - เรื่องเดียวกัน) 

โนนบ้านเก่า  นอกจากจะมีลักษณะภูมิประเทศที่แสดงถึงความเก่าแก่ที่เนินดินขนาดใหญ่มี
คูน้ำล้อมรอบแสดงถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ขุดถมทำเนินดินเพื่อตั้งบ้านเรือนป้องกันน้ำท่วม 
ขุดคูน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การเพาะปลูก นอกจากนั้นยังใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกที่มารุกราน   
บนโนนบ้านเก่ายังมีซากอิฐ ซากหินที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอย เค้าโครงของส่ิงก่อสร้างในสมัย
โบราณ เช่น ที่บริเวณโนนโพธิ์ทางทิศตะวันตกริมสุดของโนนบ้านเก่า โนนกกเขวาและอีกหลาย
แห่งรอบบึงบอน  ที่เห็นโครงสร้างชัดเจนคือ มีการปักรูปเสมาหิน รอบส่ิงก่อสร้างทำแนวรูปวงกลม
แล้วปักเสมาหิน 8 ต้น เป็นรูป 8 ทิศ เสมาหินเก่านี้ หลวงพ่อจันทร์ อินทวีโร (พระครูบรรบตวรกิจ) 
ได้นำมาปักรอบพระอุโบสถใหม่ของวัดป่าบึงเขาหลวง  ส่วนหนึ่งก็เก็บรักษาไว้รอบ ๆ พระอุโบสถ  
นอกจากนี้ชาวบ้านกลางใหญ่ ยังได้รับการบอกเล่าสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยว่า โนนบ้านเก่าเป็น
ที่ตั้งหมู่บ้านเดิมของบ้านกลางใหญ่ 

ดังนั้น  เราจึงพอสรุปได้ว่า โนนบ้านเก่า เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่เป็นบรรพบุรุษ  เป็นกกเค้า
ต้นกำเนิดของบ้านกลางใหญ่ในปัจจุบัน 
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การอพยพ  คร้ังที่ 1 
ชุมชนที่ตั้งอยู่บนโนนบ้านเก่าจะมีอายุเก่าแก่ยาวนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่ยากจะสรุปให้

ชัดเจนได้  อาจเทียบเคียงได้กับบ้านบึงแก หรืออาจจะเก่าแก่น้อยกว่า ยังเป็นเรื่องที่จะต้องหาข้อ
พิสูจน์หาหลักฐานที่ชัดเจนเป็นข้อยืนยันต่อไป แต่จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา ชุมชนที่ตั้งอยู่   
โนนบ้านเก่า  มีชื่อเรียกว่า “เขาหลวง” (บ้านเก่าที่อยู่ใกล้เคียง คือ   บ้านกอก มีชื่อเรียกว่า   
“บ้านเก่าเขาน้อย” 

ยังไม่เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่าชุมชนเขาหลวง อพยพออกจากโนนบ้านเก่าเมื่อใดและ       
ด้วยสาเหตุใด  ในการอพยพไปตั้งหลักแหล่งใหม่ของชุมชนเขาหลวง แบ่งเป็น 3 สายดังนี้ 

สายท่ี 1  ผู้อพยพมีจำนวนคนมากที่สุด พากันเดินทางไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ดงบก บริเวณ
ในปัจจุบันนี้ คือ “บ้านฮ่าง” หรือ “บ้านร้าง” ติดกับถนนแจ้งสนิทและถนนทางเข้าหมู่บ้าน     
กลางใหญ่ด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันตกตามลำดับ 

สายท่ี 2  อพยพถิ่นฐานมาตั้งอยู่ที่ “ดอนกลาง” อันเป็นที่ตั้งของบ้านกลางใหญ่ปัจจุบันนี้ 
บริเวณรอบวัดศรีธาตุด้านทิศใต้และทิศตะวันตก บางส่วนไปตั้งบ้านเรือนทางฝ่ังทิศตะวันออก   
ของหนองแฝกหรือปัจจุบันเป็นตลาดสดหนองแฝก กลายเป็นคุ้มบ้านกลางน้อย  หมู่ที่ 3  ตำบล
กลางใหญ่ในปัจจุบัน 

สายที่ 3  อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากบ้านเก่าเขาหลวงเดิมประมาณ 
3 กิโลเมตร  อยู่ที่ดงนาฮี  เมื่อตั้งได้ระยะหนึ่งได้ถอยกลับคืนมาจากเดิมประมาณครึ่งกิโลเมตร   
อันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านที่เรียกกันว่า “บ้านไผ่”  ในปัจจุบัน 

ซึ่งจากการรวมตัวของทุกหมู่บ้าน ทำให้ทางราชการได้กำหนดให้ทุกหมู่บ้านรวมเป็น
ตำบลเรียกว่า “ตำบลบกใหญ่” 
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การอพยพ  คร้ังที่ 2 
ต่อมาปี พ.ศ. 2455 ตำบลบกใหญ่ ซึ่งกลุ่มอพยพชุมชนเขาหลวงเดิม สายท่ี 1 ได้เกิดโรค

ระบาด หรือเรียกว่าเป็น “โรคห่า” หรือโรคอหิวาตกโรคในปัจจุบัน  หรือเหตุการณ์ที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “บ้านเดือด” หรือ “บ้านฮ้อน” หรือ “บ้านไหม้” ซึ่งโรคระบาดดังกล่าว ได้เกิดขึ้นบริเวณ 
“บ้านฮ่าง” จึงทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้แยกออกเป็น 5 สาย คือ 

สายท่ี 1  อพยพไปตั้งบ้านเรือนใกล้ ๆ หมู่บ้านเดิม ทางทิศตะวันตก บริเวณนี้เป็นที่ทำไร่
ทำสวนของชาวบ้านมาก่อน  จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสวน”  ปัจจุบันเป็นตำบลกลางใหญ่ 
อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

สายท่ี 2  อพยพถิ่นฐานมาตั้งอยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้านเดิม  และเป็นที่ตั้งของบ้านกลางใหญ่
ปัจจุบันนี้ บริเวณรอบวัดศรีธาตุด้านทิศใต้และทิศตะวันตก บางส่วนไปตั้งบ้านเรือนทางฝ่ังทิศ
ตะวันออก   ของหนองแฝกหรือปัจจุบันเป็นตลาดสดหนองแฝก กลายเป็นคุ้มบ้านกลางน้อย     
หมู่ที่ 3  ปัจจุบันเป็นตำบลกลางใหญ่ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

สายที่ 3  อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากบ้านเก่าเขาหลวงเดิมประมาณ 
3 กิโลเมตร  อยู่ที่ดงนาฮี  เมื่อตั้งได้ระยะหนึ่งได้ถอยกลับคืนมาจากเดิมประมาณครึ่งกิโลเมตร   
อันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านที่เรียกกันว่า “บ้านไผ่”  ปัจจุบันเป็นตำบลกลางใหญ่   อำเภอเข่ืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 

สายท่ี 4  อพยพไปตั้งบ้านเรือนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้น  
มีลักษณะเป็นโคกเป็นป่าดง  จึงเรียกว่า “บ้านโคก” ปัจจุบันเป็นตำบลกลางใหญ่ อำเภอเข่ืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 

สายท่ี 5  อพยพไปตั้งบ้านเรือนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากหมู่บ้านเดิม
ประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร  ปัจจุบันคือบ้านหนองแคน และบ้านบกน้อย  ปัจจุบันเป็นตำบล     
ดงแคนใหญ่  อำเภอคำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
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ชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ที่แยกออกจากกันนี้  จะมีความรักใคร่ผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นดุจ
ดังเป็นคนอยู่หมู่บ้านเดียวกัน  ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ  เมื่อถึงฤดูทำนา  จะมีประเพณีทำบุญบั้งไฟ
บาพญาแถนตามประเพณีร่วมกัน  สถานที่จัดงานบุญประเพณีนี้คือวัดป่าบึงเขาหลวงอันเป็น
รากเหง้าเค้าดั้งเดิม  ต่อจากนั้นจึงแยกย้ายกลับหมู่บ้านเพื่อทำนาปลูกข้าวตามวิถีชีวิตของตนเอง
ต่อไป 

ข้อสังเกตและเป็นข้อยืนยันในการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในเรื่องนี้ก็คือ  เราจะสังเกตได้ว่า  
บ้านกลางใหญ่  บ้านไผ่  บ้านโคก  บ้านสวน  บ้านหนองแคน และบ้านบกน้อย  จะมีสำเนียงคำพูด
ที่คล้ายคลึงกันมาก  ส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงจะมีสำเนียงในการพูดแตกต่างกันออกไป  
และหมู่บ้านเหล่านั้นจะตั้งอยู่เป็นแนวรอบ ๆ หมู่บ้านที่มีสายเลือดของชุมชนเขาหลวง  สำเนียง
ของชุมชนเขาหลวงเมื่อพูดออกมา ถ้าเทียบกับภาษาไทยแล้ว  จะเน้นเสียงวรรณยุกต์ตรี (ไม้ตรี)   
ที่อักษรต่ำ เช่น คำว่า มา (เสียงสามัญในภาษากลาง) สำเนียงบ้านกลางใหญ่หรือชุมชนสายเลือด
เมืองเขาหลวงจะออกเสียงเป็น ม้า (วรรณยุกต์โทเสียงตรี) ดอกแค เป็น ดอกแค้ , ลิง เป็น ล้ิง    
เป็นต้น  อีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันคือ บ้ านผักบุ้ง  ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เป็นกลุ่มชน
เดียวกันในช่วงที่อพยพออกจากบ้านเก่าเขาหลวงสายเดียวกันกับบ้านไผ่แล้วย้ายไปอยู่บ้านผักบุ้ง 

 

การตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการสู่ยุคปัจจุบัน 
ในการอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนนี้ เมื่อชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น มั่นคงขึ้นผ่านไปได้

ระยะหนึ่งก็จะมีการสร้างวัดวาอารามเพื่อเป็นที่พักสงฆ์  เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรมและการศึกษาอบรมบุตรหลานควบคู่กันไป  ในขณะเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปชุมชนก็จะมี
ขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยเช่นกัน 
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การปกครอง 
การปกครองโดยภายนอก  เป็นไปตามสภาพทางอำนาจอิทธิพลทางการรบหรือทาง

การเมืองในยุคนั้น ๆ แต่ก่อนที่จะถูกปกครองโดยกรุงรัตนโกสินทร์หรือประเทศไทยนั้น  เมืองเขา
หลวงถูกปกครองโดยอาณาจักรของลาว  โดยมีข้อยืนยันคือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตัวอักษร
ธรรม  หรือตัวอักษรล้านนา  ส่วนการปกครองภายในชุมชนก็คงจะเป็นไปโดยธรรมชาติ คือมี
หัวหน้าหมู่บ้านซึ่งอาจจะเรียกชื่อตำแหน่งว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ยังไม่แน่ชัด  ต่อมาเมื่อตั้งหมู่บ้าน
เป็นตำบลบกใหญ่ มีอาณาเขตกว้างขวาง  โดยมีกำนันที่ปกครองตำบลบกใหญ่คนสุดท้ายชื่อ กำนัน
ป่อง ส่วนคนอื่น ๆ ไม่สามารถสืบหาได้ ต่อมามีการเปล่ียนชื่อตำบลจากตำบลบกใหญ่  เป็นตำบล
กลางใหญ่  โดยมีลำดับการปกครองของกำนันตำบลกลางใหญ่  ดังนี้ 

1. ท้าวพรหรมเสนา (นายพรหมเสนา  แก้ววรรณา) 
2. นายแก้วดวงศรี (นายแก้วดวงศรี  สอดศรี) 
3. นายไชยเสน (นายซุย  แสวงศรี) 
4. นายเคน  พาเพียร 
5. นายเปรม (ปุ๊ก)  ทองมี 
6. นายพรหมา  หาสุข   
7. นายอุดม (ดี) พิมพ์ศรี  พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2503 
8. นายเจริญ  วงศ์จันทร์  พ.ศ. 2504 
9. นายแสง  บุญจรัส 
10. นายวิเชียร  แสวงศรี 
11.  นายเสริม  พิญญะพันธ์ 
12.  นายทูล  แก่นการ 
13.  นายธีระศักดิ์  จรูญเนตร 
14.  นายณรงค์  บุญเทียม  
15.  นายช่วย  สมวงศ์  (คนปัจจุบัน) 

 
   

 

 



- 6 - 

โบราณสถาน 
1. สิม (โบสถ์)  ต้ังอยู่วัดบ้านสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  พระธาตุเจดีย์วัดป่าบึงเขาหลวง 
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สถานที่ท่องเที่ยว 
วัดป่าบึงเขาหลวง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**ประวัติความเป็นมา** 

 วั ด ป่ า บึ ง เข าห ล ว ง  เป็ น วั ด เก่ า แ ก่  ส มั ย ท วาร วดี ห รื อ ป ล าย ก รุ งศ รี
อยุธยา สถาปัตยกรรมในวัดที่ยังคงเหลืออยู่และมีค่าแก่การเคารพบูชา คือ เจดีย์  ก่อสร้างสมัย
ทวารวดี, พระพุทธรูปปางมารวิชัยในโบสถ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ เจดีย์กลางน้ำที่
บรรจุอัฐิหลวงพ่อจันทร์ อินทวีโร ณ ทางทิศใต้ของบ้านกลางใหญ่ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 ก.ม. 
มีบึงล้อมรอบเป็นเขตวัด บริเวณวัดเป็นเนินดินโบราณ พบโบราณวัตถุ เช่น  กระดูก ขวานมีบ้อง 
(ใบขวาน) พระบุเงิน และเศษภาชนะดินเผา ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 3 
เมตร นอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานหลงเหลืออยู่ ประกอบด้วยพระธาตุ (เจดีย์) 2 องค์เป็นเจดีย์
ทรงอูบมุง จัดในกลุ่มพระธาตุอีสานที่มีฐานสูง มีอิทธิพลมาจากพระธาตุพนม เป็นป่าไม้ร่มรื่น      
มีสระน้ำใหญ่บรรยากาศเย็นสบายปลอดโปร่ง 

 

 

http://fashionleaderwanalee.files.wordpress.com/2011/09/e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8abe0b899e0b989e0b8b2e0b89be0b8811.jpg
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สถานที่แนะนำ 

 
                                                           1. เจดีย์กลางน้ำ  เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิ

ของ                                                        หลวงพ่อจันทร์ อินทวีโร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด 
                                                   ป่าบึงเขาหลวง สาขาที่ 2 ของวัดหนองป่าพง  
                                                   เป็นสถานที่กราบไหว้บูชาของประชาชนทั่วไป  
                                                   ภายในสระน้ำมีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหลายชนิด 
                                                  เช่น ปลาบึก, ปลาสวาย, ปลาดุกรัฐเซีย, 
                                                 ปลานิลทอง, ปลาตะเพียน 
 
 
 
                                                         

 2. บึงเขาหลวง  มีเนื้อที่ประมาณ 60  
                                                   กว่าไร่ มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายใน 
                                                   บึงเขาหลวงมีนกเป็ดน้ำที่บินมาจากประเทศ 
                                                   ไซบีเรีย ประมาณ 1 แสนตัว จะมีนกเป็ด 
                                                   ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กรกฎาคม  
                                                   รอบบึงเขาหลวงเป็นธรรมชาติและมีทัศนียภาพ 
                                                   ที่สวยงาม ร่มรื่น อากาศดี เป็นแหล่งอนุรักษ์ 
                                                   พันธุ์นกเป็ดน้ำ 
 
 
 

   

 

 

http://photobucket.com/
http://photobucket.com/
http://fashionleaderwanalee.files.wordpress.com/2011/09/61.jpg
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3. พระธาตุเจดีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระธาตุเจดีย์วัดป่าบึงเขาหลวง ก่อสร้างเมื่อสมัยท วารวดีตอนปลายกรุงศรีอยุธยา 

ประมาณ 400 ปี องค์เจดีย์จะเอียงไปทางทิศใต้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2521 ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ 
ก่อนสว่างปรากฎเป็นแสงไฟดวงกลมใหญ่พอประมาณลอยอยู่แถวโบสถ์ -เจดีย์ กรมศิลปากร       
ได้บูรณะขึ้นใหม่ปี พ.ศ. 2543  ขุดรอบฐานจะพบหม้อบรรจุกระดูกหลายสิบใบ 
 

 
 

 
 
 
 


