
    พื้นที่ต าบลหนองลาด ประกอบด้วย ๑๐ หมูบ่้าน ซ่ึงแต่ละหมูบ่้านมีอตัลักษณ์ที่แต่งต่างกนั ทางด้านภาษา การกนิอยู่

วิถชีีวิตที่เรียบง่าย ประกอบด้วย ๔ ซนเผ่า คือ ซนเผ่าภูไท ซนเผ่าไทลาว ซนเผ่าไทโส้ ซนเผ่าไทญ้อ  โดยจ าแนกซนเผ่า

ตามหมูบ่้านดังนี้

    ๑) ซนเผ่าภูไท ประกอบด้วย บ้านดอนแคน  หมูท่ี่ ๔,๑๐  บ้านสายปลาหลาย หมูท่ี่ ๕ และบ้านดอนสัมพันธ์  หมูท่ี่ ๙

    ๒) ซนเผ่าไทลาว ประกอบด้วย บ้านหนองลาด หมูท่ี่ ๖,๗,๘ 

    ๓) ซนเผ่าไทโส้ ประกอบด้วย บ้านนาหมาโป้ หมูท่ี่ ๑

    ๔) ซนเผ่าไทญ้อ ประกอบด้วย บ้านท่าม่วง หมูท่ี่ ๒ และบ้านทุ่งมัง่ หมูท่ี่ ๓ 

ภาษาผู้ไท มีดังน้ี

เสียงท้ายค าถาม เผอ, ผิเหลอ, ผะเหลอ = อะไร  "ผะเหลอนีห่น่า" = นีคื่ออะไร  "เว้าผะเหลอว่ะ" = พูดอะไรน่ะ

"จกัผะเหลอ" = ไม่รู้อะไร  เผ่อ, ผู้เหล่อ = ใคร  "แม้ล่ะไป๋เหยม้เผ่อ" = แม่จะไปเยี่ยมใคร

"ผู้เหล่อล่ะไป๋กบัขอ้ยแด่" = ใครจะไปกบัผมบ้าง  สิเหล่อ,เนอะเห่อ,ม่องเลอ = ที่ไหน "เพิ้น ล่ะ ไป๋ สิ เหล่อ" =เขาจะไปไหน

"เจา้อยู่ม่องเลอหว่ะ" = คุณอยู่ที่ไหนน่ะ  มิ = ไม่ "ไป๋ฮึมิไป"๋ = ไปหรือไม่ไป  "มิได้" = ไม่ได้,ไม่มี

ภาษาไทลาว ดังน้ี

ภาษาไทลาว ใช้ภาษาไทยออกส าเนียงลาว มีวิถชีีวิตที่เรียบง่าย ตามฮีตครองอสีาน 

การเปรียบภาษา ดังนี ้เช่น เดิน = ยาง, วิ่ง = แลน, กลัว = ยา่น, ไม่ = บ่อ  มะขาม = หมากขาม

บ้าน = เฮือน,สนามรอบบ้าน = เด่ิน, ร้อง = ฮ้อง เป็นต้น

ภาษาไทโส้ ดังน้ี

 ภาษาไทโส้ ในพื้นที่ต าบลหนองลาด ได้สูญหายไปกบัคนเฒ่าคนแกท่ี่เสียชีวิตหายจากคนในพื้นที่ ปัจจบุันไม่มีการใช้แล้ว

แต่คนในพื้นที่ยงัคงส าเนียงการพูด ที่บ่งบอกการเป็นซนเผ่าไทโส้

ภาษาไทญอ้ ดังน้ี

ภาษาญ้อจดัอยู่ในตระกลูภาษาไท-กะได ภาษากลุ่มค า-ไท สาขาเบ-ไท สาขายอ่ยไต-แสก มีลักษณะคล้ายคลึงกบัภาษาไทย

ถิ่นอสีานและภาษาลาวส าเนียงหลวงพระบาง มีพยญัชนะ 19 เสียง สระเด่ียว 18 เสียง สระประสม 3 เสียง 

วรรณยกุต์ 4 เสียง พยญัชนะควบกล้ า 6 เสียง ไปกะเลอ,ไปสิเลอ,ไปเตอ = ไปไหน อะเตอ,สิเลอ = อะไร อะเผอ,เผอ,ไผ

,ผู้เลอ = ใคร ท่อเลอ,เท่าเลอ = เท่าไหร่ บ่จั๊ก,บ่ฮู้ = ไม่รู้ คูมือ้ = ทุกวัน เฮ็ดสิเลอ,เอด็สิเลอ = ท าอยา่งไร เฮียน = บ้าน 

เมียเฮียน,เมือเฮียน = กลับบ้าน โตผุเจา้ = ตัวเราเอง โตนาไปกะเลอ = เธอจะไปไหน สินี,้ซินี ้= อยา่งนี ้ 

ขี้กะแจม๊ = จิ้งจกหัวเจอ - หัวใจ, หมากเผ็ด - พริก, กนิเขา้งาย - กนิขา้วเช้า, หัวสิเคอ - ตะไค้, ไปกะเลอ, ไปเตอ - ไปไหน

ด้านภาษาและวรรณกรรม



ด้านศิลปกรรม

         ในพืน้ทีต่ าบลหนองลาด ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพหลัก คือการท าการเกษตร หลังฤดูกาลท านาชาวบ้านได้

รวมกลุ่มกันจัดท าผลิตภัณฑ์เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์

วิถีชีวิต การท ามาหากินจากสู่รุ่นต่อรุ่น และเป็นการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรม ความงามลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน

การทอเส้นด้ายให้เกิดลวดลายทีส่วยงาม การสร้างผลิตภัณฑ์ตามวิถีชีวิต การถุงห่อผ้า การจักรสานกระติบข้าวเหนียว

นอกจากจะใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน ชาวบ้านได้คิดค้นลวดลาย เพือ่ให้เกิดความสวยงามน่าใช้ น่ามอง และยังเสียงชื่อ

เสียงให้กับชุมชนหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง 

 

 

 

 





      พืน้ทีต่ าบลหนองลาด มีลักษณะภูมิประแทศส่วนใหญ่เป็นทุง่นา ล้อมด้วยป่าโคกตามหัวไร่ปลายนา 

ป่าไม้เต็งรัง พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นดินทราย ผสมหินลูกรัง พืน้ทีบ่างส่วนเป็นหนองน้ าตามธรรมชาติ

 เช่น หนองลาด หนองเบ็น หนองไหล หนองหมากแซว และพืน้ทีบ่างส่วนหนึ่งติดล าน้ าอูน 

เช่น บ้านสายปลาหลาย หมู่ที ่๕ บ้านดอนแคน  หมู่ที ่๑๐ บ้านท่าม่วง หมู่ที ่ ๒ มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของคนในชุมชนอย่างรู้คุณค่า มีการจ ากัดพืน้ทีอ่นุรักษ์พันธุ์

ปลาธรรมชาติ ในพืน้ทีห่้วยปากตอน เขตรอยต่อระหว่างหนองลาดกับล าน้ าอูน มีการออก

กฎห้ามจับปลาในพืน้ทีดั่งกล่าว เพือ่ให้ปลาสายพันธุธ์รรมชาติ ได้วางไข่ขยายพันธุ ์มีการกฎปรับสินมัย

กับผู้กระท าผิดและมีคณะกรรมการเฝ้าระวัง 

ล าดบั ชื่อ - สกุล ทีอ่ยู่ องค์ความรู้ ชื่อศูนย์การเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์

๑ นางประกายแก้ว  แก้วดี ๑๐ เกษตรผสมผสาน มะนาวแก้ว ๐๘๕-๖๔๕๗๙๗๑

๒ นายโสพรรณ  ก้อมอ่อน ๘ เกษตรอินทรีย์ ป่าครอบครัว ๐๘๙-๙๖๔๕๖๖๖

๓ นายสุริยันต์      สิทธินาม ๘ กสิกรรมธรรมชาติ ไร่พอเพียง ๐๙๔-๕๔๖๕๕๑๙

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน

ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม



ราษฎรในพืน้ทีย่ังมีความเชื่อในการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร และมนต์ไสยศาสตร์ และการรักษาด้วยพิธี

การร าผีฟ้า (พิธีเหยา) ซ่ึงเมื่อมีรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันไม่หาย หาสาเหตุไม่เจอ ชาวบ้านจึงต้องอาศัย

การรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ ทีพ่ึง่ทางใจ

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ องค์ควำมรู้

๑ นายสมหมาย  มูลสาโคตร ๑ หมอยาสมุนไพร

๒ นายอ่าง  จันลา ๗ หมอเป่ามนต์

๓ นางบัวลอน  นาตา ๔ หมอเหยา

๔ นางบุญมี  แสนภูวา ๘ หมอยาสมุนไพร

๕ นายเสริม  ค าโคตร ๙ หมอเป่ามนต์

๖ นายวงค์  ชูเลิศ ๖ หมอเป่ามนต์

ปรำชญ์ชำวบ้ำนดำ้นกำรแพทย์แผนไทย

ด้ำนกำรแพทยแ์ผนไทย

  พืน้ทีต่ าบลหนองลาด มีหน่วยงานสาธารณสุขให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ราษฎรในพืน้ทีต่ าบลหนองลาด

ทัง้ ๑๐ หมู่บ้าน จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองลาดใต้ ให้การดูแลประชาชน

บ้านท่าม่วงหมู่ที ่๒,บ้านทุง่มั่ง หมู่ที ่๓,บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที ่๖,บ้านหนองลาด หมู่ที ่๗ และบ้านหนองลาดใต้ 

หมู่ที ่๘  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองลาดใต้ ให้การดูแลประชาชน บ้านดอนแคน หมู่ที ่๔,

บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที ่๑๐,บ้านนาหมาโป้  หมู่ที ่๑,บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที ่๙, บ้านสายปลาหลาย หมู่ที ่๕



      พืน้ทีต่ าบลหนองลาด ราษฎรประกอบอาชีพรอง คือ งานหัตถกรรม หลังฤดูการท านา ท าไร่สวน

เวลาว่างชาวบ้านจะนิยมจัดท าผลิตภัณฑ์ เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ประกอบด้วย

การทอผ้าย้อมคราม การทอผ้ามัดหมี่ การทอผ้าขาวม้า การทอผ้าห่ม และการจักรสานกระติบข้าวเหนียว

ซ่ึงแต่ละหมู่บ้าน ได้จัดต้ังกลุ่มอาชีพ ตามความสนใจของคนในหมู่บ้านนั้น 

ล าดบัที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ ประธานกลุ่ม

๑ กลุ่มทอผ้าขาวม้า ๑ นางกรมฤดี  บุรีแสง

๒ กลุ่มทอผ้า ๒ นางปัญจา  สิงวงษา

๓ กลุ่มหมวกใบตาล ๓ นางเฉลา  พันดา

๔ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ๔ นางเวช  แก้วมุกดา

๕ กลุ่มทอผ้าคราม ๕ นางค าปลิว  สอนสมนึก

๖ กลุ่มผ่าไม้กับแก้ ๖ นายเสมียน  แก่นจ าปา

๗ กลุ่มทอผ้าคราม ๖ นางดอน  สายค าภา

๘ กลุ่มทอผ้า ๗ นางบุญเนม  สุขใจ

๙ กลุ่มจักรสาน ๗ นางกุญช์ณัฎฐา ประณต

๑๐ กลุ่มจักรสาน ๘ นายโสพรรณ  ก้อมอ่อน

๑๑ กลุ่มทอผ้า ๙ นางสุวรรณ  ค าทะเนตร

๑๒ กลุ่มทอผ้า ๑๐ นางถาวร ยะวงคะ

ชื่อ นางค าปลิว   สอนสมนึก        อายุ  ๖๖  ปี

ทีอ่ยู่  ๔๕  หมู่ ๕  บ้านสายปลาหลาย

ต าบลหนองลาด  อ าเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐

เบอร์โทรศัพท์ 

ด้านหัตถกรรม

กลุ่มอาชพี

ภูมปิัญญาดา้นงานหัตถกรรมทอผ้าคราม



ชื่อ นางเวช  แก้วมุกดา       อายุ  ๖๓ ปี

ทีอ่ยู่  ๑๗ หมู่ ๔  บ้านดอนแคน

ต าบลหนองลาด  อ าเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐

เบอร์โทรศัพท์ 

ชื่อ นางดอน   สายค าภา      อายุ  ๖๓  ปี

ทีอ่ยู่ ๑๔  หมู่ ๖ บ้านหนองลาดน้อย

ต าบลหนองลาด  อ าเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐

เบอร์โทรศัพท์ 

ภูมปิัญญาดา้นงานหัตถกรรมทอผ้ามดัหมี่

ภูมปิัญญาดา้นงานหัตถกรรมทอผ้าคราม



ชือ่ นายโสพรรณ  ก้อมอ่อน        อาย ุ ๕๘  ปี

ที่อยู่  ๑๙๑  หมู ่๘  บา้นหนองลาดใต้

ต าบลหนองลาด  อ าเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐

เบอร์โทรศัพท ์

             ชื่อ นายเนี่ยง  พันดา        อายุ  ๗๑  ปี

ทีอ่ยู่  ๓๙  หมู่ ๓  บ้านทุง่มั่ง

         ต าบลหนองลาด  อ าเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๐

เบอร์โทรศัพท์ 

ภมูปัิญญาดา้นงานจักรสานหมวกใบตาล

ภมูิปัญญาด้านงานจกัรสานกระติบข้าว



     พืน้ทีต่ าบลหนองลาด ราษฎรประกอบอาชีพหลัก คือ การท าการเกษตรนาข้าว และปลูกพืชไร่พืชสวน

เกษตรกรรมในเขตพืน้ทีต่ าบลหนองลาด จ าแนกได้ดังนี้ 

 ๑. ด้านการเกษตร

๑) พืน้ทีท่ านา                        ๒๓,๕๔๕.๗๗              ไร่

๒) พืน้ทีท่ าสวน                        ๑,๘๑๑                   ไร่

๓) พืน้ทีท่ าไร่ประมาณ ๓,๘๙๐   ไร่

พืชไร่ทีส่ าคัญ ได้แก่ พริก ถั่วลิสง ข้าวโพด แตงโม แตงร้าน พืชผักต่างๆ  จ านวน ๓,๖๖๕  ไร่       

ไม้ผลไม้ยืนต้น  เช่น  มะม่วง  มะขาม  มะพร้าว  กล้วย  และอื่นๆ  จ านวน   ๑,๕๖๕   ไร่   

๒. ด้านปศุสัตว์

จ านวนสัตว์ในพืน้ทีโ่ดยประมาณ

- โค, กระบือ ๒,๑๒๓ ตัว/๓๖๖  ราย

- สุกร ๑,๖๐๒ ตัว/ ๖๑    ราย

- สัตว์ปีก ๑๖,๑๑๐ ตัว/๘๗๖  ราย

๓. ด้านประมง

 - การเล้ียงปลา  ๑๓๑  บ่อ/๖๑  ราย

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ทีอ่ยู่ ประกอบอาชพี

๑ นางกรมฤดี  บุรีแสง ม.๑ ท านา

๒ นายมิตร  หลุมทอง ม.๒ ท านา

๓ นางผกามาศ  พันดา ม.๓ ท านา

๔ นายสุดใจ  จันปลิว ม.๔ ท านา

๕ นายมาวิน  ค าทะเนตร ม.๕ ท านา

๖ นายรังษี  กุลยณี ม.๖ ท านา

๗ นายวันดี  อุประ ม.๗ ท านา

๘ นายวินัย  บุญพา ม.๘ ท านา

๙ นายพูลสวัสด์ิ  อุปรีย์ ม.๙ ท านา

๑๐ นายเจริญ  สุวรรณโณ ม.๑๐ ท านา

ดา้นเกษตรกรรม

ขอ้มลูอาสาสมคัรเกษตรต าบลหนองลาด



ล าดบั ชื่อ - สกุล ทีอ่ยู่ องค์ความรู้ ชื่อศูนย์การเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์

๑ นางประกายแก้ว  แก้วดี ๑๐ เกษตรผสมผสาน มะนาวแก้ว ๐๘๕-๖๔๕๗๙๗๑

๒ นายโสพรรณ  ก้อมอ่อน ๘ เกษตรอินทรีย์ ป่าครอบครัว ๐๘๙-๙๖๔๕๖๖๖

๓ นายสุริยันต์      สิทธินาม ๘ กสิกรรมธรรมชาติ ไร่พอเพียง ๐๙๔-๕๔๖๕๕๑๙

๔ นายหนูกร   อุ่นใจ ๖ เศรษฐกิจพอเพียง สวนอุ่นใจ

๕ นายเทียม  สารคร ๘ เกษตรยั่งยืน เกษตรพอเพียง

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน



               

   


