ข้ อมูลทั่วไป
ที่ตงั ้ และอาณาเขต
ที่ตงั ้ จังหวัดนครพนม ตังอยู
้ ใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่
16-18 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 104-105 องศาตะวันออก มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ
740 กิโลเมตร
อาณาเขต จังหวัดนครพนมมีเนื ้อที่ประมาณ 5,512.7 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 3,445,414.32 ไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 3 ของพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลกั ษณะเป็ นแนวยาวตามฝั่งแม่น ้าโขงประมาณ 175
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
• ทิศเหนือ ติดอาเภอเซกา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
• ทิศตะวันออก ติดแขวงคาม่วน สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยมี แม่น ้าโขงเป็ นแนวกัน้
พรมแดน
• ทิศใต้ ติดอาเภอดงหลวง และอาเภอหว้ าใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
• ทิศตะวันตก ติดอาเภอกุสมุ าลย์ อาเภออากาศอานวย อาเภอโพนนาแก้ ว จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรน ซึ่ง
เป็ นพื ้นที่ชายแดนที่อนุญาตให้ ประชาชนชาวลาวเข้ ามาซื ้อ-ขาย
สินค้ าอุปโภคบริ โภค ในลักษณะเช้ ามา-เย็นกลับ แต่ไม่อนุญาตให้
ประชาชนชาวไทยเดินทงออกไปยังฝั่ ง สปป.ลาว โดยเปิ ดเป็ น จุด
ผ่อนปรนการค้ า จานวน 4 แห่ง ดังนี ้
1)
จุ ด ผ่า นแดนถาวรสะพานมิ ต รภาพ 3 (นครพนม-ค า
ม่วน) บริ เวณบ้ านห้ อม ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม
เป็ นเขตติดต่อกับบ้ านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน เปิ ดตังแต่
้
06.00-22.00 น. ทุกวัน เป็ นจุดผ่านแดนที่สาคัญและเป็ นสากล ซึง่
รัฐบาลไทย - ลาว ร่วมมือกันสร้ างเพื่อเป็ นประตูไปสูอ่ ินโดจีน
2) จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรื อเทศบาลเมืองนครพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม ตรงข้ าม
กับเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน เปิ ดตังแต่
้ 06.00-22.00 น. ทุกวัน
3) จุดผ่อ นปรนบ้ านโพธิ์ ไทร ตาบลไผ่ล้อ ม อ าเภอบ้ านแพง ตรงข้ ามกับบ้ านท่าสะอาด เมื อ งปาก
กระดิ่ง แขวงบอลิคาไซ เปิ ดตังแต่
้ 06.00-16.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์
4) จุดผ่อนปรนบ้ านท่าอุเทน ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน หมู่ที่ 3 ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน
ตรงข้ ามกับเมืองหินบูน เปิ ดตังแต่
้ 08.00-15.00 น. ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์

5) จุดผ่อนปรนบ้ านหนาดท่า หมู่ที่ 2 ตาบลบ้ านกลาง อาเภอเมืองนนครพนม ตรงข้ ามกับบ้ านปาก
เป่ ง แขวงคาม่วน เปิ ดตังแต่
้ 08.00-14.00 น. ทุกวันอังคารและวันศุกร์
6) จุดผ่อนปรนบ้ านธาตุพนมสามัคคี หมู่ที่ 2 ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม ตรงข้ ามกับบ้ านปากเซ
เมืองหนองบก แขวงคาม่วน เปิ ดตังแต่
้ 07.00-15.00 น. ทุกวันอังคารและวันศุกร์

ลักษณะภูมปิ ระเทศ
สภาพโดยทัว่ ไปของจังหวัดนครพนมเป็ นที่ราบลุม่ มีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง มีแม่น ้าสายสันๆ
้
เป็ นสาขาย่อยแยกจากแม่น ้าโขงมาหล่อเลี ้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื ้นที่ พื ้นที่สว่ นใหญ่มีแม่น ้าโขงไหล
ผ่าน นครพนมจึงนับว่าเป็ นจัง หวัด ที่มีแ หล่ง น ้าที่ สมบู รณ์ มาก ด้ านตะวันออกมี แม่น ้าโขงทอดยาวกัน้
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว
ตอนเหนือ สภาพพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้ สลับกับพื ้นที่ราบ ทางตอนกลางและ
ตะวันตกของพื ้นที่จะเป็ นที่ราบลุม่ มีลกั ษณะเป็ นทุง่ กว้ างซึง่ ปี ใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน ้าท่วมขัง
ตอนใต้ พื ้นที่บริ เวณใกล้ แม่น ้าโขงเป็ นที่ราบลุม่ มีน ้าท่วมถึงส่วนทางทิศตะวันตกซึง่ อยูห่ า่ งออกไป
พื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นลูกคลื่น และที่ดอนสภาพป่ าเป็ นไม้ เต็งรัง พื ้นดินส่วนมากเป็ นหินลูกรัง และบางส่วนมี
ลักษณะเป็ นเนินและที่ต่าสลับกัน

ลักษณะภูมอิ ากาศ
โดยทัว่ ไปจังหวัดนครพนมเป็ นจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝนเนื่องจากได้ รับอิ ทธิ พลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ที่พดั ปกคลุม และอิทธิพลจากป่ าไม้ และเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวมทัง้ พายุจากทะเลจี นใต้ ที่ เ คลื่อนผ่านหรื อ เคลื่อ นเข้ า ใกล้ ฝ นตกชุก ตังแต่
้ กลางเดื อ นพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ซึง่ ในปี 2560 (ถึงเดือนสิงหาคม 2560) อาเภอเมืองนครพนม มีฝนตก 105 วัน ปริ มาณ

ฝน 2,106.8 มิลลิเมตร อุณหภูมิสงู สุด 38.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และ อุณหภูมิต่า
ที่สดุ 14.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดนครพนม แบ่ง
ออกเป็ น 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูร้อนจะมีอากาศร้ อน
อบอ้ าว อุณหภูมิเฉลีย่ 25-35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสงู สุดอยูร่ ะหว่าง 37 - 41 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ในบางส่วนของจังหวัดมีฝน
ตกชุก โดยเฉพาะพื ้นที่ อาเภอที่อยู่ริมฝั่ งแม่น ้าโขงจะประสบอุทกภัยได้ รับความเสียหายเป็ นประจาทุกปี
เช่น อาเภอเมือง อาเภอท่าอุเทน และอาเภอบ้ านแพง เป็ นต้ น
ฤดูหนาว เริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยทัว่ ไปอากาศจะหนาว
เย็น อุณหภูมิเฉลีย่ 16-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดอยู่ในช่วง 8 - 15 องศาเซลเซียส แต่ก็มีบางปี
ที่อุณหภูมิต่าสุดอาจจะต่ากว่านันได้
้

ข้ อมูลการปกครอง
จังหวัดนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็ น 12 อาเภอ 99 ตาบล 1,128 หมู่บ้าน
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ประกอบด้ วย 1 องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด , 1 เทศบาลเมื อ ง, 81 องค์ การ
บริ หารส่วนตาบล และ 21 เทศบาลตาบล

ข้ อมูลประชากร
จังหวัดนครพนม ประกอบด้ วยกลุม่ ชน 8 เผ่า ได้ แก่ ไทยลาวเผ่าผู้ไท, เผ่าไทยญ้ อ(ญ้ อ), เผ่าไทยโส้
หรื อไทยกะโซ่, เผ่าไทยกะเลิง, ไทยข่า, เผ่าไทแสก, และไทกวน รวมไปถึงชาวไทยเชื ้อสายจีนและเวียดนาม
อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ซึ่งชนเผ่าต่างๆ มีความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตนเอง เช่น ชนเผ่าผู้ไท อาเภอเรณูนคร ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้ เป็ นอย่างดี
จานวนประชากรในจังหวัดนครพนมมีทงสิ
ั ้ ้น 717,805 คน แยกเป็ น เพศชาย 358,209 คน เพศหญิ ง 359,596
คน จานวนครัวเรื อน 213,497 ครัวเรื อน (ที่มา : สานักทะเบียนจังหวัด สิงหาคม 2560)
พืน้ ที่
(ตารางกิโลเมตร)

ตาบล

หมู่บ้าน

เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ตาบล

อบต.

1. เมืองนครพนม

853.306

15

165

1

1

12

2. ท่าอุเทน

467.983

9

111

-

2

7

3. ธาตุพนม

367.884

12

136

-

5

7

4. นาแก

539.217

12

143

-

2

11

5. บ้ านแพง

284.731

6

66

-

1

5

6. ปลาปาก

547.096

8

85

-

1

8

7. ศรี สงคราม

671.371

9

109

-

5

5

8. เรณูนคร

253.952

8

91

-

1

8

9. นาหว้ า

288.448

6

68

-

2

5

10. โพนสวรรค์

718.835

7

90

-

1

7

11. นาทม

398.129

3

37

-

-

3

12. วังยาง

137.931

4

27

-

-

3

5,528.883

99

1,128

1

21

81

อาเภอ

รวม

(ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดนครพนม กันยายน 2560)

ศาสนา/ขนบธรรมเนียม/วัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ 95 % รองลงมาคือศาสนาคริ สต์ 3.9%
และศาสนาอื่นๆ 1.1% นอกจากนี ้ยังมีความเชื่อที่สาคัญ เช่น

- พระติ ้ว-พระเทียม เป็ นพระคู่บ้านคู่เมืองของนครสรี โคตรบุรณ์หลวง เชื่อว่าหาก
มีเหตุร้ายที่เกิดที่ใดเมื่ออัญเชิญพระติ ้ว พระเทียมไปก็จะพ้ นจากเหตุร้ายโรคภัยไข้ เจ็บ ตังอยู
้ ่ ณ วัดโอกาส
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
- พระทอง เป็ นพระพุทธรูปโบราณทองสาริ ด ผู้ใดได้ มาสักการะกราบไหว้ อธิฐาน
ขอพรพระทอง ก็ จะสมหวัง ดังปรารถนา ตังอยู
้ ่ ณ หอพระทองวัดโพธิ์ ศรี ตาบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ ง
นครพนม
- หลวงพ่อองค์ตื ้อ เป็ นพระพุทธรูป ปางมารวิชยั ศิลปะล้ านช้ าง เชื่อว่าผู้ใดได้ มา
สักการะไหว้ หลวงพ่อองค์ต้อแล้ วจะได้ รับความเป็ นธรรมประสบผลสาเร็ จในชีวิต ตังอยู
้ ่ ณ วัดกลาง ตาบล
ในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
- พระองค์แสนวัดมหาธาตุเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั หล่อด้ วยโลหะหลายชนิด
เป็ นเนือ้ เดียวกัน มี ความเชื่ อว่าหากได้ มาสักกรบูช าจะพบแต่ความสุข ความสาเร็ จ พ้ นจากอุบัติ เ หตุ
อันตรายทังปวง
้ ที่ตงั ้ ณ วัดมหาธาตุ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
- พระแสงวัดศรี เทพประดิษฐาราม สร้ างโดยพระราชธิดาแห่งอาณาจักรล้ านช้ าง
มี 4 องค์
คือ พระเสริ ม พระสุก พระใส พระแสง ในสมัยเจ้ าอนุวงษ์ เวียงจันทร์ ตังอยู
้ ่ ณ วัดศรี เทพประดิษฐาราม
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
- หลวงพ่อศรี โคตรบูรวัดกกต้ อง เป็ นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมีอายุ
ประมาณ 400 ปี สร้ างขึ ้นราว พ.ศ.2144 สร้ างจากไม้ จันทร์ แดงมาสลักเป้นพระพุทธรู ปยืนลงรักปิ ด ทอง
เปิ ดโลก มีลวดลายอันวิจิตรสลักประดับไว้ ที่ชายจีวร สบง และประคดขององค์พระพุทธรูปด้ วย หลวงพ่อศรี
โคตรบูรณ์นี ้เป็ นศิลปะศรี โคตรบูรณ์โดยแท้
- พระองค์แสนวัดพระธาตุเรณู เป็ นพระพุทธรู ปทองเหลืองมีน ้าหนักถึง 10 หมื่น
อายุกว่า 100 ปี เชื่อว่าผู้ที่ได้ มาสักการจะพบแต่ความเป็ นสิริมงคล แคล้ วคลาดจากอันตรายทังปวงที
้
่ตงั ้ วัด
พระธาตุเรณูนคร ตาบลเรณู อาเภอเรณูนคร
- พระบางไตรภูมิ เป็ นพระพุทธรูปยืนปางห้ ามสมุทร เชื่ อว่าหากปี ใดฝนแล้ งถ้ านา
องค์พระบางมาบวงสรวงบูชาแห่รอบเมืองจะทาให้ เกิดฝนตก ที่ตงั ้ วัดไตรภูมิ ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุ
เทน
- หลวงพ่อพระซอง วัดป่ าพระซอง เป็ นพระพุทธรู ปหินทราย ปางสมาธิ ศิลปะ
แบบขอมโบราณ ตามตานานเล่าว่าพระยาคาแดง เจ้ าเมืองหนองหาร(สกลนคร)ได้ นาหิ นจากเทือกเขาภู
พานไปร่ วมสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วจึงนาหินมาแกะสลักเป็ นพระพุทธรูปประดิษฐ์ ไว้ ณวัดป่ าพระซอง ที่ตงั ้
วัดป่ าพระซอง ตาบลพระซอง อาเภอนาแก

พระเนาว์ เป็ นพระพุทธรู ปโบราณ ไม่ปรากฏใครเป็ นผู้สร้ างมานานเท่าไหร่ เป็ นพระพุทธรู ปที่มี
อานุภาพมาก เป็ นที่ที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะในท้ องถิ่นมมากกว่า 25 หมู่บ้าน
ในเขตอาเภอศรี สงคราม อ.นาทม อ.บ้ านแพง จังหวัดนครพนม มาเป็ นเวลาหลายร้ อยปี ขณะนี ้ ประดิษฐาน
อยูท่ ี่สมิ วัดพุทธพระเนาว์ บ้ านศรี เวินชัย ตาบลสามผง อาเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม เป็ นพระพุทธรู ป
ปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิ ราบ ศิลปะยุคอาณาจักรล้ า นช้ าง เนื ้อหินทราย ต่อ มาถูกหุ้มด้ วยปูน และมี
พระพุทธรู ปคู่บารมี อี ก 2 องค์ คือ พระแก้ ว และ พระบาง ประดิษฐานอยู่ในสิ มพระเนาว์มาตังแต่
้ สมัย
วัฒนธรรม ไตร-ลาว ราว พ.ศ. 2100 – 2200 ตานานพื ้นบ้ านเล่าลือกันมาว่า พระพุทธรูปทัง้ 3 องค์ ได้ แสดง
อภินิหารลอยมาตามลาน ้าสงคราม ถึงบริ เวณน ้าวังวน ท่าน ้าของหมู่บ้านศรี เวินชัย ชาวบ้ านจึงได้ อญ
ั เชิญ
ขึ ้นไปประดิษฐานไว้ ที่วดั บางตานานเล่าว่า พะเนาเป็ นเจ้ าไม่ใช่พระ หรื อที่เรี ยกกันว่า “เจ้ าพะเนา” เป็ นเจ้ า
ผู้ครองหัวเมืองของอาณาจักรศรี โคตรบูรณ์ พระเจ้ าพะเนา ทรงโปรดการสู้รบ การศึก เสียงพลุ เสียงปื น
และความบันเทิงต่างๆ จะเห็นได้ จากการมีคนไปบนบานด้ วยพลุและมหรสพคบงัน ภาพยนตร์ เกี่ยวกับการ
ทาสงคราม ผู้บนบานส่วนมากจะฝันเห็น “ชายรูปร่างสูงใหญ่ กายาใส่ผ้าเบี่ยง หรื อสไบ ขี่ม้าขาวมือถือดาบ
โดยบนด้ วยภาหวาน คือ การนาข้ าวเหนียวมาคลุกกับน ้าอ้ อยหรื อน ้าตาล แล้ วปั น้ เป็ นก้ อนเล็กๆ วางบน
ภาชนะที่เตรี ยมไว้ นาไปถวายท่านในสิมพะเนา” สถานที่ตงวั
ั ้ ดพะเนาตังแต่
้ สมัยโั บราณ มีเนิ นดินรู ปทรง
คล้ ายสิ่งก่อสร้ าง ทะลุถึงแม่น ้าสงคราม เจอซากปรักหักพัง ขุดพบพระพุทรู ปทองคาหลายองค์ ลักษณะ
เหมือนพระในกรุ วดั พระธาตุพนม 3 องค์ นอกจากนี ้ยังพบวัตถุโบราณบางส่วน ได้ แก่ ระฆังทรงแบน หรื อ
ฆ้ องลา หนัก 7 ชัง่ 4 ฮ้ อย เก็บรักษาอยูท่ ี่ศาลากลางจังหวัดนครพนม และไหใส่กระดูก เศษไห เศษหม้ อดิน
กระบอกสูบยา กลาดเกลือ่ นทัว่ ไป อิฐที่พบทุกก้ อนมีรูป “พระมันปู”แต่คอหัก ประกอบกับผู้ที่เข้ าขุดค้ นซาก
ปรักหักพักที่ดงพะเนาได้ ล้มป่ วยเสียชีวิต จึงเชื่อว่าตรงนี ้เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นเขตเคารพและเขตหวง
ห้ าม จึงเรี ยกพื ้นที่ตรงนีว้ ่า “ดงพะเนา” เมื่อบูรณสิมในยุคแรก ประมาณ พ.ศ.2441 มีผ้ พู บเห็นดวงแก้ ว
หลายดวง หลายสี (ฉัพพรรณรังสี) เสด็จออกจากสิมพระเนาว์ ลอยไปทางทิศใต้ และทิศเหนือ แล้ วก็เสด็จ
กลับคืนเข้ าไปในสิมอี ก เชื่ อกันว่า เป็ นการแสดงอภินิหารให้ ปรากฏของ “พระบรมสารี ริกธาตุ” และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่รักษา และนอกจากนัน้ ยังมีเทพเจ้ าเฝ้ารักษา มิให้ ผ้ ใู ดล่วงล ้าเข้ าไปขุดค้ นหาวัตถุโบราณ ใน
บริ เวณนันได้
้ เพราะนอกจากจะไม่ได้ อะไรแล้ ว ยังเป็ นภัยแก่ตนเองอีกด้ วย เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ หรื อ
วันเนาว์ ก็อนั เชิญลงมาสงน ้าขอศีลขอพร เป็ นวันจัดงานนมัสการพระเนาว์
-บ่อน ้าพระอินทร์ เป็ นบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีบูรพาภิเษกซึ่งเป็ นพิธี ที่
พระมหากษัตริ ย์ทรงสรงน ้าก่อนขึ ้นครองราชย์ โดยเริ่ มจากรัชกาลที่ 7 เป็ นต้ นมา ปั จจุบนั ปิ ดบ่อน ้าเปิ ดให้
ตักน ้าเฉพาะในงานพระราชพิธีเท่านัน้ อยูภ่ ายในบริ เวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม
ในส่ว นของขนบธรรมเนี ย มประเพณี จั ง หวัด นครพนมมี ป ระเพณี ส่ว นใหญ่
คล้ ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคอี สาน คือ ประเพณีทาบุญตามช่วงฤดูกาลต่างๆ อาทิทาบุญเข้ ากรรม
(เดือนอ้ าย) ทาบุญคูนลาน (เดือนยี่) ทาบุญข้ าวจี่ (เดือนสาม) ทาบุญกด เทศกาลประจาปี และบุญพระเวส

(เดือนสี่) ทาบุญสรงน ้า และงานสงกรานต์ (เดือนห้ า) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็ นสิริมงคล
และเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของท้ องถิ่นและยังมีการจัดงานประเพณีที่สาคัญได้ แก่งานนมัสการพระธาตุ
พนม จัดขึ ้นในช่วงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี งานประเพณีไหลเรื อไฟ ซึง่ จัดขึ ้น ในช่วงวัน ออกพรรษาของทุก
ปี เป็ นต้ น

