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ประวัติความเป็นมา       
 

หนองคายเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีต านานเล่าขานกันไม่รู้จบถึงประวัติศาสตร์ในการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ  
ระหว่างคนต่างเชื้อชาติมานับครั้งไม่ถ้วน หนองคายถือเป็นแหล่งอารยะธรรมล้านช้างที่ส าคัญแห่งหนึ่ง เช่น ปรากฏ
หลักฐานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีเส้นทางโบราณติดต่อกันระหว่างเมื องส าคัญของแคว้นสุโขทัยกับแคว้นล้านช้าง 
จากแควน้อย-เมืองนครไทย พิษณุโลก-อ าเภอด่านซ้าย-อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อ าเภอนากลาง อ าเภอบ้าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี ผ่านเมืองเวียงคุก อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายสู่นครเวียงจันทน์ ลาวจากอาณาจักรล้าน
ช้างเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถ่ิ นฐานในอีสานเหนือ บริเวณแอ่งสกลนคร ตั้งแต่รัชกาลของพระยาสามเสนไทย ตรงกับ
รัชกาลของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ แห่งอยุธยา บริเวณเวียงคุก และศรีเชียงใหม่ เคยเป็นส่วนหนึ่งของ
เวียงจันทน์ 

พ.ศ. ๒๐๙๓-๒๑๑๕ ยุคทองของพุทธศาสนาแห่งอาณาจักรล้านช้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา ธิราช
กษัตริย์     ผู้ยิ่งใหญ่ของลาว ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก มีเวียงคุกและพานพร้าว (ศรีเชียงใหม่ ) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลางศาสนา 

พ.ศ. ๒๓๒๑ ปลายสมัยธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร)์ ได้ยก
ทัพมาตีเวียงคุก เมืองปะโค เมืองพานพร้าว ซึ่งขณะนั้นขึ้นกับนครเวียงจันทน์ อัญเชิญพระแก้วมรกต และกวาดต้อน
ครอบครัวชาวลาวเวียงจันทน์มาไว้ที่เมืองพานพร้าว หรือศรีเชียงใหม่ในปัจจุบัน 

พ.ศ. ๒๓๖๙ สถาปนาเมืองหนองคาย ในรัชสมัยที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาได้เกิดกบฏเจ้า
อนุวงศข์ึ้นหลังจากท่ีปราบกบฏเรียบร้อยแล้ว เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ซึ่งเป็นแม่ทัพมาปราบกบฏในครั้งนี้ 
เห็นว่าเมืองเล็ก  ๆทั้ง ๓ แห่ง คือ เมืองพานพร้าว ปะโค และเวียงคุก ควรจัดตั้งเป็นเมืองเดียวกันเพ่ือควบคุม
เมืองตา่งๆ เพราะมีเมืองบาง เมืองทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงยังกระด้างกระเดื่องต่อกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ จึงโปรด
เกล้าฯ ให้ท้าวสุวอธรรมา (บุญมา)   บุตรอุปฮาด เมืองยโสธร  ซึ่งเป็นผู้มีความชอบในการปราบกบฏครั้งนี้เช่นกันเป็นผู้
พิจารณาตั้งเมือง ท้าวสุวอธรรมา พิจารณาเห็นว่าบริเวณบ้านไผ่ริมฝั่งแม่น้ าโขงเป็นที่ที่มีชัยภูมิเหมาะแก่การสร้าง
เมืองมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตร  และเหมาะสมทางด้านยุทธศาสตร์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านไผ่
ขึ้นเป็นเมืองหนองคาย แต่งตั้งท้าวสุวอธรรมาเป็น  เจ้าเมืองทรงนามว่า “พระปทุมเทวาภิบาล ” โดยถือเอา
ดอกบัวในบึงหนองไผ่เป็นสิริมงคลนามเจ้าเมือง 

พระปทุมเทวาภิบาล เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองหนองคายใน พ .ศ.๒๓๗๐ และทรงโปรดเกล้าฯ            
ให้เมืองเวียงจันทน์ขึ้นตรงต่อเมืองหนองคาย ในปี พ .ศ. ๒๓๘๑ พระปทุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคายถึงแก่
กรรม      จึงโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดเคนซึ่งเป็นบุตรของพระปทุมเทวาภิบาลเป็นเจ้าเมืองหนองคายคนที่ ๒ และต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๓๘๗  เกิดศึกฮ่อ พวกฮ่อได้ยกทัพมายึดเมืองบริเวณเขตแดนญวนจนถึงฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ซึ่งขณะนั้น
พระปทุมเทวาภิบาล (เคน) ไปราชการต้อนรับพระยามหาอ ามาตยาธิบดี  (ชื่น) มาตรวจราชการสักเล กและ
เร่งรัดเงินช่วยราชการอยู่ที่เมืองอุบลราช ธานี และเมืองยโสธร ครั้นความทราบถึงรัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกล้าฯ
ให้พระยามหาอ ามาตยาธิบดี(ชื่น) เป็นแม่ทัพใหญ่ทางหัวเมืองอีสานเกณฑ์ก าลังพลไปปราบฮ่อ เมื่อพระยามหา
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อ ามาตยาธิบดียกทัพมาถึงเมืองโพนพิสัย และเมืองหนองคาย  ไม่ เห็นกรรมการเมืองหนองคายและเมืองโพน
พิสัยอยู่รักษาเมือง แต่ได้อพยพครอบครัวหลบหนีพวกฮ่อไปแล้ว จึงได้สั่งให้ตามตัวมาและประหารท้าวศรีสุ
ราช (จันทร์) ราชบุตรเมืองหนองคาย  ซึ่งในขณะนั้นได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้รักษาเมืองหนองคายพร้อม
ด้วยพระพิสัยสรเดช (หน)ู เจ้าเมืองโพนพิสัยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและได้ท าการปราบฮ่อจนแตกถอยไป 

 
ในปี พ .ศ.๒๔๒๘ ได้เกิดศึกฮ่อครั้งที่ ๒ ฮ่อได้ยึดทุ่งเชียงค า ตีบ่าลงมาถึงเวียงจันทน์ จึงได้โปรด

เกล้าฯให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพมาปราบฮ่อจนฮ่อแตกหนีไป และได้ทรง
สร้างอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิผู้ที่เสียชีวิตในการปราบฮ่อไว้ที่เมืองหนองคาย พ .ศ. ๒๔๒๙ บริเวณหลังสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองหนองคาย และในปี พ .ศ.๒๔๙๒ ได้แบ่งอัฐิบางส่วนมาบรรจุไว้ในอนุสาวรีย์แห่งใหม่
บริเวณศาลากลางจังหวัด 

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๔ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้ส าเร็จราชการหัวเมืองลาวพวน
ตั้งกองบัญชาการ อยู่ที่เมืองหนองคายได้เกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส พ .ศ.๒๔๓๖ ไทยถูกฝรั่งเศสบัญญัติเขต
ปลอดทหารและภาษีศุลกากรภายในรัศมี ๒๕ กิโลเมตร จากฝั่งขวาแม่น้ าโขงเข้ามาในเขตไทยแต่ฝุายเดียว 
กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม จึงย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวนไปตั้งอยู่บ้านเดื่อหมากแข้ง คือ เมืองอุดรธานี
ในปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ.๒๔๔๓ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบมณฑลมาเป็นแบบเทศาภิบาลรวมหัวเมือง
เข้าเป็นบริเวณ และการปฏิบัติราชการของเมืองนั้นยังคงด าเนินแบบในฐานะเสมือนเมืองเช่นเดิม พ .ศ.๒๔๕๗ 
รัชกาลที่ ๖  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นข้ึน โดยให้ยกเลิกระบบเจ้าปกครองนคร
ทั่วประเทศ วันที่ ๑  เมษายน ๒๔๕๘ ได้โปรดเกล้าฯประกาศเมืองหนองคายขึ้นเป็นเมืองโดยมีข้าหลวงคนแรก
ชื่อ  พระยาสมุทรศักดารักษ์  (เจิม วิเศษรัตน์ ) พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลี่ยนค าเ รียกชื่อเมืองมาเป็น “จังหวัด ”มี
ข้าหลวงปกครองเรียกว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด ” ซ่ึง ผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน  (คนที่ ๔๑ )                          
ชื่อ นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓–ปัจจุบัน 
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ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

“วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส   สะพานไทย-ลาว” 
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สัญลักษณ์ของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

“ต้นชิงชัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สีประจ าจังหวัด  “ สีส้มอิฐ” 

 
เพลงประจ าจังหวัด  มารช์หนองคาย 

ชื่อพันธุ์ไม้     ชิงชัน  
ชื่อสามัญ     Rosewood  
ชื่อวิทยาศาสตร์     Dalbergia oliveri Gamble  
วงศ ์ LEGUMINOSAE  
ชื่ออ่ืน ชิงชัน ประดู่ชิงชัน (ภาคกลาง), ดู่สะแดน (เหนือ)  
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–25 เมตร เปลือกสีน้ าตาล

อมเทาล่อนเป็นแว่น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียง
สลับ ใบย่อยเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ โคนใบ
และปลายใบมน ท้องใบสีจางกว่าหลังใบ ดอกขนาดเล็ก 
สีขาวแกมม่วง ผลเป็นฝักแบน รูปหอก หัวท้ายแหลม  

ถิ่นก าเนิด ปุาดิบแล้งและปุาเบญจพรรณทั่วไป ยกเว้นภาคใต้  
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สภาพทางภูมิศาสตร ์
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดหนองคายตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๖๑๕ กิโลเมตร  
มีพ้ืนที่ประมาณ ๓,๐๒๖.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑.๙ ล้านไร่    คิด
เป็นพื้นที่ร้อยละ ๐.๕๙ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ  
        ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ มีพ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาดและเป็นภูเขา  ที่มี
ความสูงชันจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณเทือกเขาต่าง ๆ ทาง
ทิศตะวันตก ซึ่งจังหวัดหนองคายมีลักษณะพิเศษคือสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด จะ
ทอดยาวขนานไปตามล าน้ าโขงติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตลอดแนว  
 

ต าแหน่ง พิกัด UTME ๒๖๐,๘๐๙ เมตร UTMN ๑,๙๗๗,๙๙๐ เมตร 
     ที่มา : กรมแผนที่ทางทหาร ๑:๕๐,๐๐๐ Zone ๔๘ 

พื้นที่ 



จังหวัดหนองคาย 
๗ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง แยกได้เป็น 
๔ บริเวณ คือ 

(๑) พ้ืนที่ค่อนข้างราบ ได้แก่ เขตอ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอ
ศรีเชียงใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน ์      ในการท านา และปลูกพืชสวนบริเวณ
ริมน้ าโขง 
 

(๒) พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอ าเภอเป็นหย่อม ๆ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ท านาส่วนใหญ่ และปลูกพืชไร่ พืชสวนและปุาธรรมชาติ 

(๓) พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นปุาธรรมชาติ เช่น ปุาไม้เต็งรัง 
เบญจพรรณ พบในเขตอ าเภอสังคม 

(๔) สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาท่ีมีความสูงชันจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่  ๒๐๐ 
เมตร เป็นบริเวณเทือกเขาต่างๆ  
ทางทิศตะวันตกในเขตอ าเภอสังคม   

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 



จังหวัดหนองคาย 
๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดหนองคายเป็น ๑ ใน ๓๐ จังหวัดของประเทศไทยที่มี
พ้ืนที่ติดชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยจังหวัดหนองคายมีพ้ืนที่ชายแดน
ตามล าน้ าโขงติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระยะทาง 
๒๑๐ .๖ กิโลเมตร จังหวัดหนองคายมีที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับนครหลวง
เวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนลาว เป็น
จังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ
เพ่ือนบ้านมากท่ีสุด ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีอ าเภอที่ตั้งอยู่
ใกล้ตามแนวตะเข็บชายแดน รวม ๖ อ าเภอ คือ 

(๑) อ าเภอเมืองหนองคาย  
(๒) อ าเภอท่าบ่อ  
(๓) อ าเภอศรีเชียงใหม่  
(๔) อ าเภอสังคม  
(๕) อ าเภอโพนพิสัย และ 
(๖) อ าเภอรัตนวาปี       
มีด่านถาวร และจุดผ่อนปรนที่ใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อท า

มา/ค้าขาย ไปมาหาสู่ระหว่าง ๒ ประเทศ เป็นจุดผ่านแดนถาวร จ านวน ๒ 
จุด และเป็นจุดผ่อนปรน  จ านวน ๔ จุด คือ 
 

จุดยุทธศาสตร ์

 



จังหวัดหนองคาย 
๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังสถานที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนจังหวัดหนองคาย 
 

การปกครอง 

 

จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ท้ังหมด ๓, ๐๒๖.๕ ตารางกิโลเมตร  
แบ่งการปกครองเป็น ๙  อ าเภอ ๖๒  ต าบล          
 ๗๒๒ หมู่บ้าน  
 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น ๖๘ แห่ง ซึ่งประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 
เทศบาลเมือง ๒ แห่ง 
เทศบาลต าบล ๑๖ แห่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบล ๔๙ แห่ง 

การปกครอง 

 



จังหวัดหนองคาย 
๑๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนประชาการ จ านวน
ครัวเรือน 

หมู ่
บ้าน 

ต าบล พ้ืนที่ 
ตร.กม. 

เทศบาล อบต. 
ชาย หญิง รวม เมือง ต าบ

ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 
 

จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๕๑๐,๒๖๓ คน  
ชาย ๒๕๕,๓๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๔   
หญิง ๒๕๔,๙๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๖  
อ าเภอที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองหนองคาย  
อ าเภอที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอโพธิ์ตาก 

 

ประชากร 

 



จังหวัดหนองคาย 
๑๑ 

ล 
๑. เมือง

หนองคาย 
๗๒,๔๙๑ ๗๓,๑๖๒ ๑๔๕,๖๕๓ ๔๙,๒๑๐ ๑๘๑ ๑๖ ๖๐๗.๔๕๖ ๑ ๘ ๗ 

๒. ท่าบ่อ ๔๐,๘๔๔ ๔๑,๗๖๕ ๘๒,๖๐๙ ๒๓,๘๙๗ ๑๐๐ ๑๐ ๓๕๕.๓๑๓ ๑ 3 8 

๓. โพนพิสัย ๔๘,๘๑๐ ๔๘,๔๓๒ ๙๗,๒๔๒ ๒๘,๒๔๕ ๑๕๙ ๑๑ ๖๔๒.๗๓๙ - ๒ ๑๐ 

๔. ศรีเชียงใหม่ ๑๕,๒๓๙ ๑๕,๓๓๐ ๓๐,๕๖๙ ๙,๐๕๒ ๔๓ ๔ ๑๙๗.๙๖๑ - ๒ ๓ 

๕. สังคม ๑๒,๒๖๘ ๑๑,๘๗๓ ๒๔,๑๔๑ ๗,๐๙๑ ๓๖ ๕ ๔๔๙.๗๒๔ - ๑ ๕ 

๖. สระใคร ๑๓,๑๖๕ ๑๒,๘๐๑ ๒๕,๙๖๖ ๖,๙๙๔ ๔๑ ๓ ๒๑๐.๙๐๒ - - ๓ 

๗. เฝูาไร่ ๒๕,๗๕๑ ๒๕,๒๖๒ ๕๑,๐๑๓ ๑๓,๕๓๑ ๗๓ ๕ ๒๕๕.๙๐๐ - ๑ ๔ 

๘. รัตนวาป ี ๑๙,๑๓๒ ๑๘,๘๒๕ ๓๗,๙๕๗ ๑๐,๖๗๙ ๖๒ ๕ ๒๐๔.๐๐๗ - - ๕ 

๙. โพธิ์ตาก ๗,๖๕๐ ๗,๔๖๓ ๑๕,๑๑๓ ๔,๖๐๗ ๒๗ ๓ ๑๐๒.๕๓๒ - - ๓ 

รวม ๒๕๕,๓๕๐ ๒๕๔,๙๑๓ ๕๑๐,๒๖๓ ๑๕๓,๓๐๖ ๗๒๒ ๖๒ ๓,๐๒๖.๕๓ ๒ ๑๗ ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดหนองคายแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง ดังนี้  
 เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองหนองคาย(ยกเว้นต าบลพระธาตุบังพวนและต าบลเวียงคุก
อ าเภอสระใคร และอ าเภอโพนพิสัย (เฉพาะต าบลเหล่าต่างค า ต าบลทุ่งหลวงและต าบลสร้างนางขาว ) 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๑ จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คือ ว่าที่ร้อยตรี
พงศ์พันธ์ สุนทรชัย  
 เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบด้วย อ าเภอโพนพิสัย (ยกเว้นต าบลเหล่าต่างค า ต าบลทุ่งหลวง และต าบลสร้าง
นางขาว) อ าเภอรัตวาปี และอ าเภอเฝูาไร่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๒ จากผลการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คือ นายสมคิด บาลไธสง 
 เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะต าบลพระธาตุบังพวน และต าบลเวียงคุก) 
อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ตาก และอ าเภอสังคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๓ 
จากผลการเลือกตั้ง   เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คือ นางชมภู จันทาทอง 
 
 
 

การเมือง 

 

โครงสร้างพื้นฐาน 

 



จังหวัดหนองคาย 
๑๒ 

 
  ไฟฟูา มีโรงไฟฟูา ๓ สถาน ีก าลังผลิตรวม ๑๕๐ เมกะวัตต ์ประกอบด้วยสถานีไฟฟูาอ าเภอเมือง

หนองคาย , สถานีไฟฟูาอ าเภอโพนพิสัย , และสถานีไฟฟูาอ าเภอศรีเชียงใหม่ การจ าหน่ายไฟฟูารวม 
๒๖ ,๖๖๘ ,๓๕๗ .๘๓ กิโลวัตต์ ที่อาศัย ๑๔ ,๔๒๖ ,๖๑๒ กิโลวัตต์ สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 
๙,๕๑๙,๒๕๖.๑๑ กิโลวัตต์ สถานที่ราชการและสาธารณชน ๒,๗๒๒,๔๘๙.๗๒ กิโลวัตต์  (ที่มา: การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดหนองคาย) 

 
  โทรศัพท์  หน่วยงานที่ให้บริการโทรศัพท์  คือ บริษัท ที  โอ  ที จ ากัด ปัจจุบันจังหวัด

หนองคายมีผู้ใช้โทรศัพท์ รวมทั้งหมด ๒๔,๓๒๖ เลขหมาย โทรศัพท์บ้าน (เลขหมายผู้เช่า ) จ านวน ๑๖,๔๐๕ 
เลขหมาย และโทรศัพท์สาธารณะ (ทุกประเภท) จ านวน ๑,๒๗๙ เลขหมาย 

  น้ าประปา   จังหวัดหนองคาย มีก าลังผลิตน้ าประปาในจังหวัดทั้งสิ้น  จ านวน  ๖,๒๐๐,๐๐๐  ลบ.ม.  
ต่อป ีมีผู้ใช้น้ าประปาทั้งสิ้น ๑๖,๕๔๐ ราย โดยแหล่งน้ าดิบของการประปาจังหวัดหนองคายอยู่ในลุ่มแม่น้ าโขง 
ปริมาณน้ าที่จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์และรั่วไหล ๑๓๕,๑๐๒  ลบ.ม. ปริมาณที่ใช้ในระบบ ๒๐๐,๐๐๐  ลบ.ม.  
(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคหนองคาย) 

 
  แหล่งน้ า  จังหวัดหนองคายมีลุ่มน้ าส าคัญท่ีประชาชนใช้ในการอุปโภค /บริโภค ด้าน

การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ และอ่ืนๆ ดังนี้  
(๑) ลุ่มน้ าโขง มีลุ่มน้ าย่อยอีก ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
- ห้วยน้ าโสม พื้นที่ลุ่มน้ า ๘๐.๗๓๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ า ๓๓.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอ าเภอสังคม รวม ๕๐,๔๕๐ ไร่ 
- ห้วยโมง พ้ืนที่ลุ่มน้ า ๔๖๐.๙๓๕ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ า ๒๐๕.๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่

ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอ าเภอท่าบ่อ โพธิ์ตาก และศรีเชียงใหม่ รวม ๒๕๗,๐๐๐ ไร่ 
- ห้วยคุก-บังพวน พ้ืนที่ลุ่มน้ า ๔๒๐.๑๙๒ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ า ๒๐๓.๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 

พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอ าเภอท่าบ่อ และเมืองหนองคาย รวม ๒๖๐,๐๐๐ ไร่ 
- ห้วยน้ าฮวย พ้ืนที่ลุ่มน้ า ๓๙๑.๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ า ๑๖๔ .๗๙ ล้านลูกบาศก์ 

เมตร พื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์ในเขตอ าเภอสังคม รวม ๒๔๐, ๐๐๐ ไร่ 
- ห้วยน้ าสวย พ้ืนที่ลุ่มน้ า ๓๗๙.๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ า ๑๘๔.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 

พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ในเขตอ าเภอสังคม รวม ๒๔๕,๐๐๐ ไร่ 
(๒) ลุ่มน้ าสงคราม มีลุ่มน้ าย่อย คือ ลุ่มน้ าค ามิด, กระมันและโคน พื้นที่ลุ่มน้ า ๗๓๓.๘๓๓ ตาราง

กิโลเมตร  ปริมาณน้ า ๔๙๗.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์ในเขตอ าเภอเฝูาไร่ และโพนพิสัย 
รวม ๔๖๑,๐๐๐ ไร่  (ที่มา : โครงการชลประทานหนองคาย) 

 
  การคมนาคม  จังหวัดหนองคายตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข      

๒  เริ่มต้น    จากเขต อ าเภอสระใคร (ติดต่อเขตอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ) สิ้นสุด ณ บริเวณแยกบายพาส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และจากแยกบายพาส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๓๓ ถึงตัวเมืองหนองคาย (สี่แยก
พญานาค) ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร จากสี่แยกพญานาคอ าเภอเมืองหนองคาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๑๒ สิ้นสุดเขตแดนจังหวัดหนองคายฝั่งทิศด้านตะวันออก ณ อ าเภอรัตนวาปี  (ติดต่อเขตอ าเภอปากคาด 



จังหวัดหนองคาย 
๑๓ 

จังหวัดบึงกาฬ ) ระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร อีกเส้นทางเริ่มต้นจากเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑ สิ้นสุดเขตแดนจังหวัดหนองคายฝั่งด้านทิศตะวันตก ณ อ าเภอสังคม  (ติดต่อเขต
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ) ระยะทางประมาณ ๑๑๒ กิโลเมตร การเดินทางจาก กรุงเทพ มหานครไปจังหวัด
หนองคายใช้ ๓ เส้นทางหลัก คือ  

เส้นทางท่ี ๑ โดยทางเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน ดอนเมืองไปลง
สนามบินนานา ชาติอุดรธานีใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที ต่อด้วยรถยนต์จากสนามบินนานาชาติอุดรธานีถึง
จังหวัดหนองคายระยะทาง ๕๓ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที 

เส้นทางท่ี ๒ โดยทางรถยนต์เริ่มจากสถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพมหานครถึงจังหวัด
หนองคาย (แยกถนนพหลโยธินตัดกับถนนมิตรภาพ ณ อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ) รวมระยะทาง 
๖๑๕ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๘-๙ ชั่วโมง 

เส้นทางท่ี ๓ โดยทางรถไฟเริ่มจากสถานีรถไฟหัวล าโพงกรุงเทพมหานครถึงสถานีรถไฟ
หนองคาย  
ระยะทาง ๖๕๐ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๑๒ ชั่วโมง  

ระยะทางระหว่างอ าเภอเมืองหนองคายกับอ าเภอต่างๆ 
(๑) อ าเภอเมืองหนองคาย-อ าเภอท่าบ่อ ๒๙ กิโลเมตร 
(๒) อ าเภอเมืองหนองคาย-อ าเภอสระใคร   ๓๔ กิโลเมตร 
(๓) อ าเภอเมืองหนองคาย-อ าเภอโพนพิสัย ๔๕ กิโลเมตร 
(๔) อ าเภอเมืองหนองคาย-อ าเภอศรีเชียงใหม่ ๔๕ กิโลเมตร 
(๕) อ าเภอเมืองหนองคาย-อ าเภอโพธิ์ตาก ๖๑ กิโลเมตร 
(๖) อ าเภอเมืองหนองคาย-อ าเภอรัตนวาปี ๖๑ กิโลเมตร 
(๗) อ าเภอเมืองหนองคาย-อ าเภอเฝูาไร่ ๗๒ กิโลเมตร 
(๘) อ าเภอเมืองหนองคาย-อ าเภอสังคม ๘๒ กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดหนองคาย 
๑๔ 

 
 
 

 

เศรษฐกิจ  
สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคง 

 
 
 

 
 
 
 
 

๒ 



จังหวัดหนองคาย 
๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายขึ้นอยู่กับสาขาการผลิตส าคัญ  คือ   
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๓ มีมูลค่า 
๔๓,๙๑๔ ล้านบาท   มีมูลค่าเป็นล าดับที่ ๕๐ ของประเทศ เป็นล าดับที่ 
๑๓ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นล าดับที่ ๓ ของกลุ่ม
จังหวัด ส าหรับรายได้ต่อหัวของประชากร เท่ากับ ๔๕,๐๔๙ บาท/ปี 
เป็นล าดับที่ ๖๕ ของประเทศ เป็นล าดับที่ ๘ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเป็นล าดับที่ ๓  ของกลุ่มจังหวัด อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ     
ปี ๒๕๕๓ ขยายตัว + ๔.๐๖%  เป็นผลจากการขยายตัวของภาค
เกษตร (+๓.๕๒%) และการขยายตัวของภาคนอก 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม  GDP 

 



จังหวัดหนองคาย 
๑๖ 

ข้อมูลสนับสนุนทางเศรษฐกิจ 

 

 
 
 
 
ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย+บึงกาฬ เทียบกับจังหวัดอ่ืนในกลุ่มจังหวัด 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (หน่วย : บาท ต่อคน)  
 

GPP จังหวัดหนองคาย + บึงกาฬ เทียบกับจังหวัดอื่นๆในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ปี 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

1. หนองคาย+
บึงกาฬ 

18,454  22,272  23,597  25,824  27,279  30,583  31,188  35,124  39,025  43,997  

2. เลย  21,130  22,726  23,683  25,341  26,458  29,116  35,321  36,187  36,622  43,224  

3. หนองบัวล าภู  14,852  15,209  17,979  19,867  20,835  24,232  26,578  25,952  28,242  31,293  

4. อุดรธานี  22,626  24,449  27,823  28,797  29,277  32,823  37,598  37,811  43,350  46,540  

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 
 
 

จังหวัดหนองคายเป็นเมืองชายแดน มีด่านถาวร และจุดผ่อนปรนจ านวนมาก  ซึ่งเป็นประตูหรือ
ช่องทางในการท าการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้
เป็นอย่างดี ด่านถาวรและจุดผ่อนปรน สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางแสดง จ านวนจุดผ่อนปรนและด่านถาวรจังหวัดหนองคาย 
จุดผ่านแดนถาวร/ 

จุดผ่อนปรน 
จ านวน เมืองเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม การคมนาคม 

สปป.ลาว ประเทศไทย 
จุดผ่านแดนถาวร 

 
สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว 

1 บ้านดงพูสี 
เมืองหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ 

อ าเภอเมืองหนองคาย ทางบกข้ามสะพาน
มิตรภาพ ไทย-ลาว,รถยนต์
,รถไฟ 

ท่าเรือหนองคาย 1 ท่าเดื่อ 
เมืองหาดทรายฟอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ 

อ าเภอเมืองหนองคาย ทางน้ า,เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

 
จุดผ่อนปรน 

อ าเภอศรีเชียงใหม่ 1 เมืองสีโคตรตะบอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ 

อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
 

ทางน้ า,เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

บ้านเปงจาน 1 บ้านห้วย 
เมืองท่าพระบาท 
นครหลวงเวียงจันทน์ 

บ้านเปงจาน     
ต าบลโพนแพง  
อ าเภอรัตนวาปี  

ทางน้ า,เรือหางยาว , 
เรือโดยสาร 

หมู่ 1 ต าบลจุมพล  1 บ้านโคน  
เมืองปากงึม                  

ต าบลจุมพล        
อ าเภอโพนพิสัย        

ทางน้ า,เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 



จังหวัดหนองคาย 
๑๗ 

การค้าชายแดน ไทย – สปป.ลาว 

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 
อ าเภอสังคม 1 เมืองสังทอง          

นครหลวงเวียงจันทน์ 
อ าเภอสังคม 
 

ทางน้ า,เรือหางยาว, 
เรือโดยสาร 

 

จังหวัดหนองคายมีข้อได้เปรียบกว่าจังหวัดอ่ืนๆที่ไม่ใช่จังหวัดชายแดน คือ จังหวัดหนองคายมี
หน่วยงานที่มีหน้าที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง จึงถือ
ได้ว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดหนองคาย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ หน่วยงาน สถานที่ตั้ง 
๑ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๒ ส านักงานจังหวัดหนองคาย   อ.เมือง จ.หนองคาย 
๓ ที่ท าการปกครองจังหวัดหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๔ ด่านศุลกากรหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๕ ส านักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๖ หอการค้าจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๗ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
๘ ด่านกักกันสัตว์หนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๙ ด่านตรวจพืชหนองคาย   อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๐ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7    อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๑ กองก ากับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๒ ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๓ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขงเขต

หนองคาย 
อ.เมือง จ.หนองคาย 

๑๔ กองก ากับการ ๑๑ กองบังคับการต ารวจน้ า อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๕ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ อ.เมือง จ.หนองคาย 
๑๖ สถานทูตไทยใน สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ 
๑๗ ส านักงานทูตพาณิชย์ไทยใน สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์  

 
ที่มา : ส านักงานจังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 

ตารางแสดงแนวโน้มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (หน่วย : ล้านบาท) 
จังหวัด มูลค่าการค้าชายแดน ไทย-สปป.ลาว 

2552 2553 2554 2555 2556 
หนองคาย 33,167.1 38,039.9 46,707.4 52,845.1 59,615.25 



จังหวัดหนองคาย 
๑๘ 

รวมทั้ง
ประเทศ 

71,699.6 87,191.7 111,019.4 129,290.0 148,949.9 

ที่มา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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แผนภูมิแนวโน้มมูลค่าการค้าชายแดน ไทย - สปป.ลาว

หนองคาย

รวมทั้งประเทศ

หนองคาย
30%

รวมทั้งประเทศ
70%

สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดน ไทย-สปป.ลาว ปี 2554



จังหวัดหนองคาย 
๑๙ 

ท่องเที่ยว 

สถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย ปี 2553 นักท่องเที่ยวชาวไทย  932,740 คน เพิ่มจากปี 2552   
จ านวน 507,160 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 83.91 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 40,803 คน เพิ่มจากปี 2552 
จ านวน 27,519 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.27 มีมูลค่า 3,059.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.59   
เห็นได้ว่าจังหวัดหนองคายได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่มีศักยภาพรองรับ
นักท่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวยังคงจ ากัด ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการ
รองรับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ให้ความส าคัญในการ   
ศึกษาถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพก ารท่องเที่ยว สามารถสร้าง
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดหนองคาย  และเป็นการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายในการรองรับแนวโน้มการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เป็นการ
ปรับตัวและมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และเพ่ือ
เป็นการรักษาผลประโยชน์จากความเป็นเมืองชายแดนนี้ให้สามารถส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัด 
 
ตารางแสดงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นิเวศน์ ที่ส าคัญของจังหวัดหนองคาย 

อ าเภอ แหล่งท่องเที่ยว 
เมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว/ตลาดท่าเสด็จ/หาดจอมมณี/บึงบัวชมพู 
ท่าบ่อ หมู่บ้านท ายาสูบ / หมู่บ้านท าแผ่นกระยอ 
ศรีเชียงใหม่ วังน้ ามอก 
สังคม น้ าตกธารทิพย์/น้ าตกธารทอง/ภูนกกระบา/แหล่งท่องเที่ยวต าบลบ้านม่วง/ภูห้วยอีสัน 
รัตนวาปี ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย 
โพธิ์ตาก น้ าตกห้วยหินขาว 
ที่มา : ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 
 

 
 
 
 
 



จังหวัดหนองคาย 
๒๐ 

 
ตารางแสดงแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาของจังหวัดหนองคาย 

อ าเภอ แหล่งท่องเที่ยว 
เมือง วัดโพธิ์ชัย/พระธาตุบังพวน/ศาลาแก้วกู่/พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ า 

วัดเนินพะเนาว์ 
ท่าบ่อ หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ 
โพนพิสัย วัดไทย (นาคปก 9 เศียรและถ้ าเมืองบาดาลจ าลอง) 
ศรีเชียงใหม่ วัดหินหมากเปูง/ภูทอก/วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์/ 
สังคม วัดผาตากเสื้อ 
สระใคร วัดมฤคทายวรรณ (ดงแขม) 
เฝ้าไร ่ สิมวัดกุดแคน 
รัตนวาปี วัดพระบาทนาสิงห์ 
ที่มา : ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 
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ตารางแสดงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดหนองคาย  

อ าเภอ วัฒนธรรมและประเพณี 
เมือง อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ/งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ/บุญบั้งไฟ/แห่เทียนเข้าพรรษา 

แข่งเรือ/แห่ปราสาทผึ้ง 
โพนพิสัย งานเทศกาลออกพรรษา/บั้งไฟพญานาค/ลอยเรือไฟบูชาพญานาค 

 
รัตนวาปี งานเทศกาลออกพรรษา/บั้งไฟพญานาค/ลอยเรือไฟบูชาพญานาค 

 
ที่มา : ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 

จังหวัดหนองคายประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย
เป็นรูปแบบเฉพาะของคนหนองคาย ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันสวยงาม ไม่มี
การทะเลาะเบาะแว้งที่รุนแรงในหมู่ประชาชน  ถึงแม้นในช่วง ๔-๕ ปี ที่ผ่านมาประชา ชนอาจมีความคิดเห็น
ทางการเมืองที่ต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน และท่ีส าคัญของจังหวัดหนองคาย มีดังนี ้

(๑) บั้งไฟพญานาค   เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตามล าน้ าโขงมานาน
หลายปีแล้ว  ตามค าร่ าลือของชาวบ้าน  แต่บั้งไฟพญานาคเพ่ิงจะได้รับส่งเสริมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว
ของจังหวัดหนองคายไม่กี่ปีมานี้เอง  บั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาจากใต้แม่น้ าโขง พุ่งลอยขึ้นสู่อากาศ 
ประมาณ ๒๐-๓๐ เมตร   แล้วก็หายไป ลูกไฟไม่จ ากัดบริเวณที่เกิดและเกิดไม่ค่อยซ้ าที่บริเวณนั้น ขนาดของลูกไฟก็
มีหลายขนาด ขนาดโตเท่าผลส้ม ขนาดกลางเท่าไข่ไก่ ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ เวลาที่เกิดข้ึนไม่แน่นอน แต่ต้องมืด
ค่ าแล้ว บางปีเกิดตั้งแต่หัวค่ า  ประมาณ ๖ โมงเย็น บางปีเริ่มเกิด ๒-๓ ทุ่ม และจะเกิดไปอีกประมาณ ๓-๔ 
ชั่วโมง จึงจะค่อย ๆ หมดลง จ านวนลูกไฟที่เกิดขึ้นบริเวณหนึ่งๆ มีจ านวนไม่แน่นอน  สถานที่เกิดนั้นจะอยู่ใน
ท้องที่อ าเภอโพนพิสัย  และอ าเภอรัตนวาปี  บั้งไฟพญานาค จะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ เดือน  ๑๑ หรือแรม ๑๑ 
ค่ า เดือน ๑๑ ของทุกปี โดยจังหวัดหนองคายได้จัดงานลอยเรือไฟบูชาพญานาค ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง ใกล้
วัดธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นประเพณีทุกปี 

(๒) วันสงกรานต์   เป็นงานประจ าปี  จัดขึ้นที่วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวงชั้น ๓) มีการ
อัญเชิญหลวง  พ่อพระใสแห่รอบเมือง  เพ่ือประชาชนได้สรงน้ ามีการท าบุญตักบาตรวันสงกรานต์  เฉลิมฉลอง
หลวงพ่อพระใส             ที่วัดโพธิ์ชัย มีงานรื่นเริง การละเล่นพื้นเมือง การกีฬาท้องถิ่นและมหรสพครบครัน ๕ 
วัน ๕ คืน เริ่มจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี 

(๓) งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ าโมง เป็น
พระพุทธรูปขนาดใหญห่ล่อด้วยทอง ฝีมือของช่างฝุายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงาม
นั่ง ขัดสมาธิปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขงเคารพนับถือมาก สร้างเมื่อ
พุทธศักราช ๒๑๐๕ ผู้สร้างคือ พระไชยเชษฐา กษัตริย์นครเวียง หล่อโดยใช้ทองค า ทองเหลือง และเงินผสมกัน 
รวมน้ าหนักได้ ๑ ตื้อ           (ตื้อเป็นมาตราโบราณของอีสาน) ใช้เวลาในการสร้าง ๗ ปี ๗ เดือน ทางจังหวัดได้
จัดงานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นประจ าทุกปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๔  

(๔) งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  จัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ปราบ
ฮ่อ ภายในงานจะมีการแสดง และการละเล่น มีการออกร้านจ าหน่ายสินค้าราคาถูก  

(๕) งานบุญบ้ังไฟ  เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้ปฏิบัติกันมานาน เกี่ยวกับการบูชาเทวดาขอฟูา
ขอฝน ตามความเชื่อและโบราณกาล เป็นงานใหญ่โตมาก มีการจัด ประกวดบั้งไฟประเภทตกแต่งสวยงาม  
ความคิดสร้างสรรค์ ประกวดขบวนแห่ และการจุดขึ้นสูงสุด จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๗ ของทุกปี จังหวัด
หนองคายได้จัดเป็นการแสดงแสงสี เสียงต านานบั้งไฟพญานาค เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญาคัน
คาก (คางคก) แล้วมีเรื่องราว             ไม่ถูกใจกับพญาแถน (พระอินทร์ ) จึงสาปให้แผ่นดินแห้งแล้งจนพญาคัน
คาก แนะน าให้ชาวบ้านจุดบั้งไฟถวายจนฝนตกลงมาในท่ีสุด  

ด้านสังคม  คุณภาพชีวิต 
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(๖) งานแห่เทียนเข้าพรรษา  เป็นงานประเพณีท้องถิ่นท่ีจัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาประชาชน
ตาม คุ้มต่างๆ  ได้จัดท าต้นเทียนขี้ผึ้งล้วน ท าลวดลายสวยงามประดับดอกไม้  มีการประกวดลวดลายสวยงาม
ของต้นเทียนขบวนแห่มีรางวัล จัดให้มีในวันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๘ ของทุกปี 

(๗) งานแข่งเรือ   เป็นงานประเพณีของท้องถิ่นท่ีจัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา  จัดให้มีการแข่ง
เรือยาวในล าน้ าโขง โดยประชาชนในคุ้มต่างๆได้จัดเรือแข่งจากอ าเภอ  และบางปีก็มีเรือจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มาร่วมการแข่งขันด้วย  เป็นการแสดงถึงความสามัคคีไมตรีที่มีต่อกัน
มานานโดย จัดให้มีข้ึนในวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ ของทุกปี 

(๘) งานแห่ปราสาทผึ้ง   เป็นประเพณีของท้อง ถิ่นเก่าแก่ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดให้มีขึ้นควบคู่
กันกับงานแข่งเรือ มีการจัดท าปราสาทผึ้งประกวด  และน าลงเรือยนต์ล่องไปตามล าน้ าโขง กลางคืนมีการไหล
เรือไฟ   ประดับดวงไฟมากมาย และดูทิวทัศน์แสงไฟกระทบพ้ืนน้ ายามค่ าคืนสวยงามมาก เพ่ือนมัสการพระธาตุ
กลางแม่น้ าโขง            (วัดและองค์มหาเจดีย์ได้พังลงน้ าโขงไปนานแล้ว ) อยู่หน้าวัดสิริมหากัจจาย อ าเภอ
เมืองหนองคาย จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๑๑ จัดพร้อมกันกับงานแข่งเรือประจ าปี 

(๙) งานวันออกพรรษา จัดเป็นงานต่อจากวันแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งเรือ เป็นวันท าบุญประจ า             
ของท้องถิ่น มีการตักบาตรเทโวภายในเขตอ าเภอเมือง  ประชาชนท้องถิ่นถือเป็นวันส าคัญยิ่ง ไม่ว่าจะไป
ประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด  หรือต่างประเทศ เมื่อถึงก าหนดวันท าบุญออกพรรษาแล้ว  คนส่วนมากจะ
เดินทางกลับบ้านเพื่อท าบุญอุทิศกุศลแก่บรรพบุรุษตามประเพณีนิยมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาแต่โบราณกาล 

 
การสาธารณสุข 

จังหวัดหนองคายมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  และภาคเอกชน  ที่ให้บริการและดูแลสุขภาพของ
ประชาชนจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 
 (1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   -  โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๔๙ เตียง  ๑  แห่ง 
   -  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๑๕๐ เตียง  ๑ แห่ง 
      ขนาด   ๖๐ เตียง  ๑ แห่ง 
      ขนาด   ๓๐ เตียง  ๓ แห่ง 
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  ๗๔ แห่ง 

(2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบด้วย 
   -  โรงพยาบาลเอกชน ๓ แห่ง ได้แก่ 
    ๑.โรงพยาบาลรวมแพทย์  ขนาด ๕๐ เตียง 
    ๒. โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา ขนาด ๑๐๐ เตียง 
    ๓. โรงพยาบาลพิสัยเวช  ขนาด ๕๐ เตียง 
   -  คลินิกแพทย์      ๔๓ แห่ง 
   -  คลินิกทันตกรรม     ๑๑ แห่ง 
   -  คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์    ๓๗ แห่ง 
   -  ร้านขายแผนปัจจุบันชั้น ๑    ๔๒ แห่ง 
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย ๓๒ แห่ง 
   -  ร้านขายยาแผนโบราณ     ๑๕ แห่ง 
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   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ ๘ แห่ง 
   -  สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ    ๒ แห่ง  
       จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน มีผู้คนผ่านแดนเป็นจ านวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยว แรงงาน และนัก
ธุรกิจ   ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจเป็นพาหะในการน าโรคติดต่อผ่านเข้า- ออก บริเวณชายแดน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ปูองกัน จึงต้องมีการเฝูาระวังโรคติดต่อผ่านแดนอยู่อย่างสม่ าเสมอ ข้อมูลโรคติดต่อผ่านแดนที่พบและมีการรับ
แจ้งอยู่เป็นประจ า          
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          ๑. ทรัพยากรดินและท่ีดิน   
                   พ้ืนที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดหนองคายมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบที่ดอน
เป็น ลอนคลื่นผสมที่ เนินสูงและภูเขาสูงชัน ใช้ประโยชน์ในการท านาและปลูกพืชไร่การเกษตร   ลักษณะดิน
เป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินท าให้การระบายน้ าได้ดี และการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินมีความรวดเร็ว สภาพพ้ืนที่
ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสม   กับการปลูกพืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว  จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ระบบ
ชลประทานและการขุดบ่อน้ าที่ต้อง  มีกรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพ้ืนหน้าดินท าให้การเก็บกักน้ าได้ดีขึ้น 
เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
                   จากรายงานสถิตจิ านวนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่พบปัญหาเกี่ยวกับดิน จะเห็นว่าหมู่บ้าน                
ที่พบปัญหาดินจืดมีจ านวนสูงที่สุด คือ ๔๗๐ หมู่บ้าน รองลงมาคือ  ปัญหาดินกรวดและดินทราย  จ านวน ๒๔๔ 
หมู่บ้าน และปัญหาที่พบต่ าที่สุดคือ ปัญหาดินพรุ จ านวน ๗ หมู่บ้าน และยังมีการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง แถว
บริเวณอ าเภอสังคม, เมืองหนองคาย, ท่าบ่อ, โพนพิสัย และสระใคร  
 
            ๒. ทรัพยากรป่าไม้  

         จังหวัดหนองคายก่อนที่จะแยกบึงกาฬ  มีเนื้อที่ปุาค่อนข้างมาก เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ มีปุา
สงวนแห่งชาติ และมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา แต่เมื่อแยกจังหวัดหนองคายออกจากบึงกาฬแล้วสัดส่วนข องปุาไม้ 
มีแนวโน้มลดลงแต่จะมีปุาชุมชนและปุาไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นในอนาคต  

 
  ตาราง แสดงเนื้อท่ีปุาจังหวัดหนองคาย+บึงกาฬ ปี 2547-2551 (หน่วย : ตร.กม.) 

จังหวัด เนื้อท่ีจังหวัด 2547 2548 2549 2551 
เนื้อที่ป่า ร้อยละ

ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

เนื้อที่ป่า ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

เนื้อที่ป่า ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

เนื้อที่ป่า ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 
หนองคาย+
บึงกาฬ 

7,332.28 666.47 9.09 545.63 7.44 510.94 6.97 557.41 7.60 

ที่มา : กรมปุาไม ้
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ตารา แสดงพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดหนองคาย รวม ๓ ปุา (หน่วย : ไร่)                   
ชื่อปุา ที่ตั้ง เนื้อท่ี มอบให้ 

สปก. 
กันคืน 

กรมปุาไม้ 
เหลือพ้ืนที่ 

ปุาสงวนแห่งชาติ       

๑. ป่าพานพร้าว
และ ป่าแก้งไก่ 

อ.สังคม          
อ.ศรีเชียงใหม่ 
อ.โพธิ์ตาก 

๓๒๓,๑๕๐ 
 

๓๑,๕๗๕ ๑๑,๒๕๓  
 

๑๙๑,๓๐๓  
 

๒.  ป่าทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ ๑๗,๔๕๔  ๑๗,๔๕๔  

๓.  ป่าดงสีชมพู
และป่าโพนพิสัย 

อ.โพนพิสัย 
อ.เฝูาไร่ 
อ.รัตนวาปี 

๗๓๕,๖๒๕ ๗๐๐,๕๕๙ ๑๒,๖๙๗  
 

๓๕,๐๖๖ 

รวม - ๑,๑๐๓,๙๗๕   ๒๔๓,๘๒๓  
    ที่มา : แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2555-2559 

๓. ทรัพยากรน้ า  
             จังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็น
แม่น้ าสายหลักกั้นเป็นอาณาเขต มีลักษณะของภูมิประเทศยาวไปตามล าน้ าซึ่งมีความยาวตั้งแต่อ าเภอสังคม 
(เขตติดต่ออ าเภอปากชม จังหวัดเลย ) จรดอ าเภอรัตนวาปี ทางราชการได้จัดให้จังหวัดหนองคายอยู่ในอาณา
เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (ส่วนที่ ๒) ซึ่งมีล าน้ าสาขาย่อยในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายรวม ๗ สาย จึงได้แบ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าสาขา จ านวน ๗ ลุ่มน้ า  
ได้แก่ แม่น้ าโขงส่วนที่ ๕, ห้วยน้ าโสม, น้ าโมง, แม่น้ าโขงส่วนที่ ๖, น้ าสวย,  ห้วยหลวง, และแม่น้ าโขงส่วนที่ ๗  

 (๑) แหล่งน้ าชลประทาน 
  แหล่งน้ าชลประทาน  เป็นแหล่งน้ าที่ได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการแหล่งน้ าและน าไปใช้ใน
การเกษตรกรรมส าหรับพ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้ง หรือเป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญๆโดยจังหวัดหนองคายได้มีการ
จัดท าโครงการชลประทานต่าง  ๆ แล้วเสร็จถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการ
เกษตรกรรม  โดยมีจ านวนแหล่งน้ าจ าแนกตามประเภทแหล่งน้ าเป็นรายอ าเภอตามตารางดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.2๒ แสดงจ านวนแหล่งน้ า จ าแนกตามประเภทแหล่งน้ า ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  

 

 

 

 

 

 



จังหวัดหนองคาย 
๒๖ 

 

อ าเภอ รวม ประเภทแหล่งน้ า Type of water resource 
อ่างเก็บน้ า ฝายทด

น้ า 
ประตูน้ า ขุดลอก

หนอง บึง 
ล าห้วย 

สระน้ าใน
ไร่นา 

สูบด้วย
ไฟฟูา ขนาด

กลาง 
ขนาด
เล็ก 

 เมือง ๖๘๘ ๑ ๕ ๔ ๖ ๕๓ ๕๙๖ ๒๓ 
ท่าบ่อ ๓๗๔ ๑ ๓ ๕ ๑ ๔๐ ๓๑๐ ๑๑ 
รีเชียงใหม่ ๒๔๔ ๑ ๔ ๒ - ๑๒ ๒๒๑ ๔ 
สังคม ๑๗๐ ๑ ๕ ๘ - ๑๑ ๑๔๔ ๒ 
โพนพิสัย ๑,๒๓๗ ๑ ๖ ๘ ๔ ๔๔ ๑,๑๔๙ ๒๕ 
สระใคร ๒๕๖ - ๓ ๗ ๑ ๗ ๒๓๘ - 
เฝ้าไร่ ๗๗๔ - ๑๑ ๗ - ๒๔ ๗๓๑ ๑ 
รัตนวาปี ๕๒๕ - - ๒ - ๑๓ ๔๙๖ ๑๔ 
โพธิ์ตาก ๓๒๖ ๑ ๒ ๑ - ๑๔ ๓๐๘ - 

รวม ๔,๕๙๑ ๕ ๓๙ ๔๔ ๑๒ ๒๑๘ ๔,๑๙๓ ๘๐ 
   ที่มา : www.nongkhai.go.th (ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย)  

        (๒) แหล่งน้ าใต้ดิน 
  บริเวณจังหวัดหนองคาย มีการสะสมตัวของชั้นเกลือหลายชั้น พบว่ามีการเจาะบ่อบาดาลใน
พ้ืนที่ที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ าธรรมชาติ จะพบน้ าที่ระดับลึกโดยประมาณ ๕๐–๑๕๐ เมตร ในส่วนของผลการ
วิเคราะห์ทางเคมีพบว่าคุณภาพของน้ าอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีนัก เพราะส่วนผสมของสารละลายจากหินเกลือใต้ดิน  
อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังคงสามารถน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เมื่อพิจารณาเทียบกับมาตรฐานน้ าบาดาล
เพ่ือการบริโภค ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความลึกของชั้นน้ าที่พัฒนาขึ้นมาใช้ด้วย แสดงว่ามีโอกาสที่จะเจาะพบน้ า
บาดาลคุณภาพน้ ากร่อยถึงเค็มในพ้ืนที่ดังกล่าว 
  เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของปริมาณการใช้น้ าบาดาลในจังหวัดหนองคาย  พบว่ามีอัตราการ
ใช้น้ าอยู่ ในระดับ ๕,๐๐๐–๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรตอ่ปี จะเห็นว่าอัตราการใช้น้ าบาดาลของจังหวัดหนองคายอยู่ใน
เกณฑ์ไม่สูงนัก   ส่วนใหญ่น าไปใช้ในกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม/การค้า/ธุรกิจการบริการและเกษตรกรรม  คิด
เป็นสัดส่วนระหว่างการใช้น้ าอุปโภค/บริโภค : อุตสาหกรรม/การค้า/ธุรกิจการบริการและเกษตรกรรมเท่ากับ 
๑ : ๔.๕  ผลสืบเนื่องที่เกิดมาคือ  การทรุดตัวของแผ่นดินในบางพื้นที่  การไหลซึมของน้ าเค็มรุกล้ าเข้ามาใน
ชั้นน้ าบาดาลขึ้นสู่พื้นดิน ซึ่งตั้งแต่เดิมเคยเป็นแหล่งน้ าจืด  ดังนั้นการใช้น้ าบาดาลในจังหวัดหนองคาย  ควรจะ
เพ่ิมความระมัดระวังในส่วนของปริมาณน้ าที่จะน าขึ้นมาใช้ในบางพ้ืนที่ เพื่อมิให้ระบบนิเวศของน้ าผิวดินถูกเจือ
ปนและเสื่อมคุณภาพ 
 จังหวัดหนองคายถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง คือประมาณ  1,700 มม. 
ต่อปี ดังนั้น จึงเป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การท าการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ ซึ่งตาม
ข้อมูลดังกล่าว จังหวัดหนองคายจึงได้ให้ความส าคัญในการก าหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

http://www.nongkhai.go.th/
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  ด้านความมั่นคง 
 
 
 
 

จังหวัดหนองคายมีพ้ืนที่เปูาหมายด้านความมั่นคงท่ีต้องควบคุมก ากับดูแลเป็นพิเศษ ครอบคลุมในพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ
ชายแดน  คือ (๑) อ าเภอเมืองหนองคาย (๒) อ าเภอท่าบ่อ (๓) อ าเภอสังคม (๔) อ าเภอศรีเชียงใหม่ (๕) อ าเภอ
โพนพิสัย และ (๖) อ าเภอรัตนวาปี ซึ่งปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนไทย -สปป .ลาว 
ประกอบด้วย 

  ๑. ปัญหายาเสพติด 
   ๒. ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  ๓. ปัญหาลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย 
  ๔. ปัญหาเส้นเขตแดน 
  ๕. ปัญหาบุคคลสองสัญชาติที่เป็นภัยต่อความม่ันคง 
  ๖. ปัญหาการบุกรุกท าลายปุา และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗. ปัญหาผู้มีอิทธิพล 

   แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
  (๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับฝุาย สปป .ลาวเพ่ือดูแลความปลอดภัยและรักษาความ

สงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
  (๒) เสริมสร้างเครือข่ายหมู่บ้านชายแดน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
  (๓) ด าเนินการเฝูาระวังและปราบปรามการลักลอบกระท าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือ

แก้ไขปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย 
(๔) ชี้แจงท าความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบให้หน่วยที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ 
(๕) ควบคุมและจัดระเบียบการสัญจรทางน้ าในแม่น้ าโขงร่วมกันของประชาชนทั้งสอง

ประเทศเพ่ือให้ การพิสูจน์ทราบฝุายเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลด้านการข่าวรวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ร่วมกันประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยาให้ประชาชนไทยที่ อยู่บริเวณชายแดน
มีความรู้ความเข้าใจให้ละเว้นการกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศเพ่ือให้เส้นเขตแดนเปลี่ยนไป 
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จังหวัดหนองคายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ในเบื้องต้นจังหวัดหนองคายได้มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ แล้ว ดังนี้ 

๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและประชาคมอาเซียน 
๒. จัดท ายุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดหนองคายสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๓. เตรียมความพร้อมภาคราชการ  โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
เพ่ือให้ความรู้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆของจังหวัด  
  ๔. เตรียมความพร้อมภาคธุรกิจ /เอกชน   มีหน่วยงาน /ส่วนราชการ /ภาคเอกชน ได้จัด
ฝึกอบรม/สัมมนาให้ความรู้ กับภาคธุรกิจ/เอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  
  ๕. เตรียมความพร้อมของภาคการศึกษา  จังหวัดหนองคายได้คัดเลือกโรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) และจัดให้มีห้องส่งเสริมความรู้ประชาคมอาเซียนไว้เป็นการเฉพาะ คัดเลือกโรงเรี ยน
อนุบาลหนองคาย  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เป็นการพัฒนาให้โรงเรียนที่มีหลักสูตร
และการบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพในบริบทของสังคมโลก นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีมุมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกโรงเรียน และรณรงค์ให้บุคลากรในเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษาได้สื่อสารกันเป็นภาอังกฤษอีกด้วย 
  ๖. เตรียมความพร้อมด้านภาษา  จังหวัดหนองคายได้ร่วมกับส่วนราชการ /หน่วยงาน /
ภาคเอกชน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อรองรับการก้าว
สู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ให้มีการใช้ภาษาอังกฤษทักทายกันในสถานที่ราชการหรือ
สถานที่ปฏิบัติงาน  

          ๗. การเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี   จังหวัดหนองคายได้มอบนโยบายใ ห้กับทุกภาคส่วนไป
ขับเคลื่อนตามนโยบาย ๕ รัก เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ 
   (๑) รักสะอาด  ทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเรือนทิ้งขยะให้เป็นที่
เป็นทาง    ทุกคนต้องตระหนักในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 
   (๒) รักสุขภาพ  ต้องออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเหมาะสม รับประทานอาหารให้
ครบ ๕ หมู่ มีประโยชน์ ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์       
    (๓) รักสิ่งแวดล้อม   ไม่ตัดต้นไม้ท าลายปุา สร้างปุาชุมชน ปลูกต้นไม้ตามหัวไร่
ปลายนา บ้านเรือนที่สาธารณะ ส่วนราชการ 
            (๔) รักษาวินัย  ปฏิบัติการกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เช่น กฎ
จราจร  การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัยมีความรับผิดชอบในหน้าที่           
   (๕) รักสามัคคี   ตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ต้องรักสามัคคี 
ก่อให้เกิดพลังเข้มแข็งสร้างความเจริญ ให้ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน  สังคมและประเทศชาติ 
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1.1. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

1.1.1. สภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
1.1.1.1. จุดแข็ง (Strength) 

(๑) เป็นจังหวัดชายแดน เป็นประตูสู่อาเซียน มีจุดผ่อนปรนจ านวนมาก และมีด่านถาวรที่
เป็นมาตรฐานสากล มีส านักงานการค้าชายแดน และส านักงานการค้าต่างประเทศตั้งอยู่ในจังหวัด  เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมด้านการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๒) มีมูลค่าการค้าชายแดน (มูลค่าน าเข้าและส่งออกรวมกัน) กับ สปป.ลาว  ค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับจังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว  

(๓) มีที่ตั้งตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้มี
ศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 

(๔) มีชายแดนทอดยาวตามล าน้ าโขงเป็นระยะทางประมาณ ๒๑๐.๖๐ กิโลเมตร  มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม มีปริมาณน้ าจากแม่น้ าโขงเพียงพอในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและยังเหมาะสมในการท า
การประมงซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและรวบรวมพันธุ์ปลาน้ าจืดของกลุ่มจังหวัด   

(๕) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประเพณี  วัฒนธรรม และศาสนาที่ส าคัญ เช่น วังน้ ามอก บั้งไฟ
พญานาค  วัดหลวงพ่อพระใส วัดศรีชมพูองค์ตื้อ วัดอรัญบรรพต วัดหินหมากเปูง  แหล่งโบราณคดีโคก
คอน อ าเภอท่าบ่อ และมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ หลวงปูุเทศก์ และหลวงปูุเหรียญ เป็นต้น 

(๖) มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค  (ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑) ตามล าน้ าโขง  เช่น อ าเภอศรี
เชียงใหม่ อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอโพนพิสัย  อ าเภอรัตนวาปี  ท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณ ีตลอดจนการสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
 
(๗) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้กระป๋อง   เช่น มะเขือเทศ  ข้าวโพดหวาน   ที่มีก าลัง

การผลิตมากที่สุดในภาคอีสาน และมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ยางแท่ง 
 

1.1.1.2. จุดอ่อน (Weakness)  
(๑) บุคลากรภาครัฐและประชาชนขาดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาใน

ประเทศกลุ่มอาเซียน  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและการบริการ 
(๒) การสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรกรรม ยังไม่มีความชัดเจน  เนื่องจากเกษตรกรขาดการ

รวมตัวที่เข้มแข็ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
(๓) ปัญหาความยาวของอาณาเขตพ้ืนที่ชายแดนตามล าน้ าโขงส่งผลกระทบต่อสินค้าหนีภาษี  

การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การลักลอบ ค้าสัตว์ปุา ตลอดจนแรงงานต่างด้าวและปัญหาการลักลอบ
ขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติดและลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าว 

(๔) ขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ีส าหรับแรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร  และขาดแคลน
แรงงานภาคการเกษตร 

(๕) การลักลอบตัดไม้ ท าลายปุา ปุาไม้เสื่อมโทรม การจัดการขยะไม่ถูกวิธี  ไม่มีระบบบ าบัด
น้ าเสียชุมชนเมือง การกัดเซาะตามแนวตลิ่งของแม่น้ าโขงบางช่วงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(๖) สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษายังไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นขาด
บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ขาดแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ และทางจิตเวช 

(๗) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่ได้ตามเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน  ส่งผลต่อการ
ให้บริการประชาชนทั้งด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลการให้บริการ ซึ่งในระยะยาวอาจ
ส่งผลต่อความเป็นอยู่  
คุณภาพชีวิต และภูมิคุ้มกันทางสังคม  

1.1.2. สภาวะแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
1.1.2.1. โอกาส (Opportunity)  

(๑) การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ซึ่งจะสมบูรณ์ ภายใน ปี 2558 และการพัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงจากประเทศจีน  พม่า ไทย ลาว 
เวียดนาม มาเลเซียและสิงค์โปรรวมทั้งเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor :EWEC)  ช่วยส่งเสริมทั้งการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

(๒) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับ สปป.ลาว และประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ลาว-เวียดนาม-จีน-กัมพูชา ช่วยส่งเสริมทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

(๓) มีความร่วมมือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในพื้นท่ี Great Mekong Sub region (GMS) (ประเทศ
ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ าโขง ไทย จีน พม่า ลาว และกัมพูชา)  

(๔) รัฐบาลมีนโยบาย สนับสนุน และส่งเสริมการท าการค้าและยกระดับการแข่งขันในประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและ “ครัวไทย สู่ครัวโลก ”รวมทั้งส่งเสริมอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety)  

(๕) รัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนมีการก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและกระทรวง
อุตสาหกรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคายควรมีทิศ ทางเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 

(๖) รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจน การปราบปรามยาเสพติด  ผู้มี
อิทธิพล การทุจริตประพฤติมิชอบและการปฏิรูประบบการศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง  ท าให้การพัฒนา
จังหวัดได้ผลและเป็นรูปธรรม 

(๗) กระแสการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนมีสูงขึ้นจะช่วยในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

(๘) วารสาร mm modern maturity จัดล าดับให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ ๗ จาก 
๔๐ เมืองทั่วโลก ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  

(๙) สปป .ลาว มีพื้นท่ีปลูกพืชเชิงพาณิชย์ได้หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ยาง อ้อย ฯลฯ ซึ่ง
สามารถน าเข้ามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

(๑๐)  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง  ซึ่งท าให้จังหวัดหนองคายสามารถป ลูกพืชได้
หลากหลายชนิด  
และเกือบทุกฤดูกาล 



จังหวัดหนองคาย 
๓๒ 

1.1.2.2. อุปสรรค (Threat) 
(๑) ในยุคการค้าเสรีมีการย้ายฐานการลงทุนเข้ามาในพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)  

เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันสูงมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนธุรกิจการค้าปลีก -ค้าส่ง เข้ามา
แข่งขันกับร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ขนาดเล็กมากยิ่งขึ้น 

(๒) ประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบการปกครองแตกต่างกับประเทศไทย  ท าให้เกิดปัญหา  และ
อุปสรรคในด้านต่างๆ  เช่น หลักเกณฑ์การติดต่อค้าขายของประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน
รวมทั้งขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร มีปัญหา ด้านกฎหมาย ขั้นตอน ระเบียบ  เงื่อนไขไม่เป็นสากล 
เป็นเหตุให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าขายระหว่างจังหวัดกับประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม จีน   

(๓) ภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง และพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น  ประชาชนต้อง
รับภาระค่าครองชีพที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) เกิดปัญหาพ้ืนที่น้ าท่วม /แห้งแล้งซ้ าซาก  และปัญหาการ กัดเซาะตลิ่งตามล าน้ าโขง  
ปัญหาภัยธรรมชาติและต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึนสูงท าให้เกษตรกรประสบปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ 

(๕) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก (ยุโรป) ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทยท า
ให้การเติบโตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย 

(๖) การแพร่กระจายโรคจากคนและสัตว์และพืชอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของคน สัตว์
หรือพาหะอ่ืนๆในยุคโลกาภิวัตน์ อาจส่งผลต่อด้านอุตสาหกรรมการผลิต และการท่องเที่ยว 

(๗) ชายแดนจังหวัดหนองคายเอื้ออ านวยต่อการส่งผ่านน าเข้า -ส่งออก ยาเสพติด แรงงาน
ต่างด้าวสินค้าผิดกฎหมายรวมทั้งการค้าประเวณีตามแนวชายแดน 

(๘) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เช่น  
ภาวะโลกร้อนการละลายของน้ าแข็งขั้วโลก การขาดแคลนพลังงานฯลฯ   

(๙) ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  บางครั้งส่งผลต่อการลงทุนรายย่อยและอาจส่งผลต่อความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและความม่ันคง 

(๑๐)  เกิดความขัดแย้งด้านการเมือง ความคิดเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจตลอดจนความ
น่าเชื่อถือในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 

 
1.2. การวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
 ในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่เปูาหมาย หลักการและวิธีการที่นิยมใช้กันก็คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก หรือตารางความสัมพันธ์ของ SWOT (TOWS 
Matrix) ซึ่งในการวิเคราะห์ตารางความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถก าหนดวิธีการด าเนินงาน หรือท่ีเรียกว่า กล
ยุทธ์ ออกมาเป็นประเด็นในการด าเนินงาน  
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1.3. การก าหนดต าแหน่งในการพัฒนา 

ระดับนานาชาติ ระดับอาเซียน ระดับประเทศ 
ระดับ

ภายในประเทศ 
    

    

 
 
 
1.4. สรุปเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดหนองคาย 

จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของจังหวัดหนองคาย รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ จุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค 
ตลอดจนการวิเคราะห์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหนองคาย พบว่า จังหวัดหนองคายซึ่งเป็น
เมืองชายแดน ติดกับ สปป.ลาว มีโอกาสในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และมีโอกาสขยายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้ได้ข้อสรุปหรือเปู าหมายสุดท้ายของการพัฒนาจังหวัดหนองคาย คือ   “เมืองน่าอยู่ 
เปิดประตูสู่อาเซียน” 

1.5. กลยุทธ์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix) 

จากเปูาหมายของการพัฒนาจังหวัดหนองคายและการวิเคราะห์ศักยภาพท าให้สามารถสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเพ่ือมุ่งสู่เปูาหมายสุดท้ายหรือ ที่เรียกกันว่า วิสัยทัศน์ นั้นสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่ง
สู่ ประชาคมอาเซียน  

     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับเมืองน่าอยู่และ
ประต ู       

                    สู่อาเซียน  
     กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการผลิต และการบริการ 
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     กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมตามฤดูกาล 
     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  
     กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรภาครัฐและนักลงทุนเกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎหมายในการเข้า

ร่วม 
                    ประชาคมอาเซียน  
     กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่    
     กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเครือข่ายการควบคุมและปูองกันโรคแบบบูรณาการ  
     กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
     กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับสถาบันการศึกษาให้เข้าสู่ระดับสากล  
     กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
     กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข   
     กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนว
ชายแดน 
     กลยุทธ์ที่ ๒ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
    กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ  
    กลยุทธ์ที่ ๒ ผลักดันจังหวัดหนองคายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดหนองคาย 
๓๕ 

 

 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาจังหวัด 
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วิสัยทัศน์ 
“เมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน” 

พันธกิจ  
  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ื อรองรับเมืองน่าอยู่และประตูสู่
อาเซียน 

          (๒) พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(๓) พัฒนาและยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น 
(๔) พัฒนาความสัมพันธ์ และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 
(๕) พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 

ค่านิยม 5 รัก 
     ๑. รักสะอาด : ตระหนักในการรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดของบ้านบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยและสถานที่อ่ืนๆ  
     ๒. รักสุขภาพ   : ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและเหมาะสม รับประทานอาหารให้ครบ  5 
หมู่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  
     ๓. รักสิ่งแวดล้อม : ไม่ตัดไม้ท าลายปุา สร้างปุาชุมชนและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ  
     ๔. รักษาวินัย : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เช่น กฎจราจร  
     ๕. รักสามัคคี : สร้างความสามัคคีในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ 
                                         การบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

เปูาประสงค์ 
 (๑) เพ่ือให้การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมีมาตรฐาน 
 (๒) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 (3) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตด้านการเกษตร  
 (4) เพ่ือความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน  
 (5) เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
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กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน  

       กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับเมืองน่าอยู่และ   
                     ประตูสู่อาเซียน  
       กลยุทธ์ที่ ๒   เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการผลิต และการบริการ 
       กลยุทธ์ที่ ๓   ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมตามฤดูกาล 
       กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
       อาเซียน  
       กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาบุคลากรภาครัฐและนักลงทุนเกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎหมายในการเข้า  
                      ร่วมประชาคมอาเซียน  
       กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่    
       กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างเครือข่ายการควบคุมและปูองกันโรคแบบบูรณาการ  
       กลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
       กลยุทธ์ที่ ๓   ยกระดับสถาบันการศึกษาให้เข้าสู่ระดับสากล  
       กลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
       กลยุทธ์ที่ ๕   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
       กลยุทธ์ที่ ๑   เพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข   
       กลยุทธ์ที่ ๑   สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนว                      
                     ชายแดน 
       กลยุทธ์ที่ ๒  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน  

       ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
       กลยุทธ์ที่ ๑   ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ  
       กลยุทธ์ที่ ๒   ผลักดันจังหวัดหนองคายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ  

 

ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมาย 
(๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการและหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
(๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 5 
(๓) จ านวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ความสุขมวลรวมเพ่ิมข้ึน ค่าเปูาหมาย 10 หมู่บ้าน ต่อปี   
(๔) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
     ค่าเปูาหมายระดับ 5 
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(5) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ค่าเปูาหมายร้อยละ 3 ต่อปี 
(6) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแปลง /ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ค่าเปูาหมาย         

ร้อยละ 2  
(7) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP ภาคการเกษตร ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 3  
(8) ร้อยละท่ีลดลงของคดีอุกฉกรรจ์  
(๙) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85  
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จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีประวัติยาวนาน เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็น
จังหวัดชายแดน  เป็นประตูสู่อาเซียน มีจุดผ่อนปรนจ านวนมาก และมีด่านถาวรที่เป็นมาตรฐานสากล  มี
ส านักงานการค้าชายแดน และส านักงานการค้าต่างประเทศตั้งอยู่ในจังหวัด  เอ้ือต่อการส่งเสริมด้านการค้า
ชายแดนระหว่างจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  มีมูลค่าการค้าชายแดน  (มูลค่าน าเข้าและส่งออกรว มกัน) กับ 
สปป .ลาว  ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับ  สปป .ลาว มีที่ตั้งตรงข้ามกับนครหลวง
เวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชายแดนทอดยาวตามล าน้ าโขงเป็นระยะทางประมาณ  
๒๑๐.๖๐ กิโลเมตร  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม มีปริมาณน้ าจากแม่น้ าโขงเพี ยงพอในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและ
ยังเหมาะสมในการท าการประมงซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและรวบรวมพันธุ์ปลาน้ าจืดของกลุ่ม
จังหวัด  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประเพณี  วัฒนธรรม และศาสนาที่ส าคัญ เช่น วังน้ ามอก บั้งไฟพญานาค  วัด
หลวงพ่อพระใส วัดศรีชมพูองค์ตื้ อ วัดอรัญบรรพต วัดหินหมากเปูง  แหล่งโบราณคดีโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ 
และมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ หลวงปูุเทศก์ และหลวงปูุเหรียญ  เป็นต้น มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค  (ขึ้น ๑๕ 
ค่ า เดือน ๑๑) ตามล าน้ าโขง เช่น อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอโพนพิสัย  อ าเภอรัตนวาปี  ท าให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี  ตลอดจนการสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้กระป๋อง   เช่น มะเขือเทศ  ข้าวโพดหวาน   ที่มีก าลังการผลิตมากที่สุดในภาคอีสาน  
และมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ยางแท่ง 

จากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
ซึ่งจะสมบูรณ์  ภายใน ปี 2558 และการพัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงจากประเทศจีน  พม่า ไทย  ลาว 
เวียดนาม  มาเลเซียและสิงค์โปรรวมทั้งเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก  (East-West 
Economic Corridor :EWEC)  ช่วยส่งเสริมทั้งการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  และมีความร่วมมือในกลุ่ม
ประเทศที่อยู่ในพื้นท่ี Great Mekong Sub region (GMS) (ประเทศท่ีอยู่ในลุ่มแม่น้ าโขง ไทย จีน พม่า ลาว และ
กัมพูชา) โดยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับ สปป.ลาว และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ลาว-เวียดนาม-จีน-กัมพูชา ช่วยส่งเสริมทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย สนับสนุน  และส่งเสริมการท าการค้าและยกระดับการแข่งขันใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและ “ครัวไทย สู่ครัวโลก”รวมทั้งส่งเสริมอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนมีการก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและกระทรวง
อุตสาหกรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคายควรมีทิศทางเป็นเศรษฐกิ จสร้างสรรค์รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

จังหวัดหนองคายยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและประชาชนที่ยังขาดความรู้และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและการบริการ 
การสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรกรรม ยังไม่มีความชัดเจน  เนื่องจากเกษตรกรขาดการรวมตัวที่เข้มแข็ง 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องปัญหาความยาวของอาณาเขตพ้ืนที่ชายแดน
ตามล าน้ าโขงส่งผลกระทบต่อสินค้าหนีภาษี  การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การลักลอบ ค้าสัตว์ปุา ตลอดจน
แรงงานต่างด้าวและปัญหาการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย  และยาเสพติดและลักลอบเข้าเมืองของคนต่าง
ด้าว ขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ีส าหรับแรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร  และขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร ประกอบกับประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบการปกครองแตกต่างกับประเทศไทย  ท าให้เกิดปัญหา  และ
อุปสรรคในด้านต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การติดต่อค้าขายของประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนรวมทั้ง
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ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร มีปัญหา ด้านกฎหมาย ขั้นตอน ระเบียบ  เงื่อนไขไม่เป็นสากล เป็นเหตุให้เป็น
อุปสรรคต่อการค้าขายระหว่างจังหวัดกับประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม จีน   

จากผลการวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของจังหวัดหนองคาย รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ จุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค 
ตลอดจนการวิเคราะห์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหนองคาย พบว่า จังหวัดหนองคายซึ่งเป็น
เมืองชายแดน ติดกับ สปป.ลาว มีโอกาสในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และมีโอกาสขยายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้ได้ข้อสรุปหรือเปูาหมายสุดท้ายของการพัฒนาจังหวัดหนองคาย คือ   “เมืองน่าอยู่ 
เปิดประตูสู่อาเซียน”  ในแผนพัฒนาจังหวัดหนองคายประจ าปี  พ.ศ.25557–2560 เป็นแผนพัฒนาจังหวัด
ฉบับที่ 2 เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดหนองคายสู่การเติบโต และเป็นสังคมแห่งคุณภาพและความสุขอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


