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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหนองคาย 

 

คำขวัญจังหวัดหนองคาย  “วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว”              
จังหวัดหนองคาย  เมืองชายแดนริมฝ่ังแม่น้ำโขง  เป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์  เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป. ลาว)  โดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  เช่ือม
ระหว่างสองประเทศ  จังหวัดหนองคาย  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  615  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  
3,026.534  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1,891,583  ไร่  คิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ  0.59  ของ
พื้นท่ีท้ังประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีค่อนข้างราบมีพื้นท่ีเป็นคล่ืนลอนลาดและเป็นภูเขาท่ีมีความสูง
ชันจากระดับน้ำทะเลต้ังแต่  200 เมตร  อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  กำแพงนครเวียงจันทน์เขตเมืองหลวงของสาธารณรัญ 
                                            ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  อำเภอเพ็ญ  อำเภอสร้างคอม  

        อำเภอบ้านดุง  อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย มีลักษณะทอดยาวตามลำน้ำโขง โดยท่ัวไปเป็นที่ราบ

สูง แยกได้เป็น 4 บริเวณ คือ  
1)  พื้นท่ีค่อนข้างราบ  ได้แก่  อำเภอเมืองหนองคาย  อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่   

 2)  พื้นท่ีเป็นคล่ืนลอดลอน  กระจายอยู่ทุกอำเภอเป็นหย่อม ๆ  
3)  พื้นท่ีเป็นคล่ืนลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ  เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ    
     พบใน เขตอำเภอสังคม  

 4)  สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาท่ีมีความสูงชันจากระดับน้ำทะเล  ต้ังแต่  200  เมตร เป็นบริเวณ 
       เทือกเขาต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอำเภอสังคม 
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  หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีอาณาเขตติดกับนคร
หลวงเวียงจันทน์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแม่น้ำโขงเป็น
เส้นกั้นเขตแดน  เป็นจังหวัดชายแดนท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษ  โดยมีพื้นท่ีทอดขนานยาวไปตามลำน้ำโขง  
มีความยาวทัง้ส้ิน  210.60  กิโลเมตร  ความกว้างของพื้นท่ีทอดขนานไปตามลำน้ำโขง  โดยเฉล่ีย
ประมาณ 20–25  กิโลเมตร  ช่วงท่ีกว้างท่ีสุดอยู่ท่ีอำเภอเฝ้าไร่และช่วงท่ีแคบท่ีสุดอยู่ท่ีอำเภอท่าบ่อ  
มีอำเภอท่ีอยู่ติดกับลำน้ำโขง  6  อำเภอ  คือ  อำเภอสังคม  อำเภอท่าบ่อ  อำเภอศรีเชียงใหม่  
อำเภอเมือง  อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี  มีอาณาเขตติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  คือ  แขวงเวียงจันทน์  นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงบอลิคำไซ 

จังหวัดหนองคาย  มีจุดผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  รวม   6  จุด  
เป็นจุดผ่านแดนถาวร  2  จุด และจุดผ่อนปรน  4  จุด  จุดผ่านแดนท่ีสำคัญและเป็นสากล  คือ  
ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย - ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวร่วมมือกันสร้างและเป็นประตูไปสู่อินโดจีน 
  เนื่องจากแม่น้ำโขงไหลผ่านอำเภอต่างๆ  เกือบทุกอำเภอ  จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เกษตรกรรม ราษฎรได้อาศัยแม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำท่ีใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค  โดยเฉพาะ
ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง  จะได้รับประโยชน์มากกว่าราษฎรท่ีอยู่ลึกเข้าไปจากแม่น้ำโขง  
นอกจากนี้สำนักงานพลังงานแห่งชาติ  ได้จัดต้ังสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ในพื้นท่ี 9  อำเภอ  รวมทั้งส้ิน  
82  สถานี  เพื่อทำการสูบน้ำจากแม่น้ำโขงและแหล่งน้ำอื่นๆ ข้ึนมาใช้เพื่อการเกษตรกรรม 

ลักษณะอากาศ 
จัดอยู่ในจำพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง  (ธ.ค. - ม.ค.)  ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ำสุด  ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม  ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม  เป็นช่วงเปล่ียนฤดู  อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม  และร้อน
จัดในเดือนเมษายน  ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  (มิ.ย.- ก.ค.)  อุณหภูมิโดยท่ัวไปจะลดลง  และใน
เดือนตุลาคม  อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น  อุณหภูมิต่ำสุดรายปีอยู่ท่ี  9.50  องศา
เซลเซียส  

อุณหภูมิสูงสุดรายปีอยู่ท่ี  40.60  องศาเซลเซียสเฉล่ียรายปีอยู่ท่ี  26.46  องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ำฝนท้ังปีอยู่ท่ี  1,843.6  มิลลิเมตรต่อป ี

เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดหนองคาย 
จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของจังหวัดหนองคาย  รวมทั้ง

การ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดแข็งกับโอกาส  จุดแข็งกับอุปสรรค  จุดอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อน
กับอุปสรรค ตลอดจนการวิเคราะห์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหนองคาย  พบว่า  
จังหวัดหนองคาย  ซึ่งเป็น เมืองชายแดน  ติดกับ สปป.ลาว  มีโอกาสในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
และมีโอกาสขยายความเจริญทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม  ทำให้ได้ข้อสรุปหรือเป้าหมายสุดท้ายของ
การพัฒนาจังหวัดหนองคาย  คือ “เมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน”  

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดท่ีมีประวัติยาวนาน เป็นส่วนหนึ่งท่ีสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย เป็นจังหวัดชายแดน เป็นประตูสู่อาเซียน มีจุดผ่อนปรนจำนวนมาก และมีด่านถาวรท่ีเป็น
มาตรฐานสากล มีสำนักงานการค้าชายแดน และสำนักงานการค้าต่างประเทศต้ังอยู่ในจังหวัด เอื้อต่อ
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การส่งเสริมด้านการค้า ชายแดนระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่าการค้าชายแดน 
(มูลค่านำเข้าและส่งออกรวมกัน)  กับ สปป.ลาว  ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดท่ีมีการค้าชายแดน
กับ สปป.ลาว มีท่ีต้ังตรงข้ามกับนครหลวง เวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ชายแดนทอดยาวตามลำน้ำโขงเป็นระยะทางประมาณ 210.60 กิโลเมตร  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  มี
ปริมาณน้ำจากแม่น้ำโขงเพียงพอในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและยังเหมาะสมในการทำการประมง 
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยศึกษาและรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืดของกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์  ประเพณี  วัฒนธรรม และศาสนาท่ีสำคัญ  เช่น  วังน้ำมอก  บั้งไฟพญานาค  วัดหลวงพ่อ
พระใส  วัดศรีชมพูองค์ต้ือ  วัดอรัญบรรพต  วัดหินหมากเป้ง  แหล่งโบราณคดีโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
และมีเกจิอาจารย์ช่ือดัง  คือ  หลวงปู่เทศก์และหลวงปู่เหรียญ เป็นต้น มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 
(ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 11) ตามลำน้ำโขง  เช่น  อำเภอศรีเชียงใหม่  อำเภอท่าบ่อ  อำเภอโพนพิสัย  
อำเภอรัตนวาปีทำให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี  ตลอดจนการสร้างมูลค่าให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้กระป๋อง  เช่น  มะเขือเทศ  ข้าวโพด
หวาน  ท่ีมีกำลังการผลิตมากท่ีสุดในภาคอีสานและมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  ยางแท่ง  
จากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะ
สมบูรณ์ ภายใน ปี 2558 และการพัฒนาระบบ Logistic เช่ือมโยงจากประเทศจีน พม่า ไทย ลาว 
เวียดนาม มาเลเซียและสิงค์โปรรวมทั้งเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East-
West Economic Corridor : EWEC) ช่วยส่งเสริมท้ังการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวและมีความ
ร่วมมือในกลุ่ม ประเทศท่ีอยู่ในพื้นท่ี Great Mekong Sub region (GMS) (ประเทศท่ีอยู่ในลุ่มแม่น้ำ
โขง ไทย  จีน  พม่า  ลาว และ กัมพูชา) โดยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับ
สปป.ลาว  และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค  ลุ่มน้ำโขง  ลาว - เวียดนาม - จีน - กัมพูชา ช่วยส่งเสริม
ท้ังการค้า  การลงทุนและการท่องเท่ียว  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย  สนับสนุนและส่งเสริมการทำ
การค้า และยกระดับการแข่งขันใน  ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนตลอดจนส่งเสริมการท่องเท่ียว
และ “ครัวไทย สู่ครัวโลก”  รวมทั้งส่งเสริมอาหาร  ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนให้
จังหวัดชายแดนมีการกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้มีการศึกษาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต  เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
หนองคาย  ควรมีทิศทางเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์รักษาส่ิงแวดล้อมและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

จังหวัดหนองคายยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและประชาชนท่ียังขาดความรู้และ
ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและ
การบริการ การสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรกรรม  ยังไม่มีความชัดเจน  เนื่องจากเกษตรกรขาดการ
รวมตัวท่ีเข้มแข็ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องปัญหาความยาวของ
อาณาเขตพื้นท่ีชายแดน ตามลำน้ำโขงส่งผลกระทบต่อสินค้าหนีภาษีการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด 
การลักลอบ  ค้าสัตว์ป่า  ตลอดจน  แรงงานต่างด้าวและปัญหาการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย
และยาเสพติดและลักลอบเข้าเมือง 
          ของคนต่างด้าว  ขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ีสำหรับแรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหารและ
ขาดแคลนแรงงานภาค การเกษตร  ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านมีระบบการปกครองแตกต่างกัน
ประเทศไทย  ทำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในด้านต่างๆ  เช่น หลักเกณฑ์การติดต่อค้าขายของ
ประเทศเพื่อนบ้านไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนรวมทั้ง ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร  มีปัญหา ด้าน
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“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โน้มนำสังคม” 

 

กฎหมาย ขั้นตอน ระเบียบ เงื่อนไขไม่เป็นสากล เป็นเหตุให้เป็น อุปสรรคต่อการค้าขายระหว่าง
จังหวัดกับประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม จีน 

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

แผนที่จังหวัดหนองคาย 

 
 

 


