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                                จังหวดัหนองคายจังหวดัหนองคาย  

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 
สภาพท่ัวไป 
 หนองคาย เมืองชายแดนริมฝัง่แม่น ้าโขง เป็นประตูสูเ่มืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมสีะพานมิตรภาพไทย-ลาวเช่ือมระหว่างสองประเทศจังหวัด
หนองคายอยูห่่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร มเีนื อทีป่ระมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,891,583 ไร่ ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื นที่ติดแม่น ้าโขงมากที่สุดเป็นระยะทาง 210.60 กิโลเมตร ความกว้าง
ของพื นที่ทีท่อดขนานไปตาม ล้าน ้าโขงโดยเฉลี่ย 20-25 กิโลเมตร  เหมาะแก่การท้าเกษตรกรรมและประมง   
น ้าจืด ทั งยงัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญ สามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งลาวได้โดยสะดวก มีวัดวาอาราม
และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ โรงแรมที่พกัทีส่ะดวกสบาย หลากหลายไปด้วยอาหารและสินค้าของ
ฝาก ล้วนเป็นเสน่ห์ดงึดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนเมืองรมิโขงแห่งนี   
 
หนองคาย เมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก 
      นิตยสาร Modern  Maturity  ของสหรัฐอเมรกิา  จัดใหห้นองคายเป็นเมืองน่าอยูล่้าดับที่ 7  ของ
โลก ส้าหรับคนวัยเกษียณชาวอเมริกัน  จากการส้ารวจ 40 เมืองทั่วโลก โดยอาศัยตัวชี วัด 12 ตัว คือ 
ภูมิอากาศ    ค่าครองชีพ วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค การคมนาคม บรกิารทางการแพทย ์
สภาพแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง และการเข้าถึงเทคโนโลย ี
 
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดหนองคาย คือ พญานาค 
ตราประจ าจังหวัด คือ รูปก่อไผ่และหนองน ้า มีภูเขาหัวน ้าอุ่นอยู่เบื องหลงั เพราะที่ตั งเมืองหนองคายนี เดิม
ช่ือ    
                            บ้านไผ่ มีกอไผ่อยู่ทั่วไปและมีหนองน ้าใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า หนองคาย 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด  ได้แก่  ดอกชิงชัน (Dalbergia oliveri) 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด    ได้แก่   ต้นชิงชัน (Dalbergia oliveti)          
ลักษณะรูปร่างของจังหวัดหนองคาย ลักษณะรูปร่างของจงัหวัดหนองคายมีรปูร่างคล้ายกบั “รปูตัว V” 
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ค าขวัญประจ าจังหวัด   วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพอ่พระใส สะพานไทย-ลาว 
วิสัยทัศน์จังหวัดหนองคาย  หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรม รุง่เรือง เมืองท่องเที่ยวลุม่น ้าโขง” 
 
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   แม่น ้าโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ติดกับอ้าเภอปากคาด และอ้าเภอโพนพสิัย จงัหวัดบึงกาฬ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ติดต่อกับอ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ติดต่อกับอ้าเภอบ้านม่วง จงัหวัดสกลนคร อ้าเภอเพ็ญ อ้าเภอสร้างคอม 
                                            อ้าเภอบ้านดุง  อ้าเภอนายูง และอ้าเภอบ้านผือ จงัหวัดอุดรธานี 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดหนองคายด้านทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า  ทิศตะวันออกเป็นทีสู่งและป่าโปรง่ ทิศตะวันตก 
ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและป่าติดต่อกันถึงเขตจงัหวัดเลย ส่วนทิศใต้เป็นทีสู่งมีระดบัความสูงโดยเฉลี่ย1,200 
ฟุต 
จากระดบัน ้าทะเล  มจีุดผ่านแดนไป สปป.ลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2  จุด และจุดผ่อนปรน 4 
จุด  จุดผ่านแดนที่ส้าคัญและเป็นสากล  คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว   ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย-ไทย-
สปป.ลาว ร่วมมอืกันสร้างและเป็นประตูไปสู่อินโดจีนลกัษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสงู แยกได้เป็น 4 
บริเวณ คือ 

1. พ้ืนท่ีค่อนข้างราบ  ได้แก่  เขตอ้าเภอเมืองหนองคาย อ้าเภอท่าบ่อ และอ้าเภอศรเีชียงใหม่ ซึ่งใช้
ประโยชน์ในการท้านา และปลกูพืชบรเิวณริมน ้าโขง 

2. พ้ืนท่ีเป็นคลื่นลอนลาด  กระจายอยู่ทุกอ้าเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทีท่้านาและปลูกพืชไร่ 
พืชสวนและป่าธรรมชาติ 

3. พ้ืนท่ีเป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ  เช่น  ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขต
อ้าเภอสังคม 

4. สภาพพ้ืนท่ีเป็นภูเขาท่ีมีความสูงชัน  จากระดับน ้าทะเลตั งแต่ 200 เมตร เป็นบริเวณเทือกเขา
ต่างๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอ้าเภอสงัคม 
 
ลักษณะภูมิอากาศ  

ลั กษ ณ ะอาก าศจั ดอยู่ ใน จ้ าพ วกฝนแถบร้ อนแล ะ  แห้ งแล้ ง  (ธ .ค .-ม .ค .) ในฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่้าสุด  ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2


93 
 

ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ น อย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อน
จัดในเดือน เมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลงและในเดือน
ตุลาคม อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น  

อุณหภูมิ 
ต่้าสุดรายปี 10.0 องศาเซลเซียส  
สูงสุดรายปี 41.2 องศาเซลเซียส  
เฉลี่ยรายปี 27.2 องศาเซลเซียส  
ปริมาณน ้าฝนทั งปี 1,787.2 มิลลิเมตร 

 
 

การปกครองและประชากร 
 
 เทศบาลเมืองหนองคาย  จัดตั งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั ง
เทศบาลเมืองหนองคาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 79 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478) มีพื นที่
ประมาณ 4.50 ตารางกิโลเมตร ต่อมาคงเหลือประมาณ 3.20 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากเขตเทศบาลส่วนหนึ่ง
ติดกับแม่น ้าโขง เมื่อถึงฤดูฝนระดับน ้าขึ นสูงและเช่ียวมาก เป็นเหตุให้ริมตลิ่งพังลงน ้าโขง   แต่ปัจจุบันได้
แก้ปัญหาโดยการสร้างเข่ือนพนังกั นน ้าแล้ว  

จังหวัดหนองคาย มีพื นที่ทั งหมด 3,026,534 ตารางกิโลเมตร ได้แบ่งการปกครองออกเป็นดังนี         
- การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ้าจังหวัด 35 หน่วยงาน  

อ้าเภอ 9 อ้าเภอ ต้าบล 62 ต้าบล หมู่บ้าน 678 หมู่บ้าน 
- การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหาร

ส่วนต้าบล 48 แห่ง เทศบาล 19 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต้าบล 17แห่ง 
จ้านวนประชากร รวมทั งสิ น 912,937 คน เป็นชาย 458,891 คน เป็นหญิง 454,046 อ้าเภอที่มี

จ้านวนประชากรมากที่สุด คือ อ้าเภอเมืองหนองคาย และอ้าเภอที่มีจ้านวนประชากรน้อยที่สุด คือ อ้าเภอ   
โพธ์ิตาก  
 1.  อ้าเภอเมืองหนองคาย (Mueang Nong Khai) 2.  อ้าเภอท่าบ่อ (Tha Bo) 
 3.  อ้าเภอโพนพิสัย (Phon Phisai)  4.  อ้าเภอศรีเชียงใหม่ (Si Chiang Mai) 
 5.  อ้าเภอสังคม (Sangkhom)   6.  อ้าเภอสระใคร (Sakhrai) 
 7.  อ้าเภอเฝ้าไร่ (Fao Rai)   8.  อ้าเภอรัตนวาปี (Rattanawapi) 
 9.  อ้าเภอโพธ์ิตาก (Pho Tak) 
 



94 
 

การปกครองส่วนท้องถิน่การปกครองส่วนท้องถิน่  

มีจ้านวนทั งสิ น 67 แห่ง แบ่งออกเป็นเทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต้าบล 17 แห่ง และ องค์การ
บรหิารส่วนต้าบล 48 แห่ง โดยเทศบาลสามารถจ้าแนกได้ตามพื นที่ดังนี  

อ้าเภอเมืองหนองคาย 

• เทศบาลเมอืงหนองคาย 

• เทศบาลต้าบลเวียงคุก 
• เทศบาลต้าบลหนองสองหอ้ง 

• เทศบาลต้าบลหาดค้า 
• เทศบาลต้าบลโพธ์ิชัย 
• เทศบาลต้าบลกวนวัน 

• เทศบาลต้าบลวัดธาตุ 
• เทศบาลต้าบลปะโค 
• เทศบาลต้าบลบ้านเดือ่ 

อ้าเภอท่าบ่อ 

• เทศบาลเมอืงท่าบ่อ 

• เทศบาลต้าบลโพนสา 
• เทศบาลต้าบลบ้านถ่อน 
• เทศบาลต้าบลกองนาง 

อ้าเภอโพนพสิัย 

• เทศบาลต้าบลโพนพสิัย 

• เทศบาลต้าบลสร้างนางขาว 

อ้าเภอศรีเชียงใหม ่

• เทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม ่
• เทศบาลต้าบลหนองปลาปาก 

อ้าเภอสังคม 

• เทศบาลต้าบลสงัคม 

อ้าเภอเฝ้าไร ่

• เทศบาลต้าบลเฝ้าไร ่

 
 

การคมนาคม 
 
ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดยประมาณ คือ 
จังหวัดนครราชสมีา 364 กิโลเมตร  จังหวัดนครพนม  293     กิโลเมตร 
จังหวัดอุดรธานี   54 กิโลเมตร  จังหวัดเลย  202     กิโลเมตร
จังหวัดสกลนคร  218 กิโลเมตร  จังหวัดบึงกาฬ  136     กิโลเมตร  
จังหวัดสระบุร ี  547 กิโลเมตร  กรุงเทพมหานคร  615     กิโลเมตร 
จังหวัดขอนแก่น           175     กิโลเมตร   จังหวัดหนองบัวล้าภู      102    กิโลเมตร  
ระยะทางจากอ้าเภอเมืองไปยงัอ้าเภอใกลเ้คียง โดยประมาณ คือ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
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อ้าเภอท่าบ่อ  27 กิโลเมตร  อ้าเภอโพนพสิัย   45       กิโลเมตร 
อ้าเภอศรีเชียงใหม่   57 กิโลเมตร  อ้าเภอสังคม   95       กิโลเมตร 
อ้าเภอสระใคร  27 กิโลเมตร  อ้าเภอเฝ้าไร ่   71       กิโลเมตร 
อ้าเภอรัตนวาป ี  71   กิโลเมตร  อ้าเภอโพธ์ิตาก   77  กิโลเมตร 
อ้าเภอเซกา            228 กิโลเมตร  อ้าเภอบึงโขงหลง            238     กิโลเมตร 
อ้าเภอศรีวิไล            163     กิโลเมตร  อ้าเภอพรเจริญ             182     กิโลเมตร
อ้าเภอบุ่งคล้า  26 กิโลเมตร  อ้าเภอปากคาด     90     กิโลเมตร 
รถยนต์ 
 

จากกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีบริเวณหลัก
กิโลเมตร ที่  107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จนไปถึง หนองคายรถโดยสารประจ้าทาง สถานีขนส่งหนองคาย มีบริการรถ
โดยสารประจ้าทางทั งรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ทั งรถที่มาจากกรุงเทพฯ และจากหนองคายไปยัง
จังหวัดต่างๆ เช่น 
สาย 23 กรุงเทพฯ - หนองคาย ของ ชาญทัวร์ แอร์อุดร เชิดชัยทัวร์ 407 พัฒนา บุษราคัมทัวร์  ประเสริฐทัวร์   
สาย 590 หนองคาย - ระยอง ของ 407 พัฒนา 
สาย 507 หนองคาย - เลย 
สาย 224 อุดรธานี - หนองคาย - นครพนม 
สาย 221 หนองคาย - อุดรธานี 
สาย 776 หนองคาย - ภูเก็ต ของชาญประเสริฐทัวร ์
 
สาย 809 หนองคาย-อุดรธานี – หนองบัวล้าภู – ชัยภูมิ – ชองชัยภูมิจงเจริญขนส่ง 
สาย 835 อุดรธานี – หนองคาย -ปากคาด 
บริษัท นครชัยแอร์ จ้ากัด กรุงเทพ - หนองคาย หนองคาย-กรุงเทพ ใหบ้รกิารรถ NCA First Class 15 เมตร 
และอื่นๆ 
 
รถโดยสารระหว่างประเทศ 
สายที่ 1 หนองคาย - เวียงจันทน์ บริการโดย บริษัท ขนสง่ จ้ากัด 
สายที่ 9 อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง บริการโดย บริษัท ขนส่ง จ้ากัด 
 
รถไฟ 
การรถไฟแหง่ประเทศไทยมีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ - หนองคาย ทุกวัน โดยออกจากสถานีหนองคายไปยัง
อุดรธานี ขอนแก่น และกรงุเทพฯ วันละ 3 เที่ยว สถานีรถไฟหนองคาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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การคมนาคมในตัวจังหวัดหนองคาย 
รถสองแถว มีหลายสาย คิดค่าโดยสารตามระยะทาง 
รถสามล้อเครื่อง คิดค่าโดยสารตามระยะทาง (เป็นรถเหมา) 
แท็กซี่ คิดค่าโดยสารตามระยะทางบนมิเตอร ์
รถตู้  มีรถตู้ให้บริการจากตัวเมอืงหนองคาย คิดค่าโดยสารตามระยะทาง 
 
เครื่องบิน 
ต้องลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีจากนั นต่อรถเข้าจงัหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร 
 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีส าคัญ   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว ททท. โทร. 042-421326 , 042-421326        
(อยู่ภายในบรเิวณศูนย์ราชการ จ.หนองคาย)   
สถานีต้ารวจภูธร โทร. 042-411021, 042-411021 ,042-411071,042-411071       
โรงพยาบาลหนองคาย โทร. 042-413456-8  
โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา โทร. 042-46 5201,042-465201        
สถานีขนส่ง บ.ข.ส. โทร. 042-411612  ,042-411612        
ประชาสมัพันธ์จงัหวัด โทร. 042-412110,042-412110        
ส้านักงานจังหวัด โทร. 042-411778 , 042-411778        
ด่านศุลกากร โทร. 042-411518, 042-42 1207  
กองก้ากบัการตรวจคนเข้าเมือง โทร. 042-411605  
สถานีรถไฟหนองคาย โทร. 042-411637 , 042-411592 

 

ประวัติเมืองหนองคาย 
 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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เมืองหนองคายมีช่ือปรากฏอยู่ในพงศาวดารล้านช้างตลอดยุคสมัย ดังเช่นปรากฏเป็นช่ือเมืองเวียงคุก 
เมืองปะโค เมืองปากห้วยหลวง (อ้าเภอโพนพิสัยในปัจจุบัน) และนอกจากนี ยังปรากฏในศิลาจารึกจ้านวนมาก
ที่กษัตริย์แห่งเวียงจันทน์ได้สร้างไว้ในบริเวณจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะเมืองปากห้วยหลวงเป็นเมือง
ลูกหลวง นอกจากนี ในรัชสมัยพระเจ้าวรรัตนธรรมประโชติฯ พระราชโอรสในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้ตั ง
สมเด็จพระสังฆราชวัดมุจลินทรอารามอยู่ที่เมืองห้วยหลวง และยังพบจารึกที่วัดจอมมณี ลงศักราช พ.ศ. 
2098 จารึกวัดศรีเมือง พ.ศ. 2109 จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2151 เป็นต้น นอกจากนี ยังพบโบราณสถาน
อิทธิพลล้านช้างจ้านวนมาก เช่น พระธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะพระธาตุบังพวน สร้างก่อน พ.ศ. 2106 จารึกวัด
ถ ้าสุวรรณคูหา (อ้าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล้าภู) ลงศักราช พ.ศ. 2106 กล่าวถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช ได้อุทิศข้าทาสและที่ดินแก่วัดถ ้าสุวรรณคูหา และได้สร้างพระพุทธรูปไว้ที่พระธาตุบังพวนอีกด้วย 

เมื่อ พ.ศ. 2322 กองทัพสมเด็จพระเจา้กรงุธนบุรไีด้ชัยชนะกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์แล้ว หัวเมือง
หนองคายยังอยู่ ใต้ความควบคุมของเวียงจันทน์ เช่นเดิมหลั งกรณี เจ้ าอนุวงศ์  พ.ศ. 2369 – 2370              
ฝ่ายกรุงเทพฯ มีนโยบายอพยพผู้คนมาฝั่งภาคอีสานจึงยุบเมืองเวียงจันทน์ปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ชาวเมือง
เวียงจันทน์บางส่วนก็อพยพมาภาคกลางและบางส่วนก็อยู่ที่บริเวณเมืองเวียงคุก เมืองปะโค (อ้าเภอเมือง
หนองคายในปัจจุบัน) เมื่อจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้ว เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึงกราบบังคมทูลพระกรุณา
ให้ท้าวสุวอ (บุญมา) เป็นเจ้าเมือง ยกบ้านไผ่ (ละแวกเดียวกับเมืองปะโคเมืองเวียงคุก) เป็นเมืองหนองคาย 
ท้าวสุวอเป็น "พระปทุมเทวาภิบาล" เจ้าเมืองคนแรก มีเจ้าเมืองต่อมาอีก 2 คน คือ พระปทุมเทวาภิบาล    
(เคน ณ หนองคาย) ผู้เป็นบุตรและพระยาปทุมเทวาภิบาล (เสือ ณ หนองคาย) ผู้เป็นหลาน 

เมื่อ พ.ศ. 2428 เกิดสงครามปราบฮ่อครั งที่สองในบริเวณทุ่งไหหิน (ทุ่งเชียงค้า) พวกฮ่อก้าเริบตีมา
จนถึงเวียงจันทน์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวศึกฮ่อ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมขณะด้ารงพระอิสริยศ
เป็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพปราบฮ่อครั งนั นจนพวกฮ่อแตกหนี และสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อไว้
ที่เมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2429 ต่อมา พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมด้ารงต้าแหน่งข้าหลวงมณฑลลาวพวน 
(ภายหลังเปลี่ยนเป็นมณฑลอุดร) ได้ตั งที่ท้าการที่เมืองหนองคาย ครั นเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ไทยถูก
ก้าหนดเขตปลอดทหารภายในรัศมี 50 กิโลเมตรจากชายแดน จึงย้ายกองบัญชาการมลฑลลาวพวนมาตั งที่
ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%A3.%E0%B8%A8._112
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครอง
พื นที่ขึ นโดยให้ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2458 กระทรวงมหาดไทยจึงได้
มีค้าสั่งสถาปนาเมืองข้าหลวงปกครอง ซึ่งต่อมาเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด และในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัด
ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ้าเภอ หนองคายจึงได้รับการยกฐานะขึ นเป็นจังหวัด 

ในปี พ.ศ. 2554 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชบัญญัติตั ง
จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554) มีผลบังคับตั งแต่วันที่ 
23 มีนาคม 2554 โดยให้แยกอ้าเภอบึงกาฬ อ้าเภอปากคาด อ้าเภอโซ่พิสัย อ้าเภอพรเจริญ อ้าเภอเซกา 
อ้าเภอบึงโขงหลง อ้าเภอศรีวิไล และอ้าเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย ไปตั งเป็นจังหวัดบึงกาฬ 

 
ตราประจ้าจังหวัด คือ รูปก่อไผ่และหนองน ้า มีภูเขาหัวน ้าอุน่อยู่เบื องหลัง เพราะที่ตั งเมืองหนองคายนี เดิมช่ือ 
บ้านไผ่ มีกอไผ่อยู่ทั่วไปและมีหนองน ้าใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า หนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

ตราประจ าจังหวัดหนองคาย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC

