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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 
 ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการป่าสงวน
แห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขตในจัดท าข้อมูล
พื้นฐาน 14 ช้ันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท าข้อมูลพื้นฐาน เช่น 
แนวเขต แผนที่ และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบรหิารจดัการอย่างเหมาะสม (Zoning) และเป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังนี้ 
 1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ใน
ต าบลผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ครอบคลุมพื้นที่ตามเขตการปกครอง 531 หมู่บ้าน 62 ต าบล 
9 อ าเภอ 
 2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

    2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง คือ 1) ป่าพานพร้าว 
และป่าแก้งไก่ เนื้อที่ประมาณ 309420.45 ไร่   
                  2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 8 ป่า คือ 1) ป่าโคกน้ าเค็มและป่าโคกดอนโพธ์ิ 
เนื้อที่ประมาณ  1435.80  ไร่ 2) ป่าเขือน้ า  เนื้อที่ประมาณ  312.50 ไร่ 3) ป่านายูง และป่าน้ าโสม เนื้อที่ประมาณ 
4092.77 ไร่ 4) ป่าบ้านจัน แปลงที่สอง เนื้อที่ประมาณ 6899.37 ไร่ 5) ป่าทุ่งหลวง เนื้อที่ประมาณ 
50,132.82 ไร่ 6) ป่าดงสีชมพูโพนพิสัย เนื้อที่ประมาณ 359866.42 ไร่ 7) ป่าดงหม้อทอง เนื้อที่ประมาณ 
313.83 ไร่ 8) ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม เนื้อที่ประมาณ  29.74 ไร่ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมี
ส่วนร่วม 

    2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดหนองคาย 9 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอเมืองหนองคาย 2) อ าเภอสังคม 3) อ าเภอศรีเชียงใหม่ 4) อ า เภอท่าบ่อ 5) อ าเภอโพนพิสัย  
6) อ าเภอโพธ์ิตาก และ 7) อ าเภอสระใคร 8) อ าเภอเฝ้าไร่ 9) อ าเภอรัตนวาปี (62 ต าบล 531 หมู่บ้าน) 
 3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 2,047,450.46 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่  สปก. เนื้อที่ 
594,634.47 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 732,503.70 ไร่  

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด  144,049.18  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.04  ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  139,368.47  ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 110,141.55  ไร่ พื้นที่ สปก. 
จ านวน 4,680.70 ไร่  

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ร้อยละ 2.72 ช้ันที่ 2 ร้อยละ 2.20 ช้ัน 3 ร้อยละ 3.37 ช้ันที่ 4 ร้อยละ 11.27 
ช้ันที่ 5 ร้อยละ  79.26 และแหล่งน้ า ร้อยละ 0.85 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 

6. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 35.78 ของพ้ืนท่ีศูนย์ฯ (พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 8.37 พื้นที่ป่า
เพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 26.70 พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 0.17 พื้นที่กันออก ร้อยละ 0.49)  

7. พื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 900 เมตร และต่ าสุด คือ 800 เมตร โดยอยู่ใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าโขง และลุ่มน้ าย่อย 8 ลุ่มน้ า ได้แก่ แม่น้ าโขงส่วนที่ 7 แม่น้ าโขงส่วนที่ 5 แม่น้ า
สงครามตอนบน ห้วยน้ าโสม แม่น้ าโขงส่วนที่ 6 ห้วยหลวง น้ าโมง น้ าสาย 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 

              8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
                   8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 147 ป่า แบ่งเนื้อทีต่ามป่า ดังนี้  
                   8.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 27 วัด มีพื้นที่  5,008-0-0 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  
             8.2 ข้อมูลแหล่งน้ า (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 

8.2.1 อ่างเก็บน้ า ขนาดกลาง จ านวน 5 อ่าง ขนาดเล็ก จ านวน 40 อ่าง  
8.2.2 ฝายคอนกรีต จ านวน 46 ฝาย สระ,หนอง,บึง จ านวน 4,417 คู,คลอง 27 

             8.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559) พื้นที่ถูกไฟไหม้ 
775 ไร่ มีการเข้าดับไฟ จ านวน 25 ครั้ง (http://www.dnp.go.th/forestfire) 
             8.4 ข้อมูลราษฎรถือครอง มีพื้นที่ในการถือครองที่ดิน 10 ราย จ านวน 29.10 ไร่  
             8.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ไดร้ับอนญุาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 46 ราย 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ต าบลบ้านม่วง ต าบลนางิ้ว ต าบลสังคม ต าบลแก้งไก่ ต าบลผาตั้ง และต าบลพระพุทธบาท มีพื้นที่ป่าเพื่อ
การอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวนมาก และมีพื้นที่ราษฎรถือครองจ านวนมาก จึงเห็นควรรีบ
ด าเนินการจัดการป่าคงสภาพที่เหลือ และจัดการสิทธิชุมชนในพื้นที่ให้ชัดเจน 
2. ควรรักษาและจัดการพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด  144,049.18  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.04 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  139,368.47 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน  110,141.55 ไร่ 
พื้นที่ สปก. จ านวน  4,680.70 ไร่) โดยท าแผนการจัดการร่วมกับชุมชนและท้องถ่ิน 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีตั้งส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จงัหวัดหนองคาย  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่6 (อุดรธานี) กรมป่าไม ้
ท่ีตั้ง ต าบลผาต้ัง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายชัชวาล  เอื้อสุวรรณ 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง  
โทรศัพท์/โทรสาร 0818720816 
E-mail   
Website www.forest.go.th 
 

     
ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 48Q) Lat-Long 
N (Y) = 1995233 Lat (Y) = 18.0276585 
E (X) = 220939 Long (X) = 102.3642782 

 
 
 
 
 

http://www.forest.go.th/
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นท่ีรับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 1. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จังหวัด
หนองคาย แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
              1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง  คือ 1) ป่าพานพร้าว 
และป่าแก้งไก่ เนื้อที่ประมาณ 309420.45 ไร่   
                  1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 8 ป่า คือ 1) ป่าโคกน้ าเค็มและป่าโคกดอนโพธ์ิ 
เนื้อที่ประมาณ  1435.80  ไร่ 2) ป่าเขือน้ า  เนื้อที่ประมาณ  312.50 ไร่ 3) ป่านายูง และป่าน้ าโสม เนื้อที่ประมาณ 
4092.77 ไร่ 4) ป่าบ้านจัน แปลงที่สอง เนื้อที่ประมาณ 6899.37 ไร่ 5) ป่าทุ่งหลวง เนื้อที่ประมาณ 
50,132.82 ไร่ 6) ป่าดงสีชมพูโพนพิสัย เนื้อที่ประมาณ 359866.42 ไร่ 7) ป่าดงหม้อทอง เนื้อที่ประมาณ 
313.83 ไร่ 8) ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม เนื้อที่ประมาณ  29.74 ไร่ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมี
ส่วนร่วม 

    1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดหนองคาย 9 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอเมืองหนองคาย 2) อ าเภอสังคม 3) อ าเภอศรีเชียงใหม่ 4) อ าเภอท่าบ่อ 5) อ าเภอโพนพิสัย 6) อ าเภอ
โพธ์ิตาก และ 7) อ าเภอสระใคร 8) อ าเภอเฝ้าไร่ 9) อ าเภอรัตนวาปี (62 ต าบล 531 หมู่บ้าน) 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
     2.1 สภาพป่าไม้เดิมเป็นป่าเบญจพรรณ สลับป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง เคยผ่านสัมปทานไม้มาแล้ว 
สภาพป่าจึงอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์มากนัก แต่ยังมีสภาพป่าอยู่เป็นหย่อมๆ สลับกับป่าที่เป็นไร่ร้าง มีชุมชน
แทรกอยู่รอบๆ ในพื้นที่ป่า พันธ์ุไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้ยาง (Dipterocarcarpus alatus Roxb. Ex G.Don)
ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa Craib) ตะแบก (Lagerstroemia 
duperreana Pierre) ติ้ว (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f.ex) ชิงชัน (Dalbergia 
oliveri Gamble) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) รัง  (Shorea siamensis Miq.) เหียง (Dipterocarpus 
obtusifolius Teijsm. ex Miq.) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) นนทรีป่า (Peltophorum 
dasyrrhachis (Miq.) Kurz) ไผ่ต่างๆ ฯลฯ   
    2.2 สัตว์ป่า ไม่ปรากฏพบสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นประเภทสัตว์เล็กๆ จ าพวกนก กระรอก 
(Collosciurus finlaysonii (Horsfield,1824)) กระแต แมลงต่างๆ  
    2.3 มีล าห้วยที่ส าคัญ คือ ห้วยน้ าพร้าว ห้วยน้ าฮวย ห้วยไซงัว ห้วยน้ าทอน ฯลฯ ซึ่งเป็นล าห้วย
สาขาลุ่มน้ าโมง ลุ่มน้ าที่ส าคัญไหลลงสู่แม่น้ าโขง ซึ่งแต่ละล าห้วยมีน้ าไหลตลอดปี 
    2.4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น น้ าตกธารทอง 
น้ าตกธารทิพย์ น้ าตกน้ าพร้าว ผาตากเสื้อ (ชมวิวทิวทัศน์) น้ าเพียงดิน ภูเขาทอง (แหล่งแร่โบราณ) และ 
Home stay บ้านวังน้ ามอก (ติดอันดับความนิยมของ ททท.) 
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2.1 ข้อมูลพื้นที่แบง่ตามเขตการปกครอง 
     2.1.1 ต าบล  

จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

หนองคาย กิ่งอ.เฝ้าไร ่ วังหลวง 12,618 19,507.17 

 กิ่งอ.เฝ้าไร ่ หนองหลวง 14,776 21,730.03 

 กิ่งอ.เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ 11,823 26,121.09 

 กิ่งอ.เฝ้าไร ่ นาด ี 4,006 47,026.16 

 กิ่งอ.เฝ้าไร ่ อุดมพร 7,485 70,809.13 

 กิ่งอ.โพธ์ิตาก ด่านศรีสุข 4,500 42,412.09 

 กิ่งอ.โพธ์ิตาก โพนทอง 6,368 42,535.55 

 กิ่งอ.โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก 4,138 53,535.52 

 กิ่งอ.รัตนวาป ี บ้านต้อน 3,839 83,984.37 

 กิ่งอ.รัตนวาป ี โพนแพง 5,878 74,435.66 

 กิ่งอ.รัตนวาป ี รัตนวาป ี 8,548 40,428.14 

 กิ่งอ.รัตนวาป ี นาทับไฮ 8,161 50,023.93 

 กิ่งอ.รัตนวาป ี พระบาทนาสงิห ์ 11,176 46,866.55 

 กิ่งอ.สระใคร สระใคร 10,338 30,563.98 

 กิ่งอ.สระใคร บ้านฝาง 9,163 90,560.38 

 กิ่งอ.สระใคร คอกช้าง 6,337 25,209.84 

 ท่าบ่อ กองนาง 9,257 35,368.79 

 ท่าบ่อ น้ าโมง 9,465 49,537.50 

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 19,595 23,692.18 

 ท่าบ่อ โพนสา 6,904 48,044.45 

 ท่าบ่อ โคกคอน 5,882 21,264.23 

 ท่าบ่อ บ้านว่าน 7,280 50,974.40 

 ท่าบ่อ นาข่า 4,431 12,852.27 

 ท่าบ่อ บ้านเดื่อ 7,721 38,260.33 

 ท่าบ่อ บ้านถ่อน 6,416 39,691.80 

 ท่าบ่อ หนองนาง 5,908 33,254.92 

 โพนพิสัย กุดบง 8,668 11,647.96 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

 โพนพิสัย จุมพล 19,939 83,025.50 

 โพนพิสัย วัดหลวง 9,262 17,583.83 

 โพนพิสัย ชุมช้าง 9,575 26,842.24 

 โพนพิสัย บ้านผือ 5,480 15,853.26 

 โพนพิสัย ทุ่งหลวง 5,257 41,202.64 

 โพนพิสัย เหล่าต่างค า 6,437 40,247.40 

 โพนพิสัย เซิม 7,548 27,623.76 

 โพนพิสัย นาหนัง 11,183 44,626.84 

 โพนพิสัย สร้างนางขาว 3,665 33,366.36 

 โพนพิสัย บ้านโพธ์ิ 10,307 21,782.28 

 เมืองหนองคาย บ้านเดื่อ 7,197 2,628.76 

 เมืองหนองคาย สีกาย 3,548 31,382.94 

 เมืองหนองคาย หินโงม 4,156 17,166.68 

 เมืองหนองคาย หาดค า 16,191 39,312.98 

 เมืองหนองคาย ในเมือง 18,811 19,522.40 

 เมืองหนองคาย วัดธาตุ 9,513 4,488.92 

 เมืองหนองคาย โพธ์ิชัย 15,202 9,118.11 

 เมืองหนองคาย มีชัย 6,633 12,665.33 

 เมืองหนองคาย กวนวัน 5,467 17,115.77 

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 11,186 4,475.75 

 เมืองหนองคาย เมืองหม ี 4,440 14,070.46 

 เมืองหนองคาย ปะโค 6,026 16,311.49 

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 14,038 16,912.27 

 เมืองหนองคาย เวียงคุก 6,204 53,335.94 

 เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 10,793 19,630.36 

 เมืองหนองคาย สองห้อง 6,067 15,377.73 

 ศรีเชียงใหม ่ พระพุทธบาท 4,896 25,653.39 

 ศรีเชียงใหม ่ บ้านหม้อ 4,354 23,807.05 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

 ศรีเชียงใหม ่ พานพร้าว 13,745 9,651.81 

 ศรีเชียงใหม ่ หนองปลาปาก 7,754 28,967.04 

 สังคม บ้านม่วง 3,063 24,962.55 

 สังคม นางิ้ว 6,346 38,289.85 

 สังคม สังคม 4,003 31,468.34 

 สังคม แก้งไก ่ 4,356 63,817.43 

 สังคม ผาต้ัง 6,072 24,824.61 

รวม 9 62 509,395 2,047,450.46 

 
     2.1.2 หมู่บ้าน 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1 บ้านจอมมณ ี กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

2 บ้านหนองบัว กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

3 บ้านเหล่า กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

4 บ้านเสงียว กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

5 บ้านหนองบัวทอง กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

6 บ้านพร้าวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

7 บ้านกวนวันน้อย กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

8 บ้านกวนวันใหญ ่ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

9 บ้านเมืองหมีน้อย กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย  

10 บ้านป่าสกัเหนือ กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

11 บ้านนาบง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

12 บ้านกองนาง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

13 บ้านป่าสกัใต้ กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

14 บ้านกองนาง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

15 บ้านกองนาง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

16 บ้านหงษ์ทอง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

17 บ้านดอนหม ี กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

18 บ้านสามขา กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

19 บ้านปากมาง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

20 บ้านกองนาง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

21 บ้านหนองกุ้งใต ้ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

22 บ้านหนองกุ้งเหนือ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

23 บ้านกลุม่พัฒนา กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

24 บ้านโนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

25 บ้านโนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

26 บ้านใหม ่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

27 บ้านโนน กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

28 บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

29 บ้านดงบงั กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

30 บ้านนิคมดงบงั กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

31 บ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย  

32 บ้านหนองแสง แก้งไก ่ สังคม หนองคาย  

33 บ้านสังกะล ี แก้งไก ่ สังคม หนองคาย  

34 บ้านนาขาม แก้งไก ่ สังคม หนองคาย  

35 บ้านโสกกล้า แก้งไก ่ สังคม หนองคาย  

36 บ้านดงแสนแผง คอกช้าง สระใคร หนองคาย  

37 บ้านใหมเ่อราวัณ คอกช้าง สระใคร หนองคาย  

38 บ้านนากอ คอกช้าง สระใคร หนองคาย  

39 บ้านคอกช้าง คอกช้าง สระใคร หนองคาย  

40 บ้านเหมือดแอ ่ คอกช้าง สระใคร หนองคาย  

41 บ้านนาทราย คอกช้าง สระใคร หนองคาย  

42 บ้านดงหลี ่ คอกช้าง สระใคร หนองคาย  

43 บ้านสมสะอาด คอกช้าง สระใคร หนองคาย  

44 บ้านค าโป้งเปง้ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย  

45 บ้านดอนกอก ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย  

46 บ้านโพนตาล ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

47 บ้านนาฮ ี ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย  

48 บ้านบกหวาน ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย  

49 บ้านโคกส าราญ ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย  

50 บ้านหนองหมื่น ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย  

51 บ้านดอนเมอืง โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย  

52 บ้านโคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย  

53 บ้านโพนพระ โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย  

54 บ้านโคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย  

55 บ้านโคกคอน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย  

56 บ้านหนองผือ โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย  

57 บ้านอยู่ดีมสีุข จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

58 บ้านอ่างเก็บน้ า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

59 บ้านเมืองคลงั จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

60 บ้านเดื่อ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

61 บ้านร่องถ่อน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

62 บ้านเวิน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

63 บ้านทุ่งธาตุ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

64 บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

65 บ้านปักหม ู จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

66 บ้านนาเพียงนอ้ย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

67 บ้านจอมนาง  ส. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

68 บ้านจอมนางเหนือ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

69 บ้านดอนโพธ์ิ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

70 บ้านนาเพียงใหญ ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

71 บ้านโป่งเย็น จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

72 บ้านเตาถ่าน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย  

73 บ้านท่าลี ่ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

74 บ้านดอนกลาง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

75 บ้านโพนเงิน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

76 บ้านโนนสง่า ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

77 บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

78 บ้านน้ าโล ้ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

79 บ้านทรายทอง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

80 บ้านหนองกุง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

81 บ้านคุยลุมพกุ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

82 บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

83 บ้านค าแสน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

84 บ้านโพนสว่าง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

85 บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

86 บ้านข้องไก ่ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

87 บ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

88 บ้านเอราวัณ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

89 บ้านโพนบก ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย  

90 บ้านค าตอยูง เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

91 บ้านโคกเสือดาว เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

92 บ้านเซมิทุ่ง เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

93 บ้านสุขส าราญ เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

94 บ้านเซมิ เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

95 บ้านโนนสง่า เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

96 บ้านท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

97 บ้านโคกสง่า เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

98 บ้านนามน เซิม โพนพิสัย หนองคาย  

99 บ้านดอนขนุน ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย  

100 บ้านภูพนังม่วง ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย  

101 บ้านบางกอกน้อย ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย  

102 บ้านด่านศรีสุข ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

103 บ้านน้ าทอน ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย  

104 บ้านศูนย์กลาง ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย  

105 บ้านนาช้างน้ า ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

106 บ้านเกษตรผล ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

107 บ้านนาตาล ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

108 บ้านร่องโน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

109 บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

110 บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

111 บ้านโนนทอง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

112 บ้านดงเย็น ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

113 บ้านขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

114 บ้านทุ่งหลวง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

115 บ้านร่องแกม ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

116 บ้านโคกสว่าง นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย  

117 บ้านกวด นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย  

118 บ้านโพนตาล นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย  

119 บ้านส้มโฮง นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย  

120 บ้านพฤกษาหาร นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย  

121 บ้านนาข่า นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย  

122 บ้านป่าหมากโมง นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย  

123 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย  

124 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย  

125 บ้านซ าเจียง นางิ้ว สังคม หนองคาย  

126 บ้านดงป่าเปลือย นางิ้ว สังคม หนองคาย  

127 บ้านเทาใต้ นางิ้ว สังคม หนองคาย  

128 บ้านเทากลาง นางิ้ว สังคม หนองคาย  

129 บ้านนาบอน นางิ้ว สังคม หนองคาย  

130 บ้านนาบอน นางิ้ว สังคม หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

131 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย  

132 บ้านเจริญสุข นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย  

133 บ้านดอนเมก็ นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย  

134 บ้านโนนยาง นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย  

135 บ้านโนนต้อง นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย  

136 บ้านนาอุดม นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย  

137 บ้านนาด ี นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย  

138 บ้านเหล่าเจริญ นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย  

139 บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

140 บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

141 บ้านโนนเรียง นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

142 บ้านโนนดู่ นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

143 บ้านโนนดู่เหนือ นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

144 บ้านโนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

145 บ้านนาค ามูล นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

146 บ้านชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

147 บ้านยางชุม นาทับไฮ รัตนวาป ี หนองคาย  

148 บ้านนาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

149 บ้านใหม่โพธ์ิชัย นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

150 บ้านนาหว้า นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

151 บ้านแป้น นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

152 บ้านดงบงั นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

153 บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

154 บ้านหาดทรายทอง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

155 บ้านค าสว่าง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

156 บ้านโคกพัฒนา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

157 บ้านโพธ์ิศร ี นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

158 บ้านหนองหอย นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

159 บ้านก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

160 บ้านดงสะพัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

161 บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย  

162 บ้านอุ่มเย็น น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

163 บ้านฝาง น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

164 บ้านทุ่ม น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

165 บ้านโนนสวาท น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

166 บ้านท่าเจรญิ น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

167 บ้านท่าส าราญ น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

168 บ้านท่าแดง น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

169 บ้านหนองแวง น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

170 บ้านสว่าง น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย  

171 บา้นหัวหาด บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

172 บ้านเสริมสุข บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

173 บ้านหาดศรทีอง บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

174 บ้านหัวหาดใต ้ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

175 บ้านเดื่อใต ้ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

176 บ้านเดือ่เหนือ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

177 บ้านพวกเหนือ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

178 บ้านทุ่งสว่าง บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

179 บ้านพวกกลาง บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

180 บ้านเดื่ออุดม บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

181 บ้านพวกใต้ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

182 บ้านหาดเจรญิ บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

183 บ้านหมากก่อง บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย  

184 บ้านดอนขม บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

185 บ้านเทวี บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

186 บ้านสร้างหลวง บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

187 บ้านเดื่อ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

188 บ้านกุดบง บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

189 บ้านโนนสวรรค์ บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

190 บ้านเสี่ยน บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

191 บ้านเชียน บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

192 บ้านน้อย บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย  

193 บ้านหนองติ้ว บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

194 บ้านหนองลาด บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

195 บ้านดงเล้า บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

196 บ้านดอนบก บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

197 บ้านดงหอ บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

198 บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

199 บ้านต้อนใหญ ่ บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

200 บ้านหัวนา บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

201 บ้านต้อนน้อย บ้านต้อน รัตนวาป ี หนองคาย  

202 บ้านโพนงาม บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย  

203 บ้านโนนศิลา บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย  

204 บ้านดอนแดง บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย  

205 บ้านถ่อนใต้ บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย  

206 บ้านถ่อนเหนอื บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย  

207 บ้านเสริมสุข บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย  

208 บ้านโนนสว่าง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย  

209 บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย  

210 บ้านค าอินทร์แปลง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย  

211 บ้านวังสิม บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย  

212 บ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย  

213 บ้านแสงพสิัย บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย  

214 บ้านโนนแดง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

215 บ้านโนนดู่ บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

216 บ้านฝางนอ้ย บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

217 บ้านหมากหุ่ง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

218 บ้านทุ่งสวรรค์ บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

219 บ้านข้ีเหล็ก บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

220 บ้านห้วยทราย บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

221 บ้านเดื่อ บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

222 บ้านสมสนุก บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

223 บ้านฝาง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

224 บ้านตอแก บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

225 บ้านหนองบัว บ้านฝาง สระใคร หนองคาย  

226 บ้านเหล่าโพธ์ิทอง บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

227 บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

228 บ้านค าแสนสุข บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

229 บ้านโพธ์ิใหม ่ บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

230 บ้านดงอ่าง บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

231 บ้านค าปะกัง้ บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

232 บ้านโนนสทีอง บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

233 บ้านค าเจริญ บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

234 บ้านค าจ าปา บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

235 บ้านปัก บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

236 บ้านค ารุ่งเรือง บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย  

237 บ้านหนอง บ้านม่วง สังคม หนองคาย  

238 บ้านโนนสว่าง บ้านม่วง สังคม หนองคาย  

239 บ้านห้วยค้อ บ้านม่วง สังคม หนองคาย  

240 บ้านภูเขาทอง บ้านม่วง สังคม หนองคาย  

241 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย  

242 บ้านวังมน บ้านม่วง สังคม หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

243 บ้านตาดเสริม บ้านม่วง สงัคม หนองคาย  

244 บ้านป่าสกั บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

245 บ้านท่ากฐิน บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

246 บ้านหม้อ บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

247 บ้านหม้อ บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

248 บ้านหม้อ บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

249 บ้านหม้อ บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

250 บ้านทุ่งสว่าง บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

251 บ้านยางค า บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

252 บ้านบุ่งแล ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย  

253 บ้านปะโค ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย  

254 บ้านนาพิพาน ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย  

255 บ้านปะโคเหนือ ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย  

256 บ้านไก่แก้ว ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย  

257 บ้านโคกป่าฝาง ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย  

258 บ้านไร ่ ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย  

259 บ้านหนองบ่อ ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย  

260 บ้านปากโสม ผาต้ัง สังคม หนองคาย  

261 บ้านดงต้อง ผาต้ัง สังคม หนองคาย  

262 บ้านผาต้ัง ผาต้ัง สังคม หนองคาย  

263 บ้านห้วยไซงัว ผาต้ัง สังคม หนองคาย  

264 บ้านล าภูพาน ผาต้ัง สังคม หนองคาย  

265 บ้านนาโคก ผาต้ัง สังคม หนองคาย  

266 บ้านห้วยหินขาว ผาต้ัง สังคม หนองคาย  

267 บ้านห้วยหมากพรกิ ผาต้ัง สังคม หนองคาย  

268 บ้านท่าส าราญ เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

269 บ้านท่าหายโศก เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

270 บ้านจับไม ้ เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  



ข้อมูลพื้นฐาน หน้า 21 

 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

271 บ้านเฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

272 บ้านภูเงิน เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

273 บ้านมีชัย เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

274 บ้านวังชมภู เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

275 บ้านนาฮ า เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

276 บ้านเกษตรเจริญ เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

277 บ้านนาฮ าใหม ่ เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

278 บ้านทรัพยเ์จริญ เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

279 บ้านหนองยาง เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ หนองคาย  

280 บ้านหนองหญ้าม้า พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

281 บ้านบ่อแปบ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

282 บ้านโคกค า พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

283 บ้านทุ่งสว่าง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

284 บ้านหม้วย พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

285 บ้านโคกก่อง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

286 บ้านเชือก พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

287 บ้านหนองผือ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

288 บ้านพระธาตุบงัพวน พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

289 บ้านเก่าน้อย พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

290 บ้านดอนหม ู พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

291 บ้านวังเทียม พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

292 บ้านโพธ์ิทอง พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

293 บ้านมะเขือ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย  

294 บ้านพระบาทนาหงส ์ พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

295 บ้านโนนหงษ์ทอง พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

296 บ้านหงสาวด ี พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

297 บ้านนาสิงห ์ พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

298 บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

299 บ้านโปร่งส าราญ พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

300 บ้านตาดทอง พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

301 บ้านโนนประเสรฐิ พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

302 บ้านกุดลึก พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

303 บ้านนายาง พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี หนองคาย  

304 บ้านห้วยช้างเผือก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

305 บ้านโคกซวก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

306 บ้านไทยเจริญ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

307 บ้านวังน้ ามอก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

308 บ้านพระบาท พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

309 บ้านไทรงาม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

310 บ้านลุมพิน ี พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

311 บ้านสะพานพุทธ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

312 บ้านปุดดู่ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

313 บ้านยอยไฮ พานพร้าว ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

314 บ้านพานพร้าว พานพร้าว ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

315 บ้านโนนสง่า พานพร้าว ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

316 บ้านโนนสง่าใต้ พานพร้าว ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

317 บ้านหัวทราย พานพร้าว ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

318 บ้านหนองแวง พานพร้าว ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

319 บ้านหาดทรายทอง พานพร้าว ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

320 บ้านเนินพระเนาว์ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

321 บ้านกุดแห ่ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

322 บ้านดอนมน โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

323 บ้านบ่อหิน โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

324 บ้านนาคลอง โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

325 บ้านหนองแดง โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

326 บ้านนาจันทร ์ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

327 บา้นร่องเมก็ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

328 บ้านเนินสวรรค์ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

329 บ้านม่วงค า โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

330 บ้านค าแค โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

331 บ้านโนนสงัข์ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

332 บ้านหนาด โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

333 บ้านสาวแล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย  

334 บ้านสาวแล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย  

335 บ้านสาวแล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย  

336 บ้านศรีวิไล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย  

337 บ้านโพธ์ิตาก โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย  

338 บ้านโพธ์ิตาก โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย  

339 บ้านโพธ์ิตาก โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย  

340 บ้านกาหม โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย  

341 บ้านดงเหล่า โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย  

342 บ้านนาฝาก โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย  

343 บ้านไร ่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย  

344 บ้านดอนไผ ่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย  

345 บ้านม่วง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย  

346 บ้านโพนทอง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย  

347 บ้านโพนทอง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย  

348 บ้านผักขะ โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

349 บ้านโนนสว่าง โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

350 บ้านดงเย็น โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

351 บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

352 บ้านดงมดแดง โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

353 บ้านดงสาร โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

354 บ้านดงตาล โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  
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355 บ้านอาญา โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

356 บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

357 บ้านเปงจาน โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย  

358 บ้านมีชัย มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

359 บ้านดอนกลาง มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

360 บ้านดอนแดงใต้ มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

361 บ้านดอนแดงเหนือ มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย  

362 บ้านโคกแมงเงา เมืองหม ี เมืองหนองคาย หนองคาย  

363 บ้านสามัคคี เมืองหม ี เมืองหนองคาย หนองคาย  

364 บ้านหนองเดิด เมืองหม ี เมืองหนองคาย หนองคาย  

365 บ้านหนองแจ้ง เมืองหม ี เมืองหนองคาย หนองคาย  

366 บ้านเมืองหมีใหญ ่ เมืองหม ี เมืองหนองคาย หนองคาย  

367 บ้านศรีชมช่ืน เมืองหม ี เมืองหนองคาย หนองคาย  

368 บ้านบุ่งแลใหญ ่ เมืองหม ี เมืองหนองคาย หนองคาย  

369 บ้านท่าดอกค า เมืองหม ี เมืองหนองคาย หนองคาย  

370 บ้านเจริญชัย รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

371 บ้านหนองไผ ่ รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

372 บ้านตาลชุม รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

373 บ้านท่าม่วง รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

374 บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

375 บ้านดอนบก รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

376 บ้านนาชุมช้าง รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

377 บ้านน้ าเป รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

378 บา้นวารีภิมุข รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

379 บ้านหนองแก้ว รัตนวาป ี รัตนวาป ี หนองคาย  

380 บ้านหนองนาแพง วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

381 บ้านพรประเสริฐ วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

382 บ้านโนนส าราญ วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  
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383 บ้านท่าค าบง วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

384 บ้านหนองบัวค า วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

385 บ้านวังหลวง วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

386 บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

387 บ้านหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

388 บ้านท่าหลวง วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

389 บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

390 บ้านหนองแวงค าภู วังหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

391 บ้านโพนงาม วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

392 บ้านเบิดน้อย วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

393 บ้านเบิดใหญ ่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

394 บ้านภู่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

395 บ้านเดื่อ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

396 บ้านหนองนาเมอืง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

397 บ้านเม็ก วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

398 บ้านเมืองบาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

399 บ้านสร้างประทาย วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

400 บ้านโพธ์ิงาม วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย  

401 บ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

402 บ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

403 บ้านโนนศิลา วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

404 บ้านโคก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

405 บ้านถ่อน วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

406 บ้านดงก าพี ้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

407 บ้านดงม่วย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

408 บ้านดอนคง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

409 บ้านแดนเมือง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

410 บ้านถ่ินดุง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  
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411 บ้านไผ ่ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

412 บ้านสองแพ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

413 บ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย  

414 บ้านไผ่สทีอง เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย  

415 บ้านดงนาเทา สระใคร สระใคร หนองคาย  

416 บ้านโพนสวรรค์ สระใคร สระใคร หนองคาย  

417 บ้านโนนสง่า สระใคร สระใคร หนองคาย  

418 บ้านหนองบัวเงิน สระใคร สระใคร หนองคาย  

419 บ้านสระใครใต ้ สระใคร สระใคร หนองคาย  

420 บ้านโพนหวาย สระใคร สระใคร หนองคาย  

421 บ้านไชยา สระใคร สระใคร หนองคาย  

422 บ้านสระใคร สระใคร สระใคร หนองคาย  

423 บ้านหนองแคน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย  

424 บ้านหาดสัง่ สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย  

425 บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย  

426 บ้านค าบอน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย  

427 บ้านโพธ์ิศร ี สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย  

428 บ้านเหล่า สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย  

429 บ้านดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย  

430 บ้านสร้างพอก สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

431 บ้านใหญ่ดงเจรญิ สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

432 บ้านดงเว้น สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

433 บ้านสร้างอ่าง สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

434 บ้านดาวเรือง สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

435 บ้านนาอ่าง สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

436 บ้านสมสะอาด สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

437 บ้านป่าตอง สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

438 บ้านสวยหลง สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

439 บ้านโพนสว่าง สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

440 บ้านยางค า สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

441 บ้านน าสวย สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย  

442 บ้านน าไพร สังคม สังคม หนองคาย  

443 บ้านแก้งใหม ่ สังคม สังคม หนองคาย  

444 บ้านผาแดง สังคม สังคม หนองคาย  

445 บ้านม่วงน้ าไพร สังคม สังคม หนองคาย  

446 บ้านฟ้าประทาน สังคม สังคม หนองคาย  

447 บ้านสีกายใต ้ สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย  

448 บ้านสีกายเหนือ สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย  

449 บ้านจอมแจ้ง สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย  

450 บ้านฝายแตก สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย  

451 บ้านสันติสุข สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย  

452 บ้านดงเวร สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย  

453 บ้านบง สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย  

454 บ้านดอนโพธ์ิ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

455 บ้านนาเหลาทอง หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

456 บ้านโนนธาตุ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

457 บ้านนาทา หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

458 บ้านนาไก่ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

459 บ้านดอนดู ่ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

560 บ้านหนองกอมเกาะ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

461 บ้านแจ้งสว่าง หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

462 บ้านหนองขาม หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

463 บ้านคุยนางขาว หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

464 บ้านหนองเดิ่น หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย  

465 บ้านนาน้ าพาย หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

466 บ้านสมสร้าง หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

467 บ้านสุวรรณภูม ิ หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

468 บ้านหนองนาง หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

469 บ้านราษฎรส์ามัคคี หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

470 บ้านนาดง หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

471 บ้านนาด ุ หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย  

472 บ้านขุมค า หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

473 บ้านไทยสามัคคี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

474 บ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

475 บ้านโนนสวรรค์ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

476 บ้านดอนก่อ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

477 บ้านจ าปาทอง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

478 บ้านนาโพธ์ิ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

479 บ้านเสียว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

480 บ้านดงบงั หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย  

481 บ้านโนนห้วยทราย หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

482 บ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

483 บ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

484 บ้านกุด หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

485 บ้านโนนมีชัย หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

486 บ้านโนนสมบรูณ์ หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

487 บ้านโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

488 บ้านหนองจอก หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

489 บ้านเลิศไมตร ี หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

490 บ้านวังไฮ หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

491 บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

492 บ้านใหม่วังไฮ หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

493 บ้านศรีวิไล หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย  

494 บ้านบอน หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

495 บ้านหาดทรายทอง หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

496 บ้านหาดค า หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

497 บ้านหาดค าน้อย หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

498 บ้านหนองไผ ่ หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

499 บ้านเหล่า หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

500 บ้านดอนสวรรค์ หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

501 บ้านดอนชูด หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

502 บ้านวัดธาตุ หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

503 บ้านฝ้าย หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

504 บ้านวัดธาตุใต้ หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

505 บ้านจอมเสด็จ หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

506 บ้านสามัคคี หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

507 บ้านเนินหงษ์ทอง หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย  

508 บ้านพร้าว หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย  

509 บ้านหินโงมใต้ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย  

510 บ้านท่าจาน หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย  

511 บ้านศาลาค า หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย  

512 บ้านดงเจรญิ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย  

513 บ้านหินโงมเหนือ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย  

514 บ้านนาเมย เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  

515 บ้านโคกคอย เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  

516 บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  

517 บ้านโนนตาล เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  

518 บ้านสุขส าราญ เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  

519 บ้านเหล่าต่างค า เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  

520 บ้านต่างค า เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  

521 บ้านเชียงอาด เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  

522 บ้านห้วยน้ าเย็น เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

523 บ้านหนองบัวเงิน อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  

524 บ้านโพธ์ิจุมพล อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  

525 บ้านโคกอุดม อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  

526 บ้านค าบุญม ี อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  

527 บ้านค าชิ อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  

528 บ้านนาดูน อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  

529 บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  

530 บ้านค าสะอาด อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  

531 บ้านค าโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร ่ หนองคาย  
 
2.2 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชน 
 อ าเภอเมืองหนองคาย เดิมที่ตั้งตัวเมืองหนองคายทุกวันนี้มิได้เคยเป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณแต่ก่อน 
เรียกว่า  บ้านไผ่  ข้ึนอยู่ในความปกครองของกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) ครั้นเมื่อกรุงเทพพระมหานครได้
กรุงศรีสัตนาคนหุต  จึงได้ต้ังบ้านไผ่เป็นเมืองหนองคาย...  ” ลุจุลศักราช  1140  เจ้าอนุผู้ครองเวียงจันทร์ได้
กระด้างกระเดื่องแข็งเมืองต่อกรุงเทพระมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระยาราชสุภาวดี (สิงห์) 
คุมทัพไปตชีาวกรุงศรีสัตนาคนหุต  ได้ยกทัพไปตีตามแนวทางและได้ต้ังฐานทัพอยู่ที่บ้านบกหวาน ได้ต่อสู้รบพุ่ง
กันกองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุต  ต้านทานมิได้ก็ถอยทัพกลับไปเวียงจันทร์  พระยาราชสุภาวดีได้ติดตามไปตั้ง
ฐานทัพอยู่ที่บ้านพานพร้าว เมื่อสะสมผู้คนและเสบียงอาหารได้พร้อมแล้วก็ได้รับทราบว่า เจ้าอนุและเจ้าราช
วงค์ค าดีทิ้งข้าวของและสมบัติส าคัญลงในล าน้ าโขงแล้วหลบหนีไป จึงให้พญาเชียงสา ท้าวสุวอ (บุญมา) และ
อุปฮาด 1 ไปตรวจดูที่เมืองเวียงจันทร์  เพราะเกรงว่าเจ้าอนุจะท ากลอุบายครั้นทราบว่าเจ้าอนุท ากลอุบายแน่
แล้วพญาราชสุภาวดีก็ลงเรือข้ามแม่น้ าโขงไปตรวจดูในนครเวียงจันทร์ ได้สั่งให้พยาเชียงสาไปจับเท้าสุทธิสาร
ราชบุตรเจ้าอนุ  ซึ่งหลบหนีไปซ่อนอยู่ที่วัดโพนมเนา  เมื่อจับตัวท้าวสุทธิสารได้แล้วจึงสั่งให้รื้อป้อมและก าแพงเมือง 
และถอนหลักเมืองกรุงศรีสัตนาคนหุตเสียแต่ในครั้งนั้น แล้วพญาราชสุภาวดีก็กลับมายังกองทัพที่เมืองพรานพร้าว
ตามเดิม ได้พักรอพระภิเรนทรเทพอยู่ที่นั่นประมาณ  2  เดือน  เมื่อพระภิเรนทรเทพไปถึงเมืองเชียงขวางเจ้า
อนุมิยอมแต่โดยดีได้ขัดแข็งสู้รบ เจ้าน้อยเมืองเชียงขวาง  ทราบว่าเจ้าอนุเป็นกบฏต่อกรงุสยามจงึจบัเจ้าอนุและ
ครอบครัวส่งให้พญาราชสุภาวดี ซึ่งอยู่ ณ เมืองพรานพร้าวนั้น เมื่อได้เจ้าอนุแล้วพญาราชสุภาวดีจึงให้บ าเหน็จ
รางวับแต่ผู้ท าความชอบแต่ทหารทั้งปวง ให้ท้าว สุวอ (บุญมา)  เป็นเจ้ าเมืองโดยให้เหลือต าบลเหล่านี้ 
เมืองพรานพร้าว  เมืองปะโค  เมืองเวียงคุก และบ้านไผ่  ชอบตรงไหนก็ให้ตั้งเมืองตรงนั้น  ท้าวสุวอ (บุญมา) 
เห็นว่าบ้านไผ่เหมาะกว่าที่อื่นและเมื่อพญาราชสุภาวดีมาตรวจก็เห็นพร้องต้องใจด้วยจึงให้ตั้งบ้านไผ่ข้ึนเป็น
เมืองหนองคาย ให้เวียงจันทร์ ข้ึนตรงต่อเมืองหนองคายสืบไป แล้วพระยาราชสุภาวดีก็กลับกรุงเทพฯ พร้อม
ด้วยเจ้าอนุซึ่งเป็นกบฏและขุนนางข้าราชการหลายคนได้ตั้งให้ขุนเจริญราชเดชเป็นผู้รักษาเมืองเวียงจันทร์ 
เพื่อให้คิดจัดการปราบปรามพวกพวนซึ่งยังมิได้อ่อนน้อมให้ราบคาบต่อไปนับเป็นครั้งหลังที่สุดที่หมดวงษ์
กษัตริย์และสิ้นนามกรุงศรี สัตนาคนหุตแผ่นดินได้ตกมาเป็นของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ครั้ง   เมื่อกองทัพพญา
ราชสุภาวดีถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวสุวอ (บุญมา) เป็นพระปทุมเทวาภิบาล 
โดยถือเอาดอกบัวที่อยู่ในหนองคายเป็นศิริมงคลส าคัญส าหรับบ้านเมืองให้พระประทุมเทวาภิบาล ในสมัยที่
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พระปทุมเทวาภิบาลเป็นเจ้าเมืองนี้เองก็เกิดศึกส าคัญข้ึนเรียกกันว่าศึกฮ่อ พวกฮ่อได้ตีหัวเมืองลายทางเรื่อยมา
จนเข้ายึดเอาเวียงจันทร์ไว้ได้ พวกกรมการเมืองหนองคายแทนที่จะหาทางป้องกันข้าศึกกับคิดอพยพหนีพวกฮ่อ 
โดยท้าวจันทรศรีสุราชกับครอบครัวหนีไปอยู่บ้านพรานพร้าวอุดรธานี เมื่อตัวนายไม่คิดสู้พวกราษฎร์ก็พลอย
ขวัญเสียอพยพออกจากเมอืงบางเหตุการณ์ในตอนน้ีถึงกับท าให้เมืองหนองคายตกอยู่ในสภาพเป็นเมืองร้างนอก
นี้เมืองใกล้ ๆ  กัน คือเมืองโพนพิสัยก็พลอยไม่คิดสู้ข้ีนมาอีก พระพิไสยสรเดชเจ้าเมืองอพยพครอบครัวหนีไปอยู่
บึงกาฬ ทางกรุงเทพจึงได้มีพระบรมราชองค์การให้พระยามหาอ ามาตย์ ซึ่งไปราชการ  ณ  เมืองอุบลราชธานี 
นั้น เกณฑ์ทัพเข้าปราบฮ่อกองทัพของพระยามหาอ ามาตย์ได้ยกเข้ามาต้ังพักอยู่ที่เมืองหนองคายแล้วก็สั่งให้จับ
เอาเท้าจันทรศรีสุราชและพระยาพิไสยสรเดชไปประหารชีวิตเสียทั้งคู่เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบต่อไปจากนี้ก็
เกณฑ์คนในเมืองต่าง ๆ คือ นครพนม  มุกดาหาร  เขมราฐ  อุบลและร้อยเอ็ด เข้าสมทบกับกองทัพเมือง
หนองคาย รวมพลได้ทั้งสิ้นประมาณ  20,000  คน  แล้วยกออกไปตีเมืองเวียงจันทร์ซึ่งพวกฮ่อสู้ไม่ได้แตกและ
ทิ้งกรุงเวียงจันทร์ไป  กองทัพของพระยามหาอ ามาตย์ก็กลับมาพักที่หนองคายจัดกิจกรรมบ้านเมืองเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก็กลับกรุงเทพฯ ครั้งนี้พระประทุมเทวาภิบาล (เคน) เจ้าเมืองหนองคายได้ติดตามลงมากรุงเทพฯ 
ด้วย พ.ศ.2427  พวกฮ่อได้ยกมาตีอีกครั้งหนึ่ง  โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพที่นครราชสีมาไปปราบพวกฮ่อหนีไป
เชียงค า กองทัพจึงกลับนครราชสีมา พ.ศ.2428  โปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชนุกูลกับพระยาศรีสุริยะราชวรานุวัตร
ยกกองทัพข้ึนมาปราบฮ่อที่เชียงขวางและทุ่งเชียงค า  ทางกองทัพไทยกับฮ่อได้ต่อสู้กันถึงตะลุมบอนที่ทุ่งเชียงค า 
พระยาราชนุกูลถูกกระสุนปืนกระดูกแข้งซ้ายแตกเดินไม่ได้  การรบคราวนี้ทัพไทยได้ล้อมพวกฮ่อไว้จนกองทัพ
ไทยภาคใต้การน าของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม  ได้ยกไปปราบฮ่อก็แตกกลับไปอย่าง
ยับเยิน  เมื่อเสร็จศึกครั้งนี้แล้วก็ยกกองทัพกลับมาเมืองหนองคาย พ.ศ.2436 เกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าโขงไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนไปและกองบรรณาการมณฑลของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่หนองคายนั้น   
ต้องย้ายมาตั้งที่มณฑลอุดรตรงบ้านหมากแข้งเรียกว่ามณฑลลาวพวนและมาเปลี่ยนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ  
เพราะเกี่ยวด้วยสัญญาทางทหารไทยจะตั้งกองอยู่ที่หนองคายไม่ได้เหตุการณ์ก็ปรกติตลอดมา 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. เกษตรกรรม   

2. เลี้ยงสัตว์   
3. รับจ้าง 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ปลูกไม้ดอก 
2. ผลิตสินค้า หนึง่ต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ ์
3. จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ ่

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 12 แห่ง ได้แก่ 
  ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  โทร. 0-4242-0065-6 
  ธ.ออมสิน  โทร.  0-4241-1510 
  ธ.กรุงเทพฯ โทร.0-4241-1594,411029 
  ธ.กสิกรไทย โทร.0-4241-1669 
  ธ.ทหารไทย โทร0-4241-1234 
  ธ.ไทยพาณิชย์ โทร.0-4242-0570 
  ธ.นครหลวงไทย โทร.0-4241-2890 
  ธ.ธ.ก.ส. โทร.0-4242-0567,421010,412676-7 
  ธ.ไทยธนุ โทร.- 
  ธ.ธนชาต โทร.(เปิดบรกิาร15 พ.ค. 2549เป็นต้นไป) 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 2 แห่ง 
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อ าเภอท่าบ่อ เดิมชาวบ้านโคกคอน  บ้านว่าน และบ้านนาข่า  ที่มีอาชีพต้มเกลือสินเธาว์ จ าน าเกลือ
ขายบริเวณวัดท่าครอกเรือริมฝั่งแม่น้ าโขง  ต่อมาเรียกบริเวณนี้ว่า  “บ้านท่าบ่อเกลือ” ปี พ.ศ. 2438   
ได้ยกฐานะเป็นเมืองท่าบ่อ  โดยมีพระกุประดิษฐ์บดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก 
1.อาชีพหลกั ไดแ้ก่ 1. ท านา   

2. ท าสวน   
3. ท าไร่ 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2. กลุ่มแปรรปูอาหาร (สม้ปลาชะโด) 
3. กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ 
4. หมู่บ้านประมงน้ าจืด อยู่ที่ต าบลกองนาง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
211 ตอนท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีอาชีพท าการประมงน้ าจืด
และเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ 
ปลาย่ีสกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลาหัวโต และปลาดุกเทศ โดยจัดส่งไปจ าหน่ายยัง
กรุงเทพมหานคร ภาคเหนอื และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ชาวบ้านที่น่าสนใจแหง่หนึง่ 
5. หมู่บ้านท ายาสูบ อยูบ่รเิวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ตอนสี่แยก
หนองคาย-ท่าบ่อ มีชาวบ้านท าไร่ยาสบูตามแนวเลียบรมิฝัง่โขง มีทิวทัศน์
ธรรมชาติทีส่วยงาม เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจอกีแหง่หนึ่ง 
6. หมู่บ้านท าแผ่นกระยอ อยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ตอนแยก
ทางหลวงหมายเลข 2 (หนองสองห้อง)-ท่าบ่อ เป็นหมู่บ้านท าแผ่นกระยอ 
เป็นแผ่นแป้งส าหรับใช้ท าเปาะเปี๊ยะ มกีารส่งไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและวิถีชีวิตที่น่าสนใจ 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 7 แห่ง ได้แก่ 
  ธนาคารออมสิน โทร. 0 4243 1025  
  ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 4243 1330-2  
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0 4243 1039  
  ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 4243 1793-5  
  ธนาคารไทยพาณิชย์  
  ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสท่าบ่อ  
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสทา่บ่อ 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
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อ าเภอโพนพิสัย ตามสนธิสัญญาฝั่งเศสสมัยรัชกาลที่ 5 ให้ฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงอยู่ในความดูแลของ
ฝรั่งเศส พระยาสุนทรธรรมธาดาเคยเป็นเจ้าเมืองทางฝั่งซ้าย ได้อพยพผู้คน ข้ามแม่น้ าโขงที่บ้านหนองแก้ว 
แล้วไปตั้งเมืองอยู่บ้านโพนแพง (ต.โพนแพง  อ.รัตนวาปี ในปัจจุบัน) จนถึง พ.ศ. 2449  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มาตรวจราชการในเขตมณฑลอุดร และได้เปลี่ยน
ฐานะเมืองโพนพิสัย  เป็นอ าเภอโพนพิสัย  ข้ึนกับจังหวัด หนองคายจนถึงปัจจุบัน 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา   

2. ท านาปรัง   
3. ท าไร่อ้อย  
4. ปลูกยางพารา 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ท าสวนไม้ผล 
2. การท าประมงของหมู่บ้านริมแม่น้ าโขง  15  หมู่บ้าน 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 6 แห่ง ได้แก่ 
  ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด)  โทร.  0-4247-1288 
  ธนาคารทหารไทย           โทร.  0-4247-1266 
  ธนาคารออมสิน               โทร.  0-4247-1243 
  ธนาคาร ธกส.                  โทร.  0-4247-1524 
  ธนาคารกรุงไทย             โทร. 0-42471 
  ธนาคารไทยพาณิชย์       โทร. 0-42471 
  ธนาคารกสิกรไทย         โทร.0-42471- 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
  
 อ าเภอสระใคร เป็นหนึ่งในจ านวน 17 อ าเภอ ของจังหวัดหนองคายจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่  
3 เมษายน 2537 และได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอในวันที่ 8 กันยายน 2550 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา 

2. ท าไร่ 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. รับจ้าง 

2. หัตกรรมในครัวเรือน 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 

อ าเภอรัตนวาปี รัตนวาปี แปลว่า หนองแก้ว (รัตนะ=แก้ว +วาปี+หนองน้ า)  โดยมีต านานเล่าขานสืบ
ต่อกันมาว่า บริเวณหนองน้ าในวันพระจะมีลูกแก้ว  จ านวน 3 ลูกลอยมาเหนือน้ าเปล่งแสง สว่างไสว ชาวบ้าน
เช่ือกันว่าเป็นแก้วศักดิ์สิทธ์และน ามาตั้งเป็นช่ืออ าเภอในปัจจุบันว่า "รัตนวาปี" จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
(เสมาจารึกเป็นอักษรคฤนท์ (อินเดียโบราณ) เมื่อประมาณ พ.ศ. 1200  ซึ้งขุดพบที่บ้านเปงจาน ต.โพนแพง  
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ) มีการสันนิฐานกันว่าในอดีตคือ เปงจานนคร โดยเมื่อ ร.ศ.9 ( พ.ศ.2415 ) โดยมี 
การจัดต้ังเมืองโพนแพง โดยมีพระสุริยวงศ์ (ท้าวจันทา) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาหลวงศรีมหาพรหมได้ย้ายเมือง 
มาตั้งใหม่ที่บ้านปากห้วย "ปากห้วยหลวง" ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งอ าเภอโพนพิสัย เมื่อวันข้ึน 3 ค่ า ร.ศ. 95 และ
ต่อมา ร.ศ.112 ฝรั่งเศสยึดครองบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง ( สปป.ลาว ) ท าให้พระสุริยะศักดิ์ได้เข้ามาพึ่ง  
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พระบรมสมภารในรัชการที ่5 และต่อมาได้มีการตั้งเมืองข้ึนอีกเมอืงที่บ้านหนองแก้ว (ปัจจุบันต้ังอยู่ต.รัตนวาปี )  
โดยมีพระสุริยะศักดิ์เป็นเจ้าเมือและข้ึนกับเมืองโพนพิสัย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีการแยกการปกครอง
ออกจาก อ.โพนพิสัย  มาตั้งเป็นอ าเภอใหม่ คือ "รัตนวาปี" โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และห่างจาก
ตัวจังหวัดหนองคายระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร   
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา 

2. ท าสวน (ยางพารา  สับปะรด) 
3. ประมง 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์แปรรปูจากสบัปะรด 
2.ทอผ้า 
3.ตะกร้าทางมะพร้าว 
4.หมวกยางพารา 
5.ข้าวเกรียบสับปะรด 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 

อ าเภอโพธ์ิตาก เดิมอ าเภอโพธ์ิตากอยู่ในเขตการปกครองกับอ าเภอศรีเชียงใหม่ ต่อมาได้แยกมาตั้ง 
กิ่งอ าเภอโพธ์ิตาก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ประกอบด้วยต าบลโพธ์ิตาก ต าบลโพนทอง ต าบลด่านศรีสุข 
เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอล าบากในการเดินทางไปติดต่อราชการ ผู้น าแต่ละต าบลจึงได้มีการประชุม
ประชาคมขอมติให้แบ่งเขตการปกครอง ต าบลโพธ์ิตาก ต าบลโพนทอง ต าบลด่านศรีสุข ออกจากอ าเภอศรีเชียงใหม่ 
และมติที่ประชุมประชาคมเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าว ต่อมากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มี
ประกาศยกฐานะให้ต าบลโพธ์ิตาก ต าบลโพนทอง ต าบลด่านศรีสุข เป็นกิ่งอ าเภอโพธ์ิตาก ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ตั้งที่ว่าการอ าเภออยู่ที่อาคารโรงเรียนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 
ต าบลโพนทอง ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะกิ่งอ าเภอโพธ์ิตากเป็นอ าเภอโพธ์ิตาก เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2552 และเห็นว่าที่ว่าการอ าเภอแออัดไม่เหมาะสม จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างที่ว่าการ
อ าเภอข้ึนใหม่ใน 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา 

2. มันส าปะหลงั 
3. อ้อย สับปะรด 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ปลูกผักสวนครัว 
2. ปลูกถั่วลสิง 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
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อ าเภอเฝ้าไร่ บ้านเฝ้าไร่ เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของต าบลเซิม อ าเภอโพนพิสัย แยกการปกครองมา 
เป็นต าบลเฝ้าไร่ เมื่อปี 2518ก่อนนี้ไม่เคยมีหมู่บ้านบริเวณชุมชนนี้เลย ชุมชนใหญ่ที่เก่าแก่กว่า ก็คือ ชุมชน  
บ้านนาฮ า โดยแรกเริ่มของการมีหมูบ้านก็เป็นชาวบ้านจากบ้านนาฮ า เข้ามาหักร้างถางพงอาศัยบริเวณ 
อ าเภอเฝ้าไร่ในปัจจุบนั ตามค าบอกเล่า และการสืบค้นหลักฐานข้อมูลนั้นบา้นเฝ้าไร่เริ่มมีราษฎร์เข้ามาอาศัยอยู่ 
เมื่อปี พ.ศ. 2506 อยู่ในท้องที่ ต.เซิม อ.โพนพิสัย  

บ้านนาฮ า (ปัจจุบันคือ บ้านนาฮ าเก่า หมู่ 1) ซึ่งเดิมชาวบ้านส่วนหนึ่งย้ายถ่ินฐานมาจาก จังหวัดกาฬสินธ์ุ
วันที่พ่อใหญ่มานอนเสี่ยงทายนั้น ได้ฝันว่า บริเวณป่าแถวนี้ จะเป็นชุมชนเมือง (ป่าสงวนแห่งชาติ ดงสีชมพู 
ปัจจุบันไม่มีเหลือแล้ว) จึงได้พากันแพ้วถางป่า ท านา และไร่ ได้มาสร้างเถียงนา (กระท่อม) อยู่ช่ัวคราวในฤดู
เกษตรกรรม พอหมดฤดูเก็บเกี่ยว ก็กลับเ ข้าหมู่บ้าน (บ้านนาฮ า) ขณะนั้นยังไม่มีใครเข้าไปจับจองถ่ินฐาน 
ยังเป็นป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์อยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "โคก"  (หรือป่าที่ดอน ป่าที่สูง) ช่วงฤดูกาล ท าไร่ท านานั้น 
ป่าหรือโคกดังกล่าวมีสัตว์ชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ชุกชุม คือ "มดง่าม" เป็นมดที่อาศัยตามป่าใหญ่ลักษณะเด่นคือ  
มีสีด า มีหัวโต ปาก และขากรรไกร มีขนาดใหญ่ และแข็งแรงเป็นมดที่มีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัว ท าให้ชาวบ้าน 
เรียกบริเวณนี้ว่า "โคกมดง่าม" จึงเป็นช่ือหมู่บ้านในขณะนั้น ต่อมาได้ค่อยๆอพยพลูกหลาน ชาวบ้าน พาจับจอง
หาถ่ินที่ดินท ากินเป็นหมู่บ้านเล็ก กลางป่า ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง จึงเรียกช่ือหมู่บ้านว่า "บ้านน้อย" แปลว่า
หมู่บ้านเล็กๆ นั่นเอง ได้จัดหมู่บ้านเป็นเอกเทศ แรกเริ่มได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้มาสอบสวนการเข้าบุกรุกพื้นที่ป่า 
(ป่าดงสีชมพู) ซึ่งพ่อใหญ่ สอน วงศ์ชาลี และพ่อใหญ่ที่เป็นผู้น าหมู่บ้านท่านอื่นได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่เป็นแนว
เดียวกันว่า มาหาถ่ินที่อยู่ได้พาลูกหลานมาเฮ็ดไฮ่ เฮ็ดนา เฝ้าไฮ่ เฝ้าสวน ภายหลังนั้นเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ได้
ด าเนินการใด ต่อชาวบ้านเป็นเหตุกาณ์ที่มาของช่ือหมู่บ้าน ขณะเดียวกันได้มีหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช.) ได้ส ารวจเส้นทาง จากโพนพิสัย ไปบ้านโซ่ (ก่อนชาวบ้านเรียกบ้านค าแวง) ได้มาใช้หมู่บ้านนี้เป็นจุดพักอาศัย 
เจ้าหน้าที่ได้รู้จักจากชาวบ้านว่า บ้านโคกมดง่ามเป็นช่ือของหมู่บ้านที่นี่ เจ้าหน้าทีได้ยินดังนั้นกล่าวว่าช่ือ
หมู่บ้านฟังดูไม่เพราะ จึงได้เรียก กันใหม่ตามที่ชาวบ้านชอบพูดกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาในพื้นที่ว่า มาอยู่ เฝ้าไฮ่ 
เฝ้าสวน 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. เกษตรกรรม  (ท านา  ปลกูพืชไร่  ปลูกไมผ้ล/ไม้ยืนต้น) 

2. การเลี้ยงสัตว์  (โค  กระบือ  สุกร  เป็ด ไก่) 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกผักกางมุง้ปลอดสารพิษ 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
อ าเภอศรีเชียงใหม่ เมืองพานพร้าวหรืออ าเภอศรีเชียงใหม่ในปัจจุบันเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์

ความเป็นมายาวนาน  โดยมีเอกสารปรากฎช่ือเมืองพานพร้าวอยู่หลายแห่ง กล่าวคือ เมืองพานพร้าว            
ในพงศาวดารลาว (มหาสีลา วีระวงศ์) บางแห่งเป็น ธารพร้าว หรือพั่งพ่าว ซึ่งต่างก็หมายถึงเมืองพานพร้าว   
ที่เป็นช่ือเมืองโบราณ ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ลาว มาตั้งแต่  พ.ศ. 2078  เมืองพานพร้าวในสมัยปฏิรูป 
การปกครองเป็นหัวเมืองในมณฑลลาวพวนใน พ.ศ. 2436 ภายหลังข้ึนกับเมืองหนองคาย ต่อมาแบ่งเขต 
การปกครองเป็นอ าเภอ  จังหวัด เมืองพานพร้าว เป็นที่ตั้งของอ าเภอท่าบ่อ ครั้นอ าเภอท่าบ่อย้ายมาตั้งอยู่ที่
บ้านท่าบ่อ จึงตั้งต าบลพานพร้าว เป็นอ าเภอศรีเชียงใหม่ สถานที่ราชการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านศรีเชียงใหม่  
จึงได้ช่ือว่า  “อ าเภอศรีเชียงใหม่” มาตั้งแต่  พ.ศ. 2500  ถือว่าเป็นอ าเภอที่ใกล้ชิดกับเมืองเวียงจันทน์ 
มากที่สุดมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ าเภอศรีเชียงใหม่ได้ย้ายที่ท าการมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
พ.ศ.2543 เป็นต้นมา 
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1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. ท านา  ปลูกข้าว ปลูกพืช ได้แก่ มะเขือเทศ สับปะรด พืชผัก 
2. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. กลุ่มท าแผ่นยอ บ้านหัวทราย ต.พานพร้าว 
2. กลุ่มไพหญ้า ต.หนองปลาปาก  
3. กลุ่มท าไมก้วาด ต.พระพุทธบาท 
4. กล่มทอผ้า บ้านวังน้ ามอก  
5.ประดิษฐ์ของเหลือใช้ บ.ห้วยช้างเผือก ต.พระพุทธบาท 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 5 แห่ง ได้แก่ 
  ธนาคารออมสิน  โทร.  0-4245-1025 
  ธนาคารกรุงไทย  โทร. 0-4245-1541,451641 
  ธนาคารกสิกรไทย โทร.0-4245-1447-9 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร.0-4245-1030 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-4245-1039 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1(เทสโก้โลตัส) แห่ง 
 
อ าเภอสังคม เป็นอ าเภอชายแดน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตทิศเหนือ  

ติดกับสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงขวางกั้นเดิมท้องที่อ าเภอสังคม มีเพียง 3 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านสังคม บ้านม่วง และบ้านแก้งไก่ ต่อมาราษฎร จากบ้านแก่นท้าวบ่อแตนและบ้านสารคาม ทางฝั่ง 
สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้อพยพมาตั้งถ่ินฐานในท้องที่อ าเภอสังคม จนมี
จ านวนบ้านและพลเมืองเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ เกษตรกรรม พืชเศรษฐกจิทีส่ าคัญ ได้แก่ กล้วย,ยางพารา,มันส าปะหลงั,และถ่ัว

เหลือง 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. งานหัตถกรรมพื้นบ้าน  

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ าว้า  
3. การตัดเย็บเสือ้ผ้า 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  โทร.  0-4244-1500 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 

2.3 ข้อมูลด้านสังคม (หมูบ่้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) 
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 121 หมู่บ้าน 25 ต าบล จ านวนครัวเรือน  

52,533 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 189,434 คน 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 นาทับไฮ รัตนวาป ี 2,142 8,161 

2 พระบาทนาสงิห ์ รัตนวาป ี 3,045 11,176 

3 วังหลวง เฝ้าไร ่ 3,166 
 

12,618 

4 เฝ้าไร ่ เฝ้าไร ่ 3,190 11,823 
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ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

5 หนองหลวง เฝ้าไร ่ 3,700 14,776 

6 นาด ี เฝ้าไร ่ 1,061 4,006 

7 อุดมพร เฝ้าไร ่ 1,996 7,485 

8 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก 1,554 4,500 

9 โพนทอง โพธ์ิตาก 1,779 6,368 

10 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก 1,187 4,138 

11 เซิม โพนพิสัย 2,186 7,548 

12 บ้านผือ โพนพิสัย 1,422 5,480 

13 วัดหลวง โพนพิสัย 2,636 9,262 

14 สร้างนางขาว โพนพิสัย 876 3,665 

15 เหล่าต่างค า โพนพิสัย 1,766 6,437 

16 ทุ่งหลวง โพนพิสัย 1,458 5,257 

17 บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย 2,748 10,307 

18 จุมพล โพนพิสัย 6,372 19,939 

19 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ 1,314 4,354 

20 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ 2,027 7,754 

21 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ 1,450 4,896 

22 บ้านม่วง สังคม 844 3,063 

23 นางิ้ว สังคม 1,743 6,346 

24 สังคม สังคม 1,147 4,003 

25 ผาต้ัง สังคม 1,724 6,072 

 
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 410 หมู่บ้าน 54 ต าบล 9 อ าเภอ  

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐาน หน้า 38 

 

บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

   
สาระส าคัญ 
 ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นที่มี
การจัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวน
แห่งชาติ ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดเท่าใด โดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 
 

ประเภทพ้ืนท่ี จ านวน (ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,047,450.46 100 

2.ป่าสงวนแห่งชาต ิ 732,503.70 35.78 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 594,634.47 29.04 

4.อุทยานแห่งชาต ิ - - 

4.1 อุทยานแห่งชาติภูผายล(ห้วยหวด) - - 

4.2 อุทยานแห่งชาติภูพาน - - 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  -  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - 
 
หมายเหต ุ ร้อยละเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีรับผดิชอบของศนูย์ฯ 
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 
 การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพ ปี 2556-2557 เป็นฐานส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรปา่ไม้ที่เสือ่มโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องทราบว่า     
ป่าคงสภาพท่ีเหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่ เพื่อการประสาน ควบคุม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

ประเภทพ้ืนท่ี 
จ านวน ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,047,450.46 144,049.18  

 
144,049.18  

       7.04  

ความรับผิดชอบกรมป่าไม ้   139,368.47   
139,368.47  

  
139,368.47  

         6.81  

2.ป่าสงวนแห่งชาต ิ 732,503.70 110,141.55  
110,141.55  

       5.38  

ความรับผิดชอบกรมป่าไม ้   105,460.85   
105,460.85  

         5.15  

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 594,634.47     
4,680.70  

       0.23  

4.อุทยานแห่งชาต ิ - - - 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  - -  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  - -  - 

7.ป่าอ่ืนๆ - - - 
 
หมายเหต ุ ร้อยละเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีรับผดิชอบของศนูย์ฯ 
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บทท่ี 5 

ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
   
สาระส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบ เรื่อง  
การก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า โดยที่ศูนย์จัดการ  
กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,047,450.46  100.00  

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่1        55,756.97       2.72  

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่2        45,097.31       2.20  

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่3        69,039.41       3.37  

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่4      230,749.70     11.27  

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่5   1,622,797.81     79.26  

แหล่งน้ า        17,489.07       0.85  
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 
 1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 
    1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
  1.1.1 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
  1.1.2 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
   1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
   1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
    1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
    1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
    1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
     

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,047,450.46 100 

เขตอนุรักษ์            171,339.28                   8.37  

เขตเศรษฐกจิ             546,725.72 26.70                      

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 3,527.25                                     0.17 

พื้นที่อื่นๆ (พื้นที่กันออก)               10,096.61                   0.49  

หมายเหต ุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพื้นที่ป่า 
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2. การจ าแนกพื้นที่เพื่อการบรหิารจัดการที่เหมาะสม  
 
1. พื้นที่ป่าเพือ่การอนรุักษ์ 
- อุทยานแหง่ชาติ 
- เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
- พื้นที่ลุม่น้ าช้ัน 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหลง่เรียนรู้ "ห้องเรียนธรรมชาติ…" วนอุทยาน 
สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นที่ป่าชายเลน 
 
2. พื้นที่ป่าเพือ่เศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพฒันาต่างๆ 
เช่น โครงการพระราชด าร ิโครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. เป็นต้น 
- ฯลฯ 
 
3. พื้นที่ป่าที่เหมาะสมตอ่เกษตรกรรม 
- สปก. 
- ป่าชุมชน 
- เกษตรป่าไม ้
-สทก. และพื้นที่ราษฎรถือครอง 
- ฯลฯ 
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บทท่ี 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ  
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการ
กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเล 
900 เมตร และต่ าสุด คือ 800 เมตร 
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

   
สาระส าคัญ 
 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า และแบ่ง
ออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ยังไม่รวม
พื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย อยู่ในพื้นที่
ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ าโขง การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นทีก่ารเกษตร ประมาณ 546,725.72 ไร่ ส่วนใหญ่ท านาและ
ปลูกพืชไร่ 

 จังหวัดหนองคาย มีลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดช้ันดินท าให้การระบายน้ าได้ดี และการไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินมีความรงดเร็ว สภาพพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว  
 

 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ 2,047,450.46 100 

ลุ่มน้ าหลัก  ลุ่มน้ าโขง 2,047,450.46 100 

1.1  แม่น้ าโขงส่วนที่ 7 377,104.10          18.43  

1.2  แม่น้ าโขงส่วนที่ 5 155,278.27           7.59  

1.3 แม่น้ าสงครามตอนบน  256,244.86          12.53  

1.4 ห้วยน้ าโสม  56,237.11           2.75  

1.5 แม่น้ าโขงส่วนที่ 6  329,574.90          16.11  

1.6 ห้วยหลวง  225,581.40          11.03  

1.7 น้ าโมง  279,380.37          13.66  

1.8 น้ าสาย  366,385.16          17.91  
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บทท่ี 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  
 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้  จึงต้องมี ข้อมูล 
การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อความถูกต้อง
แม่นย า ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 
     9.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมลูเพิม่เติม ภาคผนวก) 
                   9.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 147 ป่า แบ่งเนื้อทีต่ามป่า ดังนี้  
                   9.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 27 วัด มีพื้นที่  5,008-0-0 ไร่ เพื่อด าเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ 
ในพื้นที่ป่าไม้  
     9.2 ข้อมูลแหล่งน้ า 

9.2.1 อ่างเกบ็น้ า ขนาดกลาง จ านวน 5 อ่าง ขนาดเล็ก จ านวน 40 อ่าง 
9.2.2 ฝายคอนกรีต จ านวน 46 ฝาย สระ,หนอง,บึง จ านวน 4,417 คู,คลอง 27 

9.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟ(1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559) พื้นที่ถูกไฟไหม้ 775 ไร่ 
มีการเข้าดับไฟ จ านวน 25 ครั้ง (http://www.dnp.go.th/forestfire) 

9.4 ข้อมูลราษฎรถือครอง มีพื้นที่ในการถือครองที่ดิน 10 ราย จ านวน 29.10 ไร่  
9.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้ประโยชน์พื้นทีป่า่ 46 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnp.go.th/forestfire
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        9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมต ารวจ สร้างฐานปฏิบัติการ 
ต.บ้านหมอ้  
อ.ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 6 0 0 ป่าสวนสกัท่าไชย 9/3/1987 30 8/3/2017 

กรมสามัญศึกษา 
จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ า
ต. โรงเรียนวังหลวงททิพยาสรรพ ์ ต.วังหลาง อ.โพนพสิัย หนองคาย 44 0 33 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 20/1/1986 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างงานชลประทานขนาด
เล็ก (ฝายบ้านซ าเจียง) 

ต าบลบ้านม่วง อ าเภอ
สังคม หนองคาย 14 1 25 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 20/5/1982 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมการศาสนา สร้างวัดถ้ าฮ้าน บ้านดอนขนุน 
ต าบลโพนทอง  อ าเภอ
ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 15 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 26/5/1989 30 20/6/2019 

กรมสามัญศึกษา 
จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา 
(โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม) 

ต.พระพทุธบาท อ.ศรี
เชียงใหม ่ หนองคาย 43 0 86 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 28/5/1993 30 29/9/2023 

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยทราย ต.นางิ้ว อ.สังคม หนองคาย 15 0 0 
ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
ประถมศึกษา
แห่งชาติ 

ก่อสร้างอาคารเรียน
ประถมศึกษาสาขาบ้านดอนขนุน 

ต าบลโพนทอง อ าเภอ
ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 20 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 25/2/1987 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน 

ก่อสร้างงานชลประทานขนาด
เล็ก (ฝายบ้านโนนสว่าง) (ห้วย
หนอง) 

ต าบลบ้านม่วง อ าเภอ
สังคม หนองคาย 8 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น  



ข้อมูลพื้นฐาน หน้า 54 

 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าบ้านนาฮ า 
(ห้วยบักค าต้อง) 

ต าบลเฝ้าไร ่อ าเภอ
โพนพิสัย หนองคาย 9 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

วัดเทสรังส ี
จัดท าพุทธอทุยาน "ราชนิโรช
รังส"ี ต าผาต้ัง  อ าเภอสังคม หนองคาย 540 0 0 

ป่าพรานพร้าว-
แก้งไก ่ 2/8/1994 30 1/9/2024 

หน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที ่6 กร.ป 
กลาง จงัหวัด
หนองคาย 

ก่อสร้างฐานและใช้ในการพฒันา
สาธิตการเกษตรตามโครงการ
เพิ่มโปรตีน 

ต าบลโพธ์ิตาก อ าเภอ
ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 309 1 42 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 2/2/1978 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น  

บริษัท ผาด าเอ็กพลอ
เรช่ันแอนด์ไมนิ่ง 
จ ากัด 

เพื่อส ารวจวิจัยแร่ทองค า ต.บ้านม่วง อ.สังคม หนองคาย 347 0 0 
ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 17/8/1987 10 7/9/2000 

กรมสามัญศึกษา 

เพื่อจัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนเหล่าต่างค ารม่ธรรมา
นุสรณ์ 

ต.เหล่าต่างค า อ.โพน
พิสัย หนองคาย 47 3 55 ป่า 2484 12/4/1999   

จังหวัดหนองคาย 

เพื่อด าเนินการตามโครงการ
อนรุักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ต.นางิ้ว อ.สังคม หนองคาย 500 0 0 
ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 16/1/2002 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น  

กรมทางหลวง 
ใช้เป็นที่ตั้งพสัดุทางหลวง
(หมายเลข 2186) 

ต าบลผาต้ัง อ าเภอ
สังคม หนองคาย 16 1 34.97 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่

17/10/198
3 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น  
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมสามัญศึกษา 
จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา  
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 

ต าบลบ้านม่วง  อ าเภอ
สังคม หนองคาย 35 0 0 

ป่าพรานพร้าว-
แก้งไก ่ 28/5/1993 30 26/10/2024 

จังหวัดหนองคาย 
เพื่อจัดต้ังสถานีวิจัยพืชสมุนไพร
และเครือ่งเทศ อ.สังคม หนองคาย 

108
4 0 0 

ป่าพรานพร้าว-
แก้งไก ่ 20/3/1996 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมการศาสนา 
สร้างพุทธอุทยาน  นิโรชรงัส(ีวัด
ดอนขนุน) 

ต าบลผาต้ัง   อ าเภอ
สังคม หนองคาย 

302
5 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่

17/11/199
5 30 16/11/2025 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างชลประทานขนาดเลก็ 
อ่างเกบ็น้ าบ้านโคกซวก 

ต.พระพทุธบาท อ.ศรี
เชียงใหม ่ หนองคาย 25 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
ประถมศึกษา
แห่งชาติ 

ก่อสร้างโรงเรียนอาโอยามา 2 
สาขาห้วยหมากพรกิ 

ต าบลโพนทอง อ าเภอ
ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 9 3 80 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 23/8/1991 30 24/12/2021 

กรมการศาสนา สร้างวัดป่าวังน้ ามอก 
ต าบลพระพุทธบาท    
ต าบลศรเีชียงใหม ่ หนองคาย 15 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่

21/11/199
1 30 2/1/2022 

กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างวัดลมุพิน ี

ต.พระพทุธบาท อ.ศรี
เชียงใหม ่ หนองคาย 15 0 0 

ป่าพรานพร้าว-
แก้งไก ่

21/11/199
1 30 2/1/2022 

กรมการศาสนา ก่อสร้างวัดโคกอุดม 
อ าเภออุดมพร  อ าเภอ
โพนพิสัย หนองคาย 15 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 20/3/1992 30 20/7/2022 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 

ก่อสร้างงานชลประทานขนาด
เล็ก อ่างเกบ็น้ าบ้านท่าหายโศก 
(ห้วยค าภู) 

ต าบลเฝ้าไร ่อ าเภอ
โพนพิสัย หนองคาย 25 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น  

กรมชลประทาน 

ก่อสร้างทีท่ าการหัวงานโครงการ
และก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยหิน
แก้ว(โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) 

ต.ด่านศรีสุข  อ.ศรี
เชียงใหม ่ หนองคาย 450 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 11/6/1996 30 21/8/2026 

กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยพระบาท 
ต าบลพระพุทธบาท 
อ าเภอศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 10 1 25 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 20/4/1982 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยหินมกุ 
ต าบลเหล่าต่างค า 
อ าเภอโพนพสิัย หนองคาย 590 0 0 ป่าทุ่งหลวง 20/2/1988 30 13/4/2018 

ส านักงานเรง่รัด
พัฒนาชนบท 

ก่อสร้างทางมาตรฐาน รพช. สาย 
อด 11085 สายบ้านก้อง - บ้าน
ปากมั่ง 

ต าบลนางิ้ว  
อ าเภอสังคม หนองคาย 78 3 35 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 30/3/1990 30 25/4/2020 

กรมการศาสนา 
จัดสร้างพทุธอุทยานราชนิโรธรังสี
(วัดเทศรังสี) 

ต าบลผาต้ัง     
อ าเภอสังคม หนองคาย 280 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่

17/11/199
5 30 11/12/2025 

กรมชลประทาน ก่อสร้างฝายเกบ็น้ าห้วยค ามิด 1 
ต าบลนาด ี  
อ าเภอโพนพสิัย หนองคาย 5 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 1/10/1990 30 5/11/1990 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างชลประทานขนาดเลก็
อ่างเกบ็น้ าห้วยนาอ้อย 

ต าบลโพนทอง อ าเภอ
ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 14 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 27/7/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยง ู
ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอโพนพสิัย หนองคาย 620 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 2/4/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยค าชิ 
ต าบลเซิม  อ าเภอโพน
พิสัย หนองคาย 96 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเทา 
ต าบลนางิ้ว อ าเภอ
สังคม หนองคาย 23 0 16 

ป่าพรานพร้าว-
แก้งไก ่ 25/3/1982 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างชลประทานขนาดเลก็
อ่างเกบ็น้ าห้วยขิง 

ต าบลนางิ้ว อ าเภอ
สังคม หนองคาย 10 0 98 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 24/5/1982 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน 

สร้างงานชลประทานขนาดเลก็ 
อ่างเกบ็น้ าห้วยหินสิ่ว ตาม
โครงการพระราชด าร ิ

ต าบลพระพุทธบาท 
อ าเภอศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 160 0 0 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่

17/12/198
5 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น  

กรมชลประทาน 
เพื่อก่อสร้างชลประทานขนาด
เล็ก อ่างเกบ็น้ าห้วยเดื่อน้อย 

ต.หนองหลวง อ.โพน
พิสัย หนองคาย 10 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน 

ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยทอน
ตอนบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ต าบลพระพุทธบาท 
อ าเภอศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 

155
8 0 0 

ป่าพรานพร้าว-
แก้งไก ่ 3/6/1994 30 19/6/2024 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
สร้างโครงการชลประทานขนาด
เล็ก ฝายเกบ็น้ าห้วยค ามิด 

ต าบลบ้านตมู อ าเภอ
โซ่พิสัย หนองคาย 38 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน ก่อสร้างฝายเกบ็น้ าห้วยค ามิด 2 
ต าบลบัวตูม  อ าเภอโซ่
พิสัย หนองคาย 32 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 6/10/1990 30 3/12/2020 

กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยหินโงม 
ต าบลเฝ้าไร ่อ าเภอ
โพนพิสัย หนองคาย 24 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน ก่อสร้างฝายห้วยโคนแลง้ 
ต าบลอุดมพร อ าเภอ
โพนพิสัย หนองคาย 6 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 30/3/1990 30 24/4/2020 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างงานชลประทานขนาด
เล็ก (อ่างเก็บน้ าห้วยยาง) 

ต าบลวังหลวง อ าเภอ
โพนพิสัย หนองคาย 8 0 0 

ป่าดงสีชมพูโพน
พิสัย 17/2/1984 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยบง 
ต าบลนางิ้ว อ าเภอ
สังคม หนองคาย 33 2 43 

ป่าพานพร้าว 
และป่าแกง้ไก ่ 23/3/1982 

จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

กรมชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างหัวงานโครงการ
ท านบดินหัวงานพร้อมอาคาร
ประกอบและอ่างเกบ็น้ าห้วยไฮ 

ต.ค าด้วง อ.บ้านผือ อุดรธานี 169 3 0 
ป่านายูงและป่า
น้ าโสม 24/7/2012 30 16/9/2042 

องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดอุดรธานี 

ก่อสร้างทางมาตรฐาน รพช. สาย 
อด 11009/3  บ้านน้ าซึม-บ้าน
เชียงดี 

ต าบลหนองแวง-นายูง   
อ าเภอน้ าโสม อุดรธานี 518 1 75 

ป่านายูงและป่า
น้ าโสม 

29/10/198
7 30 22/2/2025 
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทท่ี 11 
ข้อมูลท่ีตั้งหน่วยงานราชการ 

   
หน่วยงานสงักัดกรมป่าไม ้
 - 
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บทท่ี 12 
ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมูลค่าป่าไม้ 

   
การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธ์ุไม้ส าคัญ 

พันธ์ุไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิเคราะห์ความส าคัญของพื้นที่ป่าไม้ทั้งในด้านนิเวศวิทยา  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
  นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถ่ินที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 
 
1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ าเค็มและป่าโคกดอนโพธ์ิ มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ต าบลสร้างคอม ต าบลเพ็ญ 
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกน้ าเ ค็มและป่าโคกดอนโพธ์ิ  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 290 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 36 วันที่ 23 เมษายน 2511 เนื้อที่ประมาณ 108,750 ไร่  
 
2) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ า มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลกลางใหญ่ ต าบลหายโศก ต าบลเมืองพาน   
ต าบลเขือน้ า ต าบลจ าปาโมง ต าบลค าบง ต าบลบ้านเม็ก ต าบลข้าวสาร อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  
ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 745 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 109 วันที่ 10 
มิถุนายน 2518 เนื้อที่ประมาณ 166,250 ไร่ 
 
3) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ าโสม มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลนาแค ต าบลนายูง ต าบลหนอง
ต าบลแวง ต าบลน้ าโสม ต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง
และป่าน้ าโสม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 780 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 87 วันที่ 29 มิถุนายน 2519 เนื้อที่ประมาณ 
668,750 ไร่ 
 
4) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านจัน แปลงที่สอง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลถ่อนนาลับ ต าบลบ้านจัน 
ต าบลนาไหม ต าบลบ้านดุง ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าบ้านจัน แปลงที่สอง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 887 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 94 วันที่ 19 มิถุนายน 2523 เนื้อที่
ประมาณ 99,062 ไร่ 
 
5) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งหลวง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 204 (พ.ศ. 2510) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 57 วันที่ 27 
มิถุนายน 2510 เนื้อที่ประมาณ 39,375 ไร่ 
 
6) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลบ้านม่วง ต าบลแก้งไก่  
กิ่งอ าเภอสังคม ต าบลพานพร้าว ต าบลโพธ์ิตาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้ประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่  ตามกฎกระทรวงฉบับที่  207 (พ.ศ. 2510)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 74 วันที่ 11 
สิงหาคม 2510 เนื้อที่ประมาณ 342,500 ไร่ 
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7) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพิสัย มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลโพนแพง ต าบลโซ่ ต าบลรัตนวาปี 
ต าบลชุมพล ต าบลชุมช้าง ต าบลเซิม อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดงสีชมพูโพนพิสัย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 225 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 89 วันที่ 19 กันยายน 2510 เนื้อที่
ประมาณ 735,625 ไร่ 
 
8) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลบ้านกิ่งอ าเภอบ้านม่วง อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหม้อทอง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2511)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85  
ตอนที่ 106 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2511 เนื้อที่ประมาณ 172,000 ไร่ 
 
9) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลบุฮม ต าบลเชียงคาน
ต าบลเขาแก้ว ต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน ต าบลหาดค าภีร์ ต าบลปากชม ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม
จังหวัดเลย ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 750  
(พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 92 ตอนที่ 134 วันที่ 18 กรกฎาคม 2518 เนื้อที่ประมาณ 853,500 ไร่ 
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ป่าชุมชน 
 
มีพ้ืนท่ีป่าชุมชนดังน้ี 
 

ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

1 ป่าชุมชนบ้านดอนหม ู 646.33 

2 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ 39.76 

3 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแดง 31.06 

4 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนากอ 34.77 

5 ป่าชุมชนบ้านห้วยไฮ 388.41 

6 ป่าชุมชนบ้านดงเหล่า 74.76 

7 ป่าชุมชนบ้านดอนกอก 114.63 

8 ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์ 159.00 

9 ป่าชุมชนบ้านนาทราย 20.21 

10 ป่าชุมชนบ้านฝางนอ้ย 53.63 

11 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอั้ว หมู่ที่ 5 0.05 

12 ป่าชุมชนบ้านดงม่วย 0.05 

13 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน (แปลง 1-2) 0.05 

14 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนสนุก 0.05 

15 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโพนตาล 0.05 

16 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกส าราญ 0.05 

17 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเม็ก 0.05 

18 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านไร ่ 0.05 

19 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองขาม 0.05 

20 ป่าชุมชนบ้านดงแสนแผง 0.05 

21 พัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยทราย 0.05 

22 พัฒนาป่าชุมชนบ้านราษฎร์สามัคคี 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

23 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคก 0.05 

24 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงป่าเปลอืย  หมู่ที่ 6 0.05 

25 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาทบัไฮ หมูท่ี่ 1 0.05 

26 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาชุมช้าง  หมูท่ี่ 5 0.05 

27 พัฒนาป่าชุมชนบ้านพวก  หมู่ที่ 5 0.05 

28 พัฒนาป่าชุมชนบ้านบอน  หมู่ที่ 4 0.05 

29 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเดื่อ 0.05 

30 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านภู่ 0.05 

31 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโพธ์ิงาม 0.05 

32 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดาวเรอืง(แปลง1-2) 0.05 

33 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่า 0.05 

34 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเชียงอาด 0.05 

35 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกหัวภู  หมู่ที่ 8 0.05 

36 โครงการป่าชุมชนบ้านแกง้ใหม ่ หมู่ที่ 1 0.05 

37 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ 0.05 

38 ป่าชุมชนบ้านดอนขม 0.05 

39 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง 0.05 

40 ป่าชุมชนบ้านค าบอน 0.05 

41 ป่าชุมชนบ้านต่างค า (แปลง 1-2) 0.05 

42 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน  หมู่ที่ 3 0.05 

43 โครงการป่าชุมชนหนองหลวง  หมูท่ี่ 1 0.05 

44 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแหวน หมู่ที่ 4 0.05 

45 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยน้ าเย็น  หมู่ที่ 3 0.05 

46 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนดู ่ 0.05 

47 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองยอง 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

48 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนเรียง  หมู่ที่ 3 0.05 

49 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนดูเ่หนอื หมู่ที่ 9 0.05 

50 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาสิงห ์ หมู่ที่ 2 0.05 

51 พัฒนาป่าชุมชนบ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 0.05 

52 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนบก  หมูท่ี่ 10 0.05 

53 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงหลี ่ 0.05 

54 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองบัว 0.05 

55 พัฒนาป่าชุมขนบ้านโนนศิลา 0.05 

56 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาดุ 0.05 

57 พัฒนาป่าชุมชนบ้านสมสร้าง 0.05 

58 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกุง 0.05 

59 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงเวร  หมูท่ี่ 5 0.05 

60 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่า  หมู่ที่ 6 0.05 

61 พัฒนาป่าชุมชนบ้านพระบาท 0.05 

62 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาบอน  หมู่ที่ 8 0.05 

63 พัฒนาป่าชุมชนบ้านผาแดง หมู่ที่ 3 0.05 

64 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องโน  หมู่ที่ 6 0.05 

65 พัฒนาป่าชุมชนบ้านค าอินแปลง 0.05 

66 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแอก 0.05 

67 พัฒนาป่าชุมชนบ้านถ่อน 0.05 

68 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่าต่างค า 0.05 

69 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนอื 0.05 

70 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหาดสั่ง 0.05 

71 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบกหวาน 0.05 

72 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเมืองบาง 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

73 โครงการป่าชุมชนภูผปีอบภูบกัแป้น(บ้านวังน้ ามอก) 0.05 

74 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกก 0.05 

75 พัฒนาป่าชุมชนบ้านฟ้าประทาน  หมู่ที่ 7 0.05 

76 บ้านเหมือดแอ ่ 0.05 

77 บ้านไชยา 0.05 

78 บ้านสมสะอาด หมู ่ 9 0.05 

79 บ้านสร้างประทาย หมู ่ 10 0.05 

80 โพนสว่าง  หมู ่ 3 0.05 

81 โครงการป่าชุมชนบ้านนาน้ าพราย  (โนนสดใส หมู่ที่ 9) 0.05 

82 ป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง  หมูท่ี่ 8 0.05 

83 บ้านโพธ์ิท่าเมือง 0.05 

84 บ้านนาอ่าง  หมู่ที่ 2 0.05 

85 บ้านดงมุข 0.05 

86 บา้นค าโป้งเปง้  หมู ่ 7 0.05 

87 บ้านสร้างพอก  หมู่ที่ 1 0.05 

88 บ้านสังคมพัฒนา  หมู ่ 8 0.05 

89 บ้านวังเทียม 0.05 

90 บ้านดอนไผ ่ 0.05 

91 บ้านหม้วย  หมู ๋ 9 0.05 

92 บ้านดงหนองบอน  หมู ่ 13 0.05 

93 บ้านสมสะอาด 0.05 

94 บ้านโคกก่อง  หมู ่ 10 0.05 

95 บ้านหนองบัวเงินเหนือ 0.05 

96 บ้านหนองผือ  หมู่  8 0.05 

97 บ้านนาด ี 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

98 บ้านขุมค า 0.05 

99 บ้านบง  หมู ่ 4 0.05 

100 บ้านหนองหญ้าม้า  หมู่ 12 0.05 

101 บ้านสร้างอ่าง หมู่ 7 0.05 

102 บ้านเปิดใหญ ่ หมู ๋ 9 0.05 

103 บา้นสวยหลง  หมู ่ 4 0.05 

104 บ้านเดื่อ  หมู ่ 2 0.05 

105 บ้านข้ีเหล็ก  หมู ่ 4 0.05 

106 บ้านดงบงั 0.05 

107 บ้านหนองหมื่น  หมู่ 5 0.05 

108 บ้านเชือก หมู ๋ 7 0.05 

109 บ้านกุดแคน 0.05 

110 บ้านค าชิ 0.05 

111 บ้านโพธ์ิชัย 0.05 

112 พัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยช้างเผอืก 0.05 

113 พัฒนาป่าชุมชนบ้านสมสนุก 0.05 

114 พัฒนาป่าชุมชนบ้านผาต้ัง  หมู่ที่ 1 0.05 

115 พัฒนาป่าชุมชนบ้านซ าเจียง หมู่ที่ 2 0.05 

116 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแสง  หมูท่ี่ 6 0.05 

117 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเทาใต้  หมู่ที่ 3 0.05 

118 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเค็ม  หมู่ที่ 2 0.05 

119 บ้านห้วยหินขาว 0.05 

120 บ้านจ าปาทอง 0.05 

121 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเทากลาง 0.05 

122 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนางิ้ว 0.05 
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ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

123 พัฒนาป่าชุมชนบ้านวังมน 0.05 

124 พัฒนาป่าชุมชนบ้านม่วงน้ าไพร  หมู่ที่ 6 0.05 

125 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนามน 0.05 

126 พัฒนาป่าชุมชนบ้านท่าหนองพันทา 0.05 

127 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกเสือดาว 0.05 

128 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาบอน 0.05 

129 พัฒนาป่าชุมชนบ้านซ าเจียง 0.05 

130 พัฒนาป่าชุมชนบ้านรัตนวาป ี 0.05 

131 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนภูทอง 0.05 

132 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าหลวง 0.05 

133 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกเจริญ 0.05 

134 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาสวรรค์ 0.05 

135 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ 0.05 

136 พัฒนาป่าชุมชนบ้านยูงทอง 0.05 

137 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหาดทรายทอง 0.05 

138 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง 0.05 

139 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาคลอง 0.05 

140 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านวังยางใต ้ 0.05 

141 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบญุเพียง 0.05 

142 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเวียงแก้ว 0.05 

143 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาไหม 0.05 

144 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโพนหวาย 0.05 

145 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนธงชัย 0.05 

146 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงนาเทา 0.05 

147 พัฒนาป่าชุมชนบ้านค าป่าก้าว 0.05 

 
รวม 1,569.25 
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ที่พกัสงฆ ์
 

ท่ี ชื่อท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ชื่อพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

ไร่ งาน 
ตาราง

วา 

1 
ส านักสงฆ์
จันทรงัษีวราราม 

โนนยาง 2 นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 8 0 0 

2 ส านักสงฆ์เจรญิสุข เจริญสุข 7 นาด ี เฝ้าไร ่ หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 6 0 0 

3 
ส านักสงฆ์สมหมาย 
วราราม 

หนองหลวง 1 หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 6 0 0 

4 
วัดสมศรีสะอาด 
วนาราม 

หนองหลวง 1 หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 6 0 0 

5 วัดจันทรังษี แบง 2 หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 8 0 0 

6 ส านักสงฆ์โพธ์ิศร ี วังไฮ 10 หนองหลวง เฝ้าไร ่ หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 6 0 0 

7 
ส านักสงฆ์สระแก้ว 
วราราม 

สุขส าราญ 8 เซิม โพนพิสัย หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 6 0 0 

8 ส านักสงฆ์ชัยมงคล หนองแหวน 4 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง 3 0 0 

9 วัดสุคันธวารี ร่องโน 6 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง 3 0 0 

10 ส านักสงฆ์ราษฎร์นาร ี นาขาม 9 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 17 0 0 
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ท่ี ชื่อท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ชื่อพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

ไร่ งาน 
ตาราง

วา 

11 ที่พักสงฆ์ดอนสนกุ ดอนสนุก 4 สร้างนาง
ขาว 

โพนพิสัย หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง 4 0 0 

12 ส านักสงฆ์ตาดทอง ตาดทอง 3 พระบาทนา
สิงห ์

รัตนวาป ี หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงสีชมพูโพนพสิัย 10 0 0 

13 ป่าหนองแสง หนองแสง 9 แก้งไก ่ สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 522 0 0 

14 ศิริขันฑ์ เทากลาง 4 นางิ้ว สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 9 0 0 

15 วัดน้ าตกเขาเต่า เทพประทับ 7 นางิ้ว สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านพร้าวและป่าแกง้ไก ่ 80 0 0 

16 
ส านักสงฆ์น้ าตก 
ตาดน้อย 

ตาดเสรมิ 1 บ้านม่วง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านพร้าวและป่าแกง้ไก ่ 50 0 0 

17 ส านักสงฆ์โพนหัน วังมน 5 บ้านม่วง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านพร้าวและป่าแกง้ไก ่ 3 0 0 

18 วัดธรรมยุต วังมน 5 บ้านม่วง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านพร้าวและป่าแกง้ไก ่ 45 0 0 

19 ถ้ าเขาคีรีบรรพต ภูเขาทอง 7 บ้านม่วง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 12 0 0 

20 ส านักสงฆ์ซางวิเวก นาโคก 4 ผาต้ัง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านพร้าวและป่าแกง้ไก ่ 300 0 0 

21 ผาตากเสื้อ ห้วยไซงัว 5 ผาต้ัง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 29 0 0 

22 ผาใหญ่วชิรวงศ์ ห้วยไซงัว 5 ผาต้ัง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 1,250 0 0 
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ท่ี ชื่อท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ชื่อพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

ไร่ งาน 
ตาราง

วา 

23 บ้านไทยพัฒนา ห้วยไซงัว 5 ผาต้ัง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 200 0 0 

24 บ้านห้วยไซงัว ห้วยไซงัว 5 ผาต้ัง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 10 0 0 

25 ภูนกกระบา ดงต้อง 6 ผาต้ัง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 835 0 0 

26 ผาดัก ดงต้อง 6 ผาต้ัง สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 1,500 0 0 

27 น้ าตกเขาเต่า เทพประทับ 7 สังคม สังคม หนองคาย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก ่ 80 0 0 

รวม 5,008 0 0 
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แหล่งน้ า 
 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 

ประเภทแหล่งน้ า Type of water resources 
อ่างเก็บน้ า ฝาย   สระ, คู,  บ่อ บ่อ 
Reservior คอนกรีต ท านบ  หนอง,  คลอง บาดาล น้ าตื้น 

ใหญ่ กลาง เล็ก Concrete Dam บึง Canal, Artesian Hollow 
Medium Medium Small wire   Pond ditch well  well 

เมืองหนองคาย  -          1        5           4   -     651       5   -   -  
ท่าบ่อ  -          1        3           5   -     351       5   -   -  
โพนพิสัย  -          1        4           2   -     234       2   -   -  
ศรีเชียงใหม ่  -   -        6           8   -     155   -   -   -  
สังคม  -          1        6           9   -   1,195       7   -   -  
สระใคร  -   -        3           7   -     245   -   -   -  
เฝ้าไร ่  -   -      11           7   -     755   -   -   -  
รัตนวาป ี  -   -   -           3   -     509   -   -   -  
โพธ์ิตาก  -          1        2           1   -     322       7   -   -  

รวม - 5 40 46 - 4,417 26 - - 
 
ที่มา:   ส านักงานชลประทานจงัหวดัหนองคาย 
Source:   Regional Irrigation Office Nong Khai 


