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ตราประจําจังหวัดเลย 
 
 

 
 
 
 

 ความหมายของตราประจําจังหวัดเลย 
 

เปนภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย สรางเปนอนุสรณการปกปนเขตแดนในรัช-สมัย
ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยากับพระเจาไชยเชษฐาแหงกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน)  กอสราง
เมื่อ พ.ศ. 2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ต้ังอยูวัดพระธาตุศรีสองรัก  ซึ่งเปนวัดที่ไมมีพระภิกษุสงฆพํานักริมแมนํ้าหมัน  
บานหัวนายูง  ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย องคพระธาตุกออิฐกอปูน  มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ขนาดกวางดานละ  
10.47  เมตร  สูง 19.19 เมตร  บนยอดพระธาตุมีแกวครอบเปนโคม  มีกระด่ิงลูกเล็กๆ แขวนอยูเหนือโคม  กรม
ศิลปากรประกาศใหเปนโบราณสถานแหงชาติ  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 1  
 

ความหมายของคําขวัญของจังหวัดเลย 
“เมืองแหงทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม” 

 
ภูมิประเทศของจังหวัดเลย เกิดจากการเคลื่อนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเปนเวลาหลายรอยลานป

มาแลว  เกิดภูเขาลดหลั่นกันมากมาย เปนภูเขาที่มีพื้นที่ราบหลายแหง (Table Land) เกิดพันธุไมนานาพันธุ จาก
การที่ภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือจึงทําใหอากาศแผปกคลุมหนาวเย็น  เพราะไมมีแนวเขาสูงกั้น 

 
ธงประจําจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผาสีฟา  มีตราประจําจังหวัดเลย   เปนรูปพระธาตุศรีสองรักอยูในวงกลมบน

พื้นผาทั้งสองดาน   
 

                                                        
1 ที่มา:เอกสาร  กองโบราณคดี  หมายเลข 21/2534 
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ตนไมประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ    พรรณไม   สนสามใบ 
ช่ือ  วิทยาศาสตร  Pinus  Kesiya 

 
เปนตนไมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงปลูกตาม

คํากราบบังคมทูลของนายเทียม คมกฤช  อธิบดีกรมปาไม  เพื่อเปนสิริมงคลและเปนอนุสรณในการเสด็จพระราช
ดําเนินข้ึนยอดภูกระดึง  เมื่อเวลาเชาของวันอาทิตยที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498  (จากหนังสือรอยเสด็จ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2540)และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  ไดพระราชทานกลาไมมงคลใหกับผูวา
ราชการจังหวัดเลย ในงานวันรณรงคโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสที่
ครองราชยปที่ 50 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ  ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ใหเปนตนไมประจําจังหวัดเลย  
 

 ขอมูลท่ัวไปจังหวัดเลย 
สภาพท่ัวไป        
ความเปนมา 
ยุคกอนประวัติศาสตร 

  ดินแดนที่เปนที่ต้ังจังหวัดเลยในปจจุบัน เปนชุมชนมาแตโบราณ โดยมีหลักฐานทางโบราณคดี อาทิ
เชน เครื่องมือหินซึ่งเปนโบราณวัตถุสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร นอกจากน้ียังมขีวานหินขัด กําไล
หินขัดแถบอําเภอเชียงคาน ซึ่งเช่ือกันวากลุมชนแถบน้ีดํารงชีวิตภายใตสังคมเกษตรกรรม มีการกําหนดอายุไว
ประมาณ 9,000 ป 
  4,000 – 2,000 ป ยุคสัมฤทธ์ิ พบหลักฐานที่ทําใหสันนิษฐานไดวามีการขุดแรเหล็กและทองแดงใน
บริเวณอําเภอปากชมและอําเภอเมืองเลยข้ึนมาใช 
ยุคประวัติศาสตร   

  พบหลักฐานใบเสมาในพื้นที่อําเภอวังสะพุง อายุประมาณ 1,000-1,200 ป ซึ่งเปนยุคทวารวดี และ
แหลงโบราณคดีในพื้นที่อําเภอภูหลวง คาดวามีอายุใกลเคียงกัน และในพื้นที่น้ีมีชุมชนซึ่งมีความเจริญ จนมีสภาพ
เปนเมือง อาทิ เมืองดานซาย เมืองเชียงคาน เมืองทาลี่ สวนเมืองเลยไดยกฐานะจากชุมชนบานแฮที่ต้ังอยูริมหวยนํ้า
หมาน  ซึ่งไหลจากภูเขา ช่ือภูผาหมาน  เปนเมือง ใน ป พ.ศ. 2396  โดยต้ังช่ือเมืองตามแมนํ้าใหญวา “ เมืองเลย ” 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยใหข้ึนกับเมืองหลมสัก  พรอมทั้งแตงต้ังหลวงศรีสงครามเปน
เจาเมืองคนแรก ( ทาวคําแสน ) 
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                             นักสํารวจชาวฝรั่งเศส ช่ือ เอเจียน แอมอนิเย ไดเดินทางมาคนหาศิลาจารึกและมาถึงเมือง
เลย เมื่อ 29 กุมภาพันธ 2426   บรรยายสภาพเมืองเลยและอางบันทึกของมูโฮร (MOUHOT) นักสํารวจชาวฝรั่งเศส 
ซึ่งเดินทางมาถึงเมืองเลย ป 2404 วา  “ ...สภาพบานแฮ ต้ังอยูทั้งสองฝงหวยนํ้าหมาน ประกอบดวยกระทอม
ประมาณ  200 หลัง บนพื้นที่สูง  นํ้าไมทวมถึง  หมูบานต้ังเรียงรายอยูใตรมไมผลใกลกับทุงนา  แมนํ้าเลยสามารถ
เดินเรือไดในฤดูนํ้าหลาก…” 
 
  “...ประชาชนครึ่งหน่ึงเปนเกษตรกร และอีกครึ่งหน่ึงเปนกรรมกรทํางานอุตสาหกรรม ผลิตอุปกรณ
การไถนา และมีดอีโต เพื่อจําหนายไปทั่วจังหวัดขางเคียง จนถึงจังหวัดที่อยูเลยโคราชข้ึนไปอีก แตวาไมมีโรงงาน ไม
มีเครื่องจักรไอนํ้า  แลวก็เปนที่นาสนใจ เมื่อเห็นวาการต้ังเตาที่จะตีเหล็กน้ันมีราคาตํ่าที่สุด คือ จะมีการขุดหลุมกวาง 
1 เมตรครึ่ง ที่ตีนเขา แลวชางเหล็กจะเอากอนแรใสเขาไปในหลุมน้ัน แลวเผาดวยถานไฟ ที่มีความรอนสูง เมื่อรอน
ไดที่แลว เหล็กก็จะไหลลงไปในหลุมที่พื้นดิน หลังจากน้ันก็จะนําเอาเหล็กเปนกอนออกจากหลุมดังกลาวไปทําการตี
เปนเครื่องมือที่โรงตีเหล็ก …” 
 
  “...ที่น่ีก็จะมีหลุมในดินอีก และมีไฟเผา ซึ่งจะมีเด็กคอยสูบลมดวยทอลมแฝด 2 ทอ ซึ่งทําดวยทอน
ไมกลวง  โดยเอาปลายดานหน่ึงฝงลงในดิน  ภายในทอสูบลมน้ีจะมีลูกสูบทําดวยสําลีจากตัวทอสูบลมน้ีจะมีหลอดไม
ไผ 2 หลอด ตอไปที่เตาเผาเหล็ก เพื่อนําอากาศเขาไปในเตาเผาซึ่งจะทําใหไฟลุกกลาเปน...” 
 
  “...คนเมืองเลยไปคลองชางปาแถบภาคใตของจังหวัดในเขตภูหลวงและภูเขียว เวลาออกเดินทาง
พวกเขาจะทําการบวงสรวงวิญญาณเชือกยาวซึ่งมีบวงคลองเอาชางดวยขาว เหลา เปด และไกเสียกอน นอกจากน้ัน 
นายพรานจะใหคําแนะนําวา หามภรรยาทําการตัดผม หรือรับแขกตางบานใหพักคางคืนในบานเด็ดขาด ถาหากไม
ปฏิบัติตามขอหามเหลาน้ี จะทําใหชางที่คลองมาไดน้ันหลุดมือไป...” 
 
  ป 2434 ( รศ.110 ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสังเกตเห็นวาฝรั่งต้ังทาจะ
รุกรานพระราชอาณาเขต จึงไดจัดการปกครองพระราชอาณาเขตเปนมลฑล และป 2435 กรมพระยาดํารงราชา- นุ
ภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดจัดระบบการปกครองใหม เมืองเลยจึงแยกจากเมืองหลมสัก ยกฐานะข้ึนเปน
เมืองโดยใหข้ึนกับ มลฑลลาวพวน ที่ต้ังบัญชาการที่เมืองหนองคาย กอนที่จะยายมาต้ังที่บานหมากแขงในป 2436 
(รศ.116) และเปลี่ยนช่ือเปนมลฑลอุดรภายหลัง และยกฐานะข้ึนเปนจังหวัดตามพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ
บริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476  มีอําเภอ ดังน้ี 
 

1. อําเภอกุดปอง    ( อําเภอเมืองเลย ในปจจุบัน ) 
2. อําเภอทาลี ่
3. อําเภอดานซาย   ( โอนมาจากเมืองพิษณุโลก ) 
4. อําเภอวังสะพุง   ( โอนมาจากเมืองหลมสัก ) 
5. อําเภอเชียงคาน  ( โอนมาจากเมืองพิชัย ) 
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พระราชกรณียกิจ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เสด็จเย่ียมราษฎรจังหวัดเลย 
ครัง้แรก เมื่อวันอาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498  โดยเสด็จดวยเฮลิคอปเตอรจากจังหวัดขอนแกน แลวประทับ
ชางเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพบนยอดภูกระดึง อุทยานแหงชาติภูกระดึง  เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานเพาะเลี้ยง
ครั่งที่บานศรีฐาน  เสด็จฯ ถึงศาลากลางจังหวัดเลย เปนเวลาพลบคํ่าของวันเดียวกัน 
 
 
 

 
 
 
                 7  พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา  พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จออกยังพลับพลาที่ประทับ เพื่อเย่ียมพสกนิกรชาวจังหวัดเลย  ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด พ.ต.อ.
ตอศักด์ิ  ยมนาค ผูวาราชการจงัหวัดเลย ไดกราบบังคับทูลรายงานสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความวา “ ...ประชากร
ตามสํารวจครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ.2490  มีจํานวน 134,012 คน หรือ เฉลี่ยแลว 12 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร    ...ใน
ฤดูหนาวอุณหภูมิลงตํ่าถึง 30 องศาฟาเรนไฮต  มีหมอกจัดบางวัน  บางวันมีหมอกจนถึงเวลา 09.00 น. กลาวถึง
อาชีพสําคัญของราษฎรจังหวัดน้ีคือ การทํานา ทําไรฝาย  ไรพริก ไรยาสูบ ไรขาวโพด และ ถ่ัว  งา  ซึ่งปรากฏวา
ไดผลดี เพราะพื้นดิน มีปุยธรรมชาติ สวนการปลูกตนผลไมตางๆมีนอย...”     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดํารัสตอบโดยรับสั่งถึงความทุกขยากลําบากของราษฎร ทรงเปนหวงและขอใหทุกคนมีความมานะ อดทน 
ในการทํามาหากิน และนอกจากทํานาแลว  ควรทําครั่งดวย  และไดเสด็จไปทอดพระเนตรสถานีทดลองและสงเสริม
การเพาะเลี้ยงครั่ง ( ปจจุบันสวนครั่งอยูในพื้นที่ของอําเภอภูกระดึง ) ทรงสนพระทัยกิจการของสถานีทดลอง  สถิติ
ครั่งที่สงออกนอกประเทศป 2496 เปนมูลคา 75 ลานบาท ป 2497  สงออกเปนมูลคา 157 ลานบาท และป 2498 
เพียง 6 เดือน มีมูลคา 94 ลานบาท 2  
              จังหวัดเลยมี เจาเมือง ขาหลวงประจําจังหวัดและผูวาราชการจังหวัด 46 คน นายสมพงศ  
อรุณโรจนปญญา  เปนผูวาราชการจังหวัด ลําดับที่ 46 ดํารงตําแหนง ต้ังแตวันที่ 28 พฤศจิกายน  2554 
 

                                                        
2 ที่มา: หนังสือรอยเสด็จ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันอกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2498 จัดพิมพโดย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  พุทธศักราช 2540 
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ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีต้ังและขนาด 
  ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520  กม.  
มีเน้ือที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,140,382 ไร   
  ทิศเหนือ        ติดตอกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ เทือกเขาเพชรบูรณ  อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ  
                             อําเภอนครไทย  อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 

                                อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี  

                                อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอสุวรรณคูหา อําเภอนากลาง  และอําเภอนาวัง 

                                จังหวัดหนองบัวลําภู                 
  ทิศใต           ติดตอกับ อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ  

                                อําเภอภูผามาน อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน  

 
 
 
         
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีจังหวัดเลย 
LOEI MAP 
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ลักษณะภูมิประเทศและสภาพธรณีสัณฐาน 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ของจังหวัดเลย มีภูเขาลอมรอบตัวเมือง ลักษณะเปนแองกระทะ สูง
จากระดับนํ้าทะเล เฉลี่ยประมาณ 250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสามารถแบงลักษณะภูมิประเทศออกเปน 3 
เขต ดังน้ีคือ    

(1.) เขตภูเขาสูง ทางดานทิศตะวันตกทั้งหมด เริ่มต้ังแตอําเภอภูกระดึง ข้ึนไปอําเภอ  ภูหลวง 
อําเภอภูเรือ อําเภอทาลี่ และ เขตอําเภอดานซาย อําเภอนาแหว ทั้งหมด มีความสูงต้ังแตเฉลี่ย 600  เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล 
 

   (2)    เขตท่ีราบเชิงเขา ไดแก บริเวณตอนใตและตะวันออกของจังหวัด ไดแก อําเภอนาดวง 
อําเภอปากชม และพื้นที่บางสวนในเขตอําเภอภูกระดึงและอําเภอภูหลวง  เปนเขตที่ไมคอยมีภูเขาสูงนัก มีที่ราบเชิง
เขาพอที่จะทําการเพาะปลูกได มีประชาชนหนาแนนปานกลาง 

   (3.)   เขตท่ีราบลุม มีพื้นที่นอยมากในตอนกลางของจังหวัดคือ ลุมนํ้าเลย ลุมนํ้าโขง ไดแก 
บริเวณอําเภอวังสะพุง อําเภอเมือง อําเภอเชียงคาน เปนเขตที่ทําการเกษตรไดดี มีประชากรหนาแนนมากกวาเขต
อื่น 

ภูมิประเทศสวนใหญ เปนเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต  โดยมีที่ราบลุมระหวางหุบเขา ขนาดไมใหญ
มากนักสลับอยูแนวเทือกเขาเหลาน้ัน หินที่พบในบริเวณน้ี สวนใหญมีอายุมาก เชน 

หินแปร ยุคไซลูเรียน -  ดีโวเนียน  อายุ  438-378   ลานป 
  หินปูน ยุคดีโอเนียนตอนกลาง  อายุ        385   ลานป 
  หินตะกอนและหินแปรช้ันตํ่า  อายุ  360-280   ลานป 
  หิน ยุคคารบอนิเฟอรัส  
  หินปูนและหินดินดาน ยุคเพอรเมียน อายุ  286-248   ลานป 
  หินตะกอน ยุคไตรแอสซิก   อายุ        220    ลานป 
และพบหินยุคโคราช บริเวณเขายอดราบอยูบนหินเหลาน้ี เชน ภูผาจิต  ภูกระดึง  ภูหลวง    ภูหอ  ภูขัด  ภูเมี่ยง 
(อําเภอ นาแหว)  เน่ืองจากช้ันหินเกือบทั้งหมดวางอยูแนวเหนือ - ใต จึงควบคุมใหเกิดที่ราบลุมระหวางหุบเขาและ
ทิศทางแนวเหนือใตดวย แมนํ้าเลยจึงไหลจากใตข้ึนเหนือ 

 สภาพธรณีวิทยา 

  หมวดหินที่พบในจังหวัดเลย มีรายละเอียดสังเขป ดังน้ี 
  1. หินหวยหินลาด (Huai Hinlat  Formation) พบบริเวณหินลาด กม.ที่ 109.5 บนถนนสาย
ขอนแกน-เลย ทิศใตผานกเคา อําเภอภูกระดึง ประกอบดวยหินกรวดมนเน้ือปูน (Limestion Congomerate) เปน
หินฐานและมีหินดินดาน หินทรายแปงและหินสีแดง สลับกับหินดินดานและหินปูนสีเทา มีอายุประมาณยุคไทรแอ
สซิกตอนกลาง (Upper Triassic  Period) 
  2. หมวดหินภูกระดึง  (Phu Kradung Foration)  หินแมแบบที่เชิงภูเขาของภูกระดึง ตําบลศรี
ฐาน อําเภอภูกระดึง ประกอบดวย หินจําพวก หินทรายเน้ือละเอียด และหินดินดาน งายตอการผุพัง จึงทําใหสภาพ
ภูมิประเทศ ที่ประกอบดวยหินหนวยน้ี เปนที่ราบ และ มักจะเปนฐานของสันเขา ที่เกิดจากหนวยหินพระวิหาร มี
ความหนาประมาณ  800-1,100 เมตร มีอายุประมาณยุคจูลาสิคตอนบน (Over Jurassic Period) 
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 ภาพถายดาวเทียม อุทยานแหงชาติภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  

สภาพอุทกธรณีวิทยา 

  สวนใหญจะเปนช้ันหินใตหินเฉพาะแหง (Lacolly Producttive Aquifers) ซึ่งใหนํ้าในปริมาณมาก
พอสมควรเปนแหง ๆ ช้ันหินอุมนํ้าสวนใหญ เปนหินใตนํ้าชุดโคราชตอนลาง (Lower Korat Aouifer:Jik) บอลึก
ประมาณ 60 เมตร ใหนํ้ามากถึง 10-50 ลูกบาศกเมตร/ชม. คุณภาพนํ้าดีสามารถด่ืมได 

สภาพปฐพีวิทยา 

  สภาพปฐพีวิทยา  ประกอบดวย ชุดดินหางดง ชุดดินพาน ชุดดินราชบุรี  ชุดดินแมลาย  มีการ
ระบายนํ้าเร็ว หรือ คอนขางเร็ว มีความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรด ปานกลาง ถึงเปนดางออน 
ประมาณ 6.0-8.0 กลุมดินเหลาน้ี มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ เหมาะสําหรับทํานาไมมีดินเค็ม 

สวนกลุมดินที่มีสภาพพื้นดินเปนลูกคลื่น ลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเปนดินรวนเหนียว ดินเหนียวปน
ทรายแปง มีการระบายนํ้า ดีถึงปานกลาง  ซึ่งไดแก ชุดดินเลย  ชุดดินวังไห  ชุดดินธาตุพนม  ชุดดินดานซาย  ชุดดิน
สันปาตอง ชุดดินหางฉัตร ชุดดินโคราช  ชุดดินเหลาน้ีเปนชุดดินสวนใหญของจังหวัดเลย ที่มีความลาดชัน และมัก
เกิดปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน  ซึ่งจังหวัดตองปลูกพืชตามระบบดิน นํ้าและการบํารุงดิน ดินที่ไม
เหมาะสมกับการเกษตรของจังหวัดเลย ซึ่งเปนผลใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน  จนบางแหงเหลือแตหินโผล 
บริเวณอําเภอดานซาย นาแหว ภูหลวง ปากชม จึงมีผลกระทบตอระบบนิเวศ   
 
สภาพอุทกวิทยาของลุมนํ้า 
 
  มีการกระจายแหลงนํ้าตามธรรมชาติไมมาก  มีแมนํ้าโขง  เหือง เลย นํ้าหมาน  นํ้าพอง นํ้าสาน   
หวย ลําธาร  คลอง  จํานวน 922 สาย  หนองบึง  148  แหง   นํ้าพุ  นํ้าซับ 72  แหง ในฤดูแลงแหลงนํ้าเล็กๆ ขอด
ลงเหลือแตแมนํ้าสายใหญๆ  สําหรับลุมนํ้าในจังหวัดเลยที่สําคัญ ไดแกลุมนํ้า 3 ลุม ดังน้ี 
  (1) ลุมนํ้าเลย พื้นที่ 3,891 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 34 ของพื้นที่บนเทือกเขาภูหลวง   
ไหลผานอําเภอภูหลวง วังสะพุง เมืองเลยและไหลลงสูแมนํ้าโขง ที่อําเภอเชียงคาน มีหวยสาขารวม 147 สาย  อยูใน
เขตอําเภอภูหลวง  วังสะพุง  เมืองเลย  อําเภอเอราวัณ  และพื้นที่บางสวนของอําเภอนาดวง เชียงคาน  และอําเภอ
หนองหิน 
  (2) ลุมนํ้าเหือง พื้นที่ 3,127 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 27.4 ของพื้นที่จังหวัด ตนนํ้าอยูใน
เขตอําเภอนาแหว ไหลไปอําเภอทาลี่ ลงแมนํ้าโขงที่บานทาดีหมี อําเภอเชียงคาน มีลําหวยสาขารวม 163 สาย  
อยูในเขตอําเภอนาแหว อําเภอภูเรือและบางสวนของอําเภอดานซาย  อําเภอเชียงคาน 
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  (3)  ลุมนํ้าโขง  พื้นที่ 2,354 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 20.6 ของพื้นที่จังหวัด เปนชวงที่
แมนํ้าโขงไหลผานจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองคาย  มีลําหวยสาขา 59 สาย อยูในเขตอําเภอเชียงคานและปากชม 

(4)  ลุมนํ้าพอง พื้นที่ 1,476 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.0 ของพื้นที่จังหวัด มีลําหวยสาขา 
67 สาย อยูในเขตอําเภอภูกระดึง อําเภอผาขาว และบางสวนของอําเภอหนองหิน อําเภอนาดวง  
                      (5)  ลุมนํ้าปาสัก  พื้นที่ 576 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 5.0 ของพื้นที่จังหวัด มีลําหวย
สาขา 48 สาย  อยูในเขตบางสวนของอําเภอดานซาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลงนํ้าท่ีสําคัญ  
                        เปนแหลงนํ้าที่สรางข้ึนและธรรมชาติ โดยมีการปรับปรุงเพื่อใชในการเกษตรกรรม รวมจํานวน 
899 แหง 

- อางเก็บนํ้าขนาดกลาง จํานวน       13   แหง 
- อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก  จํานวน      210  แหง 
- ฝายคอนกรีต  จํานวน        87   แหง 

- สระ หนอง    จํานวน      315   แหง 
- หวย  คลอง   จํานวน      238  แหง 

- สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา  จํานวน        37  สถานี 
- พื้นที่ไดรับประโยชน  จํานวน 208,257   ไร  จํานวน  17,355  ครัวเรือน 
- บอนํ้าบาดาล    มีจํานวน   2,194   บอ   

 
สภาพภูมิอากาศ 
  จังหวัดเลยอยูใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ชวง
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนรอน (Inter  Tropical  Vonvergence Zone:ITCZ)  
พาดผานทําใหมีฝนตกติดตอกันหลายวัน  และบางครั้งจะมีพายุหมุนเขตรอน  (Tropical Cyclone) เคลื่อนพาดผาน
เปนครั้งคราว   ซึ่งจะมีฝนตกหนัก  ปริมาณนํ้าฝน 5 ป ยอนหลังเฉลี่ย 1,228 มม. จํานวนวันฝนตกเฉลี่ย  125 วัน/ป  
ในป 2548  ฝนตกนอยสุดวัดได 1,098.5 มม. และ ในป 2552  ฝนตกมากที่สุดวัดได  1,347  มม. ณ อําเภอเมือง
เลย  ป 2551 มีจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุด 135 วัน อุณหภูมิสูงสุด วัดได 43.5 องศาเซลเซียส (25 เมษายน 2517) 
และ อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได – 1.3 องศาเซลเซียส (2 มกราคม 2517) ชวง 5 ป ยอนหลัง (2548-2553) อุณหภูมิสูงสุด
วัดได 42.4 องศาเซลเซียส (6 เม.ย. 2553) อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได 12.1องศาเซลเซียส (19 ม.ค. 2553)     
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ลักษณะการปกครอง 
  แบงการปกครองออกเปน  14  อําเภอ  89 ตําบล (ไมรวมตําบลกุดปองซึ่งอยูในเขตเทศบาลเมือง ) 
916  หมูบาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 101 แหง  ประกอบดวย  1 องคการบริหารสวนจังหวัด  
2 เทศบาลเมือง  23  เทศบาลตําบล 75  องคการบริหารสวนตําบล   

จังหวัดเลยแบงการปกครองเปน 14 อําเภอ คือ  
  1. อําเภอเมืองเลย   หางจากตัวจังหวัดเลย 100   เมตร 
  2. อําเภอวังสะพุง หางจากตัวจังหวัดเลย   22   กิโลเมตร 
  3. อําเภอทาลี ่  หางจากตัวจังหวัดเลย   46   กิโลเมตร 
  4. อําเภอเชียงคาน หางจากตัวจังหวัดเลย   48    กิโลเมตร 
  5. อําเภอดานซาย หางจากตัวจังหวัดเลย   82    กิโลเมตร 
  6. อําเภอภูกระดึง หางจากตัวจังหวัดเลย   74    กิโลเมตร 
  7. อําเภอปากชม  หางจากตัวจังหวัดเลย   92    กิโลเมตร 
  8. อําเภอภูเรือ  หางจากตัวจังหวัดเลย   49    กิโลเมตร 
  9. อําเภอนาแหว  หางจากตัวจังหวัดเลย  117   กิโลเมตร 
  10.อําเภอนาดวง  หางจากตัวจังหวัดเลย   37   กิโลเมตร 
  11.อําเภอภูหลวง  หางจากตัวจังหวัดเลย   50   กิโลเมตร 
  12.อําเภอผาขาว  หางจากตัวจังหวัดเลย   63   กิโลเมตร 
  13.อําเภอเอราวัณ หางจากตัวจังหวัดเลย   42   กิโลเมตร 
  14.อําเภอหนองหิน หางจากตัวจังหวัดเลย   47   กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนประชากร  ( ขอมูล ณ วันที่ 30  มิถุนายน  2554 ) 
จํานวนประชากร    622,545  คน  เปนชาย  314,379  คน  เปนหญิง  308,166  คน 
จํานวนครัวเรือน 189,674 ครัวเรือน  
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รายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน  แยกรายอําเภอ 

จังหวัดเลย 

ณ  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2554 3 

ที่ จังหวัด อําเภอ/ตําบล เขตปกครอง จํานวนประชากร จํานวน 

    ตําบล หมูบาน ชาย หญิง รวม บาน 

  จังหวัดเลย 89 916 314,379 308,166 622,545 189,674 

1 อําเภอเมืองเลย 13 135 49,858 48,627 98,485 32,501 

2 อําเภอนาดวง 4 41 8,008 7,866 15,874 4,819 

3 อําเภอเชียงคาน 8 82 30,105 29,571 59,676 18,153 

4 อําเภอปากชม 6 50 20,068 19,473 39,541 11,705 

5 อําเภอนาแหว 5 34 5,727 5,520 11,247 3,407 

6 อําเภอดานซาย 10 97 25,832 24,787 50,619 15,223 

7 อําเภอวังสะพุง 10 144 55,084 55,159 110,243 31,156 

8 อําเภอทาลี ่ 6 41 13,913 13,563 27,476 9,209 

9 อําเภอภูเรือ 6 47 10,878 10,375 21,253 7,006 

10 อําเภอภูกระดึง 4 54 17,126 16,810 33,936 9,702 

11 อําเภอภูหลวง 5 46 12,129 11,695 23,824 6,355 

12 อําเภอผาขาว 5 64 15,368 15,049 30,417 7,400 

13 อําเภอเอราวัณ 4 47 27,666 26,970 54,636 15,782 

14 อําเภอหนองหิน 3 34 12,332 11,864 24,196 6,808 

15 เทศบาลเมืองเลย     10,285 10,837 21,122 10,437 

  รวม 89 916 314,379 308,166 622,545 189,674 
 
              ตารางแสดงจํานวนประชากรจังหวัดเลย 5 ป ยอนหลัง ป พ.ศ.2550 – 2554 4 

 
ประชากร ป 2554 ป 2553 ป 2552 ป 2551 ป 2550 

ชาย 314,379 315,502 314,015 312,942 311,517 
หญิง 308,166 308,564 306,765 305,485 304,021 

รวม(คน) 622,545 624,066 620,780 618,423 615,538 
 

                                                        
3  ที่มา :  สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ  30 มิถุนายน  2554 
4 ที่มา :  ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย 
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
ขอมูลพ้ืนท่ีปาไมจังหวัดเลย 

พื้นที่จังหวัดเลย  มีจํานวนทั้งสิ้น 7,140,382-0-0 ไร  พื้นที่ปา มีจํานวน 4,005,824-3-55 ไร  (รอยละ 

56.10 ของพื้นที่จังหวัด) 

                           1. ปาไมถาวร   68,498-1-00  ไร 

                           2. ปาสงวนแหงชาติ        2,767,272-1-55    ไร 

                           3. อุทยานแหงชาติ           464,176-1-00  ไร 

                           4. เขตรักษาพันธุสัตวปา      705,878-0-00 ไร 

ตารางแสดงขอมูลเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปาไม และ พ้ืนท่ีจังหวัดเลย 5 

พื้นที่ปาไมทั้งหมด
(ไร) 

พื้นที่มีสภาพปา 
(ไร) 

พื้นที่จังหวัดเลย 
(ไร) 

รอยละของพื้น 
ที่มีสภาพปา 

หมายเหตุ 

4,005,824-3-55 
 
 

2,544,725-0-00 7,140,382-0-0 35.64 พื้นที่มีสภาพปาไดมาจาก 
การแปลภาพถายดาวเทียม 
Landsat-5 (TM) มาตราสวน 
1 : 50,000  ป พ.ศ.2549 
( ขอมูลอางอิง จากหนังสือ 
สถิติการปาไมของประเทศ
ไทย ป 2550  กรมปาไม ) 

หมายเหตุ  

- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ที่มอบให ส.ป.ก. เพื่อนําไปปฎิรูปที่ดินใหแกราษฎร รวมเน้ือที่ 1,141,014-2-45 ไร   

คงเหลือเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  เน้ือที่ประมาณ  2,767,272-1-55 ไร   

- ประเภทพื้นที่ปาไม   

ประเภทพื้นที่ปาไม จํานวน 

( แหง ) 

หมายเหตุ 

1. ปาสงวนแหงชาติ 21  

2. อุทยานแหงชาติ

   

5 อุทยานแหงชาติภูกระดึง, อุทยานแหงชาติภูผามาน, อุทยานแหงชาติ

ภูเรือ, อุทยานแหงชาติภูสวนทราย, อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

3. วนอุทยาน 

   

6 วนอุทยานถํ้าแสงธรรมพรหมาวาส , วนอุทยานหริรักษ , วนอุทยาน  

ภูบอบิด , วนอุทยานภูผาลอม , วนอุทยานนํ้าตกหวยเลา , วนอุทยาน

ภูผางาม 

                                                        
5 ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย 
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4. เขตรักษาพันธุสัตวปา 2 เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง  

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูคอและภูกระแต 

5. สวนรุกขชาติ                        2 สวนรุกชาติภูขาว 

สวนรุกชาติ 100 ป กรมปาไม (ปากปวน-ภูแปก)      

                

ดานคมนาคม  

การเดินทางสูจังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไมมีเสนทางรถไฟ 
ทางบก  มีทางหลวงสายสําคัญ ไดแก 

1. เสนทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ –  เลย     ระยะทาง       567      กิโลเมตร 
2. เสนทางกรุงเทพฯ – ขอนแกน – เลย    ระยะทาง       755      กิโลเมตร 
3. เสนทางกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ – เลย   ระยะทาง      520    กิโลเมตร 
4. เสนทางกรุงเทพฯ –พิษณุโลก – เลย    ระยะทาง      595    กิโลเมตร 

 
ทางอากาศ  มีทาอากาศยานเลย สังกัดกรมการขนสงทางอากาศ ขนาดทางว่ิง  2,100 x 45 เมตร 

สามารถรับเคร่ืองบินขนาดใหญโบอ้ิง 737 ได และมีสายการบินพาณิชยมาดําเนินกิจการ จํานวน 2 สายการบิน  
คือ  NOK  AIR  ( นกแอร ) และ  SOLAR  AIR  ( โซลาร  แอร )  

ทางนํ้า  การคมนาคมทางนํ้า ไดแก  
                      แมนํ้าโขง ซึ่งกรมทหารราบที่ 8 ไดข้ึนทะเบียนเรือที่ขนสงสินคาและรับ – สงผูโดยสาร จํานวน 
795 ลํา  ทาเรือในแมนํ้าโขงมีที่ขนถายสินคา 2 แหง เปนทาเรือขนถายสินคากับ ประเทศ สปป.ลาว   
                        1. ทาเรือเชียงคาน   อําเภอเชียงคาน  
                        2. ทาเรือบานคกไผ  อําเภอปากชม 

ทาเรือทั้ง 2 แหงอยูในการกํากับของดานศุลกากรเชียงคาน 
แมนํ้าเหือง  มีเรือโดยสารที่บานหนองผือ  ปากหวย ปจจุบันมีสะพานขามแมนํ้าเหืองแลว   

เสนทางคมนาคม 
                    แขวงการทางท่ี 1    รับผิดชอบถนน  41  สายทาง  ความยาว  697.328  กิโลเมตร   
                           มีจํานวน  6  หมวดการทาง 
  แขวงการทางท่ี 2    รับผิดชอบถนน  50  สายทาง  ความยาว  485.529  กิโลเมตร 
  สํานักงานทางหลวงชนบท   รับผิดชอบ  25  สายทาง  563.684  กิโลเมตร 
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ดานสาธารณูปโภค 

 

อําเภอ 
จํานวนหมูบาน 

มีไฟฟา (รอยละ) 
ประปา 

(ราย/ครัวเรือน) 
โทรศัพทเลขหมาย 

ไปรษณีย 
(แหง) 

เมืองเลย 100 14,223 8,242 2 
วังสะพุง 100 6,001 2,849 1 
เชียงคาน 100 5,402 2,676 1 
ดานซาย 100 2,293 1,827 1 

ภูเรือ 100 603 946 1 
ปากชม 100 1,044 936 1 
นาดวง 100 - 1,184 1 
ภูกระดึง 100 - 599 1 

ทาลี ่ 100 1,458 1,436 1 
นาแหว 100 385 852 1 
ผาขาว 100 - 647 1 
ภูหลวง 100 - 730 1 
เอราวัณ 100 582 132 1 
หนองหิน 100 380 287 1 

 
ดานเศรษฐกิจ 

 ในป 2553 โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดเลยข้ึนอยูกับภาคการเกษตร (48%)  รองลงมาคือ 
 ภาคการขายสงและขายปลีก (14%)  ภาคการศึกษา (10%)  และสาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศ 
(5%) ตามลําดับ  โดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป เทากับ 46,295 ลานบาท รายไดตอหัว 
(GPP Per capita) 70,127 บาทตอป จัดอยูในลําดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รองจากจังหวัดขอนแกน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําไร รอยละ 80 รองลงมาไดแก รับจาง คาขาย  
 

                                                        
6 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

มูลคาเพ่ิม (ลานบาท) 

  2548 2549r 2550r 2551p 2552p1 2553p2 

ภาคเกษตร 11,387 9,085 12,144 13,227 15,350 22,142 

ภาคนอกเกษตร 15,973 17,765 21,583 23,199 22,572 24,153 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 27,360 26,850 33,726 36,426 37,922 46,295 

คาเฉลี่ยผลิตภัณฑมวลรวมตอคน (บาท) 42,359 41,332 51,661 55,552 57,674 70,127 

ประชากร (1,000 คน) 646 650 653  656  658  660 

หมายเหตุ :  2549r , 2550r  =  ขอมูลที่มีการปรับปรุงเสร็จสิ้นแลว   
2551p   = ขอมูลเบื้องตนที่ปรับปรุงแลวแตยังไมเสร็จสิ้น 

          2552p1  = ขอมูลเบื้องตนที่ยังไมไดปรับปรุง  
          2553p2 = ขอมูลเบื้องตนที่ยังไมไดปรับปรุง 
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ดานการเกษตร 

 การเกษตร   พื้นที่การเกษตรของจังหวัด  มีเน้ือที่ 2,614,820 ไร  คิดเปนรอยละ 36.62 ของ
พื้นที่จังหวัด มีพื้นที่นา  516,407  ไร หรือรอยละ 19.75 ของพื้นที่เกษตรทั้งจังหวัด พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ
จังหวัดเลย มีมูลคารวมทั้งสิ้น 13,000 ลานบาท 
 
 

สถานการณการผลิตพืชจังหวัดเลย ป 2553 
จังหวัดเลยมีพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งสิ้น 2,772,699 ไร คิดเปนรอยละ 338.8 ของพื้นที่ทั้งหมดสามารถแยกเปน 
กลุมพืชไดดังน้ี    ที่นา พื้นที ่473,601 ไร คิดเปนรอยละ 17.1  
พืชไร พื้นที่ 1,541,901 ไร คิดเปนรอยละ 55.6  
ไมผลไมยืนตน พื้นที่ 229,785 ไร คิดเปนรอยละ 8.3  
ยางพารา พื้นที่ 510,352 ไร คิดเปนรอยละ 18.4  
พืชผักและไมดอกไมประดับ พื้นที ่17,060 ไร คิดเปนรอยละ 0.6  

 
       
ตาราง แสดงการใชที่ดินปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเลย ป2553       

         

 
 

พท.รวม 
 

เนื้อที่ปลูกพืช ที่นา ที่พืชไร ที่ไมผลและ  
ที่สวนผัก

และ 

 อําเภอ ทั้งจังหวัด รวม   ไมยืนตน ยางพารา ไมดอก 

 รวม 7,140,632 2,772,699 473,601 1,541,901 229,785 510,352 17,060 

 เมืองเลย 925,307 416,157 63,065 181,119 29,263 139,702 3,008 

 วังสะพุง 715,469 379,784 94,693 192,612 10,717 75,321 6,441 

 ทาล่ี 426,875 153,148 36,161 78,939 16,871 20,305 872 

 เชียงคาน 541,875 255,456 39,980 93,247 62,908 58,950 371 

 ดานซาย 1,082,456 316,785 30,540 256,008 11,494 17,782 961 

 ภูกระดึง 532,301 78,710 32,241 31,824 8,689 5,460 496 

 ปากชม 597,812 423,762 44,900 256,492 36,474 85,001 895 

 ภูเรือ 550,025 124,363 18,911 79,825 10,940 13,257 1,430 

 นาแหว 392,188 56,588 6,868 41,023 5,079 3,219 399 

 นาดวง 368,750 176,892 13,781 117,984 5,415 39,140 572 

 ภูหลวง 371,750 89,303 22,288 47,197 10,018 9,399 401 

 ผาขาว 289,375 125,200 26,181 77,323 2,275 19,070 351 

 เอราวัณ 163,750 109,930 21,132 59,271 10,738 17,968 821 

 หนองหิน 182,699 66,621 22,860 29,037 8,904 5,778 42 
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จํานวนครัวเรือนและพ้ืนท่ีทําการเกษตรจังหวัดเลย ป 2553/2554 
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  จํานวน  102,868  ครัวเรือน 
 

จํานวนครัวเรือนเกษตรท่ีมารับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจังหวัดเลย ป 2553/54  
อําเภอ จํานวน

ครัวเรือน 
เมืองเลย 19,830 

วังสะพุง 23,589 
ทาลี่ 5,680 
เชียงคาน 13,105 

ดานซาย 9,580 
ภูกระดึง 5,732 
ปากชม 8,962 

ภูเรือ 4,460 
นาแหว 2,657 
นาดวง 5,948 
ภูหลวง 5,771 
ผาขาว 6,114 
เอราวัณ 4,807 
หนองหิน 4,270 
รวม 120,505  

หมายเหตุ   ตัดยอด  เดือนกันยายน 2554 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ป 2553/2554  (ไร) 
อําเภอ ขาวนาป ขาวโพด  ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา 

เมืองเลย 63,065         86,400         1,689         76,068        139,702  
วังสะพุง 94,693         82,611        59,660         24,853         75,321  
ดานซาย 36,161         25,573              -           49,296         20,305  
เชียงคาน 39,980         56,114              -           34,742         58,950  
ปากชม   30,540        208,967              -             5,219         17,782  
ภูหลวง 32,241         17,158         4,343         10,013           5,460  
นาดวง 44,900        219,195              -           36,306         85,001  
เอราวัณ  18,911         60,968              -             2,143         13,257  
นาแหว 6,868         35,163              -                  37           3,219  
ภูเรือ 13,781         96,528            620         20,616         39,140  
ผาขาว  22,288         38,157         3,431           4,653           9,399  
ทาลี ่  26,181         17,755        50,207           9,260         19,070  

ภูกระดึง 21,132         16,959        28,502         13,070         17,968  
หนองหิน 22,860           8,011        14,277           6,749           5,778  

รวม 473,601  969,559 162729       293,025        510,352 
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ผลผลิตพืชเศรษฐกิจป 53/54 

พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก
(ไร) 

พื้นที่เสีย 
หาย  

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว

ผลผลิต/
ไร 

ราคา 
เฉลี่ย 

(บาท/ก.ก.) 

ผลผลติ/ไร 
(ก.ก./ไร) 

ผลผลิต/ตัน มูลคา 
(ลานบาท) 

ขาวนาป 473,601 - 473,601 14.57 471.80 241,790.20 3,399.40 
ขาวโพด 969,559 1,200 968,359 8.00 672.20 650,968.4 5,207.70 
ออย 162,729 - 135,852 1.15 11.50 1,573,153 1,803.80 
มันสําปะหลัง 293,025 482 292,543 3.00 3,442 1,006,867.0 3,020.6 
ยางพารา 510,352 51,857 107,120 112.08 267.89 28,686.12 3,215.28 

 

นอกจากน้ัน  ยังมีกลุมสินคาไมผล ไมยืนตน มีมูลคามวลรวม 1,507.88 ลานบาท ซึ่งมีสินคาที่สําคัญ    
ไดแก มะขาม กลวยนํ้าหวา และ สับปะรด สําหรับพืชเศรษฐกิจที่จะมีบทบาทสําคัญตอจังหวัดเลย ในอนาคต คือ 
ยางพารา ซึ่งในปจจุบันมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 496,266 ไร เปนพื้นที่เปดกรีด 64,114 ไร คิดเปนมูลคา 1,272.70 ลาน
บาท และคาดวาในป 2553-2556 จะมีพื้นที่เปดกรีดอยูระหวาง 72,000 – 218,000 ไร จะทํารายไดใหจังหวัดเลย 
คิดเปนมูลคาอยูระหวาง 1,446 - 4,342 ลานบาท  

 

ตารางแนวโนมผลผลิตและมูลคายางพาราจังหวัดเลยระหวาง ป 2551 – 2556 7 
 

ป 
ปลูก 

พื้นทีปลูก 
(สะสม) (ไร) 

พื้นทีปลูก
สะสม (ไร) 

ปที ่
เปดกรีด 

พื้นที่คาด 
วาจะเปดกรีด(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลิต (ตัน) 

มูลคา     
(บาท) 

2544 49,255 - 2551 42,967 12,117  
2545 15,227 64,482 2552 64,114 18,080 1,271,747,200 
2546 10,349 74,831 2553 72,911 20,561 1,446,260,740 
2547 23,558 98,389 2554 92,935 26,208 1,843,470,720 
2548 87,929 186,318 2555 167,675 47,284 3,325,956,560 
2549 60,307 246,625 2556 218,936 61,740 4,342,791,600 
2550 71,795 318,420 2557 279,961 78,949 5,553,272,660 
2551 51,577 369,997 2558 323,802 91,312 6,422,886,080 
2552 71,968 441,965 2559 384,975 108,563 7,636,321,220 
2553 50,000 491,965 2560 427,475 120,548 8,479,346,320 
2554 50,000 541,965 2561 469,975 132,533 9,322,371,220 
2555 50,000 591,965 2562 512,475 144,518 10,165,396,120 
2556 50,000 641,965 2563 554,975 156,503 11,008,421,020 
2557 50,000 691,965 2564 597,475 168,488 11,851,445,920 
2558 50,000 741,965 2565 639,975 180,473 12,694,470,820 
 
 
 
 

                                                        
7 ที่มา : สํานกังานเกษตรจังหวัดเลย 
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ดานปศุสัตว 

จังหวัดเลยมีพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปศุสัตวควบคูกับการเกษตรดานอื่นๆ มีเกษตรกรสวนหน่ึงที่ประกอบอาชีพ
รับจางเลี้ยง ไกไข ไกเน้ือ สุกร จากบริษัทเอกชน พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว จํานวน 23,336 ไร ปลูกสวนปา 20,719 ไร 
คอกสัตว 9,022 ไร  และมีพื้นที่เลี้ยงสัตวอื่นๆอีก จํานวน 183,722 ไร ภาคราชการไดใหการสนับสนุน ไดแก 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย สถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวเลย สถานีพัฒนาอาหารสัตวเลย ดานกักกันสัตวเลย              
ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย  

การเลี้ยงโค กระบือ ของเกษตรกรในจังหวัดเลยเปนแบบเกษตรกรรายยอย โรงเรือนอยูบริเวณเดียวกันกับที่
อยูอาศัย และแรงงานเปนสมาชิกในครอบครัว สวนการเลี้ยงโค กระบือ ที่เปนฟารมมาตรฐานขนาดใหญ มีจํานวน
นอย ดานการตลาด เกษตรกรจะจําหนายโค กระบือ ผานพอคาคนกลางหรือนําเขาไปจําหนายในตลาดนัด โค 
กระบือ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเลย มีตลาดนัดโค กระบือ จํานวน  2 แหง ที่อําเภอเมืองเลย และอําเภอหนองหิน 
 การเลี้ยงโคนม ของเกษตรกรในจังหวัดเลย มีการเลี้ยงในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมืองเลย อําเภอ
เอราวัณ อําเภอนาดวง  และอําเภอวังสะพุง พันธโคนมที่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดเลย สวนใหญเปนพันธลูกผสมโฮลสไตล
ฟรีเช่ียนเลือด 75 % ข้ึนไป ดานการตลาดในพื้นที่จังหวัดเลย มีสถานที่รับซื้อนํ้านมดิบ 2 แหง คือ สหกรณผูเลี้ยงโค
นมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย และสหกรณการเกษตรเมืองเลย จํากัด 

การเลี้ยงสุกร ไกไข และไกเน้ือ ของเกษตรกรในจังหวัดเลย แบงได 2 ประเภทคือ 1.เกษตรกรรายยอย เปน
การเลี้ยงแบบหลังบาน อาหารสัตวที่ใช คือ วัสดุที่หางายในทองถ่ิน และวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตร เปนการเลี้ยง
เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจําหนายผลผลิตผานพอคาคนกลาง 2.เกษตรกรที่เลี้ยงเพื่อการคา เปนผูประกอบการที่มี
ฟารมขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ รวมถึงการรับจางเลี้ยงจากบริษัทเอกชน ซึ่งอาหารสัตวที่ใชจะเปนอาหารสําเร็จรูปที่
ผสมจากบริษัท จําหนายผลิตผานเครือขายของบริษัทเอกชน 
 การเลี้ยงปลาในกระชัง เกษตรกรเลี้ยงมากในแมนํ้าเลย เขตพื้นที่อําเภอเมือง อํา เภอวังสะพุง  
เลี้ยงในอางเก็บนํ้าหมาน อําเภอเมืองเลย , แมนํ้าโขง เขตอําเภอเชียงคาน และ อําเภอปากชม  มีเกษตรกรผูเลี้ยง
ปลาในกระชังประมาณ ๑๔๙ ราย จํานวน ๑,๐๗๒ กระชัง พื้นที่ ๒๖,๖๘๒ ตารางเมตร ผลผลิต ๑,๙๕๐.๔ ตัน/ป 
มูลคา ๑๐๗,๒๗๒,๐๐๐ บาท ผลผลิตทั้งหมดจําหนายในพื้นที่จังหวัดเลย 

 
ขอมูลสัตวเศรษฐกิจจังหวัดเลย ป 2553 
 

โคเน้ือ 41,179 ตัว มูลคา 494,148,000 บาท 
โคนม  1,220 ตัว มูลคา  12,200,000 บาท 
กระบือ  8,419 ตัว มูลคา 126,285,000 บาท 
สุกร 36,551 ตัว มูลคา 219,306,000 บาท 
ไก      747,304 ตัว มูลคา  59,784,320 บาท 
เปด 95,061 ตัว มูลคา  14,259,150 บาท 
ปลานิลกะชัง  1,950,400 ตัว   มูลคา  107,272,000  บาท    
รวมมูลคาสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญจังหวัดเลย ทั้งสิ้น 1,033,254,470 บาท 
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ตารางขอมูลการเลี้ยงสัตวนํ้า (ปลานิลกระชัง) จังหวัดเลย ป 2554 
 

ลําดับ อําเภอ จํานวน
เกษตร 
(ราย) 

จํานวน
กระชัง 

พ้ืนท่ี 
(ตร.ม.) 

ผลผลิต/ป 
ตัน 

มูลคาบาท/ป หมายเหตุ 

1 เชียงคาน 9 199 4,975 318.4 17,512,000  
2 เมือง 127 778 19,341 1,556 85,580,000  
3 ปากชม 7 43 1,066 34.4 1,892,000  
4 วังสะพุง 6 52 1,300 41.6 2,288,000  
 รวม 149 1,072 26,682 1950.4 107,272,000  

                                                      
ดานการคาชายแดน  
11.  .  การคาและการลงทุนชายแดนไทย การคาและการลงทุนชายแดนไทย –– สปป สปป..ลาว จังหวัดเลยลาว จังหวัดเลย 

พื้นที่ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
จังหวัดเลยมีพื้นที่ชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว คิดเปนความยาว 197 กิโลเมตร มีแมนํ้าโขง  แมนํ้าเหือง 

และแนวสันเขาเปนแนวพรมแดนติดตอกับแขวงไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทน ของ สปป.ลาว 

 แมนํ้าโขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอปากชม และอําเภอเชียงคาน 

 แมนํ้าเหืองระยะทางยาว 123 กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอทาลี่ อําเภอภูเรือ อําเภอดานซาย และ
อําเภอนาแหว 

 แนวสันเขาอยูในเขตอําเภอนาแหว  3 กิโลเมตร 

สําหรับพื้นที่ที่มีชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว   ไดแก  
อําเภอปากชม  ติดตอกับบานวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน มีระยะทางระหวาง 

                      แขวงเวียงจันทน กับ อําเภอปากชม ประมาณ 160 กิโลเมตร                                 
   โดยมีแมนํ้าโขง เปนเสนกั้นพรมแดน 

อําเภอทาลี ่  ติดตอกับบานเมืองหมอ เมืองแกนทาว แขวงไชยะบูล ี มีระยะทาง 
                  ระหวางแขวงไชยะบูล ีกับ อําเภอทาลี่ ประมาณ 210 กิโลเมตร    
                               โดยมีแมนํ้าเหืองเปนเสนกั้นพรมแดน 

อําเภอเชียงคาน  ติดตอกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน  มีระยะทางระหวาง 
                                เมืองสานะคาม กับ อําเภอเชียงคาน ประมาณ 3-5 กิโลเมตร  
                                โดยมีแมนํ้าโขง เปนเสนกั้นพรมแดน 

อําเภอดานซาย  ติดตอกับบานนาขา เมืองบอแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทาง 
                                ระหวางเมืองบอแตน กับ อําเภออําเภอดานซาย  ประมาณ 30  กิโลเมตร 

อําเภอนาแหว    ติดตอกับบานเหมืองแพร เมืองบอแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทาง 
                                ระหวางเมืองบอแตน กับ อําเภออําเภอนาแหว  ประมาณ 40 กิโลเมตร 

2.  ชองทางการคาชายแดน   
ชองทางการคาชายแดนระหวางไทย-สปป.ลาว น้ัน จังหวัดเลย มีดานศุลกากรอํานวยความสะดวก 

ทางดานการคา 2 แหง คือ ดานศุลกากรทาลี่ อําเภอทาลี่ และ ดานศุลกากรเชียงคาน อําเภอเชียงคาน โดยม ี
รายละเอียดจุดผานแดน 6 ดาน ดังน้ี 
 



- 19 - 
 

 จุดผานแดนถาวร  มี  3   ดาน   ไดแก 
1)  จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน ต้ังอยูตรงขามกับเมืองสานะคาม 

แขวงเวียงจนัทน  สินคาสงออกสวนใหญเปนสินคายานพาหนะและสวนประกอบ สินคาอุปโภคบริโภค สําหรับสินคา
นําเขาที่สําคัญ ไดแก สินคาไม  ไมแปรรูป และ สินคากสิกรรม เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และลูกเดือย การขนสงจะใช
แพขนานยนต  ขนสงสินคาขามแมนํ้าโขง 

2) จุดผานแดนถาวรบานคกไผ  ต.ปากชม  อ.ปากชม  ต้ังอยูตรงขามกับ บานวัง เมืองหมื่น แขวง
เวียงจันทน เปนเสนทางไปยังแขวงเวียงจันทน ระยะทางประมาณ 160  กิโลเมตร ( เปนทางลูกรังประมาณ 100 
กม.  สวนอีก 60  กม. เปนทางลาดยาง)  สินคาสวนใหญจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค   สินคานําเขาจะเปนไมแปรรูป 
แรแบไรท  สินคากสิกรรม และของปาจากฝงลาว ซึ่งในฤดูฝนจะมีนํ้าหลาก  การขนสงสินคาจะใช   แพขนานยนต 
ขนสงสินคาขามแมนํ้าโขง 

3) จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพนํ้าเหือง ไทย - ลาว  ต.อาฮ ี อ.ทาลี่  ต้ังอยูบริเวณบานนา
กระเซ็ง  ตําบลอาฮ ี  ซึ่งอยูตรงขามกับบานปากหมอ  เมืองแกนทาว  แขวงไชยะบูลี เปนจุดผานแดนถาวรที่มีการ
เปดใชสะพานมิตรภาพนํ้าเหือง ไทย-ลาว  ซึ่งไดทําพิธีเปดใชสะพาน แหงน้ี เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2547   

สินคาที่สงออกบริเวณน้ี ไดแก สินคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน สังกะสี ปูนซเีมนต เครื่องใชไฟฟา 
ยานพาหนะและสวนประกอบ สินคาอุปโภคบริโภค เปนตน สําหรับสินคาที่มีการนําเขา ไดแก ไม  ไมแปรรูป กสิ
กรรม เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ลูกเดือย ลูกตาว และของปา  

 
 จุดผอนปรน  มี  3  ดาน  มีแมนํ้าเหือง เปนแนวกั้นใชเรือเล็กขามหรือเดินขามในชวงหนาแลง 

 1. จุดผอนปรนบานเหมืองแพร  ตําบลนาแหว  อําเภอนาแหว ( ฝงลาวไดแก บานเหมืองแพร 
         เมืองบอแตน แขวงไชยะบูล ี)   เปดดานทุกวันพระ 
 2. จุดผอนปรนบานนาขา  ตําบลปากหมัน  อําเภอดานซาย ( ฝงลาวไดแก บานนาขา  เมืองบอแตน  

    แขวงไชยะบูล ี)  เปดดานทุกวันพฤหัสบดี 
  
 3. จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง ตําบลอาฮ ีอําเภอทาลี ่ ( ฝงลาวไดแก บานเมืองหมอ เมืองแกนทาว  

    แขวงไชยะบูล ี)  เปดดานทุกวันพระ 
  
 ภาวะการคาชายแดนไทย ภาวะการคาชายแดนไทย –– สปป สปป..ลาวลาว  ดานจังหวัดเลย  ดานจังหวัดเลย     

การคาชายแดนดานจังหวัดเลย  ปงบประมาณ  2552 และ ป 2553  เปนดังน้ี 8 
            หนวย  :  ลานบาท 

มูลคาการคาชายแดน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
 ป 53/52       รายการ 

      ป 2552       ป 2553    + เพ่ิม / - ลด   คิดเปนรอยละ 
มูลคาการคารวม 
มูลคาการสงออก 
มูลคาการนําเขา 

3,623.75 
2,022.89 
1,600.86 

2,597.33 
1,659.52 
937.81 

  -1,026.42 
 - 363.37 
 -663.05 

-28.32 
-17.96 
-41.42 

      
 
 

                                                        
8 ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 
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   มูลคาการคารวม  ในรอบปงบประมาณ ป 2552 และ ป 2553   (ต.ค. – ก.ย.)  จํานวน  
2,597.33 ลานบาท ลดลงจาก  ปกอน  -1,026. 42 ลานบาท  คิดเปนรอยละ -28.32   แยกเปนมูลคาการสงออก   
1,659.52 ลานบาท  ลดลงจากปกอนคิดเปนรอยละ -17.96   มูลคาการนําเขา   937.81  ลานบาท   ลดลงจาก ป
กอนคิดเปนรอยละ  -41.42 
 

การคาชายแดนดานจังหวัดเลย 4  ปยอนหลัง 2550 - 2553  
การคาระหวางปงบประมาณ(ต.ค. – ก.ย.) ดังน้ี 9 

มูลคาการคาชายแดน (ลานบาท) 
รายการ 

ป 2553 ป 2552 ป 2551 ป 2550 
มูลคาการคารวม 2,597.33 3,623.75 2,325.21 2,345.75 
มูลคาการสงออก 1,659.52 2,022.89 1,348.65 1,266.58 
มูลคาการนําเขา 937.81 1,600.86 976.56 1,079.14 
ดุลการคา        721.71 422.03 296.68 187.44  
 
ดานอุตสาหกรรม 
           ป 2552 จังหวัดเลยมีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  596 โรงงาน มูลคาการลงทุน 
2,680,969,985 บาท   คนงาน 3,247คน ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจํานวนมากที่สุด ไดแก อุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน  , อุตสาหกรรมเกษตร ,  อุตสาหกรรมไมและ ผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมอโลหะ 
โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก  โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง - บริษัท จ.เจริญมารเก็ตต้ิง จํากัด อ.เชียงคาน , 
โรงงานถลุงทองคําจากสินแร  - บริ ษัททุ ง คํา  จํากัด  อ. วังสะพุง , โรงงานผลิตไวนและสุราจากองุน - 
บริษัทซี.พี.เค.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  อ.ภูเรือ , โรงงานบรรจุอาหารกระปอง - บริษัทภูกระดึงสงเสริมการเกษตร
(1999) จํากัด อําเภอภูกระดึง , โรงงานโมบดยอยหิน - บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย จํากัด  อ.เอราวัณ , 
โรงงานโมบดยอยหิน - บริษัทเพชรเมืองเลยอสังหาริมทรัพย  จํากัด  อ.เอราวัณ,  โรงงานโมบดยอยหิน -  
บริษัท สหศิลาเลย จํากัด  อ. วังสะพุง, โรงงานโมบดบอยหิน - บริษัทสุรัตนการศิลาจํากัด อ. วังสะพุง ,  
โรงงานโมบดยอยหิน - หางหุนสวนจํากัด บุญยงคกิจ (เลย)  อ.วังสะพุง , โรงงานโมบดยอยหิน - หางหุนสวนจํากัด 
อรพินกอสราง  อ.ภูกระดึง 

ตารางขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมป 2553 10 
 

โรงงานจําพวก จํานวนโรงงาน เงินลงทุน         
(บาท) 

คนงาน               
(คน) 

รอยละโรงงานท้ังหมด 

จําพวก 1 576         70,712,500  608 59.32 
จําพวก 2 108      117,293,830  554 11.12 
จําพวก 3 287   2,794,553,312    3,630  29.56 

รวม 971   2,982,559,642    4,792  100.00 
 
 
 

                                                        
9 ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย 
10 ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
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ตารางขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ ป 2553 กับ ป 2552 11 

 
จํานวน 
โรงงาน 

เงินลงทุน    
 (บาท) 

คนงาน        
             (คน) 

รอยละโรงงาน
ท้ังหมด 

โรงงาน
จําพวก 

ป 52 ป 53 ป 52 ป 53 ป 52 ป 53 ป 52 ป 53 
จําพวก 1 226 576 26,312,000 70,712,500 233 608 38 59 
จําพวก 2 103 108 98,178,830 117,293,830 414 554 17 11 
จําพวก 3 267 287 2,556,479,155 2,794,553,312 2,600 3,630 45 30 

รวม 596 971 2,680,969,985 2,982,559,642 3,247 4,792 100 100 
 
หมายเหตุ   : โรงงานแบงออกเปน  3  จําพวก  คือ 
จําพวก  1    คือ  โรงงานชนิดและขนาดที่สามารถประกอบกิจการไดทันทีตามความประสงค  
                       ของผูประกอบกิจการ 
จําพวก  2    คือ  โรงงานชนิดและขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหผูอนุญาต 
                       ทราบกอน 
จําพวก  3    คือ  โรงงานชนิดและขนาดที่การต้ังโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได 
 
 
ดานแรงงาน 

  จังหวัดเลยมีสถานประกอบกิจการที่อยูในการกํากับดูแลการใชแรงงานสงเสริมแรงงานสัมพันธใน
สถานประกอบกิจการ  ดูแลสภาพการทํางานและความปลอดภัยในการทํางาน  จํานวน  1,018  แหง  ลูกจาง  
8,569  คน  ประเภทกิจการที่มีจํานวนมากที่สุด 3 อันดับแรก  ไดแกกิจการขายสง กิจการขายปลีก และกิจการ
ซอมแซมยานยนตจํานวน 607แหง ลูกจาง 3,621 คน รองลงมาคือการประกอบกิจการผลิต จํานวน 171แหง  
ลูกจาง  1,292  คน  และกิจการโรงแรมและภัตตาคาร  จํานวน  89  แหง  ลูกจาง  656 คน ตามลําดับ 12 
ขอมูลท่ัวไปดานแรงงาน 

โครงสรางแรงงาน จังหวัดเลย ไตรมาส 1/2553  มีจํานวนประชากรแรงงาน ประมาณ 658,979 
คน ในจํานวนน้ีเปนผูมีอายุ 15 ปข้ึนไปประมาณ 522,676 คน โดยเปนผูที่อยูในกําลังแรงงานรวมประมาณ 
365,339 คน หรือคิดเปนรอยละ 55.4 ของประชากรรวม  และเปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน ประมาณ 157,337 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 23.9 สวนผูที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป มีจํานวนประมาณ 136,303 คน หรือรอยละ  20.7 
  กําลังแรงงาน ปจจุบัน ประกอบดวย ผูมีงานทํา ประมาณ 358,869 คน คิดเปนรอยละ 55.4  ผู
วางงานประมาณ 6,034 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตางจากกําลังแรงงานรวมประมาณ 436 คน ซึ่งจํานวนที่แตกตางน้ี 
เปนผูไมพรอมจะทํางาน เน่ืองจากรอฤดูกาล หรือที่เรียกวาผูรอฤดูกาล 

สวนผูไมอยูในกําลังแรงงาน มีทั้งสิ้นประมาณ 157,337 คน คิดเปนรอยละ 23.9 ของประชากร  
ซึ่งประกอบดวยผูที่ทํางานบาน เรียนหนังสือ และอื่น ๆ เชน ชรา ขาราชการเกษียณอายุเปนตน 13 
 

                                                        
11 ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
12 ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ขอมูล  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  2553 
13 ที่มา : สํานักงานสถิตจังหวดัเลย 
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อัตราคาจางขั้นตํ่าจังหวัดเลย 

                      ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า ( ฉบับที่ 5 ) ขอ 19 ใหกําหนดอัตรา

คาจางข้ันตํ่าเปนเงินวันละ 173 บาท ในทองที่จังหวัดเลย ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2553  และมีผลใชบังคับ

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554  เปนตนไป  

 

อัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัดเลย ป 2553 ป 2552 ป 2551 

คาแรงขั้นตํ่า (บาท) 173 163 162 

 

การเคลื่อนยายแรงงานออกนอกเขตจังหวัด 

ภายในประเทศ 

     แรงงานที่ไปทํางานตางจังหวัด ในภาคอุตสาหกรรมไมผานระบบการจัดหางานของสํานักงาน

จัดหางานฯ ไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมดวยตนเองและดวยการชักจูงของญาติที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมอยู

กอนแลว 

ตางประเทศ 
จังหวัดเลย มีประชากรเดินทางไปทํางานตางประเทศที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปตางประเทศจาก

กรมการจัดหางาน ดังน้ี 
- ป พ.ศ. ๒๕๕๑  จํานวน  ๑,๐๗๒  คน  แยกเปนชาย  ๙๒๘  คน  เปนหญิง  ๑๔๔  คน  
- ป พ.ศ. ๒๕๕๒  จํานวน  ๑,๐๗๖  คน  แยกเปนชาย  ๙๒๕  คน  เปนหญิง  ๑๕๑  คน 
- ป พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวน  ๑,๒๕๐  คน  แยกเปนชาย  ๑,๐๖๗  คน  เปนหญิง  ๑๘๓  คน 
- ป พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน  ๙๓๓  คน     แยกเปนชาย  ๗๙๔  คน  เปนหญิง  ๑๓๙  คน 
โดยมีประเทศที่คนหางานนิยมเดินทางไปทํางานตามลําดับคือ สิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใต  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร อิสราเอล และฮองกง (ขอมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)  14 
 

 

ดานการศึกษา 

 จังหวัดเลยมีสถาบันการศึกษาจํานวน 532 แหง   จํานวนนักเรียนและนักศึกษา  141,048 คน จํานวนครู
และอาจารย รวม 6,949 คน 

 สถานศึกษาสังกัดเทศบาล มีจํานวนโรงเรียน 5 แหง อาจารยผูสอน 86 คน นักเรียน  

1,996 คน  อัตราคร/ูอาจารย : นักเรียน 1:20 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  เขต 1 จํานวนโรงเรียน 170 แหง จํานวนนักเรียน 23,432 คน 

จํานวนครูผูสอน 1,627 คน ครูอัตราจาง 16 คน พนักงานราชการ 38 คน  อัตราครูตอนักเรียน  

1 : 14 

                                                        
14 ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 จํานวนโรงเรียน 164 แหง 1 สาขา  จํานวนนักเรียน 

24,736 คน จํานวนครู ผูสอน 1,475  คน ครูอัตราจาง 14 คน  พนักงานราชการ 115 คน 

อัตราครู ตอนักเรียน  1: 20 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  เขต 3 จํานวนโรงเรียน 116 แหง จํานวนนักเรียน 11,707 คน 

จํานวนครูผูสอน  744  คน ครูอัตราจาง 39 คน พนักงานราชการ 53 คน อัตราครู ตอนักเรียน  

1 : 20 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เขต 19 (เลย – หนองบัวลําภู) จํานวนโรงเรียน 52 แหง 

จํานวนนักเรียน 43,795 คน จํานวนครูผูสอน 1,772  คน พนักงานราชการ 227 คน อัตราครูตอ

นักเรียน 1 : 25 

 วิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จํานวน  4  แหง โรงเรียนเทคโนโลยี 

ของเอกชน  1 แหง  รวม ครู/อาจารย จํานวน  338  คน  นักศึกษา  7,441  คน  อัตราสวน 

คร:ูนักเรียน นักศึกษา  1:22 

 อุดมศึกษา 6 แหง    

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  มีบุคลากรจํานวน 735 คน  อาจารยผูสอน  184 คน   นักศึกษา
ปริญญาตรี   ภาคปกติ ศูนยเลย  9,608 คน  ศูนยขอนแกน  651  คน   รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น  
10,259  คน  อัตราคร/ูอาจารย : นักศึกษา 1 : 56 
2. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเลย วัดบานปากหมาก 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยจังหวัดเลย  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยจังหวัดเลย 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ศูนยจังหวัดเลย 

 การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเลย  หรือ สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย  มีสถานศึกษา 14 แหง กศน.ตําบล 90 แหง  

มีบุคลากร จํานวน 275 คน เปนอาจารยผูสอน  221 คน จํานวนนักเรียน 17,682 คน   

 
ดานสาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุข ประกอบดวยโรงพยาบาลของรัฐ 13 แหงและของเอกชน 1 แหง รวม 14 แหง 
ภาครัฐ 

  -  โรงพยาบาลทั่วไป (418 เตียง)              จํานวน      1  แหง 
-  โรงพยาบาลชุมชน(60 เตียง)                   จํานวน      2   แหง 

                 -  โรงพาบาลชุมชน (30 เตียง)                  จํานวน      9 แหง 
                    -  โรงพยาบาลชุมชน (90 เตียง)    จํานวน       1    แหง 
  -  จิตเวชเลยราชนครินทร (124 เตียง)   จํานวน       1 แหง 
  -  โรงพยาบาลคายศรีสองรัก สังกัดกระทรวงกลาโหม( 30 เตียง) จํานวน    1 แหง 
                   -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)                       จํานวน  127  แหง 
                     -  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย                          จํานวน     1  แหง 
                    -  ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ที่ 36                จํานวน      1   แหง 
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ภาคเอกชน 
                   -  โรงพยาบาลเอกชน ( 100 เตียง)    จํานวน      1  แหง 
                  -  คลินิกเวชกรรม     จํานวน    34  แหง 
                     -  คลินิกทันตกรรม     จํานวน      8  แหง 
                    -  คลินิกการพยาบาล     จํานวน      72 แหง 
          -  คลินิกผดุงครรภช้ัน 2     จํานวน     4 แหง 
  -  คลินิกเทคนิคการแพทย     จํานวน     3   แหง 
  -  กายภาพบําบัด      จํานวน      2     แหง 
  -  คลินิกแพทยแผนไทย     จํานวน     1   แหง 
  -  รานขายยาแผนปจจุบัน     จํานวน    44   แหง 
  -  รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ   จํานวน     41  แหง 
  -  รานขายยาแผนโบราณ     จํานวน     16  แหง 
  -  รานขายยาสัตว     จํานวน      3 แหง 
   - สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ    จํานวน       2 แหง 
 
                   บุคลากรสาธารณสุขในตําแหนงที่สําคัญ  คือ  แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ 
ของสถานบริการ  ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆของจังหวัดเลย  อัตราสวนบุคลากร
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนตอประชากร ของจังหวัดเลย ในป 2554  พบวามีอัตราสวนแพทยตอประชากร 
เทากับ 1:7,411  ทันตแพทยตอประชากร เทากับ 1: 18,310 เภสัชกรตอประชากร  เทากับ  1:11,746  และ 
พยาบาลวิชาชีพตอประชากร เทากับ  1:724    
  ป  2553  พบวามีอัตราสวนแพทยตอประชากร เทากับ 1:7,900  ทันตแพทยตอประชากร เทากับ  
1: 16,867 เภสัชกรตอประชากร เทากับ 1:12,001  และ พยาบาลวิชาชีพตอประชากร เทากับ  1:772 
 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสาธารณสุข และอัตราสวนตอประชากร ป  2554 15 
 

ป 2553 ป 2554 
ตําแหนง จํานวนบุคลากร อัตราสวนตอ

ประชากร* 
จํานวนบุคลากร อัตราสวนตอ

ประชากร** 
แพทย 79 1 : 7,900 84 1 : 7,411 
ทันตแพทย 37 1 : 16,867 34 1 : 18,310 
เภสัชกร 52 1 : 12,001 53 1 : 11,746 
พยาบาลวิชาชีพ 808 1 : 772 860 1 : 724 
รวม 976  1031  
 
หมายเหตุ : 1. อัตราสวนตอประชากร = จํานวนประชากรทั้งหมด 
 
  
 2.  *ประชากรจากทะเบียนราษฎร 622,545  คน ( ป 2554) 
 3.  ประชากรจากทะเบียนราษฎร  624,066  คน (ป 2553) 

                                                        
15 ที่มา : งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทั่วไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยป  2551 ,2552 

จํานวนบุคคลากร 
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ดานการทองเท่ียว 
                     จังหวัดเลยมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย  มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่สําคัญซึ่งเปนที่
รูจักแพรหลาย และมีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในฤดูหนาวบนยอดสูงของภูเขา ไมดอกเมือง
หนาวนานาชนิด เชน ภูกระดึง ภูเรือ  ภูหลวง สวนหินผางาม  แกงคุดคู  แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ไดแก 
พิพิธภัณฑผีตาโขน   พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุสัจจะ ประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน  ชุมชนบานไมเกา
เชียงคาน  นอกจากน้ียังมวัีดสําคัญที่ประชาชนนิยมมาทําบุญ เชน วัดปาเนรมิตวิปสสนา วัดศรีสุทธาวาส และ วัด
โพนชัย เปนตน   
                   การมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย  ทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวหลายประเภท  ประกอบดวย 
  * แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ   จํานวน  90 แหง 
  * แหลงทองเที่ยวโบราณคดี   จํานวน  28  แหง 
  * แหลงทองเที่ยวประเพณี วัฒนธรรม  จํานวน  38 แหง 
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กําหนดใหจังหวัดเลยเปน 1 ใน 9 เมืองที่มีศักยภาพแหง
การทองเที่ยว และการที่มีลักษณะเชนน้ีจึงเปนเสนหของจังหวัดเหมาะสําหรับผูประกอบการที่จะลงทุนทําธุรกิจ 
ดานการบริการ ประเภทโรงแรม รีสอรท และ รานอาหาร             
 

สถิติดานการทองเท่ียว 16 
 

ป จํานวนนักทองเท่ียว (คน) รายได     
(ลานบาท) 

ระยะเวลาพํานัก 
(วัน) 

คาใชจาย/วัน ( บาท) 

2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

768,854 
772,707 
870,071 
914,837 
842,382 
705,510 

1,312,757 

892.52 
1,001.69 
1,113.22 
1,184.52 
1,279.28 
1,254.20 
1,579.30 

2.64 
2.54 
1.24 
1.28 
1.84 
1.29 
2.69 

523.61 
612.65 
685.32 
707.44 
764.04 
840.44 

694 

 
 
 
งานประเพณีและงานประจําป 
  

ที่ กิจกรรม รายละเอียด/ขอมูล ระยะเวลา 

1 งานกาชาดดอกฝายบาน      
มะขามหวาน เมืองเลย      

เปนงานประจําปของจังหวัด  ในงานมีขบวนแหจากอําเภอตาง ๆ  มีการ
ออกรานของหนวยราชการ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดข้ึนบริเวณ
หนาศาลากลางจังหวัดเลย 

ระหวางวันท่ี 1-9   ก.พ. 
ของทุกป 

2 งานบุญแหตนดอกไม   จัดข้ึนบริเวณบานอาฮี อําเภอทาลี่ และบานเหมืองแพร ตําบลนาแหว     
อําเภอนาแหว ภายหลังเทศกาลสงกรานต  มีการนําดอกไมปามา
ตกแตงเปนตน มีรูปแบบเปนเหลี่ยม ตนดอกไมมีความสูงใหญ เมื่อแห
แหนไปกจะโยกตัวไปดวย และมีการเตน เขาจังหวะของกลอง ซึ่งมี
ทารําสวยงาม 

เดือนเมษายน 

                                                        
16 ที่มา : สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
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3 งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก     เปนงานประจําปชาวอําเภอดานซาย จังหวัดเลย จัดข้ึนเพ่ือสมโภชน        

องคพระธาตุศรีสองรัก อันเปนปูชนียสถานคูบานคูเมืองของจังหวัด
เลย จัดข้ึนบริเวณ  วัดพระธาตุศรี-สองรัก อําเภอดานซาย  

ระหวางปลาย เดือน
เมษายน   ถึงตนเดือน
พฤษภาคมของทุกป   

4 งานประเพณีบุญหลวงและ
การละเลนผีตาโขน      

เปนงานบุญท่ีแสนสนุกของอําเภอดานซาย ท่ีเกี่ยวกับความเชื่อและ
ศรัทธา  ในพระพุทธศาสนาและวิญญาณของบรรพชนท่ี สืบทอด กัน
มานับรอยป ในงานเบิกพระอุปคุตขบวนแหพระเวสสันดร ขบวนแห
บ้ังไฟ  ขบวนแหผีตาโขน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย  

จัดข้ึนหลังวันข้ึน   15 คํ่า  
เดือน  6  ประมาณปลาย
เดือนมิถุนายน ถึง ตน
เดือนกรกฎาคม ของทุก
ป   

5 งานแสดงไมดอกเมืองหนาว     จัดข้ึนท่ีบริเวณสนามหนาท่ีวาการอําเภอภูเรือ ภายในงานมีขบวนแห
รถบุปผาชาติ การออกรานและประกวดไมดอกเมืองหนาว งานราตรี
แมคะนิ้ง  มีการจําหนายสินคาผลผลิตทางการเกษตร  

ในชวงวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหม ระหวาง
วันท่ี 28 ธันวาคม – 2 
มกราคม ทุกป 

6 งานประเพณีบุญขาวจี่    จัดข้ึนท่ีวัดศรีจันทร มีการแหขาวจี่ขนาดใหญ ชมบานโบราณของ 
ไทเลย ท่ีชุมชนบานนาออ เทศบาลตําบลนาออ อําเภอเมืองเลย 

จัดข้ึนในเดือน 3 ของทุกป 

7 งานประเพณีสงกรานตไทย-ลาว     
เปนงานประเพณีสงกรานตระหวางประชาชนลาวกับไทยเขามารวม

กิจกรรมตาง ๆ ภายในงาน อาทิ การประกวดเทพีสงกรานต จัดข้ึนท่ี

อําเภอทาลี่ 

ระหวางวันท่ี 12-15 
เมษายน ของทุกป 

8 งานประเพณีบุญบั้งไฟลาน     
มีการประกวดขบวนบ้ังไฟจากชุมชนตาง ๆ และการจําหนายพืชผล

ทาง  การเกษตรท่ีข้ึนชื่อมากมาย จัดข้ึนท่ีอําเภอเอราวัณพัฒนาราม 

อําเภอเอราวัณ  

ชวงวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 
ประมาณเดือนพฤษภาคม   
ของทุกป  

9 งานประเพณีออกพรรษา   
จัดข้ึนบริเวณหนาท่ีวาการอําเภอเชียงคาน เปนประเพณี ท่ีจัดข้ึน สืบ

ทอดกันมายาวนาน  เนื่องในวันออกพรรษา ภายในงานมีขบวนแห

ปราสาทผึ้ง การแขงขันเรือยาว-เรือกาบ การประกวดไหลเรือไฟ พิธี

ตักบาตรเทโว การแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบานและมหรสพ 

ในเดือนตุลาคมตรงกับวัน
ข้ึน 15 คํ่า   เดือน 11 
ของทุกป  

10 งานฤดูหนาวอําเภอวังสะพุง   
จัดข้ึนในชวงเดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวงท่ีจังหวัดเลยมีอากาศหนาวเย็น        

ณ บริเวณ หนาท่ีวาการอําเภอวังสะพุง 

จัดข้ึนในชวงเดือน
ธันวาคม 

 

ปฏิทินการทองเที่ยวจังหวัดเลย 
 

 เดือน  ประเพณี / กิจกรรม สถานท่ี 

มกราคม มหัศจรรยกําแพงภูผาลอม 

          กิจกรรม  เสนทางเดินปาเพื่อศึกษาธรรมชาติ 

จับแมคะน้ิงท่ีโปงกวางหินสอ 

          กิจกรรม  นอนคางแรม และชมแมคะน้ิงตามยอดหญา 

บนยอดภู 
 
 

งานบุญขาวจ่ี    
          กิจกรรม  ขบวนแหงานบุญ การสาธิตการทําขาวจี่ของ 
แตละหมูบาน 
 

วนอุทยานภูผาลอม 

อ.เมืองเลย 

เกษตรที่สูงภูเรือ อ.ภูเรือ 
 
 
 
 
 

หนาเทศบาลนาออบานนาออ 

อ.เมืองเลย 
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 เดือน  ประเพณี / กิจกรรม สถานท่ี 

กุมภาพันธ  
                
                  
 
 
 

งานกาชาดดอกฝายบานเมืองเลย (1-9 ก.พ.) 
           กิจกรรม  ขบวนแหจากอําเภอตางๆ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เชน ดนตรี  หมอลํา การแสดงสินคาพื้นเมือง 
และการออกรานของสวนราชการ 

งานวันชื่นคืนสุข (14 ก.พ.) 
          กิจกรรม  ข้ึนภูไปจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน 
บนภูเรือ 

งานบุญพญาชางนางผมหอม (19-20 ก.พ.) 
          กิจกรรม  ขบวนแหงานบุญ การประกวดธิดานางผมหอม 
การแขงขันกีฬาพื้นบานตาง ๆ 
 

บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด     
อ.เมืองเลย 

 
 

อุทยานแหงชาติภูเรือ อ.ภูเรือ 

 
 

อ.ภูหลวง 
 

มีนาคม กลวยไมงาม  หลากสายพันธุบนภูหลวง   
          กิจกรรม  เดินปาศึกษาธรรมชาติ ชมกลวยไม กุหลาบ
ขาว กุหลาบแดง ไมดอกเมืองหนาว และพันธุไมหายากนานาชนิด
กุหลาบพันป บานสะพรั่งท้ังภูหลวง 

          กิจกรรม ชมกุหลาบพันป ไมดอกเมืองหนาว และพันธุไม
หายากนานาชนิด 

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง       
อ.ภูเรือ 
 

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง      
อ.ภูเรือ 
 
 

เมษายน 
             
             
            

งานวันตุมโฮมชาวไทดํา (6 เม.ย.) 
          กิจกรรม  ชมวิถีชีวิตชาวไทดํา  การละเลนไทดํา 
ประกวดนางงามไทดํา  ฟอนแคน พาแลงอาหารไทดํา 
งานประเพณีแหตนดอกไม   (14-16 เม.ย.) 
          กิจกรรม  มีการจัดขบวนแหตนดอกไม และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

งานประเพณีแหตนดอกไม  ขาวพันกอน   (16 เม.ย.) 
         กิจกรรม มีการจัดขบวนแหตนดอกไมร วมกับงาน
สงกรานต  มีการฟอนรําและการละเลนตางๆ  
สงกรานตแกงคุดคู เมนูกุงอรอย 

          กิจกรรม  มีการลองแกง  เลนนํ้าในลํานํ้าโขง 

ต.เขาแกว 

อ.เชียงคาน 
 

วัดศรีโพธ์ิชัย ต.แสงภา 

อ.นาแหว 
  
ต.อาฮี  อ.ทาลี ่
 
 

แกงคุดคู   
อ.เชียงคาน 

พฤษภาคม 
 
                

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก (12 คํ่า – 15 คํ่า เดือน 6) 
          กิจกรรม  เพื่อสมโภชพระธาตุศรสีองรัก  ภายในงานมี
พิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ เชน การบูชาองคพระธาตุดวยตนผึ้งใหญ-ผึ้ง
นอย และลางองคพระธาตุ 
แมงหนางาม (ผีขนนํ้า) บานนาซาว  (6 คํ่าเดือน 6) 

          กิจกรรม  ชมขบวนแหผีขนนํ้า การฟอนรํา การละเลน
พื้นเมือง 
 

งานบุญตนมะขามไทพวน  บานกลาง  (6 คํ่าเดือน 6) 

          กิจกรรม  มีการฟอนรําและการละเลนตางๆ ของ
ชาวบานกลาง 
 

วัดพระธาตุศรีสองรัก 

อ.ดานซาย 
 
 

บานนาซาว ต.นาซาว  
อ.เชียงคาน 
 
 

อ.เชียงคาน 
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 เดือน  ประเพณี / กิจกรรม สถานท่ี 

มิถุนายน ประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน  
          กิจกรรม   
             -วันแรก มีพิธีเบิกพระอปุคุตจากลํานํ้าหมันมาที ่
วัดโพนชัย และการละเลนผีตาโขน 

 -วันที่สอง มีการแหพระเวสสันดรเขาเมืองการแห 
ผีตาโขนในงานบุญหลวง เวลาคํ่ามีการเทศน มาลัยหมื่น มาลัย
แสน 
            -วันที่สาม จะมีการเทศนมหาชาติถึง13กัณฑ 
 ณ วัดโพนชัย  และชมขบวนแหตนกัณฑเทศน 
 
บ้ังไฟลานท่ีเอราวัณ 

         กิจกรรม  มีการประกวดขบวนบั้งไฟจากชุมชนตางๆ   
การละเลนบั้งไฟ  การจําหนายพืชผลทางการเกษตร และการ
แสดงจากนักเรียน  ชาวบานจากชุมชนตางๆ 

แหลงสมุนไพร พันธุไมหายาก (ปาสมุนไพร) 
          กิจกรรม  ชมแหลงสมุนไพร พันธุไมหายาก   ที่ปา
สมุนไพร 

สับปะรดหวานใจท่ีไรมวง 

          กิจกรรม  มีการออกรานขายสับปะรดราคาถูก 

อ.ดานซาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.ผาอินทรแปลง            
อ.เอราวัณ 
 
 

อ.นาแหว 

บานไรมวง อ.เมืองเลย 
 

กรกฎาคม เขาพรรษาเดินสายไหวครูบา  
(หลวงปูชอบ วัดปาสัมมานุสรณ, หลวงปูหลุย วัดถํ้าผาบิ้ง,  หลวง
ปูแหวน วัดบานนาโปง, หลวงปูศรีจันทร วัดศรีสุทธาวาสวนาราม 
, หลวงปูสมา ,  หลวงปูคําดี วัดถํ้าผาปู   และหลวงปูทอน วัดศรี
อภัยวัน) 

จ.เลย 

สิงหาคม เดินปาหนาฝนบนภูหลวง  
          กิจกรรม  เดินเที่ยวชมผืนปา  ดอกไมปาตางๆ 

หัวใจนักสู ปนภู ดูหมอกหยอกสายฝน 

          กิจกรรม  ปนเขา  ชมนํ้าคาง ชมหมอก 

ผานาง ผาเก้ิง บานเล็กในปาใหญ 
          กิจกรรม  ชมการทอผา  หัตถกรรม  เครื่องครัวผลิตจาก
ไมไผและไมสัก  โรงเพาะเห็ดหลินจือ  เห็ดหอม เห็ดนางฟา ฯลฯ  
มีกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การตกปลา ข่ีจกัยานทองเที่ยว ให
อาหารสัตวนานาชนิด  ว่ิงออกกําลังกาย เปนตน 

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง      
อ.ภูเรือ  
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง      
อ.ภูเรือ 

อ.เอราวัณ 

กันยายน พิชิตปาหนาฝนท่ีภูสวนทราย  (ปาดงดิบ  ปาโบราณท่ีบาน   
เหลากอหก)  และทาพิสูจนผ้ึงหลวงบนตนไทร 

กิจกรรม  การดูนก  ชมนํ้าตกตาดเหือง  ซึ่งกั้นพรมแดน        
ไทย-ลาว มีสายนํ้าไหลผานหนาผาตลอดทั้งป 

อุทยานแหงชาติภูสวนทราย         
อ.นาแหว 
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 เดือน  ประเพณี / กิจกรรม สถานท่ี 

ตุลาคม  ครั้งหน่ึงในชีวิต พิชิตภูกระดึง 

          กิจกรรม  เปนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เดินปา เริ่ม
จากจุดที่ต้ังตําบลศรีฐานผานซําตางๆ ถึงยอดภูกระดึง บริเวณบน
ยอดภูจะมีจุดที่พัก  สถานที่ทองเที่ยวหลายจุด เชน ผาตางๆ และ
นํ้าตก  เพื่อนักทองเที่ยวไดเดินศึกษาเที่ยวชมธรรมชาติ นํ้าตก 
ดอกไม บรรยากาศ อื่นๆ อีกมากมาย เปนตน 

งานประเพณีออกพรรษาท่ีเชียงคาน (15 คํ่า เดือน 11) 
          กิจกรรม  มีขบวนแหปราสาทผึ้ง การแขงขันเรือยาว-  
เรือกาบ การประกวดไหลเรือไฟ การลอยผาสาด เรือไฟบก พิธี
ตักบาตรเทโว การแสดงวัฒนธรรมพื้นบานและมหรสพตางๆ  
จุดประทีปโคมไฟไหลเรือไฟในลํานํ้าโขง (15 คํ่า เดือน 11) 
          กิจกรรม  มีการจัดพิธีไหลเรือไฟข้ึน ซึ่งเปนพิธีของชาว
พุทธศาสนิกชนในประเพณีออกพรรษาโดยเฉพาะชาวบานที่อยูริม
แมนํ้า เพื่อเปนพุทธบูชา และยังเช่ือกันวาเปนการคารวะ
พญานาคซึ่งสถิตอยูตามแมนํ้าโขงใหคุมครองรักษาผูสัญจร 
ทางนํ้า  ไมใหมีภัยอันตรายเกิดข้ึน  และรวมงาน  “พาแลง “  
(รับประทานอาหารพื้นบานในตอนเย็น) 
ดูแมงหนางามท่ีเชียงคาน 
         กิจกรรม  ชมแมงหนางามบริเวณริมฝงแมนํ้าโขง 

อุทยานแหงชาติภูกระดึง 
อ.ภูกระดึง 
 
 
 
 

อ.เชียงคาน 
 
 
 

อ.เชียงคาน 
 
 
 
 
 
 

อ.เชียงคาน 
 

พฤศจิกายน ดอกไมงามอรามภู  อรุณรุงกอนใครไปภูเรือ 

          กิจกรรม  เที่ยวชมสวนดอกไม   และชมตลาดดอกไมริม
ทาง     ถนนสาย เลย- ดานซาย 

สวรรคบนดิน  สวนหินผางาม 
          กิจกรรม  เที่ยวชมสวนหิน  ภูเขาหินรูปรางแปลกตา
สวยงาม      ปนเขาวงกรต 
เทศกาลงานพริกสด ท่ีปากปวน 

        กิจกรรม  ชมการออกรานแสดงสินคาทางการเกษตร ชม
การตกแตงรานดวยพริกสด  ประกวดนางงานพริกสด มีการ
แขงขันกีฬาพื้นบาน   และมหรสพในตอนเย็น 

อ.ภูเรือ 
 
 

สวนหินผางาม  
อ.หนองหิน 
 
 

อ.วังสะพุง 

ธันวาคม  
 

งานฤดูหนาววังสะพุง  

          กิจกรรม  ชมการออกรานแสดงสินคาพื้นเมือง การแสดง
ดนตรี หมอลํา 

งานไมดอกเมืองหนาว   (29 ธ.ค.-1 ม.ค.) 
          กิจกรรม  ชมการออกรานแสดงไมเมืองหนาว และ 

พันธุไมหายากนานาชนิด ขบวนแหรถบุปผชาติ การประกวด 

ไมดอกไมประดับเมืองหนาว  การจําหนายพืชผลทางการเกษตร
ของอําเภอภูเรือ  จิบไวนคลายหนาว Countdown ที่ยอดภู 

เทศกาลชมคางคาวถํ้าผายา  
          กิจกรรม  ชมการประกวดธิดาคางคาว การออกราน
แสดงสินคาพื้นเมือง และการแสดงดนตร ี

อ.วังสะพุง 
 
 

อ.ภูเรือ 
 
 
 
 
 

อ.นาดวง 
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โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  โครงการพระราชดําร ิ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชเสาวนีย  โครงการสวนพระองค 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานหนังสืออนุญาตใหไดรับการผอน
ผันใหมีสิทธิทํากินช่ัวคราวในเขตปาสงวนแหงชาติ ครั้งที่ 1 (สทก.1) เปนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524  
ณ บานชมเจริญ  ตําบลชมเจริญ  อําเภอปากชม  จังหวัดเลย 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

1. ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริดานซาย อําเภอดานซาย  
   หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย 

2. โครงการบานเล็กในปาใหญ ผานาง – ผาเกิ้ง ในสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
   ตําบลผาอินทรแปลง อําเภอเอราวัณ    
   หนวยงานรับผิดชอบ กรมทหารราบที่ 8  
3. โครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
   บานคกงิ้ว ตําบลปากตม   อําเภอเชียงคาน  
   หนวยงานรับผิดชอบ กองพันทหารราบที่ 1  กรมทหารราบที่ 8 คายศรีสองรัก 

4. โครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ผาบาว – ผาสาว  
   บานนาซําแซง ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง  
   หนวยงานรับผิดชอบ จังหวัดทหารบกเลย  
5. โครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวง บานนํ้าคอ ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง 
   หนวยงานรับผิดชอบ เขตรักษาพันธสัตวปาภูหลวง กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปาและพันธุพืช 
6. โครงการเย็นศิระ บานหมากแขง ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย 
    หนวยงานรับผิดชอบ จังหวัดทหารบกเลย 
7. โครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 11 โครงการ 17 

                                                        
17 ที่มา :โครงการชลประทานเลย 
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   หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานเลย  
 

ที่ ช่ือโครงการ หมูที ่ บาน ตําบล อําเภอ พื้นที่รับ
ประโยชน 

(ไร) 

ปริมาณ 
กักเก็บ 

(ลาน ลบ.ม.) 
1 อางฯหวยชม 1 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม 200 0.480 
2 อางฯหวยไร 1 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม 600 0.320 
3 อางฯหวยโปง 1 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม 600 0.290 
4 อางฯหวยศอก 

(ศูนยทดลองพันธุไม) 
1 ดานซาย ดานซาย ดานซาย 35 0.050 

5 อางฯหวยนํ้าสวย 6 หวยปลาดุก นาดอกคํา นาดวง 2,000 3.300 
6 ขุดลอกผาบาว-ผาสาว 5 นาซําแซง เขาหลวง วังสะพุง 50 0.040 
7 ขุดลอกผาเกิ้ง-ผานาง 7 เอราวัณ ผาอินทรแปลง เอราวัณ 200 0.142 
8 ระบบสงนํ้าหวยศอก 3 เด่ิน ดานซาย ดานซาย 1,000 - 
9 ฝายหวยนํ้าผักและระบบ 6 หวยนํ้าผัก แสงภา นาแหว 400 - 
10 อางหวยโขงชาง 10 หัวนา กกสะทอน ดานซาย 200 0.09 
11 ฝายทดนํ้าหวยนํ้าหมัน 4 หมากแขง กกสะทอน ดานซาย 750 - 

 
8. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเลย  7  แหง   ไดแก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที ่

จังหวัดเลย ระหวางวันที่ 25 - 26 มกราคม 2553 
 

 1. โรงเรียน ตชด. เฉลิมราษฎรบํารุง  บานหวยลาด  ตําบลนาดี  อําเภอดานซาย 
   2. โรงเรียน ตชด. บานหัวเปา ตําบลปากชม  อําเภอปากชม 
    3. โรงเรียน ตชด. ฮิลมารพาเบิล  บานเหมืองทอง  ตําบลเชียงกลม  อําเภอปากชม 
     4. โรงเรียนบานนานกปด  บานนานกปด  ตําบลหวยบอซืน  อําเภอปากชม 
   5. โรงเรียนบานหนองแคน  บานหนองแคน  ตําบลนาดวง  อําเภอนาดวง 
      6. โรงเรียนบานวังชมพู  บานวังชมพู  ตําบลทรัพยไพวัลย  กิ่งอําเภอเอราวัณ 
     7. โรงเรียนบานนาปอ   บานนาบอ  ตําบลแสงภา  อําเภอนาแหว  
  


