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ส่วนที่ 2 

 
วิเคราะห์สภาวการณ์  ศักยภาพและแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และความม่ันคง 
 

**************************** 

1.   ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ อย่ าง เป็นทางการ เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2558  
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารพ้ืนที่พิเศษ 4 พ้ืนที่ ได้แก่ (1) อุทยาน
ประวั ติ ศาสตร์ สุ โ ขทั ย -ศรี สั ชนาลั ย -ก าแพง เพชร  ( 2 )  เมื อ ง เก่ าน่ าน  (3 )  เลย  ( 4 )  เมื อ ง โบราณ อู่ทอง 
เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใน 4 พ้ืนที่   จึงได้มอบหมายให้จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพโครงการน าร่องเร่งด่วน  
เพ่ือด าเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมืองสองประเทศ  
เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองเลย-เมืองหลวงพระบาง-นครหลวงเวียงจันทน์-เมืองหนองคาย เป็นการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเลียบฝั่งโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมล้านช้างสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวชุมชนชายแดน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
ท างานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
การส่งเสริมการตลาดการเชื่อมโยงทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์การตลาดของพ้ืนที่  และการเชื่อมโยง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่การท่องเที่ยว  ประกอบกับจังหวัดเลยเป็น 1 ใน 9 เมือง ที่มีศักยภาพแห่งการ
ท่องเที่ยว ตามก าหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้
ประกาศ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว  วิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง (หนองคาย เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม) เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2559  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ าโขง เพ่ือพัฒนาชีวิตและวัฒนธรรมที่น ามาซึ่งการ
เพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ในพ้ืนที่และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้าน 

จังหวัดเลยได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านอ าเภอในพ้ืนที่ทั้ง  14  อ าเภอ  โดยการ
ปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของประชาชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานระดับอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการ
และศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
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1.1  สรุปปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 
 

สภาพปัญหาส าคัญของจังหวัด ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1)  สินค้าเกษตร ( ยางพารา ข้าวโพด มันส าปะหลัง ) 
และปศุสัตว์ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ( ยางพารา ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง )  และปศุสัตว์ ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  แหล่งท่องเที่ยว ถนน และ สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในแหล่งท่องเที่ยว บางแห่ง ยังไม่ได้มาตรฐาน หรือ 
เพียงพอแก่การบริการนักท่องเที่ยว 

2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนน และ สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน 
 

3)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนนภายใน
หมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้าน  ยังไม่ทั่วถึง และ ไม่ได้
มาตรฐาน 

3) ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล. ในหมู่บ้าน ระหว่าง
หมู่บ้าน  อย่างทั่วถึง และได้มาตรฐานและก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนนลาดยางในเส้นทางหลักและระหว่าง
หมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน 

4)  ตลิ่งแม่น้ าเลย แม่น้ าหมัน พังทลาย ในย่านชุมชน ที่
อยู่อาศัย เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของประชาชน
และราชการ 

4) ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งแม่น้ าเลย แม่น้ าหมัน 
พังทลาย ในย่านชุมชน ที่อยู่อาศัย 
 

5)  การบุกรุกและขยายที่ท ากินในพ้ืนที่ปุาไม้  ท าให้
เกิดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน ปุาไม้  
และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติ 

5)  ฟ้ืนฟูปุาชุมชนและพ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธาร  เพ่ือรักษา
ระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติ 
 

6)  ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณด่านชายแดน   
ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 

6) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณด่าน
ชายแดน  ให้ได้มาตรฐานสากล 

7)  การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน  7) ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยสร้าง
เครือข่าย/อาสาสมัครปูองกันยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน 

8)  การอ านวยการจราจรจุดเสี่ยง ยังขาดความทั่วถึง 
และการขาดวินัยการจราจร ในกลุ่มเยาวชน 

8) จัดระเบียบและสร้างวินัยการจราจร โดยสร้าง
เครือข่าย/อาสาสมัครเพ่ืออ านวยการจราจรและจัด
กิจกรรมสร้างวินัยจราจร 

9)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร  ยังไม่
ครอบคลุมและท่ัวถึงเท่าที่ควร 

9) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการด ารงชีวิตอัน
เหมาะสม ของประชากรในสังคม ชุมชน และครอบครัว 
ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือจัดการท้องถิ่นหรือ
บ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
จิตใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

10)  ความสัมพันธ์  ไทย – ลาว ในระดับท้องถิ่น   
มีความส าคัญและละเอียดอ่อน จ าเป็นต้องรักษาไว้ซึ่ ง
ความมั่นคงตามแนวชายแดนและรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

10)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย – ลาว ในระดับ
ท้องถิ่น 
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1.2  สรุปสภาพปัญหา ความต้องการรับการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ของชุมชนวิ เคราะห์จาก 
แผนชุมชน  ประจ าปี 2561 จังหวัดเลย 

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน 
เพ่ือการเกษตร  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน 

2) จัดให้มีระบบไฟฟูาเข้าถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตลอดทั้งระบบไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
และชุมชน และระบบไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 

3) ก่อสร้างและขยายเขตประปาให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
4) สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ  คนพิการ เด็กไร้ที่ พ่ึ ง ผู้ปุวยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส  

ทางสังคมให้ครอบคลุม 
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาแก่ 

กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
6) ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาชนโดยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
7) พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
8) การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
10) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11) ส่งเสริมให้ราษฎรทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง ตลอดทั้งส่งเสริม รณรงค์ 

ปูองกันกรณีการระบาดของโรคติดต่อ 
12) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ 
13) การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
14) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
15) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรโดยการก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

ตลอดทั้งระบบการส่งน้ าอย่างทั่วถึง 
16) การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง 
17) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 
 

     1.3  แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาจังหวัดเลย 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 1)  การแก้ไขปัญหาความยากจน  ลดปัญหาหนี้สิน  และส่งเสริมการออมในครัวเรือนให้สามารถ 
พ่ึงตนเองได้ 
 2) ปรับโครงสร้างการผลิตให้หลากหลายและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และขยายฐานการผลิตโดยการร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  ทั้งด้านข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานทั้งภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ  
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เพ่ือการด ารงชีวิต  
ที่สงบสุข  อย่างมีคุณค่าตามวิถีไทย 
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ด้านสังคม 
 

 1)  ยกระดับคุณภาพคนทั้งด้านสุขสภาวะ (ร่างกาย  จิตใจ) ให้แข็งแรง  ด้านสติปัญญาให้มีความรอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยการพัฒนาทั้งคุณภาพครู  หลักสูตร  และยกมาตรฐานโรงเรียนตกเกณฑ์  
เน้นการดูแลสุขภาพ  การปูองกันโรค  ลดอัตราการตายของทารก  และลดพฤติกรรมการบริโภคท่ีเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิต 
 2)  สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันได้  ลดปัญหาการอพยพแรงงาน 
 3)  สร้างสิ่งแวดล้อมของสังคมให้น่าอยู่  ลดปัญหาข้อร้องเรียนด้วยการสร้างระบบการบริหารจัดการที่มี 
ธรรมาภบิาลและพัฒนาให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4)  สร้างสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตและรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส  และแรงงานนอกระบบที่ไม่มี
หลักประกันชีวิต 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 1)  การอนุรักษ์ใช้ประโยชน์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งดิน  น้ า และปุาไม้  ในระบบลุ่มน้ า โดยเน้นการลด
ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม  การชะล้างพังทลายของหน้าดิน  ลดการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ าโขงและลุ่มแม่น้ า  
จัดหาน้ าให้พอเพียงกับการผลิต  ลดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก  และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในเขตต้นน้ าและปุาสงวน
เสื่อมโทรม  รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 
 2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ทั่วถึง  พอเพียง  เพ่ือให้เป็นฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคการพัฒนา 
ทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่ 
 

ด้านความม่ันคงชายแดน 
 

1) พัฒนาศักยภาพ คน ชุมชน ในพื้นที่ชายแดน  รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการผนึกก าลังเพื่อ 
เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

2) พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านกลไกความร่วมมือทุกระดับและส่งเสริม/สนับสนุน 
การพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคงภายใต้การมีส่วนร่วม 

3) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ประชาชนในพ้ืนที ่ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

1) ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้ง ยกระดับ 
คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

2) การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและเสริมสร้าง 
บุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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2.   ข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

จังหวัดเลยมีจ านวนครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560  จ านวนทั้งสิ้น 2,503   
ครัวเรือน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559  จ านวน  1,945  ครัวเรือน  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ เนื่องจากครัวเรือนยากจนบางส่วน ไม่มีหลักทรัพย์ในการเข้าถึงแหล่งทุน ไม่มีเงินออม   มีอาชีพและรายได้ไม่
แน่นอน  มีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บปุวย พิการ เป็นภาระที่สมาชิกอ่ืนในครัวเรือนต้องดูแล ท าให้ขาดก าลังในการท างาน
เพ่ือสร้างรายได้แก่ครัวเรือน  ไม่มีทรัพยากร/ปัจจัยในการผลิต เช่น ที่ดินท ากิน วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ความรู้
ทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
 

ตารางการเปรียบเทียบครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2556 – 2560) 

 
 ปี พ.ศ. จ านวนครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องรายได้ต่ ากว่า

เกณฑ์ จปฐ. 
1 2556 906 

2 2557 641 

3 2558 535 

4 2559 558 

5 2560 2,503 
 
 
 
 
 



- 92 - 
 

ตารางแสดงความสุขมวลรวมของคนจังหวัดเลย ย้อนหลัง 4 ปี (จากคะแนนเต็ม 10) 

 

ที ่ ปี พ.ศ. ระดับความสุขมวลรวม หมายเหตุ 
1 2557 8.23  
2 2558 8.28  
3 2559 8.48  
4 2560 8.36  

 

จากข้อมูลย้อนหลัง ปี 2557 – 2560 พบว่า ปี 2557 – 2559 จังหวัดเลยมีความสุขมวลรวม    
เพ่ิมข้ึนทุกป ีแต่ในปี 2560 มีความสุขมวลรวมลดลงเล็กน้อย    
 

ที่มา :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  

 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

จังหวัดเลยมีจ านวนร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะ  
ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว จากการจดทะเบียนพาณิชย์ของห้างร้านและบริษัทฯ และมีการจ้างแรงงานที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
 

ตารางแสดงจ านวนผู้ประกันตน เปรียบเทียบย้อนหลัง  4  ปี ( ปี 2556 – 2559) 

ปี จ านวนผู้ประกันตนรวมทั้งหมดใน
ระบบ 

หมายเหตุ 

2560 49,610 ณ 30  พฤศจิกายน  2559 
2559 45,717 ณ สิงหาคม  2559 
2558 45,297 ณ ธันวาคม  2558 
2557 44,332 ณ ธันวาคม 2557 
2556 37,001 ณ ธันวาคม 2556 

 

ที่มา :  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเลย  
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 

ตารางแสดงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แยกสายงานในจังหวัดเลย  6 ปีย้อนหลัง 

ตารางแสดงจ านวน
บุคลากรทาง
การแพทย์ปี 2555 -
2559  / สายงาน 

ปี 2555 ปี 2556 
จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:

ประชากร 
จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:

ประชากร มี ควรมี ขาด มี ควรมี ขาด 

แพทย์ 96 121 25 1: 6,534 96 249 153 1: 6,570 
ทันตแพทย์ 34 73 39 1: 18,449 37 79 42 1: 17,047 
เภสัชกร 60 70 10 1: 10,455 58 94 36 1: 10,857 
พยาบาลวิชาชีพ 851 957 106 1: 737 1,018 1,189 171 1: 620 
รวม 1,014 1,221 207  1,209 1,611 402  

สายงาน 
ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:
ประชากร 

จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:
ประชากร มี ควรมี ขาด มี ควรมี ขาด 

แพทย์ 98 249 151 1 : 6,457 98 249 151 1: 6,391 
ทันตแพทย์ 43 79 36 1 : 14,715 36 79 43 1: 17,576 
เภสัชกร 74 94 20 1 : 8,851 79 94 15 1: 8,009 
พยาบาลวิชาชีพ 865 1,189 324 1 : 732 1,033 1,189 156 1: 736 
รวม 1,080 1,611 537  1,246 1,611 365  
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สายงาน 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:
ประชากร 

จ านวนบุคลากร อัตราส่วน:
ประชากร มี ควรมี ขาด มี ควรมี ขาด 

แพทย์ 102 213 164 1 : 6,206 106 266 158 1 : 6351 
ทันตแพทย์ 46 140 94 1 : 13,762 45 169 124 1 : 12,702 
เภสัชกร 79 90 17 1 : 8,013 76 120 44 1 : 8,143 
พยาบาลวิชาชีพ 1,106 1,160 54 1 : 576 1140 0 0 1 : 557 
รวม 1,333 1,609 329  1,367 555 326  

 
1ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
หมายเหตุ : 1. อัตราส่วนต่อประชากร = จ านวนประชากรทั้งหมด 
จ านวนบุคลากร 
 2. *ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ( ปี 2553 ) 624,066  คน ( ปี 2554 ) 622,545คน               
( ปี 2555 ) 627,275  คน ( ปี 2556 ) 630,731  คน (ปี 2557) 632,742 คน 

จังหวัดเลยมีอัตราก าลังบุคลากรด้านสาธารณสุขในสายงานหลักส าคัญ ตั้งแต่ปี 2555 - 2560  
พบว่า ณ ปัจจุบันมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,367 คน คือ  แพทย์ จ านวน  106 คน ทันตแพทย์ จ านวน 45 คน เภสัชกร 76 คน 
และพยาบาลวิชาชีพของสถานบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอ่ืนๆของจังหวัดเลย จ านวน 
1,140 คน จะพบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1:6351  ทันตแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1: 12,702 เภสัชกร
ต่อประชากร เท่ากับ 1:8,143 และพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร เท่ากับ  1:557  อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุข 
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อประชากร ของจังหวัดเลย  ในปี 2556 - 2560 เมื่อเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่จริงกับที่ควรมีตาม
การจัดระดับบริการของสถานบริการสาธารณสุขจะเห็นว่า ขาดแคลนทุกสายงาน โดยเฉพาะสายการแพทย์ขาดแคลน 
มากที่สุด รองลงไปคือ  ทันตแพทย์ และพยาบาล 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนบุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย ต่อประชากร 
แยกตามสายงานส าคัญ จังหวัดเลย  ปีงบประมาณ 2560  (ประชากร 635,135 คน) 

 

ล าดับ ประเภทบุคลากร จ านวน 
อัตราส่วน : ประชากร หมายเหตุ 

(ปี 2559) 

1 แพทย์ 100 1 : 6,351   1:6,206 

2 ทันตแพทย์ 50 1 : 12,702   1:13,762 

3 เภสัชกร 78 1 : 8,143   1:8,013 

5 พยาบาลวิชาชีพ 1,140 1 : 557   1:576 

ที่มา: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

 จากตาราง สัดส่วนของบุคลากรแยกตามวิชาชีพที่ส าคัญในการให้บริการสาธารณสุข จะพบว่าวิชาชีพทันตแพทย์ 
จะมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรในพ้ืนที่ที่ต้องดูแล โดยคิดเป็นอัตราส่วน 1:12,702  ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 จะพบว่า สัดส่วนของบุคลากรมีแนวโน้มดีขึ้น ยกเว้นวิชาชีพแพทย์และ 
เภสัชกร ที่ยังมีความขาดแคลนสูง เมื่อเทียบกับสัดส่วนของประเทศ ( ระดับประเทศ ปี 2556 สัดส่วนแพทย์ 2,400:1 , 
ทันตแพทย์ 8,400:1 , เภสัชกร 5,500:1 ,พยาบาลวิชาชีพ 500:1)  ส่งผลต่อภาระงานที่รับผิดชอบในการให้บริการ 
ที่เพ่ิมมากข้ึน  
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ตารางแสดงอัตราส่วนบุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย ต่อประชากรแยกตาม
สายงานส าคัญ จังหวัดเลย  ปีงบประมาณ 2560  (ประชากร 635,135 คน) 

 
ล าดับ ประเภทบุคลากร จ านวน อัตราส่วน : ประชากร หมายเหตุ 

1 แพทย์ 100 1 : 6,351  
2 ทันตแพทย์ 50 1 : 12,702  
3 เภสัชกร 78 1 : 8,143  
4 พยาบาลวิชาชีพ 1,140 1 : 557  

ที่มา: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
 
 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี) 
 

ในปี 2560 ประชากรวัยแรงงาน ที่มีอายุ 15-59 ปี มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 6.1 ปี เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
ระหว่าง ปี 2556 - 2560 พบว่า ประชากรกลุ่มวัยแรงงาน มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยแตกต่างกันเล็กน้อย โดยจ านวน  
ปีการศึกษาเฉลี่ยที่ประชากรวัยแรงงาน เข้าถึงการศึกษา อยู่ระหว่าง 6 - 8 ปี 

 
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 

ปีการศึกษาเฉลี่ย 
ประชากรไทย  
อายุ 15-59 ปี (ปี) 

7.0 7.2 7.2 6.4 
 

6.1 

 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)’ 
 

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 (ค่าเฉลี่ย 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และสังคม)  

 

จังหวัดเลย ในปี 2559 ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 (ค่าเฉลี่ย 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคม)  มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET  5  วิชา  เท่ากับ 36.55  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างปี 2557 – 2560  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 

 

ที่มา  :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

 

ระดับ 2559 2558 2557 
จังหวัดเลย 36.55 35.73 33.74 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (%) 
 

ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย ประกอบอาชีพภาคการเกษตรร้อยละ 70.4 นอกภาคการเกษตร ร้อยละ  
29.6  ในปี 2560 ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 185 ,146 บาทต่อปี ลดลงจาก 2 ปี ที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง 
ของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.49 เมื่อเทียบกับปี 2558 เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่  
ปี 2552 - 2560 พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีแนวโน้มลดลง 

 
ปี พ.ศ. 2552 2554 2556 2558 2560 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (บาท) 160,932 215,492 196,051 251,880 185,146 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 

-2.6 33.9 -9.0 28.5 -26.49 

 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 

 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

อัตราการว่างงาน (%) 
 

ส าหรับอัตราการว่างงาน โดยคิดจากผู้ว่างงานต่อก าลังแรงงานรวม ในปี 2560 จังหวัดเลย มีอัตราการว่างงาน  
ประมาณร้อยละ 0.2 ลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2556 - 2560 พบว่า อัตราการ
ว่างงาน ทั้งจังหวัด ไม่ถึงร้อยละ 1.0 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการว่างงานที่ลดลงได้แก่ นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ท าให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่เพ่ิมการลงทุนมากขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น โดยเฉพาะค้าการค้าปลีก
ค้าส่ง  ด้านอสังหาริมทรัพย์ และอ่ืนๆ ประกอบกับการติดต่อค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านเนื่องจากมีชายแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้มีการจ้างงานในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

 
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 

ผู้ว่างงาน (คน) 1,058 852 724 1,517 623 
อัตราการว่างงาน (%) 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 

 
 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย  
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

อัตราส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า) 
 

ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ทั้งจังหวัด ในปี 2560 ประมาณ 0.6 เท่าลดลงจาก     
2 ปีที่ผ่านมาคือ ปี 2558 เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2552 - 2560 พบว่า อัตราส่วนหนี้สินเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ทั้งจังหวัด ไม่ถึง 1.0 เท่า นั่นแสดงว่า ครัวเรือนในจังหวัดเลยมีรายได้เพียงพอในการช าระหนี้
ในครัวเรือน 

 
ปี พ.ศ. 2552 2554 2556 2558 2560 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
(บาท) 

160,932 215,492 196,051 251,880 185,146 

หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน 
(บาท) 

96,423 123,951 103,670 169,523 113,384 

อัตราส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ย 
ของครัวเรือน (เท่า) 

0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 

 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 
 

เมื่อพิจารณาการออมของครัวเรือน ซึ่งคิดจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่าย พบว่า ในปี  2560 จังหวัดเลย มีอัตรา 
การออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ประมาณร้อยละ 14.1 นั่นคือ เงิน 100 บาท ที่ครัวเรือนหาได้ แบ่งเป็นเงิน
ออมประมาณ 14.1 บาท ลดลงจากปี 2558 เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2552 - 2560 พบว่า อัตราการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีแนวโน้มลดลง (ยกเว้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2556) 

 
ปี พ.ศ. 2552 2554 2556 2558 2560 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
(บาท) 

160,932 215,492 196,051 251,880 185,146 

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (บาท) 

134,172 181,860 178,994 194,784 159,049 

เงินออมเฉลี่ยของครัวเรือน 
(บาท) 

26,760 33,632 17,057 57,096 26,097 

อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 

16.6 15.6 8.7 22.7 14.1 

 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
 

ผลิตภาพแรงงานเป็นมูลค่าผลผลิตต่อแรงงาน 1 คน (วัดจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งปีต่อก าลังแรงงานใน 
จังหวัด) โดยในปี 2560 จังหวัดเลย ก าลังแรงงานโดยเฉลี่ย 1 คน มีความสามารถในการสร้างผลผลิตมีมูลค่า 141,704 บาท  
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 - 2560 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา ได้แก่ นโยบาย
รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่เพ่ิมการลงทุนมากขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น 
โดยเฉพาะค้าการค้าปลีกค้าส่ง  ด้านอสังหาริมทรัพย์ และอ่ืนๆ ประกอบกับการติดต่อค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้มีการจ้างงานในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

 
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP 
(ล้านบาท) 

41,131 41,378 41,863 42,700 43,554 

ก าลังแรงงานรวม (คน) 
 

418,078 316,890 310,288 314,355 307,360 

ผลิตภาพแรงงาน  
(บาทต่อคน) 

98,381 130,575 134,917 135,834 141,704 

 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย  
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดเลย 

สภาพพ้ืนที่ปุาจังหวัดเลย ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตและภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 
บันทึกภาพปี พ.ศ.2559 (จากข้อมูลสถิติกรมปุาไม้ ปี พ.ศ.2559) คงเหลือ 32.33% ของพ้ืนที่จังหวัดเลย คิดเป็นเนื้อที่ 
2,121,701.83 ไร่ และจากการเปรียบเทียบพื้นที่ปุาไม้ ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2559 ช่วงเวลาห่างกัน 3 ปี พบว่าพ้ืนที่
ปุาไม้เริ่มมีแนวโน้มคงที่ 

ในปี ง บประมา ณ  พ . ศ . 2 560  ส าม ารถด า เ นิ นก า รกั บ ผู้ ก ร ะท า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยก า รปุ า ไ ม้  
จ านวน 140 คดี จับกุมผู้ต้องหา จ านวน 42 คน ตรวจของกลาง ไม้แปรรูป จ านวน 1,163 แผ่น/ปริมาตร 65.352 ม3 

และตรวจยึดพื้นที่ปุาถูกบุกรุก จ านวนเนื้อที่ 5,960 ไร่ 
จ าหวัดเลยมีแผนปฏิบัติการเพ่ือบังคับกฎหมายต่อพ้ืนที่ปุาที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา (ห้วงเดือนมิถุนายน 2558 – 

กันยายน 2560) พ้ืนที่เปูาหมาย จ านวน 14 ปุา/แห่ง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,043.23 ไร่ ได้ด าเนินการรื้อถอนตัดฟัน
ยางพาราไปแล้ว จ านวน 45 คดี เนื้อที่ 5,684.85 ไร่ อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีและด าเนินการตามกฎหมาย 8 คดี เนื้อที่ 
459.17 ไร่  คงเหลือ อยู่ระหว่างข้ันตอนด าเนินการรอการรื้อถอนตัดฟันยางพารา จ านวน 75 คดี เนื้อท่ี 12,899.21 ไร่ 

จากสถิติเนื้อที่ปุาไม้จังหวัดเลย จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ปุาเริ่มมีแนวโน้มคงที่ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการบังคับใช้
กฎหมาย ในปัจจุบันมีปัญหาส าคัญ โดยสรุป 2 ประการ คือ ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้ เนื่องจากการบุก
รุกท าลายปุา ท าให้พื้นที่ปุาลดน้อยลงและขาดแคลนไม้ และปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุา
ไม้ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาส าคัญในระดับชาติและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นปัญหาเรื้อรัง เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติและการสูญเสียทรัพยากรปุาไม้ย่อมส่งผลต่อระบบ
นิเวศ และประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรปุาไม้ทั้งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต 
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ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่มีสภาพป่า และ พื้นที่จังหวัดเลย 
 

พื้นที่ป่าไม้ 
ตามกฎหมาย 

(ไร-่งาน-ตารางวา) 

พื้นที่ 
มีสภาพป่า 

( ไร่ ) 

พื้นที่ 
จังหวัดเลย 

( ไร่ ) 

ร้อยละของพ้ืนที่ 
มีสภาพป่า 
จังหวัดเลย 

หมายเหตุ 

 
3,938,335–3-55 

 
2,121,701 

 
6,562,289 

 
32.33 % 

- สภาพพื้นที่ป่าได้มาจากการแปล   
ภาพถ่ายดาวเทียม  Landsat  8  
ปี พ.ศ. 2559 
(จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2559) 

 
จังหวัดเลยมีแนวโน้มของพ้ืนที่มีสภาพปุาลดลงอย่างต่อเนื่อง  ปี  2551  มีพ้ืนที่สภาพปุา  2,454,050  ไร่   

คิดเป็นร้อยละ  34.7  ของพ้ืนที่จังหวัด  และต่อมาปี 2556  มีพ้ืนที่สภาพปุา  2,169,582.99 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  33.06  
ของพ้ืนที่จังหวัด  มี อัตราการเปลี่ยนแปลง  -11.59 %   ปี  2557  มี พ้ืนที่สภาพปุา  2,153,295.07   
คิดเป็นร้อยละ  32.81 มี อัตราการเปลี่ยนแปลง  -0.75 %  ปี 2558  มี พ้ืนที่สภาพปุา  2,120,756.48   
คิดเป็นร้อยละ  32.32 มี อัตราการเปลี่ยนแปลง  -1.51 % ปี  2559  มี พ้ืนที่สภาพปุา  2,121 ,701   
คิดเป็นร้อยละ  32.33 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากปี 2558   0.04 %  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระยะเวลา ปี 2551 – 
2558  มีการลดลงของพ้ืนที่มีสภาพปุาถึงร้อยละ  13.58 และมีแนวโน้มสภาพพ้ืนที่ปุาคงท่ีใน ปี 2559 

    
ที่มา  :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 ปี พ.ศ. 
2551 2556 2557 2558 2559 

จ านวนพื้นที่
ป่าไม้ของ
จังหวัด 
(ส ารวจจาก
ภาพถ่าย
ดาวเทียม) 
(ไร่) 

2,454,050.00 2,169,582.99 2,153,295.07 2,120,756.48 2,121,701 

ร้อยละของ
พืน้ที่จังหวัด 

34.37 33.06 32.81 32.32 32.33 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

 -11.59% -0.75% -1.51% +0.04% 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558  

และ ปี พ.ศ. 2559 

Table 3 Comparisons forest area of the country, 2014, 2015 and 2016 

 

จังหวัด 
พ้ืนที่ป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 2557 - 2558 ร้อยละ 2558 - 2559 ร้อยละ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 กาฬสินธุ ์ 463,584.95 468,190.98 468,582.69 4,606.03 0.99 391.71 0.08 
ขอนแก่น 730,647.66 734,792.35 737,846.01 4,144.69 0.57 3,053.66 0.42 
ชัยภูม ิ 2,381,817.72 2,403,094.97 2,411,101.69 21,277.25 0.89 8,006.72 0.33 
นครพนม 613,588.85 529,802.77 505,197.34 -83,786.08 -13.66 -24,605.43 -4.64 
นครราชสมีา 1,920,390.35 1,929,491.88 1,938,927.78 9,101.53 0.47 9,435.90 0.49 
บึงกาฬ 172,611.36 171,971.93 174,225.01 -639.43 -0.37 2,253.08 1.31 
บุรีรัมย ์ 538,686.45 543,013.07 547,972.75 4,326.62 0.80 4,959.68 0.91 
มหาสารคาม 141,918.37 138,896.37 136,630.98 -3,022.00 -2.13 -2,265.39 -1.63 
มุกดาหาร 863,190.66 863,281.21 856,604.01 90.55 0.01 -6,677.20 -0.77 
ยโสธร 250,675.04 250,339.95 246,723.85 -335.09 -0.13 -3,616.10 -1.44 
ร้อยเอ็ด 191,762.62 203,762.51 206,865.08 11,999.89 6.26 3,102.57 1.52 
เลย 2,153,194.47 2,120,756.48 2,121,701.83 -32,437.99 -1.51 945.35 0.04 
ศรีสะเกษ 639,597.25 640,179.62 639,944.99 582.37 0.09 -234.63 -0.04 
สกลนคร 1,059,641.30 1,057,015.20 1,056,911.95 -2,626.10 -0.25 -103.25 -0.01 
สุรินทร ์ 393,543.92 455,313.87 457,156.44 61,769.95 15.70 1,842.57 0.40 
หนองคาย 137,974.54 142,528.21 145,689.17 4,553.67 3.30 3,160.96 2.22 
หนองบัวลาภ ู 281,758.18 288,907.46 291,294.41 7,149.28 2.54 2,386.95 0.83 
อ านาจเจรญิ 222,023.41 217,771.88 215,981.79 -4,251.53 -1.91 -1,790.09 -0.82 
อุดรธาน ี 769,515.97 719,357.86 713,790.89 -50,158.11 -6.52 -5,566.97 -0.77 
อุบลราชธาน ี 1,821,863.53 1,781,697.88 1,774,673.88 -40,165.65 -2.20 -7,024.00 -0.39 
รวม 15,747,986.61 15,660,166.45 15,647,822.51 -87,820.16 -0.56 -12,343.94 -0.08 

 

ที่มา : สานกัจัดการที่ดินปุาไม้ กรมปาุไม้ Source : Office of the Forest Land Management 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

  จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมืองและมีแนวโน้มที่ปริมาณขยะจะเพ่ิมขึ้นอย่า งรวดเร็ว  
ซึ่งจังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเลยมีปริมาณขยะสูงเป็นล าดับสองรองมาจากจังหวัด
อุดรธานี เนื่องจากจังหวัดเลยไม่มีสถานที่ก าจัดขยะถาวรการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาใช้วิธีการขอใช้พ้ืนที่ของหน่วยราชการ 
และพ้ืนที่สาธารณะเป็นแหล่งพักขยะ  

แผนภูมิปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี พ.ศ. 2559 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดเลย , กรมควบคุมมลพิษ 
 

  จากข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 ปี พ.ศ. 2557 – 2559 พบว่า จังหวัดเลย มีขยะที่เกิดขึ้น 51,603.20 
ตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 2.72 หากกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะและร่วมแก้ไข 
ปัญหาขยะด้วยการลดปริมาณขยะในชีวิตประจ าวันลง จะสามารถน าขยะรีไซเคิลมาสร้างมูลค่าได้เพ่ิมขึ้น แต่ถึงอย่างไร 
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเลยสามารถน าขยะไปก าจัดได้ถูกต้องหรือถูกวิธีถึงร้อยละ 79.40 
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แผนภูมิแสดงปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดเลย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 – 2559 
 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดเลย , ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาค 9 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวน และร้อยละของปริมาณขยะในจังหวัดเลยที่ก าจัดถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ปี พ.ศ. 2559 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดเลย , ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาค 9 

 
ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดขยะและแปรรูปขยะ จากข้อมูล

ท้องถิ่นจังหวัดเลย พบว่า สถานที่ก าจัดขยะ ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 44 แห่ง ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 2 แห่ง  
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ที่มีอยู่ 42 แห่ง และจังหวัดเลยได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือช่วยกันบริหารจัดการขยะ  
โดยในปี พ.ศ. 2559 มีเครือข่ายชุมชน  จ านวน 3 ชุมชน  
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           เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า จังหวัดเลยเป็น
จังหวัดที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประกอบกับการที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ทุกจังหวัด
เป็นจังหวัดสะอาด “3Rs-ประชารัฐ” โดยให้น าหลัก 3Rs มาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ จังหวัดเลยจึงได้ด าเนินนโยบายดังกล่าว โดยการอบรมให้ความรู้/สร้างเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะ 
ที่ต้นทาง  โดยใช้หลัก 3Rs (ลดการใช้; reduce การใช้ซ้ า; reuse และรีไซเคิล; recycle) ตลอดจนอบรมการจัดตั้ง
ธนาคารขยะในชุมชน การท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เพ่ือให้ปริมาณขยะของจังหวัดเลยมีแนวโน้ม
ลดลงและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดเลย , ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาค 9 
 
 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) 
 

เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคครัวเรือน พบว่า ในปี 2560 มีสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคครัวเรือน 
ต่อประชากรประมาณ 340.29 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) ซึ่งสัดส่วนปริมาณ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่  
ปี 2556 - 2560 พบว่า สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคครัวเรือนต่อประชากร มีแนวโน้มสูงขึ้น 

 
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 

ประชากรทั้งสิ้น (คน) 632,205 634,513 638,819 639,801 640,888 
ปริมาณการใช้ไฟฟูาภาค
ครัวเรือน(กิโลวัตต-์ช่ัวโมง)   

180,301,101 187,018,288 196,802,815 207,705,000 218,090,250 

สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟูาภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร(กิโลวัตต-์
ช่ัวโมง/คน)   

285.19 294.74 308.07 324.64 340.29 

 

ที่มา  :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
 

เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน พบว่า ในปี 2560 มีสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคท่ี 
ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP ประมาณ7,164.28 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)ซึ่งสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาสูงกว่าปี 2559 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2556 - 2560 พบว่า สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาที่ไม่ใช่ภาคครัวเรือนต่อ GPP  
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 
ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP 
(ล้านบาท) 

41,131 41,378 41,863 42,700 43,554 

ปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคทีไ่ม่ใช่
ครัวเรือน 
(กิโลวัตต-์ชัว่โมง)   

236,599,820 239,559,830 252,203,822 294,371,000 312,033,260 

สัดส่วนปริมาณการใชไ้ฟฟาู 
ที่ไม่ใช่ภาคครัวเรือนต่อGPP 
(กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ลา้นบาท)   

5,752.35 5,789.55 6,024.50 6,893.93 7,164.28 

 

ที่มา  :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

กราฟแสดงร้อยละของโรงพยาบาลในจังหวัดเลยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ตามล าดับขั้น                  
ระหว่างปี 2553-2557 (ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) 

 

 

จากแผนภูมิข้างต้น โรงพยาบาลในจังหวัดเลย  จ านวนทั้งหมด 14 แห่งได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 
เพ่ิมขึ้นจากปี 53 ซึ่งเดิมได้รับการรับรองคุณภาพ (ขั้น 3 HA ) จ านวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย) 
คิดเป็นร้อยละ 7.14 และระหว่างปี 2554-2557 ได้รับการรับรองคุณภาพเพ่ิมขึ้นรวม 6 แห่ง (โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชด่านซ้าย, โรงพยาบาลเลย, โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์, โรงพยาบาลภูหลวง, โรงพยาบาลวังสะพุง
และโรงพยาบาลเอราวัณ) คิดเป็นร้อยละ 42.86 และ ปี 2558 ได้รับการรับรองคุณภาพเพ่ิมขึ้น  1 แห่ง (โรงพยาบาลภูเรือ) 
รวมเป็น 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.66 
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จากแผนภูมิในระหว่างปี  2557 – 2559  โรงพยาบาลในจังหวัดเลย  มีจ านวนทั้งหมด 15 แห่ง ซึ่งในปี 2558 
และ ปี 2559 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ขั้น R 1 – 3  เพ่ิมข้ึนจากปี 57 จ านวน  11  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 73.33 

จังหวัดเลย  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) โดยใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีเป็นแนวทางในการพัฒนางานควบคู่กับการด าเนินงานตามมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข, มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550, มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ,มาตรฐานงานรังสี
วินิจฉัย และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) ในการพัฒนา
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  

ในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบ 
พ่ีเลี้ยง (Quality Learning Network : QLN) โดยมีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การประเมินตนเองและ
การเยี่ยมส ารวจเป็นกลไกส าคัญ ผลลัพธ์ของการด าเนินการได้ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก
ในโรงพยาบาลทุกระดับ ทีมงานมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในเรื่องการดูแลผู้ปุวยทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการท างานเป็นทีม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปุวย ครอบครัว ประชาชน เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลมากขึ้น และด าเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพคุณภาพบริการพยาบาล 
(Quality Assurance : QA) โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเครือข่ายจังหวัดเลย ด้วยการพัฒนาระบบ
นิเทศทางการพยาบาล ส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวย   ซึ่งจังหวัดเลย 
มีโรงพยบาลที่ผ่านมาตรฐาน HA ปี 2560 ดังนี้ 

 

จังหวัดเลยมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ HA (Hospital Accreditation) 
พบว่าผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปผ่านเกณฑ์ทั้งหมด   
2 แห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางแสดงข้อมูลการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
 (ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ 31 พ.ค. 60) 

โรงพยาบาล H Code สังกัด ชนิดรพ. 
ขั้น

ปัจจุบัน 
วันรับรอง วันหมดอายุ 

เลย 10705 รัฐในสังกัดสป.สธ. S r1 20 ธ.ค. 56 อยู่ระหว่างต่อ
อายุ r2 

จิตเวชเลยราช
นครินทร ์

14644 รัฐในสังกัดสธ. กรมสุขภาพจิต r2 24 ม.ค. 60 23 ม.ค. 63 

รวม  2  แห่ง  ผ่านการรับรอง HA 2  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

จังหวัดเลยมีโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA  (Hospital Accreditation)  จ านวน  
6  แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด  13  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.15  โดยโรงพยาบาลท่าลี่  เชียงคาน ปากชม นาแห้ว  
ผาขาว และภูกระดึง อยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือขอรับการรับรองขั้น 3 ภายในปี 2560 และ 
โรงพยาบาลหนองหินอยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือขอรับการรับรองขั้น 3 ภายในปี 2561 
 

ตารางแสดงข้อมูลการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน 
 (ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ 31 พ.ค. 60) 

โรงพยาบาล H Code สังกัด ชนิดรพ. ขั้นปจัจุบนั วันรับรอง วันหมดอายุ 

นาด้วง 11030 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 3 23 ก.พ. 59 22 ก.พ. 61 

เชียงคาน 11031 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 2 21 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 60 

ปากชม 11032 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 2 21 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 60 

นาแห้ว 11033 รัฐในสังกัดสป.สธ. F3 2 21 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 60 

ภูเรือ 11034 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 3 11 ส.ค. 58 10 ส.ค. 60 

ท่าลี ่ 11035 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 2 24 ก.พ. 60 23 ก.พ. 61 

ภูกระดึง 11037 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 2 21 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 60 

ภูหลวง 11038 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 r1 20 ก.ย. 59 19 ก.ย. 62 

ผาขาว 11039 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 2 21 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 60 

เอราวัณ 14133 รัฐในสังกัดสป.สธ. F2 r1 23 ส.ค. 59 22 ส.ค. 62 

วังสะพุง 11036 รัฐในสังกัดสป.สธ. F1 r1 23 ส.ค. 59 22 ส.ค. 62 

รพร.ด่านซ้าย 11447 รัฐในสังกัดสป.สธ. M2 r3 4 ก.พ. 58 3 ก.พ. 61 

หนองหิน 28861 รัฐในสังกัดสป.สธ. F3 2 24 ก.พ. 60 23 ก.พ. 61 
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วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนา 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ด าเนินการก ากับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ให้ยกระดับการรับรองคุณภาพตามล าดับขั้น  โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาสู่การรับรองคุณภาพ
ได้แก่ การน าองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ดี การพัฒนาก าลังคนที่มุ่งเน้นผู้ปุวยและผู้ รับผลงาน และการออกแบบ
ระบบงานในการดูแลผู้ปุวยที่มีความเชื่อมโยง ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในการดูแลผู้ปุวย การควบคุมและปูองกันการติดเชื้อ การจัดระบบการจัดการด้านยา การจัดกระบวนการในการดูแล
ผู้ปุวยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดระบบสนับสนุนบริการที่ดีแต่เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
กับจังหวัดในเครือข่ายบริการที่ 8 พบว่าจังหวัดเลย ยังมีโอกาสพัฒนาที่จะต้องยกระดับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
ในจังหวัดให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

สรุปประเด็นส าคัญ 

 จังหวัดเลย จัดระบบสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลด้วยระบบเครือข่ายพ่ีเลี้ยงคุณภาพ (Quality Learning Network) โดยทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพประกอบด้วย 
โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลวังสะพุง 
เอราวัณ และโรงพยาบาลภูหลวง โดยจัดกิจกรรมในการสนับสนุนวิชาการและกระบวนการเยี่ยมเรียนรู้ในพ้ืนที่  
ในไตรมาสที่ 2-3 ด าเนินการ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุนของโรงพยาบาลพ่ีเลี้ยง (คู่ buddy) โดยโรงพยาบาลเอราวัณ จัดกิจกรรม 
พัฒนาทีมระบบงานส าคัญ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนยุทธศาสตร์ และการท าแบบประเมินตนเอง  
(Self Assesment report) ให้กับโรงพยาบาล ปากชม เชียงคาน และท่าลี่ในระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2560  

2. ทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพ เยี่ยมโรงพยาบาลภูกระดึง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของศูนย์
คุณภาพ และทีมน า/ทีมคร่อมสายงาน ในโรงพยาบาลคุณภาพ ในเดือนมีนาคม 2560 เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขับเคลื่อนการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“บทบาทของผู้จัดการคุณภาพในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
โรงพยาบาล" ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย  
ทีมผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาลทุกแห่ง แห่งละ 3 คน เพ่ือ พัฒนาทักษะของผู้จัดการคุณภาพและ 
ทีม Facillitator ในการขับเคลื่อนทีมระบบส าคัญของรพ.เพื่อให้สามารถขอรับการรับรองคุณภาพได้ภายใน ปี 2560 

4. ด าเนินกิจกรรม HA Provincial Learning Netwok ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ good practice รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพ  และ Update องค์ความรู้และแนวคิดมาตรฐาน HA Essential พร้อมทั้งทดลองลงมือปฏิบัติจริงในการ
ประชุมกลุ่ม กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ทีมน า แพทย์ พยาบาล เภสัชกร (ทีมน าคลินิก) 
จากโรงพยาบาลทุกแห่ง บทเรียนจากการประชุมกลุ่มพบว่าประเด็นส าคัญส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในการเน้นหนัก
เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้แก่ 

 ด้านการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่วนใหญ่ควรส่งเสริม
ความต่อเนื่องในการรายงานความเสี่ยง  การทบทวนข้อมูลตามโปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล ตามระดับความ
รุนแรงที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งการสรุปผลภาพรวมของความเสี่ยง (ทั้งความรุนแรงและความถี่ของความเสี่ยง) เพ่ือคืน
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
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 ด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลทุกแห่งควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการทบทวนการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการค้นหาความเสี่ยงทั้งเชิงรับและเชิงรุก การทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
อย่างสม่ าเสมอ และใช้เครื่องมือการตามรอยกลุ่มโรค (tracer) ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้แพทย์เป็น
ผู้น าและมีส่วนร่วมในการทบทวนคุณภาพทางคลินิค 

 ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงทางคลินิกที่ส าคัญ  ต้องส่งเสริมการ
ทบทวนผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยเสี่ยงสูงของโรงพยาบาล เช่น กลุ่มผู้ปุวย fast track ตลอดจนการเฝูาระวังอาการ
เปลี่ยนแปลง และการประเมินซ้ า การทบทวนการจัดระบบการรายงานแพทย์เมื่อผู้ปุวยมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือ  
ทรุดลง เพ่ิมการทบทวนเวชระเบียน การทบทวนขณะดูแลผู้ปุวย การทบทวนสมรรถนะเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต้องทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการ
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามคุณภาพน้ าทิ้งให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และน าผลการตรวจวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงระบบ รวมทั้งทบทวนระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน (การจัดท าแผน การส ารองเครื่องมือ การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และการพัฒนาสมรรถนะผู้ใช้งาน
โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ER LR IPD) 

 ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ต้องเพ่ิมการวางระบบในการจัดการพ้ืนที่เสี่ยงได้แก่ 
จ่ายกลาง ซักฟอก โรงครัว ER LR รวมทั้งการทบทวนความเสี่ยง และแนวโน้มของอัตราการติดเชื้อทีส าคัญของ
โรงพยาบาล น ามาสรุปบทเรียน จัดท าแผนพัฒนา และเพ่ิมการประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย IC เช่น hand hygine 
การใช้อุปกรณ์ปูองกันร่างกาย (PPE) และการปฏิบัติตามหลัก standard precaution 

 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา (%) 

เมื่อพิจารณาเรื่องการเข้าถึงน้ าประปาของครัวเรือน พบว่า ในปี 2558 ครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา  คิดเป็น 
ร้อยละ 93.8 ของครัวเรือนทั้งสิ้นในจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2554 -2558 พบว่า การเข้าถึง
น้ าประปาของครัวเรือน มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
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ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 

94.8 93.9 96.6 93.9 
 

93.8 

ร้อยละของครัวเรือนเข้าถึงน้ าประปา 
ภายในบา้น (%) 

94.6 92.9 96.1 93.8 93.8 

ร้อยละของครัวเรือนเข้าถึงน้ าประปา 
นอกบ้าน (%) 

0.1 0.9 0.1 0.1 - 

ร้อยละของครัวเรือนเข้าถึงน้ าประปา 
ผ่านการบ าบัด (%) 

0.1 0.1 0.4 - - 

 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 

 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (%) 

เมื่อพิจารณาเรื่องการเข้าถึงไฟฟูาของครัวเรือน พบว่า ในปี 2559 ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟูา คิดเป็นร้อยละ  
87.92 ของครัวเรือนทั้งสิ้นในจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2553-2559 พบว่า ครัวเรือนสามารถเข้าถึง
ไฟฟูาได้ โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

 
ปี พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟูา (%) 

86.46 86.60 88.00 87.66 87.2 87.64 87.92 

 

ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 

เมื่อพิจารณาเรื่องการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตของประชากรในจังหวัดเลย พบว่า ในปี 2558 มีประชากร      
ร้อยละ 21.12 ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 (ร้อยละ 18.77) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่  
ปี 2553-2558 พบว่า ประชากรสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เพ่ิมข้ึนทุกปี ยกเว้นปี 2556  

 

ปี พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 

20.77 20.94 22.59 16.13 18.77 21.12 

 
ที่มา :  ส านักงานสถิติจังหวัดเลย 

 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย มีรายได้ทั้งสิ้น 5,033.66 ล้านบาท 
ลดลง 248.73 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 4.71 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนรายได้รวมหลังหักเงิน
อุดหนุ นทั่ ว ไ ปและ เ งิ น อุ ดหนุ น เ ฉพาะกิ จ มี ร า ย ได้ ร ว ม เท่ า กั บ  2 , 2 69 . 2 5  ล้ า นบ าท  ลดล ง  1 38 . 7 2  
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส าหรับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ มียอดเท่ากับ 
114.67 ล้านบาท และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับรายได้รวมหลังหักเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว ท าให้มี
สัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 5.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลการคลังและและเศรษฐกิจของจังหวัด  ,  ส านกังานคลังจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
รายได้ ล้านบาท

หมวดภาษอีากร ล้านบาท 198.68     273.21     228.05     198.87     214.45     117.21     107.85     114.67    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต ล้านบาท 20.60       19.81       22.19       21.51       30.90       36.34       36.78       42.16      
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ล้านบาท 26.97       24.76       28.09       37.81       48.52       50.65       46.49       42.15      
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ล้านบาท 5.97         7.18         9.16         10.14       12.27       14.10       16.09       18.67      
หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป ล้านบาท 1,238.51   603.18     984.57     994.19     1,197.54   1,275.29   1,154.93   1,119.35  
หมวดรายได้จากทุน ล้านบาท 17.79       0.11         0.84         0.88         0.09         0.09         7.59         2.40       
เงินรายได้ท่ีไมท่ราบประเภท ล้านบาท 3.95         -          -          -          -          -          -          -        
รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท -          -          -          -          -          -          -          -        
รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค ล้านบาท -          -          -          -          -          22.46       -          -        
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ล้านบาท 18.11       17.29       15.45       15.44       18.66       17.50       24.47       15.33      
หมวดภาษจีัดสรร ล้านบาท 961.36     1,200.28   1,306.94   1,469.76   1,915.55   1,833.35   2,013.74   2,018.43  
หมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ ล้านบาท -          -          -          -          -          249.71     813.34     772.48    
หมวดเงินอดุหนุนระบุวตัถุประสงค์ / เฉพาะกจิ ล้านบาท -          -          -          -          -          10.29       906.15     872.58    
N/A ล้านบาท 494.33     1,045.69   251.27     615.43     227.88     312.79     154.96     15.44      

รายไดร้วมทัง้สิน้ ลา้นบาท 2,986.28  3,191.50  2,846.56  3,364.03  3,665.87  3,939.78  5,282.39  5,033.66 
(%yoy) 6.87 -10.81 18.18 8.97 7.47 34.08 -4.71 

ลา้นบาท 1,747.77  2,588.33  1,861.98  2,369.84  2,468.33  2,404.49  2,407.97  2,269.25 

(%yoy) 48.09 -28.06 27.28 4.16 -2.59 0.14 -5.76 

ร้อยละภาษีทีท่อ้งถ่ินจัดเก็บไดต้อ่รายไดร้วมทีไ่ม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

% 11.37 10.56 12.25 8.39 8.69 4.87 4.48 5.05

รายการ หน่วย

รายไดร้วม (ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่วนราชการในจังหวัดเลยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 9,376.89 
ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 8,729.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.06 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จ าแนกเป็นงบรายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6,139.29 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 6,064.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และงบรายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 3,237.60 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2,661.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.21 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 

 

 
 

2556 2557 2558 2559

งวดทีไ่ดร้ับปจัจุบนั ลา้นบาท 9,626.90     9,686.81     8,956.15     9,376.89     

-  งบประจ า ล้านบาท 7,514.88      7,518.15      6,143.86      6,139.29      

-  งบลงทุน ล้านบาท 2,112.02      2,168.66      2,812.29      3,237.60      

รายจ่ายจริงปปีจัจุบนั ลา้นบาท 8,908.61     9,127.93     8,421.69     8,726.05     

-  งบประจ า ล้านบาท 7,496.37      7,491.73      6,090.11      6,064.34      

-  งบลงทุน ล้านบาท 1,412.25      1,636.20      2,331.58      2,661.71      

ร้อยละเบกิจ่ายตอ่งบจัดสรรถือจ่ายจังหวัด % 92.54         94.23         94.03         93.06         

-  งบประจ า % 99.75         99.65         99.13         98.78         

-  งบลงทุน % 66.87         75.45         82.91         82.21         

ท่ีมา :  ระบบ GFMIS   (สนง.คลังจังหวดัเลย)

หน่วยรายการ
ปงีบประมาณ พ.ศ.

ตารางการเบกิจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย
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จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ภาพรวมของการ
เบิกจ่ายมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อพิจารณาความสามารถในการเบิกจ่ายงบ
ประจ า พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประจ าเฉลี่ยร้อยละ 99.33 และงบลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 76.86 ซึ่งผลการเบิกจ่ายใน 
แต่ละปีส่วนใหญ่จะต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะงบลงทุนจึงส่งผลให้ภาพรวมไม่ เป็นตามเปูาหมาย  
แนวโน้มผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 คาดว่าผลการเบิกจ่ายจะเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยการเพ่ิมมาตรการต่างๆ เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ที่มา :  ส านักงานคลังจังหวัดเลย 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

3.1 แนวโน้มที่มีต่อการพัฒนา 

ตารางอัตราการขยายตัวของ GPP ของจังหวัดเลย (ตั้งแต่ปี 2552– 2558p) 

  
  

อัตราการขยายตัว(Growth rate) 
เฉลี่ย 5 ปี
ย้อนหลัง 

2554  2555  2556  2557  2558p 

ภาคเกษตร 22.75 1.52 0.82 5.64 5.03 7.15 

สาขาพืชผล ปศสุัตว์ และการป่าไม้ 23.22 1.77 0.76 6.10 5.13 7.40 

สาขาประมง 1.60 -14.44 4.88 -20.93 -1.47 -6.01 

ภาคนอกเกษตร 7.62 14.56 3.45 0.46 1.61 5.54 

สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน -4.63 -13.59 -29.21 -4.44 -28.90 -16.16 

สาขาอุตสาหกรรม -2.51 93.63 37.34 31.71 -4.62 31.11 

สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ 6.16 18.10 -1.96 3.01 2.92 5.64 

สาขาก่อสร้าง 17.78 -9.03 15.40 -6.67 -0.64 3.37 

สาขาการขายส่ง การขายปลกี  15.73 1.27 -1.84 4.16 13.09 6.48 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร -6.30 -2.63 1.80 5.90 20.06 3.76 

สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสนิคา้และการคมนาคม 10.43 10.24 10.24 4.54 4.13 7.92 

สาขาตัวกลางทางการเงิน 6.07 15.35 11.80 10.55 8.09 10.37 

สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ -2.46 20.47 9.14 -24.11 3.77 1.36 

สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ  9.32 13.35 -14.99 -28.41 28.54 1.56 

สาขาการศึกษา 13.96 15.13 -1.26 -1.36 -9.65 3.36 
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อัตราการขยายตัว(Growth rate) 
เฉลี่ย 5 ปี
ย้อนหลัง 

2554  2555  2556  2557  2558p 

สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม 3.82 8.20 2.88 5.97 4.80 5.13 

สาขาการให้บริการด้านชุมชน สงัคมและบริการ
ส่วนบุคคลอืน่ๆ 

7.88 9.94 3.87 -2.84 3.47 4.46 

สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล -28.23 -48.31 -6.52 -11.63 5.26 -17.89 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ส่วนย่อย) 12.18 10.05 2.62 2.07 2.61 6.34 

 
จัดท าโดย : กลุ่มก ากบัและบริหารการคลัง 3 ส านักงานคลังจังหวัดเลย 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

ขนาดเศรษฐกิจ GPP ณ ราคาประจ าปี 2558p (ล้านบาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

จังหวัดเลยมีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี 2558 จ านวน 41,863 ล้านบาท คิดเป็นล าดับที่ 49 ของประเทศ และ
เป็นล าดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ (ไม่รวม กทม.) มีมูลค่าเพ่ิม 121,519 
ล้านบาท ซึ่งจังหวัดเลยมีมูลค่าเพ่ิมยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างมาก มีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 
2 จังหวัดที่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ คือ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า 2 จังหวัดดังกล่าวมีสัดส่วน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นภาคการเกษตรและการศึกษา ในขณะที่จังหวัดเลย มีสัดส่วน GPP หลักคือ
ภาคการเกษตร รองลงมาคือการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ส่วนการค้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ  ดังนั้น จังหวัดควร
เน้นการพัฒนาในด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ส่งเสริมการค้า
การลงทุนภายในจังหวัดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่จังหวัด  

ที่มา :  ส านักงานคลังจังหวัดเลย 

 

ค่าเฉลี่ยไมร่วม กทม. 121,519 ลา้น 
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อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี (2554-2558 p) (ร้อยละ) 

 
 

 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 
ปี 2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลย ขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 2.61 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ  

(ไม่รวม กทม.) ในอัตราร้อยละ 2.8 ซึ่งจังหวัดเลยยังมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยภาคเกษตร 
ขยายตัวร้อยละ 7.8 ภาคนอกเกษตรขยายตัว ร้อยละ 5.8 สาขาเศรษฐกิจส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาตัวกลางทางการเงิน การขายส่ง การขายปลีก  สาขาสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม สาขาไฟฟูา 
ประปา และโรงแยกก๊าซ สาขาการบริหารราชการและการปูองกันประเทศ  สาขาการศึกษา สาขาบริการด้านสุขภาพและ
สังคม สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ สาขาก่อสร้าง และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร  
ที่ขยายตัวร้อยละ 28.0, 8.8, 8.3, 7.0, 6.4, 4.3, 4.1, 3.6, 3.1, 2.7 และ2.5 ตามล าดับ และคาดว่าเศรษฐกิจของจังหวัด
เลย ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.9 ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและ 
การใช้จ่ายภาครัฐ เป็นส าคัญ  
 

GPP per capita ปี 2558p (บาทต่อคนต่อปี) 
 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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จังหวัดเลยมีรายได้ต่อหัว (GPP per capita) ปี 2558 มีมูลค่า 77,485 บาท/คน/ปี  คิดเป็นล าดับที่ 51  
ของประเทศ และเป็นล าดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ไม่รวม กทม.) ที่มีมูลค่า
เท่ากับ 141,772 บาท/คน/ปี 

ที่มา :  ส านักงานคลังจังหวัดเลย 

เศรษฐกิจจังหวัดเลยในปี 2559  
เศรษฐกิจจังหวัดเลยปี 2559 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.5 ชะลอตัวเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 

ตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม เป็นส าคัญ  ด้านอุปทาน ขยายตัวในอัตรา 
ที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2558 แต่ยังถือว่าขยายตัวได้ดีในระดับหนึ่งตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว 
ในอัตราร้อยละ 18.1 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคอุตสาหกรรม และยอดจ าหน่ายหินอุตสาหกรรม 
ในขณะที่ภาคเกษตรขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.5 ตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน 
และยางพารา ส่วนภาคบริการขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.6 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัว
ของธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ด้านอุปสงค์ ฟ้ืนตัวกลับมาเป็นแนวบวกอีกครั้งหลังจากหดตัว
ต่อเนื่องในช่วงสองปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.4  
ตามงบประมาณที่ได้รับเพ่ิมขึ้นและการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.6 ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.0 ตามการเพ่ิมขึ้นของ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดการค้าส่งค้าปลีกและวัสดุก่อสร้าง ในขณะที่รายได้เกษตรกรขยายตัวในระดับต่ าจากปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้การบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอตัวโดยสะท้อนได้จากการบริโภคสินค้า
คงทนลดลง เช่น รถยนต์ ส่วนภาคการค้าชายแดนคาดว่าจะ หดตัวร้อยละ -13.6 หดตัวลดลง เมื่อเทียบกับปี 2558  
ที่หดตัวร้อยละ -26.1 เนื่องจากนักลงทุนไทยมีการลงทุนและร่วมธุรกิจด้านการก่อสร้างโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนและถนน
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก าลังจะแล้วเสร็จจึงส่งผลให้การส่งออกวัสดุอุปกรณ์ลดลง ประกอบกับ
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนใช้เป็นช่องทางการค้าระหว่างไทยและ
ลาวอีกช่องทางหนึ่งแทนที่จะผ่านทางจังหวัดเลย 

 

เศรษฐกิจจังหวัดเลยในปี 2560  
เศรษฐกิจจังหวัดเลยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 ถึง 3.7) 

โดยมีการผลิตภาคบริการ การใช้จ่ายภาครัฐ และการบริโภคภาคเอกชน เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ ด้านอุปทาน  
มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ตามภาคเกษตรที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.8  
(โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 0.1 ถึง 1.4) ตามการเพ่ิมขึ้นผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน และยางพารา ในขณะที่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง คาดว่าจะหดตัว เนื่องจากปัจจัย ด้านราคาที่มีแนวโน้มลดลงเกษตรกรหันไปปลูกพืช
ชนิดอ่ืนทดแทนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ภาคเกษตรชะลอตัว และการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 3.8 ถึง 4.7) จากการเพ่ิมขึ้นปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคอุตสาหกรรมตามการ
เพ่ิมขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม และยอดจ าหน่ายหินอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อย
ละ 6.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 5.6 ถึง 6.5) จากแรงสนับสนุนจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวที่ 
เดินทางเข้าในจังหวัดจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอย่างต่อเนื่อง ที่มีผลต่อการขยายตัวของ
ธุรกิจบริการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการต่างๆ  
ด้านอุปสงค์ คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งจากปี 2559 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว
ในอัตราร้อยละ 5.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.8 ถึง 6.0) ตามงบประมาณที่ได้รับเพ่ิมขึ้นและการเบิกจ่าย  
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ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.0 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 7.2 ถึง 8.8) การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 6.1 (โดยมีช่ วงคาดการณ์ 
ที่ร้อยละ 5.9 ถึง 6.2) จากปัจจัยบวกตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่คาดว่าจะทยอยออกมาช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาน้ ามันที่ปรับตัวลดลงอาจเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี
ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจท าให้การบริโภคชะลอตัวได้เช่นกัน คือ การชะลอตัวของภาคเกษตรจากปริมาณผลผลิตที่ส าคัญ
ลดลง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการบริโภคภายในจังหวัด ภาคการค้าชายแดนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
5.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.5 ถึง 5.5) ฟ้ืนตัวกลับมาเป็นแนวบวกอีกครั้งหลังจากหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า
จากปัจจัยเรื่องการลงทุนและ ร่วมธุรกิจด้านการก่อสร้างเข่ือนและถนนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ก าลังจะแล้วเสร็จจึงส่งผลให้การส่งออกวัสดุอุปกรณ์ลดลง และในขณะเดียวกันอาจมีการส่งออกอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
บริเวณรอบเขื่อนที่ก าลังสร้างเพ่ิมขึ้น ประกอบกับความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้
มูลค่าการค้าชายแดนเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 

 

เศรษฐกิจจังหวัดเลยในปี 2561 
เศรษฐกิจจังหวัดเลยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6  

ถึง 5.0) โดยมีการผลิตภาคบริการ การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ 

ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดเลยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 

(1)  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งที่ท าให้ปริมาณน้ าในเขื่อนหลักที่ส าคัญลดลง ยังเป็นปัจจัยเสี่ยง 
ทีส่ าคัญต่อการขยายตัวของการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร การบริโภคภาคเอกชนและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังเช่น ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลางในพ้ืนที่จังหวัดเลย ปี 2559 เหลือปริมาณที่
ใช้ได้จริงประมาณร้อยละ 31.6 ของปริมาณน้ าโดยภาพรวมและต้องใช้ไปอีกหลายเดือนกว่าจะมีปริมาณน้ าเข้าเติมใหม่
แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ าในปีนี้มีน้อย 

(2)  ราคาสินค้าเกษตรดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ประกอบด้วยสินค้าหลายชนิด เช่น ข้าว 
มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชส าคัญอ่ืนๆ ยังคงมีระดับราคาที่ยังทรงตัวและปรับตัวลดลง
โดยเฉพาะข้าว และยางพารา แม้ว่าระดับราคาในตลาดโลกจะแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ตลาดภายในประเทศยังต้องมีการปรับตัวอยู่ 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเข้ามารุมเร้าจนก่อให้เกิดการถีบตัวสูงขึ้นของราคาอาหารและความผันผวนของอุ ปทาน 
อาหารโลก กอปรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change), ภัยธรรมชาติ, การเติบโตขึ้นของชนชั้นกลาง 
ในประเทศก าลังพัฒนา และปัจจัยจากเงินทุนเคลื่อนย้าย ปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทในการก าหนดราคาและการไหลเวียนของ
อุปทานอาหารในวงจรภาคเกษตรและอาหารโลกในอนาคต 

(3)  ทิศทางราคาสินค้า และค่าครองชีพ นอกจากความกังวลต่อภาระหนี้ครัวเรือนที่น่าจะส่งผลยาวข้ามไปเป็น
ประเด็นต่อเนื่องตลอดช่วงปีข้างหน้าแล้ว แนวโน้มภาระค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจที่จะขยับขึ้นตั้งแต่
ต้นปี จะส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศต้องเผชิญกับสภาวะที่ท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน  

(4)  เศรษฐกิจโลกแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2559-2560 ยังคงมีการติดตามความผันผวนจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศผู้น า ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวและการปรับตัวที่ดีขึ้น เศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีอัตราเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก 
ที่ยังมีความผันผวนตามไปด้วยระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงจากเศรษฐกิจเกิดใหม่ การแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการใช้เครื่องมือใหม่ๆในการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น 
จ าเป็นต้องมีการสร้างความเข็มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจในกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN) เพ่ือสร้างอ านาจความเข้มแข็งในการต่อรองทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และเศรษฐกิจภาคอ่ืนๆ 

 

ที่มา : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย   ส านักงานคลังจังหวัดเลย 
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 3.2  แนวโน้มการค้าชายแดน 

 แผนภูมิเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน 
ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 

 
 

ภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย 
    มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย เปรียบเทียบ ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน (มกราคม ถึง 

ธันวาคม  2559 และ 2560)  สรุปมูลค่าผ่านช่องทางการค้า ทั้ง 6 แห่งของจังหวัดเลย ดังนี้ 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พ.ศ.2559 469.16 420.84 748.08 599.09 590.81 459.22 342.95 371.17 418.09 408.66 437.23 413.06

พ.ศ.2560 487.27 572.40 755.04 481.44 633.02 482.70 325.95 451.08 435.80 402.27 524.55 -

หน
่วย

: ล
้าน
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ท 

แผนภูมิเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย  
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 
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ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย ปี 2560 (มกราคม –พฤศจิกายน 2560) มีมูลค่าการค้ารวม 
จากด่านศุลกากรท่าลี่ และด่านศุลกากรเชียงคาน จ านวน 5,551.52 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการน าเข้า 1,113.17 ล้านบาท 
และมูลค่าส่งออก 4,438.35  ล้านบาท และมีดุลการค้า  3,325.18 ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย:ล้านบาท 

เดือน มูลค่าการน าเข้า เปรียบเทียบ มูลค่าการส่งออก เปรียบเทียบ มูลค่าการค้ารวมท้ังสิ้น เปรียบเทียบ 

  2559 2560 % 2559 2560 % 2559 2560 % 

ม.ค. 167.89 114.39 -31.87 301.27 372.88 23.77 469.16 487.27 3.86 

ก.พ. 131.41 192.57 46.54 289.42 379.83 31.24 420.84 572.40 36.01 

มี.ค. 306.68 290.91 -5.14 441.40 464.13 5.15 748.08 755.04 0.93 

เม.ย. 239.15 132.82 -44.46 359.94 348.62 -3.14 599.09 481.44 -19.64 

พ.ค. 178.89 117.36 -34.40 411.92 515.66 25.18 590.81 633.02 7.14 

มิ.ย. 106.63 93.49 -12.32 352.59 389.21 10.39 459.22 482.70 5.11 

ก.ค. 35.10 45.56 29.80 307.85 280.39 -8.92 342.95 325.95 -4.96 

ส.ค. 30.80 39.75 29.06 340.37 411.33 20.85 371.17 451.08 21.53 

ก.ย. 17.55 22.62 28.89 400.54 413.18 3.16 418.09 435.80 4.24 

ต.ค. 42.02 26.23 -37.58 366.64 376.04 2.56 408.66 402.27 -1.56 

พ.ย. 36.66 37.47 2.21 400.57 487.08 21.60 437.23 524.55 19.97 

ธ.ค. 44.85   368.21   413.06   

รวม  1,337.63 1,113.17 -   16.78 4,340.72 4,438.35 2.25 5,678.35 5,551.52 - 2.23 

หมายเหตุ:เคร่ืองหมาย (-) แทนอัตราการลดลง   

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

น าเข้า ส่งออก มูลค่าการค้า ดุลการค้า 
2559 1,337.63 4,340.72 5,678.35 3,003.09
2560 1,113.17 4,438.35 5,551.52 3,325.18

หน
่วย

งา
น:

ล้า
นบ

าท
 

สรุปมูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาวด้านจังหวัดเลย เปรียบเทียบการค้า 
ระหว่างปี 2559 และ 2560 
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สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย  
ปี  มูลค่าการค้ารวม   ส่งออก   น าเข้า   ดุลการค้า  

 

 อัตราการขยายตัว ร้อยละ  

     
มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า 

2554 3,776.09 2,794.57 981.52 1,813.05 44.34 64.43 7.08 
2555 6,057.35 5,175.86 881.48 4,294.38 60.41 85.21 -10.19 
2556 10,067.10 9,106.16 961.44 8,144.72 66.20 75.94 9.07 
2557 8,908.02 8,460.10 447.92 8,012.18 -11.51 -7.09 -53.41 
2558 
2559 

6,456.83 
5,678.34 

5,136.89 
4,340.72 

1,319.94 
1,337.62 

3,816.95 
3,003.10 

-27.52 -39.28 194.68 
-12.06  -15.50 1.34 

(ม.ค.-พ.ย.2560) 5,551.52 4,438.35 1,113.17 3,325.18 -2.23   2.95 -16.78 
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย  โดยความร่วมมอืจากด่านศุลกากรท่าลี่และเชียงคาน 
 

เมื่อเปรียบเทียบสถิติการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเลย  ย้อนหลัง 6 ปี พบว่าปี 2554 – 2556  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2554 มีมูลค่ารวม 3,776 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.34  ปี 2555 มีมูลค่ารวม 6,057 
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.41 ปี 2556 มีมูลค่ารวม 10,067  ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.20 ตามล าดับ และ
เริ่มมีแนวโน้มลดลง ใน ปี 2557 – 2560 โดยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 8,908 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.51  ปี 2558 
มีมูลค่าการค้ารวม 6,456.83 ลดลงร้อยละ 27.52 ซึ่งเป็นปีที่ลดลงต่ าที่สุดในรอบ 3 ปี    ปี 2559 มีมูลค่าการค้ารวม 
5,678.34 ลดลงร้อยละ 12.06 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่แล้ว  เนื่องจากการส่งออก  ในระหว่างปี 2557 - 2559 มูลค่าการ
ส่งออกลดลง และในปี 2560 (มกราคม - พฤศจิกายน 2560) มูลค่าการค้า 5,551.52 ลดลงจากปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกัน 
126.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.23 

ดุลการค้า ปี 2559 ไทยมีมูลค่าดุลการค้า 3,003.09 ล้านบาท เปรียเทียบ ปี 2558 ลดลง จ านวน 813.86 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.10  โดยมีสินค้าการส่งออก สินค้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดวัสดุก่อสร้าง และหมวดยานพาหนะ
อุปกรณ์และส่วนประกอบลดลง เนื่องจากการสร้างเขื่อนใกล้แล้วเสร็จส่งผลให้ปริมาณความต้องการบริโภค อุปโภค
น้อยลง  

ดุลการค้า ปี 2560 (ช่วงมกราคม - พฤศจิกายน) มีมูลค้าการค่ารวม จ านวน 5,551.52 ล้านบาท มูลค่าน าเข้า
สินค้า จ านวน 1,113.17 บาท และมูลค่าส่งออกสินค้า จ านวน 4,438.35 บาท โดยไทยมีดุลการค้า 3,325.18 ล้านบาท 
 

สินค้าน าเข้าและส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับ ปี 2560 ดังนี้ 

 
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย   

 

อันดับที่ สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ร้อยละ สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ร้อยละ 
1 สินค้ากสิกรรม 80.12 สินค้าเชื้อเพลิง 36.92 
2 สินค้าแร่ 10.37 วัสดุก่อสร้าง 28.25 
3 ไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ 4.80 สินค้าอุปโภคบริโภค 15.12 
4 เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟูา อุปกรณ์ 

และส่วนประกอบ 4.12 
เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟูาและ
ส่วนประกอบ 6.45 

5 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 0.26 พลังงานไฟฟูา 4.40 
 อ่ืน ๆ 0.33 อ่ืนๆ 8.86 
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มูลค่าการค้าชายแดนในปี  2561  คาดว่าจะหดตัวลดลง  เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใกล้จะเสร็จแล้ว  จึงส่งผลให้การส่งออกวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อน
ลดลง  แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  ตามความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและโอกาสของไทย ในด้านการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว  คือ มีต้นทุนและก าลัง
การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพจ านวนมาก  ขณะเดียวกัน สปป.ลาว ไม่มีต้นทุนทางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น สินค้าใน
หมวดวัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค และยานพาหนะ ตรงตามความต้องการของ สปป.ลาว และประเทศเพ่ือนบ้าน    
รวมทั้ง มีก าลังในการซื้อสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม จาก สปป.ลาว เช่น สินค้ากสิกรรม ฯลฯ   และสินค้าที่มี
ลู่ทางการตลาดที่ดีส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็นสินค้าราคาถูก และการขยายตัวของนักลงทุนต่างชาติช่วย
เพ่ิมผู้บริโภค 

ในส่วนของปัจจัยอุปสรรคที่จะท าให้การค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวหดตัวลดลง ได้แก่   

 (1)  ระยะเวลา เปิด-ปิด ด่านศุลกากรในช่วงผลผลิตการเกษตรออกสู่ตลาดเร็วเกินไป ท าให้สินค้าบางรายการ
ตกค้างและไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่ง 

(2)  การประสานงานระดับเมืองของ สปป.ลาว บางครั้งต้องได้รับความเห็นจากเจ้าแขวง หรือรัฐบาลกลาง ถึงจะ
สามารถปฏิบัติได ้ซ่ึงในบางครั้งท าให้การประสานงานค่อนข้างล่าช้า 

(3)  การประชุม และข้อหารือในการประชุมร่วมกันบางครั้งผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
(4)  จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน อ.เชียงคาน  และบ้านคกไผ่ อ.ปากชม ฝุายไทย เป็นด่านถาวรแล้ว  

ส่วน สปป.ลาว ยังไม่มีความพร้อม ยังคงเป็นด่านประเพณี ประกอบกับการขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ าโขงยังต้องใช้เรือเป็น
พาหนะ 

(5)  การซื้อขายและการช าระเงิน การค้าส่วนใหญ่เป็นการค้ารายย่อยระบบเงินสด เนื่องจากยังขาดระบบ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพมารองรับการประกอบธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ 

(6)  การค้านอกระบบ ผู้ประกอบการค้าชายแดนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบพิธีการศุลกากร 
โดยเข้าใจว่าการผ่านพิธีการศุลกากรต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลา จึงลักลอบท าการค้า ตามช่องทางต่าง ๆ  
ในแนวชายแดน 

(7)  กฎระเบียบและมาตรการทางการค้า ความแตกต่างของกฎระเบียบและมาตรการทางการค้า เนื่องจาก 
สปป.ลาวอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการค้าสู่ระบบสากลมากยิ่งขึ้น ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอยู่เสมอ อีกทั้ง
มีความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสินค้าแต่ละประเภท ประกอบกับมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องติดตามขอทราบความคืบหน้าในการด าเนินงานและศึกษากฎระเบียบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 

(8)  การแข่งขันทางการค้า มีแนวโน้มการแข่งขันระหว่างพ่อค้าคนกลางตามแนวชายแดนทั้งต่างชาติและพ่อค้า
ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนและประเทศเวียดนาม โดยได้มีการให้การสนับสนุน ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
และขยายการผลิตมายัง สปป.ลาว มากข้ึน 

(9)  ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรของ สปป. ลาว และหารือ/ติดตามการด าเนินมาตรการท าสัญญาข้อตกลง
ซื้อขายสินค้าเกษตรของภาคเอกชน 

(10) เส้นทางการคมนาคมของ สปป.ลาว ยังไม่สะดวก รถขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลต่อการด าเนินงานท า
ให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น 

 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย   
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           นิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่   30 กันยายน 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น    1,479  ราย โดยสถิติสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จ านวน   688  ราย  คิดเป็นร้อยละ  46.52  ของจ านวนนิติบุคคลทั้งหมด ได้แก่ 
ธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่ง จ านวน   688 ราย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  จ านวน   471 ราย  และธุรกิจบริการ  จ านวน 
320  ราย  การจดทะเบียนเลิกธุรกิจ  ในปีงบประมาณ 2557 – 2560 มีผู้ประกอบการขอจดทะเบียนเลิก จ านวน   
568  ราย  โดยสถิติสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจ านวน  450  ราย  โดยปี 2557 จ านวน 172 ราย 
ปี 2558 จ านวน 104 ราย  ปี  2559 จ านวน  151 ราย และปี 2560  จ านวน 23  ราย 

 
ตารางข้อมูลเปรียบเทียบนิติบุคคล ปี 2557 – 2560 

 

ด้านทะเบียนธุรกิจ 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 

ปีงบประมาณ 
57/58 

ร้อยละเปลี่ยนแปลง 

ปีงบประมาณ 58/59 
ร้อยละเปลี่ยนแปลง 

ปีงบประมาณ 
59/60 

ร้อยละเปลี่ยนแปลง 
ตั้งใหม่ 95 ราย 125 ราย 126 ราย 255 ราย 60.59 14.75 201.23 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 59 80 67 153 35.59 -16.25 128.35 
บริษัทจ ากัด 36 45 59 102 25 31 72.88 
เปลี่ยนแปลง 1,631 ค าขอ 639 ค าขอ 1,128 ค าขอ 1,662 ค าขอ 39.46 173.7 103.06 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,506 478 792 1,118 -68.26 65 41.16 
บริษัทจ ากัด 125 161 336 544 28.8 108.7 61.90 

เลิก 198 ราย 139 ราย 187 ราย 44 43.04 63.42 133.08 
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 194 132 178 40 -31.96 34.85 77.52 

บริษัทจ ากัด 4 7 9 4 75 28.57 55.56 
 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย   
 

 

3.3  ด้านอุตสาหกรรม 

ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ จ านวนทั้งสิ้น 470 โรงงาน 
เงินลงทุนรวม 23,869.31 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 6,334 คน โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหาร (แปรรูปสัตว์ น้ านม พืชผัก ผลไม้ น้ าตาล อาหารจากแปูง) อุตสาหกรรมการเกษตร (ผลิตภัณฑ์จาก
พืช ผลผลิตทางการเกษตร) และอุตสาหกรรมยาง (ผลิตภัณฑ์ยางพารา) ตามล าดับ 

ในปี 2560 อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร โดยได้รับการอนุญาตให้
ประกอบกิจการโรงงานจ านวน 3 โรงงาน (สะสม 40 โรงงาน) จ านวนเงินลงทุน 44,640 ล้านบาท (สะสม 13,237.98 
ล้านบาท) และมีการจ้างงาน จ านวน 84 คน (สะสม 1,286 คน) คาดการณ์ในปี 2561 อุตสาหกรรมอาหาร ประเภทแปร
รูปอาหาร จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และการอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
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ตารางแสดงข้อมูลจ านวนโรงงานและเงินลงทุนเปรียบเทียบ 4 ปี ย้อนหลัง (ปี 2557 - 2560) 
 

รายการ 2557 2558 2559 2560 
จ านวนโรงงาน (จ าพวก 2, 3) 449 461 456 470 
เงินลงทุน (ล้านบาท) 5,325.15 4,551.13 23,791.71 23,869.31 
จ านวนคนงาน (คน) 4,681 4,766 6,236 6,334 

        

หมายเหตุ : โรงงานจ าพวกที่ 2 คือโรงงานขนาดกลาง โดยมีเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน เมื่อจะ
ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน, โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ โดยมีเครื่องจักรเกิน 
50 แรงม้า และคนงานเกิน 50 คน ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนประกอบการ  

 

อุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่ 
จังหวัดเลยมีทรัพยากรแร่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 9 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน ทองค า ทองแดง เหล็ก แร่แบไรต์ 

หินปูน เป็นต้น ซึ่งมีการประกอบกิจการเหมืองแร่ ดังนี้ 
 

ชนิดแร่ จ านวน (ราย) จ านวน (แปลง) 
1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) 8 11 
2. เหมืองแร่เหล็ก 7 9 
3. เหมืองแร่แบไรต์ 1 1 
4. เหมืองแร่ทองค า 1 6 
5. อุตสาหกรรมโม่หิน ย่อยหิน 7 - 

รวม 24 27 
 
ปริมาณแร่อุตสาหกรรม 
 

ที ่ รายการ 
ปริมาณ (เมตริกตัน) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 แบไรต์ 4,202.50 - 677.10 495 
2 หินอุตสาหกรรม 3,536,992.19 4,706,513.44 729,809.05 431,022.60 
3 เหล็ก - - - - 
4 ทองค า (กรัม) - - - - 
 รวม 3,541,194.69 4,706,513.44 730,486.15 431,517.60 

 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย   
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3.4  ด้านการท่องเที่ยว 

      การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเลย   
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ด้านการค้าบริการรวมของจังหวัดแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่
ส าคัญ ๆ อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดเลย
เป็นจ านวนมาก 

 

รายงานสถิตินักท่องเที่ยว จังหวัดเลย  ปี พ.ศ. 2556 – 2559 

 2556 
ม.ค. – ธ.ค. 

2557 
ม.ค. – ธ.ค. 

2558 
ม.ค. – ธ.ค. 

2559 
ม.ค. – ธ.ค. 

ผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) 1,512,850 1,581,951 1,894,171 2,031,122 
ชาวไทย (คน) 1,480,817 1,548,723 1,858,109 1,993,768 
ชาวต่างประเทศ (คน) 32,033 33,228 36,062 37,354 
รายได้ (ล้านบาท) 2,439.23 2,675.47 3,328.63 3,711.68 
ชาวไทย (ล้านบาท) 2,388.53 2,591.08 3,230.19 3,606.95 
ชาวต่างประเทศ  
(ล้านบาท) 

50.70 84.39 98.44 
104.73 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
ของนักท่องเที่ยว 
บาท/คน/วัน 

967.76 997.29 1,045.92 1,078.39 

ชาวไทย บาท/คน/วัน 960.83 990.75 1,039.48 1,072.23 
ชาวต่างประเทศ บาท/
คน/วัน 

1,230.21 1,250.92 1,312.47 
1,355.70 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
ของนักท่องเที่ยว 
บาท/คน/วัน 

967.76 997.29 1,045.92 1,078.39 
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กราฟข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดเลย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนนักท่องเที่ยว  จากปี 2556 – 2559  จะเพ่ิมข้ึนทุกปี  โดยเปรียบเทียบเป็นปี ดังนี้  ปี พ.ศ. 2556 – 2557  

เพ่ิมข้ึน 69,096 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ  4.57  ในปี พ.ศ. 2557 – 2558 เพ่ิมขึ้น 312,220 คน หรือคิดเป็นร้อยละ19.74 
ในปี พ.ศ. 2558 – 2559 เพิ่มขึ้น 136,951 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.23 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนรายได้ของนักท่องเที่ยว จากปี 2556 – 2559  จะเพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยเปรียบเทียบเป็นปี ดังนี้   

ปี พ.ศ. 2556 – 2557  เพ่ิมขึ้น 206.24  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  8.35   ในปี 2557 – 2558  เพ่ิมขึ้น  653.18  
ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  24.41 ในปี 2558 – 2559  เพิ่มข้ึน  383.05  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  11.51 
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สถติจิ ำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเลย 
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สถติริำยได้จำกนักท่องเที่ยวจังหวัดเลย 

รายได้ (ล้านบาท) 

ชาวไทย (ล้านบาท) 

ชาวต่างประเทศ (ล้านบาท) 
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จ านวนค่ า ใช้ จ่ าย   จากปี  พ .ศ .  2556  – 2559  จะเ พ่ิมขึ้ นทุ กปี   โดย เปรี ยบ เทียบ เป็นปี  ดั งนี้   

ปี พ.ศ. 2556 – 2557  เพิ่มข้ึน  29.53  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 2.96   ในปี พ.ศ. 2557 – 2558  เพ่ิมขึ้น 48.63 บาท  
หรือคิดเป็นรอ้ยละ  4.88 ในปี พ.ศ. 2558 – 2559  เพิ่มข้ึน 32.47 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 จ านวนวันพ านัก จากปี พ.ศ. 2556 – 2559  โดยเปรียบเทียบเป็นปี  ดังนี้   
-   ปี 2556    2.25  วัน  
-   ปี 2557    2.25  วัน 
-   ปี 2558    2.19  วัน 
-   ปี 2559    2.23  วัน 
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สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2559 

 การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2559 มีผู้มาเยี่ยมเยือน จ านวน 2,031,122 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้มาเยี่ยมเยือน
ชาวไทย และเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจร เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีแนวโน้วขยายตัว ร้อยละ  7.23  
จากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยผู้มาเยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  
คนละ 1,078.39 บาท/วัน ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัด จ านวน 3,711.68 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 11.51  

 สถานการณ์การเข้าพักในสถานที่พักแรม ภาพรวมสถานพักแรม 372 แห่ง ห้องพัก 5,789  ห้อง มีอัตราการเข้าพัก 
ร้อยละ 59.95 วันพักเฉลี่ย 2.23 วัน (ไม่รวมวันพักที่ เข้าพักบ้านญาติและบ้านเพ่ือน) คนพักเฉลี่ยต่อห้อง 2.00 คน  
มีจ านวนผู้เข้าพัก 1,112,519 คน ส่วนใหญ่ผู้เข้าพักเป็นชาวไทยมากกว่าชาวต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา 
จ านวนผู้เข้าพักมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5.49 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจังหวัดเลย 
 

1. จังหวัดเลยได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus” โดยจังหวัดเลยจะเชื่อมโยง
กับจังหวัดชัยภูมิ 

2. จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย  สวยงามมากมายหลายแห่ง  อาทิ  อุทยาน
แห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูหลวง  แก่งคุดคู้   ภูลมโล (แหล่งซากุระใหญ่ ที่สุดใน 
เมืองเลย) ภูปุาเปาะ (ได้รับฉายาว่าฟูจิเมืองเลย) สวนหินผางาม (ได้รับฉายาว่าเป็นคุณหมิงเมืองเลย) 

3. จังหวัดเลยมีศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ พระธาตุศรีสองรัก วัดศรีคุณเมือง   พระใหญ่ภูคกงิ้ว  
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย 

4. จังหวัดเลยมีเส้นทางเดินรถของบริการรถโดยสารจาก เลย – ไชยะบูลี – หลวงพระบาง  ส่งผลให้มี 
กลุ่มนักท่องเที่ยวจากหลวงพระบางเดินทางเข้ามาในจังหวัดเลยมากข้ึน 

5. จังหวัดเลยได้มีการส่งเสริม  โดยเน้นปี 2559 คือ “ไทยเที่ยวไทย” เที่ยวจังหวัดเลยได้ตลอดทั้งปี 
6 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี น อก ส ถ า น ที่ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร  เ มื่ อ วั น ที่  2 7  มี น า ค ม  2 5 5 8  

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารพ้ืนที่พิเศษ 4 พ้ืนที่ ได้แก่  
(1) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร (2) เมืองเก่าน่าน (3) เลย (4) เมืองโบราณอู่ทอง 
เ พ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใน 4 พ้ืนที่   ได้มอบหมายให้ จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพโครงการน าร่องเร่งด่วน  
เพ่ือด าเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมืองสองประเทศ  
เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองเลย-เมืองหลวงพระบาง-นครหลวงเวียงจันทน์-เมืองหนองคาย เป็นการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเลียบฝั่งโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมล้านช้างสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวชุมชนชายแดน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7.  จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 9 เมือง ที่มีศักยภาพแห่งการท่องเที่ยว ตามก าหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)  และคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้ประกาศ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว  วิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
(หนองคาย เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของชุมชนริม
ฝั่งแม่น้ าโขง เพ่ือพัฒนาชีวิตและวัฒนธรรมที่น ามาซึ่งการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ในพ้ืนที่และก่อให้เกิดการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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วิกฤตและความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
 

1. การก่อการร้ายระหว่างประเทศ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและรุนแรง  
มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อน โดยใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยสนับสนุนเป็นปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว  

2. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนครอบคลุมไปทุกภูมิภาค  
3. ความเสี่ยงของโรคระบาด  
4. สภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะ

เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเสื่อมโทรมและขาดการส่งเสริมและพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเลย  

อาจกลายเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้ความได้เปรียบของจังหวัดเลยลดลง จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เน้น
ปริมาณนักท่องเที่ยวหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทันไม่มีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับขีดความสามารถของนักท่องเที่ยว ท าให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในพ้ืนที่ของจังหวัดเลยเกิดความ
เสื่อมโทรมและขาดการส่งเสริมและพัฒนา 

 

ที่มา : ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเลย 
 

4.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

     4.1  แนวโน้มด้านการปกครอง 

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดน มีพ้ืนที่อ าเภอชายแดน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนาแห้ว,ด่านซ้าย, ภูเรือ,ท่าลี่, 
เชียงคาน และอ าเภอปากชม โดยมีแม่น้ าเหืองเป็นเส้นกั้นพรมแดน ประมาณ 123 กิโลเมตร และแม่น้ าโขงประมาณ 71 
กิโลเมตร  

มีจุดผ่านแดนถาวร จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว บ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่  
จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน  
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ อ าเภอปากชม  

จุดผ่อนปรน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  
จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว 
จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย  
จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ 

 

จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวโน้มสถานการณ์จะท าให้ภาวะการค้าการลงทุนและการสัญจร
ข้ามแดนจังหวัดเลย โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนตามผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ทั้ง 6 แห่ง มีแนวโน้มขยายตัว รวมทั้ง 
ปัจจัยเชิงบวกในด้านการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ สปป.ลาว และการเชื่อมเส้นทางคมนาคมไปยังประเทศจีนและ
ประเทศเวียดนาม ผ่านทาง สปป.ลาว จะท าให้พื้นที่จังหวัดเลย ได้รับโอกาสการพัฒนาเป็นอย่างมาก 

ในปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายประชากรโดยเฉพาะด้านแรงงานจาก สปป.ลาว เข้ามายังจังหวัดเลย ทั้งแรงงานถาวร
และแรงงานชั่วคราวเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะแรงงานด้านเกษตร ปศุสัตว์ บริการ รวมทั้งการเดินทางมายัง จังหวัดเลย
ของ สปป.ลาว ในการรับบริการในด้านสุขภาพ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเพ่ิมมากขึ้น จะท าให้จังหวัด
เลยมีการแรงงานเพียงพอในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การให้บริการและเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค ที่จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเลยเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรจังหวัดเลย 5 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

 

 จังหวัดเลยมีจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ) 640,881 คน แยกเป็นชาย 322,423 คน 
เป็นหญิง 318,338 คน จ านวนบ้าน 315,267 หลัง จะเห็นได้ว่าจาก ปี 2555 – 2559 จังหวัดเลยมีจ านวนประชากรทั้ง
ชายและหญิงเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 เพ่ิมขึ้นจ านวน 5,811 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93  ปี 2557 เพ่ิมขึ้นจ านวน 3,782 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.60  ปี 2558 เพ่ิมข้ึนจ านวน 4,306 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68  และในปี 2559 เพ่ิมขึ้นจ านวน 2,062 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.32 ตามล าดับ 

ที่มา :  ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย 

     4.2  แนวโน้มด้านการศกึษา 
 

             1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย เพ่ิม 

/ลด 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
สพฐ. 48.39 51.90 41.76 38.80 41.55 40.30 47.64 45.08 36.61 31.11 43.19 41.42 -1.77 
จังหวัด 45.23 50.07 38.85 36.53 39.85 38.89 45.18 43.45 34.41 29.87 40.70 39.76 -0.94 
สพป.เลย เขต1 44.97 49.60 38.67 36.70 38.97 39.00 44.55 43.17 34.15 30.26 40.26 39.74 -0.52 
สพป.เลย เขต2 44.34 49.00 37.27 34.40 39.04 37.70 44.25 42.11 31.26 27.37 39.23 38.11 -1.12 
สพป.เลย เขต3 46.48 52.60 42.97 40.70 42.23 40.40 46.76 44.42 34.83 29.05 42.65 41.42 -1.24 

 
 จากตารางพบว่า ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัด สพฐ.  
ในจังหวัดเลย เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559 โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยลดลง 0.94 เมื่อพิจารณาเป็น
รายวิชา ในปี 2559 มีคะแนนสูงสุดคือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตพ้ืนที่ พบว่า รายวิชาภาษาไทย สพป.เลย เขต 3 มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับสพฐ. 
รายวิชาคณิตศาสตร์ สพป.เลย เขต 3 มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับสพฐ. รายวิชาวิทยาศาสตร์ สพป.เลย เขต 3  
มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับสพฐ. รายวิชาสังคมศึกษาฯ สพป.เลย เขต 3 มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัด  

 
 
 
 

ประชากร ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ชาย 315,516 318,172 319,966 321,620 322,423 

หญิง 309,404 312,559 314,547 317,199 318,338 

รวม (คน) 624,920 630,731 634,513 638,819 640,881 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ/
จังหวัด 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย เพ่ิม/
ลด 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

สช.  56.52  46.27  44.34  51.15  45.04  48.66  
จงัหวัดเลย 47.86 53.34 40.86 40.30 42.64 40.84 47.04 48.29 40.45 35.15 43.77 43.59 -0.18 

 
ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. ในปี 2559  

โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยลดลง 0.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา มีคะแนนสู งสุดคือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษตามล าดับ  
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย เพ่ิม/ 

ลด 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
สพฐ. 42.89 46.80 32.42 29.50 37.88 29.50 46.42 29.53 30.16 29.53 37.95 32.99 -4.97 
จังหวัด 41.20 44.54 29.82 27.70 35.38 34.03 44.17 47.20 28.08 29.26 35.73 36.55 0.82 
สพป.เลย เขต1 39.95 41.80 27.84 24.20 33.28 24.20 41.55 24.16 25.99 24.16 33.72 27.68 -6.04 
สพป.เลย เขต2 40.20 41.80 26.52 23.70 33.00 23.70 41.12 23.71 25.73 23.71 33.31 27.33 -5.99 
สพป.เลย เขต3 43.52 46.10 31.18 30.20 38.44 30.20 44.57 30.19 30.26 30.19 37.59 33.37 -4.23 
สพม.19 42.07 45.90 30.76 28.60 36.07 28.60 45.12 28.55 28.52 28.55 36.51 32.01 -4.49 

 
 ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัด สพฐ. ในจังหวัดเลย 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559 โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  
ในปี 2559 มีคะแนนสูงสุดคือ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตพ้ืนที่ พบว่า รายวิชาภาษาไทย สพม.19 และสพป.เลย เขต 3 มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัด รายวิชา
คณิตศาสตร์ สพม. 19 มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและสพป.เลย เขต 3 มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับสพฐ. 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สพป.เลย เขต 3 มีคะแนนสูงกว่าระดับ สพฐ. รายวิชาสังคมศึกษาฯ สพป.เลย เขต 3 มีคะแนนสูงกว่า
ระดับสพฐ. รายวิชาภาษาอังกฤษ สพป.เลย เขต 3 มีคะแนนสูงกว่าระดับ ระดับจังหวัดและระดับสพฐ. 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ/
จังหวัด 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย เพ่ิม/ 
ลด 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

สช.  45.86  29.88  35.21  48.75  34.91  38.92  
จังหวัดเลย 37.71 41.28 26.17 23.49 32.02 32.24 41.28 44.13 27.12 28.54 32.86 33.94 1.08 

 
ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สช. ในปี 2559 โดยภาพรวม

ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา มีคะแนนสูงสุดคือสังคมศึกษาฯ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามล าดับ  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ/
สังกัด 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม เพ่ิม/ 
ลด 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

สพฐ. 49.95 53.10 26.65 24.90 33.55 31.80 40.00 36.17 24.68 27.35 34.97 34.66 -0.31 
จังหวัด 46.40 49.97 24.12 22.76 32.40 30.66 38.44 34.65 31.94 24.39 32.66 32.49 -0.17 
สพม.19 46.00 50.00 23.81 22.10 32.26 30.10 38.13 34.40 21.85 24.11 32.41 32.13 -0.28 

 
 ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัด สพฐ. ในจังหวัดเลย 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559 โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยลดลง 0.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา ในปี 2559 
มีคะแนนสูงสุดคือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ตามล าดับ ซึ่งรายวิชาภาษาไทย  
สพม.19 มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับ สพฐ.  

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ/
จังหวัด 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม เพ่ิม/ 
ลด 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

สช.  49.64  24.88  31.03  34.41  30.44  34.08  
จังหวัดเลย 38.38 38.87 19.90 17.96 29.15 27.03 33.81 29.89 18.22 22.10 27.89 27.17 -0.72 

 
ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  O - NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สช. ในปี 2559 โดยภาพรวม

ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยลดลง 0.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา มีคะแนนสูงสุดคือภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตามล าดับ  
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  B - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ 
ภาษาบาล ี ธรรม พุทธประวัติ วินัย รวม เพ่ิม/ 

ลด 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
ระดับประเทศ 35.43 35.07 31.30 34.30 43.75 43.75 35.41 33.87 36.47 36.74 0.27 
ระดับภาค 35.12 33.85 30.93 32.88 43.78 42.41 34.57 32.94 36.10 35.52 -0.58 
ระดับกลุ่ม 35.02 32.10 29.95 32.67 44.00 41.66 33.98 32.61 35.73 34.76 -0.97 
จังหวัดเลย 35.12 31.48 33.79 35.86 46.78 44.32 37.10 35.07 38.19 36.68 -1.51 

 
ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  B - NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด ส านักงานพระพุทธศาสนา 

ในจังหวัดเลย เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559 โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยลดลง 1.51 เมื่อพิจารณาเป็น
รายวิชา ในปี 2559 มีคะแนนสูงสุดคือ พุทธประวัติ ธรรม วินัย และภาษาบาลีตามล าดับ โดย รายวิชา ธรรม พุทธประวัติ 
และวินัย มีคะแนนสูงกว่าระดับกลุ่ม ระดับภาคและระดับประเทศ   
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N - NET ระดับชั้น ประถมศึกษา 
สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ 
ทักษะการ

เรียนรู้ 
การประกอบ

อาชีพ 
ทักษะการ
ด าเนินชีวิต 

ความรู้พ้ืนฐาน 
การพัฒนา

สังคม 
รวม 

เพ่ิม/ 
ลด 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
 ระดับประเทศ 38.67 38.46 39.88 41.10 47.05 50.85 34.19 35.62 43.41 44.22 40.64 42.05 1.41 

ระดับภาค 38.55 40.13 39.91 41.41 47.32 53.21 34.42 37.26 42.75 45.64 40.59 43.53 2.94 
จังหวัดเลย 38.87 37.52 38.34 34.46 46.51 45.29 35.83 33.67 40.49 41.13 40.00 38.41 -1.59 

 
ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N - NET ระดับชั้น ประถมศึกษา  สังกัด กศน. เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 

2559 โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยลดลง 1.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา ในปี 2559 มีคะแนนสูงสุดคือ วิชาทักษะ
การด าเนินชีวิต การพัฒนาสังคม ทักษะการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และความรู้พ้ืนฐานตามล าดับ  
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N - NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ 
ทักษะการ

เรียนรู้ 
การประกอบ

อาชีพ 
ทักษะการ
ด าเนินชีวิต 

ความรู้พ้ืนฐาน 
การพัฒนา

สังคม 
รวม 

เพ่ิม/ 
ลด 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
 ระดับประเทศ 43.71 40.66 39.31 41.43 45.65 46.27 33.41 32.3 39.44 37.55 40.30 39.64 -0.66 

ระดับภาค 41.36 38.34 37.7 39.51 43.25 43.53 32.59 31.82 37.94 36.08 38.56 37.85 -0.71 
จังหวัดเลย 41.28 37.56 37.83 37.46 43.76 40.92 33.42 32.55 37.05 34.31 38.66 36.56 -2.10 

 

ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N - NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัด กศน. เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2558 – 2559 โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยลดลง 2.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา ในปี 2559 มีคะแนนสูงสุดคือ  
วิชาทักษะการด าเนินชีวิต ทักษะการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคม และความรู้พ้ืนฐานตามล าดับ  
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N - NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ 
ทักษะการ

เรียนรู้ 
การประกอบ

อาชีพ 
ทักษะการ
ด าเนินชีวิต 

ความรู้พ้ืนฐาน 
การพัฒนา

สังคม 
รวม 

เพ่ิม/ 
ลด 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
 ระดับประเทศ 34.62 40.10 33.61 26.79 42.15 35.79 27.92 31.49 29.12 34.64 33.48 33.76 0.28 

ระดับภาค 32.65 37.99 31.97 25.73 39.98 33.71 27.13 30.18 28.22 33.27 31.99 32.17 0.18 
จังหวัดเลย 32.45 36.62 30.87 25.48 38.18 34.23 26.37 29.88 27.36 32.94 31.04 31.83 0.79 

 
ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  N - NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด กศน. เปรียบเทียบปีการศึกษา 

2558 – 2559 โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.79 และสูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาเป็น
รายวิชา ในปี 2559 มีคะแนนสูงสุดคือ วิชาทักษะการเรียนรู้ ทักษะการด าเนินชีวิต การพัฒนาสังคม ความรู้พ้ืนฐานและการ
ประกอบอาชีพตามล าดับ  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  V - NET ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเลย
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 เพ่ิม/ลด 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผ่านร้อยละ 31.76 ผ่านร้อยละ 74.59 42.83 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ผ่านร้อยละ 11.93 ผ่านร้อยละ 70.38 58.45 
 

ผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  V - NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559 โดยภาพรวมระดับจังหวัด ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยการ
ผ่านเพ่ิมข้ึน 42.83 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉลี่ยการผ่านเพิ่มขึ้น 58.45 
 

                   2) นักเรียนออกกลางคัน 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพท. จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ 
สพป.เลย เขต1 20,965 7 0.03 
สพป.เลย เขต2 21,335   
สพป.เลย เขต3 7,675 5 0.06 
สพม.19 8,781 15 0.17 

รวมทั้งสิ้น 58,756 27 0.04 
 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีนักเรียนออกกลางคัน  

ร้อยละ 0.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตพ้ืนที่ สพม. 19 ร้อยละ 0.17 สพป.เลย เขต 3 ร้อยละ 0.0 6 สพป.เลย เขต 1  
ร้อยละ 0.03 ตามล าดับ  
 

ปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษา 

จากการด าเนินงานด้านการศึกษาและการวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดเลย  
จากด้านต่างๆประกอบด้วย  ด้านผู้เรียน  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  และด้านบริหารจัดการ  พบว่า มีปัญหาและ
อุปสรรค สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านผู้เรียน 
-  ผู้เรียนยังมีภาวะทุพโภชนาการ 
-  ผู้เรียนในวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ยังไม่สามารถเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับได้ครบทุกคน 
-  นักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1-ป.3  ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครบ 100% 
-  ในภาพรวมของจังหวัดเลย มีผู้เรียนออกกลางคัน 27 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.04 
-  ย้ายที่เรียนบ่อยเนื่องจากผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานบ่อย ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
-  ผลการทดสอบระดับชาติ NT,O-NET, N-NET ,V-NET  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
- ขาดความรับผิดชอบขาดวินัย เช่น มาสาย ขาดเรียน 
- นักเรียนจบชั้น ม.3 นิยมเรียนต่อสามัญศึกษา มากกว่า สายอาชีวศึกษา ส่งผลให้สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิม

ได้ไม่มาก  ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานระดับกลางเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
- สายอาชีวศึกษาท่ียังไม่สามารถเป็นทางเลือกท่ีแท้จริงให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในสายอาชีพ 
- จ านวนนักเรียนที่เลือกเรียนสายอาชีวะยังลดลงอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก  “ค่านิยม”ของผู้ปกครองนิยมเรียน

ต่อสายสามัญ 
- ปัจจุบันระบบการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนยังไม่ตอบโจทย์สถานประกอบ ปัญหาผลิตบุคลากรไม่ตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน  ยังขาดการเตรียมบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ผู้ส าเร็จที่การศึกษา 
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ขาดทักษะ ความรู้ความสามารถ ที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการ   ด้วยเหตุนี้ ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษาหรือแรงงานระดับปฏิบัติการจึงมิได้เป็นเพียงแค่ปัญหาในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังเป็น
ปัญหาในเชิงคุณภาพ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานร่วมด้วย 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังพบกับปัญหา เช่น สถานที่ในการปฏิบัติจริง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในจัดการเรียนการสอนซึ่งยังไม่มีความพร้อม หรือมีจ านวนไม่เพียงพอ จึงท าให้ผู้เรียนขาดทักษะความรู้ใน 
ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง 

- นักเรียนเป็นผู้เสพยาและค้าสารเสพติด 
- การทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและต่างสถาบัน 
- นักเรียนติดเกมส์แล้วไม่เข้าเรียนในชั่วโมงเรียน 
- นักเรียนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
- นักเรียนยังขาดทักษะการอ่านเขียนภาษาต่างประเทศ 
- ในระดับอาชีวศึกษายังมีผู้เรียน อ่าน-เขียนภาษาไทยยังไม่ถูกต้อง 
- จ านวนชั่วโมงการสอนของครูมีมากเกินไปเนื่องจากขาดแคลนอัตราก าลังครู 
- กลุ่มเปูาหมายการศึกษานอกระบบเป็นผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ และย้ายถิ่นสูง ไม่สามารถเข้ารั บบริการ  

ร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง 
- กระแสโลกาภิวัตน์และวัตถุนิยม ท าให้ข้อมูลไหลบ่าเข้าถึงประชาชนได้เร็วและหลากหลาย ท าให้ศีลธรรมเสื่อม 

การจัดการเรียนรู้ให้เป็นคนดีท าได้ยากข้ึน 
- เด็กพิการเรียนจบการศึกษาแล้วไม่มีงานท า เนื่องจากทัศนคติของสังคมยังไม่ยอมรับความสามารถของคนพิการ 
2.ด้านบุคลากร 
- ครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน 
- ครูสอนไม่ตรงวุฒิ ขาดแคลนครูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ท าให้เกิดความขาดแคลน            

ในภาพรวม 
- คุณภาพของครูยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องการ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับ

สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม “ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” 
- บุคลากรของ การศึกษานอกโรงเรียน ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องการ

พัฒนาก าลังคนโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษายุคเทคโนโลยีใหม่ 
- คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
- ขาดแคลนครูชาวต่างชาติที่ตรงกับสาขาวิชาเรียน 
3.ด้านงบประมาณ 
- งบประมาณด้านการศึกษาไม่เพียงพอ ทั้งทางด้านบุคลากร วิชาการ อาคารสถานที่ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาได้

ตามมาตรฐาน 
- วิทยาลัยต้องใช้เงินอุดหนุนไปจ้างบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มปัญหาการขาดแคลนบุคลากร จึงท าให้เหลือเงิน

ส าหรับการจัดการศึกษาน้อยลง 
- เงินอุดหนุนรายบุคคลของระบบอาชีวศึกษาไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ เพราะมูลค่าเงิน

อุดหนุนไม่ได้ถูกปรับขึ้นนับตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการศึกษาที่จะสูงขึ้น 
- การขาดแคลนทรัพยากรในระบบอาชีวะ ทั้งงบประมาณ เครื่องไม้เครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนและครู 
- งบประมาณท่ีจะน าไปพัฒนามหาวิทยาลัยมีน้อย เนื่องจากต้องน าไปจ่ายใน งบบุคลากร 

มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อย 
- ต้นทุนฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีราคาสูง 
- ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน/ผู้จัดบริการ  ส่งผลให้กลุ่มเปูาหมาย

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไม่เท่ากัน 
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4.ด้านบริหารจัดการ 
- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 - ยังขาดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน  
ในทุกระดับการศึกษา 

- สังคมส่วนใหญ่มองการศึกษานอกระบบเป็นทางเลือกสุดท้าย ไม่นิยมเรียน ผู้ เรียนการศึกษาต่อเนื่อง          
ของมหาวิทยาลัยลดลง 

- สังคมมองผลผลิตของการศึกษานอกระบบยังไม่มีคุณภาพ 
- ผู้ปกครองขาดเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
- การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

แนวโน้มการศึกษาในอนาคต 
แนวโน้มสถานการณ์การศึกษาในอนาคต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.ด้านหลักสูตรใหม่  จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้คนในสังคม

ต้องการเพ่ิมความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม สถาบันการศึกษาจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสองศาสตร์ขึ้นไป เช่น ระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา 
เรียนช่างยนต์จะผนวกการตลาดและการบัญชีเข้าไปด้วย เป็นต้น และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา 

2.ด้านหลักสูตรนานาชาติ  เนื่องจากสภาพยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน ท าให้
ตลาดแรงงานในอนาคต ต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องการการศึกษาที่เป็น
ภาษาสากลมีมากขึ้น ที่ส าคัญการเปิดเสรีทางการศึกษา ยังเป็นโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาจัด
การศึกษาในประเทศไทย และเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ฯลฯ ยิ่งมีส่วน
กระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น แต่เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง 
ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจ ากัดอยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่มีฐานะดี 

3.ด้านการจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก 
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การด าเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลหลักสูตรการเรียนการ
สอน บุคลากรด้านการสอน หลักสูตร จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าสู่ไทย อันมีผลท าให้เกิดการเปรียบเทียบและ
ผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความเป็นสากลที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งการเปิดเสรีทางการ
ค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล 

4.ด้านความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง เนื่องจาก รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ส่งเสริมการเพ่ิมสิทธิ
เสรีภาพแก่ประชาชน อีกทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ท าให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงคนได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นได้ว่าความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุ่ม
สถาบันการศึกษาของรัฐ ส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาเอกชน ผู้เรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยอาจเข้ารับ
บริการทางการศึกษาได้ลดลง เนื่องจากค่าเล่าเรียนแพง 

5.ด้านโอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิดการแข่งขันใน
การจัดการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น หากพิจารณาในแง่บวก การเปิดเสรีทางการ
ศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องด้วยสถาบันแต่ละแห่งจะแข่งด้านคุณภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพการศึกษาจะเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก เนื่องจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ที่เปิด
โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติเข้ามาเปิดการเรียนการสอน จึงเป็นแรงกดดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

 

ที่มา :  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเลย 
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            4.3  แนวโน้มประชากรกับการบริการสุขภาพ 
 

 

โครงสร้างประชากรจังหวัดเลย แนวโน้มมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กลดลง  จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนการพ่ึงพิงกลุ่มวัยแรงงานที่จะต้องดูแลประชาชนวัยเด็กและผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  
การเจ็บปุวยของผู้สูงอายุด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น อาทิ โรคกระดูกและข้อ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอด
เลือด อัลไซเมอร์ ระบบริการสาธารณสุขจึงต้องปรับระบบบริการให้พร้อมส าหรับบริการกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 

แผนภาพแสดงสัดส่วนและแนวโน้มประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและผู้สูงอายุของจังหวัดเลย  

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา:กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
 
 
 
 

 

วัยเด็ก วัยแรงงำน ผู้สูงอำยุ 

2543 25.1 65.8 9.2

2548 24.4 70.1 10.4

2553 23.3 72.3 12.2

2557 22.6 73 14

2563 21.6 72.2 18.4
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สถานการณ์สุขภาพประชาชนจังหวัดเลย 
 

ตารางแสดงสถิติชีพด้านสาธารณสุข ปี 2553 – 2558 จังหวัดเลย 
 

 สถิติชีพ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราเกิด (ต่อแสนประชากร) 10.76 11.39 11.01 10.70 10.08 8.41 
อัตราตาย (ต่อแสนประชากร) 6.41 6.57 6.41 6.85 6.92 7.15 
อัตรามารดาตาย (ต่อพันการเกิดมีชีพ) 0 0.42 - 0 0 0.19 
อัตราเกิดไร้ชีพ (ต่อพันการเกิดมีชีพ) 5.47 3.53 - 0 7.21 6.19 
อัตราทารกตายปริก าเนิด 0-7 วัน(ต่อ
พันการเกิดมีชีพ) 

7.63 8.32 - 8.0 0 7.32 

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ(ร้อยละ) 0.43 0.48 0.49 0.39 0.32 0.12 
ที่มา : งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเลย 
วิเคราะห์โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
 
  ส าหรับสถิติชีพด้ านสาธารณสุขของจั งหวั ด เลย พบว่า อัตราเกิดปี  2554 -2558 มีแนวโน้มลดลง    
อัตราตายของประชากร ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  อัตรามารดาตายปี 2554 เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 
อัตราเกิดไร้ชีพ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2557 และลดลงในปี 2558  อัตราเพ่ิมธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 
2554 – 2555 และลดลงในปี 2556 – 2558 
 

ตารางแสดงจ านวนและอัตราของสถิติชีพต่าง ๆ  จังหวัดเลย ปี 2559 
 

ล าดับ สถิติชีพ 
จังหวัดเลย 

จ านวน อัตรา 
1 อัตราเกิดมีชีพ (ต่อพันประชากร) 5,085 8.01 

2 อัตราตาย (ต่อพันประชากร) 4,820 7.59 

3 อัตรามารดาตาย (ต่อพันเกิดมีชีพ) 1 19.67 

4 อัตราทารกตายปริก าเนิด (ต่อพันเกิดมีชีพ) 32 6.29 

5 อัตราเกิดไร้ชีพหรือการตายคลอด (ต่อพันการคลอด) 26 5.11 

6 อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิด(ต่อพันเกิดมีชีพ) 19 3.74 

7 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 265 0.42 

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเลย  

 
 จากตาราง สถิติชีพของประชาชนจังหวัดเลยปี 2559 มีอัตราการเกิดมีชีพ 8.01 อัตราตาย 7.59  (ต่อพัน
ประชากร)  และมีอัตรามารดาตาย 19.67  อัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิด 3.74 (ต่อพันการเกิดมีชีพ) ซึ่งคิดเป็นอัตรา
เพ่ิมตามธรรมชาติ เท่ากับ 0.42 (ระดับประเทศ ปี 2559 เท่ากับ 0.3 ต่อ 1,000ประชากร ที่มา : ส านักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) สูงกว่าระดับประเทศ 
 



- 142 - 
 

ตารางแสดงอัตราเกิดและอัตราตายแยกเป็นรายอ าเภอ จังหวัดเลย ปี 2552 - 2558 
 

 

  อัตราเกิดและอัตราตายของเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 – 2558  จังหวัดเลย พบว่าอัตราเกิด : 1000 
ปี 2554-2558  มีแนวโน้มลดลง   ส่วนอัตราตาย : 1000  ปี 2554 – 2558  ลดลงในปี 2555  และมีอัตราเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยในปี 2556 และ ปี 2557  ส่วนในปี 2558  มีอัตราลดลงจากปี 2557  
 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
วิเคราะห์โดย : งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
 

ตารางแสดงจ านวนและอัตราตายต่อประชากร  100,000  คน ตามกลุ่มสาเหตุการตาย  10  กลุ่มแรก  จังหวัดเลย ปี 2559 
 

อันดับ สาเหตุการตาย 
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน อัตรา 
1 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (C00-D48 755 118.87 

2 โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) 656 103.29 

3 โรคระบบหายใจ (J00-J99) 547 86.12 

4 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) 391 61.56 

5 โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99) 313 49.28 

6 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม (E00-E90) 222 34.95 

7 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก (K00-K93) 192 30.23 

8 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา (V01-V99,Y85) 108 17.00 

9 โรคระบบประสาท (G00-G99) 98 15.43 

10 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างและเนื้อยึดเสริม (M00-M99) 31 4.88 

 ที่มา :  งานข้อมูลขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

  
 สาเหตุการตายของประชากรจังหวัดเลยจากรายงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พบว่าสาเหตุอันดั บ
แรกคือ เนื้องอก (รวมมะเร็ง) เท่ากับอัตรา 118.8 ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับระดับประเทศ ปี 2559 ที่มี
สาเหตุการตายอันดับแรก คือ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด เท่ากับ 119.3 ต่อประชากร 100,000 คน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ อัตราเกิด :1000 อัตราตาย : 1000 
2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 

รวม 11.16 11.01 10.70 10.08 8.41 6.57 6.41 6.85 6.92 7.15 
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ตารางแสดงจ านวนและอัตราป่วยผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย  
10 อันดับแรก (21 กลุ่มโรค) จังหวัดเลย ปี 2559 

 

ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จ านวน 
อัตราป่วยต่อพัน

ประชากร 
1 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93) 176,086 277.24 

2 โรคระบบหายใจ (J00-J99) 147,307 231.93 

3 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างและเนื้อยึดเสริม (M00-M99) 109,657 172.65 

4 โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) 70,608 111.17 

5 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม (E00-E90) 58,311 91.81 

6 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) 54,677 86.09 

7 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 52,305 82.35 

8 โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99) 36,695 57.78 

9 โรคตารวมส่วนประกอบของตา (H00-H99) 34,818 54.82 

10 โรคระบบประสาท (G00-G99) 21,618 34.04 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง.504)  งานข้อมูลขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเลย  
วิเคราะห์โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
 

 ส าหรับสาเหตุการเจ็บปุวยของประชาชนจังหวัดเลยที่มารับบริการผู้ปุวยนอก 3 อันดับแรก ปี 2559 คือ  
โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก  โรคระบบหายใจ  โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างและเนื้อยึดเสริม (อัตรา
ปุวย 277.24  231.93  172.65 ตามล าดับ) ซี่งเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนในเขตสุขภาพที่ 8  โดยส่วนใหญ่จะเจ็บปุวยและมา
รับการรักษาด้วยโรคเบาหวาน และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ตามล าดับ   
 

ตารางแสดงจ านวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (75 กลุ่มโรค)    
10 อันดับแรก  จังหวัดเลย ปี 2559 

 

ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จ านวน 
อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร 

1 โรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) 9,627 1,515.74 

2 
โรคอ่ืนของระบบย่อยอาหาร (K00-K14,K20,K23,K28-K31,K57-
K63,K71-K77,K82-K930 2,369 372.99 

3 
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผดิปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน (D50-D89) 1,777 279.78 
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ที ่ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จ านวน 
อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร 

4 โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอ่ืน ๆ (I26-I52) 1,385 218.06 

5 โรคอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (N40-N51) 691 108.80 

6 
โรคอ่ืนของระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N08,N00-N16,N25-
N29,N30-N39,N99) 328 98.88 

7 โรคหืดชนิดเฉียบพลันรุนแรง (J45-J46) 457 71.95 

8 โรคเรื้อรังของระบบหายใจส่วนล่าง (J40-J44,J47) 450 70.85 

9 โรคอ่ืน ๆ ของระบบหายใจ (J20-J22,J60-J99) 407 64..08 

10 
ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ 
(E15-E90) 406 63.92 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง.504)  งานข้อมูลขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเลย  
 

 ส าหรับอัตราปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบว่า สาเหตุการปุวยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคอ่ืนๆของระบบย่อยอาหาร  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน เท่ากับ 1,515.74  372.99   279.78 ตามล าดับ ) ซึ่งอัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคทั้ง 3 อันดับ มีแนวโน้มสูงขึ้น 

 

ตารางแสดงอัตราป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2555-2558 จังหวัดเลย  

(อัตราต่อแสนประชากร) 

โรค 
 

 ปี 2555 
 

 ปี 2556 
 

 ปี 2557 
 

 ปี 2558 

  ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา 

อุจจาระร่วง 1 2117.57 1 2,058.88 1 2,085.37 1 2,084.36 

ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ 2 770.79 2 1,341.78 2 1,220.72 2 1,220.13 

ปอดบวม 4 230 4 240.36 3 398.11 3 397.92 

โรคตาแดง 3 248.38 5 201.04 4 183.65 4 183.56 

อาหารเป็นพิษ 5 147.46 6 191.21     5 159.23 

ไข้เลือดออก 6 125.94 3 436.32 6 151.09 6 151.02 
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ที่มา : รายงาน 506,507  งานระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

 

ตารางแสดงจ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี 2559 

(วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

ล าดับ โรค จ านวน อัตรา :แสนประชากร 

1 อุจจาระร่วง 14,439 2281.97 

2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6,999 1106.14 

3 ปอดบวม 3,181 502.73 

4 อาหารเป็นพิษ 1,384 218.73 

5 ตาแดง 1,131 178.74 

6 ไข้เลือดออก  684 108.10 

7 มือเท้าปาก 684 108.10 

8 สุกใส 521 82.34 

9 ไข้หวัดใหญ่ 474 74.91 

10 ตับอักเสบ 206 32.55 

ที่มา : รายงาน 506,507  งานระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

 อัตราการปุวยด้วยโรคที่เฝูาระวังทางระบาดวิทยา ปี 2559  3 อันดับแรก คือ อุจจาระร่วง  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
ปอดบวม คิดเป็นอัตรา 2,281.97 , 1,106.14  502.73 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกป ี

 

โรค 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา ล าดับ อัตรา 

มือ เท้า ปาก 9 69.39 8 68.97 7 104.62 7 104.57 

สุกใส  8 84.49 9 61.04 8 89.61 8 89.57 

ติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

10 53.57 
    

9 74.44 9 74.4 

ตับอักเสบบี     10 29.01 10 45.36 10 45.34 

ไขห้วัดใหญ่ 7 119.88 7 92.91         
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ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของจังหวัดเลย 
 

ตารางแสดงปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของจังหวัดเลย ปี 2555 – 2559 
 

ล าดับ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 เบาหวาน     
ความดัน
โลหิตสูง 

เบาหวาน    
ความดัน
โลหิตสูง 

เบาหวาน    
ความดัน
โลหิตสูง 

มะเร็ง (ตับท่อน้ าดี ปอด เต้า
นม ปากมดลูก)  

โรคติดต่อน าโดยแมลง                  
( ไข้เลือดออก) 

2 ภาวะขาด
สารไอโอดีน 

วัณโรคปอด ยาเสพติด    โรคไม่ติดต่อ (หอบหืด ไตวาย 
หลอดเลือดหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ) 

โรค NCD  ( ไตวาย หลอด
เลือดหัวใจ/ สมอง ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ) 

3 แม่วัยรุ่น ไข้เลือดออก มะเร็ง  โรคติดต่อที่ส าคัญ 
(ไข้เลือดออก วัณโรค อุจาระ
ร่วง เลปโต มือเท้าปาก) 

ยาเสพติด (คุณภาพการ
บ าบดั) 

4 ยาเสพติด ฆ่าตัวตาย สุรา บุหร่ี อนามัยแม่และเด็ก  ผู้สูงอาย ุร้อยละ 14.77 

5 เอดส์ ยาเสพติด วัณโรคปอด ผู้สูงอาย ุ มะเร็ง  (ตับ /ท่อน้ าด)ี  

6 วัณโรคปอด ฟันผุในเด็ก 
3 ปี 

สารเคมี
ตกค้างใน
เกษตรกร 

อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ  

7 ฆ่าตัวตาย เอดส์ ไข้เลือดออก  ยาเสพติด อนามัยแม่และเด็ก (แม่ตาย 
เด็กมีปัญหาพัฒนาการ) 

8 ไข้เลือดออก พฤติกรรม
วัยรุ่น 

อุบัติเหตุ
จราจร 

แม่วัยรุ่น  สุขภาพจิต (ฆา่ตัวตาย  ) 

9  สารเคมี
ตกค้างใน
เกษตรกร 

เอดส์  อนามัยสิ่งแวดล้อม (ประปา 
อาหารปลอดภัย สาร
ปนเปื้อนในอาหาร ส้วม ขยะ) 

แม่วัยรุ่น (ตั้งครรภ์ซ้ า) 

10  ผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่
เหมาะสม 

ผู้สูงอาย ุ บุหร่ี สุรา พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
วัยรุ่น(บุหร่ี สุรา) 
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จากการวิ เคราะห์ปัญหาสุขภาพจั งหวัดเลย จากการประเมินผลการปฏิบัติ งานของหน่วยบริการ 
ในจังหวัดเลย พบว่า โรคที่เป็นปัญหา 3 อันดับแรก คือ  โรคไข้เลือดออก โรค NCD และปัญหายาเสพติด  
ซ่ึงจะพบว่า อัตราปุวยด้วยโรค NCD  จะเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

         จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นปัญหาสุขภาพ อัตราปุวย และอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมข้ึน เป็นภาระการ 
ดูแลทั้งด้านค่าใช้จ่ายของภาครัฐและผู้ปุวยในการดูแลรักษาพยาบาล และการบริการสุขภาพท่ีบุคลากรสาธารณสุข 
ในระบบบริการจะมีภาระงานมากขึ้น สถานบริการไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ปุวย ตลอดจนการดูแลที่บ้าน เป็นภาระของ
ครอบครัว  ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง นโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
รวมถึงการพัฒนาระบบบริการทั้ง ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงในการจัดการดูแล
ประชาชน จึงเป็นประเด็นท้าทายส าหรับการพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือมุ่งให้คนมีสุขภาวะ 
 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

       4.4  ความยากจน  

     สัดส่วนคนจนของจังหวัดเลย ระหว่าง ปี 2555 – 2559 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 
10.37 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 6.61 ในปี 2556 แต่เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.01 ในปี 2557 และก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2558 และ ปี 2559  ซึ่งในปี 2559 เป็นปีที่สัดส่วนคนของจังหวัดเลยต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี  โดยสัดส่วนคนจนของระหว่าง 
ปี  2 5 55  – 2 558  ภ าคตะวั น ออก เ ฉี ย ง เ หนื อมี แน ว โ น้ ม ลดล ง  แล ะลดล งต่ า ที่ สุ ด ใ นปี  2 5 58  เ หลื อ  
ร้อยละ 10.3  แม้ว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 12.96 ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนคนจนในระดับภาคและ
ระดับประเทศ แล้ว พบว่า ในปี 2559 จังหวัดเลยมีสัดส่วนคนน้อยที่สุดในล าดับที่  2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
เป็นล าดับที่  20  ของประเทศ  ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเลยที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น   
มีรายได้ต่อหัว (GPP per capita) ปี 2558 มีมูลค่า 77,485 บาท/คน/ปี  คิดเป็นล าดับที่ 51 ของประเทศ และเป็นล าดับ
ที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและบริการ  การเกษตรกรรมและการค้าชายแดน  ท าให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  น าไปสู่การลงทุน  ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
สร้างโอกาส  สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นในพ้ืนที่   

ตารางแสดงสัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  ปี พ.ศ. 2555 - 2559 

 

 สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ประเทศ 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.79 17.37 17.04 10.3 12.96 
จังหวัดเลย 10.37 6.61 10.01 9.64 4.01 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  

ประมวลผลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช.  

สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดเรียงล าดับ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  

ประมวลผลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช.  

0

5

10

15

20

25

2555 2556 2557 2558 2559 

สัดส่วนคนจน เมื่อวัดจากรายได้เพ่ือการอุปโภคบริโภค  
ปี พ.ศ. 2555 - 2559 

ทั่วประเทศ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดเลย 

2555 2556 2557 2558 2559

หนองคาย 9.44 8.99 6.49 4.26 3.77

เลย 10.37 6.61 10.01 9.64 4.01

ร้อยเอด็ 11.65 12.59 8.64 2.79 5.25

ชยัภมิู 16.32 15.83 9.48 5.64 5.74

บึงกาฬ 3.87 3.01 4.12 2.34 7.61

นครราชสีมา 16.05 17.43 17.06 11.55 8.97

สริุนทร์ 18.42 10.82 14.4 9.79 9.37

ขอนแก่น 11.05 7.32 12.54 5.38 9.67

ศรีสะเกษ 36.07 19.32 13.47 3.01 10.8

หนองบวัล าภู 30.18 27.38 16.17 9.71 10.09

อดุรธานี 9.96 7.22 9.35 4.56 12.1

อบุลราชธานี 10.44 24.25 13.26 11.54 13.69

สกลนคร 34.25 22.46 23.58 17.19 13.81

มหาสารคาม 20.32 17.53 17.03 9.94 14.68

ยโสธร 23.21 20.49 14.64 17.32 16.73

มุกดาหาร 30.8 29.26 23.78 12.76 20.12

อ านาจเจริญ 22.12 19.34 17.67 14.26 24

บุรีรมัย์ 31.61 25.35 39.13 23.34 24.32

นครพนม 35.28 31.13 24.89 16.64 30.24

กาฬสินธ์ 39.8 31.03 42.67 17.78 31.99

รวมเฉล่ีย 19.79 21.79 23.79 25.79 27.79

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาค/จงัหวดั
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5.   แนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

      5.1  สถานการณ์ภัยแลง้ 
 

               โดยทั่วไปปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดเลยอยู่ระหว่าง 900 -1300 มิลลิเมตร เนื่องจากภูมิประเทศ
โดยทั่วไปของจังหวัดเลยเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาสลับซับซ้อน โดยมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ทาง
ทิศตะวันตก และเทือกเขาสันก าแพงและเทือกเขาพนมดงรักอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวกั้นไม่ให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
เขาปกคลุมอย่างเต็มที่ ท าให้พ้ืนที่บริเวณด้านทิศใต้ต่อเนื่องถึงด้านตะวันตกของจังหวัดมีฝนน้อยกว่าบริเวณอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะบริเวณอ าเภอภูหลวงมีฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี 900 มิลลิเมตร ส าหรับปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดเลย 
1,240.9 มิลลิเมตร   ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  เนื่องจากไม่มีการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบท าให้เกิดการ
ภาวะน้ าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  ประกอบกับความต้องการใช้น้ ามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความต้องการน้ ามากและความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ า และความ
ขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ าระหว่างลุ่มน้ าและระหว่างภาคการผลิตจะมีความรุนแ รงขึ้น และจังหวัดในภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากที่สุด   ในปี 2558 จังหวัดเลยปริมาณกักเก็บเฉลี่ยรวมเพียงร้อย
ละ 50 ของปริมาณกักเก็บ  เนื่องจากในฤดูฝนใน ปี 2558  มีปริมาณฝนตกรวม 832 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณฝนปี 2557 มีฝนตกรวม 1,400 มิลลิเมตร  แต่ปริมาณน้ าที่เหลืออยู่ยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  
ผลิตน้ าประปา และการเลี้ยงสัตว์ ส่วนน้ าเพื่อการเกษตร เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชหลักที่ใช้น้ ามาก หันมาปลูก
พืชที่ใช้น้ าน้อย เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการขาดน้ า  ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  จะเป็นผลท าให้เกษตรกร 
ไม่สามารถปลูกพืช และท านาได้ตามฤดูกาล ซึ่งระยะยาวอาจท าให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง เกิดผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจของชุมชนและเกษตรกร โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตร  ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อแรงงานภาคเกษตรเป็นอันดับแรก เนื่องจากเกษตรกรเกิดภาวะการว่างงานและขาดรายได้ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง 

ความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าในอนาคต  อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการน้ าที่ขาดประสิทธิภาพ และความ
ต้องการใช้น้ าจะเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากจากการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ  โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพของแหล่งน้ าและ
การใช้น้ าเพ่ือการผลิตและอุปโภคอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคเกษตร  รวมทั้ง ยังขาดกลไกในการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อภาคการเกษตร  ภาคการผลิต และประชาชน  

 
 

ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
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       5.2  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
 
ทรัพยากรธรรมชาติ สรุปปัญหา พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 

1. ทรัพยากรดิน
และที่ดิน 

 

การพังทลายของหน้าดิน 
(Erosion) 
 

 

- เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ของ 

จังหวัดเลย  เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่สูง 

- สาเหตุหลักเกิดจากการท า 

การเกษตรบนพ้ืนที่สูง 

- การตัดไม้ท าลายปุา 

- เกิดการไหลบ่าของดิน
ตะกอนลงสู่แม่น้ าล าคลอง 
ท าให้เกิดการตื้นเขินและ
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม 

- การส่งเสริมปลูกพืชแบบผสมผสาน 

หรือท าการเกษตรอินทรีย์ 
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกและพืช 

คลุมดิน 
- การบุกรุกและขยายที่ท า
กินในพ้ืนที่ปุาไม้  ท าให้เกิด
ข้ อ ขั ด แ ย้ ง ใ น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน 
ปุาไม้   
 

 - บุกรุกท าลายปุา/ปลูก 

ยูคาลิปตัส/ขุดหน้าดินท าการ 

ก่อสร้าง 

- การใช้สารเคมี/ปลูกพืชไม่ 
เหมาะสมกับพ้ืนที่ธรรมชาติ/ 

ดินจืด/ดินกรวดและดินทราย 

มีการขยายพ้ืนที่การ
เพาะปลูก 

เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

- ขัดแย้งเรื่องที่ดินในเขตปุา
และพ้ืนที่สาธารณะ 
- มี ผลกระทบต่ อระบบ
นิ เ ว ศ แ ล ะ ส ม ดุ ล ท า ง
ธรรมชาต ิ

- สร้างองค์ความรู้เผยแพร่เทคโนโลยี 
การใช้ประโยชน์ และรณรงค์การลด 
ใช้สารเคมี 
- อนุรักษ์ใช้ประโยชน์และฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ า และ 

ปุาไม้ ในระบบลุ่มน้ า ลดการ 

พังทลายของตลิ่งริมแม่น้ าโขงและลุ่ม 

แม่น้ า จัดหาน้ าให้พอเพียงกับการ 

ผลิต ลดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่น้ าท่วม 

ซ้ าซาก และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในเขตต้น 

น้ าและปุาสงวนเสื่อมโทรม  รวมทั้ง 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ สรุปปัญหา พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 

2. ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

การบุกรุกท าลายทรัพยากร
ปุาไม้ ปุาต้นน้ า และล่าสัตว์
ปุา 

พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาค่อนข้าง
รุนแรง 
- เขตอ าเภอภูเรือ อ าเภอนา
แห้ว อ าเภอภูหลวง อ าเภอ
วั งสะพุง อ าเภอปากชม 
อ าเภอนาด้วง อ าเภอด่าน
ซ้ายอ าเภอท่าลี่ 
 

- เกิดจากการต้องการพ้ืนที่
เพ่ือ 

การเกษตร /ปลูกยางพารา 

- ประชาชนเข้าไปล่าสัตว์ใน
พ้ืนที่ปุาไม้ 

- ขยายที่ท ากินเพ่ิมขึ้น 
- ไม้พะยูงราคาแพง 
แนวโน้ม 
- พ้ืนที่ปลูกปุาและสัตว์ปุามี
จ านวนชนิดลดลง 

- ไม้มีค่า/ไม้หายากหมดไป 

- ผืนปุาลดลง  เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่
กับประชาชนเนื่องจากการ
จับกุมของเจ้าหน้าที่ 
- ทรัพยากรสัตว์ปุาลดลง 

- ด าเนินการตามแผนแม่บทแก้ไข
ปัญหาการท าลายทรัพยากรปุาไม้ 
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ซึ่งขับเคลื่อนการด าเนินงานโดย
คณะอนุกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ท าลายปุา ระดับ
จังหวัด (คปป.จ.)  

- จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ืออนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
- เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
- สร้างเครือข่าย อปท./องค์กรชุมชน 
ในพ้ืนที่/ประชาคมเพ่ือการปูองกัน 
การตัดไม้ท าลายปุา 
- ฟ้ืนฟูปุาชุมชนและพ้ืนที่ปุาต้นน้ า 

ล าธาร เพ่ือรักษาระบบนิเวศและ 

สมดุลทางธรรมชาติ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ สรุปปัญหา พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 

3. ทรัพยากรน้ า ขาดน้ าจืดส าหรับอุปโภค – 
บริโภคและการเกษตรในฤดู
แล้ง  
 

- แม่น้ าเลย 

- แหล่งน้ าสาขาใน จ. เลย 
- ทรัพยากรปุาไม้และปุา 
ต้นน้ าถูกบุกรุกท าลาย 

- แม่น้ าเลย น้ าสาขาต่างๆ 
ตื้นเขิน 

- ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่   
- ระบบการบริหารจัดการน้ า
ยังไม่มีประสิทธิภาพ    

- แหล่งน้ าใต้ดินมีน้อย  
- ปุาต้นน้ าถูกท าลาย 
 

- ขาดแคลนน้ า 

- คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม 
- การปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ า 

- การปูองกันปราบปรามและจับกุม 

ผู้กระท าความผิด 

- จัดหา พัฒนา แหล่งน้ าบริโภค/ 
อุปโภค  
- บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
- ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยและจัดตั้ง  
เครือข่ายเตือนภัย 
- ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งแม่น้ าเลย  
แม่น้ าหมัน พังทลาย ในย่านชุมชน  
ที่อยู่อาศัย 

 ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน - พ้ืนที่  อ.ภูหลวง   
อ.วังสะพุง อ.เมือง  
อ.เชียงคาน และ  
อ.ด่านซ้าย 

- การบุกรุกท าลายปุาไม้ 
- แม่น้ าตื้นเขิน 

- พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 

- สูญเสียชวีิตและทรัพย์สิน 

- ตลิ่งแม่น้ าเลย แม่น้ า 

หมัน พังทลาย ในย่าน 

ชุมชน ที่อยู่อาศัย เกิด 

ความเสียหาย ต่อ 

ทรัพย์สินของประชาชน 

และราชการ 

 

 

-  แผนปูองกันและเตือนภัยธรรมชาติ 
-  สร้างแนวปูองกันตลิ่ง 
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ทรัพยากรธรรมชาติ สรุปปัญหา พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 

4. ทรัพยากรธรณี ปัญหาดินถล่ม/หลุมยุบ - พ้ืนที่หมู่บ้านดินถล่ม / 

หลุมยุบ จ านวน  197 

หมู่บ้าน   

- เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางธรณีวิทยา 

-การเปลี่ยนแปลงระดับน้ า 
ใต้ดิน 

-การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ ปุาไม้ 

- สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

- สร้างความวิตกกังวลแก่
ประชาชน 

- แผนปูองกันและเตือนภัยธรรมชาติ 

5. ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 

- ปริมาณสัตว์น้ าในล าน้ า
ลดลง  
- สัตว์ปุาใกล้สูญพันธุ์  
- สั ตว์ น้ าลดลงและบาง
ประเภทสูญพันธุ์ 

- แม่น้ าเลย 

- เขตพ้ืนที่ปุาไม้ 
 
 

- การบุกรุกท าลายทรัพยากร
ปุาไม้ 
- การปนเปื้อนสารพิษใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  การใช้สารเคมีของ
เกษตรกร 
- ท าลายนิเวศริมน้ าเพ่ิมมาก
ขึ้นแหล่งอาศัยถูกท าลาย, 
มีการเลี้ยง  สัตว์เพ่ือธุรกิจ
มากยิ่งขั้น 

- ทรัพยากรสัตว์ปุาลดลง 

- ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง 

- พรรณไม้/พืชสมุนไพร
ลดลง 

- ศึกษาส ารวจ ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพในพ้ืนที่ จ. เลย 
- ก าหนดกติกาในการจับสัตว์น้ า 
- สนับสนุน รณรงค์ เร่งสร้างองค์   
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
ที่มา :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
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6.  ด้านส่งเสริมการเกษตร 

 จังหวัดเลยมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชทั้งสิ้น   2,614,117 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 36.6  ของพ้ืนที่จังหวัด สามารถ
แยกพ้ืนที่ปลูกได้ดังนี ้  
  ข้าวนาปีและข้าวไร่  407,062 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 15.6  ของพ้ืนที่เพาะปลูก 
  ข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง  24,083 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.6  ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

พืชไร่  1,032,798 ไร่    คิดเป็นร้อยละ 39.5  ของพ้ืนที่เพาะปลูก 
  ไม้ผลไม้ยืนต้น 328,198 ไร่   คิดเป็นร้อยละ 12.6  ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ยางพารา 774,877 ไร่    คิดเป็นร้อยละ 29.6  ของพ้ืนที่เพาะปลูก 
พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ 47,099 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 1.9    ของพ้ืนที่เพาะปลูก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13% 

14% 

34% 

11% 

26% 

2% 

ข้าวนาปีและข้าวไร่ 

ข้าวนาปรังและพืชฤดแูล้ง 

พืชไร่ 

ไม้ผลไม้ยืนต้น  

ยางพารา 

พืชผกัและไม้ดอกไม้ประดบั  
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ตารางแสดงการใช้ที่ดินทางการเกษตรจังหวัดเลย  ปี 2560 
                       หน่วยนับ : ไร่ 
 
อ าเภอ พท.รวม 

 ท้ังจังหวัด 
เนื้อท่ีปลูกพืชรวม 

(ไร่) 
ข้าวนาปี และ

ข้าวไร่ 
พืชฤดูแล้ง ท่ีพืชไร่ ท่ีไม้ผลและ 

ไม้ยืนต้น 
ยางพารา ท่ีสวนผัก

และไม้ดอก 
ร้อยละ  

เมืองเลย 925,307 337,111 58,012 4,220 64,153 29,575 176,175 4,976 36.43 
นาด้วง 368,750 161,827 13,043 2,755 53,582 17,157 71,889 3,401 43.89 
เชียงคาน 541,875 257,992 57,733 4,327 48,483 57,103 83,417 6,930 47.61 
ปากชม 597,812 332,705 27,888 4,254 126,740 54,145 115,108 4,570 55.65 
ด่านซ้าย 1,082,456 355,251 50,594 1,521 227,872 33,109 37,363 4,792 32.82 
นาแห้ว 392,188 69,603 9,394 328 44,035 7,308 6,446 2,092 17.75 
ภูเรือ 550,025 147,775 17,339 178 65,290 30,068 30,594 4,306 26.87 
ท่าลี ่ 426,875 180,124 35,538 568 83,939 29,666 27,806 2,607 42.20 
วังสะพุง 715,469 325,157 55,232 3,184 102,131 18,444 142,646 3,520 45.45 
ภูกระดึง 443,125 65,548 18,334 1,462 26,681 11,645 5,840 1,586 14.79 
ภูหลวง 371,750 119,442 23,120 165 60,385 8,620 25,048 2,104 32.13 
ผาขาว 289,375 107,974 16,607 259 60,589 8,235 19,915 2,369 37.31 
เอราวัณ 163,500 85,520 4,351 239 41,117 12,189 25,216 2,408 52.31 
หนองหิน 271,875 68,087 19,877 623 27,801 10,934 7,414 1,438 25.04 

รวม 7,140,382 2,614,117 407,062 24,083 1,032,798 328,198 774,877 47,099 36.61 

 
จังหวัดเลยมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชทั้งสิ้น  2,614,117 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

(7,140,382 ไร่) อ าเภอที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชมากที่สุดได้แก่อ าเภอด่านซ้าย  355,251  ไร่ รองลงมาได้แก่  
อ าเภอเมืองเลย  337,111 ,ไร่  และอ าเภอปากชม 332,705 ไร่  ตามล าดับ และน้อยที่สุดคืออ าเภอภูกระดึง  
65,548 ไร่ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 

จังหวัดเลย มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลูกลอนลาด ประมาณ 80 %ของพ้ืนที่ทั้งหมด 7,140,382 ไร่ และ 
มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 2,614,117 ไร่ ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่สามารถปลูกพืชได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพืชเมือง
หนาว พืชเขตร้อนและร้อนชื้น พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเลย ได้แก่ ข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันส าปะหลัง  อ้อย
โรงงานยางพารา  มะขามหวาน  ล าไย  คริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับกระถาง เป็นต้น ซึ่งมีการให้ผลผลิตกระจาย
ตลอดทั้งปี จากการศึกษาการประกอบอาชีพการเกษตรด้านพืช พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาในแต่ขั้นตอนของแต่ละ
ฤดูกาล ปัญหาที่ส าคัญคือราคาผลผลิตเกษตรตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ า ศัตรูพืชระบาด และภั ยพิบัติต่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องราคาผลผลิตตกต่ าเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรส าหรับแนวโน้มสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจ  
ที่ส าคัญของจังหวัดเลยในฤดูการผลิตรายพืชดังนี้ 

ข้าว ข้าวนาปีและข้าวไร่  จังหวัดเลยจะเน้นการปลูกข้าวไว้เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเนื่องจากมีพ้ืนที่  
ราบลุ่มจ านวนน้อยโดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวเหนียวเป็นหลักและปลูกข้าวเจ้าบ้างจ านวนเล็กน้อย  ลักษณะการ 
ท านาข้าวของเกษตรกรจังหวัดเลยจะมี  2  ลักษณะคือพ้ืนที่ที่อยู่ในที่ราบลุ่มเกษตรกรจะท านาด าส่วนในพ้ืนที่ราบสูงใน
เขตภูเขาเกษตรกรจะปลูกข้าวไร่พันธุ์ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ์กข.6 กข.8  กข.10 เหนียวสันปุาตองพันธุ์ข้าวเจ้า
ได้แก่ พันธุ์หอมดอกมะลิและมะลิ 105  เป็นต้นส่วนพันธุ์ข้าวไร่ได้แก่พันธุ์ซิวเกลี้ยงซิวแม่จันหางปลาไหลเจ้าฮ่อส าหรับนา
ปรังนั้นมีพ้ืนที่ปลูกเพียงเล็กน้อยในเขตพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งเกษตรกรจังหวัดเลย ส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้เพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการเพ่ิมมูลค่าของข้าวให้มาก
ขึ้น เช่นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี การผลิตข้าวปลอดสารพิษหรือข้าวอินทรีย์ เป็นต้น 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดเลยเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขา
สูงสลับซับซ้อนมีที่ราบเชิงเขาเหมาะกับการปลูกข้าวโพดที่เพาะปลูกง่ายใช้น้ าในปริมาณน้อยประกอบกับตลาดมีความ
ต้องการสูงส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมใช้ได้แก่  พันธุ์ลูกผสมซึ่งการปลูกจะ
เน้นในช่วงฤดูฝนมีจ านวน 2 รุ่นคือต้นฤดูฝน (ปลูกเดือนเมษายน-กรกฎาคมเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน)  และ
ปลายฝน (ปลูกเดือนสิงหาคม-กันยายน     เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม-มกราคม) ในปัจจุบันเกษตรกรได้เริ่มให้ความสนใจ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลท านาหรือข้าวโพดฤดูแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชลประทาน   ทั้งประเทศมีเนื้อที่
เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน และเพ่ิมการ
ปลูกในพื้นที่ว่างเปล่า คาดว่าความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของปริมาณการเลี้ยงสัตว์ 
ส าหรับราคาในช่วงระยะสั้นคาดว่าจะทรงตัวแม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงก็ตาม 

มันส าปะหลัง เป็นพืชไร่ที่เกษตรกรให้ความสนใจปลูกเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนแล้งพันธุ์ที่นิยมปลูก
ได้แก่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ระยอง 60 พันธุ์ CMR และพันธุ์อ่ืนๆเช่นห้วยบง 60  อีเขียวด้านการเก็บเกี่ยวจะเริ่มเก็บ
เกี่ยวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไป  มีโรงแปูงมันส าปะหลังตั้งอยู่ในจังหวัดเลย 1 แห่ง ในเขตอ าเภอเชียงคาน  
ทั้งประเทศมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง เกิดจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่ผลผลิตต่อ
ไร่ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเกษตรหันมาให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่มากขึ้นและไม่มีศัตรูพืชระบาด จึงส่งผลให้ผลผลิต
รวมทั้งประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้นด้วย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีแนวโน้มการผลิตลดลง ผลผลิ ตต่อไร่และผลผลิต
รวมเพ่ิมข้ึน 

อ้อยโรงงานเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญอีกพืชหนึ่งของจังหวัดเลยแหล่งที่ปลูกหลักอยู่ในเขตอ าเภอผาขาว
วังสะพุงเอราวัณหนองหินภูกระดึงภูหลวงนาด้วง เป็นต้น พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกได้แก่   พันธุ์  k 88 – 92 พันธุ์ K 90-
77  พันธุ์ก าแพงแสนฤดูกาลเพาะปลูกมี 2 ช่วงคือต้นฝน (เขตชลประทานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน)  
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และปลายฝน (เน้นการปลูกอ้อยข้ามแล้งเดือนตุลาคม-ธันวาคม) การเก็บเกี่ยวจะเริ่มเมื่ออายุอ้อยได้ 10-12 เดือนขึ้นอยู่
กับพันธุ์อ้อยและสภาพแวดล้อมและต้องรีบน าส่งโรงงานภายใน 24 ชั่วโมงปัจจุบันมีโรงงานน้ าตาลตั้งอยู่ในจังหวัดเลย 2 แห่ง 
ในเขตอ าเภอวังสะพุง  ส่วนสถานการณ์การตลาดและราคา คาดว่าปริมาณความต้องการบริโภคน้ าตาลจะปรับเพ่ิมขึ้นได้  
ในส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้น้ าตาลเป็นวัตถุดิบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตเพื่อการส่งออก 

ยางพาราจังหวัดเลยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา   พันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ RRIM 600 ประมาณ 95 % 
ของพ้ืนที่นอกจากนั้นจะมีพันธุ์  RRIT 251 ประมาณ 2 %  ของพ้ืนที่พันธุ์ BPM 24  ประมาณ 1 % ของพ้ืนที่และพันธุ์
อ่ืนๆประมาณ 1 % ของพ้ืนที่ระยะปลูกส่วนใหญ่ใช้ระยะปลูก 3×7 เมตรหากเป็นพ้ืนที่ลาดชันเกษตรกรจะท าแนวระดับ
และปลูกแบบข้ันบันไดการตัดแต่งก่ิงและการสร้างทรงพุ่มมีการสร้างทรงพุ่มให้ต้นยางสูงจากพ้ืนดิน2.5 เมตรเพ่ือเป็นหน้า
กรีดส่วนที่สูงจากพ้ืนดิน 2.5 เมตรขึ้นไปจะท าการสร้างทรงพุ่มให้ต้นยางมีพ้ืนที่ใบเพ่ือสังเคราะห์แสงในปริมาณมากจะท า
ให้ได้ผลผลิตสูงการกรีดยางพาราเกษตรกรใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวันจ านวนวันที่กรีดเฉลี่ย 120 วัน/ปี การขายมีทั้ง
ขายในรูปยางแผ่นดิบยางก้อนถ้วย  

มะขามหวานจังหวัดเลยมีความเหมาะสมในการปลูกมะขามหวานมากในอดีตจังหวัดเลยเป็นแหล่งปลูก
มะขามหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่สถานการณ์ในปัจจุบันเกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานลงไปมากเนื่องจาก
ราคาตกต่ าเกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทดแทน เช่น ยางพารา ฯลฯ พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่พันธุ์ 
สีทอง  พันธุ์สีชมพู  พันธุ์ประกายทองและพันธุ์ขันตี เป็นต้น  สภาวะการตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมี
ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยราคาที่จ าหน่ายในท้องตลาดตั้งแต่ 35-80 บาทข้ึนอยู่กับพันธุ์มะขามหวานและขนาดฝัก 

ล าไย  จังหวัดเลยเป็นแหล่งปลูกล าไยที่ส าคัญแหล่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสมพื้นที่ปลูกมีศักยภาพปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกล าไยกระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ  ส าหรับราคาของล าไยถือว่ายัง
สูงอยู่ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่ตรงกันกับทางภาคเหนือ ซึ่งเกิดจากเหตุผลทางกายภาพของพ้ืนที่ 

ลิ้นจี่เป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อนเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศหนาวชอบดินร่วนซุยมีการระบายน้ าดีและ
ควรมีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า  400 เมตรต้องการอากาศหนาวในช่วงออกดอกจังหวัดเลยเป็นจังหวัด
หนึ่งที่สามารถปลูกลิ้นจี่ได้ดีปลูกกันมากที่อ าเภอภูเรือ ด่านซ้ายและอ าเภอปากชม 

 กล้วยน้ าว้า  จังหวัดเลยเป็นแหล่งปลูกกล้วยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะปลูกมาก
แถบอ าเภอเชียงคานอ าเภอปากชมอ าเภอท่าลี่และอ าเภอเมืองเลยส่วนใหญ่จะปลูกตามแนวที่ราบเชิงเขาลักษณะการปลูก
เป็นทั้งพืชเชิงเดี่ยวและปลูกเป็นพืชแซมไม้ผลไม้ยืนต้นซึ่งอยู่ระหว่างการรอรับผลผลิตเช่นการปลูกยางพาราแล้วปลูก
กล้วยแซมประโยชน์ที่ได้รับคือเป็นร่มเงาให้กับต้นยางพาราและเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกร เป็นรายเดือนซึ่งกล้วยจะ
ให้ผลผลิตเร็วเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่กล้วยอายุ 8 เดือนเป็นต้นไป 

มะม่วง  ส าหรับสถานการณ์การผลิตมะม่วงของจังหวัดเลย 5 ปี ย้อนหลัง (2552 -2556) มีแนวโน้มพ้ืนที่
การปลูกเพ่ิมขึ้น ผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้น แต่ผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากมีพ้ืนที่การปลูกมะม่วงเพ่ิมขึ้น จึงมีมะม่วงที่ยังไม่ให้
ผลผลิตอยู่มาก ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ส่วนสถานการณ์การตลาดและราคาของมะม่วงมีการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยส่งออกในรูปมะม่วงสด มะม่วงกระป๋อง มะม่วงอบแห้ง มะม่วงแช่แข็ง ราคาที่เกษตรกรขายได้ใน
ประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่วนสถานการณ์ราคาของมะม่วงของจังหวัดเลยมีแนวโน้มราคาเพ่ิมข้ึนทุกปีเช่นกัน 

ขิง   จังหวัดเลยเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจังหวัดเลยมีสภาพพ้ืนที่เป็น
ภูเขาสูงมีที่ราบเชิงเขาเหมาะกับการปลูกขิงอย่างมากโดยพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้ายภูเรือและนาแห้วพันธุ์ที่
เกษตรกรนิยมปลูกคือขิงใหญ่(ขิงหยวก/ขิงขาว) โดยฤดูกาลเพาะปลูกอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมด้านการเก็บเกี่ยว 



- 158 - 
 

มีทั้งแบบขิงอ่อน (เก็บเก่ียวเมื่อขิงมีอายุได ้ 4-6 เดือนช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน) และแบบขิงแก่ (เก็บเกี่ยวเมื่อขิงมีอายุ 
10-12 เดือน คือช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์)  ส่วนด้านการตลาดมีความผันผวนมากซึ่งในปี2556 ราคาเฉลี่ย  6.70 
บาท/กิโลกรัมจุดอ่อนของการปลูกขิงคือเป็นพืชที่ไม่สามารถปลูกติดต่อในพ้ืนที่เดิมได้ ต้องย้ายพ้ืนที่ปลูกใหม่ทุกปี 
เนื่องจากเกิดปัญหาขิงเน่า 

ถั่วเหลือง เป็นพืชที่ปลูกง่ายใช้น้ าน้อยตลาดมีความต้องการสูงจึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกกันมากการ
เพาะปลูกมี 2 ฤดูคือถั่วเหลืองฤดูฝนซึ่งปลูกไว้เพ่ือท าพันธุ์ปลูกในฤดูแล้งและถั่วเหลืองฤดูแล้งแต่เกษตรกรนิยมปลูกถั่ว
เหลืองฤดูแล้งมากกว่าถั่วเหลืองฤดูฝนเพื่อช่วยในการปรับปรุงบ ารุงดินพันธุ์ที่ปลูกได้แก่พันธุ์เชียงใหม่ 60 สจ.4 และ สจ.5 
ถั่วเหลืองฤดูฝนจะปลูกในสภาพไร่มีการไถพรวนดินเหมือนพืชไร่ทั่วไปปลูกปลายฝน (ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน)  
และเก็บเกี่ยวต้นหนาว(ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม)  ส่วนถั่วเหลืองฤดูแล้งจะปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ  โดยการ
ตัดตอซังไม่ไถพรวนดินแต่ใช้วิธีการหยอด  ถั่วเหลืองตามตอซังข้าวจะปลูกฤดูหนาว (ช่วงเดือนธันวาคม- มกราคม) จะเก็บ
เกี่ยวฤดูแล้ง(ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน) ภาวะด้านการตลาดภายในประเทศมีความต้องการสูง 

คริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับกระถาง เป็นไม้ประดับที่ใบมีสีสันสวยงามได้แก่สีแดงสีเหลือง สีชมพูและ 
สีขาวตามลักษณะของพันธุ์และให้สีสันในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์เนื่องจากสภาพอุณหภูมิต่ าช่วงแสงสั้นกว่า 12 
ชั่วโมงต่อวันจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการผลิตที่มีคุณภาพอ าเภอภูเรือจังหวัดเลยเป็นแหล่งที่ผลิตคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศประกอบกับพ้ืนที่มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่อ าเภอ
ภูเรือและอ าเภอด่านซ้ายเพราะมีระดับความสูง  จากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 600-900 เมตรเป็นปัจจัยส าคัญต่ออุณหภูมิและ
ต่อแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของคริสต์มาสเกษตรกรน ามาเป็นกิจกรรมทางเลือกเป็นอาชีพหลักเริ่มจากปี  พ.ศ. 
2536  จนถึงปัจจุบันมีจ านวนผู้ผลิตมากกว่าจ านวน  400  ครัวเรือนและสามารถลดปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่ให้มีงานท า
ตลอดปีและสร้างรายได้จ านวนมากกว่า  50,000 - 300,000  บาทต่อครัวเรือน/ปีและคิดเป็นรายได้รวมกว่า 100  
ล้านบาทต่อปี  จุดแข็งในการพัฒนาเพราะเกษตรกรมีประสบการณ์และทักษะในการผลิตมาเป็นเวลานานเกิดเครือข่าย
ทางการตลาดมีการซื้อขายผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับตลอดปีข้อจ ากัดที่ต้องพัฒนาได้แก่ การเพ่ิมพูนวิชาการการผลิตด้าน
การปูองกันก าจัดโรค เพราะมีการสะสมของเชื้อโรคและเกิดการระบาดของเชื้อเพ่ิมมากขึ้นการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย
ของเกษตรกรผู้ผลิตเพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตและการตลาดเพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชน  แนวโน้มสถานการณ์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับมีทิศทางท่ีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดหรือนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตของปีนั้นๆ ส่วนของจังหวัดเลยก็มีสถานการณ์การผลิตเช่นเดียวกัน และมีไม้ดอกไม้ประดับบางตัวที่มีทิศ
ทางการผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ต้นคริสต์มาส, กุหลาบ, ผีเสื้อและกล้วยไม้ เป็นต้น 
 พืชผัก พืชผักส าคัญบางชนิดของจังหวัดเลยมีแนวโน้มพ้ืนที่ปลูกลดลง ได้แก่ ข้าวโพดฟักสด, กะหล่ าปลี, คะน้า, 
พริก, แตงร้านและผักชี เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและใช้การจัดการ
ทีน่้อยกว่า เช่น อ้อย ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรให้การดูแลและ  
มีการจัดการที่ดีขึ้น ส่วนสถานการณ์การตลาดและราคา คาดว่าราคาจะลดลง ยกเว้น คะน้าและพริก ที่มีแนวโน้มราคา
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้แนวโน้มความต้องการของผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ของผู้บริโภคก็เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 
 จากการคาดสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร (ด้านพืช) ของจังหวัดเลยที่ส าคัญ จะเห็นได้ว่ามีพืชอยู่หลายตัว
ที่คาดว่าจะรุ่งหากท าการผลิต อาทิเช่น  ถั่วเหลือง กล้วยน้ าว้า มะม่วง มะขามเปรี้ยว ผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น การท าการเกษตรต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการ
ผลิตเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต สภาพอากาศ สภาพพ้ืนที่  ราคาผลผลิต และเทคโนโลยี  
การผลิต เป็นต้น  
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ตารางแสดงข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จังหวัดเลย (5 ปีย้อนหลัง)  ปี 2554 – 2558 
 

ชนิดพืช จ านวนพื้นที่เพาะปลูกรายปี (ไร่) 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ข้าวนาปี 478,324 466,446 460,764 405,009 337,234 365,345 
มันส าปะหลัง 357,199 381,735 367,238 331,477 335,437 353,734 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 815,876 729,874 721,169 671,444 627,446 543,934 
อ้อยโรงงาน 164,118 206,767 221,065 241,116 251,972 253,006 
ยางพารา 668,874 707,863 786,780 795,865 795,865 774,108 

 
 

สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการเกษตร 

ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม และเป็นทั้งโอกาส  และ
อุปสรรคในการพัฒนาภาคเกษตร สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมี ดังนี้  

1. การเปลี่ยนแปลง กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลก ท าให้ประเทศต่างๆ จ าเป็นต้องปรับบทบาท  
และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขันทางการค้าจะมีความรุนแรงและมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษีมากข้ึน ดังนั้นเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรต้องยกระดับ การผลิตให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ ประกอบกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่  ความเชื่อมโยงทุกระบบ และศูนย์รวมอ านาจทาง
เศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย จะท าให้ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) มีบทบาทและความส าคัญ 
มากขึ้น 

 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งปัญหาภัยแล้ง  
น้ าท่วม โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด และความแปรปรวนของฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการผลิต  ทางการเกษตร  
อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจะท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึง  ความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู่การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็น โอกาสในการขยายการผลิตสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการผลักดันการผลิตตาม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท าให้เกิด  ยุคอินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things) เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เปิดโอกาส 
ในการผลิตและขายสินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง เกษตรกรในอนาคต จะเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะสูงและมีแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นรูปแบบและวิธีการท างานส่งเสริม การเกษตรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทาง
ดังกล่าว  

4. ภาคการเกษตรยังคงมีความส าคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เป็นแหล่ง 
รายได้หลักของคนส่วนใหญ่ เป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  โดยเฉพาะบริการด้าน
การท่องเที่ยวซึ่งยังคงมีศักยภาพในการพัฒนา และเป็นวิถีชีวิตของคนไทย  นอกจากนี้บทบาทที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ 
ภาคเกษตร คือ เป็นแหล่งรองรับแรงงานจากภาคการผลิตอื่นๆ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  

5. สินค้าเกษตรของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก ท าให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกส าคัญของสินค้า
เกษตร หลายชนิด แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัย   
ซึ่งนอกจากจะท าให้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าไทย  ในภาพรวม นอกจากนี้
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมยังมีน้อย  
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6. สถานการณ์การผลิตในภาพรวมของภาคการเกษตร ผลิตภาพการผลิตยังอยู่ในระดับต่ าการใช้องค์ความรู้  
เทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตยังมีน้อย มีจุดอ่อนของการบริหารจัดการระบบน้ ามีการ
พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  พ้ืนที่ท าการเกษตรลดลง
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน มีการปลูกพืชในพ้ืนที่ ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สภาพทางภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมส าหรับการผลิตทางการเกษตร ความก้าวหน้า 2 ทางเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงด้านการบริหาร
จัดการ ท าให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนา  
ภาคการเกษตร โดยจะเป็นโอกาสในการขยายการผลิตสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ สินค้าเกษตรประเภท
อาหาร ส่วนผลกระทบในเชิงลบ การมีผู้สูงวัยในสัดส่วนที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิด  การขาดแคลนแรงงาน และเพ่ิมการใช้
จ่ายงบประมาณสวัสดิการและสาธารณสุข  

8. จ านวนเกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกภาคเกษตร  เข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซึ่งให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ในขณะที่การท างานในภาคเกษตรขึ้นอยู่ กับฤดูกาล รายได้ไม่
แน่นอน และขาดสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ เกษตรกรยังสูญเสีย ที่ดินท ากินและเปลี่ยนสถานะเป็น
เกษตรกรรับจ้าง (ผู้เช่า) มากขึ้น การที่เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากินเป็น  ของตนเอง ท าให้ขาดความมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกรรม ประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพการเกษตร ดังนั้น ประชากรภาคเกษตรเป็นกลุ่มคนที่ภาครัฐต้องให้ 
การดูแล 
 

ที่มา  :   ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเลย   
 

7.  ด้านความม่ันคงและความปลอดภัย 
 7.1  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ในปี 2557 – 2560 จังหวัดเลย มีการเกิดคดีอุกฉกรรจ์ และคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ยกเว้น ปี 2559 ทีล่ดลงจากปี 2558  ส่วนคดีเก่ียวกับทรัพย์ มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  ปัจจุบันจังหวัดเลยเป็นเมืองที่
ก าลังเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยวและประชาชน เดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดเลยเพ่ิมมากขึ้น  ก่อให้ เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และมีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม   
ซึ่งอาจเป็นผลท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในทรัพย์สินได้  จึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เช่น เพ่ิมมาตรการการตรวจตรา  
การเฝูาระวังของเจ้าหน้าที่  การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่ที่ส าคัญหรือเป็นจุดเสี่ยง  เป็นต้น เพ่ือช่วยลดปัญหา
อาชญากรรมและความปลอดภัยในทรัพย์สิน  
 

สถิติการรับแจ้งคดี/การจับกุม ในพื้นที่จังหวัดเลย 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ 

คดีอุกฉกรรจ์ 18 12 20 8 16 16 21 20 
คดีเก่ียวกับชีวิต ร่างกายและเพศ 84 54 98 82 85 67 136 114 
คดีเก่ียวกับทรัพย์ 104 62 291 180 307 168 464 282 
 

ที่มา : ต ารวภูธรจังหวัดเลย 

หมายเหตุ :  1) ข้อมูลจ านวนคดีของปี 2557  เป็นข้อมูลเฉพาะห้วงระยะเวลา  7  เดือน 
       2) จ านวนคดีเก่ียวกับชีวิต  ร่างกายและเพศ  นับรวมจ านวนคดีอุฉกรรจ์ ด้วย  ตัวอย่างเช่น คดีฆ่าผู้อ่ืน  
เป็นทั้งคดีอุกฉกรรจ์และเป็นคดีเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกายและเพศ 
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 7.2  ครอบครัว  เด็ก และเยาวชน 
 

       ข้อมูลสถานการณ์การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2560 พบว่า ในช่วงเวลา 3 
ปีที่ผ่านมา พื้นที่ในเขตจังหวัดเลยซึ่งเด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองเลย คิดเป็นร้อยละ 22.76 
รองลงมา คือ อ าเภอวังสะพุง คิดเป็นร้อยละ 11.68 และอ าเภอท่าลี่ คิดเป็นร้อยละ 10.37 ตามล าดับ และพ้ืนที่ ที่มีการ
กระท าความผิดน้อยที่สุด คือ อ าเภอนาแห้ว คิดเป็นร้อยละ  1.11 ส่วนฐานความผิดที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิด
มากที่สุด คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  รองลงมาเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และฐานความผิดที่กระท าความผิดน้อย
ที่สุด คือ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง   

 

ตารางแสดงสถานการณ์การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนปี พ.ศ.2558 - 2560 

 
ที ่

 
พื้นที่กระท า
ความผิด 

ฐานความผิด  
รวม 

 
ร้อยละ 

 
หมายเหตุ ยาเสพ

ติดให้
โทษ 

ทรัพย์ ชีวิต
ร่างกา

ย 

เพศ อาวุ
ธปืน 

เสรีภาพ
และ

ชื่อเสียง 

ความผิด
อื่น 

1 อ าเภอเชียงคาน 53 6 4 1 3 0 2 69 6.95  
2 อ าเภอด่านซ้าย 28 5 7 4 1 3 8 56 5.64  
3 อ าเภอท่าลี่ 77 3 4 1 0 1 17 103 10.37 ล าดับที่ 3 
4 อ าเภอนาด้วง 16 20 0 2 0 0 7 45 4.53  
5 อ าเภอนาแห้ว 8 1 0 0 1 0 1 11 1.11  
6 อ าเภอปากชม 68 4 4 1 4 0 20 101 10.17  
7 อ าเภอผาขาว 47 7 6 2 6 1 17 86 8.66  
8 อ าเภอภูกระดึง 8 10 5 1 1 0 4 29 2.92  
9 อ าเภอภูเรือ 13 0 0 0 0 0 8 21 2.11  
10 อ าเภอภูหลวง 21 3 3 0 1 1 3 32 3.22  
11 อ าเภอเมืองเลย 106 47 12 5 9 4 43 226 22.76 ล าดับที่ 1 
12 อ าเภอวังสะพุง 57 29 14 3 4 1 8 116 11.68 ล าดับที่ 2 
13 อ าเภอหนองหิน 15 5 3 0 4 0 1 28 2.82  
14 อ าเภอเอราวัณ 27 19 8 1 5 6 4 70 7.05  

รวม 544 159 70 21 39 17 143 993 100  
 

ที่มา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 

 

              เปรียบเทียบสถานการณ์การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 พบว่า 
สถานการณ์การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเลย มีการกระท าความผิดน้อยลง  โดยปี พ.ศ.25 60  
มีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดลดลงจากปี พ.ศ.2558  จ านวน 54 คดี และลดลงจากปี พ.ศ.2559 จ านวน 66 คดี  
แต่ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษกลับมีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยปี พ.ศ.2559  เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2558 จ านวน 39 คดี 
และปี พ.ศ.2560 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2558 จ านวน 1 คด ี
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           ตารางเปรียบเทียบสถานการณ์การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2558 - 2560 

 

ที ่
 

ฐานความผิด 
ปี พ.ศ.  

หมายเหตุ 
2558 2559 2560 

1 ยาเสพติดให้โทษ 166 205 167  
2 ทรัพย์       59 66 34  
3 ชีวิตร่างกาย 25 15 30  
4 เพศ 11 5 5  
5 อาวุธปืน 17 13 10  
6 เสรีภาพและชื่อเสียง 8 6 3  
7 ความผิดอื่นๆ 59 47 42  

รวม 345 357 291  
                          
ที่มา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ประจ าปี  2558 - 2560 

(1)   สถานการณ์การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเลย ระหว่างปี 2558 - 2560 พบว่า  
โดยภาพรวมเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 10 - 18 ปี มีการกระท าความผิดน้อยลง โดยปี พ.ศ.2558 มีเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิด จ านวน 345 คดี ปี พ.ศ.2559 จ านวน 357 คดี และปี พ.ศ.2560 (ณ วันที่    30 กันยายน 2560) จ านวน 291 
คดี โดยปี พ.ศ.2558 ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด รองลงมา คือ  
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และฐานความผิดที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดน้อยที่สุด คือ ความสงบเสรีภาพและ
ชื่อเสียง ในปี พ.ศ.2559 เด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด รองลงมา คือ  
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และฐานความผิดที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดน้อยที่สุด คือ ความผิดเกี่ยวกับ เพศ และ
ในปี พ.ศ.2560 ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด รองลงมา คือ  
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และฐานความผิดที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดน้อยที่สุด คือ ความผิดเกี่ยวกับความสงบ
เสรีภาพและชื่อเสียง จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเป็นจ านวนมาก
ที่สุด โดยแนวโน้มของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากขึ้น จึงเป็นปัญหาส าคัญของ
สถานการณ์การกระท าความผิดในจังหวัดเลยที่ต้องมีการช่วยกันปูองกัน บ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู รวมทั้งการปราบปราม  
เพ่ิมมากข้ึนด้วย   

        (2)  สาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเลย โดยในปี พ.ศ. 2558  สาเหตุที่เด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด คือ ความอยากรู้อยากทดลอง รองลงมา คือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และฐานะยากจน 
ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2559 สาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด คือ  ความอยากรู้อยากทดลอง รองลงมา 
คือ การคบเพ่ือน และสภาพครอบครัว ตามล าดับ ส่วนในปี พ.ศ.2560 สาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด 
คือ การคบเพ่ือน รองลงมา คือ การอยากรู้อยากทดลอง  และสภาพครอบครัว จะเห็นได้ว่าระหว่าง ปี 2558 - 2560 
สาเหตุหลักที่ เด็กและเยาวชนกระท าความผิดในจังหวัดเลย 3 ล าดับแรก คือ ความอยากรู้อยากทดลอง  
การคบเพื่อน และสภาพครอบครัวที่มีปัญหา ตามล าดับ    
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     (3)  ช่วงเวลาเกิดเหตุหรือช่วงเวลากระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ในปี พ.ศ. 2558 ช่วงเวลา ที่เด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดเป็นส่วนใหญ่ช่วงเวลา 12.01 - 18.00 นาฬิกา รองลงมา คือ ช่วงเวลา 24.01 - 05.59 นาฬิกา 
และช่วงเวลา 18.01 - 24.00 นาฬิกา ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2559 เด็กและเยาวชนกระท าความผิดเป็นส่วนใหญ่ ช่วงเวลา 
12.01 - 18.00 นาฬิกา รองลงมา คือ ช่วงเวลา 18.01 - 24.00 นาฬิกา และช่วงเวลา 24.01 - 05.59 นาฬิกา ตามล าดับ 
และในปี พ.ศ.2560 เด็กและเยาวชนกระท าความผิดเป็นส่วนใหญ่ช่วงเวลา 12.01 - 18.00 นาฬิกา รองลงมาช่วงเวลา 
18.01 - 24.00 นาฬิกา ช่วงเวลา    24.01 - 05.59  นาฬิกา และช่วงเวลา 06.00 - 12.00 นาฬิกา ตามล าดับ จะเห็นได้
ว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นเกิดได้ทุกช่วงเวลาขึ้นอยู่กับโอกาสหรือสถานการณ์เอ้ืออ านวยต่อการ
กระท าความผิด   โดยตามสถิติแล้วช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 12.01 - 18.00 
นาฬิกา    ซึ่งเป็นช่วงเวลากลางวันหลังเที่ยงจนถึงเวลาพลบค่ า อันเป็นช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนสามารถออกนอกบ้าน
ได้โดยสะดวกเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางวัน ซึ่งจังหวัดเลยเด็กและเยาวชนกระท าความผิดส่วนใหญ่ไม่ศึกษาเล่าเรียน   
ไม่ประกอบอาชีพ มีเวลาว่างมาก จึงง่ายต่อการกระท าความผิดกฎหมาย 

(4)  พ้ืนที่เกิดเหตุหรือพ้ืนที่กระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ในปี พ.ศ.2558 คือ อ าเภอ   เมืองเลย  
ในภาพรวมมีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภอวังสะพุง และอ าเภอนาแห้ว มีเด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดน้อยที่สุด ในปี พ.ศ.2559 อ าเภอเมืองเลย มีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด รองลงมา 
คือ อ าเภอท่าลี่ และอ าเภอภูกระดึงมีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดน้อยที่สุด และในปี   พ.ศ. 2560 อ าเภอเมืองเลย  
ในภาพรวมมีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภอปากชม  และอ าเภอนาแห้วมีเด็กและเยาวชน
กระท าความผิดน้อยที่สุด จะเห็นได้ว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 10 - 18 ปี ในปี พ.ศ.2558 - 
2560 อ าเภอเมืองเลย เป็นพื้นที่ท่ีมีการกระท าความผิดมากที่สุด  

ส่วนฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 10 - 18 ปี กระท าความผิด มากที่สุดโดยใน
ปี พ.ศ.2558 พื้นที่อ าเภอเมืองเลยมีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด รองลงมา คือ 
อ าเภอท่าลี่ และอ าเภอนาแห้วเด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติด    ให้โทษน้อยที่สุด ในปี พ.ศ.2559 
อ าเภอเมืองเลยเด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภอท่าลี่ และ
อ าเภอภูกระดึงเด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติด   ให้โทษน้อยที่สุด  และในปี พ.ศ.2560 อ าเภอ
เมืองเลยเด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภอปากชม และอ าเภอ
นาแห้ว เด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษน้อยที่สุด 

(5)  ช่วงอายุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ในปี พ.ศ.2558 มีประชากรช่วงอายุ 10 - 18  ปี จ านวน 
70,785 คน มีจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนกระท าความผิด จ านวน 345 คน โดยช่วงอายุเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดต่อประชากรมากที่สุด ช่วงอายุ 15 - 16 ปี รองลงมา คือ ช่วงอายุ 17 - 18 ปี และช่วงอายุ 13 - 14 ปี 
ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2559 มีประชากรช่วงอายุ 10 - 18 ปี จ านวน  69,660 คน มีจ านวนประชากรเด็กและเยาวชน
กระท าความผิด จ านวน 357 คน โดยช่วงอายุเด็กและเยาวชนกระท าความผิดต่อประชากรมากที่สุด ช่วงอายุ 15 - 16 ปี 
รองลงมา คือช่วงอายุ 17 - 18 ปี และช่วงอายุ  13 - 14 ปี ตามล าดับ และในปี พ.ศ.2560 มีประชากรช่วงอายุ 10 - 18 
ปี จ านวน 69,660 คน มีจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนกระท าความผิด จ านวน 291 คน โดยช่วงอายุเด็กและเยาวชน
กระท าความผิดต่อประชากรมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 17 - 18 ปี รองลงมา คือ ช่วงอายุ 15 - 16 ปี และช่วงอายุ 13 - 14 
ปี  ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 เด็กและเยาวชนช่วงอายุ 15 - 16 ปี กระท าความผิดมากสุด 
ส่วนในปี พ.ศ.2560 เด็กและเยาวชนช่วงอายุ 17 - 18 ปี กระท าความผิดมากสุด   
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(6)  การกระท าความผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน ในปี พ.ศ.2558 มีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดซ้ าร้อยละ  
30.72 โดยฐานความผิดที่กระท าความผิดซ้ ามากสุด คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  รองลงมา คือ ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ในปี พ.ศ.2559 ฐานความผิดที่กระท าความผิดซ้ ามากสุด คือ ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รองลงมา คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิด  เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และ
ความสงบสุข เสรีภาพและชื่อเสียง ตามล าดับ ส่วนในปี พ.ศ.2560 ฐานความผิดที่กระท าความผิดซ้ ามากสุด คือ  
ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.
2558 - 2560 ฐานความผิดที่กระท าความผิดซ้ ามากสุด คือ ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รองลงมา คือ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ตามล าดับ  

ที่มา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 

 

 7.3  ยาเสพติด 
        ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดเลย เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560  พบว่า 
มีการคดีการจับกุมได้ลดลง  จ านวน  1,436  ราย คิดเป็นร้อยละ 31.22  ในปี 2560 ยาเสพติดที่จับกุมได้เพ่ิมขึ้นจากปี 
2559 ได้แก่ ยาบ้า และกัญชาแห้ง  ในส่วนของ ไอซ์  กระท่อม  กัญชาสด  สารระเหย  เฮโรอีน และฝิ่น มีสถิติการจับกุม
ได้ลดลง  
 
 

 

 
 

จับกุมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ราย จ านวน ราย จ านวน 

ยาบ้า  4,344 383,255.25  (เม็ด) 2,930 3,090,878.25  (เม็ด) 

ไอซ์  26 1,867.70  (กรัม) 42 977.237  (กรัม) 

กระท่อม  8 119.4  (ใบ) 8 82  (ใบ) 

กัญชาสด  34 656  (ต้น) 21 59  (ต้น) 

กัญชาแห้ง  173 676,619.64  (กรัม) 161 9,927.99  (กรัม) 

สารระเหย  14 3  (กระป๋อง) 1 1  (กระป๋อง) 

เฮโรอีน 0 0 0 0 

ฝิ่น 0 0 0 0 

รวม 4,599  3,163  
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        ประเภทข้อกล่าวหาคดียาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดเลย เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และ 2560  พบว่าประเภทข้อกล่าวหาจ าหน่าย  ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และครองครอง มีจ านวนคดีและผู้ต้องหา 
เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2560 เป็นประเภทข้อกล่าวหาครอบครองเพ่ิมขึ้นมากที่สุด 110 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.49  
รองลงมาคือ ครองครอบเพ่ือจ าหน่าย 23  คดี  คิดเป็นร้อยละ 4.41  เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559  ในส่วนของประเภท
ข้อกล่าวหา ผลิตและน าเข้า มีจ านวนคดีและผู้ต้องหาลดลง   
 

ตารางแสดงประเภทข้อกล่าวหาคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ปี 2559 – 2560 
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สถิติการจับกุมประเภทยาเสพติดให้โทษ 

ปีงบประมาณ 2559  

ปี งบประมาณ 2560 

ประเภทข้อกล่าวหา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  คดี คน คดี คน 

ผลิต 33 31 21 20 

น าเข้า 12 12 1 2 

จ าหน่าย 58 68 67 85 

ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 522 584 545 611 

ครอบครอง 667 720 777 812 

รวม 1,292 1,415 1,411 1,530 
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ที่มา : ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย 

 
 7.4  ความม่ันคงชายแดน 
 

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดน มีพ้ืนที่อ าเภอชายแดน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนาแห้ว,ด่านซ้าย,ภูเรือ,ท่าลี่,  
เชียงคาน และอ าเภอปากชม  ติดต่อกับแขวงไชยะบูลีและแขวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว เป็นระยะทางยาว 197 กม. โดยมี
แม่น้ าโขง  กั้นเขตแดนระยะทาง  71 กม.  อยู่ในเขตอ าเภอปากชมและอ าเภอเชียงคาน แม่น้ าเหือง กั้นเขตแดนระยะทาง 
123 กม.  อยู่ในเขตอ าเภอท่าลี่   อ าเภอภูเรือ  อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแห้วและแนวสันเขา  เป็นระยะทาง   
3  กม.  อยู่ในเขตอ าเภอนาแห้ว  เป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบูลี  แขวงเวียงจันทน์  ของ สปป.ลาว  
 สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีลักษณะเป็นแบบผสมผสานระหว่างปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบเก่า  ซึ่งมีจุดเน้นความมั่นคงแบบเดิม (Traditional Security) โดยมีปัญหาที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่  รวมทั้ง ยังจะ
ส่งผลกระทบต่อไปในอนาคต ได้แก่ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง  ความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน  เป็นต้น  กับปัญหา
และภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น  ซึ่งมีจุดเน้นความมั่นคงแตกต่างไป
จากแบบเดิม  (Non-Traditional Security) และเม่ือประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเชิง พ้ืนที่   ประกอบด้วย ยาเสพติด  แรงงาน  
ต่างด้าวผิดกฎหมาย  ความขัดแย้งในสังคม  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาธารณภัยต่าง ๆ  
การก่อการร้าย และ อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น  จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชาชนและทุกภาคส่วน  
ในพ้ืนที่ให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงแบบ  
องค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการ  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 จังหวัดเลย จัดเป็นพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ปัญหาที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ระยะต่อไป   
มีทั้งปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบเก่า (Traditional Security) และภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-
Traditional Security) และหลายปัญหาได้ขยายตัวเข้าสู่ พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ความไม่ชัดเจนของ 
แนวเขต  การลักลอบหนีเข้าเมือง  การก าหนดสถานะบุคคล  ยาเสพติด  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาธารณะภัย  โรดระบาดตามแนวชายแดน  อาชญากรข้ามชาติ  เป็นต้น 
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แนวโน้มปัญหาความม่ันคงชายแดนจังหวัดเลย 

1. ปัญหายาเสพติด  มีแนวโน้มว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดมากขึ้น  โดยดูได้จากข้อมูลการจับกุมยาเสพติด   
เนื่องจากผลการสกัดก้ันของหน่วยงานในภาคเหนือ ส่งผลให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดใช้เส้นทางการลักลอบน าเข้าผ่าน
ทาง สปป.ลาว เพ่ือน าเข้าประเทศไทยทางพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมากขึ้น ส าหรับการลักลอบน าเข้าสู่ฝั่ง
ไทย บางส่วนจะน าเข้าผ่านบริเวณด่านถาวรเป็นหลัก ส าหรับรายย่อยจะน าเข้าผ่านจัดผ่อนปรนทางการค้า ช่องทาง/  
ท่าข้าม ตามแนวล าน้ าเหือง และล าน้ าโขง โดยใช้ลักษณะภูมิประเทศและช่องทาง/ท่าข้าม ท าการแทรกซึมเพ่ือลักลอบ
น าเข้า และจะใช้วิธีทิ้งของไว้ ณ จุดนัดพบตามแนวชายแดน เพื่อให้กลุ่มขบวนการฝั่งไทยไปรับแล้วน าไปยังต าบลรวบรวม 
เพ่ือให้ได้จ านวนตามที่ต้องการ จากนั้นจึงล าเลียงเข้าสู่พ้ืนที่ตอนใน และหากความร่วมมือยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร  
ก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

2. ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ยังเป็นปัญหาเงื่อนไขชายแดนที่มีปริมาณที่สูง สาเหตุหลัก 
เนื่องมาจากลักษณะพ้ืนที่และความต้องการในการไปมาหาสู่ของราษฎรทั้งสองฝั่งที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  
เครือญาติ รวมทั้งปัจจัยความต้องการแรงงานต่างด้าวอัตราค่าจ้างที่ถูก  ส าหรับแนวโน้มของสถานการณ์การลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะการลักลอบจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบน าพา
แรงงานต่างด้าวเข้ามาตามช่องทางผ่านแดน ซึ่งจะติดต่อนายหน้าฝั่ง สปป.ลาว ให้จัดหาราษฎรที่มีความประสงค์จะเข้ามา
ท างานในประเทศไทยตามจ านวนที่ต้องการ แล้วให้ลักลอบข้ามมาที่ท่าข้ามที่บริเวณจุดผ่อนปรนในวันที่เปิดท าการ 
เพ่ือการค้า หลังจากนั้นจะน าพาราษฎรลาวดังกล่าวมาพักไว้ตามสถานที่ท่ีจัดเตรียมไว้ เพื่อการน าพาเข้าไปยังพ้ืนที่ตอนใน
ต่อไป ในขณะเดียวกันก็ราษฎรลาวที่เข้ามาในไทยตามช่องทางจุดผ่านแดน/จุดผ่อนปรน โดยใช้บัตรอนุญาตผ่านแดน  
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อบัตรผ่านแดนหมดอายุก็จะหลบซ่อนท างานในไทยต่อไปโดยไม่มีการต่ออายุใบอนุญาต  
ผ่านแดนให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด  โดยชาวลาวจะเข้ามารับจ้างขายแรงงาน/ขายบริการตามร้านอาหาร คาราโอเกะ 
และลักลอบเข้าไปขายแรงงานในพ้ืนที่ตอนใน  

3. การลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากรของ การลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีในพื้นที่มีอยู่เกือบตลอดแนว 
ชายแดน สืบเนื่องมาจากราษฎรลาว ขาดแคลนเครื่องอุปโภค–บริโภค ซึ่งการลักลอบมีทั้งการน าเข้ามาในราชอาณาจักรฯ 
และน าออกนอกราชอาณาจักรฯ สินค้าที่ลักลอบน าเข้ามาในราชอาณาจักรฯ ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางทางการเกษตร  
ไม้แปรรูป และเครื่องอุปโภค – บริโภค ที่ผลิตจากประเทศเวียดนามและประเทศจีน ส่วนสินค้าที่ลักลอบน าออก
ราชอาณาจักรฯ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภค – บริโภค อุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ  พ้ืนที่ที่มีการลักลอบจะปรากฎตาม
หมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับตัวเมืองหรือแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว หรือบริเวณเกาะ/ดอนขนาด
ใหญ่ที่เป็นของ สปป.ลาว และอยู่ชิดฝั่งไทย ส าหรับผู้ลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทาง
การเมือง ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางนาย โดยมีราษฎรในพ้ืนที่บางคนให้ความร่วมมือ                       

4. การลักลอบท าลายทรัพยากรธรรมชาติและตัดไม้ท าลายป่า    
ในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบตัดไม้เป็นจ านวนมากเพ่ือยึดครองพ้ืนที่ในการท า 

การเกษตร นอกจากนี้ยังพบว่าการลักลอบตัดไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้พะพูง ซึ่งประเทศที่ 3 มีความต้องการจ านวนมาก  
โดยด าเนินการเป็นกลุ่มขบวนการและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งราษฎรบางส่วนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ และคาดว่า  
จะยังคงมีการลักลอบตัดไม้พะพูงอยู่ต่อไป เนื่องจากมีมูลค่าและผลตอบแทนสูง  

5. การโจรกรรมรถข้ามแดน 
ในห้วงที่ผ่านมาปรากฏการกระท าผิดไม่มากนัก โดยลักษณะการกระท าผิดจะเป็นการน าไปแลกเปลี่ยนกับ  

ยาเสพติดและเป็นการโจรกรรมไปขายที่ฝั่งลาวโดยตรง เนื่องจากสินค้าฝั่งไทยมีคุณภาพสูงกว่าฝั่ง สปป.ลาว และขายได้
ในราคาสูงแต่มีแนวโน้มที่ไม่มากไปจากเดิม 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเลย 
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8. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT  Analysis) และศักยภาพการพัฒนาจังหวัดเลย 

8.1  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาจังหวัด 

จุดแข็ง (Strength) ปัจจัยภายใน  

1)  มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และคุณภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช/ผัก/เมืองหนาว เช่น ผลไม้เมือง
หนาว องุ่น แมคคาดาเมีย ดอกไม้เมืองหนาว 

2)  มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยว เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขา หุบเขาปุาไม้และ
อุทยาน เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ซึ่งมีอากาศหนาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการค้าชายแดนติดกับ 
สปป.ลาว  แม่น้ าเหืองและแม่น้ าโขง  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอ 
นาแห้ว อ าเภอด่านซ้ายอ าเภอท่าลี่ อ าเภอเชียงคานอ าเภอปากชม  

3)  มีส าเนียงภาษาพูดและการแต่งกายและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะจ าเพาะ  
ในประเทศไทย 

4)  มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านช้างที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป .ลาว)และมีเทศกาลการ
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ผีตาโขน ไม้เมืองหนาวภูเรือ เทศกาลคริสต์มาส ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weakness) ปัจจัยภายใน  

1) ประชาชนจังหวัดเลยมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ขาดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
ทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ า การใช้สารเคมี ขยะมูลฝอย ฯลฯ อัตราการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ปุาภายในจังหวัดต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ มีการบุกรุกปุาสงวนเพ่ือท าการเกษตรเช่น ปลูกยางพารา  
ปลูกข้าวโพดฯลฯ 

3) ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแรงงานต่างด้าว ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) การเข้าถึงระบบประกันสังคมต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของผู้ปุวยต่ า(คนต่าง

ด้าวซื้อหลักประกันน้อยท าให้สถานบริการ รพสต.มีค่าใช้จ่ายสูง) สถานพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ HA ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ  จ านวนแพทย์ต่อประชากรต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 

5) ปัญหาสุขภาพของประชากรชาวจังหวัดเลยเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases; 
NCDs) ปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มมากขึ้น และจ านวนผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มมากขึ้น 

6) อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูงกว่าค่ากลาง และผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 
7) อัตราการอ่านออกเขียนได้ต่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET,NT,PISA,V-NET) 

ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ค่าเฉลี่ยยังต่ ากว่ามาตรฐานระดับชาติ 
8) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และ 

ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน AC 
9) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยังขาดมาตรฐานระดับชาติและสากล ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย นวัตกรรม
การผลิตที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เป็นต้น 
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โอกาส  (Opportunity) ปัจจัยภายนอก 

1) รัฐบาลประกาศให้จังหวัดเลยเป็น (1) พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี อพท.5 : พ้ืนที่พิเศษเลย 
เป็นหน่วยประสานงานในระดับพ้ืนที่ และมีส านักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเลย (2) เป็นจังหวัดน าร่องการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (3) เป็นจังหวัดน าร่องเร่งด่วน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารพ้ืนที่พิเศษ 4 พ้ืนที่ 
เพ่ือด าเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง สี่เมือง สองประเทศ 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งนโยบายรัฐบาลThailand 4.0 สนับสนุนการค้าและ
บริการเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตร Zoning และอาหารปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก ฯลฯ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3) แนวโน้มผู้บริโภคนิยมอาหารสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อต้านการค้ามนุษย์ 
4) การเปิดตลาด AEC และการท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศท าให้มีการขยายตัวของตลาดเกษตรและการ

ท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
อุปสรรค  (Threat) ปัจจัยภายนอก 

1) การเมืองไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ทิศทางการบริหารประเทศท าให้เกิดความไม่แน่นอน
เกิดความไม่ต่อเนื่องของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

2) พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังขาดเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรขาดพ้ืนที่ท ากินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
3) ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ประชาชนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ 
4) การเปิดตลาดการค้าเสรีและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโน้มท าให้คู่แข่งทางการค้าและ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
5) การลักลอบสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าในพ้ืนที่จังหวัดเลย การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผ่าน

พรมแดน สปป.ลาว 
 

8.2   ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดเลย  (Positioning) 
 8.2.1  เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    8.2.3  เมืองการเกษตรแบบผสมผสาน 

      8.2.3  เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 170 - 
 

8.3   วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก   

 

จุดแข็ง (S) ปัจจัยภายใน โอกาส (O) ปัจจัยภายนอก 

1)  มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และคุณภาพดินเหมาะแก่
การเพาะปลูกพืช/ผัก/เมืองหนาว เช่น ผลไม้เมืองหนาว องุ่น 
แมคคาดาเมีย ดอกไม้เมืองหนาว 

2)  มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยว 
เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขา หุบเขาปุาไม้และอุทยาน เช่น 
ภูกระดึ ง  ภูหลวง  ภู เ รื อ  ซึ่ งมีอากาศหนาวที่ สุ ดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการค้าชายแดนติดกับ สปป.ลาว  แม่น้ า
เหืองและแม่น้ าโขง  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
ของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอนาแห้ว อ าเภอด่านซ้ายอ าเภอท่าลี่ 
อ าเภอเชียงคานอ าเภอปากชม  

3)  มีส าเนียงภาษาพูดและการแต่งกายและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะจ าเพาะในประเทศ
ไทย 

4)  มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านช้างที่เชื่อมต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว)และมีเทศกาลการท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง เช่น ผีตาโขน ไม้เมืองหนาวภูเรือ เทศกาลคริสต์มาส 
ฯลฯ 

1)  รัฐบาลประกาศให้จังหวัดเลยเป็น (1) พ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี อพท.5 : พ้ืนที่
พิเศษเลย เป็นหน่วยประสานงานในระดับพ้ืนที่ และมี
ส านักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเลย (2) เป็นจังหวัดน า
ร่องการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (3) เป็นจังหวัด
น าร่องเร่งด่วน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารพ้ืนที่
พิเศษ 4 พื้นที่ เพ่ือด าเนินโครงการความร่วมมือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสี่ เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง  
สี่เมือง สองประเทศ 
2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
รวมทั้งนโยบายรัฐบาลThailand 4.0 สนับสนุนการค้า
และบริการเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตร Zoning 
และอาหารปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก ฯลฯ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
3)  แนวโน้มผู้บริโภคนิยมอาหารสะอาด ปลอดภัย 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อต้านการค้ามนุษย์ 
4)  การเปิดตลาด AEC และการท าสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศท าให้มีการขยายตัวของตลาดเกษตรและการ
ท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) : 

1) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยว 
3) ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
4) ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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จุดแข็ง (S) ปัจจัยภายใน อุปสรรค (T) ปัจจัยภายนอก 

1)  มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และคุณภาพดินเหมาะแก่
การเพาะปลูกพืช/ผัก/เมืองหนาว เช่น ผลไม้เมืองหนาว องุ่น 
แมคคาดาเมีย ดอกไม้เมืองหนาว 

2)  มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยว 
เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขา หุบเขาปุาไม้และอุทยาน เช่น 
ภูกระดึง ภูหลวง ภู เรือ ซึ่ งมีอากาศหนาวที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการค้าชายแดนติดกับ สปป.ลาว  แม่
น้ าเหืองและแม่น้ าโขง  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดนของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอนาแห้ว อ าเภอด่านซ้าย
อ าเภอท่าลี่ อ าเภอเชียงคานอ าเภอปากชม  

3)  มีส าเนียงภาษาพูดและการแต่งกายและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะจ าเพาะในประเทศ
ไทย 

4)  มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านช้างที่เชื่อมต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว)และมีเทศกาลการท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง เช่น ผีตาโขน ไม้เมืองหนาวภูเรือ เทศกาล
คริสต์มาส ฯลฯ 

1)  การเมืองไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล
บ่อย ทิศทางการบริหารประเทศท าให้ไม่แน่นอนเกิด
ความไม่ต่อเนื่องของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ 
2)  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังขาดเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรขาดพ้ืนที่
ท ากินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
3)  ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ประชาชนไม่มีเงิน
จับจ่ายใช้สอย ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ 
4)  การเปิดตลาดการค้าเสรีและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโน้มท าให้คู่แข่งทางการค้าและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
5)   การลักลอบสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้าในพ้ืนที่จังหวัดเลย การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ผ่านพรมแดน สปป.ลาว 
 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) : 

 

1) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้แข่งขันได้ 
2) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
3) ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
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จุดอ่อน (W) ปัจจัยภายใน โอกาส (O) ปัจจัยภายนอก 

1) ประชาชนจังหวัดเลยมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตต่ ากว่า     
ค่ากลางของประเทศ ขาดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว     
ทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ า การ 
ใช้สารเคมี ขยะมูลฝอย ฯลฯ อัตราการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุา
ภายในจังหวัดต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ มีการบุกรุกปุาสงวน
เพ่ือท าการเกษตรเช่น ปลูกยางพารา ปลูกข้าวโพดฯลฯ 

3) ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแรงงานต่างด้าว ท าให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4) การเข้าถึงระบบประกันสังคมต่ ากว่าค่ากลางของ 
ประเทศ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของผู้ปุวยต่ า(คนต่างด้าว
ซื้อหลักประกันน้อยท าให้สถานบริการ รพสต.มีค่าใช้จ่ายสูง) 
สถานพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA ต่ ากว่าค่า
กลางของประเทศ  จ านวนแพทย์ต่อประชากรต่ ากว่าค่ากลาง
ของประเทศ 

5) ปัญหาสุขภาพของประชากรชาวจังหวัดเลยเกี่ยวกับโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDs) 
ปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มมากขึ้น และจ านวนผู้สูงอายุก็มี
แนวโน้มมากขึ้น 

6) อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูงกว่า 
ค่ากลาง และผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 

7) อัตราการอ่านออกเขียนได้ต่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET,NT,PISA,V-NET) ของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา 
ค่าเฉลี่ยยังต่ ากว่ามาตรฐานระดับชาติ 

8) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดทักษะ ความรู้ ความ 
เ ข้ า ใจที่ ถู กต้ อ ง ในการจั ดการด้ านการท่ อ ง เที่ ย ว  และ 
ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
AC 

9) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยังขาดองค์ความรู้ 
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตยังขาดมาตรฐานระดับชาติและสากล  
ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย นวัตกรรมการผลิตที่ช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
แปรรูปยางพารา เป็นต้น 

1)  รัฐบาลประกาศให้จังหวัดเลยเป็น (1) พ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี อพท.5 : พ้ืนที่
พิเศษเลย เป็นหน่วยประสานงานในระดับพ้ืนที่ และ
มีส านักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเลย (2) เป็นจังหวัด
น าร่องการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (3) เป็น
จังหวัดน าร่องเร่งด่วน ตามแผนยุทธศาสตร์ การ
บริหารพ้ืนที่พิเศษ 4 พ้ืนที่ เพ่ือด าเนินโครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรม
ล้านช้าง สี่เมือง สองประเทศ 
2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 รวมทั้งนโยบายรัฐบาลThailand 4.0 สนับสนุน
การค้าและบริการเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตร 
Zoning และอาหารปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลก 
ฯลฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3)  แนวโน้มผู้บริโภคนิยมอาหารสะอาด ปลอดภัย 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อต้านการค้ามนุษย์ 
4)  การเปิดตลาด AEC และการท าสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศท าให้มีการขยายตัวของตลาดเกษตร
และการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) : 
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ ให้ได้มาตรฐาน 
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 
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จุดอ่อน (W) ปัจจัยภายใน อุปสรรค (T) ปัจจัยภายนอก 

1) ประชาชนจังหวัดเลยมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตต่ ากว่า     
ค่ากลางของประเทศ ขาดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว      
ทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ า การ 
ใช้สารเคมี ขยะมูลฝอย ฯลฯ อัตราการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุา
ภายในจังหวัดต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ มีการบุกรุกปุาสงวน
เพ่ือท าการเกษตรเช่น ปลูกยางพารา ปลูกข้าวโพดฯลฯ 

3) ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแรงงานต่างด้าว ท าให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4) การเข้าถึงระบบประกันสังคมต่ ากว่าค่ากลางของ 
ประเทศ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของผู้ปุวยต่ า(คนต่างด้าว
ซื้อหลักประกันน้อยท าให้สถานบริการ รพสต.มีค่าใช้จ่ายสูง) 
สถานพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA ต่ ากว่าค่า
กลางของประเทศ  จ านวนแพทย์ต่อประชากรต่ ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ 

5) ปัญหาสุขภาพของประชากรชาวจังหวัดเลยเกี่ยวกับโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDs) ปัญหา
สุขภาพจิตมีแนวโน้มมากขึ้น และจ านวนผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มมากขึ้น 

6) อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูงกว่า 
ค่ากลาง และผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 

7) อัตราการอ่านออกเขียนได้ต่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET,NT,PISA,V-NET) ของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา ค่าเฉลี่ยยังต่ า
กว่ามาตรฐานระดับชาติ 

8) บุคลากรดา้นการท่องเที่ยวขาดทักษะ ความรู้ ความ 
เ ข้ า ใ จที่ ถู กต้ อ ง ใ นก าร จั ด ก า รด้ านก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว  แล ะ 
ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
AC 

9) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยังขาดองค์ความรู้ 
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตยังขาดมาตรฐานระดับชาติและสากล  
ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย นวัตกรรมการผลิตที่ช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
แปรรูปยางพารา เป็นต้น 

1)  การเมืองไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากมีการเปลี่ยน
รัฐบาลบ่อย ทิศทางการบริหารประเทศท าให้ไม่
แน่นอนเกิดความไม่ต่อเนื่องของการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 
2)  พื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรขาด
พ้ืนที่ท ากินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
3)  ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ประชาชนไม่มีเงิน
จับจ่ายใช้สอย ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ 
4)  การเปิดตลาดการค้าเสรีและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโน้มท าให้คู่แข่งทางการค้า
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
5)   การลักลอบสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือน
บ้านเข้าในพ้ืนที่จังหวัดเลย การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวผ่านพรมแดน สปป.ลาว 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) : 
1) ยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ 
2) เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในพื้นที่ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ 

 


