ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดเลย ครัง้ แรก เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 6
พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 โดยเสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดขอนแก่น แล้วประทับช้างเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพบนยอดภูกระดึง อุทยาน
แห่งชาติภกู ระดึง เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานเพาะเลีย้ งครั่งที่บา้ นศรีฐาน เสด็จฯ ถึงศาลากลางจังหวัดเลย เป็ นเวลาพลบค่าของวันเดียวกัน

ที่มา: หนังสือรอยเสด็จ เสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันอกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2498 จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พุทธศักราช 2540
7 พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จออกยังพลับพลาที่ประทับ เพื่อ
เยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดเลย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ยมนาค ผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย ได้กราบบังคับทูล
รายงานสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความว่า
“ ...ประชากรตามสารวจครัง้ หลังสุดเมื่อ พ.ศ.2490 มีจานวน 134,012 คน หรือ เฉลี่ยแล้ว 12 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ...ในฤดูหนาว
อุณหภูมิลงต่าถึง 30 องศาฟาเรนไฮต์ มีหมอกจัดบางวัน บางวันมีหมอกจนถึงเวลา 09.00 น. กล่าวถึงอาชีพสาคัญของราษฎรจังหวัดนีค้ ือ
การทานา ทาไร่ฝา้ ย ไร่พริก ไร่ยาสูบ ไร่ขา้ วโพด และถั่ว งา ซึง่ ปรากฏว่าได้ผลดี เพราะพืน้ ดิน มีปยธรรมชาติ
ุ๋
ส่วนการปลูกต้นผลไม้ต่างๆ มี
น้อย...” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดารัสตอบโดยรับสั่งถึงความทุกข์ยากลาบากของราษฎร
ทรงเป็ นห่วงและขอให้ทกุ คนมีความมานะ อดทน ในการทามาหากิน และนอกจากทานาแล้ว ควรทาครั่งด้วย และได้เสด็จไปทอดพระเนตร
สถานีทดลองและส่งเสริมการเพาะเลีย้ งครั่ง ( ปั จจุบนั สวนครั่งอยู่ในพืน้ ที่ของอาเภอภูกระดึง ) ทรงสนพระทัยกิจการของสถานี ทดลอง สถิติครั่ง
ที่ส่งออกนอกประเทศปี 2496 เป็ นมูลค่า 75 ล้านบาท ปี 2497 ส่งออกเป็ นมูลค่า 157 ล้านบาท และปี 2498 เพียง 6 เดือน มีมลู ค่า 94 ล้าน
บาท 1

จังหวัดเลยมีเจ้าเมือง ข้าหลวงประจาจังหวัดและผูว้ ่าราชการจังหวัด 49 คน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัด ลาดับที่ 49
ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560

นายชัยวัฒน์ ชืน่ โกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายพรชัย ถมกระจ่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เลย

ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตงั้ และขนาด
ตัง้ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีเนือ้ ที่ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,140,382 ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อาเภอนครไทย อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคายอาเภอนา้ โสม จังหวัดอุดรธานี อาเภอศรีบุญเรือง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนา
กลาง และอาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอนา้ หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อาเภอภูผาม่าน อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดเลยมีพนื ้ ที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)ความยาว 197กิโลเมตร มีแม่นา้ โขง แม่นา้ เหือง และ
แนวสันเขาเป็ นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว
• แม่นา้ โขงระยะทางยาว 71 กิโลเมตร อยู่ในเขตอาเภอปากชม และอาเภอเชียงคาน
• แม่นา้ เหืองระยะทางยาว 123 กิโลเมตร อยู่ในเขตอาเภอท่าลี่ อาเภอภูเรือ อาเภอด่านซ้าย และอาเภอนาแห้ว
• แนวสันเขาในอาเภอนาแห้วมีความยาว3 กิโลเมตร
อาเภอที่มีพนื ้ ที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ได้แก่
อาเภอปากชม
ติดต่อกับบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ (ระยะทางระหว่างแขวงเวียงจันทน์กบั อาเภอปากชม ประมาณ 160
กิโลเมตร) ซึ่งมีแม่นา้ โขงเป็ นเส้นกัน้ พรมแดน
อาเภอท่าลี่
ติดต่อกับบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี (ระยะทางระหว่างแขวงไชยะบูลีกบั อาเภอท่าลี่ประมาณ 210
กิโลเมตร) มีแม่นา้ เหืองเป็ นเส้นกัน้ พรมแดน
อาเภอเชียงคาน
ติดต่อกับเมืองสานะคามแขวงเวียงจันทน์(ระยะทางระหว่างเมืองสานะคามกับอาเภอเชียงคาน ประมาณ 3 - 5 กิโลเมตร)
ซึ่งมีแม่นา้ โขงเป็ นเส้นกัน้ พรมแดน
อาเภอด่านซ้าย
ติดต่อกับบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี ระยะทางระหว่างเมืองบ่อแตนกับอาเภอด่านซ้ายประมาณ 30
กิโลเมตร
อาเภอนาแห้ว
ติดต่อกับบ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี มีระยะทางระหว่างเมืองบ่อแตนกับอาเภอนาแห้ว ประมาณ 40
กิโลเมตร
อาเภอภูเรือ
ติดต่อกับเมืองแก่นท้าว เมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี

แผนที่จงั หวัดเลย
LOEI MAP

สภาพภูมิอากาศ 2
จังหวัดเลยอยู่ใต้อทิ ธิพลของลมมรสุมตกวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนมิถนุ ายน – ตุลาคมจะมีลม
มรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน ( Inter Tropical Convergence Zone: ITCZ) พาดผ่านทาให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบางครัง้ จะมีพายุหมุน
เขตร้อน ( Tropical Cycloen ) เคลื่อนเข้ามาผ่านเป็ นครัง้ คราวซึง่ จะมีฝนตกหนัก ปริมาณฝน 5 ปี ( พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ) ฝนตกมากที่สดุ ใน
ปี พ.ศ. 2556 วัดได้ 1,548.5 มม. จานวน 110 วัน และฝนตกน้อยที่สดุ ในปี พ.ศ. 2558 วัดได้ 895.3 มม. จานวน 112 วัน อุณหภูมิสงู สุดวัดได้
43.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2517 และอุณหภูมิต่าสุดวัดได้ -1.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่2 มกราคม 2517 ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง ( พ.ศ.
2555 – 2559 ) อุณหภูมิสงู สุดวัดได้ 43.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 อุณหภูมิต่าสุดวัดได้ 5.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2557 และในปี พ.ศ. 2560 อุณหภูมิสงู สุดวัดได้ 39.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 และอุณหภูมิต่าสุดวัดได้ 12.5
องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ลักษณะการปกครอง 4
แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 14 อ าเภอ 89 ต าบล ( ไม่ ร วมต าบลกุดป่ องซึ่งอยู่ใ นเขตเทศบาลเมือ ง ) 918 หมู่บ ้า นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 27 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล
71 แห่ง
จังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็ น 14 อาเภอ คือ
1. อาเภอเมืองเลย
2. อาเภอวังสะพุง ห่างจากตัวจังหวัดเลย 22
กิโลเมตร
3. อาเภอท่าลี่
ห่างจากตัวจังหวัดเลย 46
กิโลเมตร
4. อาเภอเชียงคาน ห่างจากตัวจังหวัดเลย 48
กิโลเมตร
5. อาเภอด่านซ้าย ห่างจากตัวจังหวัดเลย 82
กิโลเมตร
6. อาเภอภูกระดึง ห่างจากตัวจังหวัดเลย 74
กิโลเมตร
7. อาเภอปากชม ห่างจากตัวจังหวัดเลย 92
กิโลเมตร
8. อาเภอภูเรือ
ห่างจากตัวจังหวัดเลย 49
กิโลเมตร
9. อาเภอนาแห้ว
ห่างจากตัวจังหวัดเลย 117
กิโลเมตร
10.อาเภอนาด้วง ห่างจากตัวจังหวัดเลย 37
กิโลเมตร
11.อาเภอภูหลวง ห่างจากตัวจังหวัดเลย 50
กิโลเมตร
12.อาเภอผาขาว ห่างจากตัวจังหวัดเลย 63
กิโลเมตร
13.อาเภอเอราวัณ ห่างจากตัวจังหวัดเลย 42
กิโลเมตร
14.อาเภอหนองหิน ห่างจากตัวจังหวัดเลย 47
กิโลเมตร

3 ที่มา

: สถานีอตุ ุนิยมวิทยาจังหวัดเลย , 4 ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย

ข้อมูลเขตปกครองและจานวนประชากร ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

5

เขตปกครอง

จานวนประชากร

จานวน
บ้าน

ที่

จังหวัด/อาเภอ

1

จังหวัดเลย

89

918

322,526

319,181

641,707

217,460

2

อาเภอเมืองเลย

13

135

62,353

61,477

123,830

49,291

3

อาเภอวังสะพุง

10

144

55,736

56 ,307

112,043

36,650

4

อาเภอเชียงคาน

8

82

30,504

30 ,693

61,197

21,190

5

อาเภอท่าลี่

6

41

14,223

14,184

28,407

10,265

6

อาเภอด่านซ้าย

10

99

26,360

25 ,678

52,038

17,123

7

อาเภอภูกระดึง

4

54

17,357

17,256

34,613

10,919

8

อาเภอปากชม

6

50

21,254

20,761

42,015

13,596

9

อาเภอภูเรือ

6

47

11,506

10,930

22,436

8,317

10 อาเภอนาแห้ว

5

34

5,866

5,754

11,620

3,769

11 อาเภอนาด้วง

4

41

13,393

13,071

26,464

8,581

12 อาเภอภูหลวง

5

46

12,616

12,283

24,899

7,332

13 อาเภอผาขาว

5

64

21,201

21,020

42,221

11,580

14 อาเภอเอราวัณ

4

47

17,473

17,365

34,838

11,195

15 อาเภอหนองหิน

3

34

12,684

12,402

25,086

7,652

ตาบล หมู่บ้าน

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเลย

ชาย

หญิง

รวม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 6
ป่ าไม้และสัตว์ป่า
สรุ ปข้อมูลพืน้ ที่ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดเลย
ประเภท
พืน้ ที่ป่าไม้
1. ป่ าไม้ถาวร
2. ป่ าสงวนแห่งชาติ จานวน 22ป่ า
3. อุทยานแห่งชาติ จานวน 5 แห่ง
4. เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า จานวน 2
แห่ง
รวม

เนือ้ ที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
68,498,100
2,745,847,155
475,475,100
648,515,000

หมายเหตุ

- พืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติท่ี
มอบให้
ส.ป.ก. เพื่อนาไปปฏิรูปที่ดิน
ให้แก่ราษฎร รวมเนือ้ ที่
1,127,528,245 ไร่ ปั จจุบนั
3,938,335,335 คงเหลือ 2,745,847,155 ไร่

,

สรุปข้อมูลสัตว์ป่า 7
ประเภทสัตว์ป่า
นก
สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
สัตว์สะเทือนนา้ สะเทือนบก และสัตว์เลือ้ ยคลาน
ปลา
สัตว์ป่าสงวน มี 3 ชนิด คือ เลียงผา แมวลายหินอ่อน และช้างป่ า

จานวน (ชนิ ด)
210
60
38
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชนิด

หมายเหตุ

ทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าภูหลวง มีความหลากหลายของชนิดและความชุกชุม เนื่ องจากสภาพป่ าดงดิบทึบเป็ นที่หลบ
ซ่อนของสัตว์ป่าได้อย่างดีและหลังจากได้ประกาศเป็ นพืน้ ที่เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าแล้วมีเจ้าหน้าที่ด่าเนินการป้องกันและปราบปรามการล่าสัตว์ป่าจึง
ขยายพันธุไ์ ด้เร็วขึน้ งานสารวจสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง พบว่าในภูหลวงมีสตั ว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น ช้างป่ า กวาง เก้ง เลียงผา
หมี ค่าง ชะนี กระจง อีเห็น ชะมดไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกที่สวยงามอีกหลายชนิด รวมทัง้ เต่าปูลซู ่งึ เป็ นพันธุป์ ระหลาดที่หายากชนิดหนึ่งของไทย ตลอด
ระยะทางเดินป่ าจะมีรอยเท้าและร่องรอยของสัตว์ป่าเหล่านีป้ รากฏให้เห็นอยู่เสมอ
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ที่มา : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดเลย 7 ที่มา : เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าภูหลวง

สัตว์ป่าที่สาคัญในพืน้ ที่
เลียงผา เป็ นสัตว์ป่าสงวนที่พบเพียงชนิดเดียวในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูหลวง พบได้ทาง
ทิศตะวันออกจนถึงทิศใต้ ของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า
ภูหลวง บริเวณหน่วยพิทกั ษ์ป่าโคกนกกระบา หน่วยพิทกั ษ์ป่านา้ จันทร์ หน่วยพิทกั ษ์ป่าโหล่นแต้ พบว่า
เป็ นพืน้ ที่หากินและเส้นทางเดินหากิน พบได้ทงั้ เห็นตัว รอยเท้าและมูลทัง้ เก่าและใหม่
ช้างป่ า ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูหลวง พบการกระจายหากินของช้างป่ าทั่วพืน้ ที่เขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ป่าภูหลวง จากสถานีวิจยั สัตว์ป่าภูหลวง ส่านักงานเขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่า โครงการอาหาร
ช้างป่ าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ หน่วยพิทกั ษ์ป่าโคกนกกระบา หน่วยพิทกั ษ์ป่าโหล่นแต้
หน่วยพิทกั ษ์ป่าเลยน้อย หน่วยพิทกั ษ์ป่านา้ ไค้ หน่วยพิทกั ษ์ป่านา้ ค้อ หน่วยพิทกั ษ์ป่าห้วยหินลับ และ
หน่วยพิทกั ษ์ป่าขุนเลย พบได้ทงั้ เห็นตัว รอยตีน และกองมูลทัง้ เก่าและใหม่ทุกเดือน มีจานวนประชากร
ช้างในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูหลวงประมาณ 186 ตัว

แหล่งน้าทีส่ าคัญ 8
จังหวัดเลยมีพนื ้ ที่การเกษตร 2,601,573 ไร่ ได้รบั การพัฒนาเป็ นพืน้ ที่ชลประทานแล้วในเขตพืน้ ที่ส่งนา้ ของโครงการชลประทานขนาด
กลางและขนาดเล็ก รวมพืน้ ที่ชลประทาน จานวน 256,746 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 9.87 ของพืน้ ที่การเกษตรทัง้ หมด เป็ นแล่งนา้ ที่ สร้างขึน้ และแหล่งนา้ ที่
เกิดเองตามธรรมชาติ โดยมีการปรับปรุ งเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม รวมจานวน 3,110 แห่ง และเป็ นงานที่กรมชลประทานดาเนินการ 306 แห่ง และ
เป็ นพืน้ ที่นอกเขตชลประทาน จานวน 2,344,827 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 89.82 ของพืน้ ที่การเกษตรทัง้ หมด
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ที่มา : โครงการชลประทานเลย

โครงสร้างพืน้ ฐาน

ไฟฟ้ า9

1. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้ าใช้ และไม่มีไฟฟ้ า จาแนกเป็ นรายอาเภอ

2. จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ าและปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ าแต่ละปี

ประปา 10
จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
แม่ข่าย/หน่วยบริการ

กาลังผลิต(ลบ.ม./ชม.)

แม่ข่ายเลย

ผูใ้ ช้นา้ (ราย)

1,100

18,146

หน่วยบริการปากห้วย-ปากคาน

50

1,501

หน่วยบริการอาฮี

30

618

แม่ข่ายวังสะพุง

330

7,299

หน่วยบริการเอราวัณ

20

370

หน่วยบริการหนองหิน

40

220

หน่วยบริการนาดอกไม้

20

123

แม่ข่ายด่านซ้าย

130

2,985

หน่วยบริการภูเรือ

50

1,135

หน่วยบริการนาแห้ว

50

507

230

5,204

หน่วยบริการบ้านธาตุ

80

1,671

หน่วยบริการปากชม

50

1,286

2,180

38,766

แม่ข่ายเชียงคาน

รวม

โทรศัพท์11
โทรศัพท์ : จานวนชุมสาย 78 ชุมสาย
อินเทอร์เน็ต : จานวนชุมสาย 186 ชุมสาย
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จานวนเลขหมาย 30,054
จานวนผูใ้ ช้บริการ 7,400
จานวนเลขหมาย 27,024
จานวนผูใ้ ช้บริการ 10,804

เลขหมาย
เลขหมาย
เลขหมาย
เลขหมาย

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย,10 ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ,11 ที่มา : บ.ทีโอที จากัด (มหาชน),

การคมนาคมและขนส่ง13

1.
2.
3.

การเดินทางสู่จงั หวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไม่มีเส้นทางรถไฟ
ทางบก มีทางหลวงสายสาคัญ ได้แก่
เส้นทาง กรุ งเทพฯ – ชัยภูมิ – เลย ระยะทาง
567
เส้นทางกรุ งเทพฯ – ขอนแก่น – เลย ระยะทาง
755
เส้นทางกรุ งเทพฯ – เพชรบูรณ์ – เลย ระยะทาง
520

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

เส้นทางคมนาคม
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
มีหมวดทางหลวงจานวน 6 หมวดทางหลวง รับผิดชอบ 17 สายทาง 24 ตอนควบคุม รวมความยาว 610.469 กิโลเมตร แยกเป็ น
2 ช่องจราจร จานวน 500.022 กิโลเมตร แยกเป็ น 4 ช่องจราจร จานวน 102.952 กิโลเมตร เป็ น 5 ช่องจราจร จานวน 0.600 กิ โลเมตร
เป็ น 6 ช่องจราจร จานวน 5.865 กิโลเมตร และ 8 ช่องจราจร จานวน1.030 กิโลเมตร ทางจักรยาน จานวน27.200 กิโลเมตร
มีทางหลวงสายหลัก จานวน 4 สายทาง
1. ทล. 21 ตอน ภูสวรรค์ – เลย ระหว่าง กม.392+874 - กม.412+874 ระยะทาง 20.000 กม.
2. ทล. 201 ตอน ผานกเค้า – เชียงคาน ระหว่าง กม.266+456 – กม395+199 ระยะทาง 128.743 กม.
3. ทล. 210 ตอน วังสาราญ – วังสะพุง ระหว่าง กม.94+048 – กม.118+908 ระยะทาง 24.860 กม.
4. ทล. 211 ตอน ห้วยเชียงดา – เชียงคาน ระหว่าง กม.112+000 – กม.184.360 ระยะทาง 72.360 กม.

แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) มีจานวน 5 หมวดทางหลวง ควบคุมพืน้ ที่ 6 อาเภอ รับผิดชอบ 15
สายทาง ความยาว 525.854 กิโลเมตร
โดยแยกเป็ น - 2 ช่องจราจร
- 3 ช่องจราจร
- 4 ช่องจราจร
- 6 ช่องจราจร

จานวน 494.147 กิโลเมตร
จานวน 11.457 กิโลเมตร
จานวน 17.474 กิโลเมตร
จานวน 2.776 กิโลเมตร

สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย

ทางน้า การคมนาคมทางนา้ ได้แก่
แม่น้าโขง ท่าเรือในแม่นา้ โขงมีท่ขี นถ่ายสินค้า 2 แห่ง เป็ นท่าเรือขนถ่ายสินค้ากับ ประเทศ สปป.ลาว
1. ท่าเรือเชียงคาน อาเภอเชียงคาน
2. ท่าเรือบ้านคกไผ่ อาเภอปากชม
ท่าเรือทัง้ 2 แห่งอยู่ในการกากับของด่านศุลกากรเชียงคาน
แ ม่ น้ า เ หื อ ง มี เ รื อ โ ด ย ส า ร ที่ บ้ า น ห น อ ง ผื อ บ้ า น ป า ก ห้ ว ย ต า บ ล ห น อ ง ผื อ อ า เ ภ อ ท่ า ลี่ ปั จ จุ บั น
มีสะพานข้ามแม่นา้ เหือง จานวน 1 แห่ง คือ สะพานมิตรภาพนา้ เหือง ไทย – ลาว ที่บา้ นนากระเซ็งตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ ตรงข้าม บ้านเมืองหมอ
เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว

ทางอากาศ 13
กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎโกระทรวง กาหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากรทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และ ด่านศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๖๐ ตอนที่ ๗ ก ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗ ก วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
กาหนดให้สนามบินเลย จังหวัดเลย เป็ นสนามบินศุลกากร เพื่อให้เป็ นที่นาของเข้าหรื อส่ งของออก หรื อสาหรั บส่ งของออกซึ่งของ
ที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท ท่าอากาศยานเลยมีขนาดทางวิ่ง 2,100 x 45 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินBoeing 737
และ Airbus 320 ได้ และลาดจอดอากาศยานอากาศยานสามารถจอดเครื่องบิน Boeing หรือ Airbus 320 พร้อมกันได้จานวน 2 ลา ปั จจุบันท่า
อากาศยานเลยมีสายการบินพาณิชย์ทาการบินขึน้ ลง จานวน 2 สายการบินคือสายการบินนกแอร์(Nok Air)และสายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air
Asia) เปิ ดทาการบินทุกวัน

300000

สถิตจิ านวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกจังหวัดเลย ปี
2556 - 2560
261,280 คน

270,284 คน

234,419 คน

250000
200000
150000
100000
50000

41,894 คน

55,478 คน

0
ปี 2556
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ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ที่มา : แขวงการทางเลย ที่ 1, แขวงการทางเลย ที่ 2 ด่านซ้าย, สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย, ท่าอากาศยานเลย

