
ข้อมูลจังหวัด (ด้านการเกษตร) 
 

 
 

 

ด้านการเกษตร 
 

จังหวัดเลย มีพ้ืนทีป่ลูกพืชทั้งสิ้น 2,667,203 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (7,140,382 ไร่) การปลูกพืช
เศรษฐกิจ อย่างหลากหลายอาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำประหลัง ยางพารา และไม้ดอกไม้ประดับ     
ซ่ึงล้วนเป็นพืชสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน
การเกษตร ที่เน้นการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่าง
ชัดเจน โดยการพัฒนาการผลิตทั้งระบบในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านวิชาการและการจัดการในพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด 
ไดแ้ก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา 

สำหรับจุดแข็งของจังหวัดเลยมีสภาพอากาศเหมาะสมกับการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ยางพาราและพืชเมืองหนาว      
และที่ตั้งจังหวัดอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมมีความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่พ้ืนที่ราบ พ้ืนที่เชิงเขา พ้ืนที่สูง     
และมีแหล่งน้ำหลายสายที่เป็นน้ำต้นทุน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจำนวนมาก 

สินค้าเกษตรในจังหวัดเลยที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา 
แก้วมังกร สับปะรอ ไม้ดอกไม้ประดับ ปลาในกระชัง โคเนื้อ และเกษตรอินทรีย์ ในด้านของคุณภาพทางสังคมสถาบัน
เกษตรกรมีจำนวนมากและหลากหลาย 

 

สัดส่วนการใช้พื้นที่ปลูกพืช สามารถแยกได้ดังนี ้ 
พ้ืนที่ทำนา              พ้ืนที่ปลูก      435,751   ไร่  คิดเป็นร้อยละ 16.3 
พ้ืนที่ทำไร่            พ้ืนทีป่ลูก   1,091,034    ไร่  คิดเป็นร้อยละ 40.9 
พ้ืนที่ปลูกไม้ผล                   พ้ืนที่ปลูก      224,994    ไร่  คิดเป็นร้อยละ   8.4 
ไม้ยนืต้น                      พ้ืนที่ปลูก      850,143    ไร่  คิดเป็นร้อยละ  31.9 
พ้ืนที่ปลูกพืชผักและไม้ดอกไมป้ระดับ    พ้ืนที่ปลูก        41,049    ไร่ คิดเป็นร้อยละ      1.5 
พ้ืนที่ปลูกพืชฤดูแล้ง                  พ้ืนที่ปลูก        24,231    ไร่ คิดเป็นร้อยละ   0.9 
 

 
แผนภูมิแสดงเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรจำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี2561 
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อำเภอที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองเลย 363,677 ไร่ รองลงมาอำเภอปากชม 350,800 ไร่ 
อำเภอด่านซ้าย 335,615 ไร่ และน้อยที่สุดคืออำเภอภูกระดึง 71,719 ไร่  

 
พื้นที่เพาะปลูกพืชทางการเกษตร แยกรายอำเภอ ของจังหวัดเลย ปี 2562 

 

มูลค่าผลผลิตรวมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย ปี 2562 
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สรุปมูลค่าผลผลิตรวมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย ปี 2562  

 

หมายเหตุ : * หน่วยเป็น ก้อน 
                 ** หน่วยเป็น ต้น / ถุง  
 มูลค่าผลผลิตรวมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย ปี2562 ยางพารามีมูลค่า 6,147.29 ล้านบาท อ้อย
โรงงานมูลค่า 2,595.9 ล้านบาท มันสำปะหลังมูลค่า 2,518.6 ล้านบาท ข้าวมูลค่า 2,285.74 ล้านบาท ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์มูลค่า 2,336.05 ล้านบาท 
 

ตารางมูลค่าผลผลิตรวมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย ปี 2562 

กลุ่มพชื พ้ืนที่ปลูก (ไร่) พ้ืนที่เกบ็เกี่ยว (ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

1. ข้าวนาปีและข้าวไร่  435,751 430,053 168,086.3 2,285.04 

2. พืชไร่ 1,091,034 1,091,034 4,786,728.6 8,388.48 

3. พืชฤดูแล้ง (2559/60)  24,231 24,230 14,929.4 131.18 

4. ไม้ผลไม้ยืนต้น  224,994 171,342 195,162.2 4,228.54 

5. ยางพารา  850,143 649,732 289,013.2 7,492.87 

6. พืชผกั 41,049 41,049 60,020.2 1,266.82 

เห็ด* 4,200,000 4,200,000 1,238.9 165.99 

ไม้ดอกไม้ประดับ** 34,710,547 34,710,439 - 466.00 

รวมพื้นท่ี1-6 (ยกเว้น*,**) 2,667,203 2,407,439 5,513,939.9  

  รวมผลผลิต 5,515,178.9  

   รวมมูลค่า 24,424.92 
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ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต ข้าวนาปีและข้าวไร่ ปี2562 
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ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต พืชไร่ ที่สำคัญ ปี2562 

 
ตารางพ้ืนที่ปลูกและมูลค่าผลผลิต ข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง ปี2561/2562 
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การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดสัตว์เลี้ยง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา 

มะขามหวาน ลำไย คริสต์มาสและไมด้อกไม้ประดับกระถาง เป็นต้น 
 ข้าว  ข้าวนาปีและข้าวไร่ จังหวัดเลยจะเน้นการปลูกข้าวไว้เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเนื่องจากมีพ้ืนที่ราบ

ลุ่มจำนวนน้อย โดยเกษตรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวเหนียวเป็นหลักและปลูกข้าวเจ้าบ้างจำนวนเล็กน้อย ลักษระการทำนา
ข้าวของเกษตรกรจังหวัดเลยจะมี 2 ลักษณะคือ พ้ืนที่ที่อยู่ในที่ราบลุ่มเกษตรกรจะทำนาดำ ส่วนในพ้ืนที่ราบสูงในเขต
ภูเขาเกษตรกรจะปลูกข้าวไร่ พันธุ์ข้าวเหนียว ที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ๋ กข.6 กข.8 กข.10 เหนียวสันป่าตอง พันธุ์ ข้าวเจ้า 
ได้แก่ พันธุ์หอมดอกมะลิ และมะลิ 105 เป็นต้น ส่วนพันธุ์ข้าวไร่ ได้แก่ พันธุ์ซิวเกลี้ยง ซิวแม่จัน หางปลาไหล เจ้าฮ่อ 
สำหรบันาปรังนั้นมีพ้ืนที่ปลูกเพียงเล็กน้อยในเขตพ้ืนทีช่ลประทาน 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์เป็น
ภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบเชิงเขา เหมาะกับการปลูกข้าวโพดที่เพาะปลูกง่าย ในน้ำในปริมาณน้อย ประกอบกับตลาดมี
ความต้องการสูงส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมใช้ ได้แก่ พันธุ์ลูกผสม ซึ่ง
การปลูกจะเน้นในช่วงฤดูฝน จำนวน 2 รุ่น คือ ต้นฤดูฝน (ปลูกเดือนเมษายน - กรกฎาคม เก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม - 
พฤศจิกายน) และปลายฝน (ปลูกเดือนสิงหาคม – กันยายน เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม – มกราคม) ในปัจจุบันเกษตรกรได้
เริ่มให้ความสนใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา หรือข้าวโพดฤดูแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชลประทาน 

 มันสำปะหลัง  เป็นพืชไร่ที่เกษตรให้ความสนใจปลูกเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนแล้ง พันธุ์ที่นิยมปลูก
ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ระยอง 60 พันธุ์ CMR และพันธุ์อ่ืน ๆ เช่น ห้วยบง 60 อีเขียว ด้านการเก็บเกีย่วจะเริ่ม
เก็บเก่ียวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม เป็นต้นไป มีโรงแป้งมันสำปะหลังตั้งอยู่ในจังหวัดเลย 1 แห่ง ในเขตอำเภอเชียงคาน  

 อ้อยโรงงาน  เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกพืชหนึ่งของจังหวัดเลย แหล่งที่ปลูกหลักอยู่ในเขตอำเภอผา
ขาว วังสะพุง เอราวัณ หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง นาด้วง เป็นต้น พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ K 88-92 พันธุ์ 
K 90-77 พันธุ์กำแพงแสน ฤดูกาลเพาะปลูกมี 2 ช่วง คือ ต้นฝน (เขตชลประทานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน) 
และปลายฝน (เน้นการปลูกอ้อยข้ามแล้ง เดือนตุลาคม - ธันวาคม) การเก็บเกี่ยวจะเริ่มเมื่ออายุอ้อยได้ 10 – 12 เดือน 
ขึ้นอยู่กับพันธุ์อ้อย สภาพแวดล้อม และต้องรีบนำส่งโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ 2 แห่ง ใน
จังหวัดเลย เขตอำเภอวังสะพุง 

 ยางพารา  จังหวัดเลยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา พันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ RRIM 600 ประมาณ 90 % 
ของพ้ืนที่ นอกจากนั้นจะมีพันธุ์ RRIT 251 ประมาณ 2% ของพ้ืนที่ พันธุ์ BPM 24 ประมาณ 1% ของพ้ืนที่และพันธ์อ่ืน 
ๆ ประมาณ 1% ของพ้ืนที่ ระยะปลูกส่วนใหญ่ใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร หากเป็นพ้ืนที่ลาดชัน เกษตรกรจะทำแนวระดับ
และปลูกแบบขั้นบันได การตัดแต่งกิ่งและสร้างทรงพุ่ม มีการสร้างทรงพุ่มให้ต้นยางสูงจากพ้ืนดิน 2.5 เมตร เพ่ือเป็นหน้า
กรีด ส่วนที่สูงจากพ้ืนดิน 2.5 เมตรขึ้นไป จะทำการสร้างทรงพุ่มให้ต้นยางมีพ้ืนที่ใบเพ่ือสังเคราะห์แสงในปริมาณมากจะ
ทำให้ได้ผลผลิตสูง การกรีดยางพารา เกษตรกรใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน จำนวนที่กรีดเฉลี่ย 120 วันต่อปี การ
ขายมีท้ังขายในรูปยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย 

 มะขามหวาน  จังหวัดเลยมีความเหมาะสมในการปลูกมะขามหวาน ในอดีตจังหวัดเลยเป็นแหล่งปลูกมะ
จามหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่สถานการณ์ในปัจจุบันเกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานลงไปมากเนื่องจาก
ราคาตกต่ำ เกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทดแทน เช่น ยางพารา พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์สีทอง 
พันธุ์สีชมพู พันธุ์ประกายทอง และพันธุ์ขันตี เป็นต้น 



ข้อมูลจังหวัด (ด้านการเกษตร) 
 

 
 

 

ลำไย  จังหวัดเลยเป็นแหล่งปลูกลำไยที่สำคัญแหล่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสมพื้นทีป่ลูกมีศักยภาพ ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกลำไยกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอ 

ลิ้นจี่  เป็นผลกึ่งเมืองร้อน เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศหนาว ชอบดินร่วมซุย มีการระบายน้ำดี และ
ควรมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 400 เมตร ต้องการอากาศหนาวในช่วงออกดอก จังหวัดเลยเป็นจังหวัด
หนึ่งที่สามารถปลูกลิ้นจี่ได้ดีส่วนใหญ่จะนิยมปลูกกันมากท่ีอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้ายและอำเภอปากชม 

กล้วยน้ำว้า  จังหวัดเลยเป็นแหล่งปลูกกล้วยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะปลูกมาก
แถบอำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอท่าลี่และอำเภอเมืองเลย ส่วนใหญ่จะปลูกตามแนวที่ราบเชิงเขา ลักษณะการ
ปลูกเป็นทั้งพืชเชิงเดี่ยวและปลูกเป็นพืชแซมไม้ผลไม้ยืนต้น ซึ่งอยู่ระหว่างการรอรับผลผลิต เช่น การปลูกยางพาราและ
ปลูกกล้วยแซม ประโยชน์ที่ได้รับคือเป็นร่มเงาให้กับต้นยางพาราและเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็นรายเดือน ซึ่ง
กล้วยจะให้ผลผลิตเร็วให้ผลผลิตตั้งแต่กล้วยอายุ 8 เดือนเป็นต้นไป 

ขิง  จังหวัดเลยเป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากจังหวัดเลยมีสภาพพ้ืนที่
เป็นภูเขาสูง มีที่ราบเชิงเขาเหมาะกับการปลูกขิงอย่างมาก โดยพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอ
นาแห้ว พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ ขิงใหญ่ (ขิงหยวก/ขิงขาว) โดยฤดูกาลเพาะปลูกอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
ด้านการเก็บเกี่ยวมีทั้งแบบขิงอ่อน (เก็บเกี่ยวเมื่อขิงมีอายุได้ 4 – 6 เดือน ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน) และแบบขิงแก่ 
(เก็บเกี่ยวเมื่อขิงมีอายุ 10 – 12 เดือน ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) จุดอ่อนของการปลูกขิง คือ เป็นพืชที่ไม่สามารถ
ปลูกติดต่อในพ้ืนที่เดิมได้ต้องย้ายพื้นที่ปลูกใหม่ทุกปี เนื่องจากเกิดหาขิงเน่า  

ถั่วเหลือง เป็นพืชที่ปลูกง่ายใช้น้ำน้อย การเกาะปลูกมี 2 ฤดู คือ ถั่วเหลืองฤดูฝนซึ่งปลูกไว้เพ่ือทำพันธ์ปลูก
ในฤดูแล้ง และถั่วเหลืองฤดูแล้ง แต่เกษตรนิยมปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งมากกว่าถั่วเหลืองฤดูฝนเพ่ือช่วยในการปรับปรุง
บำรุงดิน พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ พันธุ์เชียงใหม6่0 สขจ.4 และสจ.5 ถั่วเหลืองฤดูฝนจะปลูกในสภาพไร่มีการไถพราวดินเหมือน
พืชไร่ทั่วไป ปลูกปลายฝน (ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน) และเก็บเกี่ยวต้นหนาว (ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม) 
ส่วนถั่วเหลืองฤดูแล้งจะปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จโดยการตัดตอซังไม่ไถพรวนดินแต่ใช้วิธีการหยอก ถั่วเหลืองตามตอซัง
ข้าว จะปลูกฤดูหนาว (ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม) จะเก็บเกี่ยวฤดูแล้ง (ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ) 

คริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับกระถาง  เป็นไม้ประดับที่ใบมีสีสันสวยงาม ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีชมพู 
และสีขาว ตามลักษณะของพันธุ์ และให้สีสันในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เนื่องจากสภาพอุณหภูมิต่ำช่วงแสง
สั้นกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน จงึเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตที่มีคุณภาพ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นแหล่งที่ผลิตคริสต์มาสที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ ประกอบกับพ้ืนที่มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพ้ืนที่อำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย เพราะมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 600 – 900 เมตร เป็นปัจจัย
สำคัญต่ออุณหภูมิและต่อแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของคริสต์มาสเกษตรกรนำมาเป็นกิจกรรมทางเลือกเป็น
อาชีพหลักเริ่มจากปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผลูกผลิตประมาณ 198 ราย และสามารถลดปัญหาการว่างงานใน
พ้ืนที่ให้มีงานทำตลอดปี และสร้างรายได้จำนวนมากกว่า 50,000 – 300,000 บาทต่อครัวเรือน/ปี และคิดเป็นรายได้รวม
หลายร้อยล้านต่อปี จุดแข็งในการพัฒนาเพราะเกษตรกรมีประสบการณ์และทักษะในการผลิตมาเป็นเวลานาน เกิด
เครือข่ายทางการตลาด มีการซื้อขายผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับตลอดปี ข้อจำกัดที่ต้องพัฒนาได้แก่การเพิ่มพูนวิชาการการ
ผลิตด้านการป้องกันกำจัดโรค เพราะมีการสะสมของเชื้อโรคและเกิดการระบาดของเชื้อเพ่ิมมากขึ้น การรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิต เพ่ือสร้างอำนาจการต่อรองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตและการตลาดเพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชน  


