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ด้านอุตสาหกรรม 
ในปี 2564 (13 สิงหาคม 2564) สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดเลย มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการสะสม จ านวนทั้งสิ้น 238 โรงงาน เงินลงทุนรวม 6,593,799,120 บาท และมีจ านวนคนงาน                    
รวม 3,880 คน ซึ่งในปี 2564 มีสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่ จ านวน 4 ราย                 
มีมูลค่าการลงทุนรวม 89,883,000 บาท แรงงานจ านวน 89 คน   

 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน จ านวนคนงาน 
2 25 153,785,117 122 
3  213 16,440,014,003 3,758 

รวม  238 16,593,799,120 3,880 

 
สรุปสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดเลย ได้แก่  

1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์ น้ านม สัตว์น้ า น้ ามันเกี่ยวกับพืชผัก 
ผลไม้ อาหารจากแป้ง น้ าตาล เกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ รวมถึงการท าน้ าแข็ง ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 
21 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 8,038,424,000 บาท จ านวนแรงงาน 1,017 คน  

2. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพารา ยางเครป ยางแท่ง และผลิตภัณฑ์    
แปรรูปจากยางพารา ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 21 โรงงานมูลค่าการลงทุน 1,998,908,500 บาท 
จ านวนแรงงาน 568 คน  

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืช ผลผลิตทางการเกษตร 
เมล็ดพืช หรือหัวพืช ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 79 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 713,084,600 บาท 
จ านวนแรงงาน 858 คน  

4. อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การย่อย บดหิน ห้องเย็น การขุดลอกกรวดทราย หรือดิน ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ าเสียกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังและกากมันส าปะหลัง               
มีจ านวน 28 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 529,700,103 บาท จ านวนแรงงาน 457 คน  

5. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การแปรรูปไม้ต่าง ๆ วงกบ ประตู หน้าต่าง 
ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 27 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 241,378,000 บาท จ านวนแรงงาน 185 คน  
 
ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม เงินลงทุนรวม 

(บาท) 
คนงาน จ านวนโรงงาน 

1 อุตสาหกรรมอาหาร  8,024,624,000 1,002 19 
2 อุตสาหกรรมยาง 1,987,608,500 559 17 
3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช 670,147,000 819 72 
4 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  529,700,103 457 27 
5 อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  223,695,000 174 26 
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ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนโรงงานและเงินทุน 5 ปี ย้อนหลัง (2560-2564) 
 

รายการ/ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 
จ านวนโรงงานจ าพวก 2 และ 3 480 475 253 238 
เงินลงทุน (ล้านบาท) 22,663,509,000 23,560,080,000 21,437,698,963 16,593,799,120 
จ านวนคนงาน (คน) 6,559 6,401 4,139 3,880 
 

 
อุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่ 

ในจังหวัดเลยมีแหล่งทรัพยากรแร่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 9 ชนิด คือ ถ่านหิน ทองค า ทองแดง เหล็ก       
แบไรต์ หินปูน เป็นต้น ซึ่งมีสถานประกอบการที่ท าเหมืองแร่ ดังนี้  

 
จ านวนเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดเลย 

 

ชนิดแร่ 
จ านวน 
(ราย ) 

จ านวน 
(แปลง) 

หมายเหตุ 

1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  9 14 เปิดท าการ 12 แปลง 6 ราย 

2. เหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต 1 1 ไม่มีการผลิตแร่ 
3. เหมืองแร่เหล็ก  6 8 เปิดท าการ 2 ราย 3 แปลง หยุด 4 ราย 5 แปลง 
4. เหมืองแร่แบไรต์  1 1 เปิดท าการ 
5. เหมืองแร่ทองค า  1 6 ไม่มีการท าเหมืองแร่  
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ปริมาณแร่อุตสาหกรรม 
 

ล าดับ รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1  แบไรต์ 2,087 1,089 1,180 1,075 3,149.26 
2  หินอุตสาหกรรม 7,226,545.84 7,554,810.03 4,153,467.40 3,795,057 7,879,692.47 
3  เหล็ก 33,763.40 101,000 135,411.22 51,121 211,648.63 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
 
 จะเห็นได้ว่าแร่อุตสาหกรรมของจังหวัดเลย มีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นทุกชนิดโดยเฉพาะแร่เหล็กมีปริมาณ
การผลิตที่ เพ่ิมขึ้นโดยในปี 2564 มีปริมาณการผลิต 211,648.63 เมตริกตัน เพ่ิมขึ้นจากปี  2563 ที่ผลิต                        
เพียง 51,121 เมตริกตัน คิดเป็นร้อยละที่ เพ่ิมขึ้น 314.01 เนื่องมาจากราคาซื้อขายที่สูงขึ้นจึงเป็นแรงจูงใจ                       
ในการผลิตแร่เหล็กในปริมาณมากข้ึน  
 
 
 


