
๗๗ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 

บ้านเลอตอ ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ละมาด จังหวัดตาก 
 
ประวัติความเป็นมา 
 หมู่บ้านเลอตอ มีช่ือท่ีมาจากในพื้นท่ีของหมู่บ้านมีหินขนาดใหญ่ 2 ก้อนซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านซึ่ง
ในภาษาท้องถิ่นชนเผ่ากะเหรี่ยงเรียกหินท่ีซ้อนทับกันว่า 
“เลอตอ” จึงเป็นท่ีมาของช่ือบ้านและหมู่บ้านเลอตอจนถึง
ในปัจจุบัน 
 จุดเด่นของหมู่บ้านเลอตอ (แบบสัมภาษณ์ผู้น า
ชุมชน) 
 ๑. เป็นหมู่บ้านท่ีสมเด็จพระเทพฯ ให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในเรื่องของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน และในเรื่องการศึกษาของเด็กภายใน
หมู่บ้าน 
 ๒. แหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ดี 
 3. ชาวบ้านมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็น
อย่างดี 
 4. ผู้น้าชุมชนเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนา
หมู่บ้าน 
 
สภาพทั่วไป 
 ขนาดและที่ต้ัง 
  พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอ อยู่ห่างจากอ้าเภอแม่
ระมาด 45 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตสลับถนนลูกรัง ใช้เวลาเดินทางจากอ้าเภอแม่ระมาดประมาณ 5 ช่ัวโมง และอีก
เส้นทางจากต้าบลแม่ต่ืนอ้าเภออมก๋อยใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง มีเนื้อที่ท้ังหมู่บ้านประมาณ 1,700 ไร่  
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมี
ความสูงเฉล่ียบริเวณกลางหมู่บ้านความสูง 900 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง  
 

ลักษณะดิน 
  พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอ มีลักษณะดินตะกอนไหล
ลงมากับน้้า สภาพพื้นท่ีท้าการเกษตรมีหินมาก และสภาพพื้นท่ีท้าการเกษตรเป็นท่ีลาดชันและท่ีราบ 
 
 
 

 



๗๘ 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอมีสภาพภูมิอากาศแบบ
มรสุมเขตร้อน ฝนจึงตกชุกเกือบท้ังปีคือประมาณ 8-9 เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงท่ีฝน
ตกชุกมาก มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33 องศาเซลเซียสช่วงเดือนเมษายน และอุณหภูมิต้่าสุดเฉล่ีย 
10 องศาเซลเซียสช่วงเดือนธันวาคม จ้านวนวันท่ีฝนตกประมาณ 3-5 วัน มีปริมาณน้้าฝนเฉล่ียตลอดปี 500-1,000 
มิลลิเมตร  
 
แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ทีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 8 สาย ได้แก่ 1. ห้วยเลอตอ 2. ห้วยขนุน 3. ห้วยทีโก 4. ห้วยทีลอเปอ 5. ห้วยที
ปอแนะโก 6. ห้วยพอเซมือโก  7. ล้าห้วยไม่มีช่ือ 8. ล้าห้วยไม่มี
ช่ือ 
  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้แก่ 1.ห้วย 2.น้้าฝน  
  แหล่งน้ าด่ืม ได้แก่ 1.ประปาภูเขา 
  แหล่งน้ าใช้ในครัวเรือน ได้แก่ 1.ประปาภูเขา 

 
 ป่าไม้ 
  พื้น ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอต้ังอยู่ในเขตป่า
สงวน คือ ป่าแม่ระมาด และอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเป็นป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าแดง ป่าโปร่ง ป่าดงดิบ ป่าสน มีป่าชุมชนของหมู่บ้าน 1 แห่ง พื้นท่ี 300 ไร่ 
 
 การคมนาคม 
  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นทีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านเลอตออยู่ห่างจากอ้าเภอ
แม่ระมาด เป็นระยะทาง 45 กิโลเมตร เป็นถนนถนนลูกรังและคอนกรีต สร้างโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ต่ืน ส่วน
ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง และมีถนนคอนกรีตยาวประมาณ 1,000 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง 
และอีกเส้นทางหนึ่งอยู่ห่างจากอ้าเภออมก๋อยเป็นระยะทาง 128 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 76 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 
52 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง 
 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
  ระบบไฟฟ้า มีไฟฟ้าเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เฉพาะบางครัวเรือน 
  ระบบชลประทาน มีน้้าระบบประปาภูเขา แหล่งน้้าท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค มีห้วยเลอตอใช้ 
    เป็นแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน 
    มีระบบส่งน้้าเพื่อการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภค (โดยกรมชลประทาน) 
  การส่ือสาร มีหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน  
 
 
 



๗๙ 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร พื้นท่ีศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน บ้านเลอ
ตอ อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหมู่บ้าน/ หมู่ที ่ เผ่า จ านวน จ านวน จ านวนประชากร 
หย่อมบ้าน   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

เลอตอ บ้านหลัก ๑๓ กะเหรี่ยง ๙๑    ๔๑๓ 
ห้วยสินาคี บ้านรอง ๘ กะเหรี่ยง ๔๒    ๑๙๘ 
ทีวะเบยทะ บ้านรอง ๑๐ กะเหรี่ยง ๔๓    ๒๔๖ 
วะกะเลโค๊ะ บ้านรอง ๑๓ กะเหรี่ยง ๕๔    ๒๔๗ 
ทุ่งต้นงิ้ว บ้านรอง ๗ กะเหรี่ยง ๕๘    ๒๔๔ 
ห้วยขนุน บ้านรอง ๑๓ กะเหรี่ยง ๔๒    ๑๙๐ 
วะเบยเด บ้านรอง ๑๓ กะเหรี่ยง ๓๓    ๑๔๐ 
ตะหย่าเด บ้านรอง ๑๓ กะเหรี่ยง ๑๖    ๗๐ 
เกร๊ะมอคี บ้านรอง ๑๓ กะเหรี่ยง ๓๓    ๑๖๔ 
เลผะสุคี (ห้วยผาด้า) บ้านรอง ๑๐ กะเหรี่ยง ๒๕    ๑๓๖ 
กล๊อหล่อเบลอ (เตอกรอเรอเบรอ) ๑๐ กะเหรี่ยง ๒๑    ๑๒๘ 
ห้วยโป่ง บ้านรอง ๑๐ กะเหรี่ยง ๘๒    ๓๗๘ 
ห้วยน้้าเย็น บ้านรอง ๑ กะเหรี่ยง ๑๗๒    ๕๒๙ 

รวม 712    3,083 
 
 ผู้น าชุมชน 
  นายพรชัย วสันต์ส้าราญ  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ต่ืน 
  นายส้าราญ อาชาประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
  นายสุบิน ดอยสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ต่ืน 
  นายทนง พินิจอาชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ต่ืน 
 
 
 



๘๐ 
 การศึกษา 
  พื้นท่ีศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอมี
ศูนย์การเรียน จ้านวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลอตอ จ้านวนครู ๑๓ คน โดยแบ่งเป็นครู 
ตชด. ๕ นาย ครูอัตราจ้าง ๕ คน (ครู สสท. ๓ คน, ครู อบจ. ๒ คน) และมีผู้ดูแลเด็ก ๒ คน มีจ้านวนนักเรียนท้ังหมด 
๑๗๙ คน โดยมีอาคารเรียน ๒ หลัง โดยมีเด็กนักเรียนจากบ้านอื่นมาเรียนในศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
เลอตอนี้ด้วย โดยเด็กนักเรียนจะพักท่ีบ้านพักท่ีทางศูนย์การเรียนจัดหาให้ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลอตอจ้านวน ๑ 
แห่ง มีครูพี่เล้ียง ๒ คน จ้านวนเด็กเล็ก ๔๓ คน 
 
 การสาธารณสุข 
  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข 
 

 
 การประกอบอาชีพ 
  อาชีพหลัก  ของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเพาะปลูกพืชหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวไร่ 
กาแฟอราบิก้า ไม้ผลไม้ยืนต้น ถ่ัวลิสง และอื่นๆ 
  อาชีพรอง  ได้แก่การเลี้ยง ไก่ สุกร โค และกระบือ 
  อาชีพเสริม ได้แก่การเลี้ยงช้างเพื่อจ้าหน่ายลูกในราคาตัวละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการแบ่งรายได้ตามจ้านวน
คนผู้ร่วมกันผสมพันธุ์และดูแลช้าง  
 
 รายได้ 
  พื้นท่ีศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ
ประชากรมีรายได้เฉล่ีย 25,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมีครัวเรือนท่ียากจนถึง 20 ครัวเรือน  

 
 การถือครองที่ดิน 
  ราษฎรในพื้นท่ีศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน
บ้านเลอตอมีพื้นท่ีท้ากินเป็นของตนเองโดยไม่ต้องเช่าจ้านวน 84 ครัวเรือน แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ท้ังหมด เป็นพื้นท่ีอยู่
อาศัย 25 ไร่ และพื้นท่ีท้านา 238  
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  เป็นพื้นท่ีเกษตร เป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พื้นท่ีป่าชุมชน พื้นท่ีอยู่อาศัย และท่ีต้ังของหน่วยงาน/องค์กร และ
ท่ีสาธารณะท่ัวไป 

 
 แหล่งเงินทุน 
  ประชากรบ้านเลอตอ ส่วนใหญ่อาศัยแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านเป็นทุนในการประกอบอาชีพ 
ก่อต้ังใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเงินทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมหลักเพื่อใช้ด้านการเกษตร โดยมี นายส้าราญ อาชา
ประดิษฐ์ เป็นประธานกลุ่ม 
 
 



๘๑ 
 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

  ๑. กลุ่มผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า 
  ๒. กลุ่มผู้ปลูกข้าวนาด้า  
  ๓. กลุ่มหัตถกรรมชุมชน 
  ๔. กลุ่มผู้ออมทรัพย์ด้วยกระบอกไม้ไผ่วันละบาท 
  ๕. กลุ่มสตรีบ้านเลอตอ มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกิจกรรมในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานศพ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิตทางการเกษตร 
  ๑. พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวนา ถ่ัวลิสง และอื่นๆ  
  ๒. ไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟอราบิก้า มะม่วง อโวกาโด พลับ ลูกเนียง  และอื่นๆ 
  ๓. ผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ได้แก่  ผักกาด พริก มะเขือ แตงกวา ถ่ัวฝักยาว และอื่นๆ 

 
 แหล่งท่องเที่ยว 
  บ้านเลอตอมีสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส้าคัญ 1 แห่ง คือ เลอตอ ซึ่งภาษากระเหรี่ยงหมายถึงก้อนหินท่ีทับซ้อน
กัน 
 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านเลอตอ 
  ๑. ปลูกป่าในเขตพื้นท่ีป่าชุมชน และก้าหนดเขตพื้นท่ีป่าชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  ๒. แนวกันไฟ 
  ๓. สร้างวัดเลอตอ 
  4. ท้าฝายชะลอน้้า 



๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปญัหา อุปสรรค และศักยภาพของบ้านเลอตอ 
 ปัญหา ของหมู่บ้านบ้านเลอตอ 
  1. ขาดความรู้ทางด้านการเกษตรเรื่องพืชท่ีจะสามารถน้ามาปลูกเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ชุมชน 

  2. ราคาผลผลิตตกต่้า ได้แก่ ข้าวโพด เนื่องจากในปีท่ีผ่านมาราคาผลผลิตตกต่้า 
  3. ขาดอาชีพหลังจากฤดูกาลเกษตร จึงต้องออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้าน 
  4. ถนนทางเข้าหมู่บ้านยังคมนาคมยากล้าบากท้าให้ในบางครั้งไม่สามารถน้าผลผลิตออกมาจ้าหน่ายยัง
ตลาดได้ 
  5. ขาดสุขอนามัยข้ันพื้นฐาน อาทิ ในบางครอบครัวยังไม่มีห้องน้้า (สุขา) ภายในบ้าน โดยครัวเรือนส่วน
น้อยท่ีจะมีห้องน้้าภายในบ้านเรือน 

 
 
 ความต้องการของหมู่บ้านบ้านเลอตอ 

  1. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  2. แท็งก์น้้าเพื่อกักเก็บน้้าใช้ในเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง 
  3. ช่วยซ่อมแซมและปรับปรุงถนนไปยังหมู่บ้าน 
  4. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ 

 



๘๓ 
 

ผู้ปฏบิัตงิาน 
 นายอุดม  พรหมตนั   ผู้จดัการโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
      เพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอยา่งยัง่ยืนบ้านเลอตอ 
 นายรังสมินัตุ์  หวัน่นะ   หวัหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
      เพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอยา่งยัง่ยืนบ้านเลอตอ 
 นายสมชาติ  ปิติแสงธรรม  ผู้ช่วยหวัหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
      เพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอยา่งยัง่ยืนบ้านเลอตอ 
 นายจะต๋ี  ปาหวา่   ผู้ช่วยหวัหน้าโครงการโครงการขยายผลโครงการหลวง 
      เพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอยา่งยัง่ยืนบ้านเลอตอ 
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แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ 
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืน้ทีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอ 

 


