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สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ 

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
สืบเนื่องจากมีพ่อค้าจากตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางจากตรังกานูด้วยเรือสําเภา

บรรทุกสินค้า ประเภท ถ้วย ชาม สังคโลก และอ่ืน ๆ โดยเดินเรือทางทะเลอันดามัน เข้าสู่จังหวัดนราธิวาส 
ผ่านแม่น้ําบางนราเข้าคลองยะกัง เพ่ือถ่ายสินค้า หลังจากนั้น ได้เดินทางผ่านแม่น้ําบางนราตอนล่างเข้าสู่บ้าน
กาแนะ หมู่ท่ี 3 ในปัจจุบัน และผ่านเข้าคลองเล็กๆ พอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเป็นคลองตัน      
คนท่ีอยู่หัวเรือได้ตะโกนบอกว่า “กลัว” เป็นภาษามาเลย์ ซึ่งหมายความว่า ออก ต่อมาได้เพ้ียนมาเป็น            
กลูวอหรือกะลุวอ ในปัจจุบันนี ้
  องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ เดิมเป็นสภาตําบลกะลุวอ  ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เม่ือวันท่ี               
23  กุมภาพันธ์  2540   

ตําบลกะลุวอเป็นหนึ่งในเจ็ดตําบลของอําเภอเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอเมือง
นราธิวาส ห่างจากท่ีว่าการอําเภอเมืองนราธิวาสประมาณ 15 กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอตั้งอยู่ท่ี 
เลขท่ี 4/6 หมู่ท่ี 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ  ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

อาณาเขตพ้ืนท่ี  75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  46,597 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ดังนี ้

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตําบลกะลุวอเหนือ   อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศใต้ติดต่อกับ   ตําบลมะรือโบออก   อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลไพรวัน   อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ตําบลลําภูและตําบลบางปอ  อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

แผนท่ีตั้งและอาณาเขตตําบลกะลุวอ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและป่าไม้ (ป่าพรุเสม็ด) เป็นส่วนใหญ่ มีท่ีราบลุ่มทุ่งนา  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศเป็นแบมรสุมเขตร้อนมี 2 ฤดู คือ 
   1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  - เดือนเมษายน 
   2.ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคมของปีถัดไป 

1.4  ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเป็นดินทราย ดินป่าพรุมีน้ําท่วมขังและเปรี้ยวฝาด  

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ําประกอบด้วย 
   -ห้วย/ลําธาร/หนอง/บึง 2   แห่ง  
   -คลอง   2   แห่ง      
  -อ่างเก็บน้ํา  2   แห่ง    
   -คลองชลประทาน     1   แห่ง 
   -บ่อบาดาลสาธารณะ 1   แห่ง    
   -ประปาหมู่บ้าน 8   แห่ง 

-แหล่งน้ําธรรมชาติ       1   แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนท่ีของตําบลกะลุวออุดมไปด้วยไม้มีค่า เช่น แดงว่านไก่แดง ข้าหลวงหลังลาย หวาย   

ดาหลา  วนิลา  ปาล์มบังสูรย ์ และหมาก 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
จํานวนหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ                            

จํานวน   8หมู่บ้าน   ได้แก่ 
หมู่บ้าน ช่ือผู้นําหมู่บ้าน ตําแหน่ง 

หมู่ท่ี 1 บ้านยาบี นายอับดุลตอเละ  ยูนุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1  
หมู่ท่ี 2 บ้านกําแพง นายอรรถชัย  กาญจนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 3 บ้านกาแนะ นายกูอารมัน  ตูแวดอเล๊าะ กํานันตําบลกะลุวอ 
หมู่ท่ี 4 บ้านกูแบสาลอ นายรอสาลี  หะยีเปาะแต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 4  
หมู่ท่ี 5 บ้านจาเราะสะโต นายวีรยุทธเจะปอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 6 บ้านโคกศิลา นายการียา  ป ิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 7 บ้านรอตันบาตู นายอัซมิงดือราแม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 
หมู่ท่ี 8 บ้านกาโมแร นายมหามาตร์รอยาลี  สะอะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8  
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2.2  การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง 
 -เขตเลือกตั้งท่ี  1 หมู่ท่ี  1  บ้านยาบี     
 -เขตเลือกตั้งท่ี  2 หมู่ท่ี  2  บ้านกําแพง   
 -เขตเลือกตั้งท่ี  3 หมู่ท่ี  3  บ้านกาแนะ 
 -เขตเลือกตั้งท่ี  4 หมู่ท่ี  4  บ้านกูแบสาลอ  
 -เขตเลือกตั้งท่ี  5 หมู่ท่ี  5  บ้านจาเราะสะโต  
 -เขตเลือกตั้งท่ี  6 หมู่ท่ี  6  บ้านโคกศิลา  
 -เขตเลือกตั้งท่ี  7 หมู่ท่ี  7  บ้านรอตันบาตู 
 -เขตเลือกตั้งท่ี  8 หมู่ท่ี  8  บ้านกาโมแร 

 รายละเอียดนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ประกอบด้วย 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ 
  1.  นาย มูหามะอาสมี    เจะเตะ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

2.  นายแวอาแซ  สือแม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
3.  นาย ฮานาฟี อาแว  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.  นายอับดุลยาเลย ์ ยูโซะ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอ 
  1.  นายแดง                ยะทัง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

2.  นายอาฟันดี เซะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
3.  นายมูหามะอานูวา    ตะโละดิง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
4.  นายอภิสิทธิ์            มามะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
5. นายมนาเซร ์  มูซอ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
6. นายมะดารี            เจ๊ะมะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 

  7. นายอับดุลมายิ มูดอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
8. นายหามิ  อาแว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8  

3. ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
จํานวนประชากรในตําบลกะลุวอ  ประชากรท้ังสิ้น  11,630คน แยกเป็นชาย 6,241คน  

หญิง 5,389คน  จํานวน  3,537  ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือน 24 ตุลาคม2564) 
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หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จํานวนคน(ชาย) จํานวนคน(หญิง) จํานวนคนรวมท้ังสิ้น จํานวนครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บ้านยาบ ี
บ้านกําแพง 
บ้านกาแนะ 
บ้านกูแบสาลอ 
บ้านจาเราะสะโต 
บ้านโคกศิลา 
บ้านรอตันบาต ู
บ้านกาโมแร 

847 
353 
462 
1,980 
694 
704 
827 
371 

954 
353 
518 
796 
732 
716 
935 
385 

1,801 
706 
980 
2,776 
1,429 
1,420 
1,762 
756 

393 
234 
233 
1,352 
394 
358 
426 
147 

รวมท้ังสิ้น 6,241 5,389 11,630 3,537 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  121  คน/ตร.กม.  โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และ

นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 10 % 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   6    แห่ง 
   1. โรงเรียนบ้านยาบี    หมู่ท่ี  1 
   2. โรงเรียนบ้านกําแพง    หมู่ท่ี  2 
   3. โรงเรียนบ้านกาแนะ    หมู่ท่ี  3 
   4. โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ หมู่ท่ี  4 
   5. โรงเรียนบ้านโคกศิลา   หมู่ท่ี  6 
   6. โรงเรียนบ้านไร่พญา    หมู่ท่ี  7 (ขยายโอกาส) 
  - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1  แห่ง  คือ 
   1. โรงเรียนอัลซูลามียะห์อัลยาตูดีนียะห์ (บ้านยาบ)ี 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2แห่ง 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ หมู่ท่ี  4 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู       หมู่ท่ี  7 
  - ศูนย์อบรมจริยธรรมประจําหมู่บ้าน (โรงเรียนตาดีกา)     10   แห่ง 
   1. โรงเรียนตาดีกาบ้านยาบ ี  หมู่ท่ี  1 
   2. โรงเรียนตาดีกานูรูลเตาเฟก  หมู่ท่ี  1  
   3. โรงเรียนตาดกีานูรูลอามีน  หมูท่ี  3 
   4. โรงเรียนตาดีกาดารุลคอยรียะห ์          หมู่ท่ี  3 
   5. โรงเรียนตาดกีารอฏฏอตุลดีนียะห ์ หมู่ท่ี  4 
   6. โรงเรียนตาดีกามุสตากาเร็ม  หมู่ท่ี  5 
   7. โรงเรียนตาดีกาดารุลสลาม  หมู่ท่ี  6 
   8. โรงเรียนตาดีกาปอเนาะโคกศิลา หมู่ท่ี  6 
   9. โรงเรียนตาดกีานูรุดดีน   หมู่ท่ี  7 
   10. โรงเรียนตาดีกาดารุลเราะห์มาน หมู่ท่ี  8 
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- โครงการพระราชดําริ  8โครงการ  คือ 
   1. โครงการอ่างเก็บน้ําใกล้บ้าน 
   2. โครงการศิลปะชีพจักสานย่านลิเภา 
   3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ม.4บ้านกูแบสาลอ 
   4. โรงเรียนบ้านโคกศิลา(โรงเรียนในโครงการพระราชดําร)ิ 
   5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต ้

6. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาส  
   7. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําร(ิโคกปาฆาบือซา) 
   8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ หมู่ท่ี 7 บ้านรอตันบาต ู

4.2  สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน2   แห่ง 

   1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะลุวอตั้งอยู่หมู่ท่ี 7 บ้านรอตันบาตู  
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโคกศิลา ตั้งอยู่หมู่ท่ี 6 บ้านโคกศิลา 

4.3หน่วยความม่ันคงในพื้นท่ี 
 -กรมทหารราบท่ี 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา 
 -ชดุรักษาความปลอดภัยประจําตําบล ( ชคต. ตําบลกะลุวอ ) 

4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลเบ้ียยังชีพ -ผู้สูงอาย ุ จํานวน 927 คน   

     -ผู้พิการ  จํานวน314 คน 
     -ผู้ป่วยโรคเอดส ์ จํานวน 3 คน  
 หมายเหตุ ท่ีมา : กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลกะลุวอสิงหาคม  2564 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  - ถนนสายหลักมี  2สาย  คือ 
   1.  ถนนสายบ้านค่าย-ศาลาใหม่  2.  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ 
  - ถนนสายรองมี  4หลัก  คือ 
   1. ถนนกําแพง – ยาบ ี   2. ถนนจาเราะสะโต – สะปอม 

3. ถนนจาเราะสะโต – โคกสยา  4. ถนนกูแบสาลอ– สะปอม 

  5.2  การไฟฟ้า 
  มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  จํานวน  3,446ครัวเรือน 
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5.3  การประปา 
ระบบประปาหมู่บ้าน  จํานวน   6   แห่ง   คือ 

   หมู่ท่ี  1  บ้านยาบ(ีใช้การไม่ได)้ 
หมู่ท่ี  2  บ้านกําแพง 
หมู่ท่ี  4  บ้านกูแบสาลอ 

   หมู่ท่ี  5  บ้านจาเราะสะโต                            
หมู่ท่ี  6  บ้านโคกศิลา 
หมู่ท่ี  7  บ้านรอตันบาต ู

 5.4  โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใชเ้ป็นส่วนใหญ ่

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ได้แก่ ไปรษณีย์นราธิวาส  ตั้งอยู่ ตําบลบางนาค  อําเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากตําบลกะลุวอ  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตรอาชีพทางการเกษตร -ทํานา 

-ทําสวน 
-ปลูกพืชผัก พืชไร ่

 พื้นท่ีทํานาปีท้ังหมด  1,982 ไร่   

 เนื้อท่ีนา(จริง)     161  ไร ่

 เนื้อท่ีนาร้าง    1,821    ไร ่

 ไม้ผล 
เนื้อท่ีปลูกไม้ผลท้ังหมด 569      ไร ่

  ลองกอง           173      ไร ่
   มังคุด  143      ไร ่
   เงาะ    60      ไร ่
  สละ    41      ไร ่
  ทุเรียน    32      ไร ่
   ไม้ผลอ่ืนๆ  120     ไร ่
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 ไม้ผลยืนต้น 
เนื้อท่ีปลูกไม้ยืนต้นท้ังหมด   10,881ไร ่

  ยางพารา       9,907    ไร ่
  มะพร้าว           257    ไร ่
  ปาล์มน้ํามัน  400    ไร ่
   ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ          317    ไร ่

 เนื้อท่ีปลูกพืชไรท้ั่งหมด           84    ไร ่

 เนื้อท่ีปลูกพืชผักท้ังหมด342    ไร ่

 เนื้อท่ีอ่ืน ๆ                   370    ไร ่

 6.2  การปศุสัตว์ 
  ตําบลกะลุวอ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค แพะและเป็ด ในทุกหมู่บ้านของตําบล                
กะลุวอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

6.3  การท่องเท่ียว 
  -อ่างเก็บน้ําใกล้บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านยาบ ี

 -สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต ้ หมู่ท่ี 5 บ้านจาเราะสะโต 
  -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ หมู่ท่ี 7 บ้านรอตันบาต ู

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   ตําบลกะลุวอ มีศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ีโดยการรวมกลุ่มของ
ประชาชนแยกเป็น 1.ศูนย์กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตําบลกะลุวอจํานวน 1 กลุม่ 

2. กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านกําแพง จํานวน 1 กลุ่ม 
3.กลุ่มสตรีหรือกลุ่มอาชีพมี 8 กลุ่ม 

31. กลุ่มกะหรี่ปั๊ปหมู่ท่ี 1 
3.2 กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร่ หมู่ท่ี 2 
3.3 กลุ่มจักสานใบลาน หมู่ท่ี 8 
3.4 กลุ่มจักสานใบลานบ้านกําแพง 
3.5 กลุ่มถ่ัวค่ัวสมุนไพร่หมู่ท่ี 3 
3.6 กลุ่มทําขนมหวานอาเกาะ หมู่ท่ี 7 
3.7 กลุ่มปลูกผักและแตงโมหมู่ท่ี 6 
3.8 กลุ่มทอผ้า หมู่ท่ี 5 
3.9 กลุ่มกระจูดหมู่ท่ี 5 
3.11 กลุ่มกระจูดหมู่ท่ี 1 

4.กองทุนหมู่บ้าน (เบี้ยล้าน) บ้านกําแพงจํานวน 1 หมู่ 
5.กองทุนชาปนกิจหรือ ซาแระกะห์จํานวน 8 หมู่บ้าน 
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6.3แรงงาน  
อาชีพ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนยางพารา ทํานาข้าวและปลูกไม้ผล  

ร้อยละ  20 ประกอบอาชีพ รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และใกล้เคียงและประเทศ
มาเลเซีย ร้อยละ  7  ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  3 ประกอบอาชีพรับราชการและอ่ืน ๆ 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี ้

- มัสยิด  จํานวน10แห่ง  ได้แก่  
1. มัสยิดบ้านยาบ ี  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  1บ้านยาบ ี
2. มัสยิดนูรูลเตาเฟก  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  1  บ้านยาบ(ีบาโงแคและ) 

    3.  มัสยิดกาแนะ   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  3  บ้านกาแนะ 
    4.  มัสยิดดาริลคอยรียะห ์ ตั้งอยูห่มู่ท่ี  3   บ้านกาแนะ 
    5.  มัสยดิดารุสนาอีม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  4  บ้านกูแบสาลอ 
    6.  มัสยิดมุสตากาเร็ม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  5  บ้านจาเราะสะโต 
    7.  มัสยิดดารุลสลาม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6  บ้านโคกศิลา 
    8.  มัสยิดปอเนาะโคกศิลา ตั้งอยูห่มู่ท่ี  6  บ้านโคกศิลา 
    9.  มัสยิดนูรูลอิสลาม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  7บ้ารอตันบาต ู
    10. มัสยิดอัลเราะห์มาน  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8บ้านกาโมแร 

ช่ือมัสยิด ท่ีตั้ง รายช่ือผู้นําศาสนา 
1.มัสยิดบ้านยาบ ี
ตาดีกาบ้านยาบ ี
 

หมู่ท่ี  1บ้านยาบ ี อีหม่ามนายเจะอารง เจะเละ 
คอเต็บนายอับดุลมาเซร์โซะเลาะ 
บิหลั่น   นายฮารง     อาแว 

2.มัสยิดนูรูลเตาเฟก 
ตาดีกานูรูลเตาเฟก 

หมู่ท่ี  1บ้านยาบ ี
            (บาโงแคและ) 

อีหม่ามนายยา     มามะ 
คอเต็บนายแวซอและ    ดอเลาะ 
บิหลั่นนายอับดุลเลาะ  สาแม 

3.มัสยิดกือแนะ 
ตาดกีานูรูลอามีน 

หมู่ท่ี  3  บ้านกาแนะ อีหม่ามนายสือมาแอ  ดอเลาะ 
คอเต็บนายซอแหละ  เจะหมิ 
บิหลั่น  นายการียา    เวาะเจ 

4.มัสยิดดาริลคอยรียะห ์
   ตาดีกาดารุลคอยรียะห ์

หมู่ท่ี  3  บ้านกาแนะ 
              (บาโย) 

อีหม่ามนายสักรี   เจะแว 
คอเต็บนายซุลกิฟลี   บูกุ 
บิหลั่น   นายมาหามะรูดี    เซะ 

5.มัสยิดดารุสนาอิม 
   ตาดีการอฏฏอตุล 
ดีนียะห ์

หมู่ท่ี  4  บ้านกูแบสาลอ อีหม่าม  นายมาหะมะรอแปอิง  หะยีอาแว 
คอเต็บนายหมะ     เละดุวี 
บิหลั่น  นายมาฮาดี  มามะ 

6.มัสยิดมุสตากาเร็ม 
   ตาดีกามุสตากาเร็ม 

หมู่ท่ี  5  บ้านจาเราะสะโต อีหม่ามนายอาหามะ   อีแต 
คอเต็บ  นายดือราแมจ ิ
บิหลั่นนายมะยากีสาเมาะ 
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7.มัสยิดดารุลสลาม 
   ตาดีกาดารุลสลาม 
 

หมู่ท่ี  6  บ้านโคกศิลา อีหม่ามนายอาแว   เล็งฮะ 
คอเต็บนายแวดอแมแวฮามะ 
บิหลั่นนายมะยูกี       ยูโซ๊ะ 

8.มัสยิดปอเนาะโคกศิลา 
   ตาดีกาปอเนาะโคกศิลา 

หมู่ท่ี  6  บ้านโคกศิลา อีหม่ามนายขาเดร์เจ๊ะน๊ะ 
คอเต็บนายวีซานาวี   เจ๊ะแล๊ะ 
บิหลั่นนายมะกะตา   กามา 

9.มัสยิดนูรูลอิสลาม 
ตาดีกานูรุดดีน 

หมู่ท่ี  7บ้ารอตันบาต ู อีหม่ามนายนาวีย์อาแว 
คอเต็บนายกอเละ     เจะอีซอ 
บิหลั่นนายสักรี     หะยีและ 

10.มัสยิดอัลเราะห์มาน 
ตาดีกาดารุลเราะห์มาน 

หมู่ท่ี  8บ้านกาโมแร อีหม่ามนายดือราแมสะอะ 
คอเต็บนายมะรอเซะ     หาโล๊ะ 
บิหลั่นนายอับดุลอาซิ    เจ๊ะเกาะอูเซ็ง 

- วัด  จํานวน2แห่ง  ได้แก่ 
- วัดกําแพง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2บ้านกําแพง 
- วัดเขานาคา ตั้งอยูห่มู่ท่ี 5บ้านจาเราะสะโต 

วัด/สํานักสงฆ์ ท่ีตั้ง รายช่ือผู้นําศาสนา 
1.วัดกําแพง  
 

หมู่ท่ี 2 พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล 
เจ้าอาวาสวัดกําแพง 

2.วัดเขานาคา 
 

หมู่ท่ี 5 พระครูพิพัฒนบุญเขต 
เจ้าอาวาสวัดขานาคา 

7.2ประเพณีและงานประจําปี 
❖งานประเพณีทางศาสนาอิสลามของตําบลกะลุวอ  ได้แก ่

-ประเพณีการจัดทําสุนัต  
-ประเพณีงานวันเมาลิด 

   -ประเพณีงานวันอาซูรอ   
   -ประเพณีวันรอมฏอน (การถือศีลอด) 

❖งานประเพณีทางศาสนาพุทธของตําบลกะลุวอ  ได้แก ่
 -ประเพณีลากพระ 
 -ประเพณีลาซัง 
 -ประเพณีเดือนสิบ 
 -ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 -ประเพณีวันลอยกระทง 
 -ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอาย ุ

   - ประเพณีสงกรานต์       
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

  -ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
-ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน(ดีเกฮูล)ู 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน(ซีละ) 
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน(ว่าว) 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   -ผลิตภัณฑ์กระจูด 
   -กลุ่มจัดทํากระเป๋าผ้า 
   -กลุ่มเซรามิก 
   -กลุ่มทําขนมอาเกาะ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1  น้ํา ในพ้ืนท่ีติดกับแม่น้ําบางนรา 
 8.2  ป่าไม้ ในพ้ืนท่ีติดป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสํานัก  

8.3  ภูเขา ในพ้ืนท่ีมีภูเขาล้อมรอบหมู่ท่ี  3,4,5,7.8 


