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๑ 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

                   สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
  ๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้าน 
 

 ต าบลรือเสาะออก  เป็นต าบล ๑ ใน ๙ ต าบลของอ าเภอรือเสาะ ซึ่งมีอาณาเขตติดกับตัวอ าเภอมาก
ท่ีสุด และอยู่ไม่ไกลกับท่ีว่าการอ าเภอรือเสาะ   ช่ือต าบลเป็นช่ือเดียวกับช่ืออ าเภอ ซึ่งได้ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ตัวอ าเภอ จึงได้ช่ือว่า รือเสาะออก ซึ่งค าว่า “รือเสาะ” เป็นภาษามลายู   แปลว่า  ต้นสักน้ า เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิด
หนึ่ง ซึ่งมีในทางภาคใต้   ปัจจุบันยังมีให้เห็นกันอยู่  เช่น  ท่ีบ้านรือเสาะ ต าบลรือเสาะ และท่ีป่าพรุโต๊ะแดง อ าเภอ
สุไหงโก-ลก แต่เดิมบ้านรือเสาะมีพันธุ์ไม้ชนิดนี้เป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบันค่อนข้างเหลือน้อยแล้ว   
 ต าบลรือเสาะออกได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น  ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านบลูกา บ้านเปาะรามะ บ้านลาเมาะนอก บ้านกาโดะ และบ้านลาเมาะใน 
   หมู่ที่ ๑ บ้านบลูกา 
   หมู่บ้านบลูกาในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นป่าละเมาะ ได้มีคนอพยพเข้ามาต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่ และ
ได้ประกอบอาชีพท านา ท าสวนยางพารา และสวนผลไม้  ค าว่า บลูกา ในภาษามลายู หมายถึงป่าละเมาะ ท าให้
ชาวบ้านเรียกช่ือหมู่บ้านตามลักษณะหมู่บ้านท่ีมีป่าละเมาะ  หมู่บ้านบลูกามีหมู่บ้านย่อยอยู่จ านวน ๔ หมู่บ้าน 
ได้แก่  
  - บ้านตะโล๊ะตอแล   อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 

- บ้านบาโงมือแด   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน 
- บ้านบลูกามูติง   อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน 
- บ้านสวนพิธาน   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ ๒ บ้านเปาะรามะ 

   มีเรื่องเล่ากันว่าในยุคสมัยของรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย จากเดิมอยู่ท่ีหมู่บ้าน ลูโบะยือแร ซึ่งอยู่ฝ่ังทาง
ทิศเหนือของหมู่บ้านเปาะรามะ ไม่นานก็ย้ายถ่ินฐานมาจากบ้าน “ลูโบะยือแร” เข้ามาอยู่ท่ีหมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน และ
ได้ประกอบอาชีพท านา ท าไร่  ซึ่งอาศัยแหล่งน้ าตามธรรมชาติแห่งหนึ่งในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน แหล่งน้ าแห่งนี้
อยู่หลังหมู่บ้านและมีสัตว์น้ าชุกชุม  ได้มีสัตว์น้ าประหลาดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าแห่งนี้ด้วย ชาวบ้านเรียกตัวประหลาด
นี้ว่า ตัวฆามะ ตัวของมันคล้ายกับตัวปลิง ตัวใหญ่และยาว ชาวบ้านถือว่าเป็นสัตว์เจ้าท่ี และเป็นเจ้าแห่งแหล่งน้ า
แห่งนี้  ชาวบ้านจึงได้ต้ังช่ือแหล่งน้ าแห่งนี้ว่า “ลูโบะเปาะฆามะ”  ( แหล่งน้ าภาษามลายู แปลว่า ลูโบะ   เปาะ 
แปลว่า พ่อ หรือ เจ้าพ่อ ส่วนฆามะ คือตัวฆามะ ) ชาวบ้านจึงได้ต้ังช่ือหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “เปาะฆามะ” ต่อมา
ภายหลังได้เรียกช่ือหมู่บ้านเป็น “เปาะรามะ” จนถึงปัจจุบัน 

 หมู่ ๒ จะมีหมู่บ้านหลักอยู่ ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านเปาะรามะ กับ บ้านปูโป๊ะ บ้านปูโป๊ะจะเป็น
หมู่บ้านท่ีมีประชากรอาศัยอยู่จ านวนมากพอสมควร  ปูโป๊ะ มาจากช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่งท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน จึงได้ต้ังช่ือ
หมู่บ้านตามช่ือต้นไม้ดังกล่าว หมู่บ้านปูโป๊ะมีหมู่บ้านย่อยอยู่จ านวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตันหยง  บ้านปูลากูโบร์   
บ้านลาเซะ  และ บ้านจาเราะลาเตะ 
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   หมู่ที่ ๓ บ้านลาเมาะ  
   ช่ือหมู่บ้านสันนิษฐานว่ามาจาก ๒ เรื่องเล่า คือ เรื่องเล่าแรก เช่ือว่าเนื่องจากมีชาวบ้านจาก
หมู่บ้านลาเมาะ ท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้เข้ามาต้ังรกรากประกอบอาชีพพื้นท่ีบริเวณนี้ จึงได้
เรียกช่ือหมู่บ้านตามช่ือหมู่บ้านท่ีชาวบ้านมาต้ังถิ่นฐานท่ีหมู่บ้านแห่งนี้ 

เรื่องเล่าท่ีสอง เช่ือว่าช่ือหมู่บ้านมาจาก ช่ือของปลาชนิดหนึ่ง คือ ปลาลาเมาะ ซึ่งอาศัยอยู่ในบึง 
ของพื้นท่ีแห่งนี้  เนื่องจากในอดีตมีคนนอกพื้นท่ีเข้ามาหาปลาในบึง และเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้น จึงเรียกชุมชน
แห่งนี้ว่า บ้านลาเมาะตามช่ือปลา บ้านลาเมาะได้แบ่งเป็นสองหมู่บ้าน คือ บ้านลาเมาะนอก กับ บ้านลาเมาะใน
เนื่องจากหมู่บ้านลาเมาะแห่งนี้จะอยู่ส่วนนอกติดกับถนนใหญ่ จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านลาเมาะนอก 

หมู่บ้านลาเมาะนอกมีหมู่บ้านย่อยอยู่จ านวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านบาโง  บ้านบือแนบอแร   
บ้านก าปง  และ บ้านบาโระห์ 
   หมู่ที่ ๔ บ้านกาโดะ  
   เดิมหมู่บ้านกาโดะ เป็นหมู่บ้านของไทยพุทธ เล่ากันว่า บ้านไทยพุทธหลังแรกท่ีเข้ามาต้ังรกราก
คือ ครอบครัวของนายง่วน ปองถวิล ซึ่งเป็นคนมีฐานะในขณะนั้น ต่อมาก็มีไทยอิสลามเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ไทยพุทธก็เริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากหมู่บ้านกาโดะ ปัจจุบันมีครอบครัวไทยพุทธอาศัยอยู่เพียงหลังเดียว คือ 
ครอบครัวของนายง่วน ปองถวิล นั่นเอง 
  หมู่บ้านกาโดะมีหมู่บ้านย่อยอยู่จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ 
  - บ้านกือเล็งเหนือ   อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน 

- บ้านกือเล็งใต้   อยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียน 
- บ้านกอแล   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโรงเรียน 
- บ้านฮูยงบาโระ   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียน 
- บ้านหน้าโรงเรียน   ต้ังอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านกาโดะ  
- บ้านบลูกาลูวะฮ์   อยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน 
- บ้านบาโงสะโต   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียน 
- บ้านก าปงบารู   อยู่ทางทิศตะวันตกของมัสยิด 
- บ้านพงยือติ   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมัสยิด 
- บ้านบาโงปอเยาะ   อยู่ทางทิศตะวันตกของมัสยิด 
- บ้านบาโงวาแง   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมัสยิด 

  หมู่ที่ ๕ บ้านลาเมาะฮีเล  
   หมู่บ้านลาเมาะฮีเล หรือบ้านลาเมาะใน เป็นหมู่บ้านท่ีแยกจากหมู่บ้านลาเมาะนอก เนื่องจาก
ต้ังอยู่ข้างใน ห่างจากถนนใหญ่ จึงได้ต้ังช่ือเป็นหมู่บ้านลาเมาะใน ส่วนประวัติความเป็นมาจะคล้ายกับหมู่บ้าน      
ลาเมาะนอก หมู่บ้านลาเมาะในมีหมู่บ้านย่อยอยู่จ านวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ 
  - บ้านลือโบ   อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 

- บ้านบาโง   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน 
- บ้านโต๊ะอาเล็ม   อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
- บ้านก าปงบารู   อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
- บ้านโต๊ะกาเปาะ   อยู่ทางทิศทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
- บ้านปูลามัสยิด   ต้ังอยู่เป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน 
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 ๑.๒ สภาพภูมิประเทศ 

     สภาพพื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศของต าบลรือเสาะออก มีลักษณะเป็นท่ีราบแบบลูกคล่ืน ซึ่งมี
แนวเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งต้นน้ า มีพื้นท่ีราบลงมาทางตะวันตก จะเป็นพื้นท่ีการท านา ส่วนท่ีราบ
เชิงเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือบางส่วนพื้นท่ีเป็นท่ีท านา จะมีน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี ส่ วน
ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ได้รับน้ าฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม และมีฝนตก
ชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ช่วงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม มีปริมาณน้ าฝนตกเฉล่ีย ประมาณ ๖,๔๖๐.๔๐-๖๖,๒๘๖,๔๖๐.๔๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิตลอดปี 
ประมาณ ๒๕ – ๓๕ องศาเซลเซียส ต าบลรือเสาะออก มี ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

 ๑.๓.๑ อากาศร้อนช้ืน กลางคืนค่อนข้างเย็น 

 ๑.๓.๒ ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย ๒๕๙๑.๐๓  มิลลิเมตร 

 ๑.๓.๓ จ านวนวันฝนตกเฉล่ีย ๑๑๐ วัน/ป ี

 ๑.๓.๔ อุณหภูมิสูงสุด/ต่ าสุดเฉล่ีย ๓๓.๘ – ๒๑. องศา 

 ๑.๓.๖ ความช้ืนสัมพันธ์ ประมาณ ๘๒.๒๕% 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

 ชุดดินในต าบลรือเสาะออก มีชุดดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืช มีจ านวน ๔ ชุด ได้แก่ 

 ๑.๔.๑ ดินชุด ๖ ดินชุดนี้มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว ในการจัดการ การใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี
บริเวณนี้มีปัญหาเกี่ยวกับความอุดดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า ควรมีการปรับปรุงด้านปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ย
คอก รวมกันกับปุ๋ยเคมีและในบางท้องท่ีมีดินเปรี้ยวและมีช้ันอินทรีย์ทับอยู่ตอนบน ถ้าหากน ามาใช้ประโยชน์ก็ควรมี
การลดความเป็นกรดของดินโดยใช้ปูนขาวและการควบคุมน้ าไม่ให้แห้งเป็นระยะเวลานานเกินไป 

 ๑.๔.๒ ดินชุด ๑๗ – P ดินชุดนี้ เหมาะสมกับการปลูกข้าว แต่มีปัญหาเนื้อดินหรือโครงสร้างไม่
เหมาะสม 

 ๑.๔.๓ ดินชุด ๖๒ ดินชุดนี้ เป็นชุดดินไม่เหมาะสมต่อการเกษตรเนื่องจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง
มาก ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าตาม 

 ๑.๔.๔ ดินชุด ๓๔ B ดินชุดนี้เหมาะสมกับการปลูก ยางพารา มะพร้าว ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด 
กาแฟ สับปะรด แต่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว เพราะสภาพภูมิประเทศ มีความลาดชันสูง กักเก็บน้ าได้ยาก การใช้
ประโยชน์ของพื้นท่ีจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยคอก เข้าช่วยกับปุ๋ยเคมี ตลอดจนมีชลประทานเข้าช่วยในช่วงท่ีมีฝนท้ิงช่วง และ
ปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาความช้ืนของดินไม่ให้สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว 
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๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้้า 

 มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เป็นล าธารไหลลงจากภูเขาทางทิศตะวันออกของต าบล จากล าธารเหล่านั้น
หลาย ๆ ล าธารมารวมกัน เกิดเป็นคลอง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า คลองลาเมาะ และอีกสายหนึ่งซึ่งไหลมาจากต าบล
สามัคคี ผ่านหมู่ท่ี ๒ ของต าบล ซึ่งคลองนี้เรียกว่า คลองไอร์สะเต็ง คลองเหล่านี้ไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านการเกษตรได้มากนัก แต่ท าให้เกิดความเสียหายมากกว่าในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ ามากและท่วมพื้นท่ีการเกษตร 
เช่นพื้นท่ีการเกษตร เช่นพื้นท่ีปลูกข้าวและสวนไม้ผลบางส่วน และในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ าน้อย ก็ไม่สามารถน าน้ า
มาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในพื้นท่ีของต าบลได้ โอกาสจะฝนตกประมาณ ๙๐ – ๑๒๐ วัน/ปี ระดับน้ าใต้ดิน มี
น้ าปริมาณน้อย ๒๐ – ๑๐๐ แกลลอนต่อนาที โดยท่ัวไปน้ ามีคุณภาพดี แต่บางพื้นท่ี มีแร่เจือปน 

๑.๖ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

  เป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ/ป่าสงวน 
     ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง  เขตปกครองต าบลรือเสาะออกมีเขตปกครองรวมท้ังหมด ๕ หมู่บ้าน คือ  

   หมู่ที่ ๑  บ้านบลกูา   มีผู้น าชุมชน ดังน้ี  
    * นายรอยาลี  มูซอ  ผู้ใหญ่บ้าน 
    * นายมูฮามะซอเร  ยูนุ๊  สมาชิกสภา อบต.  
    * นายมาหะมะเปาซี  อุเซ็ง  สมาชิกสภา อบต. 
    * นายสะมะแอ  กามา  โต๊ะอีหม่าม    

 หมู่ที่ ๒  บ้านเปาะรามะ   มีผู้น าชุมชน ดังน้ี  
 * นายอาหะมะ  มะเก๊ะ  ผู้ใหญ่บ้าน 

    * นายบารูดิง  ยะหริ่ง  สมาชิก อบต. 
    * นายอนันต์  มะมิง  สมาชิก อบต. 

  * นายสามะ  ลอแม  โต๊ะอีหม่าม   
   หมู่ที่ ๓  บ้านลาเมาะ   มีผู้น าชุมชน ดังน้ี 

 * นายมะเย็ง  ดอเลาะ  ผู้ใหญ่บ้าน 
    * นายซอเร    สะแม  สมาชิก อบต. 
    * นายอาดนาง  คอเดร์  สมาชิก อบต. 
    * นายดอรอแม  ยามา  โต๊ะอีหม่าม     

 หมู่ที ่๔  บ้านกาโดะ   มีผู้น าชุมชน ดังน้ี  
 * นายอุสมาน  อาหะมะ  ก านันประจ าต าบลรือเสาะออก 

    * นายกามารูดิง  นุ๊ยาลา  สมาชิก อบต. 
    * นายมาหะมะเปาซี  อุมา  สมาชิก อบต. 

  * นายกอเซ็ง  บาเกาะ  โต๊ะอีหม่าม  
   หมู่ที ่๕  บ้านลาเมาะฮีเล   มีผู้น าชุมชน ดังน้ี  

 * นายการียา  เจ๊ะสนิ  ผู้ใหญ่บ้าน 
    * นายอับดุลลาซิ  มะพิเย๊าะ สมาชิก อบต. 
    * นายมูฮัมมัดอามาริณ  ลอแม สมาชิก อบต. 
    * นายมะแอ  ดามะ  โต๊ะอีหม่าม  
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 ๒.๒ เขตการเลือกต้ัง 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ฝ่ายผู้บริหาร 
  ๑.นายอับดุลเลาะ  สะเมาะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
  ๒.นายซาการียา  มะกะทุง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
  ๓.นายการียา  เจ๊ะสนิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.นายเซ็ง  เจ๊ะแว   ประธานสภา อบต. 
  ๒.นายมาหะมะซอและ  โละมะ  รองประธานสภา อบต. 
  ๓.นายมูหามัดนูร  อาแว   เลขานุการสภาฯ 
  ๔.นายมาหะมะเปาซี  อุเซ็ง  สมาชิกสภา อบต. 
  ๕.นายอนันต์  มะมิง   สมาชิกสภา อบต. 
  ๖.นายมะเย็ง  ดอเลาะ   สมาชิกสภา อบต. 
  ๗.นายรูดิง  ซา    สมาชิกสภา อบต. 
  ๘.นางอาซียะ  แวมิง   สมาชิกสภา อบต. 
  ๙. นางแมะ  มาสยี   สมาชิกสภา อบต. 
  ๑๐.นายอับดุลลาซิ  มะพีเย๊าะ  สมาชิกสภา อบต. 
  ๑๑.นายมุคสะโตนา  เจ๊ะสนิ  สมาชิกสภา อบต. 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ฝ่ายผู้บริหาร 
  ๑.นายมุคสะโตนา  เจ๊ะสนิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
  ๒.นายรอสะดีนุค  มะดาโอ๊ะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
  ๓.นายสิทธิ์ติชัย  วงสอน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.นายอับดุลลาซิ  มะพีเย๊าะ  ประธานสภา อบต. 
  ๒.นายมูฮัมหมัดอามาริณ  ลอแม  รองประธานสภา อบต. 
  ๓.นายบารูดิง  ยะหริ่ง   เลขานุการสภาฯ 
  ๔.นายมะหะมะเปาซี  อุเซ็ง  สมาชิกสภา อบต. 
  ๕.นายมูฮามะซอเร  ยูนุ ๊   สมาชิกสภา อบต. 
  ๖.นายอนันต์  มะมิง   สมาชิกสภา อบต. 
  ๗.นายอาดนาง  กอเดร์   สมาชิกสภา อบต. 
  ๘.นายซอเร  สะแม   สมาชิกสภา อบต. 
  ๙.นายมาหะมะเปาซี  อุมา  สมาชิกสภา อบต. 
  ๑๐.นายกามารูดิง  นุ๊ยาลา  สมาชิกสภา อบต.  
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       ๓.ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 
 จ านวนประชากรในต าบลรือเสาะออก  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอรือเสาะ มี
จ านวนท้ังส้ิน ๕,๙๓๑ คน จ าแนกเป็นชาย ๓,๐๑๒ คน หญิง ๒,๙๑๙ คน และจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน ๑,๒๖๔ 
ครัวเรือน   

* ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอรอืเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล  ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒)   
 ๓.๒ ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๐-๑๐ ๖๕๐ ๕๕๖ ๑,๒๐๖ 

๑๑ - ๒๐ ๕๕๐ ๔๗๐ ๑,๐๒๐ 
๒๑ - ๓๐ ๕๓๔ ๕๔๖ ๑,๐๘๐ 
๓๑ - ๔๐ ๔๖๐ ๔๒๐ ๘๘๐ 
๔๑ - ๕๐ ๓๑๘ ๓๔๒ ๖๖๐ 
๕๑ - ๖๐ ๒๖๔ ๒๗๓ ๕๓๗ 
๖๑ - ๗๐ ๑๒๗ ๑๖๘ ๒๙๕ 
๗๑ - ๘๐ ๗๘ ๘๑ ๑๕๙ 
๘๑ - ๙๐ ๒๖ ๔๑ ๖๗ 
๙๑ - ๑๐๐ ๙ ๑๘ ๒๗ 

๑๐๐ ปีขึ้นไป ๑ ๑ ๒ 
 
๔.สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา  
   ๔.๑.๑ โรงเรียนบ้านบลูกา    จ านวน ๑ แห่ง 
   ๔.๑.๒ โรงเรียนบ้านลาเมาะ    จ านวน ๑ แห่ง 
   ๔.๑.๓ โรงเรียนบ้านกาโดะ    จ านวน ๑ แห่ง 
   ๔.๑.๔ โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล    จ านวน ๑ แห่ง 
   ๔.๑.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน ๒ แห่ง 
   ๔.๑.๔ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   จ านวน ๑ แห่ง 
  ๔.๒ สาธารณสุข 
   ๔.๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน ๑ แห่ง 
   ๔.๒.๒ ศูนย์ cmu   จ านวน ๑ แห่ง 
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  ๔.๓ สังคมสงเคราะห์ 
     

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ้านวนผู้สูงอายุ (คน) จ้านวนคนพิการ (คน) 

๑ บลูกา ๖๙ ๑๗ 
๒ เปาะรามะ ๗๖ ๑๖ 
๓ ลาเมาะ ๙๙ ๓๕ 
๔ กาโดะ ๑๑๗ ๓๔ 
๕ ลาเมาะฮีเล ๘๖ ๒๙ 

รวม ๔๔๗ ๑๓๑ 
 
๕.ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมชนส่ง 

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 
 

หมู่ท่ี 
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนหินคลุก 
(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

๑ - - - - 
๒ ๑ - ๑ - 
๓ ๒ ๑ - ๑ 
๔ ๓ - ๑ ๒ 
๕ ๕ ๓ ๑ ๑ 

รวม ๑๑ ๔ ๓ ๕ 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล    
ถนนในการรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น 

   

 
๕.๒ การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอรือเสาะ โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๙๑๕๙๔   
๕.๓ การประปา 
การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอรือเสาะ  โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๗๑๒๘๐/๐๗๓-๕๗๑๑๘๙   
ประปาภูเขา หมู่ท่ี ๕ บ้านลาเมาะใน 
๕.๔ โทรศัพท์ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๗๑๑๘๕ 
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๕.๕ ไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อ าเภอรือเสาะ  โทรศัพท์ 
  

๖.ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 

    มีการปลูกยางพารา ลองกอง ทุเรียน เงาะ มะพร้าว เป็นต้น 
๖.๒ กลุ่มอาชีพ 

    มีการเล้ียงโค  ตัดเย็บเส้ือผ้า การท าขนม และอาชีพอิสระ 

๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  รองลงมาคือศาสนาพุทธ  
๗.๒ ประเพณีและงานประจ้าปี 

   ๑. ประเพณีถือศีลอด 
   ๒. ประเพณีวันรายอ 
   ๓. ประเพณีเข้าสุนัต 
   ๔. ประเพณีมาแกปูโละ 
   ๕. ประเพณีงานเมาลิด 
   ๖. ประเพณีงานพัฒนากูโบร์ 

๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑ น้้า 
  ๑. หนอง บึง  ไม่มี 
  ๒. คลอง ล าธาร ห้วย จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
   - คลองลาเมาะนอก 
   - คลองไอร์สะเต็ง 

๘.๒ ป่าไม้ 
 มีอุทยานแห่งชาติเขาบูโด่/ป่าสงวนแห่งชาติ 
๘.๓ ภูเขา 
 เทือกเขาบูโด่ สุไหงปาดี 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เพียงพอและเหมาะแก่การท าการเกษตร 

 
๙.เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
  ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

   มี ๕ หมู่บ้าน  
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๙.๒ ด้านการเกษตร 
 

ล าดับที่ ชนิดพืช 
หมู่บ้าน 

รวม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ ยางพารา ๒๕๒๗ ๒๖๖๐ ๓๔๐๓ ๓๖๗๐ ๓๘๗๘ ๑๖๑๓๘ 
๒ ลองกอง ๓๔ ๒๕ ๕๕ ๔๘ ๕๖ ๒๑๘ 
๓ ทุเรียน ๑๘ ๑๑ ๑๙ ๓๐ ๒๗ ๑๐๕ 
๔ เงาะ ๑๑ ๑๕ ๖ ๑๖ ๑๔ ๖๒ 
๕ มังคุด ๔ ๘ ๕ ๗ ๖ ๓๐ 
๖ มะพร้าว ๑๔ ๑๘ ๙ ๑๗ ๑๔ ๗๒ 
๗ นาข้าว ๒๒๕ ๒๖๒ ๒๑๘ ๓๒๒ ๑๑ ๑๑๖๓ 
๘ พืชผัก ๑๗ ๓๕ ๔๔ ๓๒ ๖๐ ๑๘๘ 
๙ พืชไร ่ ๒๔ ๔ ๖ ๖ ๓ ๔๓ 

 
๙.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
มีคลองลาเมาะนอกและคลองไอร์สะเต็ง 
๙.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใข้ 
ใช้แหล่งน้ าจากบ่อบาดาล ประปาภูเขา 

 


