
สาระนารู                        

     ทําไมมุสลิมตองถือศีลอด 

   การถือสีลอด ในเดือนรอมฎอนนั้น เปนการถือศีล

อดที่บังคับ(วาญิบ) ที่มุสลิมทุกคนจะตองปฎิบัติ ซึ่งเปนหนึ่ง

ในหาขอ ของหลักการอิสลามที่มุสลิมทุกคนจะตองปฏิบัติ ซึ่ง

มีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. ตองเปนมุสลิม (นับถือศาสนาอิสลาม) 

2. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 

3. ผูบรรลุศาสนภาวะ 

4. เปนผูที่มีสุขภาพดี (รางกายแข็งแรง) 

5. ไมเปนผูที่อยูระหวางการเดินทาง 

6. ไมมีเลือดประจําเดือน 

7. ไมมีเลือดหลังจากการคลอดบุตร 

ผูที่ไดรับการผอนผัน แตตองถือสีลอดชดใช ไดแก 

ที่เดินทาง คนปวย หญิงที่มีเลือดประจําเดือน มีเลือดหลังการ

คลอดบุตร หญิงมีครรภและหญิงที่ใหนมบุตร ไดรับการผอน

ผันไมตองถือศีลอดในเดือนรอมฎอน แตตองถือศีลอดชดใช

ในวันอื่น 

 

 ฉะนั้น มุสลิมทั่วโลกจะใหความสําคัญกับเดือนรอมฎอน

เปนอยางยิ่งโดยมีการถือศีลอดในเวลากลางวันและละหมาดตะรอเวียฮฺ 

ในยามค่ําคืน  

เดือนรอมฎอนเปนเดือนที่ 9 ของปฏิทินอิสลาม ซึ่ง

เปนเดือนที่ประเสริฐสําหรับมุสลิมทั่วโลก เปนเดือนที่

พระองคอัลลอฮฺ ไดทรงประทานคัมภีรอัลกุรอาน ใหแก

มนุษยชาติ 

งานกิจกรรม/ประชาสัมพันธ 

     ในเดือนกันยายน 2552  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอร

เวง ไดมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น (ประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน) สําหรับพี่นอง

ชาวไทยมุสลิม โดยการดําเนินการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม

ตางๆ พรอมกันนี้คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ไดรวมกันละศีลอด

พรอมกับประชาชนตามมัสยิดตางๆ  สวนประชาชนชาวไทยพุทธ 

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง จะรวมกับประชาชนที่นับถือ

ศาสนาพุทธจัดงานตามโครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น (ประเพณีวันสารทเดือนสิบ) ซึ่งปนี้ตรงกับวันที่ 19 

กันยายน 2552 ณ วัดพุทธมงคล สํานักสงฆวังใหม และสํานักสงฆ

บานเหมือง โดยมีประชาชนมารวมงานทําบุญเดือนสิบเปนจํานวนมาก 

ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น

และสรางความสามัคคีในชุมชน  
 องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงไดมีหอกระจายขาว 

เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหหมูบานในตําบลอัยเยอรเวงไดรับ

ขาวสารไดรวดเร็ว ซึ่งจะแบงเวลาในการกระจายขาวเปน 2 ชวง คือ   
 ชวงแรก    เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 ชวงที่สอง  เวลา 16.00 – 17.00 น. 
หนวยงานใดที่สนใจจะประชาสัมพันธ ในเรื่องใดก็ตาม ก็ขอเชิญสง

ขอมูลมานะคะ องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงประชาสัมพันธ

ดวยความยินดีคะ 

 
 

 

วารสารสัมพันธ 
ประจําเดือนกันยายน  2552 

 
 

วิสัยทัศน 

ภายในป ค.ศ. 2020 ตําบลอัยเยอรเวง คือ แหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับอาเซียน ราษฎรมีความ

เปนอยูดภีายใตความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรมและเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร 
เพื่อการสงออกที่มีคุณภาพสูง     

                                               
องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
11/8 ม.2 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา  95110                                                            



                                                                                      
   ภาพกิจกรรม ชวงเดือนสิงหาคม 2552     

1.สภาองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง ได

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงสมัยสามัญที่ 

3/2552 โดยไดจัดประชุมไปเมื่อวันที่ 6 และ 18 สิงหาคม 2552   
 

     
 

 2.องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงไดสงเสริม

การจัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย

พระพร ชัยมงคลในวันแมแหงชาติ ณ โรงเรียนบานอัยเยอรเวง 

 

     
 

      

3.โครงการพัฒนาสํานักงาน 5 ส เพื่อเปนการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 13 สิงหาคม 

2552 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

 

        
 

4.องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงไดอนุมัติเงินอุดหนุน

ชมรมตาดีกาตําบลอัยเยอรเวง ในการจัดโครงการแขงขันเชิงวิชาการ

และการกีฬา เพื่อพัฒนาองคความรู และเพื่อใหเด็กหางไกลยาเสพติด 

ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยตาดีกายางแดง หมู 8  
 

       

 

 5.โครงการแจกหนากากอนามัย ใหสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนทุกหมูบานในตําบลอัยเยอรเวง 

ในระหวางวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2552 

 

      
 

 

6. วันที่ 20 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการสภาสันติ

สุขตําบลอัยเยอรเวงไดรวมประชุมกันเพื่อความสงบสันติของ

ชุมชน ณ องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

 

      



  

  สาระนารู                     

     แม 
    

 

คํานี้มีอานุภาพยิ่งใหญในใจลูกทุกคน จนยากที่จะ

เปรียบเทียบได กับทุกสรรพสิ่งในโลก ดังคําขวัญที่สมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานไววา “แมเปน

พระอรหันตของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหวพระ

อรหันต อยาลืมวามีพระอรหันตอยูกับตัวแลว ควรปฏิบัติตอ

แมอยาใหบกพรองได” พระคุณของแมอันประกอบไปดวย

ความรักที่มีตอลูกอยางสุดหัวใจเชนนี้ คงไมยากจนเกินไปนัก 

หากเอยคําวา “รัก” ใหแมไดชื่นใจบาง เพราะคุณอาจโชคดีกวา

หลาย ๆ คนที่ไดเพียงแตรําลึกถึงพระคุณแม ผานภาพและเงาที่

ตราตรึงไวในความทรงจําเทานั้นวา “ลูกรักแม” 

เหตุผลที่ใหดอกมะลิ เปนดอกไมสัญลักษณของวัน

แม ก็เนื่องจาก ดอกมะลิเปนดอกไมที่มีสีขาวบริสุทธิ์ สงกลิ่น

หอมไปไกลและหอมไดนาน อีกทั้งยังออกดอกไดตลอดทั้งป 

เปรียบไดกับความรักอันบริสุทธิข์องแมที่มีตอลูกไมมีวันเสื่อม

คลาย... 

นักภาษาศาสตรไดตั้งขอสังเกตไววา คําวา "แม" ของทุก ๆ 

ภาษา มาจากการออกเสียงของเด็ก โดยคําขึ้นตนดวยพยัญชนะ

ริมฝปากคู (Bilabial) ไดแก ม , พ , ป ,บ หรืออาจกลาวไดวา

เปนพยัญชนะชุดแรกที่เด็กสามารถทําเสียงได โดยการใชริม

ฝปากบนและลาง ดังเชน 

ภาษาไทย แม 

ภาษาจีน มะ หรือ มา 

ภาษาอังกฤษ mom , mam 

ภาษามุสลิม มะ 

เปนตน 

งานกิจกรรม/ประชาสัมพันธ 

     1.สภาองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง จะประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงสมัยสามัญที่ 3/2552 วันที่ 11 

สิงหาคม 2552 

2.องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงไดสงเสริมการจัด

งานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ชัยมงคล

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552  ณ โรงเรียนบานอัยเยอรเวง โดยอุดหนุน
ชมรมชุมชนเขมแข็งบานรักษวัดและรวมกับหนวยงานตางๆ ในการ

จัดโครงการครั้งนี้ 
               3.โครงการพัฒนาสํานักงาน 5 ส เพื่อเปนการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 13 สิงหาคม 

2552 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
4.องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงไดอนุมัติเงินอุดหนุน

ชมรมตาดีกาตําบลอัยเยอรเวง ในการจัดโครงการแขงขันเชิงวิชาการ

และการกีฬา เพื่อพัฒนาองคความรู และเพื่อใหเด็กหางไกลยาเสพติด 

ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2552 ณ ศูนยตาดีกายางแดง หมู 8  
5.โครงการแจกหนากากอนามัย ใหสถานศึกษา ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก และประชาชนทุกหมูบานในตําบลอัยเยอรเวง ในระหวางวันที่ 

17 – 21 สิงหาคม 2552 
 

 

วารสารสัมพันธ 
ประจําเดือนสิงหาคม  2552 

 
 

วิสัยทัศน 

ภายในป ค.ศ. 2020 ตําบลอัยเยอรเวง คือ แหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับอาเซียน ราษฎรมีความ

เปนอยูดภีายใตความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรมและเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร 
เพื่อการสงออกที่มีคุณภาพสูง     

                                               
องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
11/8 ม.2 ตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา  95110                                                            



                                                                                      
   ภาพกิจกรรม ชวงเดือนกรกฎาคม 2552     

1.โครงการแหเทียนพรรษา องคการบริหารสวน

ตําบลอัยเยอรเวงไดจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ในวันที่ 8 

กรกฎาคม 2552 ณ วัดพุทธมงคล สํานักสงฆวังใหม และสํานัก

สงฆบานเหมือง ขึ้น เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย โดย

มีชาวไทยพุทธรวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก  
 
       ขบวนแหเทียนพรรษา 

 

          

 
 

  

2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานอัยเยอรเวง ไดจัดโครงการประชุม

ผูปกครอง ประจําป 2552 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานอัยเยอรเวง เพื่อชี้แจงนโยบาย ระเบียบ และการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การประชุมผูปกครองครั้งนี้ไดขอเชิญสถานี

อนามัยรวมเปนวิทยากรเรื่องไขหวัด 2009 และการเลี้ยงเด็กอีกดวย 

 

      
 

         

       

 

                    

3.องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงและชุมชน 

หมู 10 ไดเขารวมกิจกรรมสัมมนาเครือขายชุมชนทองเที่ยว

จังหวัดยะลา เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการดานการ

ทองเที่ยวในระดับขุมชน ใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการ

ทองเที่ยว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ หมูบานจุฬาภรณ 10  

 

 
 

4. วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการสภาสันติ

สุขตําบลอัยเยอรเวงไดรวมประชุมกันเพื่อความสงบสันติของ

ชุมชน ณ โรงแรมการเดนทวิว 
 

             


	วิสัยทัศน์
	วิสัยทัศน์

