อบต.ละแอ ตังอยู
้ ่ห่างจากตัวอ าเภอยะหาประมาณ 3
กิโลเมตร เป็ นส่วนราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่นตัง้ ขึ ้นตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อวันที่ 16 ธ.ค. 2539
ประกาศในราชกิจ านุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม ที่
113 ตอนพิเศษ 52 ลว 25 ธ.ค.2539 โดยมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่ วัน ที่ 23 ก.พ.2540 ประกอบด้ ว ย 6 หมู่ บ้ าน
1.บ้ านละแอ 2.บ้ านตาเปาะ 3.บ้ านกือยา 4.บ้ านกูแบรายอ 5.บ้ านชะเมาะ 6.บ้ านปื อรอ

ในทุกๆปี จะมีวัฒนธรรมประเพณี
- วันอิดลิ ฟิ ตรี,อิดลิ อัฎฮา มีการแต่ งกายแบบชาว
พืน้ เมืองมลายูดังเดิม การแข่ งขันจัดซุ้มประตู่มัสยิด
หรือทางเข้ าหมู่บ้าน เป็ นต้ น
- ประเพณีกวนอาซูรอ
- งานเมาลิดนาบี มีการขับร้ องอนาซีด
- การเล่ นลีเกฮูลู ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตาบลละแอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
สานักปลัด องค์ การบริหารส่ วนตาบลละแอ
หมู่ท่ ี 1 บ้ านละแอ ตาบลละแอ อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา 95120
โทร/โทรสาร 073-299-927
เว็บไซต์ www.Laae.go.th
E-mail : Laae.sao@gmail.com

จัดทาโดย...
งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด

อาคารมั ก มี โ ดมขนาดใหญ่ ตั ง้ ตระหง่ า นเป็ น
เอกลักษณ์ อาจมีโดมบริ เวรหรื อหอคอยจานวนที่
แตกต่างกันในแต่ละชุมชนเกิดเป็ นเสน่ห์ที่ น่าสนใจ
เชิญชวนให้ นกั ท่องเที่ยวไปสัมผัสด้ วนตนเอง

มัสยิดหมู่ท่ ี 1 บ้ านละแอ

วิ ถึชี วิ ต สัง คม ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมต่ า งๆ ที่
สาคัญในรอบปี พอจะยกตัวอย่างมี ดังนี ้

1. ประเพณีฮารีรายอ

ในวันเชือ ดสัตว์ พลี เพื่อ เป็ นอาหารแก่คนยากจน
และประชาชนทั่วไป ตรงวัน ที่สิบ เดื อ นซุ ลฮิ จญะ
และเป็ นเวลาเดียวกับการประกอบพิธี ฮัจญ์ ที่เมือง
เมกกะประเทศซาอุ ดี ฯ ของมุ ส ลิม ทั่ว โลก จะมี
กิจกรรมละหมาด การเชือ ดพลีสัตว์ เพื่อ ท าทาน
หรื อทาเลี ้ยงอาหาร เป็ นต้ น

2. ประเพณีกวนอาซูรอ

มัสยิดหมู่ท่ ี 6 บ้ านปื อรอ

ตาบลละแอ มีประชากร ร้ อยละ 96 เป็ นชาวไทย
มุสลิมพูดภาษามลายูถิ่น โดยแต่ละชุมชนจะร่ วม
แรงร่ วมใจกันสร้ างมัส ยิด ขึน้ พืน้ ที่เ พื่ อ เป็ น ศาสน
สถานที่ปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การนมาซ
และการวิงวอนการศึกษาศาสนา การชุมนุมพบปะ
ประชุม เป็ นต้ น อาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ได้ รั บ
อิทธิพลจากตะวันออกกลาง กล่าวคือ ตรงกลาง

เทศกาลฮารีรายอ มีสองวัน คือ
1.1 วันฮารีรายออิดลิ ฟิ ตรี เป็ นวันรื่ นเริ งเนื่องจาก
สิ ้นสุดการถือศิลอดในเดือนรอมฎอนเป็ นการกลับสู่
สภาพเดิ ม ตรงกับ วัน ที่ หนึ่ง เดื อ นเซาวาล ซึ่งเป็ น
เดือนที่สบิ ทางจันทรคติ จะมีกิจกรรมละหมาด การ
ให้ ทาน การเลี ้ยงอาหาร การเยี่ยมเยียน การสลาม
ให้ อภัย เป็ นต้ น
1.2 วันฮารีรายออิดลิ อัฎฮา เป็ นวันรื่ นเริ งเนื่อง

เป็ นกิจกรรมการกวนขนมที่ตรงกับวันที่สบิ มุฮารอม
มี ที่ ม าจาการระลึ ก ถึ ง ท่ า นศาสดานาบี นุ ฮ ใน
เหตุการณ์ นา้ ท่วมใหญ่ทาให้ เกิดขาดอาหาร ท่าน
ศาสดาจึง ประกาศผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือ พอจะทาน
ได้ มารวมกันกวนเข้ าด้ วยกันเพื่อให้ ทกุ คนได้ กินเป็ น
อาหารโดยทัว่ กันและเหมือนกัน

