ชุมชนมัสยิดมหานาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
1. ภูมิสังคม
1.1 ลักษณะพื้นที่และการตั้งบ้านเรือน
ชุมชนมัสยิดมหานาค ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สภาพทางภูมิศาสตร์ของเขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 1.93 ตารางกิโลเมตร อันมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจมากมาย แบ่งเป็น 5 แขวง คือ แขวงป้อมปราบ มีพื้นที่ 0.475 ตารางกิโลเมตร
แขวงวัดเทพศิรินทร์ มีพื้นที่ 0.340 ตารางกิโลเมตร แขวงคลองมหานาค มีพื้นที่ 0.355 ตารางกิโลเมตร แขวง
บ้านบาตร มีพื้นที่ 0.305 ตารางกิโลเมตร และแขวงวัดโสมนัส มีพื้นที่ 0.445 ตารางกิโลเมตร
โดยอาณาเขตป้อมปรามศัตรูพ่าย ทิศเหนือ จด เขตดุสิต ทิศใต้ จด เขตสัมพันธวงศ์ ทิศตะวันออก จด
เขตปทุมวัน และทิศตะวันตก จด เขตพระนคร สภาพสังคมของเขตมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองชั้นใน ปัจจุบันมี
ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้ง จํานวน 15 ชุมชน ชุมชนมัสยิดมหานาคเป็นหนึ่งใน 15 ชุมชนของเขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ที่หลังมัสยิดมหานาค ใกล้ตลาดโบ๊เบ๊ แขวงคลองมหา
นาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย อยู่ติดคลองมหานาค
ชุมชนมัสยิดมหานาค เดิมประกอบด้วยชุมชนที่อยู่ด้านหลังมัสยิดมหานาค และชุมชนที่ปลูกบุกรุก
ที่ดินสาธารณะริมคลองมหานาค ประชาชนปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้กว่า 100 ปี ซึ่งในระยะหลัง ๆ
เริ่มหนาแน่นขึ้น บ้านเรือนโดยทั่วไปปลูกชิดกันมาก ลักษณะการครอบครองที่ดินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ที่ดิน
ส่วนใหญ่เป็นของกรมธนารักษ์ และสํานักงานส่วนพระมหากษัตริย์ และมีบางส่วนเป็นของเอกชน มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 23 ไร่ 67 งาน ประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นสุสานประมาณ 18 ไร่ และพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย
ประมาณ 5 ไร่ บ้านเรือนปลูกชิดกันมาก มีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สองชั้นและครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้สองชั้น สําหรับบ้านของผู้เช่าของสํานักงานทรัพย์สินฯจะสร้างเป็นบ้านไม้ อยู่ติดกับ
คลองมหานาค อยู่สภาพคงทนแข็งแรง ทางเดินเท้าภายในชุมชนเป็นคอนกรีตทั้งหมด เชื่อมติดต่อกันทั้งชุมชน
ส่วนที่เป็นทางเดินไม้มีเพียงเล็กน้อย แต่ก็อยู่ในสภาพดีพอสมควร สําหรับส่วนที่เป็นคอนกรีตอยู่ในสภาพดี
ทั้งหมด
ที่ตั้งอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองมหานาค
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนภุชงค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กรุงเกษม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ซอยนาคราช
โดยมีชุมชนใกล้เคียง คือ ชุมชนวัดโสมนัส , ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน , ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ และ
ชุมชนวรจักร ซึ่งเส้นทางคมนาคม สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ และทางเรือ ทางรถประจําทาง สาย 8,
15, 37, 47, 53, 60 และ 508

แผนที่ชุมชนมัสยิด ที่มา : สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

แผนที่ชุมชนมัสยิดมหานาค ที่มา : จากชุมชนมัสยิดมหานาค

1.2 ลักษณะทางประชากรและสังคม

ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยในบริเวณริมคลองมหานาค เริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งอพยพมา
จากจังหวัดปัตตานี และเมื่อบริเวณนี้เป็นย่านมุสลิมจึงมีพี่น้องมุสลิมจากบริเวณอื่นๆ มาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงปัจจุบันชุมชนมัสยิดมหานาคมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 402 ครัวเรือน จํานวนหลังคาเรือน 225 หลังคา
เรือน จํานวนประชากร 1,384 คน แบ่งเป็นเพศชาย 672 คน และเพศหญิง 712 คน เมื่อบริเวณริมคลองมหา
นาคได้กลายเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมุสลิม จึงจําเป็นต้องมีสถานที่ประกอบศาสนกิจ คือ มัสยิด ชาวมุสลิมใน
ชุมชนจึงร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ใด รวมถึงได้
มีการจัดที่ดินสําหรับไว้ใช้เป็นกุโบร์ (สุสาน) ด้วย มีหลักฐานว่ากุโบร์แห่งแรกตั้งอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดมหานาค
มัสยิดหลังแรกสันนิษฐานว่าเป็นมัสยิดหลังเล็กๆ จึงได้มีการก่อสร้างมัสยิดขึ้นอีกครั้งในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2394
ซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดหลังที่สอง และได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2472 ต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซม ต่อเติม จนได้
มัสยิดหลังที่ใช้ในปัจจุบัน
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม “มัสยิด” จึงถือว่าเป็นศูนย์รวมของพี่น้องมุสลิม
มหานาค นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วยังเป็นที่ทํากิจกรรมของชาวบ้านด้วย และสถานที่
สําคัญอีกแห่งหนึ่งในชุมชน คือ โรงเรียนบํารุงอิสลามวิทยา มีอิหม่ามหรือผู้ที่มีความรู้ทางศาสนา สอนคัมภีร์อัล
กุรอ่าน สอนการละหมาดให้กับบุตรหลานในชุมชน ในปัจจุบันโรงเรียนบํารุงอิสลามวิทยา เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษา และสอนศาสนาในช่วงเย็น ระดับการศึกษาของประชากรในชุมชน พบว่ามีผู้สําเร็จการศึกษาชั้น
ประถม มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากมากไปน้อย
ตามลําดับ สภาพชุนชนเป็นชุมชนแออัดที่มีบ้านเรือนหน้าแน่น แบ่งเป็นประเภทของบ้านเดียว 1 ชั้น , 2 ชั้น,
3 ชั้น และ 4 ชั้น และเภทตึกแถว
1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากชุมชนติดกับตลาดโบ้เบ้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ จะประกอบอาชีพ
ค้าขายแต่ไม่ได้ค้าขายในตลาดโบ้เบ้ จะเป็นประเภทค้าขาย แบบรถเข็น ค้าขายในบ้าน และบริเวณใกล้ๆ
ตลาด (จําพวกขนม) ส่วนที่เหลือจะประกอบอาชีพ รับจ้าง , ธุรกิจส่วนตัว , ลูกจ้างบริษัท ,รับราชการ, จาก
มากไปน้อยตามลําดับ รวมถึงการประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรม ร้านค้าในชุมชน ประเภทต่างๆ เช่น ร้าน
ขายของชํา 4 ร้าน ร้านเสริมสวย 3 ร้าน ร้านอาหาร 5 ร้าน ร้านขายเสื้อผ้า 3 ร้าน หาบเร่ 2 หาบ และรถเข็น
ค้าขาย 5 คัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาท
1.4

บริการขั้นพื้นฐาน

ชาวชุมชนมัสยิดมหานาคมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ทั้งทางบก
และทางน้ํา ทางเท้าภายในชุมชนเป็นคอนกรีต โดยได้รับความช่วยเหลือจากงบประมาณจากสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ส่วนทางระบายน้ําภายในชุมชน มีเพียงพอ โดยมีท่อระบายน้ําเชื่อมต่อติดกันและสามารถ
ระบายน้ําได้ทั่วถึงทั้งชุมชน สําหรับระบบไฟฟ้าและประปา พบว่าบ้านเรือนแต่ละหลังมีมิเตอร์เป็นของตนเอง
และมีระบบโทรศัพท์ที่เข้าถึงทุกครัวเรือน สถานที่ศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนบํารุง
อิสลามวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนชั้นประถมศึกษา โดยมีมัสยิดมหานาค เป็นที่ประกอบศาสนพิธี

1.5 การปกครอง
การปกครองชุมชน ชุนชนมีคณะกรรมชุมชน จํานวน 20 คน มีวาระการดําเนินงาน 2 ปี มี
ประธานชุมชน 1 คน โดยคณะกรรมการชุมชนจะมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับส่วนราชการสํานักงานเขตและ
กรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาชุมชนตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
การคัด เลื อกผู้ นํา ชุม ชน ดํา เนิ น การโดยสํานั ก งานเขตป้ อ มปราบศัต รูพ่ าย วิธี ก ารเลื อ กตั้ง นี้
ชาวบ้านแต่ละคนมีคณะกรรมการชุมชน และภายหลังการเลือกตั้งประมาณ 2 สัปดาห์ คณะกรรมการที่ได้รับ
การคัดเลือกจะมาทําการเลือกตั้งประธานชุมชน ซึ่งประธานชุมชนไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับเลือกมาเป็น
อันดับที่ 1 การคัดเลือกดังกล่าวนี้ดําเนินการ โดยสํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยคณะกรรมการชุด
ปัจจุบันของชุมชนมัสยิดมหานาคประกอบด้วย 20 คน เป็นเพศชาย 8 คน เป็นหญิง 12 คน เลือกตั้งเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการชุมชนมัสยิดมหานาค เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลําดับ
ชื่อ
สกุล
ตําแหน่ง
1
นายสมาน
เมฆลอย
ประธานชุมชน
2
นายนิรันตร์
ตรีสิงห์
รองประธานชุมชนคนที่ 1
3
นายสมหมาย
รัตตะวัน
รองประธานชุมชนคนที่ 2
4
นางอรุณี
เล็กเพ็ชร
เลขานุการ
5
นายสําโรจน์
สุวามิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
6
นางสาวสุมาลี
เมฆลอย
เหรัญญิก
7
นางวารี
อารีย์สมาน
ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นางสมหมาย
สนนุกิจ
ฝ่ายทะเบียน
9
นางสาวนุรวาตี
อารีย์สมาน
ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน
10
นายสุไลมาน
อิสารพายุ
ประชาสัมพันธ์
11
นายธรรมานูญ
วงศ์สอนธรรม
กิจกรรมชุมชน (กีฬา)
12
นายสราวุฒิ
มูเนาวเราะห์
กิจกรรมชุมชน (ฝ่ายศิลป์)
13
นายศรัณยู
ปลื้มเกียรติชัย
กิจกรรมชุมชน (ฝ่ายศิลป์)
14
นางสมพร
ลีฉลาด
กิจกรรมชุมชน (ด้านอาหาร)
15
นางวารุณี
ธรรมวินัย
ปฏิคม (ต้อนรับ)
16
นางยุพา
อารยะธรรม
ปฏิคม (ต้อนรับ)
17
นางสุนิภา
มาคารี
ปฏิคม (ต้อนรับ)
18
นางอรุณี
สุธรรมพงษ์
ประสานงาน
19
นางสาวรัตนาพร เจ๊ะมะสุขเกษม
ประสานงาน (ผู้ช่วย)
20
นางบุหงา
จันโต
ประสานงาน (ผู้ช่วย)

2. ลําดับเหตุการณ์สําคัญของชุมชน
ตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จประพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1) เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้มีพี่น้องมุสลิมเป็นจํานวนมากเดินทางติดตามรายา (พระยา) ปัตตานี ซึ่งถูก
จับส่งตัวเข้ามายังกรุงเทพฯ เมื่อพี่น้องมุสลิมมาถึงยังกรุงเทพฯ รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานที่ดิน
แถวย่านบางลําพูและตึกดินให้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นที่ทํามาหากิน พี่น้องมุสลิมเหล่านี้มีจํานวนหลายคนที่
เป็นช่างฝีมือ ต่อมาได้ถวายตัวเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่
รัชกาลที่ 1 เรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ไทยมุสลิมที่เข้ารับราชการบางท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
(สิน) มหานาค, หลวงวิเศษ (สุข), ขุนสารพัดช่าง (นิ่ม) มหานาค, ขันบริหารคู้นิคมพระเทพฯ (หมึก) มหานาค,
ขุนรัตนาภิบาล (เสงี่ยม) มหานาค เป็นต้น
เมื่อพี่น้องมุสลิมบริเวณบางลําพูและตึกดินมีจํานวนมากเพิ่มขึ้น ได้มีการขยับขยายอพยพมา
อยู่บริเวณสี่แยกมหานาค ตอนที่คลองมหานาคตัดกับคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2345 – 2350
เพราะเป็นแหล่งทําการค้าสําหรับผู้ที่ทํามาหากินทางการค้า และเป็นบริเวณที่มีความสะดวกสบายในการ
สัญจรทางน้ํา เหมาะสมที่จะใช้เดินทางไปปฏิบัติราชการในประบรมมหาราชวัง สําหรับผู้ที่รับราชการหรือใช้
ติดต่อไปมาหาสู่กับพี่น้องมุสลิมในแหล่งอื่น ๆ ภายหลังได้มีพี่น้องมุสลิมจากอยุธยา คลองสวน คลองลางหลวง
และจากที่อื่นๆ มาอาศัยอยู่ด้วยเป็นจํานวนนาก จึงได้มีการประชุมร่วมแรงร่วมใจกันที่จะจัดหาที่เพื่อทําการ
ก่อสร้างมัสยิด เมื่อได้อพยพที่อยู่จากบางลําพูและตึกดิน ในปี พ.ศ. ดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้มีการประชุมและ
เห็นพร้องต้องกันว่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างมัสยิดขึ้น และเห็นว่าที่บริเวณที่เป็นมัสยิดในปัจจุบันที่
เหมาะสมที่จะสร้างเป็นมัสยิด จึงได้ทําการเรี่ยไรเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างขึ้น ทั้งนี้ได้มีพี่น้อง
มุสลิมจากตําบลอื่น ๆ ได้เข้าร่วมสมทบทันในการสร้างมัสยิดด้วย
หลังจากสร้างมัสยิดเสร็จพี่น้องมุสลิมมหานาคได้ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ในการประกอบ
ศาสนกิจเรื่อยมา ส่วนผู้ที่มีความรู้ทางศาสนานอกจากท่านจะทําหน้าที่เป็นอิหม่ามในมัสยิดแล้ว บางท่านยังใช้
เวลาว่างสอนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้บุตรหลายของท่าน และบุตรหลานของเพื่อนบ้านสอนการละหมาด
ฯลฯ หลังจากนั้นได้มีการสร้างกุโบร์ (สุสาน) ขึ้นมา
ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 เป็นวันแห่งความเศร้าสลดของชาวชุมชนมัสยิดมหา
นาค เพราะเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ภายในชุมชน รวมถึงตัวอาคารมัสยิดด้วย เมื่อเพลิงสงบลงพี่น้องไทยมุสลิม
ชาวมหานาค ต่างมีความรู้สึกสลดหดหู่ใจไปตาม ๆ กันที่มัสยิดทั้งหลังถูกไฟไหม้ไปต่อหน้าต่อตาไม่สามารถจะ
ดับไฟไหม้ที่ลุกลามมาติดตัวอาคารมัสยิดได้
สําหรับพี่น้องมุสลิมชาวมหานาคที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้ไปด้วย ต่างมีความสลดหดหู่เช่นกัน
เพราะต้องสูญเสียบ้านเรือน ทรัพย์สมบัติและไม่มีมัสยิดที่จะใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อประกอบศาสนกิจร่วมกัน
ข่าวไฟไหม้มัสยิดมหานาคกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว มุสลิมตําบลต่าง ๆ ที่ทราบข่าว ทั้งที่มีญาติมิตรและไม่มี
ญาติอยู่ที่มหานาค ต่างเดินทางมาเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิม ชาวมหานาคเป็นจํานวนมากและแจ้งความจํานงที่จะ
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การซ่อมแซมมัสยิดใหม่ ฯลฯ
วันเวลาผ่านไปพี่น้องชาวไทยมุสลิมมหานาคมีจํานวนมากขึ้น มัสยิดที่มีไว้ใช้เป็นศูนย์รวมใน
การประกอบศาสนกิจจึงคับแคบ คณะกรรมการมัสยิด ฯ ชุดปี พ.ศ. 2511 จึงร่วมกันประชุมปรึกษามีมติว่าจะ
สร้างต่อเติมมัสยิด และบูรณะเพิ่มเติมอีกหลายส่วน จนมีรูปแบบเป็นมัสยิดดังที่เห็นทุกวันนี้
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 ทางสํานักงานเขตป้อมปราบฯได้จัดตั้งเป็นชุมชน โดยมีแกนนํา
คือ นายสามารถ วงศ์เสงี่ยม ดําเนินการติดต่อสํานักงานเขตป้อมปราบฯ เพื่อขอจัดตั้งชุมชน โดยใช้ชื่อว่า

“ชุมชนมัสยิดมหานาค” หลังจากได้จัดตั้งเป็นชุมชนฯแล้ว ทางชุมชนได้แต่งตั้งให้นายสามารถ วงศ์เสงี่ยม เป็น
ประธานชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นทํางานให้กับชุมชน ต่อมาใช้เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการ
จนถึงปัจจุบัน
3. กระบวนการจัดการชุมชน
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสอบถามข้อมูลจากชุมชน การพัฒนาการจัดการชุมชนมัสยิด
มหานาคได้แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 การจัดการที่ให้ความสําคัญกับศาสนาโดยมัสยิดเป็นศูนย์กลาง โดยมีคณะกรรมการ
มัสยิดเป็นตัวแทนในการรวมกลุ่มของชุมชน
แบบที่ 2 การจัดการชุมชนที่มีคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529
ถึงปัจจุบัน เป็นคณะทํางานที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานเขตป้อมปราบฯ ทําหน้าที่ในการเป็นตัวแทนที่จะ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสะดวกยิ่งขึ้น
ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด คณะครู
โรงเรียนบํารุงอิสลามวิทยา คณะครูโรงเรียนอัลลิสลาฮียะห์มหานาค
4. การพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ เ ข้ า มาประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน มี ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ
(สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) หน่วยงานภาคเอกชน สถานีตํารวจพลับพลาชัย กลุ่ม อสส. กลุ่ม ปปส.
เป็นต้น โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในชุมชน ประกอบด้วย
- คณะกรรมการชุมชน 20 คน
- คณะกรรมการมัสยิดมหานาค 14 คน
- คณะกลุ่ม ปปส.
- คณะกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- คณะกลุ่มอาชีพแม่บ้าน
- คณะกลุ่ม อสส.
- คณะกลุ่มผู้สูงอายุ
- คณะกลุ่มเยาวชนมุสลิมมหานาค
- โรงเรียนบํารุงอิสลามวิทยา
- โรงเรียนอัลลิสลาฮียะห์มหานาค
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
5. สภาพปัญหาภายในชุมชน
ด้านกายภาพ
- เยาวชนไม่ มี ส ถานที่ สํ า หรั บ ออกกํ า ลั ง กาย เนื่ อ งจากสถานที่ ใ นชุ ม ชนไม่
เอื้ออํานวยและพื้นที่ว่างส่วนใหญ่ถูกนํามาทําเป็นที่จอดรถ

- ชุมชนยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สําหรับใช้ในกิจการของศูนย์ชุมชน
เพื่อนใช้บริการให้กับชาวชุมชนได้อย่างทั่วถึง และเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่าง
ของชุมชนยังขาดแคลนไม่เพียงพอในการใช้ในกิจกรรมใหญ่ๆ ของชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหายาเสพติดอันมีสาเหตุจากผู้เสพยาเสพติด ขาดความรู้ ขาดการอบรมที่ดี
และสิ่งอันพึงกระทําของพลเมืองดี ยึดถือประโยชน์ส่วนตน
- ปัญหาการลักขโมย มีสาเหตุมาจากผู้กระทําขาดการอบรมที่ดี มีความโลภ และ
ขาดสิ่งอันพึงกระทําของพลเมืองดี
ด้านเศรษฐกิจ
- ชาวชุมชนบางส่วนมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เนื่องจากมีรายได้น้อย ยังไม่มีอาชีพ
เสริม
- ชาวชุมชนบางส่วนหนี้สิน เนื่องจากใช้เงินฟุ่มเฟื่อย ไม่รู้จักใช้และบางส่วนติด
การพนัน
ด้านการศึกษา
- ชาวชุมชนยังขาดสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรมให้กับชาวชุมชน
6. ความต้องการของชุมชน
จากสภาพปัญหาต่างๆ และการสอบถามกับคนในชุมชน ภายในชุมชนได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่มีการจัดการความสําคัญของปัญหาในชุมชน
มัสยิดมหานาคตามด้านต่าง ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์เรื่องความสะอาดชุมชน ดูแลความสะอาด เก็บขยะบริเวณบ้านของ
ตนเอง
- เก็บขยะ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสุสานปีละ 2 ครั้ง
ด้านสังคม/วัฒนธรรม/การศึกษา
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะ วิชาชีพ ให้กับชาวชุมชน และเยาวชนในด้านต่างๆ
- จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ
- จัดกิจกรรมช่วยเหลืองานการกุศลของโรงเรียน
ด้านอนามัยและจิตใจ
- จัดตรวจสุขภาพ ตัดผม นวดฝ่าเท่า จากหน่วยงานที่ให้การอนุเคราะห์
แผนงาน/โครงการที่ชุมชนร่วมกับภาดี
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงพื้นผิวทางสัญจรในชุมชน ร่วมกับ ร.1 พัน 1 รอ.

- ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของจากบ้านผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชน ร่วมกับ ร.1 พัน 1
รอ.
- จัดร้านค้าและเก็บร้านค้างานการกุศลของโรงเรียน ร่วมกับ ร.1 พัน 1 รอ.
ด้านเศรษฐกิจ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อเงิ นแก่ บ รรดาผู้ป ระสบอั ค คี ภัย ในชุ มชม ร่ว มกับ ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ
ด้านสังคม
- กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับ ร.1 พัน 1 รอ.
- กิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนร่วมกับศูนย์เยาวชนวัดโสมมัส
- ร่วมกิจกรรมชุมชนสัญจร กับรายการโลกมุสลิม ช่อง 11 และโครงการธงฟ้า
ราคาประหยัด

