คริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่
คริ สตจักรธรรมประทีป ทุกคนรู้จกั ในนามของชุมชนคริ สเตียนหนองประทีป เป็ นตระกูลคริ ส
เตียนเก่าแก่ร่วม 100 ปี ตระกูลที่เก่าแก่ส่วนหนึ่งคือ ตระกูลแสงสุ วรรณ อีกส่ วนหนึ่งคือ ลูกหลาน
ทายาทแห่งประวัติศาสตร์ ความเชื่อ “น้อยสุ ริยะ” อีกส่ วนหนึ่งคือตระกูลสุ ริยชัยพร อีกส่ วนคือ ผูอ้ พยพ
ถิ่นฐานจากจังหวัดลาพูน
ถ้าจะลาดับเหตุการณ์ต้ งั แต่เริ่ มแรก
ของกลุ่มชุนชนผูเ้ ชื่ อหนองประทีปจนถึง
สถาปนาคริ ตจักรธรรมประทีปเมื่อวันอาทิตย์ที่
26 กุมภาพันธ์ 1995 เหตุการณ์อนั สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ดงั ต่อไปนี้
1. สมัยสงครามโลก บริ เวณนี้เป็ นจุด
ยุทธศาสตร์
เพราะอยูใ่ กล้สถานีรถไฟถูก
ลูกหลงระเบิดหลายลูกส่ วนหนึ่งอพยพไปมาก อีกส่ วนก็ถูกภาวะของโรคร้ายแรงในเวลานั้น เช่น
มาลาเรี ย แผลเปื่ อยเรื้ อรัง เวลานั้นคริ สเตียนต้องเผชิ ญความทุกข์ยากลาบากมาก
2. เมื่อสงครามยุติ หลายครอบครัวกลับสู่ ถิ่นฐานเดิม พัฒนาที่อยูอ่ าศัยที่ที่เต็มไปด้วยป่ าละเมาะ
ก็กลายเป็ นแหล่งชุมชนมากขึ้นตามลาดับการขยายเขตเมือง มีการจัดสรรที่ดินจากที่น่าเป็ นที่อยูอ่ าศัย
เดิมเป็ นที่นาของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้ นฟูสภาพ
3. การพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณคริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่เป็ นคริ สตจักรแม่ที่มีส่วนฟูมฟันมาตลอด
ตั้งแต่สมัยศจ.ดวง พันธุ พงศ์ มีการออกเยีย่ มเยียน
นมัสการตามบ้านเสมอ ๆ และเวลานั้นผูท้ ี่อุทิศถวาย
ชีวติ ด้านการสอนรวีฯ คือครู สันต์ ขันแก้ว และภรรยา
คุณแม่บวั เขียวก็ได้เปิ ดบ้านเป็ นที่เรี ยนรวีฯ รวมทั้งเป็ น
ที่ชุมชนของอนุชน “ธรรมประทีป” ครอบครัวนี้เป็ น
กาลังสาคัญและเป็ นแหล่งแห่ งชีวติ จิตวิญญาณของ
หนองประทีปก็วา่ ได้ จนกระทัง่ เด็กเพิ่มมากขึ้นความ
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จาเป็ นในด้านสถานที่ก็มีตามมาด้วย ด้วยความศรัทธาในพระเจ้า ครู สันต์และภรรยา รวมทั้งสตรี ใน
หนองประทีปช่วยเหลือกันที่จะให้มีศาลารวีฯ เกิดขึ้นในเวลานั้นเองก็มีผอู ้ ุทิศถวายตัวอีกคนหนึ่งช่วยคือ
คุณประสงค์ โอศิริไฟบูลย์

4. ยุคพัฒนา เกิดในสมัยทายาทของพ่ออุย้ ซาว แม้อุย้ ฟอง แสงสุ วรรณ ได้พฒั นาที่ดินเป็ นบ้าน
จัดสรรขายแต่ท่านได้กนั ที่ไว้สี่แปลงรวม 1 ไร่ พร้อมกับสร้างอาคารไม้ ขนาด 128 ตารางวา ไว้เพื่อใช้
เป็ นที่สอนรวีฯ และงานอื่น ๆ ชื่ออาคารว่า “ศาลาฟองซาว แสงสุ วรรณ อนุสรณ์ ” มอบเป็ นสมบัติของ
มูลนิธิสภาคริ สตจักรฯ ในปี 1975 โดย ศจ.อรุ ณ ทองดอนเหมือน เป็ นผูร้ ับมอบ ตั้งแต่น้ นั มาชั้นรวีวาร
ศึกษาของหนองประทีปก็ใช้สถานที่แห่งนี้ จนกระทัง่ เกิดกลุ่ม 25 น. ซึ่ งมีครู สวง นพคุณ เป็ นหัวหน้าได้
พัฒนาอาคารสถานที่ เช่น เพิ่มเติมขยายอาคารสร้างถังน้ าโรงอาหาร ห้องน้ า ซึ่ งเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน
หนองประทีปมากขึ้น มีการใช้เป็ นสถานที่ทางานของมูลนิธิศุภนิมิต รวมทั้งที่รวมกลุ่ม Yong Adult
จนกระทัง่ ได้จดั กิจกรรม วันคืนสู่ เหย้าร่ วมกันที่บา้ น ผป.
เสถียร แสงสุ วรรณ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 1984 จากวันคืนสู่
เหย้าก็นาสู่ พนั ธกิจรับใช้พระเจ้าร่ วมกันเพื่อเลี้ยงดูฟูมฟัก
ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของคริ สตจักรที่หนองประทีป และ
เอื้อต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ
สังคม คริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่ โดยมี ศจ. ภักดี วัฒนะ
จันทรกุล
ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรและลูกหลานต้น
ตระกูลแสงสุ วรรณ ให้กาลังใจอยูเ่ บื้องหลังของการพัฒนา
ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ พร้อมทั้งเป็ นแรงหนุ นให้กลุ่มต่าง ๆ ของหนองประทีป ก้าวไปข้างหน้าเสมอ เมื่อมี
ระยะเวลาฟักตัวระยะหนึ่ง ก็ถึงกาหนดเสนอหลักการเข้าสู่ คณะธรรมกิจคริ สตจักรที่ 1 โดยมี ผป. อัมพร
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อินทะพันธุ์ เป็ นหัวหน้าคณะทางาน คณะธรรมกิจคริ สตจักรที่ 1 เห็นด้วยในหลักการ รับข้อเสนอตามที่
ชุมชนหนองประทีปเสนอ ในเวลานั้นคริ สตจักรที่ 1 มอบหมายให้ ศจ. วิชา นทีคุณธรรม รับผิดชอบ
ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของหนองประทีปร่ วมกับ ศจ. เจษฎา ฐิติจาเริ ญพร และศจ.ประเสริ ฐ อินทะพันธ์ ซึ่ง
มีภมู ิลาเนาในหนองประทีปช่วยกันดูแลและอภิบาล
การพัฒนาเป็ นไปโดยลาดับทั้งด้านอาคารสถานที่และชีวติ จิต
วิญญาณเมื่อวันที่ 21 ค.ศ. 1991 คุณสุ ภาภรณ์ วัฒนวงศ์ ได้มอบอาคารวัฒน
วงศ์เป็ นอันอาคารอเนกประสงค์ มอบถวายแก่ชุมชนหนองประทีป เนื่อง
ในโอกาสเป็ นอนุสรณ์แด่คุณแม่กิมเลียง ซึ่ งเป็ นผูห้ นึ่งที่เข้มแข็งในความ
เชื่อศรัทธา ในวันเดียวกันนั้นก็มีการชุมนุมรวมใจขอบพระคุณพระเจ้าอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อรวบรวมลูกหลานทุกสายตระกูลในการระลึกถึงบรรพบุรุษแห่งความเชื่ อ และวันที่ 7
มกราคม 1994 คริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ก็ได้ต้ งั ให้ชุมชนหนองประทีป เป็ นหมวดคริ สเตียนธรรม
ประทีป โดยอยูใ่ นการดูแลและอภิบาลของคริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่
คศ. พิชาญ ชัยธิ เป็ นคนในจังหวัดพะเยา สังกัดภาคที่
15 จบจากคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี BA –BTH, M.Div.
ได้ทาหน้าที่ผอู ้ ภิบาล หมวดธรรมประทีปตั้งแต่เวลานั้นเป็ น
ต้นมาจนกระทัง่ การเจริ ญเติบโตในด้านความเชื่ อศรัทธาของ
มวลชนสมาชิกมีความพร้อมที่จะสถาปนาเป็ นคริ สตจักร
กรรมการดาเนินงานของหมวดธรรมประทีปจึงได้เสนอเรื่ อง
ต่อคริ สตจักรแม่ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้หมวดธรรมประทีป
เป็ นคริ สตจักรธรรมประทีป และคริ สตจักรที่ 1 เชียงใหม่ได้
เสนอต่อคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ 1 คริ สตจักรภาคที่ 1 ได้
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบความพร้อม
ทั้งในด้านจานวน
สมาชิกและการเติบโตฝ่ ายวิญญาณจิต
จึงอนุมตั ิให้หมวด
ประทีป สถาปนาเป็ นคริ สตจักรธรรมประทีป ขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบการปกครองของ
ธรรมนูญสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและได้เชิญ ค.ศ. พิชาญ ชัยธิ เป็ นศิษยาภิบาลตั้งแต่ 1 มกราคม
1995 ถึง 31 มีนาคม 1999
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ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 64 ฉบับที่ 544 ตุลาคม 1995, หน้า 38-40.
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