คริสตจักรสนสว่ าง
ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์

อาคารโบสถ์หลังใหม่ของคริ สตจักรสนสว่าง บ้านป่ าเกี๊ยะนอก ตาบลบ่อแก้ว อาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นคริ สตจักรของพี่นอ้ งคริ สเตียนชาวกะเหรี่ ยง สังกัดภาคที่ 10 แห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย โบสถ์หลังนี้เป็ นของประทานจากพระเจ้า ที่ก่อสร้างสาเร็ จได้โดยพระคุณและความรักของ
พระเจ้า ผ่านมาทางบุคคลต่าง ๆ มากมายที่มีน้ าใจให้ความร่ วมมือช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การ
ถวายทรัพย์ การใช้แรงงานกาลังใจ และการเอาใจใส่ ดูแลติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดด้วยดีตลอดมา
โครงการก่อสร้างอาคารโบสถ์หลังนี้เป็ นผลจากการติดต่อประสานของ ศาสนาจารย์ ดร.
ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ซึ่ งดารงตาแหน่งคณบดีคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ในขณะนั้น โดยการ
ติดต่อจากศาสนาจารย์แดน บูเอ็นดอร์ ฟ ซึ่ งเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักร First Lutheran Church,
Litchfield, Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งมีความประสงค์จะนาคณะอนุชนของคริ สตจักรจานวน
หนึ่งมาเข้าโครงการค่ายอาสาพัฒนา ร่ วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ หลังจากติดต่อประสานงาน
เป็ นระยะเวลายาวนานพอสมควร ในที่สุดคณะผูป้ ระสานงานจึงตัดสิ นใจเลือกหมู่บา้ นป่ าเกี๊ยะนอกเป็ น
สถานที่ในการทาโครงการค่ายอาสาพัฒนา โดยจะทาการก่อสร้างอาคารคริ สตจักรสนสว่างขึ้นใหม่
ทดแทนหลังเก่าที่ชารุ ดทรุ ดโทรมจนเกือบใช้การไม่ได้
ค่ายอาสาพัฒนาจึงเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-14 สิ งหาคม พ.ศ.2539 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 2
ช่วง คือ ช่วงแรก ระหว่างวันที่ 4-11 สิ งหาคม 2541 เป็ นการร่ วมกันสร้างอาคารโบสถ์ และวันที่ 12-14
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สิ งหาคม 2541 เป็ นการทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในเชียงใหม่ โครงการนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งสิ้ น 19
คน ประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพจานวน 8 คน และอนุชนคริ สตจักร First Lutheran Church
จานวน 8 คน ภายใต้การนาของศาสนาจารย์แดน บูเอ็นดอร์ ฟและภรรยา ส่ วนการประสานงานค่าย
ทั้งหมดอยูใ่ นความดูแลและรับผิดชอบของ ศาสนาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ในขณะดารง
ตาแหน่งผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพส่ วนการทางานร่ วมกันนั้นได้รับความร่ วมมือ
จากพี่นอ้ งในคริ สตจักรสนสว่างในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยในด้านแรงงาน และอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ

การก่อสร้างสาเร็ จไปส่ วนหนึ่ง ได้แก่ โครงสร้างของตัวอาคารหลังคาโครงเหล็ก และพื้น
อาคารที่ถมดินแล้ว หลังจากนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างต่อไปตามกาลังทรัพย์ที่มีอยู่ และศาสนาจารย์
ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ได้เป็ นธุ ระจัดการในการติดต่อขอรับเงินถวายจากคริ สตจักร First Lutheran
Church และพี่นอ้ งคริ สตจักรต่าง ๆ ในเมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งได้ถวายเงินส่ วนหนึ่งเพื่อการ
ก่อสร้างอาคาร จนในที่สุดงานก่อสร้างได้สาเร็ จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2541 รวมเป็ นเงินค่าก่อสร้าง
ทั้งสิ้ น 581,075 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิ บห้าบาท) ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตัว
อาคาร ค่าช่างรับเหมาก่อสร้างงานส่ วนใหญ่ และค่าอุปกรณ์ที่จาเป็ น ได้แก่ ธรรมมาสก์ ม้านัง่ ผ้าม่าน
เป็ นต้น โดยได้รับเงินสนับสนุนดังนี้
1. คริ สตจักร First Lutheran Church, Litchfield, Minnesota, USA เป็ นเงิน 469,075 บาท
2. คริ สตจักร Sendai Shimin Church ประเทศญี่ปุ่นเป็ นเงิน 92,000 บาท
3. โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย กรุ งเทพ เป็ นเงิ น 10,000 บาท
4. โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน กรุ งเทพเป็ นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 581,075 บาท
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(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิ บห้าบาท)
พิธีมอบถวายอาคารโบสถ์หลังใหม่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2541 โดยมี ดร.บุญ
ทอง ภู่เจริ ญ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ศาสนาจารย์แดเนียล บูเอ็นด๊อฟ จากคริ สตจักรเฟิ ร์ ส ลูเธอ
แรน สหรัฐอเมริ กา ศาสนาจารย์ วิลเลียม โยเดอร์ และศาสนาจารย์ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ร่ วมในการ
ประกอบศาสนพิธีเปิ ดอาคารโบสถ์ และนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าในโอกาสเดียวกัน มีพี่นอ้ งจาก
คริ สตจักรใกล้เคียงหลายหมู่บา้ นและตัวแทนจากคริ สตจักรภาค 10 ร่ วมแสดงความยินดีในโอกาสแห่ง
ความชื่นชมโสมนัสนี้

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 576 มิถุนายน 1998, หน้า 46- 47.
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