หมวดคริสเตียนทุ่งโหนด
ทีม่ าของ คริสตจักรทุ่งโหมด
หมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดตั้งอยูเ่ ลขที่ 21/1 หมูท่ ี่ 3 ตำบลท่ำยำง ถนนทุ่งใหญ่ – พระแสง อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรี ธรรมรำช 80240
ก่อตั้งขึ้นด้วยกำรทรงนำของพระเจ้ำ ซึ่งมีนำยทัด นำงละออง บุญมำ อยูบ่ ำ้ นทุ่งโหนด เลขที่ 21 หมู่ 3 ต.ท่ำ
ยำง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรี ธรรมรำช อำชีพทำนำ อำชีพเสริ มทำสวนยำงพำรำและเลี้ยงสัตว์ ก่อนที่จะพบกับพระเจ้ำนำย
ทัดป่ วยด้วยโรคข้อเท้ำอักเสบ เจ็บป่ วยอยูเ่ ป็ นเวลำหลำยปี ได้ทำกำรรักษำหลำยหมอ หลำยที่หลำยแห่งแต่ก็ไม่หำย จด
หมดหนทำงที่จะรักษำให้หำยได้
จนถึงวันที่พระเจ้ำทรงเรี ยก มีนำงแคล้ว ไกรเลิศ ผูป้ ระกำศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ได้ทรำบข่ำวกำร
เจ็บป่ วยของนำยทัดจำกญำติของนำยทัดเองจึงได้เชิญชวนกันมำเยีย่ มเยียนหนุนใจและเป็ นพยำนถึงควำมรักของพระ
เจ้ำ และฤทธำนุภำพในกำรทรงช่วยของพระองค์ในที่สุดนำงแคล้วก็ได้เชิญชวนนำยทัด นำงละอองให้กลับใจใหม่ รับ
เอำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ต่อมำอำกำรเจ็บของนำยทัดก็ดีข้ ึนและในที่สุดก็หำยเป็ นปกติ

เมื่อปี ค.ศ. 1975 นำยทัดและนำงละอองก็ได้รับบัพติศมำจำก ผูป้ กครองเชียงหวัง แซ่จิ้ว ที่หมวดคริ สเตียน
บำงปรน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรี ธรรมรำช และต่อมำนำยทัดได้รับกำรอบรมผูน้ ำคริ สตจักรได้รับ
ประกำศนียบัตร เมื่อปี ค.ศ.1985 นำยทัดและนำงละอองก็ได้ประกำศข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์กบั เพื่อนบ้ำน
ใกล้เคียงจนมีผกู ้ ลับใจมำเชื่อพระเยซูคริ สต์ 5-6 คน นำยทัดจึงได้สร้ำงศำลำธรรมขึ้น 1 หลัง ที่ในบริ เวณบ้ำน แล้วได้
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เชิญ ศจ.ทองม้วน สุขปั น ประธำนธรรมกิจคริ สตจักรภำคที่ 9 สภำคริ สตจักรในประเทศไทย มำนมัสกำรและทำพิธีเปิ ด
ศำลำธรรมด้วย
ศำลำธรรมทุ่งโหนดได้เข้ำสังกัดภำคที่ 9 และภำคที่ 9 เป็ นผูฟ้ มู ฟักก็เลี้ยงดูในควำมเชื่อทั้งแนะนำเพื่อกำร
พัฒนำให้รู้จกั ระบบระเบียบของสภำคริ สตจักรในประเทศไทย ศำลำธรรมทุ่งโหนดได้ทำพันธกิจกำรรับใช้พระเจ้ำ
และกิจกรรมทุกอย่ำงตำมที่คริ สตจักรภำคมอบหมำย และโดยกำรนำของนำยทัด บุญมำ ในกำรประกำศกิตติคุณของ
พระเจ้ำอย่ำงกล้ำหำญและเข้มแข็ง จนมีผกู ้ ลับใจเป็ นสมำชิกสมบูรณ์และสำรองประมำณ 20 กว่ำคน

ปี ค.ศ. 1987 ศจ.ทองม้วน สุขปัน ประธำนธรรมกิจภำคที่ 9 ได้พฒั นำสถำนภำพจำกศำลำธรรม เป็ นหมวด
คริ สเตียนทุ่งโหนดได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรหมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดขึ้น 5 ท่ำนโดยมี
ศจ.จุง ซิก คิม
เป็ นประธำน
นำยทัด บุญมำ
เป็ นรองประธำน
นำยครบ สุขฉนวน
เป็ นเลขำนุกำร
นำงละออง บุญมำ
เป็ นเหรัญญิก
นำงคร่ อง ตรี สุขใส
เป็ นกรรมกำร
หมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดได้ดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรนมัสกำรพระเจ้ำวันอำทิตย์และนมัสกำรพระเจ้ำ
ตำมบ้ำนสมำชิกทั้งร่ วมกิจกรรมคริ สตจักรอื่น ๆ ทั้งยังสนับสนุนให้สมำชิกเข้ำรับกำรอบรมในโอกำสฯ รวมทั้ง
ต้อนรับนักศึกษำที่มำเข้ำค่ำยจำกสถำบันต่ำง ๆ เช่น มหำวิทยำลัยพำยัพเชียงใหม่ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยำลัย
และคณะนักศึกษำ-คณำจำรย์ จำกสถำบันคริ สตศำสนศำสตร์ไทย
ปี ค.ศ. 1994 สมำชิกหมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดได้ประชุมคณะกรรมกำรและมีมติยำ้ ยสถำนที่นมัสกำร
พระเจ้ำจำกที่เดิม (บริ เวณบ้ำนนำยทัด บุญมำ) มำเป็ นที่แห่งใหม่ ซึ่งอยูต่ ิดกับถนนสำยทุ่งใหญ่-พระแสง (ที่ต้ งั ปัจจุบนั )
และเป็ นที่ที่นำยทัดมีนิมิตหมำยที่จะสร้ำงโบสถ์ใหม่ และอีกส่วนหนึ่งจะใช้เป็ นสุสำนที่ดินแปลงใหม่น้ ีเองมีเนื้อที่
ประมำณ 3 ไร่ ซึ่งนำยทัดและนำงละออง บุญมำ ได้ซ้ือและมอบถวำยแด่พระเจ้ำ จึงได้สร้ำงที่นมัสกำรชัว่ ครำวเพื่อเป็ น
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จุดเริ่ มต้นที่จะดำเนินกำรสร้ำงวิหำรหลังใหม่น้ ีและในปี นี้เองหมวดคริ สเตียนทุ่งโหนด
ได้เชิญอำจำรย์สุวรรณี
ขวัญเมือง มำรักษำกำรศิษยำภิบำล โดยมีวำระ 2 ปี
ปี ค.ศ. 1995 รศบ.สุวรรณี ขวัญเมือง เป็ นทั้งประธำนกรรมกำรหมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดได้ริเริ่ มสร้ำงโบสถ์
วิหำรหลังนี้ข้ ึน ในกำรสร้ำงโบสถ์หลังนี้จึงได้รับกำรสนับสนุนจำกหลำยที่ดว้ ยกันคือจำกสมำชิกหมวดคริ สเตียนทุ่ง
โหนดส่วนหนึ่ง จำกสภำคริ สตจักรในประเทศไทยจำกคริ สตจักรภำคที่ 9 จำกสถำบันคริ สตศำสนศำสตร์ ไทยจำกพี่
น้องประเทศเกำหลีและจำกคริ สตจักรต่ำง ๆ ในภำคที่ 9 ดำเนินกำรก่อสร้ำงได้เพียง 65%
ปี ค.ศ. 1996 รศบ.สุวรรณี ขวัญเมือง ได้ขอย้ำยออกจำกหมวดคริ สเตียนทุ่งโหนด ไปรับใช้พระเจ้ำที่
คริ สตจักรชะอวด หลังจำกนั้นนำยทัด บุญมำ และนำยครบ สุขฉนวน ซึ่งเป็ นสมำชิกผูอ้ ำวุโส ต้องทำหน้ำที่เป็ นผูด้ ูแล
ฟูมฟักสมำชิก และดูแลทรัพย์สินของหมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดร่ วมกับคริ สตจักรภำคที่ 9
ปี ค.ศ.1999 นำยทัด บุญมำ ป่ วยหนักจึงได้มอบหมำยให้นำยครบ สุขฉนวน เป็ นผูด้ ูแลเมื่อวันที่ 28 สิ งหำคม
1999 นำยทัด บุญมำ ได้เสี ยชีวติ ลงด้วยโรคชรำ จำกไปอยูก่ บั พระเจ้ำหมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดได้ดำเนินกำรจัด
นมัสกำร ในพิธีศพอย่ำงสมเกียรติในฐำนะเป็ นผูป้ กครอง ผูถ้ วำยที่ดิน ผูบ้ ุกเบิกก่อตั้งคริ สตจักรทุ่งโหนดแห่งนี้
สำหรับที่ดินบริ เวณโบสถ์และสุสำนนี้ยงั ไม่เรี ยบร้อยเพรำะพื้นที่ล่มุ ต่ำเป็ นทุ่งนำอีกทั้งยังขำดงบประมำณจำนวนมำกที่
จะพัฒนำปรับปรุ งให้สมบูรณ์ข้ นึ และคริ สตจักรมีโครงกำรที่จะพัฒนำให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นต่อไปเพื่อแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ
ให้หมดไป
ปี ค.ศ.2001 ทั้งตัวโบสถ์และบริ เวณรอบ ๆ โบสถ์ไม่สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้เพรำะขำดผูร้ ับใช้เต็มเวลำ
อีกทั้งขำดงบประมำณดำเนินกำรก่อสร้ำง เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2001 หมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดได้ประชุมสัปปบุรุษ
ทำกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำ 10 ท่ำนมีดงั ต่อไปนี้
1. นำยชนม์ประธำน สุขฉนวน
ประธำน
2. นำยอิสรำ สุขฉนวน
รองประธำน
3. นำยอิทธิพร สุขฉนวน
เลขำนุกำร
4. นำยครบ สุขฉนวน
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
5. นำงสุมำพร สุขฉนวน
เหรัญญิก
6. นำงสุวำริ มทร์ แย้มย่อง
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
7. นำยสมบัติ เสน่ห์เมฆะ
เป็ นกรรมกำร
8. นำงจำรึ ก สุขฉนวน
เป็ นกรรมกำร
9. นำงวรรณจุรี มณี นวล
เป็ นกรรมกำร
ค.ศ.กิตติวฒ
ุ ิ ยำปั น
ที่ปรึ กษำ
เพื่อบริ หำรงำนให้ไปสู่เป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ และในปี นี้เองได้ประชุมสัปปบุรุษเพื่อจะเชิญผูร้ ับใช้เต็มเวลำ เพรำะ
คริ สตจักรขำดผูร้ ับใช้เต็มเวลำ 5 ปี ด้วยเหตุน้ ีหมวดคริ สเตียนทุ่งโหนดจึงมีมติเชิญอำจำรย์สุรศักดิ์ รำชรักษ์ มำเป็ น
ศิษยำภิบำล มีวำระกำรทำงำน 4 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม ค.ศ.2001 ถึง 30 มิถุนำยน ค.ศ.2005
วันที่ 3 ตุลำคม ค.ศ.2001 เวลำ 20.15 น. ได้มีกำรประชุมคณะธรรมกิจเพื่อเตรี ยมพร้อมในกำรสถำปนำ
คริ สตจักรและสถำปนำผูป้ กครอง แต่งตั้งศิษยำภิบำลและแต่งตั้งคณะมัคนำยก จึงได้มีมติในวันที่ 17 พฤศจิกำยน ค.ศ.
2001 ให้ทำจดหมำยเชิญทำงภำคที่ 9 มำประกอบพิธีสถำปนำคริ สตจักรทุ่งโหนด
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พันธกิจที่ตอ้ งทำในคริ สตจักรทุ่งโหนดมีดงั นี้
เทศนำ สอนพระวจนะในวันอำทิตย์
เยีย่ มเยียนหนุนใจสมำชิก
ตั้งกลุ่มอธิษฐำนตำมบ้ำนคืนวันพุธ
ดูแลเพิ่มพูนควำมเชื่อให้กบั เด็กรวีวำรศึกษำ
ต่อเติมโบสถ์ที่ยงั ขำดอยู่
สร้ำงศำลำรวีวำรศึกษำ สร้ำงสำนักงำน
สร้ำงรั้วโบสถ์ รั้วสุสำน บ้ำนพักศิษยำภิบำล
คริ สตจักรทุ่งโหนดมีสมำชิกทั้งหมด
สมำชิกสมบูรณ์
จำนวน 33
คน
สมำชิกสำรอง
จำนวน 30
คน
รวมสมำชิกทั้งหมดจำนวน 63
คน
สมำชิกเข้ำร่ วมนมัสกำรพระเจ้ำเฉลี่ยอำทิตย์ละประมำณ 30 คน
ศบ.สุรศักดิ์ รำชรักษ์
ผูร้ วบรวมและเรี ยบเรี ยงข้อมูล
ผป.ครบ สุขฉนวน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผป.ละออง บุญมำ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ที่มำ : ข่ำวคริ สตจักร สภำคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 70 ฉบับที่ 620 กุมภำพันธ์ 2002, หน้ำ 41-43.
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