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คริสตจักรธรรมประทปี เชียงใหม่ 
คริสตจกัรธรรมประทีป ทุกคนรู้จกัในนามของชุมชนคริสเตียนหนองประทีป เป็นตระกลูคริส

เตียนเก่าแก่ร่วม 100 ปี ตระกลูท่ีเก่าแก่ส่วนหน่ึงคือ ตระกลูแสงสุวรรณ อีกส่วนหน่ึงคือ ลูกหลาน 
ทายาทแห่งประวติัศาสตร์ความเช่ือ “นอ้ยสุริยะ” อีกส่วนหน่ึงคือตระกลูสุริยชยัพร อีกส่วนคือ ผูอ้พยพ
ถ่ินฐานจากจงัหวดัล าพนู 

ถา้จะล าดบัเหตุการณ์ตั้งแต่เร่ิมแรก
ของกลุ่มชุนชนผูเ้ช่ือหนองประทีปจนถึง
สถาปนาคริตจกัรธรรมประทีปเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 
26 กุมภาพนัธ์ 1995 เหตุการณ์อนัส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 

1. สมยัสงครามโลก บริเวณน้ีเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ เพราะอยูใ่กลส้ถานีรถไฟถูก
ลูกหลงระเบิดหลายลูกส่วนหน่ึงอพยพไปมาก อีกส่วนก็ถูกภาวะของโรคร้ายแรงในเวลานั้น เช่น 
มาลาเรีย แผลเป่ือยเร้ือรัง เวลานั้นคริสเตียนตอ้งเผชิญความทุกขย์ากล าบากมาก 

2. เม่ือสงครามยติุ หลายครอบครัวกลบัสู่ถ่ินฐานเดิม พฒันาท่ีอยูอ่าศยัท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยป่าละเมาะ 
ก็กลายเป็นแหล่งชุมชนมากข้ึนตามล าดบัการขยายเขตเมือง มีการจดัสรรท่ีดินจากท่ีน่าเป็นท่ีอยูอ่าศยั
เดิมเป็นท่ีนาของสถาบนัแมคเคนเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพ 

3. การพฒันาชีวิตจิตวญิญาณคริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่เป็นคริสตจกัรแม่ท่ีมีส่วนฟูมฟันมาตลอด
ตั้งแต่สมยัศจ.ดวง พนัธุพงศ ์ มีการออกเยีย่มเยยีน 
นมสัการตามบา้นเสมอ ๆ และเวลานั้นผูท่ี้อุทิศถวาย
ชีวติดา้นการสอนรวฯี คือครูสันต ์ ขนัแกว้ และภรรยา
คุณแม่บวัเขียวก็ไดเ้ปิดบา้นเป็นท่ีเรียนรวีฯ รวมทั้งเป็น
ท่ีชุมชนของอนุชน “ธรรมประทีป” ครอบครัวน้ีเป็น

ก าลงัส าคญัและเป็นแหล่งแห่งชีวติจิตวญิญาณของ
หนองประทีปก็วา่ได ้ จนกระทัง่เด็กเพิ่มมากข้ึนความ
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จ าเป็นในดา้นสถานท่ีก็มีตามมาดว้ย ดว้ยความศรัทธาในพระเจา้ ครูสันตแ์ละภรรยา รวมทั้งสตรีใน
หนองประทีปช่วยเหลือกนัท่ีจะใหมี้ศาลารวฯี เกิดข้ึนในเวลานั้นเองก็มีผูอุ้ทิศถวายตวัอีกคนหน่ึงช่วยคือ
คุณประสงค ์โอศิริไฟบูลย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ยคุพฒันา เกิดในสมยัทายาทของพอ่อุย้ซาว แมอุ้ย้ฟอง แสงสุวรรณ ไดพ้ฒันาท่ีดินเป็นบา้น

จดัสรรขายแต่ท่านไดก้นัท่ีไวส่ี้แปลงรวม 1 ไร่ พร้อมกบัสร้างอาคารไม ้ขนาด 128 ตารางวา ไวเ้พื่อใช้
เป็นท่ีสอนรวฯี และงานอ่ืน ๆ ช่ืออาคารวา่ “ศาลาฟองซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์” มอบเป็นสมบติัของ
มูลนิธิสภาคริสตจกัรฯ ในปี 1975 โดย ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน เป็นผูรั้บมอบ ตั้งแต่นั้นมาชั้นรววีาร
ศึกษาของหนองประทีปก็ใชส้ถานท่ีแห่งน้ี จนกระทัง่เกิดกลุ่ม 25 น. ซ่ึงมีครูสวง นพคุณ เป็นหวัหนา้ได้
พฒันาอาคารสถานท่ี เช่น เพิ่มเติมขยายอาคารสร้างถงัน ้าโรงอาหาร ห้องน ้า ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน
หนองประทีปมากข้ึน มีการใชเ้ป็นสถานท่ีท างานของมูลนิธิศุภนิมิต รวมทั้งท่ีรวมกลุ่ม Yong Adult 
จนกระทัง่ไดจ้ดักิจกรรม วนัคืนสู่เหยา้ร่วมกนัท่ีบา้น ผป.
เสถียร แสงสุวรรณ เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 1984 จากวนัคืนสู่
เหยา้ก็น าสู่พนัธกิจรับใชพ้ระเจา้ร่วมกนัเพื่อเล้ียงดูฟูมฟัก
ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของคริสตจกัรท่ีหนองประทีป และ
เอ้ือต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปของระบบ
สังคม คริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่ โดยมี ศจ. ภกัดี วฒันะ
จนัทรกุล ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรและลูกหลานตน้
ตระกลูแสงสุวรรณ ใหก้ าลงัใจอยูเ่บ้ืองหลงัของการพฒันา
ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณ พร้อมทั้งเป็นแรงหนุนใหก้ลุ่มต่าง ๆ ของหนองประทีป กา้วไปขา้งหนา้เสมอ เม่ือมี
ระยะเวลาฟักตวัระยะหน่ึง ก็ถึงก าหนดเสนอหลกัการเขา้สู่คณะธรรมกิจคริสตจกัรท่ี 1 โดยมี ผป. อมัพร 
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อินทะพนัธ์ุ เป็นหวัหนา้คณะท างาน คณะธรรมกิจคริสตจกัรท่ี 1 เห็นดว้ยในหลกัการ รับขอ้เสนอตามท่ี
ชุมชนหนองประทีปเสนอ ในเวลานั้นคริสตจกัรท่ี 1 มอบหมายให ้ ศจ. วชิา นทีคุณธรรม รับผดิชอบ
ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของหนองประทีปร่วมกบั ศจ. เจษฎา ฐิติจ าเริญพร และศจ.ประเสริฐ อินทะพนัธ์ ซ่ึง
มีภมิูล าเนาในหนองประทีปช่วยกนัดูแลและอภิบาล 

การพฒันาเป็นไปโดยล าดบัทั้งดา้นอาคารสถานท่ีและชีวติจิต
วญิญาณเม่ือวนัท่ี 21 ค.ศ. 1991 คุณสุภาภรณ์ วฒันวงศ ์ไดม้อบอาคารวฒัน
วงศเ์ป็นอนัอาคารอเนกประสงค ์  มอบถวายแก่ชุมชนหนองประทีป เน่ือง
ในโอกาสเป็นอนุสรณ์แด่คุณแม่กิมเลียง ซ่ึงเป็นผูห้น่ึงท่ีเขม้แขง็ในความ
เช่ือศรัทธา ในวนัเดียวกนันั้นก็มีการชุมนุมรวมใจขอบพระคุณพระเจา้อีก

คร้ังหน่ึง เพื่อรวบรวมลูกหลานทุกสายตระกลูในการระลึกถึงบรรพบุรุษแห่งความเช่ือ และวนัท่ี 7 
มกราคม 1994 คริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่ ก็ไดต้ั้งใหชุ้มชนหนองประทีป เป็นหมวดคริสเตียนธรรม
ประทีป โดยอยูใ่นการดูแลและอภิบาลของคริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่ 

คศ. พิชาญ ชยัธิ เป็นคนในจงัหวดัพะเยา สังกดัภาคท่ี 
15 จบจากคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี BA –BTH, M.Div. 
ไดท้  าหนา้ท่ีผูอ้ภิบาล หมวดธรรมประทีปตั้งแต่เวลานั้นเป็น
ตน้มาจนกระทัง่การเจริญเติบโตในดา้นความเช่ือศรัทธาของ
มวลชนสมาชิกมีความพร้อมท่ีจะสถาปนาเป็นคริสตจกัร 
กรรมการด าเนินงานของหมวดธรรมประทีปจึงไดเ้สนอเร่ือง
ต่อคริสตจกัรแม่ เพื่อพิจารณาอนุมติัใหห้มวดธรรมประทีป
เป็นคริสตจกัรธรรมประทีป และคริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่ได้
เสนอต่อคณะธรรมกิจคริสตจกัรภาคท่ี 1 คริสตจกัรภาคท่ี 1 ได้
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบความพร้อม ทั้งในดา้นจ านวน
สมาชิกและการเติบโตฝ่ายวิญญาณจิต จึงอนุมติัให้หมวด
ประทีป สถาปนาเป็นคริสตจกัรธรรมประทีป ขั้นตอนทุกอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบการปกครองของ
ธรรมนูญสภาคริสตจกัรในประเทศไทยและไดเ้ชิญ ค.ศ. พิชาญ ชยัธิ เป็นศิษยาภิบาลตั้งแต่ 1 มกราคม 
1995 ถึง 31 มีนาคม 1999 
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ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 64 ฉบบัท่ี 544 ตุลาคม 1995, หนา้ 38-40. 


