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หมวดคริสเตยีนทุ่งโหนด 

ทีม่าของ คริสตจกัรทุ่งโหมด 
หมวดคริสเตียนทุ่งโหนดตั้งอยูเ่ลขท่ี 21/1 หมู่ท่ี 3 ต ำบลท่ำยำง ถนนทุ่งใหญ่ – พระแสง อ ำเภอทุ่งใหญ่ 

จงัหวดันครศรีธรรมรำช 80240 
ก่อตั้งข้ึนดว้ยกำรทรงน ำของพระเจำ้ ซ่ึงมีนำยทดั นำงละออง บุญมำ อยูบ่ำ้นทุ่งโหนด เลขท่ี 21 หมู่ 3 ต.ท่ำ

ยำง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช อำชีพท ำนำ อำชีพเสริมท ำสวนยำงพำรำและเล้ียงสตัว ์ ก่อนท่ีจะพบกบัพระเจำ้นำย
ทดัป่วยดว้ยโรคขอ้เทำ้อกัเสบ เจบ็ป่วยอยูเ่ป็นเวลำหลำยปีไดท้ ำกำรรักษำหลำยหมอ หลำยท่ีหลำยแห่งแต่ก็ไม่หำย จด
หมดหนทำงท่ีจะรักษำใหห้ำยได ้

จนถึงวนัท่ีพระเจำ้ทรงเรียก มีนำงแคลว้ ไกรเลิศ ผูป้ระกำศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไ์ดท้รำบข่ำวกำร
เจ็บป่วยของนำยทดัจำกญำติของนำยทดัเองจึงไดเ้ชิญชวนกนัมำเยีย่มเยยีนหนุนใจและเป็นพยำนถึงควำมรักของพระ
เจำ้ และฤทธำนุภำพในกำรทรงช่วยของพระองคใ์นท่ีสุดนำงแคลว้ก็ไดเ้ชิญชวนนำยทดั นำงละอองใหก้ลบัใจใหม่ รับ
เอำพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด ต่อมำอำกำรเจบ็ของนำยทดัก็ดีข้ึนและในท่ีสุดก็หำยเป็นปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือปี ค.ศ. 1975 นำยทดัและนำงละอองก็ไดรั้บบพัติศมำจำก ผูป้กครองเชียงหวงั แซ่จ้ิว ท่ีหมวดคริสเตียน
บำงปรน ต.กแุหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมรำช และต่อมำนำยทดัไดรั้บกำรอบรมผูน้ ำคริสตจกัรไดรั้บ
ประกำศนียบตัร เม่ือปี ค.ศ.1985 นำยทดัและนำงละอองก็ไดป้ระกำศข่ำวประเสริฐของพระเยซูคริสตก์บัเพ่ือนบำ้น
ใกลเ้คียงจนมีผูก้ลบัใจมำเช่ือพระเยซูคริสต ์ 5-6 คน นำยทดัจึงไดส้ร้ำงศำลำธรรมข้ึน 1 หลงั ท่ีในบริเวณบำ้น แลว้ได้
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เชิญ ศจ.ทองมว้น สุขปัน ประธำนธรรมกิจคริสตจกัรภำคท่ี 9 สภำคริสตจกัรในประเทศไทย มำนมสักำรและท ำพิธีเปิด
ศำลำธรรมดว้ย 

ศำลำธรรมทุ่งโหนดไดเ้ขำ้สงักดัภำคท่ี 9 และภำคท่ี 9 เป็นผูฟ้มูฟักก็เล้ียงดูในควำมเช่ือทั้งแนะน ำเพ่ือกำร
พฒันำใหรู้้จกัระบบระเบียบของสภำคริสตจกัรในประเทศไทย ศำลำธรรมทุ่งโหนดไดท้ ำพนัธกิจกำรรับใชพ้ระเจำ้
และกิจกรรมทุกอยำ่งตำมท่ีคริสตจกัรภำคมอบหมำย และโดยกำรน ำของนำยทดั บุญมำ ในกำรประกำศกิตติคุณของ
พระเจำ้อยำ่งกลำ้หำญและเขม้แขง็ จนมีผูก้ลบัใจเป็นสมำชิกสมบูรณ์และส ำรองประมำณ 20 กวำ่คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี ค.ศ. 1987 ศจ.ทองมว้น สุขปัน ประธำนธรรมกิจภำคท่ี 9 ไดพ้ฒันำสถำนภำพจำกศำลำธรรม เป็นหมวด 

คริสเตียนทุ่งโหนดไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรหมวดคริสเตียนทุ่งโหนดข้ึน 5 ท่ำนโดยมี 
ศจ.จุง ซิก คิม     เป็นประธำน 
นำยทดั  บุญมำ   เป็นรองประธำน 
นำยครบ  สุขฉนวน  เป็นเลขำนุกำร 
นำงละออง  บุญมำ   เป็นเหรัญญิก 
นำงคร่อง  ตรีสุขใส  เป็นกรรมกำร 
หมวดคริสเตียนทุ่งโหนดไดด้ ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรนมสักำรพระเจำ้วนัอำทิตยแ์ละนมสักำรพระเจำ้

ตำมบำ้นสมำชิกทั้งร่วมกิจกรรมคริสตจกัรอ่ืน ๆ ทั้งยงัสนบัสนุนใหส้มำชิกเขำ้รับกำรอบรมในโอกำสฯ รวมทั้ง
ตอ้นรับนกัศึกษำท่ีมำเขำ้ค่ำยจำกสถำบนัต่ำง ๆ เช่น มหำวทิยำลยัพำยพัเชียงใหม่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยำลยั
และคณะนกัศึกษำ-คณำจำรย ์จำกสถำบนัคริสตศำสนศำสตร์ไทย 

ปี ค.ศ. 1994 สมำชิกหมวดคริสเตียนทุ่งโหนดไดป้ระชุมคณะกรรมกำรและมีมติยำ้ยสถำนท่ีนมสักำร      
พระเจำ้จำกท่ีเดิม (บริเวณบำ้นนำยทดั บุญมำ) มำเป็นท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนสำยทุ่งใหญ่-พระแสง (ท่ีตั้งปัจจุบนั) 
และเป็นท่ีท่ีนำยทดัมีนิมิตหมำยท่ีจะสร้ำงโบสถใ์หม่ และอีกส่วนหน่ึงจะใชเ้ป็นสุสำนท่ีดินแปลงใหม่น้ีเองมีเน้ือท่ี
ประมำณ 3 ไร่ ซ่ึงนำยทดัและนำงละออง บุญมำ ไดซ้ื้อและมอบถวำยแด่พระเจำ้ จึงไดส้ร้ำงท่ีนมสักำรชัว่ครำวเพ่ือเป็น
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จุดเร่ิมตน้ท่ีจะด ำเนินกำรสร้ำงวหิำรหลงัใหม่น้ีและในปีน้ีเองหมวดคริสเตียนทุ่งโหนด ไดเ้ชิญอำจำรยสุ์วรรณี 
ขวญัเมือง มำรักษำกำรศิษยำภิบำล โดยมีวำระ 2 ปี 

ปี ค.ศ. 1995 รศบ.สุวรรณี ขวญัเมือง เป็นทั้งประธำนกรรมกำรหมวดคริสเตียนทุ่งโหนดไดริ้เร่ิมสร้ำงโบสถ์
วหิำรหลงัน้ีข้ึน ในกำรสร้ำงโบสถห์ลงัน้ีจึงไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกหลำยท่ีดว้ยกนัคือจำกสมำชิกหมวดคริสเตียนทุ่ง
โหนดส่วนหน่ึง จำกสภำคริสตจกัรในประเทศไทยจำกคริสตจกัรภำคท่ี 9 จำกสถำบนัคริสตศำสนศำสตร์ ไทยจำกพี่
นอ้งประเทศเกำหลีและจำกคริสตจกัรต่ำง ๆ ในภำคท่ี 9 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงไดเ้พียง 65% 

ปี ค.ศ. 1996 รศบ.สุวรรณี ขวญัเมือง ไดข้อยำ้ยออกจำกหมวดคริสเตียนทุ่งโหนด ไปรับใชพ้ระเจำ้ท่ี
คริสตจกัรชะอวด หลงัจำกนั้นนำยทดั บุญมำ และนำยครบ สุขฉนวน ซ่ึงเป็นสมำชิกผูอ้ำวโุส ตอ้งท ำหนำ้ท่ีเป็นผูดู้แล
ฟมูฟักสมำชิก และดูแลทรัพยสิ์นของหมวดคริสเตียนทุ่งโหนดร่วมกบัคริสตจกัรภำคท่ี 9 

ปี ค.ศ.1999 นำยทดั บุญมำ ป่วยหนกัจึงไดม้อบหมำยใหน้ำยครบ สุขฉนวน เป็นผูดู้แลเม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 
1999 นำยทดั บุญมำ ไดเ้สียชีวติลงดว้ยโรคชรำ จำกไปอยูก่บัพระเจำ้หมวดคริสเตียนทุ่งโหนดไดด้ ำเนินกำรจดั
นมสักำร ในพิธีศพอยำ่งสมเกียรติในฐำนะเป็นผูป้กครอง ผูถ้วำยท่ีดิน ผูบุ้กเบิกก่อตั้งคริสตจกัรทุ่งโหนดแห่งน้ี 
ส ำหรับท่ีดินบริเวณโบสถแ์ละสุสำนน้ียงัไม่เรียบร้อยเพรำะพ้ืนท่ีลุ่มต ่ำเป็นทุ่งนำอีกทั้งยงัขำดงบประมำณจ ำนวนมำกท่ี
จะพฒันำปรับปรุงใหส้มบูรณ์ข้ึน และคริสตจกัรมีโครงกำรท่ีจะพฒันำใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไปเพ่ือแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ 
ใหห้มดไป 

ปี ค.ศ.2001 ทั้งตวัโบสถแ์ละบริเวณรอบ ๆ โบสถไ์ม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปไดเ้พรำะขำดผูรั้บใชเ้ตม็เวลำ 
อีกทั้งขำดงบประมำณด ำเนินกำรก่อสร้ำง เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2001 หมวดคริสเตียนทุ่งโหนดไดป้ระชุมสปัปบุรุษ 
ท ำกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรข้ึนมำ 10 ท่ำนมีดงัต่อไปน้ี 

1. นำยชนมป์ระธำน  สุขฉนวน  ประธำน 
2. นำยอิสรำ  สุขฉนวน   รองประธำน 
3. นำยอิทธิพร  สุขฉนวน   เลขำนุกำร 
4. นำยครบ  สุขฉนวน   ผูช่้วยเลขำนุกำร 
5. นำงสุมำพร  สุขฉนวน   เหรัญญิก 
6. นำงสุวำริมทร์  แยม้ยอ่ง   ผูช่้วยเหรัญญิก 
7. นำยสมบติั  เสน่ห์เมฆะ   เป็นกรรมกำร 
8. นำงจำรึก  สุขฉนวน   เป็นกรรมกำร 
9. นำงวรรณจุรี  มณีนวล   เป็นกรรมกำร 
ค.ศ.กิตติวฒิุ  ยำปัน    ท่ีปรึกษำ 
เพ่ือบริหำรงำนใหไ้ปสู่เป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ และในปีน้ีเองไดป้ระชุมสปัปบุรุษเพื่อจะเชิญผูรั้บใชเ้ตม็เวลำ เพรำะ

คริสตจกัรขำดผูรั้บใชเ้ตม็เวลำ 5 ปี ดว้ยเหตุน้ีหมวดคริสเตียนทุ่งโหนดจึงมีมติเชิญอำจำรยสุ์รศกัด์ิ รำชรักษ ์ มำเป็น    
ศิษยำภิบำล มีวำระกำรท ำงำน 4 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม ค.ศ.2001 ถึง 30 มิถุนำยน ค.ศ.2005 

วนัท่ี 3 ตุลำคม ค.ศ.2001 เวลำ 20.15 น. ไดมี้กำรประชุมคณะธรรมกิจเพ่ือเตรียมพร้อมในกำรสถำปนำ
คริสตจกัรและสถำปนำผูป้กครอง แต่งตั้งศิษยำภิบำลและแต่งตั้งคณะมคันำยก จึงไดมี้มติในวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน ค.ศ.
2001 ใหท้ ำจดหมำยเชิญทำงภำคท่ี 9 มำประกอบพิธีสถำปนำคริสตจกัรทุ่งโหนด 
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พนัธกิจท่ีตอ้งท ำในคริสตจกัรทุ่งโหนดมีดงัน้ี 
เทศนำ สอนพระวจนะในวนัอำทิตย ์
เยีย่มเยยีนหนุนใจสมำชิก 
ตั้งกลุ่มอธิษฐำนตำมบำ้นคืนวนัพธุ 
ดูแลเพ่ิมพนูควำมเช่ือใหก้บัเด็กรววีำรศึกษำ 
ต่อเติมโบสถท่ี์ยงัขำดอยู ่
สร้ำงศำลำรววีำรศึกษำ สร้ำงส ำนกังำน 
สร้ำงร้ัวโบสถ ์ร้ัวสุสำน บำ้นพกัศิษยำภิบำล 
คริสตจกัรทุ่งโหนดมีสมำชิกทั้งหมด 
สมำชิกสมบูรณ์   จ ำนวน 33 คน 
สมำชิกส ำรอง  จ ำนวน 30 คน 
รวมสมำชิกทั้งหมด จ ำนวน 63 คน 
สมำชิกเขำ้ร่วมนมสักำรพระเจำ้เฉล่ียอำทิตยล์ะประมำณ 30 คน 
ศบ.สุรศกัด์ิ  รำชรักษ ์  ผูร้วบรวมและเรียบเรียงขอ้มูล 
ผป.ครบ   สุขฉนวน     ผูใ้หข้อ้มูล 
ผป.ละออง  บุญมำ    ผูใ้หข้อ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมำ : ข่ำวคริสตจกัร สภำคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 70 ฉบบัท่ี 620 กมุภำพนัธ์ 2002, หนำ้ 41-43. 


