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คุณพ่อ จืลส์ กยูิ 
       คุณพอ่ จืลส์ กิยู   เกิดวนัท่ี 23 พฤษภาคม ค .ศ. 1862 ท่ี แอกเกรอเฟอย แขวงลวัร์ แองแฟรีเออร์ สังฆมณฑลนงัต ์
คุณพอ่เขา้บา้นเณรคณะมิสซงัต่างประเทศ วนัท่ี  15 กนัยายน ค .ศ. 1880 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ ์วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1885 คุณพอ่ออกเดินทางไปมิสซงัสยาม วนัท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 1885 
       พระสังฆราชหลุยส์ เวย ์ซ่ึงเวลานั้นเป็นประมุขมิสซงั  รู้สึกปิติยนิดีมากท่ีไดรั้บมิชชนันารีมาช่วยงานเพิ่ม และ
ส่งไปเรียนภาษาจีน ทั้งเป็นปลดัท่ีวดักาลหวา่ร์  แต่เน่ืองจากเวลานั้น ทางโรงเรียนอสัสัมชญั  ซ่ึงคุณพอ่กลอมเบต ์
บริหารงานประสบผลส าเร็จดี ก าลงัตอ้งการอาจา รยห์ลายคน คุณพอ่กิยจึูงไดรั้บไปสอนภาษาฝร่ังเศส  ขณะเดียวกนั 
คุณพอ่ก็เรียนภาษาองักฤษ และภาษาไทยดว้ยตวัเอง 
       เราคงพดูไดอ้ยา่งเตม็ปากวา่ เวลาอาจารยห์นุ่มผูน้ี้ลงมือท างานดว้ยใจรัก บรรดาผูใ้หญ่ ผูป้กครองของเขาคง
สังเกตไดโ้ดยเร็ววา่ ความร้อนรนของคุณพอ่น่าจะมีสนามงานกวา้งกวา่น้ี ความคิดริเร่ิมของคุณพอ่ ความบากบั่ นใน
การงาน การมองชะตากรรมทั้งดีและเลวในแง่ดีของคุณพอ่  น่าจะไดเ้อาใชใ้นงานท่ีมีวงกวา้งกวา่น้ี ต่อจากนั้น ในปี 
ค.ศ. 1887 พระสังฆราชหลุยส์ เวย ์มอบหมายใหคุ้ณพอ่ไปอยูท่ี่บางปลาสร้อย หมู่บา้นน้ีรู้สึกเป็นเกียรติท่ีไดรั้บการ
เยีย่มเยีย่นคร้ังแรกๆ ของคุณพอ่ และเรา อาจพดูไดว้า่ คุณพอ่ยงัคงรักษาความผกูพนัเป็นพิเศษ บางปลาสร้อย ท่ีซ่ึง
พระสังฆราชปัลเลอกวัเคยไปเยีย่ม ประมาณปี ค .ศ.1838 มิไดเ้ป็นศูนยค์ริสตงัชาวจีนท่ีส าคญัมากนกั ไม่ทั้งเม่ือก่อน
และเวลาน้ีดว้ย แต่ก็เป็นกลุ่มคริสตงัเ ล็กๆท่ีคุณพอ่มีอยู ่คุณพอ่เกโก เป็นองคแ์รก แ ละต่อมาก็คุณพอ่กิยรูู้จกัหาพวก
คริสตงัเท่าท่ีจะเป็นในการจดัตั้งวดัท่ีโคกกะเหร่ียง ท่ีเมืองพนสั และท่ีหวัไผ่ 
       จากบางปลาสร้อย เราคงสามารถวาดภาพอนัน่าช่ืนชมเป็นอยา่งยิง่ได ้ท่ีท่าน ้าทะเลน้ี มีอุตสาหกรรมจ าพวกหมกั
เกลือ และน ้าปลา บรรดาชาวบา้นจ านวนมากพอสมคว ร ไม่ค่อยคิดถึงวญิญาณของเขาเท่าไรนกั ในสมยันั้น ชาวบา้น
มีการติดต่อกบัทางเมืองหลวงนอ้ยมาก ดงันั้น จึงไดรั้บอิทธิพลทางกฎหมายนอ้ยมาก พวกเขาค่อนขา้งหยาบคายสัก
เล็กนอ้ย เป็นชาวประมงบา้นนอก เป็นคนท าไร่ ท านา ปลูกยาสูบและตน้ออ้ย ศาสนาคาทอลิกไม่ดึงดูดความสนใจ
ของพวกเขาเท่าไรนกั แต่คุณพอ่กิยไูม่ยอ่ทอ้ คุณพอ่อยูท่่ามกลางคนเฉ่ือยชา มีใจผกูพนัอยูก่บัศา สนาพุทธมาก ด้ือดึง
ต่อค าสอนคริสตงั และเร่ืองงมงาย การแพร่ธรรมของคุณพอ่จึงไม่ค่อยไดผ้ล  การอยูท่ี่บางปลาสร้อยของคุณพอ่นั้น จึง
ตอ้งเป็นการรอการเตรียมงานและการเอาใจใส่เรียนรู้ภาษาอยา่งจริงจงั เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และพุทธ



ศาสนาในบรรดามิชชนันารีทั้งหมดในมิสซงัสยาม คุณพอ่กิยู ตอ้งเป็นคนหน่ึงท่ีสนใจเรียนรู้ศาสนาพุทธสมยัเก่าแก่ 
หอ้งสมุดของคุณพอ่ท าใหเ้ช่ือเช่นนั้น เช่นเดียวกบัการสนทนาของคุณพอ่ในเ ร่ืองน้ี คุณพอ่พดูออกมาจากใจวา่ เพื่อจะ
ไดล้ิ้มรสของคุณธรรมต่างๆ ของชาวบา้น จึงจ าตอ้งเรียนรู้เร่ืองศาสนาของพวกเขา และมิชชนันารีผูน้ี้ซ่ึงด ารงชีวติอยู่
เป็นเวลานานในประเทศน้ี เป็นคนเดียวท่ีสามารถเรียนรู้เร่ืองน้ีได ้เม่ือพดูถึงชาวไทย ชาวเขมร หรือชาวลาว พุทธ
ศาสนาซ่ึงมีวฒันธรรมพราหมณ์ปะปนอยูบ่า้งนั้น เป็นท่อธารดา้นศาสนาท่อเดียวท่ีพวกเขามีอยู ่พวกชาวต่างชาติเม่ือ
มาอยูใ่นสยามภายในระยะเวลาอนัสั้น ก็รู้สึกนิยมชมชอบพวกชาวพื้นเมืองในส่ิงท่ีพวกเขาเช่ืออยา่งซ่ือๆ ง่ายๆ วา่ 
เป็นคุณธรรมท่ีมาจากพุทธศาสนา ชาวต่างชาติคนหน่ึงพดูกบัมิชชนันารีองคห์น่ึงวา่ “ดูซิ ชาวไทยน่ีช่างมีใจเมตตา
และตอ้นรับแขกดีจริง พวกเขาไดส้ร้างศาลาเล็กๆ ใหผู้เ้ดินทางไดพ้กัผอ่นตามทางแยก ตามชายป่า และตามริมฝ่ัง
แม่น ้า ท่ีศาลายงัมีโอ่งน ้าเพื่อใหค้นอ่ืนแกก้ระหายน ้า และมา้นัง่หน่ึงตวัเพื่อนัง่พกั ” มิชชนันารีตอบผูพ้ดูอยา่งแกลง้
ตลกวา่ “การกระท าเช่นน้ีไม่เก่ียวกบัคุณธรรมของเมตตากรุณาเลย ชาวพุทธ ท่ีท าเช่นน้ี ท าไปเพื่อหวงัผลบุญ แต่ใน
เวลาเดียวกนั การท าเช่นน้ีเป็นการหลีกเล่ียงไม่ตอ้งตอ้นรับผูเ้ดินทางเขา้มาในบา้นของพวกเขาเอง” 
       เม่ือถึงเวลาท่ีคุณพอ่เกโก ตอ้งจากไปชัว่นิรันดร เพื่อรับรางวลัท่ีคุณพอ่ส มควรไดรั้บ คุณพอ่กิย ูก็พร้อมท่ีจะไป
รับต าแหน่งดูแลวดัหวัไผแ่ทน ในปี ค .ศ. 1897 วดัน้ีอยูใ่กลว้ดับางปลาสร้อย ท่ีซ่ึงคุณพอ่คงจะตอ้งท าใหค้วาม
ปรารถนาท่ีจะจดัตั้งกลุ่มชาวนาข้ึนนานมา แลว้ เป็นจริงได ้ระหวา่งเมืองพนสัและเมืองแปดร้ิว มีทุ่งกวา้งเขียวชอุ่ม
ดว้ยตน้หญา้ หลายๆ คร้ัง คุณพอ่เกโก นกัเดินท่ีไม่รู้จกัเหน่ือย ไดเ้ดินทางขา้มทุ่งกวา้งน้ี และหวงัวา่พื้นดินจะอุดม
สมบูรณ์เพื่อการปลูกขา้ว ในปี ค .ศ.1872 คุณพอ่เกโก ไดท้  าการส ารวจอยา่งละเอียด และไดค้น้พบวา่มีท่ีแห่งหน่ึงสูง
จนน ้าท่วมไม่ถึง คุณพอ่จึงไปตั้งรกรากอยูท่ี่นัน่กั บพวกคริสตงับางคน น่าเสียดายท่ีทุ่งกวา้งน้ีมีพวกขา้งมาคอย
รบกวนมิชชนันารีในการเดินทางส ารวจ อยา่งไรก็ดี ตอนเขา้ตรู่ คุณพอ่เกโกเก็บเคร่ืองของใชป้ระกอบพิธีไวใ้นหีบ
ใบหน่ึง และใหค้นรับใชค้นหน่ึงปีนเอาข้ึนไปไวบ้นตน้ไมสู้ง ซ่ึงอยูใ่กลบ้า้นพกัของคุณพอ่ เม่ือไดย้นิเ สียงฝงูชา้งมา
ทางดา้นหน่ึง คุณพอ่เกโกก็ไปอยูอี่กดา้นหน่ึงอยา่งสบายใจ คุณพอ่เดินทางไปทัว่ทุกทิศของทุ่งราบ และรู้ดีวา่เหมาะท่ี
จะท าการเกษตร ในทุ่งกวา้งน้ี มีศูนย ์กลาง อยูท่ี่หวัไผ ่ซ่ึงมีเน้ือท่ีดินท่ีสามารถท าการเพาะปลูกไดจ้  านวน 2500 
เฮกตาร์ (14,000 กวา่ไร่) จึงไดจ้ดัท าเขตแดนตีวงกวา้งออกไป เหลือแต่จะตอ้งจดัท าใหถู้กรูปแบบนิดหน่อย ขบัไล่
พวกท่ีอาศยัอยูด่ว้ย ซ่ึงเวลานั้นมิใช่ใครอ่ืน คือ พวกชา้งตวัมหึมาจ านวนหลายร้อยตวั  
       เราเขา้ใจวา่คุณพอ่เกโกไดไ้ปขอซ้ือปืนเก่าๆ ในราคาถูกจากกงสุลฝร่ังเศสประจ ากรุงเทพฯ คุณพอ่ยงั หาซ้ือดิน
ปืนดว้ย และทุกๆ วนั ฝงูชา้งโดนกระสุนดินปืนอยา่งหนกั ภายในระยะเวลาไม่นานนกั ผนืดินก็ถูกท าใหป้ราศจาก
ชา้ง แต่พวกงู ยงัมีเล้ือยไปมาอยูบ่า้ง ปี ค .ศ.1873 คุณพอ่เกโกจดัท าท่ีพกัถาวรอยูท่ี่หวัไผ ่อยา่งไรก็ดี คุณพอ่ตอ้ง
ตรากตร าท างานอยา่งหนกัและนาน จึงสามารถท าใหทุ้่งราบน้ีมีคุณค่าดา้นการเกษตร 
       เราคงไม่ตอ้งเอ่ยถึงความทุกขท์รมานทั้งหลาย ทั้งกายและใจ ท่ีมิชชนันารีผูเ้สียสละผูน้ี้ตอ้งทนรับอยูท่ี่วดัหวัไผน้ี่ 
ทุกขท์รมานท่ีนกับุญเปาโลไดรั้บ คุณพอ่กิยกู็ไดรั้บดว้ยเหมือนกนั นอกจากเร่ืองอาหารพื้นๆ ท่ีรับประทาน กา รขาด
เคร่ืองอ านวยความสะดวก การข่ีมา้เป็นระยะทางไกลๆ นานๆ การอั บปางทางทะเล คุณพอ่ยงัตอ้งเอาชนะปัญหา
ยุง่ยากอ่ืนๆ อีกมาก เช่น การขาดแคลน และเร่ืองปวดหวัยุง่ยากทุกชนิด แมแ้ต่เร่ืองการข้ึนศาล ความร้อนรนของคุณ



พอ่ ตอ้งเผชิญกบัความเฉ่ือยชา นิสัยหยาบของชาวตะวนัออก และแลว้ อนิจจา การเสียสละทุ่มเทท างาน ไม่ไดรั้บ
ความรักใคร่ชอบพอและการรู้คุณเสมอไป 
       คุณพอ่กิย ูเป็นเหมือนกบัพวกท่ีเห็นวา่ วนัเวลาสั้นเกินไป ทุกๆ เชา้ คุณพอ่ต่ืนข้ึนประมาณตีส่ี และตอนเยน็จะไม่
นอนก่อน 10 หรือ 11 นาฬิกา เน่ืองจากสามารถพดูจีนไดห้ลายภาษา พูดไทยและองักฤษ และคุณพอ่กิยจึูงสามารถพดู
กบัชาวพื้นเมืองไดทุ้กคน และกบัชาวยโุรปซ่ึงคุณพอ่มีโอกาสติดต่อ คุณพอ่ไดทุ้่มเทความร้ อนรนในการแพร่ธรรม
อยา่งสุดฝีมืออยูท่ี่หวัไผ ่เม่ือต่อไปภายหนา้ ประมุขมิสซงัของคุณพอ่ไดม้อบหมายใหดู้แลเขตวดัอ่ืนๆ ท่ีส าคญั ผนืดิน
จ านวนหลายพนัไร่ท่ีใชท้  านา เวลาน้ีท่ีหวัไผย่งัคงเป็นงานช้ินเอก และเป็นทุนทรัพยส์ าหรับพวกท่ีมาสืบต าแหน่ง
ต่อๆ มา 
      ในระหวา่งสงคราม คุณพอ่กิยไูดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาสวดัแม่พระลูกประค า ท่ีกรุงเทพฯ  ท่ีซ่ึงเคยเป็นปลดัแต่ปี 
ค.ศ. 1868-1888 คุณพอ่ยอมรับดูแลวดัน้ี ทั้ งๆ ท่ีเสียดายชนบทซ่ึงคุณพอ่ไดทุ้่มเททั้งหยาดเหง่ือและแรงงานอยา่ง
มหาศาล อนัท่ีจริง การดูแลวดัของคุณพอ่เป็นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ คุณพอ่อยูท่่ามกลางพวกคริสตงัซ่ึงเกือบทุกคนเป็น
ชาวจีน บางคนเป็นชนชั้นค่อนขา้งจะสูงศกัด์ิสักหน่อย พวกพอ่คา้ท่ีมีฐานะดี ทุ่มใหก้บัธุ รกิจ พวกเขาไม่ค่อยจะยอม
ใหเ้จา้อาวาสปกครองดูแลอยา่งง่ายดายเสมอไป คุณพอ่กิย ูปฏิบติัคุณธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ อนิจจา พลงัแรงของคุณ
พอ่ลดถอยลงตามอายท่ีุมากข้ึน 
      คร้ังหน่ึงในชีวติมิชชนันารี คุณพอ่ยนิยอมสมคัรใจขอไปสูดอากาศท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขวทิยาและอบอุ่นบนภูเข านิล
คิริส ประเทศอินเดียเพื่อพกัรักษาโรคโลหิตจางท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดอ้ยูท่ี่สยามมาเป็นเวลานาน แต่คุณพอ่ไม่ตอ้งการ
กลบัไปรักษาตวัท่ีฝร่ังเศส นอกนั้น สองวนัก่อนตาย คุณพอ่สารภาพวา่ คุณพอ่ไม่ไดคิ้ดวา่จะเก็บหอมรอมริบดว้ยการ
เดินทางไปฝร่ังเศสหรือท่ีอ่ืน ในช่วงระยะเ วลาการแพร่ธรรมอนัยาวนานของคุณพอ่ คุณพอ่อยูใ่นจ าพวกมิชชนันารีท่ี
สละทุกส่ิงท่ีมี เพื่อช่วยเหลือวญิญาณใหร้อดจ านวนมากเท่าท่ีจะมากได ้ตลอดเวลาท่ีคุณพอ่มีชีวติอยู ่และยงัเช่ือมัน่
ในพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจา้เท่านั้น 
      ในเม่ือคุณพอ่กิยยูอมทุ่มเทช่วยพวกคริสตงัอยา่งมากมาย คุณพอ่ยงัตอ้นรับพวกเพื่อนมิชชนันารีดว้ยใจรักดว้ย
เหมือนกนั ในหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประมุขมิสซงั คุณพอ่มีโอกาสบ่อยๆ ท่ีไดพ้บปะกบัทั้งพวกมิชชนันารีและพระสงฆ์
พื้นเมืองของมิสซงั เราชอบไปพบและขอค าแนะน าจากคุณพอ่ เพียงแต่ไดอ้ยูก่บัคุณพอ่ไม่นานเท่าไร ก็สามา รถรู้สึก
ไดรั้บการบรรเทาใจ และไดรั้บก าลงัใจในการท างานใหดี้ข้ึน 
       ตั้งหลายปีมาแลว้ คุณพอ่ไดท้นทุกขท์รมานมากดว้ยโรคตบั  การผา่ตดัคงจะเหมาะ แต่เน่ืองจากอายทุ่านนั้น 76 ปี
แลว้ จึงถูกหา้มมิใหท้  าการผา่ตดัใดๆ ทั้งส้ิน นายแพทยเ์พียงใหย้าท่ีช่วยบรรเทาผูป่้วยบา้ง เท่านั้น และไม่สามารถท า
ใหโ้รคมะเร็งหยดุก าเริบได ้การท่ีเขา้ไปรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์หลายคร้ัง ท าใหคุ้ณพอ่คาดการเร่ืองวนั
ตายอนัใกลไ้ด ้คุณพอ่เขา้โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์เป็นคร้ังสุดทา้ย เม่ือวนัองัคารหลงัปัสกา วนัท่ี 30 มีนาคม ค .ศ. 
1937 การท่ีตอ้งเหน็ดเหน่ือยมากเน่ืองจากมีงานเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และความร้อนอบอา้วในช่วงสัปดาห์ศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้
คุณพอ่ตอ้งหยดุท างาน คุณพอ่ไม่สังหรณ์ใจวา่การพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลท่ีโรงพยาบาลจะเป็นเพียงแค่ระยะเวลา
อนัสั้น อนัท่ีจริง คุณพอ่กิย ูเกิดเป็นโรคปอดอยา่งร้ายแรงท่ีสุด  จนท าใหคุ้ณพอ่ตอ้งจากไปภายในไม่ถึง 48 ชัว่โมง 
คุณพอ่ไดรั้บศีลเสบียงจากมือของพระสังฆราชแปร์รอส โดยรู้สึกตวัดี ในวนัพุธท่ี 7 เมษายน ค .ศ. 1937 มีบรรดา



มิชชนันารีท่ีกรุงเทพฯอยูเ่คียงขา้งดว้ย และในวนัรุ่งข้ึน ซ่ึงเป็นวนัฉลองระลึกถึงวนัท่ีออกเดินทางมามิสซงัของคุณ
พอ่ คือ เม่ือ 52 ปี ท่ีผา่นมา คุณพอ่ก็คงไปปรากฏตวัต่อหนา้พระเป็นเจา้ เพื่อรับรางวลัท่ีคุณพอ่สมควรไดรั้บเป็นอยา่ง
ยิง่ 
      พระสังฆราชเป็นประธานในพิธีปลงศพ โดยมีพระสงฆป์ระมาณ 15 องคร่์วมประกอบพิธี และมีสัตบุรุษทุกคน
ร่วมสวดภาวนาต่อหนา้หีบศพ ร่างอนัไร้วญิญาณของคุณพอ่กิย ูถูกฝังไวท่ี้วดัแม่พระลูกประค ากาลหวา่ร์ กรุงเทพฯ ท่ี
ซ่ึงคุณพอ่ไดรั้บการดูแลอยูน่านในระหวา่งท่ีรอคอยการกลบัเป็นข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง  
แกไ้ขเพิ่มเติม 

ปี ค.ศ. 1885-1886 คุณพอ่กิย ูรับแต่งตั้งเป็นพอ่ปลดั ท่ีวดักาลหวา่ร์ คุณพอ่เป็นอาจารยส์อนภาษาฝร่ังเศส ใน
โรงเรียนอสัสัมชญั ของคุณพอ่กลอมเบต์ 

ปี ค.ศ. 1887-1892 คุณพอ่เป็นเจา้อาวาส ท่ีบางปลาสร้อย 
ปี ค.ศ. 1893 คุณพอ่รับแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาสวดันกับุญเปโตรและสาขา คือ  วดันกับุญอนันา ท่าจีน , วดัสองพี่

นอ้ง มีคุณพอ่ปลดัเก่า ช่ือ คุณพอ่อมับรอซิโอ องคเ์ก่า เม่ือปี ค .ศ. 1894 คุณพอ่ไดรั้บคุณพอ่ปลดัอีกองคห์น่ึง ช่ือ คุณ
พอ่แปร์รอส และนอกจากคุณพอ่ปลดัองคน้ี์ช่วยท่ีวดันครชยัศรี ก็ไดรั้บใหไ้ปดูแลท่ีวดัท่าจีน เป็นพิเศษดว้ย ส่วนคุณ
พอ่กิย ู กบัคุณพอ่อมับรอซิโอ คุณพอ่ก็ไปแพร่ธรรมเปิดกลุ่มคริสตชนอีก 2 แห่ง  คือ ท่ีบา้นดอน  และมดแดง ทั้งไป
ดูแลกลุ่มสองพี่นอ้ง (โปรดดูประวติัวดันครชยัศรี) 
ตน้ปี ค .ศ. 1896 คุณพอ่รับคุณพอ่ปลดัองคห์น่ึง คือ คุณพอ่หลุยส์ เล็ตแชร์ ท่ีจะตระเวณตามแม่น ้าล า คลอง ไปแพร่
ธรรมตามวดัสาขาต่างๆ เหล่านั้น 

ในปีเดียวกนัน้ีเอง ปี ค .ศ. 1896 คุณพอ่กิย ูรับแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาสท่ีวดัหวัไผ ่และอยูท่ี่นัน่จนถึง ปี ค .ศ. 
1906 

ปี ค.ศ. 1907 คุณพอ่เหน่ือย จึงไปรักษาตวัและพกัผอ่น ท่ีสถานพกัผอ่นบนภูเขานิลคิริส ในอินเดีย พอถึงนิล
คิริสแลว้ คุณพอ่ถูกเรียกมาเป็นเจา้อาวาสวดัเพลง แทนคุณพอ่เปอตีต ์ผูรั้บแต่งตั้ งเป็นเจา้อาวาสวดัแม่พระลูกประค า 
กาลหวา่ร์ 

ปี ค.ศ. 1909 คุณพอ่กลบัไปด ารงต าแหน่งเจา้อาวาส ท่ีหวัไผ่ 
ปี ค .ศ. 1914 คุณพอ่ยา้ยไปรับแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาส วดัแม่พระลูกประค า กาลหวา่ร์และคุณพอ่ส้ินใจท่ีนัน่ 

วนัท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 1937 
 


