เขียนโดย หอจดหมายเหตุ
คุณพ่ อ เออเยน เล็ตแชร์
คุณพ่อ เออเยน เล็ตแชร์ เกิดวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1873 ที่วนุ ไฮม์ เมืองสตราสบูรก์ จังหวัดโรงแรง คุณพ่อ
เข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ รับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ วันที่ 27 มิถุนายน ค .ศ.1897 และในวันที่ 25 สิ งหาคม
ต่อมา คุณพ่อก็ได้ออกเดินทางไปมิสซังสยาม ที่ซ่ ึ งพี่ชายของคุณพ่อ ชื่อ หลุยส์ ได้ไปถึงก่อน ในปี ค.ศ. 1894
คุณพ่อเออเยน เล็ ตแชร์ ได้รับมอบหมายให้ไปอยูท่ ี่นครชัยศรี เพื่อเรี ยนภาษา และพอปี ค .ศ. 1899 คุณพ่อ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นปลัดอยูท่ ี่วดั นี้
ในปี ค .ศ. 1900 คุณพ่อท็อกแกล่ร์ เจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี ไม่สบาย ถูกย้ายไปอยูบ่ างช้างกับคุณพ่อซังมอง
คุณพ่อเล็ตแชร์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี แล้วก็ประจาอยูท่ ี่นนั่ จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1903
ปี ค.ศ. 1903 คุณพ่อยือกลาร์ เจ้าอาวาสวัดปากคลองท่าลาด ย้ายไปอยูว่ ดั ท่าเกวียนในฐานะเจ้าอาวาส คุณพ่อ
เล็ตแชร์ จึงรับแต่งตั้งเป็ นเจ้าอาวาสวัดปากคลองท่าลาดแทน และดาเนินงานก่อสร้างวัด ต่อจา กคุณพ่อเยนเนอวัวส์ ซึ่ ง
เริ่ มสร้างไว้แต่ก่อนจนสาเร็ จ คุณพ่ออยูท่ ี่ปากท่าลาดจึงถึงปี ค.ศ. 1907
ปี ค .ศ. 1907 คุณพ่อมัตตราต์ อธิ การบ้านเณรบางช้าง มีอาการแสดงให้เห็นว่าอ่อนเ พลีย และเนื่องจากมี
สภาพเจ็บออดๆแอดๆ คุณพ่อเล็ตแชร์จึงได้รับแต่งตั้งให้ไปประจาอยูท่ ี่บา้ นเณรเพื่อช่วยคุณพ่อมัตตราต์
ปี ค.ศ. 1909 คุณพ่อมัตตราต์ ต้องกลับไปรักษาตัวที่ฝรั่งเศส ตามคาสัง่ ของแพทย์ คุณพ่อเออเยน เล็ตแชร์ จึง
ได้รับแต่งตั้งเป็ นอธิ การบ้านเณร แล้วอยูท่ ี่นนั่ จนถึงปี ค.ศ. 1918
“บ้านเณรบางช้างซึ่ งอยูใ่ นการดูแลปกครองของคุณพ่อเออเยน เล็ตแชร์ ดาเนินไปด้วยดีในสองด้าน ทั้งด้าน
การศึกษาและด้านความศรัทธาร้อนรน มีการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ แต่จานวนนักเรี ยนยังมีไม่มากเท่าที่ปรารถนา
เวลานี้เหลือเพียง 40 คนเท่านั้น” (คงจะเป็ นไปได้ที่คุณพ่อเออเยน ซึ่ งเคร่ งค รัดมากในเรื่ องคุณภาพ จึงส่ งนักเรี ยน
ออกไปเป็ นจานวนมาก)
ในปี ค .ศ. 1918 คุณพ่อการ์ ตอง กลับมาจากการเข้าร่ วมทาสงคราม คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็ นอธิ การบ้านเณร
ส่ วนคุณพ่อเล็ตแชร์ ได้รับแต่งตั้งเป็ นเหรัญญิกของมิสซัง แทนคุณพ่อโรมิเออซึ่ งป่ วย และไปประจาอยูท่ ี่แปดริ้ ว คุณ
พ่อเล็ตแชร์ ดารงตาแหน่งเหรัญญิกจนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1923
วันที่ 1 ตุลาคม ค .ศ. 1923 คุณพ่อเออเยน ได้รับแต่งเป็ นเจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี แทน คุณพ่อเบเชต์ ผูซ้ ่ ึ ง
หลังจากไปพักรักษาตัวที่ฝรั่งเศสแล้ว ได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าอาวาสวัดปากคลอง ท่าลาด คุณพ่อเออเยน ดารงตาแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดนครชัยศรี เป็ นเวลา 16 ปี คือ จนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1939 และแล้ว คุณพ่อลาร์ เก ปลัดก็รับตาแหน่ง
เจ้าอาวาสแทน
ในช่วงเวลา 16 ปี นั้น คุณพ่อเล็ตแชร์ ได้ทุ่มเทชีวติ จิตใจทั้งหมด ในการอบรมศาสนาอย่างมัน่ คงให้กบั
เยาวชน เด็กๆ ทุกคนต้องม าร่ วมมิสซาแบบสนทนาทุกๆ เช้า (คุณพ่อได้จดั พิมพ์หนังสื อมิสซาวิสัชนาภาษาไทย
สาหรับเด็กๆ) ให้พวกครู และภคินีสอนคาสอนเด็กๆ ทุกวันก่อนเข้าเรี ยน ส่ วนตัวคุณพ่อเอง ก็ดูแลสอนเด็กๆ ที่กาลัง
เตรี ยมตัวรับศีลมาสนิทอย่างสง่า พวกวัยรุ่ นซึ่ งขาดการเรี ยนเพราะไม่ได้รับอนุญาตมาก่ อน ก็ตอ้ งมาร่ วมเรี ยนคาสอน

ในชั้นเรี ยนนี้ดว้ ย ดังนั้น พร้อมกับเด็กๆ ที่เตรี ยมสอบ ป .4 เราพบว่ามีวยั รุ่ นอายุ 18, 20, 25 ปี ซึ่งกลับมาเรี ยนคาสอน
เพื่อจะสามารถเข้าพิธีสมรสได้ ชาวบ้านพูดกันว่า “คุณพ่อเล็ตแชร์ เคร่ งครัดมาก แต่ในสมัยของคุณพ่อ ทุกคนรู ้คา
สอนและรู้เรื่ องศาสนาของพวกเขา” หลังจากสวดสายประคา และก่อนอวยพรศีลมหาสนิท ก็มีการอธิ บายคาสอนให้
พวกผูใ้ หญ่ทุกวันอาทิตย์ตอนบ่าย
คุณพ่อเล็ตแชร์ ได้จดั ให้ขดุ คลองผ่านทุ่งนาของวัด และหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จดั ให้ทาความสะอาด และยก
คันคลองทุกๆ ปี เช่นเดียวกัน พวกคริ สตังที่ เช่านา ก็ได้รับมอบหมายให้ดูและทานบกั้นน้ า เป็ นต้นทานบกั้นน้ าใหญ่ๆ
ที่ใช้เป็ นทางเดิน จากกลุ่มบ้านต่างๆ จนถึงวัด พร้อมกันนี้ คุณพ่อได้จดั สร้างเขื่อนกันน้ าทะเล ซึ่ งขึ้นมาทางแม่น้ า เข้า
มาในทุ่งนาของวัด ฯลฯ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1939 คุณพ่อเล็ตแชร์ ปลดเกษียณอยูท่ ี่นครชัยศรี น้ นั เอง แต่บางครั้งบางคราว คุณพ่อก็ไปอยูก่ บั
พี่ชายชื่อ หลุยส์ 2-3 วัน ที่บางปลาสร้อย คุณพ่อดีใจที่ได้พบพี่ชาย แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้กลับมาที่วดั นครชัยศรี บางทีก็
กลับมาหลังจากวันรุ่ งขึ้น
หลังจากที่คุณพ่อพี่ชายได้สิ้นชีพลงในปี ค .ศ. 1952 ที่บางปลาสร้อย คุณพ่อก็ได้จดั ให้ทาหลุมเตรี ยมไว้
สาหรับตนเองอยูข่ า้ งหลุมของคุณพ่อหลุยส์
ในปี ค.ศ. 1941 เกิดสงครามอินโดจีน คุณพ่อเล็ตแชร์ ซ่ ึ งมีสัญชาติฝรั่งเศสก็ได้โอนสัญชาติเป็ นสวิส จึงทาให้
คุณพ่อสามารถสื บตาแหน่งต่อจากคุณพ่อตาปี ที่วดั นักบุญฟรังซิ สซาเวียร์ สา มเสน คุณพ่อเป็ นที่เคารพนับถือของทุก
คน และสามารถรักษาความสงบได้ ยังความชื่นชมยินดีให้กบั พวกสัตบุรุษ แม้จะมีวยั รุ่ น 3-4 คน ซึ่ งคุณพ่อขับไล่ไป
โดยไม่กลัวเกรงอะไร แล้วพวกนั้นก็ไม่กล้ากลับมาวุน่ วายกับคุณพ่ออีก ในระหว่าง 1 ปี ที่คุณพ่อเป็ นเจ้าอาวาสอยูท่ ี่
สามเสน คุณพ่อดีใจที่ได้ให้ที่พกั พิงนาน 6 เดือนแก่พี่ชายของคุณพ่อ ซึ่ งถึงแม้วา่ ได้แสดงหลักฐานว่าเป็ นสัญชาติ
เยอรมัน และแสดงการคัดค้านอย่างแข็งขันแล้วก็ตาม ก็ยงั ถูกทางการห้ามมิให้อยูท่ ี่บางปลาสร้อย
ปี ค.ศ. 1942-1943 หลังจากที่คุณพ่อตาปี กลับมาแล้ว คุณพ่อเล็ตแชร์ ก็รับภาระหนักในฐานะเจ้าวัดปากคลอง
ท่าลาด ซึ่ งพวกคริ สตังทุกคนถูกบังคับให้ทิง้ ศาสนาระหว่างมีการเบียดเบียน อาคารทุกหลัง รวมทั้งวัด บ้านพัก
พระสงฆ์ อารามภคินี โรงเรี ยน ฯลฯ ถูกทาลายหมดสิ้ น ไม้ท้ งั หมดถูกขายในราคาถูกๆ ที่ดินของวัดเองก็ถูก
เปลี่ยนเป็ นคอกควาย โดยคาสั่ งของนายอาเภอพนมสารคาม ต้องให้คุณพ่อเล็ตแชร์ มากูส้ ถานการณ์ ดึงพวกคริ สตัง
และยึดที่ดินกลับคืนมา สร้างวัดและบ้านพักพระสงฆ์ใหม่ อาศัยความช่วยเหลือจาก คุณพ่อการิ เอ เจ้าอาวาสวัดแปด
ริ้ ว
เมื่อมีการแบ่งมิสซังจันทบุรีในปี ค .ศ. 1944 วัดปากคลองท่าลาดอยูใ่ นเขตมิสซังใหม่คุณพ่อเล็ตแชร์ ก็ยงั
ประจาอยูท่ ี่วดั นี้อีกหลายปี เพื่อรอให้คริ สตังกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ได้กฐู้ านะกลับคืน และสามารถใช้
ชีวติ ได้ตามปกติ จึงมอบให้อยูใ่ นความดูแลปกครองของพระสงฆ์ชาวไทยมิสซังจันทบุรี
คุณพ่อเล็ตแชร์ ก็กบั ไปปลดเกษียณที่นครชัยศรี คุณพ่อใช้เวลาเพื่อจัดทาพจนานุกรมเล่มใหญ่ภาษาจีน
5
ภาษา คือ จีนกลาง , จีนแต้จิ๋ว, จีนแคะ, จีนกวางตุง้ และจีนไหหลา โดยมีคาแปลเป็ นภาษาฝรั่งเศส คุณพ่อจัดทาด้วย
ความเพียรทน แต่เป็ นงานที่อยูเ่ หนือกาลังของคุณพ่อ เพราะคุณพ่อไม่รู้จกั อักษรจีน คุณพ่อได้ลอกตามพจนานุกรม

จีน-อังกฤษ 5 ภาษา ซึ่ งคุณพ่อมีอยู่ คุณพ่อซื้ ออักษรจีนมาจากโรงพิมพ์จีน และจัดเรี ยงบนกระดา ษแผ่นใหญ่แบ่งเป็ น
5 ช่อง อย่างน้อยงานนี้ก็ทาให้คุณพ่อมีงานทาไปวันๆ และคุณพ่อก็เชื่อมัน่ ในคุณค่าของการทางานชิ้นนี้ แต่คุณพ่อ
อื่นๆ ไม่เชื่อว่าจะทาได้ ก่อนตาย คุณพ่อบอกแก่คุณพ่อลาร์ เกว่า นี่แหละคือ สิ่ งที่ผมได้ทา นี่เป็ นอักษรจีนที่ผมได้ซ้ื อ
มา ขอให้พยายามหาพระสงฆ์ที่มาจากเมืองจีนสักองค์หนึ่งเพื่อทางานนี้ต่อไป เมื่อคุณพ่อลาร์ เกไปแสดงตัวพร้อมด้วย
พินยั กรรมของคุณพ่อกระดาษต่างๆ ของคุณพ่อเล็ตแชร์ ก็หายไปเสี ยแล้ว พร้อมกับสิ่ งของต่างๆ ทั้งหมด อุปกรณ์
เครื่ องมือต่างๆ ที่คุณพ่อลาร์ เกต้องรับเป็ นมรดก อักษรจีนทั้งหลายถูกชัง่ กิโลขายไปเสี ยแล้ว
ประมาณปี ค.ศ. 1955 คุณพ่อเล็ตแชร์ เข้ามากรุ งเทพฯ บ่อยๆ เพื่อเยีย่ มเยียนครู สุทิน ผูซ้ ่ ึ งตลอดชีวติ ของเขาได้
ทางานรับใช้วดั และได้เป็ นผูจ้ ดั การโรงเรี ยน 2 โรงเรี ยนที่นครชัยศรี อยูเ่ ป็ นเวลา 28 ปี ครู คนนี้ทาการรักษาตัวอยูท่ ี่
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ งในกรุ งเทพฯ เพราะเป็ นมะเร็ งในเม็ดเลือด คุณพ่อเล็ตแชร์ ไปเยีย่ มเขาอยูบ่ ่อยๆ
เมื่อมาดูคุณพ่อเล็ตแชร์ ในบั้นปลายชีวติ ของคุณพ่อ เราไม่คิดว่าคุณพ่อจากเราไปเร็ วเช่นนี้ คุณพ่อยังมีสภาพ
แข็งขันอยู่ คุณพ่อเท่านั้นที่รู้สึกตัวว่าใกล้เวลาที่จะต้องจากไปแล้ว อย่าง ไรก็ดี คุณพ่อยังไปให้คุณหมอจีโร ตรวจเช็ค
ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อกลับมาที่สานักมิสซัง ก็มีคนถามคุณพ่อว่า “เป็ นอย่างไร คุณพ่อเล็ตแชร์ คุณหมอบอก
อะไรคุณพ่อบ้าง?” คุณพ่อตอบว่า “ไม่ใช่หมอที่บอกผม แต่เป็ นผมที่บอกหมอ ” พระเป็ นเจ้าทรงรับวิญญาณของคุณ
พ่อไปอยูใ่ นบ้านของพระบิดา วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1956 รวมอายุได้ 83 ปี ในพินยั กรรมของคุณพ่อ คุณพ่อขอไว้
อย่างชัดแจ้งว่าให้ฝังคุณพ่อที่บางปลาสร้อย ข้างๆ พี่ชายของคุณพ่อ แต่พระสังฆราช โชแรง ได้ตดั สิ นใจฝังคุณพ่อไว้
ที่นครชัยศรี เอง ตามคาขอของเจ้าอาวาสและสัตบุรุษในสมัยนั้น จึ งเป็ นที่นครชัยศรี ซึ่ งคุณพ่อถูกฝังใกล้กบั พี่ชายใน
สวรรค์ แต่ไกลจากกันบนแผ่นดินนี้ คุณพ่อทั้งสองไม่สามารถอยูด่ ว้ ยกันได้ พวกคริ สตังและบรรดาพระสงฆ์จานวน
มากมายไปที่นครชัยศรี เพื่อร่ วมพิธีปลงศพคุณพ่อ.

