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คุณพ่อ เออเยน เลต็แชร์ 
      คุณพอ่ เออเยน เล็ตแชร์ เกิดวนัท่ี 23 มีนาคม ค .ศ. 1873 ท่ีวนุไฮม ์เมืองสตราสบูรก ์จงัหวดัโรงแรง  คุณพอ่
เขา้บา้นเณรคณะมิสซงัต่างประเทศ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ ์วนัท่ี 27 มิถุนายน ค .ศ.1897 และในวนัท่ี 25 สิงหาคม
ต่อมา  คุณพอ่ก็ไดอ้อกเดินทางไปมิสซงัสยาม ท่ีซ่ึงพี่ชายของคุณพอ่ ช่ือ หลุยส์ ไดไ้ปถึงก่อน ในปี ค.ศ. 1894 
       คุณพอ่เออเยน เล็ ตแชร์ ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปอยูท่ี่นครชยัศรี  เพื่อเรียนภาษา และพอปี ค .ศ. 1899 คุณพอ่
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นปลดัอยูท่ี่วดัน้ี 
      ในปี ค .ศ. 1900 คุณพอ่ทอ็กแกล่ร์ เจา้อาวาสวดันครชยัศรีไม่สบาย ถูกยา้ยไปอยูบ่างชา้งกบัคุณพอ่ซงัมอง 
คุณพอ่เล็ตแชร์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาสวดันครชยัศรี แลว้ก็ประจ าอยูท่ี่นัน่จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1903 
      ปี ค .ศ. 1903 คุณพอ่ยอืกลาร์ เจา้อาวาสวดัปากคลองท่าลาด ยา้ยไปอยูว่ดัท่าเกวยีนในฐานะเจา้อาวาส คุณพอ่
เล็ตแชร์จึงรับแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาสวดัปากคลองท่าลาดแทน และด าเนินงานก่อสร้างวดั ต่อจา กคุณพอ่เยนเนอววัส์ ซ่ึง
เร่ิมสร้างไวแ้ต่ก่อนจนส าเร็จ คุณพอ่อยูท่ี่ปากท่าลาดจึงถึงปี ค.ศ. 1907 
      ปี ค .ศ. 1907 คุณพอ่มตัตราต ์อธิการบา้นเณรบางชา้ง มีอาการแสดงใหเ้ห็นวา่อ่อนเ พลีย และเน่ืองจากมี
สภาพเจบ็ออดๆแอดๆ คุณพอ่เล็ตแชร์จึงไดรั้บแต่งตั้งใหไ้ปประจ าอยูท่ี่บา้นเณรเพื่อช่วยคุณพอ่มตัตราต์ 
      ปี ค.ศ. 1909 คุณพอ่มตัตราต ์ตอ้งกลบัไปรักษาตวัท่ีฝร่ังเศส ตามค าสั่งของแพทย ์คุณพอ่เออเยน เล็ตแชร์ จึง
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอธิการบา้นเณร แลว้อยูท่ี่นัน่จนถึงปี ค.ศ. 1918 
      “บา้นเณรบางชา้งซ่ึงอยูใ่นการดูแลปกครองของคุณพอ่เออเยน เล็ตแชร์ ด าเนินไปดว้ยดีในสองดา้น ทั้งดา้น
การศึกษาและดา้นความศรัทธาร้อนรน มีการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ แต่จ านวนนกัเรียนยงัมีไม่มากเท่าท่ีปรารถนา 
เวลาน้ีเหลือเพียง 40 คนเท่านั้น” (คงจะเป็นไปไดท่ี้คุณพอ่เออเยน ซ่ึงเคร่งค รัดมากในเร่ืองคุณภาพ จึงส่งนกัเรียน
ออกไปเป็นจ านวนมาก) 
      ในปี ค .ศ. 1918 คุณพอ่การ์ตอง กลบัมาจากการเขา้ร่วมท าสงคราม คุณพอ่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอธิการบา้นเณร 
ส่วนคุณพอ่เล็ตแชร์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกของมิสซงั แทนคุณพอ่โรมิเออซ่ึงป่วย และไปประจ าอยูท่ี่แปดร้ิ ว คุณ
พอ่เล็ตแชร์ด ารงต าแหน่งเหรัญญิกจนถึงเดือนกนัยายน ค .ศ. 1923 
      วนัท่ี 1 ตุลาคม ค .ศ. 1923 คุณพอ่เออเยน ไดรั้บแต่งเป็นเจา้อาวาสวดันครชยัศรีแทน  คุณพอ่เบเชต ์ผูซ่ึ้ง
หลงัจากไปพกัรักษาตวัท่ีฝร่ังเศสแลว้ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้อาวาสวดัปากคลอง ท่าลาด  คุณพอ่เออเยน ด ารงต าแหน่ง
เจา้อาวาสวดันครชยัศรีเป็นเวลา 16 ปี คือ จนถึงเดือนพฤษภาคม ค .ศ. 1939 และแลว้ คุณพอ่ลาร์เก ปลดัก็รับต าแหน่ง
เจา้อาวาสแทน 
       ในช่วงเวลา 16 ปีนั้น คุณพอ่เล็ตแชร์ไดทุ้่มเทชีวติจิตใจทั้งหมด ในการอบรมศาสนาอยา่งมัน่คงใหก้บั
เยาวชน เด็กๆ ทุกคนตอ้งม าร่วมมิสซาแบบสนทนาทุกๆ เชา้ (คุณพอ่ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือมิสซาวสิัชนาภาษาไทย
ส าหรับเด็กๆ) ใหพ้วกครูและภคินีสอนค าสอนเด็กๆ ทุกวนัก่อนเขา้เรียน ส่วนตวัคุณพอ่เอง ก็ดูแลสอนเด็กๆ ท่ีก าลงั
เตรียมตวัรับศีลมาสนิทอยา่งสง่า พวกวยัรุ่นซ่ึงขาดการเรียนเพราะไม่ไดรั้บอนุญาตมาก่ อน ก็ตอ้งมาร่วมเรียนค าสอน



ในชั้นเรียนน้ีดว้ย ดงันั้น พร้อมกบัเด็กๆ ท่ีเตรียมสอบ ป .4 เราพบวา่มีวยัรุ่นอาย ุ18, 20, 25 ปี ซ่ึงกลบัมาเรียนค าสอน 
เพื่อจะสามารถเขา้พิธีสมรสได ้ชาวบา้นพดูกนัวา่ “คุณพอ่เล็ตแชร์เคร่งครัดมาก แต่ในสมยัของคุณพอ่ ทุกคนรู้ค า
สอนและรู้เร่ืองศาสนาของพวกเขา” หลงัจากสวดสายประค า และก่อนอวยพรศีลมหาสนิท ก็มีการอธิบายค าสอนให้
พวกผูใ้หญ่ทุกวนัอาทิตยต์อนบ่าย 
       คุณพอ่เล็ตแชร์ไดจ้ดัใหข้ดุคลองผา่นทุ่งนาของวดั และหลงัจากเก็บเก่ียวแลว้ ก็จดัใหท้  าความสะอาด และยก
คนัคลองทุกๆ ปี เช่นเดียวกนั พวกคริสตงัท่ี เช่านา ก็ไดรั้บมอบหมายใหดู้และท านบกั้นน ้า เป็นตน้ท านบกั้นน ้าใหญ่ๆ 
ท่ีใชเ้ป็นทางเดิน จากกลุ่มบา้นต่างๆ จนถึงวดั พร้อมกนัน้ี คุณพอ่ไดจ้ดัสร้างเข่ือนกนัน ้าทะเล ซ่ึงข้ึนมาทางแม่น ้า เขา้
มาในทุ่งนาของวดั ฯลฯ 
       ตั้งแต่ปี ค .ศ. 1939 คุณพอ่เล็ตแชร์ปลดเกษียณอยูท่ี่นครชยัศรีนั้นเอง แต่บางคร้ังบางคราว คุณพอ่ก็ไปอยูก่บั
พี่ชายช่ือ หลุยส์ 2-3 วนั ท่ีบางปลาสร้อย คุณพอ่ดีใจท่ีไดพ้บพี่ชาย แลว้ก็ดีใจดว้ยท่ีไดก้ลบัมาท่ีวดันครชยัศรี บางทีก็
กลบัมาหลงัจากวนัรุ่งข้ึน 
       หลงัจากท่ีคุณพอ่พี่ชายไดส้ิ้นชีพลงในปี ค .ศ. 1952 ท่ีบางปลาสร้อย คุณพอ่ก็ไดจ้ดัใหท้  าหลุมเตรียมไว้
ส าหรับตนเองอยูข่า้งหลุมของคุณพอ่หลุยส์ 
       ในปี ค.ศ. 1941 เกิดสงครามอินโดจีน คุณพอ่เล็ตแชร์ซ่ึงมีสัญชาติฝร่ังเศสก็ไดโ้อนสัญชาติเป็นสวสิ จึงท าให้
คุณพอ่สามารถสืบต าแหน่งต่อจากคุณพอ่ตาปี ท่ีวดันกับุญฟรังซิสซาเวยีร์ สา มเสน คุณพอ่เป็นท่ีเคารพนบัถือของทุก
คน และสามารถรักษาความสงบได้  ยงัความช่ืนชมยนิดีใหก้บัพวกสัตบุรุษ แมจ้ะมีวยัรุ่น 3-4 คน ซ่ึงคุณพอ่ขบัไล่ไป
โดยไม่กลวัเกรงอะไร แลว้พวกนั้นก็ไม่กลา้กลบัมาวุน่วายกบัคุณพอ่อีก ในระหวา่ง 1 ปี ท่ีคุณพอ่เป็นเจา้อาวาสอยูท่ี่
สามเสน คุณพอ่ดีใจท่ีไดใ้หท่ี้พกัพิงนาน 6 เดือนแก่พี่ชายของคุณพอ่ ซ่ึงถึงแมว้า่ไดแ้สดงหลกัฐานวา่เป็นสัญชาติ
เยอรมนั และแสดงการคดัคา้นอยา่งแขง็ขนัแลว้ก็ตาม ก็ยงัถูกทางการหา้มมิใหอ้ยูท่ี่บางปลาสร้อย 
       ปี ค .ศ. 1942-1943 หลงัจากท่ีคุณพอ่ตาปีกลบัมาแลว้ คุณพอ่เล็ตแชร์ก็รับภาระหนกัในฐานะเจา้วดัปากคลอง
ท่าลาด ซ่ึงพวกคริสตงัทุกคนถูกบงัคบัใหทิ้้งศาสนาระหวา่งมีการเบียดเบียน อาคารทุกหลงั รวมทั้งวดั บา้นพกั
พระสงฆ ์อารามภคินี โรงเรียน ฯลฯ ถูกท าลายหมดส้ิน ไมท้ั้งหมดถูกขายในราคาถูกๆ ท่ีดินของวดัเองก็ถูก
เปล่ียนเป็นคอกควาย โดยค าสั่ งของนายอ าเภอพนมสารคาม ตอ้งใหคุ้ณพอ่เล็ตแชร์มากูส้ถานการณ์ ดึงพวกคริสตงั
และยดึท่ีดินกลบัคืนมา สร้างวดัและบา้นพกัพระสงฆใ์หม่ อาศยัความช่วยเหลือจาก คุณพอ่การิเอ เจา้อาวาสวดัแปด
ร้ิว 
 
       เม่ือมีการแบ่งมิสซงัจนัทบุรีในปี ค .ศ. 1944 วดัปากคลองท่าลาดอยูใ่นเขตมิสซงัใหม่คุณพอ่เล็ตแชร์ก็ยงั
ประจ าอยูท่ี่วดัน้ีอีกหลายปี เพื่อรอใหค้ริสตงักลุ่มน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั ไดกู้ฐ้านะกลบัคืน และสามารถใช้
ชีวติไดต้ามปกติ จึงมอบใหอ้ยูใ่นความดูแลปกครองของพระสงฆช์าวไทยมิสซงัจนัทบุรี 
       คุณพอ่เล็ตแชร์ก็กบัไปปลดเกษียณท่ีนครชยัศรี คุณพอ่ใชเ้วลาเพื่อจดัท าพจนานุกรมเล่มใหญ่ภาษาจีน 5 
ภาษา คือ จีนกลาง , จีนแตจ๋ิ้ว, จีนแคะ, จีนกวางตุง้ และจีนไหหล า โดยมีค าแปลเป็นภาษาฝร่ังเศส คุณพอ่จดัท าดว้ย
ความเพียรทน แต่เป็นงานท่ีอยูเ่หนือก าลงัของคุณพอ่ เพราะคุณพอ่ไม่รู้จกัอกัษรจีน คุณพอ่ไดล้อกตามพจนานุกรม



จีน-องักฤษ 5 ภาษา ซ่ึงคุณพอ่มีอยู่  คุณพอ่ซ้ืออกัษรจีนมาจากโรงพิมพจี์น และจดัเรียงบนกระดา ษแผน่ใหญ่แบ่งเป็น 
5 ช่อง อยา่งนอ้ยงานน้ีก็ท  าใหคุ้ณพอ่มีงานท าไปวนัๆ และคุณพอ่ก็เช่ือมัน่ในคุณค่าของการท างานช้ินน้ี แต่คุณพอ่
อ่ืนๆ ไม่เช่ือวา่จะท าได ้ก่อนตาย คุณพอ่บอกแก่คุณพอ่ลาร์เกวา่ น่ีแหละคือ ส่ิงท่ีผมไดท้  า น่ีเป็นอกัษรจีนท่ีผมไดซ้ื้อ
มา ขอใหพ้ยายามหาพระสงฆท่ี์มาจากเมืองจีนสักองคห์น่ึงเพื่อท างานน้ีต่อไป เม่ือคุณพอ่ลาร์เกไปแสดงตวัพร้อมดว้ย
พินยักรรมของคุณพอ่กระดาษต่างๆ ของคุณพอ่เล็ตแชร์ก็หายไปเสียแลว้ พร้อมกบัส่ิงของต่างๆ ทั้งหมด อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีคุณพอ่ลาร์เกตอ้งรับเป็นมรดก อกัษรจีนทั้งหลายถูกชัง่ กิโลขายไปเสียแลว้ 
       ประมาณปี ค.ศ. 1955 คุณพอ่เล็ตแชร์เขา้มากรุงเทพฯ บ่อยๆ เพื่อเยีย่มเยยีนครูสุทิน ผูซ่ึ้งตลอดชีวติของเขาได้
ท างานรับใชว้ดั และไดเ้ป็นผูจ้ดัการโรงเรียน 2 โรงเรียนท่ีนครชยัศรีอยูเ่ป็นเวลา 28 ปี ครูคนน้ีท าการรักษาตวัอยูท่ี่
โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ เพราะเป็นมะเร็งในเมด็เลือด คุณพอ่เล็ตแชร์ไปเยีย่มเขาอยูบ่่อยๆ  
       เม่ือมาดูคุณพอ่เล็ตแชร์ ในบั้นปลายชีวติของคุณพอ่ เราไม่คิดวา่คุณพอ่จากเราไปเร็วเช่นน้ี คุณพอ่ยงัมีสภาพ
แขง็ขนัอยู ่คุณพอ่เท่านั้นท่ีรู้สึกตวัวา่ใกลเ้วลาท่ีจะตอ้งจากไปแลว้ อยา่ง ไรก็ดี คุณพอ่ยงัไปใหคุ้ณหมอจีโร ตรวจเช็ค
ท่ีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ เม่ือกลบัมาท่ีส านกัมิสซงั ก็มีคนถามคุณพอ่วา่ “เป็นอยา่งไร คุณพอ่เล็ตแชร์ คุณหมอบอก
อะไรคุณพอ่บา้ง?” คุณพอ่ตอบวา่ “ไม่ใช่หมอท่ีบอกผม แต่เป็นผมท่ีบอกหมอ ” พระเป็นเจา้ทรงรับวญิญาณของคุณ
พอ่ไปอยูใ่นบา้นของพระบิดา วนัท่ี 8 พฤษภาคม ค .ศ. 1956 รวมอายไุด ้83 ปี ในพินยักรรมของคุณพอ่ คุณพอ่ขอไว้
อยา่งชดัแจง้วา่ใหฝั้งคุณพอ่ท่ีบางปลาสร้อย ขา้งๆ พี่ชายของคุณพอ่ แต่พระสังฆราช โชแรง ไดต้ดัสินใจฝังคุณพอ่ไว้
ท่ีนครชยัศรีเอง ตามค าขอของเจา้อาวาสและสัตบุรุษในสมยันั้น จึ งเป็นท่ีนครชยัศรี ซ่ึงคุณพอ่ถูกฝังใกลก้บัพี่ชายใน
สวรรค ์แต่ไกลจากกนับนแผน่ดินน้ี คุณพอ่ทั้งสองไม่สามารถอยูด่ว้ยกนัได ้พวกคริสตงัและบรรดาพระสงฆจ์ านวน
มากมายไปท่ีนครชยัศรีเพื่อร่วมพิธีปลงศพคุณพอ่. 
 


