


คำ�นำ�

คว�มอ่อนโยนอยู่ที่ริมฝีป�กของท่�น
คว�มดีง�มอยู่ในจิตใจของท่�น คว�มเรียบง่�ยปร�กฏในกิจก�รของท่�น

	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	100	ปี	แห่งมรณกรรม	ของคุณพ่ออาลอยส์	อัลฟองส์	ดอนต์ 
ธรรมทูตผู้ร้อนรน	 หัวใจเป่ียมด้วยรักและอ่อนโยน	 ผู้ก่อต้ังคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
แห่งกรุงเทพฯ	ทางคณะฯจึงถือโอกาสน้ีจัดทำาประวัติของคุณพ่อเป็นฉบับการ์ตูนข้ึน	เพ่ือนำาเสนอ
เร่ืองราวชีวิตและจิตวิญญาณของธรรมทูตผู้ร้อนรนน้ี	ไปยังผู้อ่านทุกท่าน	อันจะเป็นแรงบันดาลใจ 
และอุดมการณ์ท่ีดีท้ังต่อสมาชิกของคณะและต่อทุกๆท่าน	 ในเร่ืองการอุทิศตนเพ่ือการประกาศ
พระนามของพระเจ้า

	 ขอขอบพระคุณ	 คุณแม่อรัญญา	 กิจบุญชู	 มหาธิการิณี	 ที่คอยเป็นที่ปรึกษา
ตลอดการจัดทำาหนังสือเล่มนี้	 ขอขอบคุณ	 ซิสเตอร์บังอร	 มธุรสสุวรรณและซิสเตอร ์
ลาวัลย์	แสนยากุล	ที่ได้ร่วมกันจัดทำาเค้าโครงประวัติของคุณพ่อดอนต์ฉบับนี้ขึ้น	โดยยึด
ข้อมูลจากประวัติของคุณพ่อที่ทางคณะเรียบเรียงขึ้นไว้ในปี	ค.ศ.	2010	ขอขอบคุณ	เซอร์
ซีมอนา	สมศรี	บุญอรุณรักษา,	o.c.d	ที่ให้คำาแนะนำาพร้อมทั้งช่วยค้นคว้าประวัติคุณพ่อ
เพิ่มเติมทำาให้ได้รู้จักคุณพ่อมากยิ่งขึ้น	ขอขอบคุณ	คุณรินรดา	ศรีนวลจำาปา	ที่อุทิศเวลา
อย่างเต็มที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพอย่างสวยงาม	 ทำาให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านและ
ชวนติดตาม	ขอขอบคุณ	คุณกฤษติยา	จางพานิชย์	และคุณธวัชชัย	กิจเจริญ	ที่ร่วมกัน
จัดและแก้ไของค์ประกอบของหนังสือ	ทำาให้หนังสือเล่มนี้สำาเร็จสมบูรณ์	ขอพระเป็นเจ้า
ตอบแทนน้ำาใจดีของทุกๆท่านเสมอไป

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ประวัติของคุณพ่ออาลอยส์	อัลฟองส์	ดอนต์ฉบับนี้	จะเป็น
โอกาสให้พระนามของพระเจ้าได้เป็นที่รู้จักและมีผู้เชื่อถึงพระองค์มากยิ่งขึ้น

แผนกประวัติศ�สตร์คณะพระหฤทัยฯ
26	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2016

โอกาสครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งมรณกรรม
คุณพ่ออาลอยส์	อัลฟองส์	ดอนต์	ผู้ก่อตั้งคณะ

32

เช้�วันเปิดเทอมวันแรก
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
PRAHARUTHAI CONVENT SCHOOL

ณ ห้องประวัติศ�สตร ์
คณะพระหฤทัยฯ

เด็กๆ	วันนี ้
ครูจะพาไปรู้จัก 
คณะพระหฤทัยฯ 

นะจ๊ะ

ในห้องเรียน

นี่คือ	 
ซิสเตอร์มาการีตา 

นะคะ

สวัสดีค่ะ 
ยินดีต้อนรับจ้า

สวัสดีค่ะ

ซิสเตอร
์

ค่ะเย้!

เอ๊ะ!	 
รูปปั้น 

ใครกันนะ
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รูปนี้คือ 
คุณพ่ออาลอยส์ 
อัลฟองส ์ดอนต์

ทำาไมคุณพ่อ
เหมือนกับ 
รูปปั้นที่หนู 

เห็นเมื่อเช้าจัง?

คุณพ่อ 
เป็นใครคะ?

คุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์	
ดอนต ์เป็นบุคคลสำาคัญ
ของคณะพระหฤทัยฯ

ท่านได้ก่อตั้งคณะขึ้น	 
โดยรวบรวมหญิงสาวที่อยาก 

ถวายตัวแด่พระเจ้า  
จำานวน 12 คน	

ทำาไมคุณพ่อ
มีเครา 
ด้วยคะ?

สงสัย 
คุณพ่อเป็น
ฝรั่งแน่ๆ  
เลยค่ะ

คุณพ่อ
มาจาก
ไหนคะ?

เอาอย่างนี้นะจ๊ะ	 
เดี๋ยวซิสเตอร์จะค่อยๆ	เล่าเรื่องราวชีวิต

ของคุณพ่อให้เด็กๆ	ฟังนะจ๊ะ
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คุณพ่ออาลอยส์	อัลฟองส์	ดอนต์	เกิดเมื่อวันที่	21	ธันวาคม	ค.ศ.	1843
ณ	ตำาบล	อู๊กน์	(Oekene)	ประเทศเบลเยี่ยม	

บิดาชื่อเลโอ	ดอนต์

พี่สาวเสียชีวิต 
หลังจากเกิดได้	 

5	สัปดาห์

และมีพี่น้อง	 
4	คน

บิดาเป็นคนชนบท มีฐานะปานกลาง และเลี้ยงชีพด้วยการทำาขนมปัง

ดอนต์	 
ตั้งใจ 
ทำางาน 
นะลูก

คุณพ่อ	 
ผมเอาไปขาย 
ก่อนนะครับ

มารดาชื่อ 
ยออันนา	 

โรซา	เกคีเยร์	

เมื่อคุณพ่ออายุได ้4 ขวบ	
คุณแม่ยออันนา โรซา เกคีเยร ์ได้ถึงแก่กรรม

2 ปีต่อมา 
(ค.ศ. 1849)
บิดาของท่าน

ได้แต่งงานใหม ่
และย้ายไป 

อยู่ที่เมืองเตียท์

และมีบุตรธิดา 
อีก 3 คน หญิง 2 คน	
ชาย 1 คน เสียชีวิต 
ตอน 11 เดือน

คุณยายมารีอา	เทเรซา
วานเนส จึงเป็นผู้ดูแลเอาใจใส ่ 

อบรมและปลูกฝังความเชื่อ 
ความศรัทธาให้แก่คุณพ่อดอนต ์ 

จนคุณยายถึงแก่กรรม
ในปี ค.ศ. 1858

ดอนต์	 
มาอ่าน 

พระคัมภีร์
กันเถอะ

ครับ 
คุณยาย
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ปี ค.ศ. 1858 คุณพ่อดอนต์ สมัครเข้าบ้านเณรเล็กแห่งรูเล่ร์ส	 และ
สำาเร็จการศึกษาปรัชญา	ในป ีค.ศ. 1864 เมื่อมีอายุได ้21 ปี

คุณพ่อดอนต์เป็นผู ้มีสติปัญญาดี จากผลการเรียนในช้ันเรียน
วาทศาสตร์ที่บ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลรูเล่ร์ส คุณพ่อดอนต์ ได้
รับคะแนนยอดเยี่ยมในวิชา ภาษาลาติน กรีก ฝรั่งเศส เฟลมิชและ
ประวัติศาสตร์

คุณพ่อเป็นคนที่รักการภาวนา	
เมื่อมีเวลาว่าง คุณพ่อมักจะไป
สวดภาวนาเสมอ

ข้าแต่พระองค์โปรดทรง
นำาทางลูกให้เดินในทาง

ของพระองค์

ที่สุด คุณพ่อขอสมัครเข้าคณะมิสชันนารีแห่งกรุงปารีส (MEP) 
ซึ่งคุณพ่อเป็นเณรคนที่ 2 ของบ้านเณรรูเล่ร์สที่สมัครเข้าคณะนี้

อธิการของบ้านเณรรูเล่ร์สได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งลงวันที่	 13	 เมษายน	 ค.ศ.	 1864	
ถึงอธิการบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 เพื่อแจ้งความประสงค์ของ 
คุณพ่อดอนต์	พร้อมทั้งรับรองความประพฤติในจดหมาย	ดังมีใจความว่า	

“เรียนท่านอธิการ

	 นกัเรยีนของเราคนหนึง่ทีก่�าลงัจะ

จบปรัชญาในเดือนสิงหาคมที่จะถึง	 

มคีวามประสงค์จะสมคัรเข้าคณะมสิซงั 

ต่างประเทศ	เขาชื่อ	ดอนต์	อาลอยส์	 

ผมสามารถทีจ่ะให้การรับรองเก่ียวกับ 

ตัวเขา	ดังต่อไปนี้	เขาเปน็คนมีความ

ศรัทธาอย่างหนักแน่น	 เป็นคนมี

น�้าใจดีอย่างมาก	 สติปัญญาด้าน

การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	 

มี สุ ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง ส ม บู ร ณ ์	

อาจารย์ทุกคนประจักษ์แจ้งถึง

ดอนต์...	 
เธอแน่ใจนะ 
ว่าจะไปเป็น
ธรรมทูต

ผมคิดว่า 
พระองค์ทรง

ต้องการเช่นนั้น
ครับผม

กระแสเรียกของเขา	 และเพื่อให้เปน็ไปอย่างถกูต้อง	ผมใคร่ขอร้องท่านอธกิารได้โปรดให้ข้อมูลที่จ�าเป็นแก่ผู ้สมัคร ในเรื่องที่เขาควรจะรู้และต้องปฏิบัต	ิเพื่ อที่ เ ขาจะได ้ รับกา รต ้อน รับใน บ้านเณรของท่าน
	 ในส่วนของผม	 แม้สิ่งนี้จะเป ็นเพียงเรื่องเล็กน้อย	 แต่ผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถให้การอบรมแก่ ธรรมทูตคนที่สองจากบ้านเณรของเรา	 เพื่อส่งเข้าบ้านเณรของท่านอธิการ	และนี่ เองคือผลงานของพระที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว...”
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	 คุณพ่อเข้าบ้านเณรใหญ ่คณะ MEP วันที ่17 กันยายน ค.ศ. 1865 และ
ต้ังใจฝึกฝนตนเองอย่างจริงจัง มีความเชื่อ ความศรัทธา สำารวมจิตใจ	
เรียบร้อย ขยันขันแข็ง
	 วันที ่21 ธันวาคม ค.ศ. 1867 บวชเป็นสังฆานุกร 
และรับศีลบรรพชา	วันที ่6 มิถุนายน ค.ศ. 1868 เมื่อมีอาย ุ25 ปี	

ลูกจะเชื่อในสิ่งที่ลูกอ่าน	 
สอนในสิ่งที่ลูกเชื่อ และปฏิบัติตาม 

สิ่งที่ลูกสอนครับ

วันที ่17 กรกฎาคม  
ค.ศ. 1868 คุณพ่อดอนต์ 
ได้รับมอบหมายให้เป็น

ธรรมทูตแพร่ธรรม  
ณ ประเทศสยาม

คุณพ่อดอนต์	 
จงรับหน้าที่ไปเป็น 
ธรรมทูตที่สยาม

ครับ

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกมีความ
กังวลถึงงานธรรมทูตของลูก
ที่สยามมาก ขอพระองค์ทรง
นำาทางลูกด้วยเทอญ อาแมน

ก่อนออกเดินทาง	
คุณพ่อได้สวดภาวนา
เพื่อมอบความวางใจ

แด่พระเป็นเจ้า

2 เดือนต่อมา...คุณพ่อได้เดินทางมาถึง
สยาม...
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ณ เมืองสย�ม วันที ่5 กันย�ยน ค.ศ. 1868

เมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ	คุณพ่อดอนต์ล้มป่วยลงด้วยโรคบิด
จึงพักอยู่กับพระสังฆราชดือปองด์

ระยะหนึ่ง

คุณพ่อต้องเผชิญกับ 
โรคบิดอีกครั้ง

คุณพ่อดอนต์
พักรักษาตัวไปก่อนนะ
เมื่อดีขึ้นจะส่งคุณพ่อ

ไปอยู่กับคุณพ่อดาเนียล
ที่วัดกาลหว่าร์

ด้วยความยินดี
ครับ

คุณพ่อดอนต์ไปรักษาตัว 
และเรียนภาษาจีนที่วัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล	จันทบุรีนะครับ

ณ วัดก�ลหว่�ร ์ 

ครับค่ะ

เดือนมีนาคม ป ีค.ศ. 1869	คุณพ่อดอนต์เดินทางจากกรุงเทพมหานคร มายัง	
จังหวัดจันทบุร ีท่านช่วยคุณพ่อรังแฟ็ง ดูแลกลุ่มคริสตชนจีน เป็นเวลา 2 ปี	
และทำาให้คนจีนหลายคนกลับใจ

คุณพ่อดอนต์ได้เขียนจดหมายไปยังครอบครัว และเล่าประสบการณ ์
ความเชื่อและชีวิตของท่าน

นี่คือ	 
คุณพ่อดอนต์	
จะมาช่วยสอน
คำาสอนนะ

	 ขอสวัสดีมาด้วยสันติสุขในพระจิตเจ้า!	ผมได้รับจดหมายจากเฟรเดรริก 
พีช่าย และทราบว่าทุกคนสบายดีและพระเจ้าได้ทรงดูแลอวยพรทุกท่าน ขอให้ 
พระนามของพระองค์จงได้รับการสักการะตลอดทุกยุคทุกสมัย อาแมน.... 
แม้ระยะทางห่างไกลกันมากแต่เราก็อยูใ่นครอบครวัเดียวกัน และยงัคงห่วงใย
ถึงกันเสมอ ผมคดิว่าทุกท่านคงคดิเช่นเดียวกับผม ผมคดิถึงทุกท่านโดยเฉพาะ 
ทุกเช้าในระหว่างเวลามิสซา ผมได้สวดภาวนาเพื่อพวกท่านและเชื่อว่า 
พระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพซึ่งผมวางใจในพระองค์หมดหัวใจ	

	 *ความรักที่มีค่าที่สุดของคริสตชน 
คือการที่เราสามารถจากบรรดาบุคคล 

ใกล้ชิดที่สุดเพื่อพระเป็นเจ้า  
แต่เรายังคงผูกพัน 
กับพวกเขาเสมอ
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การเดินทางในสยามส่วนใหญ ่ผู้คนจะใช้เรือ...	 
เพราะส่วนใหญ่หมู่บ้านจะอยู่ตามสองข้างของแม่น�้า อาชีพ 

ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาและชาวสวน	 
เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน�้าตลอดทั้งปี

บางคนก็เก็บของป่า
ขายและล่าสัตว์

บางคนก็เป็นชาวประมง

ในหมู่บ้านเล็กๆ	มีร้านขายของเช่นเดียวกับตลาดในยุโรป

ชาวบ้าน มีท้ังหมด 3 กลุ่ม คือ ชาวสยาม ชาวจีน และ ญวน	
ชาวจีนมาจากเมืองจีนเพื่อทำามาหากิน ชาวญวนอพยพมาเพราะ 
ถูกเบียดเบียนศาสนา	ซึ่งการแต่งกายก็ต่างกัน

ชาวจีน
ชาวญวน

ชาวสยาม

แต่ไม่มีร้านขายขนมปัง	 
ส่วนใหญ่รับประทานขนม 

ที่ทำาจากไข่	นำ้าตาลและแป้งข้าวเจ้า
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คุณพ่อดอนต์ได้เริ่มง�นแพร่ธรรมกับช�วจีน  
โดยคุณพ่อต้องออกจ�กบ้�นตั้งแต่ต ี4

บางครั้งคุณพ่อก็ต้องขี่ม้าไปกับครูคำาสอนในที่ที่	ห่างไกลออกไป

คุณพ่อ 
เดินเร็วๆ	 
ครับ

เร็วเข้า

ทางนั้น
ครับ

คุณพ่อ 
มาแล้ว เย้ๆ

“ผมไม่ได้เสียดายความสุขเมื่อครั้งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกท่าน	ผมไม่ได้มาที่สยาม 
เพื่อความสุขของตัวเองและจมอยู่ในความเกียจคร้าน	ผมพยายามอยู่ใน 

ความไม่สะดวกสบายนี้	และถ้าผมไม่ต้องต่อสู้กับอะไรเลย	ผมก็ไม่มีความหวัง 
ในพระเจ้า	และถ้าผมต้องการท�าให้จุดมุ่งหมายในชีวิตของผมเป็นจริงขึ้นมา	 

ท�าไมผมจะไม่มีความพอใจในการได้มาอยู่ที่นี่เพราะเราไม่ได้หลบหนีหรือถูกเนรเทศ
ไปจากโลกนี้	เมื่อเราเงยสายตาขึ้นสู่เบ้ืองบน	เราก็พบว่าพระองค์อยู่ที่นั่น	 

พระฤทธานุภาพของพระองค์นั้นแผ่ไปไกลแสนไกล”

แม้ว่าชาวบ้านจะยากจน	แต่เขาก็มีใจกว้างขวางมาก

คุณพ่อครับ	 
ปีนี้ผมเก็บเกี่ยว 

ได้มาก ผมขอมอบ
ให้คุณพ่อครับ

ขอบใจมาก	 
ขอพระอวยพร

แน่นอน ตามธรรมดาถ้าธรรมทูตคนหนึ่งมีทรัพย์สินส่วนตัว 
เขาก็จะไม่ใช้มันเพื่อตัวเอง แต่เขาจะใช้เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า 

และเพื่อการกลับใจของคนที่ไม่ใช่คริสตชน 

เพราะร่างกายและพละก�าลังทั้งหมดในตัวเอง  
ก็เพื่อการประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า	

ปี	ค.ศ.	1871	พระสังฆราช	ดือปองด์	แต่งตั้งให้คุณพ่อดอนต์เป็น
เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	สามเสน

พ่อขอมอบหมาย 
ให้คุณพ่อดอนต์ไป
อยู่ปกครองดูแลกลุ่ม
คริสตังที่สามเสน ครับ

ท่าน
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ณ วดันกับุญเซนต์ฟรงัซิสเซเวยีร์ ส�มเสน

คุณพ่อดอนต์เรียนรู้ภาษาญวนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว	ท่าน
สอนคำาสอน	เทศน์	ฟังแก้บาป	และทำาให้คริสตชนกลับใจมาหา

พระเจ้า	ที่สุด	คุณพ่อสามารถเอาชนะใจสัตบุรุษได้

สวัสดี
ทุกคน

นี่เหรอ
พ่อดอนต์

จะอยู่ได้
ไหมนะ

เรามาแบ่งปัน 
พระวาจา 
กันต่อนะ

พวกเรา 
ขอเรียก 
คุณพ่อว่า	 
คุณพ่อปีโอ	 
นะครับ ครับ

คุณพ่อ

ได้ครับ

ท่านทำาหน้าที่ถึงสองสมัย	รวมทั้งสิ้น	23	ปี
และได้ทำาหน้าที่ปกครองมิสซังฯแทน

ในระหว่างที่พระสังฆราชเดินทางไปต่างประเทศ
โดยท่านได้ทำาหน้าที่สำาคัญๆ	มากมาย

คุณพ่อดอนต์ทำาหน้าที่เจ้าอาวาสด้วยความขยันขันแข็ง	มีไหวพริบและปฏิภาณที่ดี	
อภิบาลสัตบุรุษอย่างดี	และจัดกิจกรรมต่างๆ	เช่น	ตั้งองค์กร

ยุวธรรมทูต	ช่วยเหลือและดูแลเด็กกาพร้า	
จัดซื้อของศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในพิธีกรรม	ฯลฯ

	 ปี	 ค.ศ.	 1886	
พระสังฆราชหลุยส์	 เวย	์
แต่งต้ังคุณพ่อดอนต์เป็น
รองประมุขมิสซังฯ

วันที่ 15 สิงห�คม ค.ศ. 1887  
คุณพ่อดอนต์ทำ�หน้�ที่รองประมุข 
มิสซังในพิธีเสกและว�งศิล�ฤกษ ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ บ�งรัก

ท่�นได้กล่�วร�ยง�นต่อสมเด็จ
พระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�
วชิรุณหิศ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร 

อย่�งเป็นท�งก�ร
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ปี	ค.ศ.	1888-1893	คณุพ่อดอนต์กลบัไปรกัษาตัวท่ีประเทศเบลเยีย่มบ้านเกิดของท่าน	 
ทั้งนี้เพราะคุณพ่อล้มป่วยด้วยโรคโลหิตจาง	คุณพ่อต้องรับศีลเจิมคนไข้	แต่คุณพ่อ
ได้มีญาติของท่านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

ขอบคุณมาก	
ขอพระหฤทัย

คุ้มครองทุกท่าน
เช่นกัน

คุณพ่อคะ!	 
	ดิฉันขอมอบ 

รูปพระหฤทัยฯ	นี้ 
แด่คุณพ่อ	

วันที่ 27 ธันว�คม ค.ศ. 1897 คุณพ่อดอนต์ นำ�มิสชันน�รีจำ�นวน 15 องค์

และพระสงฆ์พื้นเมืองอีก 1 องค์เข้�เฝ้�พระบ�ทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ณ พระบรมมห�ร�ชวัง

คุณพ่อดอนต์กลับมาปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัด 
นักบุญฟรังซิสเซเวียร์	สามเสนต่อไป

เราจะมาวัด
ทุกวันเลย

ครับ

ดีใจมากที ่
คุณพ่อ 

กลับมาอีก

คุณพ่อดอนต์มีความศรัทธาต่อพระหฤทัย
พระเยซูเจ้าและสวดภาวนา
วอนของต่อพระองค์	
และคุณพ่อเชื่อว่า
พระหฤทัยฯ ทรงเป็น
ผู้รักษาคุณพ่อให้
หายป่วยครั้งนี้

ปี	ค.ศ.	1893	คณุพ่อดอนต์	เดนิทางกลบัมาท่ีประเทศสยามอีกครัง้	

คุณพ่อ
มาแล้ว

ข้าแต่พระหฤทัย	 
โปรดช่วยลูกด้วย ให้ความเจ็บป่วยนี ้

ได้ผ่านลูกไปเถิด
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ใน ปี ค.ศ. 1893 นี้ เกิดกรณีพิพาทรุนแรงระหว่างไทยกับฝรั่งเศส  

ซ่ึงมีผลกระทบต่อกลุ่มคริสตชนใหม่ท่ีเพ่ิมตั้งขึ้นในภาคอีสาน แต่ต่อมา
เหตุการณ์ต่างๆ ได้สงบลง

คุณพ่อ	ผมกังวล
เกี่ยวกับคริสตังใหม่

จังเลยครับ

ใช่ครับ
สถานการณ์ไม่ดี

เลยครับ

กิจการแพร่ธรรม	ณ	วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	สามเสน	
ได้รับการกล่าวขวัญเป็นอย่างมาก	

จนกระทั่งรัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมเห็นว่า
เป็นงานสาธารณประโยชน์ที่ดีเยี่ยม	

จึงได้มอบอิสริยาภรณ์	
“ออร์เดอ	เลโอปอลด์	(ORDER	DE	LEOPOLD)	

แก่คุณพ่อดอนต์	
เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	ค.ศ.	1897

การก่อตัง้คณะภคนิ	ีปี	ค.ศ.	1897	คณุพ่อดอนต์มคีวามประสงค์รือ้ฟ้ืนอารามภคนิรีกัไม้กางเขน 
เก่าที่สามเสน	และเพื่อให้พวกเขาไปช่วยพระสงฆ์สอนเด็กๆ	ตามชนบทตามความต้องการของ
พระศาสนจักร

ผมรู้สึกว่างาน
แพร่ธรรม
มีความยาก

ลำาบากมากเลย	
คุณพ่อดอนต์ 
คิดว่าจะทำา
อย่างไรดี

ผมมีความตั้งใจที่
จะรวบรวม 

หญิงสาวที่อยาก
ถวายตัว 

แด่พระมาช่วย 
พวกเราอยู่ครับ
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บรรดาหญงิสาวกลุม่แรกท่ีมาสมคัรเพือ่ถวายตัวแด่พระเจ้า มีจำานวน 12 คน

ในปี	ค.ศ.	1897	นี้	คุณพ่อดอนต์ตัดสินใจสร้างบ้านอีกหลังหนึ่ง
เพื่อรับเด็กหญิงที่อยากถวายตัวแด่พระเจ้า

ดีมากลูก	 
พระเป็นเจ้า 

ทรงปรารถนา 
ให้พวกลูกมา
ทำางานของ
พระองค์

คุณพ่อคะ ลูกมาขอ
สมัครทำางาน 
รับใช้พระค่ะ

คุณพ่อคะ	
ลูกปรารถนา
ถวายตัวแด่
พระเจ้าค่ะลูกปรารถนา

เช่นกันค่ะ

ผมเห็นด้วยครับ	
คุณพ่อดอนต์

ผมคิดว่าจะ 
สร้างบ้านสำาหรับ 

อบรมบรรดาหญิงสาวที่
สมัครใจเหล่านี้	และฝึกฝน
พวกเราให้สามารถสอน 
คำาสอน	สอนหนังสือ 
และดูแลเด็กกำาพร้า 

ครับ

เมื่อสร้างอารามเสร็จ...

พ่อขอ
ประดิษฐานรูป
พระหฤทัยนี้ไว้
ในวัดน้อยของ
อารามนี้ครับ

คุณพ่อดอนต์ได้นำาบรรดาผู ้สมัครและบรรดาสัตบุรุษให้ปฏิบัติกิจศรัทธา  
คือ การเทศน์และการถือเงียบในวันศุกร์ต้นเดือน การเฝ้าศีลมหาสนิท  

สวดบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยฯ การทำาชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ในวันพฤหัสก่อนวันศุกร์
ต้นเดือน	ตามที่พระหฤทัยฯได้ขอร้องไว้กับนักบุญมาร์การิตา มารีอา อาลาก๊อก

หทัยพระเยซ ู
ผู้สุภาพถ่อมตน

รับ--- 
ทรงพระเมตตา

เทอญ
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คุณพ่อได้ตั้งกลุ่มคริสตชนสามเสน 
และสมัครเป็นสมาชิก	 

“ผู้ไหว้นมัสการพระคริสตหฤทัย”	 
ที่มงมาตร์	กรุงปารีส	 

โดยให้อารามน้อยเป็นสมาชิกด้วย	 
และจัดตั้งรูปพระหฤทัย 

ที่มีนาฬิกาเป็นวงกลมล้อมรอบ

วันที่	17	ธันวาคม	ค.ศ.	1898	คุณพ่อดอนต์

ได้เขียนจดหมายขอภคินีคณะเซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตรมาเป็นผู้นำาอารามนักบวชหญิงพื้นเมือง	

ต่อมาพระสังฆราชหลุยส์	เวย์	และคุณแม่เซลินนาผู้ตรวจการของคณะจากศูนย์กลางที่ชาร์ตร

และคุณแม่กัลดิ๊ด	ได้ทำาหนังสือตกลงร่วมกันเพื่อส่งภคินีมาช่วยอบรมภคินีพื้นเมือง

ในวันที่	20	พฤษภาคม	ค.ศ.	1900

วันที่	9	กรกฎาคม	ค.ศ.	1900	เซอร์ฮังเรี๊ยต	อธิการิณีและเซอร์ยุสติน	
จากคณะเซนต์ปอล	จึงได้มาให้การอบรมด้านชีวิตนักบวชให้กับภคินีพื้นเมือง

ของมิสซังสยาม	ภายใต้ชื่อคณะ	“รักไม้กางเขน”

ปี ค.ศ. 1902 เซอร์ เซราฟิน เดอ มารี ได้ถูกเลือกให้มา
ประจ�าท่ีอารามสามเสน แทนเซอร์ยุสติน โดยอยู่กับเซอร์ฮังเรี๊ยต 
ได้ 15 เดือน จากนั้น เซอร์เซราฟิน ถูกแต่งตั้งให้ท�าหน้าท่ี 
อธิการิณีและอยู่กับเซอร์เซซีเลีย เดอ เยซ ู และต่อมาในปี 1904  
มีเซอร์มารีเต๊ก เบลวาล มาอยู่อีกท่านหนึ่ง

เซอร์เซราฟิน	ทำาหน้าที่อบรมบรรดาโปสตุลันต์และบรรดาภคินี	ใน
งานแม่บ้านด้านต่างๆ	เช่น	การทำาอาหารยุโรป

“วันนี้เราจะ
ทำาซุปครีม
เห็ดกันนะ”
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สอนให้รู้จักรีดผ้า	 เย็บผ้า	 เพื่อจะสามารถไปช่วย
บรรดามิสชันนารีในอนาคต

อบรมสั่งสอนเรื่องชีวิตนักบวช	ซึ่งคุณแม่เซราฟิน 
ได้ขอแผนการอบรม	จากคณะเซนต์ปอล	เดอ	ชาร์ตร	 

เพื่อเป็นคู่มือในการอบรมโปสตุลันต์

ข้อปฎิญาณ	3	ประการ	
1.	พรหมจรรย์	
2.	ความยากจน	
3.	ความนอบน้อมเชื่อฟัง	

ในระยะเริม่แรก	ความเป็นอยูเ่ป็นไปด้วยความยากลำาบาก	เซอร์เซราฟิน	ต้องพา 
บรรดาโปสตุลันต์	ไปหาฟืน	ทำาปลาแห้ง	ต้องใช้ชีวิตในเรือ	ทำาขนม	เพื่อไป
แลกกับฟืน	แต่พระเจ้าได้ทรงดูแลเอาใจใส่พวกเขาเป็นอย่างดี

บรรดาเซอร์ยังได้ดูแลเลี้ยงดูเด็กกำาพร้า	
และสอนคำาสอนให้กับพวกเขาจนได้รับ 

ศีลมหาสนิทและศีลกำาลังอีกด้วย
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คุณพ่อดอนต์	 มีความศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ	 และสวดภาวนาวอนขอจาก
พระหฤทัยอยู่เสมอ

จนถึงวันที่บรรดาภคินีได้ออกไป
ช่วยพระสงฆ์ตามวัดตามที่ลูกได้

ตั้งใจไว้	ขอบคุณพระองค์

ข้าแต่พระเยซู	 
ลูกขอบคุณที่พระองค์
ทรงอยู่เคียงข้างลูก

คุณพ่อดอนต์ ได้ดูแลบรรด�ภคินีและโปสตุลันต์ด้�นชีวิตจติ ด้วยก�รม�เป็น
ผู้ให้ก�รเข้�เงียบประจำ�ปี สอนคำ�สอนให้แก่
โปสตุลันต์ สัปด�ห์ละหนึ่งชั่วโมง
          โปรดศีลอภัยบ�ป
          และเทศน์เข้�เงียบ
          ทุกวันศุกร์ต้นเดือน

พระเจ้าเป็นความรัก ช่วยดูแลความสะอาดและเตรียมอาหารพระสงฆ์
ขอบคุณ 

ซิสเตอร์มาก 
ที่ช่วยดูแล 

ความสะอาดและ 
เตรียมอาหาร 
ให้พ่อนะ

ค่ะ

ปี	ค.ศ.	1909	ภคินีได้เริ่มถูกส่งไปทำางานตามวัดเป็นปีแรก	คือ
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	สามเสน	
และในปีต่อมา	ภคินีได้ถูกส่งไป
ทำางานตามวัดต่างๆ	
เพื่อช่วยพระสงฆ์
ในงานด้านต่างๆ	ของวัด

เด็กๆ	 
เราจะสวด
ภาวนาร่วม
กันนะคะ

หรือจะช่วยดูแลจัดพิธีกรรมต่างๆ	ในวัด
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ป ีค.ศ. 1912 คุณพ่อดอนต์ได้ล้มป่วยด้วย	 โรคบดิอย่างร้ายแรง	
ทำาให้ท่านต้องพักรักษาตัว	
แม้มีอาการดีขึ้นบ้างแต่โรคยังเรื้อรังอยู่	

คุณพ่อดอนต์มีความยินดีมากที่กลุ่มภคินีน้อยๆ นี้ ได้สามารถช่วยงาน
ของพระศาสนจักรได้

มาเซอร์เซราฟิน	
พ่อปลื้มใจ 
เหลือเกิน

ขอบคุณค่ะ	 
ลูกตั้งใจทำาหน้าที่ที่

พระเจ้าได้มอบหมายให้
ลูกอย่างดีที่สุดค่ะ

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่	1	
คุณพ่อดอนต์ทำาหน้าที่รักษาการณ์
ประมุขมิสซังแทน
พระสังฆราชเรอเน	แปร์รอส
ที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารที่
ประเทศฝรั่งเศส	
ระหว่างปี	ค.ศ.	1914

ในวันท่ี	 26	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 1916	
คุณพ่อเข้ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์อีกครั้ง	 และครั้งนี้ท ่าน
ตระหนกัว่าชวีติของท่านในโลกนีค้งจะจบ
ลงในไม่ช้า	 ก่อนเข้าโรงพยาบาลท่านจึง
จัดการทุกส่ิงทุกอย่างเก่ียวกับวัดนักบุญ 
ฟรังซิสเซเวียร์	สามเสนให้เรียบร้อย

บรรดาภคินีได้ร่วมสวด
ภาวนาสำาหรับสุขภาพ
คุณพ่อ

ขอพระหฤทัยคุ้มครอง
คุณพ่อดอนต์ด้วยเถิด
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วันที ่15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1916 คุณพ่อดอนต์ ได้รับศีล
เจิมคนไข ้ท่ามกลางสัตบุรุษและลูกๆ ภคินีของท่าน

ขอพระเจ้า 
ทรงเป็นพละกำาลัง 

แก่คุณพ่อ

ในที่สุด	วันที่	26	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1916	
คุณพ่ออาลอยส์	อัลฟองส์	ดอนต์	ได้คืน
วิญญาณแด่พระเป็นเจ้าอย่างสงบในสภาพที่

กำาลังสวดภาวนา	หลังจากที่ได้รับใช้พระเจ้าใน
ประเทศสยามเป็นเวลา	48	ปี	ด้วยอายุ	73	ปี

วันที ่1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1916		 คุณพ่อดอนต์ได้ถวายมิสซาเนื่องใน
โอกาสวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย		 ฟังแก้บาปสัตบุรุษเป็นครั้งสุดท้าย

พระเจ้า 
สถิตกับท่านและสถิตกับ 

ท่านด้วย

ร่างของคณุพ่อดอนต์	ได้ถูกบรรจุไว้ในวดันกับุญฟรงัซิสเซเวยีร์	สามเสน	หน้าพระแท่นแม่พระ	
ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาและผู้แนะนำาและผู้บรรเทาใจคุณพ่อมาตลอดชีวิต	ซึ่งทุกๆ	ปีบรรดา 
ซิสเตอร์จะไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและจัดพิธีสดุดีคุณพ่อพร้อมกัน	

ในวนัท่ี	28	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1916	ได้มพีธิปีลงศพคณุพ่ออาลอยส์	อลัฟองส์	ดอนต์	 
อย่างสง่า	โดยพระสังฆราชเรอเน	แปร์รอส	ท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์มิสชนันารี	 
ภคินีที่ท่านอบรมดูแล	 บรรดาสัตบุรุษมากมาย	 ซึ่งเคารพท่านเยี่ยงบิดา	 รวม
ทั้งชาวยุโรป	ท่านราชทูตเบลเยี่ยม	กงสุลฝรั่งเศสแทนราชทูตซึ่งไปต่างประเทศ
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นี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของคุณพ่ออาลอยส์	อัลฟองส์	ดอนต์	
ที่พวกซิสเตอร์เคารพรักมาก	พวกหนูเช่นกัน

หากคุณพ่อไม่ก่อตั้งคณะ	พวกหนูก็จะไม่มีโอกาส
มาเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์แห่งนี้

ใช่ค่ะ	หนูรู้สึก
ซาบซึ้งใจมาก

เลยค่ะ

คุณพ่อเป็น 
คนดีมาก	 

หนูประทับใจมาก
เลยค่ะ	

ใช่ค่ะ	คุณพ่ออาลอยส์	อัลฟองส์	ดอนต์	เป็นธรรมทตูที่ยิ่งใหญ่	มีจิตใจร้อนรน	มีความรัก	 
เอือ้อาทร	เสียสละ	ความอดทนต่อความยากลำาบาก	เป็นคนท่ีมไีหวพรบิ	ปฏภิาณท่ีดี	มพีระพร 
ในด้านภาษาและด้านการรับฟังผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	 มีความขยันขันแข็ง	 เป็นผู้นำาท่ีดี	 
ที่สำาคัญที่สุดคือ	คุณพ่อเป็นคนที่มีความเชื่อ	ความศรัทธาใน 
พระเป็นเจ้ามาก	เป็นต้นความศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ	รักใน 
งานแพร่ธรรม	สอนคำาสอนและรักในการอบรมลูกๆ	ภคินี 
และคริสตชนอย่างดี	 เพราะคุณพ่อได้กระทำาทุกส่ิง 
เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า	 และเพ่ือเป็นการ
ช ่ วยวิญญาณของ เพื่ อนมนุษย ์ ให ้ รอด	 ดังคำ า พูด 
ของคุณพ่อท่ีว่า	 “ตามธรรมดาถ้าธรรมทูตคนหนึ่งมี
ทรัพย์สินส่วนตัว เขาก็จะไม่ใช้เพื่อตนเอง แต่เขาจะใช้ 
เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า และเพื่อการ 
กลับใจของคนท่ีไม่ใช่ครสิตชน เพราะร่างกายและ
พละก�าลังทั้งหมดในตัวเอง ก็เพื่อการประกาศ
พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า”

ปีนี้เป็นปีครบรอบ	 
100	ปี	มรณกรรมของคุณพ่อ	
พวกเราซึ่งเป็นลูกๆ	จะต้อง
เลียนแบบอย่างคุณธรรม 

ของคุณพ่อด้วย

พวกลูก 
จะเลียนแบบอย่าง

คุณพ่อค่ะ

ใช่ค่ะ

รูปปั้นคุณพ่อดอนต์	 
ดูสง่าจังเลยค่ะ	คุณครู

นี่คือรูปปั้น 
ของคุณพ่อ	ที่คณะตั้งไว้เป็น
อนุสรณ์	ซึ่งในโรงเรียนก็ยังมี 

รูปปั้นของคุณพ่อ 
อีกนะคะ

เอาละ	 
เราไปสวด 

ดีค่ะ	ไปสวด
ที่รูปปั้นคุณพ่อค่ะ	
หนูเห็นอยู่ที่หน้า
โรงเรียนค่ะ อ๋อ	ใช่ค่ะ	หนูเห็น

ตอนที่รถหนูผ่านเข้ามา
เมื่อเช้านี้เอง

ขอคุณพ่อ
ดอนต์กัน 
ดีไหมคะ
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เวลานี้	เชิญเด็ก	ๆ	 
มาร่วมภาวนาและขับเพลง
สดุดีคุณพ่อพร้อมกันนะคะ

ค่ะค่ะ

เราจงมาร่วมพร้อมน้อมใจ
น้อมกายด้วยกัน

ร่วมสำาเนียงประสาน
อภิวัน(ทะ)	สดุดี

โอ้	คุณพ่อปีโอ	ดอนต์
ช่วยวิงวอนเพื่อเราด้วยเทอญ

นานกว่าร้อยปี	 ยังมีสงฆ์หนึ่ง	
เดินทางมาถึง	 แผ่นดินถิ่นไทย
พ่อปีโอดอนต์	 มั่นคงกว่าใคร
ธรรมทูตแดนไกล	 ท่านได้จากมา
ด้วยดวงใจกว้าง	 มองอย่างรอบคอบ	
ดำาริเห็นชอบ	 รวบรวมสตรี
สรรสร้างศรัทธา		 ความเชื่อความดี	
คือภคินี		 พระหฤทัยฯ
ท่านพ่อใจดี		 และมีเมตตา	
ประเสริฐหนักหน้า		ลำ้าค่าวิไล
ไม่เคยห่วงตน		 ทุกข์ทนเท่าใด	
โอ้ว่าดวงใจ		 ยิ่งใหญ่งดงาม
พ่อเปี่ยมผลบุญ		 คำ้าจุนด้วยใจ	
ให้อยู่ชิดใกล้		 ในสวรรค์เมืองแมน
สุขสันต์หรรษา		 ฟากฟ้าสว่างแดน	
ปวงชนทั่วแคว้น		 สดุดีพ่อเอย
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ชื่อ		ประวัติคุณพ่ออาลอยส์	อัลฟองส์	ดอนต์
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