ชีวติ ที่มอบถวายอย่ างไม่ มีเงือ่ นไข
ศาสนาจารย์ นพ.แดน บีช บรัดเลย์
โดย ศาสนาจารย์ ชานาญ แสงฉาย
ศิษยาภิบาลคริ สตจักรวัฒนา
ชีวติ ของหมอบรัดเลย์ (Rev.Dr.Dan Beach Bradley,M.D.) คนไทยหรื อชาวสยาม เวลานั้น
เรี ยกว่า “หมอบลัดเลย์” ได้อุทิศชีวติ ทั้งกาลังกาย สติปัญญา ความสามารถและทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดิน
ของพระเจ้าสามสิ บหกปี บนแผ่นดินสยาม ที่สาแดงความรักของพระเยซูคริ สต์เจ้าแก่ชาวไทยด้วยความ
วิริยะอุตสาหะตลอดชีวิตหมอบลัดเลย์ ต้องสู ญเสี ยภรรยาสุ ดที่รักและบุตรธิ ดา ก็ไม่เคยคิดที่จะเลิกลา
แล้วกลับไปยังสหรัฐอเมริ กา แม้จะดารงชีวติ ด้วยความทุกข์ยากลาบากก็ยอมเพื่อพระนามของพระเยซู
คริ สต์สิ่งที่หมอบลัดเลย์ภาคภูมิใจ คงไม่มีอะไรยิง่ ใหญ่ไปกว่า ลูกชายและลูกสาวเป็ นมิชชันนารี เพื่อทา
พันธกิจในประเทศไทย ศาสนาจารย์คอร์นีเลียส บรัดเลย์ (Rev.Cornelius.B Bradley /1843-1936)
น้องชายของโซเฟี ย รอยส์ บรัดเลย์ ซึ่งเป็ นลูกชายคนที่หา้ ของภรรยาคนแรกเอมิลี่รอยส์ บรัดเลย์เกิดที่
กรุ งเทพฯ ไปเรี ยนหนังสื อที่สหรัฐอเมริ กากลับมาเป็ นมิชชันนารี อยูท่ ี่กรุ งเทพฯ ปี ค.ศ. 1871-1874 และ
นอกจากลูกชายเป็ นมิชชันนารี กลับมาช่วยบิดาแล้ว
ยังมีลูกสาวที่เกิดจากภรรยาคนแรก และคนที่สองได้สมรสกับมิชชันนารี นัน่ คือ โซเฟี ยรอยส์
บรัดเลย์ (1839-1923) ลูกคนที่สามที่เกิดจากนางเอมิลี่ รอยส์ บรัดเลย์ (ภรรยาคนแรก) แต่งงานกับ
ศาสนาจารย์ดานิ เอล แมคกิลวารี (Rev.Daniel McGilvary,D.D.) เมื่อปี ค.ศ. 1860 แล้วไปทางานที่
เพชรบุรี 6 ปี และเชียงใหม่ตลอดชีวติ
และซาราห์ อดอร์ นา บรัดเลย์ (1850-1933) ลูกสาวคนแรกที่เกิดจากนางซาราห์ บรัดเลย์
(ภรรยาคนที่สอง) แต่งงานกับนายแพทย์มาเรี ยน เอ.ซี ค (Dr.Marion A. Cheek, M.D.) แล้วไปรับใช้พระ
เจ้าเป็ นมิชชันนารี ประจาอยูท่ ี่เชียงใหม่ (1874-1883) ลูกสาวทั้งสองคนเป็ นมิชชันนารี รุ่นที่สองที่เกิดใน
เมืองไทย ต่อมาหลานหมอบลัดเลย์อีกสองคนที่เกิดจากนางโซเฟี ย แมคกิลวารี คือ คอร์ นีเลีย แมคกิล
วารี (Miss Cornelia H.McGilvary) เธอเกิดที่เชียงใหม่แล้วกลับไปเรี ยนหนังสื อที่สหรัฐอเมริ กา เธอจึง
เป็ นคนเชียงใหม่ พูดภาษาเหนื อเหมือนคนเหนื อ จบการศึกษาแล้วเธอเป็ นมิชชันนารี มาประจาที่
เชียงใหม่ ปี ค.ศ. 1889 และได้แต่งงานกับศาสนาจารย์วลิ เลี่ยม แฮริ ส (Rev. William Garris, 1895-1940)
ในปี ค.ศ. 1897 ทั้งสองได้รับใช้พระเจ้าในโรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย จนปลดเกษียณเมื่อปี ค.ศ.
1940
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หลานคนที่สองชื่อ มากาเร็ ด แมคกิลวารี (Rev. Margaret A. McGilvary) เมื่อกลับไปเรี ยน
หนังสื อที่สหรัฐอเมริ กาสาเร็ จแล้วกลับมาเป็ นมิชชันนารี ประจาอยูท่ ี่เชียงใหม่ในปี ค.ศ. 1891 (เธอเป็ น
น้องสาวของคอร์ นีเลีย) ต่อมาได้สมรสกับศาสนาจารย์รอตเดอร์ ลิค เอ็ม กิลลี่ (Rev. Roderick M.Gillies,
D.D 1902-1935) ซึ่ งเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเชียงใหม่ จนกระทัง่ ปลดเกษียณปี ค.ศ.
1935 กลับสหรัฐอเมริ กา
หลานชายอีกคนหนึ่งของหมอบลัดเลย์ ซึ่ งเป็ นลูกชายของศาสนาจารย์แมคกิลวารี และแหม่ม
โซเฟี ยชื่อศาสนาจารย์อีแวนเดอร์ แมคกิลวารี (Rev.Evander B. McGivary) เป็ นพี่ชายของคอร์ นีเลีย และ
มากาเร็ ต แมคกิลวารี แต่มารับใช้พระเจ้าอยูท่ ี่เชียงใหม่ปี ค.ศ. 1891-1894 เท่านั้น แล้วกลับไป
สหรัฐอเมริ กาไม่กลับมาอีกเลย
หลานอีกหนึ่ง ซึ่งเป็ นลูกสาวของศาสนาจารย์ ดร.แฮริ สและแหม่มคอร์ นีเลีย แฮริ ส ชื่อคริ สติน
นา แฮริ ส (Christina B. Harris) เธอจบวิชาพยาบาล แต่งงานกับนายแพทย์ฮาดดิ้ง นีดเลอร์ (Dr.Harding
KneedLer M.D.) เข้ามารับใช้พระเจ้าที่โรงพยาบาลแมคคอร์ มิคปี ค.ศ. 1930 จนกระทัง่ เกิดสงครามโลก
ครั้งที่สองปี ค.ศ. 1841 หลังสงคราม หมอนีดเลอร์ ได้กลับมารับใช้พระเจ้าเพียงคนเดียวโดยประจาอยูใ่ น
โรงพยาบาลมิชชัน่ จังหวัดน่าน ระหว่างปี ค.ศ. 1949-4951 ต่อมาทั้งหมอและแหม่มนี ดเลอร์ ได้กลับมา
ประจาอยูท่ ี่โรงพยาบาลโรคเรื้ อนแมคเคนจนถึงปี ค.ศ. 1968 หมอบลัดเลย์จึงเป็ นตาทวดของคริ สตินา
สาหรับความเศร้าเสี ยใจที่หมอบลัดเลย์และภรรยาคนที่สองไม่ได้เห็น เพราะล่วงหลับไปอยูก่ บั
พระเจ้าเสี ยก่อน ก็คือชี วติ ของลูกสาวคนสุ ดท้องที่เกิดจากแหม่มซาราห์ แบร็ ชลี่ บลัดเลย์ (1817-1893)
เธอเกิดในกรุ งเทพฯ และดารงชีวติ อยูก่ รุ งเทพฯ เพื่อสื บสานงานของบิดาจนวาระสุ ดท้ายของชีวติ เป็ น
บันทึกจากแหม่ม เบลาท์ แมคฟาร์ แลนด์ (ภรรยาของคุณพระอาจวิทยาคม หรื อ Dr. George B.
McFarland M.D.) อาจารย์พิษณุ อรรฆภิญญ์ ได้นามาเขียนลงในหนังสื อเรื่ องยอดหญิงวีรสตรี ของ
คริ สตจักรไทย เอกสารหมายเลย 40 หน้าที่ 25-29
แหม่ มเบลาท์ได้ เขียนถึงเธอว่ า
เมื่อดิฉนั มาถึงบางกอกนั้น ไอรี นเป็ นคนเดียวที่อยูใ่ นบ้านหลังนั้น เธอเป็ นคนสู งโปร่ ง มีดวงตา
ประกาย จดจาได้ทุกสิ่ งทุกอย่างโรงพิมพ์น้ นั ได้ขายไปนานแล้ว รายได้ของเธอมาจากการสร้างร้านเล็ก
ๆ ตามแนวคลองเพื่อให้เช่าและเก็บเงินจากเรื อบรรทุกอ้อยซึ่ งมาจากชนบทไกล ๆ แล้วมาจอดที่ท่าหน้า
บ้านของเธอ เธอมีสุนขั เป็ นเพื่อนที่สนิทสนมยิง่ กว่าผูใ้ ด ทั้งนี้ก็เพราะเธอรักสุ นขั สุ นขั เป็ นเพื่อนแท้
ตลอดชีวิตของเธอ เธอเคยมีสุนขั ถึง 20 ตัว และต่อมามีจานวนลดลงเหลือ 10 ตัว มีพวกหนึ่งอยูบ่ นบ้าน
อีกพวกหนึ่งอยูใ่ ต้ถุนบ้าน และทั้งสองพวกจะไม่เกี่ยวข้องกัน ถึงเวลาที่มนั เห่ามันก็เห่ าพร้อมเพรี ยงกัน
ไอรี นน่าจะเป็ นผูท้ ี่มีคนมาเยี่ยมเยียนมากมายถ้าเธอจะมีสุนขั จานวนน้อยกว่านี้สักหน่อย เพราะผูค้ นไม่
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ค่อยชอบพากันตกอกตกใจเมื่อได้ยนิ สุ นขั เห่าประสานเสี ยงต้อนรับพวกเขา ดิฉนั ก็ตอ้ งสารภาพว่าตอน
แรก ๆ นั้นดิฉนั ขาสั่นไปหมด แต่เวลานี้พวกมันรู ้จกั ดิฉนั และยอมรับเป็ นเพื่อน ถึงแม้วา่ ขณะนี้จะไม่
กลัวมันมากนักก็ตามดิฉนั ไม่เคยมาถึงจุดนั้นที่จะรักสุ นขั ของไอรี นสักตัวเดียว แต่เธอก็รักมันเพราะไม่มี
ผูใ้ ดที่ยอมรับเป็ นเจ้าของพวกมันและมันก็ตอ้ งพึ่งพาอาศัยเธอ
ดิฉนั ได้รับการแนะนาให้รู้จกั กับไอรี นเมื่อมาถึงบางกอกใหม่ ๆ แต่ก็คุน้ เคยและรู ้สึกรักเธอจน
เมื่อไม่นานมานี้ แต่ดิฉนั สนใจในไอรี นมากที่เธอเป็ นคนที่เฉลียวฉลาดมีความรอบรู้สถานการณ์ของ
โลกเป็ นอย่างดี ทุกครั้งที่สนทนากับเธอก็มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่กระตุน้ ให้ดิฉนั ได้คิด เพราะเธอเป็ นผูท้ ี่
เข้าใจสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ งดีกว่าผูใ้ ด เป็ นผูท้ ี่สามารถจดจาได้อย่างแม่นยา ผูใ้ ดก็
ตามที่มาสนทนากับเธอแล้วก็ตอ้ งตัวเกรงเมื่อถกกันถึงเรื่ องสถานการณ์ของโลก ที่นบั ว่าสาคัญมากก็คือ
เธอเป็ นแหล่งแห่งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และเรื่ องของคนเก่า ๆ ในสยาม
ไอรี นเป็ นบุคคลที่มีชีวิตอยูใ่ นศตวรรษที่ 19 แม้วนั เวลาได้เปลี่ยนไปเป็ นศตวรรษที่ 20 แล้ว แต่
ชีวติ ของเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยถ้าเราสามารถที่จะมองผ่านทางสายตาของเธอได้แล้ว สิ่ งที่
เราได้รับนั้นล้วนมีคุณค่าแก่การศึกษาทั้งสิ้ น เมื่อเรามองดูจากแง่มุมของโลกยุคใหม่ของเรา ยิง่ กว่านั้น
อีก การที่รู้จกั มักคุน้ กับเธอนั้นก็นบั ว่าเป็ นกาไร เพราะทาให้เราสามารถที่จะรู ้เรื่ องชี วติ ของบุคคลที่อยู่
ในยุคบุกเบิกในหลาย ๆ เรื่ องซึ่ งไม่ได้บนั ทึกไว้
ครั้นเมื่อกาลเวลาเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง คนรุ่ นก่อน ๆ ที่รู้จกั มักคุน้ กับเธอก็ค่อย
ๆ หายไปจากเวทีชีวติ ของพวกเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยงั เชื่อมโยงอยูร่ ะหว่างอดีตกับปั จจุบนั ที่สามารถ
พูดคุยกับเธอได้อย่างมีชีวิตชี วาก็คือสามีของดิฉนั ผูเ้ ดียว ถ้าจะมีอีกผูห้ นึ่งก็คงจะต้องเป็ นภรรยาของท่าน
นัน่ เอง ก็คือข้าพเจ้าที่ช่วยดูแลเอาใจใส่ ไอรี นด้วยความสานึกว่า พวกเราในยุคหลังสมัยหลังควรจะมี
ความรู ้สึกกตัญญูต่อครอบครัวบลัดเลย์ที่ได้เป็ นผูบ้ ุกเบิกและเป็ นผูท้ ี่วางพื้นฐานไว้ให้แก่พวกเราที่จะ
สร้างสิ่ งใหม่ ๆ ขึ้นมาได้เป็ นที่แน่ชดั ว่าในบรรดามิชชันนารี ท้ งั หลายที่อยูใ่ นสมัยเริ่ มต้นนั้นไม่มีผใู ้ ดที่
ได้ทาสิ่ งดีงามทิ้งไว้ให้แก่พวกเรารุ่ นหลังเท่ากับที่ดร.แดนบีช บลัดเลย์ได้ทาไว้ เราทั้งหลายเป็ นหนี้ท่าน
ซึ่งเป็ นดอกเบี้ยทางบุญคุณนั้น เราก็ควรจะจ่ายให้แก่ลูกสาวคนสุ ดท้องของท่าน สาหรับดิฉนั นั้น ดิฉนั
รักเขา เพราะเธอได้ทาประโยชน์ให้แก่ดิฉนั มากมายและเธอก็เป็ นเพื่อนของดิฉนั
ในที่สุดเรื ออ้อยเหล่านั้นที่เคยมาจากชนบทไกล ๆ ก็ไม่ได้มาเทียบท่าเรื อของบ้านเธออีก ส่ วน
ร้านที่ปลูกอยูข่ า้ งคลองนั้นก็ถูกน้ าเซาะสลายหายไป ดังนั้นรายได้ที่เคยได้รับก็พลอยหมดไปด้วย ความ
ทุกข์ยากลาบากอย่างยิง่ คืบคลานเข้ามาหาไอรี นทุกครั้งที่เกิดปั ญหาขึ้น ดิฉนั ก็ถามไอรี นอยูเ่ สมอว่าจะ
ช่วยอะไรได้บา้ ง แต่คาตอบที่ได้รับจากไอรี นนั้น มักจะเป็ นคาตอบที่สงบสุ ขมุ ว่า “ดิฉนั จัดการกับมัน
ได้”
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ไอรี นเป็ นคนที่มีความภาคภูมิในใจตัวเอง มีจิตใจที่เข้มแข็งการที่คิดจะต้องพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่นนั้น
เป็ นความรู้สึกที่ขมขื่น แม้กระนั้นถึงเวลาที่เธอจะต้องยอมถามขอยืมเงินจากดิฉนั ดิฉนั ทราบจากคนรับ
ใช้ในบ้านว่าไอรี นไม่มีเงินเลย ไอรี นได้นาสิ่ งของที่มีค่าเกือบทุกอย่างในบ้านไปจานาหมดแล้ว เพื่อเธอ
จะมีเงินสาหรับซื้ ออาหาร นับแต่บดั นั้นมา เงินยืมก็กลายเป็ นหนี้สินที่เพิม่ จานวนมากขึ้น ๆ ดังนั้นดิฉนั
จึงส่ งข่าวไปถึงพี่ ๆ ขอไอรี นให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่ไอรี นเผชิ ญอยู่ พวกเขาจึงทยอยส่ งเงินมาที่
ดิฉนั เพื่อให้ไอรี นใช้ ในส่ วนนั้นเธอก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ดีพอสมควร แต่ไอรี นเริ่ มอิดโรยลงตาม
วาระของคนชรา ไอรี นบอกว่าเธอรู ้สึกหมดเรี่ ยวแรง และบอกต่อไปว่าตลอดเวลาต้องมีแอมโมเนียใน
มืออยูเ่ สมอ เพื่อใช้ดม เธอไม่ยอมไปหาหมอและก็ไม่ตอ้ งการที่จะให้หมอมาตรวจและมาดูแลเธอด้วย
ขณะนั้นดิฉนั และหมอจอร์ จแมคฟาร์ แลนด์อยูท่ ี่บา้ นโฮลี่รู๊ด ถนนสาทร จึงเป็ นการยุง่ ยากอย่าง
ยิง่ จะข้ามฟากมาโดยเรื อสาปั้ นเพื่อจะเยีย่ มเธอที่ป้อมวิชยั ประสิ ทธิ์ แต่ดิฉนั ก็พยายามไปเกือบทุกเย็น ไอ
รี นตั้งหน้าตั้งตาคอย ต่อมาดิฉนั ก็ไปหาเธอวันละสองครั้ง ดิฉนั รู ้วา่ เธอมีเวลาอีกไม่นานและเธอเองก็
เข้าใจเช่นนั้น ไอรี นพูดเสมอถึงชีวติ หลังความตาย เรื่ องเมืองบรมสุ ขเกษมและพระกรุ ณาธิคุณของพระ
เจ้า
เย็นวันหนึ่ง เด็กรับใช้ของไอรี นแจวเรื อข้ามฟากมาหาดิฉนั กลางดึกบอกว่าไอรี นคงจะสิ้ นชีพ
แล้ว เพราะไม่มีชีพจรอีกแล้ว ดิฉนั ก็เพิ่งจากเธอมาเมื่อไม่กี่ชวั่ โมงนี้เอง ดิฉนั รู ้วา่ เวลาจากไปของเธอนั้น
ใกล้มากแล้ว แต่ไม่ได้นึกว่าจะเร็ วเช่นนั้น หัวใจของเธอคงจะหยุดเต้นแล้วและเธอก็คงหลับไปอย่าง
สงบ ดิฉนั และคุณพระรี บเดินทางไปบ้านไอรี นทันทีก็พบว่าไอรี นไปแล้ว
นับเป็ นเวลานานทีเดียวที่กองทัพเรื ออยากจะซื้ อที่ทางของไอรี น เพื่อสาหรับใช้ขยายโรงเรี ยน
นายเรื อที่ติดอยูก่ บั ที่ดินของเธอหรื อมิฉะนั้นถ้าเธอไม่ขาย ราชนาวีก็เสนอสร้างผนังริ มคลองเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้น้ าเซาะดินต่อไป ส่ วนป้ อมที่อยูต่ ิดกับที่ดินของเธอนั้นรัฐบาลได้เอาเสาอากาศขึ้นไปติดตั้ง จน
เป็ นที่น่าหวาดกลัวว่าป้ อมจะทรุ ดวันหนึ่ง แต่หญิงชราผูน้ ้ ี ปฏิเสธข้อเสนอทุกประการ เพราะไม่ตอ้ งการ
ความสับสนวุน่ วายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะเธอรู ้วา่ จะอยูต่ ่ออีกไม่นาน แต่แท้จริ งแล้วเธอ
ครอบครองที่ดินผืนนี้ในฐานะผูเ้ ช่าอาศัยเท่านั้น แต่ความจริ งข้อนี้รัฐบาลไม่เคยรู ้ก็เพราะการเซ็นสัญญา
ได้กระทากันนมนานมาแล้ว จนไม่มีใครในรุ่ นนั้นที่ยงั อยูแ่ ละสามารถจาข้อตกลงได้ ทุกคนเข้าใจว่า
ที่ดินผืนนี้พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั คงจะพระราชทานให้แก่หมอบลัดเลย์
ซึ่ งจะเป็ นการตอบแทนกัน
บางอย่างหรื ออาจจะทรงพระราชทานให้แก่หมอ หรื ออาจจะทรงพระราชทานให้เป็ นที่อยูข่ องหมอ
สาเนาข้อตกลงที่รัฐบาลมีอยูน่ ้ นั สู ญหายไปนานแล้วผูเ้ ดียวที่มีสาเนาอยูก่ ็คือไอรี นเธอเก็บรักษาไว้อย่างดี
สัญญานั้นลงพระนามโดยรัฐมนตรี ต่างประเทศ จนกระทัง่ หลังจากที่เธอสิ้ นชีพไปแล้ว ดิฉนั พบเอกสาร
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นั้นจึงรู ้ความลับ เธอรู ้วา่ เธอไม่มีสิทธิ์ ทางกฎหมาย แต่เธอปรารถนาอย่างเดียวคือ ขอให้ได้อยูใ่ นบ้านที่
เกิดและตายในบ้านซึ่ งเธอได้เกิดมา
เราเอาธงชาติอเมริ กนั คลุมศพของเธอ ซึ่ งเป็ นธงชาติผนื เดียวที่เธอรักมากและจะชักธงนี้ทุกครั้ง
เมื่อถึงวันที่ 4 กรกฎาคม เธอไม่เคยเหยียบย่างไปถึง แต่เป็ นแผ่นดินที่คุณพ่อและคุณแม่ของเธอมา เราได้
นาเอาศพของไอรี นไปฝังไว้ขา้ ง ๆ หลุมศพของคุณพ่อและคุณแม่ของเธอที่ได้เคยใช้ชีวติ สร้าง
คุณประโยชน์นานาประการให้แก่สยาม
เวลาที่จะต้องโอนผืนดินนั้นให้แก่รัฐบาลก็มาถึง
ส่ วนเอกสารสัญญานั้นก็ได้กลายเป็ น
คุณสมบัติที่มีคุณค่าทางวัตถุโบราณ ครอบครัวบลัดเลย์ได้คืนผืนดินโดยไม่ได้เรี ยกร้องค่าป่ วยการใด ๆ
แต่ดว้ ยความรู ้สึกสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณที่ครอบครัวหมอบรัดเลย์เคยอาศัยอยู่ และคนสุ ดท้ายที่อยู่
ก็คือลูกสาวสุ ดท้องของท่าน รัฐบาลได้มอบเงินจานวน 3,000 บาทให้กบั แคทธาวีน แฮรี ต นิลเลอร์
หลานสาวของหมอบลัดเลย์ ทายาทที่ใกล้ชิดที่สุด เงินนี้ได้ใช้เพื่อการขนย้าย และไถ่ถอนสิ่ งของซึ่ งไอ
รี นเคยจานาไว้
รัฐบาลได้มอบโล่ให้แก่ดิฉนั ซึ่ งทาความประหลาดใจให้แก่ดิฉนั มาก แต่เจ้าหน้าที่พยายาม
อธิ บายว่าเป็ นโล่ที่ทางราชการให้เพื่อเป็ นการขอบพระคุณที่ดิฉนั ได้มีส่วนทาให้เรื่ องราวจบลงด้วยดีโล่
นั้นมีรูปสลักของสมอเรื อและโซ่ทองคา และเครื่ องหมายสัญลักษณ์ของกองทัพเรื อ ข้อความที่บนั ทึกอยู่
บนโล่น้ นั จารึ กถึงว่ามอบให้ดิฉนั เพื่อเป็ นการขอบพระคุณที่ได้ทา “คุณงามความดีสูงสุ ด แก่ราชนาวี
ไทย” ได้มีพิธีมอบกันโดยผูบ้ ญั ชาการกองทัพเรื อและจดหมายแสดงความขอบคุณจากปลัดกระทรวง
กลาโหม
โล่กลับกลายเป็ นของดิฉนั แต่แท้จริ งนั้นคุณงามความดีท้ งั สิ้ นเป็ นการกระทาของครอบครัว
บลัดเลย์ซ่ ึ งดิฉนั เองมีส่วนเพียงน้อยนิด

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 75 ฉบับที่ 673 กรกฏาคม 2006, หน้า 39-41.
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