บทที่ 9
เราไมเคยเสียกําลังใจ

ตามที่ทานสังฆราชแปรโรสไดบันทึกไวในรายงานประจําปของทานวาป 1935 เปนปแหงการ
ฉลองทางศาสนา เปนพิธีสําคัญในสยาม ที่เดนที่สุดเหนือ อื่นใดคือ ฉลองปศักดิ์สิทธิ์แ หงการไถ กู
มนุษยชาติ (Jubilee Year of Redemption) ใหวิญญาณที่ “พลัดหลง” กลับมาสูพระศาสนจักร และใหผทู ี่
ไมรูจักพระเจาไดรับศีลลางบาป วันที่ 28 มกราคม มีการฉลองครบ 25 ป ที่ทานสังฆราชแปรโรสเองได
ดํารงตําแหนงสังฆราช และฉลอง 25 ปของพระสงฆพื้นเมืองที่ไดรับศีลบรรพชา คุณพอกิยูซึ่งเปน เจา
อาวาสวัดกาลหวารมาเปนเวลานาน ก็มีฉลองครบ 50 ปของการบรรพชาเปนพระสงฆของทาน
เดือนกุมภาพันธ ภราดาคณะเซนตคาเบรียลทํา การฉลอง 50 ป ที่ตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ทา น
แปรโรสกลาววา “วันฉลองวันนั้นคือวันแหงชัยชนะที่สํานักธรรมทูตคาทอลิกในสยามไมเคยมีมากอน”
ศิษยเกาของโรงเรียนอัส สัมชัญหลายรอยคนในจํานวนนับหมื่น ไดมาชุมนุมแสดงความยินดีตอคณะ
ภราดาและ “คืนสูเหยา” มาเยี่ยมเยียนสํานักที่ตนเคยเรียนเมื่อเยาววัย
มีอีกสองเหตุการณในปนั้นที่ทา นสังฆราชแปรโรสไมไดเอยถึง ตอนเริ่มปใหม ในวันที่ 22
มกราคม ซิสเตอรเทโอฟน เวสเตอรมันไดเขาพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิต เธอไดเขา มาสยามเมื่อ เดือน
กรกฎาคม 1933 ในระหวางที่เธอยังอยูในวาระของการถวายตัวชั่วคราว พิธีถวายตัวตลอดชีวิตของเธอ
ถูกเลื่อนไปหลายเดือนเนื่องจากสุขภาพของเธอไมดีเอามาก ๆ บัดนี้สภาพของเธอเขารูปเขารอยแลว จึง
ไดเขาสูชีวิตธรรมทูตดวยจิตใจที่ไมมีสิ่งใดหนวงเหนี่ยว ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ชาวคณะอุรสลุ นิ ได
เขารวมงานฉลองครบรอบ 400 ปที่ทานนักบุญอัญจลา เมริชี (Angela Merici) ไดตั้งคณะอุรสุลินที่
เมืองเบรสเซีย (Brescia) ประเทศอิตาลี เมื่อป 1535
แมจะเต็มไปดวยงานฉลองทางศาสนา แตสยามยังอยูภายใตเมฆหมอกของความไมแนน อน
ดานการเมือง วันที่ 2 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวซึ่งเสด็จไปประเทศอังกฤษเมื่อ ฤดู
ใบไมผลิป 1934 เพื่อ รักษาพระสุขภาพของพระองค ไดประกาศสละราชยอยา งเปนทางการ หา วัน
หลังจากนั้นคือวันที่ 7 มีนาคม รัฐบาลไดประกาศใหพระเจาหลานยาเธอ พระองคเจาอานันทมหิดลได
เสด็จขึ้นครองราชยสืบราชบัล ลังกแหงสยาม เวลานั้นพระองคทรงมีพระชนมายุเพียง 10 ชันษา และ
กําลังทรงศึกษาอยูในประเทศสวิตเซอรแลนด มิไดมีความพยายามใหเสด็จคืน สูสยาม พระองคจึงทรง
ศึกษาตอไปอีกหลายปโดยมีผูสําเร็จราชการสามทานเปนผูแทนพระองค

ขณะที่สยามพยายามอยางดีที่สุดที่จะปรับตัวใหเขากับผลกระทบที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดของ
การมีรัฐบาลใหม และความรูสึกชาตินิยมแบบทหารที่กําลังเพิ่มขึ้น ชนกลุมนอยพบวาตนไมไดรับการ
ปฏิบัติดวยความอะลุมอลวยดังที่เคยเปนมา และมีความพยายามที่จะกลืนรวมเขา สูวัฒนธรรมกระแส
หลักชนกลุมนอยที่มีอิทธิพลและมีจํานวนมากที่สุดก็คือชาวจีน กอนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อป 1932 (พ.ศ. 2475) ก็มีความกังวลอยูวา คนเหลานี้จะทําใหเกิดพลังที่เปนอันตราย เพราะคนจีนเขา
คุมการคาและธุรกิจ และรักษาวัฒนธรรมแบบจีนโดยมีโรงเรียนของตนเอง มีหนังสือพิมพและนิตยสาร
ภาษาจีน เนื่องจากการคมนาคมขนสงดีขึ้น ชาวจีนจึงโยกยายจากตัวเมืองไปสูช นบทซึง่ ทําใหวฒ
ั นธรรม
แบบจีนแพรไปโดยมีรานหนังสือจีนตามไปเปดดวย นําเสนอทุกสิ่งที่ตองการดวยภาษาของตนเอง ใน
กรุงเทพ ฯ เองก็มีการตั้งหอการคาจีนขึ้นมา อันทําใหคนไทยรูสึกเหมือนวามีอีก ชาติหนึ่งแฝงตัวอยูใ น
ชาติ
การควบคุมดานการศึกษาดูเหมือนเปนวิธีที่ไดผลที่สุดในการจํา กัดอิทธิพลของชาวจีน แมที่
ผานมามีคําสั่งจากกรมวิชาการบังคับใหโรงเรียนจีนตองสอนวิชาเปนภาษาไทยทุกวันตามเวลาทีก่ าํ หนด
แตกฎเกณฑนี้ก็ไมไดกวดขันจริงจังนัก ในโรงเรียนจีนมีแตหนังสือภาษาไทยกองไว จะเอาออกมาใชก็
ตอเมื่อมีเจาหนาที่กระทรวง ฯ มาตรวจที่โรงเรียนนั้นเทานั้น ทวาบัดนี้ รัฐบาลเห็นวากฎเกณฑนี้ตอ ง
กวดขันใหเขมงวด โรงเรียนจํานวนมากที่ฝาฝนคําสั่งนี้จึงถูกสั่งปดทันที ดว ยความไมพอใจ ชาวจีนจึง
ยื่นคําคัดคานเปนทางการโดยมีผูล งลายมือ ชื่อ 6,000 คน แตรัฐบาลยังยืนกรานใชกฎเกณฑนั้นตอไป
รัฐบาลยังดําเนินการรุกตอไปอีกคือ บังคับใหหางรานของชาวจีนตอ งเขียนปายชื่อรา นเปนภาษาไทย
ควบกับภาษาจีน เปนกฎบังคับอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวจีนตองปฏิบัติตามอยางขมขื่นใจ
ถารัฐบาลยังออกขอบังคับในดานการศึกษาใหโรงเรียนทําตาม ซิสเตอรที่ทํางานที่วดั กาลหวาร
ก็จะตองถูกตัดทอนหรือไมก็ตอ งยกเลิกไปเลย วัน ที่ 5 มกราคม คุณแมราฟาแอลไดเขียนถึงคุณแม
แซงตฌอง มารแตงที่กรุงโรม เรียนใหทานทราบวามีกฎบังคับใหเด็ก อายุระหวาง 7 ขวบถึง 14 ป ตอ ง
เขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล กฎนี้เปน ผลกระทบอยางใหญหลวงตอโรงเรียนทั้งหมดของชาวตา งชาติ
คุณแม ราฟาแอลมองวา นี่เปน วิธี กํา จั ดโรงเรียนจีน แตธ รรมทูตบางทา นถือว าเรื่ องนี้ เปน การจูโจม
คริสตศาสนา จะเปนเรื่องใดก็ตามกฎนี้เปนการบีบบังคับที่ไมเคยมีมากอน คุณแมลงทายจดหมายวา
“บานเมืองอันงดงามดวยอิสรภาพไดกลายเปนเมืองที่มืดมนไปแลว”
ตอมาเดือนพฤษภาคม ยังมีความยุงยากตาง ๆ ที่วัดกาลหวาร เพราะซิสเตอรตอ งพยายามทําตาม
กฎเกณฑที่กระทรวงกําหนดไว แตคนจีนก็ไมยอมทําตาม “กฎเขมงวดเกินไปจนยากที่จะหาเวลาสอน
คําสอน” คุณแมราฟาแอลบน เดือนกรกฎาคม ความตึงเครียดยังคงอยู ซิสเตอรเบทรีส แฮนซันพยายาม
เขียนเลาเรื่องในจดหมายที่เธอเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนในสหรัฐวา:

มีการเคลื่อนไหวที่จะกํา จัดสิ่งที่เปนมูลฐานของชาวจีนในสยาม รัฐบาลจึงเริ่มที่โรงเรียนจีน
กอน โรงเรียนจีนหลายแหงถูกสั่งปด ตองใชความพยายามชักจูงโนมนาวอยางยากลําบากกวาที่
โรงเรียนจีนของวัดกาลหวารจะเปดไดอีก โรงเรียนจีนทุกแหงถูกบังคับใหเรียนภาษาไทยแต
อาจเรียนภาษาจีนไดนอกชั่วโมงเรียน แมจะเปนสิ่งที่ถูกตองที่คนจีนจะเรียนภาษาของประเทศ
ที่ตนอาศัยอยู แตอีกนัยหนึ่งคนไทยก็จะตกอยูในสภาพเสียหาย หากมิไดเปนไปเพือ่ ชาวจีนซึง่ มี
หัวการคา
ฤดูใบไมผลิปนั้นเริ่มดวยความวุนวายตาง ๆ โดยเฉพาะที่โรงเรียนมาแตรเดอี ซิสเตอรเทเรสิตา
ไลทวูดแมจะหายจากวัณโรคแลว ก็ตาม แตกลับเปนโรคประหลาดที่หมอไมอาจวินิจฉัยและหาทาง
รักษาใหทุเลาไมได การพักผอนและอากาศเย็นของเชียงใหมไมชวยใหอาการของเธอดีขึ้น คุณแมราฟา
แอลไดเขียนจดหมายอยางสังหรณใจวาซิสเตอรจะปวยอยางไมมีวันหาย ซิสเตอรมารเกอริต มารีอกี คน
ก็นาเปนหวง เธอกลายเปนคนมีอารมณรุนแรงและไมสามารถควบคุมได อันเกิดจากความเหนือ่ ยลาและ
สภาพดินฟาอากาศที่เลือดดัชทข องเธอไมอาจปรับตัวเขา ได สมาชิกใหมของมาแตรเดอีคือ ซิสเตอร
ออกัสติน ซิง และซิสเตอรมารี โยเซฟ ทรรทรานนท ผูเคยใชเวลาถึงสามปอยางอดทนทีเ่ มืองโบยังซีเพือ่
ปรับตัวใหเขากับอาหารแบบฝรั่งเศสและดินฟาอากาศ บัดนี้เธอยังตองเผชิญกับการปรับตัวใหมใหเขา
กับดินฟาอากาศของตะวันออก “ทุกคนที่ไมไดลมหมอนนอนเสื่อ ก็แทบจะหมดสภาพ หรือไมก็ลาก
สังขารทํางานตอไป” ซิสเตอรเบทรีสบรรยายตามแบบอารมณขันลอ ๆ ของเธอ
เดือ นกุมภาพั นธ ซิส เตอรซ าวีเ อร เปยรซ ชาวคณะที่แ ข็ งแกรงที่ สุด ไดรับ อุบัติ เหตุ ที่น า
หวาดเสียวอยางหนึ่งคือ สุนัขชื่อฟลิปกินมีอาการไมสบาย ซิสเตอรซ าวีเอรพยายามปอนยาใหมัน มัน
กลับหันมาขย้ําแขนของซิสเตอรอยางดุเดือดจนซิสเตอรไมอาจดึงแขนมาจากปากของมันได แตพอหลุด
เธอก็มีบาดแผลถูกกัดยาวหลายนิ้วลึกครึ่งนิ้วที่แ ขน เธอตกใจสุด ขีดและไดรับความชวยเหลือจากซิ
สเตอรเจมมะซึ่งพาเธอมายังหองอาหาร พอเห็นดังนั้นคุณแมราฟาแอลรีบสั่งเด็กสองคนใหวง่ิ ไปทีถ่ นน
เรียกรถแท็กซี่ใหพาซิสเตอรไปโรงพยาบาล
ซิสเตอรซาวีเอรหนาซีดเพราะเจ็บปวดและเสียโลหิต ซิสเตอรเจมมะและคุณแมราฟาแอลพา
เธอไปสถานเสาวภา ซึ่งเปนสถานพยาบาลที่รักษาคนที่ถูกสัตวมีพิษหรือถูกงูกัด พอหมอเห็นบาดแผลก็
บอกทันทีวา สุนัขที่กัดนั้นคงจะเปนโรคกลัวน้ํา ใหจับมันสงไปตรวจ แตทางโรงเรียนหาตัวเจาฟลิบกิน
ไมพบ จนตอมาอีกวันไดพบรางเจาฟลิบกิน จึงรูวามันเปนบาจริง ๆ ซิสเตอรซาวีเอรถูกฉีดยา 14 เข็มกัน
โรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันไวกอน คุณแมราฟาแอล ซิสเตอรออกัสติน ซิสเตอรเบทรีส และทุกคนที่
เคยถู ก เจ า ฟลิ บกิ น เลี ยในช ว งเวลาไม น านก อ นมั น เป น บ า ต อ งไปฉี ด ยาป อ งกั น ไว ทุก คน นี่ เ ป น

ประสบการณที่นากลัวซึ่งชาวคณะอุรสุลินไมอาจลืมไดโดยงาย โดยเฉพาะความกังวลใจซึง่ คุณแมราฟา
แอลไดเขียนเลาวา ตองใชเวลารอถึงหกเดือนเพื่อมั่นใจวาซิสเตอรซาวีเอรพนขีดอันตราย
ที่เรยีนาเชลี ภาระตาง ๆ แมไมหนักหนาสาหัสแตก็ยังคงมีอยู การซอมบานที่เอียงใหตง้ั ตรงเมือ่
ปกอนทําใหเงินสํารองที่มีอยูนอยนิดกลับขาดแคลนลงป 1935 จึงเปนเวลาที่ชาวคณะตองอดออมเปน
พิเศษ ในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ซิสเตอรมารี ชีแฮนไดเขียนถึงสํา นักเดิมของเธอที่เมือ งดีเคเตอร รัฐ
อิล ลินอยส อยูหลายครั้ง ขอรองให สํา นักนั้นส งกระปุก หมึก สงโนตเพลงเพื่อใชในงานรื่ นเริงและ
หนังสือวิทยาศาสตรเบื้องตนอันเปนวิชาที่เธอตองสอนนัก เรียน ทั้งที่มีเวลาเตรียมนอ ย เธอขอรอ ง
“โปรดสงมาใหเร็วที่สุดที่จะทําได เพราะดิฉันตองเตรียมใหเด็กสอบคะ”
สวนทางกรุงเทพ ฯ กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มความเขมงวดมากขึ้น ในฤดูใบไมผลิ ซิสเตอรมารี
ชีแฮนในฐานะที่เธอเปนครูใหญของโรงเรียนวา “เรามีงานมากขึ้นกวาเดิม รัฐบาลใหมออกกฎเกี่ยวกับ
การศึกษาที่เขมงวดมาก เวลานี้ไมแจมใสสําหรับโรงเรียนของมิชชันนารี ดิฉันมีแตเรื่องทํารายงานโดย
อาศัยความชวยเหลือของครูไทยคนหนึ่งแมอยูในระหวางปดภาคเรียน” ในจดหมายฉบับหลังทีเ่ ธอเขียน
ถึงคุณแมบารบารา คลาโฮลท ซึ่งเวลานั้นเปนเจาคณะแขวงภาคกลาง ย้ําถึงปญหาที่มีตอเนื่องวา...
เรากําลังลํา บากในการรัก ษาสิทธิของเรา เวลานี้รัฐบาลเริ่มงานดานการศึกษา พยายามออก
กฎหมายและตารางกําหนดการสอนที่นาหัวเราะออกมาบังคับใช ดิฉันเรียนทานสังฆราชหลาย
ครั้งวา ดิฉันรูสึกขายหนาที่จะทําตามคําสั่งนั้น ดิฉันคิดวาในที่สุดกงสุลฝรั่งเศสจะยื่นมือเขามา
ชวยในเรื่องนี้
ทั้งที่มีความตึงเครียด ชาวคณะอุรสุลินก็มีขอพิสูจนที่แสดงใหเห็นความสําเร็จของโรงเรียนใน
ดานการศึกษา ตอนปลายเดือนเมษายน มีงานนิทรรศการของเด็กนักเรียน เชน การวาดเขียน การทําแผน
ที่ งานฝ มือทุ กประเภททั้ง แบบไทยและแบบยุ โรป และประกวดสมุด ทํ า งานของนัก เรี ยนทั้ งวิ ช า
ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ซิสเตอรมารี ชีแฮนเขียนดวยความยินดีวา “ชาวยุโรปและชาว
อเมริกันบางคนยกยอ งงานของเด็กนัก เรียนของเรามาก” คําชมเชยที่นา ชื่นชมมากยิ่งขึ้น มาจากทา น
สัง ฆราชแปร โ รสซึ่ ง บัน ทึ ก ไว ใ นรายงานประจํ า ป ข องทา นว า “ชาวคณะอุรสุ ลิ น ดํ า เนิ น งานดา น
การศึกษาแบบคาทอลิกตอเนื่องไปที่เชียงใหมแบบเดียวกับที่กรุงเทพ ฯ ดวยความศรัทธาที่พระเจาทรง
ประทานให ทานเหลานี้เปนที่รักยิ่ง ทั้งที่มีการตั้งโรงเรียนแบบเดียวกัน นี้ของคณะโปรเตสแตนตหรือ
ของรัฐบาล โรงเรียนของคณะอุรสุลินไดรับการยกยองอยางกวางขวาง”
เดือนสิงหาคมปนั้น คณะอุรสุลินก็เผชิญกับเหตุการณหนึ่งโดยไมรูเนื้อรูตัว คือไดรบั ขาวรายวา
คุณแมแบรนารด มังแซล ตองจากไปประเทศจีนเพื่อเปนอธิการิณีดําเนินงานที่สํานักเมืองซัว เถา ที่จริง

ระยะสามปเปนกําหนดเวลาใหคุณแมรับหนาที่ในสยามก็สิ้นสุดในปนั้นพอดี ซิสเตอรทั้งหลายก็ทกึ ทัก
เอาเองวา ทั้งคุณแมแบรนารดและคุณแมราฟาแอลจะไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึง่ แต
คุณแมมารี เดอ ลูรดในฐานะที่ทานเปนอธิการิณีดูแลสํานักของคณะ (ในประเทศจีนและสยาม) กลับมี
แผนอื่นอยูในใจ หลังจากทานไปเยี่ยมสํา นักในประเทศจีนครั้งแรกเมื่อป 1934 ทานรูสึกวา สํานัก นั้น
นาจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐาน ทานไมพอใจโรงเรียนในซัวเถา เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่
จัด ทําสํ า เร็จแลวในกรุง เทพ ฯ ทา นรูสึก วา ประเทศจีนตอ งการโรงเรียนที่ มีมาตรฐานสูงเพื่ อดึงดู ด
นักเรียนจากชนชั้นสูงในสังคม
งานนี้คุณแมมารี เดอ ลูรดเห็นวา คุณแมแบรนารด มังแซล ผูมีพลังใจและความกระตือรือรน
อยางไรขอบเขต จะเปนอธิการิณีดีเยี่ยมสําหรับโรงเรียนนี้ “คุณแมแบรน ารด เปน คนเดียวเทา นั้นที่จะ
ทํางานนี้ได” คุณแมมารี เดอ ลูรดยืนยันเชนนั้น แตเมื่อทานไดปรึกษาเรื่องนี้กับคุณแมชาลส บริโยด ซึง่
เวลานั้นเปนเจาคณะแขวงภาคเหนือของฝรั่งเศส คุณแมมารี เดอ ลูรดก็ไดรับคําคัด คาน คุณแมชาลส
เตือนทานไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จนกวาจะถึงปหนาซึ่งเปนระยะสิ้นสุดการเปนอธิการิณขี องคุณ
แมแบรนารดที่เชียงใหม คุณแมมารี เดอ ลูรดก็ยอมรอ และไดเรียนเรื่องนี้ใหคุณแมแซงตฌอง มารแตง
ทราบดวย
ดวยเหตุนี้ พอตนเดือนสิงหาคม คุณแมแบรนารดไดรับคําสั่งโดยมิคาดหมาย วันที่ 6 สิงหาคม
ทานจึงเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงความวา:
ดิฉันเพิ่งไดรับคําสั่งแตงตั้งคะ... ขอบพระคุณคุณแมอยางสุดซึ้งที่หลังจาก 35 ป ความฝนแต
ครั้งเยาววัยของดิฉันก็ปรากฏเปนจริง! ดิฉันไดเคยเสนอตัวแดคุณแมแ ซงตจูเลียง (St. Julien)
เพื่อขอไปทํางานในประเทศจีน บัดนี้ดิฉันกําลังจะไดไป ซึ่งถือวานี่เปนการฉลองครบ 25 ปของ
การเปนธรรมทูตของดิฉัน เดือ นนี้ดิฉันอาศัยทานนักบุญโรซาแหงลิมา (Rose of Lima) เปนผู
อุปถัมภ พรอ มกับดํารัส ของพระเยซูเจาที่วา “พระหรรษทานของเราจะหยั่งวัดไดดวยความ
ทุกขทรมาน และพระพรของเราอาจหยั่งวัดไดดวยความทุกขยาก” การรับหนาทีใ่ นประเทศจีน
จะแตกตางจากโอเอซิสที่ดิฉันกําลังจะจากไป แตดิฉันก็ยินดีที่ยังสามารถแบกรับทุกขเพื่อพระ
เจา
วันที่ 20 สิงหาคม คณะอุรสุลินและโรงเรียนไดจัดใหมีการเฉลิมฉลองวันนักบุญของคุณแม
แบรนารดโดยยังไมทราบวาคุณแมแบรนารดไดรับแตงตั้งไปประเทศจีน วันตอมาทา นจึงประชุมซิ
สเตอรแจงเรื่องนี้ใหทราบ ทุกคนตกตะลึง คุณแมแบรนารดนับเปนเสาหลักไมเพียงแตของโรงเรียนเรยี
นาเชลีเทานั้น ทวายังเปนรากฐานและความรุดหนาของโรงเรียนมาแตรเดอีดวย ความใฝฝนของทา น

ใหญยิ่ง แตพลังใจและจิตวิญญาณของทานที่จะทํางานแพรพระวรสารก็เทียบเคียงไดกับความฝนนั้น
ดวย เปนไปไมไดที่ชาวคณะอุรสุลินจะคาดคิดวาสํา นักในสยามจะตั้งอยูไดโดยไมมีทาน ทั้งยังคิด เอา
เองวาทานคงจะเปนอธิการิณีตอไปอีกสามปเปนแน
ดว ยความพยายามที่ จ ะให จิตใจน อมตามจิต ตารมณ แ หง ความเชื่ อ ผู บัน ทึก เหตุ การณข อง
คอนแวนตไดบันทึกวา “พระเจา ทรงมีพระประสงคเชนนั้น เราก็ยอมตามพระทัย... เราจะชว ยปลอบ
ประโลมกันและกันใหเขมแข็ง” อีกหา วันตอมาคุณแมแบรนารดก็โดยสารรถไฟเที่ยวเชาไปยังกรุงเทพ
ฯ ผูบันทึกเหตุการณไดเขียนตอไปวา “เราตื่นขึ้นมาเหมือนอยูในฝน”
วัน นี้แหละ จะเปนมิสซาครั้งสุดทา ย รับศีลมหาสนิทครั้งสุด ทายในวัด ใหญ เมื่อกลับมายัง
สํานักของเรา คุณแมไดทําพิธีถวายคณะอุรสุลินแดพระแมมารี เราขับเพลง “โปรดจดจําระลึก”
(Souvenezvous) ทุกคนน้ําตาซึม มิสเตอรยอรนกําลังเอารถมารอรับคุณแม เราเขาไปในวัดนอ ย
ของเรา ใกลตูศีลที่คุณแมสรางไว เราสวมกอดอําลากัน ที่สถานีรถไฟนักเรียนของเรารอสงอยู
เต็มอยางมีระเบียบเรียบรอยพรอมกับบิดามารดาและบรรดามิตรสหาย ซึ่งตองการแสดงความ
อาลัยรักตอคุณแมซึ่งทุกคนในเชียงใหมใหความเคารพนับถือ เมื่อเห็นแถวนักเรียนที่มีระเบียบ
งดงาม คุณแมแบรนารดอดไมไดที่จะกลาววา “โรงเรียนที่งดงามของแม!” หวูดสัญญาณครั้ง
สุดทายเปนสัญญาณของการลาจาก อธิการิณีของเราจากไปแลว
ไม กี่ วั น หลั งจากนั้ น ที่ โ รงเรี ย นมาแตร เ ดอี อั น เป น ที่ รัก ของคุ ณแม แ บรน าร ด ในวั น ที่ 30
สิงหาคม ซิสเตอรเจมมะ ฟนีไดรวมเดินทางไปกับคุณแม โดยสารเรือไปฮองกง สําหรับผูที่เคยอยูใ น
สยามมาตั้งแตแรกเริ่ม การปรากฏตัวของคุณแมแบรนารดเปนบอเกิดแหงชีวิตชีวาที่ทําใหเธอเหลา นั้น
กระปรี้กระเปราทานไดชวยใหซิสเตอรเหลานั้นพนจากความหมดอาลัย และปรับเปลี่ยนงานใหเหมาะ
กับความสามารถของแตละคนนั้น ทานไดพิจารณาเห็นบริเวณอันคับแคบและสํานักเล็ก ๆ มืดมัวซัวไม
เหมาะสมที่จะเปนที่พํานัก จึงหาที่ดินใหมเพื่อขยายโรงเรียนใหกวางขวางขึ้น คุณแมไดประสานรอย
ราวกับทานสังฆราชแปรโรสและทําใหทานกลายมาเปนผูอุปการะถาวรของคณะอุรสุลนิ ดวย วิสยั ทัศน
ของคุณแมกวา งไกลและมีพลังใจมหาศาล หากวา เปน จริงดังที่คุณแมมารี เดอ ลูรดซึ่งครั้งหนึ่งเคย
กลาวถึงทานวาขาดความละเอียดออนในงานอภิบาลชาวคณะซึ่งผูเปนอธิการิณีจําเปนตองมี แตทา นก็มี
คุณสมบัติอื่นทดแทน เชนการมองโลกในแงดี มีค วามเชื่อ มั่นในพระญาณสอดสองของพระผูเปน เจา
กระตือรือรนที่จะไดวิญญาณถวายพระเจา ซึ่งสามารถชักนําสิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกซิสเตอรออกมา ซิ
สเตอรเหลานั้นหวนนึกไดวาเรื่องราวของคณะอุรสุลินในสยามจะเปนประวัติศาสตรอันคลุมเครือไม

แจมใส หากวาคุณแมแบรนารดไมปรากฏตัวเขามาเกี่ยวของ เวลานี้ทานมีอายุ 61 ไดทาํ งานเปนธรรมทูต
เปนเวลา 25 ป ในวันที่ 18 สิงหาคม ในจดหมายสวนตัวที่เขียนถึงคุณแมฟรังซัวส ซาวีเอร มารโต (François Xavier Marteau) ที่กรุงโรม คุณแมแบรนารดกลาววา “งานรับผิดชอบอันนี้ทําใหหนักใจ ดิฉันตอง
อาศัยพระเจาเปนองคสรณะคะ”
วันที่ 5 กันยายน คุณแมแบรนารดมาถึงซัวเถา คุณแมมารี เดอ ลูรด รอรับอยูที่ทาเรือ หลังจาก
เสร็จธุระของทานในสหรัฐแลว ก็โดยสารเรือจากซีแอทเติล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นํา ซิสเตอรเฟเบียน
วอเตอรส (FabianWaters) มาดวย เธอเปนธรรมทูตใหมที่จะมาประจําในสยาม ทั้งสองมาถึงซัวเถา วันที่
12 สิงหาคม และใชเวลาตลอดสามสัปดาหตอมาเยี่ยมสํานักตาง ๆ และวางแผนที่คุณแมมารี เดอ ลูรด
หวังวาคุณแมแบรนารดจะสามารถแกไขใหดขี ึ้นได
การเดินทางขึ้นภูเขาเพื่อเยี่ยมสํานักของคณะอุรสุลินที่เมืองโฮโป (Hopo) เปนการเดินทางทีเ่ ต็ม
ไปดวยอันตราย ทานสังฆราชโวเยล (Vogel) และบาทหลวงธรรมทูตหลายทานไดรวมทางไปดวย คณะ
เดินทางไปติดที่สันทรายซึ่งคนเรือไมสามารถเดินหนาหรือถอยหลัง ขณะเดินทางตะลุยปา คณะเดินทาง
ก็ถูกคุมตัวไวโดยกองทหารที่มีอาวุธครบมือกลุมหนึ่งซึ่งคอยระวังกองทัพคอมมิวนิสตบุก บททดสอบ
ความมุงมั่นที่หนักหนวงที่สุดคือตอนขามแมน้ําสายหนึ่งซึ่งไมมีทั้งสะพานหรือเรือใหขา มไปได คุณแม
มารี เดอ ลูรดเขียนเลายอ ๆ วา “ทา นสังฆราชและคุณพอถอดเสื้อหลอ ถอดรองเทา ถุงเทา มวนขา
กางเกง ออกลุยน้ํา นํา หนา ไป พวกเราก็ถ อดรองเทา ถุงเทา ถลกเสื้ อ แล วก็ลุยน้ํา ตามทา นไป” นี่
เปนภาพเดียวเทานั้นที่ซิสเตอรสามทานตองถลกเสื้อกระโปรงอยางระมัดระวังที่สุด ถือถุงเทารองเทาไว
แลวเดินบุกเลนที่ทองน้ําตามคณะเดินทางขามฝงไป
ขากลับมีอันตรายนอยกวาขาไป และกลับมาถึงซัว เถาทันเวลาตอ นรับคุณแมแบรนารดและ
เพื่อนรวมทาง คุณแมแบรนารดไดรับการแตงตั้งใหเปนอธิการิณีของสํานักธรรมทูตประเทศจีนในทันที
สัปดาหตอมาคุณแมมารี เดอ ลูรด พรอมกับซิสเตอรเจมมะและซิสเตอรเฟเบียน ลงเรือโดยสารกลับ
กรุงเทพ ฯ ถึงกรุงเทพ ฯ ตอนเชาวันที่ 18 กันยายน ระหวา งนั้นคุณแมราฟาแอลไดรับโทรเลขแตงตั้ง
ทานเปนอธิการิณีที่เรยีนาเชลี ผูที่ทําหนาที่แทนคุณแมราฟาแอลคือคุณแมมารี เดอ ลูรด ผูซ งึ่ จะเพิม่ ภาระ
รับผิดชอบเดิมกับภาระหนักที่ทานจะตองดูแลสํานักธรรมทูตทางตะวันออกอยูแลวดวย นี่เปน สิ่งที่ทํา
ใหการแกปญหาที่ตองทําใหไดดีเยี่ยมนั้นเปนไปไดยาก เพราะทานถูกบังคับใหตองเดินทางไปที่นั่นไป
ที่นี่ ทานตองจากโรงเรียนมาแตรเดอีไปเปนเดือน ๆ โดยไมมีอธิการิณีอยูประจํา สภาวะเชนนี้จะทําให
เกิดความเสียหายดังที่ชาวคณะจะไดประสบในเวลาตอมา เพื่อไมใหเสียเวลา วันตอมาคุณแมราฟาแอลก็
ขึ้นรถไฟไปรับตําแหนงใหมของทาน

ถึงฤดูใ บไมรวงป 1935 สํานัก ของคณะอุรสุลินทั้งสองแหงก็ไดประสบกับการเปลี่ยนแปลง
อยางใหญหลวงในดานตัวบุคคล ซิสเตอรมารี เพน ซึ่งสุขภาพไมดีมาเปนเวลานาน ตองผอนงานของ
เธอที่วัดกาลหวาร และไปพักผอนที่ชวา ดวยหวังวาเธอจะมีสุขภาพดีขึ้น แตชวาไมอาจทํา ใหเธอดีขึ้น
เธอจึงตองกลับไปยังประเทศฮอลันดาบา นเกิดของเธอ วันที่ 1 มิถุนายน มีซิสเตอรธรรมทูตใหมสอง
ทานซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นพิธีตรียัมพรรษาที่กรุงโรมมาสูสยาม ซิสเตอรทั้งสองคือ ซิสเตอรอนั นันซิอาตา โวเก
อเรอ (Annunciata Wögerer) เธอเปน ชาวออสเตรีย เกิดในประเทศอังกฤษ มีประกาศนียบัตรครูส อน
ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ เธอเคยสอนในโรงเรียนของคณะอุรสุลินที่เมือ งซาลซบวก (Salzburg) กอน
สมัครเขาคณะอุรสุลินเมื่อป 1916 เมื่อเขาพิธีปฏิญาณตนแลวเธอก็ยังสอนอยูที่นั่น กระทั่งไปกรุงโรม
เมื่อป 1934 ระหวางที่เธออยูใ นระยะพิธีตรียัมพรรษา เธอไดอาสาสมัครเปนธรรมทูต ฤดูใ บไมผลิป
1935 เธอก็โดยสารเรือมายังสยาม พรอมกับซิสเตอรมารี เดอ เซนตฌ อง รืเอกค ผูมีประสบการณดา น
งานธรรมทูต ซึ่งเขาพิธีตรียัมพรรษาพรอมกัน
ซิสเตอรมารี เดอ เซนตฌอง รืเอกค เกิดในประเทศอังกฤษ อายุออนกวาซิสเตอรอันนันซิอาตา
สองป บิดามารดาของเธอเปนโปรเตสแตนต เมื่อบิดาถึงแกกรรม ไอรีน (ชื่อเดิมของเธอ) ถูกสงไปเรียน
ที่โรงเรียนของคณะอุรสุลินที่เมืองลูตรา (Lutra) ในประเทศกรีซและไดเปลี่ยนเปนคาทอลิกทีน่ นั่ สามป
ตอมาเธอก็สมัครเปนชาวคณะอุรสุลินเขานวกสถานที่เมืองทูรเนในประเทศเบลเยียม เธอเขาพิธถี วายตัว
ชั่วคราวป 1915 และถูกสงตัวไปอยูที่ค ณะอุรสุลินที่เมืองบาเอีย (Bahia) ประเทศบราซิล เธออยูที่นั่น
จนกระทั่งกลับมากรุงโรมในป 1934 เพื่อเขาพิธีตรียัมพรรษา ซิสเตอรสองทานนี้ถือไดวาเปนสมบัติล้ํา
คาของสํานักธรรมทูตสยาม เพราะเธอมีความสามารถดานภาษา ชํานาญในการสอน และมีจติ ใจเปนสุข
ที่ไดทํางานเปนธรรมทูตในตางแดน ธรรมทูตใหม 2 ทานนี้จึงเปนเสมือนผูที่สวรรคสงมา
ฤดูใบไมรวงปนั้น โรงเรียนมาแตรเดอีไดตอนรับซิสเตอรใหมอีกสองทานคือ ซิสเตอรเฟเบียน
วอเตอรส จากเมืองนิวโรแชล รัฐนิวยอรก มากับคุณแมมารี เดอ ลูรดเมื่อวันที่ 18 กันยายน เธอเปนชาว
นิว ยอรก จบปริญญาตรีกอนเขา สูนวกสถานที่เมืองบีค อน (Beacon) นิว ยอรก เมื่อ ป 1930 พอเขา พิธี
ปฏิญาณตนตลอดชีวิตแลวก็ติดตามคุณแมมารี เดอ ลูรด ซึ่งเดินทางไปอเมริกา แลวก็มาตะวันออกไกล
ซิสเตอรสตานีสลาส โบชนาก (Stanislas Bosnák)อายุออนกวาซิสเตอรเฟเบียนสองป เกิดในเมืองเล็ก ๆ
แหงหนึ่งในประเทศเช็กโกสโลวาเกีย ในป 1929 เมื่อ อายุได 19 ป เธอเขา สูนวกสถานที่เมืองโบยังซี
และไดเขาพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตที่นั่นในเดือนเมษายน 1935 เธอมีเวลาไมกี่เดือนเพื่อ เตรียมตัวเปน
ธรรมทูตทํางานแพรธรรม เธอโดยสารเรือ จากฝรั่งเศสในเดือ นกันยายนปนั้นและมาถึงสยามวันที่ 5
ตุลาคม

กําลังคนที่ไดรับเพิ่มเติมนี้เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะซิสเตอรอักแนส เดอแลตร ซึ่งตองอยูที่
วัดกาลหวารเปนเวลานานและเปนรองอธิก ารของคณะไดปวยเปน ไขรากสาดอยางรายแรง ซิสเตอร
เทเรสิตา ไลทวูด ก็ยังปวยอยูซิสเตอรทั้งสองถูกสงไปเชียงใหมเพื่อ พักฟน ซิสเตอรเทโอฟน เวสเตอร
มัน ก็ถูกสงตัวไปทางเหนือ และใหซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา แมคแคน มาแทนที่มาแตรเดอี
ซิสเตอรอาสาสมัครใหมมีเวลานอยมากสําหรับปรับตัว ซิสเตอรสตานีสลาสมาถึงเพียงสองวัน
ก็ถูกสงตัวไปเชียงใหมไปชว ยที่เรยีน าเชลี สวนซิสเตอรเฟเบียนไปชว ยงานที่วัดกาลหวา รใ นทันที นี่
ไมใชเรื่องงายเพราะรัฐบาลเขามายุงกับโรงเรียนจีน เชน ใหปดโรงเรียนหนึ่งเดือนแลวก็ใหเปดสอนได
แตมีคําสั่งไมใหสอนภาษาจีนหรือคําสอนในชั่ว โมงเรียน ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญทางดา น
การเมือง แตซิสเตอรอันนันซิอาตาก็ชอบทํางานกับเด็กที่ถูกกีดกันเหลานี้แมเธอจะสารภาพวา เธอไมรู
ภาษาจีนหรือภาษาไทยและมีงานยุงมากจนไมมีเวลาเรียนภาษาทั้งสอง
ซิสเตอรเฟเบียนดื่มด่ําอยูกับตารางการสอนของโรงเรียนมาแตรเดอี ในจดหมายทีเ่ ธอเขียนถึงซิ
สเตอรมารี โยเซฟ พี่สาวของเธอที่เปนชาวคณะอุรสุลินอยูที่สํานักเมืองเบดฟอรด พารค (Bedford Park)
รัฐนิวยอรก หลังจากเธอมาประเทศสยามแลว มีความวา:
โรงเรียนนี้จัดหลักสูตรแบบอังกฤษ คือ เรียนชั้นประถม 4 ป และมัธยม8 ป ดิฉันสอนเลขคณิต
พีชคณิต เรขาคณิต พลศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร แตละวันสอนไมเกิน 4 ชัว่ โมง พอ
วาง ดิฉันก็เรียนภาษาไทย
ซิสเตอรเฟเบียนก็เหมือ นซิสเตอรอันนันซิอาตาที่ถูก บังคับใหหาเวลาวางเพื่อเรียนภาษาอัน
ซับซอน จนกวาจะสอบภาษาไทยไดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาต
อยางเปนทางการใหเปนครูสอนในโรงเรียน
เดือนสุดทายของป 1935 เปนเดือนที่วุนกวาปกติ วันที่ 6 ตุลาคม วัดกาลหวารมงี านฉลองวัดซึง่
มีชื่อวา “วัดแมพระลูกประคํา ” ดวยพิธีกรรมที่เราตรึงใจทานแปรโรสเลา วา เสียงระฆังวัด และเสียง
กลองดังสนั่น หนวกหูชาวบาน แมทานจะรูสึกยินดีที่ชาววัดกาลหวารมีศรัทธาแข็งขัน วันที่ 23 ตุลาคม
สตรีสาวสามคนที่สมัครถวายตัวเมื่อปกอน เขาพิธีรับผาคลุมศีรษะแลวปฏิญาณตนเปนเวลาหนึ่งป อีก
หนึ่งสัปดาหตอมา มารธา (Martha) และฌอง เบิรชมัน (Jean Berchmans) ที่ถ วายตัวถูกสงไปชว ยงาน
ที่เรยีนาเชลี สวนมาเจลลา(Majella) ยังอยูชวยซิสเตอรอักแนสที่วัดกาลหวาร
เดือนตอมา มาแตรเดอีไดจัดพิธีฉลองทานสังฆราชแปรโรสในวันที่ 6 พฤศจิกายน หลังจากได
พบปะพูดคุยกับชาวคณะอุรสุลิน ทานถูกพาไปที่โรงเรียน มีการถวายดอกไมแดทา น กลา วคํา อวยพร
และขับรองเพลงไทย ฝรั่งเศส และอังกฤษ ชาวคณะอุรสุลินจัดทุกอยางเพื่อเปนเกียรติแดทานสังฆราช

ซิสเตอรเจมมะจัดงานนี้อยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยเพื่อใหรายการตา ง ๆ ของมาแตรเดอีเปนไปดวยดี
ไดรับคําชมเชยมากมายจากทานแปรโรส ทานกลาวสุนทรพจนแ กเด็กทุก คนวา “พวกหนูเปนเด็กของ
มาแตรเดอีซึ่งเปนโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมือง” ทา นยังกลา วแบบนักการทูต เพราะในขณะนั้น คนไทยมี
จิตสํ านึก เรื่อ งชาตินิ ยมว า “หนูเปน คนไทย จงรัก ษาลั ก ษณะการแต งกาย ขนบประเพณี แบบไทย
ไว ไมตองไปเลียนแบบชาวยุโรป”
พอคณะอุรสุลินหายเหนื่อยจากงานฉลองทานสังฆราช ก็มาถึงงานฉลองวาระทีค่ ณะอุรส ลุ นิ กอ
ตั้งมาครบ 400 ป เนื่องจากวัดนอยประจําสํานักมาแตรเดอีไมใหญพอจึงจัดตั้งพระแทนกลางแจงบน
สนามหนาโรงเรียน เชาวันที่ 25 พฤศจิกายน นักเรียนทั้งสองโรงเรียนประมาณ 350 คน มารว มพิธีมหา
บูชามิสซา ผูบันทึกเหตุการณไดบันทึกไวอยางภาคภูมิใจวา พิธีมหาบูชามิสซาเปนมิสซาขับดวยทํานอง
เพลงเกรกอเรียน ขับรองโดยนักเรียนซึ่งซิสเตอรเจมมะผูไมรูจักเหน็ดเหนื่อยเปนผูฝกสอน บา ยวันนั้น
บริเวณโรงเรียนรอบดานเต็มไปดวยรถของแขกผูมีเกียรติ ทูตแหงประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม โปรตุเกส
และสหรัฐ มารวมพิธีมิสซาอวยพร ซึ่งทานสังฆราชแปรโรสเปน ประธานพิธีอีกครั้ง หลังพิธีมีบริการ
เครื่องดื่ม ผูบันทึกเหตุการณบันทึกไวอยางชื่นชมแกมเหน็ด -เหนื่อย งานสิ้นสุดเมื่อเวลาประมาณหนึ่ง
ทุม
ปนั้น เปนปที่หนักหนวงและเต็มไปดวยเหตุก ารณไมคาดฝน ชาวคณะอุรสุลินตองพรากจาก
คุณแมแบรนารด ผูไปประเทศจีน คุณแมราฟาแอลก็ตองจากกรุงเทพ ฯ ไปเชียงใหม คุณแมมารี เดอ
ลูรด ไดรับแตงตั้งเปนอธิการิณีของมาแตรเดอี มีธรรมทูตใหมสี่ทานมารวมงาน ชาวคณะมีความยินดีใน
พิธีปฏิบัติตนตลอดชีวิตและมีการเฉลิมฉลองการครบวาระของการบวชอันยาวนาน แตคณะยังมีหนีส้ นิ
หนักหนาติดพันทั้งที่ความจริงโรงเรียนกําลังเจริญกาวหนามีผูกลับใจถือคริสตศาสนาไมกคี่ น แตเต็มไป
ดวยศิษยเกาและนักเรียนปจจุบันที่รักและผูกพันกับโรงเรียน ซิสเตอรบางทานสุขภาพไมดี แตก็อดทน
แบกรับ ทานอาจอางวาทะของนักบุญเปาโลถือเปนคติประจําใจวา “ฉะนั้น เมื่อเห็นวาเราไดรับความ
ไววางใจใหทําหนาที่ที่ไดรับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนี้ ซึ่งเราเปนหนี้พระเมตตาของพระเจา เราตองไม
เสียกําลังใจ... พละกําลังอันยิ่งใหญนี้ไมไดมาจากตัวเรา แตมาจากพระผูเปนเจาเทานั้น”

