บทที่ 11
อนาคตที่ไมแนนอน

การเยี่ยมสํานักธรรมทูตตาง ๆ ของคณะอุรสุลินทางตะวันออกไกลที่คุณแมมารี เดอ ลูรดก
ระทําอยูร ะหวางฤดูใ บไมรว งป 1936 นั้น ไมไดชว ยใหคุณ แมค ลายกังวล ชวาเทานั้น ซึ่งมี
ประสบการณตาง ๆ ยาวนานถึง 80 ป เปนสํานักที่มั่นคงและสมบูรณ ประเทศจีนแมไมมีหนี้สิน แต
ก็ขาดบุคลากรที่จะจัดเปนกลุมกอนสําหรับสํานักสามแหง และมักจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ทางการเมืองที่ยุงยาก ฮารบินก็เชนเดียวกัน แมจะมีความกลาหาญและมุงมั่นแตก็กําลังเผชิญกับ
อนาคตที่เต็มไปดวยอันตรายและไมแนนอน แมจะมั่นใจในคุณคาของการงานที่ซิสเตอรทั้งหลาย
กําลังทําอยูกับผูอพยพชาวรัสเซีย คุณแมมารี เดอ ลูรดก็กังวลกับสภาพของซิสเตอรเหลานั้น จึงแวะ
ที่เซี่ย งไฮเพื่อหารือกับทานสังฆราชที่นั่น ขอคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการปด สํานักที่ฮ ารบิน
อยางไรก็ตาม การปรึกษาหารือคราวนีไ้ มมีขอยุติ ทํานองเดียวกับที่คุณแมเคยหารือกับทานสังฆราช
โวเยลเรื่องอนาคตของสํานักที่ซัวเถา
สํานักในสยามที่รักยิ่งของคุณแมมารี เดอ ลูรดเปนสํานักที่ทานเปนหวงมากที่สุด คุณแม
แบรน ารด มังแซลซึ่งพยายามอยางยิ่งที่จ ะขยายอาณาจัก รของพระเจา และความเชื่อมั่น อยาง
เหลือลนในพระสัพพัญูญาณของพระเจา ไดทําใหสํานักสองแหงในสยามตกอยูในภาวะหนี้สิน
ลนพนทวมตัว สวนประเทศจีน จํานวนซิสเตอรก็ไมมีทางพอเพียงสําหรับงานสอนในโรงเรียน
สภาพดินฟาอากาศ งานที่หนักเกินตัว และการขาดอาหารบํารุงกาย ตามที่หมอโคลลิเออรกลาวใน
จดหมายของทานถึงนองชายของซิสเตอรมารี ชีแฮน กําลังทําใหเกิดปญหารายแรงเกี่ยวกับสุขภาพ
เมื่อคําแนะนําของคุณแมใหยุบสํานักในประเทศจีนจะไดชวยใหสํานักในสยามแข็งแกรง
ขึ้นนั้น ไมสามารถทําใหทานสังฆราชโวเยลเห็นชอบอนุมัติได คุณแมมารี เดอ ลูรดจึงหวนกลับไป
นึกถึงแผนการที่ทานเคยเสนอคุณแมแซงตฌอง มารแตงเมื่อปกอน ๆ คือ ใหเอาสํานักในจีนและ
สยามรวมเขากับชวาที่มีความเจริญแลวในทํานองบานพี่บานนอง คุณแมมารี เดอ ลูรดเคยปรึกษา
เรื่องนี้กับที่ปรึกษาสองทาน ซึ่งอาจเปนคุณแมราฟาแอลและซิสเตอรเจมมะ แตทานตองประหลาด
ใจอยางยิ่ง เมื่อเอาโครงการนี้เสนอแกทานรองเจาคณะแหงชวา ทานกลับถูกคัดคาน อยางไรก็ตาม
ทานเปนผูมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวอันเปนลักษณะตามปกติของทาน ทานจึงยืนกรานความคิดนี้โดยไม
สนใจกับคําคัดคาน และโตแยงวา การพิจารณาแตเรื่องที่จะเอาไปปฏิบัติไดนั้นไมสําคัญนัก คุณแม
มารี เดอ ลูรดเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงวา “ดิฉันรูสึกเหมือนวาคุณแมเจาคณะมองอุปสรรค
ตาง ๆ เกินความเปนจริง”

ปญหาเรื่องภาษาและเชื้อชาติ คุณแมมารี เดอ ลูรดยืนยันวาเปนเรื่องไมสําคัญ เกือบทุกคนที่
อยูในคณะพูดภาษาฝรั่งเศส เรื่องสําคัญมากกวาเรื่องเชื้อชาติคือความเปนเอกภาพ ทานเห็นดวยวา
การรวมสํานักเปนบานพี่บานนองนั้นจําเปนตองเพิ่มการรับผิดชอบแกทานรองเจาคณะแขวง แตที่
จริงเรื่องนี้ไมได “ตรึงทานทั้งกาย” อยางที่จดหมายจากชวาบรรยาย ที่สําคัญก็คือ สํานักที่ตั้งขึ้นได
ไมนานนาจะมีโอกาสไดรับประโยชนจากประสบการณแรมปของชวา แนนอนแมจะไมไดระบุ
ออกมาตรง ๆ คือนาจะไดประโยชนทางดานวัตถุจากชวาที่มีเหลือเฟอ แมการโตแยงของคุณแมมารี
เดอ ลูรดนาเชื่อถือ แตก็ยังไมหนักแนนพอจะไดรับความยินยอมในทันทีจากกรุงโรมหรือชวา การ
รวมตัวเขากับสํานักในชวายังจะตองรออีกสักชั่วระยะหนึ่ง
สํานักในสยามกําลังตกอยูในสภาพเปนอัมพาต เดือนเมษายนปนั้น คุณแมแซงตฌอง มาร
แตงไดจัดการนัดหมายใหคุณแมมารี เดอ ลูรดซึ่งมาถึงกรุงโรมเมื่อเดือนกุมภาพันธใหไปเขาเฝาพระ
คารดินัลฟูมาโซนิ บิอองดิ (Fumasoni Biondi) พระสมณทูตผูดูแลสํานักแพรธรรม ดวยหวังจะ
ไดรับความชวยเหลือดานการเงินสําหรับสยาม การเขาเฝาพระคารดินัลครั้งนั้น นอกจากไมไดรับ
ความชวยเหลือแลว ยังกอใหเกิดความบาดหมางและถูกตําหนิอีกดวย
ตอมาคุณแมมารี เดอ ลูรดไดเขียนรายละเอียดถึงการเจรจาที่ไมไดผลกับทานสังฆราชโว
เยลที่ซัวเถา รวมทั้งการพบปะกับพระคารดินัล คุณแมเลาวา พอทานเรียนทานสมณทูตเรื่องหนี้สิน
จบลง ทานสมณทูตก็ตัดบทรับสั่งวา “ขอแนะนําวา อยาตั้งโรงเรียนโดยมีหนี้สินผูกพัน” คุณแมไม
อาจกลาวอะไรอีก นอกจากรับคํา แตไดกลาวเนนตอทานวา “พระคุณเจากลาวถูกตอง แตเวลานี้
เรื่องก็เปนไปแลว อยูที่วาเราจะทําอยางไรเพื่อแกไข” คําตอบของทานหวนและกราว “ก็ปดโรงเรียน
เสียซิ ทําผิดพลาดมาแลว เวลานี้จะใหเราแกไดไง” ทาทีของทานของดุดัน พอตอบคําถามของทาน
ถึงจํานวนหนี้สินของคณะ ทานสมณทูตเบิกตากวาง กางมือแสดงความทอแท “มีหนี้สินมากมาย
มหาศาลทีเดียว ยุบสํานักเสียดีกวา” แตคุณแมเรียนทานวา หนี้สินจํานวนนี้เปนจํานวนมากจนเปน
ไปไมไดที่จะขายสํานักนี้ใหแกคณะอื่น
การปรึก ษาหารือก็สิ้นสุดลง เวนแตความหวังอันริบหรี่ที่สํานักแพรธรรมอาจจะสงเงิน
จํานวนนอยใหแตละปเพื่อบรรเทาหนี้ใหคณะ ตามคําชี้แนะของทานสังฆราชแหงสยาม
เปนอันวาประตูอีกบานหนึ่งไดถูกปดลง ในเวลานั้นเองบานเมืองสยามกําลังเผชิญกับวาระ
อันยุงยาก กุมภาพันธ ป 1937 เกิดอหิวาตกโรคระบาดในกรุงเทพ ฯ และลุกลามไปยังจังหวัดอื่น
ภายในเพียงสองสามสัปดาหมีรายงานวา มีผูเสียชีวิตเพราะโรคนี้ 146 คน 35 คนอยูในกรุงเทพ ฯ
กระทรวงสาธารณสุข ไดพยายามเทาที่จ ะทําไดใ หก ารอนามัยดีขึ้น และเตือนประชาชนใหรูวิธี
ปองกันการติดโรค แตในยานคนยากจนและในชนบท การอนามัยยังเปนแบบเกา ๆ จึงควบคุมการ
แพรระบาดไดยาก
สภาพเศรษฐกิจก็ย่ําแยจากฤดูรอนอันแหงแลงผิดปกติ แมเดือนสิงหาคมโดยปกติเปนเดือน
ฝนชุก ก็ไมไดดีขึ้น ประชาชนไดแตเฝาดูพืชผลแหงเหี่ยวอยางสิ้นหวัง ทานสังฆราชแปรโรสได

บันทึกไววา “ชาวนาซึ่งยากจนอยูแลว กําลังจะตองเผชิญกับอนาคตที่เจ็บปวด” ทานพยายามขอให
สวรรคทรงโปรดโดยกําหนดใหคริสตชนรวมกันสวดขอฝน (ad petendam pluviam) ตอนทายพิธี
มิสซาทุกครั้ง
เศรษฐกิจเปนเรื่องที่รัฐบาลกังวลอยูเสมอ แมรัฐบาลจะมั่นคง แตก็ยังมีผูวิพากษวิจารณและ
มีผูกอกวน ในเดือนกุมภาพันธ มีก ารประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยวิสามัญของคณะราษฎรที่
กรุงเทพ ฯ เกี่ยวกับปญหาสําคัญบางอยางของประเทศ ทานแปรโรสไดบันทึกในรายงานของทานวา
“ความจําเปนของประเทศทั้งในดานเกษตรกรรมและการศึกษานั้นเปนเรื่องใหญ งบประมาณก็ไม
เพียงพอสําหรับโครงการสําคัญ ๆ” ทานกลาวตอไปวา “แมจะมีสภาพการณดังนี้ แตสยามประเทศ
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แมในทามกลางปญหาตาง ๆ ก็สมควรไดรับความชื่นชม
เพราะสยามเปนหนึ่งในไมกี่ประเทศในโลกที่เงินตรามีเสถียรภาพ และงบประมาณแมจะมีจํากัด แต
ก็มีสมดุลดี”
ทั้งที่ขาดเงิน สยามก็มีความกาวหนาในเรื่องสําคัญสองเรื่องที่เกี่ยวกับการคมนาคม หลาย
เดือนกอน กรุงเทพ ฯ ไดเปดทาอากาศยานแหงแรกของประเทศ คือทาอากาศยานดอนเมืองซึ่งอยู
ไกลจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร มีเครื่องบินมาจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา สัปดาห
ละสองครั้ง คําโออวดที่ภาคภูมิใ จคือ ถาใครสงจดหมายทางไปรษณียที่กรุงเทพฯ ตอนเชาวัน
พฤหัสบดี จดหมายจะมาถึงปารีสวันจันทรตอนบาย หลายเดือนตอมา มีการนําวิทยุคลื่นสั้นมาใช
ทําใหสามารถรับขาวสารและดนตรีจากยุโรปไดในวันจันทรและพฤหัสบดีระหวางบายโมงและ
บายสามโมง
อยางไรก็ตามความกาวหนาเหลานี้มิไดสงผลถึงชาวคณะอุรสุลิน ชีวิตประจําวันและความ
กังวลในอนาคตเปนเรื่องใหญของคณะ เดือนกุมภาพันธป 1937 คุณแมราฟาแอลก็อําลาจากสยาม
ไปยังชวาเพื่อพักฟน หลังจากมรณกรรมของซิสเตอรมารี ชีแฮน ทานยังอยูตอไปที่เชียงใหม
พยายามทําหนาที่อธิก าริณีใหลุลวงไป ไมชาก็เห็น ไดชัดวาสุขภาพของทานไมอํานวยใหทํางาน
ตอไป ในเดือนเมษายนก็มีการสูญเสียที่ไดรับการยืนยันวา คุณแมมารี เดอ ลูรด ไซมอนส ไดรับ
แตงตั้งเปนมหาธิการิณีอํานวยการสํานักธรรมทูตของคณะอุรสุลิน อยูที่กรุงโรม เปนอันหมดหวังวา
ทานจะไดกลับมาสยาม ที่มาแตรเดอี ซิสเตอรเจมมะ ฟนียังรักษาการอธิการิณีขณะรอคําสั่งแตงตั้ง
อธิการิณีคนใหม ถึงเทศกาลปาสกาปนั้น ก็มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญโดยมีคําสั่งจากกรุงโรมให
ซิสเตอรมารี เดอ แซงตอิก นาส ซิส จากประเทศจีนมาเปน อธิก าริณี สวนซิสเตอรเจมมะ
จะไปเชียงใหมเพื่อทําหนาที่แทนซิสเตอรมารี ชีแฮน เปนอาจารยใหญที่เรยีนาเชลี ที่มาแตรเดอี ซิ
สเตอรริตา บัทเตล ซึ่งมาจากฮารบินเมื่อปกอน จะเปนอาจารยใหญคูกับซิสเตอรซาวีเอร เปยรซ ซึ่ง
จะเปนอาจารยฝายวิชาการ
การเลือกหาอธิการิณีของมาแตรเดอีเปนเรื่องไมงาย ในจดหมายถึงคุณแมแซงตฌอง มาร
แตงเมื่อเดือนกอน ๆ คุณแมมารี เดอ ลูรดก็ไดเสนอซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจตหรือซิสเตอรมารี

เดอ แซงตอิกนาส ซิส ซิสเตอรแบรนาเด็ตเปนที่ตองการอยางยิ่งที่เรยีนาเชลี ทานจึงลังเลใจที่จะ
โยกย ายเธอกลับมา ซิส เตอรมารี เดอ แซงตอิ ก นาส เคยอยู ใ นประเทศจีน ตั้งแตป 1934
ระหวางนั้น เธอเปนผูชวยที่สามารถของคุณแมแบรนารด มังแซล แมมีความลําบากในชวงตน ๆ ใน
การปรับตัวใหเขากับตะวันออกเมื่อเธอเพิ่งมาถึงกรุงเทพ ฯ ในเดือนธันวาคม 1932 แตชีวิตใน
ประเทศจีนขณะนั้น แมลําบากตรากตรําแตก็ดูเหมือนเขากับเธอได คุณ แมมารี เดอ ลูรดรูสึก
ประทับใจในความเฉลียวฉลาดและมีจิตใจลึกซึ้งในชีวิตนักบวช และใจคอกวางขวางของเธอ บาง
คนรู สึ ก ว า สุ ข ภาพของเธอจะไม ส ามารถทนทานกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และดิ น ฟ า
อากาศอันรุนแรงของสยาม เธอไดรับการแตงตั้งเมื่อฤดูใบไมผลิ วันที่ 3 พฤษภาคม เธอก็มาถึง
กรุงเทพ ฯ เขารับตําแหนงอธิการิณีทันที
นั่นเปนชวงเวลาอันยากลําบากที่จะเขารับหนาที่ผูนํา เกือบสองปตั้งแตที่สํานักนี้มีอธิการิณี
ที่ทํางาน “เต็มเวลา” คุณแมมารี เดอ ลูรดแมมีบทบาทนั้นอยางเปนทางการ แตทานก็ตองออก
เดินทางไปทางตะวันออกและยุโรปเปนประจํา ซิสเตอรเจมมะ ฟนี ในตําแหนง “วาที่อธิการิณี” ก็
ไมเคยรับตําแหนงนั้นอยางเต็มตัว โดยแกนแทแลวเธอเพียงใสใจแตเรื่องการเรียนการสอน และ
รูสึกวาเธอเปนเพียง “ตัวสํารอง” ขณะที่กําลังรอการแตงตั้งผูอื่นอยางเปนทางการ มาแตรเดอีเปน
สํานักที่ศรัทธาและขยันขันแข็ง แตสมาชิกของสํานักนี้คอนไปทางทําตัวเปนเอกเทศ จึงตองการการ
ชี้นําอยางระมัดระวังที่จะดึงใหกลับไปสูศูนยกลางได
แตหากจะนับแลวคุณแมมารี เดอ แซงตอิกนาส เปนผูเหมาะสมทุกประการ ทานเปนบุคคล
ที่คนทั้งหลายยอมรับวาเธอเปน “นักบวชที่เปนแบบอยาง” และรอบคอบพิถีพิถันในการปฏิบัติตาม
กฎวินัยของนักบวช มีสํานึกในความสําคัญแหงเอกภาพของชีวิตที่รวมตัวกันเปนคณะ ในประเทศ
จีน ทานทํางานอยางไดผลภายใตการนําของคุณ แมแบรน ารด มังแซล ผูมีบุคลิกลักษณะเปน
ผูปกครอง ในสยาม ทานพบวาตัวทานโดดเดี่ยวและในหลายกรณีทานเปนเหมือนคนนอก ทานไมรู
ภาษาไทย ไมมีประสบการณในการตั้งโรงเรียนที่ยุงเหยิงซับซอน ทั้งไมมีภูมิหลังที่จะจัดการหนี้สิน
อันเปนภาระที่กดดัน ไมตองสงสัย สําหรับผูที่คุนเคยกับการตัดสินใจดวยตนเอง ยอมพบวาทาน
เปนคนพิถีพิถันจูจี้เกินไป อากาศรอนและการทํางานเกินกําลังยอมทําใหเกิด อารมณหงุดหงิด
นี่เปนเรื่องที่ชวยไมได เพราะซิสเตอรแซงตอิกนาสผูมาถึงสยามพอดีเปนฤดูรอนที่รอนที่สุด
และที่ยากที่สุดคือ ไมมีใครอาจเปนที่ปรึกษาใหได สํานักในสยามยังขึ้นอยูกับฝรั่งเศส
เพราะฉะนั้น ในระเบียบปฏิบัติ สํานักในสยามจึงตองขอรับคําแนะนําและการอนุมัติจากเจาคณะ
แขวงฝรั่งเศส แตคุณแมคริสโซสโทม อูแดง (Chrysostิme Oudin) ยังใหมเกินกวาที่จะเขาใจระบบ
โรงเรียนของสยามหรือความตองการของรัฐบาล คําตอบของทานเมื่อมีปญหาที่จะตองเลือกเอา
อยางใดอยางหนึ่ง สวนมากจึงมีแต “ทําตามที่คุณแมเห็นวาดีที่สุด” ซึ่งเปนคําตอบที่ไมไดชวยอะไร
ไดมากแกซิสเตอรมารี เดอ แซงตอิกนาสผูมีปญหารอบตัว เมื่อไมอาจพึ่งใครได ทานก็หันไปหาคุณ
แมมารี เดอ ลูรด เขียนจดหมายพรรณนาความยุงยากตาง ๆ ที่กําลังประสบ แตการขอความ

ชวยเหลือแบบนี้ยังไมพอสําหรับปญหาตาง ๆ ที่ตองเผชิญอยู กรุงโรมก็อยูไกล การติดตอทาง
ไปรษณียก็ลาชาและไมแนนอน
ถึงฤดูใบไมรวงป 1937 คุณแมแซงตอิกนาสเพิ่งมาอยูที่กรุงเทพ ฯ ไดเพียงสี่เดือน ทั้งดินฟา
อากาศ ความรับผิดชอบ ความยุงยากภายในคณะ เหลานี้เริ่มสงผล เดือนกันยายนปนั้น ซิสเตอร
เซนตฌอง รืเอกคไดเขียนจดหมายถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงดวยความเปนหวงสุขภาพของทาน
อธิการิณีวา “มีบางคนในคณะที่เครงเครียดเรียกรองมาก” เธอรองทุกขโดยไมสนใจวาคุณแมแซงต
อิกนาสออนลาเพียงใด แมซิสเตอรอักแนส เดอแลตรกลับมาจากเชียงใหมแลว มาทําหนาที่เปน
ผูชว ยทานอธิการิณี สุข ภาพของซิสเตอรอักแนสก็ยังออนแออยูต ลอดเวลา ซิสเตอรเซนตฌอง
รืเอกคสังเกตวา เธอจะรับภาระดูแลสํานักทางดานวัตถุตอไปไมไหว ขาวคราวจากสํานักเจาคณะ
แขวงที่ฝรั่งเศสก็ไมคอยไดรับบอยนัก และจดหมายตาง ๆ ก็ชวยไดนอย เธอลงทายจดหมายวา
“บางครั้ง เรารูสกึ วาถูกทอดทิ้ง” นี่คงเปนความรูสึกของคุณแมแซงตอิกนาสเชนเดียวกับความรูสึก
ของเธอเอง ในจดหมายที่เขียนถึงคุณแมมารี เดอ ลูรด เธอยังบรรยายมากกวานั้นวา “คุณแมก็รูจัก
มาแตรเดอี เพราะฉะนั้นดิฉันจึงไมมีอะไรใหมที่จะเรียนคุณแม เมื่อเรียนคุณแมวามีคนบางคนที่
ยุงยากมากที่นี่”
เดือนตุลาคม อาการปวดศีรษะและการนอนไมหลับของคุณแมแซงตอิกนาสก็ยิ่งหนักหนา
สาหัส หมอแนะนําใหทานพักผอนเต็มที่ ปลายเดือนนั้น ทานจึงไปคลองเตยซึ่งเปนตําบลเล็ก ๆ
ชานเมือง อยูไมไกลจากกรุงเทพ ฯ มีนักบวชหญิงคณะหนึ่งตั้งคอนแวนตและนวกสถานที่นั่น จึง
หวังวาที่นี่ซึ่งมีอากาศสดชื่น ไมมีการรับผิดชอบธุระการงาน และรักษาดวยยา จะชวยบรรเทาอาการ
ปวดศีรษะและชวยใหทานนอนหลับ และจะชวยใหสุขภาพของคุณแมแซงตอิกนาสกลับเปนปกติ
ตอนบายซิสเตอรมาแตรเดอีจ ะมาเยี่ยมพาทานไปเดินเลนพักผอน ชวยใหทานคลายเหงาไดบาง
นอกจากหมอกําหนดใหเดินวันละหนึ่งชั่วโมงก็ไมคอยมีอะไรทํา เพราะทานเหนื่อยเกินไปที่จะทํา
นั่นทํานี่ แตการแยกตัวไปอยูโดดเดี่ยวยิ่งทําใหทานรูสึกถูกทอดทิ้งมากขึ้น
ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เห็นไดชัดวา การพักผอนที่คลองเตยไมชวยใหคุณแมแซงตอิกนา
สมีสุขภาพดีขึ้น เวลามีปญหาเรื่องสุขภาพก็มัก มีคําแนะนําใหไปพักฟนที่ชวา ซึ่งมีบรรยากาศดี
ปลายเดือนนั้น คุณแมแซงตอิกนาสจึงกลับมามาแตรเดอี อยูเพียงวันเดียวก็จัดแจงเตรียมตัวโดยสาร
เรือไปชวา ชาวคณะรูสึก ตกใจที่ค าดไมถึงวาจะตองขาดอธิก าริณีอีก และรูสึกวาตองมี “วาที่
อธิการิณ”ี ทําหนาที่แทนอธิการิณี “ที่วางไป” อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่มีอธิการิณีจริง ๆ ไดหกเดือน
เทานั้น
เรยีนาเชลีกลับไปไดดีกวา หลังจากที่คุณแมราฟาแอล วูรนิค ไดไปพักผอนและกินยารักษา
ตัวที่ชวาอยูสี่เดือนก็กลับมายังสยามเมื่อเดือนมิถุนายนทานไดพาซิสเตอรสาวชาวจีนคนหนึ่งมาดวย
เธอเพิ่งเขาพิธีถวายตัวที่โบยังซีไดไมนาน เธอชื่อซิสเตอรชาลส ลี (Charles Lee) ซึ่งไดรับพิธีถวาย

ตัวชั่วคราวที่มาแตรเดอีและจะไดอยูสืบไปอีกสามป คุณแมราฟาแอลไมยอมเสียเวลาอยูที่กรุงเทพ ฯ
ทานไดเดินทางไปเชียงใหมทันทีเพื่อรับหนาที่ของทานอีกครั้งในฐานะอธิการิณี
การที่ทานไมอยูที่เชีย งใหมถึงสี่เดือน ไมไดทําใหสถานการณของโรงเรีย นที่เชียงใหม
เปลี่ยนแปลงไป ยังมีซิสเตอรที่สุขภาพไมดี ซิสเตอรเทโอฟนยังเปนไขรุมทําใหหมดเรี่ยวแรง สวนซิ
สเตอรสตานีสลาส หมอโคลลิเออรย้ําวาไมมีทางหายจากวัณโรค ถาเธอยังอยูในสยามที่มีดินฟา
อากาศไมเอื้ออํานวยใหอาการปวยดีขึ้น ซิสเตอรเทเรสิตา ไลทวูด ก็ไมคอยสบายทั้งที่ไมรูสาเหตุ
ของการปวย ยิ่งกวานั้นยังเกรงกันวา มะเร็งที่ซิสเตอรแบรนาเด็ตเคยเปนจะลุกลามมาที่ทรวงอกอีก
ขางหนึ่ง
มรณกรรมของซิสเตอรมารี ชีแฮน เปนการสูญเสียที่เศราอยางยิ่งในทุกทาง เธอเปนคนขยัน
ขันแข็ง ทั้งครูและผูปกครองนักเรียนลวนยอมรับนับถือเธอ เมื่อซิสเตอรเจมมะ ฟนีมารับหนาที่
อาจารยใหญ บรรยากาศของโรงเรียนก็เปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด แมเธอเตรียมพรอมทุกอยางที่จะ
ทําหนาที่ เธอก็มีลัก ษณะโนมเอียงไปทางเด็ดขาด และมัก จะออกคําสั่งแบบเบ็ดเสร็จ อัน เปน
ลักษณะที่คนไทยรับไดยาก คนไทยมีลักษณะเปนคนออนและยอมตาม ไมอยูในสภาพที่พรอมจะ
รับลักษณะเชิงบังคับของซิสเตอรเจมมะ
อยางไรก็ตาม สภาพทางดานการเงินเปนสาเหตุใหญที่สุดที่คุณแมราฟาแอลเกิดความกังวล
มีซิสเตอรไมกี่คนที่มีมาตรฐานที่รัฐบาลอนุญาตใหเปนครู จึงบังคับใหตองมีครูไทยเพิ่มขึ้น สวน
ใหญครูเหลานั้นไมไดรับการฝก ใหพรอมจะเปน ครู ทําใหอาจารยใ หญมีงานเพิ่ม เพราะตอง
รับผิดชอบในการรักษามาตรฐานของโรงเรียน ที่สําคัญคือเงินเดือนครู แมจะไมมาก แตก็ดึง
เอาเงินที่คณะมีนอยอยูแลวใหมีนอยลงไปอีก
ตอนตนฤดูหนาวป 1938 คุณแมราฟาแอล วูรนิคเขียนจดหมายถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง
พูดเรียบ ๆ วา ทานหาทางแกปญหาสถานการณไมได เธอเคยติดตอกับทานสังฆราชเพื่อขอความ
ชวยเหลือมาแลว แตคําตอบของทานสังฆราชก็มีแตใหวางใจในพระเจา! ในที่สุด ทานไดมอบเงิน
จํานวนเล็กนอยที่ชวยใหคณะไดใชเปนคาจายดอกเบี้ย วันที่ 17 ธันวาคม คุณแมแซงตฌอง มารแตง
ไดเขียนถึงทานสังฆราชแปรโ รส ขอบพระคุณ ที่ทานไดกรุณาชวย แตไดก ลาวอยางเศราใจถึง
สถานการณของสํานัก คณะอุรสุลินวา “เสียใจอยางยิ่งที่จะเรียนพระคุณเจา เราไมมีเงินพอเพีย ง
สําหรับงานนี้ ครั้งที่ตั้งโรงเรียนเรยีนาเชลี ก็คาดวามาแตรเดอีจะชวยประคับประคองเรยีนาเชลีได
แตมาแตรเดอีก็ยังทําเชนนั้นไมได”
สวนพระสงฆที่มีหนาที่แพรพระวรสารทางภาคเหนือ การสูญเสียโรงเรียนเรยีนาเชลีที่มี
คุณคานี้ ทานถือวาเปนการสูญเสียอยางสาหัส คุณพอโชแรง ผูเคยสนับสนุนแกไขสถานการณของ
คณะอุรสุลินเวลาเดือดรอนในตอนแรก ๆ ที่กรุงเทพ ฯ ไดเขียนออนวอนคุณแมมารี เดอ ลูรด วา:

มันเปนภาระหนักสําหรับคุณแมที่จะประคับประคองโรงเรียนนี้ กระผมหวังวา คุณแมจะ
ชวยผอนหนักเปนเบาไดเร็วเทาที่จะทําได ความฝนของคุณแมที่จะยุบสํานักที่เชียงใหมจะ
เปนความผิดพลาดอยางมหันต ใครเลาจะซื้อที่ดินและอาคารแหงนี้ กระผมก็เคยพูดบอย ๆ
วา คุณแมแบรนารดเดินหนาเร็วไป หรือไมก็คิดการใหญเกินตัว ความผิดพลาด - ถาจะมีจะ
นําไปสูอนาคตอันเจ็บปวด แตกระผมยังไมคิดวาจะตองยุบสํานักนี้ และยิ่งคิดนอยลง
สําหรับสํานักของคณะที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งดูเหมือนกําลังเฟองฟู”
ดูเหมือนคุณพอโชแรงลืมไปแลววา ทานเปนผูหนึ่งที่มีเสียงสนับสนุนเขมแข็งที่สุดใหคุณ
แมแบรนารดตั้งสํานักที่เชียงใหมและเปนผูมีเสียงชมเชยที่ดังที่สุดในความรวดเร็วที่คุณแมกอตั้ง
โรงเรียนเรยีนาเชลี
ตนป 1938 คณะอุรสุลินในสยามตกอยูในสภาพย่ําแยยิ่งกวาครั้งใดนับแตแรกตั้งเมื่อป 1925
นอกจากปญหาเรื่องการเงิน ปญหาเรื่องมีซิสเตอรไมพอ ปญหาที่มีเปนประจําคือเรื่องสุขภาพ คําสั่ง
อันเครงครัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการขาดผูนําที่ชัดเจน สิ่งเหลานี้นําไปสูสิ่งที่บางคนถือ
วาเปนความตกต่ําของจิตตารมณนักบวช หลังจากไดไปที่มาแตรเดอี คุณแมราฟาแอลไดเขียนถึง
คุณแมแซงตฌอง มารแตง “ทุกคนรูสึกขมขื่นปวดราวใจที่ไมมีอธิการิณีอยูดวย” ทานชี้วา “เมื่อไมมี
ผูนําอยางเปนทางการ ผูที่แข็งที่สุดก็เขาครอบงํา”
ความกังวลทําใหเสียประโยชนทุกดาน จดหมายที่ทานสังฆราชแปรโรสเขียนถึงคุณแม
แซงตฌอง มารแตง เมื่อเดือนมกราคม 1938 แสดงใหเห็นน้ําเสียงรันทดทอ เมื่อรวบยอดสิ่งที่ซิ
สเตอรไดรับมาเชน ความลําบากลําบนทรมานกาย การถูกกําหนดกฎเกณฑจากทางการศึกษา และ
การขาดความชวยเหลือทางการเงินจากสํานักแพรธรรม เหลานี้ทําใหทานเริ่มมีความรูสึกไมสบาย
ใจกับสภาพปจจุบันของสํานักชาวคณะอุรสุลิน แมทานรับรูวาปญญาตาง ๆ ของคณะอุรสุลินมีมาก
เกินกําลังที่จะควบคุมได ทานก็ยังชี้วา มีบางสิ่งที่ทานรูสึกวาคุณแมแซงตฌอง มารแตงอยูในฐานะ
แกไขได เรื่องสําคัญที่สุดคือ การแตงตั้งอธิการิณีถาวรทานหนึ่งขึ้นมา
น้ําเสียงอันโหยหาอดีต ในจดหมาย อาจสอเคาถึงความพยายามของผูสูงอายุที่จะเชิด ชู
วีรกรรมในวัยหนุม ทานแปรโรสมายังสยาม เมื่อป 1894 เมื่อทานมีอายุเพียง 24 ป เวลานี้ (ป 1938)
ทานมีอายุ 68 ปแลว รับภาระหนักและตองรับผิดชอบมาโดยตลอด ตลอด 44 ป นับแตทานอยูใน
สยามโลกไดเปลี่ยนไป สยามไดเติบโตมีความซับซอนยิ่งขึ้น มีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น และชาญ
ฉลาดยิ่งขึ้นดวย ทานไดเฝาดูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปลี่ยนไปเปนรัฐบาลประชาธิปไตย โดย
มีระบบการบริหารราชการแผนดินออกเปนอํานาจบริหาร อํานาจตุลาการและอํานาจนิติบัญญัติ
พรอมกับการเติบโตของชาตินิย มแบบสยามนี้ ชาวตะวัน ตกก็พบวา บางครั้งตนถูกบังคับดว ย
กฎหมายที่ออกโดยไมมีเหตุผล

เมื่อมองยอนหลังไป ทานแปรโรสระลึกถึงวันเกา ๆ ที่แสนเรียบงาย ไมยุงเหยิง ทําใหนึกถึง
ความทรงจําที่เต็มไปดวย “แสงสีกุหลาบ” “การเริ่มงานของคณะอุรสุลินเมื่อ 13 ปกอนชางนาพิศวง
นัก” ทานอุทานโดยลืมวา ระยะแรก ๆ ของชวงเวลานั้น อธิการิณีของเราปวยหนักดวยโรคไข
รากสาด ไมมีซิสเตอรคนใดรูภาษาไทย ทานไมอาจยอมตามในเรื่องที่ซิสเตอรรองขอ เมื่อทานมหาธิ
การิณีเกือบตองเรียกตัวซิสเตอรทั้งสี่ทานนี้กลับ
“ซิสเตอรที่เปนธรรมทูตรุนแรกสี่ทานเต็มไปดวยความกระตือรือรน มีจิตตารมณอันสูงสง
เธอเอาชนะใจของทุกคนไดอยางรวดเร็ว” ทานกลาวตอไปนี่เห็นชัดวาคุณแมแบรนารด มังแซล เปน
ผูซึ่งทานแปรโรสเห็นวา เปนผูกอใหเกิดความสําเร็จในระยะตน ๆ การที่ทานจากไปประเทศจีน จึง
เปนจุดเริ่มตนของความตกต่ํา!
เหนืออื่นใด เมื่อคุณแมแบรนารด มังแซล มาถึง ทานเปนผูมีประสบการณอันยาวนาน
เกี่ยวกับชีวิตของธรรมทูต นับเปนแรงผลักดันอันยิ่งใหญนักเรียนเริ่มสมัครมาเรียนจํานวน
มาก และมี จํานวนเพิ่ม ขึ้น ทุก ป เมื่อคุณ แมแบร น ารด จากโรงเรีย นมาแตรเดอีมาตั้ ง
โรงเรียนเรยีนาเชลี คุณแมมารี ราฟาแอล ก็สืบตอตําแหนงของทานที่กรุงเทพ ฯ ดวยเหตุที่
ทานก็เปนรูจักและไดรับความนับถืออยางสูง โรงเรียนก็ไมประสบปญหายุงยากเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนอธิการิณีเลย
เมื่อคุณแมแบรนารดถูกสงไปซัวเถาก็เกิดโกลาหลขึ้นในโรงเรียนทั้งสองแหง การเปลี่ยน
อธิการิณีเปนคุณแมราฟาแอล คุณแมมารี เดอ ลูรด ซิสเตอรเจมมะ ฟนี และซิสเตอรแซงต
อิกนาส ตามลําดับจนถึงซิสเตอรอักแนส การเปลี่ยนบุคคลสืบตําแหนงเหลานี้ คือปญหาที่
แทจริงของโรงเรียนทั้งสอง
แมทานสังฆราชแปรโรสชื่นชมยกยองชวงเวลาแรก ๆ ของการกอตั้ง ทานก็เที่ยงตรงในการ
ประเมินผลปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนอยางรวดเร็วโดยไมมีการตระเตรียม
ลวงหนาเชนนี้
การออกกฎหมายเกี่ยวกับโรงเรียนในสยาม กลายเปนเรื่องยุงยากซับซอนในระยะหลัง ๆ
ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยดานวิชาการตองมีปริญญาสูงขึ้น ครูตองมีประกาศนียบัตร
วิชาครู และสอบภาษาไทยได มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิ์ทําการสอน เมื่ออธิการิณีรับทราบ รับรู
กฎเกณฑนี้ และสอบภาษาไทยไดแลว จึงจะทําหนาที่ของทานไดเต็มที่ แลวในขณะนั้นอธิ
การิณีก็ถูกเปลี่ยน ทุกอยางก็ตองเริ่มตนใหมหมดอีกครั้ง นับเปนผลเสียอยางยิ่งตอความ
รุดหนาทางการศึกษาและการบริหารโรงเรียน

แมขาพเจาจะเคารพตอกฎวินัยของคณะ (Canon Law) และบทบัญญัติของพระศาสนจักร
(prescriptions of the Church) ขาพเจาก็ไมอาจนิ่งนอนใจอยูได นอกจากเสนอใหอธิการิณี
ดํารงตําแหนงครั้งละหกป พวกซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ซึ่งมีสํานักหลาย
แหงในสยามไดข ออนุมัติและไดรับอนุมัติใหอธิการิณีและอาจารยใ หญอยูในตําแหนง
ตลอดไป สิ่งที่ตามมาคือ จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนมาแตรเดอี จํานวน
เด็ก ในระยะสองสามปหลังมีไมมากพอ ถาเราไดคุณ แมแบรน ารด กลับมามาแตรเดอี
ขาพเจามั่นใจวาเราจะรุดหนาไดอยางรวดเร็วอีกครั้ง ทานผูนี้ไดทําประโยชนมากมายที่ซัว
เถา แมวาสํานักหนึ่งไมควรถูกกีดกันเพื่อชวยอีกสํานักหนึ่ง หรือหากวาคุณแมไมอาจอยูที่
นั่น หรือหากวาทานไดคนแทนตัวที่มีความสามารถ ขาพเจาก็อยากขอใหทานถูกสงกลับ
มายังกรุงเทพ ฯ นอกจากคุณแมแบรนารด เรายังมีอธิการิณีที่ยอดเยี่ยมคือคุณแมราฟาแอล
และคุณแมมารี เดอ ลูรด สวนคนอื่นนอกนั้นแมทานจะเปนนักบวชที่ดี ก็ยังขาดความเจน
จัดรอบตัวในการบริหารโรงเรียนดังเชนมาแตรเดอี
ขณะเดียวกับที่ทานสังฆราชแปรโรสไดสงจดหมายดวนฉบับนี้ถึงคุณแมแซงตฌอง มาร
แตง และยังเขียนอยางรวบรัดถึงคุณแมมารี เดอ ลูรด สาระในจดหมายของทานคือ แสดงความ
เสียใจที่ “จิตตารมณของสํานักนี้ไมไดเปนแบบที่เคยเปนมาอีกตอไปแลว” แทนที่จะเปนจิตตารมณ
แบบครอบครัวที่ทําใหมาแตรเดอีเดนในอดีต ทานสังเกตวาเวลานี้มาแตรเดอีถือการบังคับบัญชา ซึ่ง
บางทีก็ดูรุนแรง และบางทีก็ทําใหคนไทยวัยรุนซึ่ง “ขี้อายและมีความรูสึกออนไหว” ตองลาถอยไป
ทานอธิบายวา การสอนนั้นจะใหใครสอนก็ได แตจุดหมายคือการอบรม เรื่องนี้จะสําเร็จเมื่อผูอบรม
รูจักเด็กของตน เมื่อเด็กรักผูอบรมเมื่อนั้นเองจึงจะมีจิตตารมณแบบครอบครัว
ทานลงทายวา “ขาพเจาจะมีความสุขมาก หากมี ‘คุณแม’ สักคนดังเชนทานหรือคุณแมแบร
นารด หรือคุณแมราฟาแอล ซึ่งจะคลุกคลีกับเด็ก รูจักเด็ก และใสใจดูแลพวกเขา”
นี่เปนคําขอจากใจในเวลาที่ทานแปรโรสรูสึกโดดเดี่ยว และรูสึกเหมือนถูกทอดทิ้ง การขอ
ความชวยเหลือทางการเงินจากสํานักแพรธรรมไดรับความสําเร็จเพียงบางสวน เงินจํานวนเล็กนอย
อาจจะสงไปเกื้อกูลสามเณราลัยได แตไมอาจสงมาชวยโรงเรียนที่คณะอุรสุลินดําเนินงาน นี่คือเรื่อง
ที่พระคารดินัลฟูมาโซนิ บิอองดิ ไดแจงแกทาน ในรายงานประจําปนั้น ทานแปรโรสบันทึกวาชาว
คณะอุรสุลินมีความสําเร็จเพียงเล็กนอย ทานอธิบายวา คณะนี้กําลังทํางานในทุงที่แหงแลงไมให
ผลผลิต เมล็ดพืชที่เราหวานไวไมงอกงามตามที่หวัง ความกังวลในดานวัตถุ และความตองการการ
ปลอบใจ มักจะกลบความตั้งใจดี ๆ ไปเสีย “ความไมมั่นคงซึ่งเปนลักษณะสําคัญของคนไทย ทําให
เขาเบื่องายหนายเร็วตอการตองถือปฏิบัติตามกฎวินัยของคณะและซื่อสัตยตอหนาที่ของคริสตชน”

ความจริงสถานการณของพระศาสนจักรในสยามย่ําแยนอยกวาที่ทานแปรโรสไดวาดไว
ในชวงเวลาที่ทานดํารงตําแหนงสังฆราช ทานไดนาํ คณะนักบวชสองคณะเขามาในสยามคือคณะอุร
สุลินและคณะคารแมลไลท ทานไดประกอบพิธีโปรดศีลบรรพชาพระสงฆไทย 35 ทาน หลังจากรอ
คอยเปนเวลาหลายป ทานก็ไดรับความสําเร็จในการเปดภาคเหนือใหเปนถิ่นเผยแพรพระวรสาร
แตสถานการณของคณะอุรสุลิน และเรื่องที่อาจจะตองยุบโรงเรียนแหงหนึ่ง เปนเรื่องที่ทํา
ใหทานรูสึกหนักใจอยางยิ่ง คําตอบที่ทานไดรับจากคุณแมแซงตฌ อง มารแตงตอนกลางเดือน
กุมภาพันธ ไมทําใหทานคลายกังวล คุณแมขอใหทานมั่นใจวาคุณแมเขาใจดีวาการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดที่เกิ ด ขึ้น ในชว งสองสามปสุด ทายดู เหมือนเป น เรื่องที่นา เสียใจ แตคุณ แมก็ยืน ยัน ว า
เนื่องจากบุคลากรที่มีจํากัด ก็ไมมีหนทางอื่นที่อาจเปนไปได อันที่จริงทานเกรงวาในไมชาแขวงทาง
เหนือของฝรั่งเศสจะไมสามารถรับผิดชอบสํานักสยามได ทานกลาววา “ดิฉันไดศึกษาปญหานี้แลว
ขอเรียนพระคุณเจาดวยความมัน่ ใจจริง ๆ วา ดิฉันเกรงวา เราจะตองใหสํานักในสยามไปผูกอยูกับ
แขวงหนึ่งของคณะของเราในอเมริกา” แตคุณแมก็ยืนยันวา จะไมมีการตัดสินใจใด ๆ กอนการ
ประชุมใหญของคณะอุรสุลินในฤดูใบไมรวงป 1938 คืออีกหกเดือนขางหนา...
ความนับถือที่ทานสังฆราชแปรโรสมีตอคุณแมแบรนารดนั้น คุณแมแซงตฌอง มารแตง
รูสึกจับใจอยางยิ่ง ทานเขียนตอบทานสังฆราชวา “ดิฉันยินดีมากที่จะนําคุณแมแบรนารดกลับมายัง
สยามตามที่ทานตองการ แตดิฉันเห็นวา จะเปนการรอบคอบมากกวา ที่จะใหทานผูใหญที่มารวม
ประชุมเปนผูเลือกสรรอธิการิณีตามที่ธรรมนูญของคณะไดใหสิทธิประการนี้ไว”
จดหมายฉบับนี้เต็มไปดว ยความนอบนอม เขาใจ และเห็น อกเห็น ใจแตปราศจากการ
ประนีประนอม ทานสังฆราชคงจะคาดหวังอะไรไมไดอีกตอไป เพราะในอดีต ขอเสนอของทานตอ
คุณแมแซงตฌอง มารแตงก็ถูกหนวงไวและไมไดรับผลตอบ อยางไรก็ตาม ประโยคหนึ่งที่แทรกอยู
ในขอความตอนหนึ่งเมื่อใกลจบ ทําใหทานสงสัย คุณแมแซงตฌอง มารแตงเขียนวา “เรื่องนี้ทําให
ดิฉันเปนทุกข เมื่อคิดถึงมาแตรเดอีซึ่งไมมีอธิการิณีอีกครั้ง คุณแมราฟาแอลซึ่งเพิ่งไดรับแตงตั้งเปน
อธิการิณีของสํานักนี้จะดูแลที่นี่ดวยความชวยเหลือของที่ปรึกษาของเธอ คุณแมราฟาแอลซึ่งเปนผู
เดียวที่คงอยูถาวร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบังคับบัญชา บัดนี้ตัวทานเองไดกลายเปนผูที่
จะเปลี่ยนไปเสียเอง
คําเตือนที่ทานแปรโรสไดเสนอแนะไปอยางนาเชื่อ ดูเหมือนไมมีใครไดยิน ในคําตอบ
จดหมายของทานที่เลารายละเอียด เสียใจที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วทําใหมาแตรเดอีตั้งหลักไมได
มั่น และกลาวถึงความจําเปนอันสูงสุดเพื่อใหการปกครองมั่นคงมากขึ้น เวลานี้ทานสังฆราชรูสึกวา
ทานกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง

