บทที่ 12
ขาวสงคราม

กลางเดือนมกราคม 1938 คุณแมราฟาแอล วูรนิคไดรับจดหมายฉบับหนึ่งที่สงมาทาง
ไปรษณียอากาศจากอธิการิณีเจาคณะแขวงฝรั่งเศส คุณแมคริสโซสโทม อูแดง แจงใหคุณแมราฟา
แอลทราบวา คุณแมราฟาแอลไดรับตําแหนงอธิการิณีของสํานักทั้งสองแหงในสยาม ดูเหมือนคุณ
แมราฟาแอลไมไดเตรียมที่จะรับตําแหนงนี้เลย ทานเพิ่งกลับจากชวาเมื่อหกเดือนกอน สุขภาพของ
ทานแมจะดีขึ้นแตก็ยังไมคอยแข็งแรงนัก วันที่จดหมายมาถึง ทานก็มีงานยุงมากจนไมมีเวลาอาน
จดหมายฉบับนี้กระทั่งเย็น “นี่เปนขาวที่คาดไมถึงอยางสิ้นเชิง!” คุณแมราฟาแอลเขียนถึงคุณแมมารี
เดอ ลูรด ในเวลาตอมา “โชคดีที่ก ารสวดภาวนาตอนเย็นและเวลาค่ําสามารถทําใหดิฉัน ซอน
ความรูสึกไวได วันรุงขึ้นซิสเตอรพากันคิดวาดิฉันเปนหวัด”
น้ําตาไมใชเพียงแสดงถึงความสูญเสียของคุณแมเองเทานั้น เพราะทานรักเรยีนาเชลีอยาง
จับใจ แตมันเปนน้ําตาแหงความวาวุนใจดวย ไมมีใครรูดีเทากับตัวคุณแมราฟาแอลเองถึงความทุกข
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนประจํา ในเรื่องการปกครองดูแลนั้น ตกอยูกับซิสเตอรทั้งหลายที่
พรอมจะอดทนตอการเสีย สละอยางไมสิ้น สุด ในชีวิตของการเปน ธรรมทูต หาปกอนซิสเตอร
ทั้งหลายตองขาดคุณแมมารี เดอ ลูรดไป บัดนี้ดูเหมือนเกิดเรื่องซ้ํารอยแบบเดียวกันซึ่งจะสงผล
ในทางลบ เปนชวงตอที่ยากลําบากยิ่ง หากคุณแมราฟาแอลไดทราบขอความในจดหมายที่ทาน
สังฆราชแปรโรสเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง ในเดือนเดียวกันนี้ คุณแมราฟาแอลคงจะเห็น
ดวยกับทานสังฆราชอยางเต็มจิตใจทีเดียว
วันที่ 11 กุมภาพันธ มีการประกาศใหคณะอุรสุลินทั้งสองสํานักทราบถึงการแตงตั้งนี้ ตอมา
อีกสามวันคุณแมราฟาแอลก็จากเชียงใหมมากรุงเทพ ฯ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ใหทานดูแล
อยางไรก็ตาม ความประสงคเบื้องตนของคุณแมคือเยี่ยมโรงเรียนมาแตรเดอีอยางเปนทางการ ซึ่ง
ทานรูวาที่นี่ตองการผูที่แกรงกวาซิสเตอรอักแนส เดอแลตรที่จะสามารถทําหนาที่นี้ได จดหมายของ
คุณแมแซงตอิกนาส ซิสจากชวา ทําใหคุณแมราฟาแอลตองทิ้งความหวังที่เธอจะกลับมาสยาม คุณ
แมอิกนาสเขียนมาวา หลายเดือนที่อยูในชวา แมจะมีคุณแตก็ไมไดทําใหทุเลา หมอแนะนําใหเธอ
กลับไปบานเกินเมืองนอนของเธอเปนการถาวร อากาศ อาหาร และความคุนเคยตาง ๆ อาจจะชวย
ใหเธอฟนตัวมีสุขภาพดี ดวยเหตุนี้ ทั้งที่คุณแมราฟาแอลรูสึกยังไมมั่นใจ ก็ไมมีทางเลือกนอกจาก
ใหซิสเตอรอักแนสทําหนาที่แทนอธิการิณีตอไป

เรยีนาเชลีอยูภายใตการนําของซิสเตอรเจมมะ ฟนี อีกครั้งหนึ่งที่การเลือกหาตัวบุคคลที่
เหมาะสมที่สุดเปนความหวังที่อยูหางไกล ถึงแมซิสเตอรเจมมะเปนผูมีความสามารถและมีใจคอ
กวางขวาง เธอก็ขาดความนิ่มนวลอันเปนลักษณะที่ชาวคณะตองการ ในเมื่อที่นั่นมีซิสเตอรจํานวน
มากกวาครึ่งตองทนทุก ขเพราะเจ็บปว ยเรื้อรังอยู ขาวที่ดีที่สุด คือ มีซิสเตอรธรรมทูต สาวชาว
อเมริกันคนหนึ่งวาจะมาอยูดวย และขาววาซิสเตอรมารี โยเซฟ สาวไทยคนแรกที่ไดรับกระแสเรียก
เปนซิสเตอรคณะอุรสุลินไดแสดงใหเห็นความสามารถในการเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ฯ
คุณแมราฟาแอลหวังวา ในไมชาเธอผูนี้จะสามารถดําเนินงานในตําแหนงที่รับผิดชอบดานโรงเรียน
เพราะกฎเกณฑที่กระทรวงศึกษา ฯ กําหนดไว ทําใหยากที่ชาวตางชาติจะมีคุณสมบัติครบถวน
คุณแมราฟาแอลแทบไมมีเวลาปรับตัวใหเขากับสภาพการณใหมของทาน กอนที่ทานจะถูก
เรียกตัวไปประชุมเจาคณะแขวงในประเทศฝรั่งเศสเพื่อเตรียมการประชุมใหญของคณะอุรสุลินทีก่ รุ
งโรมในเดือนกันยายน 1938 ปลายเดือนมีนาคม ทานก็กลาวอําลาชาวคณะสํานักมาแตรเดอี ขึ้น
รถไฟไปสิงคโปรที่ซึ่งทานจะพบคุณแมแบรนารด มังแซล ซึ่งจะรวมเดินทางไปยุโรป
นั่นเปนชวงเวลาที่ไมสะดวกในการเดินทาง เพราะมีสงครามและมีขาวสงครามอยูรอบขาง
เมื่อขามชายแดนตอนเหนือเขาสูประเทศจีน ก็มีความขัด แยงกับญี่ปุน เมื่อญี่ปุนไดครอบครอง
แมนจูเรีย (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปนแมนจูกัว) ไดสําเร็จในป 1931 ญี่ปุนก็รุกรานตอไป ป 1938 ปกกิ่ง เซี่ยง
ไฮและนานกิง ก็ตกอยูในมือของญี่ปุนซึ่งมีกําลังทัพยิ่งใหญและเหี้ยมโหด ขณะที่ทัพญี่ปุนบุกไป
ทางใต ทําใหเกิดกังวลวาซัวเถาอาจจะอยูในเสนทางเดินทัพของญี่ปุนดวย ความจริงจดหมายจากซัว
เถาไปยังกรุงโรมชีช้ ัดวา ซิสเตอรที่นั่นกําลังลําบากอยูแลวจากอันตรายของสงคราม พวกคนรวยได
อพยพออกไปจากตัวเมือง จํานวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็เพิ่มมากขึ้นจนเกินกําลังจะดูแลได ซิสเตอรก็ได
แตรอวันแลววันเลาขณะที่มีเสียงระเบิดใกลเขามา
ซิสเตอรเบทรีส แฮนซัน ขณะที่อยูในกรุงเทพ ฯ ที่มีความสงบเมื่อเทียบเคียงกับที่อื่น ๆ เธอ
เขียนจดหมายถึงครอบครัวยืนยันวา พวกเธออยูไกลจากเหตุการณนี้เปนพัน ๆ ไมล ซิสเตอรเฟเบียน
วอเตอรสเขียนถึงซิสเตอรจัสติน แมคเคีย รแนน (Justin McKiernan) เพื่อนของเธอในเดือน
กุมภาพันธ 1938 เลาวา “สงครามจีนกับญี่ปุนยังดําเนินตอไป หลายคนแสดงความคิดเห็นวา ถา
ญี่ปุนชนะ อีกไมกี่ปสยามก็จะตกเปนของญี่ปุนดวย อิทธิพลของญี่ปุนเขมแข็งมากแมแตในขณะนี้”
คุณแมราฟาแอลไดกลับมาจากการประชุมเจาคณะแขวงในเดือนสิงหาคม มีทางเปนไปได
ที่ความแตกราวในยุโรปใกลจะปะทุขึ้นแลว ฮิตเลอรตั้งใจจะยึดเอาเช็กโกสโลวาเกียภาคเหนือ ที่
รูจักกันในนาม Sudetenland ไดขูประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษใหยอมลงนามในสนธิสัญญา
มิว นิค (Munich Pact) แสดงการรับรูสิทธิในการผนวกดิน แดนสวนนั้น แมจุดประสงคข อง
สนธิสัญญานั้นเปนความพยายามของพันธมิตรทีจ่ ะใหเยอรมนีบรรเทาการรุกราน แตที่จริงนําไปสู
ความหยิ่งผยองและความขัดแยงอยางหนีไมพน

แมคุณแมราฟาแอลสามารถไปยังประเทศยูโกสลาเวียบานเกิดของทาน อันเปนการเยี่ยม
ครั้งแรกนับแตทานจากมาอยูประเทศไทยตั้งแตป 1924 การเดินทางคราวนั้น เต็มไปดวยความ
ลําบากโดยมีความรูสึกในแงที่เปนศัตรูกันเพิ่มขึ้นทุกแหง เห็นชัดวา “ขาวลือเรื่องสงคราม” ไมชาก็
จะกลายเปนเรื่องจริง อยางไรก็ตาม เมื่อคุณแมกลับมายังสยาม ทานก็ตองวุนอยูกับปญหาของสํานัก
การรับผิดชอบของทานหนักหนาสาหัสถึงขนาดที่ใครก็ตามที่มีคุณสมบัติเยี่ยงคุณแมราฟาแอลตอง
ทอถอย นอกจากตําแหนงใหมนี้แลว ทานก็ยังเปนอธิการิณีอยางเปนทางการที่เรยีนาเชลีตอไปดวย
พรอมกับเปนอธิการิณีอยางไมเปนทางการของมาแตรเดอี เพราะเวลานั้นยังไมมีใครรับหนาที่แทน
คุณแมแซงตอิกนาส ซิส อยางเปนทางการ ในฐานะที่ทานเปนผูอํานวยการสํานักธรรมทูต เวลานี้
ทานจึงตองรับผิดชอบสํานักในประเทศจีนเทากับสํานักในสยามดวย การตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากร
เปนภาระหนักที่ตกแกทาน ขณะที่อยูบนเรือตอนเดินทางกลับมาตะวันออก ทานไดเขียนถึงคุณแม
มารี เดอ ลูรด เลาพอสังเขปถึงสิ่งที่พอจะสามารถเปนไปได
คุณแมราฟาแอลเสนอแนะวา คุณแมแบรนารด มังแซลควรไดรับการแตงตั้งเปนอธิการิณีที่
ซัวเถาอีกสมัยหนึ่ง ซิสเตอรอักแนสก็ทําหนาที่เปนรองอธิการิณีที่มาแตรเดอีตอไป ซิสเตอรเจมมะ
ถึงกําหนดเขาพิธีตรียัมพรรษาที่กรุงโรม จึงตองมีคนหนึ่งทําหนาที่แทนเธอที่เรยีนาเชลี ซิสเตอรเฟ
เบียน วอเตอรส อาจจะไดรับหนาที่นี้ แมซิสเตอรเฟเบียนออกจะเปนคนขี้ตกใจและกังวลเมื่อมี
เหตุการณที่ไมคาดคิด คุณแมราฟาแอลก็ยังเห็นวา เธอเปนผูมีวุฒิภาวะ รอบคอบ และเปนซิสเตอรที่
ดีเลิศ อีกไมชามาแตรเดอีจะขาดครูที่ดีไปชั่วคราวอีกคนหนึ่งคือ ซิสเตอรเซนตฌอง รืเอกค นัยนตา
ของเธอทั้งสองขางเปนตอกระจก ตองสงตัวไปชวาโดยเร็วที่สุด เพราะไมมีหมอที่เกงพอทําการ
ผาตัดไดสยาม
ปญ หาเกี่ยวกับการเงิน ยังมีตอไปใหเกิด ความลําบากใจ และความไมมีเสถีย รภาพของ
รัฐบาลทําใหคุณแมราฟาแอลเกรงวา คณะอุรสุลินอาจจะตองเผชิญกับสภาพแบบเดียวกับที่นักบวช
ตองทนทุกขในประเทศเยอรมนี ที่ซึ่งรัฐบาลไดยึดทรัพยสินของศาสนจักร ประเด็นที่กดดันมาก
ที่สุดคือ หนี้สินที่เกิดขึ้นตอนที่คุณแมแบรนารด มังแซลเริ่มตั้งโรงเรียนเรยีนาเชลี แมไมมีทาง
ออกที่ดีที่สุดของปญหานี้ แตคุณแมราฟาแอลเห็นวาวิธีที่ดีที่สุดคือรักษาโรงเรียนที่เชียงใหมไวให
เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะมีซิสเตอรไมกี่คนที่ไดรับอนุญาตใหทําการสอนได คาใชจายในการ
เพิ่มครูฆราวาสก็สามารถตัดทอนลง
เมื่อคุณแมกลับมาเชียงใหม ทานก็พบวาทั่วบริเวณโรงเรียนมีน้ําทวมหมด ทุกอยางจมอยูใ น
น้ํา เรื่องนี้ทําใหทานไมสบายใจ น้ําทว มเปนเรื่องเลวรายที่สุดที่คณะอุรสุลินไดประสบ เด็กมา
โรงเรียนไมได คุณพอก็ไมอาจมาทํามิสซา คุณแมเขียนจดหมายวา ถาน้ําทวมถึงทางรถไฟ ทานก็ไม
รูวาซิสเตอรเจมมะจะสามารถเดินทางไปสิงคโปรไดอยางไรในเมื่อไดวางแผนไววาจะตอเรือไป
ยุโรป

อยางไรก็ตาม ในเดือนตอมา คุณแมราฟาแอลก็ไดรับคําประกาศที่ทานกําลังหวังจะไดคือ
ใหสํานักธรรมทูตในสยามไปขึ้นกับแขวงชวา วิธีการนี้คุณแมมารี เดอ ลูรดเปนผูริเริ่มและคุณแม
ราฟาแอลก็เห็นพองดวย คุณแมราฟาแอลไดเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง แมรูวาจะมีการ
เสียใจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนี้วา “ดิฉันขอบพระคุณคุณแมอยางยิ่งคะ จิตใจของดิฉันผูกพัน
กับแขวงฝรั่งเศส ดิฉันทราบวาการแยกตัวออกไปนี้เปนเรื่องปวดราวใจสําหรับบางคน” สองสาม
สัปดาหตอมา คุณแมราฟาแอลไดรับจดหมายฉบับหนึ่งจากเจาคณะแขวงชาวฮอลันดาคือ คุณ
แมอิลดิฟองส เดอ จอง (Ildefonse de Jong) แจงวา ตัวทานและเพื่อนรวมคณะคนหนึ่งอาจจะมา
เยี่ยมสยามราวเดือนธันวาคม
ตามที่เคยเปนมา ธันวาคมเปนเดือนที่สําคัญเดือนหนึ่งสําหรับสยาม พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดล ผูยังทรงพระเยาวไดเสด็จขึ้นครองราชยเมื่อป 1935 ตามคํากราบบังคมทูล
อัญเชิญของคณะราษฎรเมื่อพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูทรงสละราช
บัลลังก พระเจาอยูหัวอานันทมหิดลจะเสด็จ มาในฐานะกษัตริยแหงสยามประเทศเปนครั้งแรก
พระองคทรงมีพระชนมายุเพียง 10 ชันษาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย กําลังทรงศึกษาอยูในประเทศ
สวิตเซอรแลนด ประทับอยู ณ ที่นั้นจนถึงวาระที่จะเสด็จมาสยามครั้งแรกในเดือนธันวาคมป 1938
สว นหนึ่งในการเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งนี้ พระองคทรงเชิญนักเรีย น 15 คนจาก
โรงเรียนตาง ๆ ที่เกิดปเดียวกับพระองคเขาเฝา ณ พระบรมมหาราชวัง เรื่องนี้นับเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญ เปนพิเศษสําหรับมาแตรเดอี เพราะขณะที่ทรงพระเยาว พระองคไดทรงศึก ษาใน
โรงเรียนเรียนนี้มาระยะหนึ่ง วันเขาเฝา คุณแมราฟาแอลและซิสเตอรซาวีเอรไดไปกับนักเรียนที่
คัดเลือกจากมาแตรเดอี แมพระเจาอยูหัวดูเหมือนทรงจําคุณแมราฟาแอลไมได พระราชชนนีของ
พระองคก็จําคุณแมไดทันที การไดเขาเฝาที่เต็มไปดวยความชื่มชมนี้ คุณแมราฟาแอลจึงกราบบังคม
ทูลอัญเชิญพระเจาอยูหัวเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนเดิมของพระองค พระองคทรงรับคําทูลเชิญนี้และมี
หมายกําหนดการเสด็จในวันที่ 31 ธันวาคม
ราวกับเหตุการณสําคัญ ๆ เทานั้นยังไมพอ สี่วันกอนทานอธิการิณีเจาคณะแขวงชวาก็มา
ตามที่บอกไวลวงหนา คุณแมอิลดิฟองส เดอ จอง มาทางรถไฟถึงเชาวันที่ 17 ธันวาคม มีซิสเตอรฟ
รังซัวส บูม (Franวoise Boom) รวมทางมาพรอมกับธรรมทูตชาวอเมริกันที่คณะอุรสุลินรอมานาน
เธอคือซิสเตอรมารี ชาลส โรเบิรตส มาจากแขวงกลางของสหรัฐอเมริกา
ซิสเตอรมารี ชาลส โรเบิรตส เดิมชื่อมารี บารบารา โรเบิรตส เปนสาวชาวไร เกิดที่เมือง
เล็ก ๆ ชื่อซิเลกส รัฐมิสซูรี (Silex, Missouri) เมื่อป 1914อายุ 18 ป ไดเขานวกสถานคณะอุรสุลินที่
เมืองอัลตัน รัฐอิลลินอยส เมื่อเขาพิธีปฏิญาณตนชั่วคราวแลว เธอไดทํางานสอนเปนเวลาหลายปที่
เมืองดีเคเตอร รัฐอิลลินอยส เธอไดรับกระแสเรียกเปนธรรมทูตไปยังสํานักตาง ๆ ซึ่งเปลี่ยนชีวิต
ของเธอ ในฤดูรอนป 1938 เธอเดินทางเปนครั้งแรกไปฝรั่งเศสที่ซึ่งเธอใชเวลาหลายเดือนเรียนภาษา
เธอรวมทางไปกับซิสเตอรเยรารด ฟารเจต และซิสเตอรอานน มารี เซแบท (Anne Marie Sébert) ซึ่ง

มีปลายทางที่ประเทศจีน สวนซิสเตอรชาลสเดินทางรถไฟไปเยนัว (Genoa) ไดพบกับคุณแมอิลดิฟ
องส เดอ จอง ที่นี่ ไดรวมทางกับทานเปนชวงสุดทายของการเดินทาง มาถึงสิงคโปรทางเรือกอน
แลวจึงขึ้นรถไฟมากรุงเทพ ฯ
ซิสเตอรมารี ชาลส มาถึงกรุงเทพฯ ในเวลาที่มีเรื่องนาตื่นเตน ไมเพีย งแตชาวคณะได
ตอนรับอธิการิณีเจาคณะแขวงคนใหมเทานั้น ยังวุนกับการเตรียมการรับเสด็จพระเจาอยูหัวดวย ซิ
สเตอรมารี ชาลสเบิกตากวางเมื่อเห็น การจัด พิธีถวายการตอนรับคราวนี้อยางประณีต บรรจง
จดหมายฉบับแรกที่เธอเขียนถึงครอบครัว เลารายละเอียดในงานใหญโตนี้ แมแตผูที่คุนกับพิธีการ
แบบไทย ๆ ก็ยอมรับวางานนี้เปนพิธีการที่ตองสิ้นเปลืองความคิดในการประดิษฐประดอยมาก
“การถวายการตอนรับพระเจาอยูหัวไมใชเรื่องเล็ก ๆ” ผูบันทึกเหตุการณของสํานักไดบันทึกไวอยาง
ละเอียดในเหตุการณคราวนั้นวา:
มีรายละเอียดของพิธีกรรมมากมายหลายอยาง เราไดขอยืมเกาอี้ลายทอง เกาอี้บุไหม และ
โตะหมูที่ใชในพิธีแบบไทย วัดกาลหวารซึ่งเปนวัดสําหรับชาวจีนไดกรุณาใหยืมพรมที่ทาง
วัดเพิ่งซื้อมาใหมใหเราเอามาใช สองสามชั่วโมงกอนเสด็จ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค
กลุมหนึ่งมากอนเพื่อตรวจสถานที่ที่เราจัดไวรับเสด็จ
เวลา 10.30 น. ทุกอยางเรียบรอย ทุกแหงประดับธงทิว ตนไม ตลอดจนแถวนักเรียน เวลา
11.15 เราไดยินเสีย งแตรเปานําเสด็จ วงดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี...
ขณะที่รถพระที่นั่งสีเหลืองแลนเขามาในบริเวณโรงเรียน นักเรียนมาแตรเดอียืนเขาแถวรับ
เสด็จสองขางทาง พอรถพระที่นั่งจอด พระเจาอยูหัวเสด็จลงและทรงขึ้น บันได ทหาร
มหาดเล็กทําวันทยาหัตถถวายความเคารพ แลวเดินแถวแบบทหารตามเสด็จพระเจาอยูและ
ผูที่ตามเสด็จมาดวย
เราถวายการตอนรับพระเจาอยูหัว พระราชชนนี และพระเจานองยาเธอดวยความชื่นชม
ยินดี เวลานั้นมาแตรเดอียังไมมีหอประชุม จึงเลื่อนฝากั้นหองเรียนสี่หองออกทําเปนโถง
ใหญ ประดับตราโรงเรียนที่ฉากขางเวทีนักเรียนแสดงละครเรื่อง “เอสเธอร” (Esther) เปน
ภาษาอังกฤษ ขับรองเพลงภาษาฝรั่งเศส การแสดงและถวายพระพรเปนภาษาไทย ทุกอยาง
ดําเนินไปดวยดี เปนที่พอพระทัยของทุกพระองค เวลา 12.40 น. งานถวายการตอนรับก็
สิ้นสุดลง นักเรียนของเราสงเสียง “ไชโย” ดวยความยินดีขณะรถพระที่นั่งแลนออกจาก
ประตูโรงเรียน

ถัดจากวันรับเสด็จ ทานอธิการิณีเจาคณะแขวงซึ่งมีคุณแมราฟาแอลรวมทาง ก็เดินทางไป
เชียงใหม ทุกคนรูวาการมาของคุณแมอิลดิฟองสคราวนี้มีความสําคัญ เพราะมีการพิจารณาอยาง
เครงเครียดเรื่องการยุบโรงเรียนเรยีนาเชลี นอกจากปญหาเรื่องการเงินที่มีอยูจะหาทางแกไขได
อยางไรก็ตาม คุณแมอิลดิฟองสเปนผูมองโลกในแงดี แมทานจะทราบวาเปนเรื่องยาก ทานก็นึกถึง
ความสําคัญของงานที่เรยีนาเชลีกําลังทําในพื้นที่ที่มีคาทอลิกไมถึงรอยคนในตัวเมืองเชียงใหม ทาน
ตัดสินใจใหโรงเรียนตั้งอยูตอไปโดยอาศัยเงินอุดหนุนจากชวา ผูบันทึกเหตุการณไดเขียนอยางดีอก
ดีใจวา “ซิสเตอรชาวฮอลันดาชางใจดีจริง ๆ”
นี่เห็นไดอยางชัดแจงวา สํานักในชวาจะชวยเหลือไมเพียงในดานการเงินเทานั้น แตจะชวย
ในเรื่องอื่น ๆ ดวย คุณแมอิลดิฟองสยังตระหนักไดถึงความจําเปนตองมีผูนําที่เขมแข็งที่มาแตรเดอี
ดวย จึงแตงตั้งคุณแมราฟาแอลเปนอธิการิณี แมนี่จะมิใชทางออกที่ยอดเยี่ยมเพราะความจําเปนทีค่ ณ
ุ
แมราฟาแอลตองเดินทางอยูเสมอ แตอยางนอยก็ยังมีหัวเรือใหญที่แข็งขันคนหนึ่งคอย “ถือหางเสือ
เรือ” เพื่อควบคุมความวาวุนในคณะใหได
ซิสเตอรมารี ชาลสถูกสงตัวไปที่เรยีนาเชลีทันทีพรอมกับมีคําสั่งวา งานสําคัญของเธอคือ
เรียนภาษาไทยและสอนใหไดเร็วที่สุดที่จะทําได การเดินทางโดยรถไฟเปนระยะทางยาวไดทดสอบ
ความกลาหาญที่รับอาสาเปนธรรมทูตของเธอ เธอไดเขียนจดหมายรายยาวถึงครอบครัววาลําบาก
จริง ๆ ที่ไมมีที่สวนตัวระหวาง 17 ชั่วโมงที่อยูบนรถไฟไปเชียงใหม เดือนกันยายนกอน ซิสเตอร
เฟเบียน วอเตอรสไดบนเรื่องทํานองเดียวกัน แตเธอไดเตรียมตัวไวดีกวาคือเธอไดเอาเข็มซอนปลาย
อันใหญ ๆ มาจํานวนหนึ่ง กลัดผามานกั้นชองนอนบนรถไฟ อยางนอยที่สุด ขณะที่เธอนอนก็รูสึก
ปลอดภัยมากกวา
คุณแมอิลดิฟองสไมทันกลับไปชวา ทานก็เริ่มหาผูที่เหมาะสมจะเปนอธิการณีของเรยีนา
เชลี เดือนถัดมาก็ทราบวา ซิสเตอรอุรสุลา ซาเวจ (Ursula Savage) ซึ่งเวลานั้นอยูที่ชวา จะมาเปนอธิ
การิณีที่เรยีนาเชลี คุณแมอุรสุลาเดิมชื่อเอลเลน มารี ซาเวจ เกิดเมื่อกันยายน 1893 ที่คารลิงฟอรด
ลาฟ (Carlingford Lough) เมืองเล็ก ๆ ในประเทศไอรแลนดที่ยื่นไปในทะเลไอริชสิ่งที่ดึงดูดทานให
ฝนถึงชวาเปนเรื่องยากจะกลาว เมื่ออายุ 18 ก็จากประเทศไอรแลนด เขาคอนแวนตคณะอุรสุลินที่
เมืองแฮรโตเกนบอช (Hertogenbosch) ประเทศฮอลันดา ดวยความมุงหมายอยางเดียววา จะไดถูก
สงตัวไปอยูสํานักที่ชวา ในป 1914 พอเขาพิธีปฏิญาณตนชั่ว คราวไดไมนาน และเพิ่งเริ่มเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 1 ทานก็ถูกสงตัวมาอยูที่บุยเตนซอค (Buitenzorg) ในชวาตะวันตก 25 ปถัดมา
ทานไดทําหนาที่ตาง ๆ ในแขวงยอยของชวา บัดนี้เมื่อทานอายุ 45 ทานไดถูกขอใหจากชวา ที่ซึ่ง
ทานอุทิศชีวิตเพื่อมาทํางานรับผิดชอบในประเทศที่มีวัฒ นธรรมแตกตางอยางสิ้น เชิง วันที่ 14
มีนาคม ทานมาถึงกรุงเทพ ฯ หาวันตอมาก็ไปรับหนาที่ของทานที่เรยีนาเชลี
ชาวคณะอุ รสุลิน ซึ่งรอคุณ แมอรุ สุลาอยูที่เ ชียงใหมค งจะทําให คุณ แมพิศ วง แมแต ซิ
สเตอรเฟเบียน ในจดหมายที่เขียนถึงบานอยางมองในแงดีเสมอ ไดเขียนในฤดูรอนปนั้น วา

“คําอธิบายสภาพของชาวคณะอุรสุลินในสยาม พูดไดคําเดียววาย่ําแยมาก หากพิจารณาถึงสุขภาพ
ของชาวคณะที่นี่ ไมมีอะไรนอกจากพระหรรษทานของพระเจาที่ชวยใหเราทํางานกัน มาไดจ น
บัดนี้” ซิสเตอรหก คนซึ่งรอรับอธิการิณีคนใหม แทบทุกคนอยูในสภาพออนระโหยโรยแรง ซิ
สเตอรที่ทําหนาที่เปนผูชวยคือซิสเตอรชาญ แตรราส ก็เปนโรครุนแรงเกี่ยวกับนัยนตา สวนซิสเตอร
เทเรสิตา ไลทวูดซึ่งหกลม ทําใหกระทบกระเทือนประสาทสวนกลาง ซิสเตอรที่ทํางานประจําสี่
ทาน ซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต มีปญหาเรื่องเทา ทําใหเดินเขยก ตองรับการผาตัด ซิสเตอรสตานี
สลาสก็เปนโรคเรื้อรังเกี่ยวกับปอด มีแตซิสเตอรเฟเบียนและซิสเตอรมารี ชาลสที่เพิ่งมาที่มีสุขภาพ
ดี ซิสเตอรมารี ชาลส ยังสอบภาษาไทยไมได ดังนั้นจึงไมอาจมารับหนาที่ในโรงเรียน คุณแม
อุรสุลาซึ่งคุนกับสภาพโรงเรียนที่มั่นคงและมีคุณภาพที่ชวาตองประสบกับสภาพของโรงเรียนนี้ที่
ยุงเหยิงมากทีเดียว
สภาพทางการเงินก็ซ้ําเติม เพราะมีเด็กนักเรียนเพียง 149 คน ลดลงถึง 100 คนเมื่อเทียบกับ
ปกอน การตัดสินใจขึ้นคาเลาเรียนเพื่อจะเพิ่มรายไดกลับไมไดผลดังที่หวัง กลับทําใหโรงเรียนทรุด
ลงกวาเดิม คุณแมอุรสุลาแมเปนธรรมทูตที่ชํานาญงานก็ไมเคยประสบกับสถานการณที่จะเอามา
เปรียบเทียบกับสภาพของเรยีนาเชลีได ทานเปนนักปฏิบัติและมีความเชื่อมั่นคงในพระผูเปนเจา
เมื่อทานตองเผชิญกับสิ่งที่ทานถือวาเปนความสงสัยที่สมเหตุสมผล บัดนี้ทานตองทดสอบความเชื่อ
ของทานอยางลึกซึ้งเสียแลว “ทุกอยางวุนวายไปหมดที่เรยีนาเชลี!” ซิสเตอรเฟเบียนเขียนถึงพี่สาว
ของเธอที่อเมริกาในเวลาตอมา แตจะยุงเหยิงเพียงไร ชาวคณะก็ดําเนินงานตอไปดวยตระหนักใน
คุณคาของงานในดินแดนของผูที่ไมเชื่อในพระเจาแหงนี้ และยิ่งซึ้งในคําของคุณ แมแบรน ารด
มังแซล ที่เปนมรดกทางจิตวิญญาณคือ ความศรัทธาไมคลอนแคลนในพระอภิบาลของพระผูเปนเจา
ที่กรุงเทพ ฯ กลับมีสภาพตรงขาม บรรดาซิสเตอรดูเหมือนกําลังเก็บเกี่ยวผลจากความ
อุตสาหะของตน ฤดูรอนป 1939 มาแตรเดอีมีนักเรียนถึง 440 คน แมแตโรงเรียนจีนที่วัดกาลหวาร
ซึ่งเปนที่รักจับใจของซิสเตอรอักแนส เดอแลตร และเปนไมเบื่อไมเมากับกระทรวงศึกษา ฯ ก็เจริญ
ขึ้น ทัน ตา โรงเรียนที่วัด กาลหวารพยายามอยางดีที่สุด ใหเปน ไปตามกฎเกณฑที่เขมงวดของ
กระทรวง ฯ ซึ่งบางทีก็ออกกฎเกณฑไมสมเหตุสมผล โรงเรียนแหงใดไมยอมตามก็ถูก สั่งปด
ไปเปนอันมาก โรงเรียนที่วัดกาลหวารถูกจัดเขาในประเภทโรงเรียนตัวอยาง มีนักเรียนมากกวา
จํานวนที่จะดูแลใหทั่วถึง แมซิสเตอรจะรูสึกสบายใจที่มีโอกาสขยายงานแพรธรรมของตน แตมุม
มืดของความสําเร็จนี้คือ ไมมีคนไทยที่เปนคาทอลิกซึ่งเปนผูที่นาเคารพนับถือเปนที่ยอมรับของ
กระทรวง ฯ โรงเรียนที่วัดกาลหวารอยูในความอํานวยการของครูไทยที่เปนพุทธศาสนิก เรื่อง
สําคัญ ๆ คือ ตารางสอนถูกเปลี่ยนหนามือเปนหลังมือ ชวงเวลาสําหรับสอนคําสอนก็ถือวาขัดกับ
ตารางสอนที่กําหนดไวเปนทางการ ซิสเตอรก็ไมยอมงาย ๆ ไดจัดใหมีชั่วโมงคําสอนตอนเชากอน
เวลาเขาเรียนตามกําหนด

ไมเพียงแตโรงเรียนที่วัดกาลหวารเทานั้นที่ลําบากกับกฎเกณฑของกระทรวง ฯ ในปนั้น
กระแสชาตินิยมอันรุนแรงซึ่งชูคําขวัญวา “เมืองไทยเปนของคนไทย” ระบาดไปทุกแหง เชนเคย
ชาวจี น ซึ่ งถื อว าเปน กลุ มที่ มีอิ ทธิ พลนา เกรง มี ค วามรูสึ ก ถู ก กดดั น เปน อย างมาก ในไม ช า
หนังสือพิมพจีนทุกฉบับ เวนแตฉบับเดียว ถูกปด มีการกําหนดอัตราภาษีใหม ธุรกิจบางอยางถูก
จํากั ด ไว เฉพาะคนไทย ก อนจะถึง สิ้น ป โรงเรี ย นที่ วัด กาลหวา รก็ถู ก ป ด ไป ทั้งที่ ซิสเตอร
อักแนสใชความพยายามอยางกลาหาญ
ผูเขียนขาวคณะไดเขียนไววา กระทรวงศึกษา ฯ ไดออกกฎขอบังคับมากมายละเอียดยิบ ไม
มีอะไรเหลือไวใหโอกาสแกโรงเรียน เชน แบบเสื้อ เครื่องแบบของนักเรียน ความยาวของกระโปรง
การเลือกผาตัดเครื่องแบบนักเรียน... แมแตผมของนักเรียน (ซึ่งไมใหดัดเปนลอน) ทุกอยางตกอยู
ภายใตก ฎของกระทรวง ฯ เสื้อนัก เรีย นตองปก อักษรยอเพื่อแสดงวาเปนนัก เรีย นโรงเรียน
เอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาล ผูเ ขียนขาวกลาวตอไปอยางรําคาญวา “เราบอกนักเรียนของเราวา ไมมี
ใครจําไดวาเด็กคนนั้น ๆ เปนนักเรียนโรงเรียนไหน จากอักษรยอชื่อโรงเรียน แตเขาจะจําเด็กคนนัน้
ไดจากความประพฤติของเด็ก”
แตทั้งที่มีก ฎเกณฑตาง ๆ ที่ชวนใหหัว หมุน มาแตรเดอีก็ดําเนิน สืบเนื่องไปจนไดรับ
ความสํ า เร็ จ หลายป ก อ นมาแตร เ ดอี ข ออนุ มั ติ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย แต ไ ด รั บ การปฏิ เ สธจากทาง
กระทรวงศึก ษาธิก าร บัด นี้โ รงเรียนกํ าลังจัด โครงการศึก ษาใหมซึ่งจะนําไปปฏิบัติไดและมี
ประโยชน แตความตองการของกระทรวง ฯ ตองการปดโรงเรียนมัธยมปลาย โดยอางวา คนสวน
ใหญไมตองการการศึกษาถึงขั้นนี้ เด็กที่จบมัธยม 6 ก็มีความรูพอดําเนินชีวิตธรรมดา ๆ ได ผู
ประสงคจะเขามหาวิทยาลัย จะเรียนตอที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเปนโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียน
เดียว ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา แมคแคน เขียนถึงทานอธิการิณีเจาคณะแขวงของเธอในอเมริกาวา
“กฎนี้ไมดีสําหรับพวกเรา เพราะเด็กตองจากเราไปเมื่อถึงอายุที่เขาเริ่มจะเขาใจและรูคุณคาของ
ศาสนาคาทอลิก”
มาแตรเดอีก็สนองความตองการของคณะโดยตั้งแผนกบูร ณศึกษา(Finishing Course)
กําหนดเวลาเรียน 3 ป สําหรับเด็กสาวที่ไมหวังเขามหาวิทยาลัย สามารถเรียนตอไดในแวดวงของ
โรงเรียนคาทอลิก หลักสูตรของโรงเรียนนี้มีการสอนดานภาษา โดยเฉพาะภาษาสันสกฤต ซึ่งมี
สอนวิชานี้โรงเรียนเดียวในสยาม นอกจากนี้มีการสอนดานศิลปะ การออกสังคม และ คหกรรม
ศาสตร คราวนี้แผนกนี้ไดรับอนุมัติจากกระทรวง ฯ ซิสเตอรจะลงมือดําเนินงานอันหนักหนวงนี้
โดยหาเงินสรางอาคารใหมหลังหนึ่งสําหรับแผนกนี้อีกครั้งหนึ่งที่ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา ผูมี
อารมณขันไดเขียนบรรยายอยางละเอียดถึงขบวนการที่พันพัวกับการหาเงินสรางอาคารนี้วา:
เราตกลงมีการขายหนังสือชื่อ Bricks... ไมมีผูใดในสยามจะหาเงินเพื่อการใด ๆ โดยไมได
รับอนุญาตจากรัฐบาล หนังสือ Bricks นับพันเลมที่ไดพิมพมา ตองนําไปยังที่ทําการรัฐบาล

เพื่อใหประทับตราของรัฐบาลเปนสําคัญ เมื่อขนหนังสือเหลานั้นกลับมา ทุกเลมมีรอยตรา
เปนหมึกสีมวงที่ปกหนังสือ แนนอน ชวยไมไดที่ตราเหลานั้นประทับอยางไมมีระเบียบ
ความไมมีระเบียบนี้ก็ถูกแกไขเมื่อเอกสารของรัฐบาลฉบับหนึ่งสงมามีขอความเปนกฎใหม
วา หนังสือทุกเลมไมจําเปนตองประทับตรา ยกเวนหนังสือ Bricks และยังมีขอกําหนดให
ทุกคนที่ตั้งใจจะชวยจําหนายหนังสือ Bricks ตองไปลงทะเบียนพิมพลายนิ้วมือ กรอก
เอกสารแจงประวัติค รอบครัว เปนขอพิสูจ นวาไมเคยถูก จําคุกและสาบานวาจะไมยัก
ยอกเงินที่ไดมานี้หรือเอาไปใชเพื่อซื้ออาวุธ ตองมอบรูปถายแสดงใบหนางาม ๆ ของผูนั้น
ดวย และจะไดรับเอกสารเปนลายลักษณอักษรที่ผูนั้นจะตองติดรูปถายอีกรูปหนึ่ง เปนการ
แสดงตนวาจะขายหนังสือ Bricks ในชวงเวลา 2 สัปดาห... หลังจากนั้นขบวนการทั้งหมดนี้
จะตองทําใหมแตตน
วันที่ 22 พฤษภาคม 1939 เนิ่นนานกอนการกอสรางอาคารจะเสร็จเรียบรอยแผนกบูรณ
ศึกษาเปดทําการสอน มีผูมาสมัคร 13 คน เกือบทันทีทันใดก็มีกฎบังคับใหมประกาศออกมาวา ผูใด
ก็ตามที่สอนแผนกนี้ตองสอบเพิ่มเติมในภาควิชาวาดวยการอาน การเขียนตามคําบอก และการ
สนทนา เดือนมิถุนายน ซิสเตอรเทแรส แมรแตนส ซิสเตอรซาวีเอร เปยรซ และซิสเตอรเดโอดาตา
โฮเชวาร (Deodata Hocevar) ชาวยูโกสลาเวียซึ่งมาจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อสองปกอน สอบได จึง
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเปนครูสอนแผนกบูรณศึกษา
แมซิสเตอรทั้งหลายมีงานเพิ่ม ชาวคณะอุรสุลินก็ตองขาดสมาชิกบางคนที่มีคุณคาไป เดือน
สิงหาคม ซิสเตอรอักแนส เดอแลตร ซึ่งอยูในคณะมาถึง 15 ป ตองไปเขาพิธีตรียัมพรรษา ซิสเตอร
เทเรสิตา ไลทวูด รวมเดินทางไปฝรั่งเศสกับเธอ แลวจะกลับประเทศอังกฤษซึ่งเปนบานเกิด สุขภาพ
ที่ทรุดโทรมทําใหเธอไมอาจทํางานธรรมทูตทั้งที่เธอมีศรัทธาที่จะทํางานในประเทศไทย สามป
ตอมา เธอมีชีวิตที่ซึมเศรากระวนกระวายไมสามารถปรับตัวใหเขากับชีวิตนักบวชที่เธอไดพบใน
ประเทศอังกฤษ ป 1942 เธอก็ตัดสินใจอยางราวรานใจลาออกจากการเปนนักบวช เมื่อเธอพน
สภาพนั้น สุขภาพของเธอก็ดีขึ้น กลับมีกําลังวังชา ราวหนึ่งป เธอเรียนจบวิชาพยาบาล ป 1945 เธอ
ไดกลับมาประเทศไทย ดินแดนที่เธอไมอาจลืม มาเปนนางพยาบาลดูแลคนไทยที่ปวยเจ็บ เดือน
สิ ง หาคมป นั้ น ซิ ส เตอร ริ ต า บั ท เตล ก็ จ ากประเทศไทยไปฮาร บิ น ซึ่ ง เธอรู แ ก ใ จว า เธอ
จะไมจากเมืองนี้ไปไหน
ความเสียใจในการจากของซิสเตอรที่มาแตรเดอีก็มีเรื่องที่มาชวยบรรเทา คือการกลับมา
ของซิสเตอรเจมมะ ฟนี ซึ่งเปนเรื่องนายินดี เมื่อสิ้นพิธีตรียัม พรรษาแลว เธอก็กลับมาในฤดูรอน
พรอมดวยพลังที่จะบุกบั่นกับงานแผนกบูรณศึกษา เวลาเดียวกัน มาแตรเดอีก็ไดตอนรับซิสเตอร
ออกัสติน แจคซิน (Augustin Jakcin) จากเมืองฮารบินโดยไมคาดคิด เธอเปนชาว “โลก” แทคนหนึง่
เกิดที่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เขานวกสถานที่เมืองทูรเน เธออยูที่นี่ตลอดเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้ง

ที่ 1 เธอเปนนักภาษาศาสตรและนักดนตรีที่เกงมาก ตอมาเธอไดรวมคณะอุรสุลินชาวโปแลนดใน
แมนจูเรียและอยูที่นั่นจนกระทั่งตั้งคณะที่ฮารบิน สิ่งที่จูงใจเธอใหจากฮารบินมาสยามยังเปนความ
เรนลับ แตสํานักมาแตรเดอีซึ่งกําลังอยูในสภาพเดือดรอนก็อาแขนรับเธอดวยความยินดี
เดือนกันยายน ซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต ซึ่งอยูที่มาแตรเดอีตลอดฤดูรอนเพื่อผาตัดก็
กลับไปเชียงใหม พาซิสเตอรเทโอฟน เวสเตอรมันไปชวยคณะที่กําลังอยูในสภาพตกต่ํา น้ําทวมทํา
ใหรถไฟเดินแทบไมได ตองใชเวลาเดินทางเกือบ 24 ชั่วโมง แมน้ําทวมเปนปญหาที่เกิดขึ้นตลอด
ที่เรยีนาเชลี แตก็นับวาหนักที่สุดในฤดูใบไมรวงป 1939 คุณแมอุรสุลารูสึกตกใจกลัวไมเพียงแต
เรื่องน้ําที่เออลนขึ้นมาสูงถึงระดับที่นาเปนอันตราย แตทานยังกลัวเรื่องไสเดือนที่กําลังหนีน้ํามา
เกาะยุมยามอยูตามประตูนับรอย ๆ ตัว หองครัว หองซัก ตัวโรงเรียน และเขตอาราม อยูหางจากกัน
เวลาจะเดินไปเดินมาตามที่เหลานั้นจะตองลุยน้ําถึงหัวเขาหรือขึ้นแพเล็ก ๆ ที่คนสวนชวยถอไป น้ํา
ที่ทว มก็มีแ มงป อง งู และตะขาบ การเดิน ลุยน้ํ าจึง ไมเพี ย งแตไม นาทํ า แต ยังเต็มไปดว ย
อันตราย
ฤดูรอนปนั้น เหตุการณอยางหนึง่ ไดเกิดขึ้นซึ่งบงไปทางดีในดานการปกครองของประเทศ
สยาม วันที่ 24 มิถุนายน ชื่อเดิมของประเทศที่เรียกวา “สยาม” ไดเปลี่ยนมาเปน “ประเทศไทย”
ความคิดที่อยูเบื้องหลังการเปลี่ยนนี้ก็เห็นชัด เดือนธันวาคม 1938 จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี ตั้งแตเริ่มดํารงตําแหนงทานก็แสดงใหเห็น วาจะไมย อมใหมีตอตานการฝาฝน
ใด ๆ ไดควบคุมหนังสือพิมพ ใชวิทยุกระจายเสียงเปนเครื่องมือเสนอความคิดเห็นของตน ทานถือ
วาประเทศนี้ควรถูกมองในฐานะประเทศที่เขมแข็งและเปนเอกราช ทานรูสึกวาคํา “สยาม” ฟงดูเปน
ชื่อสามัญเกินไป จุดหมายของทานคือ ตองการใหคนไทยมีลักษณะเดนกวาชนชาติเชื้อสายอื่นใน
ดินแดนแหงนี้ นอกจากนั้นคําวา “ไทย” หมายถึง “อิสรภาพ” ประเทศไทยจึงหมายถึงประเทศที่มี
อิสรภาพ ทานประสงคใหประเทศไทยไดประจักษตอสายตาชาวโลก ประเทศตาง ๆ ถูกปราบใหตก
อยูในอํานาจของประเทศทางตะวันตก มีแตประเทศไทยเทานั้นที่โดดเดนเปนอิสระประเทศเดียว
แตขณะที่ประเทศไทยกําลังประสบกับความรูสึกเปนชาตินิยม ยุโรปก็เริ่มตระหนักไดวา
นโยบายสงบศึกตามสนธิสัญญาที่ทําที่เมืองมิวนิคกําลังลมเหลว การยึดครองประเทศเช็กโกสโลวา
เกียที่ฮิตเลอรกระทํา เปนกาวแรกของฮิตเลอรที่แสดงใหเห็นความอหังการของตน ความเคลื่อนไหว
ขั้น ตอไปของฮิต เลอรมิไดยึดเอาการทูต เปน หลัก เพื่อรัก ษาความมั่น คงของตน ฮิต เลอรจึงบุก
ประเทศโปแลนดในวันที่ 1 กันยายน 1939 ฝรั่งเศสและอังกฤษจึงประกาศสงครามทันที วันที่ 3
กันยายน ขาวก็มาถึงซิสเตอรในประเทศไทย ซึ่งซิสเตอรสวนใหญเปนชาวฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี
สโลเวเนีย ฮอลันดา เบลเยียม ลวนมาจากประเทศตาง ๆ ที่รวมอยูในสงคราม อเมริกาเทานั้นที่
แยกตัวไป ไมรับรูความเสียหายที่ตนจะไดรับกอนที่การทําลายลางนี้จะสิ้นสุด

