บทที่ 14
เราไมอาจสัญญา
วาจะสามารถคุมครองทาน

ภายในเดือนนั้น ความเสียใจในมรณกรรมของซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา ก็ไดกลายเปน
สวนหนึ่งของความทุกขเรื่องสงครามโลกดว ย กระทั่งวันที่ 7 ธันวาคม 1941 ตามที่ผูบันทึก
เหตุการณของคณะอุรสุลินผูหนึ่งไดบันทึกวาผลกระทบที่สําคัญอันเกิดจากความขัดแยงในยุโรปคือ
ความรูสึกถูกตัดขาด ไมสามารถติดตอสื่อสาร และความกังวลใจที่ไมไดขาวคราวจากครอบครัวที่
อยูในบริเวณที่เปนเขตสงคราม อยางไรก็ตาม วันที่ 7 ธันวาคม ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป
4 ทุมครึ่งของคืนวันที่ 7 ธันวาคม (ตามเวลาในประเทศไทย) เอกอัครราชทูตญี่ปุนใน
กรุงเทพ ฯ ไดเขาพบนายกรัฐมนตรีเปนทางการที่บานพักเพื่อแจงวาญี่ปุนไดประกาศสงครามกับ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษแลว และขอใหกองทัพญี่ปุนเดินทัพผานดินแดนของประเทศไทย แผน
ยุทธศาสตรไดถูกวางไวแลวอยางรัดกุม เมื่อถูกปฏิเสธ แผนการบุกประเทศไทยของกองทัพญี่ปุนก็
ดําเนินการทันที ตอนตีสอง ประเทศไทยถูกโจมตีหลายจุดทางอาวไทยพอ ๆ กับทางเขมรซึ่งอยูทาง
ตะวันออก พรอมกันนี้มีการโจมตีที่เพิรลฮารเบอร สิงคโปร และฟลิปปนสดวย คนไทยซึ่งไมมี
อาวุธหรือกําลังรบทางเรือพอ การตอสูจึงไรผล หลังจากนั้นไมกี่ชั่วโมงเมื่อการตอตานไมสําเร็จ
รัฐบาลไทยจึงขอยอมจํานนโดยมีเงื่อนไขใหญี่ปุนเคารพในเอกราช อธิปไตยและศัก ดิ์ศรีข อง
ประเทศ
กลยุทธทั้งหมดถูกนําออกมาใช มีการเดินทัพซึ่งคนไทยไมรูวาไดเกิดอะไรขึ้น วันที่ 8
ธันวาคม เปนวันแสดงนิทรรศการประจําป เปนงานที่โรงเรียนตาง ๆ สงผลงานของตนมาแสดงทั้ง
ในดานวิชาการ ดานศิลปะ ฯลฯ ตอนเชาคุณแมราฟาแอลและซิสเตอรซาวีเอรขนงานเย็บปกถักรอย
ของนักเรียนบรรทุกรถคันใหญไปยังสถานที่จัดงานที่สวนสราญรมยเพื่อแสดงผลงานของโรงเรียน
ขณะที่กําลังขนของลงจากรถก็มีขาวที่นาตกใจประกาศทางเครื่องกระจายเสียงวา ขอยกเลิกงาน
นิทรรศการครั้งนี้ เพราะอเมริกาไดประกาศสงครามกับญี่ปุนแลว
พวกซิสเตอรชวยกันขนของกลับใสรถทันที บอกคนขับใหกลับโรงเรียน คุณแมราฟาแอล
และซิสเตอรคนหนึ่งพากันไปสถานกงสุลอเมริกันทันทีเพื่อถามวาจะทําอยางไรโดยเฉพาะกับซิ
สเตอรที่เปนชาวอเมริกัน สถานกงสุลอเมริกันอยูในสภาพวุนวายสับสน แมเจาหนาที่อเมริกันรูวา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอเมริ ก ากั บ ไทยไม อ ยู ใ นสภาพที่ เ ป น ไมตรี กั น ในเมื่ อ ประเทศไทยมี
ความสัมพันธฉันมิตรกับญี่ปุนมากขึ้น แตอเมริกาก็ไมไดเตรียมตัวรับเหตุการณนี้ และไมมีใคร

ทํานายได วา จะเกิ ด อะไรขึ้ น ต อไป คํา ตอบที่ คุณ แม ร าฟาแอลไดรั บเปน คํา ตอบง าย ๆ ว า
“เราไมอาจสัญญาวาจะสามารถคุมครองทาน จัดการเอาเองตามแตจะทําไดเถิด”
ที่จริงสถานการณเต็มไปดวยอัน ตรายเกิน กวาที่คาดไว ถาคุณแมราฟาแอลรอไปอีก 24
ชั่วโมง อาจจะถูกหามเขาเพราะสถานกงสุลอเมริกาถูกปดลอมในวันที่ 9 ธันวาคม ทหารญี่ปุน
ทาทางหยิ่งผยองและกราวไปตั้งกองอยูในตัวอาคาร มีทหารเดินยามอยูภายนอก ไมมีวิทยุ ไมมี
หนังสือพิมพ ไมมีผูใดไดรับอนุญาตใหเขาไปได
แตมีการคัด คานทัน ทีจ ากกองการตางประเทศ เพราะความจริงสหรัฐยังไมไดประกาศ
สงครามกับประเทศไทย แมชาวอเมริกันไดรับคําเตือนใหออกจากประเทศไทยเมื่อปกอนเมื่อความ
เปนปรปกษตอชาวตะวันตกอยูในขั้นอันตราย ถึงกระนั้นชาวอเมริกันสวนใหญยังอยูทั่วประเทศ
ไทยซึ่งมีจํานวนราว 200 คน สวนมากคนเหลานั้นถูกกักตัวไวกอนนโยบายสงกลับประเทศจะมีขึ้น
ในฤดูใบไมผลิถัดไป
ชาวคณะอุรสุลินรอฟงขาวและพยายามเปดสอนตามปกติ เชาวันรุงขึ้น 9 ธันวาคม ก็ได
เผชิญหนากับญี่ปุนเปนครั้งแรก ตอน 8.30 น. ทหารญี่ปุนคนหนึ่งมีลามติดตามมาดวยคนหนึ่งเขามา
ยึดมาแตรเดอี ที่ประตูโรงเรียนมีรถจํานวนกวา 10 คันบรรทุกทหารญี่ปุนและอาวุธยุทธภัณฑ กําลัง
รอสัญญาณใหเขาไปในบริเวณโรงเรียน ญี่ปุนไมฟงเสียงคานของคุณแมราฟาแอล... ใหเวลาซิ
สเตอรเตรียมตัว 3 ชั่วโมงเพื่อออกไปจากโรงเรียน คุณแมราฟาแอลตกใจมาก แตทานยังมีสติมีเสียง
แข็ง กลาววาญี่ปุนทําเชนนั้นไมได คําคัดคานของคุณแมราฟาแอลไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่
ไทยและเจาหนาที่จากสถานฑูตฝรั่งเศส ซึ่งมาชวยคุณแมคานวา ทหารญี่ปุนทําเชนนั้นไมไดโดยไม
มีหนังสืออนุมัติจากเอกอัครราชทูตญี่ปุน มาแตรเดอีอยูในความคุมครองของฝรั่งเศส เพื่อย้ําเรื่องนี้
เจาหนาที่ชาวฝรั่งเศสผูนั้นไดสั่งใหโ รงเรีย นชัก ธงฝรั่งเศสขึ้นที่เสาธงโรงเรีย นเจาหนาที่อางวา
สมบัติของฝรั่งเศสจะถือวาเปนของดินแดนศัตรูไมได เพราะรัฐบาลฝรั่งเศสที่วิคชีเวลานั้นรวมมือ
กับฝายอักษะ ประเด็นนี้ญี่ปุนยอมรับ จึงออกคําสั่งถอนรถบรรทุกทหารออกไป
พวกซิสเตอรชนะในรอบแรก แตมีเหตุการณอีกหลายอยางตามมา อีกหลายชั่วโมง มีทหาร
คนหนึ่งมาถามถึงสัญชาติของซิสเตอรวามีเชื้อชาติอเมริกันไหม มีอังกฤษไหม อธิการิณีมีเชื้อชาติใด
นี่เปนการรุกที่กอความรบกวนอยางหนึ่ง
รุงขึ้น วันที่ 10 ธันวาคม ผูบันทึกเหตุการณของโรงเรียนไดบันทึกไววา “ศัตรูที่รักของเรา
กลับไปดวยกิริยาที่มองดูไมคอยนารัก” นายพันทหารญี่ปุนคนหนึ่งที่พูดภาษาฝรั่งเศสไดดีมากมา
แสดงตัว คุณแมราฟาแอลตองอธิบายอีกครั้งวา มาแตรเดอีจะถูกยึดไมได จนกวาจะมีขอตกลง
ทางการทูตระหวางญี่ปุนกับฝรั่งเศสรวมกัน นายพันคนนั้นคํานับอยางสุภาพแลวก็ไป ดูเหมือนวา
ยศนายพันไมมีเกียรติพอมาเจรจา วันรุงขึ้นก็มีนายพลคนหนึ่งจะมายึดมาแตรเดอี บอกอยางชัดเจน
วาตัวเขาเองกับคณะนายทหารจะเขามาอยู พรอมกับกองกําลังซึ่งมีจํานวน 800 ถึง 1,000 คนตองตั้ง
มั่นในบริเวณนี้ แตยศทหารนายพลไมทําใหชาวคณะอุรสุลินขยาดยอม คุณแมราฟาแอลตอบนาย

พลคนนั้นวา ทหารญี่ปุนจะยึดที่นี่ไดตอเมื่อทางสถานทูตทั้งสองพูดตกลงกันกอน วันที่ 13 ธันวาคม
นายพันคนหนึ่งซึ่งพูดภาษาอังกฤษไดกลับมาอีก แตยังสรุปอะไรไมได ผูบันทึกเหตุการณบันทึกวา
“เขาจากไปพรอมกับพูดยิ้ม ๆ วา ผมจะกลับมาอีก!”
วันที่ 14 ธันวาคม เปนเวลาหนึ่งสัปดาหที่ญี่ปุนบุกประเทศไทย ดูเหมือนเบื้องบนจะมีการ
ตกลงกันใหกองทหารญี่ปุนเขายึดครองโรงเรียนได แตใหละคอนแวนตของซิสเตอรไว ผูบันทึก
เหตุการณบันทึกอยางขุนใจวา “ทหารตั้งพันคนมาอยูในที่ของโรงเรียนคงจะเปนภาพที่ไมนาดูเปน
แน” หลายวันผานไป ทหารญี่ปุนไมไดกลับมาอีก ทั้งที่นายพลคนนั้นตั้งใจวา “เราตองเอาโรงเรียน
มาแตรเดอี นี่เปนที่สะดวกสําหรับเรามาก” แตเมื่อเจรจากันคณะอุรสุลินจึงสามารถเปดสอนตอไป
ได
หลายสัปดาหผานไปพรอมดวยความกังวล คณะอุรสุลินอยูอยางสงบเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนที่เชียงใหม ที่นั่นก็เหมือนกับทางกรุงเทพ ฯ กําลังเตรียมนิทรรศการประจําปในวันที่ 8
ธันวาคม เหมือนกัน ซิสเตอรสตานีสลาส โบชนากไดฟนความจําถึงเหตุการณวันนั้นและไดบันทึก
ไววา “เชาวันนั้น เราขึ้นสามลอ แตละคันอัดแนนดวยขาวของที่จะไปแสดงในนิทรรศการ เราไปยัง
หองที่เตรียมไวใหเรา แลวเริ่มลงมือจัด เราประหลาดใจที่ไมเห็นโรงเรียนอื่นมาที่นั่นเลย สักพักหนึง่
เราก็ไดรับขาววา “ขอยกเลิกงานนิทรรศการ ทหารญี่ปุนบุกประเทศไทยแลว! เราอยูในภาวะ
สงคราม”
ในไมชา ซิสเตอรที่เชียงใหมก็ไดทราบวา ญี่ปุนไดประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ
แลว ผูที่มีสัญชาติอังกฤษ อเมริกาและฮอลันดา ไดรับคําแนะนําใหออกจากประเทศไทยทัน ที
เกือบจะทันทีทันใด สถานกงสุลอังกฤษถูกทิ้ง โรงเรียนและโรงพยาบาลภายใตความอํานวยการของ
คณะเพรสไบทีเรียนชาวอเมริกันถูกปด คนเหลานั้นหนีไปทางเชียงราย สามารถเขาไปในประเทศ
พมาซึ่งเปนดินแดนอยูในปกครองของอังกฤษ วันที่ 12 ธันวาคม ชาวตางประเทศเกือบทั้งหมดได
ออกนอกประเทศ ซิสเตอรเองก็ถูกเรงเราใหไปเร็วที่สุดที่จะทําได กอนตัดสินใจ คุณแมอุรสุลาได
ไปหาผูวาราชการ ฯ ถามทานวาจะใหความคุมครองแกซิสเตอรไดหรือไม ผูวา ฯ ก็แบบเดียวกับคน
อื่น มีแตความวิตกไมแนใจ ทุกอยางขึ้นอยูกับญี่ปุนและไมมีใครแนใจไดวาญี่ปุนจะทําอะไร มีเรื่อง
เลาขานการทารุณกรรมของทหารญี่ปุน เรื่องราวเหลานี้เปนจริงหรือไม ไมมีใครสามารถตอบได
แนนอน แตอนาคตของชาวตางชาติเปนสิ่งที่ไมแนนอนเกินกวาที่จะเสี่ยง
ในเวลานั้น มีซิสเตอรเพียงเจ็ดทานเทานั้นที่เรยีนาเชลี คือคุณแมอุรสุลา ซาเวจ ซึ่งเปนชาว
ไอริชแตถือหนังสือเดินทางอังกฤษ ซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต ชาวฝรั่งเศส ซิสเตอรสตานีสลาส
ชาวสโลวาเกีย ซิสเตอรชาลส โรเบิรตส ชาวอเมริกัน และซิสเตอรชาวฮอลันดาสามทานคือ ซิ
สเตอรมารเซลลีน เดอ นิจส ซิสเตอรเบนิกญา บีมังส ซิสเตอรชาญ มารี วาน เดอ อาลสท เนื่องจาก
ประเทศของซิสเตอรเหลานั้น เวลานี้พันพัวอยูในสงครามโลก จึงไมมีซิสเตอรคนใดในจํานวนนี้จะ
อยูอยางสบายใจได

แมไมมีใครดูเหมือนแนใจวาจะพบที่พักพิงที่ปลอดภัยไดที่ไหน เธอก็ไดรับคําแนะนําให
เดินทางไปทางเหนือเขาประเทศพมา ซึ่งยังอยูในการปกครองของอังกฤษ ภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง ซิ
สเตอรก็จัดแจงทําสิ่งที่สามารถจะทําไดใหสํานักของตนปลอดภัย จัดกระเปาเล็ก ๆ เพื่อเอาติดตัว
ขอใหคุณพอบุญชูเคลื่อนยายศีลมหาสนิทจากวัดนอยประจําสํานัก ใหคําแนะนําเปนครั้งสุดทายแก
พวกคนงานที่ยังอยู ตอนบายโมงซิสเตอรทุกคนก็พรอม ซิสเตอรเบนิกญาบันทึกในสมุดของเธอวา
“ดวยทองที่วางเปลา และหัวใจที่หอเหี่ยว เรากาวขึ้นรถบัสที่จะพาเราไปสงที่สถานีรถไฟ” บายโมง
ครึ่งซิสเตอรก็อยูบนรถไฟไปลําปาง จากที่นั่นซิสเตอรหวังจะไดพบรถขนสงที่จ ะพาเธอขาม
ชายแดนไปสูประเทศพมา
มีบราเดอรชาวสเปนจากโรงเรียนมงฟอรตไดรวมทางไปกับซิสเตอรเพื่อชวยคุมครองเธอ
ซึ่งเปนชาวตางชาติทั้งเจ็ด คน การเดินทางโดยรถไฟไมมีเหตุรายใด ๆ แมซิสเตอรจ ะมีความ
หวาดกลัวอยูในใจ แตเปนการเดินทางที่เชื่องชา หนทางเพียง 100 กิโลเมตรตองใชเวลาถึงครึ่งวัน 6
โมงเย็นซิสเตอรจึงมาถึงลําปาง ซึ่งไดรับการดูแลจากตํารวจ ซึ่งใหความมั่นใจวาจะออกเดินทาง
ตอไปไดในวันรุงขึ้น แมจะไมมีรถไฟจากลําปางไปเชียงราย แตก็อาจหารถบัสได แมจะหิวและ
เหนื่อย แตซิสเตอรก็โลงใจเมื่อไดฟงดังนี้ พวกเธอเชาหองพักสองหองในโรงแรมที่อยูใกลสถานี
รถไฟเพื่อพักในคืนนั้น เครื่องใชไมสอยในโรงแรมมีแทบไมพอใชสําหรับซิสเตอรทั้งเจ็ดคนและบ
ราเดอรสองทาน แตทุกคนก็ยินดีพัก ไมวาเปนที่ใดและปลอบใจกันและกัน เมื่อคิดวาวันรุงขึน้ เธอก็
จะอยูสุดทางเขาสูพมาและปลอดภัย
ตลอดคืน ซิสเตอรนอนไมคอยหลับ พวกเธอลุกขึ้นตั้งแตตีสี่ รอรถบัสที่สัญญาวาจะมารับ
เธอโดยไมรูวา คืนนั้นรถทั้งหมดถูกญี่ปุนสั่งใหบรรทุกทหารไป 6 โมงเชาแลวซิสเตอรทั้งหนาวทั้ง
หิว มีสัมภาระวางอยูรอบขาง ยังรอรถอยู ไมแนใจวาจะทําอยางไรตอไป แมชาวเมืองนั้นไมได
แสดงตัวเปนศัตรู แตก็ไมกลายื่นมือเขามาชวย ดวยเกรงวาความเดือดรอนในฐานชวยคนตางชาติจะ
ตกมาถึงตน
เจาของโรงแรมชาวจีนเห็นใจซิสเตอรในสภาพเชนนั้น ในที่สุดไดหารถมาคันหนึ่งเทียมมา
2 ตัวใหซิสเตอรเดินทางไป ดวยความทอแทสิ้นหวัง เธอขนของขึ้นรถมา แลวปนรถขึ้นไปนั่งบน
กองหีบหอเหลานั้นโดยมีที่เพียงเล็ก นอยเทาที่จะหาได เธอมองดูมาดว ยความอกสั่นขวัญแขวน
เพราะเธอไมเคยประสบเหตุการณแบบนี้ ในที่สุดซิสเตอรชาลส โรเบิรตส ก็ถูกเรงใหจัดการเพราะ
เธอมาจากครอบครัวชาวไร เธออายุนอยที่สุดและรางเล็กที่สุด เธอจึงเบียดตัวลงไปตรงที่วางที่จะลง
ไปได ควาบังเหียน คณะซิสเตอรจึงไดออกจากลําปาง ออกรถฝาหมอกอันเย็นเยือกในยามเชากอน
แดดขึ้น เธอนั่งเบียดกันไปตามเสนทางซึ่งซิสเตอรเบนิกญาเรียกวาเปนการ “หนีไปสูอียิปต”
ไมนานคณะซิสเตอรผูลี้ภัยก็รูวา รถมาคันนี้จะไมมีทางถึงเชียงรายและชายแดนพมา ทั้งจะ
อยูในลําปางก็ไมได เพราะมีทหารญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปนอันตรายยิ่งขึ้นทุกขณะ ในที่สุด คุณ
แมอุรสุลา ซาเวจ จึงบอกใหซิสเตอรชาลสขับรถมามุงไปยังสํานักคาทอลิกลําปางซึ่งเปนที่รูจักกัน

ในยานนั้น ที่นั่น เปนบานวางหลังเล็ก ๆ ซึ่งจะมีบาทหลวงมาประกอบพิธีมิสซาเปน ครั้งคราว
ชาวบานมีฐานะยากจน แตก็ตอนรับคณะซิสเตอรดวยน้ําใจไมตรี รีบหาอาหารมาใหรับประทาน
ตามมีตามเกิด สวนบราเดอรสองทานที่ตามมาดูแลซิสเตอรก็กลับไปที่ตัวเมือง พยายามหารถมาให
ซิสเตอรร ออยูสองสามชั่ว โมงดว ยใจกระสับกระสาย เกรงวาจะเกิดเหตุรายแกบราเดอรผูชว ย
คุมครองเธอ เกือบ 10 โมง บราเดอรจึงกลับมาพรอมกับรถบัสคนหนึ่งมาพาเธอไปเชียงราย
เปนการเดินทางที่ยาวนานและทุลักทุเล ตองหยุดใหตํารวจตรวจตลอดทางที่ผานมา เปด
กระเปาออกตรวจ ซักถามและตรวจเอกสารประจําตัว 6 โมงเย็น ทองฟามืด ในที่สุดซิสเตอรก็มาถึง
เชียงราย ชาเกินไปที่จะเดินทางตอทั้งที่อีกไมกี่ไมลก็เขาเขตพมา ซิสเตอรตองคางแรมอยางลําบาก
อีกครั้งหนึ่งดวยความกังวลกลัวทหารญี่ปุน กังวลเรื่องการอนุญาตขามเขตแดน และที่กังวลเสมอคือ
จะหายานพาหนะเขาประเทศนั้นไดอยางไร แตตอนเชาก็ไดพบเจาหนาที่ใจดี อนุญาตใหเธอไปได
พรอมกับมีรถบัสคันหนึ่งสัญญาจะมารับเธอตอน 10 โมง แตบราเดอรทั้งสองไมไดรับอนุญาตให
ไปดวย ซิสเตอรไดรับคํายืนยันวาตํารวจจะรวมทางไปดวยเพื่อรักษาความปลอดภัยให ความหวังดู
ใกลจะเปนจริงแลว
รถบัสมาตามสัญญา หนาตางรถมีผาบังปองกันคนขางนอกไมใหเห็นซิสเตอร พอกําลังจะ
ออกรถ ผูวาราชการก็ปรากฏตัวพรอมกับขาวที่นาตกใจโทรเลขเพิ่งมาถึงผูวา ฯ แจงวาชายแดนปด!
ความหวังสุด ทายที่จ ะไดเขาประเทศพมาหมดไป ขณะที่ซิสเตอรนั่งเบียดกันอยูมองดูร ถที่ไร
ประโยชน ก็มีคําสั่งอีกฉบับหนึ่งแจงวา เธอตองออกไปจากตัวเมืองทันที นี่เปนคําสั่งที่ไมนาทําได
ซิสเตอรเบนิกญาไดบันทึกไววา “อาว! จะไปไหน จะไปยังไง”
ไมกี่น าที ป ญ หาที่ไม นาเป น ไปไดก็ค ลี่ค ลาย ชายหนุมคนหนึ่ง ซึ่งเปน ศิษ ยเก าของ
โรงเรียนบราเดอรที่กรุงเทพ ฯ ใหความมั่นใจแกซิสเตอรวา มีทางพาซิสเตอรไปได เมื่อเห็นซิสเตอร
สงสัย ชายหนุมคนนั้นจึงอธิบายวา เขาเปนนองชายผูวา ฯ จึงมีทางชวยไดบาง และพี่สาวของเขาก็
เปนครูอยูที่มาแตรเดอี ทําใหซิสเตอรรูสึกชอบพอเขาทันที
รถโดยสารหลายคันจอดอยูตามถนน แตคนขับแตละคนบอกวา เขาถูกสั่งใหขนทหารญี่ปนุ
ศิษยเกาผูรักโรงเรียนไมพอใจคําตอบ ตอไปนี้คือเหตุการณที่เกิดขึ้นตามที่ซิสเตอรเบนิกญาเขียนเลา
ไว:
เขาเดินเขาไปหาคนขับรถ สั่งวา “กลับรถ! พาซิสเตอรไปลําปาง!”
“ไมครับ ผมตองขับใหทหาร!”
เขาเดินไปหาคนขับรถคันที่ 2 ก็ไดรับคําตอบแบบเดียวกัน
“ไมใหรับทหาร! รับซิสเตอรเหลานี้ไป!”
“ผมไมมีน้ํามันรถ”
“ไปซื้อสิ!”
“ผมไมมีเงิน”

ชายหนุมโกรธจัด ตรงเขาเตะคนขับรถ “นับ 1 ถึง 3 ถาไมไป ก็ไป
ติดตะรางเถอะ!”
คนขับรถไมตองการติดตะราง จึงเตรียมออกรถ...
รถคันนั้นไมใหญนัก คนขึ้นไปก็เต็มคัน มีตํารวจคนหนึ่ง ทหารเกาคน ซิสเตอรเจ็ดคน บรา
เดอรสองคน และคนไทยอีกหลายคน หลังจากเดินทางไปสบาย ๆ สักชั่วโมง รถก็เลี้ยวออกนอก
เสนทางและหยุดที่ฉางขาวแหงหนึ่ง “ทุกคนลงมาใหหมด” แลวก็มีคนขนขาวสาร 30 กระสอบ
บรรทุกรถ จะมีที่พอหรือ? ผูโดยสารอยากรู แตไมชาก็พบคําตอบ กระสอบขาวสารเอาที่ไปหมด
ผูโดยสารจะตองเบียดกันเทาที่จะทําได ขดตัวอยูขางกระสอบหรือนั่งบนกระสอบ คอยระวังไมให
ศีรษะกระแทกหลังคารถ... รถควรจะวิ่งไดเรีย บ หากแตมันไมคอยจะเปนเชน นั้นบนถนนของ
เมืองไทย
ตามปกติการเดินทางกลับลําปางจะทําไดใน 1 วัน แตเนื่องจากถูกบังคับใหหยุดตรวจ และ
รถแลนชา จนกระทั่งบายเพิ่งไปไดเพียง 1 ใน 3 ของเสนทาง บายจัดตองหยุดหาซื้ออาหาร
รับประทาน แตทั้งที่หิวก็รับประทานไมลง ซิสเตอรเบนิกญาเขียนไววา “รานอาหารจีนแมจะเรียก
อยางนั้น แตเมื่อมองดูแลวโรงวัวยังนาดูกวา” ในที่สุดซิสเตอรก็ซื้อขนมปงไดแถวหนึ่งและไกยาง
ตัวหนึ่งในราคาที่แพงมาก ทั้งที่เหน็ดเหนื่อย ออนแรง ซิสเตอรก็ไดรับความใจดีจากคนขับซึ่งดู
เหมือนไมรีบรอนที่จะออกรถ... “เขากินไป คุยไป หัวเราะไป ราวกับวาเขาเปนผูดูแลฟาและดิน” ซิ
สเตอรเบนิกญาเขียนไว
ตอนเที่ยงคืน รถก็หยุดอีก ซิสเตอรรูสึกยินดีเพราะเธอจะไดเหยียดแขงเหยียดขา ไดหายใจ
อากาศสดชื่นยามดึกไดสบายซึ่งตางจากอากาศอุดอูในรถ และสูดละอองฝุนจากกระสอบขาวซึ่งอยู
รอบตัว ในที่สุด ตอนตี 3 รถก็มาถึงลําปาง คนขับหยุดรถที่ตูโทรศัพทเพื่อถามวา เขาจะทําอยางไร
กับ “คนตางชาติทั้งเจ็ด” ตามที่เขาเรียกซิสเตอร แตเจานายของคนขับรถก็ไมรูวาจะทําอยางไร ซิ
สเตอรจึงบอกเขาใหไปสงที่สํานักคาทอลิก คนขับรถก็ตกลงดวยความยินดี
แมจะถูกปลุกยามดึก คริสตชนที่อยูรอบ ๆ สํานักคาทอลิกยานนั้นก็ยินดีชวยเหลือ จัดแจง
เปดบานใหซิสเตอร บานนี้มีพื้นที่แคบ ๆ เครื่องเรือนก็มีเพียงเตียงกับมายาว 2 ตัว ที่เหลือนอกนั้น
ตองอาศัยนอนบนพื้น วันรุงขึ้น เมื่อซิสเตอรไปรายงานตัวที่สถานีตํารวจ ก็พบเจาหนาที่คนไทย
กุลีกุจอชวยเหลือ เมื่อซิสเตอรขอกลับไปเชียงใหมก็ไดคําตอบทันทีวา “ไดครับ ไมขัดของ” เจา หนาที่ตํารวจชั้นผูใหญยังบอกวา “กลับไปบานของทานดวยความสุขเถิด ไมควรจะตองจากมาเลย”
บายโมงครึ่ง ซิสเตอรทั้งหมดอยูบนรถไฟไปเชียงใหม 6 โมงเย็นก็ถึง วันนั้นเปนวันที่ 15
ธันวาคม ซิสเตอรจากไปไมถึง 3 วัน แตประสบการณนี้จะคงอยูในใจชั่วชีวิต
การกลับมาของซิสเตอรไดรับการตอนรับทั้งดว ยความยินดีและสับสน คนแรกที่พบที่
สถานีร ถไฟคือคุ ณ ครูชุมแสง ครูเกาแกข องโรงเรียนซึ่งมาที่ สถานีร ถไฟรอรถทุก ขบวนดว ย

ความหวังวาซิสเตอรจะกลับมา นอกนั้นไมมีใครอื่นคิดวาซิสเตอรจะกลับมา ซิสเตอรเบนิกญาเลาวา
“ทองฟาเกือบมืดแลว ขณะที่เรานั่งรถเขาประตูโรงเรียน ผูคนในโรงเรียนรองลั่น กระโดดโลดเตน
ทําใหเราพลอยตื่นเตนไปดวย แลวคุณพอหลายทานก็มา ทานแทบไมเชื่อเมื่อมีคนไปแจงขาวแก
ทาน” สําหรับซิสเตอรเอง การไดกลับมาคราวนี้แทบไมนาเชื่อ เธอไดอําลาทุกอยางแลว อาจจะจาก
ไปชั่วชีวิต แตชั่วไมกี่วันเธอก็ไดกลับมาที่คอนแวนตนี้อีก
แตพอเปดประตูก็มีความประหลาดใจอีกอยางหนึ่งรออยู บานทั้งหลังวางเปลา ไมมีขาว
ของอะไรเลย เครื่องเรือนก็ไมมี ตูก็วาง คุณพอบุญชูอธิบายอยางออกตัววา ซิสเตอรขอรองทานให
ดูแลบานใหปลอดภัย ทานรูสึกวาของทุกอยางถาอยูในมือทานจะปลอดภัยกวาอยูในมือของญี่ปุน
แมเสบียงอาหารที่มีอยูเล็กนอยก็ถูกเอาไปใช เปดไกก็ถูกฆากินหมด “เราไมมีอะไรเลย แมขาว
สักเม็ดก็ไมมีใหเราไดกินอยางเรงดวน ไมมีอะไรเลยนอกจากตูวาง ๆ” ซิสเตอรเบนิกญาไดบันทึก
ไวอยางเคือง ๆ
ไมนาน ซิสเตอรเบนิกญายิ่งเคืองจัด คืนกอนที่ซิสเตอรทั้งหลายจะตองจากบานไป ซิ
สเตอรเบนิกญาไดเอาเสบียงอาหารเชน นมกระปอง แยม เนย ฯลฯ ใสถังใบใหญไปฝงไวในเลาไก
เธอใหเหตุผลวา ไมรูวาเธอจะไดกลับมาเมื่อไร เมื่อกลับมาไดก็จะมีเสบียงอาหารเหลานี้ประทังชีวิต
เธอจึงตัดสินใจใหเสบียงเหลานั้นพนมือญี่ปุน มันเปนงานหนักสําหรับเธอที่ตองขุดหลุมเล็ก ๆ หลุม
หนึ่ง กลิ้งถังเสบียงใสในหลุม แลวเอาดินกลบเอาของที่ไมใชสุมทับไมใหใครรูเห็น
เธอถือวา “ยิ่งลับเทาไร ก็ยิ่งปลอดภัย” แตกอนเธอจะจากไป เธอแจงใหคุณพอบุญชูทราบ
ดวยความไวใจ และขออยาใหเคลื่อนยายสิ่งใด จนกวาจะ “แนใจจริง ๆ” วาซิสเตอรจะไมกลับมา
แตคุณพอบุญชูกลัวขาวลือที่วา ญี่ปุนตั้งใจจะมายึดเรยีนาเชลี ทานจึงขนยายทุกอยางไปหมด ทิ้งให
ซิสเตอรเบนิกญาหมดหวังที่จะใชเสบียงเหลานั้น สัปดาหตอมาจึงเปนชวงเวลาที่ตองขนของกลับ
มาแตงบานใหม เครื่องเรือนและอาหารบางอยางก็ถูกยกใหคนยากจนไป การไปนํากลับมาจึงเปน
เรื่องยาก
ซิสเตอรอยูอยางสงบ ๆ ไดประมาณ 2 วัน ก็เริ่มมีทหารญี่ปุนมา มีทหารกลุมหนึ่งถือปน
จองมาที่ซิสเตอร เขามาสํารวจบาน วัดระยะ คํานวณ และประเมินตัวอาคาร กะการเอามาใชใหเปน
ประโยชนแกตน ทั้งที่คุณแมอุรสุลาไดบอกญี่ปุนวา โรงเรียนนี้ไดมอบใหรัฐบาลไทยใช ขอกําหนด
ตอไปของญี่ปุนคือ ตองการรูสัญชาติของซิสเตอรทั้งหลายวาสังกัดประเทศใดบาง ซิสเตอรชาลส
โรเบริตสเปนชาวอเมริกันคนเดียว เปนคนแรกที่ตกเปนเปา ในฐานะพลเมืองฝายศัตรู เธอตองถูก
แยกตัวไปจากชาวคณะอุรสุลินซึ่งถูกหามไมใหติดตอกับเธอ หองพยาบาลสําหรับใหคนปวยพักซึ่ง
อยูใ นตึกใหมก ลายเปนที่คุมขังเธอ แตไมน านซิสเตอรชาลสก็มีเพื่อนนัก โทษ คือซิสเตอรชาว
ฮอลันดาสามทานมารับชะตากรรมแบบเดียวกัน กรณีของคุณแมอุรสุลาเทานั้นที่ยังตองพิจารณา
คุณแมอุรสุลาถือสัญชาติไอริช จึงไมใชฝายศัตรู เพราะสาธารณรัฐไอรแลนดประกาศตัวเปนกลาง ซิ

สเตอรเบนิกญาบันทึกอยางหัวเสียวา “แตที่เชียงใหมไมรูวาประเทศไอรแลนดนั้นมีอยู” ทั้งที่คุณแม
อุรสุลาคัดคาน แตทานก็ยังถูกจับขังในฐานถือสัญชาติอังกฤษ
เวลานั้นคณะอุรสุลินจึงถูกแบงเปน “นักโทษ” (ซิสเตอรหาทาน) และ“อิสระ” (สองทาน
คือซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต และซิสเตอรสตานีสลาสโบชนาก) ในกรณีนี้จึงดูเหมาะสมที่จะเอา
“นักโทษ” ไวที่ตึกเกา และใหเอาพวก “อิสระ” อยูที่ตึกใหม ที่คุมขังถูกเฝาอยางเขมงวด มีทหาร
ญี่ปุน เฝายามทั้งกลางวันกลางคืน ซิสเตอรคนหนึ่งตั้งขอสังเกตวา ทหารยามมีจํานวนมากกวา
นักโทษเสียอีก
แมสถานการณจะเปนเชนนี้ โรงเรียนก็เปดทําการสอนโดยมีซิสเตอรแบรนาเด็ตทําหนาที่
“ทายเรือ” และซิสเตอรสตานีสลาสเปน “นายเรือ” เปนครั้งแรก ฝายนักโทษทั้งหา ซิสเตอรเบ
นิกญาเปนคนที่ทนไมไหวมากที่สุดเพราะเธอตองถูกแยกไปไมเพียงแตจากหองครัวเทานั้น ยังถูก
แยกไปจากหองซักและจากสวนดวย เธอมีอารมณหงุดหงิดที่ถูกบังคับใหฟงเสียงไกกระตากโดยไม
สามารถออกไปเก็บไข ใกลถึงคริสตมาส ซิสเตอรเบนิกญาตั้งใจวา เทศกาลนี้ไมนาจะผานไปโดย
ไมมีอะไรพิเศษ แตจะทําอะไรไดเลา? นิสัยเปนคนชอบทําครัวก็ถูกขัดขวาง ทุกสิ่งที่เธอตองการอยู
ในครัว และครัวก็เปนเขตตองหาม แตซิสเตอรเบนิกญาไมยอมแพงาย ๆ เธอเขียนรายงานสิ่งที่เธอ
ตองการทําคุกกี้สําหรับคริสตมาสและออนวอนยามคนหนึ่งใหเอารายการนี้ไปที่ครัวและเอาสิ่งที่
เธอตองการกลับมา ทุกคนประหลาดใจที่ยามคนนั้นยอมทําให ไดนําเอาเครื่องปรุงตาง ๆ ที่ซิสเตอร
ตองการ แลวเอาคุกกี้ที่ปรุงทําแลวกลับไปใหที่ครัวอบใหสุก
นี่เปนเครื่องหมายแสดงเทศกาลคริสตมาสอยางหนึ่งที่ “นักโทษ” ไดรับอนุญาตใหทํา แต
การขอประกอบพิธีมิสซาที่ซิสเตอรจะไดรวมพิธีดวยกันไมไดรับอนุญาต ของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ
เชนสบู ยาสีฟน บัตรอวยพร ซิสเตอร “อิสระ” สงไปใหซิสเตอร “นักโทษ” ได นอกจากนั้นก็ทํา
อะไรไมได หลายวันตอมา มีขาวลือวาฝายศัตรูของญี่ปุนจะถูกสงไปเขาคายกักกันในกรุงเทพฯ แต
ยังไมมีคําสั่งเปนทางการ กระทั่งถึงวันคริสตมาส ซิสเตอรจึงถูกสั่งใหออกจากเชียงใหมเวลา 8 โมง
เชาวันรุงขึ้น บายวันคริสตมาสจึงเปนเวลาเก็บของ เปนเวลาเดียวเทานั้นที่ซิสเตอรทั้งสองกลุมไดรับ
อนุญาตใหพูดกันได พอ 5 โมงเย็น ตํารวจนายหนึ่งก็มาบอกขาววาญี่ปุนเปลี่ยนคําสั่ง รถบรรทุกคัน
หนึ่งจะมารับซิสเตอรไปใน 10 นาที... ชั่ว ครูนั้นคุณแมอุรสุลาสามารถโปรดศีลมหาสนิทแกซิ
สเตอรกอนที่ทหารญี่ปุนทาทางรีบรอนคนหนึ่งและตํารวจไทยคนหนึ่งมาเตือนใหซิสเตอรไป ชั่ว
เวลาที่นากลัวนี้ ซิสเตอรเบนิกญาเขียนบรรยายไวอยางเห็นภาพวา:
รถบัสแลนกระหึ่มมา ทันใดทหารญี่ปุนคนหนึ่งมาอยูตรงหนาเรา มีปนและติดหอกปลาย
ปนดวย ราวกับวาจะมาคุมพวกโจร เขาตรวจทุกอยางจนทั่วแลวก็ตะโกนลั่น ไมมใี ครเขาใจ
แตเราเขาใจวาเราตองออกไป ไมมีใครกลาวลากันเพราะทุกอยางเกิดขึ้นอยางรวดเร็วไมมี

เวลาจะบอกกลาวกัน เราออกไป ทหารญี่ปุนถือดาบปลายปนขวางเราไวจากคุณแมอุรสุลา
เปนภาพที่นากลัวมาก
ซิสเตอรไมใชคนกลุมเดียวเทานั้นที่ถูกคุมตัวมา ตามทาง รถหยุดหลายครั้งเพื่อเอาตัวชาว
อังกฤษขึ้นมาทั้งที่ยังแตงตัวไมเสร็จ คนเหลานี้ถูกบังคับใหออกจากบานโดยไมคาดคิด
ที่สถานีรถไฟ ทุกคนถูกสั่งใหลงจากรถบรรทุก โดยใหทิ้งสัมภาระไวไมมีรถไฟเขากรุงเทพ
ฯ จนกวาจะถึงรุงเชา ซิสเตอรก็รอนใจไมรูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นแกตนในชวงคืนนั้น ความหวาดกลัว
ที่รายแรงที่สุดคือกลัวตองอยูในคุก แตก็เลิกคิดไดเมื่อเธอถูกนําไปยังบานเล็ก ๆ หลังหนึ่งใกลสถานี
รถไฟ หองเดียวมี2 เตียงและมอบเครื่องอาบน้ําใหซิสเตอร อีกหองหนึ่งโลงไมมีอะไร เปนหองให
ชาวอังกฤษอยู
คนใชคนหนึ่งของชาวอังกฤษที่แอบตามมา รูวาเจานายถูกขังอยูที่ไหนจึงสามารถนําอาหาร
รอน ๆ จากซิสเตอรสองทานที่เรยีนาเชลีมาใหพวกนักโทษได ตํารวจไทยผูนําอาหารมาใหรูสึกไม
สบายใจและหดหูใจที่ไดเห็นทหารญี่ปุนแสดงกิริยาหยาบคายตอนักโทษ “ผมหวังวาทานเขาใจนะ
ครับ” เขากลาว “วิธีที่เขาทําตอทานนั้นไมใชวิธีที่เราจะทํา แตพวกญี่ปุนบังคับเรา” คําขออภัยของ
เขา แมไมอาจชวยเปลี่ยนแปลงอะไรได นักโทษก็รูสึกจับใจ ชวยปลอบประโลมที่ไดรูวา ไมใชทุก
คนที่คิดรายตอนักโทษเหลานี้
เชารุงขึ้น 10.00 น. ตรงตามเวลา นักโทษถูกขานชื่อเรียกขึ้นรถชั้นสามไปกรุงเทพ ฯ มี
ตํารวจไทยสี่คน “คุม” ไปดวย ตํารวจเหลานั้นนอนหลับมากกวาซิสเตอร การควบคุมจึงไมแนน
หนา 22 ชั่วโมงรถจึงมาถึงสถานีกรุงเทพ ฯ ที่นั่น ทุกคนตองรออยางไมมีกําหนดเวลาตอไปอีก ดู
เหมือนไมมีใ ครรูวาอะไรจะเกิด ขึ้น แกต น ตอจากนั้น ชาวอังกฤษถูก น้ําขึ้น รถไปยังคายกัก กัน
นักโทษซึ่งเปนอาคารหลังหนึ่งของมหาวิทยาลัย สวนซิสเตอรยังนั่งรออยู ในที่สุดก็ทราบวาเธอตอง
ไปสถานีตํารวจ อีกหลายชั่วโมง เธอนั่งบนมายาวรอเวลาที่จะรูชะตากรรมของตน กระทั่งในที่สุด
หลังจากเจาหนาที่ถกเถียงกันอยูนาน ซิสเตอรจึงทราบวาเธอจะถูกกักตัวอยูที่สํานักของเธอ เมื่อมี
การทําตามขั้นตอนทางการอีกหลายอยางแลว ซิสเตอรก็ถูกนําขึ้นรถ มีทหารหลายคนคุมเธอไปสง
ที่มาแตรเดอี
โชคดีที่เหตุการณเปนเชนนี้ เพราะคุณแมราฟาแอลไดจัดการตามชั้นเชิงการเจรจาตอรอง
ของทาน พอทานทราบวาพลเมืองของประเทศคูสงครามตองถูกสอบชื่อเสียงและถูกคุมตัว ทานก็
รีบไปหาเจาหนาที่ฝายไทย ขอรองใหซิสเตอรนักโทษไดรับอนุญาตใหอยูที่มาแตรเดอีซึ่งทานจะขอ
รับผิดชอบเต็มที่สําหรับซิสเตอรเหลานี้ ซิสเตอรจ ะถือตามกฎที่ใหปฏิบัติทุกอยาง เชน ไมยุง
เกี่ยวกับการเมือง ไมใชโทรศัพท ไมเขียนจดหมาย ไมออกนอกสถานที่ควบคุม ตัวคุณแมราฟาแอ
ลเองจะเปน ผูดูแลซิสเตอรเหลานี้อยางแนนหนา ในเวลาตอมาซิสเตอรเบทรีส แฮนซันไดเขีย น
บรรยายทาทีที่คุณแมกลาวยกยอและทําใหเจาหนาที่พอใจ ทานจึงไดรับอนุญาตตามคําขอ ดังนั้น

ตลอดเวลาที่ยังมีสงคราม ชาวคณะอุรสุลินจึงไมถูกนําไปอยูที่คายกักกัน สวนนักบวชคณะอื่นถูก
บังคับใหออกจากสํานักของตน และถูกควบคุมอยูตลอดเวลา 3 ป
วันที่ 1 มกราคม 1942 ที่มาแตรเดอีมีซิสเตอร 15 ทานไดรวมพิธีขึ้นปใหม กลาวคําอวยพร
แกกัน ที่เรยีนาเชลีมีซิสเตอรเพียงสองทานคือซิสเตอรแบรนาเด็ตและซิสเตอรสตานีสลาส แตในไม
ชาซิสเตอรเทเรซา ซิโตและซิสเตอรออกัสติน แจคซิน กําลังจะไปอยูเชียงใหม เพื่อชวยเรยีนาเชลีที่
มีจํานวนซิสเตอรลดลง ดวยพระญาณสอดสองของพระผูเปนเจา ทั้งสองสํานักไดรับความคุมครอง
ใหปลอดภัย ทั้งที่มีการคุกคามจากญี่ปุนหลายครั้ง แตญี่ปุนก็ยึดเอามาแตรเดอีไมสําเร็จ บางวันมีการ
โตตอบกันถึง 2-3 ครั้ง แตก็จบลงโดยฝายมาแตรเดอีไดประโยชน การที่ซิสเตอรหลายทานตอง
อพยพหนีภัยจากเชียงใหมอยางลําบากและนาตกใจ ซึ่งอาจจะจบลงดวยโศกนาฏกรรม ก็กลับลงเอย
ดวยความปลอดภัย ซิสเตอรเหลานี้ไดอยูรวมกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแลวก็ไมอาจนับวาถูกคุมขังแต
อยางใด ดวยวิธีใดก็ตามที่ซิสเตอรสามารถทําได ทั้งที่อาจจะมีขอจํากัด คณะอุรสุลินก็ยังตั้งใจให
โรงเรียนทั้งสองแหงดําเนินงานตอไป
ตอมาในปนั้น เมื่ออเมริกาและรัฐบาลไทยเตรียมการสงตัวชาวอเมริกันกลับประเทศ ซิ
สเตอรชาวอเมริกันทั้งสามไมยอมกลับ ตามที่ปรากฏในเอกสารของกองการตางประเทศมีวา “ชาว
อเมริกันทั้งหมดในกรุงเทพ ฯ เวนแตนักบวชสตรี 3-4 ทาน (ซึ่งเลือกที่จะอยูในประเทศไทยตอไป)
ลวนถูกสงตัวกลับอเมริกา” การตัดสินใจของซิสเตอรชาวอเมริกันเปนการตัดสินใจของตนเอง
ทั้งหมด คนเหลานั้นเขามาประเทศไทยเพื่อทํางานที่ตนศรัทธาเชื่อมั่น งานนั้นยังคงอยู และตราบ
เทาที่งานนั้นยังคงอยู บุคคลเหลานี้ก็จะอยูเพื่อดําเนินงานสืบสานตอไป

