1

ประวัติของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
1820-1910

โดย
มากาเร็ตตา บี.แวลส์

กองคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
14 ถนนประมวญ, พระนคร
1963

2

The Story of Florence Nightingale
1820 - 1910

By
MARGARETTA B.WELLS

Office of Christian Education and Literature,
of the Church of Christ in Thailand.
14 Pramuan Road, Bangkok, Thailand.
1963

3

เพือ่ เป็ นอนุสรณ์ แด่
คุณแม่ เอสเตอร์ ประทีปะเสน
1843-1928 (พ.ศ. 2386-2471)

นางพยาบาลและผดุงครรภ์ ประกาศนียบัตรคนแรก
ของประเทศไทย

ในงานฉลองครบรอบหนึ่งร้ อยปี ของ
การสถาปนาสภากาชาด

4

To the memory of
Mae Esther Pradipasena,
1843 -1928 (B.E. 2386 - 2471)

the first trained midwife and nurse
in the Kingdom of Siam, now Thailand.

In celebration of the centenary of the
founding of the Red Cross Society.

5

The Story of Florence

ประวัติของฟลอเรนซ์ ไน

Nightingale

ติงเกล

Florence Nightingale, one of the most famous
women in the world, was born in Florence, Italy, 12th
of May 1820. Her father and mother were wealthy
upper class English people. The wars in Europe were
over and many English people were enjoying travel
away from the fog and cold of England. Mr. and
Mrs. Nightingale had gone to Florence, Italy. Here
their second daughter was born and they named her
Florence after the beautiful city of art and culture
that they loved.

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล, สตรี เรื องนามยิง่ ของโลก
ผูห้ นึ่ง เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ ในประเทศอิตาลี
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 1820 บิดามารดาเป็ น
คนมัง่ คัง่ เป็ นพวกผูด้ ีชาวอังกฤษ สงครามใน
ทวีปยุโรปสงบลงแล้ว ชาวอังกฤษจานวนมาก
จึงชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหลบหมอกและ
อากาศหนาวของประเทศอังกฤษ มร. และมิส
ซิสไนติงเกลได้ไปเมืองฟลอเรนซ์, ประเทศ
อิตาลี บุตรสาวคนที่สองของเขาเกิดที่เมืองนี้
และได้ต้ งั ชื่อว่า ฟลอเรนซ์ ตามชื่อเมืองที่มี
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างงดงามที่เขานิยม
ฟลอเรนซ์ มีพี่สาวออยูค่ นหนึ่งชื่อปาร์ เธโนปี
ชื่อนี้ก็เป็ นชื่ อกรี กของเมืองเนเปิ ลแห่งประเทศ
อิตาลีที่เขาเกิด ครอบครัวและมิตรสหายเรี ยก
เขาว่า ปาร์ เธ
วิลเลียม เอดเวิร์ด ไนติงเกลเป็ นคนร่ ารวยมาก
เขาได้รับมรดกก้อนใหญ่จากลุง และมรดกนี้จะ
ตกทอดไปยังบุตรชาย ถ้าเขาไม่มีบุตรชาย เงิน
จานวนนี้ก็จะได้แก่นอ้ งสาวและบุตรชายของ
น้องสาว นอกจากนั้นเขามีเงิน

Florence had one older sister named Parthenope.
This was a Greek name for the city of Naples, Italy,
where she was born. The family always called her
Parthe.
William Edward Nightingale was very rich. He
received a large fortune from his uncle. This fortune
could only go to a son. If Mr. Nightingale had no
son, the money would go to his sister and to her son.
He also had much money that could go to his
daughters and his wife.
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The Nightingales had two beautiful homes in the
country. One was called Lea Hurst. They spent the
summer there. The other was called Embley Park and
they lived there the rest of the time. They went to
London twice a year during the spring and autumn.
Florence was a pretty child. She was slim and
graceful with thick reddish gold hair and grey eyes.
Everyone called her Flo. Parthe was graceful too and
had brown hair and brown eyes. They had lots of
cousins so there were children to play with
everywhere they went. They never did have a
brother. Flo’s special friends were an older cousin
named Marianne and a younger cousin named
Hilary.

Florence’s mother was very beautiful. She was an
expert housekeeper and conducted a beautiful home.
She directed many servants and kept them busy. Her
daughters had to learn to supervise a house, learn to
cook, sew and embroider. They especially had to
learn to make broth, gruels and jellies suitable for
sick people. They took an interest in the families and
children of their servants and tenant farmers. Mrs.
Nightingale knew at once if anyone was ill. She went
herself to see them, taking special food and new
clothes and blankets if they were needed. She took
her daughters with her so they would learn to be
responsible for those dependent on them. Sick people

ส่ วนตัวจานวนมากที่จะตกทอดไปยังบุตรสาว
และภริ ยาของเขา
ตระกูลไนติงเกลมีบา้ นสวยงามอยูส่ องแห่งใน
ชนบท แห่งแรกเรี ยกว่า ลีเฮิสท์ เป็ นบ้านพักใน
ฤดูร้อน ส่ วนอีกแห่งหนึ่งเรี ยกเอมบลีปาร์ ค เขา
อาศัยอยูแ่ ห่งนี้ในฤดูอื่น เขาไปกรุ งลอนดอนปี
ละสองครั้ง
คือในระหว่างฤดูใบไม้ผลิและ
ใบไม้ร่วง
ฟลอเรนซ์เป็ นเด็กน่าเอ็นดู เขามีร่างเล็กบาง
และงามชดช้อย มีผมสี ทองแดงและตาสี เทา ทุก
คนเรี ยกเขาว่าโฟลปาร์ เธก็มีร่างงามชดช้อย
เหมือนกัน ผมและนัยน์ตาสี น้ าตาล เขามี
ลูกพี่ลูกน้องหลายคน ฉะนั้นเขาจึงมีเพื่อนเล่น
ทุกแห่งที่ได้ไป เขาไม่มีนอ้ งชาย เพื่อนพิเศษ
ของโฟลจึงเป็ นลูกพี่ลูกน้องสองคนชื่อมาริ แอน
และฮิลลารี่
คนหนึ่งแก่กว่าและอีกคนหนึ่ง
อ่อนกว่า
มารดาของฟลอเรนซ์เป็ นคนงามมาก เขาเป็ น
แม่บา้ นที่ชานาญ ฉะนั้นจึงปฏิบตั ิหน้าที่แม่บา้ น
ได้อย่างน่าชม เขามีคนใช้หลายคน และก็ให้ทุก
คนมีงานทาอยูเ่ รื่ อย ๆ ส่ วนบุตรสาวก็เรี ยนวิธี
ควบคุมดูแลบ้านเรื อน, ปรุ งอาหาร, เย็บผ้าและ
ปั กผ้า บุตรจะต้องหัดปรุ งน้ าซุ บ, ต้มข้าว และ
ทาวุน้ อันเหมาะสาหรับคนป่ วยเขาสนใจใน
ครอบครัวและลูก ๆ ของคนใช้และพวกที่เช่า
นา มิสซิสไนติงเกลรู้ได้ทนั ที หากว่าใครป่ วย
เขาจะต้องไปเยีย่ มคนป่ วยด้วยตนเอง จะนา
อาหารพิเศษ, เสื้ อผ้าใหม่ ๆ ผ้าห่มนอนไปให้ถา้
เห็นว่าขาดแคลน เธอได้นาบุตรสาวไปด้วย
7

felt better right away when Florence came to see
them. When she was home, Florence played with her
dolls and bandaged them up as if they had broken
bones.

Mr. Nightingale liked to live in the country. He
looked after his many farms but he liked best to
teach his two daughters. He was very well educated
himself, having attended Cambridge University.

The girls had a governess when they were little but
Mr. Nightingale could not find anyone educated
enough for them when they were older. When Parthe
was 13 and Flo 12, Mr. Nightingalge decided to
teach them himself. He taught them Greek, Latin,
German, French, Italian, history and philosophy. The
girls had a tutor for music and drawing. They had to
work very hard at their lessons. Flo loved to study
but Parthe did not. After two years Parthe did not
work so hard yet she was jealous because Flo spent
so much time with their father and became his
favorite.

Mr. and Mrs. Nightingale entertained many famous
people. It seemed as if there was a party every night.
Mrs. Nightingale wore beautiful clothes from Paris.
As her daughters grew up they too had beautiful
dresses to wear. The Prime Minister was one of their
special friends who came often to visit.

เพื่อให้เขาเรี ยนรู ้จกั รับผิดชอบต่อบุคคลที่ตอ้ ง
พึ่งพาอาศัยเขา คนป่ วยเมื่อเห็นฟลอเรนซ์มา
เยีย่ มก็ทุเลาทันที เมื่ออยูท่ ี่บา้ น ฟลอเรนซ์เล่น
ตุก๊ ตาและเอาผ้าพันแผลพันตุ๊กตาเล่นเสมือน
กับว่าตุก๊ ตากระดูกหัก
มร. ไนติงเกล ชอบไปพักอยูใ่ นชนบท เขาต้อง
ควบคุมดูแลที่นาหลายแห่ง แต่เขาชอบอบรม
สั่งสอนบุตรสาวทั้งสองมากที่สุด ตัวเขาเอง
ได้รับการศึกษาดีเพราะได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
แคมบริ ดจ์
เด็กสองคนนี้มีครู สอนประจาในครอบครัว
ขณะยังเยาว์ ครั้นเมื่อเติบโตขึ้น มร. ไนติงเกล
ไม่สามารถที่จะหาคนที่มีการศึกษาพอที่จะมา
อบรมเขาได้ เมื่อปาร์ เธอายุได้ 13 ปี โฟลอายุ
12 ปี มร. ไนติงเกล จึงตกลงใจว่าจะทาการ
อบรมด้วยตนเอง เขาสอนภาษาลาติน, กรี ก,
เยอรมัน, ฝรั่งเศล, อิตาเลียน, ประวัติศาสตร์
และปรัชญาแก่บุตร นอกจากนี้ยงั มีครู สอนวิชา
ดนตรี และวาดเขียนด้วย เด็กทั้งสองต้องขยัน
เล่าเรี ยนมาก โฟลชอบเล่าเรี ยน แต่ปาร์ เธไม่
ชอบ เมื่อเรี ยนไปได้สองปี ก็ไม่ใคร่ ต้ งั ใจเรี ยน
แต่มีใจอิจฉาโฟล เพราะว่าโฟลอยูก่ บั บิดานาน
ๆ และเป็ นคนโปรดของบิดา
มร. และมิสซิสไนติงเกลต้องรับแขกคนสาคัญ
ๆ จานวนมาก แทบจะกล่าวได้วา่ มีงานกินเลี้ยง
ทุกเย็นก็วา่ ได้ มิสซิ สไนติงเกล สวมเครื่ องแต่ง
กาย สวยงามสั่งตัดจากกรุ งปารี ส เมื่อบุตรทั้ง
สองเจริ ญวัยขึ้นก็มีเครื่ องแต่ง
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At these parties the children had a chance to visit
with the guests. They early learned to talk easily,
listen attentively, and keep silent when they had
nothing to say.

Parthe and Flo learned to ride horse back. They had
to ride side saddle as Queen Elizabeth does on state
occasions. Flo was a fearless rider and galloped all
over the countryside visiting friends.

One day as Florence who was now 16 years old, was
out riding she saw the minister of her church with a
little group of people by the roadside. A shepherd
was kneeling there beside his dog, named Cap. These
sheep dogs are very valuable and are trained to help
look after a flock of sheep and drive them to and
from pasture. Cap had broken his leg. The shepherd
was afraid that he would have to destroy the dog.
Florence jumped off her horse and ran over to the
beautiful dog, for she loved all living things.
“Do not kill Cap,” she said. “I can fix his leg and
soon he will be well.”
She took two small boards and made a splint for
Cap’s leg and bandaged it tightly. Cap was carried
home very gently. Florence cared for him and
brought him food every day. After several weeks the
bones had knit, Florence took off the splints and Cap
could walk and run as well as before the accident.
Florence became famous all around the countryside.

กายงาม ๆ เหมือนกัน นายกรัฐมนตรี ของ
ประเทศอังกฤษ
เป็ นแขกพิเศษคนหนึ่งที่มาเยี่ยมบ่อย ๆ ในการ
กินเลี้ยงพวกเด็กทั้งสองมีโอกาสที่จะได้พบปะ
กับแขกที่มา
เขาจึงได้เรี ยนรู ้การสนทนา
ปราศรัยอย่างไม่เคอะเขิน รู ้จกั ฟังและนิ่ง ใน
เมื่อไม่มีเรื่ องราวอะไรที่จะพูด
ปาร์ เธและโฟลหัดขี่มา้ เขาต้องนัง่ ไพล่แบบ
ของผูห้ ญิงเช่นเดียวกันกับพระราชินี อลิซาเบ็ธ
ทรงขี่ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ โฟลเป็ นคนขี่มา้ กล้า
หาญ และชอบห้อไปตามชนบทต่าง ๆ เพื่อ
เยีย่ มมิตรสหาย
อยูม่ าวันหนึ่ง เมื่อฟลอเรนซ์อายุได้ 16 ปี เธอได้
ขี่มา้ ไปตามชนบทก็พบศาสนาจารย์ ประจา
คริ สตจักรของตนอยูก่ บั คนกลุ่มหนึ่งข้างถนน
คนเลี้ยงแกะกาลังคุกเข่าอยูข่ า้ ง ๆ สุ นขั ชื่อแค๊ป
สุ นขั เลี้ยงแกะมีประโยชน์มาก และเขาฝึ กหัดไว้
ช่วยคนเฝ้ าเลี้ยงแกะและต้อนฝูงแกะไปยังทุ่ง
หญ้า แค๊ปขาหัก คนเลี้ยงแกะนึกเกรงว่าอาจจะ
ต้องฆ่าสุ นขั ของตนเสี ย ฟลอเรนซ์จึงกระโดด
จากหลังม้า และรี บวิง่ ไปที่สุนขั เพราะเธอชอบ
สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิด
เธอพูดว่า “อย่าเพิ่งฆ่าแค็ปเลย ดิฉนั รักษาขา
ของมันให้หายได้”
เธอจึงเอาไม้เล็ก ๆ มาสองแผ่นทาเป็ นเฝื อกขา
ของแค็ป และเอาผ้าพันจนแน่น เขาส่ งแค็ป
กลับบ้านด้วยความระมัดระวัง ฟลอเรนซ์ได้
รักษาพยาบาลและนาอาหารมาใหัมนั ทุกวัน อีก
หลายสัปดาห์ต่อมา กระดูกก็ติดกันดี ฟลอ
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In later years the shepherd used to say that Cap was
Flo’s first patient.

Flo and Parthe were now 17 and 18 years old. Their
mother decided that it was time for them to “come
out” in society and become young ladies of fashion.
That meant even more parties than they now had. It
meant that their house would have to be enlarged.
They decided to build six new bedrooms and a new
kitchen. While all this work was going on at Embley
Park, their parents took Flo and Parthe to Europe.

For all her studies and busy life, Flo was unhappy.
She wrote lots of letters, not only to other people but
little notes to herself – about things to do and the
way she felt. Flo felt that she was not doing anything
useful with her life. She saw the great contrast
between her life of ease and that of most of the
English people. She was unhappy because she did
not know what to do. She was not particularly
religious, probably no more so than many of you.
She went to church with her parents and helped at
the church bazaars but she did not feel close to God
and his son, Jesus Christ. And, then she had a most
unusual experience.

เรนซ์ได้เอาเฝื อกออก แค็ปจึงเดินและวิง่ ได้
เหมือนก่อนเกิดเหตุ ชื่อเสี ยงของฟลอเรนซ์จึง
ลือไปทัว่ ชนบท ในกาลต่อมา คนเลี้ยงแกะมัก
กล่าวว่า แค็ปเป็ นคนไข้รายแรกของโฟล
ขณะนี้โฟลอายุ 17 และปาร์ เธอายุ 18 ปี มารดา
จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรของตน จะเข้าสังคม
และเป็ นสุ ภาพสตรี ตามความนิยมในสมัยนั้น
คือจะต้องมีงานเลี้ยงกันมากขึ้นกว่าปั จจุบนั
และจะต้องขยายบ้านเรื อน
ให้กว้างขวาง
กว่าเดิม คือสร้างห้องนอนเพิ่มใหม่หกห้องและ
โรงครัวอีกหนึ่งห้อง ขณะที่กาลังสร้างบ้าน
เพิ่มเติมที่เอมบลีปาร์ คนั้น บิดามารดาก็พาโฟล
และปาร์เธไปยุโรป
แม้โฟลจะได้รับการศึกษาเล่าเรี ยนและชีวติ เต็ม
ไปด้วยการงานมากเพียงไร เขาก็ไม่เป็ นสุ ขใน
ใจ เธอได้เขียนจดหมายมากมาย มิใช่แต่ถึงคน
อื่น ๆ เท่านั้น แต่เขียนข้อความสั้น ๆ เตือนใจ
ตัวเองถึงงานที่จะต้องทาและความรู้สึกในใจ
โฟลรู้สึกว่าตนมิได้ทาอะไรให้เกิดประโยชน์
เลยในชีวติ เธอมองเห็นชีวิตสะดวกสบายของ
เธอกับชีวติ ของชาวอังกฤษ ส่ วนมากแตกต่าง
กันราวฟ้ ากับดิน เธอไม่เป็ นสุ ขใจเพราะไม่รู้จะ
ทาอะไร เธอไม่ใช่คนเคร่ งในศาสนา บางทีจะ
ไม่ยงิ่ ไปกว่าท่านผูอ้ ่าน ส่ วนมากเธอไปโบสถ์
กับบิดามารดาและช่วยในงานออกร้านของ
โบสถ์ แต่ไม่รู้สึกว่ามีความสนิทสนมกับพระ
เจ้าและพระเยซูคริ สต์พระ
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In one of the little notes to herself she wrote, “On
February 7th, 1837, God spoke to me and called me
to His service.” She had heard a voice outside herself
speaking to her in human words. She did not know
what she was to do, she only knew that sometime
God would use her. It was the same kind of
experience that came to Joan of Arc although Joan
was told definitely at that time what she must do.
Now Florence became happier. She knew that
eventually she would do something special with her
life. She entered gladly into the family plans to go to
Europe.

Mr. Nightingale had designed a special coach for
traveling. It was pulled by six horses ridden by
postilions to guide them. The coach was nicely
upholstered inside to make it comfortable. There was
even a folding table for eating and for writing
although the roads were so rough no one could spend
any time writing letters. On top of the coach there
was a place for the servants to sit. They took three
servants with them besides the coachman and the
postilions. Their baggage was tied on behind.
The Nightingales left England on September 8th,
1837. They crossed to France. They did not go to
Paris the first part of their tour because they wanted
to spend several months there just before they

บุตรของพระองค์ แต่แล้ววันหนึ่ง เธอก็มี
ประสบการณ์ที่ประหลาดอย่างยิง่
ในจดหมายที่เธอเขียนเตือนใจตัวเองฉบับหนึ่ง
มีขอ้ ความว่า “ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1837 พระ
เจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าและเรี ยกข้าพเจ้าเข้าทา
พระราชกิจของพระองค์” เธอได้ยนิ เสี ยงนี้มา
พูดใกล้ ๆ เธอเหมือนกับคาพูดของมนุษย์เธอ
ไม่รู้วา่ จะทาประการใด รู ้แต่เพียงว่าไม่มีเวลา
ใดก็เวลาหนึ่งพระเจ้าจะใช้เธอให้เป็ น
ประโยชน์บา้ ง เป็ นประสบการณ์อย่างเดียวกับ
ที่เกิดขึ้นแก่โจน ออฟ อ๊าค แม้วา่ พระเจ้าได้ทรง
บอกกับโจนออฟ อ๊าค ทันทีวา่ เขาจะต้องทา
อะไรอย่างตายตัวลงไป ตอนนี้ฟลอเรนซ์ค่อยมี
ความสุ ขใจขึ้นบ้าง เธอรู ้วา่ ในที่สุดเธอจะต้อง
ทาชีวติ ให้บงั เกิดประโยชน์เป็ นพิเศษ เธอจึง
เต็มใจที่จะเดินทางไปทวีปยุโรปกับครอบครัว
มร. ไนติงเกล ให้สร้างรถม้าพิเศษเพื่อเดินทาง
มีมา้ ลากจูงหกตัวโดยมีคนขับ ภายในรถม้าได้
ทาเบาะนัง่ อย่างดีเพื่อความสะดวกสบาย มีโต๊ะ
พับได้สาหรับรับประทานอาหารและเขียน
หนังสื อ แม้ถนนขรุ ขระมากจนไม่ค่อยจะมี
โอกาสเขียนหนังสื อได้ก็ตาม บนหลังคารถม้ามี
ที่สาหรับคนใช้นงั่
เขานาคนใช้ไปสามคน
นอกจากคนขับรถและคนขี่มา้ ส่ วนหี บห่ อผูก
ไว้หลังรถ
ครอบครัวไนติงเกลออกจากประเทศอังกฤษใน
วันที่ 8 กันยายน 1837 ข้ามไปประเทศฝรั่งเศล
ในตอนแรกเขายังไม่ไปกรุ งปารี สเพราะตั้งใจ
ว่าจะมาพักหลาย ๆ เดือนก่อน
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returned to England. They went to the south of
France. The weather was fine and the girls spent
most of the time sitting on the roof of the coach with
the servants singing and enjoying the scenery. Every
night Flo wrote in her diary and also wrote long
letters home to her cousins. They spent some time in
Nice, then went to Genoa, Pisa and finally arrived in
the city of Florence, Italy, for a longer stay.
Everywhere the girls went they were invited to balls,
concerts and parties of all kinds. They spoke French
and Italian and Flo was invited to sing, for she had a
lovely voice. Parthe displayed her art work. Every
day their father had them do their lessons including
practicing on the piano. He took them to art galleries,
museums and the opera. They admired the culture of
Italy and the whole family became ardent supporters
of the cause of Italian freedom. At that time Italy was
ruled by Austria. When they were in Geneva,
Switzerland, they came in contact with many
political refugees from Italy who had no money.
Many educated Italians had to work as servants.

At last the Nightingale family came to Paris and
there they bought beautiful dresses for the ladies.
Florence also made a very dear friend here – Mary
Clarke. They went to parties all day. Mary Clarke
was very fond of Flo and their friendship lasted as
long as they lived. After eighteen months in Europe,
the family returned to England.

กลับประเทศอังกฤษ เขาได้ตรงไปยังภาคใต้
ของประเทศฝรั่งเศล
อากาศปลอดโปร่ ง
เด็กผูห้ ญิงทั้งสองนัง่ บนหลังคารถเป็ นเวลานาน
ร่ วมกับคนใช้ และชมภูมิประเทศ และร้องเพลง
ทุก ๆ คืนโฟลได้เขียนข้อความลงในบันทึก
ประจาวัน และเขียนจดหมายยาว ๆ ถึงญาติพี่
น้องที่อยูท่ างบ้าน เขาพักนานในเมืองนิส แล้ว
จึงไปเยนัว, ปี ซา และในที่สุดก็ไปพักอยูท่ ี่เมือง
ฟลอเรนซ์ ในอิตาลีเป็ นเวลานาน ทุกแห่งที่เด็ก
สาวทั้งสองนี้ไป เขาถูกเชิ ญไปเต้นรา ฟังดนตรี
และงานรื่ นเริ งทุกชนิด เด็กทั้งสองพูดภาษาฝรั่ง
เศลและอิตาเลียนได้ โฟลได้ถูกเชิญให้ร้อง
เพลง เพราะเธอมีเสี ยงไพเราะ ส่ วนปาร์ เธก็
แสดงงานศิลปะของตน ทุก ๆ วันบิดาให้ท้ งั
สองฝึ กฝนบทเรี ยนและฝึ กเล่นเปี ยโน เขานาทั้ง
สองไปชมหอศิลปะพิพิธภัณฑ์ และการแสดง
ละครอุปรากรต่างก็ชมวัฒนธรรมของอิตาลี
และทั้งครอบครัวสนับสนุนงานกูอ้ ิสรภาพของ
อิตาลีอย่างจริ งใจ เพราะเวลานั้นประเทศอิตาลี
ถูกออสเตรี ยปกครอง
เมื่ออยูใ่ นกรุ งเยนีวา,
ประเทศสวีสเซอร์ แลนด์ เขาได้พบกับผูล้ ้ ีภยั
ทางการเมืองจากอิตาลีหลายคนซึ่ งไม่มีเงิน
ชาวอิตาเลียนที่ได้รับการศึกษาดีตอ้ งทาหน้าที่
คนรับใช้
ในที่สุด ครอบครัวไนติงเกลก็ไปปารี ส และได้
ซื้ อเครื่ องแต่งตัวงาม ๆ สาหรับสุ ภาพสตรี ฟลอ
เรนซ์ได้เพื่อนรักคนหนึ่งในกรุ งนี้คือ
มารี
คล๊าก เขาไปงานรื่ นเริ งกันตลอดวัน มารี คล๊าก
ก็รักโฟลมาก และมิตรภาพของเขาทั้งสอง
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Mrs. Nightingale was proud of her daughters,
especially Florence, who everyone felt was someone
special. She planned a gay social season for them
and hoped for wealthy marriages. Their home was
beautifully furnished with things they had bought in
Europe. Once again all their relatives came visiting
with lots of young children racing around the house.
At this time Flo’s cousin, Henry Nicholson, fell in
love with her. She was fond of him, but only as one
of her cousins and did not want to marry him. Henry
was really very much in love and actually waited
many years for Flo to change her mind. He never
married and finally was drowned while traveling in
Spain.

It was now three years since Flo had heard her “call
from God.” She was again unhappy because she did
not know what she was to do. She tried to improve
herself in many ways and still kept up her studies.

Florence was greatly admired in society and was
very popular. Another wealthy young man, Richard
Monckton Milnes, fell in love with her and wanted to
marry her but she only teased him. Flo was
becoming aware of all the misery, disease and
suffering among the poor in England. She felt that
her “call” was to help them. She yet did not know

ยัง่ ยืนจนเขาตายจากกัน ภายหลังที่อยูใ่ นทวีป
ยุโรป 18 เดือนแล้ว ครอบครัวนี้ก็กลับประเทศ
อังกฤษ
มิสซิสไนติงเกลภูมิใจในบุตรสาวของตน โดย
เฉพาะฟลอเรนซ์ซ่ ึ งทุกคนรู ้สึกว่าเขาเป็ นคน
พิเศษ เธอจัดงานสังคมที่หรู หราสาหรับเขาทั้ง
สอง และหวังที่จะให้เขาสมรสกับคนร่ ารวย
เขาประดับบ้านเรื อนอย่างงดงามด้วยสิ่ งของที่
ซื้ อมาจากทวีปยุโรป พวกญาติพี่นอ้ งก็ได้มา
เยีย่ มเยียน พร้อมทั้งเอาพวกเด็กเล็กมาวิง่ เล่นกัน
รอบ ๆ บ้านอีกครั้งหนึ่ง ในขณะนี้เองที่
ลูกพี่ลูกน้องของโฟลผูห้ นึ่งชื่อ เฮนรี่ นิคอลสัน
ได้เกิดรักเธอ ๆ ก็ชอบเขา ในฐานะที่เป็ น
ลูกพี่ลูกน้องกัน แต่ไม่อยากแต่งงานกับเขา เฮน
รี่ หลงรักเธอเสี ยจริ ง ๆ และได้รอคอยเป็ นเวลา
หลายปี เพื่อให้โฟลเปลี่ยนใจ แต่ในที่สุดก็มิได้
แต่งกัน ฝ่ ายชายได้จมน้ าตายขณะที่ท่องเที่ยว
อยูใ่ นประเทศสเปน
บัดนี้ล่วงเลยมาแล้วสามปี นับแต่โฟลได้ยนิ
“เสี ยงพระเจ้าทรงเรี ยกเธอ” เธอกลับไม่เป็ นสุ ข
ใจอีกเพราะเธอไม่รู้วา่ จะทาอะไรดี เธอ
พยายามปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึนหลายทาง และ
ยังคงศึกษาเล่าเรี ยนต่อไป
ฟลอเรนซ์ได้รับความยกย่องในสังคมเป็ นอย่าง
มาก และเป็ นที่นิยมของคนทัว่ ไป ชายหนุ่ม
ร่ ารวยอีกผูห้ นึ่งคือ ริ บาร์ ด มองตัน ไมล์ ได้
หลงรักเธอและต้องการสมรสกับเธอ แต่เธอ
เพียงแต่ลอ้ เล่นกับเขา โฟลได้มองเห็นความ
ทุกข์ยาก, โรคภัยไข้เจ็บและทนทรมานในพวก
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how this was to be done. She spent all her free time
with the poor and sick around their estates and did
not want to leave when it was time to go to London
for gay parties.

In 1844, when Flo was 24 years old, she knew that
her life lay with the sick people in hospitals. She
asked Dr. Ward Howe, a great American
philanthropist who was visiting in their home, if he
thought it would be suitable for her to devote her life
to hospitals. He told her to follow her heart. Quietly,
by herself, she would visit hospitals and read what
few reports there were on health.

Florence knew she could not mention hospitals to her
parents. Hospitals were only for the poor who had no
place to go when they were ill. Flo was shocked and
dismayed at all she saw. The buildings were old,
drafty, dirty and falling to pieces. The walls were
damp and green with mold. Many of the patients just
lay on mats on the floor, the only covering a cloth
they had brought with them. There were no nurses.
Any woman working there was a charwoman, the
relative of a patient, or a woman from the streets.
Many of them were drunk and disorderly. There was
no clean bedding, no good food, no sanitation, no
medicine and, of course, no ether or anesthesia of
any kind. Florence studied every book she could find
about medicine and the care of the sick.

คนยากจนในประเทศอังกฤษ เธอรู ้สึกว่าการที่
พระเจ้าทรงเรี ยกนี้เพื่อช่วยเขา แต่เธอยังไม่รู้วา่
จะทาด้วยวิธีใดเธอใช้เวลาว่างอยูก่ บั คนเจ็บป่ วย
และยากจนที่อาศัยอยูใ่ นที่ดินของครอบครัว
และเมื่อถึงเวลาที่จะไปร่ วมงานสังคมที่หรู หรา
ในกรุ งลอนดอนก็ไม่อยากไป
ในปี 1844 เมื่อโฟลอายุได้ 24 ปี เธอรู ้วา่ ชีวิต
ของเธอต้องอยูก่ บั คนเจ็บป่ วยในโรงพยาบาล
เธอจึงถาม ดร. วอร์ ดโฮ ชาวอเมริ กนั ใจบุญผู ้
ยิง่ ใหญ่ซ่ ึ งได้มาเยีย่ มครอบครัวขณะนั้นว่าเธอ
จะใช้ชีวติ ทางานในโรงพยาบาลจะเหมาะสม
หรื อไม่ ชาวอเมริ กนั ผูน้ ้ ี จึงบอกให้เธอดาเนิน
ตามความรู้สึกนึกคิดของตน
เธอจึงไปตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ และอ่านรายงานเท่าที่มีอยู่
เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ
ฟลอเรนซ์รู้วา่ ตนไม่ควรเอ่ยเรื่ องโรงพยาบาล
ให้บิดามารดาฟัง โรงพยาบาลมีไว้สาหรับคน
ยากจนผูซ้ ่ ึ งไม่รู้วา่ จะไปทางไหนเมื่อเจ็บป่ วย
โฟลตกใจและเศร้าเมื่อเห็นสภาพแห่ง
โรงพยาบาล อาคารเก่า ๆ , อับลม, สกปรก,
สลักหักพัง ฝาผนังเปี ยกชุ่มและเขียวไปด้วยรา
คนไข้ส่วนมากนอนบนเสื่ อและพื้น มีผา้ ห่มผืน
เดียวที่นาติดตัวมา ไม่มีนางพยาบาล มีแต่คนใช้
ญาติหญิงคนไข้หรื อไม่ก็หญิงโสเภณี หลายคน
ติดสุ ราและไม่เป็ นระเบียบเหลวแหลก ไม่มี
เตียงนอนที่สะอาด, ไม่มีอาหารดี, ไม่มีการ
สุ ขาภิบาล ไม่มียารักษาโรค และไม่มีอีเธอร์
หรื อยาสลบแต่ประการใด ฟลอเรนซ์พยายาม
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Florence was allowed to “help” when any of her
relatives were ill. No one mentioned the word
“nursing.” She cared for a new baby whose mother
had died, her young cousin, and finally her old nurse
and one of her grandmothers during their last illness.
Florence had proved that she was capable and
competent. But she knew now that real training was
necessary to become a nurse. Because her family
knew the head physician, Flo at last asked to go to
Salisbury Infirmary for three months to study
nursing.

It was if she had thrown a bomb. “What did you
say?” asked Mrs. Nightingale, half rising from her
chair.
“I said I want to go to the Salisbury Infirmary for
three months to study nursing,” answered Florence.
“Nursing! Are you mad? How dare you suggest it!”
“You can’t leave me, I’ll be all alone. You want to
shut me out of your life. I hate you,” screamed
Parthe.
“Certainly not, Florence,” said her father stiffly.
“You will disgrace us, I’ll never be able to look
people in the face again. You can’t. You can’t. Such

ศึกษาหนังสื อทุกเล่มเท่าที่พบเกี่ยวกับยารักษา
โรคและการพยาบาลคนป่ วย
ฟลอเรนซ์ได้รับอนุญาตให้ “ช่วยเหลือ” เมื่อ
ญาติคนใดเจ็บป่ วย ไม่มีใครพูดถึงการพยาบาล
เลย
เธอดูแลเด็กเกิดใหม่ที่มารดาตาย
ลูกพี่ลูกน้องที่ป่วยและในที่สุด แม่นมเก่าแก่
และยายอีกผูห้ นึ่งในการเจ็บป่ วยครั้งสุ ดท้าย
ฟลอเรนซ์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมี
ความสามารถ, ทาการได้ เธอรู ้วา่ การเป็ นนาง
พยาบาลต้องได้รับการอบรมศึกษาอย่างจริ งจัง
เนื่องจากว่าครอบครัวของเธอรู ้จกั กับ
นายแพทย์ใหญ่
โฟลจึงขออนุ ญาตไปอยูท่ ี่
โรงพยาบาลเซลลิสเบอรี่ เป็ นเวลาสามเดือนเพื่อ
ศึกษาวิชาพยาบาล
การกระทานี้เปรี ยบเสมือนเธอขว้างลูกระเบิด
มิสซิ สไนติงเกลลุกจากเก้าอี้ถามว่า “ลูกพูดว่า
อย่างไรนะ?”
ฟลอเรนซ์ตอบ
“ลูกขออนุ ญาตไปยัง
โรงพยาบาลแซลลิสเบอรี่ เป็ นเวลาสามเดือน
เพื่อศึกษาวิชาพยาบาล”
“วิชาพยาบาล ลูกวิกลจริ ตไปแล้วหรื อ ทาไมลูก
จึงกล้าขอเช่นนั้น”
ปาร์เธตะโกนว่า “น้องไปไม่ได้, พี่จะต้องอยูค่ น
เดียวเปลี่ยวใจ น้องจะตัดขาดจากพี่หรื อ พี่
เกลียดน้องจริ ง ๆ ”
บิดาของเขาพูดอย่างหนักแน่นว่า “ฟลอเรนซ์
พ่ออนุ ญาตให้ไม่ได้”
มารดาพูด “ลูกจะทาให้พอ่ แม่อบั อายขายหน้า
แม่จะดูหน้าคนอื่นเขาอีกไม่ได้แล้ว ลูกจะทา
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low, immoral people,” said her mother, and then she
fainted.

“You are mean and hateful. Yes, and I think really
evil and bad to want to associate with the scum of the
earth,” cried Parthe and she struck Flo across the
face.
“Florence, help your mother,” said Mr. Nightingale.
“I am disgusted with you. Why must you forever try
to be different from other girls?”

“It’s just that I feel I must help the poor and sick,”
replied Florence.
“You can do it some other way. For a girl with your
advantages, education and prospects there is enough
to keep you busy here,” replied her father.

“Who will want to marry me, if they know that you
are a nurse?” said Parthe.
After that her mother would not let Flo out of the
house alone. Parthe was always with her, or a servant
to watch her. Flo began to study Government books
on Public Health and such hospital reports as she
could find. She read in secret. She got up before it
was light, wrapped herself in a blanket and hoped
that no one would see the light from her candle. She
put her information into many notebooks.

เช่นนั้นไม่ได้ ไม่ได้จริ ง ๆ เพราะคนป่ วย
เหล่านั้นเป็ นคนต่าช้าเลวทราม” แล้วมารดาก็
เป็ นลมฟุบลงไป
ปาร์เธเอามือตบหน้าฟลอเรนซ์แล้วตะโกนว่า
“น้องเป็ นคนต่าช้า และน่าเกลียดมาก การที่จะ
ไปสมาคมกับคนชั้นต่าเช่นนี้เป็ นการบัดสี และ
ชัว่ ร้ายจริ ง ๆ”
มร. ไนติงเกลพูดว่า “ฟลอเรนซ์จงช่วยแม่ของ
เจ้า พ่อเกลียดหน้าเจ้าจริ ง ๆ ทาไมลูกจึง
พยายามที่จะทาตนให้แตกต่างจากเด็กหญิงคน
อื่น ๆ”
ฟลอเรนซ์ “เป็ นเพราะลูกรู ้สึกในใจว่าจะต้อง
ช่วยเหลือคนยากจนและเจ็บป่ วย”
บิดา “ลูกอาจทาการช่วยเหลือได้โดยวิธีอื่น ลูก
เป็ นคนมีโอกาสดี,
มีการศึกษาและอนาคต
รุ่ งโรจน์ยอ่ มมีการงานมากเพียงพอที่จะทาได้
ภายในครอบครัวของเรา”
ปาร์เธ “ใครเล่าจะมาสมรสกับพี่ ถ้าเขารู ้วา่ น้อง
ประกอบอาชีพเป็ นนางพยาบาล”
นับแต่น้ นั มา มารดาไม่ยอมให้โฟลออกจาก
บ้านแต่ลาพัง ปาร์ เธต้องไปด้วยเสมอหรื อไม่ก็
ต้องมีคนใช้คอยระวัง โฟลได้เริ่ มอ่านหนังสื อ
เกี่ยวกับอนามัยที่รัฐบาล จัดทาขึ้น และอ่าน
รายงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ เท่าที่จะหาได้
เธออ่านในที่ลบั ๆ ตื่นขึ้นแต่ดึกและเอาผ้าห่ม
นอนบังเพื่อมิให้ใครเห็นแสงสว่างของเทียนที่
เธอจุดขึ้นอ่านหนังสื อ
ข้อความที่เป็ น
ประโยชน์ เธอได้บนั ทึกไว้ในสมุดหลายเล่ม
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Mrs. Nightingale put Florence in charge of part of
the housekeeping to keep her in the house. She had
to count sheets and napkins and see to the polishing
of silver. She was allowed to “help” if anyone was ill
in the villages or on their estates.

In 1847 Florence went abroad with Mr. and Mrs.
Bracebridge, friends of her family. At this time she
had a mystical experience – a direct revelation from
God – to submit to her parents and eventually her
greatest work would be blessed.

In Rome, Florence met Mr. and Mrs. Sidney Herbert
who were interested in hospital reform. Flo, with her
knowledge gained from her early morning study, was
an expert. She was particularly interested in the
hospital at Kaiserwerth, Germany. It was run by a
Protestant religious group and she hoped to go there
to study. But 1848 was a year of revolution in
Germany. So that year the Bracebridges, with
Florence went to Egypt and then to Greece. This was
to get away from home again because Florence had
finally told Richard Milnes she could not marry him.
He had waited for her for nine years.

While in Athens, Florence rescued a baby owl from
some Greek boys who were tormenting it. The little

มิสซิสไนติงเกล ได้มอบหน้าที่ดูแลบ้านเรื อน
บางอย่างให้ฟลอเรนซ์เพื่อบังคับให้เธออยูแ่ ต่
ในบ้าน เธอต้องนับผ้าปูที่นอน และผ้าเช็ดปาก
และควบคุมการขัดเครื่ องเงิน ถ้ามีคนป่ วยใน
หมู่บา้ นหรื อในที่ดินของครอบครัว เธอก็ได้รับ
อนุญาตให้ออกทาการช่วยเหลือได้
ในปี 1847 ฟลอเรนซ์เดินทางไปต่างประเทศ
กับมร. และมิสซิ สเบรซบริ จ มิตรสหายของ
ตระกูล ในตอนนี้เอง เธอได้มีประสบการณ์
มหัศจรรย์ คือเป็ นการสาแดงโดยตรงจากพระ
เจ้า คือให้ยอมอ่อนน้อมต่อบิดามารดา แล้วใน
ที่สุดงานอันยิง่ ใหญ่ของเธอได้รับพระพร
เมื่ออยูใ่ นกรุ งโรม ฟลอเรนซ์ได้พบกับ มร. และ
มิสซิ สซิดนีย ์ เฮอร์ เบิร์ต ผูส้ นใจในการปฏิรูป
โรงพยาบาล
โฟลผูไ้ ด้รับความรู้สึกจาก
การศึกษาในตอนเช้าตรู่ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว เธอ
มีความสนใจเป็ นพิเศษในโรงพยาบาลที่ไก
เซอร์ เวิร์ธ ประเทศเยอรมัน จัดดาเนินการโดย
คณะโปรเตสแตนท์ เธอตั้งใจจะไปศึกษาที่นนั่
แต่ในปี 1848 เกิดปฏิวตั ิในประเทศเยอรมัน
ดังนั้นในปี ที่กล่าว ครอบครัวเบรซบริ จพร้อม
ด้วยฟลอเรนซ์จึงไปประเทศอียปิ ต์แล้วก็ไป
ประเทศกรี ก
ทั้งนี้ก็เพื่อไปเสี ยให้พน้ จาก
ครอบครัว เพราะฟลอเรนซ์ได้บอกกล่าวถึงเป็ น
ครั้งสุ ดท้ายแก่ริชาร์ ด มิสเนสว่าเธอไม่สามารถ
ที่จะสมรสกับเขาได้
เขาได้คอยเธอมาเป็ น
เวลานานถึง 9 ปี
ขณะที่อยูใ่ นกรุ งเอเธนส์ ฟลอเรนซ์ ได้ช่วยชีวติ
ลูกนกเค้าแมวมิให้พวกเด็กกรี กทรมาน ลูกนก
17

owl was very fierce. Flo would hypnotize it to quiet
it so the tiny creature would go back into its cage.
When it was tame Flo carried it around in her jacket
pocket.
On the way home the Bracebridges went to Germany
and Florence spent two weeks at Kaiserwerth as she
had longed to do for ten years. She found it a model
institution of 100 beds with an orphanage, a primary
school and an industrial school attached.

When Florence got home and her family found out
that she had been to Kaiserwerth, they were very
angry.
Her mother scolded and cried.
Parthe had hysterics and fainted.
They said Flo hated her family and must be forced to
stay home.
She could look after the flowers in the living rooms.
For six months she must do nothing but be a
companion to Parthe.
Parthe was very jealous of her younger sister because
Flo was interested in so many things.
She knew many important people.
She was witty and gay.
People liked Flo better than they did Parthe.
Florence was a great success wherever she went.

เค้าแมวนี้ ดูร้ายมาก โฟล ใช้ชีวติ สกดจิตใจให้
มันเชื่อง แล้วมันก็กลับเข้าไปในกรงของมัน
เมื่อมันเชื่องแล้ว โฟลก็นามันติดตัวไปไหน ๆ
ได้โดยใส่ กระเป๋ าเสื้ อของเขา
ขากลับบ้าน ครอบครัวเบรซบริ จได้ไปประเทศ
เยอรมัน และฟลอเรนซ์ได้ใช้เวลาสองสัปดาห์
ที่ไกเซอร์ เวิร์ธซึ่ งเขาตั้งใจไว้นาน 10 ปี มาแล้ว
ว่าจะทาการศึกษาที่นี่ เธอได้เห็นว่าสถาบันนี้
เป็ นตัวอย่างที่ดีมีถึง 100 เตียง พร้อมด้วยโรง
เลี้ยงเด็กกาพร้า
นอกจากนั้นยังมีโรงเรี ยน
อนุบาล และโรงเรี ยนอุตสาหกรรมด้วย
เมื่อฟลอเรนซ์กลับถึงบ้าน และครอบครัวของ
เธอรู ้วา่ เธอได้ไปที่ไกเซอร์ เวิร์ธมาด้วยจึงโกรธ
เคืองมาก
มารดาได้ดุวา่ และร้องไห้
ปาร์เธร้องไห้หนักจนเป็ นลม
เขาพูดกันว่าโฟลไม่พอใจครอบครัว ฉะนั้น
จะต้องบังคับให้อยูแ่ ต่ในบ้าน
โฟลต้องทาหน้าที่ดูแลดอกไม้ในห้องรับแขก
ตลอดเวลาหกเดือนมิได้ทาอะไรเลยนอกจาก
เป็ นเพื่อนเล่นกับปาร์ เธ
ปาร์เธอิจฉาน้องสาวของเธอมากเพราะโฟล
สนใจในหลายสิ่ ง
เธอรู้จกั คนสาคัญ ๆ มาก
เธอเป็ นคนปั ญญาไวและร่ าเริ ง
ประชาชนชอบโฟลยิง่ กว่าชอบปาร์ เธ
ไม่วา่ ฟลอเรนซ์จะไปทางไหน
เธอได้รับ
ความสาเร็ จทุกอย่าง
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She had many proposals of marriage. She could have
had many more proposals from those who admired
her if she had so much as fluttered her long
eyelashes.
Parthe lived in Flo’s shadow.
If Flo went off to a hospital what life would Parthe
have?
Parth became very demanding. She screamed and
fainted to make Flo do what she wanted. Parthe was
now 32 years old but still acted like a child. Mr. and
Mrs. Nightingale treated both girls as if they were
only ten years old.

In 1851 interest in hospital reform became
fashionable. Florence finally said she would take
Parthe, who was ill – or thought she was – to
Carlsbad, leave her there for a three months cure, and
she would go on to Kaiserwerth for study. Her
mother and Parthe did not like it, but Flo made up
her mind and she went. At least, said her mother, no
one would know where she was.

At Kaiserwerth Flo learned what true devotion to
duty was. Here she said she learned to love life, and
to work to save it. When she passed her examination
it was with the highest mark ever given to anyone.

โฟลได้รับคาขอสมรสหลายรายเธออาจได้
รับคาขอสมรสมากกว่านี้จากบรรดาผูท้ ี่ชมเชย
เธอ หากเธอเพียงทอดสะพานให้เล็กน้อย
ปาร์ เธดาเนินชีวิตภายใต้ร่มเงาของโฟล
ตลอดเวลา
ถ้าโฟลไปอยูโ่ รงพยาบาลเสี ย ปาร์ เธจะดาเนิน
ชีวติ ประการใด?
ปาร์ เธพยายามเรี ยกร้องเอาหลายอย่าง ถ้าปาร์ เธ
ต้องการบังคับให้โฟลทาอะไรตามใจของตน
เขาก็ใช้วธิ ี ร้องไห้และเป็ นลม ขณะนี้ปาร์ เธมี
อายุ 32 ปี แล้ว แต่ยงั ประพฤติตนเหมือนกับเด็ก
ๆ มร. และมิสซิ สไนติงเกล ปฏิบตั ิต่อลูกทั้ง
สองคนนี้เหมือนกับว่าเขามีอายุเพียงสิ บขวบ
เท่านั้น
ในปี
1851
ความสนใจเกี่ยวกับปฏิรูป
โรงพยาบาลได้กลายเป็ นที่นิยมกันทัว่ ไป ใน
ที่สุดฟลอเรนซ์ได้พดู ว่าเขาจะนาปาร์ เธไปยัง
เมืองคาร์ ลแบด เพื่อเอาไปพักผ่อนรักษาตัวเสี ย
สัก 3 เดือน เพราะปาร์ เธเข้าใจว่าตนป่ วย
ส่ วนตัวของเขาจะเดินทางไปไกเซอร์ เวิร์ธเพื่อ
ศึกษา มารดาและปาร์ เธไม่อยากจะทาตาม แต่
โฟลได้ตดั สิ นใจเด็ดเดี่ยวจึงได้ไป มารดาจึง
กล่าวว่าอย่างไรก็ดี คงจะไม่มีใครรู ้วา่ ฟลอเรนซ์
ไปไหน
ที่ไกเซอร์ เวิร์ธ โฟลได้เรี ยนรู ้ที่จะสนใจต่อการ
งานอย่างจริ งจัง ณ ที่น้ ีเธอเล่าว่าเธอได้เรี ยนรู ้จกั
รักชีวติ และทางานเพื่อจะรักษาสิ่ งมีชีวติ ให้รอด
ครั้นเมื่อถึงคราวสอบไล่เธอก็ได้คะแนนสู งสุ ด
กว่าใคร ๆ ในประวัติศาสตร์
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Flo’s mother and Parthe would hardly speak to her
all the way back to England, but she did not despair.
She knew what God wanted her to do with her life.
She would become a nurse, even if she grew old
before her parents would let her do more than give
some soup to a sick tenant.

She must give another six months to Parthe.
Walking with her, sewing with her, painting pictures
with her, never leaving her for a moment.
If she went away alone, Parthe would scream and
swear at Flo. She would have hysterics and faint and
say it was all Flo’s fault.
One day Flo received a letter. “Here is some news in
which you may be interested. ‘The Institution for the
care of Sick Gentlewomen in Distressed
Circumstances’ wants to move. They need a larger
place. They want to reorganize. They need a new
superintendent. Will you come and take charge!”

Here was Flo’s chance. Without telling her family,
she applied. She was accepted. When her mother and
Parthe found out about the new position they were so
angry they could not speak. They could not think of
Flo going to London all by herself. She had to
remind her mother that she was now 33 years old.
Flo looked so young and beautiful everyone thought
she was 20. She still wore beautiful clothes. Her hair
curled. Her eyes sparkled. She liked to go to parties.

มารดาและปาร์ เธไม่ใคร่ พดู จาอะไรกับเธอ
ตลอดเวลาที่เดินทางกลับประเทศอังกฤษ แต่
เธอก็มิได้ตกใจอะไร เธอรู ้วา่ พระเจ้าต้องการให้
เธอทาอะไรกับชีวิตของเธอ เธอจะต้องเป็ นนาง
พยาบาล แม้วา่ เธอจะต้องแก่ชรามากก่อนบิดา
มารดาอนุญาตให้ทาอย่างอื่น ๆ นอกจากให้
อาหารแก่คนเช่านาที่ป่วยเจ็บเท่านั้น
เธอจะต้องไปอยูก่ บั ปาร์ เธอีกหกเดือนเดินเที่ยว
ด้วยกัน, เย็บผ้าด้วยกัน วาดภาพด้วยกัน ไม่ทิง้
เธอไว้แต่ลาพังผูเ้ ดียวเลย
ถ้าโฟลจะไปไหนแต่ลาพัง
ปาร์ เธจะร้อง
ตะโกนและแช่งด่าโฟล ปาร์เธจะร้องไห้และ
เป็ นลมสลบไป แล้วจะโทษว่าเป็ นความผิดของ
โฟล
วันหนึ่ง
โฟลได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมี
ข้อความว่า “ต่อไปนี้เป็ นข่าวดีที่เชื่อว่าเธอคงจะ
สนใจ
คือสถาบันสาหรับทาการรักษา
สุ ภาพสตรี เจ็บป่ วยผูย้ ากจนต้องการจะย้าย
สถานที่ไปแห่งอื่น คือต้องการที่กว้างขวางขึ้น
ต้องการปรับปรุ งใหม่ ต้องการผูอ้ านวยการ
ใหม่ เธอจะมารับตาแหน่งนี้ได้ไหม”
นี่เป็ นโอกาสดีของโฟล เธอได้ตอบรับไปโดย
ไม่บอกให้ครอบครัวทราบ ทางสถาบันนั้นก็รับ
เธอเข้าทางาน เมื่อมารดาและปาร์ เธรู ้เรื่ องว่า
โฟลได้ตาแหน่งใหม่ก็โกรธ พูดไม่ออกเขาทั้ง
สองไม่คิดว่าโฟลจะไปกรุ งลอนดอนได้ตาม
ลาพัง โฟลจึงเตือนมารดา ให้รู้วา่ บัดนี้ตนมีอายุ
ได้ 33 ปี แล้ว แต่เธอยังดูสาวและสวยราวกับว่า
อายุ 20 ปี เท่านั้น เธอสวมเครื่ องแต่งกายงาม ๆ
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Finally, Mr. Nightingale gave in.
“Yes Flo. You may go to London,” said her father.
“Father, you are a darling,” cried Flo throwing her
arms around him.
“How can you let her do this terrible thing,” said her
mother. “I will never consent.”
“How can you leave me by myself?” and Parthe
stamped her foot and kicked the chair.
“But Flo,” said her father, “you must take a
chaperone with you.”
“Oh yes, yes father.”
“It must be someone respectable and trustworthy
who will be with you all the time.”
“Oh yes, father.”
“Then you must take your personal maid.”
“Oh yes, yes.”
“You will need someone to look after your clothes.”
“Who is going to pay for all this,” said her mother.
“I can use my clothes allowance.” Said Flo.
“Nonsense,” sniffed her mother. “What will you use
for clothes?”

“I can give you an allowance of £500 a year,” said
Mr. Nightingale.
“No one gives me £500,” said Parthe. “It’s not fair.”

ผมของเธอหยักโศก ตาของเธอเปล่งแสงเป็ น
ประกาย เธอชอบไปในงานรื่ นเริ งต่าง ๆ
ในที่สุด มร. ไนติงเกลยอม
บิดาพูดว่า “โฟล, ลูกไปกรุ งลอนดอนได้”
โฟลโผเข้ากอดบิดาแล้วร้องว่า “คุณพ่อซึ่ งเป็ น
ที่รักของลูก”
ฝ่ ายมารดา
“ทาไมเธอจึงยอมให้ลูกทาการ
ร้ายแรงเช่นนี้ ดิฉนั จะไม่ยอมเป็ นอันขาด”
ปาร์เธกระทืบเท้าและเตะเก้าอี้ “ใจคอน้องจะทิง้
พี่ไว้คนเดียวรึ ”
บิดา “แต่โฟล, ลูกจะต้องเอาพี่เลี้ยงไปด้วย”
“อ้อ, ได้ซิคะ คุณพ่อ”
“ลูกจะต้องมีคนที่น่าเคารพและวางใจได้อยูก่ บั
ลูกตลอดเวลา”
“ถูกแล้ว, คุณพ่อ”
“ลูกจะต้องเอาคนใช้ไปด้วยหนึ่งคน”
“ถูกแล้ว คุณพ่อ”
“ลูกจะต้องมีคนที่ซกั รี ดเสื้ อผ้า”
มารดา “ใครจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เหล่านี้เล่า?”
โฟล “ลูกจะใช้เงินงบประมาณสาหรับเครื่ อง
แต่งกาย”
มารดาพูดอย่างไม่พอใจ “ไม่ได้, แล้วจะเอา
อะไรซื้ อเสื้ อผ้าเล่า?”
มร. ไนติงเกลพูด “พ่อจะให้ปีละ 500 ปอนด์”
ปาร์เธ “หนูไม่เห็นได้ 500 ปอนด์เลย ไม่เป็ น
การยุติธรรมเลย”
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So Florence went to London with her maid and her
chaperone. She would receive no salary and must
pay all her expenses herself. £500 would be worth
only about 28,000 baht – not very much for a society
lady in England.
Flo was very happy.
She put the hospital in order.
It was clean and pleasant.
There was a diet kitchen.

The nurses were not permitted to go off duty unless
there was a replacement. There were classes for
nurses.
Flo ordered hospital supplies; sheets, gowns,
uniforms, dressings, in large quantities. She also had
big orders of medicine and had her own pharmacist.
She established a routine. She was used to having the
servants at home obey her, so the servants in the
hospital recognized the authority in her voice.

The place became the best hospital in England. Flo
reduced expenses. The women who came to the
hospital did not want to go away. Flo had to make a
rule that they could not stay more than two months.
If the patients needed more convalescent time, Flo
would pay for it out of her own pocket.
In 1854 the Crimean War broke out.
Big Russia was fighting little Turkey.
England and France decided to help Turkey.

ดังนั้นฟลอเรนซ์จึงออกเดินทางไปกรุ ง
ลอนดอนพร้อมกับคนใช้และพี่เลี้ยง
เธอไม่มีเงินเดือนและต้องออกค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
ทั้งสิ้ น เงิน 500 ปอนด์คิดเป็ นเงินไทยปั จจุบนั
ก็ราว 28,000 บาท ไม่มากมายนักสาหรับหญิง
สังคมในกรุ งลอนดอน
โฟลเป็ นสุ ขมาก
เธอจัดโรงพยาบาลเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สะอาดสะอ้านและน่าดู
มีโรงครัวปรุ งอาหารหนึ่งห้อง
บรรดานางพยาบาลไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเวร
เว้นแต่จะมีคนทาแทน มีการอบรมนางพยาบาล
โฟลได้สั่งซื้ อเวชภัณฑ์ เช่น ผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดตัว
เสื้ อคลุม เครื่ องแบบและเครื่ องแต่งบาดแผล
จานวนมาก เธอสั่งซื้ อยาจานวนมาก และจัดให้
มีเภสัชกรของตนเอง กาหนดหน้าที่ประจาวัน
ให้ทุกคน เธอเคยควบคุมคนใช้ในบ้านมาแล้ว
ดังนั้น ลูกมือที่มีอยูใ่ นโรงพยาบาลก็ทาตามการ
บังคับบัญชาของเธอ
สถานที่แห่งนี้กลายเป็ นโรงพยาบาลดีที่สุดใน
ประเทศอังกฤษ เธอประหยัดค่าใช้จ่าย พวก
ผูห้ ญิงที่มายังโรงพยาบาบไม่อยากจะจากไป
โฟลตั้งข้อบังคับว่าเขาจะอยูเ่ กินสองเดือนไม่ได้
ถ้าคนไข้ใดต้องการพักฟื้ นให้นานออกไป โฟล
ก็ออกค่าใช้จ่ายให้
ในปี 1854 เกิดสงครามไครมิน มหาอานาจ
รัสเซี ยรบกันประเทศตุรกีซ่ ึ งเป็ นประเทศเล็ก
อังกฤษและฝรั่งเศลจึงตกลงใจช่วยตุรกี
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Many newspaper men want to the battle area to tell
the people in England about the war. They also told
them about the terrible condition of the wounded
soldiers.
The hospitals were only deserted, tumbled-down
buildings.
Soaked with rain, green with mold, hung with bats,
and over-run with rats as big as cats.
The rats would bite the wounded solders too weak to
push them away. Some soldiers could not even get
into the building but lay uncovered in the mud on the
ground.
In the hospital at Scutari there were no beds, no
blankets, no dressings. Most of the wounds were not
even cleaned out with water, for there was not
enough water. Cholera had broken out. More soldiers
died from wounds and disease than were killed in the
war. The French had better military hospitals staffed
by nuns. When the people of England heard about
these conditions they were very angry. They told the
Minister of War to do something about it.

The Secretary of War was Sidney Herbert. Florence
had met him in Rome and the families had been
friends ever since. He wrote to Florence asking her
to organize some nurses to go to Crimea at
Government expense and with Government sanction.

ผูส้ ื่ อข่าวหนังสื อพิมพ์ได้ไปยังสนามรบเพื่อ
รายงานข่าวการรบให้คนในประเทศอังกฤษ
ทราบถึงการรบ และได้รายงานสภาพอันน่า
ทุเรศของทหารที่บาดเจ็บ
โรงพยาบาลรักษาทหารป่ วย ในสนามรบมีแต่
สถานที่ถูกทอดทิ้งให้ร้างตัวอาคารสลักหักพัง
ฝนตกเปี ยก
ราขึ้นจนเขียวไปหมด
มีคา้ งคาวเกาะอยูท่ วั่ ไป
มีแต่หนูตวั โตเท่าแมววิง่ พล่านทัว่ ไป
หนูจะกัดกินทหารที่บาดเจ็บอ่อนเพลียจนไม่
สามารถจะขับไล่หนูได้ ทหารบางคนไม่อาจ
เข้าไปในอาคารได้ตอ้ งนอนเปลือยกายอยูใ่ น
โคลนตมบนพื้นดิน
ในโรงพยาบาลที่เมืองสคูตาริ ไม่มีเตียงคนไข้,
ผ้าห่มนอน, เครื่ องแต่งบาดแผลส่ วนมากมิได้
ใช้น้ าชาระ เพราะไม่มีน้ าเพียงพอ เกิดโรคอหิ
วาห์ระบาด ทหารตายจากบาดแผลสกปรก และ
โรคระบาดยิง่ กว่าตายในการรบ
ฝรั่งเศลมี
โรงพยาบาลทหารดีกว่า
เพราะพวกชีเป็ น
เจ้าหน้าที่ประจา
เมื่อประชาชนในประเทศ
อังกฤษได้ยนิ สภาพการณ์เหล่านี้เขาก็โกรธ
เคืองมาก
จึงได้บอกให้รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมจัดการปรับปรุ งโดยด่วน
รัฐมนตรี กลาโหมขณะนั้นคือ ซิ ดนีย ์ เฮอร์ เบิร์ต
ฟลอเรนซ์ได้เคยรู ้จกั กับเขาในกรุ งโรม และ
ครอบครัวทั้งสองได้กลายเป็ นมิตรกันนับแต่
นั้นมา เขาจึงเขียนจดหมายถึงฟลอเรนซ์ขอร้อง
ให้เธอจัดตั้งกองนางพยาบาล เพื่อไปทาการใน
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Florence had already been thinking about the lack of
nursing. She wrote Mr. Herbert that she would go.
The
Government
appointed
Florence
“Superintendent of Female Nursing of the General
Military Hospitals.” It was a sensation. No woman
had ever been active in the army. Florence became
famous overnight. Flo’s parents said she must take
Mr. and Mrs. Bracebridge along with her for
chaperones, and she did.

Florence set up a recruiting station for nurses in
London.
Many women applied but most were unsuitable.
Finally 38 women – all of whom had had some
nursing experience – were chosen. They were given
grey uniforms and white caps. They had only four
days to get ready to go. Florence was to have
complete authority over the band of nurses. They
became known as “Miss Nightingale’s Women.”
Many people in England thought it was a crazy
expedition and scoffed at it. Only a few friends saw
them off from London Bridge for France.
In France it was different.

The French people cheered them and scattered
flowers.

แคว้นไครมิน โดยรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายและ
รัฐบาลเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ฟลอเรนซ์ได้ครุ่ นคิดถึงการขาดแคลนการ
พยาบาลอยูแ่ ล้ว เธอจึงตอบรับกับ มร.เฮอร์เบิร์
ตว่าจะออกไปทาการทางราชการจึงประกาศ
แต่งตั้ง ฟลอเรนซ์ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ
ใหญ่ นางพยาบาลของโรงพยาบาลทหารบก
ข่าวนี้ทาให้เกิดความรู ้สึกตื่นเต้นทัว่ ไป เพราะ
ไม่มีสตรี ใดเคยทางานในกองทัพบกเลย ฟลอ
เรนซ์จึงกลายเป็ นคนมีชื่อเสี ยงขึ้นทันที บิดา
มารดาจึงบอกให้โฟลนา มร. และมิสซิสเบรซบ
ริ จไปทาหน้าที่คุม้ ครองเธอ ๆ ก็ยนิ ยอม
ฟลอเรนซ์จึงเปิ ดสถานที่รับอาสาสมัครนาง
พยาบาลขึ้นในกรุ งลอนดอน
มีหญิงหลายคนสมัคร แต่ส่วนมากไม่เหมาะสม
ในที่สุดก็เลือกไว้ได้ 38 คน ล้วนแต่เคยทาการ
พยาบาลมาแล้ว พวกนี้ตอ้ งแต่งเครื่ องแบบสี เทา
สวมหมวกแก๊ปสี ขาว ให้เวลาสี่ วนั ที่จะเตรี ยม
ตัวออกเดินทาง ฟลอเรนซ์ได้รับมอบอานาจ
เด็ดขาดที่จะบังคับบัญชาคณะนางพยาบาล คน
ทัว่ ไปเรี ยกว่า “คณะสตรี มิสไนติงเกล” คน
จานวนมากในประเทศอังกฤษคิดว่าโครงการนี้
บ้า จึงเยาะเย้ยต่าง ๆ นานา มีมิตรสหายจานวน
น้อยที่ไปส่ งที่ท่าเรื อเพื่อไปประเทศฝรั่งเศส
ส่ วนที่ฝรั่งเศสนั้นมีเหตุการณ์แตกต่างกัน
ออกไป
ชาวฝรั่งเศสแสดงความชื่นชมยินดีและโปรย
ดอกไม้ตอ้ นรับ
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Porters would take no money for carrying their
luggage.
Hotels would take no money for their lodging.
The railroads would take no money for their tickets
across France.
In Marseilles, Florence bought a large supply of
medicines and necessities for a hospital. She took
these things right along with her. The party sailed
from Marseilles on October 27th in the Vectis. It was
a dilapidated old ship, dirty and full of bugs.

They ran into a storm and had to shelter at the island
of Malta. Everyone was seasick.
They finally got to Constantinople (now called
Istanbul) on November 3rd. They were to go to the
Barracks Hospital across the Bosphorus at Scutari.
There had been a big battle five days before and
many wounded soldiers were expected.

Florence and her brigade of nurses were horrified at
what they saw. Surrounded by a sea of mud, one part
of the barracks had been burned out and another part
had been used as a stable for horses.
There were cellars but they were like dens for
animals. In them lived many women and children.

Some were the wives of the soldiers and others were
street women and camp followers. They were

คนรับจ้างขนสิ่ งของไม่คิดค่าขนหี บห่อของ
พวกนางพยาบาล
โรงแรมไม่เก็บเงินค่าที่พกั อาศัย
การรถไฟไม่เก็บเงินค่าโดยสารข้ามประเทศ
ฝรั่งเศส
ที่เมืองมาร์เซลล์
ฟลอเรนซ์ได้ซ้ื อยาและ
สิ่ งจาเป็ นอื่น ๆ สาหรับโรงพยาบาลจานวนมาก
และนาสิ่ งที่ซ้ื อติดตัวไปด้วย คณะของเขาออก
เดินทางจากเมืองมาร์ เซลล์ในวันที่ 27 ตุลาคม
โดยเรื อเวคติสเป็ นเรื อเก่าคร่ าคร่ าเกือบจะพังอยู่
แล้ว
ทั้งเก่ามากและเต็มไปด้วยตัวแมลงน่า
รังเกียจต่าง ๆ
ขณะเดินทางเกิดพายุใหญ่เรื อต้องไปหลบภัยอยู่
ที่เกาะมัลต้า ทุกคนเมาคลื่น
ในที่สุด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ได้มาถึงคอน
สะแตนติโนเปิ ล (ปั จจุบนั ชื่ออิสตัสบูล) พวก
คณะนางพยาบาลจะต้องไปประจาโรงพยาบาล
กองทัพบกโดยข้ามช่องแคบบอสฟอรัสที่สะคู
ตารี ก่อนหน้านี้หา้ วันได้เกิดการรบใหญ่ ฉะนั้น
จึงมีทหารบาดเจ็บจานวนมาก
ฟลอเรนซ์และคณะนางพยาบาลตกใจเมื่อได้
เห็นสภาพการณ์เข้า คือส่ วนหนึ่งของค่ายทหาร
ถูกเพลิงไหม้ ส่ วนอีกด้านหนึ่งได้ใช้เป็ นคอก
ม้า ค่ายนี้ต้ งั อยูก่ ลางทะเลโคลนตม
มีหอ้ งหลาย ๆ ห้องใต้ถุน โรงพยาบาลมีสภาพ
เหมือนถ้ าขังสัตว์หญิงและเด็กจานวนมากอาศัย
อยูใ่ ต้ถุน
บางคนเป็ นภริ ยาของพวกทหารและบางคนก็
เป็ นหญิงโสเภณี บางคนก็เป็ นพวกที่ติดตาม
25

waiting to take money off the dead soldiers. Florence
cleared them out. She gave them better quarters away
from the hospital and set them to work washing
clothes.
There were army medical supplies but they were
locked up.
“I want a roll of bandages and a tourniquet to stop
bleeding.”
“Fill out these five forms for the bandages. I cannot
give out a tourniquet.”
“Where can I get one?”
“In the other building, upstairs to the left.”
“These forms for the bandages must be signed.”
“No, no, by the doctor in the ward, then by the head
of the Department.”

“He’s not here. He went to Constantinople this
morning.”
“I’m sorry. I can’t give you any bandages.”
“Can’t you give me just a little to save this patient’s
life. I’ll pay for it myself.”
“I cannot give out government property without an
officially signed order. When the orders are signed, I
will send to the Quartermaster, eight kilometers
away, and request a roll of bandages.”

กองทัพซึ่ งคอยจะแย่งเงินตามกระเป๋ าของทหาร
ที่ตาย ฟลอเรนซ์ได้จดั ให้บุคคลเหล่านี้ออกไป
อยูน่ อกบริ เวณโรงพยาบาล ในที่อยูท่ ี่เหมาะกว่า
และหางานทาให้ทาโดยมีหน้าที่ซกั ผ้า
มีเวชภัณฑ์ของทหารอยู่ แต่ถูกเก็บใส่ กุญแจไว้
หมด
เช่นครั้งหนึ่งฟลอเรนซ์พดู ว่า
“ดิฉน
ั ต้องการผ้าพันแผลหนึ่งม้วนและเครื่ อง
ห้ามโลหิตหนึ่งชุด”
“เขียนใบเบิกห้าชุด เบิกผ้าพันแผลหนึ่งม้วน
ส่ วนเครื่ องห้ามโลหิ ตจ่ายให้ไม่ได้”
“อย่างนั้นจะได้ที่ไหนเล่า?”
“ไปที่ตึกอีกหลังหนึ่ง อยูช่ ้ นั บนข้างซ้ายมือ”
“แบบพิมพ์เบิกผ้าพันแผลต้องลงชื่อผูเ้ บิก”
“ดิฉน
ั จะลงชื่อเบิก”
“ไม่ได้,ไม่ได้ ต้องนายแพทย์ประจาตึกคนไข้
เท่านั้น แล้วต้องให้หวั หน้าแผนกลงชื่ออนุ ญาต
อีกด้วย”
“หัวหน้าแผนกไม่อยู,่ ไปธุ ระในกรุ งคอนสะ
แตนติโนเปิ ลเมื่อเช้านี้ ”
“ผมเสี ยใจ ไม่สามารถที่จะจ่ายผ้าพันแผลให้
คุณได้”
“ซื้ อสักหน่อยไม่ได้หรื อ เพื่อช่วยชีวติ ของคน
ป่ วยนี้ ดิฉนั จะจ่ายเงินให้เอง”
“ผมไม่อาจที่จะจ่ายทรัพย์สินของรัฐบาลโดยไม่
มีคาสัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้เมื่อมีใบเบิก
ถูกต้องแล้วจะต้องส่ งไปให้เจ้าหน้าที่พลาธิ การ
อีกซึ่ งอยูไ่ กลออกไปถึง 8 กิโลเมตร แล้วจึงจะ
เบิกผ้าพันแผลได้หนึ่งม้วน”
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“I’m sorry, sir” said an orderly, “the patient has bled
to death.”

The military doctors in Scutari and the Crimea were
opposed to Florence and her nurses. They decided to
make life as hard as possible for them and “freeze”
them out.
They were given six small rooms like storerooms for
forty people. There were only two beds and a few
chairs. They were given no food.
The doctors decided to pay no attention to Florence.
She decided that she could not work until the doctors
invited her to do so. However she began a diet
kitchen in her own quarters.

Finally a series of disasters forced the doctors to
invite Florence to help, and to use the things she had
bought in Marseilles. First there was fighting and the
partial destruction of the British army at Sebastopol.
This was followed by the worst hurricane in the
memory of the country. It destroyed a big ship which
had just arrived, loaded with warm clothes,
medicines and all kinds of provisions for the troops.
The ship keeled over and sank while crowds watched
from the shore. The only person with money
available and with medical supplies was Florence.
She could buy more provisions in Constantinople.
Mr. McGrigor was Flo’s best friend; Dr. John Hall
caused her the most trouble.

ผูช้ ่วยพยาบาลชายเข้ามากล่าวว่า “ผมเสี ยใจ
ครับ ผูป้ ่ วยตายเสี ยแล้วเพราะโลหิตไหลออกไม่
หยุด”
พวกนายแพทย์ทหารที่เมืองสะคูตารี และแคว้น
ไครเมียขัดขวางฟลอเรนซ์และพวกนาง
พยาบาลของเธอ
พวกเขาพยายามก่อความ
ลาบากนานาประการทั้งนี้ เพื่อบีบบังคับให้พวก
ฟลอเรนซ์ออกไปให้พน้
พวกเขา 40 คนได้รับอนุ ญาตให้อยูใ่ นห้องเล็ก
6 ห้องเหมือนกับห้องเก็บของมีเตียงนอนสอง
เตียงกับเก้าอี้สามตัว ไม่มีอาหารรับประทาน
พวกนายแพทย์ตกลงใจที่จะไม่เกี่ยวข้อง
กับฟลอเรนซ์
เธอจึงเห็นว่าไม่สามารถจะ
ทางานได้
ถ้าไม่ได้รับคาเชิ ญจากพวก
นายแพทย์ อย่างไรก็ดี เธอได้เริ่ มตั้งโรงครัวใน
ห้องพักของเธอ
ในที่สุด เหตุร้ายได้เกิดมากขึ้นเป็ นลาดับ จึงจา
ใจให้พวกนายแพทย์ตอ้ งเชื้ อเชิญฟลอเรนซ์ให้
ช่วยเหลือ และใช้เวชภัณฑ์ที่เธอซื้ อมาจากเมือง
มาร์ เซลล์ในตอนแรกเกิดรบใหญ่ และส่ วน
หนึ่งของกองทัพบกอังกฤษได้ถูกทาลายที่ซีบสั
โตโปล ต่อมาได้เกิดลมสลาตัสอย่างแรงที่ไม่
เคยมีมาก่อน ได้ทาลายเรื อใหญ่ที่เพิ่งมาถึงซึ่ ง
บรรทุกผ้ากันหนาว,
ยาและเสบียงอาหาร
สาหรับกองทหาร เรื อได้เอียงคว่าและจมลงต่อ
หน้าประชาชนที่ยนื ดูอยูบ่ นฝั่ง บุคคลที่มีเงินใช้
จ่ายและเครื่ องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ก็คือฟลอเรนซ์
เธอสามารถที่จะซื้ ออาหารได้อีกมา ในกรุ ง
คอนสแตนติโนเปิ ล นายแพทย์แมคกริ กอร์ เป็ น
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At this point, Queen Victoria came out strongly for
Florence. Many of the minor officials who had been
blocking all Flo’s efforts to help the soldiers were
thereafter afraid to continue to persecute her.

All the time that Flo was struggling to get food and
material for the sick men, she was also doing actual
nursing. She cleaned wounds and took the worst
cases herself. Every evening she went on inspection.
It was a walk of six kilometers through the wards
with beds on either side. Flo carried a little lantern
which she put down while she bent over a patient.
The men adored her and said “they felt better if her
shadow fell upon them.”

Flo cheered up the soldiers.
She got them to write letters home.
She stood by them holding a hand when they came
for an operation without any anesthesia.
They called her the “Lady in Chief.”
Florence started what is now called physical therapy.
She started schools for the patients as many soldiers
could not read or write.
She opened recreation rooms and reading rooms.
She had them help roll bandages.

สหายที่ดีที่สุดของโฟล แต่นายแพทย์จอห์น
ฮอลล์ก่อความเดือดร้อนให้แก่เธอมากที่สุด
ในตอนนี้เองที่สมเด็จพระราชินีวคิ ตอเรี ย ได้
สนับสนุนฟลอเรนซ์อย่างมากพวกข้าราชการ
ชั้นผูน้ อ้ ยที่คอยขัดขวางความพยายามของเธอที่
จะช่วยเหลือทหารก็ไม่กล้าที่จะข่มเหงน้ าใจเธอ
อีกต่อไป
ตลอดเวลาที่โฟลดิ้นรนที่จะได้อาหารและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มาให้ทหารที่เจ็บป่ วย เธอก็ได้
ทาหน้าที่พยาบาลด้วยตนเองด้วย เธอทาความ
สะอาดบาดแผลและรักษาบาดแผลที่ร้ายแรง
ที่สุดด้วยมือของเธอเอง เธอออกไปตรวจคน
ป่ วยทุก ๆ คืน ต้องเดินระหว่างเตียงทั้งสองข้าง
เป็ นระยะทาง 6 กิโลเมตร โฟลถือโคมไฟเล็ก ๆ
เมื่อตรวจดู คนป่ วย ก็วางโคมไฟนั้น
ลง พวกคนป่ วยสดุดีเธอและพูดว่า
“พวกเรารู ้สึกบรรเทาความเจ็บปวด
เมื่อเงาของเธอได้ส่องที่ตวั พวกเรา”
โฟลได้หนุนใจพวกทหารให้ชื่นบานเสมอ
เตือนให้พวกทหารเขียนจดหมายถึงบ้าน
เธอคอยช่วยจับมือทหารเมื่อต้องทาการผ่าตัด
โดยไม่ได้ใช้ยาสลบ
พวกทหารเรี ยกเธอว่า “ยอดหญิง”
ฟลอเรนซ์เป็ นผูเ้ ริ่ มต้นการสรี รบาบัด เธอตั้ง
โรงเรี ยนสาหรับคนเจ็บป่ วย
เพราะทหาร
ส่ วนมากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
เธอได้จดั ให้มีหอ้ งเล่นกีฬาและห้องอ่าน
หนังสื อ
จัดให้พวกทหารช่วยม้วนผ้าพันแผล
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She started them on handicrafts.
She introduced exercises for amputees.
In May 1855, Flo decided to go on a tour of
inspection of the other hospitals in the Crimea. Mr.
Bracebridge and a party of nine, which included four
nurses, went with her.
All the important generals came to pay their respects
to her. She even went up to the front lines riding a
spirited horse. No one knew that Florence could ride
as well as a cavalry officer.
When the soldiers at the front saw her they cheered
and cheered. They rushed to pick wild flowers and
filled her arms full.
She was called “the soldier’s friend” because she
always acted as if each single man, whether private
or general, was valuable in God’s sight.
While visiting these hospitals, Flo became ill with
Crimean fever, and later, sciatica. She had to have all
her hair cut off. She had to stay in bed two months.
This gave her a rest. Her hair grew back in little curls
all over her head. This made her look younger and
more beautiful than ever.

Flo had many troubles in hospital administration.
Jealous doctors and clerks tried to discredit and
humiliate her. She bore this persecution silently for
the sake of the soldiers. They even accused her of
neglecting the patients, although every night she
walked through all the wards with her little lantern.

ริ เริ่ มให้รู้จกั การทาการฝี มือ
ริ เริ่ มให้คนแขนขาด้วนออกกาลังกาย
ในเดือนพฤษภาคม 1855 โฟลตกลงใจที่จะไป
ดูงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในแคว้นไครเมีย
มร.
เบรซบริ จและคณะเก้าคนรวมทั้งนาง
พยาบาลสี่ คนได้ร่วมเดินทางไปด้วย
บรรดาแม่ทพั ทั้งหลายได้มาแสดงความเคารพ
ต่อเธอ เธอได้ไปถึงแนวหน้าโดยขี่มา้ ตัวพยศ
ไปด้วย ไม่มีผใู ้ ดรู ้วา่ เธอขี่มา้ ได้เก่งเท่า ๆ กับ
นายทหารม้า เมื่อพวกทหารในแนวหน้าเห็น
เธอเข้าก็โห่ร้องต้อนรับเธอ
พวกทหารได้รีบไปเก็บดอกไม้ตามทุ่งนามา
มอบให้กบั เธอจนเต็มอ้อนแขน
เธอได้รับฉายานามว่า “สหายของนักรบ” เพราะ
เธอได้ปฏิบตั ิต่อทหารทุกคนไม่วา่ จะเป็ นพล
ทหารหรื อแม่ทพั เสมือนกับว่าเป็ นผูม้ ีค่าต่อพระ
พักตร์พระเจ้า
เมื่อไปเยีย่ มโรงพยาบาลเหล่านี้โฟลได้ป่วยเป็ น
ไข้ ต่อมาก็เป็ นโรคปวดตะโพก เธอต้องโกนผม
หมดนอนป่ วยอยูถ่ ึงสองเดือน
ทาให้เธอมี
โอกาสพักผ่อนต่อมาผมก็ข้ ึนใหม่หยักโศกน้อย
ๆ ทัว่ ศีรษะ ยิง่ ทาให้เธอดูสาวและสวยงาม
กว่าเดิมเสี ยอีก
โฟลได้รับความยุง่ ยากเกี่ยวกับการควบคุม
โรงพยาบาล พวกนายแพทย์ที่อิจฉาและเสมียน
พนักงานพยายามที่จะทาลายชื่อเสี ยงและทาให้
เธออับอายขายหน้า เธอยอมอดทนข่มเหงน้ าใจ
อย่างเงียบ ๆ เพราะเห็นแก่พวกทหารพวกเขา
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In England the mothers and wives of the soldiers
loved and admired Florence. The returning soldiers
told everyone what she had done for them. They
made her a national heroine. Songs were written
about her. Someone hastily wrote a book about her
life and her “Christian and Heroic Deeds.” At the
famous wax works of Mme. Tussaud, they made a
wax figure of Flo bending over a wounded soldier.
She was so popular that there was a public meeting
to plan to honor her in some way.

Much honor and respect was given to Mrs.
Nightingale because she was Florence’s mother.
Parthe told everyone that she was Florence’s sister.
They were invited to all kinds of parties by people
who wanted to see them.

So much money came in that a Nightingale Fund was
set up to start a training school for nurses according
to Flo’s ideas.
Queen Victoria presented a beautiful
diamond brooch (pin) which had been
especially designed by the Prince Consort.
It was a St. Georges Cross in red enamel
with the word CRIMEA on it, and around it the
words “Blessed are the Merciful.” Above the cross

แกล้งกล่าวหาว่าเธอละเลย คนป่ วยทั้ง ๆ ที่เธอ
ต้องถือตะเกียงเล็ก ออกเยีย่ มคนป่ วยทุกคืน
ในอังกฤษ พวกมารดาและภริ ยาของทหารรัก
และชมเชยเธอ พวกทหารที่กลับจากสนามรบ
บอกกับผูท้ ี่ตนพบปะว่าเธอได้ทางานอย่างไร
พวกทหารทาให้เธอกลายเป็ นวีระสตรี ของชาติ
มีผแู ้ ต่งเพลงหลายบทสดุดีเธอ มีคนหนึ่งรี บ
แต่งหนังสื อชีวประวัติและ “วีระกรรมแบบ
พระคริ สต์” ของเธอออกแพร่ หลาย ณ ที่
โรงงานปั้ นรู ปหุ่นด้วยขี้ผ้ งึ ของมาดามทัสโซด
มีรูปหุ่นโฟลกาลังก้มพยาบาลทหารบาดเจ็บ
เธอได้รับความนิยมจากประชาชนเป็ นอย่าง
มากจนถึงกับมีการประชุมใหญ่วางแผนการให้
เกียรติยศแก่เธอสักอย่างหนึ่ง
มีผใู ้ ห้เกียรติยศและแสดงความเคารพนับถือแก่
มิสซิสไนติงเกลเป็ นอันมากเนื่องจากเธอเป็ น
มารดาของฟลอเรนซ์ ปาร์ เธก็บอกกับคนทัว่ ไป
ว่าเธอเป็ นพี่สาวของฟลอเรนซ์
เขาทั้งสอง
ได้รับเชิ ญไปในงานรื่ นเริ งหลายแห่งโดยผูท้ ี่
ต้องการจะรู้จกั
ได้มีผสู ้ ่ งเงินมาให้เป็ นจานวนมากจนถึงกับได้
ตั้งกองทุนไนติงเกลขึ้นเพื่อเริ่ มงานอบรมนาง
พยาบาล ตามแนวความคิดของโฟล
สมเด็จพระราชีนีวคิ ตอเรี ยได้
พระราชทานเข็มเพชร งดงาม ซึ่งได้
ออกแบบเป็ นพิเศษโดยพระสวามี ทา
เป็ นรู ปกางเขนเซนต์ยอร์ช ลงยาสี แดง มี
คาว่า “ไครเมีย” จารึ กไว้ตรงกลาง รอบ ๆ
มีขอ้ ความว่า “ผูใ้ ดมีใจเมตตาปรานีก็เป็ นสุ ข”
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was a diamond crown. On the back was engraved the
words “To Miss Florence Nightingale as a mark of
esteem and gratitude for her devotion toward the
Queen’s brave soldiers, from VICTORIA R. 1855.”

All this time Florence was still in the Crimea.
She improved the life of the common soldier.
She got them to save their money to send home.

Many asked Flo to keep their money for them as they
did not trust the banks. No one ever stole money
from Flo’s room.
Friends in England sent pictures, puzzles, books and
games for the recreation rooms. The soldiers got up
singing classes. They had a little theater. Outdoor
sports were encouraged. Florence Nightingale taught
the officers and officials to treat the soldiers like
Christian men.

In July 1856 the last wounded soldiers were sent
away from the Barracks Hospital. Flo and her Aunt
Mai, who had spent a year with her, were soon to
come home.
The government offered her a battleship to bring her
home in state.
All the regiments that had been in the Crimea wanted
to meet her with their military bands when she

ทางตอนบนของไม้กางเขนมีมงกุฎเพชร ทาง
ด้านหลังมีขอ้ ความแกะสลักว่า “ขอมอบให้มิส
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งความ
นับถือและกตัญญูที่เธอได้ประกอบกรณี ยกิจต่อ
ทหารหาญของสมเด็จพระราชินี จากวิคตอเรี ย
ร. 1855”
ในระหว่างนี้
ฟลอเรนซ์ยงั คงทางานอยูใ่ น
แคว้นไครเมีย
เธอปรับปรุ งชีวติ ของพวกพลทหารให้ดีข้ ึน
เธอได้สอนให้ทหารประหยัดเงินเพื่อส่ งไปให้
ครอบครัว
ทหารหลายคนขอให้โฟลเก็บรักษาเงินของตน
ไว้ เพราะพวกเขาไม่วางใจในธนาคาร ไม่มีใคร
สักคนหนึ่งลักเงินจากห้องพักของโฟลเลย
พวกมิตรสหายในประเทศอังกฤษได้ส่งรู ปภาพ
, รู ปต่อแบบต่าง ๆ หนังสื อและเครื่ องเล่นกีฬา
ต่าง ๆ ไปยังห้องพักผ่อนหย่อนใจ พวกทหาร
เรี ยนการขับร้องมีโรงละครเล็ก ๆ เขาส่ งเสริ ม
ให้เล่นกีฬากลางแจ้ง ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สอน
พวกนายทหาร และข้าราชการ ให้ปฏิบตั ิต่อ
พวกพลทหารเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็ นคริ สเตียน
ในเดือนกรกฎาคม 1856 ทหารบาดเจ็บรุ่ น
สุ ดท้ายได้ถูกส่ งตัวจากโรงพยาบาลกองทัพบก
โฟลและป้ าเมย์ซ่ ึงได้มาอยูก่ บั เธอเป็ นเวลาหนึ่ง
ปี จึงเตรี ยมตัวกลับประเทศอังกฤษ
รัฐบาลได้เสนอจะจัดเรื อประจันบานนาเธอ
กลับมาเป็ นทางการ
บรรดากรมทหารเหล่าต่าง ๆ ที่ได้ร่วมสงคราม
ในแคว้นไครเมียต้องการจะจัดแตรวงของ
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arrived in England. But, Flo wanted to come home
quietly.

She did not even tell her family when she was
coming, but arrived home at Lea Hurst unexpectedly.
Her father and mother and Parthe were in the
drawing room. The housekeeper happened to glance
out her upstairs window. She screamed and burst into
tears and they all ran out to meet Flo as she walked
up the drive.

Florence now set herself to help clean up the military
hospitals for the common soldier. She knew that
many soldiers were dying because of new infections
they received in army hospitals.

She urged all manner of Public Health measures.
She wanted nursing departments in all the hospitals.
England had had a Board of Public Health only since
1848.
She met the Queen and they became firm friends.
Later a Royal Commission was set up by the Queen.
In the following years Florence never really
recovered her health.
.

กองทัพไปต้อนรับเธอที่ท่าเรื อเมื่อเธอมาถึง
ประเทศอังกฤษ แต่โฟลต้องการเดินทางกลับ
อย่างเงียบ ๆ
แม้แต่ครอบครัวของเธอ ๆ ก็ไม่บอกให้ทราบ
ว่าจะมาถึงเมื่อใด แต่เธอได้มาถึงบ้านที่ตาบลลี
เฮิสท์อย่างไม่มีใครรู ้เนื้ อรู ้ตวั
ขณะนั้นบิดา
มารดาและปาร์ เธกาลังอยูพ่ ร้อมกันใน
ห้องรับแขก เผอิญคนใช้ได้มองไปจากหน้าต่าง
ชั้นบน เธอได้ร้องไห้เสี ยงดัง แล้วทุกคนก็วงิ่
ออกไปต้อนรับโฟลขณะเดินเข้ามาตามถนน
หน้าบ้าน
ต่อไปนี้
ฟลอเรนซ์ก็ได้จดั การปรับปรุ ง
โรงพยาบาลสาหรับพวกพลทหารให้ดีข้ ึน เธอ
ทราบดีวา่ ทหารจานวนมากได้เสี ยชีวติ ไป
เพราะมีโรคระบาดใหม่ ๆ ที่ได้รับจาก
โรงพยาบาลของกองทัพ
เธอขอร้องให้ปรับปรุ งการอนามัยทุกด้าน
เธอต้องการให้มีแผนกพยาบาลในโรงพยาบาล
ทุกแห่ง
ประเทศอังกฤษได้จดั ให้มีสภาการอนามัยนับ
แต่ปี 1848 เป็ นต้นมา
เธอได้พบกับสมเด็จพระราชิ นี และได้เป็ นมิตร
กันอย่างสนิทสนม
ต่อมาจึงมีพระบรมราช
โองการจัดตั้งคณะกรรมาธิ การอันมีหน้าที่
ตรวจสอบสภาวการณ์สุขาภิบาลตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ ขึ้นโดยสมเด็จพระราชินี ใน
ปี ต่อ ๆ มา สุ ขภาพของฟลอเรนซ์ก็ยงั ไม่
กลับคืนสู่ สภาพปกติ
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She stayed in her room at home, or when she came to
London, she took rooms at the hotel where the
Nightingales always stayed.
Her friend, Sidney Herbert, who became Minister of
War, would see important people of her. Those who
came to see her were always won by her
extraordinary charm. She did not seek fame for
herself. All she wanted was that the men in the army
should have the best care possible. She counted them
all as her children.

Thousands of people wrote letters to her.
They sent congratulations and gifts of all kinds.
Some gifts were small and humble.
Other gifts were large and expensive.
There were many letters from gentlemen begging Flo
to marry them.
People wrote poems about Flo.
They wrote songs about her and sang them in
theaters.
They all wanted her picture.
Flo got Parthe to answer all the letters for her.
Florence continued to work. She wrote her report for
the Government, a book called “Notes on Matters
affecting the Health, Efficiency and
Administration of the British Army.” She prepared
all the facts and statistics for the Queen’s
Commission. When she was well enough Flo went
visiting hospitals and recommending improvements.

เธอคงพักผ่อนอยูใ่ นห้องที่บา้ นหรื อบางทีก็ไป
กรุ งลอนดอน
แวะพักอยูท่ ี่หอ้ งในโฮเต็ลที่
ครอบครัวไนติงเกลเคยมาพักเสมอ ๆ
สหายของเธอคือ ซิดนีย ์ เฮอร์เบิร์ต, ซึ่งได้เป็ น
รัฐมนตรี กลาโหมรับเป็ นผูต้ ิดต่อกับบุคคล
สาคัญ ๆ ให้เธอ บรรดาผูท้ ี่มาเยีย่ มเยียน ต่างก็
ติดใจในเสน่ห์พิเศษของเธอ เธอไม่แสวงหา
ชื่อเสี ยงให้แก่ตวั เอง
สิ่ งที่เธอต้องการก็คือ
ขอให้พวกพลรบได้รับการเอาใจใส่ อย่างดีที่สุด
ก็แล้วกัน เธอถือว่าพวกเหล่านี้เป็ นลูกหลาน
ของเธอ
คนหลายพันได้เขียนจดหมายถึงเธอ
เขาส่ งคาแสดงความยินดีและของขวัญทุกชนิด
มาให้
ของขวัญบางชิ้นก็เล็กน้อยและราคาเยาว์
บางชิ้นก็ใหญ่โตและราคาแพง
สุ ภาพบุรุษหลายคนมีจดหมายมาขอสมรสกับ
เธอ
มีหลายคนแต่งกวีนิพนธ์เกี่ยวกับโฟล
เขาแต่งเพลงเรื่ องของเธอและเอาไปร้องกันใน
โรงมหรสพ
เขาอยากได้รูปภาพของเธอ
โฟลจึงจัดการให้ปาร์ เธตอบจดหมายเหล่านี้
แทนเธอ
ฟลอเรนซ์คงทางานต่อไป เธอเขียนรายงานส่ ง
ให้รัฐบาลเล่มหนึ่งชื่ อ “บันทึกเกี่ยวกับมูลเหตุ
เรื่ องสุ ขภาพ, ประสิ ทธิภาพและการปกครอง
ของกองทัพอังกฤษ” เธอเป็ นผูเ้ ตรี ยมจัดทา
ข้อมูลและสถิติให้แก่คณะกรรมาธิ การของ
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About this time a gentlemen, Sir Harry Verney, came
to call on Florence. He was a very wealthy widower
56 years old with three grown children. He owned
big estates and was a model landlord.

He was a pioneer in rural housing development and
administration.
He was a Member of Parliament and a devout
Protestant, active in the Bible Society and in
Evangelical organizations. He came to see Flo
because of his interest in hospitals and reform.
Finally he asked Flo to marry him. Flo liked him
very much but did not want to marry anyone.
She refused him with charm and graciousness.
Sir Harry had met Parthe, who was always with Flo.
Sir Harry then asked Parthe to marry him, Parthe
said, “yes.”
Parthe was now forty years old, still lovely to look
at, but not as strikingly beautiful as Flo.
Sir Harry always admired Flo and helped her in
many of her reform projects.

สมเด็จพระราชินี
เมื่อเธอมีกาลังแข็งแรง
พอแล้วก็ได้ไปเยีย่ มโรงพยาบาลต่าง ๆ และให้
การแนะนาเพื่อปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
ในตอนนี้เอง มีสุภาพบุรุษคนหนึ่งนามว่า เซอร์
ฮาร์ รี่ เวอร์เนย์ ได้มาเยีย่ มฟลอเรนซ์ เขาเป็ นพ่อ
หม้ายที่ร่ ารวยมากมีอายุ 56 ปี มีบุตรสามคน แต่
ก็เติบโตไปหมดแล้ว เขาเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
ที่ดินหลายแห่ง จัดว่าเป็ นราชาที่ดินตัวอย่างผู ้
หนึ่ง
เขาเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการพัฒนากร และการปกครอง
อาคารบ้านเรื อนตามชนบท
เขาเป็ นสมาชิกรัฐสภา และเป็ นโปรเตสแตนท์
ที่เคร่ งครัด เอาใจใส่ ในสมาคมพระคริ สตธรรม
และองค์การคริ สเตียน อีแวนเจลิคลั เขามาเยีย่ ม
โฟลเพราะมีความสนใจในโรงพยาบาลและ
การปฏิรูปให้ดีข้ ึน
ในที่สุด เขาได้เสนอให้โฟลสมรสกับเขา โฟลก็
ชอบเขามาก แต่ไม่ตอ้ งการจะสมรสกับผูใ้ ด
เธอได้บอกปั ดข้อเสนออย่างบัวไม่ให้ช้ าน้ า
ไม่ให้ข่นุ
ท่านเซอร์ ฮาร์ รี่จึงหันไปหาปาร์ เธผูซ้ ่ ึ งอยู่
กับโฟลเสมอ
ท่านเซอร์ ฮาร์ รี่จึงเสนอขอสมรสกับปาร์ เธ ๆ ก็
ตอบรับ
ขณะนี้ปาร์ เธมีอายุสี่สิบปี แล้ว เขายังคงสวยอยู่
ตามเดิม แต่ก็ไม่งามเด่นเหมือนโฟล
เซอร์ ฮาร์ รี่ยกย่องโฟลเสมอ และได้ช่วยเหลือ
ในโครงการปฏิรูปของเธอหลายอย่าง
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Flo kept on with her writing. She did a small book on
Mortality in the British Army. She presented her
statistical facts by means of pictorial charts, a
method which Flo invented and which is used to this
day.

When the Mutiny broke out in India in 1857, Flo said
she would go to supervise the sick. Her friend
Herbert, said that her health would not permit her to
go. In 1858 Sidney Herbert became the Minister of
War and could push through the hospital reforms so
much needed. He died not long after that. Before he
died, he sent a message to Flo saying he was sorry
that “their work was only half done.”

Civil hospitals appealed to Florence for advice. She
was now the leading authority on hospital reform and
administration. Famous people from other countries
came to consult her.

She wrote another book on hospitals and nursing.
Foreign governments asked her to approve plans for
new hospitals. She even recommended pale pink for
the color of the walls instead of dark green or muddy
brown.

โฟลยังคงทาการเขียนหนังสื อต่อไป เธอได้แต่ง
หนังสื อเล่มเล็ก ๆ ขึ้นเล่มหนึ่ งเกี่ยวกับ การตาย
ของทหารในกองทัพอังกฤษ เธอได้เสนอสถิติ
ต่าง ๆ โดยจัดทาเป็ นแผนผังมีภาพประกอบ อัน
เป็ นวิธีที่เธอได้ประดิษฐ์ข้ ึน และยังคงใช้กนั อยู่
จนทุกวันนี้
เมื่อมีการกบฎขึ้นในประเทศอินเดียในปี 1857
โฟลบอกว่าจะไปตรวจตราทหารป่ วย แต่สหาย
ของเธอคือซิ ดนีย ์ เฮอร์ เบิร์ตบอกว่าสุ ขภาพของ
เธอเป็ นเหตุที่ทาให้เธอไปไม่ได้ ในปี 1858
ซิดนีย ์ เฮอร์เบิร์ตได้เป็ นรัฐมนตรี กลาโหมจึงทา
การปฏิรูปโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ วตาม
ต้องการ ต่อมาอีกไม่นานท่านก็ตาย ก่อนตาย
เขาได้ส่งจดหมายไปยังโฟลแสดงความเสี ยใจ
ว่า “งานของเราได้ทาสาเร็ จไปเพียงครึ่ งเดียว
เท่านั้น”
โรงพยาบาลฝ่ ายพลเรื อนหลายแห่งก็มาขอ
คาแนะนาจากฟลอเรนซ์ บัดนี้เธอได้กลายเป็ น
เอตทัคคะชั้นนาของการปฏิรูปและการ
ปกครองโรงพยาบาลไปแล้ว บุคคลสาคัญ ๆ
ของประเทศต่าง ๆ ได้มาปรึ กษาหารื อเธอเสมอ
เธอเขียนหนังสื ออีกเล่มหนึ่งว่าด้วยโรงพยาบาล
และการพยาบาล
รัฐบาลของต่างประเทศได้มาขอความเห็นชอบ
จากเธอเกี่ยวกับแบบแปลนโรงพยาบาลที่จะ
สร้างขึ้นใหม่
เธอได้แนะนาให้ทาฝาผนัง
โรงพยาบาลด้วยสี ชมพูอ่อนแทนสี เขียวแก่หรื อ
สี น้ าตาลปึ ก
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At this time Flo finally decided where to establish
the Nightingale Training School for Nurses and a
Training School for Midwives.
In 1861 the Queen wrote to Florence offering her an
apartment in Kensington Palace for as long as she
lived. That is where Princess Margaret now lives.
Florence had to refuse because it was so far out from
the center of London and hundreds of people kept
coming to consult her. She wrote nine more small
books.

In April 1861 there was war between the States in
the United States. There was no organization for the
care of the wounded. The Secretary of War wrote to
Florence for advice. She sent him her reports,
statistics and recommendations. The northern States
soon had the advantage of hospital inspection,
nurses, special diet and physical therapy. Flo wrote
hundreds of letters to the United States Government.
Charitable organizations interested in relief asked her
for advice, too.

“Your influence and our indebtedness to you can
never be known” wrote the Secretary of the United
States Christian Union. Flo’s ideas carried out by
Clara Barton during this war.

ในขณะนี้เธอได้ตกลงใจเด็ดขาดเกี่ยวกับสถาน
ที่ต้ งั โรงเรี ยนอบรมนางพยาบาลไนติงเกลและ
สถานอบรมผดุงครรภ์แล้ว
ในปี 1861 สมเด็จพระราชินีได้ส่งพระราชหัตถ์
เลขา อนุญาตให้ฟลอเรนซ์เข้าพักอาศัย ใน
พระราชวังเคนซิ งตันได้ตลอดชีวติ ของเธอ วังนี้
เป็ นที่ประทับของเจ้าฟ้ ามาร์ กาเร็ ตในปั จจุบนั
ฟลอเรนซ์จาต้องปฏิเสธเพราะว่าไกลจากใจ
กลางกรุ งลอนดอน และประชาชนจานวนมาก
มาปรึ กษาหารื อเธอเสมอ เธอได้แต่งหนังสื อ
ขนาดเล็กขึ้นอีก 9 เล่ม
ในเดือนเมษายน 1861 ได้เกิดสงครามระหว่าง
รัฐต่าง ๆ ในประเทศอเมริ กา ไม่มีองค์การ
สาหรับดูแลเอาใจใส่ ผบู้ าดเจ็บเลย รัฐมนตรี
กลาโหมได้เขียนจดหมายขอคาแนะนาจาก
ฟลอเรนซ์ เธอได้ส่งรายงานและสถิติต่าง ๆ
และคาแนะนาไปให้เขา ในไม่นานรัฐฝ่ ายเหนือ
จึงได้ประโยชน์จากการตรวจตราโรงพยาบาล,
นางพยาบาล, อาหารพิเศษและการสรี รบาบัด
โฟลได้เขียนจดหมายหลายร้อยส่ งไปยังรัฐบาล
สหรัฐ องค์การกุศลที่สนใจในงานบรรเทาทุกข์
ได้ขอความเห็นจากเธอด้วยเหมือนกัน
เลขาธิการสหพันธ์คริ สเตียนในอเมริ กาได้เขียน
ว่า “อิทธิ พลของเธอและหนี้บุญคุณของเราต่อ
เธอนั้นมีมากมายเหลือที่จะคณานับ”
ใน
ระหว่างสงครามดังกล่าว คลารา บาร์ ตนั ได้
นาเอาแนวความคิดของโฟลออกปฏิบตั ิ
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Flo decided that she must live in London instead of
the country. She was tired of living in a hotel.
She bought a house on 10 South Street, where she
lived until she died.
She was an ardent “bird watcher” for she loved the
beautiful, darting creatures. She had brought a bird
back from the Crimea with her, to take the place of
the little owl which had died.
Flo also liked cats. She had several at her London
home.
Flo always said that the cats were easy on her nerves
and did not racket around and make a lot of noise
when she was trying to work. Sometimes she would
give special kittens to her friends.
Mr. and Mrs. Nightingale both became ill.
Parthe, who had been with them all the time until her
marriage, could not be spared from her own family.
So Flo went to Embly Park and was there nearly a
year.
Her mother was almost blind and needed help.
Every day Flo worked at her desk for now she was
interested in the Poor Law reforms in England and
in the sanitary problems of India.

โฟลได้ตกลงใจว่าจะต้องอยูใ่ นกรุ งลอนดอน
แทนการอยูใ่ นชนบท เธอเบื่อหน่ายต่อการอยู่
ในโฮเต็ล
เธอซื้ อบ้านหลังหนึ่ง เลขที่ 10 ถนน ใต้ ซึ่ งเธอ
ได้อยูเ่ รื่ อยมาจนตาย
เธอสนใจชอบดูนกอย่างยิง่ เพราะเธอรักสัตว์
สวยงามที่บินไปมา เธอได้นาเอานกตัวหนึ่งมา
จากแคว้นไครเมียเพื่อเอามาเลี้ยงแทนนกเค้า
แมวตัวเล็กซึ่งได้ตายไปแล้ว
โฟลยังชอบเลี้ยงแมวอีกด้วย เธอเลี้ยงมันไว้
หลายตัวที่บา้ นในกรุ งลอนดอน
โฟลได้กล่าวว่าแมวไม่ทาให้เธอตกใจ มันไม่
เดินไปรอบ ๆ และส่ งเสี ยงอึกทึกเมื่อเธอทางาน
บางทีเธอก็จดั ลูกแมวตัวพิเศษส่ งไปให้มิตร
สหาย
มร. และมิสซิ สไนติงเกลได้ป่วยทั้งสองคน
ปาร์ เธผูไ้ ด้อยูก่ บั บิดามารดาเรื่ อยมาจนสมรสก็
ไม่สามารถจะเจียดเวลาจากครอบครัวของเธอ
มาได้
ดังนั้น โฟลจึงต้องกลับไปเอมบลี ปาร์ คอีก และ
อยูท่ ี่น้ นั เป็ นเวลาเกือบหนึ่งปี
มารดาของเธอตาฟางลงมากและต้องมีผชู ้ ่วย
เหลือ
โฟลต้องทางานเกี่ยวกับหนังสื อทุกวัน เพราะ
ขณะนี้เธอสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูป กฏหมาย
ช่วยเหลือคนยากจนในประเทศอังกฤษ และ
เกี่ยวกับปั ญหาเรื่ องการสุ ขาภิบาลในประเทศ
อินเดีย
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Every new Viceroy who went out to India always
came to see Flo at her home in London.

The Queen “expected” them to talk with Miss
Nightingale before taking their leave.
Now honor and credit were coming to Flo.
It was a young Swiss, M. Henry Dunant, who
organized the Geneva Convention and founded the
Red Cross. Its object was to treat all wounded
soldiers as neutrals and serve all. This was later
extended to include prisoners-of-war and people
suffering from natural disasters such as hurricanes,
tidal waves, earthquakes and fire.

In 1872 M. Dunant came to England to report on the
work of the Red Cross Society.
He said, “Though I am known as the founder of the
Red Cross and the originator of the Convention of
Geneva, it is to an English woman that all the honor
of that Convention is due. What inspired me…was
the work of Miss Florence Nightingale in the
Crimea.”

Florence had to go again to Embly Park to look after
her parents.

อุปราชใหม่ทุกคนก่อนที่จะเดินทางไปอินเดีย
จะต้องไปปรึ กษาหารื อกับโฟลที่บา้ นในกรุ ง
ลอนดอนเสมอ
สมเด็จพระราชินีตอ้ งการให้อุปราชทุกคนไป
ปรึ กษาหารื อกับมิสไนติงเกลก่อนออกเดินทาง
ไปรับตาแหน่ง
ในขณะนั้น เกียรติยศ และชื่ อเสี ยงกาลังไหลมา
สู่ โฟลเรื่ อย ๆ
ชาวสวิสหนุ่มผูห้ นึ่งชื่ อ เอ็ม. เฮนรี่ ดูนงั ก์ เป็ นผู ้
จัดให้มีการประชุมที่กรุ งเยนี วา
เพื่อจัดตั้ง
สภากาชาดขึ้น ความมุ่งหมายก็เพื่อรักษาทหาร
ที่บาดเจ็บในสงครามโดยไม่คานึงว่าเป็ นฝ่ ายใด
และรักษาคนทัว่ ไปต่อมาการนี้ได้ขยายออกไป
รวมทั้งเชลยศึกและประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัยจาก
คลื่นใต้น้ า, แผ่นดินไหล และอัคคีภยั
ในปี 1827 เอ็ม.ดูนงั ก์ ได้มาประเทศอังกฤษเพื่อ
แถลงงานของสภากาชาด
เขากล่าวว่า “แม้ขา้ พเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็ นผูก้ ่อการ
สภากาชาด และเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการประชุมใหญ่ใน
กรุ งเยนีวาก็จริ ง แต่ทว่าเกียรติยศทั้งหมดของ
การประชุมนั้นเป็ นของสุ ภาพสตรี ชาวอังกฤษ
แท้ ๆ สิ่ งซึ่ งดลใจข้าพเจ้า.......ก็คืองานของมิส
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในแคว้นไครเมีย”
ฟลอเรนซ์ตอ้ งกลับไปดูแลบิดามารดาที่เอมบลี
ปาร์คอีก
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She said that organizing that house was almost as
difficult as organizing a hospital.

In 1874 her beloved father died and Florence
devoted most of her time to her mother, who was
now completely blind. Mrs. Nightingale died in 1880
at the age of ninety-two.
Florence now turned to her nurses in training at the
new school.
She took great delight in them. Many girls were from
good families; charming, intelligent and lovely.
Parents now urged their daughters to follow Flo’s
example, if they became interested in nursing. When
she thought that the nurses had worked too hard, she
had them come to her home for a weekend of rest
and good food. To be poor, to be in trouble, was a
sure way to Flo’s heart.

Flo was drawn back into the army work after the
death of her parents. She worked for the Ministry of
War and continually wrote to the Queen. She helped
select the nurses to be sent to Egypt and India.

Flo was sixty-five years old now and she had another
pet project. It was the promotion of district nursing.
Queen Victoria decided to use the money from her

เธอได้กล่าวว่าการจัดกิจการบ้านเรื อนนั้นมี
ความยากลาบากเท่ากันกับการจัดกิจการ
โรงพยาบาลเหมือนกัน
ในปี 1874 บิดาที่รักของเธอได้ถึงแก่กรรมลง
และฟลอเรนซ์จึงต้องอุทิศเวลาส่ วนใหญ่
ปรนนิบตั ิมารดา ซึ่ งขณะนี้ตาก็มองไม่เห็นทั้ง
สองข้าง มิสซิสไนติงเกลตายในปี 1880 เมื่อ
อายุได้ 92 ปี
ขณะนี้ฟลอเรนซ์ได้กลับไปทาการอบรม พวก
นักเรี ยนพยาบาลของเธอในโรงเรี ยนใหม่อีก
เธอมีความพอใจในพวกนี้มาก นักเรี ยนหลาย
คนมาจากครอบครัวที่ดีมีเสน่ห์มีสติปัญญาและ
น่ารัก
บิดามารดาหลายรายได้สนับสนุนบุตรี ของตน
ผูส้ นใจการพยาบาลให้ดาเนิ นตามแบบอย่าง
ของโฟล เมื่อเห็นว่านางพยาบาลทางานมาก
เกินไป
เธอก็เชิญเขามาพักที่บา้ นของตน
รับประทานอาหารดี ๆ สัก 3-4 วัน ผูท้ ี่ยากจน
และตกระกาลาบากจะเข้าถึงหัวใจของโฟล
เสมอ
ภายหลังที่บิดามารดาล่วงลับไปหมดแล้ว โฟล
ก็ได้เข้ารับราชการในกองทัพบกอีก เธอทางาน
ในกระทรวงกลาโหมและติดต่อกับสมเด็จพระ
ราชีนีตลอดเวลาเธอได้ช่วยเหลือคัดเลือกนาง
พยาบาลหลายคนเพื่อส่ งไปประเทศอียปิ ต์และ
อินเดีย
ในปัจจุบนั โฟลมีอายุ 65 ปี แล้วและเธอยัง
สนใจในโครงการอีกอย่างหนึ่งคือการ ส่ งเสริ ม
การพยาบาล ตามตาบลสมเด็จพระราชาชินี
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Jubilee Fund for district home nursing among the
poor. This was in honor of Florence.

Florence’s strength was failing. She remained at
home all the time except for long visits to her sister.
Parthe had become a famous hostess and a clever
author of several books. Now she was crippled by
arthritis, and died in 1890.
Flo kept a beautiful home.
She dressed very stylishly.
She entertained many important people for dinner.
She had to spend most of her time lying on a couch
even when she was receiving guests. Now she had
time for her family.
She enjoyed the visits of her grand-nieces and
nephews.
They came to her for advice on all matters; from love
affairs to examination papers. They all called her
Aunt Florence. She kept up her interest in all her
projects by writing hundreds of letters.
Flo’s eyes had bothered her for some time. By 1889
her eyesight was failing. By 1901 she was
completely blind. Her memory became faulty. She
gave up all interest in Government affairs, now that
her friend, Queen Victoria, was dead.

วิคตอเรี ยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ที่ได้ใน
งานฉลองอภิเษกเพื่อจัดการรักษาพยาบาลคน
ยากจนประจาตาบล ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเฉลิม
ฉลองเกียรติยศของฟลอเรนซ์
สุ ขภาพของโฟลได้ทรุ ดโทรมลง
เธอได้
พักผ่อนอยูใ่ นบ้านตลอดเวลา นอกจากไปเยีย่ ม
พี่สาวเป็ นเวลานาน ๆ เป็ นคราว ๆ ปาร์เธมี
ชื่อเสี ยงในการเป็ นแม่บา้ นและแต่งหนังสื อ
หลายเล่ม ขณะนี้เธอก็พิการด้วยโรคข้ออักเสบ
และได้ถึงแก่กรรมในปี 1890
โฟลมีบา้ นที่จดั อย่างสวยงามน่าอยู่
เธอแต่งกายแบบใหม่ ๆ เสมอ
เธอเชื้ อเชิ ญคนสาคัญ ๆ มาร่ วมรับประทาน
อาหาร เธอต้องใช้เวลาส่ วนใหญ่นอนบนเก้าอี้
ยาว แม้ในเวลาที่ตอ้ นรับแขก ขณะนี้เธอได้ใช้
เวลาอยูก่ บั ครอบครัวจริ ง ๆ
เธอพอใจมากที่เหลนสาวและหลานชายมาเยีย่ ม
เธอบ่อย ๆ
พวกเขาได้มาขอความเห็นจากเธอในหลายเรื่ อง
เช่นเรื่ องรัก และการสอบไล่ การขนานนามเธอ
ว่าคุณป้ าฟลอเรนซ์ เธอยังคงสนใจในโครงการ
ต่าง ๆ ของเธอ โดยการเขียนจดหมายติดต่อ
จานวนนับร้อย ๆ ฉบับ
สายตาของเธอก่อความราคาญให้แก่เธอเป็ น
เวลานานมาแล้ว ในปี 1889 ตาก็มวั ลงมาก พอ
ปี 1901 ก็มองไม่เห็นเอาเลยทีเดียว ความจาของ
เธอเลอะเลือนลง
เธอเลิกสนใจในราชการ
เพราะมิตรสหายของเธอคือพระราชินีวิคตอเรี ย
ได้สวรรคตไปแล้ว
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Honors fell on Flo like rain.
France and Germany both conferred decorations
upon her.
King Edward bestowed the Order of Merit; the first
time it had ever been given to a woman.

There were tributes from the City of Florence in
Italy, where she had been born.

There was a Florence Nightingale Society in the
United States.
The International Conference of the Red Cross
Societies, meeting in London in 1907, sent a
message to Flo, saying that her “heroic efforts on
behalf of suffering humanity will be recognized and
admired of all ages as long as the world shall last.”

Thousands of training schools for nurses were
founded in many countries.
All were due to her efforts and to the Red Cross
which had taken over her work.
But of this, Florence knew nothing.
Slowly she loosened her hold on life.
About noon on August 13, 1910, she fell asleep and
did not wake up again.

เกียรติยศและชื่อเสี ยงได้พรั่งพรู ลงมายังโฟล
เหมือนกับสายฝน
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันก็ได้ส่ง
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มาให้เธอ
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดได้พระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ออเดอร์ออฟเมริ ต
นับเป็ นครั้งแรกที่ได้พระราชทาน อิสริ ยาภรณ์
นี้ให้แก่สตรี
เทศบาลนคร ฟลอเรนซ์ ในประเทศอิตาลี ซึ่ง
เป็ นสถานที่ ๆ เธอได้เกิด ได้ส่งคาสดุดีมายัง
เธอ
ในประเทศสหรัฐได้จดั ตั้งสมาคมฟลอเรนซ์ ไน
ติงเกลขึ้น
ที่ประชุมใหญ่สากลของสภากาชาดทัว่ โลกได้
เปิ ดประชุมใหญ่ในกรุ งลอนดอนในปี 1907 ได้
ส่ งคาสดุดีไปยังโฟลมีขอ้ ความว่า
“ความ
พากเพียรพยายามแบบวีรชนเพื่อเห็นแก่มนุษย์
ที่ตกทุกข์ได้ยากของเธอนี้ จะเป็ นที่ยกย่องและ
จดจากันไปเป็ นเวลานาน ทุกชัว่ อายุ ตราบเท่าที่
โลกนี้ยงั คงดารงอยูส่ ื บไป”
โรงเรี ยนฝึ กฝนอบรมนางพยาบาลได้จดั ตั้งขึ้น
เป็ นจานวนนับพันในหลายประเทศ
ทั้งนี้ก็เนื่องจากความพากเพียรพยายามของเธอ
และของสภากาชาดซึ่ งรับช่วงงานของเธอไว้
แต่ทว่ากิจการเหล่านี้ฟลอเรนซ์หาได้มีส่วนรู ้
เห็นด้วยไม่
เธอค่อย ๆ ปล่อยวางชีวติ ลงช้า ๆ
ในราวเที่ยงวันของวันที่ 13 สิ งหาคม 1910 เธอ
ได้หลับสนิทและมิได้ตื่นขึ้นอีกเลย
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She had become a national heroine, a legend during
her lifetime, beloved around the world.

เธอได้กลายเป็ นวีระสตรี ของชาติ
เมื่อยังมีชีวติ อยู่
คนทั้งหลายยกย่องเธอดุจ
เทพธิดาในนิยาย
เธอเป็ นที่รักของคนทัว่ โลก
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