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The Story of Florence 

Nightingale 

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. 
 
 
 
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. 

ประวตัิของฟลอเรนซ์ ไน

ติงเกล 

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล, สตรีเรืองนามยิง่ของโลก
ผูห้น่ึง เกิดท่ีเมืองฟลอเรนซ์ ในประเทศอิตาลี 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 1820 บิดามารดาเป็น
คนมัง่คัง่ เป็นพวกผูดี้ชาวองักฤษ สงครามใน
ทวปียโุรปสงบลงแลว้ ชาวองักฤษจ านวนมาก
จึงชอบเดินทางท่องเท่ียวเพื่อหลบหมอกและ
อากาศหนาวของประเทศองักฤษ มร. และมิส
ซิสไนติงเกลไดไ้ปเมืองฟลอเรนซ์, ประเทศ
อิตาลี บุตรสาวคนท่ีสองของเขาเกิดท่ีเมืองน้ี 
และไดต้ั้งช่ือวา่ ฟลอเรนซ์ ตามช่ือเมืองท่ีมี
ศิลปะ และวฒันธรรมอยา่งงดงามท่ีเขานิยม 

ฟลอเรนซ์ มีพี่สาวออยูค่นหน่ึงช่ือปาร์เธโนปี 
ช่ือน้ีก็เป็นช่ือกรีกของเมืองเนเปิลแห่งประเทศ
อิตาลีท่ีเขาเกิด ครอบครัวและมิตรสหายเรียก
เขาวา่ ปาร์เธ 

วลิเลียม เอดเวิร์ด ไนติงเกลเป็นคนร ่ ารวยมาก 
เขาไดรั้บมรดกกอ้นใหญ่จากลุง และมรดกน้ีจะ
ตกทอดไปยงับุตรชาย ถา้เขาไม่มีบุตรชาย เงิน
จ านวนน้ีก็จะไดแ้ก่นอ้งสาวและบุตรชายของ
นอ้งสาว นอกจากนั้นเขามีเงิน 
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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  

ส่วนตวัจ านวนมากท่ีจะตกทอดไปยงับุตรสาว
และภริยาของเขา 

ตระกลูไนติงเกลมีบา้นสวยงามอยูส่องแห่งใน
ชนบท แห่งแรกเรียกวา่ ลีเฮิสท ์ เป็นบา้นพกัใน
ฤดูร้อน ส่วนอีกแห่งหน่ึงเรียกเอมบลีปาร์ค เขา
อาศยัอยูแ่ห่งน้ีในฤดูอ่ืน เขาไปกรุงลอนดอนปี
ละสองคร้ัง คือในระหวา่งฤดูใบไมผ้ลิและ
ใบไมร่้วง 

ฟลอเรนซ์เป็นเด็กน่าเอน็ดู เขามีร่างเล็กบาง
และงามชดชอ้ย มีผมสีทองแดงและตาสีเทา ทุก
คนเรียกเขาวา่โฟลปาร์เธก็มีร่างงามชดชอ้ย
เหมือนกนั ผมและนยัน์ตาสีน ้าตาล เขามี
ลูกพี่ลูกนอ้งหลายคน ฉะนั้นเขาจึงมีเพื่อนเล่น
ทุกแห่งท่ีไดไ้ป เขาไม่มีนอ้งชาย เพื่อนพิเศษ
ของโฟลจึงเป็นลูกพี่ลูกนอ้งสองคนช่ือมาริแอน 
และฮิลลาร่ี คนหน่ึงแก่กวา่และอีกคนหน่ึง 
อ่อนกวา่ 

มารดาของฟลอเรนซ์เป็นคนงามมาก เขาเป็น
แม่บา้นท่ีช านาญ ฉะนั้นจึงปฏิบติัหนา้ท่ีแม่บา้น
ไดอ้ยา่งน่าชม เขามีคนใชห้ลายคน และก็ใหทุ้ก
คนมีงานท าอยูเ่ร่ือย ๆ ส่วนบุตรสาวก็เรียนวธีิ
ควบคุมดูแลบา้นเรือน, ปรุงอาหาร, เยบ็ผา้และ
ปักผา้ บุตรจะตอ้งหดัปรุงน ้าซุบ, ตม้ขา้ว และ
ท าวุน้อนัเหมาะส าหรับคนป่วยเขาสนใจใน
ครอบครัวและลูก ๆ ของคนใชแ้ละพวกท่ีเช่า
นา มิสซิสไนติงเกลรู้ไดท้นัที หากวา่ใครป่วย
เขาจะตอ้งไปเยีย่มคนป่วยดว้ยตนเอง จะน า
อาหารพิเศษ, เส้ือผา้ใหม่ ๆ ผา้ห่มนอนไปใหถ้า้
เห็นวา่ขาดแคลน เธอไดน้ าบุตรสาวไปดว้ย 
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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. 

เพื่อใหเ้ขาเรียนรู้จกัรับผดิชอบต่อบุคคลท่ีตอ้ง
พึ่งพาอาศยัเขา คนป่วยเม่ือเห็นฟลอเรนซ์มา
เยีย่มก็ทุเลาทนัที เม่ืออยูท่ี่บา้น ฟลอเรนซ์เล่น
ตุก๊ตาและเอาผา้พนัแผลพนัตุ๊กตาเล่นเสมือน
กบัวา่ตุก๊ตากระดูกหกั 

มร. ไนติงเกล ชอบไปพกัอยูใ่นชนบท เขาตอ้ง
ควบคุมดูแลท่ีนาหลายแห่ง แต่เขาชอบอบรม
สั่งสอนบุตรสาวทั้งสองมากท่ีสุด ตวัเขาเอง
ไดรั้บการศึกษาดีเพราะไดศึ้กษาท่ีมหาวทิยาลยั
แคมบริดจ ์

เด็กสองคนน้ีมีครูสอนประจ าในครอบครัว
ขณะยงัเยาว ์ คร้ันเม่ือเติบโตข้ึน มร. ไนติงเกล 
ไม่สามารถท่ีจะหาคนท่ีมีการศึกษาพอท่ีจะมา
อบรมเขาได ้ เม่ือปาร์เธอายไุด ้ 13 ปี โฟลอายุ 
12 ปี มร. ไนติงเกล จึงตกลงใจวา่จะท าการ
อบรมดว้ยตนเอง เขาสอนภาษาลาติน, กรีก, 
เยอรมนั, ฝร่ังเศล, อิตาเลียน, ประวติัศาสตร์
และปรัชญาแก่บุตร นอกจากน้ียงัมีครูสอนวชิา
ดนตรีและวาดเขียนดว้ย เด็กทั้งสองตอ้งขยนั
เล่าเรียนมาก โฟลชอบเล่าเรียน แต่ปาร์เธไม่
ชอบ เม่ือเรียนไปไดส้องปีก็ไม่ใคร่ตั้งใจเรียน 
แต่มีใจอิจฉาโฟล เพราะวา่โฟลอยูก่บับิดานาน 
ๆ และเป็นคนโปรดของบิดา 

มร. และมิสซิสไนติงเกลตอ้งรับแขกคนส าคญั 
ๆ จ านวนมาก แทบจะกล่าวไดว้า่มีงานกินเล้ียง
ทุกเยน็ก็วา่ได ้ มิสซิสไนติงเกล สวมเคร่ืองแต่ง
กาย สวยงามสั่งตดัจากกรุงปารีส เม่ือบุตรทั้ง
สองเจริญวยัข้ึนก็มีเคร่ืองแต่ง 
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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 เหมือนกนั นายกรัฐมนตรีของ
ประเทศองักฤษ 
เป็นแขกพิเศษคนหน่ึงท่ีมาเยี่ยมบ่อย ๆ ในการ
กินเล้ียงพวกเด็กทั้งสองมีโอกาสท่ีจะไดพ้บปะ
กบัแขกท่ีมา เขาจึงไดเ้รียนรู้การสนทนา
ปราศรัยอยา่งไม่เคอะเขิน รู้จกัฟังและน่ิง ใน
เม่ือไม่มีเร่ืองราวอะไรท่ีจะพูด 

ปาร์เธและโฟลหดัข่ีมา้ เขาตอ้งนัง่ไพล่แบบ
ของผูห้ญิงเช่นเดียวกนักบัพระราชินี อลิซาเบธ็ 
ทรงข่ีในงานรัฐพิธีต่าง ๆ โฟลเป็นคนข่ีมา้กลา้
หาญ และชอบหอ้ไปตามชนบทต่าง ๆ เพื่อ
เยีย่มมิตรสหาย 

อยูม่าวนัหน่ึง เม่ือฟลอเรนซ์อายไุด ้16 ปี เธอได้
ข่ีมา้ไปตามชนบทก็พบศาสนาจารย ์ ประจ า
คริสตจกัรของตนอยูก่บัคนกลุ่มหน่ึงขา้งถนน 
คนเล้ียงแกะก าลงัคุกเข่าอยูข่า้ง ๆ สุนขัช่ือแคป๊ 
สุนขัเล้ียงแกะมีประโยชน์มาก และเขาฝึกหดัไว้
ช่วยคนเฝ้าเล้ียงแกะและตอ้นฝงูแกะไปยงัทุ่ง
หญา้ แคป๊ขาหกั คนเล้ียงแกะนึกเกรงวา่อาจจะ
ตอ้งฆ่าสุนขัของตนเสีย ฟลอเรนซ์จึงกระโดด
จากหลงัมา้ และรีบวิง่ไปท่ีสุนขัเพราะเธอชอบ
ส่ิงมีชีวติทุกชนิด  
เธอพดูวา่ “อยา่เพิ่งฆ่าแคป็เลย ดิฉนัรักษาขา
ของมนัใหห้ายได”้ 

เธอจึงเอาไมเ้ล็ก ๆ มาสองแผน่ท าเป็นเฝือกขา
ของแคป็ และเอาผา้พนัจนแน่น เขาส่งแคป็ 
กลบับา้นดว้ยความระมดัระวงั ฟลอเรนซ์ได้
รักษาพยาบาลและน าอาหารมาใหมันัทุกวนั อีก
หลายสัปดาห์ต่อมา กระดูกก็ติดกนัดี 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. 

เรนซ์ไดเ้อาเฝือกออก แคป็จึงเดินและวิง่ได้
เหมือนก่อนเกิดเหตุ ช่ือเสียงของฟลอเรนซ์จึง
ลือไปทัว่ชนบท ในกาลต่อมา คนเล้ียงแกะมกั
กล่าววา่ แคป็เป็นคนไขร้ายแรกของโฟล 

ขณะน้ีโฟลอาย ุ17 และปาร์เธอาย ุ18 ปี มารดา
จึงเห็นวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีบุตรของตน จะเขา้สังคม
และเป็นสุภาพสตรีตามความนิยมในสมยันั้น 
คือจะตอ้งมีงานเล้ียงกนัมากข้ึนกวา่ปัจจุบนั 
และจะตอ้งขยายบา้นเรือน ใหก้วา้งขวาง
กวา่เดิม คือสร้างห้องนอนเพิ่มใหม่หกหอ้งและ
โรงครัวอีกหน่ึงห้อง ขณะท่ีก าลงัสร้างบา้น
เพิ่มเติมท่ีเอมบลีปาร์คนั้น บิดามารดาก็พาโฟล
และปาร์เธไปยโุรป 

แมโ้ฟลจะไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนและชีวติเตม็
ไปดว้ยการงานมากเพียงไร เขาก็ไม่เป็นสุขใน
ใจ เธอไดเ้ขียนจดหมายมากมาย มิใช่แต่ถึงคน
อ่ืน ๆ เท่านั้น แต่เขียนขอ้ความสั้น ๆ เตือนใจ
ตวัเองถึงงานท่ีจะตอ้งท าและความรู้สึกในใจ 
โฟลรู้สึกวา่ตนมิไดท้  าอะไรใหเ้กิดประโยชน์
เลยในชีวติ เธอมองเห็นชีวิตสะดวกสบายของ
เธอกบัชีวติของชาวองักฤษ ส่วนมากแตกต่าง
กนัราวฟ้ากบัดิน เธอไม่เป็นสุขใจเพราะไม่รู้จะ
ท าอะไร เธอไม่ใช่คนเคร่งในศาสนา บางทีจะ
ไม่ยิง่ไปกวา่ท่านผูอ่้าน ส่วนมากเธอไปโบสถ์
กบับิดามารดาและช่วยในงานออกร้านของ
โบสถ ์ แต่ไม่รู้สึกวา่มีความสนิทสนมกบัพระ
เจา้และพระเยซูคริสตพ์ระ 
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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 

บุตรของพระองค ์ แต่แลว้วนัหน่ึง เธอก็มี
ประสบการณ์ท่ีประหลาดอยา่งยิง่ 

ในจดหมายท่ีเธอเขียนเตือนใจตวัเองฉบบัหน่ึง
มีขอ้ความวา่ “ในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 1837 พระ
เจา้ไดต้รัสกบัขา้พเจา้และเรียกขา้พเจา้เขา้ท า
พระราชกิจของพระองค”์ เธอไดย้นิเสียงน้ีมา
พดูใกล ้ ๆ เธอเหมือนกบัค าพดูของมนุษยเ์ธอ
ไม่รู้วา่จะท าประการใด รู้แต่เพียงวา่ไม่มีเวลา
ใดก็เวลาหน่ึงพระเจา้จะใชเ้ธอใหเ้ป็น
ประโยชน์บา้ง เป็นประสบการณ์อยา่งเดียวกบั
ท่ีเกิดข้ึนแก่โจน ออฟ อา๊ค แมว้า่พระเจา้ไดท้รง
บอกกบัโจนออฟ อา๊ค ทนัทีวา่เขาจะตอ้งท า
อะไรอยา่งตายตวัลงไป ตอนน้ีฟลอเรนซ์ค่อยมี
ความสุขใจข้ึนบา้ง เธอรู้วา่ในท่ีสุดเธอจะตอ้ง
ท าชีวติใหบ้งัเกิดประโยชน์เป็นพิเศษ เธอจึง
เตม็ใจท่ีจะเดินทางไปทวปียโุรปกบัครอบครัว 

มร. ไนติงเกล ใหส้ร้างรถมา้พิเศษเพื่อเดินทาง 
มีมา้ลากจูงหกตวัโดยมีคนขบั ภายในรถมา้ได้
ท าเบาะนัง่อยา่งดีเพื่อความสะดวกสบาย มีโตะ๊
พบัไดส้ าหรับรับประทานอาหารและเขียน
หนงัสือ แมถ้นนขรุขระมากจนไม่ค่อยจะมี
โอกาสเขียนหนงัสือไดก้็ตาม บนหลงัคารถมา้มี
ท่ีส าหรับคนใชน้ัง่ เขาน าคนใชไ้ปสามคน
นอกจากคนขบัรถและคนข่ีมา้ ส่วนหีบห่อผกู
ไวห้ลงัรถ 

ครอบครัวไนติงเกลออกจากประเทศองักฤษใน
วนัท่ี 8 กนัยายน 1837 ขา้มไปประเทศฝร่ังเศล
ในตอนแรกเขายงัไม่ไปกรุงปารีสเพราะตั้งใจ
วา่จะมาพกัหลาย ๆ เดือนก่อน 



 

 12 

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. 

 กลบัประเทศองักฤษ เขาไดต้รงไปยงัภาคใต้
ของประเทศฝร่ังเศล อากาศปลอดโปร่ง 
เด็กผูห้ญิงทั้งสองนัง่บนหลงัคารถเป็นเวลานาน 
ร่วมกบัคนใช ้และชมภูมิประเทศ และร้องเพลง
ทุก ๆ คืนโฟลไดเ้ขียนขอ้ความลงในบนัทึก
ประจ าวนั และเขียนจดหมายยาว ๆ ถึงญาติพี่
นอ้งท่ีอยูท่างบา้น เขาพกันานในเมืองนิส แลว้
จึงไปเยนวั, ปีซา และในท่ีสุดก็ไปพกัอยูท่ี่เมือง
ฟลอเรนซ์ ในอิตาลีเป็นเวลานาน ทุกแห่งท่ีเด็ก
สาวทั้งสองน้ีไป เขาถูกเชิญไปเตน้ร า ฟังดนตรี
และงานร่ืนเริงทุกชนิด เด็กทั้งสองพดูภาษาฝร่ัง
เศลและอิตาเลียนได ้ โฟลไดถู้กเชิญใหร้้อง
เพลง เพราะเธอมีเสียงไพเราะ ส่วนปาร์เธก็
แสดงงานศิลปะของตน ทุก ๆ วนับิดาใหท้ั้ง
สองฝึกฝนบทเรียนและฝึกเล่นเปียโน เขาน าทั้ง
สองไปชมหอศิลปะพิพิธภณัฑ ์ และการแสดง
ละครอุปรากรต่างก็ชมวฒันธรรมของอิตาลี 
และทั้งครอบครัวสนบัสนุนงานกูอิ้สรภาพของ
อิตาลีอยา่งจริงใจ เพราะเวลานั้นประเทศอิตาลี
ถูกออสเตรียปกครอง เม่ืออยูใ่นกรุงเยนีวา, 
ประเทศสวสีเซอร์แลนด ์ เขาไดพ้บกบัผูล้ี้ภยั
ทางการเมืองจากอิตาลีหลายคนซ่ึงไม่มีเงิน 
ชาวอิตาเลียนท่ีไดรั้บการศึกษาดีตอ้งท าหนา้ท่ี
คนรับใช ้

ในท่ีสุด ครอบครัวไนติงเกลก็ไปปารีส และได้
ซ้ือเคร่ืองแต่งตวังาม ๆ ส าหรับสุภาพสตรี ฟลอ
เรนซ์ไดเ้พื่อนรักคนหน่ึงในกรุงน้ีคือ มารี 
คล๊าก เขาไปงานร่ืนเริงกนัตลอดวนั 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 

ย ัง่ยนืจนเขาตายจากกนั ภายหลงัท่ีอยูใ่นทวปี
ยโุรป 18 เดือนแลว้ ครอบครัวน้ีก็กลบัประเทศ
องักฤษ 

มิสซิสไนติงเกลภูมิใจในบุตรสาวของตน โดย
เฉพาะฟลอเรนซ์ซ่ึงทุกคนรู้สึกวา่เขาเป็นคน
พิเศษ เธอจดังานสังคมท่ีหรูหราส าหรับเขาทั้ง
สอง และหวงัท่ีจะใหเ้ขาสมรสกบัคนร ่ ารวย 
เขาประดบับา้นเรือนอยา่งงดงามดว้ยส่ิงของท่ี
ซ้ือมาจากทวปียโุรป พวกญาติพี่นอ้งก็ไดม้า
เยีย่มเยยีน พร้อมทั้งเอาพวกเด็กเล็กมาวิง่เล่นกนั
รอบ ๆ บา้นอีกคร้ังหน่ึง ในขณะน้ีเองท่ี
ลูกพี่ลูกนอ้งของโฟลผูห้น่ึงช่ือ เฮนร่ี นิคอลสัน 
ไดเ้กิดรักเธอ ๆ ก็ชอบเขา ในฐานะท่ีเป็น
ลูกพี่ลูกนอ้งกนั แต่ไม่อยากแต่งงานกบัเขา เฮน
ร่ีหลงรักเธอเสียจริง ๆ และไดร้อคอยเป็นเวลา
หลายปีเพื่อใหโ้ฟลเปล่ียนใจ แต่ในท่ีสุดก็มิได้
แต่งกนั ฝ่ายชายไดจ้มน ้าตายขณะท่ีท่องเท่ียว
อยูใ่นประเทศสเปน 

บดัน้ีล่วงเลยมาแลว้สามปีนบัแต่โฟลไดย้นิ 
“เสียงพระเจา้ทรงเรียกเธอ” เธอกลบัไม่เป็นสุข
ใจอีกเพราะเธอไม่รู้วา่ จะท าอะไรดี เธอ
พยายามปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนหลายทาง และ
ยงัคงศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

ฟลอเรนซ์ไดรั้บความยกยอ่งในสังคมเป็นอยา่ง
มาก และเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป ชายหนุ่ม
ร ่ ารวยอีกผูห้น่ึงคือ ริบาร์ด มองตนั ไมล ์ ได้
หลงรักเธอและตอ้งการสมรสกบัเธอ แต่เธอ
เพียงแต่ลอ้เล่นกบัเขา โฟลไดม้องเห็นความ
ทุกขย์าก, โรคภยัไขเ้จบ็และทนทรมานในพวก 
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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.

คนยากจนในประเทศองักฤษ เธอรู้สึกวา่การท่ี
พระเจา้ทรงเรียกน้ีเพื่อช่วยเขา แต่เธอยงัไม่รู้วา่
จะท าดว้ยวธีิใดเธอใชเ้วลาวา่งอยูก่บัคนเจบ็ป่วย
และยากจนท่ีอาศยัอยูใ่นท่ีดินของครอบครัว
และเม่ือถึงเวลาท่ีจะไปร่วมงานสังคมท่ีหรูหรา
ในกรุงลอนดอนก็ไม่อยากไป 

ในปี 1844 เม่ือโฟลอายไุด ้ 24 ปี เธอรู้วา่ชีวิต
ของเธอตอ้งอยูก่บัคนเจบ็ป่วยในโรงพยาบาล 
เธอจึงถาม ดร. วอร์ดโฮ ชาวอเมริกนัใจบุญผู ้
ยิง่ใหญ่ซ่ึงไดม้าเยีย่มครอบครัวขณะนั้นวา่เธอ
จะใชชี้วติท างานในโรงพยาบาลจะเหมาะสม
หรือไม่ ชาวอเมริกนัผูน้ี้จึงบอกใหเ้ธอด าเนิน
ตามความรู้สึกนึกคิดของตน เธอจึงไปตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ และอ่านรายงานเท่าท่ีมีอยู่
เก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จบ็ 

ฟลอเรนซ์รู้วา่ตนไม่ควรเอ่ยเร่ืองโรงพยาบาล
ใหบิ้ดามารดาฟัง โรงพยาบาลมีไวส้ าหรับคน
ยากจนผูซ่ึ้งไม่รู้วา่จะไปทางไหนเม่ือเจบ็ป่วย 
โฟลตกใจและเศร้าเม่ือเห็นสภาพแห่ง
โรงพยาบาล อาคารเก่า ๆ , อบัลม, สกปรก, 
สลกัหกัพงั ฝาผนงัเปียกชุ่มและเขียวไปดว้ยรา 
คนไขส่้วนมากนอนบนเส่ือและพื้น มีผา้ห่มผนื
เดียวท่ีน าติดตวัมา ไม่มีนางพยาบาล มีแต่คนใช ้
ญาติหญิงคนไขห้รือไม่ก็หญิงโสเภณี หลายคน
ติดสุราและไม่เป็นระเบียบเหลวแหลก ไม่มี
เตียงนอนท่ีสะอาด, ไม่มีอาหารดี, ไม่มีการ
สุขาภิบาล ไม่มียารักษาโรค และไม่มีอีเธอร์ 
หรือยาสลบแต่ประการใด 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 

ศึกษาหนงัสือทุกเล่มเท่าท่ีพบเก่ียวกบัยารักษา
โรคและการพยาบาลคนป่วย 

ฟลอเรนซ์ไดรั้บอนุญาตให้ “ช่วยเหลือ” เม่ือ
ญาติคนใดเจบ็ป่วย ไม่มีใครพดูถึงการพยาบาล
เลย เธอดูแลเด็กเกิดใหม่ท่ีมารดาตาย 
ลูกพี่ลูกนอ้งท่ีป่วยและในท่ีสุด แม่นมเก่าแก่
และยายอีกผูห้น่ึงในการเจบ็ป่วยคร้ังสุดทา้ย 
ฟลอเรนซ์ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นวา่เธอมี
ความสามารถ, ท าการได ้ เธอรู้วา่การเป็นนาง
พยาบาลตอ้งไดรั้บการอบรมศึกษาอยา่งจริงจงั 
เน่ืองจากวา่ครอบครัวของเธอรู้จกักบั
นายแพทยใ์หญ่ โฟลจึงขออนุญาตไปอยูท่ี่
โรงพยาบาลเซลลิสเบอร่ีเป็นเวลาสามเดือนเพื่อ
ศึกษาวชิาพยาบาล 

การกระท าน้ีเปรียบเสมือนเธอขวา้งลูกระเบิด 
มิสซิสไนติงเกลลุกจากเกา้อ้ีถามวา่ “ลูกพดูวา่
อยา่งไรนะ?” 

ฟลอเรนซ์ตอบ “ลูกขออนุญาตไปยงั
โรงพยาบาลแซลลิสเบอร่ีเป็นเวลาสามเดือน
เพื่อศึกษาวชิาพยาบาล”  
“วชิาพยาบาล ลูกวกิลจริตไปแลว้หรือ ท าไมลูก
จึงกลา้ขอเช่นนั้น” 

ปาร์เธตะโกนวา่ “นอ้งไปไม่ได,้ พี่จะตอ้งอยูค่น
เดียวเปล่ียวใจ นอ้งจะตดัขาดจากพี่หรือ พี่
เกลียดนอ้งจริง ๆ ” 

บิดาของเขาพูดอยา่งหนกัแน่นวา่ “ฟลอเรนซ์ 
พอ่อนุญาตใหไ้ม่ได”้ 

มารดาพดู “ลูกจะท าใหพ้อ่แม่อบัอายขายหนา้ 
แม่จะดูหนา้คนอ่ืนเขาอีกไม่ไดแ้ลว้ ลูกจะท า 
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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. 

เช่นนั้นไม่ได ้ ไม่ไดจ้ริง ๆ เพราะคนป่วย
เหล่านั้นเป็นคนต ่าชา้เลวทราม” แลว้มารดาก็
เป็นลมฟุบลงไป 

ปาร์เธเอามือตบหนา้ฟลอเรนซ์แลว้ตะโกนวา่ 
“นอ้งเป็นคนต ่าชา้ และน่าเกลียดมาก การท่ีจะ
ไปสมาคมกบัคนชั้นต ่าเช่นน้ีเป็นการบดัสีและ
ชัว่ร้ายจริง ๆ” 

มร. ไนติงเกลพดูวา่ “ฟลอเรนซ์จงช่วยแม่ของ
เจา้ พอ่เกลียดหนา้เจา้จริง ๆ ท าไมลูกจึง
พยายามท่ีจะท าตนใหแ้ตกต่างจากเด็กหญิงคน
อ่ืน ๆ” 

ฟลอเรนซ์ “เป็นเพราะลูกรู้สึกในใจวา่จะตอ้ง
ช่วยเหลือคนยากจนและเจบ็ป่วย” 

บิดา “ลูกอาจท าการช่วยเหลือไดโ้ดยวธีิอ่ืน ลูก
เป็นคนมีโอกาสดี, มีการศึกษาและอนาคต
รุ่งโรจน์ยอ่มมีการงานมากเพียงพอท่ีจะท าได้
ภายในครอบครัวของเรา” 

ปาร์เธ “ใครเล่าจะมาสมรสกบัพี่ ถา้เขารู้วา่นอ้ง
ประกอบอาชีพเป็นนางพยาบาล” 

นบัแต่นั้นมา มารดาไม่ยอมใหโ้ฟลออกจาก
บา้นแต่ล าพงั ปาร์เธตอ้งไปดว้ยเสมอหรือไม่ก็
ตอ้งมีคนใชค้อยระวงั โฟลไดเ้ร่ิมอ่านหนงัสือ
เก่ียวกบัอนามยัท่ีรัฐบาล จดัท าข้ึน และอ่าน
รายงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ เท่าท่ีจะหาได ้
เธออ่านในท่ีลบั ๆ ต่ืนข้ึนแต่ดึกและเอาผา้ห่ม
นอนบงัเพื่อมิใหใ้ครเห็นแสงสวา่งของเทียนท่ี
เธอจุดข้ึนอ่านหนงัสือ ขอ้ความท่ีเป็น
ประโยชน์ เธอไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดหลายเล่ม 
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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 ไดม้อบหนา้ท่ีดูแลบา้นเรือน
บางอยา่งใหฟ้ลอเรนซ์เพื่อบงัคบัใหเ้ธออยูแ่ต่
ในบา้น เธอตอ้งนบัผา้ปูท่ีนอน และผา้เช็ดปาก
และควบคุมการขดัเคร่ืองเงิน ถา้มีคนป่วยใน
หมู่บา้นหรือในท่ีดินของครอบครัว เธอก็ไดรั้บ
อนุญาตให้ออกท าการช่วยเหลือได ้

ในปี 1847 ฟลอเรนซ์เดินทางไปต่างประเทศ
กบัมร. และมิสซิสเบรซบริจ มิตรสหายของ
ตระกลู ในตอนน้ีเอง เธอไดมี้ประสบการณ์
มหศัจรรย ์ คือเป็นการส าแดงโดยตรงจากพระ
เจา้ คือใหย้อมอ่อนนอ้มต่อบิดามารดา แลว้ใน
ท่ีสุดงานอนัยิง่ใหญ่ของเธอไดรั้บพระพร 

เม่ืออยูใ่นกรุงโรม ฟลอเรนซ์ไดพ้บกบั มร. และ
มิสซิสซิดนีย ์ เฮอร์เบิร์ต ผูส้นใจในการปฏิรูป
โรงพยาบาล โฟลผูไ้ดรั้บความรู้สึกจาก
การศึกษาในตอนเชา้ตรู่เป็นผูเ้ช่ียวชาญแลว้ เธอ
มีความสนใจเป็นพิเศษในโรงพยาบาลท่ีไก
เซอร์เวร์ิธ ประเทศเยอรมนั จดัด าเนินการโดย
คณะโปรเตสแตนท ์ เธอตั้งใจจะไปศึกษาท่ีนัน่
แต่ในปี 1848 เกิดปฏิวติัในประเทศเยอรมนั 
ดงันั้นในปีท่ีกล่าว ครอบครัวเบรซบริจพร้อม
ดว้ยฟลอเรนซ์จึงไปประเทศอียปิตแ์ลว้ก็ไป
ประเทศกรีก ทั้งน้ีก็เพื่อไปเสียใหพ้น้จาก
ครอบครัว เพราะฟลอเรนซ์ไดบ้อกกล่าวถึงเป็น
คร้ังสุดทา้ยแก่ริชาร์ด มิสเนสวา่เธอไม่สามารถ
ท่ีจะสมรสกบัเขาได ้ เขาไดค้อยเธอมาเป็น
เวลานานถึง 9 ปี 

ขณะท่ีอยูใ่นกรุงเอเธนส์ ฟลอเรนซ์ ไดช่้วยชีวติ
ลูกนกเคา้แมวมิใหพ้วกเด็กกรีกทรมาน ลูกนก 
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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. 
 
 

เคา้แมวน้ีดูร้ายมาก โฟล ใชชี้วติสกดจิตใจให้
มนัเช่ือง แลว้มนัก็กลบัเขา้ไปในกรงของมนั 
เม่ือมนัเช่ืองแลว้ โฟลก็น ามนัติดตวัไปไหน ๆ 
ไดโ้ดยใส่กระเป๋าเส้ือของเขา 

ขากลบับา้น ครอบครัวเบรซบริจไดไ้ปประเทศ
เยอรมนั และฟลอเรนซ์ไดใ้ชเ้วลาสองสัปดาห์
ท่ีไกเซอร์เวิร์ธซ่ึงเขาตั้งใจไวน้าน 10 ปีมาแลว้ 
วา่จะท าการศึกษาท่ีน่ี เธอไดเ้ห็นวา่สถาบนัน้ี
เป็นตวัอยา่งท่ีดีมีถึง 100 เตียง พร้อมดว้ยโรง
เล้ียงเด็กก าพร้า นอกจากนั้นยงัมีโรงเรียน
อนุบาล และโรงเรียนอุตสาหกรรมดว้ย  
เม่ือฟลอเรนซ์กลบัถึงบา้น และครอบครัวของ
เธอรู้วา่เธอไดไ้ปท่ีไกเซอร์เวิร์ธมาดว้ยจึงโกรธ
เคืองมาก 

มารดาไดดุ้วา่และร้องไห้ 
ปาร์เธร้องไหห้นกัจนเป็นลม 

เขาพดูกนัวา่โฟลไม่พอใจครอบครัว ฉะนั้น
จะตอ้งบงัคบัให้อยูแ่ต่ในบา้น 

โฟลตอ้งท าหนา้ท่ีดูแลดอกไมใ้นหอ้งรับแขก 

ตลอดเวลาหกเดือนมิไดท้  าอะไรเลยนอกจาก
เป็นเพื่อนเล่นกบัปาร์เธ 

ปาร์เธอิจฉานอ้งสาวของเธอมากเพราะโฟล
สนใจในหลายส่ิง 

เธอรู้จกัคนส าคญั ๆ มาก 

เธอเป็นคนปัญญาไวและร่าเริง 

ประชาชนชอบโฟลยิง่กวา่ชอบปาร์เธ 

ไม่วา่ฟลอเรนซ์จะไปทางไหน เธอไดรั้บ
ความส าเร็จทุกอยา่ง 
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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. 
 
 
 

โฟลไดรั้บค าขอสมรสหลายรายเธออาจได้
รับค าขอสมรสมากกวา่น้ีจากบรรดาผูท่ี้ชมเชย
เธอ หากเธอเพียงทอดสะพานใหเ้ล็กนอ้ย 

ปาร์เธด าเนินชีวิตภายใตร่้มเงาของโฟล
ตลอดเวลา 

ถา้โฟลไปอยูโ่รงพยาบาลเสีย ปาร์เธจะด าเนิน
ชีวติประการใด? 

ปาร์เธพยายามเรียกร้องเอาหลายอยา่ง ถา้ปาร์เธ
ตอ้งการบงัคบัใหโ้ฟลท าอะไรตามใจของตน
เขาก็ใชว้ธีิร้องไหแ้ละเป็นลม ขณะน้ีปาร์เธมี
อาย ุ32 ปี แลว้ แต่ยงัประพฤติตนเหมือนกบัเด็ก 
ๆ มร. และมิสซิสไนติงเกล ปฏิบติัต่อลูกทั้ง
สองคนน้ีเหมือนกบัวา่เขามีอายเุพียงสิบขวบ
เท่านั้น 

ในปี 1851 ความสนใจเก่ียวกบัปฏิรูป
โรงพยาบาลไดก้ลายเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไป ใน
ท่ีสุดฟลอเรนซ์ไดพ้ดูวา่เขาจะน าปาร์เธไปยงั
เมืองคาร์ลแบด เพื่อเอาไปพกัผอ่นรักษาตวัเสีย
สัก 3 เดือน เพราะปาร์เธเขา้ใจวา่ตนป่วย 
ส่วนตวัของเขาจะเดินทางไปไกเซอร์เวิร์ธเพื่อ
ศึกษา มารดาและปาร์เธไม่อยากจะท าตาม แต่
โฟลไดต้ดัสินใจเด็ดเด่ียวจึงไดไ้ป มารดาจึง
กล่าววา่อยา่งไรก็ดี คงจะไม่มีใครรู้วา่ฟลอเรนซ์
ไปไหน 

ท่ีไกเซอร์เวิร์ธ โฟลไดเ้รียนรู้ท่ีจะสนใจต่อการ
งานอยา่งจริงจงั ณ ท่ีน้ีเธอเล่าวา่เธอไดเ้รียนรู้จกั
รักชีวติและท างานเพื่อจะรักษาส่ิงมีชีวติใหร้อด 
คร้ันเม่ือถึงคราวสอบไล่เธอก็ไดค้ะแนนสูงสุด
กวา่ใคร ๆ ในประวติัศาสตร์ 
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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. 

มารดาและปาร์เธไม่ใคร่พดูจาอะไรกบัเธอ 
ตลอดเวลาท่ีเดินทางกลบัประเทศองักฤษ แต่
เธอก็มิไดต้กใจอะไร เธอรู้วา่พระเจา้ตอ้งการให้
เธอท าอะไรกบัชีวิตของเธอ เธอจะตอ้งเป็นนาง
พยาบาล แมว้า่เธอจะตอ้งแก่ชรามากก่อนบิดา
มารดาอนุญาตใหท้ าอยา่งอ่ืน ๆ นอกจากให้
อาหารแก่คนเช่านาท่ีป่วยเจบ็เท่านั้น 

เธอจะตอ้งไปอยูก่บัปาร์เธอีกหกเดือนเดินเท่ียว
ดว้ยกนั, เยบ็ผา้ดว้ยกนั วาดภาพดว้ยกนั ไม่ทิ้ง
เธอไวแ้ต่ล าพงัผูเ้ดียวเลย 

ถา้โฟลจะไปไหนแต่ล าพงั ปาร์เธจะร้อง
ตะโกนและแช่งด่าโฟล ปาร์เธจะร้องไหแ้ละ
เป็นลมสลบไป แลว้จะโทษวา่เป็นความผดิของ
โฟล 

วนัหน่ึง โฟลไดรั้บจดหมายฉบบัหน่ึงมี
ขอ้ความวา่ “ต่อไปน้ีเป็นข่าวดีท่ีเช่ือวา่เธอคงจะ
สนใจ คือสถาบนัส าหรับท าการรักษา
สุภาพสตรี เจบ็ป่วยผูย้ากจนตอ้งการจะยา้ย
สถานท่ีไปแห่งอ่ืน คือตอ้งการท่ีกวา้งขวางข้ึน 
ตอ้งการปรับปรุงใหม่ ตอ้งการผูอ้  านวยการ
ใหม่ เธอจะมารับต าแหน่งน้ีไดไ้หม” 

น่ีเป็นโอกาสดีของโฟล เธอไดต้อบรับไปโดย
ไม่บอกใหค้รอบครัวทราบ ทางสถาบนันั้นก็รับ
เธอเขา้ท างาน เม่ือมารดาและปาร์เธรู้เร่ืองวา่
โฟลไดต้ าแหน่งใหม่ก็โกรธ พดูไม่ออกเขาทั้ง
สองไม่คิดวา่โฟลจะไปกรุงลอนดอนไดต้าม
ล าพงั โฟลจึงเตือนมารดา ใหรู้้วา่บดัน้ีตนมีอายุ
ได ้ 33 ปีแลว้ แต่เธอยงัดูสาวและสวยราวกบัวา่
อาย ุ20 ปีเท่านั้น เธอสวมเคร่ืองแต่งกายงาม 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.” 

ผมของเธอหยกัโศก ตาของเธอเปล่งแสงเป็น
ประกาย เธอชอบไปในงานร่ืนเริงต่าง ๆ  
ในท่ีสุด มร. ไนติงเกลยอม 

บิดาพดูวา่ “โฟล, ลูกไปกรุงลอนดอนได”้ 

โฟลโผเขา้กอดบิดาแลว้ร้องวา่ “คุณพอ่ซ่ึงเป็น
ท่ีรักของลูก” 

ฝ่ายมารดา “ท าไมเธอจึงยอมใหลู้กท าการ
ร้ายแรงเช่นน้ี ดิฉนัจะไม่ยอมเป็นอนัขาด” 

ปาร์เธกระทืบเทา้และเตะเกา้อ้ี “ใจคอนอ้งจะทิ้ง
พี่ไวค้นเดียวรึ” 

บิดา “แต่โฟล, ลูกจะตอ้งเอาพี่เล้ียงไปดว้ย” 

“ออ้, ไดซิ้คะ คุณพ่อ” 

“ลูกจะตอ้งมีคนท่ีน่าเคารพและวางใจไดอ้ยูก่บั
ลูกตลอดเวลา” 

“ถูกแลว้, คุณพอ่” 

“ลูกจะตอ้งเอาคนใชไ้ปดว้ยหน่ึงคน” 

“ถูกแลว้ คุณพอ่” 

“ลูกจะตอ้งมีคนท่ีซกัรีดเส้ือผา้” 

มารดา “ใครจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเล่า?” 

โฟล “ลูกจะใชเ้งินงบประมาณส าหรับเคร่ือง
แต่งกาย” 

มารดาพดูอยา่งไม่พอใจ “ไม่ได,้ แลว้จะเอา
อะไรซ้ือเส้ือผา้เล่า?” 

มร. ไนติงเกลพดู “พอ่จะใหปี้ละ 500 ปอนด์” 

ปาร์เธ “หนูไม่เห็นได ้ 500 ปอนด์เลย ไม่เป็น
การยติุธรรมเลย” 
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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. 
 

ดงันั้นฟลอเรนซ์จึงออกเดินทางไปกรุง
ลอนดอนพร้อมกบัคนใชแ้ละพี่เล้ียง  
เธอไม่มีเงินเดือนและตอ้งออกค่าใชจ่้ายส่วนตวั
ทั้งส้ิน เงิน 500 ปอนดคิ์ดเป็นเงินไทยปัจจุบนั 
ก็ราว 28,000 บาท ไม่มากมายนกัส าหรับหญิง
สังคมในกรุงลอนดอน 

โฟลเป็นสุขมาก 

เธอจดัโรงพยาบาลเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สะอาดสะอา้นและน่าดู 

มีโรงครัวปรุงอาหารหน่ึงห้อง 

บรรดานางพยาบาลไม่ไดรั้บอนุญาตให้ออกเวร
เวน้แต่จะมีคนท าแทน มีการอบรมนางพยาบาล 

โฟลไดส้ั่งซ้ือเวชภณัฑ ์เช่น ผา้ปูเตียง ผา้เช็ดตวั 
เส้ือคลุม เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งบาดแผล
จ านวนมาก เธอสั่งซ้ือยาจ านวนมาก และจดัให้
มีเภสัชกรของตนเอง ก าหนดหนา้ท่ีประจ าวนั
ใหทุ้กคน เธอเคยควบคุมคนใชใ้นบา้นมาแลว้
ดงันั้น ลูกมือท่ีมีอยูใ่นโรงพยาบาลก็ท าตามการ
บงัคบับญัชาของเธอ 

สถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็นโรงพยาบาลดีท่ีสุดใน
ประเทศองักฤษ เธอประหยดัค่าใชจ่้าย พวก
ผูห้ญิงท่ีมายงัโรงพยาบาบไม่อยากจะจากไป 
โฟลตั้งขอ้บงัคบัวา่เขาจะอยูเ่กินสองเดือนไม่ได ้
ถา้คนไขใ้ดตอ้งการพกัฟ้ืนใหน้านออกไป โฟล
ก็ออกค่าใชจ่้ายให้ 
ในปี 1854 เกิดสงครามไครมิน มหาอ านาจ
รัสเซียรบกนัประเทศตุรกีซ่ึงเป็นประเทศเล็ก 
องักฤษและฝร่ังเศลจึงตกลงใจช่วยตุรกี 
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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. 
 

ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพไ์ดไ้ปยงัสนามรบเพื่อ
รายงานข่าวการรบใหค้นในประเทศองักฤษ
ทราบถึงการรบ และไดร้ายงานสภาพอนัน่า
ทุเรศของทหารท่ีบาดเจบ็ 

โรงพยาบาลรักษาทหารป่วย ในสนามรบมีแต่
สถานท่ีถูกทอดทิ้งใหร้้างตวัอาคารสลกัหกัพงั 

ฝนตกเปียก 

ราข้ึนจนเขียวไปหมด 

มีคา้งคาวเกาะอยูท่ ัว่ไป 

มีแต่หนูตวัโตเท่าแมววิง่พล่านทัว่ไป 

หนูจะกดักินทหารท่ีบาดเจบ็อ่อนเพลียจนไม่
สามารถจะขบัไล่หนูได ้ ทหารบางคนไม่อาจ
เขา้ไปในอาคารไดต้อ้งนอนเปลือยกายอยูใ่น
โคลนตมบนพื้นดิน 

ในโรงพยาบาลท่ีเมืองสคูตาริไม่มีเตียงคนไข,้ 
ผา้ห่มนอน, เคร่ืองแต่งบาดแผลส่วนมากมิได้
ใชน้ ้าช าระ เพราะไม่มีน ้าเพียงพอ เกิดโรคอหิ
วาห์ระบาด ทหารตายจากบาดแผลสกปรก และ
โรคระบาดยิง่กวา่ตายในการรบ ฝร่ังเศลมี
โรงพยาบาลทหารดีกวา่ เพราะพวกชีเป็น
เจา้หนา้ท่ีประจ า เม่ือประชาชนในประเทศ
องักฤษไดย้นิสภาพการณ์เหล่าน้ีเขาก็โกรธ
เคืองมาก จึงไดบ้อกใหรั้ฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมจดัการปรับปรุงโดยด่วน 

รัฐมนตรีกลาโหมขณะนั้นคือ ซิดนีย ์ เฮอร์เบิร์ต 
ฟลอเรนซ์ไดเ้คยรู้จกักบัเขาในกรุงโรม และ
ครอบครัวทั้งสองไดก้ลายเป็นมิตรกนันบัแต่
นั้นมา เขาจึงเขียนจดหมายถึงฟลอเรนซ์ขอร้อง
ใหเ้ธอจดัตั้งกองนางพยาบาล เพื่อไปท าการใน 
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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. 
 

แควน้ไครมิน โดยรัฐบาลจะออกค่าใชจ่้ายและ
รัฐบาลเป็นผูอ้นุมติั 

ฟลอเรนซ์ไดค้รุ่นคิดถึงการขาดแคลนการ
พยาบาลอยูแ่ลว้ เธอจึงตอบรับกบั มร.เฮอร์เบิร์
ตวา่จะออกไปท าการทางราชการจึงประกาศ
แต่งตั้ง ฟลอเรนซ์ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
ใหญ่ นางพยาบาลของโรงพยาบาลทหารบก 
ข่าวน้ีท าใหเ้กิดความรู้สึกต่ืนเตน้ทัว่ไป เพราะ
ไม่มีสตรีใดเคยท างานในกองทพับกเลย ฟลอ
เรนซ์จึงกลายเป็นคนมีช่ือเสียงข้ึนทนัที บิดา
มารดาจึงบอกใหโ้ฟลน า มร. และมิสซิสเบรซบ
ริจไปท าหนา้ท่ีคุม้ครองเธอ ๆ ก็ยนิยอม 

ฟลอเรนซ์จึงเปิดสถานท่ีรับอาสาสมคัรนาง
พยาบาลข้ึนในกรุงลอนดอน 

มีหญิงหลายคนสมคัร แต่ส่วนมากไม่เหมาะสม 

ในท่ีสุดก็เลือกไวไ้ด ้ 38 คน ลว้นแต่เคยท าการ
พยาบาลมาแลว้ พวกน้ีตอ้งแต่งเคร่ืองแบบสีเทา 
สวมหมวกแก๊ปสีขาว ใหเ้วลาส่ีวนัท่ีจะเตรียม
ตวัออกเดินทาง ฟลอเรนซ์ไดรั้บมอบอ านาจ
เด็ดขาดท่ีจะบงัคบับญัชาคณะนางพยาบาล คน
ทัว่ไปเรียกวา่ “คณะสตรีมิสไนติงเกล” คน
จ านวนมากในประเทศองักฤษคิดวา่โครงการน้ี
บา้ จึงเยาะเยย้ต่าง ๆ นานา มีมิตรสหายจ านวน
นอ้ยท่ีไปส่งท่ีท่าเรือเพื่อไปประเทศฝร่ังเศส 

ส่วนท่ีฝร่ังเศสนั้นมีเหตุการณ์แตกต่างกนั
ออกไป 

ชาวฝร่ังเศสแสดงความช่ืนชมยนิดีและโปรย
ดอกไมต้อ้นรับ 
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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  

คนรับจา้งขนส่ิงของไม่คิดค่าขนหีบห่อของ
พวกนางพยาบาล 

โรงแรมไม่เก็บเงินค่าท่ีพกัอาศยั 

การรถไฟไม่เก็บเงินค่าโดยสารขา้มประเทศ
ฝร่ังเศส 

ท่ีเมืองมาร์เซลล ์ ฟลอเรนซ์ไดซ้ื้อยาและ
ส่ิงจ าเป็นอ่ืน ๆ ส าหรับโรงพยาบาลจ านวนมาก 
และน าส่ิงท่ีซ้ือติดตวัไปดว้ย คณะของเขาออก
เดินทางจากเมืองมาร์เซลลใ์นวนัท่ี 27 ตุลาคม 
โดยเรือเวคติสเป็นเรือเก่าคร ่ าคร่าเกือบจะพงัอยู่
แลว้ ทั้งเก่ามากและเตม็ไปดว้ยตวัแมลงน่า
รังเกียจต่าง ๆ  
ขณะเดินทางเกิดพายใุหญ่เรือตอ้งไปหลบภยัอยู่
ท่ีเกาะมลัตา้ ทุกคนเมาคล่ืน 

ในท่ีสุด เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน ไดม้าถึงคอน
สะแตนติโนเปิล (ปัจจุบนัช่ืออิสตสับูล) พวก
คณะนางพยาบาลจะตอ้งไปประจ าโรงพยาบาล
กองทพับกโดยขา้มช่องแคบบอสฟอรัสท่ีสะคู
ตารี ก่อนหนา้น้ีหา้วนัไดเ้กิดการรบใหญ่ ฉะนั้น
จึงมีทหารบาดเจบ็จ านวนมาก 

ฟลอเรนซ์และคณะนางพยาบาลตกใจเม่ือได้
เห็นสภาพการณ์เขา้ คือส่วนหน่ึงของค่ายทหาร
ถูกเพลิงไหม ้ ส่วนอีกดา้นหน่ึงไดใ้ชเ้ป็นคอก
มา้ ค่ายน้ีตั้งอยูก่ลางทะเลโคลนตม 

มีหอ้งหลาย ๆ หอ้งใตถุ้น โรงพยาบาลมีสภาพ
เหมือนถ ้าขงัสัตวห์ญิงและเด็กจ านวนมากอาศยั
อยูใ่ตถุ้น 

บางคนเป็นภริยาของพวกทหารและบางคนก็
เป็นหญิงโสเภณี บางคนก็เป็นพวกท่ีติดตาม 
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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.” 
 
 

กองทพัซ่ึงคอยจะแยง่เงินตามกระเป๋าของทหาร
ท่ีตาย ฟลอเรนซ์ไดจ้ดัใหบุ้คคลเหล่าน้ีออกไป
อยูน่อกบริเวณโรงพยาบาล ในท่ีอยูท่ี่เหมาะกวา่
และหางานท าใหท้  าโดยมีหนา้ท่ีซกัผา้ 

มีเวชภณัฑข์องทหารอยู ่ แต่ถูกเก็บใส่กุญแจไว้
หมด 

เช่นคร้ังหน่ึงฟลอเรนซ์พดูวา่  
“ดิฉนัตอ้งการผา้พนัแผลหน่ึงมว้นและเคร่ือง
หา้มโลหิตหน่ึงชุด” 

“เขียนใบเบิกหา้ชุด เบิกผา้พนัแผลหน่ึงมว้น 
ส่วนเคร่ืองหา้มโลหิตจ่ายให้ไม่ได”้ 

“อยา่งนั้นจะไดท่ี้ไหนเล่า?” 

“ไปท่ีตึกอีกหลงัหน่ึง อยูช่ั้นบนขา้งซา้ยมือ” 

“แบบพิมพเ์บิกผา้พนัแผลตอ้งลงช่ือผูเ้บิก” 

“ดิฉนัจะลงช่ือเบิก” 

“ไม่ได,้ไม่ได ้ ตอ้งนายแพทยป์ระจ าตึกคนไข้
เท่านั้น แลว้ตอ้งให้หวัหนา้แผนกลงช่ืออนุญาต
อีกดว้ย” 

“หวัหนา้แผนกไม่อยู,่ ไปธุระในกรุงคอนสะ
แตนติโนเปิลเม่ือเชา้น้ี” 

“ผมเสียใจ ไม่สามารถท่ีจะจ่ายผา้พนัแผลให้
คุณได”้ 

“ซ้ือสักหน่อยไม่ไดห้รือ เพื่อช่วยชีวติของคน
ป่วยน้ี ดิฉนัจะจ่ายเงินใหเ้อง” 

“ผมไม่อาจท่ีจะจ่ายทรัพยสิ์นของรัฐบาลโดยไม่
มีค  าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไดเ้ม่ือมีใบเบิก
ถูกตอ้งแลว้จะตอ้งส่งไปใหเ้จา้หนา้ท่ีพลาธิการ
อีกซ่ึงอยูไ่กลออกไปถึง 8 กิโลเมตร แลว้จึงจะ
เบิกผา้พนัแผลไดห้น่ึงมว้น” 
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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. 

ผูช่้วยพยาบาลชายเขา้มากล่าววา่ “ผมเสียใจ
ครับ ผูป่้วยตายเสียแลว้เพราะโลหิตไหลออกไม่
หยดุ” 

พวกนายแพทยท์หารท่ีเมืองสะคูตารีและแควน้
ไครเมียขดัขวางฟลอเรนซ์และพวกนาง
พยาบาลของเธอ พวกเขาพยายามก่อความ
ล าบากนานาประการทั้งน้ีเพื่อบีบบงัคบัใหพ้วก
ฟลอเรนซ์ออกไปใหพ้น้ 

พวกเขา 40 คนไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นห้องเล็ก 
6 หอ้งเหมือนกบัหอ้งเก็บของมีเตียงนอนสอง
เตียงกบัเกา้อ้ีสามตวั ไม่มีอาหารรับประทาน 

พวกนายแพทยต์กลงใจท่ีจะไม่เก่ียวขอ้ง
กบัฟลอเรนซ์ เธอจึงเห็นวา่ไม่สามารถจะ
ท างานได ้ ถา้ไม่ไดรั้บค าเชิญจากพวก
นายแพทย ์ อยา่งไรก็ดี เธอไดเ้ร่ิมตั้งโรงครัวใน
หอ้งพกัของเธอ 

ในท่ีสุด เหตุร้ายไดเ้กิดมากข้ึนเป็นล าดบั จึงจ า
ใจใหพ้วกนายแพทยต์อ้งเช้ือเชิญฟลอเรนซ์ให้
ช่วยเหลือ และใชเ้วชภณัฑท่ี์เธอซ้ือมาจากเมือง
มาร์เซลลใ์นตอนแรกเกิดรบใหญ่ และส่วน
หน่ึงของกองทพับกองักฤษไดถู้กท าลายท่ีซีบสั
โตโปล ต่อมาไดเ้กิดลมสลาตสัอยา่งแรงท่ีไม่
เคยมีมาก่อน ไดท้  าลายเรือใหญ่ท่ีเพิ่งมาถึงซ่ึง
บรรทุกผา้กนัหนาว, ยาและเสบียงอาหาร
ส าหรับกองทหาร เรือไดเ้อียงคว  ่าและจมลงต่อ
หนา้ประชาชนท่ียนืดูอยูบ่นฝ่ัง บุคคลท่ีมีเงินใช้
จ่ายและเคร่ืองเวชภณัฑ์ต่าง ๆ ก็คือฟลอเรนซ์ 
เธอสามารถท่ีจะซ้ืออาหารไดอี้กมา ในกรุง
คอนสแตนติโนเปิล นายแพทยแ์มคกริกอร์เป็น 
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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. 
 

สหายท่ีดีท่ีสุดของโฟล แต่นายแพทยจ์อห์น 
ฮอลลก่์อความเดือดร้อนใหแ้ก่เธอมากท่ีสุด 

ในตอนน้ีเองท่ีสมเด็จพระราชินีวคิตอเรีย ได้
สนบัสนุนฟลอเรนซ์อยา่งมากพวกขา้ราชการ
ชั้นผูน้อ้ยท่ีคอยขดัขวางความพยายามของเธอท่ี
จะช่วยเหลือทหารก็ไม่กลา้ท่ีจะข่มเหงน ้าใจเธอ
อีกต่อไป 

ตลอดเวลาท่ีโฟลด้ินรนท่ีจะไดอ้าหารและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใหท้หารท่ีเจบ็ป่วย เธอก็ได้
ท าหนา้ท่ีพยาบาลดว้ยตนเองดว้ย เธอท าความ
สะอาดบาดแผลและรักษาบาดแผลท่ีร้ายแรง
ท่ีสุดดว้ยมือของเธอเอง เธอออกไปตรวจคน
ป่วยทุก ๆ คืน ตอ้งเดินระหวา่งเตียงทั้งสองขา้ง
เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร โฟลถือโคมไฟเล็ก ๆ 

เม่ือตรวจดู คนป่วย ก็วางโคมไฟนั้น
ลง พวกคนป่วยสดุดีเธอและพดูวา่ 

“พวกเรารู้สึกบรรเทาความเจ็บปวด
เม่ือเงาของเธอไดส่้องท่ีตวัพวกเรา” 

โฟลไดห้นุนใจพวกทหารให้ช่ืนบานเสมอ 

เตือนใหพ้วกทหารเขียนจดหมายถึงบา้น 

เธอคอยช่วยจบัมือทหารเม่ือตอ้งท าการผา่ตดั
โดยไม่ไดใ้ชย้าสลบ 

พวกทหารเรียกเธอวา่ “ยอดหญิง”  
ฟลอเรนซ์เป็นผูเ้ร่ิมตน้การสรีรบ าบดั เธอตั้ง
โรงเรียนส าหรับคนเจบ็ป่วย เพราะทหาร
ส่วนมากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้

เธอไดจ้ดัใหมี้หอ้งเล่นกีฬาและหอ้งอ่าน
หนงัสือ 

จดัใหพ้วกทหารช่วยมว้นผา้พนัแผล 
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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. 
 

ริเร่ิมใหรู้้จกัการท าการฝีมือ 

ริเร่ิมใหค้นแขนขาดว้นออกก าลงักาย 

ในเดือนพฤษภาคม 1855 โฟลตกลงใจท่ีจะไป
ดูงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในแควน้ไครเมีย 
มร. เบรซบริจและคณะเกา้คนรวมทั้งนาง
พยาบาลส่ีคนไดร่้วมเดินทางไปดว้ย 

บรรดาแม่ทพัทั้งหลายไดม้าแสดงความเคารพ
ต่อเธอ เธอไดไ้ปถึงแนวหนา้โดยข่ีมา้ตวัพยศ
ไปดว้ย ไม่มีผูใ้ดรู้วา่เธอข่ีมา้ไดเ้ก่งเท่า ๆ กบั
นายทหารมา้ เม่ือพวกทหารในแนวหนา้เห็น
เธอเขา้ก็โห่ร้องตอ้นรับเธอ  
พวกทหารไดรี้บไปเก็บดอกไมต้ามทุ่งนามา
มอบใหก้บัเธอจนเตม็ออ้นแขน 

เธอไดรั้บฉายานามวา่ “สหายของนกัรบ” เพราะ
เธอไดป้ฏิบติัต่อทหารทุกคนไม่วา่จะเป็นพล
ทหารหรือแม่ทพัเสมือนกบัวา่เป็นผูมี้ค่าต่อพระ
พกัตร์พระเจา้ 

เม่ือไปเยีย่มโรงพยาบาลเหล่าน้ีโฟลไดป่้วยเป็น
ไข ้ต่อมาก็เป็นโรคปวดตะโพก เธอตอ้งโกนผม
หมดนอนป่วยอยูถึ่งสองเดือน ท าใหเ้ธอมี
โอกาสพกัผอ่นต่อมาผมก็ข้ึนใหม่หยกัโศกนอ้ย 
ๆ ทัว่ศีรษะ ยิง่ท  าใหเ้ธอดูสาวและสวยงาม
กวา่เดิมเสียอีก 

โฟลไดรั้บความยุง่ยากเก่ียวกบัการควบคุม
โรงพยาบาล พวกนายแพทยท่ี์อิจฉาและเสมียน
พนกังานพยายามท่ีจะท าลายช่ือเสียงและท าให้
เธออบัอายขายหนา้ เธอยอมอดทนข่มเหงน ้าใจ
อยา่งเงียบ 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 

แกลง้กล่าวหาวา่เธอละเลย คนป่วยทั้ง ๆ ท่ีเธอ
ตอ้งถือตะเกียงเล็ก ออกเยีย่มคนป่วยทุกคืน 

ในองักฤษ พวกมารดาและภริยาของทหารรัก
และชมเชยเธอ พวกทหารท่ีกลบัจากสนามรบ
บอกกบัผูท่ี้ตนพบปะวา่เธอไดท้  างานอยา่งไร 
พวกทหารท าใหเ้ธอกลายเป็นวรีะสตรีของชาติ 
มีผูแ้ต่งเพลงหลายบทสดุดีเธอ มีคนหน่ึงรีบ
แต่งหนงัสือชีวประวติัและ “วรีะกรรมแบบ
พระคริสต”์ ของเธอออกแพร่หลาย ณ ท่ี
โรงงานป้ันรูปหุ่นดว้ยข้ีผึ้งของมาดามทสัโซด 
มีรูปหุ่นโฟลก าลงักม้พยาบาลทหารบาดเจบ็ 
เธอไดรั้บความนิยมจากประชาชนเป็นอยา่ง
มากจนถึงกบัมีการประชุมใหญ่วางแผนการให้
เกียรติยศแก่เธอสักอยา่งหน่ึง 

มีผูใ้หเ้กียรติยศและแสดงความเคารพนบัถือแก่
มิสซิสไนติงเกลเป็นอนัมากเน่ืองจากเธอเป็น
มารดาของฟลอเรนซ์ ปาร์เธก็บอกกบัคนทัว่ไป
วา่เธอเป็นพี่สาวของฟลอเรนซ์ เขาทั้งสอง
ไดรั้บเชิญไปในงานร่ืนเริงหลายแห่งโดยผูท่ี้
ตอ้งการจะรู้จกั 

ไดมี้ผูส่้งเงินมาใหเ้ป็นจ านวนมากจนถึงกบัได้
ตั้งกองทุนไนติงเกลข้ึนเพื่อเร่ิมงานอบรมนาง

พยาบาล ตามแนวความคิดของโฟล 

สมเด็จพระราชีนีวคิตอเรียได้
พระราชทานเขม็เพชร งดงาม ซ่ึงได้
ออกแบบเป็นพิเศษโดยพระสวามี ท า
เป็นรูปกางเขนเซนตย์อร์ช ลงยาสีแดง มี
ค าวา่ “ไครเมีย” จารึกไวต้รงกลาง รอบ ๆ 

มีขอ้ความวา่ “ผูใ้ดมีใจเมตตาปรานีก็เป็นสุข”  
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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 
 

ทางตอนบนของไมก้างเขนมีมงกุฎเพชร ทาง
ดา้นหลงัมีขอ้ความแกะสลกัวา่ “ขอมอบใหมิ้ส
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความ
นบัถือและกตญัญูท่ีเธอไดป้ระกอบกรณียกิจต่อ
ทหารหาญของสมเด็จพระราชินี จากวคิตอเรีย 
ร. 1855” 

ในระหวา่งน้ี ฟลอเรนซ์ยงัคงท างานอยูใ่น
แควน้ไครเมีย 

เธอปรับปรุงชีวติของพวกพลทหารใหดี้ข้ึน 

เธอไดส้อนใหท้หารประหยดัเงินเพื่อส่งไปให้
ครอบครัว 

ทหารหลายคนขอใหโ้ฟลเก็บรักษาเงินของตน
ไว ้ เพราะพวกเขาไม่วางใจในธนาคาร ไม่มีใคร
สักคนหน่ึงลกัเงินจากห้องพกัของโฟลเลย 

พวกมิตรสหายในประเทศองักฤษไดส่้งรูปภาพ
, รูปต่อแบบต่าง ๆ หนงัสือและเคร่ืองเล่นกีฬา
ต่าง ๆ ไปยงัหอ้งพกัผอ่นหยอ่นใจ พวกทหาร
เรียนการขบัร้องมีโรงละครเล็ก ๆ เขาส่งเสริม
ใหเ้ล่นกีฬากลางแจง้ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สอน
พวกนายทหาร และขา้ราชการ ใหป้ฏิบติัต่อ
พวกพลทหารเสมือนหน่ึงวา่เขาเป็นคริสเตียน 

ในเดือนกรกฎาคม 1856 ทหารบาดเจบ็รุ่น
สุดทา้ยไดถู้กส่งตวัจากโรงพยาบาลกองทพับก 
โฟลและป้าเมยซ่ึ์งไดม้าอยูก่บัเธอเป็นเวลาหน่ึง
ปีจึงเตรียมตวักลบัประเทศองักฤษ 

รัฐบาลไดเ้สนอจะจดัเรือประจนับานน าเธอ
กลบัมาเป็นทางการ 

บรรดากรมทหารเหล่าต่าง ๆ ท่ีไดร่้วมสงคราม 
ในแควน้ไครเมียตอ้งการจะจดัแตรวงของ 
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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. 
 
.

กองทพัไปตอ้นรับเธอท่ีท่าเรือเม่ือเธอมาถึง
ประเทศองักฤษ แต่โฟลตอ้งการเดินทางกลบั
อยา่งเงียบ ๆ  
แมแ้ต่ครอบครัวของเธอ ๆ ก็ไม่บอกใหท้ราบ
วา่จะมาถึงเม่ือใด แต่เธอไดม้าถึงบา้นท่ีต าบลลี
เฮิสทอ์ยา่งไม่มีใครรู้เน้ือรู้ตวั ขณะนั้นบิดา
มารดาและปาร์เธก าลงัอยูพ่ร้อมกนัใน
หอ้งรับแขก เผอิญคนใชไ้ดม้องไปจากหนา้ต่าง
ชั้นบน เธอไดร้้องไห้เสียงดงั แลว้ทุกคนก็วิง่
ออกไปตอ้นรับโฟลขณะเดินเขา้มาตามถนน
หนา้บา้น 

ต่อไปน้ี ฟลอเรนซ์ก็ไดจ้ดัการปรับปรุง
โรงพยาบาลส าหรับพวกพลทหารใหดี้ข้ึน เธอ
ทราบดีวา่ทหารจ านวนมากไดเ้สียชีวติไป
เพราะมีโรคระบาดใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บจาก
โรงพยาบาลของกองทพั 

เธอขอร้องใหป้รับปรุงการอนามยัทุกดา้น 

เธอตอ้งการใหมี้แผนกพยาบาลในโรงพยาบาล
ทุกแห่ง 

ประเทศองักฤษไดจ้ดัใหมี้สภาการอนามยันบั
แต่ปี 1848 เป็นตน้มา 

เธอไดพ้บกบัสมเด็จพระราชินี และไดเ้ป็นมิตร
กนัอยา่งสนิทสนม ต่อมาจึงมีพระบรมราช
โองการจดัตั้งคณะกรรมาธิการอนัมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบสภาวการณ์สุขาภิบาลตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ ข้ึนโดยสมเด็จพระราชินี ใน
ปีต่อ ๆ มา สุขภาพของฟลอเรนซ์ก็ยงัไม่
กลบัคืนสู่สภาพปกติ 
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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. 

เธอคงพกัผอ่นอยูใ่นห้องท่ีบา้นหรือบางทีก็ไป
กรุงลอนดอน แวะพกัอยูท่ี่หอ้งในโฮเตล็ท่ี
ครอบครัวไนติงเกลเคยมาพกัเสมอ ๆ  
สหายของเธอคือ ซิดนีย ์ เฮอร์เบิร์ต, ซ่ึงไดเ้ป็น
รัฐมนตรีกลาโหมรับเป็นผูติ้ดต่อกบับุคคล
ส าคญั ๆ ใหเ้ธอ บรรดาผูท่ี้มาเยีย่มเยยีน ต่างก็
ติดใจในเสน่ห์พิเศษของเธอ เธอไม่แสวงหา
ช่ือเสียงใหแ้ก่ตวัเอง ส่ิงท่ีเธอตอ้งการก็คือ
ขอใหพ้วกพลรบไดรั้บการเอาใจใส่อยา่งดีท่ีสุด
ก็แลว้กนั เธอถือวา่พวกเหล่าน้ีเป็นลูกหลาน
ของเธอ 

คนหลายพนัไดเ้ขียนจดหมายถึงเธอ 

เขาส่งค าแสดงความยนิดีและของขวญัทุกชนิด
มาให ้

ของขวญับางช้ินก็เล็กนอ้ยและราคาเยาว ์

บางช้ินก็ใหญ่โตและราคาแพง 

สุภาพบุรุษหลายคนมีจดหมายมาขอสมรสกบั
เธอ 

มีหลายคนแต่งกวนิีพนธ์เก่ียวกบัโฟล 

เขาแต่งเพลงเร่ืองของเธอและเอาไปร้องกนัใน
โรงมหรสพ  
เขาอยากไดรู้ปภาพของเธอ 

โฟลจึงจดัการใหป้าร์เธตอบจดหมายเหล่าน้ี
แทนเธอ 

ฟลอเรนซ์คงท างานต่อไป เธอเขียนรายงานส่ง
ใหรั้ฐบาลเล่มหน่ึงช่ือ “บนัทึกเก่ียวกบัมูลเหตุ
เร่ืองสุขภาพ, ประสิทธิภาพและการปกครอง
ของกองทพัองักฤษ” เธอเป็นผูเ้ตรียมจดัท า
ขอ้มูลและสถิติใหแ้ก่คณะกรรมาธิการของ 
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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 เม่ือเธอมีก าลงัแขง็แรง
พอแลว้ก็ไดไ้ปเยีย่มโรงพยาบาลต่าง ๆ และให้
การแนะน าเพื่อปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

ในตอนน้ีเอง มีสุภาพบุรุษคนหน่ึงนามวา่ เซอร์
ฮาร์ร่ี เวอร์เนย ์ไดม้าเยีย่มฟลอเรนซ์ เขาเป็นพอ่
หมา้ยท่ีร ่ ารวยมากมีอาย ุ56 ปี มีบุตรสามคน แต่
ก็เติบโตไปหมดแลว้ เขาเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น
ท่ีดินหลายแห่ง จดัวา่เป็นราชาท่ีดินตวัอยา่งผู ้
หน่ึง 

เขาเป็นผูริ้เร่ิมการพฒันากร และการปกครอง
อาคารบา้นเรือนตามชนบท 

เขาเป็นสมาชิกรัฐสภา และเป็นโปรเตสแตนท์
ท่ีเคร่งครัด เอาใจใส่ในสมาคมพระคริสตธรรม
และองคก์ารคริสเตียน อีแวนเจลิคลั เขามาเยีย่ม
โฟลเพราะมีความสนใจในโรงพยาบาลและ
การปฏิรูปใหดี้ข้ึน 

ในท่ีสุด เขาไดเ้สนอให้โฟลสมรสกบัเขา โฟลก็
ชอบเขามาก แต่ไม่ตอ้งการจะสมรสกบัผูใ้ด 

เธอไดบ้อกปัดขอ้เสนออยา่งบวัไม่ใหช้ ้าน ้า
ไม่ใหขุ้่น 

ท่านเซอร์ฮาร์ร่ีจึงหนัไปหาปาร์เธผูซ่ึ้งอยู่
กบัโฟลเสมอ 

ท่านเซอร์ฮาร์ร่ีจึงเสนอขอสมรสกบัปาร์เธ ๆ ก็
ตอบรับ 

ขณะน้ีปาร์เธมีอายส่ีุสิบปีแลว้ เขายงัคงสวยอยู่
ตามเดิม แต่ก็ไม่งามเด่นเหมือนโฟล 

เซอร์ฮาร์ร่ียกยอ่งโฟลเสมอ และไดช่้วยเหลือ
ในโครงการปฏิรูปของเธอหลายอยา่ง 
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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. 
 

โฟลยงัคงท าการเขียนหนงัสือต่อไป เธอไดแ้ต่ง
หนงัสือเล่มเล็ก ๆ ข้ึนเล่มหน่ึงเก่ียวกบั การตาย
ของทหารในกองทพัองักฤษ เธอไดเ้สนอสถิติ
ต่าง ๆ โดยจดัท าเป็นแผนผงัมีภาพประกอบ อนั
เป็นวธีิท่ีเธอไดป้ระดิษฐข้ึ์น และยงัคงใชก้นัอยู่
จนทุกวนัน้ี 

เม่ือมีการกบฎข้ึนในประเทศอินเดียในปี 1857 
โฟลบอกวา่จะไปตรวจตราทหารป่วย แต่สหาย
ของเธอคือซิดนีย ์ เฮอร์เบิร์ตบอกวา่สุขภาพของ
เธอเป็นเหตุท่ีท าใหเ้ธอไปไม่ได ้ ในปี 1858 
ซิดนีย ์ เฮอร์เบิร์ตไดเ้ป็นรัฐมนตรีกลาโหมจึงท า
การปฏิรูปโรงพยาบาลไดอ้ยา่งรวดเร็วตาม
ตอ้งการ ต่อมาอีกไม่นานท่านก็ตาย ก่อนตาย
เขาไดส่้งจดหมายไปยงัโฟลแสดงความเสียใจ
วา่ “งานของเราไดท้  าส าเร็จไปเพียงคร่ึงเดียว
เท่านั้น” 

โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนหลายแห่งก็มาขอ
ค าแนะน าจากฟลอเรนซ์ บดัน้ีเธอไดก้ลายเป็น
เอตทคัคะชั้นน าของการปฏิรูปและการ
ปกครองโรงพยาบาลไปแลว้ บุคคลส าคญั ๆ 
ของประเทศต่าง ๆ ไดม้าปรึกษาหารือเธอเสมอ 

เธอเขียนหนงัสืออีกเล่มหน่ึงวา่ดว้ยโรงพยาบาล
และการพยาบาล 

รัฐบาลของต่างประเทศไดม้าขอความเห็นชอบ
จากเธอเก่ียวกบัแบบแปลนโรงพยาบาลท่ีจะ
สร้างข้ึนใหม่ เธอไดแ้นะน าใหท้าฝาผนงั
โรงพยาบาลดว้ยสีชมพอู่อนแทนสีเขียวแก่หรือ
สีน ้าตาลปึก 
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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. 
 
 

ในขณะน้ีเธอไดต้กลงใจเด็ดขาดเก่ียวกบัสถาน
ท่ีตั้งโรงเรียนอบรมนางพยาบาลไนติงเกลและ
สถานอบรมผดุงครรภแ์ลว้  
ในปี 1861 สมเด็จพระราชินีไดส่้งพระราชหตัถ์
เลขา อนุญาตใหฟ้ลอเรนซ์เขา้พกัอาศยั ใน
พระราชวงัเคนซิงตนัไดต้ลอดชีวติของเธอ วงัน้ี
เป็นท่ีประทบัของเจา้ฟ้ามาร์กาเร็ตในปัจจุบนั 
ฟลอเรนซ์จ าตอ้งปฏิเสธเพราะวา่ไกลจากใจ
กลางกรุงลอนดอน และประชาชนจ านวนมาก
มาปรึกษาหารือเธอเสมอ เธอไดแ้ต่งหนงัสือ
ขนาดเล็กข้ึนอีก 9 เล่ม 

ในเดือนเมษายน 1861 ไดเ้กิดสงครามระหวา่ง
รัฐต่าง ๆ ในประเทศอเมริกา ไม่มีองคก์าร
ส าหรับดูแลเอาใจใส่ผูบ้าดเจ็บเลย รัฐมนตรี
กลาโหมไดเ้ขียนจดหมายขอค าแนะน าจาก
ฟลอเรนซ์ เธอไดส่้งรายงานและสถิติต่าง ๆ 
และค าแนะน าไปใหเ้ขา ในไม่นานรัฐฝ่ายเหนือ
จึงไดป้ระโยชน์จากการตรวจตราโรงพยาบาล, 
นางพยาบาล, อาหารพิเศษและการสรีรบ าบดั 
โฟลไดเ้ขียนจดหมายหลายร้อยส่งไปยงัรัฐบาล
สหรัฐ องคก์ารกุศลท่ีสนใจในงานบรรเทาทุกข์
ไดข้อความเห็นจากเธอดว้ยเหมือนกนั 

เลขาธิการสหพนัธ์คริสเตียนในอเมริกาไดเ้ขียน
วา่ “อิทธิพลของเธอและหน้ีบุญคุณของเราต่อ
เธอนั้นมีมากมายเหลือท่ีจะคณานบั” ใน
ระหวา่งสงครามดงักล่าว คลารา บาร์ตนัได้
น าเอาแนวความคิดของโฟลออกปฏิบติั 
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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. 

โฟลไดต้กลงใจวา่จะตอ้งอยูใ่นกรุงลอนดอน
แทนการอยูใ่นชนบท เธอเบ่ือหน่ายต่อการอยู่
ในโฮเตล็ 

เธอซ้ือบา้นหลงัหน่ึง เลขท่ี 10 ถนน ใต ้ ซ่ึงเธอ
ไดอ้ยูเ่ร่ือยมาจนตาย 

เธอสนใจชอบดูนกอยา่งยิง่ เพราะเธอรักสัตว์
สวยงามท่ีบินไปมา เธอไดน้ าเอานกตวัหน่ึงมา
จากแควน้ไครเมียเพื่อเอามาเล้ียงแทนนกเคา้
แมวตวัเล็กซ่ึงไดต้ายไปแลว้ 

โฟลยงัชอบเล้ียงแมวอีกดว้ย เธอเล้ียงมนัไว้
หลายตวัท่ีบา้นในกรุงลอนดอน 

โฟลไดก้ล่าววา่แมวไม่ท าใหเ้ธอตกใจ มนัไม่
เดินไปรอบ ๆ และส่งเสียงอึกทึกเม่ือเธอท างาน 
บางทีเธอก็จดัลูกแมวตวัพิเศษส่งไปใหมิ้ตร
สหาย 

มร. และมิสซิสไนติงเกลไดป่้วยทั้งสองคน 

ปาร์เธผูไ้ดอ้ยูก่บับิดามารดาเร่ือยมาจนสมรสก็
ไม่สามารถจะเจียดเวลาจากครอบครัวของเธอ
มาได ้

ดงันั้น โฟลจึงตอ้งกลบัไปเอมบลี ปาร์คอีก และ
อยูท่ี่นั้นเป็นเวลาเกือบหน่ึงปี  
มารดาของเธอตาฟางลงมากและตอ้งมีผูช่้วย
เหลือ 

โฟลตอ้งท างานเก่ียวกบัหนงัสือทุกวนั เพราะ
ขณะน้ีเธอสนใจเก่ียวกบัการปฏิรูป กฏหมาย 
ช่วยเหลือคนยากจนในประเทศองักฤษ และ
เก่ียวกบัปัญหาเร่ืองการสุขาภิบาลในประเทศ
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. 

อุปราชใหม่ทุกคนก่อนท่ีจะเดินทางไปอินเดีย
จะตอ้งไปปรึกษาหารือกบัโฟลท่ีบา้นในกรุง
ลอนดอนเสมอ 

สมเด็จพระราชินีตอ้งการให้อุปราชทุกคนไป
ปรึกษาหารือกบัมิสไนติงเกลก่อนออกเดินทาง
ไปรับต าแหน่ง 

ในขณะนั้น เกียรติยศ และช่ือเสียงก าลงัไหลมา
สู่โฟลเร่ือย ๆ  
ชาวสวสิหนุ่มผูห้น่ึงช่ือ เอม็. เฮนร่ี ดูนงัก ์เป็นผู ้
จดัใหมี้การประชุมท่ีกรุงเยนีวา เพื่อจดัตั้ง
สภากาชาดข้ึน ความมุ่งหมายก็เพื่อรักษาทหาร
ท่ีบาดเจบ็ในสงครามโดยไม่ค  านึงวา่เป็นฝ่ายใด 
และรักษาคนทัว่ไปต่อมาการน้ีไดข้ยายออกไป
รวมทั้งเชลยศึกและประชาชนท่ีประสบ         
สาธารณภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั อุทกภยัจาก
คล่ืนใตน้ ้า, แผน่ดินไหล และอคัคีภยั 

ในปี 1827 เอม็.ดูนงัก์ ไดม้าประเทศองักฤษเพื่อ
แถลงงานของสภากาชาด 

เขากล่าววา่ “แมข้า้พเจา้จะไดช่ื้อวา่เป็นผูก่้อการ
สภากาชาด และเป็นผูริ้เร่ิมการประชุมใหญ่ใน
กรุงเยนีวาก็จริง แต่ทวา่เกียรติยศทั้งหมดของ
การประชุมนั้นเป็นของสุภาพสตรีชาวองักฤษ
แท ้ ๆ ส่ิงซ่ึงดลใจขา้พเจา้.......ก็คืองานของมิส
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ในแควน้ไครเมีย” 

ฟลอเรนซ์ตอ้งกลบัไปดูแลบิดามารดาท่ีเอมบลี
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 
 

เธอไดก้ล่าววา่การจดักิจการบา้นเรือนนั้นมี
ความยากล าบากเท่ากนักบัการจดักิจการ
โรงพยาบาลเหมือนกนั 

ในปี 1874 บิดาท่ีรักของเธอไดถึ้งแก่กรรมลง 
และฟลอเรนซ์จึงตอ้งอุทิศเวลาส่วนใหญ่
ปรนนิบติัมารดา ซ่ึงขณะน้ีตาก็มองไม่เห็นทั้ง
สองขา้ง มิสซิสไนติงเกลตายในปี 1880 เม่ือ
อายไุด ้92 ปี  
ขณะน้ีฟลอเรนซ์ไดก้ลบัไปท าการอบรม พวก
นกัเรียนพยาบาลของเธอในโรงเรียนใหม่อีก 

เธอมีความพอใจในพวกน้ีมาก นกัเรียนหลาย
คนมาจากครอบครัวท่ีดีมีเสน่ห์มีสติปัญญาและ
น่ารัก 

บิดามารดาหลายรายไดส้นบัสนุนบุตรีของตน
ผูส้นใจการพยาบาลใหด้ าเนินตามแบบอยา่ง
ของโฟล เม่ือเห็นวา่นางพยาบาลท างานมาก
เกินไป เธอก็เชิญเขามาพกัท่ีบา้นของตน 
รับประทานอาหารดี ๆ สัก 3-4 วนั ผูท่ี้ยากจน
และตกระก าล าบากจะเขา้ถึงหวัใจของโฟล
เสมอ 

ภายหลงัท่ีบิดามารดาล่วงลบัไปหมดแลว้ โฟล
ก็ไดเ้ขา้รับราชการในกองทพับกอีก เธอท างาน
ในกระทรวงกลาโหมและติดต่อกบัสมเด็จพระ
ราชีนีตลอดเวลาเธอไดช่้วยเหลือคดัเลือกนาง
พยาบาลหลายคนเพื่อส่งไปประเทศอียปิตแ์ละ
อินเดีย 

ในปัจจุบนัโฟลมีอาย ุ 65 ปี แลว้และเธอยงั
สนใจในโครงการอีกอยา่งหน่ึงคือการ ส่งเสริม 
การพยาบาล ตามต าบลสมเด็จพระราชาชินี 
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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. 
 
 

วคิตอเรียไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยท่ี์ไดใ้น
งานฉลองอภิเษกเพื่อจดัการรักษาพยาบาลคน
ยากจนประจ าต าบล ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองเกียรติยศของฟลอเรนซ์ 

สุขภาพของโฟลไดท้รุดโทรมลง เธอได้
พกัผอ่นอยูใ่นบา้นตลอดเวลา นอกจากไปเยีย่ม
พี่สาวเป็นเวลานาน ๆ เป็นคราว ๆ ปาร์เธมี
ช่ือเสียงในการเป็นแม่บา้นและแต่งหนงัสือ
หลายเล่ม ขณะน้ีเธอก็พิการดว้ยโรคขอ้อกัเสบ 
และไดถึ้งแก่กรรมในปี 1890 

โฟลมีบา้นท่ีจดัอยา่งสวยงามน่าอยู ่
เธอแต่งกายแบบใหม่ ๆ เสมอ 

เธอเช้ือเชิญคนส าคญั ๆ มาร่วมรับประทาน
อาหาร เธอตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่นอนบนเกา้อ้ี
ยาว แมใ้นเวลาท่ีตอ้นรับแขก ขณะน้ีเธอไดใ้ช้
เวลาอยูก่บัครอบครัวจริง ๆ  
เธอพอใจมากท่ีเหลนสาวและหลานชายมาเยีย่ม
เธอบ่อย ๆ  
พวกเขาไดม้าขอความเห็นจากเธอในหลายเร่ือง 
เช่นเร่ืองรัก และการสอบไล่ การขนานนามเธอ
วา่คุณป้าฟลอเรนซ์ เธอยงัคงสนใจในโครงการ
ต่าง ๆ ของเธอ โดยการเขียนจดหมายติดต่อ
จ านวนนบัร้อย ๆ ฉบบั 

สายตาของเธอก่อความร าคาญใหแ้ก่เธอเป็น
เวลานานมาแลว้ ในปี 1889 ตาก็มวัลงมาก พอ
ปี 1901 ก็มองไม่เห็นเอาเลยทีเดียว ความจ าของ
เธอเลอะเลือนลง เธอเลิกสนใจในราชการ 
เพราะมิตรสหายของเธอคือพระราชินีวิคตอเรีย
ไดส้วรรคตไปแลว้ 
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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. 
 

เกียรติยศและช่ือเสียงไดพ้ร่ังพรูลงมายงัโฟล
เหมือนกบัสายฝน 

ประเทศฝร่ังเศสและประเทศเยอรมนัก็ไดส่้ง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มาใหเ้ธอ 

พระเจา้เอด็เวร์ิดไดพ้ระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ออเดอร์ออฟเมริต
นบัเป็นคร้ังแรกท่ีไดพ้ระราชทาน อิสริยาภรณ์
น้ีใหแ้ก่สตรี 

เทศบาลนคร ฟลอเรนซ์ ในประเทศอิตาลี ซ่ึง
เป็นสถานท่ี ๆ เธอไดเ้กิด ไดส่้งค าสดุดีมายงั
เธอ 

ในประเทศสหรัฐไดจ้ดัตั้งสมาคมฟลอเรนซ์ ไน
ติงเกลข้ึน 

ท่ีประชุมใหญ่สากลของสภากาชาดทัว่โลกได้
เปิดประชุมใหญ่ในกรุงลอนดอนในปี 1907 ได้
ส่งค าสดุดีไปยงัโฟลมีขอ้ความวา่ “ความ
พากเพียรพยายามแบบวรีชนเพื่อเห็นแก่มนุษย์
ท่ีตกทุกขไ์ดย้ากของเธอน้ี จะเป็นท่ียกยอ่งและ
จดจ ากนัไปเป็นเวลานาน ทุกชัว่อาย ุตราบเท่าท่ี
โลกน้ียงัคงด ารงอยูสื่บไป” 

โรงเรียนฝึกฝนอบรมนางพยาบาลไดจ้ดัตั้งข้ึน
เป็นจ านวนนบัพนัในหลายประเทศ 

ทั้งน้ีก็เน่ืองจากความพากเพียรพยายามของเธอ 
และของสภากาชาดซ่ึงรับช่วงงานของเธอไว ้

แต่ทวา่กิจการเหล่าน้ีฟลอเรนซ์หาไดมี้ส่วนรู้
เห็นดว้ยไม ่

เธอค่อย ๆ ปล่อยวางชีวติลงชา้ ๆ  
ในราวเท่ียงวนัของวนัท่ี 13 สิงหาคม 1910 เธอ
ไดห้ลบัสนิทและมิไดต่ื้นข้ึนอีกเลย 
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She had become a national heroine, a legend during 
her lifetime, beloved around the world. 

เธอไดก้ลายเป็นวีระสตรีของชาติ 

เม่ือยงัมีชีวติอยู ่ คนทั้งหลายยกยอ่งเธอดุจ
เทพธิดาในนิยาย 

เธอเป็นท่ีรักของคนทัว่โลก 



 

 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพท่ี์โรงพิมพรุ่์งเรืองรัตน์ 47 ถนนเฟืองนคร พระนคร 

นายรวล รุ่งเรืองธรรม ผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา 2507 


