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Abstract:
Seeking of one life’s purpose and meaning is one part of a 
person’s character in finding spiritual well being. It guides a way 
through life and those who find their life’s purpose can have an 
inner peace, joy in life, inner strength, higher self esteem which 
can provide important support for successfulness. In studying 
Florence Nightingale’s life as a nursing leader, an Interpretive 
Biographical Method was used to analyze and interpret 17 life 
documents regarding Nightingale’s life. This corpus on which 
the analysis is based on, has been historically validated and 
passed the review of nursing expertise. Florence Nightingale 
founded her life’s purpose and meaning   in faith and 
interconnectedness with God. In her view, life’s purpose and 
meaning was service to God. When she was 17 years old she 
received “The Call from God” and at age 24  she had self 
awareness in life’s purpose and meaning that nursing would be 
her service to God in her life . Faith and interconnectedness 
with God would be the central principle of spiritual philosophy 
for her. “The Calling” Nightingale received from God occupied 
a major facet of the character’s life (Major Epiphany). 
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บทคดัยอ่: 
 การแสวงหาจนคน้พบความหมายและเปา้หมายของชวีติเปน็ลกัษณะ
หนึง่ของบคุคลทีม่คีวามผาสกุทางจติวญิญาณ ทำใหบ้คุคลนัน้มทีศิทางในการ
ดำเนนิชวีติทีแ่นน่อนและการที่ไดด้ำเนนิตามเปา้หมายของชวีติจะทำใหบ้คุคล
นัน้มสีนัตสิขุ ความชืน่ชมยนิดีในชวีติ มพีลงัจากภายในทีแ่ขง็แกรง่ ภาคภมูใิจ
และเหน็คณุคา่ของตนเอง สง่ผลใหป้ระสบผลสำเรจ็ในชวีติ จากการศกึษาชวีติ
ผูน้ำทางการพยาบาลฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล โดยใชร้ะเบยีบวธิกีารตคีวามหมาย
ชวีประวตั ิ วเิคราะหแ์ละตคีวามหมายจากหลกัฐานทีผ่า่นการตรวจสอบโดย  
ผูเ้ชีย่วชาญทางประวตัศิาสตรแ์ละผูเ้ชีย่วชาญทางการพยาบาล จำนวน 17 
ชิน้ พบวา่ผูน้ำทางการพยาบาลฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล เปน็ผูท้ีแ่สวงหาจนคน้พบ
ความหมายและเป้าหมายของชีวิต ผ่านทางการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
อำนาจเหนอืธรรมชาต ิ สำหรบัทา่นกค็อืพระเจา้ทีท่า่นเชือ่ถอืศรทัธา ทา่นมมีมุ
มองวา่ชวีติถกูสรา้งและออกแบบมาจากพระเจา้ และพระองคม์วีตัถปุระสงค์
เฉพาะในแตล่ะชวีติ ฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล กลา่ววา่ ทา่นไดร้บัการตรสัเรยีกจาก
พระเจา้เมือ่อาย ุ17 ป ีใหเ้ปน็ผูร้บัใชพ้ระเจา้ เหตกุารณน์ี ้ทำใหท้า่นพจิารณา
ความเปน็ไปของชวีติตนอยา่งถีถ่ว้นและพยายามแสวงหาพนัธกจิ จนกระทัง่
อาย ุ 24 ป ี ทา่นจงึเริม่มัน่ใจวา่ภารกจิทีพ่ระเจา้เรยีกใชท้า่น คอืการชว่ยเหลอื
เพือ่นมนษุยท์ีเ่จบ็ปว่ย ตอ่จากนี้ ไปทกุอยา่งในชวีติลว้นสมัพนัธก์บัเปา้หมายนี้
ทั้งสิ้น เสียงตรัสเรียกของพระเจ้าสะท้อนออกมาจากทุกมุมของชีวิตท่าน   
แรงดลใจจากพระเจ้าคือแหล่งพลังและมีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของผู้นำ
ทางการพยาบาล เช่น ฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล ท่านมอบถวายชีวิตให้กับงาน
สงเคราะหบ์รกิารทกุรปูแบบ ยอมทนทกุขเ์พือ่ผูอ้ืน่เชน่เดยีวกบัทีพ่ระเจา้ยอม
ทนทกุขบ์นกางเขน มพีลงัใจทีเ่ขม้แขง็ รงัสรรคส์ิง่ดนีานาประการตอ่สงัคมโลก 
เปน็อนสุรณแ์หง่ความซือ่สตัยต์อ่เสยีงตรสัเรยีกใหร้บัใช ้ตราบเทา่ทกุวนันี ้
  
คำสำคัญ: ความผาสุกทางจิตวิญญาณ เป้าหมายและความหมายของชีวิต 
ฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล 
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บทนำ
 ในการศกึษาประวตัศิาสตรท์างการพยาบาลพบวา่มี
ผู้นำทางการพยาบาลที่ประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ  
ทั่วกันว่าเป็นต้นแบบ เป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์
ของวิชาชีพการพยาบาลและเป็นผู้วางแนวทางในการ
ประกอบวิชาชีพให้กับพยาบาลจนถึงปัจจุบัน ฟลอเรนซ ์  
ไนตงิเกล ผูน้ำการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณข์องงานพยาบาล
จากลกัษณะงานที่ไมม่มีาตรฐาน โดยผูป้ระกอบวชิาชพีเปน็
หญงิขีเ้มา ไรก้ารศกึษา มาสูก่ารเปน็วชิาชพีทีม่เีกยีรตแิละ
มาตรฐานสงู ทัว่โลกใหก้ารยอมรบัวา่ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล  
เป็นผู้ที่มีเมตตากรุณา ประกอบวิชาชีพการพยาบาลด้วย
ความรกัและปรารถนาดตีอ่บคุคลอืน่ โดยไมเ่หน็แกค่วาม
ทกุขย์ากเหนด็เหนือ่ย เปีย่มดว้ยปฏภิาณไหวพรบิ เปน็ผูท้ีม่ี
พลงัสรา้งสรรค ์ไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรคปญัหา มแีรงบนัดาลใจ
อนับรสิทุธิ ์ มถีอ้ยคำทีป่ระกอบดว้ยสตปิญัญา อทุศิตนเพือ่
งานการพยาบาลตลอดชัว่ชวีติ เปน็ทีย่กยอ่งสรรเสรญิของ
บคุคลทกุสาขาอาชพี จากการศกึษาพบวา่ในตา่งประเทศมผีู้
สนใจชวีติของผูน้ำทางการพยาบาล ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล  
ในหลายดา้นเพือ่นำมาใช้ในงานการพยาบาลมากมายและ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น ภาวะผู้นำ ทักษะการจัดการ  
มโนทศันท์างการพยาบาล การใชส้ถติใินการหาทางแก้ ไข
ปัญหา เป็นต้น แต่สิ่งที่สังคมและนักการศึกษาให้ความ
สนใจเป็นพิเศษคือต้นกำเนิดของแรงจูงใจ (Motivation)   
แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ของฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกลวา่  
คอือะไร คำตอบของการศกึษาสรปุวา่เกีย่วขอ้งกบัความเชือ่
และชีวิตฝ่ายวิญญาณ (Spiritual life) มากที่สุด เพราะ
สำหรบัฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกลแลว้ชวีติฝา่ยวญิญาณคอืความ
จรงิในทกุวนัของชวีติ (Daily reality)1 ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาวจิยั
ลักษณะความผาสุกทางจิตวิญญาณของฟลอเรนซ ์  
ไนตงิเกลวา่เปน็อยา่งไรโดยใชร้ะเบยีบวธิกีารตคีวามหมาย
ชวีประวตั ิ(Interpretive Biographical Method) บทความนี้
เป็นส่วนหนึ่งของข้อค้นพบและเพื่อร่วมรำลึกถึงท่านผู้มี
คณุปูการตอ่วชิาชพีการพยาบาล ในโอกาสครบรอบ 100 ปี
ของการเสยีชวีติทีก่ำลงัจะมาถงึ ซึง่จะนำเสนอรายละเอยีด
ดงัจะกลา่วตามลำดบัตอ่ไปนี ้
 
ความสำคัญของความผาสุกทางจิตวิญญาณกับ
วชิาชพีการพยาบาล
 มิติจิตวิญญาณได้รับการยอมรับจากองค์การ  
อนามยัโลกนกัทฤษฎทีางการพยาบาล    

 องค์กรพยาบาลและรัฐบาลไทยให้บรรจุไว้ในแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่ 9 เพราะพบวา่มี
อทิธพิลอยา่งมากตอ่ประชากร หลากหลายกลุม่ เชน่ ผูป้ว่ย
เอดส ์ ผูป้ว่ยมะเรง็ ผูส้งูอาย ุ ผูป้ว่ยเรือ้รงั ผูป้ว่ยโรคหวัใจ   
ผู้ติดยาและแอลกอฮอล ์ เป็นต้น2 ความต้องการทางจิต
วญิญาณนีถ้า้บคุคลไดร้บัการตอบสนอง จะชว่ยใหเ้กดิผลดี
ตอ่สขุภาพ ความผาสกุ บคุคลทีม่คีวามผาสกุทางจติวญิญาณ 
จะเปน็ผูท้ีม่คีณุธรรมจรยิธรรม และสามารถควบคมุจติของ
ตนใหม้สีมาธ ิ สามารถใชส้ตปิญัญาในการแสวงหาความรู้
และแก้ไขปญัหาดว้ยเหตผุล3 สงบ เยอืกเยน็ สมหวงั ใบหนา้
สดชืน่ มกีำลงัใจทีเ่ขม้แขง็พรอ้มทีจ่ะเผชญิหรอืดำเนนิชวีติ
ไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ4 นอกจากนี้ความผาสุกทางจิต
วิญญาณยังถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของพยาบาลเพื่อความ
พร้อมในการปฏิบัติวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไป  
เพราะงานการพยาบาลที่ถือได้ว่าเป็นแก่นของวิชาชีพคือ
งานการดแูล เปน็การแสดงออกซึง่ความเอือ้อาทรทีพ่ยาบาล
พงึใหแ้กผู่ต้อ้งการความชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพทกุคน ไมว่า่
จะเปน็คำแนะนำ การปฏบิตัโิดยตรง หรอืการใหพ้ลงัใจเพือ่
ดำรงไวซ้ึง่สขุภาวะองคร์วม ความเอือ้อาทรทีพ่ยาบาลพงึให้
แก่บุคคลต้องอาศัยองค์ประกอบของความเมตตา ความ
เขา้ใจ เหน็ใจ อภยัและความรกัซึง่ลว้นเปน็พฒันาการทาง
จติวญิญาณทัง้สิน้5 จากรายงานการวจิยัพบวา่ความผาสกุ
ทางจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับเชาวน์อารมณ์6,7 ซึ่งเป็น
ตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมบริการของพยาบาลและความ
ผาสกุทางจติวญิญาณของผู้ใหก้ารพยาบาลกม็ผีลตอ่ระดบั
การใหค้วามชว่ยเหลอืผูร้บับรกิารแบบองคร์วม8  และยงัพบ
ว่าพยาบาลส่วนใหญ่ยังมีความสามารถไม่เพียงพอในการ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้นจติวญิญาณแกผู่ร้บับรกิาร  
มขีอ้เสนอแนะวา่พยาบาลควรพฒันาจติวญิญาณของตนเอง
อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เชือ่มโยงสูก่ารใหค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่ง
เดยีวกนักบัผูร้บับรกิาร9   
  
องค์ประกอบความผาสุกทางจิตวิญญาณ
 ปจัจบุนัมงีานวจิยัเกีย่วกบัความผาสกุทางจติวญิญาณ
ในกลุม่ตวัอยา่งพยาบาลนอ้ยมากและยงัไมม่งีานวจิยัทีศ่กึษา
ทศิทางและพฒันาวธิกีารสง่เสรมิความผาสกุทางจติวญิญาณ
ของพยาบาล คงเนื่องมาจากความผาสุกทางจิตวิญญาณ
เป็นตัวแปรที่มีความเป็นนามธรรมสูงและถูกวิพากษ์ว่ามี
ความคลมุเครอืยากตอ่การอธบิายใหช้ดัเจนลงไป10 อยา่งไร
ก็ตามได้มีผู้วิเคราะห์แนวคิดและศึกษาองค์ประกอบของ
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 ความผาสุกทางจิตวิญญาณไว้มาก พอจะสรุปได้ว่าความ
ผาสกุทางจติวญิญาณเปน็สภาวะทีจ่ติวญิญาณของบคุคลได้
รับการพัฒนาให้งอกงามจนทำให้บุคคลนั้นพบสันติสุข  
ที่แท้จริงของชีวิต เช่นแนวคิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual Health) ของ Fisher8 ซึง่เปน็แนวคดิที ่ กลา่ววา่
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ จะแสดงออกภายใต้ความ
สมัพนัธข์องบคุคลกบัสิง่ตา่งๆ อยา่งนอ้ย 1 องคป์ระกอบ
จากทัง้หมด 4 องคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้ 
 1) องค์ประกอบภายในบุคคล เป็นความสัมพันธ์ที ่ 
เกิดขึ้นภายในบุคคล การแสวงหาความหมายของชีวิต   
การตระหนักรู้ในตนเอง ความรู้สึกมีเอกลักษณ์เฉพาะตน 
ความชืน่ชมยนิดีในชวีติและมสีนัตสิขุภายใน  
 2) องคป์ระกอบระหวา่งบคุคลและวฒันธรรม เปน็สิง่
ทีแ่สดงถงึคณุภาพและความลกึซึง้ในความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลกบัผูอ้ืน่ เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม ศาสนา แสดงออกถงึ
ความรักที่มีต่อบุคคลอื่น การให้อภัยผู้อื่น ความไว้วางใจ 
ยอมรบัและใหเ้กยีรตผิูอ้ืน่ และใจดมีเีมตตาตอ่ผูอ้ืน่  
 3) องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยมีความ
สมัพนัธก์บัธรรมชาต ิ ยำเกรงตอ่ธรรมชาต ิ มคีวามกลมกลนื
กบัสิง่แวดลอ้ม เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัธรรมชาต ิ และ
ความรูส้กึถงึความวเิศษของสิง่แวดลอ้ม  
 4) องคป์ระกอบสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์หนอืธรรมชาต ิเปน็ความ
สมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลกบับางสิง่บางอยา่งทีอ่ยูเ่หนอืธรรมชาต ิ
พลงัจกัรวาล ความจรงิเหนอืธรรมชาต ิหรอืพระเจา้ รวมถงึ
ความเชือ่ การเคารพบชูา นมสัการสรรเสรญิ แหลง่พลงั
ลึกลับแห่งจักรวาลประกอบด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
พระเจา้ นมสัการพระผูท้รงสรา้ง เขา้สนทิเปน็อนัหนึง่อนั
เดยีวกบัพระเจา้ มสีนัตสิขุกบัพระเจา้ และมชีวีติแหง่การ
อธษิฐาน  
 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของความผาสุกทางจิต
วิญญาณนั้น มีความเป็นนามธรรมสูงทั้งสิ้น นักวิจัยเชิง
ปรมิาณเสนอแนะ ควรศกึษาในเชงิลกึ8 เพือ่อธบิายลกัษณะ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณให้ชัดเจนมากขึ้น จึงเป็นที่มา
ของการเขยีนบทความนี ้ เพือ่อธบิายลกัษณะความผาสกุทาง
จติวญิญาณผา่นทางประสบการณช์วีติจรงิของบคุคล 
 
ความสำคัญของการแสวงหาความหมายของชีวิต
 การแสวงหาและคน้พบความหมายและเปา้หมายชวีติ
เป็นลักษณะความผาสุกทางจิตวิญญาณที่นักทฤษฎีทุกคน

กลา่วถงึ เพราะการคน้พบเปา้หมายและความหมายในชวีติ 
จะทำใหบ้คุคลนัน้มทีศิทางในการดำเนนิชวีติทีม่ัน่คง และ
เมื่อได้ดำเนินชีวิตตามวิถีทางนั้นแล้ว จะทำให้มีสันติสุข 
สมหวงั กลา้หาญ มคีวามแขง็แกรง่จากภายใน พรอ้มทีจ่ะ
เผชิญกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอย่างมั่นใจ ส่งผลให้ประสบผล
สำเรจ็ในชวีติ ในเบือ้งตน้ผูเ้ขยีนเขา้ใจวา่ “ความหมายของ
ชวีติ”เปน็คำทีม่คีวามหมายสมบรูณใ์นตวัเอง โดยไมจ่ำเปน็
ตอ้งอธบิาย หรอืขยายความ แตเ่มือ่ไมน่านมานี้ ไดม้ีโอกาส
ฟังบรรยายจากนักวิชาการท่านหนึ่ง ท่านขอให้ที่ประชุม
เขยีนเปา้หมายในชวีติของตนเองดว้ยถอ้ยคำเพยีงประโยค
เดยีวและสง่ทนัท ี ผลปรากฏวา่ผูเ้ขา้รว่มประชมุใชเ้วลาคดิ
นานมาก และเริม่มคีำถามตอ่ผูบ้รรยายวา่ “จะรู้ ไดอ้ยา่งไร
วา่อะไรคอืเปา้หมายเดยีวในชวีติของเรา” และมคีำอธบิายของ
วทิยากรอกีคนวา่ “ขณะทีค่ณุไปไหวพ้ระทีว่ดั คณุอธษิฐาน  
ขออะไร นั่นแหละคือเป้าหมายในชีวิตคุณ” ผู้เขียนรู้สึก
แปลกใจในเหตุการณ์เหล่านี ้ เพราะโดยศาสตร์ทางการ
บริหารที่เรียนรู้มาระบุชัดเจนว่า ในการก่อตั้งองค์กรใดๆ
กต็ามสิง่แรกทีต่อ้งกำหนด คอืวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายวา่
จัดตั้งมาเพื่ออะไร แล้วจึงกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ เช่น   
งบประมาณ บคุลากร ทัง้นีเ้พือ่ใหบ้รรลซุึง่เปา้หมายทีต่ัง้ไว ้   
และกจิกรรมใดๆ กต็ามทีด่ำเนนิการจะตอ้งสมัพนัธก์บัเปา้
หมายเสมอ แต่ละแห่งจะจัดทำป้ายติดไว้ ในที่ที่ทุกคน
สามารถมองเหน็ไดช้ดั เพราะนัน่คอืสิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุของการ
ดำรงอยู่และความสำเร็จขององค์กร ชีวิตคนก็คงเช่น
เดียวกัน ความหมายและเป้าหมายของชีวิตควรเป็นสิ่งที ่ 
ทุกคนต้องค้นหา เพราะไม่มีความสำเร็จใดๆ เกิดขึ้นโดย
บงัเอญิ ยิง่ไปกวา่นัน้เปา้หมายของชวีติจะตอ้งเปน็สิง่ทีม่คีา่
เพยีงพอทีบ่คุคลนัน้จะอทุศิทัง้ชวีติ เพราะสิง่นัน้จะเปน็ตวั
กำหนดวา่สิง่ใดทีเ่ราควรทำและสิง่ใดทีเ่ราไมค่วรทำ คนที่
คน้พบความหมายของชวีติจะดำเนนิชวีติอยา่งมัน่คง เพราะ
เขารูว้า่เขาอยูเ่พือ่อะไรและสามารถตอบทกุคนทีถ่ามไดท้นัที
โดยไมต่อ้งคดินาน เพราะสิง่นัน้อยู่ในใจตลอดเวลาและมี
ความสมัพนัธก์บัทกุสว่นในชวีติของคนนัน้ แมก้ระทัง่คนที่
อยูร่อบขา้งกส็ามารถรบัรูแ้ละสมัผสัไดพ้อๆ กบัทีเ่รารูว้า่ม ี 
ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเลยทีเดียว สามารถคาดเดาการ
ตดัสนิใจได ้เชน่ คนทีม่ชีวีติอทุศิตวัเพือ่เงนิและความรำ่รวย   
ก็จะทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งเงินทองและ  
ทรพัยส์นิ เปน็ตน้ 
 ในอดีตบุคคลที่ ได้ครอบครองความสำเร็จ ผาสุก 
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สมหวงั ลว้นแลว้แตแ่สวงหาความหมายและเปา้หมายของ
ชวีติตลอดจนอทุศิตวัเพือ่เปา้หมายนัน้ๆ ทัง้สิน้ ดงัเชน่ชวีติ
ของฟลอเรนซ ์ ไนติงเกลที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้ และเชื่อว่า
ความเงยีบทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชมุเมือ่ถกูถามเรือ่งความหมาย
และเปา้หมายในชวีติของตน ไมน่า่จะเกดิจาก การทีเ่ราให้
ความสำคญักบัสิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุของชวีตินอ้ยไป 
 
เหตุใดจึงต้องกลับมาศึกษาชีวิตฟลอเรนซ์
ไนติงเกลอีกครั้ง
 เมื่อกล่าวถึงฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล ทุกคนโดยเฉพาะ
พยาบาลจะบอกวา่รูจ้กัทา่น เพราะชวีติของทา่นจะถกูกลา่ว
ถึงในประวัติการพยาบาล แต่ความจริงเมื่อถามในราย
ละเอยีดเรารูจ้กัฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกลนอ้ยมาก1,11 ถา้เปรยีบ
เทียบกับพยาบาลในอดีตซึ่งต่างก็ชื่นชอบและอยากมีชีวิต
เชน่เดยีวกบัทา่น สาเหตคุงเนือ่งมาจากการไดรู้จ้กัชวีติของ
ทา่นโดยละเอยีดนัน่เอง ดงัเชน่จากบทสมัภาษณค์ณบดคีณะ
พยาบาลศาสตรค์นแรกของประเทศไทย รองศาสตราจารย ์  
ดร.สายหยดุ นยิมวภิาต ของคณุวรวรรณ ทองสง เมือ่วนัที ่8 
พฤศจกิายน 2537 ความตอนหนึง่วา่ “คณุแมม่ณทีา่นจะ
สอนให้คิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอโดยกล่าวว่า คนจะดีต้องมี
คณุคา่ ตอ้งชว่ยเหลอืคนอืน่ได ้ ทา่นไดเ้ลา่เรือ่งฟลอเรนซ ์ 
ไนติงเกล ทำให้ทุกคนอยากเป็นฟลอเรนซ ์ ไนติงเกลบ้าง
เพราะท่านกระตุ้นมาก ทุกคืนท่านต้องมานั่งอบรมนั่งคุย
ประมาณ 30 นาท ี ท่านปลูกฝังเป็นประจำให้เห็นคุณค่า
ทำใหม้ทีศันคตทิีด่”ี ชี้ใหเ้หน็วา่ในอดตีการศกึษาพยาบาลจะ
ใหค้วามสำคญักบัการปลกูฝงัคา่นยิมแหง่วชิาชพีตลอดจน
การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดมีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลอยา่งจรงิจงั กวา่ 10 ป ี ของการทำหนา้ทีอ่าจารย์
พยาบาล การทำงานในคลนิกิทัง้ในฐานะผูป้ฏบิตักิาร ฐานะ
ทีต่อ้งฝกึผูอ้ืน่ใหเ้ปน็พยาบาล ทำใหเ้ขา้ใจในวชิาชพีอยา่งลกึ
ซึง้วา่ การผลติพยาบาลไม่ใชเ่รือ่งยาก แตก่ารเปน็พยาบาล
ไม่ใช่เรื่องง่ายและยากมากที่จะสร้างคนให้มีจิตวิญญาณ
พยาบาล ท่ามกลางลักษณะงานอันเป็นที่เข้าใจได้ว่า   
ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ ไม่น่าด ู ไม่น่าชมและไม่น่ายินด ี  
แต่พยาบาลยังต้องคงความรัก เอื้ออาทร ดูแลด้วยความ
กระตือรือร้น ด้วยมาตรฐานที่สูง พลังอันใดจะทำให้
พยาบาลเป็นอย่างนั้นได้กับทุกคนที่ตนดูแลได้ตลอดเวลา 
ความยากอันนี้ยังผลให้พยาบาลอยู่ ในสภาพที่เป็นทุกข์
สะท้อนจากผลการวิจัยพบว่า พยาบาลเกิดความเหนื่อย

หน่ายเกือบร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง12 แม้จะม ี 
คณุธรรมและจรยิธรรมในระดบัทีด่ ี แตก่ถ็กูวพิากษว์า่ไมต่รง
กบัสภาพการณท์ีเ่ปน็จรงิ นกัสถติใิหเ้หตผุลวา่เกดิจากการ
ประเมินเป็นมุมมองที่พยาบาลมีต่อตนเอง ในที่นี้ ไม่ ได้
หมายความถึงการมองแง่ลบต่อวิชาชีพ แต่คิดว่าควรหา
หนทางทีช่ว่ยใหพ้ยาบาลมคีวามสขุกบังานพยาบาลมากขึน้ 
เมือ่ยอ้นกลบัไปหาคำตอบจากผูว้างแนวทางของวชิาชพีการ
พยาบาลยคุใหม ่ กลบัพบวา่ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล กลายเปน็
หุ่นที่ไร้วิญญาณและเก็บไว้ในห้องจดหมายเหต ุ พยาบาล
รู้จักท่านเพียงน้อยนิดผ่านทางประวัติสั้นๆ และมีภาษาที่
สรา้งความไมเ่ขา้ใจเชน่ พระเจา้ทรงเรยีก (Calling) เปน็ตน้ 
หลกัสตูรบรรจกุารศกึษาประวตักิารพยาบาลเพยีงไมก่ีช่ัว่โมง
และเรือ่งราวของฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกลคงเหลอืเพยีงไมก่ีน่าท ี 
แลว้เธอจะมีโอกาสไดส้ือ่สารกบัพยาบาลไทยไดอ้ยา่งไร ทัง้ๆ 
ที่ฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล เป็นนักสื่อสารชั้นยอดท่านเขียน
จดหมายมากกว่า 13,000 ฉบับซึ่งถือว่าเป็นนักเขียนที่มี
จดหมายมากทีส่ดุคนหนึง่ในองักฤษสมยัวกิตอเรยี13 ไดเ้ขยีน
ตำราและบนัทกึสว่นตวัมากมาย  
 ปัจจุบันมีการพิมพ์ข้อความเหล่านั้นเผยแพร ่ แต่
สำหรบัประเทศไทยแลว้ จากฐานขอ้มลูสหบรรณานกุรมพบ
เรือ่งราวที่ใหร้ายละเอยีดทีลุ่ม่ลกึเกีย่วกบัทา่นนอ้ย เปน็เหตุ
ใหผู้เ้ขยีนตอ้งสัง่ซือ้เอกสารจากตา่งประเทศจำนวนมากใน
ขณะทำวิทยานิพนธ ์ สำหรับผู้เขียนเมื่อนึกถึงเรื่องของ
ฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล จะมีความคิดผุดขึ้นมาในใจเสมอว่า  
อยากใหฟ้ลอเรนซ ์ ไนตงิเกลมาบอกเคลด็ลบัของการทำงาน
พยาบาลในมาตรฐานทีส่งูและลำ้หนา้ อยา่งทีท่า่นเคยทำใน
อดีตและมีคำถามในใจว่า แสงสว่างอันใดที่จุดไฟในจิต
วญิญาณของ ฟลอเรนซ ์  ไนตงิเกล แลว้ทำใหท้า่นลกุขึน้
และจุดไฟในตะเกียง และมีนิมิตว่า อยากเห็นแสงไฟ
ตะเกียงไนตงิเกลสวา่งไสวแลว้ถกูจดุอกีครัง้ในจติวญิญาณ
ของพยาบาลไทยทกุคนและเมือ่เริม่ตน้ศกึษาชวีติของทา่นจงึ
ไดรู้ว้า่ ทา่นไม่ไดป้ระสบผลสำเรจ็เฉพาะงานการพยาบาล
เทา่นัน้ แตเ่ปน็นกัสถติ ิ นกัทฤษฎ ี นกัปรชัญา นกับรหิาร   
ผูเ้คลือ่นไหวและเปลีย่นแปลงนโยบายระดบัชาต ิ ชวีติของ
ท่านส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิทธิสตรีในอังกฤษและ  
การปฏริปูในอนิเดยี ซึง่เปน็อาณานคิมขององักฤษในยคุนัน้ 
การเปน็นกัการศกึษา โดยจดัทำหลกัสตูรและเปดิโรงเรยีน
พยาบาลทีม่มีาตรฐาน เปน็การวางรากฐานทางการศกึษา
พยาบาลที่สำคัญของโรงเรียนพยาบาลทั่วโลก13 ผลการ
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 ศกึษาชวีติของฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกลครัง้นีท้ำใหผู้เ้ขยีนนกึถงึ
เรือ่ง “ออกมาจากทีซ่อ่น” ซึง่กลา่วถงึการบรูณภาพเขยีน
โบราณสมยัสงครามกลางเมอืงสหรฐั ในศตวรรษที ่ 19 ตวั
หนังสือหวัดๆ ที่ค่อยๆ ปรากฏออกมาจากภาพเขียน   
เปน็หลกัฐานทีบ่อกเลา่เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในอดตี ซึง่เปน็การ
เปดิเผยความจรงิทีถ่กูซอ่นไว ้เปน็เวลากวา่ 145  ป1ี4    
 เรือ่งราวดคูลา้ยชวีติฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล ผา่นมาเกอืบ
ครบรอบรอ้ยปหีลงัการจากไปของทา่น อาจจะผา่นมานาน
แล้ว แต่ความจริงและหลักการที่ปรากฏในชีวิตของท่าน
ทำใหน้กัวชิาการทัว่โลกยอมรบัวา่ยงัสดใหม ่ และทนัสมยัอยู่
เสมอ ถงึแมจ้ะมกีารศกึษาเจาะลกึเกีย่วกบัมติจิติวญิญาณ
ของทา่นคอ่นขา้งนอ้ย15 แตก่ม็อีทิธพิลตอ่ความคดิ ความ
รูส้กึ การกระทำ การตดัสนิใจและแหลง่พลงัขบัเคลือ่นชวีติ
ทีย่ิง่ใหญ ่ (Great drive) สง่ผลตอ่การสรา้งสรรคง์านอนัสง่
คณุคา่ตอ่มนษุยชาต ิ สำหรบับทความฉบบันีผู้เ้ขยีนมเีจตนา
จะถา่ยทอดผลการคน้ควา้เสน้ทางการแสวงหาความหมาย
และเปา้หมายชวีติของฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล ซึง่นกัวชิาการ
ถอืวา่เปน็องคป์ระกอบหนึง่ของลกัษณะความผาสกุทางจติ
วิญญาณซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ได้รับความสนใจอย่างมากใน
ปจัจบุนั 
 
เส้นทางการแสวงหาความหมายและเป้าหมายชีวิต
ของฟลอเรนซ์ไนติงเกล
 ฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล เขา้ใจความจรงิของชวีติอยา่งลกึ
ซึง้และเหน็คณุคา่ของการแสวงหาจนคน้พบความหมายและ
เปา้หมายทีแ่ทจ้รงิของชวีติ ทา่นมมีมุมองวา่ทกุชวีติถกูสรา้ง
มาจากหตัถแ์หง่รกัของพระเจา้ และพระองคท์รงสรา้งทกุสิง่
มาล้วนมีวัตถุประสงค ์ ผู้ที่ค้นพบเป้าหมายของชีวิตจะมี
ความเชือ่มัน่ ดำเนนิชวีติอยา่งมทีศิทางทีแ่นน่อน สงบ และ
พรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัทกุสิง่อยา่งมัน่ใจ การคน้พบเปา้หมาย
ชวีติคอืการคน้พบกฏอยา่งหนึง่ของพระเจา้ ทา่นกลา่ววา่ 
 “ถา้เราไดเ้หน็ชวีติทีเ่ปีย่มดว้ยศรทัธาอนัแรงกลา้และ
มุง่มัน่ไปยงัเปา้หมายของชวีตินัน้ 
 ดงัเชน่นกบนิกลบัรงั แมน้จะผจญกบัลมแรง แตก่บ็นิ
ตอ่ไปดว้ยความสงบและเชือ่มัน่ในทศิทางของตน ใครบา้งจะ
รูซ้ึง้ถงึกฎเกณฑข์องพระเจา้อนันีแ้ละนำไปประยกุตใ์ช้ ได้ใน
ชวีติประจำวนั”16 

 ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล เกดิในตระกลูทีม่ัง่คัง่และมชีือ่
เสียงในวงสังคมชั้นสูงของประเทศอังกฤษสมัยวิกตอเรีย  

สุภาพสตรีในยุคนี้ ได้รับการคาดหวังว่าจะต้องเงียบขรึม  
เปน็ผูด้ ี เครง่ศาสนา ผูห้ญงิตอ้งไมท่ะเยอทะยานหรอืคาด
หวังที่จะประสบผลสำเร็จในฐานะนักเขียนหรือจิตรกร   
การจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่รับนักศึกษา  
ผูห้ญงิเขา้ศกึษาในหลกัสตูร งานทีเ่หมาะสมกบัสภุาพสตรี
ไดแ้ก ่จดัแจกนัดอกไม ้ปกัผา้ ดนตรแีละงานบา้นเลก็ๆ นอ้ย 
เปน็ตน้ เมือ่คา่นยิมของสงัคมเปน็เชน่นีแ้ลว้ การศกึษาจงึถกู
มองวา่ไม่ใชส่ิง่ทีจ่ำเปน็สำหรบัผูห้ญงิอกีตอ่ไป ผูห้ญงิถกูจำกดั
สทิธทิางดา้นการศกึษาและการเมอืงอยา่งสิน้เชงิ ในยคุนี้
อังกฤษอยู่ในระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นโรงงาน  
ของโลก ผู้หญิงยากจนจำนวนมากต้องอุดอู้ขายแรงใน
โรงงานมากกว่าวันละ 12 ชั่วโมง ส่วนบรรดาผู้หญิงที่มี
ฐานะดีก็จะอยู่กับบ้านฝึกหัดการทำงานเยี่ยงกุลสตร ี แต่
สำหรบั ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล นบัวา่ไดร้บัโอกาสทีด่มีากกวา่
ใครๆ ที่ ได้รับการศึกษาที่ดีตามสมัยนิยม (Classic 
education) ได้แก ่ ประวัติศาสตร ์ ปรัชญา จริยธรรม 
ไวยากรณ ์ นโยบายการเมือง ท่านเรียนภาษาลาติน กรีก 
ฝรัง่เศส เยอรมนัและอติาล ี เนือ่งมาจากบดิาเปน็ผูท้รงภมูิ
ปญัญา สำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัแคมบรดิ เลง็เหน็
ความสำคญัของการศกึษาและมองการณ์ไกล จงึวางแผน
สอนสรรพวิชาแก่บุตรีของตนที่บ้าน จะอย่างไรก็ตามเมื่อ
ทา่นเกดิเปน็ผูห้ญงิองักฤษในศตวรรษที ่ 19 กย็อ่มถกูคาดหวงั
ใหแ้ตง่งาน มลีกูและดแูลครอบครวั ออ่นนอ้มเชือ่ฟงัและ
ปลอ่ยใหส้ามเีปน็ผูเ้ลีย้งดอูยูว่นัยงัคำ่ นางแฟนน ี ไนตงิเกล 
มารดาของทา่น วาดหวงัถงึพธิสีมรสอนัหรหูราของบตุรสาว 
ตามแบบอยา่งความสำเรจ็ของแมบ่า้นผูย้ิง่ใหญท่ีค่วรจะเปน็  
ทา่นพยายามชีน้ำเปา้หมายการดำเนนิชวีติใหก้บับตุรสาวตาม
ความตอ้งการ เมือ่ฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล ใหค้วามสนใจตอ่วชิา
คณติศาสตร ์ มารดากแ็สดงความไมพ่อใจและไมเ่หน็ดว้ย   
อาไมลซ์ึง่เปน็นอ้งสาวของบดิากลา่วถงึมารดาของทา่นวา่ 
 “แมข่องเธอนัน้คาดหวงัทีจ่ะใหล้กูสาวแตง่งานมเีหยา้
มีเรือน แล้วคณิตศาสตร์นี่จะมีประโยชน์อะไรกับผู้หญิงที่
เป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้ว (Her daughter’s, Fanny 
answered, was, sincerely hoped, to marry, and what 
use were mathematics to a married woman?)”17 
 แตส่ำหรบัฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกลแลว้ แมช้วีติของทา่น
จะเต็มไปด้วยความสะดวกสบายตามฐานะทางสังคม   
การท่องเที่ยว งานเต้นรำ ดนตรีโอเปร่า และงานสังคม
มากมาย สิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้สร้างความพอใจให้กับท่าน
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อยา่งจรงิจงั นบัตัง้แตท่า่นมปีระสบการณอ์นัเรน้ลบั เมือ่
ทา่นอายใุกลจ้ะครบ 17 ป ีโดยไดร้บัเสยีงเพรยีกจากพระเจา้ 
ใหเ้ปน็ผูร้บัใชพ้ระองค ์ทา่นเขยีนในสมดุบนัทกึสว่นตวัวา่ 
 “วนัที ่ 7 กมุภาพนัธ ์ ค.ศ.  1837 พระเจา้ทรงตรสั
เรยีกฉนัใหเ้ปน็ผูร้บัใชพ้ระองค ์
 (On February 7th 1837, God spoke to me and called 
me to His service)” 1,15,17,18,19 

 เหตกุารณค์รัง้นีเ้กดิในชว่งฤดหูนาวขณะทีน่ัง่บนเกา้อี้
เพยีงลำพงัใตต้น้สนซดีาร ์(The bench under the cedars 
of Lebanon at Embley, where Florence heard her first 
Call from God) ในบรเิวณคฤหาสนแ์อมบลยี ์ จากบนัทกึ  
อนันี้ ไดม้ผีูต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่อาจเปน็อาการปว่ยทางจติทีเ่กดิขึน้
เนื่องจากการถูกกดดันจากสภาพสังคมที่จำกัดสิทธิสตรีใน  
ยคุนัน้กเ็ปน็ได ้ ทำใหเ้กบ็กดและไมม่ทีางระบาย หรอืไมก่็
อาจเป็นความเพ้อฝันตามพัฒนาการช่วงวัยรุ่น แต่เมื่อ
พจิารณาแลว้พบวา่การตรสัเรยีกนีเ้กดิกอ่นเหตกุารณท์ีท่า่น
จะป่วย ยิ่งไปกว่านั้นชีวิตภายหลังเหตุการณ์คงเป็นบท
พสิจูนท์ีด่ทีีส่ดุวา่ทา่นปว่ยทางจติหรอืไม ่ เหตกุารณก์ารตรสั
เรยีกของพระเจา้ไดเ้กดิขึน้ในชวีติของ ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล  
และปรากฏในบันทึกส่วนตัวของท่านถึง 4 ครั้ง เมื่ออาย ุ  
72 ป ี หรือในป ี ค.ศ.1892 ท่านเขียนในบันทึกส่วนตัวว่า 
พระเจา้ตรสัเรยีกใหท้ำงานและเปน็งานทีบ่รสิทุธิ ์ความวา่ 
 “เสยีงตรสัเรยีกจากพระเจา้เพือ่ใหท้ำงานอนัประเสรฐิ 
ที่ประตูห้องของ Shoreในคฤหาสน์ลีเฮิร์ท: มาเป็นหญิง  
รบัใชข้องพระเจา้เถดิ 
 ทีแ่อมบลยี ์ 7 กมุภาพนัธ ์ 1837: เปน็วถิทีางนำสูก่าร
สรา้งสรรคก์ารงานอนัประเสรฐิ 
 ทีค่ฤหาสนล์เีฮริท์ 1848: ฉนันัง่คกุเขา่อธษิฐานเปน็
เวลานานเพื่อแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าหลังจากนั้น
พระองคท์รงตรสัวา่ ไมต่อ้งไป Hamburg                        
 ทีอ่เลกซานเดรยี 1850: ฉนัไดพ้บกบัอสิรภาพทีแ่ทจ้รงิ 
และมัน่ใจในเสน้ทางเดนิของชวีติตามวถิแีหง่พระองค ์
 ทีบ่รดิฮลิ 1844: ตรสัเรยีกให้ไปทำงานในโรงพยาบาล 
อนันี้ ไม่ใชห่รอืสิง่ทีฉ่นัไดเ้ฝา้เพยีรตดิตาม” 1 

 เหตกุารณเ์ชน่นีป้ระวตัศิาสตรเ์คยบนัทกึไวว้า่ เคยเกดิ
ขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกหลายต่อหลายคนด้วย
เหมอืนกนัเชน่ Catherine of Siena, St. Francis of Assisi, 
St. John of the Cross และ St. Teresa of Avila เปน็ตน้19  
 ภายหลังการตรัสเรียกครั้งแรกฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล  

ไม่ทราบว่า การรับใช้ที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำคืออะไร  
แตจ่ากเหตกุารณน์ีท้ำใหฟ้ลอเรนซ ์ ไนตงิเกลตระหนกัมาก
กวา่ครัง้ใดๆ วา่ชวีติของตนตอ้งมคีวามหมายมากกวา่ทีเ่ปน็
อยูอ่ยา่งแนน่อน ไม่ใชเ่พยีงแตก่ารมชีวีติไปวนัๆ อยา่งทีเ่คย
เปน็มา ทา่นเริม่ตน้ตัง้คำถามตอ่ตนเองวา่ 
 “ฉันเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรให้ โลกนี ้ ภายในสอง
สปัดาหท์ีผ่า่นมาฉนัไดท้ำอะไรไปบา้ง? ฉนัไดอ้า่นเรือ่ง “บตุรี
ศรเีรอืน” ใหพ้อ่ฟงั อา่นหนงัสอืของแมคอนิทอซไปสองบท 
แลว้กอ็า่นหนงัสอืไซบลิใหแ้มฟ่งั ทอ่งบทกว ี 7 บทจนขึน้ใจ 
ไดส้ง่จดหมายถงึคนอืน่ๆไปหลายฉบบั ไปขีม่า้เลน่กบัพอ่ ไป
เยีย่มผูค้น 8 ครัง้ พบปะเพือ่นฝงู การงานของฉนัในสอง
สปัดาหน์ัน้กม็เีทา่นีเ้อง”17 

 นบัจากวนัที่ไดร้บัการตรสัเรยีก ทา่นเริม่ตัง้ตารอคอย
ที่จะทำตามพระประสงค์อย่างจดจ่อ นับวันที่พระเจ้าจะ
ทำใหน้มิตินัน้เปน็ความจรงิ ทา่นรอคอยทีจ่ะได้ใชช้วีติอยา่ง
มคีณุคา่ และมคีวามคดิวา่พระเจา้เปน็ผูรู้ค้ำตอบและเปน็  
ผูก้มุแผนการในชวีติของทา่นไวก้บัพระองคแ์ละการไดท้ำตาม
พระประสงค์ของพระเจ้านั้นจะทำให้ท่านได้พบกับความ
สว่าง ความรอดและหลุดพ้น ในระหว่างที่รอและยังไม่มี
อะไรชดัเจนนัน้ ทา่นเตม็ไปดว้ยความทกุขแ์ละรูส้กึวา่ชวีติ
ของตนเองนั้นไร้ค่าเหลือเกินและการใช้ชีวิตที่ไร้ค่าเช่นนี้
ทำใหช้วีติของทา่นและผูอ้ืน่ไม่ไดร้บัพร ทา่นบนัทกึวา่  
 “พระเจา้จะตอ้งมพีระประสงคบ์างอยา่งทีจ่ะใหฉ้นัได้
รบัใชพ้ระองค ์ มฉิะนัน้แลว้พระองคก์ค็งไมย่อมใหฉ้นัไดม้ี
ชีวิตอยู่จนถึงวันนี ้ และฉันก็หวังเหลือเกินว่าจะได้ทำตาม
พระประสงค์ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู ่ เพือ่ฉนัจะไดเ้หน็ความ
สวา่ง การชว่ยใหร้อดและ ความหลดุพน้ ไมม่อีะไรจะแย่ไป
กวา่นี ้ คอืการที่ไม่ไดท้ำตามพระประสงคข์องพระเจา้ และ
ถา้ไม่ไดท้ำตามพระประสงคแ์ลว้ กเ็ปรยีบดงักบัคำสาปทีม่า
ถงึตวัเองและผูอ้ืน่” 18 

 ในความคดิคำนงึของฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล ในขณะนัน้
มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือ พระประสงค์ของพระเจ้า ท่าน  
โหยหาและเรยีกรอ้งทีจ่ะมชีวีติอยูอ่ยา่งมคีณุคา่ คอืการได้
รบัใชพ้ระเจา้ตามทีพ่ระองคต์รสัเรยีกนัน้ หากแมน้วา่ชวีติ
ของทา่นจะตอ้งดำเนนิเชน่นีเ้รือ่ยไปอยา่งไรค้า่ ไรป้ระโยชน ์ 
ทา่นกข็อใหพ้ระเจา้นำความตายมาใหเ้สยีจะดกีวา่ ปรากฏ
ในบนัทกึของทา่นความวา่ 
 “พระผูเ้ปน็เจา้ พระองคผ์ูท้รงสพัพญัญ ูวนันี้ ได้โปรด
นำขา้พเจา้ใหถ้งึความตายดว้ยเถดิ ทีข่า้พเจา้พดูเชน่นี้ ไม่ใช่
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 เพื่อข้าพเจ้าเอง พระองค์ผู้ทรงรู้จักทุกสิ่งดีที่สุด ทรงรู้ว่า
ขา้พเจา้หวัน่กลวัตอ่ความตายมากยิง่กวา่การมชีวีติอยู ่ แต่
ขา้พเจา้รูว้า่  การทีม่ชีวีติแบบนี ้ จะเพิม่ความทกุขใ์จใหก้บั
คนอืน่ๆ และนบัวนักย็ิง่ทกุขม์ากขึน้เรือ่ยๆ”18 

 ตลอดฤดรูอ้นทีค่ฤหาสนแ์อมบลยีข์องตระกลูในชนบท  
ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล นำซปุและเงนิไปใหค้นยากจน เมือ่
ทา่นกลบัมามองดอูาหารบนโตะ๊ของคนชัน้สงู เตม็ไปดว้ย
อาหารสารพนั ทา่นเฝา้มองดสูตรผีูม้ัง่คัง่ใชช้วีติไปอยา่งไร้
คา่ สวมเสือ้ผา้ทีต่ดัเยบ็โดยเดก็สาวทีห่วิโหย ซึง่นัง่เยบ็อยู่
ทัง้วนัและทัง้คนืในแสงเทยีนสิง่เหลา่นีส้รา้งความทกุขแ์ละ
เจบ็ปวดภายในจติใจ ทา่นบนัทกึวา่ 
 “จิตใจของฉันซึมซับรับเอาความทุกข์ยากของเพื่อน
มนษุย์ไว ้ ฉนัแทบจะมองไมเ่หน็สิง่อืน่ใด ทกุคนทีฉ่นัไดพ้บ
ตา่งทกุขย์าก ถกูทอดทิง้ ขาดการเอาใจใส่ไรก้ารเหลยีวแล 
เจบ็ปว่ยหรอืไมก่ย็ากจนเขญ็ใจ”17 

 เวลาล่วงผ่านไปเรื่อยๆ ตอกย้ำให้เจ็บปวดทรมาน  
หดหู ่ ทา่นใชช้วีติในคฤหาสนห์ลงัใหญต่อ่ไปดว้ยความทกุข ์  
ในแตล่ะวนัผา่นไปดว้ยการงานจกุจกิสารพนั แตก่ลบัไม่ได้
ทำงานอย่างมีคุณค่าจริงๆ เลย และเริ่มรู้สึกว่าชีวิตด ู 
ปราศจากแก่นสาร ไร้ซึ่งจุดหมาย ท่านเขียนถึงความ
พยายามต่อสู้ดิ้นรนด้วยการวิงวอนอธิษฐานต่อพระเจ้าให้
มอบงานใหก้บัทา่นความวา่  
 “ทกุๆ เชา้ฉนันัง่คกุเขา่อธษิฐาน มสีิง่เดยีวเทา่นัน้ที่
ฉันร้องทูล  ได้ โปรดรับหญิงรับใช้ของพระองค ์ โปรด
ประทานงานสำหรับวันนี้แก่ข้าพเจ้าด้วย ไม่ใช่งานของ
ขา้พเจา้หากแตเ่ปน็งานของพระองค ์นอกจากนีแ้ลว้ขา้พเจา้
ก็ไมป่รารถนาพรอืน่ใดอกีเลย.”18 

 ในทีส่ดุทา่นไดข้อคำแนะนำจากเพือ่นคอื Christian 
von Bunsen นกัอยีปิตว์ทิยาความวา่ “สำหรบัคนๆหนึง่เรา
จะทำอะไรได้บ้างเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ซึ่งทุกข์ทรมาน 
ไมม่ีใครเหลยีวแล”18 Bunsen ไดส้ง่หนงัสอืใหข้อ้มลูเกีย่ว
กบั องคก์รแดกคอแนส ในประเทศเยอรมนั ซึง่เปน็องคก์รที่
ดำเนนิงานโดยครสิตชนนกิายโปรแตสแตนท ์ Bunsen เคย
ไปดูงานที่นั่นด้วยตนเองและเห็นว่ามีการพยาบาลที่ด ี 
ในเยอรมนั นา่จะนำแนวคดิมาเผยแพร่ในองักฤษ ความคดิ
เรื่องการพยาบาลจึงเริ่มจุดประกายในใจตั้งแต่ครั้งนั้น   
คอืเมือ่ ค.ศ. 1844 หรอืเมือ่ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล อาย ุ24 
ป ีทา่นเริม่ตระหนกัและรบัรูถ้งึภารกจิทีพ่ระเจา้จะใชท้า่นวา่
แท้จริงคือรับใช้เพื่อนมนุษย์ผู้ประสบความทุกข์จากการ  

เจบ็ปว่ย ภาพทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีเริม่แจม่ชดั ในวยัเยาวเ์ธอ
ชอบพนัแผลใหตุ้ก๊ตา หว่งใยและสนใจการเจบ็ปว่ยและการ
ตายของญาตสินทิ Bonham Bonny Carter และคดิเสมอ
ถงึวธิกีารดแูลรกัษาคนปว่ยทีย่ากจนวา่จะชว่ยเขาเหลา่นัน้
อยา่งไรด ีภายหลงัเธอบนัทกึวา่ 
 “พระเจา้ไดท้รงนำฉนัอยูเ่สมอ ฉนัพอจะจำไดว้า่ความ
คดิแรกของฉนัในวยัเดก็ คอืความปรารถนาทีจ่ะไดด้แูลคน
เจ็บป่วย ความฝันที่ฉันได้เคยวาดไว้ตั้งแต่วัยเด็กทุกอย่าง
เกีย่วกบัโรงพยาบาล และการที่ได้ ไปเยีย่มเยยีนทีน่ัน่ ฉนัไม่
เคยบอกเลา่เรือ่งจนิตนาการนี้ให้ใครฟงัเลย เพราะเกรงวา่
พวกเขาจะหวัเราะเยาะเอา แตฉ่นัคดิวา่พระเจา้ไดท้รงตรสั
เรยีกฉนัใหร้บัใชพ้ระองคใ์นวถิทีางนี.้”13 

 แตน่ัน่มนัไม่ใชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะลกุขึน้บอกกบัใครๆไดว้า่ 
“ฉนัจะเปน็พยาบาล” เพราะภาพลกัษณข์องพยาบาลในยคุ
มดืนีค้อื ชอบดืม่เหลา้ เกยีจครา้น มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม
ทัง้การปฏบิตัติอ่ผูป้ว่ยและเรือ่งเพศ ผูห้ญงิทีแ่ยท่ีส่ดุจงึถกู
เกณฑ์ให้มาทำหน้าที่นี ้ จึงไม่แปลกใจที่แม่และพี่สาวเกิด
อาการเครียด ปฏิเสธและไม่ยอมรับความคิดนี ้ จนถึงขั้น
พยายามขดัขวางทา่นทีจ่ะไม่ใหข้อ้งแวะกบังานการพยาบาล 
ท่านเก็บงำความปรารถนาอันแรงกล้านี้ ไว้ในใจตามลำพัง
และพยายามทุกวิถีทางที่จะศึกษาวิชาพยาบาล เช่น   
รบัรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัโรงพยาบาลในฝรัง่เศสจากเพือ่น
ตา่งวยัทีช่ือ่ Mary Clarke และหนงัสอืประจำปขีองสถาบนั
แดกคอเนสในเยอรมนัจาก Christian Von Bunsen เปน็
ความพยายามทีจ่ะศกึษาวชิาพยาบาลอยา่งลบัๆ และทา่น  
ได้รับการตรัสเรียกจากพระเจ้าอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ ์
ค.ศ. 1850 ขณะทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วในอยีปิตภ์ายหลงัปฏเิสธ
การแตง่งานกบั Richard Monckton Milnes ชายคนรกัที่
เธอยอมรบัในภายหลงัวา่เปน็ชายทีเ่ธอศรทัธา การตรสัเรยีก
ครัง้นี ้ฟลอเรนซ ์ไนตงิเกลอธบิายวา่เปน็ถอ้ยคำของ Madre 
Santa Columba ทีส่นทนาในระหวา่งทีเ่ธอมาปฏบิตัธิรรม
และเข้ารับการฝึกวิธีภาวนาอธิษฐานในวิหาร Trinita de 
Monti Convent ทีก่รงุโรม เธอไดบ้นัทกึบทสนทนาไวด้งันีว้า่ 
 “Santa Columba:  พระเจ้าไม่ ได้ตรัสสิ่งใดกับ  
คณุเลยหรอืในระหวา่งทีม่าปฏบิตัธิรรมอยูท่ีน่ี ่
 Nightingale:  พระองคท์รงขอใหฉ้นัอทุศิตวั 
 Santa Columba: เพือ่ใคร 
 Nightingale:  เพือ่ทกุคนในโลกนี ้
 Santa Columba: พระองคท์รงมอบภารกจิอนัสงูสง่
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และประเสรฐิ ได้โปรดระวงัรกัษาไว้ให ้ด ีหากคณุขดัคนืคณุ
จะรูส้กึผดิมาก”13,18 

 ฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล ใชเ้วลาใครค่รวญสิง่นี้โดยตลอด
ระหวา่งที่ใชเ้วลาอยู่ในอยีปิตแ์ละกรกี จนในทีส่ดุกน็ำเธอสู่
อสิรภาพทางจติวญิญาณ เธอไดป้วารนาตวัอทุศิทัง้ชวีติแด่
พระเจา้ใหพ้ระองคน์ำไปสูพ่ระประสงคข์องพระองค ์ และนี่
คอืเปา้หมายแทข้องชวีติเธอ ไมม่เีปา้หมายทีจ่ะทำสิง่ใดเพือ่
ตัวเองหรือเพื่อสิ่งอื่นใดอีกต่อไป ทั้งชีวิตขอทำตามน้ำ
พระทยัหรอืพระประสงคข์องพระเจา้เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้
เธอบนัทกึไวว้า่ 
  “วนัอาทติยท์ี ่12 วนันีฉ้นัอายคุรบ 30 ป ีซึง่เปน็อายุ
ทีพ่ระเยซคูรสิตท์รงเริม่ทำพนัธกจิของพระองค ์ณ เวลานี ้
ไม่มีสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเด็กใดๆหลงเหลืออยู ่ ไม่มีสิ่งไร้
สาระอืน่ใดอกีตอ่ไป ไมม่คีวามรกัในทางโลกยีวสิยั ไมม่กีาร
แตง่งาน เดีย่วนี ้ พระเจา้ ความคดิ ความตอ้งการของฉนัมี
เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ พระเจา้ได้โปรดประทานใหข้า้พเจา้
คิดถึงแต่พระประสงค์ของพระองค ์ อะไรเล่าที่เป็นพระ
ประสงคส์งูสดุของพระองคท์ีจ่ะใหข้า้พเจา้ทำ โอขอพระเจา้
ทรงบง่บอกพระประสงคเ์ถดิ” 1,13,18 

 และเหตกุารณข์องชวีตินบัจากวาระนี้ ไป ลว้นแลว้แต่
เปน็ไปเพือ่ตอบสนองตอ่ความหมายและเปา้หมายของชวีติ
ทั้งสิ้น คือการรับใช้พระเจ้าโดยการปรนนิบัติเพื่อนมนุษย ์
เธอยอมละทิ้งทุกอย่างในชีวิต ยอมทุกข์ยากลำบากนานา
ประการเพือ่สิง่นี ้ ปฏเิสธการแตง่งาน ยอมเสยีเกยีรตแิละ
ชื่อเสียง ขัดแย้งกับความปรารถนาของครอบครัว อดทน
ทุม่เททำงานหนกัแบบไมค่ดิชวีติ ตดิเชือ้ไข้ ไครเมยีนเกอืบ
ต้องเสียชีวิตในสงคราม และเชื้อนี้ส่งผลให้ท่านต้องทุกข์
ทรมานจากการเจบ็ปว่ยเรือ้รงัตลอดชวีติ ตอ้งนอนเอนหลงั
บนโซฟาเขียนแผนงาน ร่างนโยบาย ให้คำปรึกษาแก ่ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เหล่านักการเมืองและผู้ทรง
อทิธพิลระดบัประเทศ เขยีนตำราวชิาการเผยแพร่โดยตลอด 
ถึงแม้สภาพการณ์ไม่ได้ทำให้เธอพบกับความสุขกาย แต่
ฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล ได้กลายเป็นคนที่มสีันติสขุและพลงั
จากภายในทีแ่ขง็แกรง่ สงบ มจีติเมตตา เปีย่มดว้ยความรกั 
ความด ี มคีวามหวงัในชวีติหลงัความตาย เพราะไดด้ำเนนิ
ตามเปา้หมายทีแ่ทจ้รงิของชวีติแลว้นัน่เอง ทา่นกลา่ววา่ 
 วนัที ่3-4 พฤศจกิายน 1893 . 39 ปทีีแ่ลว้ฉนัไดม้าถงึ
สกตูารี ่นบัเปน็พรทีย่ิง่ใหญท่ีฉ่นัไดร้บัสมความปรารถนาของ

ฉนัแลว้ ฉนัไดเ้ขา้ใกลพ้ระเจา้โดยผา่นความลำบาก ความผดิ
หวังทั้งหลายทั้งปวงและ “พร้อมที่จะกลับบ้าน” “ฉันได้
เขา้ไปสูบ่า้นแลว้” (กลบับา้นคอืชวีติหลงัความตายที่ไดอ้ยู่ใน
แผน่ดนิสวรรค)์15 วยัผูส้งูอายกุค็บืคลานเขา้มา และฉนักอ็ยู่
ตามลำพัง แน่นอนฉันไม่ได้อยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยว 
เพราะพระเจา้ทรงสถติกบัฉนั ทรงอยูก่บัฉนัในจติวญิญาณ
แหง่ความรอบรูแ้ละความเขา้ใจ จติวญิญาณทีเ่ปน็หนึง่เดยีว
และมพีลงั จติวญิญาณแหง่การตระหนกัรูแ้ละยำเกรงตอ่
พระเจา้ จติวญิญาณแหง่ความรกั ความชืน่ชมยนิด ีสนัตสิขุ 
ความอดทนอดกลัน้ ความถอ่มสภุาพ และความด ี15.  
 กล่าวโดยสรุปการแสวงหาจนพบความหมายและ  
เปา้หมายของชวีติ ทำใหบ้คุคลตระหนกัถงึคณุคา่แหง่ชวีติ
ตน ว่าชีวิตเกิดมามีภารกิจที่สำคัญและมีคุณค่าต่อผู้อื่น  
เปา้หมายจะเปน็ตวักำหนดทศิทางในการดำเนนิชวีติ เปน็สิง่
ทีม่คีณุคา่ และการที่ไดท้ำตามเปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ ยอ่มสง่ผล
ให้มีสันติสุข ชื่นชมยินด ี สมหวัง และประสบผลสำเร็จ      
ฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล นั้นได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตและ
ดำเนนิตามวถิทีางนัน้ โดยผา่นทางความเชือ่ ศรทัธาอยา่ง
เหนียวแน่นและมั่นคงต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาต ิ 
สำหรับท่านก็คือพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ตรัสเรียกให้รับใช ้
เปน็เหตใุหท้า่นพจิารณาความเปน็ไปของชวีติตนอยา่งถีถ่ว้น
และพยายามแสวงหาพันกิจ ในภายหลังได้ตระหนักว่า
ภารกจิทีพ่ระเจา้ทรงนำใหท้ำ คอืการชว่ยเหลอืผูท้กุขย์ากใน
ยามเจบ็ปว่ย ซึง่เธอเองใหค้วามสนใจเรือ่งนีเ้ปน็พเิศษมาตัง้
แตเ่ดก็ ดงันัน้จงึพบวา่ทกุเหตกุารณ์ในชวีติของทา่นลว้นมี
ความสัมพันธ์และเป็นไปเพื่อเป้าหมายอันนี้ทั้งสิ้น สมดัง  
คำกล่าวที่ว่าเสียงตรัสเรียกของพระเจ้านั้นดังก้องออกมา
จากทุกมุมของชีวิตท่าน (The Call of God echoed 
through every corner of her life)1 และการทีท่า่นไดท้ำ
ตามเปา้หมายของชวีติตน แมจ้ะลำบากแสนเขญ็แตท่า่นกม็ี
สนัตสิขุ เปีย่มดว้ยพลงั ความมุง่มัน่ มคีวามรกัและไมตรี
จติรอนัไพศาลกลา่วไดว้า่แรงดลใจจากพระเจา้คอืแหลง่พลงั
และมีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล   
นำมาซึง่การมอบถวายชวีติใหก้บังานสงเคราะหบ์รกิารทกุ  
รปูแบบ การยอมทนทกุขเ์พือ่ผูอ้ืน่เชน่เดยีวกบัทีพ่ระเจา้ยอม
ทนทกุขเ์พือ่เธอบนกางเขน20 มพีลงัใจทีเ่ขม้แขง็ รงัสรรคส์ิง่
ดนีานาประการตอ่สงัคมโลก เปน็อนสุรณแ์หง่ความซือ่สตัย์
ตอ่เสยีงตรสัเรยีกใหร้บัใช ้ตราบเทา่กาลปจัจบุนั 
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