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เม่ือประธานาธิบดี Barack Obama ไดรับรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพประจําป 2009 เม่ือเร็วๆ นี้ ก็มีปฏิกิริยา

กันกวางขวางวาไมสมควรเพราะยังไมไดทําอะไรเลย 

อยางไรก็ดี มีผูเขียนบทความท่ีนาเช่ือถือไดอธิบายถึง

ความเหมาะสมของการไดรับรางวัลอยางสมควรรับฟง

เพื่อสรางทัศนคติท่ีกวางขวางข้ึน และถือไดวาเปนการรับ

ฟงความเห็นจากฝายท่ีเราอาจไมเห็นดวยอยางเปนไป
ภายใตวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 

Bret Stephens ในคอลัมน Global View ของ Asian 

Wall Street Journal (AWJ) ใหเหตุผลวาเหตุใดเขาจึง

คิดวาการใหรางวัลโนเบลสันติภาพแกประธานาธิบดี 

Obama เปนการเหมาะสม  
 

เขาถามวาบุคคลตอไปนี้คือใคร Bertha von Suttner, 

Henri La Fontaine, Ludwig Quidde, Norman 

Angell, Arthur Henderson, Eisaku Sato, Alva 

Myrdal and Joseph Rotblat หลายคนไมมีใครรูจัก 

เพราะหายไปในฟุตโนตของประวัติศาสตร บุคคลเหลานี้
แหละคือผูเคยไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในอดีต 

 

Bret Stephens กลาววา รางวัลสันติภาพนี้เปนรางวัลท่ี

มีความเขาใจผิดกันอยางมาก นอกจากบุคคลท่ีโดดเดน

เปนพิเศษเชน Carl von Ossietzky, Norman 

Borlaug, Andrei Sakharov, Mother Teresa, Lech 
Walesa, Aung San Suu Kyi, Martin Luther King, 

Anwar Sadat and Menachem Begin, Mikhail 

Gorbachev, Nelson Mandela ฯลฯ แลว ผูไดรับ

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสวนใหญมาจากผูคน

หลากหลายท่ีโลกไมคอยรูจัก 

 
บุคคลหลากหลายท่ีไดรับรางวัลแตโลกไมคอยรูจักเหลานี้ 

เขาเรียกวาเปนพวก "the goodists" ซ่ึงหมายถึงคนท่ี

เช่ือวาขอขัดแยงท้ังหมดมาจากความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึน

อยางไมอาจหลีกเล่ียงได คนท่ีเช่ือวาความช่ัวรายของโลก 

 

 

 

 

มาจากเทคโนโลยี ระบบ ความซับซอน และทุกส่ิงอ่ืนๆ 

ยกเวนท่ีมาจากหัวใจของมนุษยซ่ึงมีความรักเปนท่ีต้ัง คน

ท่ียกความต้ังใจอันอุดมดวยคุณธรรมของตนข้ึนเหนือส่ิง
อ่ืนใด คนท่ีใชการศึกษาเปนคําตอบสําหรับปญหาตางๆ 

และเหนือส่ิงอ่ืนใด goodists คือคนท่ีอยากใหถูกมองวา

เปนคนดี 

 

รางวัลโนเบลทุกสาขา ยกเวนสาขาสันติภาพจะมีพิธีใหญ

รับรางวัลกันในเมือง Stockholm ประเทศสวีเดน ใน
วันท่ี 10 ธันวาคม อันเปนวันคลายวันเสียชีวิตของ 

Alfred Noble มหาเศรษฐีและผูคิดคนระเบิดไดนาไมต 

ผูต้ังรางวัลต้ังแต ค.ศ.1895 โดยผูรับรางวัลสาขาตางๆ 

จะมีการบรรยายพิเศษกันกอนวันงาน  

 

สําหรับสาขาสันติภาพจะรับในวันเดียวกันโดยประกอบพิธี
ในเมือง Oslo ประเทศนอรเวย พิธีรับรางวัลท้ังสองงาน

จัดกันยิ่งใหญโดยเปนงานเล้ียงอาหารและผูมอบรางวัล

คือพระเจาแผนดินสวีเดนและนอรเวย โดยพระองคหลัง

ทรงมอบเฉพาะรางวัลสันติภาพ 

 

คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ประกอบดวยบุคคล 5 คน ท่ีไดรับเลือกจากรัฐสภา

นอรเวย คณะกรรมการไมไดใหรางวัลแกผูนําประเทศ

ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสองไมวาจะเปนประธานาธิบดี 

Franklin Rossevelt ผูทําใหสหรัฐอเมริกาเปนปอม

ปราการของประชาธิปไตยในโลกหรือ Winston 

Churchill ผูนําอังกฤษผูตอตานลัทธินาซี หรือ Charles 
de Gaulle ผูรักษาไฟแหงเสรีภาพของฝร่ังเศส หรืนาย

พล Douglas Mac Arthur ผูทําใหญี่ปุนตระหนักใน

สันติภาพ ฯลฯ 

 

ถึงแมวาบุคคลเหลานี้มีบทบาทสําคัญยิ่งท่ีทําใหเสรีภาพ

อยูรอดไดในศตวรรษท่ี 20 แตคณะกรรมการโนเบลซ่ึง
เปน goodists เลือกท่ีจะใหรางวัลแกผูรักเทิดทูน

สันติภาพชาวอังกฤษ เชน Emily Greene Balch 

(1946) นักตอสูเพื่อลดอาวุธชาวอังกฤษ Philip Noel-

Baker (1959) และชาวไอริช ผูรณรงคตอตานสงคราม

นิวเคลียร เชน Sean Mac Bride (1974)  



ประวัติศาสตรอาจจารึกวาผูรับรางวัลโนเบลเหลานี้ไมได

มีสวนรวมในการนํามาซ่ึงสันติภาพอยางยั่งยืนท้ังกอน

หนารับรางวัลและในเวลาตอมา และก็เปนจริง

เชนเดียวกันสําหรับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงและไดรับ

รางวัลสันติภาพ เชน Kofi Annan, Jimmy Carter, 
Wangari Maathai, Mohamed EIBaradei, AI Gore 

ฯลฯ  

 

การใหรางวัลสันติภาพคือการพยายามสรางคนท่ีรักและ

ใฝสันติภาพใหเกิดข้ึนอีกมากมายในอนาคต ซ่ึงจะรวมกัน

มีผลอยางสําคัญตออนาคตของโลก  
 

Bret Stephens กลาววา บุคคลเหลานี้สวนใหญซ่ึงเปน 

goodists มิไดทําอะไรมากมายกอนไดรับรางวัล แต 

Obama ไดรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีและเปนคนแรก

ท่ีกระทําตนตามเง่ือนไขของ goodists อยางชัดแจง คือ

ใหความหวัง ต้ังใจสรางการเปล่ียนแปลง ใชวิธีการทาง
ทูต การลดอาวุธ ความเปนนานาชาติ ฯลฯ เขาจะเปน

ปากเสียงท่ีดีและสําคัญท่ีสุดสําหรับส่ิงท่ีรางวัลต้ังใจสราง

ตลาดระยะเวลา 108 ปท่ีผานมา ดังนั้น คณะกรรมการ

จึงเลือกไมผิดอยางแนนอนในความเห็นของเขา 

 

ท่ีเขียนมาท้ังหมดคือความเห็นของคอลัมนิสตผูหนึ่งใน 
AWJ สําหรับผูเขียนเองมีความเห็นวาเหตุผลของการ

ตัดสินใหรางวัลของคณะกรรมการโนเบลขามระยะเวลา 

108 ป ขาดความเปนมาตรฐานเดียวกันและไมอยู

ภายใตอุดมการณเดียวกันดังท่ีอาง อยาลืมวา 108 ป 

เปนระยะเวลาท่ียาวนานมากเกินกวาท่ีจะสามารถมี

อุดมการณอันม่ันคงและมีเง่ือนไขเดียวกันไดในการมอบ
รางวัลตัวอยางก็คือมหาตมะ คานธี ซ่ึงมีคุณลักษณะตรง

กับ goodists ทุกประการแตไมเคยไดรับรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพ ถึงแมจะไดรับการเสนอช่ือหลายคร้ัง

ระหวาง ค.ศ.1937-1948 ก็ตามท้ังๆ ท่ีคนในโลก

คาดหวังกันมาก ป 1948 เปนปท่ีเช่ือกันวาจะเปนปท่ี

มหาตมะ คานธี ไดรับรางวัลอยางแนนอน แตเสียงปน
ในวันท่ี 31 มกราคมของปนั้นก็ทําลายความคาดหวัง 

คณะกรรมการคิดจะมอบรางวัลใหถึงแมจะเสียชีวิตแลวก็

ตามโดยยกเวนเปนกรณีพิเศษ แตสุดทายก็ไมไดมอบให 

และในปนั้นก็มิไดมอบใหใครเลย 

 

อีกตัวอยางของการไมไดมอบรางวัลใหแก goodists อีก
คนหนึ่งคือนาย Dag Hammarskjold อดีตเลขาธิการ

สหประชาชาติผูมีผลงานดานสันติภาพโดดเดนยาวนาน

จนตองมอบรางวัลใหหลังจากเสียชีวิตแลวเปนกรณีพิเศษ

ในป 1961 (ต้ังแตมีการมอบรางวัลโนเบลต้ังแต ค.ศ.

1901 มีกรณียกเวนพิเศษเชนนี้เพียงสองคร้ังเทานั้น อีก

คร้ังหนึ่งคือนาย Erik Axel Karlfeldt (รางวัลวรรณคดี, 

1931))  

 

การมอบรางวัลใหประธานาธิบดี Obama ผูประกาศวา
จะแกไขปญหาโลกรอน ลดกําลังรบของชาติตางๆ แกไข

ปญหานิวเคลียร แกไขปญหาตะวันออกกลาง แกไข

ปญหา กอการรายสากล ฯลฯ ก็เทากับวาผูกมัดใหเขา

กระทําตามท่ีใหคําม่ันสัญญาแกชาวโลกไว ในเชิงกลยุทธ

ทางการทหารรางวัลนี้จะทําใหสหรัฐอเมริกามีทางเลือก

นอยลง เพราะส่ิงใดท่ีจําเปนตองกระทําในเชิงรุก แฝง
ดวยความรุนแรง รางวัลนี้จะคํ้าคอประธานาธิบดี 

Obama ไมใหกระทําได และดวยเหตุนี้ L? D?c Tho ผู

ไดรับรางวัลโนเบลคูกับ Henry Kissinger ในการสงบ

ศึกสงครามเวียดนามในป 1973 (แตก็ยังมีการรบกันตอ

อีกถึง 2 ป) จึงปฏิเสธไมรับรางวัล (อีกคนหนึ่งใน

ประวัติศาสตรของการมอบรางวัลโนเบลท่ีปฏิเสธไมรับ
คือ Jean-Paul Sartre นักปรัชญาคนสําคัญ) 

 

ไมวาใครจะเห็นวาประธานาธิบดี Obama เหมาะสมกับ

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหรือไมก็ตาม ส่ิงท่ีจะไดรับ

ฟงแนนอนคือคํากลาวของเขาในการรับรางวัลนี้ในงาน

ฉลองวันท่ี 10 ธันวาคม 2009 ณ กรุง Oslo นอรเวย 
ซ่ึงเช่ือไดวาจะประทับใจดวยวาทศิลปของนักพูดระดับโลก

เชนเขา 


