อัลเฟรด โนเบล และรางวัลโนเบล
ชีวิตและงาน
นายอัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.1833 ทีก่ รุงสตอก
โฮลม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน เปนบุตรคนที่สามของนายอิมมานูเอล (Immanuel) และ
นางแอนเดรียต (Andriette) โนเบล เขาเกิดในปที่บิดามารดากําลังประสบปญหาลมละลาย
และตอมาบิดาไดยายไปทํางานประดิษฐทุนระเบิดใหแกซารนิโคลัส ในประเทศรัสเซีย มีการเลา
ขานกันวา ในชั่วชีวิตของอัลเฟรด เขายังคงจดจําการดูถูกและความรูสึกตํ่าตอยที่ครอบครัวตอง
ประสบในชวงที่เขายังเปนเด็ก เมื่อเขาอายุ 9 ขวบ มารดาไดพาเขาและพี่ ๆ ไปอยูกับบิดาที่เซนตป
เตอรสเบิรก และครอบครัวมีฐานะดีขึ้น อัลเฟรดจึงไดรับการศึกษาอยางดี เมื่ออายุได 17 ป เขา
สามารถพูดไดถึง 5 ภาษา ไดแก สวีเดน รัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน
เนื่องจากบิดาของอัลเฟรดเปนนักประดิษฐทุนระเบิด อัลเฟรดจึงไดรับการถายทอด
ความรูทางเทคนิคนี้มา และตอมาอัลเฟรดยังไดเปนผูคิดคนไดนาไมต โดยนํ าสารไนโตร
กลีเซอรีน ซึ่งมีอานุภาพในการระเบิดรุนแรงผสมกับดินอะตอมเปนผลสําเร็จ ไดนาไมตเปนดิน
ระเบิดทีม่ กี าลั
ํ งระเบิดรุนแรง และมีความปลอดภัยในการขนยาย จึงถูกนําไปใชอยางแพรหลาย
ทัว่ โลก โดยเฉพาะในการกอสราง เชน การทําเหมืองแร การสรางอุโมงค การขุดคลอง และใน
ขณะเดียวกัน ก็มีการนําไดนาไมตไปใชในการทําสงครามดวย
ไดนาไมตสรางทั้งชื่อเสียงและความรํ่ ารวยใหแกอัลเฟรด แตในขณะเดียวกันก็สราง
ความเศราหมองใหแกเขาดวย โดยอัลเฟรดรูสึกเจ็บปวดที่นักขาวเรียกเขาวาเปนพอคาแหงความ
ตาย (Merchant of Death) และรูส กึ เสียใจที่ไดนาไมตถูกใชเปนอาวุธสงครามทําลายลางชีวิตผูคน
นอกจากนี้ อุบตั ิเหตุการระเบิดที่โรงงานผลิตวัตถุระเบิดของครอบครัวที่พรากชีวิตนองชายของเขา
ที่ชื่อเอมิลไป ไดทําใหเขาตระหนักถึงมหันตภัยของวัตถุระเบิดนี้ดวย
นอกเหนือจากการคิดคนดินระเบิดไดนาไมตแลว อัลเฟรด โนเบล ยังไดประดิษฐคิดคน
สิง่ ตาง ๆ อีก เชน ยางสังเคราะห เครื่องหนังเทียม อัญมณีเทียม เปนตน ตลอดชีวิตของเขาอัลเฟ
รดไดทําการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐนับเปนรอยชนิด อัลเฟรดเปนนักประดิษฐที่เกงกาจ
และเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางมหาศาล
ในขณะเดียวกัน เขาก็ชอบอานหนังสือ และเขียนบทกวีมาตั้งแตเด็ก โดยเฉพาะบทกวี
ของเชลลีย (Shelley) กวีชาวอังกฤษ อัลเฟรดมีผลงานเขียนบทกวีรวมไปถึงบทละคร แตอัลเฟรด
กลับไมกลาแสดงผลงานเขียนของเขาในที่สาธารณะ เมื่อเขาเปนคนมีชื่อเสียงจากการประดิษฐ
ดินระเบิดไดนาไมต อัลเฟรด ไดเผางานเขียนทั้งหลายของเขาทิ้งไป อยางไรก็ตาม ในชวงปลาย
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ชีวติ เขาไดเขียนบทละคร เรื่อง Nemesis และมีการตีพิมพเผยแพร ในป ค.ศ. 1896 ซึ่งเปนปที่เขา
เสียชีวิต
ชีวิตและความรัก
อัลเฟรด โนเบล ไมเคยแตงงาน และไมมีทายาท แตเขาเคยมีความรัก ในขณะที่เปน
หนุม อัลเฟรด เคยใชชีวิตในกรุงปารีส และพบรักกับหญิงสาวชาวสวีเดนคนหนึ่ง แตตอมาไมนาน
เธอเปนวัณโรคและไดเสียชีวิตไป หลังจากนั้น อัลเฟรดใชชีวิตในวัยหนุมหมกมุนอยูกับการทํางาน
คิดคนสิง่ ประดิษฐของเขา และไมมีเวลาสนใจเรื่องความรัก จนกระทั่งเมื่อเขาอายุได 43 ป
อัลเฟรดก็ไดประกาศโฆษณาหาสตรีที่ชาญฉลาดและมีความเปนผูใหญที่สามารถทําหนาที่เปนทั้ง
เพื่อน (companion) และเลขานุการสวนตัว (private secretary) และสามารถพูดไดหลายภาษา
ดวย
ปรากฎวามีหญิงชาวออสเตรีย ชื่อ เบอรธา คินสกี (Bertha Kinsky) อายุ 33 ป ตอบ
รับทํางานนี้ เธอมีทกุ สิ่งทุกอยางที่อลั เฟรด โนเบล มองหาอยู เขาสามารถปรึกษาหารือกับเธอได
อยางคนที่เทาเทียมกัน เธอมีความสนใจทั้งในดานภาษาและวรรณกรรม และเปนผูหญิงที่ชาญ
ฉลาด ดังนั้น เธอจึงเปนผูหญิงที่อลั เฟรดไดคนหามานานแลว
เมื่ออัลเฟรดตัดสินใจถามเบอรธาวา หัวใจของเธอยังวางอยูหรือไม เขาไดรับคําตอบวา
เธอเปนคนรักของ บารอน ฟอน ชุตเนอร และเพียงแตตองการหลบปญหามาสักพัก แตถึงแม
จะรูความจริง อัลเฟรดก็ไดตกหลุมรักเธอเสียแลว อยางไรก็ตาม ไมนานนักเธอก็จากเขาเพื่อไปหา
คนรักเกา เหตุการณนี้ทําใหอลั เฟรดรูสึกวาตัวเองเปนคนตลกสิ้นดี และหมดสิ้นความหวังที่จะ
กระตุน ความรูสึกรักใครออนโยนในผูหญิงคนไหนไดอีก
ถึงแมวาตอมาอัลเฟรดจะปลอบตัวเองดวยการใชชีวิตรวมกับหญิงสาวขายดอกไมวัย
18 ป ชื่อ โซฟ เฮส และพยายามทีจ่ ะใหการศึกษาและพัฒนาเธอขึ้นมา (ชีวิตสวนนี้ของอัลเฟรด
คลายเรื่อง Pygmalion หรือ My Fair Lady ทีเ่ ขียนโดย George Bernard Shaw ผูซึ่งไดรับ
รางวัลโนเบล สาขาวรรณคดีในป ค.ศ. 1925) แตเขาและโซฟเปนเพียงบุคคลสองคนที่มีความ
แตกตางกันแทบทุกดาน ทั้งในดานการมองโลก และการใชชีวิต สําหรับโซฟแลว การใชชีวิตรวมกับ
อัลเฟรดผูช ราก็คือ การอยูในคฤหาสนหลังงาม และไดใสเสื้อผาสวย ๆ เทานั้น
นายสกาเกการด (Skagegard) ผูเ ขียนหนังสือเกี่ยวกับอัลเฟรด โนเบล ซึง่ วางขายที่
ศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม (City Hall) กลาววา ผูหญิงคนเดียวที่รักอัลเฟรดอยางสมํ่าเสมอ
ตลอดชีวิตของอัลเฟรด ก็คือ แมของอัลเฟรด
อัลเฟรด โนเบล เปนคนที่กลัวความตาย และกลัววาเมื่อถึงเวลาตายจะไมไดอยู
ทามกลางญาติมิตร เขาไมตอ งการตายทามกลางผูคนที่เขาจายเงินใหเพื่อรับใชเขา และในวันที่
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10 ธันวาคม ค.ศ. 1896 ความกลัวของอัลเฟรดก็เปนจริง เขาเสียชีวิตเนื่องจากเสนโลหิตในสมอง
แตกทามกลางคนรับใชและคนทํางานใหเขา โดยปราศจากญาติมิตรมาดูใจ
รางวัลโนเบล
ในพินัยกรรมของอัลเฟรด โนเบล เขาไดยกทรัพยสินเงินทองจํานวนมากใหแกญาติมิตร
และเพื่อนฝูง แตในขณะเดียวกัน ก็ไดกันสวนที่มากกวา (ประมาณ 30 ลานสวีดิชคราวน
ในขณะนั้น หรือประมาณเกือบ 2 พันลานสวีดิชคราวนในขณะนี้) ไวสําหรับเปนรางวัลแก
“ผูท สี่ รางคุณประโยชนอยางใหญหลวงใหแกมนุษยชาติ” โดยอัลเฟรดระบุไววา การพิจารณาหา
ผูส มควรไดรับรางวัลนี้จะตองไมมีการคํานึงถึงเรื่องเชื้อชาติ
ดอกผลจากเงินกองทุนนี้ทุกปจะแบงออกเปน 5 สวน เพื่อแจกเปนรางวัลแกผูสรางคุณ
ประโยชนแกมนุษยชาติในสาขาตอไปนี้ คือ ฟสิกส (physics) เคมี (chemistry) สรีรวิทยา หรือ
การแพทย (physiology or medicine) วรรณคดี (literature) และสันติภาพ (peace) โดยสภา
วิทยาศาสตรแหงสวีเดน (Swedish Academy of Sciences) เปนผูพิจารณามอบรางวัลดาน
ฟสิกสและเคมี สถาบันวิจัยคาโรลินสกา ในสตอกโฮลม (Karolinska Institute in Stockholm)
เปนผูพิจารณามอบรางวัลดานการแพทย บั ณ ฑิ ตยสภาแหงสตอกโฮลม (Academy in
Stockholm) เปนผูพิจารณามอบรางวัลดานวรรณคดี และรัฐสภาแหงนอรเวย (Norwegian
Storting) เปนผูพ ิจารณามอบรางวัลสาขาสันติภาพ
พิธแี จกรางวัลโนเบลจัดขึ้นในวันที่ 10 เดือนธันวาคม ทุกป เพื่อเปนการรําลึกถึงการเสีย
ชีวิตของอัลเฟรด โนเบลในวันดังกลาว และการแจกรางวัลครั้งแรกเริ่มในป ค.ศ. 1901 หรือ
5 ป หลังจากที่อลั เฟรด โนเบล เสียชีวิต โดย นายดูนังต (J.H. Dunant) ชาวสวิตเซอรแลนด และ
นายปาสซี (F. Passy) ชาวฝรั่งเศส เปนผูรับรางวัลสาขาสันติภาพรวมกันครั้งแรก ในป ค.ศ. 1901
และนาสังเกตดวยวา ตอมาในป ค.ศ. 1905 นางฟอน ซุตเนอร (B.S.F. von Suttner) ชาว
ออสเตรีย หรือเบอรธา ผูซึ่งนายอัลเฟรดเคยหลงรัก ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ สําหรับ
ความพยายามของเธอในการสะทอนใหผูคนมองเห็นถึงความโหดรายนาชิงชังของสงคราม โดย
เธอไดเขียนนวนิยาย เรื่อง “ทิง้ อาวุธกันเถิด” ตั้งแตป ค.ศ. 1887
สําหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร (economics) นัน้ ไมมีระบุอยูในพินัยกรรมของ
อัลเฟรด โนเบล แตไดมีการริเริ่มแจกรางวัล “The Prize in Economic Sciences in Memory of
Alfred Nobel” ในป ค.ศ. 1969 โดยธนาคารแหงสวีเดน (Bank of Sweden ซึง่ เปนธนาคาร
พาณิชย ไมใชธนาคารกลางของประเทศสวีเดน) เปนผูม อบเงินรางวัลนี้ในจํานวนที่เทากับเงิน
รางวัลโนเบลสาขาอื่น และผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรเขารับมอบรางวัลในพิธีแจก
รางวัลทีจ่ ดั โดยมูลนิธิโนเบลเชนกัน ในป ค.ศ. 1969 ซึ่งเปนปแรกของการแจกรางวัลโนเบล สาขา
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เศรษฐศาสตร มีนักเศรษฐศาสตรสองคนไดรับรางวัลโนเบลรวมกัน คือ นายฟริช (R. Frisch) ชาว
นอรเวย และ นายทินเบอรเกน (J. Tinbergen) ชาวเนเธอรแลนด
งานฉลองพิธมี อบรางวัลโนเบลในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปนั้น จะจัดขึ้น 2 แหงพรอมกัน
โดยพิธมี อบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะจัดขึ้น ณ ศาลาวาการกรุงออสโล (Oslo City Hall)
สวนพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาอื่น ๆ จัดขึ้นที่ Stockholm Concert Hall และงานเลี้ยงอาหารคํ่า
เพือ่ เปนเกียรติแกผูไดรับรางวัล จัดขึ้นที่หองโถงสีนํ้าเงิน (Blue Hall) ณ ศาลาวาการกรุงสตอกโฮล
ม (Stockholm City Hall) นอกเหนือจากใบประกาศเกียรติคุณ และเช็คเงินรางวัลแลว ผูไดรับ
รางวัลโนเบล ยังไดรับมอบเหรียญทองคําที่มีรูปดานขางของนายอัลเฟรด โนเบล ดวย
ถึงแมวาอัลเฟรด โนเบล จะกลัวความตาย แตความตายของนายอัลเฟรด และพินัยกรรมอันลือเลื่องของเขา ก็ทําใหผูคนทั่วโลกรูจักอัลเฟรด โนเบล เสมือนหนึ่งเขายังคงดํารงชีวิตอยู
ปราณี ทินกร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------หมายเหตุ : บทความนี้เขียนขึ้นจากเนื้อหาที่ผูเขียนไดรับจากแหลงตอไปนี้
1. หนังสือ การตูนความรูชุดคนของโลก : อัลเฟรด โนเบล สํานักพิมพแพรวเยาวชน, 2539
2. คําบรรยายของมัคคุเทศน ประจําศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม เมื่อผูเขียนไดเขาเยี่ยมชม
ศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542
3. หนังสือ The Remarkable Story of Alfred Nobel and the Nobel Prize เขียนโดย LarsAke Skakegard, Uppsala, Sweden, 1997.
ลงพิมพใน เศรษฐสาร ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ 2544
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