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รว่มงานกับไทยรัฐ

ใหญข่�ึน เลก็ลง

Tweet

คณุชอบขา่วน�ีหรอืไม่

ชอบ ไมช่อบ

โหวต

ตอ่ตา้นการแบง่สผีวิ ‘ในหลวง-พระราชนิ’ี ทรงสง่สาสน์อาลัย

โลกสลด ส�ินนักตอ่สู้เพ�ือสันตภิาพ และความเสมอภาคดา้นสผีวิ อดตีประธานาธบิดี

แอฟรกิาใต ้“เนลสัน แมนเดลา” ถงึแกอ่สัญกรรมอยา่งสงบ ท�ีบา้นพักในนครโยฮันเนสเบริก์

หลังป่วยปอดตดิเช�ือมาหลายเดอืน รวมสริอิาย ุ95 ปี โดยผู้นาํ-คนดังนานาชาตติา่งสง่สาร

แสดงความเสยีใจ ขณะท�ีในหลวงและพระราชนิทีรงสง่พระราชสาสน์แสดงความเสยีพระ

ราชหฤทัยดว้ยเชน่กัน ดา้น ปธน.แอฟรกิาใตร้ะบคุนในชาตสิญูเสยีบดิาผู้เป็นท�ีรัก สั�งลดธง

คร�ึงเสาไวอ้าลัยจนกวา่จะเสรจ็พธิฝัีงศพ

หลังจากตอ่สู้กับอาการปอดตดิเช�ือมานานหลายเดอืน ในท�ีสดุนายเนลสัน แมนเดลา อดตี

ประธานาธบิดแีอฟรกิาใต ้วัย 95 ปี ผู้ท�ีโลกยกยอ่ง ใหเ้ป็นสัญลักษณข์องการตอ่สู้เพ�ือ

ความเทา่เทยีมกัน กถ็งึแกอ่สัญกรรมอยา่งสงบแลว้ ท�ีบา้นพักสว่นตัวในนครโยฮันเนสเบริก์

ประเทศแอฟรกิาใต ้เม�ือเวลา 20.50 น. ของวันท�ี 5 ธ.ค. ตามเวลาทอ้งถ�ิน หรอืประมาณ

01.50 น. ของวันท�ี 6 ธ.ค. ตามเวลาไทย

สาํนักขา่วตา่งประเทศรายงาน นายจาคอ็บ ซมูา ประธานาธบิดแีอฟรกิาใต ้เป็นผู้นาํขา่วอัน

เศรา้สลดมาเปดิเผยผา่นการออกแถลงการณพ์เิศษทั�วประเทศ โดยกลา่ววา่ ประธานาธบิดี

ผู้กอ่ตั�งประเทศหลังส�ินสดุยคุแบง่แยกสผีวิไดจ้ากเราไปแลว้ ในวันน�ีแอฟรกิาใตไ้ดส้ญูเสยี

ลกูชายผู้ย�ิงใหญ ่ขณะท�ีประชาชนไดส้ญูเสยีบดิาอันเป็นท�ีรัก และดว้ยเหตนุ�ีรัฐบาลจงึขอ

ประกาศลดธงคร�ึงเสาตอ่เน�ืองจนกวา่พธิฝัีงศพจะเสรจ็ส�ิน พรอ้มกับจัดพธิไีวอ้าลัยใหญใ่นวัน

ท�ี 9 ธ.ค. ท�ีสนามกฬีาในนครโยฮันเนสเบริก์ ขณะท�ีศพของนายแมนเดลาจะถกูเกบ็ไวท้�ี

กรงุพรทิอเรยี เป็นเวลา 3 วัน กอ่นนาํไปทาํพธิฝัีงอยา่งสมเกยีรตทิ�ีหมู่บา้นคนู ูสถานท�ีท�ี

นายแมนเดลาเตบิโตมา

ไทยรฐัออนไลน์
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ผลการโหวต

ชอบ 5 คน

83.3%

ไมช่อบ 1 คน

16.7%

ทั�งน�ี ทันทที�ีขา่วการอสัญกรรมของอดตีผู้นาํแอฟรกิาใตเ้ผยแพรอ่อกไป ประชาชนจาํนวน

มาก ท�ีอยู่ในอาการโศกเศรา้และตกใจตอ่การจากไปชั�วนรัินดรข์องอดตีผู้นาํรายน�ี ตา่งก็

เดนิทางไปรว่มไวอ้าลัยท�ีบรเิวณบา้นพักของนายแมนเดลา และสถานท�ีตา่งๆท�ีนายแมนเด

ลาเคยอาศัยอยู่กันอยา่งคับคั�ง

วันเดยีวกัน ประมขุและผู้นาํทั�วโลกตา่งรว่มไวอ้าลัยตอ่การจากไปของนายแมนเดลา อาทิ

สมเดจ็พระราชนิเีอลซิาเบธท�ี 2 แหง่ราชวงศอั์งกฤษ ท�ีทรงมพีระราชสาสน์แสดงความเสยี

พระทัย นายบารัค โอบามา ประธานาธบิดสีหรัฐฯ นายเดวดิ คาเมรอน นายกรัฐมนตรี

อังกฤษ นายส ีจ�ินผงิ ประธานาธบิดจีนี นางอองซาน ซจู ีหัวหนา้พรรคฝ่ายคา้นพมา่ นาย

บัน ค ีมนู เลขาธกิารสหประชาชาต ิดาไล ลามะ ผู้นาํจติวญิญาณทเิบต ท�ีออกแถลงการณ์

แสดงความเสยีใจ สว่นนายอภสิทิธ�ิ เวชชาชวีะ ผู้นาํฝ่ายคา้นของไทย กก็ลา่วถงึการ

อสัญกรรมของนายเนลสัน แมนเดลา วา่ ถอืเป็นความสญูเสยีของโลก เพราะเป็นบคุคลท�ี

เป็นแบบอยา่งของการตอ่สู้เพ�ือความเป็นธรรม เร�ือยไปจนถงึคนดังในวงการธรุกจิ อาท ิบลิ

เกตส ์เจา้พอ่บรษัิทไมโครซอฟต ์เซอรร์ชิารด์ แบรนสัน ผู้กอ่ตั�งบรษัิทเวอรจ์�ิน กรุ๊ป นาย

จมิ ยอง คมิ ประธานธนาคารโลก รวมทั�งวงการบันเทงิและกฬีาอยา่งมอรแ์กน ฟรแีมน ชา

ลซิ เธรอน เปเล ่เดวดิ เบคแคม ฯลฯ ตา่งออกมาแสดงความเสยีใจตอ่การจากไปของนาย

แมนเดลา

ในชว่งค�ําวันเดยีวกัน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชนินีาถ ทรง พระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหส้ง่ขอ้ความพระราชสาสน์แสดง

ความเสยีพระราชหฤทัยไปยังประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้ในการท�ีนายเนล

สัน แมนเดลา (Mr.Nelson Mandela) อดตีประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐแอฟรกิาใต้

ถงึแก ่อสัญกรรม เม�ือวันท�ี 5 ธนัวาคม 2556 มขีอ้ความดังน�ี

ขา้พเจา้และพระราชนิ ีเศรา้สลดใจเป็นอยา่งย�ิงท�ีไดท้ราบวา่ นายเนลสัน แมนเดลา อดตี

ประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐแอฟรกิาใต ้ถงึแกอ่สัญกรรม ขา้พเจา้และพระราชนิขีอแสดง

ความเสยีใจอยา่งสดุซ�ึงมายังทา่นและครอบครัวของทา่นอดตีประธานาธบิด ีรวมทั�ง

ประชาชนชาวแอฟรกิาใต ้ในการสญูเสยีท�ีไมอ่าจทดแทนไดข้องบคุคลสาํคัญทา่นน�ี ซ�ึงจะ

ไดรั้บการจดจาํถงึการอทุศิตนเพ�ือกอ่ใหเ้กดิสันตสิขุข�ึนในประเทศ รวมไปถงึนานาประเทศ

ในโลกดว้ย

ตอ่มาในชว่งเยน็วันเดยีวกัน น.ส.ย�ิงลักษณ ์ชนิวัตร นายกรัฐมนตร ีและ รมว.กลาโหม ได้

โพสตข์อ้ความผา่นทางเฟซบุ๊กสว่นตัว แสดงความเสยีใจตอ่การถงึแกอ่สัญกรรมของนาย

เนลสัน แมนเดลา อดตีประธานาธบิดแีอฟรกิาใตว้า่ “วันน�ีดฉัินไดรั้บทราบขา่วการถงึแก่

อสัญกรรมของทา่นอดตีประธานาธบิดเีนลสัน แมนเดลา ดว้ยความเสยีใจ การสญูเสยีครั�งน�ี

เป็นการสญูเสยีนักสันตภิาพผู้ย�ิงใหญข่องโลก ดว้ยทา่นเป็นสัญลักษณข์องการตอ่สู้เพ�ือ

ประชาธปิไตยและสทิธมินษุยชน เป็นผู้ท�ีเสยีสละเพ�ือสว่นรวม จนไดรั้บรางวัลโนเบล สาขา
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สันตภิาพ จากการสรา้งความปรองดองใหค้นในชาตอิยู่รว่มกันอยา่งสันต ิดฉัินจงึใครข่อ

แสดงความเสยีใจกับครอบครัวทา่นอดตีประธานาธบิด ีและประชาชนแอฟรกิาใต ้และเช�ือ

วา่ชาวโลกจะตอ้งจดจาํทา่น และผลงานของทา่นตลอดไป”

จากนั�นนางสาวย�ิงลักษณ ์ชนิวัตร นายกรัฐมนตร ีและ รมว.กลาโหม ไดม้สีาสน์แสดงความ

เสยีใจตอ่การถงึอสัญกรรมของนายเนลสัน แมนเดลา อดตีประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐ

แอฟรกิาใต ้ในนามรัฐบาล โดยมเีน�ือหาระบวุา่ รัฐบาลและประชาชนไทย ขอแสดงความ

เสยีใจไปยังประชาชนและรัฐบาลแอฟรกิา–ใต ้ตอ่การอสัญกรรมของนายแมนเดลา ซ�ึงคน

ไทยขอรว่มแสดงความรู้สกึเศรา้เสยีใจกับชาวแอฟรกิา–ใตต้อ่การสญูเสยีครั�งย�ิงใหญน่�ี

โดยนายแมนเดลาจะเป็นท�ีจดจาํไปตลอดกาล ในฐานะรัฐบรุษุผู้ย�ิงใหญท่�ีสดุของโลก รวม

ทั�งเป็นผู้สรา้งประวัตศิาสตรส์าํคัญ ในฐานะวรีชนแหง่ประชาธปิไตย เสมอภาค สทิธมินษุ

ชน และความปรองดองให ้ประเทศเป็นอันหน�ึงอันเดยีว กัน อยา่งไรกต็าม คนไทย ยัง

จดจาํการเยอืนประเทศไทยของนายแมนเดลา ในปี 2540 ในฐานะพระราชอาคันตกุะ ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว และปี 2547 ในฐานะแขกของรัฐบาลไทยไดด้ ีโดยพวกเรา

ชาวไทยลว้นไดรั้บแรงบันดาลใจจากการอทุศิตนตลอดทั�งชวีติของนายแมนเดลา เพ�ือการ

สง่เสรมิสันตภิาพ และสมานฉันทใ์หกั้บประเทศตอ่ไป

ทั�งน�ี นายเนลสัน แมนเดลา มชี�ือเตม็วา่ “เนลสัน โรลหีล์าหล์า แมนเดลา” หรอืช�ือเลน่วา่

“มาดบิา” เกดิเม�ือวันท�ี 18 ก.ค.2461 ท�ีเมอืงมเวโซ ประเทศแอฟรกิาใต ้เป็นคนในชนเผา่

เธมบ ูราชวงศท์�ีเคยปกครองในพ�ืนท�ีตะวันออกเฉยีงใตข้องแอฟรกิาใตก้อ่นท�ีประเทศ

อังกฤษจะเขา้มายดึครองเป็นเจา้อาณานคิม เป็นสมาชกิคนแรกของตระกลูท�ีเขา้รับการ

ศกึษาในโรงเรยีน ขณะท�ีช�ือตน้ “เนลสัน” เป็นช�ือท�ีครเูป็นผู้ตั�งใหต้ามธรรมเนยีมของ

อังกฤษซ�ึงจะมอบช�ือภาษาอังกฤษใหแ้กนั่กเรยีนแอฟรกัิน

นายแมนเดลาเร�ิมเขา้สู่เสน้ทางการเมอืงในปี 2495 ดว้ยการเป็นแกนนาํคนสาํคัญของ

สมัชชาแหง่ชาตแิอฟรกัิน หรอื “เอเอน็ซ”ี เพ�ือตอ่ตา้นนโยบายการแบง่แยกสผีวิของ

รัฐบาลพรรคชาตนิยิม โดยเร�ิมตน้ท�ีการรณรงคอ์ยา่งสันต ิกอ่นท�ีจะหันมาใชค้วามรนุแรงใน

ปี 2504 ดว้ยการกอ่ตั�งกองกาํลังตดิอาวธุเอเอน็ซ ีเน�ืองจากเลง็เหน็วา่รัฐบาลไดเ้พ�ิมระดับ

การปราบปรามรนุแรงมากข�ึน และการประทว้งแบบ สันตคิงไมไ่ดผ้ลอกีตอ่ไป จนในปีตอ่

มา 2505 นายแมนเดลาถกูจับกมุและถกูตัดสนิจาํคกุตลอดชวีติในขอ้หากอ่การรา้ย

สถานท�ีท�ีนายแมนเดลาถกูจองจาํนานท�ีสดุคอืคกุบนเกาะรอ็บเบน ท�ีอยู่หา่งจากชายฝั�ง

เมอืงเคปทาวนไ์ปประมาณ 7 กโิลเมตร โดยถกูคมุขังนาน 18 ปี จากระยะเวลาทั�งหมด

27 ปีท�ีศาลตัดสนิลงโทษ โดยขณะถกูคมุขังในเรอืนจาํ นายแมนเดลาศกึษาตอ่จนจบ

ปรญิญาตร ีสาขากฎหมายจากมหาวทิยาลัยลอนดอนของอังกฤษผา่นหลักสตูรทางไกล

พรอ้มยนืหยัดปฏเิสธเง�ือนไขของรัฐบาลท�ีเสนอวา่จะปลอ่ยตัวออกจากคกุหากนายแมนเด

ลาสั�งใหก้องกาํลังเอเอน็ซปีลดอาวธุ อยา่งไรกต็าม นายแมนเดลากไ็ดรั้บอสิรภาพในท�ีสดุ
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เม�ือวันท�ี 11 ก.พ.2533 หลังคณะรัฐบาลชดุใหมป่ระกาศยกเลกิคาํสั�งหา้มเคล�ือนไหวแก่

กลุ่มเอเอน็ซ ี รวมถงึองคก์รตอ่ตา้นการแบง่แยกสผีวิตา่งๆ

จากนั�นอกี 4 ปีตอ่มา ประเทศแอฟรกิาใตจ้ัดการเลอืกตั�งแบบหลายชนชาต ิท�ีพลเมอืงทกุ

คนมสีทิธเิทา่เทยีมกันเป็นครั�งแรก ซ�ึงผลปรากฏวา่พรรคเอเอน็ซขีองนายแมนเดลาไดรั้บ

ชัยชนะดว้ยคะแนน 62 เปอรเ์ซน็ต ์ทาํใหน้ายแมนเดลากา้วข�ึนมาเป็นประธานาธบิดผีวิสคีน

แรกของประเทศ และเป็นผู้นาํท�ีอายมุากท�ีสดุดว้ยวัย 75 ปี เม�ือวันท�ี 10 พ.ค.2537 พรอ้ม

จัดตั�งรัฐบาลผสมแหง่ชาต ิเลอืกอดตีผู้นาํของพรรครัฐบาลชาตนิยิมในอดตีมาดาํรง

ตาํแหนง่รองประธานาธบิด ีและบรหิารประเทศไปจนถงึปี 2542 ซ�ึงระหวา่งดาํรงตาํแหนง่

นายแมนเดลาสรา้งผลงานมากมายท�ีเป็นคณุประโยชนต์อ่ชนรุ่นหลัง อาท ิเปล�ียนกฎหมาย

เก�ียวกับการเหยยีดสผีวิ โครงการปรับปรงุโครงสรา้งขั�นพ�ืนฐานสรา้งบา้นตน้ทนุต�ํา  พัฒนา

ระบบไฟฟ้าและแหลง่น�ําด�ืมสะอาด ทางระบายน�ํา ไปจนถงึสรา้งศนูยส์าธารณสขุและคลนิกิ

สว่นประวัตดิา้นครอบครัวของนายแมนเดลา แตง่งาน 3 ครั�ง โดยครั�งลา่สดุ นายแมนเดลา

แตง่งานกับภรยิาคนปัจจบุันขณะมอีายไุด ้80 ปี มบีตุรรวมทั�งหมด 6 คน หลานอกี 17 คน

รวมถงึเหลนอกีจาํนวนหน�ึง ขณะเดยีวกัน นายเนลสันเคยไดรั้บรางวัลจากทั�วโลกมาแลว้ก

วา่ 250 รางวัล โดยรางวัลอันทรงเกยีรตทิ�ีสดุในชวีติคอืโนเบล สาขาสันตภิาพ ประจาํปี

2536 ซ�ึงไดรั้บรางวัลรว่มกับนายเฟรเดอรกิ วลิเลม เดอ เคลริก์ อดตีประธานาธบิดี

แอฟรกิาใต ้ผู้มอบอสิรภาพคนืแกน่ายแมนเดลา จากบทบาทสาํคัญในการยตุยิคุแหง่การ

แบง่สผีวิในแอฟรกิาใต้

ขา่วท�ีเก�ียวขอ้ง ขา่วอ�ืนๆ ในหนงัสอืพมิพ์

ฝนถลม่'กบนิทร'์ ทว่มหนกั อว่มสดุ
รอบ20ปี
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