
 
 
Madiba จากแอฟริกาใตผูยิ่งใหญ 

วรากรณ สามโกเศศ   
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2552 

ชื่อ Nelson Mandela เกรียงไกรในหมูผูช่ืนชมคนกลา

หาญโดยเฉพาะอยางยิ่งกลาหาญทางจริยธรรม วันนี้เขา
อายุใกล 91 ป ผูสูงอายุขนาดนี้ท่ีมีผูคนนับถือกราบไหว

คงจะตองมีอะไรท่ีไมธรรมดาอยางแนนอน 

 

ประเทศแอฟริกาใตซ่ึงต้ังอยูปลายใตสุดของทวีปแอฟริกา 

ปจจุบันมีประชากรประมาณ 48 ลานคน (รอยละ 9.2 

เปนคนผิวขาวซ่ึงมาจากหลากหลายชาติพันธุของยุโรป 
รอยละ 79.5 เปนคนพื้นเมือง คนแอฟริการอยละ 8.9 

เปนคนผิวสี (colored ซ่ึงหมายถึงลูกผสมของคนแอฟริกา

พื้นเมืองตางๆ กับคนผิวขาวหรือคนเอเชีย) มีพื้นท่ีใหญ

กวาประเทศไทยเกือบ 3 เทาตัว  

 

ประเทศนี้ถึงแมจะอยูในดินแดนแอฟริกาซ่ึงเปนของคน
พื้นเมือง แตคนผิวขาวก็ไปต้ังรกรากอยูต้ังแตเม่ือ 200 ป

กอน กลาวคือเปนอาณานิคมของอังกฤษเม่ือ ค.ศ.1806 

และขยายเติบโตใหญข้ึนจากการอพยพของคนยุโรปชาติ

อ่ืนๆ ความรํ่ารวยทรัพยากรของแอฟริกาใตโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเพชร ทําใหเกิดสงครามสูรบระหวางคนผิวขาวท่ี

ไปต้ังรกรากอยูเดิมกับรัฐบาลชาติยุโรปโดยเฉพาะอยางยิ่ง
อังกฤษหลายคร้ัง 

 

ใน ค.ศ.1961 ผูนําประเทศซ่ึงเปนพรรคคนผิวขาวซ่ึงสืบ

ทอดมาจากผูต้ังรกราก ประกาศแยกตัวจากจักรภพอังกฤษ

เปนประเทศอิสระท่ีเปนสาธารณรัฐและใชนโยบายกีดกัน

คนผิวดําพื้นเมืองออกจากคนผิวขาว แยกกันในบริเวณท่ีอยู
อาศัย หามคบหาสมาคมหรือแตงงานกัน แยกรานอาหาร 

และเหนืออ่ืนใดไมใหความเทาเทียมกันในเร่ืองการศึกษา 

การทํางาน สิทธิทางกฎหมาย สิทธิในการออกเสียง

เลือกต้ัง ฯลฯ  

 

นโยบายกีดกันนี้เรียกวา Apartheid ซ่ึงเปนข้ันรุนแรงท่ีสุด
ของการกีดกันซ่ึงมีมาโดยตลอดและรุนแรงข้ึนเปนลําดับ 

 

ในประวัติศาสตรของการตอสูของคนผิวดําพื้นเมืองเพื่อ

ความเทาเทียมกันนี้ ก็เกิดผูกลาหาญคนหนึ่งซ่ึงติดคุกยาว

ถึง 27 ปกอนท่ีจะไดรับอิสรภาพและออกมาตอสูเพื่อความ 

 

 

 

 

เทาเทียมกันอยางประสบผลสําเร็จไดเปนประธานาธิบดี

ของประเทศภายใตทิศทางใหม ในวันท่ีเขาไดรับอิสรภาพ

ในป 1990 นั้น มีการถายทอดสดไปท่ัวโลก ชายผูนี้คือ 
Nelson Mandela 

 

Nelson Mandela โดยสายเลือดแลวเขาสืบทอดมาจาก

กษัตริยในราชวงศ Thembu ซ่ึงครองอํานาจในพื้นท่ีของ

แอฟริกาใตในปจจุบัน ทวดของเขาเปนกษัตริยของชาวเผา 

Thembu ลูกชายคนหนึ่งซ่ึงมีนามวา Mandela เปนปูของ
เขา 

 

Nelson Mandela ผูซ่ึงปจจุบันคนแอฟริกาใตเรียกอยาง

รักใครและนับถือวา Madiba ไดรับการศึกษาข้ันตนเปน

อยางดีจากโรงเรียนฝร่ังในแอฟริกาใต เขาเรียนใน

มหาวิทยาลัย Fort Hare และไดพบเพื่อนรวมอุดมการณ
ตองการตอสูเพื่อความเทาเทียมของคนผิวดํา เขาออกจาก

มหาวิทยาลัยกอนจบเพราะตอตานนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

 

Mandela ทํางานในบริษัทพรอมกับเรียนกฎหมายทางไกล

กับ University of South Africa จนจบไดปริญญาในป 
1952 เม่ืออายุได 34 ป ก็โดดเขาการเมืองเต็มตัวและ

ตอสูในส่ิงท่ีเขาเช่ือโดยใชสันติวิธียึดแนวของมหาตมะ 

คานธี เขาถูกจับขอหากบฏกับเพื่อน 150 คนจากการ

ตอตานประทวงในป 1956 แตหลุดรอดคดีมาได 

 

หลังจากรูสึกวาสันติวิธีไมไดผลเขาก็ใชความรุนแรง ในป 
1961 เขาเปนหัวหนาดานติดอาวุธของกลุม ANC 

(African National Congress) ประสานงานใชอาวุธบอน

ทําลายกําลังทหารและฝายรัฐบาล ในป 1962 Mandela 

ถูกจับหลังจากหลบหนีอยูนานในขอหากบฏ เขาติดคุกและ

เปนนักโทษในประเภท D คือนักโทษช้ันตํ่าสุด (ช้ันตํ่าแรก

คือผิวดํา ตํ่าสุดคือนักโทษการเมือง) ซ่ึงไดรับสวนแบง
อาหารนอยท่ีสุด และมีโอกาสไดรับจดหมาย 6 เดือนคร้ัง 

ซ่ึงก็มักถูกแกลงใหตัวอักษรเลอะเลือนอานไมได 

 

ระหวางถูกจําคุกอยูบนเกาะ Robben เขาเรียนปริญญาตรี

ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยลอนดอนทางไกลจนจบได



ปริญญา และระหวางอยูในคุกเขาก็สอนหนังสือนักโทษผิว

ดํารุนเด็กจนรูจักกันดีในนามของ "Mandela University" 

เม่ือการใหการศึกษาของเขาไดรับความนิยม เขาจึงถูกยาย

ไปคุมขังท่ีอ่ืน ตลอดเวลาท่ีติดคุกเขาเขียนบันทึกชีวิต  

 
ซ่ึงตอมาพัฒนาเปน "Long Walk to Freedom" ท่ีเปน

หนังสือยอดนิยมอยางสูงเลมหนึ่งในโลก 

 

นโยบาย Apartheid ถูกตอตานหนักข้ึนทุกทีจาก

ภายในประเทศจากคนผิวดําพื้นเมืองจนกลายเปนชนวน

ของการฆาหมูหลายคร้ัง และตอมานานาประเทศก็
รังเกียจนโยบายนี้และบอยคอตแอฟริกาใต (โปรดสังเกตวา

มันสวนทางกับแนวทาง Civil Liberty ท่ีกําลังเกิดข้ึนใน

สหรัฐอเมริกาในชวงเวลาเดียวกันหลังจากประธานาธิบดี

เคนเนด้ีไดรับเลือกต้ังใน ค.ศ.1960 ในเร่ืองความเทา

เทียมกันระหวางผิว ซ่ึงแนวทางของสหรัฐอเมริกาได

กลายเปนกระแสหลักของโลกไป) 
 

ระหวางท่ีเขาติดคุก เพื่อนฝูงผูรวมอุดมการณท้ังในและ

ตางประเทศไมลืมเขา พยายามตอสูใหเขาไดรับอิสรภาพ

ตลอด จนในท่ีสุดรัฐบาลของประธานาธิบดี F.W. de 

Klerk ก็ตองยอมปลอยเขาใน ค.ศ.1990 ทันทีท่ีออกมา

เขาก็มาเปนผูนําของ ANC ตอสูเพื่อผลักดันใหเกิดระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีทุกภาคสวนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง 

 

ในป 1993 เขาก็ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมกับ

ประธานาธิบดี F.W. de Klerk และในการเลือกต้ังในป 

1994 ก็ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีในวัย 76 ป ดวย

เสียงทวมทนและเปนประธานาธิบดีผิวดําคนแรกของ
แอฟริกาใต (ครองตําแหนง 1994-1999) 

 

ส่ิงท่ีผูคนช่ืนชม Nelson Mandela มากก็คือเม่ือเขาไดรับ

อิสรภาพแลว แทนท่ีจะแกแคนรังควานคนท่ีทํากับเขามา

ตลอดเวลาท่ีถูกคุมขัง เขากลับรวมมือกับทุกฝายอยาง

จริงใจเพื่อสรางความสมานฉันทระหวางสีผิวตางๆ ซ่ึงมีอยู
หลากหลายในแอฟริกาใต จนกระท่ังแมแตศัตรูเกา

ท้ังหลายของเขาก็แสดงความช่ืนชมในความกลาหาญทาง

จริยธรรมท่ีเขาละเวนการสนับสนุนฆาลางแคนคนผิวขาว 

ไลคนผิวขาวออกจากแผนดิน  

 

ส่ิงท่ีเขาปรารถนาอยางแรงกลาคือการอยูรวมกันอยาง
สันติของชาวแอฟริกาใต 

 

เขาเชิดชูสันติภาพ ความสมานฉันท การประสานความ

แตกราว และไมใชในประเทศของเขาเทานั้น หลังจาก

ไดรับรางวัลโนเบลเขาชวยระงับขอขัดแยงระหวาง

สหรัฐอเมริกากับลิเบีย ซ่ึงท้ังหมดท่ีทําไปนี้มิใชเพื่อตนเอง

แตเพื่อความสงบสุขของมนุษยชาติ 

 

ใครท่ีเปนแฟนรักบ้ีคงจําภาพการแขงขันคูชิงชนะเลิศใน
การแขงขัน Rugby World Cup ป 1995 ท่ีแอฟริกาใต 

หลังจากทีม Springboks ของแอฟริกาใตชนะทีม All 

Blacks ของนิวซีแลนด Mandela ใสเส้ือทีม Springboks 

ซ่ึงคร้ังหนึ่งสมาชิกทีมจะตองเปนคนผิวขาวเทานั้น มอบ

ถวยชนะเลิศใหแกกัปตันทีมซ่ึงเปนคนผิวขาว เหตุการณ

คร้ังนั้นประทับใจชาวโลกวาเปนสัญญาณแหงความ
ประนีประนอมระหวางคนผิวขาวและคนพื้นเมืองผิวดํา

หลังจากฆาฟนตอสูกันมายาวนาน 

 

ช่ือของ Nelson Mandela จะประทับอยูในโลกไปตลอด

กาลนานในฐานะผูตอสูกับความยากลําบากอยางแสนเข็ญ 

ติดคุกยาวนานถึง 27 ป และเม่ือไดรับอิสรภาพแลวก็
ทํางานสรางสรรคเพื่อความสมานฉันทและเพื่อความผาสุก

ของประชาชนโดยไมไดมีความแคนเคืองหรือนึกถึงเร่ือง

สวนตัวแตอยางใด 

 

Madiba เปนผูนํายิ่งใหญ มีชัยชนะเหนือใจตนเอง และมีใจ

ท่ีกวางขวาง ตระหนักดีถึงคํากลาวเกาแกของ Juvenal 
กวีชาวโรมันท่ีวา 

 

"การแกแคนเปนความสุขท่ีไรแกนสารของใจท่ีคับแคบ" 


