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มองราชวงศ์องักฤษในห้วงเปลียนผ่านครังใหญ่ กับ การปรับตัวทีผ่านมาของสถาบัน 
  

 
 
 รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวฒันะ อาจารยภ์าควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ทําวิจัยเกยีวกับเรืองอังกฤษมาอย่างต่อเนืองยาวนาน 

มองกรณีการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที 2 ว่าในมิติเวทีระดับโลกไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร เช่น นโยบายของอังกฤษต่อประชาคมยุโรป 

หรือการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอย่างแนบแน่นก็ยังคงเป็นเช่นนันอยู่   แต่ผู้ทีจะรู้สึกว่าเป็นการเปลียนแปลงครังใหญ่คือพระราชวงศ์และประชาชน

ในสหราชอาณาจักร  ในส่วนของพระราชวงศ์นันจะต้องรู้สึกถึงความสูญเสียอย่างมาก โดยเฉพาะเมือพระราชพิธีพระบรมศพเสร็จสินลง เพราะพระองค์

ท่านเป็นสมเด็จย่าทีมีพระชนม์ชีพยืนยาว  ตงัแต่แต่ละองคป์ระสูติกนัมาก็พบพระองคแ์ลว้จนชินชาว่าจะเป็นเช่นนนัไปตลอด เมือเกิดการสูญเสียขึนย่อม

เป็นการเปลียนแปลงครังใหญ่ในชีวิตเลยทีเดียว นอกจากนีผูค้นก็จะจบัตามองว่าหลงัจากนีพระราชวงศ์จะมีภาพลกัษณ์อย่างไร จะวางท่าทีอย่างไรต่อเรือง

ต่างๆ  การทีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที 2 ทรงครองราชยอ์ย่างต่อเนืองมาถึง 70 ปี คาํถามคือสมาชิกพระราชวงศ์จะสานต่อไดแ้ค่ไหน จะมีการ

สร้างภาพลกัษณ์อะไรใหม่ทีเหมาะสมกบัเวลาปัจจุบนัให้แก่สถาบนัพระมหากษตัริยเ์พือให้เป็นทียอมรับไดห้รือไม่ 

 
 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาหออนไลน ฉบับประจำวันท่ี 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว 180,000 
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 “เราจะเห็นได้อยา่งหนึงวา่ ช่วงทีผ่านมาพระเจา้ชาร์ลส์ที 3 (กษตัริยอ์งคปั์จจุบนั) บารมีท่านน้อยกว่าสมเด็จพระราชชนนีมาก ทงัสังคมก็เฝ้า

จบัตามอง เนืองจากพระราชจริยวตัรและเรืองในอดีตทีอาจจะไม่ค่อยถูกใจประชาชนบางส่วน เพราะฉะนนัพระเจา้ชาร์ลส์ที 3 จะทรงตอ้งพิสูจน์พระองค์

เองอย่างมาก ประชาชนชาวอังกฤษย่อมอดไม่ได้ทีจะเปรียบเทียบเมือมีการเปลียนรัชกาล ดังนันในช่วงแรกพระองค์จะต้องแสดงให้เห็นว่าจะทรงนํา

ภาพลกัษณ์ของสถาบนัฯไปในทิศทางใดทีทาํให้ให้เกิดการยอมรับ พระราชวงศ์องคอ์ืนๆ ก็มีภารกิจอนัเดียวกนัซึงลดหลนักนัไป  ตอนนีสังคมก็หันมาจบั

ตามองแลว้  จากเดิมก็อาจมองเพียงว่า “คู่นันคู่นี” จะเป็นอยา่งไร ในภายหน้าซึงไม่น่าจะนานนกัผูค้นจะครุ่นคิดว่าสถาบนันีมีความหมายต่อสังคมมากน้อย

เพียงใด จุดนีเป็นภารกิจทีสาํคญัของพระราชวงศ์องักฤษว่าจะทาํอยา่งไรทีจะทาํให้ประชาชนไดเ้ห็นว่าถึงจะมีการเปลียนแผ่นดินครังใหญ่ซึงเป็นเหมือนการ

จบยคุสมยัทียาวนาน พระราชวงศวิ์นดเ์ซอร์ก็ยงัคงมีความหมายกบัสังคมองักฤษอยู่ 
 เมือมองมาทีภาคประชาชนตอ้งบอกว่าเดิมทีมีทงักลุ่มคนทีชืนชมในสถาบนักษัตริย ์และมีกลุ่มคนทีอาจจะรู้สึกเฉยๆ มีก็ไดไ้ม่มีก็ไดไ้ม่ว่ากนั 

ต่างคนต่างอยู่ รวมถึงมีกลุ่มคนทีต่อตา้น คือไม่เห็นความจาํเป็นทีจะตอ้งมีสถาบนักษตัริย ์และเรียกร้องระบอบสาธารณรัฐ แต่ทงัหมดก็อยู่กนัในสังคม

ร่วมกนัมาแบบนีตงันานแลว้ โดยทีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที 2 ทรงครองราชบลัลงัก์มาอยา่งต่อเนือง ไม่มีความเปลียนแปลงใดๆเกิดขึน แต่พอเกิด

เหตุการณ์สวรรคตครังนีอาจก่อให้เกิดความรู้สึกว่าสมเด็จพระราชินีนาถทีพวกเขาเคยเห็นไม่อยูแ่ลว้ แลว้นีจะเป็นอย่างไร จากเดิมไม่รู้สึกอะไร แต่พอท่าน

ไม่อยู่จึงอาจกงัวลว่าจะมีอะไรเปลียนแปลงหรือเปล่า วนัไหนมีปัญหาอะไรขึนมา คนอาจมองไปทีสถาบนักษตัริยว์่าจะตดัสินใจหรือมีท่าทีอย่างไรในเรือง

ต่าง ๆ จุดนีจะทาํให้พระเจา้ชาร์ลส์ที 3 มีเรืองทีทาํให้ทรงหนกัพระทยัมากขึนและอีกแง่หนึงตอ้งทาํอย่างไรให้ประชาชนเขา้ใจพระองคแ์ละไม่รู้สึกว่ายุค

สมยัของท่านดอ้ยกว่ายคุของพระราชชนนี  พระเจา้ชาร์ลส์ที 3 ทรงครองราชยใ์นขณะทีมีพระชนมายุ 73 พรรษา ทรงผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากแลว้ 

ต่างจากรัชสมยัของพระราชชนนีทีขึนครองราชยเ์มือตอนพระชนมายุ 26 พรรษา ดงันนัสังคมจะคาดหวงัสูง ไม่ได้คิดทีจะให้เวลาทรงเรียนรู้งานก่อน 

ดงันัน ในแง่ของประชาชนก็จะจบัตามองไปทีสถาบนักษตัริยม์ากกว่าเดิมเวลาเกิดเรืองราวอะไรบางอย่างและถา้เกิดมีอะไรไม่ถูกใจ ก็จะเปรียบเทียบกบั

รัชกาลก่อนทนัที 
 ยอ้นไปในช่วงทีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที 2 เสด็จขึนครองราชย ์ท่านก็ตอ้งทรงปรับพระองค์มากพอสมควรทีเดียว เพราะในเวลานัน

อยูใ่นห้วงทีจกัรวรรดิองักฤษถา้เปรียบเป็นพระอาทิตยค์ือกาํลงัใกลต้กดิน อาณานิคมทีกวา้งใหญ่ไพศาลอยา่งอินเดียก็เป็นเอกราชไปเรียบร้อยแลว้  อนัทีจริง 

คนองักฤษมีทงั 2 แบบ แบบหนึงคือตอ้งการจกัรวรรดิทียิงใหญ่ แต่หลายคนก็ตอ้งการเพียงแค่มีเกาะองักฤษก็พอแลว้ ถา้มีมากไปแทนทีจะไดป้ระโยชน์

อาจจะเป็นภาระตอ้งอุม้ทางการเงินและมีปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาผูอ้พยพ  จริงๆ แลว้หลายประเทศเมือแยกออกไปเป็นประเทศเอกราช สายสัมพนัธ์

ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมก็ยงัอยู่ เพราะจาํนวนมากยงัคงเป็นประเทศในเครือจกัรภพซึงมีกว่า 50 ประเทศ มีความร่วมมือ ความเอือเฟือหรือ

อนุเคราะห์ต่อกนั  อีกไม่นานก็อาจจะได้เห็นบางดินแดนในเขตหมู่เกาะแคริบเบียนแยกเป็นเอกราชอีก ไม่นานมานี ในช่วงตน้ปี เกิดกรณีทีเจา้ชายวิลเลียม

และเจา้หญิงแคเธอรีน พระชายาเสด็จเยือนแถบนัน แต่กลบัเกิดเหตุการณ์ทีไม่ราบรืน เพราะมีผูค้นทอ้งถินในเขตหมู่เกาะนีทีรู้สึกขมขืนกบัองักฤษนบัตงัแต่

อดีตมาก ดงันนัสถาบนักษตัริยจึ์งตอ้งปรับตวัและเตรียมรับมือกบัสถานการณ์เหล่านีอีกในวนัขา้งหน้า  อย่างไรก็ตาม พระเจา้ชาลส์ที 3 ก็ทรงมีรับสังแลว้

ว่าพร้อมทีจะพูดคุยดว้ยในเรืองนี ซึงอาจช่วยให้การเปลียนผ่านสถานภาพของดินแดนต่างๆ เป็นไปอย่างราบรืนก็เป็นได ้  ถา้พระองคมี์ส่วนช่วยคลีคลาย

บรรยากาศ ก็จะทาํให้ทรงทาํคะแนนในเรืองนี 
 ในประเด็นการปรับตวั กบั “การดาํรงอยู่ของสถาบนั” ท่ามกลางกระแสของโลกทีมีการเรียกร้องความเท่าเทียมกนัในสังคมมากขึนนนั อนัมา

จากปัจจยัความเหลือมลาํในสังคม ดงัเช่นในอดีตทีคนส่วนหนึงเรียกร้องว่าทาํไมสถาบนักษตัริยข์ององักฤษจึงไดรั้บสิทธิไม่ตอ้งเสียภาษี ทาํให้ในทีสุดใน 

พ.ศ. 2536 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธทรงยินยอมให้เก็บภาษีท่านได ้ซึงเป็นความเปลียนแปลงอย่างมากนบัแต่อดีตกาล หรืออีกเหตุการณ์สําคญัที 

“พระราชวงัวินด์เซอร์ไฟไหม”้ จนเกิดความเสียหายอย่างมาก แลว้สังคมก็เกิดคาํถามขึนมาว่าใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึงมีมูลค่าใหญ่

หลวง แมว่้าหลายคนจะมองว่านีคือสมบตัิของชาติ ควรเป็นเรืองทีรัฐบาลจะตอ้งจดังบประมาณมาซ่อมแซม แต่ก็มีผูเ้ห็นว่าเป็นทีประทบัของกษตัริยนี์นา ใน

ทีสุดแล้วสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธทรงตัดสินพระทัยรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพระราชวงัทังหมดเอง จะเห็นได้ว่าท่านก็ทรงพยายาม

ดาํเนินการหลายเรืองเมือสถาบนัถูกตงัคาํถามและมีขอ้เรียกร้องมา 
 รวมไปถึงประเด็นภายในครอบครัว อาทิ  “การสมรสของพระราชวงศ์” อยา่งทีเราเห็นว่ากรณีหลงัสุดทรงยอมรับการทีเจา้ชายแฮร์รี พระราช

นดัดาเสกสมรสกบัหญิงอเมริกนัทีผา่นการสมรสมาแลว้และเชือสายคนผิวสี สะทอ้นการเปิดใจให้กวา้งของสถาบนัทีมีลกัษณะอนุรักษนิ์ยมอย่างมาก ผูค้น

จึงไดรู้้จกัดชัเชสแห่งซสัเซกซ์ทีเป็นสตรีอเมริกนัมาร่วมอยู่ในพระราชวงศ์  ไดเ้ห็นถึงความแปลกใหม่ของราชวงศ์ในครังนีทีบทจะกา้วก็กา้วไปไกล เพราะ

กรณีนีไม่ใช่แค่ “ความเป็นคนนอก”   ไม่ใช่แค่ประเด็นสามญัชนธรรมดา ยงัเป็นตา่งชาติและก็มีเชือสายผูที้มีผิวสี  เช่นเดียวกนักบัพระเจา้ชาร์ลที 3 ครังเป็น

เจา้ชายแห่งเวลส์ องครั์ชทายาท ท่านก็ทรงมีสถานะเป็นพ่อหมา้ยและทรงสมรสกบั คามิลลา พาร์กเกอร์ โบลส์ใน พ.ศ. 2548 ซึงต่อมาไดรั้บการสถาปนา

เป็น ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ (ปัจจุบนัเป็นสมเด็จพระราชินี) คามิลลาก็มีสถานะเป็นแม่หมา้ย ซึงเรืองเหล่านีถา้หากยอ้นไปในรัชสมยัของสมเด็จพระราช

ปิตุลาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ คือพระเจา้เอ็ดเวิร์ดที 8  รัชสมยันันพระเจา้เอดเวิร์ดที 8 ถึงกบัทรงสละราชราชสมบตัิเมือท่านจะสมรสกบัแม่
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หมา้ยชาวอเมริกนั ทรงยินยอมเปลียนสถานะของพระองคจ์ากกษตัริยม์าเป็นดุ๊กแห่งวินด์เซอร์แทน  นีถา้ท่านไม่ทรงลงมาเป็นดุ๊ก พระราชบิดาของสมเด็จ

พระราชินีเอลิซาเบธอาจไม่ไดขึ้นครองราชยก็์เป็นได ้
 เป็นอนัว่าปัจจุบันนี พ.ศ. 2565 คนองักฤษมีกษตัริยท์ีเป็นพ่อหมา้ยและสมเด็จพระราชินีทีเป็นแม่หมา้ย ทงัๆทีมีกระแสข่าวว่าสมเด็จพระ

ราชินีนาถเอลิซาเบธที 2 ไม่ไดท้รงพอพระทยักบัการเสกสมรสครังที 2 ของพระราชโอรสองคโ์ตนกั  แต่เมือเวลาผ่านไป ทรงเปิดพระทยัรับพระสุณิสา

องค์นีมากขนึ ดังนัน ไม่นานก่อนเสด็จสวรรคต ทรงมีคาํประกาศแก่มหาชนว่ามีพระราชประสงคใ์ห้ คามิลลา ดชัเชสแห่งคอร์นวอลล์ได้เป็นสมเด็จพระ

ราชินี ซึงตอ้งถือว่าพระเจา้ชาลส์ที 3 ทรงไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณอยา่งใหญ่หลวงทีเดียวเพราะก็เป็นประเด็นทีผูค้นถกเถียงกนัมาตลอดสิบกว่าปีถึงสถานะ

ของพระชายาตงัแต่เสกสมรส 
 ในความคิดเห็นส่วนตวัของ รศ. ชาคริตต่อเรืองนีนัน เห็นว่าตลอดรัชสมยัของพระองค์ท่านทียาวนาน ทรงมีเจา้ชายฟิลิป ดุ๊กแห่งเอดินบะระ 

พระราชสวามีเป็นทีปรึกษาตลอดมา การทีจะปล่อยให้โอรสของท่านวา้เหว่ ขาดคู่คิดอ่านเมือขึนครองราชยค์งจะไม่เป็นการดี ในช่วงแรกนนั ข่าวว่าไม่ทรง

พอพระทยัสะใภพ้ระองคนี์เท่าใดนกั แต่พอกาลเวลาผ่านไปจนนับได ้17 ปีแล้ว เวลาทาํให้สมเด็จพระราชินีนาถทรงเปลียนพระทยัและยอมรับมากขึน 

แสดงว่าคามิลลา ดชัเชสแห่งคอร์นวอลลค์งจะมีบุคลิกและนิสัยทีสามารถเปลียนทศันคติของคนรอบขา้งไดใ้นทีสุด และคงเป็นพลงัทางใจทีสาํคญัมากให้แก่

พระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนัดงัทีรับสังออกมาบ่อยครัง 
  สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที 2 ทรงค่อนขา้งระวงัพระองคใ์นการแสดงออกต่างๆ  ทรงเริมตน้รัชสมยัดว้ยพระชนมายุทีไม่มาก แต่ทรงมี

นายกรัฐมนตรีทีมากประสบการณ์คอยช่วยถวายงานได ้ท่านเริมตน้ในสมยัทีเซอร์วินสตนั เชอร์ชิลลเ์ป็นนายกรัฐมนตรี จากนนัก็ทรงสะสมประสบการณ์จน

องักฤษผา่นการมีนายกรัฐมนตรีถึง 15 คน ทรงเป็นประมุขทีไม่ยุ่งเกียวกบัการบริหารบา้นเมือง แตท่รงมีสิทธิทีจะให้คาํปรึกษาได ้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที

ไปถวายรายงานและขอความเห็น พระองคท์่านสามารถให้ความเห็นไดแ้ต่เขาจะเอาไปปฏิบติัหรือไม่เป็นอีกเรือง ทรงทาํอะไรทุกอยา่งอยู่ในกรอบกติกา ไม่

ลาํเส้น ด้วยบุคลิกของท่านทีเงียบๆ อ่อนหวานนุ่มนวล ต่างกับพระราชสวามีทีออกจะเปรียงปร้าง คิดอย่างไรตรัสอย่างนัน  สมเด็จพระราชินีนาถจึงทรง

เปรียบเสมือนนาํเยน็ทีอยูคู่่กบันาํร้อน  นบัว่าท่านเป็นกษตัริยท์ีรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยความสุขมุรอบคอบ  รศ. ชาคริตไดต้งัขอ้สังเกตตรงนีดว้ยว่า

คนองักฤษคุน้เคยกบัการเห็นพระราชจริยวตัรทีสงบนิง แต่นับแต่นี พวกเขาจะเห็นอะไรเมือมีประมุขพระองค์ใหม่ ซึงเป็นเรืองทีทาํให้เกิดความหวนัไหว

พอสมควร 
 ในปัจจุบนัแมจ้ะมีการเคลือนไหวจากกลุ่มทีต่อตา้นไม่เอาสถาบนับา้ง แต่ก็ยงัไม่มีพลงัเพียงพอทีจะสร้างความเปลียนแปลง  หากพูดถึงกรณี

ของลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัขององักฤษนนั เดิมทีก็เป็นคนทีมีแนวคิดต่อตา้นสถาบนักษตัริยใ์นช่วงวยัหนึง แต่ในทีสุดเธอก็กลายมาเป็นสมาชิก

พรรคอนุรักษ์นิยมและประกาศต่อสาธารณะว่ารู้แลว้ว่าระบอบทีเป็นอยู่เหมาะสมแลว้ เธอได้โอกาสสําคญัของชีวิตเลยทีได้เขา้เฝ้า 2 วนัสุดทา้ยก่อนที

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที 2 จะเสด็จสวรรคต ส่วนตวัคิดว่ามี 2 ประเด็นทีควรมอง คือกลุ่มทีต่อตา้นสถาบนัมีพลงัมากพอหรือไม ่ ณ ตอนนีเห็นว่า

ยงัไม่พอทีจะทาํให้เกิดความเปลียนแปลง ประเด็นต่อมาคนเราเปลียนได ้ตวัอย่างทีชดัเจนทีสุดคือนายกรัฐมนตรีองักฤษคนปัจจุบนัจากคนทีต่อตา้นการมี

ระบอบกษตัริยแ์ละอยากไดร้ะบอบสาธารณรัฐ  แต่แลว้วนัเวลาผา่นไป วยัทีมากขึน ทศันะของเธอในเรืองนีก็เปลียนไปดว้ย  จึงคิดว่าสําหรับพลงัของกลุ่ม

ต่อตา้นนนัไม่คงที พอเวลาผา่นไป บางคนก็อาจจะมีทศันะอีกแบบหนึงเหมือนนายกฯ หญิงคนปัจจุบนัทีชือของเธอก็คือ เอลิซาเบธ เช่นกนั 
 แต่ทงัหมดนี เงือนไขทีสําคญัเหนือขอ้อนืใดน่าจะเป็นว่าพระราชวงศ์จะมีภาพลกัษณ์อยา่งไรในอนาคต สมมุติว่าถา้ไม่ไหว ภาพลกัษณ์ไม่ดีจน

ผูค้นมองไม่เห็นคุณค่าของการดาํรงอยู่ ก็คงประสบปัญหาในการประคองสถาบนัไปเรือยๆ ตราบใดทีพลงัยงัไมเ่ขม้แขง็พอทีจะเปลียนแปลงระบอบกษตัริย์

ทีสืบเนืองกนัมาหลายร้อยปี ประเด็นคุณค่าหรือความสาํคญัต่อสังคมของสถาบนันีอยา่งทีไดก้ล่าวไปในตอนตน้สุดน่าจะเป็นตวับ่งชีทีสําคญั จาํนวนคนทีไม่

พอใจอาจจะมากขึนได ้ จึงเป็นความรับผิดชอบทีตอ้งคาํนึงถึงร่วมกนัในหมู่สมาชิกพระราชวงศเ์ลยทีเดียว 

 

   


