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เทพนิยายในโลกความจริง

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อ

เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา คงไม่มงี านมงคลงานไหนเป็น
ที่จับตามองของผู้คนทั่วโลกมากไปกว่า “พิธีเสกสมรส”
ระหว่าง เจ้าชายแฮร์รี่ (Prince Harry) และนางสาวเมแกน มาร์เคิล
(Meghan Markle) แห่งเกาะอังกฤษอีกแล้วนะครับ ถ้าใครที่อยู่ในรุ่น
อายุประมาณ 30 ขึน้ ไปก็นา่ จะอินกับงานนีม้ ากๆ เพราะในฐานะของ
ประชาชนคนทั่วไป เราเสพสื่อเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษกันมาตั้งแต่
เด็กๆ มีเหตุการณ์ส�ำคัญๆ เกิดขึ้นมากมาย ท�ำให้รู้สึกคุ้นชินกับ
พระราชวงศ์แต่ละพระองค์มาก จะว่าเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกก็ว่า
ได้ (ว่าไปนั่น) และนี่ก็ถึงเวลาของเจ้าชายองค์เล็กของพระราชวงศ์
แล้ว สิง่ ทีน่ า่ สนใจของพิธเี สกสมรสครัง้ นีม้ มี ากมายเหลือเกิน มีแง่มมุ
เล็กๆ น้อยๆ เต็มไปหมด เอาเป็นว่าเราคัดมาเฉพาะเรือ่ งทีอ่ า่ นได้อย่าง
เพลิดเพลินแล้วกันนะครับ
เริ่มกันที่ตัวของเจ้าชายแฮร์รี่เอง อย่างที่เราทราบกันว่า หลัง
จากที่พระมารดา คือ เจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ สิ้นพระชนม์ พระ
โอรสทัง้ 2 ก็ทรงเศร้าพระทัยมานาน (มากๆ) ซึง่ เจ้าชายแฮร์รเี่ องก็ทรง
มีอารมณ์ศิลปินอยู่พอสมควร ขนาดที่ว่าทรงท้อแท้กับการเป็นพระ
ราชวงศ์จนอยากจะสละราชสมบัติไปเป็นสามัญชนคนธรรมดาให้
รู้แล้วรู้รอดไป พระองค์ทรงตั้งค�ำถามกับตัวพระองค์เองหลายครั้ง

ทรงรู้สึกว่าไม่มีอิสรภาพในการท�ำในสิ่งที่พระองค์ต้องการจริงๆ และ
ทรงตัดสินใจเข้ารับราชการทหารมาแล้ว 10 ปี มิหน�ำซ�้ำยังเคยไป
ประจ�ำการที่อัฟกานิสถานถึง 2 ครั้ง จนกระทั่งสื่อมวลชนต่างๆ
เปิดเผยข้อมูลนี้ เป็นเหตุให้พระองค์ต้องทรงหยุดภารกิจดังกล่าว
พระองค์เผยว่า การรับราชการทหารเป็นการหนีทดี่ ที สี่ ดุ ทีพ่ ระองค์เคย
ท�ำมา ทรงได้เข้าใจผู้คนหลากหลายรูปแบบ และทรงได้ท�ำในสิ่งที่ไม่
เคยท�ำ แต่สุดท้ายพระองค์ก็ตัดสินใจไม่สละราชสมบัติ และด�ำรง
ฐานันดรศักดิ์ต่อไปเพื่อสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2
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มาต่อกันทีส่ ะใภ้เล็กของพระราชวงศ์ นางสาวเมแกน มาร์เคิล
มีสถานภาพเป็นสามัญชนคนธรรมดา เป็นชาวอเมริกันซะด้วย เธอ
เคยเป็นนางแบบ และนักแสดงจากซีรีส์ดังมาก่อน แค่นี้ก็สะพรึงกัน
ไปทั้งเกาะอังกฤษแล้ว แต่ยังไม่ใช่แค่นั้นครับ เพราะเธอเป็นคนผิวสี
ด้วย (คุณพ่อเป็นชาวคอเคเซียน ส่วนคุณแม่เป็นชาวอเมริกนั เชือ้ สาย
แอฟริกา ท�ำให้ผิวของเธอไม่ได้เข้มจนดูแตกต่างมาก) นับเป็นผู้หญิง
ผิวสีคนแรกๆ ในพระราชวงศ์เลยก็ว่าได้ นั่นก็ท�ำให้เธอตกเป็น
เป้าสายตาของใครหลายคนที่พยายามขุดคุ้ยชาติก�ำเนิดของเธอ ยัง
ครับ ยังไม่จบแค่นี้ นางสาวมาร์เคิลเคยผ่านการสมรสมาแล้วครัง้ หนึง่ !
แต่ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี่ได้ เนื่องจาก
ทางศาสนจักรแห่งอังกฤษเห็นชอบให้ผทู้ ผี่ า่ นการหย่าร้างสามารถเข้า
พิธสี มรสได้อย่างถูกต้องตามศาสนาได้ตงั้ แต่ปี 2002 แล้ว เรียกได้วา่
เธอคนนี้แหละที่จะท�ำให้เราๆ ได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
พระราชวงศ์องั กฤษในแบบทีเ่ ราคุน้ เคย เป็นหญิงสามัญชนแท้ๆ ทีไ่ ด้
แต่งงานกับเจ้าชายเหมือนในเทพนิยายเลย
พูดถึงวันพิธีเสกสมรส ใครที่ได้ดูถ่ายทอดสดคงจะรู้สึกว่า
พิธีดูเรียบง่ายมาก แขกเหรื่อไม่ได้เยอะอย่างที่คาดกันไว้ จะมีแต่
พระญาติ และแขกที่มีความสนิทสนมที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีในโบสถ์
เซนต์จอร์จ (Saint George’s Chapel) และงานเลี้ยงเช้าราว 600 คน
ไม่มีการเชิญนักการเมืองหรือพระราชวงศ์จากประเทศอื่นๆ เข้าร่วม
พีธีเหมือนเช่นเคย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับงานครั้งเจ้าชายวิลเลียม
พระเชษฐา เมื่อปี 2011 ก็คงจะต่างกันมาก เพราะงานครั้งนั้นแสดง
ให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่อลังการ แฝงนัยของการสืบทอดราชสมบัตใิ น
ล�ำดับต่อไปของพระองค์ จึงมีการเชิญแขกทีเ่ ป็นพระราชวงศ์ประเทศ
ต่างๆ บุคคลที่มีความส�ำคัญทางสังคม และนักการเมืองเข้าร่วมพิธี
ด้วย ส่วนชุดเจ้าสาวที่หลายคนจับตามองก็เรียบง่ายสบายตา (จาก
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แบรนด์ Givenchy แต่ก่อนจะใส่เข้ามาร่วมพิธีใน
โบสถ์ได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ก่อน) อีกสิ่งที่เตะตาคนดูหน้า
จออย่างเราๆ ท่านๆ ก็คอื สุภาพสตรีทกุ คนทีม่ างาน
จะสวมหมวกกันทุกคน ก็ไม่มไี ด้มอี ะไรพิเศษหรอก
ครับ แต่เป็น Dress Code ของงานเฉยๆ จุดพีค
(จริงๆ) ของงานน่าจะอยู่ที่ตัวเจ้าชายแฮร์รี่เอง
มากกว่ า พระองค์ ม าพร้ อ มกั บ หนวดเคราที่ ดู
สบายๆ ผิดกับพระราชวงศ์พระองค์ก่อนๆ ที่โกน
หนวดเคราจนเกลี้ยงเกลา จะว่าไปก็คล้ายกับการ
แสดงสัญลักษณ์บางอย่างว่า พระองค์ทรงต้องการ
ที่จะเป็นตัวของพระองค์เอง ทรงก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ของตัวพระองค์เองในฐานะของสมาชิกพระ
ราชวงศ์ (และนีเ่ ป็นอีกสาเหตุหนึง่ ทีพ่ ระองค์ยงั ทรง
อยู่ในฐานันดรศักดิ์เหมือนเดิม) เรียกได้ว่าเป็นพิธี
เสกสมรสที่มีนัยต่างๆ มากมาย และจากนี้ไปก็คงจะ
เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพระราชวงศ์อังกฤษเลยก็ว่าได้ TPA
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สมเด็จพระราชินอี ลิซาเบธที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เจ้าชายแฮร์รี่ และนางสาวเมแกน มาร์เคิล เป็นดยุค-ดัชเชสแห่ง
ซัสเซกส์ (Duke and Duchess of Sussex) โดยเจ้าชายแฮร์รี่
นับเป็นรัชทายาทอันดับที่ 6 แห่งราชวงศ์องั กฤษ (ล�ำดับคือ เจ้าฟ้า
ชายชาร์ลส์ เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และ
เจ้าชายหลุยส์)
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