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คนเรามักหลงเสน่ห์เมือง ซึ่งสร้างความพิศวง 
ให้แก่ใจเราเสมอ และลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกส ก็เป็นหนึ่ง 
ในเมืองประเภทนั้น แม้จะเคยเป็นเมืองยิ่งใหญ่เมื่อครั้งสมัยโปรตุเกสเป็นชาติ
อาณานิคมของโลก แต่เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง ลิสบอนกลับเป็นเมืองที่ถูกลืม 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ราวกับถูกดองไว้ในขวดโหล เพราะโปรตุเกสถูกกลืนไปกับ
การปกครองแบบเผด็จการเป็นเวลาเกือบ 50 ปี ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1926-1974 
ทำให้แทนที่จะได้พัฒนาตนเองเหมือนเมืองหลวงของประเทศยุโรปอื่นๆ ทำให้
การท่องเที่ยวเดินเล่นที่นี่ในปัจจุบัน จึงเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ 
อย่างแท้จริง  
 
เกร็ดประวัติศาสตร์โปรตุเกส 
 โปรตุเกสเริ่มต้นการล่าอาณานิคมตั้งแต่ ค.ศ. 1415 และเรียกยุคนั้นว่า 
The Discoveries โดยเริ่มต้นจากทวีปแอฟริกาเหนือฝั่งตะวันตก และแผ่ขยาย
ออกไปเรือ่ยๆ จนถงึฝัง่ตะวนัออกของทวปีแอฟรกิา กอ่นขา้มไปอนิเดยี เมอืงมะละกา 
มาเลเซีย และมาเก๊า ซึ่งสร้างความร่ำรวยให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่เมื่อ 
ค.ศ. 1755 แผ่นดินไหวขนาดใหญ่นานกว่า 6 นาที ที่กระเพื่อมแรงไปจนรู้สึกได้
ในแอฟรกิาเหนอืไดส้ัน่สะเทอืนพืน้โลกทีล่สิบอนตัง้อยู ่ทำใหเ้มอืงนีร้าบเปน็หนา้กลอง 
 ลสิบอนใชเ้วลา 20 ป ีในการสรา้งเมอืงหลวงกลบัขึน้มาใหม ่แตก่เ็กดิสงคราม
กับฝรั่งเศส ในสมัยนโปเลียนถล่มจนพ่ายแพ้กลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 
สเปน และอังกฤษสลับช่วงกัน จากนั้นโปรตุเกสก็เข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์ ซึ่งปฏิวัติ
ยึดอำนาจจากกษัตริย์ เป็นเหตุให้โปรตุเกสและลิสบอนกลายเป็นเมืองที่ยากจน
ที่สุดในยุโรป จนกระทั่ง ค.ศ. 1974 ได้มีการปฏิวัติยึดอำนาจจากเผด็จการกลับ
มาไดส้ำเรจ็ โปรตเุกสจงึกลบัมาเปน็ประเทศทีป่ระชาชนอยูด่มีสีขุอกีครัง้ ชาวโปรตเุกส
ที่เคยอพยพหนีเผด็จการไปอยู่ตามประเทศต่างๆ ก็เริ่มย้ายกลับมาบ้านเกิด และ
เข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนา ก่อนจะร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อ ค.ศ. 1986 
 
พิกัดแห่งเมืองท่า 
 ลิสบอนตั้งริมฝั่งแม่น้ำทากัส (Tagus River) สุดปลายติ่งฝั่งตะวันตกของ
พื้นดินทวีปยุโรป ทำให้เมืองนี้เป็นท่าเรือสำคัญออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเม่ือ
กว่า 500 ปีที่แล้ว นักเดินเรือชาวโปรตุเกสออกเดินทางข้ามมหาสมุทรเป็นประ
เทศแรกๆ ที่ไปล่าอาณานิคมในทวีปต่างๆ รวมทั้งเอเชีย แล้วนำบรรดาทรัพย์สิน
อันมีค่าของประเทศเหล่านั้นกลับมาบ้านเกิด นักเดินเรือชาวโปรตุเกสติดใจ
บรรดาเครื่องเทศจากอินเดีย และนำกลับมาบ้านเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิด
กระแส “กลิ่นจรุงของอินเดีย” ขณะที่บราซิล ชาวโปรตุเกสก็ขนแร่ทองกลับมา 
เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบบาโร้ค (Baroque) ที่อู้ฟู่หรูหรา เพราะทุกอย่าง
เคลือบทองคำระยิบแวววาว และในขณะเดียวกันก็แพร่กระจายวัฒนธรรมของ
ตนเองไปด้วย ทำให้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาที่มีคนพูดมากเป็นอันดับ 7 ของโลก
จนกระทั่งปัจจุบัน 

 เขตเมอืงเกา่ของลสิบอน ทีย่ิง่ใหญแ่ละเกรยีงไกรทีส่ดุเหน็จะเปน็ “ยา่นบาชา่” 
(Baixa) ย่านใจกลางเมืองที่เป็นอดีตท่าเรือ ซึ่งปัจจุบันยังมีตลาดขนาดใหญ่ที่คน
ลิสบอนยังเลือกมาจับจ่ายแม้ว่าจะมีห้างสรรพสินค้าตั้งขึ้นมากมายแล้วก็ตาม 
สาเหตุที่ตลาดเก่า ซึ่งแต่ละร้านยังขายของเฉพาะอย่างแห่งนี้ ยังสามารถดำเนิน
กิจการได้อยู่ ก็เพราะรัฐบาลเก็บค่าเช่าต่ำเป็นพิเศษเพื่อช่วยบำรุงนั่นเอง ที่นี่เต็ม
ไปดว้ยรา้นขายของเฉพาะอยา่งมากมาย เชน่ รา้นขายนำ้มนัมะกอก และปลาคอ๊ด
หมักเกลือตากแห้ง อันเป็นอาหารหลักและขึ้นชื่อของประเทศนี้ ซึ่งว่ากันว่าชาว
โปรตุเกสมีวิธีปรุงปลาชนิดนี้มากกว่า 365 วันอย่างไม่ซ้ำเมนู  
 เรือ่งตลกคอื เปน็ทีรู่ก้นัทัว่ไปวา่ทะเลโปรตเุกส ซึง่นำ้คอ่นขา้งอุน่ไมม่ปีลาคอ๊ด
อาศยัอยู ่และปลาคอ๊ดสว่นใหญท่ีช่าวโปรตเุกสบรโิภคกนันัน้ กต็อ้งนำเขา้มาจาก 
นอร์เวย์ ซึ่งว่าไปก็น่าจะมาจากวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งการเดินเรือของประเทศน้ี  
เพราะปลาค็อดที่มีขายตามตลาดแถวนี้ทั้งหมด เป็นปลาค็อดที่หมักเกลือไว้หนา
และเข้าเนื้อ เรียกว่า Baccalau มักขายเป็นชิ้นใหญ่ๆ เวลานำไปปรุงอาหารก็จะ
ต้องล้างเกลือออกก่อนหลายๆ น้ำและแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมงเพื่อ
ให้หายเค็ม 
 
ภูเขา 7 ลูก 
 หากดูจากแผนที่ด้วยตาเปล่า จะไม่มีทางรู้เลยว่าพื้นที่กรุงลิสบอนของจริง
นั้นขึ้นๆ ลงๆ เพราะสร้างตามพื้นที่อันเป็นภูเขา 7 ลูก แต่หากได้มาเดินโดยเริ่ม
จากจุดศูนย์กลางของเมืองคือ “Avenida Da Liberdada” ซึ่งเป็นถนนสายใหม่ 
ที่สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1886 ตามแบบถนนชองป์ เซลิเซ่ ของปารีส และกลายมา
เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของเมืองแทนพื้นที่ริมน้ำในอดีต ปัจจุบันยังเป็นศูนย์รวม
ร้านรวงแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้เป็นถนนคนเดินที่คึกคักมากที่สุดแห่ง
หนึ่ง และหากมองจากตรงนี้จะเห็นลิฟต์เหล็กหน้าตาละม้ายคล้ายหอไอเฟิลคือ 
“Elevador de Santa Justa” ออกแบบโดย Raul Mesnier de Ponsard ศิษย์คน
หนี่งของ Gustave Eiffel ผู้ออกแบบหอไอเฟิล จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหน้าตาถึง
ได้คล้ายกันเช่นนั้น นอกจากลิฟต์นี้แล้ว ใกล้ๆ กันยังมีรถกระเช้า ที่เลื่อนขึ้นลง
ตามแนวชันของภูเขา ให้ผู้คนสามารถเดินทางขึ้นลงได้อย่างสะดวกอีกด้วย 
ย่านท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของลิสบอนคือ “ย่านเบเล่ม” (Belem) ซึ่งอยู่ติดริม
แม่น้ำ อันเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ ชาวลิสบอนออกทะเลเพื่อล่า
อาณานิคมเป็นครั้งแรกก็ออกจากที่นี่ และมีหลักฐานความยิ่งใหญ่ของกิจกรรม
ดังกล่าวคือ “หอเบเล่ม” (Torre de Belem) ที่เก่าแก่ด้วยอายุกว่า 500 ปี โดย
สร้างขึ้นเพื่อป้องกันฝั่งแม่น้ำ และเป็นจุดออกเรือของนักเดินเรือโปรตุเกสตั้งแต่
สมัยค้นพบโลก เมื่อก่อนหอนี้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ นับเป็นอีกเรื่องน่าทึ่งในความ
สามารถของคนสมัยโบราณ แต่หลังจากแผ่นดินไหวเมื่อ ค.ศ.1755 แม่น้ำทากัส 
ก็เปลี่ยนกระแส ประกอบกับการก่อสร้างบนพื้นที่ริมน้ำสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง จึงทำให้หอแห่งนี้ดูเหมือนอยู่ติดฝั่งอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

เมอืงหลวงของอดตีชาตมิหาอำนาจ ซึง่ยงัคงเกา่ ขลงั  
นา่รกั เสมอืนไดย้อ้นเวลากลบัไปเมือ่หลายรอ้ยปกีอ่น 

ลิสบอน  
จรุงใจใน

1. บรรยากาศภายในร้านอาหาร Moreish ซึ่ง
เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 
2007 Coskun Uysal เจ้าของร้าน และ
เอ็กเซกคูทีฟ เชฟ เป็นผู้ออกแบบการ
ตกแต่งภายในร้าน รวมถึงเมนูอาหารคาว
หวานทั้งหมดด้วยตนเอง  
2. รา้น Müzedechanga ซึง่กลา่วกนัวา่เปน็
รา้นอาหารทีส่วยทีส่ดุในอสิตนับลู เป็นฝีมือ
การออกแบบของ Seyhan Özdemir และ 
Sefer Çağlar จากบรษิทั Autoban ผูซ้ึง่ม ี
Charles กบั Ray Eames เป็นดีไซเนอร์ใน
ดวงใจ จึงทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ทั้งคู่ออกแบบ
สำหรับใช้ในร้านมีกลิ่นอายคล้ายกับชิ้นงาน
ออกแบบโดย Charles กบั Ray Eames 

escape
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 ใกล้กับหอเบเล่ม แนะนำให้เดินต่อไปยัง “Monument of Discoveries”  
ซึง่อยูถ่ดัมาไมไ่กล ทีน่ีเ่ปน็อกีอนสุรณส์ถานทีส่รา้งขึน้ เพือ่ระลกึถงึการคน้พบโลกใหม่
ของโปรตเุกส แตแ่ทนทีจ่ะมองแตห่อสงู ซึง่สรา้งเปน็รปูเรอืหนัหนา้ออกทะเลอนัเปน็
สัญลักษณ์สำคัญแล้ว แนะนำให้มองดูพื้นตรงหน้าอนุสาวรีย์แห่งนั้นด้วย เพราะ
เปน็แผนทีโ่ลกทำดว้ยหนิออ่นขนาดใหญ ่ซึง่รฐับาลของประเทศแอฟรกิาใต ้สง่เปน็
ของขวัญให้โปรตุเกสเมื่อ ค.ศ. 1960 โดยว่ากันว่าเงาของอนุสาวรีย์แห่งนี้จะทาบ
ลงบนแผนที่ตามลำดับของการเดินเรือไปยังประเทศต่างๆ ของโปรตุเกสอีกด้วย 
 ฝัง่ตรงขา้มอนสุาวรยีค์อื “โบสถเ์จอโรนโิม”่ (Jeronimos Monastery) อนัวจิติร 
แสดงถึงความมั่งคั่งอย่างมหาศาลในอดีต โบสถ์แห่งนี้สร้างมากว่า 500 ปีแล้ว 
และเป็นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งที่รอดพ้นจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของ
โปรตุเกส อีกทั้งยังเป็นสถานที่ ซึ่งเราสามารถเข้าไปชมความงามและความยิ่ง
ใหญ่ของสถาปัตยกรรมอันฟู่ฟ่า ที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ Manueline อันเป็น
เอกลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างอู้ฟู่สมัยกษัตริย์ Manuel ที่ 1  
 
ขนมโบราณกระฉ่อนโลก 
อาหารอย่างหนึ่งของโปรตุเกสที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์คือ “ทาร์ตไข่” หรือ 
“ทาร์ตโปรตุเกส” (Portuguese Tart) สำหรับผู้เคยชิมทาร์ตไข่ที่มาเก๊ามาแล้ว  
จะรู้เลยว่าทาร์ตไข่ของที่นี่และที่มาเก๊า มีลักษณะเหมือนกันคือ มีหน้าไหม้จาก
น้ำตาลที่อบจนเกรียม ทาร์ตไข่ประเภทนี้คือ ตำนานการทำขนมของโปรตุเกส
อย่างแท้จริง เพราะเริ่มมีการอบขนมชนิดนี้เพื่อขายเป็นครั้งแรก ภายหลังการ

ยกเลิกระบอบอารามหลวงหลายร้อยปีก่อน ทำให้ทั้งพระและชีต้องพยายามหา
เลี้ยงชีพด้วยการอบทาร์ตไข่ขายจนโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งก็ขายดีมากจนกลาย
เป็นกิจการของคนมากมายที่นี่ และเมื่อโปรตุเกสยึดครองมาเก๊าได้ แน่นอนว่า
ก็ได้นำสูตรลับทาร์ตไข่ไปด้วย ทำให้ทาร์ตไข่ของมาเก๊ากลายเป็นขนมดังอย่าง
หนึ่งของเมืองมาจนถึงปัจจุบัน  
 เมื่อเดินตามไปถนนในลิสบอน จะเห็นว่ามีร้านขายทาร์ตไข่กระจัดกระจาย
อยู่ทั่วเมือง โดยเฉพาะย่านนักท่องเที่ยว เช่น Rossio, Bairro Alto, Alfama หรือ
แม้กระทั่ง Baixa แต่ร้านเก่าแก่มากที่สุด อันเป็นที่เลื่องลืออยู่ในย่านเบเล่มคือ 
ร้าน “Antiga Casa de Pasteis de Belem” เพราะดำเนินกิจการมาเกือบ 200 
ร้อยปี โดยใช้สูตรลับดั้งเดิมของพระและชีที่อบขนมนี้ขายเป็นครั้งแรก ร้านนี้คน
แน่นมากและขายทาร์ตไข่ราคาแพงกว่าร้านทั่วไป แน่นอนว่าคนมารับประทาน 
ที่นี่ย่อมได้อารมณ์สุนทรีย์มากกว่า แต่ก็ต้องยอมจ่ายเงินเพิ่ม แม้ว่าร้านจะตั้งอยู่
นอกเมืองออกมาบ้างก็ตาม 
 ภายในเมืองลิสบอนจะพบเห็น คาเฟ่ และร้านอาหารมีจำนวนมากมายจน
เลือกไม่ไหว โดยเฉพาะ อาหารบราซิล และอินเดีย เพราะคนจากอดีตประเทศ
อาณานิคมเหล่านั้นก็มาตั้งรกรากในลิสบอนเป็นจำนวนมาก หรือไม่ก็จะเห็นร้าน
ของคนอังกฤษเยอะไม่แพ้กัน เนื่องจากคนอังกฤษนิยมมาพักผ่อนที่ยุโรปใต้ 
เพราะอากาศอบอุ่นกว่าบ้านตัวเอง และมีไม่น้อยที่ตัดสินใจอยู่ที่นี่อย่างถาวร  
ไม่กลับบ้านอีกต่อไป  
 เมื่อคุณเดินเล่นในลิสบอนเพลินแล้ว แนะนำให้ขึ้นรถรางสาย 28 จาก
บริเวณกลางเมืองที่จะขึ้นเนินไปถึงปราสาท “St. George” ในย่านอัลฟาม่า  
แต่ต้องระวังพวกยิปซีล้วงกระเป๋าเป็นพิเศษ เพราะรถรางสายนี้มักแน่นขนัดไป
ด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว และแน่นอนชาวยิปซีจะต้องมาทำงานในรถราง 
สายนี้ด้วยเช่นกัน เรื่อง: สิรินทร์ วงศ์พานิช  ภาพ: เพิ่มบุญ วงศ์พานิช

 

RECOMMENDATIONs 
• รถใต้ดิน รถเมล์ รถราง ลิฟต์ และ
กระเช้า สะดวกดีพอใช้ได้ มีทั้งหมด  
4 สาย สามารถซื้อตั๋วเที่ยวเดียวราคา
ประมาณ 1.10 ยูโร ต่อคน หรือจะซื้อ
ตั๋วรวมรถใต้ดิน กับรถเมล์ รถราง 
และลิฟต์ ได้ในราคาวันละ 3.70 ยูโร 
ต่อคน www.metrolisboa.pt 
• Adega Dantas, Rua Marechal 
Saldanha, 15 (ao Camoes)  
โทร. +351 213 420 329 ร้านขาย
อาหารโปรตุเกสแบบดั้งเดิม ราคา 
ไมแ่พง เชน่ บาคาเลายา่ง (Bacalhau) 
ปลาหมึกย่าง (Polvo) หรือไส้กรอกหมู
แบบโปรตุเกสทอด (Alheira) และ
อาหารจานเนื้อต่างๆ 

• A Brasileira, Rua Garret, 120 
1200-205 โทร. +351 2134 695 41 
คาเฟ่เก่าแก่ตั้งแต่ ค.ศ. 1905 สวยเด่น
แบบอาร์ตเดคโค่ กลางจัตุรัสชิอาโด 
(Chiado Square)  
• Antiga Casa de Pasteis de 
Belem, Rua de Belem, 1300-085 
โทร. +351 2136 37423 ร้านขาย
ทาร์ตไข่สูตรโบราณที่พลาดไม่ได้ เปิด
ทุกวัน ช่วงฤดูหนาว (1 พ.ย.-30 เม.ย.) 
วันจันทร์-เสาร์ 8.00-23.00 น.  
วันอาทิตย์ 8.00-22.00 น.  
ช่วงฤดูร้อน (1 พ.ค.-31 ต.ค.)  
วันจันทร์-อาทิตย์ 8.00-24.00 น.  
http://www.pasteisdebelem.pt 
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