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คงไม่ใช่เรื่องแปลก หากการวางแผนท่องยุโรปใต้ ย่านคาบสมุทรไอบีเรียจะเริ่มต้นที่ “มาดริด” (Madrid) 

เรื่อง :  

สิรินทร์ วงศ์พานิช 

ภาพ :  

เพิ่มบุญ วงศ์พานิช 

ภาพหน้าซ้าย 
บน: โบสถ์ San Francisco el Grande Basilica 

ที่มีภาพวาดของโกยาชิ้นแรกๆ ประดับอยู่   
ล่าง: พลาซามายอร์ ศูนย์กลางเมืองเก่าของมาดริด 

 
บน: ลวดลายด้านหน้าของตึกเก่าที่รายล้อมพลาซา

มายอร์ 

เพราะเมืองหลวงของสเปนเป็นศูนย์
รวมของหลายส่ิง โดยเฉพาะสนามบินใหญ่
ที่สามารถเดินทางไปง่ายๆ จากเมืองไทย 
ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่สะดวก และขากลับ
หากต้องการซื้อของฝากกลับบ้าน ราคา
ค่าครองชีพที่ต่ำกว่าเมืองอื่นในยุโรปของ
ที่นี่ ย่อมหมายถึงสรวงสวรรค์น้อยๆ ของ
นักชอปฯ 

แต่มาดริดก็ยังมีเสน่ห์ส่วนตัว ด้วย
บ้านเมือง สวนสาธารณะ ศิลปะใน
พิพิธภัณฑ์ และร้านอาหารที่เป็นจุดเด่น
พิเศษของเมือง 

การเที่ยวมาดริดก็เหมือนการเที่ยว
ยุโรปส่วนมาก ที ่มักเป็นการย้อนไปใน
เรื่องราวของอดีต การมุ่งหน้าไปเมืองเก่า 
(Old Quarter) จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราตื่น-
เต้นได้เสมอ แม้เมืองหลวงของสเปนแห่ง
นี้จะมีขนาดใหญ่ แต่ย่านเมืองเก่าเป็น
ย่านศูนย์กลางที่เราสามารถเดินเล่นเอง
ได้ไม่ยาก ที่สำคัญ ย่านนี้ตั้งอยู่ที่สถานี
รถไฟโซล (Sol) ที่รถไฟทุกสายต้องมารวม
กัน ดังนั ้นไม่ว่าจะพักอยู ่ที ่ไหน ให้ขึ ้น
รถไฟมาโซลเท่านั้น คุณก็มาเมืองเก่าของ
มาดริดได้แล้ว 

เนื ่องจากเราไม่ได้มีเวลามากแต่ก็
อยากจะเที ่ยวทุกสิ ่งอย่างในเมือง การ
วางแผนอย่างรัดกุมจึงเป็นเรื ่องจำเป็น 
จากแผนที่แล้ว เราแบ่งเมืองออกเป็นสอง
ส่วน คือฝั ่ง “พลาซามายอร์” (Plaza 
Mayor) และฝั ่ง “พิพิธภัณฑ์พราโด” 

(Prado) ที่ถึงอย่างไรก็ต้องไปชม แม้ว่าคน
จะเยอะตลอดทั้งปีเพราะที่นี่เป็นศูนย์รวม
งานศิลปะระดับโลกท่ีสำคัญท่ีสุดแห่งหน่ึง
นั่นเอง 

ด้วยการบัญชาการของกระเพาะ-
อาหาร เราจึงเริ่มต้นการเที่ยวมาดริดกันที่ 
โซนพลาซามายอร์ เพราะนอกจากจะเต็ม
ไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่
น่าชมตลอดเส้นทางแล้ว หลังพลาซา
มายอร์ยังเป็นตลาดที่ดิฉันหมายมั่นว่า
ต้องมาให้ได้ทันทีที่มามาดริด ตลาดนั้นก็
คือ “ตลาดซานมิเกล” (Mercado de San 
Miguel) 

เรานั่งรถไฟใต้ดินจากที่พักที่อยู่แถวๆ 
สถานีคุซโก (Cuzco) มาที่โซล ต้องต่อสาย
โน้นนี้ประมาณ 2 สาย ซึ่งไม่ยาก เพราะ
เขามีแผนผังไว้ให้ดูอย่างชัดเจน ค่าตั๋วที่นี่
เขาคิดเป็นเที่ยวๆ ละ 1 ยูโรต่อคน และ
สามารถซื้อตั๋วแบบยกแพ็กได้ทีละ 10 ใบ
หากมั่นใจว่าจะใช้จนหมดเพื่อจะได้ไม่

ต้องเสียเวลาไปหยอดซื้อทีละใบ 
เราเดินทางมาถึงโซลแบบเปียกปอนเพราะฝนกำลังกระหน่ำ

มาดริด เป็นช่วงอากาศแบบปลายหนาวเข้าใบไม้ผลิอุณหภูมิ
ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส กำลังสนุกสำหรับคนชอบมา
ยุโรปแบบหนาวๆ 

คำเตือนหนึ่งที ่ได้รับมามากก็คือเรื ่องการล้วงกระเป๋าที ่
มาดริด (ความจริงก็เหมือนกันทุกเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ในสเปน
และยุโรปใต้) เพราะที่นี่ชาวยิปซีเยอะมากและทำงานกันเป็นทีม 
คือมักหลอกล่อให้เราเผลอหรือตกใจและล้วงกระเป๋าเราตอนนั้น 
ทางที่ดีคือให้เก็บกระเป๋าและเอกสารสำคัญทุกสิ่งอย่างไว้ในตู้
เซฟของโรงแรม แล้วนำไปเฉพาะเงินที่ต้องการใช้ในช่วงนั้น 
ประมาณ 20-30 ยูโรน่าจะพอสำหรับการเดินเล่น กินทาปาสใน
ช่วงบ่าย และให้เก็บเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงให้มิดชิด เพื่อจะได้
ไม่ต้องสะพายกระเป๋าใบโตให้ตกเป็นเหยื่อล่อใจโจร 

สถานีโซลเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเล็กๆ ในเมืองเก่า
มาดริดจริงๆ เพราะทันทีที่เราก้าวขึ้นไปบนถนนนั้น มองหมุนไป
รอบข้าง เราจะเห็นว่าทุกอย่างนั้นมารวมตัวกันที่นี่ ถนนสาย
เล็กๆ ที่ต่างมุ่งหน้าไปพลาซามายอร์ก็เริ่มต้นที่นี่ เอาเป็นว่าถ้ามี
แผนที่อยู่ในมือ และเดินหลงนิดหลงหน่อยก็ไปถึงพลาซามายอร์
ได้อยู่ดี 
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พลาซามายอร์มีร้านอาหารให้เลือก
มากมาย แต่ไม่แนะนำ นอกจากนั่งดื่ม
กาแฟหรือเครื ่องดื่มหากต้องการซึมซับ
บรรยากาศ เพราะอาหารที่นี ่ราคาแพง
เกินเหตุ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อ
ดัง 

เส้นทางที่แนะนำ คือเดินออกไปตามตรอกด้านหลังด้าน
ถนนซิวดัด รอดริโก หรือกาเย ซิวดัด รอดริโก (Calle Ciudad 
Rodrigo) ดีกว่า เพราะตรงหน้านั ้นตลาดในฝันของดิฉันได้
ปรากฏขึ้นแล้วค่ะ 

ตลาดซานมิเกล หน้าตาเหมือนกล่องกระจกขนาดใหญ่ที่
บรรจุร้านอาหารเล็กๆ สไตล์ทาปาสไว้ราว 20 ร้าน มีทั้งทาปาส

อาหารทะเล แฮม หอยนางรมสดๆ (เสิร์ฟ
คู่กับเบียร์ ไวน์ขาวหรือแชมเปญ) เบเกอรี 
ทาร์ตไข่ ขนมแบบโปรตุเกส ช็อกโกแลต 
ชีสนานาประเภท ขนมปังอบใหม่ๆ หอม
กรุ่น พิซซาชิ้นเล็ก กาแฟและเครื่องดื่มแก้
หนาวทั้งหลายเช่น ช็อกโกแลตร้อน เรา
สามารถซื้อแล้วไปนั่งละเลียดที่โต๊ะกลาง
ตลาดได้ หรือหากร้านไหนมีเคาน์เตอร์ให้
เกาะ ก็ยืนเกาะยืนกินตรงหน้าร้านได้เลย
ไม่มีปัญหา แนะนำให้ไปเร็วหน่อย เพราะ
ที่นี่คนเยอะมากๆ ตลอดเวลา จนคุณจะ
ไม่มีโต๊ะนั่งหรือแม้แต่ยืนเกาะเลย 

เราลองไปเรื่อยแทบทุกร้าน เริ่มจาก
ทาปาสด้านในสุดที่เด่นเรื่องแฮมตากลม 
“ฮามอน” (Jamon) ประเภทต่างๆ วางบน
ขนมปังเสิร์ฟ สลัดผัก หรือแฮมทอดกรอบ
ผสมไข่วางบนขนมปัง ซึ่งอร่อยมากเมื่อ
กินคู ่กับเบียร์ที ่ซดแบบแมนๆ จากปาก
ขวด จากนั้นเราก็เดินเรื่อยมาด้านหน้าที่
เป็นร้านหอยนางรม คนรอคิวซื ้อเยอะ
มากราวกับแจกฟรี ที่สำคัญสามารถสั่ง
หอยนางรมคู ่ก ับแชมเปญกินได ้ เลย 
สะดวกมาก 

แต่ร้านที่เราพอใจและถูกใจแบบล้ำ
เหลือก็คือ ร้านอาหารทะเลด้านหน้า เขา
เสิร์ฟเบียร์สดจากถังดูแล้วช่างโรแมนติก 
ร้านนี ้เสิร์ฟทั ้งทาปาสหน้าอาหารทะเล
ต่างๆ ที่เด็ดคือหน้าทูน่าย่างเสิร์ฟบนส้ม

บน: สวน Jadin del Principe de Anglona เล็กๆ น่ารัก ใกล้ๆ   
พลาซา เดอ ลา ปาคา 
ซ้าย: ด้านซ้ายที่เห็นประดับธงคือศาลากลางเมืองมาดริด 
ขวา: นักท่องเที่ยวแวะรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านย่าน
เมืองเก่า 

ฝาน หอยแมลงภู่อบหม้อดิน และกุ้งลวก หรือจะสั่งไวน์ขาวมา
ดื่มเย็นๆ ก็เข้ากันได้ดีมาก 

ออกจากตลาดได้ ท้องก็ตึงมาก เพื่อสุขภาพก็ต้องเดินย่อย 
ไม่ต้องห่วงค่ะ แถวนี้มีอะไรมากมายให้ชมกันตลอดทาง 

เราเดินนวยนาดดูเมืองบนถนนมายอร์ (Calle Mayor) และ
ถนนเดล อาเรนัล (Calle del Arenal) ค่อยๆ ลัดเลาะเข้าตรอก
ซอกซอยเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าตั้งแต่ร้านขายของที่ระลึก 
ของกระจุกกระจิกสำหรับสะสม และเรื่อยเปื่อยมาจนถึง พลาซา 
เดอ ลา ปาคา (Plaza de la Paja) แวะชมสวน Jardín del Príncipe  
de Anglona เล็กๆ น่ารัก มีกำแพงล้อมรอบ มีจุดเด่นคือต้น
ทับทิมและต้นอัลมอนด์ ตรงนี้มีนักท่องเที่ยวถือแผนที่จำนวน
น้อยลงหน่อย ทำให้เรารู้สึกดีราวกับว่าได้มาค้นพบสถานที่ใหม่ๆ 
ที่ยังไม่มีใครกล่าวถึงในหนังสือนำเที่ยว 

ใกล้ๆ กันน้ัน เราขอแวะไปชมภาพวาดฝาผนังของ ฟรันซิสโก 

โกยา (Francisco Goya) ศิลปินเอกของ
สเปน ที่โบสถ์ “San Francisco el Grande 
Basilica” ซึ่งว่ากันว่ามีโดมขนาดใหญ่กว่า
โบสถ์เซนต์ปอลในกรุงลอนดอนเสียอีก 
เข้าไปแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูภาพวาดที่ชื่อว่า 
“San Bernardino de Siena” ที่โกยาวาดไว้
เป็นผลงานแรกๆ ในชีวิตของเขาสำหรับ
กรุงมาดริด และภาพวาดชิ ้นอื ่นๆ ของ
ศิลปินเอก เช่น เซอร์บารัน (Zurbarán)  
และ เวลาซเกซ (Velázquez) ด้วย 

ในเมื่อยังอยู่ในอารมณ์ศิลปะ เราจึง
ข้ามเมืองไปยังพิพิธภัณฑ์พราโด ซึ่งเป็นที่
สะสมผลงานภาพวาดของศิลปินเอกชาว
สเปนตั้งแต่ศตวรรษที่ 11-18 ไว้ได้อย่าง

ครบถ้วน เช่น เอล เกรโก (El Greco), 
เวลาซเกซ, โกยา, บอช (Bosch), ตีซีอาโน 
(Tiziano), Van Dyck และ เรมแบรนดต ์
(Rembrandt) แต่แม้ว่าเราจะชอบศิลปะ
และภาพวาดแค่ไหน ความเป็นไปได้ก็คือ 
นักท่องเที ่ยวอย่างเรามักไม่มีเวลามาก
พอที่จะเดินเที่ยวได้ทุกซอกทุกมุมแน่นอน 
เราจึงหยิบแผนผังพิพ ิธภัณฑ์ที ่ เขามี
แนะนำว่ามีภาพอะไรควรดูบ้างมาด้วย 
และได้เลือกดูเฉพาะของเด็ดๆ ไม่เสียเวลา 

ส ่วนใหญ่แล ้วค ิวเข ้าพ ิพ ิธภ ัณฑ์
พราโดมักยาวมาก ดิฉันได้ข้อคิดมาจาก
ชาวมาดริดว่า ควรไปตอนบ่ายที่คนสเปน
นอนกลางวัน คือระหว่าง 15.30-17.30 น. 
หรือไม่ก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงใกล้ปิด หรือ
ไม่ก็ให้จองตั๋วมาก่อนทางอินเทอร์เนตซึ่ง
นอกจากราคาจะถูกกว่าหน้าประตู 1 ยูโร
แล้ว ยังทำให้เราไม่ต้องรอคิว คือพิมพ์ตั๋ว
จากบ้านไปก่อนแล้วนำไปย่ืนให้เขาได้เลย 
แน่นอนว่าในกรณีนี้คุณต้องวางแผนล่วง-
หน้าให้ดีเป็นพิเศษ 

เช่นเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำอื่นๆ 
ของโลก พิพิธภัณฑ์พราโดแบ่งโซนการจัด
วางภาพไว้อย่างเป็นระเบียบ แบ่งตาม
ศิลปินซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปินชาวสเปน 
โดยเฉพาะในยุคอดีตที่สเปนเป็นประเทศ
ที่รุ ่งเรืองที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ดูได้จาก
บรรดาประเทศอาณานิคมที ่มีมากกว่า

บน ซ้าย: ร้านขายชีสนานาประเภทในตลาดซานมิเกล  
ล่าง ขวา: ทาปาสหน้าปลาคอดเค็มบนส้มฝาน 

รับประทานคู่กับมะกอกดองสดสีเขียว 
ขวา: บรรยากาศสนุกๆ ในตลาดซานมิเกล 

ซ้าย: ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลในร้าน La Mallorquina หน้าสถานีโซล 
ล่าง: ขนมในร้าน Cafe Delic หน้าพลาซา เดอ ลา ปาคา 
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ครึ่งโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นความอู้ฟู่ทาง
ศิลปะอย่างมากด้วย ผลงานเด่นของ
พราโดได้แก่ภาพ “Las Meninas” ของ  

บน:  พิพิธภัณฑ์พราโด 
 

ขวา:  อีกสีสันหนึ่งของตลาดซานมิเกล 

 

• พิพิธภัณฑ์พราโด เปิดวันอังคาร-
อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น. บัตรผ่าน
ประตู 8 ยูโร (ซื้อล่วงหน้าออนไลน์ ลดลง
เหลือคนละ 7 ยูโร เข้าฟรีหลัง 6 โมงเย็น
ของวันที่เปิดทำการ) ด้านล่างมีคาเฟ่ ร้าน
อาหารของพิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ นั่งพักดื่ม
เอสเพรสโซ่ใส่นม (cortado) ได้เลย 
• โบสถ์ San Francisco el Grande 
Basilica เปิดวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 11.00-
12.00 น. และ 16.00-18.30 น. วันเสาร์ 
เวลา 11.00-12.00 น. ค่าบัตรผ่านประตู   
3 ยูโรรวมมัคคุเทศก์ วันอาทิตย์เข้าฟรีใน

เวลาสวดมิซซา) 
• Delic cafe and bar (Costanilla de San 
Andrés, 14; 34-91-364-5450; www.deliccafe.  
com) ร้านทันสมัยแต่งเก๋ท่ีสามารถไปน่ังพักน่อง
หรือรับประทานอาหารได้สะดวก จะน่ังด้านนอก
ใต้ต้นไม้ก็ได้หากไม่หนาวมาก หรือไปหลบมุม
โรแมนติกด้านในที่มีโต๊ะมากมายด้านหลังร้าน 
แถวนี้มีพิพิธภัณฑ์เก๋ๆ อีกที่คือ Museo de los 
Orígenes, Casa de San Isidro (Plaza de San 
Andrés, 2; 34-91-366-7415) อันแสดงแผ่น  
กระเบื้องโมเสกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมัน 
• ร้านขนม La Mallorquina หน้าสถานีโซล 

เป็นร้านเก่าแก่ ติดป้ายไว้ว่าตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1894 ขายครีมโรล คุกกี
แบบต่างๆ พายกรอบ ช็อกโกแลต ทรัฟเฟิล แซนด์ วิชแฮม โดนัต 
ฯลฯ มีเคาน์เตอร์สำหรับยืนเกาะ ร้านนี้ไม่ปิดยาวตอนบ่ายเหมือน
ร้านอาหารอื่นๆ เป็นที่ให้หาอะไรรองท้องได้ทั้งวันหากเดินแล้วหิว 
เปิดเวลา 9.00-21.30 น. ทุกวัน ร้านปิดกลางเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม 
• ตลาดซานมิเกล (Mercado de San Miguel) เปิดวันอาทิตย์-พุธ 
เวลา 10.00-22.00 น. วันพฤหัสบดี-เสาร์ เวลา 10.00-02.00 น. 
• ที่มาดริดมีร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือ Sobrino de Botin 
(Calle de los Cuchilleros 17, 28005 Madrid, Spain) เปิดตั้งแต่ป ีค.ศ. 
1725 ว่ากันว่าศิลปินเอกของสเปน นายโกยา (Francisco Goya) เคย
มาเป็นพนักงานเสิร์ฟที่นี่ก่อนเข้าเรียนที่ Royal Academy of Art 
อาหารเด็ดของร้านนี้ได้แก่ หมูหัน และไข่ต้มในซุปไก่ ราคาจานละ 
16 ยูโรขึ้นไป และมีอาหารชุดในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว คนละ 40 
ยูโร มีซุป หมูหัน ไอศกรีม ขนมปัง ไวน์ และเบียร์ มีระบบจอง  
ออนไลน์ที่ www.botin.es 
 

วันหยุด 
 นอกจากหยุดยาวช่วงกลางวันระหว่าง 14.00-17.30 น. แล้ว 
สเปนยังมีวันหยุดอื่นๆ อีกมากมายที่ร้านค้าจะปิดยาวเลย เช่น  

• วันจันทร์-อังคาร และวันสำคัญทางศาสนา เช่นเทศกาลอีส-  
เตอร์ มักเป็นวันหยุดของพิพิธภัณฑ์ในยุโรป ดังนั้น ควรตรวจสอบ
และวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อจะได้ไม่พลาดของดี 
 • ร้านอาหาร ปัญหาใหญ่สำหรับคนที่เดินเล่นแล้วมักจะหิวใน
ช่วงบ่าย ร้านอาหารที่สเปนเปิดขายกลางวันเวลา 13.30 น. ถึง
ประมาณ 16.00 น. แล้วเปิดอีกคร้ังประมาณ 19.30-20.00 น. ไปจนถึง 
03.00-04.00 น. 

เวลาซเกซ ซึ่งเป็นภาพดังที่สุดของศิลปินคนนี้ และเป็นภาพเด็ด
ของพิพิธภัณฑ์พราโด เหมือนกับที่ “โมนาลิซา” เป็นภาพเด็ด
ของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ในปารีสนั่นเอง 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

นอกจากนั้นยังมีภาพวาดแบบเวนิสของ ไต-
เตียน (Titian) ที่พิพิธภัณฑ์เพิ่งได้มาถึง 35 ภาพ 
แสดงอยู่ในห้องจัดแสดงใหม่ และภาพ “Death 
of the Virgin” โดย อันเดร มันเตกนา (Andrea 
Mantegna) ที่วาดไว้เมื่อประมาณป ีพ.ศ. 2005 ใน
ห้อง 56B ชั้นล่าง ที่ล้อมรอบด้วยภาพของ รา-
ฟาเอล (Raphael), ฟรา อันเจลิโก (Fra Angelico) 
และ บอตติเกลลิ (Botticelli) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใน
การชมภาพวาดแบบเรเนสซองส์อิตาเลียนของ
พิพิธภัณฑ์นี้ 

คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาอ้อยอิ่งอยู่หน้าภาพ
วาดที่ชอบครั้งละนานๆ และหากได้มาแล้วก็ขอ
แนะนำให้ทำเช่นนั้นด้วย โดยเฉพาะหากได้ไป
พินิจภาพเด็ด “Descent From the Cross” ของ 
Rogier van der Weyden ในห้อง 58  ซึ่งเป็นภาพ
วาดของศิลปินชาวเฟลมิช (Flemish-ยุโรปเหนือ) 
คนโปรดของกษัตริย์สเปนในอดีต เพราะภาพนี้มี
จุดเด่นที่ความละเอียดของภาพ โดยเฉพาะความ
ใสของน้ำตาที่กำลังไหลรินลงแก้ม สีหน้าแสดง
ความเศร้าที่คนวาดช่างสามารถวาดได้เสียจน
เหมือนจริง 

หากเมื่อยขึ้นมากะทันหัน แนะนำให้ลงไปชั้น
ล่างที่มีคาเฟ่เปิดใหม่ วันที่เราไปคนเยอะมากจน
ต้องออกมานั่งรอตรงทางเดินด้านข้าง และมีผู้คน
อีกจำนวนมากที่เข้าไปซื้อหาของที่ระลึกในร้าน
ของพิพิธภัณฑ์ท่ีอยูด้่านใน ก่อนกลับออกไปสูโ่ลก
แห่งปัจจุบันกันใหม่ โดยมีอาหารอร่อยแบบสเปน
เป็นตัวล่อ 

แต่ไม่ต้องรีบหรอกค่ะ คนสเปนรับประทาน
มื้อเย็นกันมืดทีเดียว กว่าจะเริ่มก็ประมาณ 2 ทุ่ม
ไปแล้ว และกว่าจะเลิกก็ประมาณตีสามตีสี่... อัน
เป็นที ่มาของคำว่า late dinner เฉพาะสำหรับ
ประเทศนี้นั่นเองค่ะ 

AD


