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าเที่ยวสเปน อย่างหนึ่งที่เราจะได้ยินอยู่เสมอ ก็คือเรื่องราว 
ของสเปนที่คนมักพูดกันว่าก็คือเรื่องราวของ “การยึดคืน”  
(The Reconquista) เพราะก่อนหน้าชาวมุสลิมจะเข้ามาแถลง
อ�านาจยึดดินแดนนี้เป็นของตนได้นั้น ดินแดนแถบนี้ก็เป็นของ

ชาวคริสต์คาทอลิกมาก่อน แขกมัวร์มายึดได้แล้วปกครองอยู่กว่าเจ็ดร้อย
กว่าปี แล้วชาวคริสต์จึงค่อยสามารถตีแต่ละเมืองในแคว้นนี้และยึดอ�านาจ
คืนได้ โดยมีเมืองกรานาด้า (Granada) นี่แหละเป็นเมืองสุดท้ายของ 
แขกมัวร์ที่ชาวคริสต์สามารถยึดคืนได้ในปี ค.ศ. 1492 ท�าให้ดินแดน 
แอนดาลูเซียกลับคืนเป็นดินแดนแห่งคริสต์คาทอลิกอย่างสมบูรณ์  
กรานาด้าจึงเป็นเมืองสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้และชัยชนะของ 

ชมเมืองแขกมัวร์ที่ “กรานาด้า” 
สเปนตอนใต้มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใครที่เคยเป็นเมืองของชาวมุสลิมมาก่อน 

คนที่ชอบดูหนังพีเรียดของฝรั่งย่อมจ�าได้ถึงฉากการสู้รบของกองทัพมุสลิม

ที่เรียกรวมๆ กันว่า “แขกมัวร์” กับชาวคริสต์คาทอลิกที่พยายามยึดเมืองคืน 

จนในที่สุดดินแดน “แอนดาลูเซีย” ของมุสลิมอันกว้างใหญ่ไพศาลกินพื้นที่ส่วนใหญ่

ของสเปนใต้แห่งนี้ก็ตกกลับไปเป็นของชาวคริสต์จนกระทั่งปัจจุบัน  

เ รื่ อ ง  สิ ริ นทร ์  วงศ ์พ านิ ช  ภ าพ  เพิ่ มบุญ  วงศ ์พ านิ ช

แต่ละฝ่าย และที่ส�าคัญที่สุดสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ โดยเฉพาะ 
พระราชวังอัลฮัมบรา (The Alhambra) เป็นพระราชวังแขกมัวร์ที่สมบูรณ์
แบบที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปเลยทีเดียว

การเที่ยวกรานาด้าส�าหรับคนไทยนั้น ย่อมเป็นหนึ่งในหลายเมืองที่เรา
แวะในทริปใหญ่ของการมาเที่ยวยุโรปหรือสเปนตอนใต้ จะให้ดีแล้ว  
เราน่าจะมีเวลาส�าหรับท่องเมืองนี้อย่างน้อยสองสามวัน เพราะเที่ยวเดิน 
พระราชวังอัลฮัมบราก็ใช้เวลาไปแล้วหนึ่งวันเต็ม เดินเที่ยวส่วนอื่นของเมือง
ก็อีกซักหนึ่งวัน นอนหลับพักผ่อนและเดินสะเปะสะปะหลงบ้างช้อปปิ้งบ้าง
อีกสักหนึ่งวัน จะได้ไม่เหนื่อยล้าเกินไป ที่ส�าคัญการได้หลงบ้างและเดินออก
นอกเส้นทางการท่องเที่ยวที่คนขีดมาให้นั้น เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถ

สนุกกับการเที่ยวได้อย่างแท้จริง ไม่เชื่อลองทิ้งแผนที่ไว้ที่โรงแรมสักครั้ง เดินลุย
ออกไปและพยายามหาทางกลับ เชื่อว่าคุณจะจ�าเมืองนั้นได้ดีไม่รู้ลืมทีเดียวค่ะ

มาเที่ยวกรานาด้า ต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าให้ดีสักเล็กน้อย เพราะ 
พระราชวังอัลฮัมบรานั้นคนเยอะมากตลอดปี หากผลีผลามไปแบบตายดาบหน้า
จะต้องเสียเวลารอคิวซื้อตั๋วนานทีเดียว ดังนั้นหากรู้แน่แล้วว่าจะมาถึงกรานาด้า
และเที่ยวพระราชวังแห่งนี้เมื่อไร แนะน�าให้จองตั๋วมาก่อนล่วงหน้า จะท�าเอง 
ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ หรือจะให้บริษัทเอเจนซี่ทัวร์ โรงแรมจัดการให้เลยก็ได้ เพราะ
แม้ว่าจะต้องเสียเงินเพิ่มบ้างตามประสาค่าบริการ แต่ก็คุ้มค่ากว่าการต้องไปยืน
แกร่วรอในกลางแจ้งแบบไม่รู้อนาคตอย่างแน่นอน

ขอเริ่มต้นการเที่ยวกรานาด้าด้วยการเล่าเรื่องของพระราชวังอัลฮัมบราแห่งนี ้
ดีกว่าค่ะ เพราะว่าเป็นพระราชวังของกษัตริย์มุสลิมองค์สุดท้ายในดินแดน 
แอนดาลูเซียในราชวงศ์นาสดริด กรานาด้านั้นเคยมีชื่อว่า “Nasrid Emirate of 
Granada” แสดงให้เห็นความส�าคัญของเมืองนี้อย่างมากในอดีตเพราะเป็น 
เมืองมัวร์ที่เหลืออยู่ที่เดียวในขณะที่รอบด้านตกเป็นเมืองคริสต์หมดแล้ว วิธีที ่
ชาวคริสต์ใช้จัดการยึดเมืองนี้ก็หาใช่การสู้รบแบบซึ่งๆ หน้าเอาปากกระบอกปืน 
ชี้ใส่กันหรอกนะคะ แต่เป็นการบังคับด้วยกฎหมายให้กรานาด้าต้องส่งส่วยให้
กษัตริย์คาทอลิกแถมยังขึ้นค่าส่วยเรื่อยๆ จนกษัตริย์มัวร์ทนไม่ได้ ประกาศสู้ และ
แทนที่จะสู้รบกัน ฝ่ายคาทอลิกก็เลือกใช้การยุยงให้ครอบครัวของราชวงศ์นาสดริด
แตกแยกอิจฉากัน และความไม่สามัคคีนี่ล่ะที่เป็นสาเหตุส�าคัญที่ให้ราชวงศ ์
นาสดริดแตก จนเมืองกรานาด้าต้องตกเป็นของชาวคริสต์ในที่สุด

พระราชวังอัลฮัมบราแปลตามตัวได้ว่า “พระราชวังแดง” จากการที่พื้นที่บริเวณ
ที่ตั้งนั้นรายล้อมไปด้วยดินสีแดง ทั้งๆ ที่ดั้งเดิมพระราชวังแห่งนี้มีสีขาวนวล  
แต่กาลเวลาและสภาพแวดล้อมก็ท�าให้พระราชวังนี้กลายเป็นสีแดงหม่นอมส้ม
อย่างปัจจุบัน ความอลังการที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นว่าไปแล้วก็มาจากการที ่
นักเขียนชาวอเมริกัน Washington Iriving ได้บรรยายความงามของสถานที่แห่งนี้



206 Livingetc October 2010 October 2010 Livingetc 207

ในหนังสือของเขา ท�าให้คนจากทั่วโลกมาเที่ยว และท�าให้รัฐบาลสเปน 
เห็นคุณค่าหลังจากทิ้งพระราชวังแห่งนี้ให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลามานาน 
หันกลับมาให้งบประมาณในการท�านุบ�ารุงก็ตอนนั้นนั่นเอง 

ชาวมสุลมิสร้างพระราชวงัเลยีนแบบจนิตนาการของตนทีม่ต่ีอสรวงสวรรค์ 
จะเห็นว่าที่นี่นอกจากมีความสวยงามวิจิตรทางสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นแล้ว ยังมีธารน�้าไหลรินตลอดเส้นทางประกอบสวนครึ้มสวย เพราะเชื่อ 
กันว่าธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นต้นก�าเนิดของทุกสิ่งนั่นเอง การเที่ยวพระราชวัง
แบ่งได้คร่าวๆ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ป้อมปราการด้านหน้า (The Alcazaba) 
สิ่งแรกที่จะเห็นเมื่อเดินเข้ามาจากทางเข้า หลังประตูนี้เองที่เคยเป็นจุดรวม
พลของกองทัพกษัตริย์ เป็นจุดที่ใช้วางยุทธการการต่อสู่ การตั้งรับศัตรู และ
รอบๆ บริเวณนี้ก็เป็นที่พักของทหารและบรรดามหาดเล็กรักษาพระองค์ 

ถัดจากประตูป้อมมาไม่ไกล จะเห็นพระราชวังของพระเจ้าชาร์ลสที่ 5 
(Palace of Charles V) หลานของกษัตริย์สเปนที่ตีอัลฮัมบราได้ส�าเร็จ 
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งชัยชนะของปู่ตน โดยสร้างแบบโรมันทรงโค้ง 
ประดับด้วยเสาสไตล์โรมันยุดเรเนอซองส์ แน่นอนว่าการสร้างพระราชวัง
แบบโรมันคาทอลิคในพระราชวังเก่าของมุสลิมถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
ของหนึ่งศาสนาที่เรารู้กัน โดยต้องรักษาเอกลักษณ์ของมุสลิมไว้ด้วยเพื่อให้
คนรุ่นหลังที่มาเห็นมาชมพูดต่อๆ กันไปเช่นนี้เอง

แต่จุดเด่นของพระราชวังก็ย่อมอยู่ในบริเวณพระราชวังซิคะ ตัวพระราชวัง
นาสริด (Nasrid Palaces) แสดงความยิ่งใหญ่อลังการของยุคทองของ 
แขกมัวร์ ด้วยความวิจิตรในอดีตที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุโรป หรือในโลก 
ก็ว่าได้ พระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยวัสดุธรรมดาๆ สามชนิดคือ อิฐ ไม้ และ 
ดินเหนียว ที่มีน�้าหนักเบา แตกหักง่าย ใช้ลวดลายซ�้าไปมาเพื่อแสดงอ�านาจ
ที่ไม่รู้จักจบของพระอัลเลาะห์ มีการใช้ตัวอักษรอาหรับและรูปร่างบางเรียว
ของตัวอักษรกุรอาน (Koran) โบราณเพื่อฉลองพระราชอ�านาจของสุลต่าน
และพระราชวังอันเกรียงไกรด้วย แต่ในความสวยงามที่ดูเหมือนสมบูรณ์
แบบเหล่านี้ ช่างได้ซ่อนช่องว่าง หรือลวดลายที่ผิดแปลกไปตามมุมต่างๆ  
เพราะกฎของศาสนาอิสลามที่ห้ามไม่ให้คนฝันอยากที่จะท�าสิ่งสมบูรณ์แบบ
ขึ้น เพราะถือเป็นการเลียนแบบพระเจ้า และให้คนตระหนักถึงความเป็น
มนุษย์ตัวเล็กๆ ซึ่งการเลือกใช้วัสดุราคาถูกดังกล่าวทั้งๆ ที่เป็นการก่อสร้าง
พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในศาสนานี้

• สามารถเดินทางไปกรานาด้าได้โดยรถไฟของสเปน ทางที่ดีคือ
ซื้อตั๋วรถไฟแบบเหมารวมของ Rail Europe ที่ขึ้นได้หลายเที่ยว 
แวะได้หลายเมืองในยุโรปที่นักท่องเที่ยวอย่างเราซื้อล่วงหน้า
ได้ในราคาถูกกว่าไปซื้อที่โน่นมาก สอบถามข้อมูลที่แผนก 
Rail Europe ที่ Diethelm Travel โทร. 0 2660 7067-69 
หรือ 0  660 7063 หรือ raileurope@th.diethelmtravel.com 
หรือ www.raileurope.fr
• หากเป็นคนชอบให้มคีนจดัการการเทีย่วให้เสรจ็สรรพ ขอแนะน�า 
Insight Vacations เป็นบริษัททัวร์ในประเทศอังกฤษที่จัดทัวร์
มีระดับในมาดริดและประเทศอื่นๆ ในคาบสมุทรไอบีเรีย 
ดูโปรแกรมทัวร์ได้ที่ www.insightvacations.com/world 
และติดต่อ SEA Tours ที่ โทร.  0 2216 5783-93

ในกรานาด้ามีโรงแรมสวยน่าพักหลายแห่ง 

ที่เราขอแนะน�าคือ 

• Hospes Palacio de Los Patos ตัวตึกสวยแบบอาคารสมัย
ศตวรรษที่ 19 ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา เรียบ โก้ 
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้ง
• Room Mate Migueletes เป็นแมนชั่นสมัยศตวรรษที่ 17 
ปรับปรุงเป็นที่พักล่าสุดเมื่อราว 5 ปีก่อน มีทั้งหมด 25 ห้อง 
สวยคลาสสิก และมีสนามสไตล์แอนดาลูเชียให้ชม ตั้งอยู่ในเขต
เมืองเก่าที่ห้ามยานพาหนะทั่วไปวิ่ง
• Hotel Saray สวยเรียบในแบบร่วมสมัย และสนนราคาที่พัก
ไม่สูงจนเกินไป ตั้งอยู่ใกล้พระราชวัง และใกล้ใจกลางเมือง

พระราชวังนาสริดนี้แบ่งเป็นสามส่วนคือ Palacio de Mexuar ที่บรรดา
สุลต่านท�างานและพิพากษาคดีความต่างๆ Palacio de Comares หรือ 
Serallo ห้องรับรองเอกอักคราชทูตหรือแขกส�าคัญ (โปรดมองดูเพดานของ
ห้องนี้นะคะ เพราะตกแต่งอย่างวิจิตร คนอิสลามโบราณมักนั่งนอนเล่นที่พื้น 
ดังนั้นการมองเพดานสวยๆ จึงเป็นกิจกรรมนิยมอย่างหนึ่งค่ะ) และ Palacio 
de Leones หรือ ฮาเรม ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่อาศัยของสุลต่านและครอบครัว  
ซึ่งแม้เป็นพระราชวัง แต่การจัดวางรูปแบบก็เหมือนกับบ้านชาวมุสลิม
ธรรมดาคือ ด้านหน้ามักเรียบง่ายเพื่อปิดบังความมั่งคั่งของตนไว้ภายใน แขก
มาบ้านจะเห็นแต่ความเรียบง่ายนี้ แต่หากเป็นแขกหรือญาติสนิท ก็จะได้รับ
อนุญาติให้เข้าไปในส่วนที่สองที่จะตกแต่งอลังการงานสร้างเท่าไหร่ก็ได้  
ถือเป็นความสุขส่วนตัว ดังนั้นในพระราชวังแห่งนี้ ส่วนที่อลังการที่สุดก็คือ
ส่วน Palacio de Comares นั่นเอง

ออกจากพระราชวังนาสริด ก็จะเดินผ่านส่วนบ้านพักข้าราชการ (Partal) 
เชื่อมต่อไปยัง Generalife พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ที่ใช้พระราชวัง 
อัลฮัมบราเป็นที่ท�างาน และที่ Generalife ที่มีสวนสวยงาม ปลูกต้นไม้ทานได้ 
ผักหญ้า เป็นสวนพักผ่อนส่วนตัว ตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะได้
มาชมในพระราชวังแห่งนี้ แต่ความน่ารักของสถานที่ มีทั้งสระน�้า มุมน�้าพุ 
ความครึ้มของต้นไม้ ก็ท�าให้จุดนี้เป็นจุดนั่งพักที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ ่
มาแวะทานขนมก่อนออกไปเผชิญโลกแห่งความจริงด้านนอกของเมือง 
กรานาด้าอีกครั้ง 

แต่เมืองนี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่พระราชวังอัลฮัมบรานะคะ ส่วนกลางใจเมือง 
(Centro) โบสถ์หลักของเมือง “Catedral & Capilla Real” ที่มีโบสถ์หลวง 
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• ค่าเข้าพระราชวังอัลฮัมบรา คนละ 12 ยูโร เปิดทุกวัน 
หน้าหนาว (15 ตุลาคม-14 มีนาคม) 8.00-14.00, 14.00-20.00 
รอบกลางคืนเปิดไฟ อังคาร-เสาร์ 22.00-23.30 น. หน้าร้อน 
(15 มีนาคม-14 ตุลาคม) 8.00-17.00 รอบกลางคืนเปิดไฟ 
ศุกร์-เสาร์ 19.30-20.30 น. *โปรดดูเวลาเข้าพระราชวังนาสริด
ที่พิมพ์ที่หน้าตั๋วและเข้าตามเวลาก�าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ที่ www.alhambra-tickets.es เสียค่าจองเพิ่ม
คนละ 1 ยูโร รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชวังอัลฮัมบรา 
www.alhambra-patronato.es
• โบสถ์ “Catedral & Capilla Real” เปิดทุกวัน หน้าหนาว 
จันทร์-ศุกร์ 10.45-13.30 น., 16.00-19.30 น. อาทิตย์ และวันหยุด
อื่นๆ 16.00-19.30 น. หน้าร้อนปิด 20.00 น. ค่าเข้าคนละ 3.50 ยูโร 
หากต้องการดู Royal Chapel อันเป็นสุสานหลวงของพระนาง
อิซาเบลและสามี ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างโบสถ์ เสียค่าเข้าเพิ่มอีก 3.50 ยูโร
• นอกจากหยุดยาวช่วงกลางวันระหว่าง 14.00-17.30 น. แล้ว 
สเปนยังมีวันหยุดอื่นๆ อีกมากมายที่ร้านค้าจะปิดยาวเลย เช่น
วันจันทร์-อังคาร มักเป็นวันหยุดของพิพิธภัณฑ์ในยุโรป ดังนั้น
ควรตรวจสอบและวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อจะได้ไม่พลาดของดี 
และวันส�าคัญทางศาสนา เช่นเทศกาลอีสเตอร์ ร้านอาหาร 
อันนี้มีปัญหามากส�าหรับคนที่เดินเล่นแล้วเกิดหิวขึ้นมาตอนบ่าย 
เพราะจะหาอะไรกินไม่ได้เลย ร้านอาหารที่สเปนเปิดขายกลางวัน 
เวลา 13.30 ถึงประมาณ 16.00 น. แล้วปิดยาว จะเปิดขายอีกที
ตอนเย็นประมาณ 19.30-20.00 น. ยาวไปจนถึงตีสามตีสี่ 
ซึ่งการทานอาหารดึกเป็นวัฒนธรรมของสเปน จนมีการพูดว่า 
Late Dinner ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากห่วงยางรอบเอวของคนที่นี่ 

(Capilla Real = Royal Chapel) ของกษัตริย์แห่งคาทอลิคที่ตีเมืองกรานาด้า
ได้ในปี 1492 ที่กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้น พระนางอิสซาเบลแห่งคาสติลล่า 
(Isabel of Castilla) สั่งให้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นก่อนสวรรค์คตในปี 1504 
เพราะต้องการฝังร่างของตนและสวามีที่เมืองกรานาด้าอันเป็นเมือง
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของชาวคริสต์ต่อชาวมุสลิม และเป็นโบสถ์รูปแบบ
โกธิคตอนปลายที่งดงามและสมบูรณ์แบบและอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของ
สเปน ด้านในเน้นใช้สีขาวและสีทองเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงความหรูหรา
ฟู่ฟ่าเนื่องจากเป็นโบสถ์ของกษัตริย์ เดินไปเที่ยวได้สบายๆ เพราะโบสถ์อยู่
กลางใจเมืองและคนไม่เยอะ

ตอนใต้ของสเปนขึ้นชื่อเรื่องอาหารแบบทาปาส ขนมที่หวานสุดๆ และ
เวลาทานข้าวเย็นที่ทานจนมืดเรื่อยไปถึงเช้าวันใหม่ หากได้พักย่านเซ็นโทร
แล้วการท่องเมืองด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอนค่ะ เพราะข้างๆ 
โบสถ์หลักนั้นก็รายล้อมไปตรอกซอกซอยเล็กๆ ที่ลัดเลาะผ่านพลาซ่าต่างๆ  
ที่มีร้านค้า ขายของที่ระลึก อาหารทานง่ายๆ ส่วนมากมีเมนูแปะไว้ให้เลือก
ก่อน ด้านข้างโบสถ์มีร้านขายเครื่องเทศ สมุนไพร ร้านขายมีด และของมีคม
ต่างๆ เพราะสเปนขึ้นชื่อเรื่องเหล็กค่ะ สามารถซื้อกรรไกรท�าอาหารขนาด
ใหญ่ท�าด้วยเหล็กแข็งแรงได้ย่านนี้

หรือหากอยากเดินชมเมือง สามารถเริ่มเดินเลียบแม่น�้าดาโร่ (Darro)  
ที่มีสวนสวยขนาบข้างบางระยะ หากอากาศดี สามารถลงไปนั่งผึ่งแดดได ้
ตรงพื้นที่ริมแม่น�้าเลย และเดินเรื่อยเลียบแม่น�้าขึ้นไปทางเหนือของเมือง  
ไปย่าน Albaicin ที่เคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยเก่าของชาวมุสลิมที่ร�่ารวย 
ในเมืองนี้ ชื่อย่านตั้งตามชาวมุสลิมแห่ง Baeza ที่ถูกชาวคริสต์ขับไล่ออกไป 
และชาวคริสต์เข้ามาอยู่อาศัย เปลี่ยนแปลงมัสยิดทั้งหลายที่มีมากมาย 
ในย่านนั้นให้เป็นโบสถ์ เดินชมเมืองย่านนี้ให้สังเกตดูบ้านพร้อมสวนสวย
แบบเก่า โรงอาบน�้า (ฮามัม) เก่า ในทางเดินแคบๆ ของเมืองเก่า ที่นี่เป็น
มรดกโลกอีกแห่งของเมืองนี้ค่ะ 
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