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THE SCENT  
OF SEVILLE 

มนตรเ์สนห่เ์มอืงเกา่
ชือ่เสยีงของเมอืงเกา่ในแควน้แอนดาลเูซยีของ
ประเทศสเปนแหง่นีไ้มเ่พยีงแตห่อมขจรขจาย
ไปดว้ยกลิน่ดอกสม้เซวลิทีก่รุน่ไปทัง้เมอืง
ในชว่งตน้ฤดใูบไมผ้ลิแตด่ว้ยความเปน็
เมอืงเกา่ของแขกมวัรจ์งึยงัคงเอกลกัษณ์
อนังดงามไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นทำใหเ้มอืงนี้
โดดเดน่เปน็พเิศษสำหรบัผูม้าเยอืน

การเดินทางไปยังแคว้นแอนดาลเูซียของสเปนมัก


เร่ิมด้วยการลุ่มหลงเร่ืองในอดีต
แต่การเลือกฤดกูาลท่ี
เหมาะสมสำหรับการเดินทางไปเมืองน้ีจะเป็นส่ิงสำคัญ
สำหรับผูท่ี้ต้องการร่ืนรมย์กับกล่ินหอมอันพิเศษของส้ม



เซวิล
หรือ
Bitter
Orange
ท่ีออกดอกเพียงปีละคร้ังคือประมาณ


กลางเดือนมีนาคมเท่าน้ัน


ส้มเซวิลเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของเมืองเก่าตอนใต้แห่งน้ีท่ีเรียก
รวมๆกันว่าแอนดาลเูซีย
ส้มน้ีมีประวัติยาวนานพอๆกับสถาปัตย-
กรรมเล่ืองช่ือของท่ีน่ี
ต้นส้มท่ีปลกูเป็นแนวท่ัวท้องถนนของเมืองน้ี
ออกดอกเป็นสีขาวโพลนในเดือนมีนาคม
ทำให้บรรยากาศของเมือง
เปล่ียนไป
แสงแดดเร่ือๆและอุณหภมิูท่ีกำลังเย็นสบายทำให้การ


เดินเท้าเท่ียวลัดเลาะตามเมืองเก่าเป็นเร่ืองสนุก
และการแวะพักด่ืม
กาแฟและขนมนมเนยยามบ่ายยังเป็นวิธีการเติมพลังก่อนกลับไป

งีบยาวเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยยามค่ำคืนพร้อมกับ
จังหวะของระบำฟลาเมงโก้ท่ีข้ึนช่ือของย่านน้ีได้เป็นอย่างดี




แควน้แอนดาลูเซยี  

เป็นแคว้นตอนใต้ของสเปนท่ีเคยเป็นดินแดนของแขกมัวร์เม่ือ


พันกว่าปีก่อน
โดยเฉพาะเมืองเซวิลท่ียังคงมีร่องรอยของความเป็นอยู่
และสถาปัตยกรรมของแขกมัวร์
แม้แอนดาลเูซียน้ีจะมีประวัติว่ามีผู้คน

อาศัยมานานหลายพันปีแล้ว
แต่ประวัติศาสตร์ท่ียังพอหลงเหลือให้
พวกเราเห็นและช่ืนชมได้มักเร่ิมต้นก่อนและหลังคริสต์ศักราชเล็กน้อย

โดยเร่ิมมีความโดดเด่นเม่ือแขกมัวร์เข้ามาบุกยึดได้ในปี
ค.ศ.
711

(“แขกมัวร์”
ก็คือคำเรียกรวมๆของคนท้องถ่ินจากแอฟริกาเหนือท่ี
อยู่ฝ่ังตรงข้ามคาบสมุทรไอบีเรีย)
ซ่ึงทำให้พ้ืนท่ีของสเปนตรงน้ี
(และ
พ้ืนท่ีอ่ืนๆในคาบสมุทร)
เป็นของแขกมัวร์ต้ังแต่ปี
ค.ศ.
711-1492)






 ลานหนา้มหาวหิารเซวลิ 
ยอดสงูดา้นหลงัคอื 
หอระฆงัจริลัดา้ 
ขวา : ความงดงาม 
ของทอ้งพระโรงใน
พระราชวงัอลัคาซาร ์ 
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THE SCENT  
OF SEVILLE 

มหาวหิารเซวลิ
(The Seville Cathedral)
จุดเด่นของโบสถ์


กลางเมืองแห่งน้ีคือความใหญ่
ความเก่า
และหอระฆังสงูท่ีช่ือจิรัลด้า

(Giralda)
อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
มหาวิหารเซวิลขนาดใหญ่
มหึมาแห่งน้ีสร้างจากมัสยิดเก่าของแขกมัวร์
เป็นตัวอย่างการผสม-
ผสานวัฒนธรรมของชาวมุสลิมและชาวคริสต์
ทางเข้าโบสถ์เป็น
ลานต้นส้มเซวิล
เป็นลานโบราณท่ีมีท่ีชำระล้างร่างกายสำหรับ


ชาวมุสลิมก่อนเข้าไปในมัสยิด
กำแพงรอบด้านของลานน้ีเป็น


ของเก่าแก่สมัยแขกมัวร์



โบสถ์ของคาทอลิกจะคล้ายกันตรงท่ีจะมีแท่นบชูากลางท่ีใครๆก็
สามารถมาสวดได้
และด้านข้างก็จะเป็นห้องสวดมนต์เล็กๆเรียงกัน
ตามด้านยาวของโบสถ์
ตรงกลางจะมีเปียโนยักษ์
หรือออร์แกนลมท่ี
ใหญ่โตมโหฬารมาก
หากเป็นคนชอบดภูาพวาดแนะนำให้ดท่ีูห้อง
สวดมนต์ช่ือ
Sacristia
de
los
Calices
ท่ีมีผลงานของโกย่า
(Goya)
ช่ือ

Saints
Justa
and
Refina
อยู
่และยังมีจุดเด่นอ่ืนๆของโบสถ์
เช่น

แท่นบชูาหลัก
(Capilla
Mayor)
ทำด้วยไม้แกะสลักลงทองซ่ึงแสดง
ฉากสำคัญในพระคัมภีร์ได้อย่างสวยวิจิตร
เป็นความมหัศจรรย์อย่าง
หน่ึงของโลกศาสนาคริสต์
สร้างข้ึนในปี
ค.ศ.
1482
แท่นออร์แกนยักษ์

ท่ีอยูต่รงข้ามแท่นบชูาท่ีอลังการงานสร้างพอกัน
และท่ีฝังศของ


คริสโตเฟอร์
โคลัมบัสท่ีอยูด้่านขวาของแท่นบชูา
ซ่ึงเช่ือกันว่า


เขาถกูฝังอยูท่ี่น่ีหลังจากเสียชีวิตในปี
ค.ศ.
1506



หอจริลัดา้เป็นหอสุเหร่าโบราณสมัยปี
ค.ศ.
1198
ท่ีชาวมัวร์
สร้างข้ึนในรปูแบบเดียวกันกับหอสุเหร่าในเมืองราบัตและมาร์ราเกชใน

ประเทศโมร็อกโก
เม่ือชาวคริสต์ยึดครองเมืองน้ีได้ก็ส่ังสร้างข้ึนมาใหม่
โดยใช้โครงสร้างเดิม
แต่เปล่ียนสัญลักษณ์บนยอดท่ีเป็นทรงกลมของ
อิสลามให้เป็นทรงแหลมและติดด้วยกังหันช้ีทิศทางลม
หอน้ีสงู
93
เมตร


 
พระราชวงัอลัคาซาร
์(The Alcazar)



ตรงข้ามกับโบสถ์เซวิลก็คือ
พระราชวังอัลคาซาร์
(The
Alcazar)

อันเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์เพโดรท่ี
1
(Pedro
I
The
Cruel)
เป็น
ตัวอย่างสถาปัตยกรรมของแขกมัวร์ท่ีดีท่ีสุดในสเปนรองมาจาก
พระราชวังอัลฮัมบราอันย่ิงใหญ่แห่งเมืองกรานาด้า
ลวดลายปนูป้ัน
อันวิจิตรแปลกตา
การปกูระเบ้ืองช้ินเล็กช้ินน้อยหลากสีบนกำแพง

เพดานทรงโค้ง
สระน้ำกลางสนาม
และน้ำพุ
เป็นของแปลกตา
สำหรับนักท่องยุโรปทุกคน



พระราชวังแห่งน้ีก็มีรปูแบบมาตรฐานของพระราชวังมุสลิม
แบ่ง
เป็นส่วนนอก
ส่วนใน
เป็นห้องๆให้เราเดินชมได้
ห้องท่ีอลังการท่ีสุด
เห็นจะเป็น
Salon
de
Embajadores
หอรับเอกอัครราชทตู
ท่ีเด่นเร่ือง

THE RECONQUISTA 
มาเท่ียวสเปน
ไกด์หลายคนจะพูดเหมือนกันว่าก็คือการรับรู้

เร่ืองราวของการยึดคืน
(The
Reconquista)
ซ่ึงหมายถึงการยึดดินแดน

คืนมาจากแขกมัวร์และการยกเลิกศาสนาอิสลาม
ยิว
และบังคับให้
ผู้คนหันมานับถือศาสนาคริสต์
ช่วงปี
ค.ศ.
1213-1492
กองทัพสเปน
ชาวคริสต์ร่วมมือกันท้ังฝร่ังเศส
อังกฤษ
ค่อยๆตีเมืองจากแขกมัวร์
จากภาคเหนือจนร่นถอยลงมาทางใต้เร่ือยๆ
จนเมืองสุดท้ายท่ีตีได้


ก็คือเมืองกรานาด้า
ท่ีราชวงศ์นาสดริด
(Nasdrid)
เป็นราชวงศ์แขก-
มัวร์สุดท้ายท่ีปกครองพ้ืนดินในยุโรป
และพระราชวังอัลฮัมบราท่ี
เป็นพระราชวังแขกมัวร์อันสวยวิจิตรเป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรม
มุสลิมท่ีชาวสเปนยังคงใช้หากินจากการท่องเท่ียวจนถึงปัจจุบัน




เมอืงเกา่เซวลิ 

เซวิลหรือเซบิย่า
เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรมัวร์ในสมัย
แรกๆของการปกครอง
และเป็นเมืองท่ีสำคัญท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดสมัย

ท่ีสเปนยึดครองทวีปอเมริกา
ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือคริสโตเฟอร์
โคลัมบัส


ค้นพบทวีปอเมริกาในปี
ค.ศ.
1492
ทำให้สเปนสามารถยึดทวีป


อเมริกาได้ท้ังหมด
มีการค้าขายทาส
ขุดทอง
จนถึงต้นศตวรรษท่ี
19

ท่ีมีสงครามอิสรภาพท่ีคนอเมริกันสามารถต่อสู้เพ่ือยึดดินแดนของ
ตัวเองกลับมาได้
ทำให้พ้ืนท่ีของสเปนในทวีปน้ีเหลือเพียงคิวบา

และเปอร์โตริโก้เท่าน้ัน


จุดเด่นของเมืองย่อมจะเป็นท่ีไหนไม่ได้นอกจากเขตเมืองเก่าท่ี
แบ่งออกคร่าวๆได้
3-4
ย่านอันท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ซ่ึง
แสดงออกถึงการผสมผสานของแขกมัวร์และคริสตจักรได้เป็นอย่างดี

ใช้เวลาประมาณ
2
วันก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเดินเล่นละเลียด
เมืองน้ี
โดยสถานท่ีใหญ่ๆท่ีไม่ควรพลาดมีสองแห่งได้แก่






2 

1 

4 3 

5 

6 7 

 1 ลวดลายตกึเกา่โบราณใน
ยา่นซานตาครซูของเมอืง 
2 บรรยากาศซอยแคบๆ  
อนัเปน็เอกลกัษณห์นึง่ของ
ยา่นซานตาครซู ปจัจบุนัคอื
แหลง่นัง่เลน่ กนิอาหาร 
3 อารมณข์นัของการแตง่
หนา้บา้นทีซ่านตาครซู 
4 ตน้สม้เซวลิ (Bitter 
Orange) ทีก่ำลงัออกดอก
และผลทีล่านมหาวหิารเซวลิ 
5 ลวดลายแสนวจิติรของ  
แทน่ออรแ์กนยกัษใ์นมหา-
วหิาร สญัลกัษณข์องความ 
อูฟู้ข่องทีน่ีใ่นอดตี 
6 “หอทอง” (Torre del Oro) 
สมยัศตวรรษที ่13 รมิแมน่ำ้
เซวลิ ทีอ่ดตีคอืหอเตอืนภยั 
7 ปา้ยรา้นทาปาสทีม่ี
มากมายในเซวลิ 



การตกแต่งท่ีวิจิตรกว่าปกติ
อย่าลืมแหงนหน้ามองโดมด้านบนเม่ือ
เข้าห้องมา
จะเห็นโดมเคลือบทอง
แดง
เขียว
ฟ้า
และประดับด้วย
ลายหินย้อยด้านข้างท่ีแต่งได้หยดย้อยสวยงามมาก


ขาออกจากพระราชวังจะเห็นสระน้ำในสวนสวยท่ีเคยเป็นท่ีน่ัง
พักผ่อนของกษัตริย์
พระราชวงศ์
และผูติ้ดตาม
ท่ีน่ีเราจะเห็นศิลปะ

มัวร์ผสมผสานกับอิทธิพลอิตาเลียน
เพราะมีน้ำพุ
สายธารน้ำ
และ
ลายปนูป้ันต่างๆ
สระน้ีร่มเย็นสบาย
สามารถน่ังเล่นดเูป็ด
ห่าน
หงส์
ได้ก่อนเดินออกมาในเมืองอีกคร้ัง
สวนท่ีอยูใ่นพระราชวังอัลคาซาร์น้ี

ว่ากันว่าเป็นสวนท่ีสวยงามสมบรูณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสเปนอีกด้วย

 
เดนิเลน่ยา่นซานตาครูซ
(Barrio de Santa Cruz)


ซานตาครซูเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยของชาวยิวสมัยก่อน
ปัจจุบัน


เป็นแหล่งเดินเล่น
หาข้าวกิน
หรือน่ังพักผ่อนจิบเคร่ืองด่ืมยามเม่ือย

ขอเตือนว่าแม้เซวิลจะเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่เป็นอันดับต้นๆของ
สเปน
แต่ร้านค้า
ร้านอาหารท้ังหลายยังพักผ่อนตอนบ่ายหลายช่ัวโมง

เหมือนเดิม
ดังน้ันหากกินอาหารเท่ียงไม่ทันบ่ายโมงก็จะต้องรออีกที
อย่างน้อย
18.30
น.
ร้านถึงจะเร่ิมเปิดอีกคร้ัง
นอกจากเป็นย่านร้าน
อาหารแล้ว
ย่านซานตาครซูน้ีก็ยังเป็นย่านช็อปป้ิงท่ีข้ึนช่ือ
เช่น
ของ
ท่ีระลึกของเมืองและน้ำหอมประจำเมืองท่ีทำจากส้มเซวิลน่ันเอง




 

ดูระบำฟลาเมงโก ้

การแสดงประจำแคว้นแอนดาลเูซีย
เป็นระบำอารมณ์สดกล่ัน
ออกมาจากใจในจังหวะพิเศษท่ีต้องใช้สมาธิสงู
และห้ามคนดตูบมือ
ตามเพราะจะทำให้เขาเสียจังหวะได้
ปัจจุบันเป็นหน่ึงในโปรแกรมทัวร์

ประจำของแอนดาลเูซีย
ส่วนมากขายพร้อมอาหารเย็นด้วย
ราคาเร่ิมท่ี

ประมาณคนละ
30
ยูโร





การชนววั
(Bullfighting)



การแสดงโบราณสำหรับคนใจแข็ง
วัวกระทิงจะถกูเล้ียงในฟาร์ม


ให้นักธุรกิจชนวัวประมูลเพ่ือนำไปแสดงโดยมี
4
ยก
ฆ่าวัวท้ังหมด



6
ตัว
มาทาดอร์
(Matador)
เปรียบเหมือนนักแสดง
การชนวัวน้ีเป็น
ธุรกิจใหญ่มากในสเปน
มีการถ่ายทอดสด
ซ่ึงบางคร้ังเราจะเห็นว่า
วัวมันเจ็บปวดมากจากการถกูแทงหลายคร้ังจนมันหมอบรอให้ฆ่ามัน

ไปเสีย
ในขณะท่ีมาทาดอร์ก็จะเต้น
ร่ายรำ
ราวกับเป็นพระเอก



สรินิทร ์วงศพ์านชิ 

 8 ฟา้ใสๆในเดอืนมนีาคมของ
เซวลิ รา้นคา้มกัเปดิสายๆ 
9 ทวัรร์ถมา้รอบเมอืงเปน็ทีน่ยิม 
ของบางคน ยกเวน้คนรกัสตัว์ 
10 สวนสไตลอ์ติาลทีีม่ปีรากฏใน 
พระราชวงัอลัคาซาร ์หนึง่ใน 
การผสมผสานระหวา่งครสิต์
และมสุลมิ 

THE SCENT  
OF SEVILLE 

8 

9 

10 

  มหาวหิารเซวลิ คา่เขา้ 7.50 ยโูร  
(เดก็อายตุำ่กวา่ 16 ปเีข้าฟรี) เปดิทุกวนั 
ตัง้แตเ่วลา 11.00-17.00 น. วนัอาทติย์
ตัง้แตเ่วลา 14.30-18.00 น. พธิมีซิซา
วนัอาทติยเ์วลา 8.30, 10.00, 12.00, 
13.00, 17.00 และ 18.00 น. 
  หอจริลัดา้ คา่เขา้ 7.50 ยโูร (เดก็  

อายตุำ่กวา่ 16 ปเีขา้ฟร)ี เปดิทกุวนั  
ตัง้แตเ่วลา 11.00-17.00 น. วนัอาทติย ์
ตัง้แตเ่วลา 14.30-18.00 น.  
  พระราชวงัอลัคาซาร ์คา่เขา้ 7.50 ยโูร 

เปดิวนัองัคาร-วนัเสาร ์ตัง้แตเ่วลา 9.30- 
17.00 น. (หนา้หนาวเดอืนตลุาคม-
มนีาคม) หรอื 19.00 น. (หนา้รอ้นเดอืน 
เมษายน-กนัยายน) วนัอาทติยแ์ละวนั
หยดุราชการ ตัง้แตเ่วลา 9.30-17.00 น. 
  รถไฟ Rail Europe ทีม่บีรกิารตัว๋

รถไฟชดุสำหรบันกัเดนิทางโดยเฉพาะ 
ราคายอ่มเยาและทำใหส้ามารถเทีย่วได ้
จใุจ รายละเอยีดประเภทของตัว๋ 
www.raileurope.fr หรอื Diethelm Travel 
โทร. 0-2660-7067-9 หรอื 0-2660-7063 

TRAVEL TIPS 


