


บอกกล่าวเล่าขาน



ผมวางแผนการเดินทางในครั้งนี้ 

มาแล้วเป็นปี แต่เตรียมตัวจริงๆ 

แค่เดือนเดียว

 เริ่มจากการศึกษาหา 

ข้อมูลของเมืองต่างๆ ที่อยู ่ใน 

ความสนใจ ซึ่งมีทั้งเมืองที่เคย 

อยู่ในโปรแกรมการเดินทางของ 

บริษัททัวร ์ต ่างๆ และเมืองที ่

ไม่เคยมีทัวร์ไหนจัดเลย ทั้งที่ 

บางเมืองอยู่บนเส้นทางการท�า 

ทวัร์แท้ๆ แต่ไม่มเีวลาแวะจงึได้แต่ 

วิ่งผ่าน จากน้ันก็วางเส้นทางที ่

คิดว่าสะดวกที่สุดในการเดินทาง 

โดยเทียบเคียงกับตารางรถไฟ 

ในสเปน จากเมอืงนีจ้ะไปเมอืงไหน  

มีรถไฟวิ่งหรือเปล่า

 เพราะรถไฟไม่ได้ผ่าน 

ทุกเมือง บางเมืองมีสถานี มีราง 

แต่รถไฟไม่จอดแวะ
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 พอรู้แน่นอนแล้วว่าเมืองท่ีอยากไปน้ันอยู่บนเส้นทางรถไฟ 

ไปได้แน่นอน แล้วกม็าก�าหนดจดุแวะพกั เมอืงไหนเทีย่วด้วยพกัค้างคนื 

ด้วย เมืองไหนเที่ยวแล้วไปต่อโดยไม่ต้องนอนพัก อันน้ีต้องชัดเจน 

ทุกเมือง ซึ่งจ�าเป็นต้องรู้ตารางเวลาของรถไฟท้ังวันท่ีมาถึงและวันท่ี 

จะเดินทางต่อของแต่ละเมืองเสียก่อน โดยผมเข้าไปเช็กในเว็บไซต์  

www.eurail.com และเช็กละเอียดอีกรอบหนึ่งส�าหรับรถไฟในสเปน 

ที่ www.renfe.com ซึ่งโครงข่ายการรถไฟของสเปนก็คือรถไฟเร็นเฟ 

(Renfe) นั่นเอง

 ในแต่ละเมืองที่จะแวะพัก ส่วนใหญ่ผมจะจองโรงแรมไป 

ล่วงหน้าเพือ่จะได้ไม่เสยีเวลาเดินหาทีพ่กั จองทางอนิเทอร์เนต็นีแ่หละ 

สะดวกดี โดยเข้าไปที่ www.hostels.com อันนี้เป็นประเภทโรงแรม 

เล็กๆ กับหอพักนะครับ ไม่จ�าเป็นต้องพักโรงแรมระดับส่ีห้าดาวให้ 

เปลืองงบประมาณ เพราะในความเป็นจริงแล้วโรงแรมเล็กๆ แบบนี ้

กส็ะอาด ดพีอแล้วส�าหรบัการเทีย่วแบบนกัเดนิทางทีท่ะลุทะลวง ซึง่วนัๆ  

ก็ต้องออกตะลอนตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งเดินลากขากลับมานอน 

ตอนใกล้จะหมดแรงอยู่แล้ว เอาเงินในกระเป๋าตุนไว้ซื้อของดีๆ กิน 

เป็นการชดเชยดีกว่า

 แต่ก็มีบางวันหรือบางเมืองที่ไม่ได้จองโรงแรมเหมือนกัน  

อยากจะลองดูเท่านั้นแหละว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนถ้าจะเดินดุ่ม 

เข้าไปแบบไม่ได้จอง ซึ่งก็เป็นบางเมืองที่ไม่แน่ใจว่าจะนอนค้างคืน 

หรือเปล่า โดยเฉพาะเมืองท่ีไม่สามารถตรวจสอบตารางเวลารถไฟ 

ได้ล่วงหน้า แต่ผมมารู ้ภายหลังว่าจองไปล่วงหน้าดีกว่า เพราะ 
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มันหาโรงแรมยากและเสียเวลามาก ย่ิงถ้าไปเจอเมืองที่ก�าลังมีงาน 

เทศกาลอะไรสักอย่างนะ ไม่ต้องเดินหาโรงแรมให้เมื่อยตุ้มหรอก  

ถึงหาได้ก็ราคาแพงอย่างน่าเกลียด แล้วแต่เขาจะโขกสับเอาตามใจ  

นี่หมายความว่าการฉวยโอกาสขึ้นราคาโรงแรมและบริการนั้นไม่ได ้

มีแต่ในสยามเมืองยิ้ม (ยาก) เท่านั้น มันเป็นไปทุกที่ที่มีมนุษย์ไม่ว่าจะ 

ตาด�า ตาขาว ตาน�้าข้าวน�้าค้างท่ีกระหายอยากในผลก�าไรอย่างไม่มี 

ที่สิ้นสุด เป็นเหมือนกันไปหมดท้ังๆ ที่ต้นทุนก็เท่าเดิม เร่ืองนี้ผมว่า 

ปล่อยมันไปเถอะครบั ในเมือ่เราท�าอะไรไม่ได้ อย่าไปเครยีดกบัมนัเลย 

เดีย๋วเทีย่วไม่สนกุ ทีท่�าได้กค็อืหลกีเลีย่งปัญหาด้วยการจองไปล่วงหน้า 

นี่แหละครับแน่นอนที่สุด อย่าลืมตรวจตราเงื่อนไขการเข้าพักของ 

โรงแรมแต่ละทีใ่ห้ด ีเช่นช่วงเวลาส�าหรบัการเชก็อนิ บางทีท่�าน่าเกลยีด 

คือให้เช็กอินในช่วงบ่ายสี่โมงถึงสองทุ่มเท่านั้น เออ...เอากับมันสิ

 เมื่อรายละเอียดการเดินทางชัดเจนและลงตัวแล้ว ก็จองตั๋ว 

รถไฟและตั๋วเคร่ืองบินได้เลย ต๋ัวเคร่ืองบินผมจองการบินไทยซึ่งบิน 

เข้าและออกสเปนเพียงแห่งเดียว คือท่ีสนามบินมาดริด-บาราฆัส  

(Madrid-Barajas) ของเมืองมาดริดเท่านั้น แต่ถ้าเป็นสายการบิน 

เตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines) จะมีบินเข้าออกทั้งมาดริด  

บาร์เซโลนา หรือท่ีลิสบอนของโปรตุเกสก็สามารถบินเข้าออกได้  

ตัดสินใจเลือกเองตามสะดวกครับ ส่วนต๋ัวรถไฟก็ซื้อไปจากเมืองไทย 

ได้เลยที่บริษัทดีทแฮล์มทราเวล (Diethelm Travel)

 ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับ ต๋ัวรถไฟ และใบจองโรงแรมนี่ก็จะ 

เป็นเอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าที่จ�าเป็นต้องใช้ด้วย นอกเหนือ 
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หน้าตาตั๋วรถไฟในสเปน
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จากส�าเนาสมุดเงินฝากและเอกสารเกี่ยวกับการท�างาน ก็ไปย่ืนเอง 

สัมภาษณ์เองเลยครับ ไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน  

และน่าเชื่อถือ รับรองหน่ึงสัปดาห์หลังจากน้ันก็จะได้เห็นหน้าวีซ่า 

ของตัวเองแล้ว

 ส่วนการจัดเป้จัดกระเป๋าไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับว่า 

ตัวเองจ�าเป็นต้องใช้อะไรบ้าง ขออย่างเดียว อย่าบ้าหอบฟาง 

เท่านั้นก็พอ

 มีสิ่งที่ควรรู้คือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟ  

220 โวลต์จากบ้านเราน้ันเอาไปใช้ได้เลย ไม่ต้องแปลงกระแสไฟ  

เพียงแต่ต้องหาปล๊ักต่อแบบขากลมสองขาไปด้วยเท่านั้น คือในยุโรป 

ทุกประเทศเขาใช้ปล๊ักแบบสองขากลมเหมือนกันหมด ผิดกับของเรา 

ที่ส่วนใหญ่เป็นแบบสองขาแบน ส่วนน�้าประปาในสเปนดื่มได้อย่าง 

ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวจะเจอไอ้ร้อยขา ประหยัดค่าน�้าขวดไปได้เยอะ 

เพราะน�้าดื่มแบบบรรจุขวดท่ีน่ีก็ยังถือว่าแพง ถึงแม้ว่าในความ 

เป็นจริงจะถูกกว่าประเทศอื่นในยุโรปนิดหน่อยก็ตาม

 มีอีกอย่างหนึ่งคือ ตอนลงจากเครื่องแล้วจะผ่านเจ้าหน้าที ่

ตรวจคนเข้าเมือง จะต้องกรอกใบเข้าเมืองหรือ Immigration Forms  

ด้วย สเปนเป็นประเทศเดียวในกลุ่มเชงเก้นท่ีต้องกรอกแบบฟอร์ม 

เข้าเมือง ซ่ึงก็ไม่ยาก บนเคร่ืองเขามีแจกให้เขียนก่อนที่เครื่องจะถึง 

จดุหมายปลายทาง ควรจดัการให้เรยีบร้อยซะตัง้แต่อยูบ่นเครือ่งจะได้ 

ประหยดัเวลา การเข้าเมอืงกไ็ม่มอีะไรหยุมหยมิยุง่ยาก ใช้เวลาไม่นานก็ 

ผ่านไปรับกระเป๋าได้เลย



วันนี้ดีเดย์

01



สองทุ ่มเศษๆ ของคืนวันพุธ 

ปลายเดือนสิงหาคมคือวันดีเดย์ 

ของผม ซ่ึงเป็นวันดีแน่ๆ เพราะ 

สิ่งต่างๆ ที่ต้องจัดเตรียมก่อน 

การเดินทางนั้นเรียบร้อยลงตัว 

เป็นอย่างด ีไม่มวีนัไหนจะดไีปกว่า 

วันนี้อีกแล้ว การเดินทางตะลอน 

สเปนจึงเริ่มขึ้น ณ วันนี้

 ในความรู้สึกของผมมัน 

อู้ฟู่อลังการ ประมาณว่าเป็นวัน 

ดีเดย์ที่กองทัพของฝ่ายพันธมิตร 

ยกพลขึ้นบกที่ชายฝั ่งนอร์มังดี 

ของฝรัง่เศสเมือ่คราวสงครามโลก 

ครั้งที่ 2

 

สเปน ดินแดนที่ผมใฝ่ฝันว่า 
จะได้เที่ยวชมอย่างเข้าถึงจริงๆ สักครั้ง
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ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ

 ในขณะที่ใต้ฟ้าของกรุงเทพฯ แทบจะทุกตารางนิ้วเปียกช้ืน 

และชุ่มฉ�่าไปด้วยละอองไอของสายฝน ที่โปรยปรายลงมาอย่างไม ่

ขาดสายตั้งแต่ตอนเข้าไต้เข้าไฟ กิ่งไม้น้อยใหญ่ตรงลานหน้าบ้านต่าง 

ไหวเอนเป็นระลอกตามทิศทางของแรงลม ไฟถนนตรงท้ายซอยที ่

เก่าคร�่าเพียงดวงเดียวมีอาการเหมือนคนกลั้นหายใจ ติดๆ ดับๆ เป็น 

เวลาเดียวกับที่หนุ่มใหญ่วัยยังคึกยืนสงบนิ่งมองสายฝนอยู่ใต้ชายคา 

หน้าบ้าน เป้หลงัใบใหญ่ถกูแบกไว้อย่างกระชบั เขาถอนหายใจเฮอืกใหญ่ 

ก่อนก้าวเท้าฝ่าสายฝนเดินเลาะเลียบริมคลองท้ายซอยออกไปที่ถนน

 ฮือ...วันนี้วันดีจริงๆ...เขาพึมพ�าอยู่ในล�าคอ

 ยืนแบกเป้ตากฝนอยู่ประมาณ 15 นาที แต่หามีแท็กซี่ผ่าน 

มาไม่ นี่ละหนาเมืองฟ้าอมร ฝนตกทีไรเป็นได้เรื่องทุกที สุดท้ายต้อง 

อาศัยรถไฟใต้ดินแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งต้องเดินฝ่าสายฝนต่อไปอีก 

เกือบป้ายรถเมล์ และต้องเสียเวลาให้ยามเปิดเป้ค้นหาอาวุธและวัตถ ุ

ระเบิดอย่างละเอียดอยู่พักหน่ึง แม้หน้าตาท่าทางจะไม่มีแววของ 

ผู้ก่อการร้ายให้ระแวงสงสัยก็ตาม แต่นี่คือระเบียบของสังคมที่พึง 

ให้ความร่วมมือ หาควรฝ่าฝืนไม่

 ดีนะที่เดี๋ยวน้ีมีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ให้ต่อไปยังสนามบินได้ 

อย่างสะดวกรวดเรว็ ใช้เวลาเพยีง 30 นาทเีท่านัน้ เสยีดายแต่ว่าทางเดนิ 

จากสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรีไปยังสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน 

ตอนนัน้ยังไม่มใีครเข้ามาจดัการอะไรให้ดขีึน้ ผูโ้ดยสารต้องลากกระเป๋า 
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ข้ามถนนและทางรถไฟอย่างทุลักทุเล ไม่มีทางลาดทางเรียบเพื่อให ้

ลากกระเป๋าได้อย่างสะดวก มแีต่ทางเท้าขรขุระ ขึน้ๆ ลงๆ ป้ายบอกทาง 

ก็ไม่มี

รักการบินไทยเท่าฟ้า

 เที่ยวบิน TG948 ของการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าออก 

ตรงเวลาตอน 00.05 น. เป็นเครื่องแบบโบอิง 747-400 บินตรงสู่กรุง 

มาดริด ประเทศสเปน พอข้ึนน่ังบนเครื่องก็รู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกต่างๆ เป็นอย่างด ีผมชอบการบนิไทยอยูอ่ย่างหน่ึงคอืการ 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท�าได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอแล้วรอเล่า 

เหมือนสายการบินส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริการชาหรือกาแฟ 

ที่ควรจะเสิร์ฟพร้อมอาหารเช้า เขาท�าได้ทันใจดีมาก ในขณะที่ 

สายการบินอื่นน้ัน กินอาหารเช้าจนหมดถาดไปนานแล้ว ชากาแฟ 

ยังมาไม่ถึงเลย

 เทีย่วบนินีม้ผีูโ้ดยสารเตม็ล�า ส่วนใหญ่เป็นคนสเปนทีม่าเทีย่ว 

เมืองไทยแล้วเดินทางกลับบ้าน เห็นหลายคนเอารูปที่ถ่ายในสถานที ่

ท่องเที่ยวต่างๆ มาน่ังดูกันอย่างสนุก เห็นภาพไปเที่ยวหมู่บ้านควาย 

ก็มี ภาพประสบการณ์ท่ีได้ลองไถนา ด�านา เท่ียวสวนผักสวนผลไม้ 

เป็นที่ฮือฮาไม่เบา ประสบการณ์แปลกใหม่แบบนี้เป็นสิ่งที่คนต่างชาต ิ

ไม่เคยสัมผัสมาก่อน จึงสร้างความประทับใจได้ไม่น้อยทีเดียว
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 พอเครื่องตั้งล�าได้ไม่นาน บริการอันน่าประทับใจก็มาถึง 

อาหารมือ้ค�า่ประจ�าเทีย่วบนิในเวลาดึกสร้างความคกัคกึได้มาก เพราะ 

มีเมนูพิเศษที่ก�าลังโด่งดังไปทั่วโลกอย่างแกงมัสมั่น ที่เพิ่งจะได้รับการ 

ลงคะแนนให้เป็นอาหารรสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวท่ีสุดในโลกมา 

เม่ือหมาดๆ นี้เอง แกงมัสม่ันหมูกับข้าวหอมมะลิร้อนๆ อร่อยสมค�า 

ร�่าลือจริงๆ

 ผมไม่สนใจเรื่องหนังเรื่องละครเป็นปกตินิสัยอยู่แล้ว พอกิน 

อิ่มได้ที่ก็หลับเอาแรงโดยไม่ต้องให้ใครกล่อม เวลาขึ้นเคร่ืองทีไร 

ผมจะหลับง่ายเพราะเคยชินกับการท�างานตอนท�าทัวร์ ซึ่งจ�าเป็นต้อง 

นอนหลับพักผ่อนให้มากที่สุดเพื่อตุนเรี่ยวแรงไว้ท�างานในวันรุ่งขึ้น

 คนเรานะ ไม่ว่าจะท�าอะไรกต็าม จะหลบัให้ลง เลกิบหุรีใ่ห้ได้  

เลกิเล่นไพ่อย่างทีค่ดิ หนสีิง่เสพตดิให้พ้น อยากท�าตนให้เป็นประโยชน์  

อยากลดความอ้วน อยากบอกรักใครสักคน ท�าอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ 

ไม่ยากเกินก�าลัง ขอเพียงต้ังใจให้ม่ันแล้วขยันลงมือท�า ความส�าเร็จ 

อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ
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โอลา เอสปาญญา

02



เก ้าโมงเช ้าเวลาประเทศไทย 

เทียบได้กับตีสี่เวลาท้องถ่ินสเปน  

ผมลมืตาตืน่โดยไม่ต้องให้ใครปลกุ  

นาฬิกาของร่างกายทีว่างโปรแกรม 

อัตโนมัติจนเคยชินแล้วมันปลุก 

ของมันเองครบั ผมชอบตืน่ก่อนที ่

ผู้โดยสารอ่ืนๆ จะตืน่มาพร้อมๆ กนั 

แล้วแห่กันไปรอคิวเข้าห้องน�้า  

ตื่นตอนที่คนอื่นยังหลับอุตุอยู ่ 

นีแ่หละเหมาะทีส่ดุ จะได้เข้าห้องน�า้  

ล้างหน้าแปรงฟันได้นานหน่อย 

โดยไม่มีใครมายืนจ่อรอหน้าห้อง 

ให้ต้องกระมิดกระเมี้ยน นี่แหละ 

คือเวลาของผม

สถานีรถไฟอะโตฉะ สถานีใหญ่ 
ที่มีทั้งรถใต้ดินและรถไฟสายต่างๆ 
ของเร็นเฟที่จะออกไปจังหวัดทางภาค 
ตะวันออกเฉยีงใตแ้ละภาคใตข้องสเปน
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 เดินถือแปรงสีฟันบีบยาแล้วไปยังห้องน�้าด้านท้ายเครื่อง 

แหมว่างดีจริงๆ สังเกตหน้าประตูห้องน�้ามีป้ายสีเขียวขึ้นทุกห้องเลย  

จะเลือกเข้าห้องไหนก็ตามใจฉันแล้วละ ขอเลือกห้องที่อยู่ท้ายสุด 

ติดกับครัวการบินแล้วกัน ห้องกว้างดี

จะเปิดประตู ต้องค่อยๆ แง้มดู

 ป้ายสีเขียวขึ้นท่ีหน้าประตูเหมือนกันเป็นส่ิงยืนยันว่าไม่มี 

คนเข้า ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจว่าไม่มีใครรบกวนอบอวลอยู่ใน 

อารมณ์ แต่ทันทีที่ดึงประตูให้เปิดกว้างก็ตกใจสุดขีด คนที่อยู่ข้างในก ็

ตกใจจนร้องกรี๊ด โธ่ไอ้บ้า! น่ังข้ีหน้าตาเฉยไม่ล็อกประตู สติยังดีอยู่ 

ไหมเนีย่! ดนีะทีเ่ป็นผูช้าย ไม่งัน้คงอายจนอยากโดดลงจากเครือ่ง (แต่ 

เสียงร้องกรี๊ดเมื่อตะกี้ คิดอีกทีไม่น่าจะเป็นเสียงผู้ชาย)

 เหตุการณ์แบบนี้มีอยู่บ่อย ตอนเปิดประตูจึงต้องค่อยๆ แง้ม 

ออกด ูคนพวกนีย้งัไงกไ็ม่รู ้เพีย้นไม่ชอบลอ็กประต ูหรอืเขาไม่รูว่้าลอ็ก 

ยังไง อย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละ

 ผ่านพ้นจากเหตุการณ์ระทึกขวัญมาไม่นานก็มีอาหารเช้า 

มาบริการอย่างทันใจ ชากาแฟมาพร้อมสรรพ กับไข่ทอด ไส้กรอก  

มนัฝรัง่อบ แพนเค้ก และเบคอน อาหารไม่ได้ต่างจากสายการบินอืน่ๆ 

ในระดบัเดยีวกนั แต่ทีเ่หนือกว่าคอืบรกิารอนัรวดเร็วทนัใจแบบไม่ต้อง 

ยกมือขอ ไม่ต้องเสียเวลารอนาน
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 อกีอย่างทีต้่องชมว่าดขีึน้คอืน้องๆ ทีบ่รกิารบนเทีย่วบนินีต่้าง 

ท�าหน้าที่ด้วยอาการยิ้มแย้ม อาการปั๊ดสะเกิ๊ตเชิดหยิ่งที่เคยร�่าลือกัน 

มานานในอดีตไม่มีให้เห็นในคร้ังน้ี ก็ขอให้ดีไปตลอดและดีขึ้นเรื่อยๆ  

นะครับ ผมเอาใจช่วยอยู่แล้ว

ไม่มีของต้องสำาแดง

 07.35 น. เวลาท้องถิ่นในสเปน เที่ยวบิน TG948 ก็ร่อนลง 

แตะพื้นรันเวย์ของท่าอากาศยานมาดริด-บาราฆัส อย่างนุ่มนวลดุจ 

ใยไหม รวมเวลาบิน 12 ชัว่โมง 10 นาท ีท�าเวลาได้ดกีว่าตารางบนิปกติ 

ประมาณครึ่งชั่วโมง นั่นแสดงว่ากัปตันเที่ยวบินนี้ฝีมือไม่ธรรมดา

 

ผู้คนในสนามบินมาดริด-บาราฆัส



36 • ต ะ ล อ น S p a i n

 ใช้เวลาส�าหรบัการตรวจคนเข้าเมอืงน้อยมาก เพียง 10 นาที 

เท่านัน้กผ่็านเข้าไปยนืรอรบักระเป๋าได้แล้ว นีต้่องบอกกนัตรงๆ เลยนะ 

ว่าท่าอากาศยานสวุรรณภมูขิองเราต้องเอาเป็นแบบอย่าง เพราะตัง้แต่ 

เปิดใช้สนามบินมาก็ยังได้ยินผู ้โดยสารท้ังไทยท้ังเทศบ่นกันอุบ  

ถึงขั้นตอนล�าเลียงกระเป๋า ที่นี่ก็ไม่ช้า รอประมาณ 20 นาทีกระเป๋าก ็

โผล่มาให้เห็นแล้ว

 พอรับเป้แบกข้ึนหลัง เดินผ่านช่องสีเขียวของเจ้าหน้าที ่

ศุลกากร ได้ยินเสียงถามดังๆ ตามหลังมาว่า “tiene algo que  

declara?” บอกตรงๆ ว่าประโยคน้ีผมฟังไม่ออก ท่ีอุตริยกประโยค 

เตม็ๆ มาให้เห็นนีก่ถ็ามผูรู้เ้อาทหีลงัครบั แต่ว่ามคี�าหนึง่สะกิดหผูมเข้า 

อย่างจัง คือค�าว่า “declara” เพราะใกล้เคียงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า 

“declare” ตรงกับภาษาไทยว่า “ส�าแดง” แปลไทยเป็นไทยอีกต่อหนึ่ง 

ก็คือสิ่งของท่ีจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบก่อนที่จะผ่าน 

เข้าประเทศนั่นแหละ

 ผมจึงหันกลับไปตอบเจ้าหน้าท่ีด้วยความม่ันใจว่า “No!”  

เท่านั้นแหละครับ เจ้าหน้าที่ก็ผายมือให้เป็นความหมายว่า...เชิญ

 ที่ส�าคัญคือ จะต้องตอบอย่างม่ันใจนะครับว่าเราไม่มีอะไร 

ซุกซ่อนแอบแฝงอยู่ในเป้หรือกระเป๋า การอึกอัก ลังเล เป็นอาการที ่

น่าสงสยัครบั ซึง่เขาต้องขอให้เปิดกระเป๋าแน่ๆ ท�าให้เสยีเวลาโดยใช่เหตุ  

แต่กไ็ม่ใช่โกหกเขานะครบั ถ้ามสีิง่ของอะไรไม่แน่ใจกบ็อกเขาตามตรง  

เกิดบอกว่าไม่มีแล้วเขาขอตรวจเจอละก็เรื่องใหญ่แน่
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โอลา เอสปาญญา!

 พอผ่านศุลกากรออกมาน่ันก็หมายความว่าผมได้ย่างเท้า 

เข้าสูอ่าณาจกัรสเปนเตม็ๆ เท้าแล้ว อยากตะโกนดงัๆ เป็นการทกัทาย 

ในภาษาท้องถิ่นว่า “โอลา เอสปาญญา!”

 ผมย่างเท้าเข้าสมัผสัแผ่นดนิสเปนอย่างเตม็ๆ สมความตัง้ใจ  

ต้องทกัทายกนัให้กลมกลนืกับชาวพืน้ถิน่เขาหน่อย เพราะคนสเปนเขา 

เรียกประเทศของเขาว่า “Espan~ña” ออกเสียงว่า “เอสปาญญา” และ 

เรียกคนสเปนด้วยกันเองว่า เอสปาญญอล (Espan~ ñal) การทักทาย 

ด้วยภาษาพืน้ถิน่สเปนในความหมายรวมๆ กค็อืค�าว่า “Hola Espan~ña!”

 ค�าว่า โอลา (Hola) น่ีแหละจะเป็นประโยชน์อย่างอนันต์ 

ในการตะลอนสเปนตลอดเส้นทาง จึงต้องท่องไว้ให้ติดปลายลิ้นอยู ่

ตลอดเวลา...โอลา...โอลา...โอลา...เวลาเจอคนสเปนไม่ว่าจะเป็นใคร  

ที่ไหน เมื่อไรก็แล้วแต่ ค�าแรกที่จะต้องทักทายคือ “โอลา” นี่แหละ  

จากนัน้กโ็ปรยยิม้สยามตามไป รบัรองการท่องสเปนจะราบรืน่ เรยีบร้อย  

ได้รับรอยยิ้มกลับมาอย่างไม่น่าเช่ือ ส่วนประโยคอื่นๆ ที่จะตามมา 

ค่อยว่ากันอีกที เดี๋ยวก็รู้เรื่อง

 จากสนามบินมาดริด-บาราฆัส จะเข้าเมืองหรือจะไปต่อ 

รถไฟสายอื่นเพ่ือออกไปต่างจังหวัดก็ท�าได้ไม่ยาก เขามีบริการรถไฟ 

ใต้ดินท่ีสะดวกสบายจากสนามบินไปยังจุดหมายต่างๆ หลากหลาย  

แต่ต้องรู้เสียก่อนนะครับว่าตัวเองก�าลังจะไปไหน ถ้าเป้าหมายชัดเจน 

ละก็ แผนการเดินทางก็จะง่ายและชัดเจนไปด้วย จะถามเจ้าหน้าที่ 
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ประชาสัมพันธ์ที่สนามบินก็ได ้

เขามีแผนที่ให้และคอยอธิบาย 

ขยายความให้เสร็จสรรพ ป้าย 

บอกทางในอาคารสนามบินเขาก็ 

แจ้งชัดเจน มต่ีอเนือ่งกนัเป็นจดุๆ  

ไปเรือ่ยๆ จนถงึจดุหมาย ถึงไม่เคย 

มาเลยก็ไม่มีงงครับ

 ประเภททีม่ป้ีายบอกทาง 

เฉพาะช่วงต้นป้ายเดียว แล้ว 

หลังจากนั้นให้เดาทางเองละก็ 

ไม่ใช่ที่นี่แน่นอน

 

ห้องโถงใหญ่ที่ไร้เก้าอี้นั่ง

 วันแรกในสเปนของผม  

จดุหมายปลายทางคอืเมอืงโตเลโด  

แผนการเดินทางจึงเป็นดังน้ีครับ  

จากสนามบินต้องใช้รถไฟใต้ดิน 

หรือเมโทรสาย 8 (สายสีชมพู) 

แล ้วไปเปลี่ยนขบวนที่สถานี 

นวยโบส มินิสเตรีโอส (Nuevos  

Ministerios) ซึ่งนั่งนับไปได้เลย 
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รถไฟเร็นเฟ ในสถานีอะโตฉะ
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ภายในสถานีอะโตฉะกว้างขวาง มีพื้นที่ที่เป็นเรือนกระจกไว้ปลูกต้นไม้ด้วย
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สถานีที่ 5 จากนั้นก็ต่อรถไฟของเร็นเฟสาย C-4 ซึ่งช่วงนี้จะอยู่ใต้ดิน 

เหมือนรถไฟเมโทร ไปลงท่ีสถานีช่ือ “อะโตฉะ (Atocha)” ซึ่งเป็น 

สถานีใหญ่ที่มีทั้งรถใต้ดินและรถไฟสายต่างๆ ของเร็นเฟที่จะออกไป 

ต่างจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของสเปน ซึ่งผมก ็

จะต้องขึ้นรถไฟไปยังเมืองโตเลโดที่สถานีนี้แหละ

ตั๋วรถไฟใต้ดินของสเปนซื้อได้จากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ 

เท่านัน้ (มีเพยีงบางสถานทีีซ่ือ้จากเคาน์เตอร์ได้) แค่กดช่ือสถาน ีเครือ่ง 

กจ็ะบอกราคาตัว๋โดยสารให้รู ้แล้วเรากห็ยอดเหรยีญลงไป จะได้ตัว๋เป็น 

กระดาษแข็งใบเล็กๆ ออกมา จากนั้นก็สอดตั๋วเข้าช่องเล็กๆ ที่เครื่อง 

กั้นประตู ผ่านเข้าไปรอรถที่ชานชาลาในขบวนที่ต้องการ อย่าลืมหยิบ 

ตั๋วซึ่งจะโผล่ขึ้นมาตรงช่องด้านบนของเครื่องกั้นไปด้วย เพราะต้องใช ้

อีกทีหนึ่งตอนจะออกจากสถานี

 ผมใช้เวลาจากสนามบินมาถึงสถานีรถไฟอะโตฉะเพียง 

ครึง่ชัว่โมงเท่านัน้ ยงัมเีวลาหากาแฟกนิและเดนิส�ารวจโน่นดน่ีูอกีอย่าง 

เหลอืเฟือ แถมยงัต้องนัง่รอเสยีจนเบือ่เพราะสดุท้ายแล้วข้ีเกยีจจะเดนิ  

ที่สถานีอะโตฉะนี่มีข้อเสียอยู่อย่างหน่ึงคือท่ีห้องโถงใหญ่ซึ่งเป็นที่ 

ขายตั๋ว มีร้านขายของ ร้านกาแฟ และป้ายบอกเวลารถเข้ารถออก  

แต่ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งรอเลย ผู้โดยสารที่มาเร็วก็ต้องรออยู่แถวๆ นี้แหละ  

จะเข้าไปรอที่ชานชาลาซึ่งมีเก้าอี้ก็ยังเข้าไม่ได้ จนกว่าจะประมาณ 20  

นาทีก่อนรถออก เจ้าหน้าท่ีจึงจะอนุญาตให้เข้าไปรอท่ีชานชาลาได้  

ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ไม่อยากไปน่ังท่ีร้านกาแฟให้เปลืองสตางค์ก็เลย 
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ต้องนัง่ๆ นอนๆ กนัทีพ่ืน้ห้องโถงนีแ่หละ เหน็ชาวบ้านเขานัง่ได้นอนได้ 

ผมก็เลยเอามั่ง เอนหลังพิงเป้ตรงข้างป้ายบอกเวลารถไฟออกนี่แหละ 

เหมาะที่สุด จะได้คอยมองป้ายว่าเข้าไปยังชานชาลาได้หรือยัง

 มีสิ่งส�าคัญท่ีจะลืมไม่ได้ก็คือ ต้องเอาต๋ัวยูเรลพาส (Eurail  

Pass) ทีจ่องมาจากกรงุเทพฯ ไปให้เจ้าหน้าทีแ่ผนกขายตัว๋ประทบัตรา 

เริ่มใช้ตั๋วให้เรียบร้อย ซึ่งจะเริ่มนับวันนี้เป็นวันแรก



กวาโป โตเลโด

03



เ ที่ ย ว ร ถ ไ ฟ ที่ ผ ม จ อ ง ม า 

เรียบร ้อยแล ้วจากกรุงเทพฯ  

เป็นรถไฟด่วน AVE จากสถานี 

มาดริด-อะโตฉะ ไปยังโตเลโด  

รถจะออกเวลาเที่ยงยี่สิบนาที  

พอเทีย่งตรง ป้ายเรยีกผูโ้ดยสารก ็

จะขึ้นเป็นสีเขียว นั่นหมายความ 

ว่าให้ผู ้โดยสารที่จะไปกับรถไฟ 

ขบวนน้ีน�าสัมภาระเข้าไปรอที่ 

ชานชาลาได้แล้ว ซึ่งเขาก็จะมี 

เจ ้ าหน ้า ท่ีแผนกรักษาความ 

ปลอดภัยคอยดูแลตรวจสอบ 

เช่นเดียวกับท่ีสนามบิน กระเป๋า 

ทุกใบต้องผ่านเครื่องเอกซเรย์ 

โดยไม่มีข้อยกเว้น

ทัศนียภาพอันสวยงาม 
ของเมืองโตเลโด
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มิตรภาพบนรถไฟขบวน 08322

 รถไฟด่วน AVE ขบวนที ่08322 ปลายทางโตเลโดมผีูโ้ดยสาร 

นั่งรออย่างหนาตาทีเดียว ทั้งคนสเปนเองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

นี่เข้าสู่เดือนกันยายนซึ่งถือว่านอกฤดูท่องเท่ียวแล้ว แต่เมืองโตเลโด 

ก็ไม่ร้างผู้คน แม้แต่ชาวสเปนจากภูมิภาคอ่ืนๆ ก็ยังแวะเวียนมา 

เยือนอย่างไม่ขาดสาย

 ขณะท่ีนัง่รอเรียกขึน้ขบวนรถ ผมลุน้อยูใ่นใจว่าจะเจอคนไทย 

บ้างไหม หรืออย่างน้อยก็คนเอเชียสักคน

 ลุ ้นอยู ่ไม่นานก็มีชาวญี่ปุ ่นลากเป้สะพายหลังแบบทหาร 

เกณฑ์ผลัดสอง ใบเท่าลูกวัวเข้ามานั่งข้างๆ หน้าตายังเด็กนัก สัก 

ยี่สิบห้าขวบ ผมเลยทักทายว่ามาจากญี่ปุ่นเหรอ

เออใช่! 

แล้วจะไปไหน

 โตเลโด แล้วยูล่ะมาจากไหน

 ไอมาจากกรุงเทพฯ รู้จักไหม

 อือ...ไปที่เดียวกันเลย โตเลโดเหมือนกัน

 แล้วมิตรภาพระหว่างเราก็งอกงามตามมาอย่างไม่ยากเย็น  

เสียดายอยู่นิดเดียว ถ้าเป็นสาวญี่ปุ่นละก็ ผมคงอุ่นใจกว่านี้อีก

 ไม่นานเจ้าหน้าท่ีรถไฟก็มายืนหน้าขบวนรถ และเรียก 

ผู้โดยสารให้เข้าคิวพร้อมแสดงตั๋วให้ตรวจเพื่อขึ้นรถ หลังจากวางเป ้

ใบใหญ่ไว้ทีช่ัน้ข้างประตโูบกีแ้ล้ว หนัไปเหน็เจ้าหนุ่มลากเป้เขียวตามหลัง 
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มาติดๆ เลยชะโงกหน้าไปถามว่ายูนั่งไหน ที่นั่ง 7A อ้าวนั่งติดกันเลย  

ของไอ 7C ช่างบงัเอญิแท้ๆ นีถ้่าเกดิเป็นหญงิสาวอย่างทีผ่มอยากให้เป็นนะ  

อาจจะเผลอไผลคดิไปว่าเป็นบพุเพสันนวิาสแท้เทยีว แต่เป็นชายหนุม่ 

อย่างนี้ก็ดีครับ จะได้ไม่ฟุ้งซ่าน

 ที่นั่งแถว 7A กับ 7C อยู่ช่วงกลางโบกี้ หันหน้าเข้าหาที่นั่ง 

แถว 8A กับ 8C เจ้าหนุ่มญี่ปุ่นชื่อเค็นจินเริ่มโอภาปราศรัยมากขึ้น  

การพดูคยุจงึเป็นกนัเองและออกรสออกชาตโิดยไม่ต้องกรึบ๊เหล้าเคล้า 

กับแกล้ม แล้วอยู่ๆ ก็มีคู่สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นมานั่งแถวตรงข้ามเรา

 โคนชิวิะ...โคนิชิวะ! คนญีปุ่น่เขาทกัทายกนัพร้อมกบัค้อมหวั 

ให้กนัตามประเพณอีย่างงดงาม ผมนยิมชมชอบคนญีปุ่น่ก็ตรงนีแ้หละ  

ไม่ว่าจะเจอกนัทีไ่หน ไม่ว่าใครจะเป็นใคร กเ็หน็เขาค้อมหวัอย่างสภุาพ 

ให้กันและกันเสมอ พอได้จังหวะเขาทักทายกันเสร็จผมเลยเอามั่ง  

โคนชิวิะ...แล้วเคน็จนิกแ็นะน�าผมว่า “นีม่สิเตอร์เชนทร์ มาจากกรงุเทพฯ”  

สองสามภีรรยามท่ีาทางดใีจผสมตกใจเลก็น้อย คนญีปุ่น่นีไ่ม่รูเ้ป็นอะไร  

เห็นท�าท่าตกใจเลก็ๆ อยู่เรือ่ย ทัง้คูย่ื่นมอืออกมาสมัผสัมอืผมในขณะที่ 

ยงัมอีาการตกใจเลก็ๆ อยู่ แล้วภาษาองักฤษแบบยุน่ป่ีกท็ยอยตะกกุตะกกั 

ออกมาจากปากอันน้อยๆ ของคนที่เป็นสามี ได้ใจความว่า...

 “Thank you for Thai people to help us...to sent us  

the money when we suffered of the tsunami.”

“Thank you very much…thank you...thank you!”  

พร้อมกันนั้นก็โค้งค�านับอย่างงามอีกสามรอบ

 โอ้โฮ...ผมอ�้าอ้ึงตรึงน�้าตาไว้แทบไม่ไหว ในขณะที่สองสามี 

ภรรยาน�้าตาซึม เป็นส่ิงท่ีไม่คาดคิดมาก่อนครับ มิตรภาพและความ 
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เอือ้อาทรระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มนัซาบซึง้ตรงึใจโดยไม่มข้ีอจ�ากัดจรงิๆ  

จะเป็นทีไ่หน เมือ่ไร มนักเ็กดิข้ึนได้ถ้ามนษุย์แสดงออกถึงความห่วงหา 

อาทรต่อกัน ต้องขอบคุณคลื่นยักษ์สึนามิที่ท�าให้มนุษย์มีโอกาสท�าดี 

ต่อกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และปรองดองกันอย่างไม่เว้นชนชาติ

 เอ...หรือว่ามันจะเว้นถ้าเป็นชนชาติเดียวกัน

 ผมปรบับรรยากาศให้ครึกครืน้ขึน้ด้วยหมากฝร่ังจากเมอืงไทย 

ครับ แจกให้ทุกคน แล้วเราท้ังส่ีก็เค้ียวหมากฝร่ังคุยกันอย่างถือสนิท 

ราวกับเป็นญาติกัน เป็นหมากฝรั่งที่มีรสชาติถูกลิ้นที่สุดตั้งแต่เคย 

เคี้ยวมา

 เค็นจินจะพักที่โตเลโดสองคืน ผมจะค้างคืนน้ีแค่คืนเดียว  

ส่วนคู่สามีภรรยาแค่แวะไปเที่ยวแล้วจะกลับมาพักท่ีมาดริด ผมถาม 

เค็นจินว่าพักที่ไหน เขาเอาแท็บเล็ตออกมากดหาโรงแรมที่เขาจองมา 

แล้วให้ดู

โฮสเทล ปาลาซิออส โตเลโด (Hostel Palacios Toledo)

 เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย! พักที่เดียวกันเลยว่ะ อะไรจะบังเอิญขนาดนั้น  

แล้วเราก็กอดกันกลมแบบดีใจสุดๆ ราวกับเป็นคู่รักกันและไม่รู้สึก 

แปลก

 ไม่ใช่อะไรแบบนั้น อย่าคิดลึก คิดมากจะยากนาน ผมไม่ได้ 

สังกัดชมรมโบรักสีม่วงหรืออะไรเทือกน้ัน แต่ถือคติว่า “มีเพื่อน 

ร่วมสขุ มทีกุข์ร่วมแบ่ง ช่วยผ่อนแรงไปได้เยอะ” ต่างหาก เพราะบางที 

การเดินทางคนเดียวนานๆ มันก็เหงาเหมือนกันนะฮิ
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โตเลโด...อดีตเมืองหลวงแห่งสเปน

 12.53 น. รถไฟขบวนที ่08322 ก็เข้าเทยีบชานชาลาของโตเลโด 

ซึ่งอยู่นอกตัวเมืองเก่าแบบตรงเวลาเป๊ะ ผมกับเค็นจินร�่าลาสองสามี 

ภรรยาชาวญี่ปุ่นแล้วแบกเป้ผ่านตัวสถานีไปยังลานจอดรถด้านหน้า  

นี่คือสถานีรถไฟท่ีไม่ได้ใหญ่โตโอ่โถงแต่สวยงามล�้าค่าที่สุดในประเทศ 

สเปน ด้วยศลิปะแบบนโีอ-มเูดฆาร์ (Neo-Mudéjar) ของพวกมัวร์ครบั

 ผมกับเค็นจินขึ้นแท็กซี่ที่หน้าสถานีรถไฟ มุ่งสู่ตัวเมืองเก่า 

ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมท่ีมีแม่น�้าตาโฆไหลเซาะเลาะเลี้ยวอ้อม 

เกือบทุกด้าน เป็นเมืองท่ีมีชัยภูมิดีเลิศ ซ่ึงชาวโรมันผู้สร้างเมืองนี้ได ้

เลือกสรรอย่างเหมาะเจาะลงตัว มองออกนอกหน้าต่างแท็กซี่ไปทาง 

ซ้ายมือหน่อยเดียวก็เห็นตัวเมืองโตเลโดตั้งเด่นเป็นสง่าอยู ่บน 

เนินเขาแล้ว แวบแรกที่มองเห็นก็ตระหนักได้ทันทีถึงความสวยงาม 

อย่างเอกอขุองเมืองมรดกโลกแห่งนี ้ทัง้สวยงามและทรงเสน่ห์อย่างไม่ม ี

ที่ติ จนต้องตะโกนเป็นภาษาสเปนออกมาดังๆ อย่างสะใจว่า “Guapo 

Toledo!”

 “กวาโป โตเลโด!” ความหมายก็ประมาณว่า “โอ้! โตเลโด... 

เจ้าช่างสวยซึ้งทรงเสน่ห์สุดที่จะเปรียบเปรย”

 โรงแรมปาลาซอิอสตัง้อยู่ ณ ใจกลางเมอืงเก่าโตเลโด ถึงแม้จะ 

เป็นโรงแรมที่เล็กจิ๋วแต่ก็สะอาดสะอ้าน มีห้องน�้าในตัวพร้อมฝักบัวที ่

ไม่เป็นสนิม แถมอ่างอาบน�้า อ่างล้างหน้า ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสระผม  

ไดร์เป่าผม โทรศัพท์ โทรทัศน์ อย่างครบครัน และยังติดแอร์เย็นฉ�่า 
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สะพานปูเอนเต เด อัลกานตารา  
ทอดข้ามแม่น้ำาตาโฆ 
เพื่อเข้าสู่เมืองโตเลโดด้านตะวันออก
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ตลอดเวลา แต่การจะเข้าไปยงัตวัโรงแรมนัน้ถ้าไม่เดนิกต้็องเรียกแทก็ซี่ 

เท่านัน้ เมอืงนีไ้ม่มีรถราง ไม่มีรถใต้ดนิ มรีถเมล์เฉพาะสายหลักๆ ทีว่ิง่ 

รอบตวัเมอืงและผ่านจดุส�าคญัๆ เท่านัน้ การนัง่แทก็ซีจ่ากสถานรีถไฟ 

จึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ใช้เวลาแค่ประมาณ 10 นาที ค่าโดยสาร  

6 ยูโรส�าหรับสองคน หารกันคนละครึ่งแล้วนับว่าคุ้มสุดๆ

 หลังเช็กอินที่โรงแรมปาลาซิออส เค็นจินซังบอกว่าอยาก 

นอนพกัเอาแรงก่อนเพราะเม่ือคนืแทบไม่ได้นอน แล้วตอนเยน็ๆ จงึจะ 

ออกไปเดนิเล่น แต่ใจผมไม่ต้องการพกั อยากจะลยุชมเมอืงให้สมอยาก 

ตั้งแต่ตอนนี้ เลยต้องบอกบ๊ายบายเค็นจินตั้งแต่นาทีนั้น

 เมืองโตเลโด (Toledo) สร้างโดยชาวโรมันตัง้แต่ปี ค.ศ. 192 

ปัจจุบันก็ยังเหลือร่องรอยของความเป็นโรมันให้เห็นอยู่หลายแห่ง  

ที่เด่นที่สุดคือสะพานข้ามแม่น�้าตาโฆ เพ่ือเข้าสู่ตัวเมืองทางด้านทิศ 

ตะวนัออก ชือ่สะพานปเูอนเต เด อัลกานตารา (Puente de Alcántara)  

และทีเ่นนิเขาฝ่ังตรงข้ามหวัสะพานด้านนอกเมอืงนัน้เอง มป้ีอมปราการ 

ยุคเดียวกันที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวสะพาน เรียกว่า กัสตีโย เด ซัง  

เซร์บานโด (Castillo de San Servando) สภาพค่อนข้างสมบูรณ ์

ทั้งตัวสะพานและป้อมปราการ

 ผมเดินออกจากโรงแรมปาลาซิออสมาทางซ้ายมือแล้วเลี้ยว 

ซ้ายตรงหัวมุมตึก เดินไปอีกสัก 20 เมตรก็เล้ียวขวาตรงไปอีกสอง 

ช่วงตึก ก็จะถึงจัตุรัสเล็กๆ มีป้ายบอกทางพร้อมลูกศรชี้ไปทางขวามือ 
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เขียนว่า “Catedral Primada” นั่นก็คือมหาวิหารแห่งโตเลโด ที่มี 

ยอดโบสถ์แบบกอทิกสูงเสียดฟ้านั่นเอง มหาวิหารแห่งนี้สร้างตั้งแต่ปี  

ค.ศ. 1226 มาเสร็จสมบูรณ์เมื่ออีก 300 ปีต่อมา

 ถัดจากมหาวิหารแห่งโตเลโดไปทางด้านขวามือหรือทางทิศ 

ตะวันออกของตัวเมือง เดินต่อไปอีกสัก 10 นาทีก็จะเป็นที่ตั้งของ 

ป้อมปราสาทอลักาซาร์ (Alcázar) ซึง่สวยเด่นเป็นสง่าไม่แพ้มหาวหิาร  

เป็นจุดส�าคัญในการป้องกันเมืองที่สร้างในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบัน 

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะของนายพลฟรังโก เผด็จการในยุค 

สงครามกลางเมือง

 เมืองโบราณท่ีมีอายุเกือบสองพันปีแห่งน้ีไม่เพียงแต่อุดม 

ไปด้วยโบสถ์วิหารของชาวคริสต์เท่านั้น แต่ยังมีสุเหร่าของชาวมุสลิม 

อยู่หลายแห่ง น่ันเป็นเพราะเม่ือมีการรุกเข้ามาของอาณาจักรมุสลิม 

จากตูนิเซียและโมร็อกโก ซึ่งสมัยนั้นเรียกรวมกันว่ามักหริบ เข้ามายัง 

สเปน หรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปว่าชาวมวัร์ ชาวมสุลมิเหล่านัน้ได้ยดึเอาเมอืง 

โตเลโดเป็นศูนย์กลางของศาสนาเมื่อปี ค.ศ. 711

 ศาสนสถานของชาวมุสลิมที่ส�าคัญที่สุดคือ สุเหร่าเมซกิตา  

เดล กริสโต เด ลา ลูซ (Mezquita del Cristo de la Luz)

มหาวิหารแห่งโตเลโด ซึ่งยอดโบสถ์เป็นแบบกอทิกสูงเสียดฟ้า
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ปราสาทอัลกาซาร์ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16  
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะของนายพลฟรังโก
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ชาวยิวก็เข้ามาท�ามาค้าขายในเมืองนี้จ�านวนมากเช่นกัน 

จึงมีศาสนสถานของชาวยิวอยู่ด้วย และหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน  

ที่ส�าคัญที่สุดคือโบสถ์ยิว (Sinagoga de Santa María la Blanca)  

ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง

 เช่นนี้แล้ว เมืองโตเลโดจึงเป็นเมืองที่หล่อหลอมวัฒนธรรม 

ของคนทั้งสามศาสนาเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนในช่วงศตวรรษที่ 8  

เป็นต้นมาถึงศตวรรษที่ 11 กระทั่งมีการขับไล่ชาวมุสลิมออกไป 

นอกอาณาจักรในศตวรรษที่ 15 ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จึงอพยพลงใต้  

เว้นแต่พวกที่ยอมเปลี่ยนศาสนามาเข้ารีตเป็นคริสเตียนเท่านั้นที่ได ้

รับสิทธิ์ให้อยู่ต่อไปได้

 เมื่อกองทัพของชาวคริสต์โดยกษัตริย์อัลฟองโซท่ี 6 ยึด 

เมืองโตเลโดมาจากพวกมุสลิมได้แล้ว จึงสถาปนาเมืองนี้ขึ้นเป็น 

เมืองหลวงของสเปนในปี ค.ศ. 1085 แต่เม่ือได้ก�าชัยชนะเหนือฝ่าย 

มุสลิมทั้งหมดในปี ค.ศ. 1492 เมืองมาดริดกลับมีบทบาทส�าคัญ 

ทางด้านการปกครองข้ึนมาแทนโตเลโด จึงมีการย้ายเมืองหลวงจาก 

โตเลโดไปยังมาดริดในปี ค.ศ. 1561 ตามพระบัญชาของกษัตริย ์

ฟิลิเปที่ 2

 แม้โตเลโดจะสิ้นฐานะความเป็นเมืองหลวงแล้วก็ตาม แต ่

ยังคงความเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศาสนาและวัฒนธรรมอย่าง 

เข้มแข็งและยั่งยืนมาตลอดจนปัจจุบัน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให ้

เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม โตเลโดจึงเป็นอีกเมือง 

หนึ่งของสเปน ที่มีผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยวและชื่นชมอย่างไม่ขาดสาย  

ไม่แพ้มาดริดเลยทีเดียว
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 ผมแวะโน่นชมนี่ไปเรื่อยๆ ตลอดช่วงบ่ายในโตเลโด จนลืม 

เคน็จนิไปเลย กลบัมาถงึโรงแรมอกีทก็ีสองทุม่กว่าๆ เข้าไปแล้ว เคน็จนิ 

ไม่อยู่ที่ห้อง ที่ล็อบบีก็ไม่มี สงสัยเป็นพวกเดียวกับค้างคาวที่ชอบ 

ออกหากินในยามค�่าคืน ผมจึงต้มน�้าร้อนชงกาแฟและกินหมูทอดกับ 

ขนมปังซึ่งเตรียมมาจากบ้านเป็นอาหารเย็นแต่เพียงล�าพัง ก่อนที่จะ 

อาบน�า้ช�าระคราบไคล และมานัง่ดรูปูทีถ่่ายไปวนันีพ้ร้อมจดบนัทกึจน 

เผลอหลับไป ตื่นมาอีกทีก็เลยเที่ยงคืนไปแล้ว เค็นจินก็คงก�าลังเข้าสู ่

นิทราเช่นเดียวกัน



จากโตเลโดสู่เซโกเบีย

04



เกือบหกโมงเช้าของวันต่อมา  

ทีล่อ็บบขีองโรงแรมยงัมดืมดิและ 

ไร้สรรพส�าเนียงใดๆ ผมลงมา 

ด ้อมๆ มองๆ ก็ไม ่มี ใครอยู  ่

แถวนัน้ กะว่าจะออกไปเก็บภาพ 

ยามรุ ่ งอรุณของโตเลโดเพื่ อ 

เป็นการส่งท้ายเสียหน่อย แต ่

ประตูหน้าโรงแรมก็ปิดล็อกอย่าง 

แน่นหนา ท�าได้อย่างเดียวคือ 

กลบัไปนัง่จดบนัทกึและตรวจตรา 

สัมภาระรอเวลาในห้อง

สถานีรถไฟโตเลโด
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 เจ็ดโมงตรงจึงได้ยินเสียงประตูด้านหน้าล็อบบีเปิด โดยไม ่

รอช้าผมรีบคว้ากล้องคู่ใจบ่ึงไปหามุมสวยๆ เพ่ือบันทึกความทรงจ�า 

ลงในเมโมรีการ์ดอีกครั้ง ในบรรยากาศที่แสงทองก�าลังส่องฟ้าโตเลโด  

อากาศก�าลงัเยน็สบายและสถานทีส่่วนใหญ่ยังไร้ผูค้น เสยีงเหง่งหง่าง 

ของระฆังจากยอดโบสถ์ช่วยเพ่ิมความขรึมขลังแก่เมืองเก่าแห่งนี้ 

เม่ือสิ้นเสียงระฆังบรรยากาศก็กลับสู่ความเงียบสงัดอีกคร้ัง เป็น 

ความเงียบท่ีระคนความสวยงามอย่างไม่รูจ้ะบรรยายอย่างไร ผมตกัตวง 

ความสุข ณ ห้วงเวลานั้นอย่างคนหิวโหยตะกละตะกลามอยู่ประมาณ  

1 ชั่วโมง ก่อนกลับมาเช็กเอาต์ จ่ายค่าห้อง และไม่ลืมเขียนโน้ต 

ฝากไว้ให้เค็นจินซึ่งยังหลับอุตุอยู่ แล้วอ�าลาเมืองงามนามโตเลโด 

ในเช้าวันนั้น

อาดีโอส เค็นจิน...อาดีโอส โตเลโด ลาก่อนเค็นจิน...ลาก่อน 

โตเลโด เมืองที่แสนงามและทรงเสน่ห์แห่งแคว้นลามันชา!

ชามาร์ติน

 รถไฟด่วนขบวนที ่08093 จากโตเลโดเคลือ่นขบวนขึน้เหนอื 

สู่มาดริดตอน 09.25 น. ผู้โดยสารบางตากว่าเมื่อวานเยอะ แต่ความ 

นุม่นวล สะดวกสบาย และตรงเวลา ไม่มหีย่อนถอยน้อยกว่ามาตรฐานเลย  

แม้แต่นิดเดียว ในใจนึกถึงแต่รถไฟไทยว่าเมื่อไรจะท�าได้อย่างเขาบ้าง
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 ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งเพียง 33 นาที ขบวนรถ 

กเ็ข้าเทยีบชานชาลาของสถานอีะโตฉะอย่างเรยีบร้อยตรงเวลา ผมต้อง 

หาทางไปยังสถานีรถไฟอีกแห่งหน่ึงซ่ึงอยู่ทางเหนือของกรุงมาดริด  

ชือ่สถานมีาดรดิ ชามาร์ตนิ (Madrid Chamartin) ซึง่เก่าแก่กว่าสถาน ี

อะโตฉะ และเป็นชมุทางรถไฟทีจ่ะขึน้ไปทางเหนือของสเปน การเดินทาง 

ระหว่างสองสถานีรถไฟหลักคืออะโตฉะกับชามาร์ตินก็ไม่ยาก เพราะ 

เขามรีถไฟใต้ดนิของเรน็เฟวิง่เป็นวงกลม เชือ่มต่อระหว่างสองสถานนีี ้

ตลอดเวลา แค่มองป้ายใหญ่บอกเวลารถที่ด้านหน้าสถานีที่ชื่อสถาน ี

ปลายทางคือชามาร์ติน ก็จะรู้ว่าขบวนรถหมายเลขอะไร จะออกเวลา 

ไหน และต้องขึ้นที่ชานชาลาไหน แล้วก็ไปยืนรอให้ถูกชานชาลา  

พอรถมาก็ก้าวขึ้นไปหาที่นั่งได้ตามอัธยาศัย อีกเพียงอึดใจก็ถึงที่หมาย

 ตัวสถานีรถไฟชามาร์ตินต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปยังช้ันสอง  

ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเก่าและเล็กกว่าสถานีอะโตฉะ แต่ก็ดีกว่าตรงที่มีเก้าอี ้

ให้น่ังรอในห้องโถงของสถานี เม่ือใกล้เวลารถออกค่อยลงบันไดเลื่อน 

ไปยังชานชาลาทีจ่ะขึน้ป้ายไฟขนาดใหญ่ให้เห็นอย่างชดัเจน ตามล�าดับ 

เวลาของขบวนรถไฟที่จะออกก่อนและหลัง ดูง่ายมากครับ ทางลงไป 

ชานชาลาก็สะดวกชัดเจน ไม่มีความลึกลับสลับซับซ้อนให้ตะลอนหา  

เรียกว่าการจัดการดีมากๆ ตามความรู้สึกผมอยากจะบอกว่าดีกว่า 

ในฝรั่งเศสด้วยซ�้าไป

 อาหารกลางวันผมก็จัดการที่ห้องโถงของสถานีนี่แหละ  

ไม่ได้ไปน่ังกนิในร้านอาหาร กแ็ค่ฉกีซองกาแฟแบบส�าเรจ็รปูเทลงถ้วย  

แล้วเทน�้าร้อนทีต่้มใสก่ระตกิมาแลว้ก่อนเช็กเอาตจ์ากโรงแรมเมื่อเช้า  
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แค่นี้ก็ได้กาแฟหอมกรุ่นให้อุ่นใจ จากนั้นงัดไส้กรอกกับขนมปังที่ซื้อไว ้

ตั้งแต่เมื่อเย็นวานจากเมืองโตเลโดออกมาประกบเป็นเบอร์เกอร ์

กดักร้วมๆ แกล้มกาแฟ ตบท้ายด้วยชอ็กโกแลตทีซ่ือ้จากร้านสะดวกซือ้ 

ที่เดียวกัน น�้าดื่มไม่ต้องซื้อเพราะผมเตรียมขวดเปล่ามาจากบ้านแล้ว  

2 ขวด เมื่อคืนก่อนนอนผมกดน�้าก๊อกในห้องพักมาต้มจนเดือด แล้ว 

ปล่อยให้เย็นก่อนจะบรรจุขวดในตอนเช้า แค่นี้ก็มีน�้าดื่มสะอาดติดตัว 

ไปยังที่ต่างๆ แบบไม่ต้องเปลืองเงิน

 น�้าด่ืมที่น่ีขวดใหญ่ขนาด 1 ลิตร ราคาขวดละ 1.80 ยูโร  

ตีง่ายๆ ก็ประมาณ 74 บาท ความจริงน�้าก๊อกในสเปนสะอาดพอที่จะ 

ดืม่นะครบั เพยีงแต่ผมอยากมัน่ใจไว้ก่อนเลยต้มสกัหน่อย แต่ถ้าวันไหน 

ไม่มีเวลาต้มน�้าก็ดื่มมันสดๆ จากก๊อกนั่นแหละ

 รถไฟไปเซโกเบียเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากสถานีชามาร์ติน 

เวลา 14.20 น. เป็นรถไฟแบบตาลโก (Talgo) ซึ่งไม่ด่วนเท่ารถไฟ  

AVE แต่กว่ิ็งได้ราบรืน่นุม่นวลไม่แพ้กนั ความกว้างของตวัรถและความ 

สะอาดสะอ้านเทยีบเท่ากนั ทีแ่ตกต่างกเ็พยีงความหรหูราของเบาะนัง่ 

และการตกแต่งเท่านั้น

เข้าสู่เซโกเบีย

 ออกจากมาดริดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 92 

กโิลเมตร ใช้เวลาเพยีง 31 นาทกีถ็งึเมอืงงามนามเซโกเบยี (Segovia)  

ชื่อเมืองนี้หรือเมืองไหนๆ ก็ตามในภาษาสเปน ตัว V จะออกเสียงเป็น  
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จัตุรัสอะกอดักเป็นจุดบรรจบของถนนหลายสาย  
เปรียบเสมือนใจกลางเมืองเซโกเบียทีเดียว



64 • ต ะ ล อ น S p a i n

B ดังนั้นเมืองนี้จึงออกเสียงว่า “เซโกเบีย” ไม่ผิดหรอกครับ

 สถานีรถไฟของเซโกเบียเป็นสถานีที่สร้างขึ้นใหม่ อยู่ห่าง 

จากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งเลย 

ละครับ แต่การเข้าเมืองก็สะดวกสบายเพราะมีรถเมล์สาย 11 จอด 

รออยู ่หน้าสถานีเลย เป็นรถเมล์ที่ ว่ิงรับส่งเฉพาะสถานีรถไฟกับ 

จัตุรัสหน้าเมืองที่ชื่อปลาซา เด ลา อาร์ติลเลเรีย (Plaza de la  

Artillería) ซึง่กเ็ปน็จดุทีม่สีะพานส่งน�้าแบบโรมนัมาสิน้สดุพอด ีบางที 

จงึเรยีกจตัรุสัแห่งนีว่้า จตัรุสัอะกอดกั (Aqueduct) หรอื อะกวยดกุโต  

(Acueducto) ในภาษาสเปน รถเมล์วิง่เข้าเมอืงใช้เวลาประมาณ 10 นาที  

ค่าโดยสารคนละ 80 เซนต์ ซ้ือต๋ัวกับคนขับได้เลย แต่ถ้าไม่อยาก 

นั่งรถเมล์ก็สามารถเรียกรถแท็กซี่ได้ มีรถแท็กซี่เข้าคิวรอให้บริการ 

อยูห่ลายคนัด้านหน้าสถานเีช่นเดยีวกนั ค่าโดยสารทีจ่อมเิตอร์จะเริม่ที่  

3.50 ยูโร นั่งไปถึงตัวเมืองราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8 ยูโร

 ตรงจัตุรัสอะกอดักที่รถเมล์จากสถานีรถไฟวิ่งมาสุดสายนั้น 

เปรยีบเสมอืนเป็นจดุใจกลางเมอืงเซโกเบยีทเีดยีว เพราะเป็นจดุบรรจบ 

ของถนนหลายสาย ทั้งที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเก่าและแยกไปยังถนนสาย 

อื่นๆ ในเขตเมืองใหม่ เป็นท้ังจุดถ่ายภาพของสะพานส่งน�้าอะกอดัก 

แบบโรมันที่สวยที่สุด และท่ีหัวมุมถนนด้านท่ีจะเข้าสู่ตัวเมืองเก่านั้น 

ยงัเป็นทีต่ัง้ของส�านกังานการท่องเทีย่วแห่งเมอืงเซโกเบยีด้วย จะแวะ 

เข้าไปขอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่หาโรงแรมที่พักไม่เจอก็ 

เข้าไปถามเจ้าหน้าที่เขาได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง 
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คล่องแคล่วไม่มีท่ีติและเต็มใจให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถมารับ 

แผนที่ตัวเมืองที่บอกถนนหนทางสายต่างๆ และที่ตั้งของสถานที ่

ท่องเที่ยวส�าคัญๆ ทั้งหมดจากส�านักงานนี้ได้ฟรี

หน้าส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งเมืองเซโกเบียนี้ เป็น 

จุดเร่ิมต้นของการเดินเท้าเข้าสู่เขตเมืองเก่า ซ่ึงสร้างโดยชาวโรมัน 

มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษแรก ในนั้นเต็มไปด้วยสถานที่ส�าคัญที่เก่าแก่  

สวยงาม ทรงคณุค่า และกจ็ะเป็นจดุหมายปลายทางของผมในวนันีด้้วย


