
เศรษฐกิจ6 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 แรม 1 ค่ำ� เดือน 4 ปีระกา

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร
ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ลงนามบันทึกข้อ
ตกลงกับหอการค้าและหอการค้าจังหวัด โดยสามารถ
สแกนชำาระเงนิอเิลก็ทรอนกิสผ์า่นควิอาร์โคด้ในการซือ้
สินค้าของดีประจำาจังหวัด ยกระดับโครงการป้ายของดี
จังหวัด โดยในปีน้ีจะมีร้านค้าขายของดีประจำาจังหวัด 
4,500 รา้นคา้ทัว่ประเทศ ซึง่จะเปน็การกระตุน้ใหจ้บัจา่ยใชส้อย
ในทอ้งถิน่ และสนบัสนนุรบัชำาระเงนิผา่นคิวอาร์โคด้ของอาลเิพย ์และ
วแีชตเพย ์เพือ่รองรบัการใช้จา่ยของลกูคา้โดยเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาว
จนี เพราะปจัจบุนันกัทอ่งเทีย่วจนีมาเทีย่วไทย 10 ลา้นคน หรอืคิดเปน็ 
1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยทั้งหมด 32 ล้านคน และอาลิ
เพย์ วีแชตเพย์เป็นโปรแกรมยอดนิยมชำาระเงินของชาวจีน

สำาหรับเบื้องต้นในระยะแรกมีร้านค้า 4 ร้านค้านำาร่องใน 4 
จังหวัด ได้แก่ ร้านลิขิตไก่ย่าง จังหวัดนนทบุรี , ร้านทองทรัพย์ หมูทุบ 
เมอืงปทมุ จงัหวดัปทมุธาน ี, รา้นรนิขนมไทย จงัหวดัฉะเชงิเทรา และ
ร้าน Cafe’ Del Mar จังหวัดชลบุรี โดยจะเร่งขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ
ท่ัวประเทศต่อไป ซ่ึงจะช่วยร้านค้าในการบริหารจัดการธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าโครงการป้าย
ของดจีงัหวดัพรอ้มระบบการชำาระเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์
นี้ จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจของไทยและเป็น
แรงผลักดันสำาคัญที่จะนำาพาประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต

ขณะทีก่ารบรกิารมทีัง้รปูแบบแอปพลเิคชัน่เค พลสั ชอ้ป และ
เครื่องรับชำาระเงินอีดีซี หรือมินิ อีดีซี รองรับการใช้งานตามขนาดของ
กจิการทกุรปูแบบ เพือ่ชว่ยใหร้า้นคา้สามารถสรา้งควิอาร์โคด้ มาตรฐาน
ประจำาร้าน ที่รองรับการชำาระด้วยการสแกนจาก โมบาย แบงกิ้ง ได้ทุก
ธนาคา และจะจัดทำาป้ายของดีจังหวัด ที่มีภาพคิวอาร์โค้ด มาตรฐาน
ของรา้นปรากฏอยูบ่นปา้ย เพือ่ใหร้า้นคา้วางไวใ้ชง้านทีจ่ดุชำาระเงนิ ชว่ย
อำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าใช้เป็นทางเลือกในการ
ชำาระเงินที่สะดวกและปลอดภัย ลดการใช้เงินสด

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง
สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ และที่ผ่านมาได้จัด
ทำาโครงการป้ายของดีจังหวัด เพื่อส่งเสริมร้านค้า สถานประกอบการ

สมาชิก ร้านของดี และของอร่อยประจำาจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่
หลาย ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเร่ิมมาตั้งแต่ปี 53 
ปัจจุบันมีร้านค้าและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ กว่า 
8,000 ราย จากทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับภาคเอกชน

รายใหญ่ ทั้งค่ายรถยนต์, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บุญรอดบริวเวอรี่, 
เครอืสหพฒัน,์เครอืเจรญิโภคภณัฑ,์เอสซจี ีและกลุม่เซน็ทรลั 

รื้อฟื้นการงานจัดหอการค้าแฟร์ หรือทีซีซีแฟร์ ทั่วประเทศ 
หลังหยุดดำาเนินการมานานถึง 13 ปี โดยจะเริ่มที่เชียงใหม่ 

วันที่ 29 มิ.ย. – 8 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
เฉลมิพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา เพ่ือกระตุน้การใชจ้า่ย จากน้ัน
จะทยอยจัดในภาคใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก ต่อไป.

ติดคิวอาร์โค้ด4พันร้านค้า
ไม่หวือหวา

 ตลาดหุ้นไทยวันท่ี 28 ก.พ. เคล่ือนไหวผันผวนในแดน
บวกตลอดท้ังวัน รับอานิสงส์จากความชัดเจนวันเลือกต้ัง แต่ใน
ช่วงท้ายตลาดมีแรงเทขายออกเหมือนตลาดหุ้นต่างประเทศ ท่ีส่วน
ใหญ่กังวลว่าสหรัฐจะปรับข้ึนดอกเบ้ียถึง 4 คร้ังในปีน้ี ส่งผลให้ปิด
ตลาดท่ี 1,830.13 จุด ลดลง 0.26 จุด หรือ 0.01% ด้วยมูลค่าการ
ซ้ือขาย 76,935.74 ล้านบาท ส่วนตลาดเอ็มเอไอปิดท่ี 500.44 จุด 
ลดลง 3.02 จุด หรือ 0.60% ซ้ือขาย 1,194.95 ล้านบาท
 นายคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและ
บริการการลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน เปิดเผยว่า ดัชนีหุ้นไทย
วันนี้ยังมีแรงประคองในหุ้นกลุ่มใหญ่ช่วยหนุน เช่น ธนาคาร
พาณิชย์ และพลังงาน แต่ราคาไม่หวือหวา และมีีแรงเก็งกำาไร
จากการทยอยประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในวัน
สุดท้าย ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจจากแบงก์ชาติ ที่ประกาศออก
มายังคงเป็นการลงทุนของภาครัฐ การส่งออก และท่องเท่ียวท่ี
ช่วยหนุนอยู่ ทั้งนี้ คาดดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 มี.ค. แนวรับอยู่ที่ 
1,826 จุด และไม่ต่ำากว่า 1,820 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,848-
1,852 จุด.

 หุ้น มูลค่าการซื้อขาย  ราคาปิด เปลี่ยนแปลง
 (ล้านบาท)   (บาท)   (บาท)

1. ปตท. 12,669.787  568.00  -6.00
2. ซีพีออลล์ 3,696.088  84.00  +0.75
3. พีทีทีจีซี  3,174.375  99.25  -
4. เอโอที 3,134.886  70.75  -
5. บ้านปู 2,616.842  23.50  +0.30

มูลค่าการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน

กลุ่มนักลงทุน  ซื้อ  ขาย สุทธิ

นักลงทุนทั่วไป  31,096.35  27,216.37  +3,879.99
นักลงทุนสถาบัน 6,774.56  7,232.04  -457.48
นักลงทุนต่างชาติ 28,995.35  32,936.82  -3,941.47
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,069.48  9,550.52  +518.96

ข้อมูล : วันที่ 28 ก.พ. 61  หน่วย : ล้านบาท
 หุ้นต่างประเทศ  ดัชนีปิด (จุด) เปลี่ยนแปลง (จุด)

3. ดาวโจนส์ (27 ก.พ.) 25,410.03 -299.24
2. ฮั่งเส็ง 30,844.72 -423.94
3. นิเกอิ 22,068.24 -321.62

ข้อมูล : วันที่ 28 ก.พ. 61  หน่วย : ล้านบาท

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิด 1,830.13 
ดัชนีตลาดเอ็มเอไอปิด 500.44

ลดลง 0.26
ลดลง 3.02

ชวนปลูกป่า

 คัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ซีอีโอ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล 
นำาคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม 
ชวนปลูกป่า สร้างโป่งดินเทียม ท่ีศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขาน้ำ�พุ จังหวัดกาญจนบุรี

หลัง ๆ  มักเห็นหน่วยงาน
รัฐไล่จับสินค้าไม่ได้มาตรฐานกัน
ยกใหญ ่ลา่สุดจบัอาหารเสรมิและ
เครื่องสำาอาง ย่านโคราช

แต่จู่ ๆ  “กสิทธิ์ วรชิงตัน” หรือ “หญิงย้วย พริตตี้” หัวเรือ
ใหญ ่ผลติภัณฑเ์ซรัม่หนา้ใสเมโส และผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคลีโอ 
ต้องร้องกรี๊ด

เพราะนัง่อา่นขา่วในโซเชยีลอยูด่ ีๆ  กลบัพบวา่มสีนิคา้ของ
ตวัเองถกูรา่งแหไปดว้ย ทัง้ที่ไดร้บัเครือ่งหมาย อย. และมมีาตรฐาน
ทุกอย่างแถมเป็นตัวท็อปซะด้วย

ในที่สุด หญิงย้วย ก็ตัดสินใจไปขอความเป็นธรรมต่อ อย. 
และกองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค

เพราะลูกค้าและตัวแทนขายเริ่มสับสนจนธุรกิจเกือบเสีย
หาย สุดท้ายก็โล่งใจ...เพราะสินค้าที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง. 

หญิงย้วยงง

มูลค่าซ้ือขาย 76,935.74 
มูลค่าซ้ือขาย 1,194.95

ดันรับท่องเที่ยวจีน10ล้านคน
ผนึกเอกชนฟื้นหอการค้าแฟร์

ขึ้นราคา‘ซีรีส์แขก’50% 
เจเคเอ็นเตรียมลุยตปท.

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำากัด (มหาชน) หรือเจเคเอ็น 
ผูน้ำาการจดัจำาหนา่ยลขิสทิธิค์อนเทนตร์ะดบัสากล เปดิเผยวา่ บรษิทั
เตรียมปรับราคาซีรีส์อินเดียในปีนี้ เพิ่มอีก 50% หลังจากปีที่แล้ว
ปรับขึ้นไปแล้ว 50% ตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มข้ึน โดย
เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของ
บริษัทเกือบ 20 ช่อง ตั้งเป้าหมายช่วยให้ปี 61 นี้ มีรายได้เติบโต 
20-25% หรือประมาณ 1,400-1,500 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนที่มี
รายได้ 1,200 ล้านบาท

นอกจากน้ียังเตรียมรุกตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม โดยนำา
คอนเทนต์ไปเจาะตลาดอินโดนีเซีย เนื่องจากซีรีส์อินเดียมี
วัฒนธรรมใกล้เคียงกับอินโดนีเซีย เป็นต้น ขณะเดียวกันยังอยู่
ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทีวีดิจิตอลประมาณ 7 ราย เพื่อขายซีรีส์
อินเดียลอตใหญ่ให้ และยังมีแผนต่อยอดธุรกิจ ด้วยการขยายธุรกิจ
เข้าไปในส่วนของออนไลน์ในรูปแบบของวีโอดีด้วย.

ประเทศไทย” ถือเป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลาย
ทางท่ีคนท่ัวโลกต่างถวิลหาและต้องการเดิน
ทางมาท่องเท่ียวพักผ่อนในสารพัดรูปแบบ

โดยเม่ือปี 60 ท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวต่างประเทศ
เดินทางมาเท่ียวไทยมากถึง 35.38 ล้านคนสร้างรายได้เข้าไทยมากถึง 
1.82 ล้านล้านบาท ขณะท่ีเพียงเดือนแรกของปี 61 ก็มีนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางมาไทยแล้วถึง 3.54 ล้านคนทีเดียว สร้างรายได้กว่า 
1.88 แสนล้านบาท เข้าไปแล้ว 

แต่ใช่ว่า... มีแต่ต่างชาติท่ีต้องการเดินทางเท่ียวไทยในทาง
กลับกัน !! คนไทยก็นิยมชมชอบท่ีจะเดินทางออกนอกประเทศเป็น
จำานวนไม่น้อยโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นท่ีเป็นอันดับหน่ึงท่ีนักท่อง
เท่ียวไทยเดินทางไปท่องเท่ียวมากท่ีสุดในปีท่ีผ่านมาถึง 942,184 
คนทีเดียว เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 4.34% ขณะท่ีท้ังปี 60 คนไทยเดิน
ทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 8.79 ล้านคนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7.23% 

สาเหตุใหญ่ท่ีคนไทยนิยมชมชอบไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่นด้วยเพราะ
การเดินทางใช้ระยะทางไม่ไกลเพียง 6 ชม.แถมยังไม่ต้องทำาวีซ่ามีสาย
การบินให้เลือกเดินทางมากมายในช่วงเวลาท่ีต้องการ ท่ีสำาคัญญ่ีปุ่น
ยังเป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศน์ภูมิประเทศท่ีสวยงามมีสถานท่ีท่องเท่ียว
มากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะฮนชู เกาะฮก
ไกโด เกาะคิวชู และชิโกะกุ ท่ีสำาคัญ…
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยน้ียังเป็นจุด
หมายปลายทางในการเดินทางชอปปิง
ท่ีคนไทยช่ืนชอบท้ังสินค้าแบรนด์เนม 
สินค้าไฮเทค หรือแม้แต่สินค้าท้องถ่ินใน
แต่ละภูมิภาคก็ตาม

ต้องยอมรับว่า…ไทยและญ่ีปุ่น
น้ันมีความสัมพันธ์กันมายาวนานถึง 130 
ปี และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยทุนญ่ีปุ่นใน
ช่วงกว่า 30 ปีท่ีผ่านมาได้ทำาให้ไทย
สามารถเจริญเติบโตมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งโดยไม่เพียงแค่นักท่อง
เท่ียวเท่าน้ันแม้แต่จำานวนนักลงทุนญ่ีปุ่นในไทยก็มีมากเป็นอันดับหน่ึง
ของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน

จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำาไมทีมไทยแลนด์ท่ีนำาโดย “สมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี จึงเดินสายโรดโชว์แทบทุกเมืองใน
ญ่ีปุ่นซ่ึงล่าสุด…ได้เดินสายโรดโชว์ท่ีเมือง ฟุกุโอกะ เพ่ือดึงดูดนัก
ลงทุนโดยต้ังเป้าหมายท่ีจะนำาโมเดลของฟุกุโอกะมาเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาเมืองไทยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอีอีซี

ไม่เพียงเร่ืองของการลงทุนเท่าน้ัน !! แต่ในเร่ืองของ “การ
ท่องเท่ียว” ก็เป็นอีกเป้าหมายหน่ึงท่ีท้ัง 2 ประเทศต่างต้องการเพ่ิม
นักท่องเท่ียวระหว่างกันซ่ึง “การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย” ก็ได้
ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์กับองค์กรส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภูมิภาคคิวชูเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างกันเพราะนักท่องเท่ียว
ญ่ีปุ่นถือเป็นนักท่องเท่ียวคุณภาพท่ีสร้างรายได้เข้าไทยเป็นจำานวนมาก
โดยปี 60 มีนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นเดินทางเท่ียวไทยมากถึง 1.54 ล้านคน
สร้างรายได้เข้าไทยมากถึง 67,512 ล้านบาท ในแง่ของ “จังหวัดฟุกุ

ท่ีสุดของเมืองฟุกุโอกะ ขณะเดียวกันในช่วงเดือน ก.พ.ก็จะมีการจัด
ต้ัง “หน้ากากโอดะฟุขุ” ซ่ึงเป็นเทศกาลแห่งการปาถ่ัวโดยศาลเจ้าแห่ง
น้ีถือเป็นศาลเจ้าท่ีมีผู้นับถือศรัทธา รวมท้ังร้าน “มิชิโนอิกิ มูนะกะตะ” 
ร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารท้องถ่ินโดยชาวบ้านเป็นผู้ผลิตและ
นำามาขายเองถือเป็นตัวอย่างการส่งเสริมกิจกรรมโอทอปในชุมชน
อย่างครบวงจร เพราะเป็นร้านค้าของชุมชนระหว่างเมืองมูนากาตะ  
กิตะคิวชู ในจังหวัดฟูกุโอกะ ท่ีเป็นเมืองผ่านจึงสรรสร้างข้ึนมาเป็น
ร้านค้าขายของชุมชนโดยเฉพาะอาหารทะเลท่ีมีความสด ผลไม้ดัง
อย่างสตรอเบอร่ี “อาร์โออิ” ท่ีท้ังลูกกลม ใหญ่ หวานและอร่อย ขณะ
ท่ีด้วยความท่ีมีเมืองท่า 4 ท่าจึงทำาให้มีอาหารทะเลเป็นท่ีข้ึนช่ือซ่ึงร้าน
ค้าแห่งน้ีก็เป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียวไม่แพ้กันโดยทำารายได้ไม่
น้อยกว่า 2,000 ล้านเยน

ด้วยความสดของอาหารทะเลอย่างปลาสด ๆ น้ีเองร้านค้าก็
สามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือทำาให้นักท่องเท่ียวไม่รู้สึกเบ่ือแต่ยังเข้ามามี
ส่วนร่วม เช่น การหัดทำาอาหารช่ือดังด้วยตัวเองอย่าง “ซูชิ” ท่ีก็สร้าง
ความเพลิดเพลินได้ไม่น้อยทีเดียวท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลท่ี
สวยงามอย่างเช่นท่ี ร้านอาหารบูโง โนกิ ท่ีเป็นร้านอาหารทะเลยอด
นิยมอันดับหน่ึง ขณะเดียวกันท่ีพักในฟุกุโอกะก็มีให้เลือกมากมาย
อย่างโรงแรม “ไดมารุ เบสโซะ” ก็เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่กว่า 150 ปีที
เดียวโดยห้องพักต้ังอยู่ด้านหลังของฮาคาตะและมีออนเซ็น ท่ีมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมาต้ังแต่ปี 1360 ขณะท่ีี “มหาวิทยาลัยคิวชูหรือ
แคมปัสอิโต”ซ่ีงมีศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีช่ือเสียงและเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นโดยเฉพาะการค้นคว้าด้าน
พลังงานทดแทนอย่างพลังงานไฮโดรเจนท่ีสามารถนำามาใช้ในรถยนต์
ช่ือดังอย่างมีไรของค่ายโตโยต้า และคลาริต้ีของค่ายฮอนด้า

’มาซูมิซัง “ยังบอกด้วยว่าการท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศ 
ไทยหรือ ททท. ได้ฟ้ืน สนง.ท่องเท่ียวท่ีฟุกุโอกะอีกคร้ังจะย่ิงทำาให้
เกิดความร่วมมือระหว่างกันมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีฟุกุโอกะ
น้ีมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวทำามากมาย ขณะท่ีคนฟุกุโอกะเองต่าง
ก็มีมิตรไมตรีท่ีสำาคัญอาหารทะเลของฟุกุโอกะก็ข้ึนช่ือเร่ืองความสด
ความอร่อยและด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญ่ีปุ่นท่ีมีมานาน
กว่า 130 ปีจึงเช่ือม่ันได้ว่าญ่ีปุ่นโดยเฉพาะท่ีฟุกุโอกะแห่งน้ีจะเป็น
อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวไทยช่ืนชอบแน่นอน!!.

โอกะ” หน่ึงใน 7จังหวัด
ของภูมิภาคคิวชู ถือ
เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่อง
เท่ียวท่ีคนไทยนิยมเดิน
ทางไปท่องเท่ียวเพราะ
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เกาะคิวชูและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของญ่ีปุ่น
 “มาซูมิ คุมาชิโระ” ผู้อำานวยการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

จังหวัดฟุกุโอกะ บอกว่า จังหวัดฟุกุโอกะได้รับการขนานนามให้เป็น 
“ประตูสู่เอเชีย” มาต้ังแต่ในอดีตเพราะได้เปิดรับวัฒนธรรมต่างถ่ินมา
ต้ังแต่โบราณจึงทำาให้นักท่องเท่ียว “อุ่นใจ” ท่ีได้เดินทางมาท่องเท่ียว
โดยในตัวจังหวัดแบ่งออกเป็น 4 เขตใหญ่ ๆ ได้แก่ เขตฟุกุโอกะ เขตคิ
ตะริวชู เขตจิคุโกะ และเขตจิคุโฮะ

แต่ละเขตต่างมีจุดเด่นให้เท่ียวชมมากมายท้ัง ออนเซ็น ท้ัง
อาหาร ท้ังย่านร้านค้ามากมาย และแต่ละฤดูก็มีงานเทศกาลหลากหลาย
ให้เลือกชม โดยเม่ือปีท่ีแล้วมีคนไทยเดินทางมาท่องเท่ียว 35,000 คน 

แม้ลดลงจากปี 59 ท่ีมี 47,000 คน เพราะมีสายการบินได้ยกเลิกเส้น
ทางการบิน เหลือเพียงสายการบินไทยหรือทีจี แต่ก็ทราบว่า ทีจีเตรียม
เพ่ิมเท่ียวบินอีก 3 เท่ียวบินเป็น 10 เท่ียวบินในเดือน ก.ย.น้ี ซ่ึงคาดหวัง
ว่าจะทำาให้นักท่องเท่ียวไทยเดินทางมาเท่ียวฟุกุโอกะได้ง่ายข้ึนสะดวก
มากข้ึน โดยสถานท่ีท่องเท่ียวในฟุกุโอกะท่ีคนไทยนิยมชมชอบมาก คือ 
สวนคาวาจิ ฟูจิ หรือสวนวิสทีเรีย สวนดอกไม้ท่ีได้รับเลือกให้เป็นหน่ึง
ในสิบสถานท่ีงดงามท่ีมีอยู่จริงบนโลก หรือจะเป็น ทิวทัศน์ริมฝ่ังทะเล
ฮิโตชิมะ หรือล่องเรือชม แม่น้ำ�ยานากาวะ เป็นต้น

นอกจากน้ียังมีแหล่งท่องเท่ียว ท่ีต้องการนำาเสนออย่างเช่นท่ี 
ศาลเจ้า “มูนะกะตะทาอิชะ” ศาลเจ้านิกายเซ็นท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกเม่ือปี 60 ท่ีผู้คนนิยมมาขอพรเร่ืองการเดินทางท่องเท่ียว 
รวมถึง ศาลเจ้า “คุชิดะ” เป็นหน่ึงในศาลเจ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
เมืองฟุกุโอกะ วิหารภายในศาลเจ้าหลังแรกอายุมากกว่า 1,200 ปี เป็น
ศาลเจ้าของ “เทพโอคุชิดะซามะ” ในศาสนาชินโตซ่ึงเช่ือกันว่าจะให้พร
เก่ียวกับการมีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำาเร็จใน
ธุรกิจและเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลฮากาตะกิออนซ่ึงเป็นงานท่ีใหญ่

‘ฟุกุโอกะ’ เปิดรับเที่ยวไทย 
ชูสายสัมพันธ์เก่าแก่ 130ปี 

มาริสา ช่อกระถิน

“

มาซูมิ คุมาชิโระ


