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เศรษฐกิจ

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

ไม่หวือหวา
ตลาดหุน้ ไทยวันที่ 28 ก.พ. เคลือ่ นไหวผันผวนในแดน
บวกตลอดทัง้ วัน รับอานิสงส์จากความชัดเจนวันเลือกตัง้ แต่ใน
ช่วงท้ายตลาดมีแรงเทขายออกเหมือนตลาดหุน้ ต่างประเทศ ทีส่ ว่ น
ใหญ่กงั วลว่าสหรัฐจะปรับขึน้ ดอกเบีย้ ถึง 4 ครัง้ ในปีน้ี ส่งผลให้ปดิ
ตลาดที่ 1,830.13 จุด ลดลง 0.26 จุด หรือ 0.01% ด้วยมูลค่าการ
ซือ้ ขาย 76,935.74 ล้านบาท ส่วนตลาดเอ็มเอไอปิดที่ 500.44 จุด
ลดลง 3.02 จุด หรือ 0.60% ซือ้ ขาย 1,194.95 ล้านบาท
นายคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยและ
บริการการลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน เปิดเผยว่า ดัชนีหุ้นไทย
วันนี้ยังมีแรงประคองในหุ้นกลุ่มใหญ่ช่วยหนุน เช่น ธนาคาร
พาณิชย์ และพลังงาน แต่ราคาไม่หวือหวา และมีีแรงเก็งกำ�ไร
จากการทยอยประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในวัน
สุดท้าย ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจจากแบงก์ชาติ ที่ประกาศออก
มายังคงเป็นการลงทุนของภาครัฐ การส่งออก และท่องเที่ยวที่
ช่วยหนุนอยู่ ทั้งนี้ คาดดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 มี.ค. แนวรับอยู่ที่
1,826 จุด และไม่ต่ำ�กว่า 1,820 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,8481,852 จุด.

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปดิ 1,830.13 ลดลง 0.26 มูลค่าซือ้ ขาย 76,935.74
ดัชนีตลาดเอ็มเอไอปิด 500.44 ลดลง 3.02 มูลค่าซือ้ ขาย 1,194.95
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

ติดัดนรัคิบท่วองเทีอาร์่ยวจีโนค้10ล้ดานคน
4พันร้านค้า
ผนึกเอกชนฟื้นหอการค้าแฟร์

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร
ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ลงนามบันทึกข้อ
ตกลงกับหอการค้าและหอการค้าจังหวัด โดยสามารถ
สแกนชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นคิวอาร์โค้ดในการซือ้
สินค้าของดีประจำ�จังหวัด ยกระดับโครงการป้ายของดี
จังหวัด โดยในปีนี้จะมีร้านค้าขายของดีประจำ�จังหวัด
4,500 ร้านค้าทัว่ ประเทศ ซึง่ จะเป็นการกระตุน้ ให้จบั จ่ายใช้สอย
ในท้องถิน่ และสนับสนุนรับชำ�ระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของอาลิเพย์ และ
วีแชตเพย์ เพือ่ รองรับการใช้จา่ ยของลูกค้าโดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาว
จีน เพราะปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วจีนมาเทีย่ วไทย 10 ล้านคน หรือคิดเป็น
1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยทั้งหมด 32 ล้านคน และอาลิ
เพย์ วีแชตเพย์เป็นโปรแกรมยอดนิยมชำ�ระเงินของชาวจีน
สำ�หรับเบื้องต้นในระยะแรกมีร้านค้า 4 ร้านค้านำ�ร่องใน 4
จังหวัด ได้แก่ ร้านลิขิตไก่ย่าง จังหวัดนนทบุรี , ร้านทองทรัพย์ หมูทุบ
เมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี , ร้านรินขนมไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ร้าน Cafe’ Del Mar จังหวัดชลบุรี โดยจะเร่งขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ
ทั่วประเทศต่อไป ซึ่งจะช่วยร้านค้าในการบริหารจัดการธุรกิจให้มี

ขึ้นราคา‘ซีรีส์แขก’50%
เจเคเอ็นเตรียมลุยตปท.
ชวนปลูกป่า

มูลค่าการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน
กลุ่มนักลงทุน
ซื้อ
นักลงทุนทั่วไป
31,096.35
นักลงทุนสถาบัน
6,774.56
นักลงทุนต่างชาติ
28,995.35
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,069.48
ข้อมูล : วันที่ 28 ก.พ. 61
หุ้นต่างประเทศ

ขาย
27,216.37
7,232.04
32,936.82
9,550.52

สุทธิ
+3,879.99
-457.48
-3,941.47
+518.96
หน่วย : ล้านบาท

ดัชนีปิด (จุด)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

3. ดาวโจนส์ (27 ก.พ.)
25,410.03
2. ฮั่งเส็ง
30,844.72
3. นิเกอิ
22,068.24
ข้อมูล : วันที่ 28 ก.พ. 61

-299.24
-423.94
-321.62
หน่วย : ล้านบาท

“

ประเทศไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลาย
ทางที่คนทั่วโลกต่างถวิลหาและต้องการเดิน
ทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในสารพัดรูปแบบ
โดยเมือ่ ปี 60 ทีผ่ า่ นมามีนกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศ
เดินทางมาเทีย่ วไทยมากถึง 35.38 ล้านคนสร้างรายได้เข้าไทยมากถึง
1.82 ล้านล้านบาท ขณะทีเ่ พียงเดือนแรกของปี 61 ก็มนี กั ท่องเทีย่ ว
ต่างชาติเดินทางมาไทยแล้วถึง 3.54 ล้านคนทีเดียว สร้างรายได้กว่า
1.88 แสนล้านบาท เข้าไปแล้ว
แต่ใช่วา่ ... มีแต่ตา่ งชาติทต่ี อ้ งการเดินทางเทีย่ วไทยในทาง
กลับกัน !! คนไทยก็นยิ มชมชอบทีจ่ ะเดินทางออกนอกประเทศเป็น
จำ�นวนไม่น้อยโดยเฉพาะประเทศญี่ป่นุ ที่เป็นอันดับหนึ่งที่นักท่อง
เที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดในปีท่ผี ่านมาถึง 942,184
คนทีเดียว เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 4.34% ขณะทีท่ ง้ั ปี 60 คนไทยเดิน
ทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ 8.79 ล้านคนเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 7.23%
สาเหตุใหญ่ทค่ี นไทยนิยมชมชอบไปท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ ด้วยเพราะ
การเดินทางใช้ระยะทางไม่ไกลเพียง 6 ชม.แถมยังไม่ตอ้ งทำ�วีซา่ มีสาย
การบินให้เลือกเดินทางมากมายในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ ทีส่ �ำ คัญญีป่ นุ่
ยังเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ภูมิประเทศที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมายไม่วา่ จะเป็นเกาะฮนชู เกาะฮก
ไกโด เกาะคิวชู และชิโกะกุ ทีส่ �ำ คัญ…
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยนี้ยังเป็นจุด
หมายปลายทางในการเดินทางชอปปิง
ที่คนไทยชื่นชอบทั้งสินค้าแบรนด์เนม
สินค้าไฮเทค หรือแม้แต่สนิ ค้าท้องถิน่ ใน
แต่ละภูมภิ าคก็ตาม
ต้องยอมรับว่า…ไทยและญี่ปุ่น
นัน้ มีความสัมพันธ์กนั มายาวนานถึง 130
ปี และก็ปฏิเสธไม่ ได้ว่าด้วยทุนญี่ป่นุ ใน
ช่ ว งกว่ า 30 ปี ท่ี ผ่ า นมาได้ ทำ � ให้ ไ ทย
สามารถเจริญเติบโตมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยไม่เพียงแค่นักท่อง
เทีย่ วเท่านัน้ แม้แต่จ�ำ นวนนักลงทุนญีป่ นุ่ ในไทยก็มมี ากเป็นอันดับหนึง่
ของนักลงทุนต่างชาติดว้ ยเช่นกัน
จึงไม่ตอ้ งแปลกใจว่าทำ�ไมทีมไทยแลนด์ทน่ี �ำ โดย “สมคิด จาตุ
ศรีพทิ กั ษ์” รองนายกรัฐมนตรี จึงเดินสายโรดโชว์แทบทุกเมืองใน
ญี่ป่นุ ซึ่งล่าสุด…ได้เดินสายโรดโชว์ท่เี มือง ฟุกุโอกะ เพื่อดึงดูดนัก
ลงทุนโดยตั้งเป้าหมายที่จะนำ�โมเดลของฟุกุโอกะมาเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาเมืองไทยโดยเฉพาะในพืน้ ทีอ่ อี ซี ี
ไม่เพียงเรือ่ งของการลงทุนเท่านัน้ !! แต่ในเรือ่ งของ “การ
ท่องเทีย่ ว” ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึง่ ทีท่ ง้ั 2 ประเทศต่างต้องการเพิม่
นักท่องเทีย่ วระหว่างกันซึง่ “การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย” ก็ได้
ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์กบั องค์กรส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ภูมภิ าคคิวชูเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วระหว่างกันเพราะนักท่องเทีย่ ว
ญีป่ นุ่ ถือเป็นนักท่องเทีย่ วคุณภาพทีส่ ร้างรายได้เข้าไทยเป็นจำ�นวนมาก
โดยปี 60 มีนกั ท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ เดินทางเทีย่ วไทยมากถึง 1.54 ล้านคน
สร้างรายได้เข้าไทยมากถึง 67,512 ล้านบาท ในแง่ของ “จังหวัดฟุกุ

ขณะทีก่ ารบริการมีทงั้ รูปแบบแอปพลิเคชัน่ เค พลัส ช้อป และ
เครื่องรับชำ�ระเงินอีดีซี หรือมินิ อีดีซี รองรับการใช้งานตามขนาดของ
กิจการทุกรูปแบบ เพือ่ ช่วยให้รา้ นค้าสามารถสร้างคิวอาร์โค้ด มาตรฐาน
ประจำ�ร้าน ที่รองรับการชำ�ระด้วยการสแกนจาก โมบาย แบงกิ้ง ได้ทุก
ธนาคา และจะจัดทำ�ป้ายของดีจังหวัด ที่มีภาพคิวอาร์โค้ด มาตรฐาน
ของร้านปรากฏอยูบ่ นป้าย เพือ่ ให้รา้ นค้าวางไว้ใช้งานทีจ่ ดุ ชำ�ระเงิน ช่วย
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าใช้เป็นทางเลือกในการ
ชำ�ระเงินที่สะดวกและปลอดภัย ลดการใช้เงินสด
นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง
สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ และที่ผ่านมาได้จัด
ทำ�โครงการป้ายของดีจังหวัด เพื่อส่งเสริมร้านค้า สถานประกอบการ
สมาชิก ร้านของดี และของอร่อยประจำ�จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่
หลาย ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 53
ปัจจุบันมีร้านค้าและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ กว่า
8,000 ราย จากทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับภาคเอกชน
รายใหญ่ ทั้งค่ายรถยนต์, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บุญรอดบริวเวอรี่,
เครือสหพัฒน์,เครือเจริญโภคภัณฑ์,เอสซีจี และกลุม่ เซ็นทรัล
รื้อฟื้นการงานจัดหอการค้าแฟร์ หรือทีซีซีแฟร์ ทั่วประเทศ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าโครงการป้าย
หลังหยุดดำ�เนินการมานานถึง 13 ปี โดยจะเริ่มที่เชียงใหม่
ของดีจงั หวัดพร้อมระบบการชำ�ระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 29 มิ.ย. – 8 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
นี้ จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจของไทยและเป็น เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพือ่ กระตุน้ การใช้จา่ ย จากนัน้
แรงผลักดันสำ�คัญที่จะนำ�พาประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต จะทยอยจัดในภาคใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก ต่อไป.

คัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ซีอีโอ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล
นำ�คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม
ชวนปลูกป่า สร้างโป่งดินเทียม ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ปา่ เขาน้�ำ พุ จังหวัดกาญจนบุรี

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) หรือเจเคเอ็น
ผูน้ �ำ การจัดจำ�หน่ายลิขสิทธิค์ อนเทนต์ระดับสากล เปิดเผยว่า บริษทั
เตรียมปรับราคาซีรีส์อินเดียในปีนี้ เพิ่มอีก 50% หลังจากปีที่แล้ว
ปรับขึ้นไปแล้ว 50% ตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของ
บริษัทเกือบ 20 ช่อง ตั้งเป้าหมายช่วยให้ปี 61 นี้ มีรายได้เติบโต
20-25% หรือประมาณ 1,400-1,500 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนที่มี
รายได้ 1,200 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังเตรียมรุกตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม โดยนำ�
คอนเทนต์ ไ ปเจาะตลาดอิ น โดนี เ ซี ย เนื่ อ งจากซี รี ส์ อิ น เดี ย มี
วัฒนธรรมใกล้เคียงกับอินโดนีเซีย เป็นต้น ขณะเดียวกันยังอยู่
ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทีวีดิจิตอลประมาณ 7 ราย เพื่อขายซีรีส์
อินเดียลอตใหญ่ให้ และยังมีแผนต่อยอดธุรกิจ ด้วยการขยายธุรกิจ
เข้าไปในส่วนของออนไลน์ในรูปแบบของวีโอดีด้วย.

หญิงย้วยงง

หลัง ๆ มักเห็นหน่วยงาน
รัฐไล่จับสินค้าไม่ ได้มาตรฐานกัน
ยกใหญ่ ล่าสุดจับอาหารเสริมและ
เครื่องสำ�อาง ย่านโคราช
แต่จู่ ๆ “กสิทธิ์ วรชิงตัน” หรือ “หญิงย้วย พริตตี้” หัวเรือ
ใหญ่ ผลิตภัณฑ์เซรัม่ หน้าใสเมโส และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลีโอ
ต้องร้องกรี๊ด
เพราะนัง่ อ่านข่าวในโซเชียลอยูด่ ี ๆ กลับพบว่ามีสนิ ค้าของ
ตัวเองถูกร่างแหไปด้วย ทัง้ ที่ได้รบั เครือ่ งหมาย อย. และมีมาตรฐาน
ทุกอย่างแถมเป็นตัวท็อปซะด้วย
ในที่สุด หญิงย้วย ก็ตัดสินใจไปขอความเป็นธรรมต่อ อย.
และกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค
เพราะลูกค้าและตัวแทนขายเริ่มสับสนจนธุรกิจเกือบเสีย
หาย สุดท้ายก็โล่งใจ...เพราะสินค้าที่ว่าไม่ ได้เกี่ยวข้อง.

‘ฟุกุโอกะ’เปิดรับเที่ยวไทย
ชูสายสัมพันธ์เก่าแก่ 130ปี
มาซูมิ คุมาชิโระ
โอกะ” หนึง่ ใน 7จังหวัด
ของภู มิ ภ าคคิ ว ชู ถื อ
เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ ง
เที่ยวที่คนไทยนิยมเดิน
ทางไปท่องเที่ยวเพราะ
เป็นเมืองที่ใหญ่ทส่ี ดุ ของ

เกาะคิวชูและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของญีป่ นุ่
“มาซูมิ คุมาชิโระ” ผูอ้ �ำ นวยการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของ
จังหวัดฟุกุโอกะ บอกว่า จังหวัดฟุกุโอกะได้รับการขนานนามให้เป็น
“ประตูส่เู อเชีย” มาตั้งแต่ ในอดีตเพราะได้เปิดรับวัฒนธรรมต่างถิ่นมา
ตั้งแต่โบราณจึงทำ�ให้นักท่องเที่ยว “อุ่นใจ” ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว
โดยในตัวจังหวัดแบ่งออกเป็น 4 เขตใหญ่ ๆ ได้แก่ เขตฟุกโุ อกะ เขตคิ
ตะริวชู เขตจิคโุ กะ และเขตจิคโุ ฮะ
แต่ละเขตต่างมีจุดเด่นให้เที่ยวชมมากมายทั้ง ออนเซ็น ทั้ง
อาหาร ทัง้ ย่านร้านค้ามากมาย และแต่ละฤดูกม็ งี านเทศกาลหลากหลาย
ให้เลือกชม โดยเมือ่ ปีทแ่ี ล้วมีคนไทยเดินทางมาท่องเทีย่ ว 35,000 คน

แม้ลดลงจากปี 59 ทีม่ ี 47,000 คน เพราะมีสายการบินได้ยกเลิกเส้น
ทางการบิน เหลือเพียงสายการบินไทยหรือทีจี แต่กท็ ราบว่า ทีจเี ตรียม
เพิม่ เทีย่ วบินอีก 3 เทีย่ วบินเป็น 10 เทีย่ วบินในเดือน ก.ย.นี้ ซึง่ คาดหวัง
ว่าจะทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วไทยเดินทางมาเทีย่ วฟุกโุ อกะได้งา่ ยขึน้ สะดวก
มากขึน้ โดยสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในฟุกโุ อกะทีค่ นไทยนิยมชมชอบมาก คือ
สวนคาวาจิ ฟูจิ หรือสวนวิสทีเรีย สวนดอกไม้ท่ีได้รบั เลือกให้เป็นหนึง่
ในสิบสถานทีง่ ดงามทีม่ อี ยูจ่ ริงบนโลก หรือจะเป็น ทิวทัศน์รมิ ฝัง่ ทะเล
ฮิโตชิมะ หรือล่องเรือชม แม่น�ำ้ ยานากาวะ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้องการนำ�เสนออย่างเช่นที่
ศาลเจ้า “มูนะกะตะทาอิชะ” ศาลเจ้านิกายเซ็นที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็นมรดกโลกเมือ่ ปี 60 ทีผ่ คู้ นนิยมมาขอพรเรือ่ งการเดินทางท่องเทีย่ ว
รวมถึง ศาลเจ้า “คุชดิ ะ” เป็นหนึง่ ในศาลเจ้าทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึง่ ของ
เมืองฟุกโุ อกะ วิหารภายในศาลเจ้าหลังแรกอายุมากกว่า 1,200 ปี เป็น
ศาลเจ้าของ “เทพโอคุชดิ ะซามะ” ในศาสนาชินโตซึง่ เชือ่ กันว่าจะให้พร
เกีย่ วกับการมีอายุยนื ยาวและสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำ�เร็จใน
ธุรกิจและเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลฮากาตะกิออนซึ่งเป็นงานที่ใหญ่

ทีส่ ดุ ของเมืองฟุกโุ อกะ ขณะเดียวกันในช่วงเดือน ก.พ.ก็จะมีการจัด
ตัง้ “หน้ากากโอดะฟุข”ุ ซึง่ เป็นเทศกาลแห่งการปาถัว่ โดยศาลเจ้าแห่ง
นีถ้ อื เป็นศาลเจ้าทีม่ ผี นู้ บั ถือศรัทธา รวมทัง้ ร้าน “มิชโิ นอิกิ มูนะกะตะ”
ร้านขายผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและอาหารท้องถิน่ โดยชาวบ้านเป็นผูผ้ ลิตและ
นำ�มาขายเองถือเป็นตัวอย่างการส่งเสริมกิจกรรมโอทอปในชุมชน
อย่างครบวงจร เพราะเป็นร้านค้าของชุมชนระหว่างเมืองมูนากาตะ
กิตะคิวชู ในจังหวัดฟูกุโอกะ ทีเ่ ป็นเมืองผ่านจึงสรรสร้างขึน้ มาเป็น
ร้านค้าขายของชุมชนโดยเฉพาะอาหารทะเลที่มีความสด ผลไม้ดัง
อย่างสตรอเบอรี่ “อาร์โออิ” ทีท่ ง้ั ลูกกลม ใหญ่ หวานและอร่อย ขณะ
ทีด่ ว้ ยความทีม่ เี มืองท่า 4 ท่าจึงทำ�ให้มอี าหารทะเลเป็นทีข่ น้ึ ชือ่ ซึง่ ร้าน
ค้าแห่งนี้ก็เป็นที่ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยวไม่แพ้กันโดยทำ�รายได้ไม่
น้อยกว่า 2,000 ล้านเยน
ด้วยความสดของอาหารทะเลอย่างปลาสด ๆ นีเ้ องร้านค้าก็
สามารถสร้างกิจกรรมเพือ่ ทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วไม่รสู้ กึ เบือ่ แต่ยงั เข้ามามี
ส่วนร่วม เช่น การหัดทำ�อาหารชือ่ ดังด้วยตัวเองอย่าง “ซูช”ิ ทีก่ ส็ ร้าง
ความเพลิดเพลินได้ไม่น้อยทีเดียวท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่
สวยงามอย่างเช่นที่ ร้านอาหารบูโง โนกิ ทีเ่ ป็นร้านอาหารทะเลยอด
นิยมอันดับหนึ่ง ขณะเดียวกันที่พักในฟุกุโอกะก็มีให้เลือกมากมาย
อย่างโรงแรม “ไดมารุ เบสโซะ” ก็เป็นโรงแรมทีเ่ ก่าแก่กว่า 150 ปีที
เดียวโดยห้องพักตั้งอยู่ด้านหลังของฮาคาตะและมีออนเซ็น ที่มี
ประวัตศิ าสตร์ยาวนานมาตัง้ แต่ปี 1360 ขณะที่ี “มหาวิทยาลัยคิวชูหรือ
แคมปัสอิโต”ซีง่ มีศนู ย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ ชี อ่ื เสียงและเป็น
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะการค้นคว้าด้าน
พลังงานทดแทนอย่างพลังงานไฮโดรเจนทีส่ ามารถนำ�มาใช้ในรถยนต์
ชือ่ ดังอย่างมีไรของค่ายโตโยต้า และคลาริตข้ี องค่ายฮอนด้า
’มาซูมซิ งั “ยังบอกด้วยว่าการทีก่ ารท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทยหรือ ททท. ได้ฟน้ื สนง.ท่องเทีย่ วทีฟ
่ กุ โุ อกะอีกครัง้ จะยิง่ ทำ�ให้
เกิดความร่วมมือระหว่างกันมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีฟ
่ กุ โุ อกะ
นีม้ กี จิ กรรมให้นกั ท่องเทีย่ วทำ�มากมาย ขณะทีค่ นฟุกโุ อกะเองต่าง
ก็มมี ติ รไมตรีทส่ี �ำ คัญอาหารทะเลของฟุกโุ อกะก็ขน้ึ ชือ่ เรือ่ งความสด
ความอร่อยและด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญีป่ นุ่ ทีม่ มี านาน
กว่า 130 ปีจงึ เชือ่ มัน่ ได้วา่ ญีป่ นุ่ โดยเฉพาะทีฟ
่ กุ โุ อกะแห่งนีจ้ ะเป็น
อีกหนึง่ จุดหมายปลายทางทีน่ กั ท่องเทีย่ วไทยชืน่ ชอบแน่นอน!!.

มาริสา ช่อกระถิน

