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บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
กิต ติ ศัก ดิ์ ปรกติ . สิ ท ธิข องบุ ค คลที่ อ ยู่ร่ ว มกัน เป็น ชุ มชน. (กรุง เทพ : ส ำนัก งำนศำล
รัฐธรรมนูญ).2550.
กรมทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ กระทรวงพำณิ ช ย์ . คู่ มื อ กำรขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท ำงภู มิ ศ ำสตร์ .
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สัมมนำกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนต่อร่ำง
รั ฐ ธรรมนู ญ .
(กรุ ง เทพ :
สถำบั น พระปกเกล้ ำ และส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำร
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สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ
เจริญ คัมภีรภำพและคณะ. สำรัตถะแห่งสิทธิชุมชน หลักกำรและควำมเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชุมชนใน
ทรัพยำกรชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น . (กรุงเทพ : เครือข่ำยสิทธิภูมิปัญญำไทย).
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มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน). 2546.
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ครั้งที่ 1. 2544.
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ธนพจน เอกโยคยะ. กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (กำรใช้
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ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด). 2547.
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ในพระบรมรำชูปถัมถ์). 2555.
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(กรุงเทพฯ : วิญญูชน). 2551.
มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล. อุท ยำนธรรมชำติวิ ท ยำสิ รี รุ ก ชำติ . หนั งสื อสมุ นไพรสวนสิ รีรุ ก ชำติ .
เดือนกรกฎำคม 2539
รำชบัณฑิตยสถำน พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : นำนมีบุ๊ค). 2546.
วิจิตรำ (ฟุ้งลัดดำ) วิเชียรชม. ย่อหลักกฎหมำยแรงงำน. พิมพ์ครั้งที่ 23. (กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์
นิติธรรม). 2551.
เสน่ห์ จำมริก. สิทธิชุมชนท้องถิ่นภำคอีสำน, (กรุงเทพ : สำนักพิมพ์นิติธรรม). 2547.
สุพิศ ปรำณีตพลกรัง. .กฏหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ
อัตยำ มิเล็นเนียม). 2548.
อรวรรณ คงพันธุ์. กำรผลิตน้ำปลำด้วยวิธีกำรหมักแบบธรรมชำติ . พิมพ์ครั้งที่ 1 จัดทำโดยกองพัฒนำ
อุตสำหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2553.
บทความวารสาร
กนกวรรณ วงศ์กวี. ควำมเคลื่อนไหวของสิทธิชุมชนตำมกฎหมำยไทย. พื้นที่และมุมมอง : เรื่องของไท
(ย)ถึงสำกล. วำรสำรไทยคดีศึกษำ. 2550.
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กำญจนำ ตรำด. กุ้งแห้งคุณภำพเยี่ยมไร้สำรพิษ 100. นิตยสำรเส้นทำงเศรษฐี. ปีที่ 5 ฉบับที่ 50
(เมษำยน 2542)
จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด 140 ชนิด. สำนักพิมพ์ปนิดำ เกิดดอนแฝก.
2556.
จำลองลักษณ์ หุ้นชิ้น . ,จิรนำฏ วีรชัยพิเชษฐ์กุล ,และรุ่งทิพย์ พรหมทรัพย์. นิตยำสำรอำหำรจำก
สมุนไพร. อร่อย สุขภำพดี. กทม. แม่บ้ำน. มปป.
ชัยนันท์ งำมขจรกูลกิจ, “ทฤษฏีว่ำด้วยนิติบุคคลและควำมเป็นนิติบุคคลของบริษัทจำกัด ”, วำรสำร
สมำคมรัฐประศำสนศำสตร์ นิด้ำ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 น.50, (มกรำคม ถึง มีนำคม 2541).
ทวี ท อง หงษ์ วิ วั ฒ น์ . แกะรอยเต้ ำ หู้ จ ำกถั่ ว เหลื อ งสู่ อ ำหำรหลำกแบบ. นิ ต ยสำรชี ว จิ ต .
บริ ษั ท ส ำนั ก พิ ม พ์ แ สงแดด จ ำกั ด ฉบั บ วั น ที่ 1
กั น ยำยน 2549 คอลั ม น์
ต้นทำงสุขภำพดี.
ทัศน์ ศุกลรัตนเมธี. สืบสำนตำนำน อำหำรแต้จิ๋ว กทม. สำนักพิมพ์ตู้กับข้ำว. พิมพ์ครั้งที1่ : 2556.
พูนผล โควิบูลย์ชัย. กำรต่อรองเชิงอำนำจและกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของผัดไทยจำกเมนู
ชำตินิยมสู่อำหำรไทยยอดนิยม. วำรสำรภำษำและวัฒนธรรมปีที่ 32 ฉบับที่ 2
(กรกฏำคม – ธันวำคม. 2556).
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์. หนังสือสมุนไพรอันดับที่ 01 โครงกำรศึกษำวิจัยสมุนไพร. โดยคณำจำรย์
จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2536..
วิทิต วัณนำวิบูล. สรรพคุณของกุ้ยช่ำย. นิตยำสำรหมอชำวบ้ำน เล่มที่ : 85 เดือน พฤษภำคม 2529.
ศิริลักษณ์ รอดยันตร์ , “จำนเด็ด: กุยช่ำยอร่อยหลำกเมนูทั้งดอกกุยช่ำย กุยช่ำยเขียวไปจนกุยช่ำย
ขำว”, ปีที่ 18 ฉบับที่ 112 มกรำคม 2555
สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี. สืบสำนตำนำนอำหำรแต้จิ๋ว กทม. นิตยำสำรตู้กับข้ำว. 2556.
อินเตอร์เนต
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์, “ระบบสืบค้นกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์”
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2557 จำก
http://ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.ph
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ , “สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์”(Geographical Indication :
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กรมวิชำกำรเกษตร. [ออนไลน์]. เข้ำถึงได้จำก: it.doa.go.th. [26 ต.ค. 2013].
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บริษทั หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ จำกัด. ถนอมไข่ไก่ได้1ปีโดยไม่ต้องแช่เย็น สืบค้นเมื่อวันที่ 14 เมษำยน
2558 จำก http://www.naewna.com/contact
บริษัท ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์, “จำกท้องทะเลสู่นำกว่ำจะมำเป็นเกลือสมุทร”, สืบค้นเมื่อวันที่ 7
กรกฏำคม 2558 จำก
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=956000010940
2
บริษัท ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์. เส้นทำงน้ำปลำไทยจำกใต้ทะเลลึกสู่น้ำปรุงรสหยดใสในครัวเรือน
สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฏำคม 2558 จำก
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=95100000043
98
ประภำ คงปัญญำ และ ผศ.ดร.เวณิกำ เบ็ญจพงษ์. น้ำตำลมะพร้ำว. นิตยำสำรหมอชำวบ้ำน
นิ ต ยสำรหมอชำวบ้ ำน เล่ ม ที่ : 297 มกรำคม 2547 เรื่อ งน่ ำ รู้ สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 6
กรกฏำคม 2558 จำก http://www.doctor.or.th/article/detail/1757
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยำ รัตนำปนนท์. ถั่วลิสง สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฏำคม 2558
จำก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1660/peanut%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8
%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ . และนิธิยำ รัตนำปนนท์. น้ำปลำ (Fishsouce). สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฏำคม
2558 จำก
http://www.pichaifishsauce.com/oldweb/thai/fishsauce.html
ภั ก ษำ ภิ ร มย์ . น้ ำมะขำมเปี ย ก.
สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 19
เมษำยน 2558
จำก
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2010/08/D9590294/D95902
94.html
รังษิวุฒิ สนุ่ น ดี . ชมรมเกษตรปลอดสำรพิษ . สื บค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฏำคม 2558 จำก
http://www.thaigreenagro.com/aticle.aspx?id=6843
รัตติกำน ศรีอำไพ. เรื่องของเกลือ เกลือมำจำกอะไร เกลือมำจำกไหน. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏำคม
2558 จำก
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http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=13&i
d=16893
วั ช รพงค์ พิ ม พำ. ต้ น มะขำมน้ อ ยฝั ก เบ้ ง . สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษำยน 2558 จำก
http://www.thaigoodview.com/node/198367
ศิ ริ ว รรณ สิ น ธุ์ แ ดนจั ก ร.
หอมแดงซอย สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 18
เมษำยน 2558
จำก
http://siriwan53011312008.blogspot.com/2012/08/blog-post_26.html
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอำเซียน กรมประชำสัมพันธ์. หอมหัวแดง. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2558
จำก http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4642&filename=index
ศูนย์บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ กระทรวงต่ำงประเทศ,
กรอบควำมร่วมมือต่ำงประเทศ : องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (WIPO). สืบค้นเมื่อ
วันที่ 9 มีนำคม 2555, จำก http://www.mfa.go.th/business/th/cooperation
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภำพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สุรำษฏร์ธำนี. น้ำปลำ. สืบค้นเมื่อวันที่
8 กรกฏำคม 2558 จำก
http://www.fisheries.go.th/fiqc_surat/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=68:eufishsauce&catid=50:eufishsauce&Itemid=54
ศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร. ประโยชน์ของถั่วงอก
สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษำยน 2558 จำก
http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/th/food-news-by-category-menu/15news-03-31-07-2012.html
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี. กระบวนกำรผลิตน้ำตำลทรำย. สืบค้นเมื่อวันที่
23 กรกฏำคม 2558 จำก
http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content.php?content_id=16&content_f
older_id=25
สถำบันอำหำร สรุปสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมอำหำรของไทย 9 เดือนแรกของปี 57. สืบค้นเมื่อวันที่
17 กันยำยน 2558 จำก http://www.thaipr.net
สำนักข่ำวอิศรำ, “5 อำหำรไทย ติดใจคนทั่วโลก”, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2558 จำก
http//www.oknation.net/blog/zwielicht/2012/10/15/entry-1/comment
สำนักงำนเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. กำรทำน้ำตำลมะพร้ำว. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฏำคม 2558 จำก
http://damnoensaduak.ratchaburi.doae.go.th/webpage/poompanya1.html
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สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ถั่วงอก สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษำยน
2558 จำก http://frynn.com
สำนักยุทธศำสตร์กำรเจรจำกำรค้ำ กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ. สำระสำคัญควำมตกลงว่ำด้วย
สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวกับกำรค้ำ . สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2556 จำก
http://thailandaec.com/images/stories/document/wto/trips.pdf
เสรี พริกจุ้ย. เมื่อสังคมขำดควำมเป็นชุมชนปัญหำจึงตำมมำ สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2558 จำก
http///www.thaiknowladge.org/board/boare-show.
วิทยานิพนธ์
กัลยรัตน์ น้อยนำลุ่ม. “กำรใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์เพื่อแสดงสิทธิปกป้องมูลค่ำเพิ่มในทำงกำรค้ำของ
สิ น ค้ำเกษตร : กรณีข้ำวหอมมะลิ ไทย” วิท ยำนิพนธ์ศิล ปศำสตร์ม หำบัณฑิ ต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง. 2549.
ชฌิดำ ฌำยีเนตร. กฎหมำยคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ : ขอบเขตประเทศไทย” วิทยำนิพนธ์นิติ
ศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2548.
โดมพล เฉลิมช่วง. “ปัญหำกำรอนุวัติกฎหมำยให้เป็นไปตำมควำมตกลงทริปส์เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ที่มีชื่อพ้องกัน”. วิทยำนิพนธ์นิติศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง 2550.
ตะวัน เดชภิรัตมงคล, “กำรให้ควำมคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ : ศึกษำเปรียบเทียบมำตรกำรตำม
กฏหมำยไทยกับสหภำพยุโรป”. วิทยำนิพนธ์นิติศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 2551.
ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง. “มำตรกำรคุ้มครองกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมแบบประเพณี ศึกษำกรณี
ผ้ำไหมสุรินทร์”. ดุษฏีนิพนธ์ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 2556.
รัฐศิรินทร์ ตมิศำนนท์. “ปัญหำกำรให้ควำมคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ศึกษำกรณีผลิตภัณฑ์
อำหำรไทยพื้นบ้ำน (ผัดหมี่โครำช)” วิทยำนิพนธ์นิติศำสตร์มหำบัณฑิต. (บัณฑิต
วิทยำลัย : มหำวิทยำลัยสยำม. 2556.
วิมำน เหล่ำดุสิต. “แนวทำงกำรคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ของประเทศไทยตำมข้อตกลง
TRIPs”. วิทยำนิพนธ์นิติศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 2539.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กิตติพงษ์ อู่รักษำ, “ปลีกล้วย”, สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษำยำน 2558 จำก
http://kitti20470.nanacity.com/pakob.html?ckattempt=1
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กลุ่มบริษัทน้ำตำลไทยเอกลักษณ์ , “น้ำตำลทรำยขำว”, สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฏำคม 2558.
จำก www.tis-sugar.com
เกษตรพอเพียงคลับดอทคอม, “ประมงรำชบุรีเชิญเที่ยวงำนวันกินกุ้งปลอดภัย ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 11
เมษำยน 2558. จำก www.kasetporpeangclub.com
จำตุรนต์ หงษ์ชีวิน, “อำหำรทะเล อำหำรทะเลแห้ง”, จังหวัดเชียงใหม่ สืบค้นเมื่อวันที่ 11 เมษำยน
พ.ศ. 2558. จำก http://thailandseataste.com/thailand/web/index.aspx
วิชัย อริยะนันทกะ. “ข้อสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับเครื่องหมำยกำรค้ำและกำรป้องกันกำรแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรม”. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2556. จำก
http://www.library.coj.go.th/indexarticle2.php?Idmain=4&No=5&Title=%A1
%AE%CB%C1%D2%C2%B7%C3%D1%BE%C2%EC%CA%D4%B9%B7%D2%
A7%BB%D1%AD%AD%D2&page=
ณพเกษม โชติดิลก. “เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับอินเดีย-อินเดียกับทรัพย์สินทำงปัญญำ”. สำนักงำนส่งเสริม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองมุมไบ จำกหนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่
2,995 วันที่ 26-29 ตุลำคม 2557. จำก
http///www.thaiindia.net/knowledge/2014-12-30-14-09-50/item1755-201411-07-12-2…
ธงชัย เลิศสินศุภทวี , “สำรอำหำรและคุณค่ำทำงโภชนำกำรของกุ้งแห้งตัวเล็ก ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 11
เมษำยน 2558. จำก http://thaidriedshrimp.blogspot.com/2014/01/blogpost.html
นลิษำ มณีแจ่ม , “หัวไช้เท้ำมีประโยชน์มำกกว่ำที่คิด”, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2558. จำก
http://siamherbs.blogspot.com/2014/10/radish.html
บริษัท ครัวไกลบ้ำน, “เส้นจันท์” , สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษำยำน 2558.
จำก www.Kruaklaibaan.com
บริ ษัท จั น ทบู ร ณ์ , “ของดีเมือ งจั น ท์ ”, สื บค้นเมื่อวันที่ 10 เมษำยำน 2558. จำก
http://www.chanthaboon.net/index.php?option=com_k2&view=item&layo
ut=item&id=305&Itemid=665
บริ ษั ท ประโยชน์ ด อทคอม, “หั ว ปลี ”, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 เมษำยำน 2558. จำก
http://prayod.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%
E0%B8%A5%E0%B8%B5-banana-blossom/
บริษัท ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์, “เส้นเล็ก”, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษำยำน 2558.
จำก http://www2.manager.co.th
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บริ ษั ท มิ ต รผล จ ำกั ด , “น้ ำตำลทรำยแดง”, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฏำคม 2558.
จำก http://www.mitrphol.com/
บริษัท แม่สลิ่ม จำกัด, “หัวปลี”, สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2558. จำก www.maesalim.com
บริ ษั ท อี ซี่ ไ ทย, “ชนิ ด ของก๋ ว ยเตี๋ ย ว”, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 10
เมษำยน 2558.
จำก
http://www.ezythaicooking.com/noodle_th.htm
China Radio International.CRI , “ประวัติควำมเป็นมำของเต้ำหู้ ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษำยน
2558. จำก http://thai.cri.cn/247/2012/08/13/225s201068.htm
วิไล บัวหลวง , “เทคนิคกำรทำกุ้งแห้งสูตรจันทบุรี ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2558. จำก
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1873&s=tblareablog
โสภิ ต สิ ง ห์ ม ณี , “คนไทยใน USA” สื บค้ น เมื่อ วั นที่ 6 พฤษภำคม 2558. จำก
http://konthaiusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
829:padthai-noodle&catid=68&Itemid=220
สำนักประชำสัมพันธ์เขต 7. “ควำมเป็นมำของผัดไทย”. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2556. จำก
http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=16422&filename=index2012/F
ORTICLIENT_CONTINUE
บริษัท เนชั่นกรุ๊ป จำกัด ,“เต้ำหู้”, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษำยน 2558. จำก www.oknation.net
บริษัท เนชั่นกรุ๊ป จำกัด , ”หัวไช้โป้วสับ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2558. จำก
www.Oknation.net
บริษัท ฟู๊ดเทรเวล จำกัด ,”รำยละเอียดวัตถุดิบ”, หัวไช้โป้ว สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2558.
จำก http://www.foodtravel.tv/recingradientShow_Detail.aspx?viewId=62
บริ ษั ท ฟู๊ ด เทรเวล จ ำกั ด ,“เต้ ำ หู้ เ หลื อ ง”, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 12
เมษำยน 2558.
จำก http://www.foodtravel.tv/recingradientShow_Detail.aspx?viewId=1
เอกสารอื่น ๆ
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