รายงานโครงการบูรณาการส่งเสริมการค้าและการท่องที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานนิวยอร์กในงานแสดงสินค้า Seatrade Cruise Global 2016
วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2559

1. ข้อมูลงาน
งาน Seatrade Cruise Global 2016 (เดิมชื่อ Cruise Shipping Miami) เป็นงานแสดงสินค้า บริการ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นสูงที่เกี่ยวกับ สินค้าและอุปกรณ์ทีเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมเดินเรือสาราญ ท่าเทียบเรือ
นอกจากนี้ ยังเป็น เวทีป ระชาสั มพันธ์ แหล่ งท่องเที่ยวและศิล ปวัฒนธรรมประจาชาติของแต่ล ะประเทศที่เป็น
เป้าหมายของการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเขตสหรัฐฯ ตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 31
โดยปีนเี้ นื่องจากศูนย์แสดงสินค้า Miami Beach Convention Center ที่ใช้จัดงานฯ มาโดยตลอดปิดทาการซ่อม
บารุ งพื้น ที่ส่ว นจัดแสดงบางส่ว น ผู้ จัดงานจึงย้ายสถานที่จัดงานไปจัดที่ศูนย์แสดงสิ นค้า Fort Lauderdale
Broward County Convention Center เมือง Ft. Lauderdale ในระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2558 ทั้งนี้
ผู้จัดงานมีกาหนดการจัดงานแสดงสินค้า Seatrade Cruise Global 2017 ครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 13 – 16
มีนาคม 2560
นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังมีกาหนดจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับการเดินเรือ สาราญและการท่องเที่ยวทางน้า
ในเขตพื้นที่สาคัญทั่วโลก ได้แก่
 Seatrade Cruise Asia ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
 Seatrade Cruise Med ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ที่เมือง Santa Cruz de Tenerife
ประเทศสเปน
 Seatrade Middle East Cruise Forum (ยังไม่มีการกาหนดวันและสถานที่จัดงาน)
สถานที่จัดงาน ศูนย์แสดงสินค้า Fort Lauderdale Broward County Convention Center เมือง Fort
Lauderdale รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ
ผู้จัดงาน
UBM Plc. ร่วมกับ The Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) และ Cruise Lines
International Association (CLIA)
ค่าคูหา
ราคาล่วงหน้า 4,892 ดอลลาร์สหรัฐต่อคูหาสาหรับโซนพื้นที่ทั่วไป และราคา 5,392 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อคูหาส าหรับพื้นที่โซนพิเศษ ส่วนราคาปกติ 4,990 ดอลลาร์สหรัฐสาหรับโซนทั่วไปและราคา
5,436 ดอลลาร์สหรัฐสาหรับพื้นทีโ่ ซนพิเศษ
ค่าเข้าร่วมงาน ราคา 125 ดอลลาร์สหรัฐเฉพาะโซนแสดงสินค้า, ราคา 1,095 ดอลลาร์สหรัฐรวมสัมมนา, และ
VIP All Access ราคา 1,495 ดอลลาร์สหรัฐ
จานวนคูหา ประมาณ 1,500 คูหา จาก 800 บริษัททั่วโลก
พื้นที่จัดแสดง ประมาณ 200,000 ตารางฟุต โดยใช้พื้นที่ของจัดแสดงสินค้าและจัดสัมมนาเต็มพื้นที่ศูนย์แสดง
สินค้า Fort Lauderdale Broward County Convention Center เต็มพื้นที่ทงั้ 3 ชั้น
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองไมอำมี ประเทศสหรัฐอเมริกำ
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ผู้เข้าชมงาน

ประมาณ 15,000 ราย จากทวีปอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 45) ทวีปยุโรป (ร้อยละ 36) ทวีปอเมริ
กลางและแคริบเบียน (ร้อยละ 7) ทวีปเอเชีย (ร้อยละ 5) ทวีปอเมริกาใต้ (ร้อยละ 2) และทวีป
ออสเตรเลีย (ร้อยละ 1)
ลักษณะการจัดแสดง แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนคูหาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ (ร้อยละ 35) แบ่งเป็น
- ทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ แคนาดา และสหรัฐฯ
- ทวีปยุโรป ได้แก่ เดนมาร์ก เบลเยียม เยอรมนี เอสโตเนีย โครเอเชีย โปรตุเกต โมร็อกโค
ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ กรีซ กรีนแลนด์ ตุรกี นอร์เวย์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ มอลตา ลัตเวีย สเปน
สโลวีเนีย สวีเดน อังกฤษ อิตาลี และฮอลแลนด์
- ทวีปอเมริกากลางและใต้ ได้แก่ เม็กซิโก เอลซัลวาดอร์ โดมินิกัน กวาเดอลูป กัวเตมาลา
คอสตาริกา ชิลี บราซิล อเมริกันซามัว อุรุกวัย และฮอนดูรัส
- ทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ตองกา นิวซีแลนด์ ฟิจิ และออสเตรเลีย
- ตะวันออกกลาง ได้แก่ โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- แคริบเบียน ได้แก่ เซนต์คิตส์เนวิส เซนต์มาร์ตีน เบลิซ เปอร์โตริโก แอนติกาและบาร์บูดา
จาเมกา ตรินิเดดและโตเบโก บาร์เบโดส หมู่เกาะเวอร์จิน และอารูบา
- เอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ศรีลังกา สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย
และฮ่องกง
2. ส่ ว นคูห าแสดงสิ น ค้า และอุป กรณ์ เ ทคโนโลยี ชั้นสู งส าหรับเรือ ส าราญ (ร้อ ยละ 24) ได้แ ก่
เครื่องยนต์เรือ ใบพัดเรือ วาวล์ ท่อ ระบบจัดการน้า และระบบไฟฟ้า เป็นต้น
3. ส่วนคูหาแสดงสินค้าเทคโนโลยีบันเทิงและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 14)
4. ส่วนคูหาแสดงสินค้าและบริการด้านการโรงแรม (ร้อยละ 14) ได้แก่ เตียง หมอน ผ้าห่ม เก้าอี้
พรม รองเท้าลูกเรือ ผ้าม่าน เครื่องครัว เป็นต้น
5. ส่วนคูหาแสดงบริการออกแบบ ตกแต่ง และซ่อมบารุงเรือสาราญ (ร้อยละ 7)
6. ส่วนคูหาแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 6)
2. การเข้าร่วมงานฯ ของสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานนิวยอร์กออกคูหาในงานแสดงสินค้า Seatrade Cruise Global 2016 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม
2559 ณ Fort Lauderdale Broward County Convention Center เมือง Fort Lauderdale รัฐฟลอริดา
ภายใต้คูหา “Southeastern Asia Pavilion” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนใต้ 4 ประเทศ
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เพื่อประชาสัมพันธ์การค้าและการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาค โดยมีพื้นที่
จัดงานทั้งสิ้น 1,000 ตารางฟุต แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนประชาสัมพันธ์การค้าและการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทั้งสิ้น
ประมาณ 900 ตาราฟุต ประเทศไทยได้รับการจัดสรรพื้นที่ประมาณ 100 ตารางฟุต (ตามงบประมาณที่สนับสนุน)
และพื้นทีส่ ่วนสาธิตการปรุงอาหารประจาชาติแต่ละชาติซึ่งใช้ร่วมกันประมาณ 100 ตารางฟุต
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วิธีการดาเนินโครงการฯ
2.1 ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ างประเทศ ณ เมื อ งไมอามี แบ่ งหน้ า ที่ รั บ ผิ ดชอบการจั ด
กิจกรรมรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ย วข้องร่ว มกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานนิวยอร์ก โดยส านักงาน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะรับผิดชอบการจัดกิจกรรมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสาธิตการปรุง
อาหารไทย ส่วนที่เหลือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานนิวยอร์กเป็นผู้รับผิดชอบ
2.2 สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จัดจ้างนางสาวพุ่มผกา โกมลวาสี
เจ้าของร้านและหัวหน้าแม่ครัวร้านอาหารไทย “Oishi Siam” เมือง Hallandale รัฐฟลอริดา ที่ได้รับตรา
สัญลักษณ์ “Thai Select” โดยนางสาวพุ่มผกาฯ เป็นแม่ครัวที่มีความรู้ความสามารถด้านการปรุงอาหารในระดับ
สากลผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสอนทาอาหารจากสถาบัน Le Cordon Blue ซึ่งเป็นสถาบันสอนทาอาหารระดับ
โลก อีกทั้ง ยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปรุงอาหารไทยมากกว่า 15 ปี และสามารถนาเสนอ
วิธีการปรุงอาหารไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าของสถานที่มีข้อกาหนดไม่อนุญาต
ให้ใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือเปลวไฟภายในงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมงาน จึงได้เลือกเมนูส้มตา และ
ยาปลาทูน่า เป็นอาหารสาหรับสาธิต นอกจากนี้ ยังได้นาเมนูสะเต๊ะไก่ที่ได้รับความนิยมไปร่วมเผยแพร่ในงานนี้เพื่อ
ประชาสั มพัน ธ์อาหารไทยและตราสั ญลั กษณ์ “Thai Select” ให้ เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นในกลุ่ ม
ผู้ประกอบการอุตสากหรรมเรือสาราญด้วย รวมตัวอย่างอาหารไทยที่นาไปเผยแพร่ทั้งสิ้น 450 ชุด
2.3 สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จัดเตรียมเอกสารสูตรวิธีการปรุง
อาหารไทยที่ได้รั บ ความนิ ย ม 6 เมนู จานวน 1,000 ชุดไปเผยแพร่ แก่ ผู้ ที่ส นใจ พร้อมทั้งจัดเตรียมป้ายตรา
สัญลักษณ์ “Thai Select” ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในงานฯ
2.4 สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จัดสรรเจ้าหน้าที่ประจาคูหาเพื่อ
ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการค้าและบริหารของไทยแก่ผู้เข้าชมที่สนใจ
3. สรุปผลการเข้าร่วมงาน
ตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ มีผู้ที่สนใจชมและทดลองชิมอาหารไทยทั้งสิ้นจานวน 450 ราย
และมีผู้ชมงานเยือนคูหาประเทศไทยเพื่อสอบถามข้อมูลการค้าและการท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ราย ซึ่ง
เป็นการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและเสริมสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ “Thai Select”
นอกจากนี้ สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ได้สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเรือสาราญและที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 Ms. Veena Vongachariya ตาแหน่ง Marketing Director
บริษัท UBM Americas เมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก
 Ms. Rosanna Leon – Pacheco ตาแหน่ง Sales Solutions Executive
บริษัท Miami International Freight Solution เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา
 Mr. Bruno Lefeuvre ตาแหน่ง Vice President of Sales
บริษัท Castello Monte Vibiano Vechio s.r.l. สนใจออกคูหาในงาน THAIFEX – World of
Food Asia 2017 (ได้นาส่งข้อมูลผู้ส่งออกให้สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมิลาน เพื่อเชิญร่วมออก
คูหาแล้ว)
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4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. งาน Seatrade Cruise Global 2016 ถือว่า เป็นงานแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเรือสาราญที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกฉียงใต้ของสหรัฯ และแคริบเบียน ซึ่งเป็นเวทีสาคัญสาหรับ
การพบปะเจรจาการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
2. บรรยากาศภายงานปีนี้คึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการย้าย
สถานที่จัดงาน โดยสถานที่จัดงานถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีพื้นที่คูหาแสดงสินค้ามากที่สุดเป็นส่วนจัด
แสดงคูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ และอุปกรณ์เรือ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างคึกคักตลอด
ทั้งวัน ส่วนชั้น 2 และชั้น 3 เป็นส่วนจัดแสดงคูหาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเทคโนโลยีบันเทิงและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสินค้าและบริการด้านการโรงแรม มีบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามีผู้คนเดินผ่านไปมาบางตา
3. เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาค่า เช่าคูหา ค่าบัตรเข้าชมงาน และค่าเข้าร่วมสัมมนาของงานดังกล่าว
ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับงานแสดงสินค้าโดยทั่วไป ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอุตสาหกรรมเรือสาราญถือว่าเป็น
อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างหรูหราฟุ่มเฟือย (Luxury) สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมีราคาค่อนข้างแพง
ดังนั้น ผู้จัดงานจึงต้องการที่จะจากัดผู้เข้าร่วมงานเฉพาะกลุ่มบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเรือสาราญเท่านั้น
4. คูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแต่ละประเทศมีขนาดใหญ่ โดยคูหาประเทศที่ใหญ่ที่สุด
คือ อิตาลี มีขนาดใหญ่กว่า 100 คูหา มีการจัดแสดงสินค้าและ อุปกรณ์ที่ใช้บนเรือสาราญ อีกทั้ง ยังมีการจัดแสดง
บริ ก ารที่ เกี่ย วข้อ งกับ การท่อ งเที่ ย วของประเทศด้ ว ย ส่ ว นค ูห าประเทศที่มี ขนาดพื้ นที่ อั นดับ รองลงมา ได้แ ก่
เยอรมนี (60 คูห า) สเปน (60 คูห า) ฝรั่งเศส (40 คูห า) ประเทศกลุ่ มตะวันออกกลาง (35 คูห า) ฟินแลนด์
(24 คูหา) เม็กซิโก (15 คูหา) และตุรกี (15 คูหา) ตามลาดับ
5. คูหาประเทศแต่ละชาติต่างแข่งขันกันจัดกิจกรรมภายในคูหาได้อย่างน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมงาน
เช่น ผรั่งเศสจัดแสดงการเดินแฟชั่น ไต้หวันจัดแสดงดนตรีและการชงชา ญี่ปุ่นจัดแสดงศิลปการตีกลอง Taiko และ
อินโดนนีเซียจัดแสดงระบาพื้นเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเล่นเกมส์ตอบคาถามแจกของที่ระลึกอย่างคึกครื้น
6. คูหากลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต้มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะของแต่ละชาติ เช่น รามโนราห์
ของไทย ระบาประจาชาติจากฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการปรุงอาหารจากประเทศต่าง ๆ โดย
อาหารไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมค่อนข้างมาก เมนูอาหารไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมสูงสุด คือ ส้มตา
รองลงมาคือ ยาปลาทูน่า ทั้งนี้ มีผู้ชมงานให้ความสนใจขอสูตรการปรุงอาหารไทยที่สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ เมืองไมอามี นาไปเผยแพร่เพื่อนาไปลองทารับประทานเองที่บ้านเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจ
สอบถามข้อมูลร้านอาหารไทยแท้ในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
7. อุตสาหกรรมการเดินเรือสาราญและเรือยอร์ชถือว่าเป็นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ (Niche
Market) ที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 โดยมียอดหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
ค่อนข้างสูงเนื่องจากถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความหรูหราผู้บริโภคในตลาดส่วนใหญ่มีระดับรายได้สูง ทั้งนี้ Cruise
Market Watch คาดว่า อุตสาหกรรมเรือสาราญทั่วโลกจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.1 ในปี 2559 และร้อยละ 4.5
ในปี 2560 ตามลาดับ
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8. สินค้าศักยภาพของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเรือสาราญ ได้แก่ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ของ
ตกแต่งภายในเรือ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรที่จะศึกษาข้อกาหนดและมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าของ
หน่ ว ยงานควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ส าหรั บ เรื อ สากล เช่ น International
Association
Classification Societies (IACS) หรือ American Bureau of Shipping ซึ่งมีข้อกาหนดที่เข้มงวดเพื่อให้สามารถ
ผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
9. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีศักยภาพหลายแห่งในหลายจังหวัด
เช่น ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและสามารถพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทาง
สาหรับการเดินเรือสาราญ (Cruise Destination) เพื่อส่งเสริมการค้าการบริการและการลงทุนของไทยได้
10. ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีท่าเรือน้าลึกและระบบสาธารณูปโภคไว้สาหรับรองรับเรือสาราญและ
เรือยอร์ช นอกจากนี้ ระเบียบพิธีการด้านการจดทะเบียนและการเดินเรือยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงทา
เรือสาราญส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามแทน
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐของไทยโดยเฉพาะกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ควรที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและระเบียบพิธีการเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น
ประเทศจุดหมายปลายทางในการเดินเรือสาราญในอนาคต
************************************************************************
ภาพบรรยากาศในงาน Seatrade Cruise Global 2016
วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2559
บรรยากาศโดยทั่วไปในงานฯ

บรรยากาศบริเวณทางเข้างานฯ

บรรยากาศบริเวณลงทะเบียนเข้างาน
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คูหาประเทศอาเซียน

บริเวณประเทศอาเซียนตอนใต้

ส่วนประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย

คูหาสาธิตการปรุงอาหารไทย

ตัวอย่างอาหารไทย

ผู้ชมงานสนใจชมการสาธิตการปรุ งอาหารไทย

ผู้ชมงานประทับใจรสชาติอาหารไทย
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คูหาแสดงสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในเรือ

บริษัทรับซ่อมเรือจากสิงคโปร์

บริษัทรับต่อเรือจากฟินแลนด์

สินค้าท่อและข้อต่อใช้ในเรือ

สินค้าเครื่องประดับ

สินค้าของใช้ภายในเรือ

สินค้ารองเท้ากันลื่น
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คูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ

คูหาประเทศเกาหลี

คูหาประเทศจีน

คูหาประเทศไต้หวัน

คูหาประเทศจากตะวันออกกลาง

คูหาประเทศอิตาลี

คูหาประเทศฝรั่งเศส

ฉบับปรับปรุงครั้งสุดท้ำย : ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๙
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