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สัมผัสวัฒนธรรมล้ำาค่าและตื่นตากับธรรมชาติที่งดงาม

	 เชีียงใหม่่เป็็นจัังหวััดทีี่�นักที่่องเทีี่�ยวันิยม่เดินที่างไป็ครัั้�งแล้้วัครัั้�งเล่้า	 แต่่หากล้อง
เดินที่างสำรั้วัจัไป็ยังพื้้�นที่ี�อ้�นที่ี�ไม่่ค้้นเคยจัะสาม่ารั้ถค้นพื้บสิ�งน่าสนใจัใหม่่	ๆ	ได้เสม่อ	
	 เชี่นเดียวักับอำเภอไชียป็รั้าการั้ที่ี�ม่ีป็รั้ะวััต่ิศาสต่รั้์ยาวันาน	 เป็็นรั้าชีธานีของ
อาณาจัักรั้โยนกเชีียงแสน	 (ล้้านนา)	 นับตั่�งแต่่รั้ัชีสม่ัยของ	พระเจ้้าพรหมกุุมาร	 หรั้้อ	
พระเจ้้าพรหมมหาราช	 ผู้้้ที่รั้งโป็รั้ดให้สร้ั้างเม่้องข้�นบริั้เวัณล้้่ม่แม่่น�ำฝาง	 ฝากฝ่�ง 
ที่ิศต่ะวัันออก	เม่้�อ	พื้.ศ.	๑๕๙๙	แล้้วัขนานนาม่เม่้องแห่งนี�วั่า ‘นครเวีียงไชยปรากุาร
ราชธานี’	ก่อนที่ี�พื้รั้ะองค์จัะข้�นครั้องรั้าชีย์สม่บัต่ิเม่้�อ	พื้.ศ.	๑๖๐๐	
	 แม้่เวัล้าผู่้านไป็	พระยามังราย	 ผู้้้สร้ั้างเม่้องเชีียงรั้ายเรั้ิ�ม่ขยายอำนาจัแล้ะสร้ั้าง
เม่้องใหม่่ข้�นบริั้เวัณแม่่น�ำปิ็ง	 แล้้วัขนานนาม่เม่้องแห่งนี�ว่ัาเมืองเชียงใหม่	 แต่่ควัาม่ 
อด้ม่สม่บร้ั้ณข์องธรั้รั้ม่ชีาต่แิล้ะควัาม่เจัรั้ญิรั้้ง่เรั้อ้งที่างวัฒันธรั้รั้ม่ของเม่อ้งไชียป็รั้าการั้
ยังคงอย้่	
	 ป่็จัจั้บันอำเภอไชยปรากุารอย้่ที่างที่ิศเหน้อของจัังหวััดเชีียงใหม่่	 อย้่ไม่่ไกล้จัาก
อำเภอเชีียงดาวัแล้ะอำเภอฝาง	ม่ีแนวัภ้เขาล้้อม่รั้อบ	จั้งม่ีล้ำธารั้แล้ะล้ำห้วัยธรั้รั้ม่ชีาต่ิ
แล้ะอ้ดม่สม่บ้รั้ณ์เหม่าะกับการั้ที่ำเกษต่รั้กรั้รั้ม่	 ถ้งกรั้ะนั�นก็ม่ีสถานที่ี�ที่่องเที่ี�ยวั 
ม่ากม่ายที่ี�บอกเล้่าป็รั้ะวััต่ิศาสต่ร์ั้แล้ะควัาม่เป็็นม่า	 เชี่น	 วััดพระเจ้้าพรหมมหาราช  
(วีัดป่าไม้แดง)	 รั้วัม่ถ้งสาม่ารั้ถสัม่ผู้ัสวััฒนธรั้รั้ม่ของชีาวัจัีนย้นนานแล้ะล้ิ�ม่รั้สอาหารั้ 
ย้นนานที่ี�	หม่่บ้้านถ้้ำง๊อบ้	ส้ดอากาศบรั้ิส้ที่ธิ�แล้ะชีม่ดาวันับแสนดวังที่ี�	ม่อนแสนดาวี 
หรั้้อ	 ต่้�นต่ากับ	ฮิิโนกิุแลนด์	 อาณาจัักรั้ไม้่ฮิิโนกิแห่งเดียวัในป็รั้ะเที่ศไที่ย	 ล้้วันสร้ั้าง
ป็รั้ะสบการั้ณ์ใหม่่	ๆ	ให้กับผู้้้ม่าเย้อน	
	 เม่อ้งเก่าไชียป็รั้าการั้พื้ร้ั้อม่ต้่อนรัั้บที่ก้คนแล้ว้ั	ก้าวัเข้าม่าที่ำควัาม่ร้้ั้จักักันเต๊่อะเจ้ัา		

 เทศบ้าลตำบ้ลไชยปรากุาร	 ต่ั�งอย้่เล้ขที่ี�	 702	 ม่.2	 ต่.ป็งต่ำ	 อ.ไชียป็รั้าการั้	
จั.เชียีงใหม่	่ป็รั้ะชีากรั้ส่วันใหญ่	ป็รั้ะกอบอาชีพีื้เกษต่รั้กรั้รั้ม่	เที่ศบาล้ต่ำบล้ไชียป็รั้าการั้
ได้ส่งเสริั้ม่การั้แป็รั้ร้ั้ป็สินค้าที่างการั้เกษต่รั้เพ้ื้�อสร้ั้างม่้ล้ค่าของสินค้าที่างเกษต่รั้แล้ะ
เป็็นชี่วัยเหล้้อป็รั้ะชีาชีนกล้้่ม่เกษต่รั้กรั้	 ภายใต่้คำขวััญที่ี�วั่า	“บ้ริกุารเป็นเลิศ เชิดช่
วีัฒนธรรม เน้นนำกุารศึกุษา บ้่ชาพระเจ้้าพรหม รื�นรมย์เมืองคาร์บ้อนต�ำ”	ด้ข้อม่้ล้
เพื้ิ�ม่เต่ิม่เกี�ยวักับเที่ศบาล้ต่ำบล้ไชียป็รั้าการั้ได้ที่ี�	เวั็บไซต่์	chaiprakarn.go.th

เทศบาลตำาบลไชยปราการ

เมืองเก่าไชยปราการ

http://chaiprakarn.go.th


สำารวจประวัติศาสตร์ผ่านความศรัทธาที่

ดูดวงดาวนับแสนดวงที่
ม่อนแสนดาว

 สัมผัสทะเลหมอกที่
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

วีดัพระเจ้า้พรหมมหาราช หรอื วีดัปา่ไมแ้ดง เป็น
ศน่ย์รวีมควีามศรทัธาของคนในชมุชนมาช้านาน 
ได้รับ้กุารทำนุบ้ำรุงสม�ำเสมอทั้งอุโบ้สถ้และ
เจ้ดียม์คีวีามวิีจ้ติรงดงามตามศิลปะล้านนา และ
เป็นที�ตั้งของอนุสาวีรีย์พระเจ้้าพรหมมหาราช

ม่อนแสนดาวีตั้งอย่่ในพื้นที�ของหน่วียจั้ดกุารต้นน้ำห้วียส่น สามารถ้
มองเหน็ทวิีทศันข์องอำเภอไชยปรากุารในมุมกุว้ีาง ชว่ีงเดอืนมกุราคม 
ดอกุนางพญาเสอืโคร่ง จ้ะบ้านสะพรั�ง ขณะที�เดือนพฤศจิ้กุายน มีดอกุ
บ้ัวีตองละลานตา มีลานกุางเต็นท์และที�พักุให้บ้ริกุาร เพื�อ 
ยามค�ำคืนจ้ะได้ชื�นชมดวีงดาวีนับ้แสนดวีงห่มคลุมทั�วีทั้งท้องฟ้้า

เสน้ทางธรรมชาตทิี�เตม็ไปดว้ียพรรณไมห้ายากุและสตัวีป์า่ขนาดกุลาง-เลก็ุ 
มจี้ดุชมวิีวีที�สามารถ้ชมทะเลหมอกุยามเช้าได้อย่างกุว้ีางไกุลจ้นสุดสายตา 
โดยเฉพาะในฤดห่นาวี ดอกุกุหุลาบ้พนัปแีละกุหุลาบ้ขาวี จ้ะพากุนัออกุดอกุ
บ้านสะพรั�งไปทั�วียอดดอย คอยต้อนรับ้เหล่านักุท่องเที�ยวีสายธรรมชาติ 
ทุกุท่าน

วัดพระเจ้าพรหมมหาราช (วัดป่าไม้แดง)

พักผ่อนหย่อนใจที่ 
อ่างเก็บน้ำาแม่ทะลบหลวง

อา่งเกุบ็้นำ้ทะลบ้หลวีงมคีวีามสำคญัตอ่พืน้ที�เพาะปลกุ่ในที�ราบ้เชงิเขา
ทั้งสองฝั่่�งของลำน้ำแม่น้ำฝั่างและช่วียบ้รรเทาอุทกุภัย ด้วียวีิวีของ 
อา่งเก็ุบ้นำ้ที�งดงาม รายล้อมดว้ียภเ่ขาเขยีวีขจ้ ีถ้อืเปน็สถ้านที�ยอดฮิติ
อีกุแห่งหนึ�งสำหรับ้คนรักุธรรมชาติ



สัมผัสวัฒนธรรม
ของชาวจีนยูนนานที่ 

หมู่บ้านคนจีน

ลิ้มรสอาหารอร่อยที่ 
โรงเตี๊ยมถ้ำาง๊อบ

ตามรอยอดีตที่
ร้านกาแฟคนผลัดถิ่น

ตั้งอย่่ที�บ้้านใหม่หนองบั้วี ตำบ้ลหนองบั้วี  
คนในชุมชนยั งยึ ดมั� น ในวีิ ถ้ี ดั้ ง เดิ มของ
บ้รรพบุ้รุษจ้ีนย่นนาน ทั้งขนมธรรมเนียม
ประเพณี กุารแต่งกุาย อาหาร และเป็นชุมชน 
เข้มแข็งทางวัีฒนธรรมที�แวีะเข้าไปเยี�ยมชมได้ 
และมีบ้่อน้ำแร่ธรรมชาติให้แช่ตัวี แช่เท้าได้ 
ในราคากุันเอง 

หม่่บ้้านถ้้ำง๊อบ้ ตำบ้ลหนองบ้ัวี มีโรงเตี�ยม 
ที�ปรับ้ปรุงจ้ากุกุองบ้ัญชากุารและบ้้านพักุ  
นายพลหลี� เหวีินฮิ้วีน ผู้่้นำกุองกุำลังทหารจ้ีน
คณะชาติ ป่จ้จุ้บ้ันจึ้งเป็นแหล่งท่องเที�ยวีเชิง
ประวีตัศิาสตร์ และเปิดให้บ้รกิุารที�พกัุ ร้านอาหาร 
ย่นนานดั้งเดิม เช่น ไกุ่ดำตุ�นตังกุวีย ขาหม่ตุ�น 
กุระด่กุอ่อนตุ�นเห็ดหอม หม่พันปี เป็นต้น 

แวีะชิมกุาแฟ้ พร้อมร่วีมย้อนรอยอดีตในร้าน
กุาแฟ้ที�เปน็จ้ดุรวีมเรื�องราวีทางประวีตัศิาสตร์
ของชาวียน่นาน ที�สง่ตอ่กุนัมาจ้ากุรุน่ส่รุ่น่ บ้อกุ
เลา่เรื�องราวีสำคญัของกุารเดนิทางอนันา่ภม่ใิจ้
จ้ากุอดีตของเหล่าทหารกุล้า ส่่ป่จ้จุ้บ้ันของล่กุ
หลานชาวีจ้ีนย่นนานที�ไม่มีวีันลบ้เลือน



ร้านกุาแฟ้ดอยเวีียง ๓๙/๒ หม่่ ๒ ๑๐๗ ตำบ้ลปงตำ 
อำเภอไชยปรากุาร จั้งหวีัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐

หนึ่งเดียวในประเทศไทย
กับอาณาจักรฮิโนกิแลนด์

วีัตถุ้ดิบ้จ้ากุธรรมชาติ ๑๐๐% คัด
คุณภาพพริกุทุกุเม็ด กุระเทียมและ
หอมแดงคุณภาพดี กุรุ่นกุลิ�นเครื�องเทศ 
ผู้ิวีมะกุร่ดสด และกุระชายหอม นำมา
ปรุงเป็นพริกุแกุงอาหารเหนือ ทั้งพริกุ
น้ำยา พริกุข้าวีซอย พริกุน้ำเงี้ยวี และ
พริกุแกุงฮิังเล

ศ่นย์กุารเรียนร่้ชุมชนชาวีไทยภ่เขา แม่ฟ้้าหลวีง 
บ้้านดอยเวีียง เปิดเป็นร้านกุาแฟ้ให้บ้ริกุาร และจ้ัด
จ้ำหน่ายเมล็ดกุาแฟ้จ้ากุแหล่งผู้ลิตเมล็ดกุาแฟ้ 
ที�ปล่กุและด่แลตามวีิถ้ีธรรมชาติของชาวีไทยภ่เขา 
เผู้่าลาห่่ รวีมถ้ึงผู้ลิตภัณฑ์์แปรร่ปจ้ากุกุาแฟ้ เช่น 
ครีมอาบ้น้ำ สบ้่่ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของเมืองเก่าไชยปราการมีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และผ้าทอ 

น้ำาพริกศรีอามอน

ตลาดเช้าไชยปรากุาร
๑๐๗ ตำบ้ลปงตำ อำเภอไชยปรากุาร 
จ้ังหวีัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐

กาแฟดอยเวียง

ไม้ฮิิโนกุิคือไม้สนไซเปรสสายพันธุ์ญี�ปุ่นที�มีกุลิ�นหอม 
ฮิโินกุแิลนดน์ำไมห้อมชนิดน้ีมาสร้างเปน็เมอืงจ้ำลอง
แบ้บ้ญี�ปุ่นขนาดแท้บ้นพื้นที�ขนาด ๑๐๐ ไร่ในหุบ้เขา
จ้ังหวีัดเชียงใหม่ ประดับ้ตกุแต่งโคมแดงขนาดยักุษ์
แบ้บ้วีดัอาซากุสุะที�โตเกุยีวี อโุมงคเ์สาแดงโทรอิอิยา่ง
วีัดฟุ้ชิมิอินาริที�เกุียวีโต โดยเฉพาะปราสาทฮิิโนกิุส่ง 
๔ ชั้น ที�สร้างจ้ากุไม้หอมทั้งหลัง ท่ามกุลางภ่เขา  
ทุ่งดอกุไม้ และธรรมชาติ
ที�โอบ้ล้อมอย่างสวียงาม



อินทผลัมสวนโกหลัก
สวีนอินทผู้ลัมฝั่ีมือกุารผู้สมพันธุ์ของเกุษตรกุรไทย 
ดร.ศักุดิ� ลำจ้วีน หรือ โกุหลักุ ที�สามารถ้ให้ผู้ลผู้ลิต
ได้ในระยะเวีลาเพียง ๓ ปี ผู้ลดกุทั้งผู้ลดิบ้และ 
ผู้ลสุกุ สามารถ้เก็ุบ้ไวี้รับ้ประทานได้นาน อินทผู้ลัม
อดุมไปดว้ียคณุคา่ทางสารอาหาร เปน็แหลง่นำ้ตาล 
ที�ให้พลงังานส่ง และปลอดภยักุบั้ผู้่ป่้วียโรคเบ้าหวีาน  
นอกุจ้ากุผู้ลแล้วียังมีน้ำอินทผู้ลัมและผู้ลิตภัณฑ์์
แปรร่ปอื�น ๆ จ้ำหน่ายด้วีย

สวีนโกุหลักุ 
๙๑ หม่่ ๑๔ ตำบ้ลศรีดงเย็น 
อำเภอไชยปรากุาร
จ้ังหวีัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๕๘๒ ๔๔๔๔

ผู้้าทอที�มีลวีดลายและสีสัน
งดงามเหล่านี้ล้วีนเป็นผู้ลงาน
หัตถ้กุรรมพื้นบ้้านของชาวี 
ปกุาเกุอะญอ บ้้านห้วียบ้ง 
อำเภอไชยปรากุาร ที�รวีมกุลุ่ม
กุันเป็นกุลุ่มทอผู้้ากุะเหรี�ยง 
บ้้านห้วียบ้ง ร่วีมกัุนผู้ลิตและ
จ้ำหน่ายผู้้าทอกุะเหรี�ยงแท้ ๆ

นี่เป็นเพียงบางส่วนของสถานที่น่าสนใจในพื้นที่เทศบาลตำาบลไชยปราการ 
สามารถเข้าไปชมสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต ์เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย

กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง
บ้านห้วยบง

http://เมืองเก่าไชยปราการ.ไทย


โดเมน.ไทยโดเมน.ไทย.ไทย

	 เป็ิ�นป็ิ�กม่าจัาก	โรั้งเต่ี�ยม่ถ�ำงอ๊บ	ไม่น่านกก็้�ดเต่งิอาหารั้จีันยน้นานทีี่�เพื้ิ�งไดก้ิ�นไป็อีกแล้้วั	ถ้าหาก
คนอ้�น	ๆ	ในชี้ม่ชีนหันม่าใจั๊ชี้�ออีเม่ล้ภาษาไทย@คน.ไทย	เพื้้�อบอกข่าวัสารั้	เที่ศกาล้ป็รั้ะเพื้ณี	หรั้้อ
ข้อม่้ล้ผู้ลิ้ต่ภัณฑ์์ชี้ม่ชีนต่่าง	 ๆ	 คงเป็็นป็รั้ะโยชีน์ต่่อเม่้องเก่าไชียป็รั้าการั้บ้านเฮิาอย่างแน่นอน	 
ล้องแนะนำห้�อคนในชี้ม่ชีนล้องสม่ัครั้ด้ได้	ต่าม่	๓	ขั�นต่อนนี�

อีเมลภาษาไทยให้บ้ริกุารสำหรับ้ชุมชนและโรงเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ้่ายใด ๆ  
ตลอดอายุกุารใช้งาน สามารถ้ติดต่อสอบ้ถ้ามไปยัง 
บ้ริษัท ที.เอช.นิค จ้ำกุัด โทร. ๐ ๒๑๐๕ ๔๐๐๗ 

หรือ อ่านรายละเอียดวีิธีกุารใช้งานได้ทางเวี็บ้ไซต์ คน.ไทย

เพื่อคนไทย
ส่งถึง:

ส่งจาก:

เรื่อง: 

ชาวจีนยูนนาน@คน.ไทย 

คนไชยปราการ@คน.ไทย 

อีเมลภาษาไทย

อีเมลภาษาไทย

เลือกชื่อ
อีเมลที่
ต้องการ

ใช้หมายเลข
โทรศัพท์

ยืนยันตัวตน

รับชื่ออีเมล
ภาษาไทย@คน.ไทย 

พร้อมใช้งาน

	 หม่้เ่ฮิาแล้ะคนที่ี�อาศยัอย้ใ่นป็รั้ะเที่ศไที่ยม่เีวับ็ไซต่ช์ี้�อโดเม่นภาษาไที่ยแล้ว้ั	ถง้จัะไม่ถ่นดั

ภาษาต่า่งป็รั้ะเที่ศกส็าม่ารั้ถใชีเ้วับ็ไซต่เ์ป็น๋ส้�อที่ี�ที่ำห้�อคนที่ั�วัไป็ฮิ้จ้ักัที่อ้งถิ�นที่างเหนอ้ม่ากข้�น	

แค่ม่สีญัญาณอนิเที่อร์ั้เนต็่จัะอย้ท่ี่ี�ไหนกห็าข้อม่ล้้ได้เจ้ันกั�น	คล้กิหาข้อม่ล้้ที่ี�เที่ี�ยวั	อาหารั้ท้ี่องถิ�น	

เปิ็�นก่ม่ั�นใจั๋ได้วั่าจัะเจัออาหารั้เหน้อล้ำแต้่	 ๆ	 หรั้้อหาข้อม้่ล้ของสถานทีี่�รั้าชีการั้	 การั้ศ้กษา	 

การั้ที่หารั้	แล้ะต่ำบล้ข้างเคียงก็ค้นหาจัากเวั็บไซต่์ภาษาไที่ยใน	๗	กล้้่ม่ต่่อไป็นี�ได้

ใช้ .ศึกษา.ไทย

ใช้ .ธุรกิจ.ไทย

ใช้ .รัฐบาล.ไทย

.ac.th

.co.th

.go.th

.mi.th

.net.th

.or.th

ใช้ .ทหาร.ไทย

ใช้ .เน็ต.ไทย

ใช้ .องค์กร.ไทย

.in.th  ใช้ .ไทย

@คน.ไทย

http:// คน.ไทย


โครงการเว็บไซต์

ดอทไทยเพื่อชุมชน
	 เว็ับไซต่์ถ้อเป็็น	 ‘ก้าวัแรั้ก’	 ในการั้ล้งหล้ักป็่กฐาน	 สรั้้างต่ัวัต่นในชี่องที่างออนไล้น์ที่ี�ม่ีควัาม่น่าเชี้�อถ้อม่ากกวั่า
แพื้ล้ต่ฟอร์ั้ม่ออนไล้น์ที่ี�สาม่ารั้ถเรั้ิ�ม่ต้่นง่ายแล้ะปิ็ดตั่วัไป็ได้ง่าย	 ๆ	 สำหรัั้บ	“ชุมชน”	 ที่ี�ต่้องการั้	 เป็ิดต่ล้าดชี้ม่ชีน 
ส้่โล้กออนไล้น์อย่างเต่็ม่ต่ัวั	แต่่ยังขาดควัาม่รั้้้	ขาดแนวัที่าง

 “โครงกุารเวีบ็้ไซตด์อทไทยเพื�อชมุชน” พื้รั้อ้ม่สนบัสนน้แล้ะสง่เสรั้มิ่ใหช้ีม้่ชีนสาม่ารั้ถขายสนิคา้ออนไล้นแ์ล้ะ
ผู้ล้กัดันให้ป็รั้ะชีาชีนในชีม้่ชีนต่า่ง	ๆ 	มี่ควัาม่ร้้ั้	ควัาม่เข้าใจัในการั้ใช้ีเที่คโนโล้ยีดจิัทิี่ลั้แล้ะอินเที่อร์ั้เน็ต่	อยา่งสร้ั้างสรั้รั้ค์	
ม่ั�นคงป็ล้อดภัย	ผู้่านเวั็บไซต่์	ที่ี�ใชี้ชี้�อโดเม่นภาษาไที่ย	ที่ี�นอกจัากจัะสาม่ารั้ถส้�อควัาม่หม่ายได้ชีัดเจัน	บ่งบอกควัาม่
เป็็นตั่วัต่นขององค์กรั้	ชีม้่ชีน	บค้คล้	แล้ะ	ยงัล้ดป่็ญหาควัาม่เหล้้�อม่ล้�ำในการั้ส้�อสารั้ด้านภาษาสำหรั้บัชีม้่ชีนได้อีกด้วัย

ชุมชนที�สนใจ้สามารถ้สมัครเข้าร่วีมโครงกุารได้ง่าย ๆ 
เพียงส่งข้อม่ลแนะนำชุมชนของท่านมาที�อีเมล 
ม่ลนิธิทีเอชนิค@คน.ไทย, info@thnic.or.th

ชุมชนที�ผู้่านกุารพิจ้ารณาให้เข้าร่วีมโครงกุารฯ จ้ะได้รับ้

หรือ ทางไปรษณีย์ตามที�อย่่: 
ม่ลนิธิศ่นย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 

เลขที� ๑๕๙ ถ้นนพิชัย แขวีงถ้นนนครไชยศรี เขตดุสิต กุรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
สอบ้ถ้ามข้อม่ลเพิ�มเติมได้ที� โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑

ฟรี 

ฟรี 

ฟรี 

ฟรี 

ล้งพื้้�นที่ี�เก็บภาพื้ถ่ายแล้ะข้อม่้ล้เพื้ิ�ม่เต่ิม่
ออกแบบ	จััดที่ำเวั็บไซต่์	จั้ล้สารั้	แล้ะส้�อเพื้้�อป็รั้ะชีาสัม่พื้ันธ์
จัดที่ะเบียน	ต่่ออาย้โดเม่น	แล้ะพื้้�นที่ี�เวั็บไซต่์	(ขนาดพื้้�นที่ี�	๖๐๐	MB)	ภายใต่้	.ไที่ย	รั้ะยะเวัล้า	๓	ป็ี
จั้ล้สารั้ดอที่ไที่ย	แสดงเน้�อหาป็รั้ะชีาสัม่พื้ันธ์ชี้ม่ชีนจัำนวัน	๒๐๐	เล้่ม่	


