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บทที� 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจยัเรื�อง “รูปแบบการจดัการเรียนรู้แหล่งท่องเที�ยวโดยชุมชน: พื$นที�ตาํบลบางกะจะ 
จงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้จิยัไดส้รุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงันี$  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั$ งนี$  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี$  
 1. เพื�อศึกษาบริบทชุมชนในพื$นที�ตาํบลบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้การท่องเที�ยวโดยชุมชน พื$นที�ตาํบลบางกะจะ 
จงัหวดัจนัทบุรี    
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       1.  ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั+งนี+ ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ทั$งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ได้แก่ ผูอ้าวุโสหรือผูที้�คุน้เคยและอาศยัอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานาน กลุ่มสตรีอาสา ครู อาจารย ์
ชาวบ้าน และสมาชิกในชุมชนท่านอื�นๆ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับตาํบลบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรี
จาํนวน 178 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิยครั+งนี+ ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ทั$งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโสหรือผูที้�คุน้เคยและอาศยัอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานาน กลุ่มสตรีอาสา ครู อาจารย ์
ชาวบา้น และสมาชิกในชุมชนท่านอื�นๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัตาํบลบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรีจาํนวน 
20 คน โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จดัเวทีระดมสมอง 
(Brain Storming)  
 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 ในการศึกษาผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื�องมือที�ใชด้งันี$   
 1. การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นเทคนิคการเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา หรือเสนอ
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มคนในชุมชนตาํบลบางกะจะ เพื�อหาความต้องการในรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้การท่องเที�ยวโดยชุมชนเอง จาํนวน 20 คน 
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เป็นรายบุคคล โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
แบบกึ�งมีโครงสร้าง (Semi Structured Interview) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดคาํถามเตรียมไวล่้วงหน้า 
แบบสัมภาษณ์เป็นทางการ จาํนวน 10 ชุด  
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 3. สมุดจดบนัทึกที�ผูว้ิจยัใช้สําหรับบนัทึกขอ้มูลที�ไดจ้ากการสํารวจสังเกตและสัมภาษณ์
กบัผูใ้หข้อ้มูล 
 4. อุปกรณ์บนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ สําหรับการบนัทึกขอ้มูลและเหตุการณ์ที�สําคญั 
เพื�อนาํมาใชป้ระกอบการทาํความเขา้ใจและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั$นตอนดงันี$  
 1. ติดต่อประสานงานแบบเป็นทางการโดยขอจดัทาํหนงัสือจากคณะวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรีถึงผูใ้หญ่บา้นตาํบลบางกะจะเพื�อขออนุญาตให้ผูว้ิจยั
ไดเ้ขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลในพื$นที�ในเขตเทศบาลตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง เกี�ยวกบัการจดัการ
ท่องเที�ยวโดยชุมชนการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนของตาํบลบางกะจะ จงัหวดั
จนัทบุรี ดว้ยตนเอง 
 3.  ผูว้จิยันาํขอ้มูลที�ได ้คือ ขอ้มูลจากเอกสาร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และขอ้มูลจากการ
สนทนากลุ่มมาเรียบเรียงเพื�อจดัหมวดหมู่ และวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นลาํดบัต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเกี�ยวกบับริบทชุมชนตาํบลบางกะจะไดแ้ก่ สภาพทั�วไป
สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ สภาพสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น แหล่งท่องเที�ยว และสถานที�
น่าสนใจ ศกัยภาพชุมชนและพื$นที� ความตอ้งการจดัรูปแบบการเรียนรู้กบัแหล่งท่องเที�ยวของชุมชน 
 2. ผลลพัธ์ที�ได้จะเป็นขอ้มูล นาํไปสู่การประชุมระดมสมองเสนอรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้แหล่งท่องเที�ยวโดยชุมชน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัครั$ งนี$  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี$  
 บริบทชุมชนในพื+นที�ตําบลบางกะจะ จังหวดัจันทบุรี 
 ตาํบลบางกะจะ ประกอบดว้ย 10 หมู่บา้น ไดแ้ก่  
 1. หมู่ 1 บา้นบางกะจะ พื$นที�บางกะจะแห่งนี$ เป็นถิ�นฐานที�ชาวจีนแตจิ้[วจากดินแดนใหญ่
และบางส่วนมากถิ�นของประเทศไทย มาตั$งถิ�นฐานอาศยัอยู่ ดูหลกัฐานไดจ้ากร่องรอยวิถีการอยู่อาศยั
และศิลปวฒันธรรมในอดีตที�ปรากฏวา่ถึงทุกวนันี$  คือ ศาลเจา้บน ศาลเจา้ปากคลอง มีภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ไดแ้ก่ การทาํดอกไมจ้นั และการทาํพวงหรีด สินคา้ทุกอยา่งเกี�ยวกบัขอ้งกบังานศพ  
 2. หมู่ 2 บา้นพานสลุด ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ คา้ขาย และรับจา้ง สภาพปัญหา
และความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น คือ ระบบประปามีไม่ทั�วถึงสาํหรับครัวเรือนในหมู่บา้นพานสลุด 
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 3. หมู่ 3 หมู่บา้นทาํเนียบจดัตั$งเมื�อปี พ.ศ.2344 เดิมเป็นบา้นพกัของของสมเด็จพระยูรวงศ ์
(ดิส บุญนาค) และหลวงสิทธิ]  (ช่วง  บุญนาค) หมู่บา้นทาํเนียบเป็นทั$งที�พกัและสถานที�ราชการต่างๆ 
สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ วดัใหม่ท่าแฉลบ  เป็นวดัที�เก่าแก่ของหมู่บา้น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลิตภณัฑ์
นํ$ามนัเหลือง สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น คือ ขาดความเข็มแข็งของคนในชุมชน 
และความเป็นอยูที่�คบัแคบอยูแ่บบตวัใครตวัมนั 

 4. หมู่ 4 บา้นเก่า ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 1,418  คน เป็นชาย 716 หญิง 702  คน 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ  คา้ขาย และเกษตรกรรม(ทาํสวน) สถานที�สําคญัไดแ้ก่ โรงเรียน
วดัพลบั ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลไมแ้ปรรูป (สละลอยแกว้)  
 5. หมู่ 5 บา้นเส หมู่บา้นเสมีประวติัความเป็นดงันี$ คือ อดีตมีชาวชองอาศยัอยูช่าวชองนั$น 
ไดเ้รียกหมู่บา้นนี$ วา่หมู่บา้นเซรวมทั$งหมู่บา้นในบริเวณนั$นมีอาชีพทาํสวนซึ� งเวลาจะถามวา่ไปไหนกนั
ก็มกัจะตอบวา่ไปเซ หมายถึง ไปสวน แต่ส่วนในหมู่บา้นนั$นเรียกกนัติดปากวา่บา้นเส ซึ� งเป็นไปไดว้า่
น่าจะย่อมาจากเสนาบดี ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 52  ครัวเรือน 179 คน เป็นชาย 85 คน  
หญิง 94 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํสวนผลไมแ้ละรับจา้งทั�วไป สถานที�สําคญัไดแ้ก่ 
สระเงินผนั ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ นายเติม  มงคลพนัธ์ อายุ 78 ปี อาชีพเกษตรกร ทาํสวนผลไม้
ความสามารถพิเศษ คือ แสดงและถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดา้นการละเล่นโขนสดและกลองยาว
ไดใ้หแ้ก่เยาวชนรุ่นหลงัที�สนใจ 

 6. หมู่ 6 บา้นในสวน ประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นสวน เดิมใชชื้�อว่าบา้นเส มาจากถิ�น
ของพวกชอง ที�ตั$งถิ�นฐานอยู่เดิมคาํว่าเสต่อมาเปลี�ยนความหมายว่าสวนขึ$นตรงกบัอาํเภอพลอยแหวน 
จงัหวดัจนัทบุรี ลกัษณะพื$นที�คลา้ยกบัเนินเขาเล็กๆ ส่วนมากจะประกอบอาชีพทาํสวน เป็นส่วนใหญ่ 
ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 85 ครัวเรือน 344 คน เป็นชาย 170 คน หญิง 174 คน ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํสวนผลไม้และรับจ้างทั�วไป ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลไมแ้ปรรูป   
และการทาํพลอยแปรรูป  
 7. หมู่ 7 บา้นพานสลุด ประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นพานสลุด เดิมชื�อหมู่บา้นเส  
มีอาชีพทาํนาที�มีพื$นที�ติดต่อกบัหมู่ 2 การเดินทางเทา้ตอ้งขา้มทุ่งนา ที�มีนํ$ าท่วมขงัในช่วงฤดูฝนก็มี
นํ$ าขงัจาํนวนมาก ชาวบา้นก็ทาํนาไดปี้ละ 2 ครั$ ง ผา่นฤดูเก็บเกี�ยวชาวบา้นนาํเอาควายมาเลี$ยงก็ปล่อยให้
กินหญา้ ชาวบา้นก็ช่วยกนัทาํสะพานไมโ้ดยนาํเอากระดานไมม้าผาดเป็นแนวตามความยาวของทุ่งนา
หลาย 10 ปี ผา่นไปไมม้นัก็ทรุดโทรมไปตามฤดูกาลและชาวบา้นที�เดิมเป็นชื�อหมู่บา้นเสมาเป็นชื�อ
หมู่บา้นพานสลุด มีอาณาเขต ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลไมแ้ปรรูป   
 8. หมู่ 8 บา้นดอนทราย ประวติัของหมู่บา้นดอนทรายตั$งขึ$นเมื�อ ปี พ.ศ. 2500 โดยใช ้
จุดกึ� งกลางของหมู่บา้นมาเป็นชื�อหมู่บา้นคือหมู่บา้นดอนทราย ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 



121 

 

1,967 คน เป็นชาย 878 หญิง 1,089 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ มีอาชีพทาํสวนผลไม้
และรับจา้งทั�วไป สถาบนัและองค์การศาสนา มีจาํนวน 1 แห่ง ได้แก่ วดัโยธานิมิต ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
คือ ผลไมแ้ปรรูป   
 9. หมู่ 9 บา้นเขาน้อย ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 1,700 คน เป็นชาย 788 คน  

หญิง 822 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํหอยนางรมแปรรูป ทอเสื�อกก ประมง สถานที�

สําคญัไดแ้ก่ วดัเขานอ้ยท่าแฉลบ โรงเรียนจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นท่าแฉลบ แหล่งท่องเที�ยว 

จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ สนามกอล์ฟ ร้านอาหารทะเล ป่าชายเลนที�ติดกบัหมู่ที� 4 และมีที�พกัสําหรับ

นกัท่องเที�ยว จาํนวน 1 แห่ง คือ ท่าแฉลบรีสอร์ท 

 10. หมู่ 10 หมู่บา้นท่าแฉลบ ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 173 ครัวเรือน 810 คน 

เป็นชาย 400 คน หญิง 410 คน ระบบสาธารณูปโภคในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก  

ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั ไดแ้ก่   

ทอเสื�อกก ประมงชายฝั�ง สถาบนัและองค์กรศาสนา มีจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ วดัคาทรอลิก ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น คือ หอยนางรมแปรรูป ทอเสื�อกก โครงสร้างเรือจาํลอง (ไดร้างวลัชนะเลิศของประเทศ) 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้การท่องเที�ยวโดยชุมชน พื+นที�ตําบลบางกะจะ จังหวดัจันทบุรี             
 จากการสนทนาระดมสมอง ณ สถานที�ของโรงเรียนบางกะจะ โดยผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

เป็นผูน้าํหมู่บา้น จาํนวน 20 คน อาทิเช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น กลุ่มสตรีอาสา ชาวบา้น

ในชุมชน พอ่คา้แม่คา้ นกัศึกษาปริญญาโท และ อาจารย ์ประเด็นที�นาํเสนอก็คือ สถานที�แห่งใด ควรจดั

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได ้ของดีตาํบลบางกะจะมีอะไร สามารถจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ไดห้รือไม่ การสนทนา

ระดมสมองเกิดขึ$นและใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม. สรุปประเด็นไดว้า่ควรจดัเป็นโซน ซึ� งควรนาํร่อง

ใน 9 โซน ดงักล่าวก่อน 

 1. โซน A หมู่ 10 บา้นท่าแฉลบ วถีิชุมชนชาวประมง (ชายฝั�งนํ$าตื$น) 

 2. โซน B หมู่ 2,7 บา้นพานสลุด รําสวดงานศพ 

 3. โซน C หมู่ 3 บา้นทาํเนียบ โรงงานกระเบื$องแสงจนัทร์  

 4. โซน D หมู่ 4 บา้นเก่า ขนมจา้งของชาวจนัทบุรี 

 5. โซน E หมู่ 5 บา้นเส กลองยาว ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

 6. โซน F หมู่ 8 บา้นดอนทราย (ค่ายเนินวง) 

 7. โซน G หมู่ 9 บา้นเขานอ้ย ผลิตภณัฑเ์สื�อกกบางกระจะ  

 8. โซน H หมู่ 1 บา้นบางกะจะ วดัพลบั (โบราณสถาน) 

 9. โซน I หมู่ 6 บา้นในสวน การขดุพลอยแบบโบราณ 
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อภิปรายผล 
               การท่องเที�ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) คือการท่องเที�ยวที�คาํนึงถึง
ความย ั�งยืนของสิ�งแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ซึ� งกาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน 
เพื�อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของ มีสิทธิในการจดัการดูแล เพื�อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน 
(พจนา  สวนศรี.  2546 : 14) สอดคลอ้งกบัประเด็นของการสนทนาระดมสมอง ณ สถานที�ของโรงเรียน
บางกะจะ โดยผูเ้ขา้ร่วมสนทนาระดมสมอง จาํนวน 20 คน เป็นการจดักิจกรรมโดยชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมภายใตแ้นวคิดการท่องเที�ยวเพื�อชุมชน ดงัวนิิจ  วรียางกรู (2532 : 70-71) กล่าววา่ทรัพยากร
การท่องเที�ยวแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) ประเภทธรรมชาติ ซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีความสวยงาม 
เกิดขึ$นตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา นํ$ าตก ถํ$ า อุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 2) ประเภทโบราณวตัถุสถาน
และศาสนา ซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี หรือศาสนา เช่น 
วดั โบราณสถาน ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ์ กาํแพงเมือง อนุสาวรีย ์เป็นตน้ 3) ประเภทศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี และกิจกรรม ซึ� งเป็นทรัพยากรท่องเที�ยวในลกัษณะของพิธี งานประเพณี ความเป็นอยู ่วิถีชีวิต 
เช่น สภาพชีวติในชนบท สินคา้พื$นเมือง ไร่ สวน พืช ผลไม ้เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัรูปแบบการท่องเที�ยว
ที�จดัทาํเป็นแหล่งเรียนรู้งานวจิยันี$แบ่งออกเป็น 9 โซนมีทั$งประเภทธรรมชาติ วิถีชุมชน ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี และโบราณสถาน ในตาํบลบางกะจะ สอดคลอ้งกบั มณีวรรณ  ผิวนิ�ม (2547 : 22) ไดศึ้กษา 
วิจยัเรื� อง พฒันาการและผลกระทบของการท่องเที�ยวกรณีศึกษาชุมชนตลาดนํ$ า รูปแบบการท่องเที�ยว
แบบตลาดนํ$ าที�เหมาะสม คือ ส่งเสริมรูปแบบที�หลากหลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละทอ้งถิ�น 
เน้นระดมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนาํมาใช้ในการสร้างกิจกรรมทางวฒันธรรมที�ให้ความรู้ 
แก่นกัท่องเที�ยวมากกวา่การขายสินคา้อยา่งเดียว  
 จากการทาํโซน จาก A – I การท่องเที�ยว มีวตัถุประสงคจ์ดัแหล่งเรียนรู้ในตาํบลบางกะจะ 
โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชน ทรัพยากรในทอ้งถิ�น โบราณสถาน สอดคลอ้งกบั ทิศนา 
แขมมณี (2553 : 17-22) กล่าวถึง องค์ประกอบในบริบทของการเรียนรู้ใกลต้วัผูเ้รียนรู้ ประกอบดว้ย 
ผูใ้ห้ความรู้ ผูเ้รียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม ซึ� งชุมชนจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ได้
หลายทาง คือ บุคลากรในชุมชน ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชน ซึ� งส่งผล
ต่อค่านิยมและวฒันธรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเรื�อง รูปแบบการจดัการเรียนรู้แหล่งท่องเที�ยวโดยชุมชน : พื$นที�ตาํบล 
บางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี$  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. ในการจดัระดมสมอง กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุมมาไม่ครบเนื�องจากมีการติดประชุม
กลุ่มแม่บา้น และภารกิจอื�นๆ คราวต่อไปควรจดัตารางใหดี้เพื�อกลุ่มเป้าหมายจะไดว้า่งตรงกนั 
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 2. การจดัโซนการท่องเที�ยวควรตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเวลาเพราะมีตั$ง 9 โซน 
เพื�อใหไ้ดท้นัเวลา 
 3. ควรมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ จากแหล่งท่องเที�ยวโดยให้นกัท่องเที�ยวปฏิบติัร่วมกบั
ชาวบา้นในชุมชนดว้ย 
 4. การท่องเที�ยวจะตอ้งจดัโปรแกรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัแต่ละวยั เช่น เยาวชน 
ผูใ้หญ่ และผูสู้งวยั 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั+งต่อไป 
 1. ควรเพิ�มการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เรื�องสิ�งแวดลอ้ม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
สาํหรับนกัเรียนชั$นประถมศึกษาในพื$นที�นั$นๆ 
 2. เพิ�มการวจิยัการศึกษาแหล่งเรียนรู้งานหตัถกรรม สาํหรับนกัเรียนชั$นประถม  
 3. เพิ�มการสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติในจงัหวดัจนัทบุรี 
 4. การจดัการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในตาํบลต่างๆ ในจนัทบุรี 




