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มะพร้าวน้ำ�หอม
ของดีเมืองแปดริว้
พืชเศรษฐกิจที่
หล่อเลี้ยงชุมชน

3 MINUTES READ
จุดเด่นของมะพร้าวน้�ำ หอมของไทย
นัน้ รสชาติอนั หอมหวานของน้�ำ มะพร้าว
และคือหนึง่ ในจังหวัดทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าเป็น
แหล่งเพาะปลูกมะพร้าวน้�ำ หอมทีแ่ สนจะ
หอมหวานชืน่ ใจ ต้องยกให้กบั จังหวัด
ฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริว้
ด้วยทำ�เลทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ ามน้�ำ และมี
ความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารตาม
ธรรมชาติสงู ทำ�ให้ฉะเชิงทราเป็นพืน้ ที่
ปลูกมะพร้าวน้�ำ หอมที่ได้คณ
ุ ภาพ
เรียนรูก้ ารทำ�สวนมะพร้าวแบบครบ
วงจร ผ่านสถานทีจ่ ริง ณ สวนมะพร้าว
น้�ำ หอมคุณราตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

มะพร้าวน�้ำหอม ผลไม้ที่เคียงคู่กับวิถี
ชีวิตคนไทยมายาวนาน ปัจจุบันกลายเป็น
พืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน ปลูกเพียงครั้งเดียวก็สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว 10-20 ปี
นอกจากนี้ สวนมะพร้าวน�ำ้ หอมในเมืองไทย
หลายแห่ง ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท�ำ
กิจกรรมสันทนาการส�ำหรับนักเดินทางไมซ์
ได้อีกด้วย

มะพร้าวน้ำ�หอมของไทย
มีดีที่ตรงไหน

จุดเด่นของมะพร้าวน�้ำหอมของไทยนั้น
อยู่ตรงรสชาติที่หวานหอม และหนึ่งในจังหวัด
ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวน�้ำหอม
ที่แสนจะหอมหวานชื่นใจ ต้องยกให้กับจังหวัด
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ฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้ว ที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
อู่ข้าว อู่น�้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเต็มไปด้วยพื้นที่
สีเขียวของการท�ำเกษตรกรรม ด้วยสภาพดินดี
มีแหล่งน�้ำหล่อเลี้ยงตลอดปี ส่งผลให้มะพร้าว
น�้ำหอมของที่นี่มีรสชาติอร่อย นอกจากจะ
ส่งขายเป็นผลสดแล้ว ยังสามารถน�ำมาต่อยอด
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากมะพร้าวได้
อีกมากมาย เช่น ไอศกรีมมะพร้าว วุ้นมะพร้าว
กะทิ ฯลฯ
โดยเฉพาะสวนมะพร้าวน�้ำหอมคุณราตรี
หนึ่งในสถานที่ปลูกมะพร้าวน�้ำหอมรายใหญ่
ของฉะเชิงเทรา โดย คุณราตรี พรชัยสิทธิ์
เป็นผู้ก่อตั้งสวนแห่งนี้มายาวนานกว่า 40 ปี
บนพืน้ กว่า 80 ไร่ ทีห่ นาแน่นไปด้วยต้นมะพร้าว
จ�ำนวน 2,000-3,000 ต้น ปัจจุบันสวนมะพร้าว
แห่งนี้ ยังเปิดพื้นที่ต้อนรับนักเดินทางไมซ์
ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการปลูกมะพร้าวน�้ำหอม
แบบถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลดี จนได้ชื่อว่าเป็น
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน�้ำหอม
บางตลาด

ฉะเชิงเทรา พื้นที่สามน้ำ�
อาหารชั้นเลิศของมะพร้าว

ด้วยท�ำเลของสวนมะพร้าวน�ำ้ หอมคุณราตรี
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ติดแม่น�้ำบางปะกง และใกล้
กับปากอ่าวไทย จึงถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่สามน�้ำ
ได้แก่ น�้ำเค็ม น�้ำจืด และน�้ำกร่อย ซึ่งถือเป็น
ข้อได้เปรียบจากแหล่งปลูกมะพร้าวในภูมิภาค
อื่น เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศที่ช่วย
บ�ำรุงต้นมะพร้าว ลูกมะพร้าวของที่นี่จึงได้รับ
สารอาหารจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งจาก
ตะกอนแม่น�้ำและสารอาหารจากน�้ำทะเล
ส่งผลต่อรสชาติความหอมหวานของน�ำ้ มะพร้าว
การันตีด้วยใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
GAP/GMP ที่แสดงถึงความสะอาดและ
ปลอดภัยส�ำหรับการบริโภค
ในส่วนของพันธุ์มะพร้าวที่สวนแห่งนี้เป็น
พันธุ์พื้นถิ่น หรือพันธุ์มะพร้าวน�้ำหอมหมูสี
ซึง่ จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ มะพร้าวหมูสแี บบ
หม้อกับมะพร้าวหมูสีแบบพวง หากมะพร้าว
ต้นไหนมีลักษณะดี ออกลูกดกตลอดทั้งปี

ชาวสวนจะนิยมน�ำเชือกมาผูกไว้เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ว่าห้ามตัด ให้คงไว้เป็นพันธุ์
อย่างไรก็ตาม มะพร้าวถือเป็นผลไม้ที่ให้
ผลผลิตเร็ว หลังจากปลูกแล้วประมาณ 3-3 ปีครึง่
จะเริ่มออกผล เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 จะให้ผลผลิต
เต็มที่ นอกจากนี้ ยังเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียว
แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนาน
10-20 ปีเลยทีเดียว

เรียนรู้การทำ�สวนมะพร้าว
จากมืออาชีพ

ปัจจุบันสวนมะพร้าวน�้ำหอมคุณราตรี
นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกปักหมุด
ส�ำหรับนักเดินทางแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การ
ท�ำสวนมะพร้าวที่เป็นระบบและใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย มีการจัดท�ำแปลง
เรียนรู้มะพร้าวแบบครบวงจรบนทางเดิน
ไม้ไผ่ เพื่อเป็นเส้นทางศึกษาเรียนรู้การจัดการ
มะพร้าวจากสถานที่จริง เหมาะส�ำหรับ
ประชาชนทั่วไป นักเดินทางไมซ์ และเกษตรกร
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รุ่นใหม่ที่ต้องการศึกษาวิธีการปลูกมะพร้าวจาก
มืออาชีพ
จุดเรียนรู้ของที่นี่มีทั้งหมด 6 จุด ได้แก่
จุดเรียนรู้จัดการศัตรูมะพร้าวน�้ำหอม จุดเรียนรู้
การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตในมะพร้าว
น�้ำหอม จุดเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน�้ำในแปลงมะพร้าว จุดเรียนรู้
การเพาะพันธุ์มะพร้าวน�้ำหอม จุดแสดง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน�้ำหอม และ
จุดแสดงความรู้ของศูนย์เครือข่ายกรมวิชาการ
เกษตรผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่ง
รวมความรู้ของกรมวิชาการเกษตรที่เชื่อถือได้

กิจกรรมอื่นๆ ภายในสวน

นอกเหนือไปจากกิจกรรมชมสวนมะพร้าว
ที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทางไมซ์แล้ว
ที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่สร้าง
ความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าชม อาทิ กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้การก�ำจัดศัตรูมะพร้าวและ
การใช้ปุ๋ยพืชสดจากแหนแดง กิจกรรม
ปีนหอคอยเก็บมะพร้าวในสวน กิจกรรม
พายเรือในร่องน�้ำกลางสวน กิจกรรมสาน
ปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว และการสาน
ใบเตยเป็นดอกกุหลาบเพื่อใช้เป็นดอกไม้
ประดับ
สำ�หรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อ
รองรับคณะศึกษาดูงานนั้น เป็นการพาเข้าชม
โรงงานเพื่อศึกษากระบวนการผลิต ตั้งแต่
การปอกมะพร้าว ไปจนถึงการแปรรูปมะพร้าว
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การทำ�วุ้นมะพร้าว
ฯลฯ โดยการเข้าชมภายในโรงงาน รองรับ
จำ�นวนผู้เข้าชมได้ครั้งละประมาณ 10 คน
และควรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน

บทเรียนจากสวนมะพร้าวน�้ำหอมของ
คุณราตรีน่าจะเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับการจัด
กิจกรรมไมซ์ที่ตอบรับกระแสการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรซึ่งก�ำลังเป็นที่สนใจในหมู่คนเมือง
ยุคใหม่ เพราะยิ่งเมืองเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่
เราก็ยิ่งโหยหาธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ
การจัดกิจกรรมไมซ์ที่สวนมะพร้าว
คุณราตรี จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าลองของ
ผู้จัดงานซึ่งต้องการสร้างเสริมประสบการณ์
ให้กับนักเดินทางไมซ์นอกห้องประชุม
Contact

สวนมะพร้าวน้�ำ หอมคุณราตรี
18/1 หมู่ 1 ต.บางตลาด
อ.คลองเขือ่ น จ.ฉะเชิงเทรา
08-9405-9467, 09-0075-9486
รองรับได้ 30-60 คน

