เกษตรแพร่ พัฒนาส้มโอเมืองลองสู่ความเป็นอัตลักษณ์ดา้ นไม้ผล
ส ำนั กงำนเกษตรจั งหวั ดแพร่ ขั บเคลื่ อนและส่ งเสริ ม
กำรพัฒนำไม้ผลสู่ควำมเป็น “อัตลักษณ์” ในชนิดพืชส้มโอ อำเภอ
ลอง จั ง หวั ด แพร่ โดยกำรใช้ ร ะบบส่ ง เสริ ม กำรเกษตรและ
แนวทำงกำรส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่บูรณำกำรร่วมขับเคลื่อนงำน
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสินค้ำไม้ผลภำคเหนือ
“ส้ มโอ” (Pomelo) หรื อ มะโอ บะโอ หม่ ะโอ หม่ ำโอ
เป็นชื่อเรียกตำมภำษำพื้นถิ่นเมืองเหนือ แต่ละจังหวัดเรียกแตกต่ำง
กันไป ส้มโอเป็นผลไม้มงคลและเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นอกจำก
นิยมบริ โภคกั นแล้ ว ยั งน ำไปประกอบพิ ธีกรรมที่ เป็นพิธี มงคลต่ำงๆ สำมำรถเก็ บรั กษำไว้ ได้ นำน ในพื้ นที่ จังหวั ดแพร่
มีเกษตรกรปลูกส้มโอทุกอำเภอ ปริมำณและคุณภำพมำกน้อยแตกต่ำงกันไป สำยพันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อกำรค้ำ อย่ำงเช่ น
พันธุ์ขำวใหญ่ พันธุ์ขำวน้ำผึ้ง สำยพันธุ์อื่นๆ ที่ปลูกไว้บริโภคก็มี พันธุ์ทองดี พันธุ์ขำวแตงกวำ เป็นต้น แต่ในพื้นที่อำเภอลอง
มีเกษตรกรปลูกส้มโอพันธุ์ขำวน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สร้ำงชื่อเสียงแก่อำเภอลองเป็นอย่ำงมำก หำกย้อนไปในอดีตกว่ำ 50 ปี
ส้มโอเมืองลอง มีกำรเพำะปลูกกันมำเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2513 ส่วนจะเป็นส้มโอสำยพันธุ์อะไรนั้ นไม่ได้มีกำรบันทึกไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษร ในอดีตก็มีเรื่องเล่ำจำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร รุ่นปู่ รุ่นย่ำของชำวเมืองลองผู้ซึ่งปลูกส้มโอกันมำตั้งแต่
เริ่มทำกำรเกษตร ทั้งนี้ จำกกำรสืบเสำะประวัติจำกอดีตทรำบว่ำ พ่อเลี้ยงวงศ์ ชมพูมิ่ง ชำวเมืองแพร่ ได้นำต้นพันธุ์ส้มโอ
ขำวน้ำผึ้ง มำปลูกไว้ที่สวนอำเภอลอง และได้แบ่งปันกิ่งพันธุ์ให้กับเกษตรกรในท้อ งถิ่นนำไปปลูกขยำยพันธุ์ต่อๆ กันไป
จนแพร่หลำยโดยได้นำพันธุ์กิ่งตอนมำจำกจังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำเรื่องกำรส่งเสริม
กำรผลิตให้มีคุณภำพได้ผลผลิตดีที่ตลำดต้องกำร ด้วยจุดเด่น ในรสชำติ 3 ไม่ ได้แก่ ไม่เฝื่อน ไม่ขม ไม่ซ่ำ เป็นสิ่งที่เกิ ด
เป็นลักษณะเฉพำะของส้มโอเมืองแพร่ที่กำลังได้รับควำมสนใจจำกตลำดผู้บริโภคส้มโออย่ำงมำก
ส ำนั ก งำนเกษตรจั ง หวั ด แพร่ แ ละส ำนั ก งำน
เกษตรอำเภอลอง ดำเนินกำรส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำสิ นค้ำ
เกษตรของส้มโอขำวน้ำผึ้งในพื้นที่อำเภอลองโดยนำงำนส่งเสริม
กำรเกษตรเชิงพื้นที่ ไปบูรณำกำรในกำรดำเนินกำรตำมแผนจำก
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ซึ่งผลจำกกำร
วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนในพื้นที่ในระบบสำรสนเทศด้ำนส่งเสริม
กำรเกษตรและข้อมูลมือสองจำกแหล่งต่ำงๆ โดยเฉพำะเรื่องเล่ำ
จำกวำรสำรเทคโนโลยี ช ำวบ้ ำ น พบว่ ำ พื้ น ที่ ป ลู ก ส้ ม โอของ
อำเภอลองในปัจจุบัน มีพื้นที่ 273 ไร่ พื้นที่ปลูกส่วนมำกอยู่ในพื้นที่ตำบลปำกกำงและตำบลแม่ปำน พันธุ์ที่ปลูกมำก
ได้แก่พันธุ์ขำวแตงกวำ พันธุ์ขำวใหญ่และพันธุ์ขำวน้ำผึ้ง เดิมทีเกษตรกรผู้ปลูกส้มโออำเภอลองส่วนใหญ่ยังคงผลิต
ส้มโอตำมควำมเคยชิน เป็นเกษตรกรรำยเดี่ ยวที่ทำสวนลักษณะทำใครทำมันมำนำน องค์ควำมรู้และกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ ลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต ยั ง มี น้ อย ซึ่ ง ภำยหลั ง จำกส ำนั ก งำนเกษตร
จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพไม้ผลทำงเลือกสู่กำรแข่งขันระดับภูมิภำค เมื่อปี 2563 และโครงกำร
ส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรตำมอัตลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่น ใน ปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูก
ส้มโอ สำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้จำกสินค้ำเกษตรได้อย่ำงมั่นคง มีกำรส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์

และภูมิปัญญำท้องถิ่นพร้อมพัฒนำช่อ งทำงกำรตลำดและเพื่อให้เกษตรกร สำมำรถพัฒนำควำมรู้และเพิ่มศักยภำพ
กระบวนกำรทำงำนในพื้นที่ สำหรับกำรพัฒนำสินค้ำไม้ผลตำมอัตลักษณ์ ที่เหมำะสมกับพื้นที่ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
โดยในกำรพบปะเกษตรกร ตำมแนวทำงกำรติดตำมเยี่ยมเยือน นอกจำกกำรนำวิทยำกรจำกหน่วยงำนภำคีไปร่วม
บรรยำยและแลกเปลี่ยนควำมรู้ตำมหั วข้อที่ส ำคัญในกำรพัฒนำไม้ผลตำมยุทธศำสตร์สิ นค้ำเกษตรภำคเหนือ เช่น
กำรผลิตสินค้ำภำยใต้แนวกำรตลำดนำกำรเกษตร, กำรส่งเสริมให้รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ , กำรพัฒนำควำมรู้
ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำน GAP กำรอำรักขำพืช โดยเฉพำะกำรติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้
ตลอดจนด้ำนกำรตลำดออฟไลน์และตลำดออนไลน์ช่องทำงต่ำงๆ ภำยใต้องค์ประกอบของระบบส่งเสริมกำรเกษตร
ได้แก่
(1) กำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำงงำนส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่
(2) กำรติดตำม อบรม และเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนควำมรู้กับเกษตรกรอย่ำงสม่ำเสมอ
(3) กำรสนับสนุนด้ำนวัสดุกำรเกษตรและจัดทำแปลงเรียนรู้ด้ำนระบบน้ำไม้ผล รวมถึงกำรจัดงำนส่งเสริมและ
ประชำสัมพันธ์ไม้ผลอัตลักษณ์เมืองแพร่
(4) กำรนิเทศงำนของสำนักงำนเกษตรจังหวัด สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำด้ำนสินค้ำเกษตร
(5) กำรจัดกำรข้อมูลพื้นที่ป ลูก กำรเก็บเกี่ยว ต้นทุนกำรผลิตส้มโอ อีกทั้งยังมีกำรจัดทำองค์ควำมรู้ ( KM)
ภูมิปัญญำของเกษตรกรต้นแบบ คือ นำยวิโรจน์ ท้วมแก้ว
โดยกำรนำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่มำปรับใช้ นำข้อมูลพื้นฐำนจำกแผนพัฒนำกำรเกษตรของอำเภอลอง
และของตำบลต่ำงๆ ข้อมูลมือสอง ในพื้นที่ มำร่วมกันคิด วิเครำะห์ ประเด็นกำรพัฒนำส้มโอของอำเภอลองสู่แผน
กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรเชิงพื้นที่ โดยมีปลำยทำงที่เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของกำรส่งเสริมกำรเกษตรในครั้งนี้คือ
กำรพั ฒ นำส้ ม โอขำวน้ ำผึ้ ง อ ำเภอลองสู่ ก ำรเป็ น ไม้ ผ ล “อั ต ลั ก ษณ์ ” หรื อ กำรขอรั บ รองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท ำงภู มิ ศ ำสตร์
ของประเทศไทย (GI)
จำกผลกำรจัดเวทีส่งเสริมกำรเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1
บู ร ณำกำรกั บ กำรอบรมเกษตรกรโครงกำรส่ ง เสริ ม อำชี พ
ด้ ำ นกำรเกษตรตำมอั ต ลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนกำรวิ เครำะห์ เชิง พื้นที่ข องชุ มชน ณ หอประชุ มที่ว่ ำ
กำรอ ำเภอลอง และ เวที ค รั้ ง ที่ 2 ณ ห้ อ งประชุ ม เทศบำล
ตำบลแม่ลำนนำ ตำบลห้วยอ้อ มีเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่
อำเภอลองหลำยตำบล จำนวนกว่ำ 50 รำย ร่วมให้ข้อมูล ทำให้
ได้รับทรำบข้อมูลทำงกำยภำพที่สำคัญของส้มโอ ขำวน้ำผึ้งเมือง
ลอง ได้แก่
ลักษณะผล ทรงผลกลม ขนำดผลพอเหมำะ มีน้ำหนัก 1.5-2.0 กิโลกรัม
ผิว สีเขียวอมเหลือง
เปลือก เปลือกแกะง่ำย เปลือกบำงถึงหนำปำนกลำง
เมล็ด เมล็ดน้อย บำงผลไม่มีเมล็ด
เนื้อ เนื้อกุ้งสีคล้ำยน้ำผึ้ง เนื้อกุ้งใหญ่ เนื้อแน่น-กรอบ เนื้อแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ แกะเนื้อออกจำกเยื่อหุ้มกลีบได้ง่ำย

รสชำติ รสหวำนตัดด้วยรสเปรี้ยวนิดๆ และจุดเด่นใน 3 ไม่ คือ รสไม่เฝื่อน รสไม่ขมและรสไม่ซ่ำ
ในส่วนของต้นทุนกำรผลิตส้มโอขำวน้ำผึ้ง ต้นทุนกำรผลิตต่อกิโลกรัมที่ 11.67 บำทต้นทุนกำรผลิตต่อไร่ที่
30,450.00 บำท และให้ผลตอบแทนต่อไร่ มูลค่ำสูงถึง 21,550 บำท/ไร่
ผลผลิตของส้มโอขำวน้ำผึ้ง จะเริ่มให้ผลผลิตระหว่ำง
ช่ ว งเดื อ นสิ ง หำคม-ตุ ล ำคม ของทุ ก ปี โดยตลำดกำรค้ ำ
ส่วนใหญ่ จะส่งจำหน่ำยไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ตลำดภำยในจั ง หวั ด เกษตรกรในพื้ น ที่ อำศั ย แหล่ ง น้ ำ
ธรรมชำติคือ แม่น้ำยมเป็นแหล่งน้ำธรรมชำติ และบำงส่วน
ขุดสระน้ำเอง ส่วนใหญ่มักปลูกในพื้ นที่บริเวณสวนหลังบ้ำน
ของตนเองจ ำนวนไม่ ม ำกนั ก พื้ น ที่ ป ระมำณ 4 - 5 ไร่
ต่อครัวเรือน ยังไม่มีกำรดูแลและบำรุงผลผลิตอย่ำงจริ งจัง บำงรำยมีพื้นที่บริเวณท้ำยสวนหลังบ้ำนของตนเองใกล้กับ
แม่น้ ำยม ซึ่งพบว่ำพื้น ที่ส วนจะมีควำมชุ่มชื้น ส้มโอได้รับน้ำตลอดทั้งปี ส่ งผลให้ ส้ มโอขำวน้ำผึ้ งอำเภอลอง ขึ้นชื่อ
ด้ำนรสชำติที่หวำนกรอบอร่อย ส่วนเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกนอกเหนือจำกพื้นที่บริเวณครัวเรือนของตนเองนั้น ส่วนมำก
จะปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ มีจำนวนรำยละไม่มำกนัก โดยรวมแล้วพื้นที่ปลูกก็จะอยู่ในเขตของพื้นที่ตำบลแม่ ปำน
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งข้อมูลที่ได้นำมำสู่กำรวิเครำะห์สินค้ำและจัดทำแผนด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สู่เกษตรสมัยใหม่ ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพโดยกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำย ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกร และ
ด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตรตำมแผนบริหำรจัดกำรสินค้ำ เพื่อขอรับงบประมำณพัฒนำจังหวัดแพร่ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในปี 2566 – 2570 ต่อไป
กำรนำระบบส่ งเสริมกำรเกษตรและงำนระบบ
ส่ ง เสริ ม กำรเกษตรเชิ ง พื้ น ที่ มำใช้ ใ นกำรวำงแผน
กำรพัฒ นำและกำรยกระดับ มำตรฐำน“ส้ มโอขำวน้ำผึ้ ง
เมืองลอง” สู่เป็นไม้ผล “อัตลักษณ์” ของจังหวัดแพร่ใน
ครั้งนี้ เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ นำยวิโรจน์ ท้วมแก้ว ได้
กล่ำวว่ำ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรทำงำน
ส่งเสริมกำรเกษตรแบบนี้จะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนในพื้นที่
ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำรให้
ข้อมูลกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ กำรตลำด ในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนได้แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่
กับเกษตรกร ในขณะเดียวกันในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ก็มีกำรพัฒนำวิธีกำรทำงำนส่งเสริมกำรเกษตรไป
พร้อมกับเกษตรกร มีกำรร่วมวำงแผนกำรทำงำนโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมำพัฒนำ วิเครำะห์ วิจัย ทดลอง ทดสอบในพื้นที่
จริง ในอนำคตจึงเชื่อมั่นว่ำจะทำให้สำมำรถยกระดับมำตรฐำน “ส้มโอขำวน้ำผึ้งเมืองลอง”สู่ควำมเป็น “อัตลักษณ์” ได้
อย่ำง แน่นอน ก่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีและกำรยอมรับของเกษตรกรต่องำนส่งเสริมกำรเกษตร อย่ำงแท้จริง
ผู้เขียนบทความ
นำยตุลย์ แก่นหอม
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรกำรเกษตรชำนำญกำร
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ สำนักงำนเกษตรจังหวัดแพร่

องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกส้มโอขาวน้้าผึ้ง
นายวิโรจน์ ท้วมแก้ว
การปลูกส้มโอ ขุดหลุม 50x50x50 เซนติเมตร (กว้ำง x ยำว x ลึก)
รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก ที่หมักจำกแกลบ ขี้ วัว ใบไม้แห้ง วิธีกำรนี้ทำในช่วง
เดือนมีนำคม แล้วก็ตำกแดดไว้ พอถึงเดือนพฤษภำคมมีฝนห่ำแรกจึงนำกิ่ง
พันธุ์ที่ชำไว้ในถุงดำมำลงปลูกในดิน ผสมดินกลบโคนต้นใช้ไม้ปัก ผูกด้วยเชือก
กันโยก รดน้ำพอสมควร
การดูแลส้มโอขาวน้้าผึ้ง ช่วงปีที่ 1-4 ก่อนให้ผลผลิต
น้้า ให้น้ำสัปดำห์ละครั้ง ให้พอสมควรเพื่อบำรุงต้นใช้น้ำจำกกำรขุด
สระภำยในสวน แต่ถ้ำเป็นช่วงฤดูฝนก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำเลยแม้แต่น้อย
ปุ๋ย ให้ ทั้งปุ๋ยเคมี สูตรบำรุงต้น ใบ รำก ปุ๋ย น้ำพ่นทำงใบ น้ำหมัก
ชีวภำพ (หมักจำกผลส้มโอที่ไม่ได้คุณภำพและเศษปลำ) น้ำหมักจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง
สารป้องกันก้าจั ดศัตรูพืช จะใช้ยำกำจัดโรค/แมลง ก็ต่อเมื่อได้สำรวจในแปลงแล้วว่ำมีกำรระบำดหรือไม่
โดยเฉพำะหนอนเจำะผลส้ม ใช้ป้องกันด้วยกำรฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรที่หมักจำกก้ำนยำสูบ สะเดำ ข่ำ ใบสำบเสือ
บอระเพ็ด
การดูแลช่วงให้ผลผลิตตลอดฤดูกาลของแต่ละปี ส้มโอขำวน้ำผึ้ง จะเรื่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป
แต่ แนะน ำว่ ำ ไม่ ให้ เก็ บ ผลไว้ เพื่อต้ อ งกำรให้ ต้ นเติ บโตมำกยิ่ง ขึ้น จะเก็ บผลเมื่อ ต้ นอำยุ เข้ำ ปีที่ 5 ต้น ที่ให้ ผ ลผลิ ต
ในปริมำณมำกๆ ก็ตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไปและอำจจะเก็บผลได้ตลอดไป จนต้นอำยุ 30 – 40 ปี โดยเคยเก็บเกี่ยวได้ถึง
ต้นละ 200 ผล ในช่วงก่อนผลิดอก ช่วงเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ จะให้น้ำสัปดำห์ละครั้ง ครั้งละไม่มำก พิจำรณำจำก
ข้อบ่งชี้คือ ควำมชื้นของหน้ำดิน เมื่อสังเกตเห็นแน่ชัดแล้วว่ำต้นส้มโอขำวน้ำผึ้งกำลังจะผลิดอก จะหยุดกำรให้น้ำ 15
วัน ใบจะเริ่มแสดงอำกำรใบห่อและเมื่อผลิดอกแล้วจึงให้น้ำ แต่ให้ไม่มำก จนเมื่อติดผลเท่ำหัวแม่มือจึงจะให้น้ำมำกขึ้น
อีกเล็กน้อย ช่วงติดผลเท่ำผลมะนำวและขยำยผลเท่ำกำปั้นจะให้น้ำปริมำณมำกขึ้น
เทคนิคพิเศษ ใช้เกลือสมุทรมำโรยรอบๆ ทรงพุ่มของต้นช่วงติดผลอ่อน แต่ใช้ในปริมำณน้อย สังเกตได้ว่ำเนื้อ
ของส้มโอขำวน้ำผึ้งมีรสชำติดี ไม่ขมและแกะง่ำย
การตัดแต่งต้น เริ่มตัดแต่งกิ่งได้ ตั้งแต่ต้นส้มโออำยุได้ 1 ปี ตัดแต่งเฉพำะกิ่งที่ไม่สวย กิ่งไขว้กัน ต้องกำรให้
ทรงพุ่มและกิ่งกระจำยโดยรอบลำต้น และเพื่อให้ลำต้นสมบูรณ์ แต่จะเน้นตัดแต่งในช่วงหน้ำแล้ง หน้ำฝนจะไม่ตัดแต่ง
เพรำะน้ำจะขึ้นไปตำมลำต้น ทำให้เกิดอำกำรแผลเน่ำได้ แต่หลังกำรเก็บผลหมดแล้ว จะตัดแต่งกิ่ง 1 ครั้ง ตัดแต่ง
กิ่งแห้ง กิ่งแก่ กิ่งที่ไขว้กัน แต่ถ้ำเป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งที่ไม่ต้องกำรเพรำะบังแสง จะใช้กำรตอนเพื่อใช้เป็นกิ่งพันธุ์
นำไปขยำยพันธุ์ต่อไป ประโยชน์จำกกำรตัดแต่งกิ่งช่วงนี้ ทำให้แสงแดดส่องถึงโคนต้นและพื้นดิน ไม่มีโรค โดยเฉพำะ
เชื้อรำ ผลส้มโอที่จะออกมำมีรูปทรงผลสวย
การเก็บผลผลิต ผลแก่จัดเก็บได้ ดูลักษณะภำยนอก เปลือกที่มีสีเหลืองอมเขียว ก้น ผลจะเห็นต่อมน้ำมัน
ห่ำงกันอย่ำงเด่นชัด ก้นผลจะมีนวล ใช้มีดกดจะนิ่ม นับอำยุผลครบ 8 เดือน นับจำกดอกส้มโอบำน ให้ทดลองผ่ำผล
ส้มโอดูภำยใน เนื้อกุ้งนวลออกสีน้ำผึ้ง เนื้อล่อน แกะง่ำย ไม่ฉ่ำน้ำ ไม่แตกหรือแยกจำกกลีบง่ำย
ผู้จัดเก็บองค์ความรู้ นำงสำวปณิตตรำ นันทะชัย
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร สำนักงำนเกษตรอำเภอลอง

