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บทคัดยอ

การศึกษาผลของการถายเรณูของชมพูพันธุเพชรสายรุงดวยเรณูจากพันธุเดียวกันและตางพันธุ ไดแก พันธุ
ทูลเกลา พันธุเพชรสามพราน และพันธุทับทิมจันท ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของเรณูตางพันธุ
ตอการติดผลและคุณภาพผลของชมพูพันธุเพชรสายรุง เปรียบเทียบกับการถายเรณูดวยเรณูพันธุเดียวกัน พบวาการ
ติดผลในระยะ 10 วัน 10-24 วันหลังถายเรณู และ 24 วันหลังถายเรณู-ระยะผลพรอมเก็บเกี่ยว เปอรเซ็นตการติดผล
ระหวางทรีทเมนตไมแตกตางกันทางสถิติ คุณภาพผลภายนอก เชน น้ําหนักผล ความยาวผล สีผิวผล ปริมาตรผล
และความหนาแนนผลระหวางทรีทเมนตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตพบวามีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญในคาความกวางผลและรูปรางผล โดยทรีทเมนตที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุเดียวกันมีคาความกวางผลและ
มีเปอรเซ็นตรูปรางผลเวาสูงที่สุด
สวนทรีทเมนตที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุทับทิมจันทมีคาความกวางผลและมี
เปอรเซ็นตรูปรางผลเวาต่ําที่สุด คุณภาพผลภายใน เชน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได
อัตราสวนระหวางของแข็งที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได และคาความแนนเนื้อ ไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ แตพบความแตกตางทางสถิตอิ ยางมีนัยสําคัญในคาความหนาเนื้อและจํานวนเมล็ด โดย ทรีทเมนตที่ถาย
เรณูดวยเรณูพันธุทูลเกลามีคาความหนาเนื้อผลและจํานวนเมล็ดสูงที่สุด
และทรีทเมนตที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุ
เดียวกันมีคาความหนาเนื้อผลและจํานวนเมล็ดต่ําที่สุด
คําสําคัญ : การถายเรณู ชมพู เพชรสายรุง การติดผล คุณภาพผล

Abstract
A study on effect of hand pollination of Java apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. &
Perry) cv. Phetchsairung with the pollen of Java apple cultivars ‘Toon Klao’ ‘Phetchsampran’
‘Thabtimchan’ and ‘Phetchsairung’ itself was conducted at Kasetsart University, Kamphaeng Saen
campus, Nakhon Pathom province from April to May, 2009. The objective of this experiment was to
study the effect of hand pollination with certain pollinizers on fruit set and fruit quality of Java apple
‘Phetchsairung’. During 10 days, 10 to 24 days after pollination, and 24 days after pollination to
harvesting stage percentage of fruit setting were not significantly different. External fruit qualities such
1
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as fruit weight, fruit length, fruit color, fruit volume, and fruit density among treatments were not
significantly different. But significant differences were found on the fruit width and fruit shape. Selfpollination showed the highest fruit width and percentage of bell fruit shape, while hand pollination with
‘Thabtimchan’ showed the lowest. Internal fruit qualities such as the total soluble solids (TSS), titratable
acidity (TA), TSS/TA, and fruit firmness were not significantly different when compared among
treatments, but significant differences were found on thickness of pulp and number of seeds. Thickness
of pulp and number of seeds were highest in hand pollination with ‘Toon Klao’ as pollinizer. Selfpollination showed the lowest thickness of pulp and number of seeds per fruit.
Keywords : pollination, Syzygium samarangense, Phetchsairung, fruit set, fruit quality
E-mail : agrkaw@ku.ac.th

คํานํา
ชมพู (Java apple, Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) เปนไมผลที่ปลูกในเขตรอน มี
ถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Verheij and Coronel, 1991) ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งในเขตรอน
ที่มีการปลูกชมพูไดผลผลิตดีและเปนที่นิยมของผูบริโภคเชนเดียวกับประเทศในเขตรอนอื่นๆ (เปรมปรี, 2538) การ
ติดผลเกิดขึ้นเมื่อดอกไดรับการผสมจากเรณูเกิดการติดของเมล็ดซึ่งเปนแหลงฮอรโมนในการควบคุมการเจริญของ
ผลตอไป ดังนั้นแหลงเรณูจึงมีความสําคัญตอคุณภาพดานตางๆของผลผลิต Denney (1992) ไดกลาวถึง xenia
และ metaxenia วาหมายถึงอิทธิพลของเรณูจากตนพอที่มีตอลักษณะของเมล็ดและผลในดานของขนาด รูปราง สี
หรือองคประกอบทางเคมี ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิสนธิโดยเรณูที่แตกตางกัน xenia effect เปนเหตุการณที่ลักษณะ
ทางพันธุกรรม (genotype) ของเรณูไปมีผลตอการพัฒนาของเนื้อเยื่อตนแมที่จะมีการพัฒนาไปเปนผล ไดมี
การศึกษาในไมผลชนิดตางๆเชน ทุเรียนที่ไดรับการถายดวยเรณูพันธุเดียวกันติดผลนอย แตการถายเรณูขามพันธุ
ทําใหติดผลดีขึ้น มีลักษณะรูปทรงผลสวย ผลมีขนาดใหญและน้ําหนักมากกวา สวนลักษณะภายในไมมีความ
แตกตางกัน แตจํานวนเมล็ดตอผลมากขึ้น (ทรงพล, 2530) สมโอพันธุขาวพวง ขาวหอม และทองดีที่ถายเรณูดวย
พันธุเดียวกันติดผลนอยมาก การถายเรณูขามพันธุชวยใหการติดผลเพิ่มขึ้น ลักษณะภายนอกของผลที่เกิดจากการ
ถายเรณูจากพันธุตางๆ ไมแตกตางจากผลที่เกิดจากถายเรณูตามธรรมชาติ (สุวรรณพงศ, 2534) สวนในผลพลับ
พันธุ Fuyu การถายเรณูจากพลับตางพันธุ ทําใหติดผลเพิ่มขึ้น แตคุณภาพผลไมแตกตางกัน และมีจํานวนเมล็ดตอ
ผลมากกวากลุมที่ไมไดถายเรณู (กีรติกา, 2548) สวนในชมพูยังไมมีผูรายงานไว ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชชมพูพันธุ
เพชรสายรุงเปนแมพันธุ โดยใชเรณูจากชมพูพันธุทับทิมจันท พันธุเพชรสามพราน และพันธุทูลเกลา ถายเรณูขาม
พันธุและถายเรณูดวยพันธุเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบอิทธิพลของเรณูพันธุเดียวกันและพันธุอื่นๆ ตอการ
ติดผลและคุณภาพผลของชมพูพันธุเพชรสายรุง งานทดลองนี้ดําเนินการระหวางเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2552 ณ แปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม การศึกษาเรื่องนี้จะนําไปสูความรูเกี่ยวกับ xenia ในชมพู และ
แนวทางการเพิ่มและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตชมพูตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
คัดเลือกตนชมพูพันธุเพชรสายรุงใชเปนพันธุแมและพันธุที่ใชถายเรณู คือพันธุทูลเกลา เพชรสามพราน
ทับทิมจันท และเพชรสายรุง วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) มี 4 ทรีทเมนต
ทรีทเมนตละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ดอก รวม 160 ดอก ถายเรณูตามทรีทเมนตดังนีค้ ือ 1. ระหวางพันธุเดียวกัน (เพชร
สายรุง ♀× เพชรสายรุง ♂) 2. เพชรสายรุง♀ × ทูลเกลา♂ 3. เพชรสายรุง♀× เพชรสามพราน♂ และ 4. เพชร
สายรุง♀× ทับทิมจันท♂ โดยเลือกดอกชมพูที่มีขนาดใหญกวาดอกอื่นในชอเดียวกันและปลิดดอกอื่นๆ ในชอทิ้ง
เมื่อดอกใกลบานทําการตอนดอก(emasculation) แลวใชถุงพลาสติกใสขนาด 3 x 6 นิ้วหอคลุมดอก เก็บเรณูของ
ตนพอพันธุในเวลา 8.00 น. ถายเรณูเมื่อยอดเกสรตัวเมียแสดงความพรอมรับ หอคลุมดอกที่ถายเรณูแลวตามเดิม
และนําถุงออกหลังถายเรณู 2 วัน หอผลดวยถุงพลาสติกขนาด 6 x14 นิ้ว เมื่อผลมีอายุ 14 วันหลังดอกบาน
บันทึกขอมูลการติดผลในชวง 10 วัน 10-24 วันหลังถายเรณู และ 24 วันหลังถายเรณู – ระยะที่ผลพรอมเก็บเกี่ยว
เมื่อผลพรอมเก็บเกี่ยวนํามาตรวจคุณภาพผล ทรีทเมนตละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 3 ผล รวม 48 ผล บันทึกขอมูล ความกวาง
และความยาวผล รูปราง (ลักษณะ) ผล น้ําหนักผล ปริมาตรผล หนาแนนของผล เปรียบเทียบสีผิวผลชมพูดวยแผน
เทียบสีของ The Royal Horticultural Society (R.H.S.) และเปรียบเทียบคาเปนความสวาง (Y) ตามระบบ
Commission Internationale de I’Eclariage (C.I.E.) วัดความแนนเนื้อบริเวณสวนที่กวางที่สุดของผลดวย Effegi
penetrometer ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางหัวกด 0.8 เซนติเมตร แปลงหนวยที่วัดไดจาก กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร เปน
นิวตัน โดยการคูณดวย 9.807 (Kader, 1985) ความหนาเนื้อ รอยละของสวนที่ใชประโยชนไดจากผล เปรียบเทียบ
สีเนื้อภายในผลดวยวิธีการเดียวกับสีผิวผล จํานวนเมล็ด คั้นน้ําจากผลนํามาวัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
(total soluble solids, TSS) โดยใช hand refractometer และวัดคาปริมาณกรดที่ไทเทรตได (titratable acidity,
TA) โดยวิธี titration คํานวณคา TSS:TA วิเคราะหผลดวยการวิเคราะหความแปรปรวน และตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan,s new multiple range test (DMRT)

ผล

การถายเรณูใหกับชมพูพันธุเพชรสายรุง ดวยเรณูพันธุเดียวกันและตางพันธุคือ พันธุทูลเกลา เพชรสาม
พราน ทับทิมจันท พบวาในชวงระยะ 10 วันหลังถายเรณู ทรีทเมนตที่ชวยถายเรณูโดยพันธุทูลเกลามีการติดผล
สูงสุด และทรีทเมนตทชี่ วยถายเรณูโดยพันธุเพชรสามพรานมีเปอรเซ็นตการติดผลต่ําที่สุด ในระยะตอมาในชวง 1024 วันหลังถายเรณู จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ทรีทเมนตที่ชวยถายเรณูดวยพันธุท ูลเกลามีการติดผลสูงที่สุดรองลงมาคือ
ทรีทเมนตที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุเดียวกัน พันธุทับทิมจันท และเพชรสามพราน ซึ่งติดผล 62.5 60.0 60.0 และ 52.5
เปอรเซ็นตตามลําดับ พบวาการติดผลของทุกทรีทเมนตไมมีความแตกตางทางสถิติ (Table 1)
น้ําหนักและความยาวผลของชมพูทุกทรีทเมนต มีคาใกลเคียงกันไมแตกตางกันทางสถิติ แตคาความกวาง
ผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยทรีทเมนตทถี่ ายเรณูดวยพันธุเดียวกันมีความกวางผลสูงที่สุด
รองลงมาเปนทรีทเมนตที่ถายเรณูดวยพันธุทูลเกลา พันธุเพชรสามพรานและทับทิมจันท มีความกวางผล 5.56 5.30
5.28 และ 5.23 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 2) สวนปริมาตรและความหนาแนนของผลในทุกทรีทเมนตมีคา
ใกลเคียงกันไมแตกตางกันทางสถิติ (ไมไดแสดงขอมูล)
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Table 1 Number and percentage of fruit set from 10 days after pollination until harvesting stage of Java
apple cv. Phetchsairung pollinated with cv. Toon Klao, Phetchsampran, Phetchsairung and
Thabtimchan.

Treatments

10 days after
pollination
__________________

10-24 days after
pollination
_________________

24 days after pollination
until harvesting stage
____________________

Fruit
number
(Fruits)

%

Fruit
number
(Fruits)

%

Fruit
number
(Fruits)

%

Phetchsairung♀ x Phetchsairung♂

34

85.0

28

70.0

24

60.0

Phetchsairung♀ x Toon Klao♂

36

90.0

32

80.0

25

62.5

Phetchsairung♀ x Phetchsampran♂

31

77.5

28

70.0

21

52.5

Phetchsairung♀ x Thabtimchan♂

35

87.5

31

77.5

24

60.0

F-test
CV (%)

ns

ns

ns

14.77

16.15

33.88

ns = Non-significance

Table 2 Fruit weight, fruit width and fruit length of Java apple cv. Phetchsairung pollinated with cv.
Toon Klao, Phetchsampran, Phetchsairung and Thabtimchan.
Treatments

Fruit weight (g)

Fruit width(cm)

Fruit length (cm)

55.58
5.56a1/
5.26
Phetchsairung♀ x Phetchsairung♂
56.42
5.30ab
5.28
Phetchsairung♀ x Toon Klao♂
58.32
5.28ab
5.37
Phetchsairung♀ x Phetchsampran♂
55.72
5.23b
5.09
Phetchsairung♀ x Thabtimchan♂
F-test
ns
*
ns
CV (%)
7.43
8.11
4.29
ns = Non-significance * = Significant difference at p< 0.05
1/
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.05) by Duncan’s New Multiple
Range Test.

รูปรางผลวัดจากการประเมินดวยสายตาลักษณะผลแบงเปน 2 กลุมคือกลุมที่มีลักษณะผลปอง (very
broad obovate shape) และกลุมที่มีลักษณะผลเวา (bell shape) มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
โดยที่ในทรีทเมนตที่ถายเรณูดวยพันธุทับทิมจันทมีลักษณะผลปองสูงที่สุด และทรีทเมนตที่ทําการถายเรณูดวยพันธุ
เดียวกันมีคาต่ําที่สุด สวนลักษณะผลเวาใหผลตรงกันขาม (Table 3) สีผิวของผลในแตละทรีทเมนตมีสีใกลเคียงกัน
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โดยสีผิวผล อยูในกลุม Red group 37A-49C มีคาความสวางอยูในชวง 37.0-67.3 และ Yellow green group
145C-145D มีคาความสวางอยูในชวง 43.7-72.0
Table 3 Amount and percentage of 2 groups of fruit shape (group 1 = very broad obovate, group 2 =
bell) of Java apple cv. Phetchsairung pollinated with cv. Toon Klao, Phetchsampran,
Phetchsairung and Thabtimchan.
Group 1
(Fruits)

%

Group 2
(Fruits)

Phetchsairung♀ x Phetchsairung ♂

3

25.0b

9

Phetchsairung ♀ x Toon Klao♂
Phetchsairung ♀ x Phetchsampran♂
Phetchsairung ♀ x Thabtimchan♂

6
6
8

50.0ab
50.0ab
66.7a1/
*

6
6
4

Treatments

F-test
CV (%)

52.10

%
75.0a1/
50.0ab
50.0ab
33.3b
*
56.62

* = Significant difference at p< 0.05
1/
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.05) by Duncan’s New Multiple
Range Test.

Table 4 Fruit firmness and pulp thickness of Java apple cv. Phetchsairung pollinated with cv. Toon
Klao, Phetchsampran, Phetchsairung and Thabtimchan.
Treatments
Phetchsairung ♀ x Phetchsairung ♂
Phetchsairung ♀ x Toon Klao♂
Phetchsairung ♀ x Phetchsampran♂
Phetchsairung ♀ x Thabtimchan♂
F-test
CV (%)

Fruit firmness (N)
39.34
36.46
39.68
38.52
ns
18.87

Pulp thick ness (cm)
0.85a1/
1.05c
0.98bc
0.90ab
*
8.36

ns = Non-significance * = Significant difference at p< 0.05
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.05) by Duncan’s New Multiple
Range Test.
1/

คาความแนนเนื้อในแตละทรีทเมนตมีคาใกลเคียงกันไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคาความหนาเนื้อพบวามี
ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยในทรีทเมนตที่ทําการถายเรณูตางพันธุจะมีคาความหนาเนื้อมากกวา
ในทรีทเมนตที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุเดียวกัน (Table 4)
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ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) (8.1-9.10Brix) เปอรเซ็นตกรดที่ไทเทรตได (TA) (0.14-0.15%) และ
TSS/TA (57-64) ในน้ําคั้นจากเนื้อผลไมพบความแตกตางกันทางสถิติ เชนเดียวกับคารอยละของสวนที่ใชประโยชน
ไดจากผล (89.07-90.57%) แตจํานวนของเมล็ดในทรีทเมนตตางๆ มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
โดยจํานวนเมล็ดในทรีทเมนตที่ถายเรณูพันธุเดียวกันมีจํานวนเมล็ดนอยกวาทรีทเมนตที่มีการถายเรณูตางพันธุ ทรีท
เมนตที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุทูลเกลามีจํานวนเมล็ดมากที่สดุ รองลงมาคือพันธุเพชรสามพราน ทับทิมจันท และทรีท
เมนตที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุเดียวกัน (Table 5) สีเนื้อผลในแตละทรีทเมนตมีคาใกลเคียงกันคือ อยูในกลุม Yellow
green group 145C-145D มีคาความสวาง (Y) อยูในชวง 63.9-72.0
Table 5 Total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), and TSS/TA in fruit juice and number of seed
per fruit of Java apple cv. Phetchsairung pollinated with cv. Toon Klao, Phetchsampran,
Phetchsairung and Thabtimchan.
Treatments
Phetchsairung♀× Phetchsairung ♂
Phetchsairung ♀× Toon Klao ♂
Phetchsairung
♀×
Phetchsampran♂
Phetchsairung ♀× Thabtimchan♂
F-test
CV (%)

TSS
(°Brix)
9.10
8.46
8.10

TA
(%)
0.14
0.14
0.14

TSS/TA
64.75
64.03
58.99

Number of seed/fruit
(seeds)
0.8c
2.9a
2.5a

8.33
ns
20.24

0.15
ns
8.87

57.65
ns
26.61

1.3ab
*
32.91

ns = Non-significance * = Significant difference at p< 0.05
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.05) by Duncan’s New Multiple
Range Test.
1/

วิจารณ
จากการถายเรณูใหกับชมพูพันธุเพชรสายรุงดวยเรณูของพันธุทูลเกลา พันธุเพชรสามพราน และพันธุ
ทับทิมจันท เมื่อเปรียบเทียบทรีทเมนตที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุเดียวกัน พบวาการติดผลไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ แสดงวาชมพูพันธุเพชรสายรุงเปนไดทั้ง self-fruitful และ cross-fruitful เชนเดียวกับในการศึกษาการถายเรณู
ใหกับสมโอพันธุขาวแปนดวยเรณูจากพันธุเดียวกันและตางพันธุ (สุวรรณพงศ, 2534) การถายเรณูของชมพูใน
งานวิจัยครั้งนี้พบวามีการติดผลคอนขางสูง แสดงใหเห็นวานาจะชวยเพิ่มการติดผลไดเพราะมีคาสูงกวาการถาย
เรณูตามธรรมชาติที่เคยมีผูรายงานไวในชมพูพันธุทับทิมจันท (กวิศร และคณะ, 2551) ซึ่งอาจจะเปนผลจากความ
แตกตางของพันธุ สภาพแวดลอม หรือความสมบูรณของตนที่แตกตางกันซึ่งควรมีการศึกษาตอไป คุณภาพผล
ภายนอกโดยทั่วไปของชมพูพันธุเพชรสายรุงที่ไดรับการถายเรณูจากพันธุทูลเกลา พันธุเพชรสามพราน และพันธุ
ทับทิมจันท และที่ถายเรณูดวยเรณูพันธุเดียวกัน ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนคาความกวางผล ซึ่งอาจ
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เปนผลมาจากการที่มีจํานวนเมล็ดแตกตางกันก็ได สอดคลองกับรายงานวิจัยที่พบวาในผลทุเรียนที่เกิดจากการถาย
เรณูขามพันธุมีลักษณะรูปทรงสวยกวา ผลบิดเบี้ยวนอยกวา และมีจํานวนเมล็ดที่สมบูรณมากกวาผลที่เกิดจากการ
ถายเรณูตามธรรมชาติ (ทรงพล, 2530) รวมทั้งในอะติมัวยาและเชอริมัวยาที่การถายเรณูดวยมือทําใหไดผลที่มี
รูปรางที่สมบูรณดีกวาการถายเรณูตามธรรมชาติ (Kahn et al., 1994; Pritchard and Edwards, 2006) คุณภาพ
ผลภายในสวนใหญของผลชมพูพันธุเพชรสายรุงที่ไดรับการถายเรณูดวยเรณูพันธุตางๆ ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ มีเพียงคาความหนาเนื้อของผลและจํานวนเมล็ดที่แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับการ
ทดลองถายเรณูในผลทุเรียนพบวาผลทุเรียนที่ถายเรณูดวยเรณูบางพันธุสวนใหญมีลักษณะคุณภาพภายในผลไม
แตกตางจากผลที่ถายเรณูตามธรรมชาติทั้งลักษณะเนื้อ สีเนือ้ รสชาติ แตผลที่เกิดจากการผสมขามพันธุจะมีจํานวน
เมล็ดตอผลมากกวาผลที่ถายเรณูตามธรรมชาติ อาจเนื่องจากไดรับการถายเรณูจากตางพันธุทําใหมีโอกาสเกิดการ
ปฏิสนธิไดมากกวา (ทรงพล, 2530) เชนเดียวกับ พลับ (วรวิทย, 2544; กีรติกา, 2548) อะติมัวยา (Kahn et al.,
1994) และสมพันธุ Ellenor และ Murcott (Wallace and Lee, 1999) ผลงานทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ในชมพู
พันธุเพชรสายรุงมีลักษณะของ xenia เกิดขึ้นนอยมากหรืออาจจะไมมีเลยก็ได และลักษณะที่แตกตางกันซึ่งพบใน
ครั้งนีอ้ าจเปนผลมาจากลักษณะทางสรีรวิทยา ซึ่งควรจะมีการทดลองตอไป

สรุป

จากการถายเรณูดวยเรณูตางพันธุคือพันธุทูลเกลา พันธุเพชรสามพราน พันธุทับทิมจันท และถายเรณูดวย
พันธุเดียวกันใหกับชมพูพันธุเพชรสายรุง พบวาการติดผลไมมีความแตกตางกันทางสถิติ คุณภาพผลภายนอกไมมี
ความแตกตางทางสถิติยกเวนคาคาความกวางและรูปรางผล คุณภาพภายในสวนใหญไมมีความแตกตางทางสถิติ
ยกเวนคาปริมาณเมล็ดและความหนาเนื้อมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ การถายเรณูดวยเรณูพันธุ
ทูลเกลาใหการติดผลสูงที่สุด และมีคุณภาพโดยรวมดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรีทเมนตอื่น
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