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Abstract
Flower and fruit development of miracle fruit tree (Synsepalum dulcificum) grown 

at Division of Pomology, Faculty of Agriculture Production Maejo University, Sansai, Chiang 
Mai were studied. The finding showed that miracle flower occurs on the branch and stem. 
Once develop to be more mature, the peduncle will be elongated. Miracle flowers were 
perfect type containing 5 sepals, 5 petals and 5 anthers with filaments are about 4.0-5.0 
mm long. The superior ovary has 2 lobes and style is about 5.0-6.0 mm long. There are 
6 stages for flower development taking about 87-90 days. Size of flowers is small with 
the full length about 1.0 cm for fruit development, (from 0.3 cm - long to red ripe (2.0 
cm –long)), it takes 40-60 days. There are 5 stages of fruit development and miracle fruit 
is classified as stone fruit with pattern of development as simple sigmoid curve. The fruits 
change color from green (young fruit) to pink and finally red (ripe fruit). Edible portion 
increase from 42 percent at the beginning to about 80 when ripe.
Keywords: miracle fruit tree (Synsepalum dulcificum), flower development, fruit 
development
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บทคัดยอ
พัฒนาการของดอกและผลตนมหัศจรรย (Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในสาขาไมผล 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมพบวา ดอกตนมหัศจรรย
เกิดบนกานหรือลําตนบริเวณขอใบ เมือ่พฒันาเปนดอกสมบูรณกานจะยืดยาวออกมาเห็นชัดเจน ดอกเปน
ดอกสมบูรณเพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกจํานวนอยางละ 5 กลีบ อับละอองเรณูจํานวน 5 อัน กานชู
อับละอองเรณูยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตร รังไขมี 2 พู อยูเหนือวงของกลีบดอก มีกานชูเกสรเพศเมีย
ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร พัฒนาการของดอกแบงไดเปน 6 ระยะ รวมเวลาในการพัฒนาประมาณ 
87-90 วัน ดอกมีขนาดเล็กเมื่อเจริญเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ในสวนของผลถานับหลัง
จากรังไขพัฒนาแลว (ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร) จนกระทั่งผลสุกสีแดง (ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร) 
ใชเวลาประมาณ 40-60 วัน แบงเปน 5 ระยะ มีการเจริญแบบ simple sigmoid curve ในชวงตนของ
การพัฒนาผลจะมีสเีขยีวและเปล่ียนไปเปนสชีมพ ูและแดงเม่ือสกุ ผลเปนแบบ stone fruit มสีดัสวนของ
เนื้อที่รับประทานไดเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 42 ในชวงตนเปนรอยละ 80 เมื่อผลสุกเปนสีแดงพรอม
รับประทานได
คําสําคัญ: ตนมหัศจรรย (Synsepalum dulcificum) พัฒนาการของดอก พัฒนาการของผล

คํานํา
ตนมหศัจรรย (Miracle Fruit) ชือ่วทิยาศาสตร 

Synsepalum dulcificum เปนไมผลพื้นเมือง
ทวีปแอฟริกาฝงตะวันตก (Andrade et al., 2019) 
ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศคลายคลึงกับภาคใตของ
ประเทศไทย (วกิพิเีดยี, 2556) คณุสมบัตพิเิศษของ
ผลมหัศจรรย เมื่อสุกแกจะมีผลสีแดง ผลสุกของ
ตนมหัศจรรยมีสารไกลโคโปรตีน (glycoprotein) 
ขณะรับประทานผลเขาไปสารดังกลาวจะไปเคลือบ
ผิวของลิ้นอยูไดนานประมาณ 1-2 ชั่วโมง หาก
รับประทานผลไมที่มีรสเปร้ียว เชน มะนาว ฯลฯ 
ตามเขาไปจะไมรู สึกเปร้ียว ในทางตรงกันขาม
กลับกลายเปนรสชาติหวานคลายน้ําตาล (ทวีศักดิ์, 
2561) โดยสารไกลโคโปรตีนที่กลาวถึงคือสาร
มิราคูลิน (miraculin; MCL) ซึ่งพบวามีบทบาท
กระตุนการทํางานของตอมรับรส ซึ่งจะทํางานไดดี

เมื่อระดับความเปนกรด-เบส (คา pH) เปล่ียนจาก 
6.5 เปน 4.8 (เปนกรดมากขึ้น) ทําใหปรับเปล่ียน
ตอมรับรสใหรูสึกวารสเปรี้ยวกลายเปนรสหวานได 
(Koizumi et al., 2011) ดังนั้นเม่ือเรากินผล
มหัศจรรยสุกเขาไป สารมิราคูลินในผลมหัศจรรย
จะจับกับตัวรับรสในตุมรับรส และเปล่ียนโครงสราง
ของตัวรับรส ทําใหตัวรับรสหวานตอบสนองกับท้ัง
รสหวานและรสเปร้ียว และเม่ือเรากินอาหารท่ีมี
รสเปร้ียวตามไป ตัวรับรสหวานก็ทํางานและสง
กระแสประสาทไปยังสมองบอกวาอาหารน้ันมี
รสหวาน (นพปฎล, 2554) ไมเฉพาะปรับเปลี่ยน
รสเปรี้ยวแตมีศักยภาพในการเปลี่ยนรสชาติขม
ใหเปนหวานไดดวย แตมีประสิทธิภาพนอยกวา
การเปลีย่นรสเปรีย้วใหเปนหวาน (Andrade et al., 
2019)
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โดยทัว่ไปตนมหศัจรรยสามารถเก็บผลผลิตได
ในชวงเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม ของ
ทุกป และมีระยะพัฒนาการของดอกประมาณ 
100 วัน สวนผลมีระยะพัฒนาการจากดอกบานถึง
ผลสุกประมาณ 90 วัน (Xingwei et al., 2016) 
แตยังไมมีรายงานการพัฒนาการของดอกและผล
ของตนมหัศจรรยที่ปลูกในประเทศไทย ซึ่งหากมี
การศึกษาจนทราบถึงระยะเวลาในการพัฒนาการ
ของดอกและผลท่ีเหมาะสมกับสภาพอากาศของ
ประเทศไทย กจ็ะทาํใหเปนประโยชนตอการวางแผน
ในการผลิต และเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ใชตนมหศัจรรยอายปุระมาณ 10 ป ปลกูไวที่

สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ จํานวน 6 ตน เก็บขอมูลระหวาง ดอกระยะ
ไขปลา ถึงระยะกลีบดอกเปลี่ยนสี สุมชอดอกเพื่อ
เก็บตัวอยางครั้งละ 10 ดอก โดยแบงชวงการเจริญ
ของดอกเปน 6 ระยะ ดงันี ้1. ไขปลา 2. มะเขอืพวง 
3. ลูกตุม 4. กลีบดอกโผล 5. กลีบดอกโผลเต็มที่ 
และ 6. กลีบดอกเปล่ียนสี บันทึกความกวางและ
ความยาวของดอกรายสัปดาหหรือรายวัน โดย
ความกวางวดับรเิวณของดอกทีก่วางทีส่ดุ ความยาว
ดอกวัดต้ังแตฐานรองดอกจนถึงปลายดานบนสุด 
ใชหนวยวัดเปนมิลลิเมตร บันทึกลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของดอกมหัศจรรย โดยการถายภาพ
ประกอบในแตละครัง้ทีเ่กบ็ขอมลู ศกึษาองคประกอบ
ของดอก โดยใชดอกในระยะท่ี 6 มาใชผาจําแนก
เพื่อบันทึกภาพประกอบ

สําหรับการพัฒนาของผล เก็บขอมูลระหวาง 
ผลเร่ิมมสีเีขยีวโผลใหเหน็ ถงึระยะผลสแีดง แบงชวง

พัฒนาการผลออกเปน 5 ระยะ ไดแก 1. เริ่มมีผล
สีเขียวโผลใหเห็นดวยตา เล็กนอย 2. ผลสีเขียว
เต็มผล 3. ผลสีขาวปนชมพู 4. ผลสีชมพูออน 
5. ผลสีแดง บันทึกขอมูลความกวางและความสูง
ของผล โดยความกวางวัดบริเวณท่ีกวางท่ีสุดของ
ผล ความสงูวดัตัง้แตบรเิวณขัว้ผลถงึบรเิวณดานลาง
สุด สุมผลแตละระยะมาช่ังนํ้าหนัก และหานํ้าหนัก
ขององคประกอบภายใน เชน ผลและเมล็ด เพื่อหา
สัดสวนที่รับประทานได

ผลการศึกษาและวิจารณผลการทดลอง
องคประกอบของดอกมหัศจรรย

เปนดอกสมบูรณเพศ (perfect flower หรือ 
hermaphrodite) ที่มีทั้งเกสรเพศผูและเพศเมีย
ในดอกเดียวกัน โดยมีสวนประกอบของดอกครบ
ทุกสวน (Fig 1) ไดแก

1. กลีบเล้ียง (sepal) สีนํ้าตาลออน ลักษณะ
หนาแข็งเปนหลอดแยกที่ปลาย จํานวน 5 กลีบ

2. กลีบดอก (petal) สีขาว มีลักษณะบาง 
เวลาบานจะแยมออกเห็นจํานวน 5 กลีบชัดเจน

3. เกสรเพศผู (stamen) มีเกสรเพศผู 5 อัน 
ติดอยูกับกลีบดอก สีนํ้าตาล กานชูเกสรเพศผู 
(filament) มีขนาดสมํ่าเสมอกันยาวประมาณ 
4-5 มิลลิเมตร อับเรณู (anther) มี 2 หยัก และ
แตกตามยาว

4. เกสรเพศเมีย (pistil) ประกอบดวยรังไข
ทีม่ ี2 พ ูรงัไขอยูเหนอืวงกลีบดอก เรยีกวา superior 
ovary ดานนอกของรงัไขมขีนปกคลมุอยู กานเกสร
เพศเมีย (stigma) ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร
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การพัฒนาการของดอก
จากการศึกษาการเจริญของดอกมหัศจรรย

ทีป่ลูกในพืน้ท่ีสาขาไมผล คณะผลติกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม พบวา 
พัฒนาการของดอกสามารถแบงออกเปนระยะ
ชัดเจนได 6 ระยะ (Fig 2) ไดแก

1. ระยะไขปลา (small dot) มีลักษณะเปน
ตุมเลก็ๆ สงัเกตเหน็ไดดวยตาเปลา ตดิอยูบนลาํตน
โดยตรง ยังไมเห็นกานดอกชัดเจน (Fig 2a)

2. ระยะกลมเล็ก (tiny ball) มีลักษณะ
ตุมกลม โผลพนลําตนออกมา มีกานดอกชัดเจนข้ึน 
(Fig 2b)

3. ระยะยืดยาว หรือลูกตุม (elongated 
shape) มีลักษณะเปนลูกตุมท่ียืดยาว สวนปลาย
อวบใหญมีสีนํ้าตาลออน กานดอกเรียวติดอยูบน
ลําตน (Fig 2c)

4. ระยะดอกขาว (white-color break) 
เปนระยะที่เริ่มเห็นกลีบดอกสีขาวแสดงออกมาที่
ปลายดอกแตยังไมพนกลีบเล้ียง (Fig 2d)

5. ระยะเห็นเกสรเพศเมีย (stigma seen) 
มกีลบีดอกสขีาวโผลพนกลบีเลีย้งชดัเจน ปลายดอก
มยีอดเกสรเพศเมยีแทงออกมา กลบีดอกไมคลีบ่าน 
(Fig 2e)

Figure 1  Flower parts of Synsepalum dulcificum

petal
sepal

stamen

ovarystigma

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):11-22
J. Agri. Prod.14



6. ระยะกลีบดอกแหง (dried petal) ที่
ปลายดอกมีกลีบดอกท่ีแหงเห่ียวเปนสีนํ้าตาล
เกาะอยู (Fig 2f)

พฒันาการแตละระยะใชเวลาตางกัน โดยจาก
ระยะท่ี 1 (ไขปลา) ถึงระยะที่ 2 (กลมเล็ก) ใชเวลา
ประมาณ 30 วัน จากระยะที่ 2 ถึง ระยะที่ 3 
(ยืดยาวหรือลูกตุม) ใชเวลาประมาณ 30 วัน จาก
ระยะท่ี 3 ถึงระยะที่ 4 (ดอกขาว) ใชเวลาประมาณ 
5-7 วัน จากระยะที่ 4 ถึงระยะที่ 5 (เห็นยอดเกสร
เพศเมยี) ใชเวลาสัน้มากประมาณ 2-3 วนั และจาก
ระยะท่ี 5 ถึงระยะที่ 6 (กลีบดอกแหง) ใชเวลาอีก
ประมาณ 20 วนั (Fig 3) โดยรวมแลวการพฒันาการ
ของดอกมหัศจรรยใชเวลาประมาณ 87-90 วัน 
(ประมาณ 3 เดือน) ซึง่ในเบ้ืองตนพบวาระยะท่ีดอก
เร่ิมพัฒนา ตั้งแตระยะแรกจนถึงระยะท่ีเห็น
กลบีดอกสขีาวโผลพนกลบีเลีย้ง (ระยะที ่4) ใชเวลา
นานมาก ไมตํ่ากวา 2 เดือน ซึ่งบางคร้ังดอกจะ
หลุดรวงไปโดยไมพัฒนาตอหากตนขาดนํ้าหรือ
สภาพแวดลอมไมเหมาะสม แตถาตนไดรับนํ้า
สมบูรณ พัฒนาการของดอกในชวงทายจะรวดเร็ว
มาก เพียง 2-3 วัน จากชวงเห็นกลีบดอกถึงระยะ
เห็นยอดเกสรเพศเมียโผลพนกลีบดอก จากน้ัน
อีกประมาณ 3 สัปดาห กลีบดอกจะเริ่มแหงและ
เห็นรังไขหรือผลเริ่มพัฒนาอยางชัดเจน

ระยะเวลาการพัฒนาของดอกมหัศจรรย
ดงักลาวใกลเคยีงกบัการศกึษาของ Xingwei et al. 
(2016) ที่รายงานวาดอกมหัศจรรยที่ศึกษาใชเวลา
ในการเจริญประมาณ 100 วัน สวนจํานวนวันท่ี

แตกตางอาจจะเกิดจากความคลาดเคล่ือนของ
การเริ่มตนเก็บขอมูล และความแตกตางของพื้นท่ี
หรืออุณหภูมิในชวงท่ีทําการศึกษา โดย Xingwei 
et al. (2016) ศึกษาอยูที่มาเลเซีย มีการจําแนก
ระยะการพัฒนาของดอกเปน 6 ระยะเชนเดียวกัน 
โดยในชวงตน (ระยะที่ 1-3) มีการจําแนกที่
คลายคลึงกัน แตในระยะทายมีการแบงระยะที่
ละเอียดกวาในการศึกษาคร้ังนี้ โดยหลังจากระยะ
แทงยอดเกสรเพศเมยีแลว (ระยะที ่5 ของการศกึษา
ครัง้นี ้เทากบัระยะที ่4 ของการศึกษาของ Xingwei 
et al., 2016) โดย Xingwei et al. (2016) ไดแบง
เปนระยะดอกบาน (anthesis) อีก 1 ระยะเปน
ระยะท่ี 5 ซึง่จะเห็นกลีบดอกพองข้ึนไมบานชัดเจน 
แตจะมีระยะเวลาส้ันมากกอนที่กลีบดอกจะเห่ียว 
(ระยะท่ี 6) คือประมาณ 3-4 วัน แตในการศึกษา
ครั้งนี้ไมไดแยกระยะดอกบานนี้ออกมา ทําให
ระยะเวลาในการพัฒนาการของดอกระยะที่ 5 
ยาวนานถงึประมาณ 20 วนั ซึง่แสดงใหเหน็วาระยะ
ดอกบานที่แบงโดย Xingwei et al. (2016) 
ซอนอยูในระยะที่ 5 ของการศึกษาครั้งนี้

การขยายตัวขนาดความกวางและความยาว
ของดอก สอดคลองกับลกัษณะพัฒนาการของดอก
คือ ในชวงแรก (60 วัน หลังดอกพัฒนา) ขนาดของ
ดอกจะเพิม่ข้ึนอยางชาๆ และจะมกีารพฒันาขนาด
อยางรวดเรว็ โดยเฉพาะความยาวของดอกหลงัจาก
ที่กลีบดอกเร่ิมแทงพนจากกลีบเล้ียง (ระยะท่ี 4 
เปนตนไป) เนื่องจากกลีบดอกยืดยาวโผลพน
กลีบเลี้ยงชัดเจนขึ้น และความยาวดอกลดลงเมื่อ
กลีบดอกเห่ียวแหง ในระยะที่ 6 (Fig 4)
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Figure 2 Stages of miracle (Synsepalum dulcificum) flower development classified as 
stage I, small dot (a), stage II, tiny ball (30 d, b), stage III, elongatd shape (31-60 
d, c), stage IV, white-color break (60-65 d, d), stage V, stigma seen (65-67 d, 
e), and stage VI, dried petal (87-90 d, f)
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Figure 4  Flower size of Synsepalum dulcificum during development

Figure 3  Stages of flower development

30 d

stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 5 stage 6

30 d 5-7 d 2-3 d 20 d
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การพัฒนาของผล
ผลมหัศจรรย จดัเปนผลเด่ียว (simple fruit) 

มีขนาดความกวางผลประมาณ 1 เซนติเมตร และ
มีความยาวผลประมาณ 2 เซนติเมตร เมื่อออน
มีสีเขียว เปลี่ยนสีเปนชมพู และแดงจัดเมื่อสุก 

ลักษณะผลเปนแบบ stone fruit หรือผลเด่ียว
เมล็ดแข็ง มีผนังผลชั้นใน (endocarp) แข็ง สวนที่
รบัประทานไดเปนผนงัผลช้ันกลางหรือ mesocarp 
เมล็ดมีเยื่อหุมภายนอกสีขาว (Fig 5)

Figure 5  Fruit of Synsepalum dulcificum

จากการศึกษาสามารถแบงพัฒนาการของ
ผลมหัศจรรยออกเปน 5 ระยะ (Fig 6) คือ

1. ระยะติดผล ผลมีลกัษณะสีเขียวเล็ก (fruit 
setting) อาจมีปลายของ stigma ติดอยู (Fig 6a)

2. ระยะผลออนสีเขียว (green bean) ผล
สีเขียวรูปทรงรี (Fig 6b)

3. ระยะผลเปลีย่นเปนสขีาวหรอืเหลอืงออน 
(white or light yellow bean) (Fig 6c)

4. ระยะผลเปล่ียนเปนสีชมพู (pink bean) 
(Fig 6d)

5. ระยะผลสีแดง (red bean) เปนระยะที่
ผลสุกเปนสีแดงทั้งผล (Fig 6e)

Figure 6 Stages of miracle (Synsepalum dulcificum) fruit development classified as fruit 
setting (a), green bean (b), white or light-yellow bean (c), pink bean (d), and red 
bean (e)
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จากการศึกษาระยะพัฒนาการแตละระยะ
พบวา จากระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 2 ใชระยะเวลา
ในการพัฒนาผล ประมาณ 15-30 วัน และจาก
ระยะท่ี 2 ถึงระยะที่ 3 ใชระยะเวลา 15 วัน จาก
ระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 4 ใชระยะเวลาประมาณ 
5-7 วัน และระยะที่ 4 ถึงระยะที่ 5 ใชระยะเวลา
ประมาณ 5-7 วัน รวมแลวการพัฒนาดอกจาก
ระยะท่ี 1 ถึงระยะที่ 5 ใชระยะเวลาในการพัฒนา
ผลประมาณ 40-60 วัน (Fig 7) อยางไรก็ตาม
ในการศึกษาคร้ังนี้ระยะพัฒนาการของผล จาก
ติดผลจนถึงสุกแดง มีระยะเวลาพัฒนาการท่ี
นอยกวาในการศึกษาของ Xingwei et al. (2016) 

ซึ่งรายงานวาผลมหัศจรรยจะใชเวลาประมาณ 
100 วันหลังติดผล เมื่อตรวจสอบขอมูลและ
ขนาดผลที่เริ่มตนพัฒนา พบวาในการศึกษาครั้งนี้
เริ่มตนชากวางานดังกลาว โดย Xingwei et al. 
(2016) เริม่ตนตัง้แตระยะดอกเห่ียว (ดอกระยะท่ี 6) 
แตในการศึกษาคร้ังนี้เร่ิมตนจากรังไขที่สังเกตเห็น
ไดชัดเจน ซึ่งจะใชเวลาพัฒนาการจากระยะดอก
เหี่ยวประมาณ 2 สัปดาห และผลท่ีสุกแดงหาก
ไมไดดําเนินการเก็บจะมีระยะเวลาอยูบนตนอีก
ประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งหากรวมระยะเวลาเขา
ทั้งหมด จะมีอายุผลที่ใกลเคียงกันคือประมาณ 
90-100 วัน

พัฒนาการของผลแตกตางจากการพัฒนา
ของดอก ผลมหัศจรรยมีการพัฒนาที่เร็วในชวงตน
หลังจากติดผล โดยเฉพาะความยาวผล สูงสุด
ในระยะท่ี 4 หลังจากน้ันความยาวผลจะคงท่ี 
ในขณะทีข่นาดความกวางของผลขยายขนาดชาลง
เมื่อเทียบกับตอนตนของการพัฒนาผล จนกระท่ัง
ผลเปลี่ยนสีและสุกเปนสีแดง (Fig 8)

Figure 7  Stages of fruit development

นํ้าหนักผลมหัศจรรย มีการพัฒนาสอดคลอง
กับความยาวและความกวางของผล โดยน้ําหนัก
จะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงแรกของการพัฒนา 
และมีนํ้าหนักสูงสุดในระยะที่ 5 คือผลสุกแกเต็มที่ 
(Fig 9) สดัสวนระหวางเน้ือกับเมล็ดหรอืสัดสวนของ
สวนที่รับประทานได (edible portion) กับเมล็ด 
เพิ่มขึ้นจากรอยละประมาณ 40 ในระยะที่ 2 เปน
รอยละประมาณ 80 ในระยะที่ 5 (Fig 10)

15-30 d

stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 5

15 d 5-7 d 5-7 d

40-60 d
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Figure 8  Fruit size of Synsepalum dulcificum during development

Figure 9  Weight of Synsepalum dulcificum fruit during development
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สรุปผลการวิจัย
ตนมหัศจรรยอายุประมาณ 10 ป ที่ปลูกใน

สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีระยะ
พฒันาการของดอกในชวงเดือนกุมภาพันธแบงเปน 
6 ระยะ ใชเวลาพัฒนาการดอกประมาณ 90 วัน
หลังจากเห็นตุมตาดอกอยูบนกิ่ง เปนดอกสมบูรณ
เพศ กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีอยางละ 5 กลีบ 
มีอับละอองเรณูติดอยูกับกลีบดอกจํานวน 5 ใบ 
กานชูเกสรเพศเมียยาวและย่ืนออกมานอกชั้นของ
กลบีดอกกอนดอกจะบาน สวนในชวงเดอืนเมษายน
พัฒนาการของผลแบงออกเปน 5 ระยะ ใชเวลา
ประมาณ 40-60 วันนับจากวันที่สังเกตเห็นรังไข
ขยายชัดเจน การเจริญเติบโตของผลมีลกัษณะเปน 
simple sigmoid curve โดยชวงแรก (ระยะท่ี 1-2) 
ของการพัฒนาจะมีการขยายผลเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเรว็จนคอนขางคงที ่เมือ่เขาสูระยะเปลีย่นสจีาก

Figure 10  Percentage of edible portion of Synsepalum dulcificum fruit

ผลสีเขียว เปนสีชมพูออน และสุกสีแดงในท่ีสุด 
ซึง่จะเก็บเก่ียวไดในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสงิหาคม
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