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ดอกไม้ไทยที่รับประทานได้: ข้อควรรู้ก่อนการใช้ดอกไม้ 
Edible Thai flowers and ingredient in cuisine: Information before consuming flowers   

อ. ดร. ภญ. อรภา สกุลพาณิชย ์† 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 จากบทความ เร่ือง ดอกไมไ้ทยท่ีรับประทานได:้ การจ าแนกกลุ่มของดอกไมท่ี้รับประทานได ้แบ่งดอกไมอ้อกเป็น
สามกลุ่มตามความเป็นพิษและกรรมวิธีการเตรียมเป็นอาหาร ส่วนในบทความน้ีน าเสนอถึงส่ิงท่ีควรทราบในการใชด้อกไม ้
รวมทั้งแหล่งขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อให้ผูอ้่านหรือผูท่ี้สนใจสามารถคน้หาขอ้มูลพืชไดด้ว้ยตนเอง การใช้ดอกไมเ้พื่อน ามาท า
เป็นอาหารและตกแต่งจานอาหารมีส่ิงท่ีตอ้งสืบคน้และท าความรู้จกักบัส่ิงต่างๆ ดงัน้ี คือ  

1. รู้จกัพืช เก็บให้ถูกตน้ ศึกษาขอ้มูลความเป็นพิษ สืบประวติัการใช ้เรียนรู้วิธีการปรุงและกรรมวิธีการ
ขจดัสารพิษ  

 การน าดอกไม้มาใช้เป็นอาหารจัดเป็นภูมิปัญญาอย่างหน่ึงท่ีสืบทอดกันมาหรือเป็นความรู้ท่ี
เกิดขึ้นใหม่  ผูบ้ริโภคตอ้งเรียนรู้และรู้จกัสืบคน้ขอ้มูลการใช ้ ผูบ้ริโภคตอ้งรู้จกัช่ือและลกัษณะของพืชท่ีใหด้อก เก็บมาตอ้ง
ถูกตน้ถูกดอก รวมทั้งช่วงเวลาท่ีสามารถเก็บเก่ียวได ้ผูบ้ริโภคตอ้งสืบคน้ขอ้มูลความเป็นพิษ หลีกเล่ียงดอกไมท่ี้มีรายงาน
ความเป็นพิษหรือประกอบดว้ยสารพฤกษเคมีท่ีมีพิษ ดอกไมใ้ดท่ีมีพิษก็ไม่ควรเก็บมารับประทานหรือปะปนมากบัดอกไม้
ท่ีรับประทานไดอ่ื้นๆ  ผูบ้ริโภคตอ้งศึกษาประวติัการน าไปใช้เป็นอาหาร วิธีการปรุง การขจดัพิษและการรับประทานท่ี
ถูกตอ้ง แหล่งของขอ้มูลส าหรับการสืบคน้มีหลากหลาย ไดแ้ก่ หนงัสือ ต าราอาหาร ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้หรือผูมี้ประสบการณ์การใช ้ ตวัอยา่งแหล่งขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อการสืบคน้แสดงอยู่ในตาราง
ที่ 1  

ตารางท่ี 1  แหล่งสืบคน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564) 
ช่ือฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูล เข้าถึงได้ที่เวบไซต์ 

ข้อมูลทั่วไปของพืช 
กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

https://www.dnp.go.th/botany/index.html 

รวยรินหอมกล่ินดอกไม้, กสิน  สุวตะพนัธ์ุ, อบฉนัท ์ไทยทอง, บุศบร
รณ ณ สงขลา, วิยดา เทพหตัถี 

http://www.rspg.or.th/plants_data/homklindokmai/homklin/index.htm 

พรรณพฤกษกว,ี โครงการจดัท าฐานขอ้มูลพืชสมุนไพรท่ีส ารวจและ
วิจยัภายใตโ้ครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

http://www.rspg.org/palace/chitralada/cld6-3.htm 

ไม้ดอกม่วง, โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

http://www.rspg.or.th/plants_data/purple_plant/purple.htm 

ฐานข้อมูลสมุนไพร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี http://www.phargarden.com/main.php 
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ช่ือฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูล เข้าถึงได้ที่เวบไซต์ 

ฐานข้อมูลเคร่ืองยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php 

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล https://sireepark.mahidol.ac.th/th/search 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล http://medplant.mahidol.ac.th/index.asp 
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบนัวิจยัสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/ 

ข้อมูลพรรณไม้ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

http://www.rspg.or.th/plants_data/index.htm 

ฐานข้อมูล PHARM Database ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://www.medplant.mahidol.ac.th/pharm/search.asp 

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_page.asp 
ฐานข้อมูลยาและสมุนไพรจีน, สถาบนัการแพทยไ์ทย-จีน กรมการ
แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

https://tcm.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=
10&Itemid=143 

Pharmacognosy http://www.epharmacognosy.com/ 
ต ารายามาตรฐานสมุนไพรไทย, ส านกัยาและวตัถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

https://bdn.go.th/thp/home 

แอปพลิเคช่ัน  
Thai Plant Names https://www.dnp.go.th/botany/index.html  

ดาวน์โหลดผา่น Google play และ App store  
ข้อมูลความเป็นพิษและความปลอดภัย 

ฐานข้อมูลพืชพิษ, สถาบนัวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์  http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/poison/ 
พืชพิษ, ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://medplant.mahidol.ac.th/tpex/index.asp 

รายงานการเกิดพิษในคน, ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://medplant.mahidol.ac.th/tpex/poison/poison.htm 

ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึน้ทะเบียนยาแผน
โบราณ, ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://www.medplant.mahidol.ac.th/poisonpr/index.asp 

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี PoisonCenter.mahidol.ac.th https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/ 
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย http://www.thaitox.org/home.php 
Poisonous and Non-poisonous Plants, National Capital Poison 
Center  

https://www.poison.org/articles/plant 

ข้อมูลการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ความรู้สู่ประชาชน, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ https://pharm.tu.ac.th/rx-articles 

MedlinePlus https://medlineplus.gov/druginformation.html 
WebMD https://www.webmd.com/vitamins/index 
Examine.com https://examine.com/ 

National center for complementary and integrative health https://www.nccih.nih.gov/ 
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ช่ือฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูล เข้าถึงได้ที่เวบไซต์ 

National Institutes of health, Office of Dietary supplement https://ods.od.nih.gov/Research/resourcesforresearchers.sec.aspx 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์, ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_
MAIN.aspx 

ข้อมูลด้านกฏหมาย 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานหลักของหน่วยงาน, ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

https://www.fda.moph.go.th/Pages/fda_law.html 

 
 ค าแนะน าทัว่ไปท่ีไดย้ินจากผูใ้ชด้อกไมห้รือเกษรตรกรผูป้ลูกดอกไมกิ้นไดม้กัใหห้ลีกเล่ียงดอกไมท่ี้

มียางไวก่้อน เม่ือพิจารณาแลว้มีเหตุผลเพราะยางมกัมีรสขม ประกอบกบัพืชในวงศ ์Apocynaceae เช่น ดอกร าเพย ดอกยี่โถ 
ดอกชวนชม ดอกรัก มีน ้ ายางสีขาว (milky sap) และในน ้ ายางสีขาวนั้นประกอบดว้ยสารคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ (cardiac 
glycosides) ซ่ึงส่งผลต่อการท างานของหัวใจ หรือพืชบางชนิดในวงศ ์Euphorbiaceae ตวัอย่างเช่น ดอกโป๊ยเซียน มีน ้ ายาง
ก่อใหเ้กิดอาการระคายเคืองและทางเดินอาหารอกัเสบ  แต่มีดอกไมบ้างชนิดท่ีน ามารับประทานได ้ถา้ทราบวิธีการเก็บและ
การก าจดัยางออกก่อน ตวัอย่างเช่น ดอกลัน่ทม ดอกลัน่ทมเป็นพืชท่ีอยู่ในวงศ ์Apocynaceae เช่นกนั แต่มีวิธีการเลือกสาย
พนัธ์ุ วิธีการเก็บ วิธีการเตรียมวตัถุดิบก่อนน ามาท าเป็นอาหาร ดอกลัน่ทมท่ีน ามาชุบแป้งทอดนั้นใชพ้นัธ์ุขาวพวงและเก็บ
ดอกลัน่ทมท่ีร่วงจากต้นแลว้เท่านั้น เลือกเอาดอกท่ีมีกลีบดอกสีขาวและขอบของกลีบดอกยงัไม่เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล ท่ี
ส าคญัอย่าลืมลา้งดอกลัน่ทมก่อนน ามาปรุงเป็นอาหาร หรือบางท่านแนะน าให้ห่อดอกลัน่ทมท่ีร่วงแลว้ดว้ยใบตองท้ิงคา้ง
คืนไวห้น่ึงคืน หลงัจากนั้นแกะห่อใบตองออก ตดักา้นดอกลัน่ทมออกประมาณ 1 เซนติเมตรแลว้น าดอกลัน่ทมท่ีตดักา้น
ดอกแลว้ไปลอยในน ้ าเกลือ ให้กา้นดอกจุ่มในน ้ าเกลือนาน 30 นาทีเพื่อให้ดอกลัน่ทมคายยางออก หลงัจากนั้นน าดอก
ลัน่ทมไปลา้งในน ้าเยน็ น าดอกลัน่ทมขึ้นจากน ้าเยน็แลว้ซบัน ้าออกจากดอกลัน่ทม หลงัจากนั้นจึงน าไปชุบแป้งทอด1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปท่ี 1 ยางจากดอกร าเพย (ลูกศรสีขาว) รูปท่ี 3 เปรียบเทียบ ก). ดอกลัน่ทมท่ีพึ่งเด็ดจากตน้ซ่ึงเห็นน ้ายางสียาวไหลออกมา 

(ลูกศรสีขาว) และ ข). ดอกลัน่ทมท่ีหล่นจากตน้นานหลายชัว่โมง 
รูปท่ี 2 ยางจากดอกรัก (ลูกศรสีขาว) 
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2. รู้จกัส่วนของดอกท่ีน ามาใชท้ าเป็นอาหารและส่วนท่ีตอ้งก าจดัท้ิง 
 ดอกไมบ้างชนิดตอ้งเด็ดบางส่วนของดอกท้ิงไปเพื่อก าจัดรสสัมผสัท่ีแข็งหยาบกระดา้งและ

รสชาติท่ีไม่พึงประสงค ์ตวัอย่างเช่น ดอกเส้ียวขาว ก่อนน าดอกเส้ียวขาวไปปรุงเป็นอาหารนั้นให้เด็ดเอาเกสรเพศเมียออก
ก่อน2, 3 ดอกง้ิวมกัเด็ดเอาส่วนกลีบเล้ียง กลีบดอกและเกสรเพศเมียออกก่อนแลว้เอาเฉพาะเกสรเพศผูไ้ปท าเป็นอาหารหรือ
น าไปผึ่งใหแ้หง้ไดเ้ป็นเกสรเพศผูแ้หง้หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่ ดอกง้ิวแหง้ ซ่ึงน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในน ้าเง้ียว4, 5  

  3. รู้จกัพืชท่ีดูดซบัและสะสมโลหะหนกัในเน้ือเยือ่  
ดินบางแห่งปนเป้ือนโลหะหนกัท่ีเป็นพิษ เช่น สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ตะกัว่ (Pd) เป็นตน้ 

พืชสามารถดูดซบัโลหะหนกัไดซ่ึ้งเห็นไดจ้ากข่าวท่ีรายงานวา่ ขา้วท่ีเจริญเติบโตในเหมืองทองดูดซับโลหะหนกัตะกัว่และ
สะสมตะกัว่ในเน้ือเยือ่  นอกจากโลหะหนกัสะสมในเน้ือเยื่อพืชแลว้ โลหะหนกัยงัสะสมในเน้ือเยือ่ของคนและสัตวไ์ด ้เม่ือ
ถึงปริมาณท่ีก่อให้เกิดพิษ ร่างกายแสดงภาวะผิดปกติท่ีเป็นผลมาจากโลหะหนัก เช่น ปวดท้อง น ้ าหนักลด เบ่ืออาหาร 
ประสาทหลอน ชกั ตบัอกัเสบ ชาตามแขนขา เป็นตน้  พืชแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซบัโลหะหนกัไดแ้ตกต่างกนั
ท าให้แบ่งไดอ้อกเป็น 3 ชนิด คือ ชนิดท่ี 1 Metal accumulators (hyperaccumulators) เป็นพืชท่ีสามารถดูดซับโลหะหนัก
จากดินแลว้น าไปสะสมในเน้ือเยื่อต่างๆ จนมีปริมาณโลหะหนกัในเน้ือเยื่อสูงกว่าปริมาณโลหะหนกัท่ีอยู่ในดิน พืชชนิดน้ี
จึงมีประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม (Phytoremediation) ท่ีปนเป้ือนโลหะหนกั ไดแ้ก่ ผกัตบชวา6, 7  ชนิดท่ี 2  Metal 
excluders เป็นพืชท่ีดูดซับโลหะหนักแลว้สะสมไวท่ี้รากและไม่มีการล าเลียงไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของพืช และชนิดท่ี 3 Metal 
indicators เป็นพืชท่ีดูดซับโลหะหนกัแลว้สะสมในส่วนอ่ืนๆ ของพืช พืชชนิดน้ีดูดซับโลหะหนกัไดใ้นปริมาณท่ีใกลเ้คียง
หรือแปรผนัตรงกบัปริมาณโลหะหนกัท่ีอยูใ่นดินท่ีพืชนั้นเจริญเติบโตอยู ่จึงน าพืชชนิดน้ีไปใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงปริมาณโลหะ
หนกัในดินได ้8, 9  

ดงันั้น การเก็บพืชมารับประทานควรพิจารณาถึงแหล่งท่ีพืชนั้นเจริญเติบโต สภาพแวดล้อม 
คุณภาพของดิน และชนิดของพืชเพราะพืชแต่ะละชนิดมีความสามารถในการดูดซบัโลหะหนกัท่ีแตกต่างกนัทั้งในดา้นชนิด
และปริมาณของโลหะหนกั ในกรณีท่ีตอ้งการปลูกพืชดูดซับโลหะหนกัเพื่อบริโภค เกษตรกรควรค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและ
ตอ้งตรวจวดัปริมาณโลหะหนกัในส่ิงแวดลอ้ม เช่น ในดินและน ้า ร่วมทั้งมีระบบการจดัการกบัโลหะหนกั  นอกจากน้ี ส่วน
ของพืช ไดแ้ก่ ราก ล าตน้ ใบ ดอก ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีควรน ามาพิจารณาเพราะแต่ละส่วนของพืชสะสมโลหะหนกัไม่เท่ากนั 
ตวัอย่างเช่น ดอกเบญจมาศซ่ึงพบว่า โลหะหนกัแคดเมียมและทองแดงสะสมในรากมากกว่าในดอก10 รวมถึงการใช้ปุ๋ ยท่ี
อาจปนเป้ือนโลหะหนักและสารก าจดัแมลงท่ีมีส่วนประกอบของโลหะหนัก ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ทาง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดก้ าหนดปริมาณโลหะหนักสูงสุดในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน พ.ศ. 2563 ตวัอย่างแสดงในตารางที่ 211 และก าหนดปริมาณโลหะหนักในพืช
สมุนไพรและยาแผนโบราณรวมทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ยพืชสมุนไพรโดยอา้งอิงต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย หวัขอ้ 
สารหนูและโลหะหนกั (Arsenic and heavy methals) ระบุให้มีปริมาณสารหนูไม่เกิน 4 ppm  ปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 0.3 
ppm ปริมาณตะกัว่ไม่เกิน 10 ppm และปริมาณเมอร์คิวร่ีไม่เกิน 0.5 ppm12, 13   
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ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งอาหารท่ีก าหนดปริมาณโลหะหนกัปนเป้ือน 11 
ชนิดของโลหะหนัก ปริมาณโลหะหนักสูงสุดในอาหาร 
แคดเมียม เมลด็ธญัพืช ยกเวน้ บคัวีต กานิวา ควินวั ขา้วสาลีและขา้วขดัสีไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม 
 ขา้วขดัสีไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 ผกัท่ีบริโภคล าตน้หรือกา้นไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 ผกับริโภคผล ยกเวน้มะเขือเทศ ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตะกัว่ เมลด็ธญัพืชยกเวน้ บคัวีต กานิวาและควินวั ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 ผกับริโภคผล ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 ผกัใบ รวมทั้ง ผกัใบตระกูลกะหล ่า ยกเวน้ผกัปวยเลง้ ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 ผกัรากและผกัหวั ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
สารหนู ขา้วขดัสี  มีสารหนูอนินทรียไ์ม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 ชา และชาสมุนไพรมีสารหนูทั้งหมดไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

   
5. รู้จกัแหล่งเพาะปลูก วิธีการเพาะปลูก และหลีกเล่ียงส่ิงปนเป้ือนต่างๆ  

ดว้ยดอกไมบ้างชนิด ไดแ้ก่ ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ มีรายงานถึงการใชส้ารก าจดัแมลงในปริมาณ
สูงเพื่อก าจดัแมลงศตัรูพืชท่ีมากินดอกไม้ดงันั้นดอกไมท่ี้ปนเป้ือนสารก าจดัแมลงจึงไม่เหมาะแก่การน ามาท าเป็นอาหาร พืช
บางชนิดเจริญเติบโตในแหล่งน ้ าท่ีสกปรกเต็มไปดว้ยส่ิงปฏิกูล เช้ือจุลินทรียก่์อโรคและโลหะหนัก ดงันั้น การพิจารณา
เลือกดอกไมท่ี้น ามาบริโภคนั้นควรพิจารณาถึงแหล่งเพาะปลูกและวิธีการเพาะปลูกของดอกไมด้ว้ย แหล่งเพาะปลูกตอ้งไม่
มีปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม การปนเป้ือนสารก าจดัแมลง โลหะหนกัและเช้ือจุลินทรียก่์อโรค แหล่งน ้าท่ีน ามาใชร้ดพืชควร
เป็นแหล่งน ้ าท่ีสะอาดปราศจากส่ิงปนเป้ือนเพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ปัจจุบนัการปลูกดอกไมใ้นแนวทางเกษตร
อินทรีย ์(Organic flower) จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ  

6. รู้จกัใชร้สชาติ กล่ินและสีของดอกไมเ้พื่อเพิ่มอรรถรสและแรงจูงใจ  
  รสชาติ สีและกล่ินของดอกไมเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการเลือกดอกไมใ้ห้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค
และอาหาร ดอกไมบ้างชนิดมีรส เช่น รสขม รสเยน็ขมหวาน รสเปร้ียว เป็นตน้ หรือบางชนิดไม่มีรสบางท่านวา่ ออกรสจืด 
การเลือกดอกไมใ้ห้เหมาะสมกบัรสอาหารหรือให้เขา้กนัไดก้บัรสชาติของอาหารนั้นจดัเป็นศิลปะอย่างหน่ึง  ถา้เลือกชนิด
ของดอกไมไ้ดล้งตวักบัรสชาติของอาหารก็ถือเป็นการชูรสอาหาร ดงันั้นผูใ้ชด้อกไมค้วรทราบถึงรสของดอกไม ้ ดอกไมท่ี้
มีกล่ินหอมช่วยเพิ่มความหอมใหแ้ก่อาหารและเพิ่มความน่ารับประทานพร้อมทั้งความอยากอาหารใหแ้ก่ผูบ้ริโภค การปรุง
กล่ินอาหารดว้ยดอกไมเ้ป็นการเติมเสน่ห์ให้กบัอาหาร เช่น การแต่งกล่ินน ้าลอยขา้วแช่ดว้ยดอกชมนาคหรือดอกมะลิ การ
แต่งกล่ินไอศกรีมดว้ยดอกนมแมว การหุงขา้วดว้ยหญา้ฝร่ันซ่ึงการหุงแบบน้ีท าให้ไดท้ั้งกล่ินและสี เป็นตน้ การรู้จกัใช้สี
ของดอกไมใ้ห้เป็นประโยชน์ซ่ึงอาจปฏิบติัตามหลกัการใชสี้ ไดแ้ก่ การไล่ระดบัของเฉดสี การใชสี้ท่ีตดักนั การใชสี้ให้เกิด
จุดสนใจ การตกแต่งอาหารดว้ยดอกไม้จดัเป็นศิลปะบนจานอาหารอย่างหน่ึงซ่ึงช่วยยกระดบัอาหารให้ดูน่ารับประทาน
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัอาหารดว้ย เช่น การตกแต่งเคก้ดว้ยดอกไม ้การตกแต่งเคร่ืองด่ืมดว้ยดอกไม ้การจดัเคร่ืองเคียง
ผกัคู่กบัน ้าพริกดว้ยดอกไม ้การจดัจานอาหารหลกัหรือสลดัดว้ยดอกไม ้เป็นตน้  
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 7. รู้จกัผูบ้ริโภค  
  รู้จกัใชด้อกไมใ้หถู้กกบัวยัของผูบ้ริโภค ดอกไมบ้างชนิดมีรสขมซ่ึงเด็กไม่ชอบ แต่ผูบ้ริโภคบาง
วยักลบัชอบรสขมเพราะช่วยเจริญอาหาร  ผูบ้ริโภคท่านใดท่ีแพเ้กสรดอกไมต้อ้งหลีกเล่ียงการรับประทานดอกไม ้ 
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