ดอกไม้ ไทยที่รับประทานได้ : ข้ อควรรู้ก่อนการใช้ ดอกไม้
Edible Thai flowers and ingredient in cuisine: Information before consuming flowers
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จากบทความ เรื่ อง ดอกไม้ไทยที่รับประทานได้: การจาแนกกลุ่มของดอกไม้ที่รับประทานได้ แบ่งดอกไม้ออกเป็ น
สามกลุ่มตามความเป็ นพิษและกรรมวิธีการเตรี ยมเป็ นอาหาร ส่ วนในบทความนี้นาเสนอถึงสิ่ งที่ควรทราบในการใช้ดอกไม้
รวมทั้งแหล่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผอู ้ ่านหรื อผูท้ ี่สนใจสามารถค้นหาข้อมูล พืชได้ดว้ ยตนเอง การใช้ดอกไม้เพื่อนามาทา
เป็ นอาหารและตกแต่งจานอาหารมีสิ่งที่ตอ้ งสื บค้นและทาความรู ้จกั กับสิ่ งต่างๆ ดังนี้ คือ
1. รู ้จกั พืช เก็บให้ถูกต้น ศึกษาข้อมูลความเป็ นพิษ สื บประวัติการใช้ เรี ยนรู ้วิธีการปรุ งและกรรมวิธีการ
ขจัดสารพิษ
การนาดอกไม้มาใช้เป็ นอาหารจัดเป็ นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ งที่สืบทอดกันมาหรื อเป็ นความรู ้ ที่
เกิดขึ้นใหม่ ผูบ้ ริ โภคต้องเรี ยนรู ้และรู ้จกั สื บค้นข้อมูลการใช้ ผูบ้ ริ โภคต้องรู ้จกั ชื่อและลักษณะของพืชที่ให้ดอก เก็บมาต้อง
ถูกต้นถูกดอก รวมทั้งช่วงเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ผูบ้ ริ โภคต้องสื บค้นข้อมูลความเป็ นพิษ หลีกเลี่ยงดอกไม้ที่มีรายงาน
ความเป็ นพิษหรื อประกอบด้วยสารพฤกษเคมีที่มีพิษ ดอกไม้ใดที่มีพิษก็ไม่ควรเก็บมารับประทานหรื อปะปนมากับดอกไม้
ที่รับประทานได้อื่นๆ ผูบ้ ริ โภคต้องศึกษาประวัติการนาไปใช้เป็ นอาหาร วิธีการปรุ ง การขจัดพิษและการรับประทานที่
ถูกต้อง แหล่งของข้อมูลสาหรับการสื บค้นมีหลากหลาย ได้แก่ หนังสื อ ตาราอาหาร สื่ อโทรทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และ
การสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูร้ ู ้หรื อผูม้ ีประสบการณ์ การใช้ ตัวอย่างแหล่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการสื บค้นแสดงอยู่ในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แหล่งสื บค้นข้อมูลเบื้องต้นในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิ งหาคม 2564)
ชื่ อฐานข้ อมูล/แหล่งข้อมูล
ข้ อมูลทั่วไปของพืช
กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ ป่าไม้ สานักวิจัยการอนุรักษ์ ป่าไม้และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รวยรินหอมกลิ่นดอกไม้ , กสิน สุวตะพันธุ์, อบฉันท์ ไทยทอง, บุศบร
รณ ณ สงขลา, วิยดา เทพหัตถี
พรรณพฤกษกวี, โครงการจัดทาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่สารวจและ
วิจยั ภายใต้โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ)
ไม้ดอกม่วง, โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานข้อมูลสมุนไพร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เข้าถึงได้ที่เวบไซต์
https://www.dnp.go.th/botany/index.html
http://www.rspg.or.th/plants_data/homklindokmai/homklin/index.htm
http://www.rspg.org/palace/chitralada/cld6-3.htm

http://www.rspg.or.th/plants_data/purple_plant/purple.htm
http://www.phargarden.com/main.php
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ชื่ อฐานข้ อมูล/แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลเครื่ องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจยั สมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ข้ อมูลพรรณไม้ โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานข้อมูล PHARM Database สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลยาและสมุนไพรจีน, สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Pharmacognosy
ตารายามาตรฐานสมุนไพรไทย, สานักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
แอปพลิเคชั่น
Thai Plant Names
ข้ อมูลความเป็ นพิษและความปลอดภัย
ฐานข้อมูลพืชพิษ, สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พืชพิษ, สานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานการเกิดพิษในคน, สานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึน้ ทะเบียนยาแผน
โบราณ, สานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี PoisonCenter.mahidol.ac.th
สมาคมพิษวิทยาแห่ งประเทศไทย
Poisonous and Non-poisonous Plants, National Capital Poison
Center
ข้ อมูลการใช้ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ความรู้สู่ ประชาชน, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MedlinePlus
WebMD
Examine.com
National center for complementary and integrative health

เข้าถึงได้ที่เวบไซต์
http://www.thaicrudedrug.com/main.php
https://sireepark.mahidol.ac.th/th/search
http://medplant.mahidol.ac.th/index.asp
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/
http://www.rspg.or.th/plants_data/index.htm
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pharm/search.asp
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_page.asp
https://tcm.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=
10&Itemid=143
http://www.epharmacognosy.com/
https://bdn.go.th/thp/home

https://www.dnp.go.th/botany/index.html
ดาวน์โหลดผ่าน Google play และ App store
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/poison/
http://medplant.mahidol.ac.th/tpex/index.asp
http://medplant.mahidol.ac.th/tpex/poison/poison.htm
http://www.medplant.mahidol.ac.th/poisonpr/index.asp

https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/
http://www.thaitox.org/home.php
https://www.poison.org/articles/plant

https://pharm.tu.ac.th/rx-articles
https://medlineplus.gov/druginformation.html
https://www.webmd.com/vitamins/index
https://examine.com/
https://www.nccih.nih.gov/
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ชื่ อฐานข้ อมูล/แหล่งข้อมูล
National Institutes of health, Office of Dietary supplement
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์, สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้ อมูลด้านกฏหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานหลักของหน่ วยงาน, สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

เข้าถึงได้ที่เวบไซต์
https://ods.od.nih.gov/Research/resourcesforresearchers.sec.aspx
http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_
MAIN.aspx
https://www.fda.moph.go.th/Pages/fda_law.html

คาแนะนาทัว่ ไปที่ได้ยินจากผูใ้ ช้ดอกไม้หรื อเกษรตรกรผูป้ ลูกดอกไม้กินได้มกั ให้หลีกเลี่ยงดอกไม้ที่
มียางไว้ก่อน เมื่อพิจารณาแล้วมีเหตุผลเพราะยางมักมีรสขม ประกอบกับพืชในวงศ์ Apocynaceae เช่น ดอกราเพย ดอกยี่โถ
ดอกชวนชม ดอกรัก มีน้ ายางสี ขาว (milky sap) และในน้ ายางสี ขาวนั้นประกอบด้วยสารคาร์ ดิแอกไกลโคไซด์ (cardiac
glycosides) ซึ่ งส่ งผลต่อการทางานของหัวใจ หรื อพืชบางชนิ ดในวงศ์ Euphorbiaceae ตัวอย่างเช่น ดอกโป๊ ยเซี ยน มีน้ ายาง
ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและทางเดินอาหารอักเสบ แต่มีดอกไม้บางชนิดที่นามารับประทานได้ ถ้าทราบวิธีการเก็บและ
การกาจัดยางออกก่อน ตัวอย่างเช่น ดอกลัน่ ทม ดอกลัน่ ทมเป็ นพืชที่อยู่ในวงศ์ Apocynaceae เช่นกัน แต่มีวิธีการเลือกสาย
พันธุ์ วิธีการเก็บ วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบก่อนนามาทาเป็ นอาหาร ดอกลัน่ ทมที่นามาชุบแป้ งทอดนั้นใช้พนั ธุ์ขาวพวงและเก็บ
ดอกลัน่ ทมที่ร่วงจากต้นแล้วเท่านั้น เลือกเอาดอกที่มีกลี บดอกสี ขาวและขอบของกลีบดอกยังไม่เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล ที่
สาคัญอย่าลืมล้างดอกลัน่ ทมก่อนนามาปรุ งเป็ นอาหาร หรื อบางท่านแนะนาให้ห่อดอกลัน่ ทมที่ร่วงแล้วด้วยใบตองทิ้งค้าง
คืนไว้หนึ่ งคืน หลังจากนั้นแกะห่ อใบตองออก ตัดก้านดอกลัน่ ทมออกประมาณ 1 เซนติเมตรแล้วนาดอกลัน่ ทมที่ตดั ก้าน
ดอกแล้วไปลอยในน้ าเกลื อ ให้กา้ นดอกจุ่มในน้ าเกลื อนาน 30 นาที เพื่อให้ดอกลัน่ ทมคายยางออก หลังจากนั้นนาดอก
ลัน่ ทมไปล้างในน้ าเย็น นาดอกลัน่ ทมขึ้นจากน้ าเย็นแล้วซับน้ าออกจากดอกลัน่ ทม หลังจากนั้นจึงนาไปชุบแป้งทอด1

รูปที่ 1 ยางจากดอกราเพย (ลูกศรสี ขาว)

รูปที่ 2 ยางจากดอกรัก (ลูกศรสี ขาว)
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รูปที่ 3 เปรี ยบเทียบ ก). ดอกลัน่ ทมที่พ่ งึ เด็ดจากต้นซึ่งเห็นน้ ายางสี ยาวไหลออกมา
(ลูกศรสี ขาว) และ ข). ดอกลัน่ ทมที่หล่นจากต้นนานหลายชัว่ โมง
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2. รู ้จกั ส่ วนของดอกที่นามาใช้ทาเป็ นอาหารและส่ วนที่ตอ้ งกาจัดทิ้ง
ดอกไม้บางชนิ ดต้องเด็ดบางส่ วนของดอกทิ้งไปเพื่อกาจัดรสสัมผัสที่ แข็งหยาบกระด้า งและ
รสชาติที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น ดอกเสี้ ยวขาว ก่อนนาดอกเสี้ ยวขาวไปปรุ งเป็ นอาหารนั้นให้เด็ดเอาเกสรเพศเมียออก
ก่อน2, 3 ดอกงิ้วมักเด็ดเอาส่ วนกลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศเมียออกก่อนแล้วเอาเฉพาะเกสรเพศผูไ้ ปทาเป็ นอาหารหรื อ
นาไปผึ่งให้แห้งได้เป็ นเกสรเพศผูแ้ ห้งหรื อที่รู้จกั กันทัว่ ไปว่า ดอกงิ้วแห้ง ซึ่งนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในน้ าเงี้ยว4, 5
3. รู ้จกั พืชที่ดูดซับและสะสมโลหะหนักในเนื้อเยือ่
ดินบางแห่ งปนเปื้ อนโลหะหนักที่เป็ นพิษ เช่น สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ตะกัว่ (Pd) เป็ นต้น
พืชสามารถดูดซับโลหะหนักได้ซ่ ึงเห็นได้จากข่าวที่รายงานว่า ข้าวที่เจริ ญเติบโตในเหมืองทองดูดซับโลหะหนักตะกัว่ และ
สะสมตะกัว่ ในเนื้อเยือ่ นอกจากโลหะหนักสะสมในเนื้ อเยื่อพืชแล้ว โลหะหนักยังสะสมในเนื้ อเยือ่ ของคนและสัตว์ได้ เมื่อ
ถึ งปริ มาณที่ ก่อให้เกิ ดพิษ ร่ างกายแสดงภาวะผิดปกติ ที่เป็ นผลมาจากโลหะหนัก เช่ น ปวดท้อง น้ าหนักลด เบื่ ออาหาร
ประสาทหลอน ชัก ตับอักเสบ ชาตามแขนขา เป็ นต้น พืชแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักได้แตกต่างกัน
ทาให้แบ่งได้ออกเป็ น 3 ชนิ ด คือ ชนิ ดที่ 1 Metal accumulators (hyperaccumulators) เป็ นพืชที่ สามารถดูดซับโลหะหนัก
จากดินแล้วนาไปสะสมในเนื้ อเยื่อต่างๆ จนมีปริ มาณโลหะหนักในเนื้ อเยื่อสู งกว่าปริ มาณโลหะหนักที่อยู่ในดิน พืชชนิ ดนี้
จึงมีประโยชน์ในการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม (Phytoremediation) ที่ปนเปื้ อนโลหะหนัก ได้แก่ ผักตบชวา6, 7 ชนิ ดที่ 2 Metal
excluders เป็ นพืชที่ดูดซับโลหะหนัก แล้วสะสมไว้ที่รากและไม่มีการลาเลียงไปยังส่ วนอื่นๆ ของพืช และชนิ ดที่ 3 Metal
indicators เป็ นพืชที่ดูดซับโลหะหนักแล้วสะสมในส่ วนอื่นๆ ของพืช พืชชนิ ดนี้ ดูดซับโลหะหนักได้ในปริ มาณที่ใกล้เคียง
หรื อแปรผันตรงกับปริ มาณโลหะหนักที่อยูใ่ นดินที่พืชนั้นเจริ ญเติบโตอยู่ จึงนาพืชชนิดนี้ไปใช้เป็ นตัวบ่งชี้ถึงปริ มาณโลหะ
หนักในดินได้ 8, 9
ดังนั้น การเก็บพืชมารั บประทานควรพิจารณาถึ งแหล่งที่พืชนั้นเจริ ญเติบโต สภาพแวดล้อม
คุณภาพของดิน และชนิดของพืชเพราะพืชแต่ะละชนิดมีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักที่แตกต่างกันทั้งในด้านชนิ ด
และปริ มาณของโลหะหนัก ในกรณี ที่ตอ้ งการปลูกพืชดูดซับโลหะหนักเพื่อบริ โภค เกษตรกรควรคานึ งถึง สิ่ งแวดล้อมและ
ต้องตรวจวัดปริ มาณโลหะหนักในสิ่ งแวดล้อม เช่น ในดินและน้ า ร่ วมทั้งมีระบบการจัดการกับโลหะหนัก นอกจากนี้ ส่ วน
ของพืช ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก ก็เป็ นปัจจัยหนึ่ งที่ควรนามาพิจารณาเพราะแต่ละส่ วนของพืชสะสมโลหะหนักไม่เท่ากัน
ตัวอย่างเช่น ดอกเบญจมาศซึ่ งพบว่า โลหะหนักแคดเมียมและทองแดงสะสมในรากมากกว่าในดอก 10 รวมถึงการใช้ปุ๋ยที่
อาจปนเปื้ อนโลหะหนักและสารกาจัดแมลงที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ทาง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กาหนดปริ มาณโลหะหนัก สู งสุ ดในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่ อง มาตรฐานอาหารที่ มีสารปนเปื้ อน พ.ศ. 2563 ตัวอย่างแสดงในตารางที่ 211 และกาหนดปริ มาณโลหะหนัก ในพืช
สมุนไพรและยาแผนโบราณรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพืชสมุนไพรโดยอ้างอิงตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย หัวข้อ
สารหนูและโลหะหนัก (Arsenic and heavy methals) ระบุให้มีปริ มาณสารหนูไม่เกิน 4 ppm ปริ มาณแคดเมียมไม่เกิน 0.3
ppm ปริ มาณตะกัว่ ไม่เกิน 10 ppm และปริ มาณเมอร์คิวรี่ ไม่เกิน 0.5 ppm12, 13
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างอาหารที่กาหนดปริ มาณโลหะหนักปนเปื้ อน 11
ชนิดของโลหะหนัก
แคดเมียม

ตะกัว่

สารหนู

ปริมาณโลหะหนักสู งสุ ดในอาหาร
เมล็ดธัญพืช ยกเว้น บัควีต กานิวา ควินวั ข้าวสาลีและข้าวขัดสี ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม
ข้าวขัดสี ไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ผักที่บริ โภคลาต้นหรื อก้านไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ผักบริ โภคผล ยกเว้นมะเขือเทศ ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เมล็ดธัญพืชยกเว้น บัควีต กานิวาและควินวั ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ผักบริ โภคผล ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ผักใบ รวมทั้ง ผักใบตระกูลกะหล่า ยกเว้นผักปวยเล้ง ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ผักรากและผักหัว ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ข้าวขัดสี มีสารหนูอนินทรี ยไ์ ม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ชา และชาสมุนไพรมีสารหนูท้ งั หมดไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

5. รู ้จกั แหล่งเพาะปลูก วิธีการเพาะปลูก และหลีกเลี่ยงสิ่ งปนเปื้ อนต่างๆ
ด้วยดอกไม้บางชนิด ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ มีรายงานถึงการใช้สารกาจัดแมลงในปริ มาณ
สู งเพื่อกาจัดแมลงศัตรู พืชที่มากินดอกไม้ดงั นั้นดอกไม้ที่ปนเปื้ อนสารกาจัดแมลงจึงไม่เหมาะแก่การนามาทาเป็ นอาหาร พืช
บางชนิ ดเจริ ญเติบโตในแหล่งน้ าที่สกปรกเต็มไปด้วยสิ่ งปฏิกูล เชื้ อจุลินทรี ยก์ ่อโรคและโลหะหนัก ดังนั้น การพิจารณา
เลือกดอกไม้ที่นามาบริ โภคนั้นควรพิจารณาถึงแหล่งเพาะปลูกและวิธีการเพาะปลูกของดอกไม้ดว้ ย แหล่งเพาะปลูกต้องไม่
มีปัญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อม การปนเปื้ อนสารกาจัดแมลง โลหะหนักและเชื้ อจุลินทรี ยก์ ่อโรค แหล่งน้ าที่นามาใช้รดพืชควร
เป็ นแหล่งน้ าที่สะอาดปราศจากสิ่ งปนเปื้ อนเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั การปลูกดอกไม้ในแนวทางเกษตร
อินทรี ย ์ (Organic flower) จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
6. รู ้จกั ใช้รสชาติ กลิ่นและสี ของดอกไม้เพื่อเพิ่มอรรถรสและแรงจูงใจ
รสชาติ สี และกลิ่นของดอกไม้เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ใช้ในการเลือกดอกไม้ให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค
และอาหาร ดอกไม้บางชนิดมีรส เช่น รสขม รสเย็นขมหวาน รสเปรี้ ยว เป็ นต้น หรื อบางชนิดไม่มีรสบางท่านว่า ออกรสจืด
การเลือกดอกไม้ให้เหมาะสมกับรสอาหารหรื อให้เข้ากันได้กบั รสชาติของอาหารนั้นจัดเป็ นศิลปะอย่างหนึ่ ง ถ้าเลือกชนิด
ของดอกไม้ได้ลงตัวกับรสชาติของอาหารก็ถือเป็ นการชูรสอาหาร ดังนั้นผูใ้ ช้ดอกไม้ควรทราบถึงรสของดอกไม้ ดอกไม้ที่
มีกลิ่นหอมช่วยเพิ่มความหอมให้แก่อาหารและเพิ่มความน่ารับประทานพร้อมทั้งความอยากอาหารให้แก่ผบู ้ ริ โภค การปรุ ง
กลิ่นอาหารด้วยดอกไม้เป็ นการเติมเสน่ห์ให้กบั อาหาร เช่น การแต่งกลิ่นน้ าลอยข้าวแช่ดว้ ยดอกชมนาคหรื อดอกมะลิ การ
แต่งกลิ่นไอศกรี มด้วยดอกนมแมว การหุ งข้าวด้วยหญ้าฝรั่นซึ่ งการหุ งแบบนี้ ทาให้ได้ท้ งั กลิ่นและสี เป็ นต้น การรู ้จกั ใช้สี
ของดอกไม้ให้เป็ นประโยชน์ซ่ ึ งอาจปฏิบตั ิตามหลักการใช้สี ได้แก่ การไล่ระดับของเฉดสี การใช้สีที่ตดั กัน การใช้สีให้เกิด
จุดสนใจ การตกแต่งอาหารด้วยดอกไม้จดั เป็ นศิลปะบนจานอาหารอย่างหนึ่ งซึ่ งช่วยยกระดับอาหารให้ดูน่ารับประทาน
และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั อาหารด้วย เช่น การตกแต่งเค้กด้วยดอกไม้ การตกแต่งเครื่ องดื่มด้วยดอกไม้ การจัดเครื่ องเคียง
ผักคู่กบั น้ าพริ กด้วยดอกไม้ การจัดจานอาหารหลักหรื อสลัดด้วยดอกไม้ เป็ นต้น
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7. รู ้จกั ผูบ้ ริ โภค
รู ้จกั ใช้ดอกไม้ให้ถูกกับวัยของผูบ้ ริ โภค ดอกไม้บางชนิดมีรสขมซึ่งเด็กไม่ชอบ แต่ผบู ้ ริ โภคบาง
วัยกลับชอบรสขมเพราะช่วยเจริ ญอาหาร ผูบ้ ริ โภคท่านใดที่แพ้เกสรดอกไม้ตอ้ งหลีกเลี่ยงการรับประทานดอกไม้
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