เพื่อผูบริโภค

ดอ

ดอกไมธรร
ศิริพร ตันจอ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เปนที่ทราบกันดีวา การบริโภคผักและผลไมเปนประจำ จะชวยลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ได เพราะนอกจากจะมีใย
อาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพแลว ยังอุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุบางชนิด ที่ชวยใหรางกายทำงานไดตามปกติ รวมทั้งสารตาน
อนุมูลอิสระ สารพฤกษเคมี จากสีตางๆ ของผักและผลไม ที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลลตางๆ ของรางกาย
และ ยังปองกันโรคเรื้อรังบางชนิด เชน โรคเกี่ยวกับตา โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เปนตน

นอกเหนือจากผักผลไมแลวการบริโภคดอกไมเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มีสวนชวยใหมีสุขภาพที่ดี
ดวยคุณสมบัตเิ ชนเดียวกัน ใครจะรูว า ดอกไมใหคณ
ุ คามากกวาความสวยงาม ดวยภูมปิ ญ
 ญาของคนไทย
หลากหลายรายการอาหารจะพบวา มีดอกไมเปนสวนประกอบ มากกวาที่จะนำดอกไมมาประดับจาน
เพือ่ ความสวยงาม ดอกไมสามารถนำมาประกอบอาหารได ทัง้ คาวและหวาน ซึง่ สามารถนำมาประกอบ
อาหารหรือรับประทานสดๆ แทนผักจิ้มน้ำพริก ดอกไมที่นิยมนำมาประกอบอาหารและถือไดวาเปน
ผักพืน้ บานของไทย ไดแก ดอกขจร ดอกโสน ดอกขีเ้ หล็ก ดอกแค ดอกสะเดา ดอกกลวยหรือทีเ่ รียกวาหัวปลี
เปนตน นอกจากนี้ยังมีดอกไมอีกหลากหลายชนิดที่ปลูกเพื่อเปนไมประดับประจำบาน แตก็สามารถ
นำมาประกอบอาหารรับประทานได เชน ดอกเข็ม ดอกเฟองฟา ดอกอัญชัน ดอกกระเจี๊ยบ ดาวเรือง
และดอกลีลาวดี เปนตน มากกวาความสวยงาม ใหคณ
ุ คาทางอาหาร และยังมีสรรพคุณเปนยารักษาโรค
จากคุณสมบัติที่มากมาย ทำใหความนิยมในการรับประทานดอกไมเพิ่มมากขึ้น แตดอกไมบางชนิด
ก็หายาก ทำใหการนำมาประกอบอาหารลดลง ดอกไมที่ยังคงนำมาใชเปนสวนประกอบ และดัดแปลง
เปนเมนูแนะนำในรานอาหารทั่วไป เชน ยำบุบผา บุบผาทอดกรอบ หรือยำเบญจพรรณ รวมทั้งเครื่อง
ดืม่ น้ำสมุนไพรทีท่ ำมาจากดอกไม ไดแก น้ำดอกอัญชัน และน้ำดอกกระเจีย๊ บ ทีย่ งั คงจัดเปน สินคาขายดี
ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะปฏิเสธไดถึงกระแสนิยมบริโภคอาหาร ที่ทำมาจากดอกไมนานาพรรณ ทั้งนี้
ดอกไมที่นำมาบริโภคได มีมากมาย ในที่นี้ขอยกตัวอยางของดอกไมบางชนิด ดังนี้
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กไมใหคุณ…

มดา ที่ไมธรรมดา

ดอกขจร
บางทองถิน่ เรียกสลิด ผักสลิดคาเลา สลิดปา ผักสลิด กะจอน ขะจอน หรือผักขิก ลักษณะของดอกขจร
เปนไมพื้นบานที่มีกลิ่นหอม ออกดอกเปนชอสั้น ๆ หอยเปนกระจุกคลายพวงอุบะ ชอดอกหนึ่งๆ จะมี
ดอกประมาณ 10-20 ดอก ดอกจะมีสีเขียวอมเหลือง หรือสีเหลือง กลีบดอกหนา เนื้อกลีบดอกจะมี
ลักษณะหยุนๆ เมื่อดอกบานกลีบดอกมีลักษณะเหมือนดาว 5 แฉก ดอกออกมากตนฤดูหนาว คุณคา
ทางโภชนาการของดอกขจร อุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุตางๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะวิตามินเอ และ
วิตามินซี ทีม่ สี งู เกิน 30% Dietary Reference Intake, DRI (ชวยบำรุงสายตาและเสริมภูมคิ มุ กัน) รวม
ทั้งธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประมาณ 10% DRI (ชวยบำรุงกระดูก) จากการศึกษาการเปลี่ยน
แปลงปริมาณสารอาหารจนถึงชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว พบวาปริมาณวิตามินซีและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ทีส่ งู สุดของดอกขจรจะอยูใ นชวงเดือนพฤษภาคม สำหรับสรรพคุณทางยาของดอกขจร จะชวยบรรเทา
อาการวิงเวียนศีรษะ คลืน่ ไสอาเจียน รักษาหวัดทีเ่ กิดจากการตากลมหรืออากาศเย็น ชวยบำรุงตับ บำรุง
สายตา บำรุงเลือด บำรุงฮอรโมนของสตรี ชวยขับเสมหะ และแกทองอืดทองเฟอ ดอกขจรสามารถ
นำมาประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด ทั้งใชเปนผักตมหรือผักลวกจิ้มน้ำพริก หรือทำเปนแกงสม
ดอกขจร ยำดอกขจร แกงจืดดอกขจร ขาวตมดอกขจร หรือผัดกับหมู เปนตน

ปที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2555

ดอกโสน
บางทองถิ่นเรียก ผักฮองแฮง หรือ สีปรีหลา ลักษณะของดอกโสน จะมีดอกสีเหลืองขนาดเล็ก
ประมาณ 2.5 ซ.ม. ออกดอกเปนชอ มีดอกยอย 5-12 ดอก ชอดอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
มีกลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ บางครั้งกลีบนอกมีจุดกระสีน้ำตาล หรือสีมวงแดง เปนพืชขึ้นงายทั่วไป
โดยเฉพาะตามริมคูน้ำ ริมคลอง และที่ชื้น สำหรับคุณคาทางโภชนาการของดอกโสนพบวา อุดมดวย
วิตามินเอและธาตุเหล็ก ซึ่งมีมากกวา 40% DRI รวมทั้งวิตามินและแรธาตุอื่นๆ ไดแก แคลเซียม
ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 และใยอาหารสูง เปนตน สวนสรรพคุณทางยาของดอกโสน
มีรสจืดเย็น จึงใชชวยแกพิษรอน ถอนพิษไข หรือเปนยาแกปวดมวนทอง สมานลำไส ชวยบำรุงสายตา
บำรุงเลือด บำรุงกระดูก และเสริมภูมคิ มุ กัน ดอกขจรนำมาประกอบอาหารไดหลายประเภท ทัง้ อาหาร
คาวและหวาน เมนูสุดฮิต คือ ดอกโสนผัดหรือลวกจิ้ม ไขเจียวใสดอกโสน รับประทานกับน้ำพริกตางๆ
หรือจะเปนเมนูดอกโสนชุบแปงทอดกรอบกินกับขนมจีนน้ำพริก แกงสมดอกโสน ดอกโสนผัดไข
ดอกโสนผัดน้ำมันหอย ยำดอกโสน หรือจะทำเปนของหวาน ไดแก ขาวเหนียวมูนดอกโสน ขนมดอกโสน
เปนตน
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ดอกขี้เหล็ก
บางทองถิ่นเรียก ขี้เหล็กแกน ขี้เหล็กบาน ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กใหญ ผักจี้ลี้ แมะขี้เหละพะโดะ
หรือ ยะหา สวนใหญจะนิยมรับประทานสวนยอดและใบขีเ้ หล็ก สวนดอกก็สามารถนำมารับประทานได
ลักษณะของดอกขี้เหล็ก จะเปนดอกชอใหญยาวประมาณ 60 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีเหลืองสด
กลีบดอกมี 5 กลีบ คุณคาทางโภชนาการของดอกขี้เหล็ก อุดมไปดวย เบตา-แคโรทีน วิตามินซี
และใยอาหาร ชวยบำรุงสายตา เสริมภูมิคุมกัน และชวยในการขับถาย ขี้เหล็กถูกจัดเปนพืชสมุนไพร
กลุมยากลอมประสาท สามารถนำทุกสวนของขี้เหล็กมาใชเปนยาได เชน สวนดอกพบสารที่มีฤทธิ์
คลายเครียด แกอาการนอนไมหลับ สวนใบมีฤทธิ์เปนยาระบาย รักษาไข แกรอนใน ลดความดันโลหิต
และโรคผิวหนัง กอนนำดอกขี้เหล็กมาประกอบอาหารตองนำมาตมน้ำทิ้งกอน 2-3 ครั้ง เพื่อลดรสขม
ลงกอน นิยมนำมาทำแกงกะทิ เชน แกงดอกขี้เหล็กหรือทำเปนผักจิ้ม เปนตน
ดอกแค
บางทองถิน่ เรียก แคแกง แคบาน แคดอกแดง หรือ แคดอกขาว ลักษณะของดอกจะมีรปู รางคลาย
ดอกถั่ว ออกดอกเปนชอ แตละชอมีดอกประมาณ 2-4 ดอก มีสีขาวหรือสีแดง ความยาวดอก 6-10
เซนติเมตร กลีบเลีย้ งเปนรูประฆังหรือรูปถวย สวนยอด ดอก ใบ และฝกออนสามารถนำมารับประทาน
ได คุณคาทางโภชนาการของดอกแค ประกอบดวย วิตามินซี ธาตุเหล็ก และใยอาหารสูง ชวยเสริม
ภูมิคุมกัน บำรุงเลือด และชวยในการขับถาย ดอกแคและใบจัดเปนพืชสมุนไพรในกลุมยาแกไข
ลดความรอน นิยมรับประทานแกไขในชวงเปลี่ยนอากาศ เปลี่ยนฤดู (แกไขหัวลม) ชาวอินเดีย ใชน้ำที่
คั้นไดจากดอกหรือใบแคสูดเขาจมูกรักษาโรค ริดสีดวงในจมูก และทำใหมีน้ำมูกออกมา แกปวดและ
หนักศีรษะ กอนนำดอกแคมาประกอบอาหาร ตองเด็ดเกสรสีเหลืองของดอกออกกอนจะทำใหรสขม
นอยลง นำมาประกอบอาหารไดหลากหลาย เชน แกงสมดอกแค ดอกแคสอดไส แกงเหลืองปลากะพง
ดอกแค และดอกแคชุบแปงทอด
ดอกสะเดา
บางทองถิ่นเรียก สะเดาไทย สะเดาบาน กะเดา กาเดา จะดัง สะเลียม หรือ เดา ลักษณะของดอก
จะเปนชอสีขาวปลายกิง่ สะเดา มีกลีบดอกและกลีบเลีย้ งอยางละ 5 กลีบ ดอกสะเดาจะออกชอในฤดูหนาว
คุณคาทางโภชนาการของดอกสะเดา คือ มีโปรตีน วิตามินเอ และวิตามินซีสงู บางรายงานพบใยอาหารสูง
ถึง 10.4 กรัม (Thai Food Composition Tables, 1999) สะเดาถูกจัดเปนพืชสมุนไพรกลุมยาแกไข
ลดความรอนเชนเดียวกับดอกแค ทุกสวนของสะเดาสามารถนำมาทำเปนยาได เชน สวนดอกและยอด
ออนมีสรรพคุณแกพษิ โลหิต กำเดา แกรดิ สีดวง คันในลำคอ บำรุงธาตุและขับลม กอนนำดอกสะเดามา
ประกอบอาหาร ตองลวกดวยน้ำรอนเพือ่ ใหหายขม นำมาประกอบอาหารตางๆ เชน สะเดาน้ำปลาหวาน
และยำดอกสะเดา
ดอกกลวย (หัวปลี)
ลักษณะของปลีกลวย จะมีดอกสีแดงอมมวง ปลายชี้ลงดิน ในปลีกลวยมีดอกเรียงเปนชอ เมื่อ
เจริญไปเปนผลเรียกวา หวี ดอกยอยแตละชอมีใบประดับ สีครีมออนคอนขางกรอบหุม อยู นำมากินได
ทั้งดอกและใบ ใบประดับชั้นที่อยูขางนอก 4-5 ชั้น มีสีแดงอมมวงหนา เหนียว และกินไมได คุณคา
ทางโภชนาการของหัวปลี มีแคลเซียมสูงกวากลวยถึง 4 เทา และวิตามินซีสูง ซึ่งมีสวนชวยตาน
อนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุมกัน หัวปลีถูกจัดเปนพืชสมุนไพรกลุมที่ใชขับน้ำนมและเปนอาหารบำรุง
น้ำนมในสตรีใหนมบุตร นอกจากนั้นยังชวยแกรอนใน กระหายน้ำ โรคเกี่ยวกับลำไส และปองกันแผล
ในกระเพาะอาหาร หัวปลีสามารถรับประทานไดทั้งแบบดิบและสุก แบบดิบมักจะทานในรูปของผัก
เชน เปนเครื่องเคียงผัดไทย หรือขนมจีนน้ำพริก มีรสชาติฝาดเล็กนอย หรือนำไปปรุงใหสุก เชน
ตมจิ้มน้ำพริก ตมยำหัวปลี แกงกะทิหัวปลี ทอดมันหัวปลี ตมขา แกงปา แกงเลียง พลา ยำ เปนตน
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นอกจากนี้ยังมีดอกไมบางชนิดที่นิยมนำมายำสดๆ หรือชุบแปงทอดกรอบ กอนนำไปยำรวมกับ
ดอกไมชนิดอื่นๆ หรือนำไปรับประทานรวมกับขนมจีน เชน
ดอกเฟองฟา
ลักษณะของดอกเฟองฟา จะมีดอกเล็กสีขาวเปนชอตามซอกใบหรือปลายกิ่ง แตละชอมี 3 ดอก
ติดอยูที่เสนกลางใบของใบประดับ ใบประดับจะมีลักษณะคลายรูปหัวใจหรือรูปไข มี 3-5 ใบ
หลากหลายสี เชน สีมวง สีแดง สีชมพู สีสม สีฟา และสีเหลือง ดานคุณคาทางโภชนาการของดอก
เฟอ งฟายังไมมรี ายงานแนชดั จากรายงานการศึกษาของประสิทธิ์ (2005) พบวา ดอกเฟอ งฟามีแรธาตุ
บางชนิดที่สำคัญ ไดแก เหล็ก แมกนีเซียม และแคลเซียม เปนตน ปริมาณธาตุเหล็กในดอกเฟองฟา
สีชมพูสูงถึง 2.7 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม (คิดเปน 18 % DRI) ซึ่งมีสวนชวยในกระบวนการสรางเม็ด
เลือด ในดอกเฟองฟาสีขาวและสีมวง พบธาตุแมกนีเซียมเล็กนอย สวนที่นิยมนำมาชุบแปงทอดกรอบ
คือสวนดอกและใบประดับ สำหรับสรรพคุณทางยาของดอกเฟองฟา จัดเปนยาบำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต
และระบบขับถาย และมีรงควัตถุใหสที สี่ ำคัญคือบีตาเลน (betalain) แบงออกเปนกลุม ยอย 2 กลุม คือ
กลุม บีตาไซยานิน (betacyanins) ซึง่ เปนสีมว งแดง และกลุม บีตาแซนทิน (betaxanthins) ซึง่ มีสเี หลือง
ซึ่งเปนสารโพลีฟนอล มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ดอกเข็ม
ลักษณะของดอกเข็ม จะออกเปนชอใหญ ตรงสวนยอดของตน ในแตละชอจะประกอบดวยดอก
ขนาดเล็กเปนหลอด ตรงปลายหลอดจะเปนกลีบซึ่งมีอยู 4-5 กลีบ ปลายกลีบแหลม มีลักษณะดอก
และสีสันแตกตางกันไป คุณคาทางโภชนาการยังไมมีรายงานแนชัด พบเพียงรายงานการศึกษาของ
ประสิทธิ์ (2005) วาดอกเข็มมีแรธาตุบางชนิดที่สำคัญ ไดแกเหล็ก แมกนีเซียม และแคลเซียม เปนตน
สรรพคุณทางยาพบวา สวนของดอกชวย แกโรคตาแดง ตาแฉะ ปองกันการทำลายของตับ ชวยเสริม
สรางเซลลเพื่อใหผูปวยมะเร็งสามารถทนตอการรักษาดวยเคมีบำบัด มีฤทธิ์ตานเชื้อจุลชีพและตาน
อนุมูลอิสระ แกปวดจากการอักเสบ แกโรคริดสีดวงในจมูก โดยทั่วไปนิยมนำมาประกอบอาหาร เชน
ยำดอกเข็ม สลัด หรือชุบแปงทอดกรอบ
กุหลาบมอญ
บางทองถิ่นเรียก กุหลาบออน หรือ ยี่สุน ลักษณะของดอกจะออกเปนชอที่ปลายกิ่ง อยูรวมเปน
กระจุก 3-5 ดอก ดอกมีสีชมพูออน สีชมพูเขมหรือสีแดงและสีขาว มีกลีบดอกจำนวนมากเรียงซอน
กันหลายชั้น เมื่อดอกบานจะมีขนาด 4.5-7 ซม. มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ดอกจะมีกลิ่นหอมแรงมาก
ดอกดกและบานไดหลายวัน ออกดอกตลอดป คุณคาทางโภชนาการยังไมมีรายงานแนชัด มีเพียงการ
ศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ กุหลาบมอญเปนพืชสมุนไพรกลุมพืชหอม สวนที่ใช คือ
ทัง้ ดอกสดและดอก จัดเปนยาบำรุงหัวใจ แกออ นเพลีย และยังมีฤทธิช์ ว ยระบาย กอนนำมาประกอบอาหาร
จะตองลางสวนกลีบดอกใหสะอาด และอาจกลบกลิ่นฝาดดวยมะนาวและเกลือ กอนนำมายำ หรือนำ
มาลอยน้ำหรือแตงหนาขนมหวานหรือทำเครื่องดื่ม
ดอกพะยอม
เปนพืชสมุนไพรกลุมพืชหอม เปนยาบำรุงหัวใจเชนเดียวกัน ลักษณะของดอกพะยอมจะเปน
ชอใหญสีขาว มีกลิ่นหอม ออกตามกิ่งและที่ปลายกิ่ง มีดอกยอยจำนวนมาก สวนของดอกเปนสวน
ผสมของยาแกไข และยาหอม แกลม บำรุงหัวใจ สามารถนำมาประกอบอาหารประเภทแกงสม ยำ หรือ
พลาดอกพะยอม
ปที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2555
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บัวหลวง
บางทองถิ่นเรียก บัวตูม ลักษณะของดอกบัวหลวงเปนดอกเดี่ยว สีขาว สีชมพู มีกลิ่นหอม กลีบ
ดอกมีจำนวนมากเรียงซอนหลายชั้น สวนของกลีบบัว ไมพบรายงานดานคุณคาทางโภชนาการ มี
สรรพคุณทางยา ชวยขับปสสาวะ ขับเสมหะ แกลม แกไข บำรุงปอด บำรุงตับ และบำรุงหัวใจ สวนที่ใช
ทำอาหาร คือ เกสรและกลีบดอกชั้นใน นำมาแกะลางใหสะอาด ผึ่งลมแลวนำกลีบบัวหั่นเปนฝอย
นำมาทำยำเกสรดอกบัวหลวง เปนอาหารชาววัง ใหทั้งความหอมและรสชาติอรอย หรือกลีบดอกนำ
มาชุบแปงทอดกอนนำมายำ หรือรับประทานรวมกับน้ำพริกได คุณคาทางโภชนาการยังไมพบแนชัด
แตพบฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ พบสารกลุม ฟลาโวนอยดในเกสร และดอกบัว มีฤทธิต์ า นปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
โดยเกสรตัวผูม ฤี ทธิจ์ บั อนุมลู อิสระ DPPH โดยมีคา EC50 42.05 ไมโครกรัมตอมิลลิลติ ร และการศึกษา
ในสัตวทดลอง พบวา มีผลตอการลดการเกิดภาวะเบาหวาน สารชนิดหนึ่งในดอกบัวมีฤทธิ์ลดอาการ
ปวดและแกอักเสบในหนูทดลอง
ดอกไมประเภทตอไปนี้ นิยมนำมาใชเปนสีผสมอาหารธรรมชาติ และนำมาทำเครื่องดื่ม เชน
ดอกอัญชัน และดอกกระเจี๊ยบ
ดอกอัญชัน
บางทองถิน่ เรียก อังชัน เอือ้ งชัน หรือแดงชัน ลักษณะของดอกอัญชัน มี 2 ชนิด มีทงั้ ดอกชัน้ เดียว
และดอกซอน ดอกมีสีน้ำเงินแก มวงแดง มวงออน และขาว ดอกมีรูปทรงคลายกับกรวย กลีบรูปกลม
ปากเวา เปนแองตรงกลางกลีบ มีสเี หลือง อัญชันเปนไมเถาเลือ้ ยทีน่ ยิ มปลูกไวรมิ รัว้ คุณคาทางโภชนาการ
ของดอกอัญชันยังไมพบรายงานแนชดั พบเพียงรายงานการศึกษาของประสิทธิ์ (2005)วา ดอกอัญชัน
มีแรธาตุบางชนิดที่สำคัญ ไดแก เหล็ก แมกนีเซียม และแคลเซียม เปนตน เนื่องจากสีสันที่สวยงาม
ของดอกอัญชันจึงนิยมนำมาใชตกแตงสีใหกบั อาหาร โดยบดกลีบใหละเอียด ใสนำ้ เล็กนอย คัน้ เอาแตนำ้
ใชใสขนม เชน ขนมดอกอัญชัน ขนมชอมวง ขนมเรไร ขนมชั้น หรือทำขาวสีมวงออนของดอกอัญชัน
เปนตน และสามารถนำมากินสดแกลมน้ำพริก ทำสลัดหรือยำ ซึ่งในปจจุบันนิยมนำมาทำเครื่องดื่มน้ำ
ดอกอัญชันใหสีที่สวยงามและยังพบวามีสารตานอนุมูลอิสระสูง
ดอกกระเจี๊ยบ
บางทองถิ่นเรียก ผักเก็งเค็ง สมเก็งเค็ง เงี้ยว สมปู หรือสมตะแลงเครง ลักษณะของดอกกระเจี๊ยบ
แดง เปนสีชมพู ตรงกลางดอกมีสีเขมมากกวาขอบนอกของกลีบ กลีบดอกรวงโรยไป กลีบรองดอก
และกลีบเลีย้ งก็จะเจริญเติบโตขึน้ อีกเกิดเปนสีมว งแดงเขมหุม เมล็ดเอาไวภายใน คุณคาทางโภชนาการ
ของกระเจี๊ยบแดง เปนแหลงของแคลเซียม และวิตามินซี ซึ่งมีสวนชวยเสริมภูมิคุมกัน ดอกกระเจี๊ยบ
ถูกจัดเปนพืชสมุนไพรกลุมยาลดไขมันในเสนเลือดและยาขับปสสาวะ แกโรคนิ่วในไต แกโรคนิ่วใน
กระเพาะปสสาวะ ขัดเบา ละลายไขมันในเสนเลือด กัดเสมหะ ขับเมือกในลำไสใหลงสูทวารหนัก และ
มีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อแกรมบวก มีฤทธิ์ฆาเชื้อในชองปาก ใชลดไขได นิยมนำมาทำน้ำ
กระเจี๊ยบแดงที่ชวยใหรางกายสดชื่น หรือทำเปนของหวาน ไดแก กระเจี๊ยบเชื่อม กระเจี๊ยบแชอิ่ม
แยมดอกกระเจี๊ยบ หรือนำมาแกงสมหรือยำ เปนของคาว ดอกสีแดงเขมยังสามารถนำไปแตงสีใหกับ
อาหาร
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นอกเหนือจากดอกไมชนิดตางๆ ทีก่ ลาวมาแลวขางตน อาจพบดอกไมทสี่ ามารถนำมาประกอบอาหารไดอกี มากมาย สวนใหญกจ็ ะนำ
มาเปนผักแกลมในตำรับอาหารไทยในสมัยกอน หรือจะนำมาทำแกงสม ยำหรือชุบแปงทอดกรอบรับประทานกับน้ำพริกหรือขนมจีน
น้ำพริก ซึ่งถือวาเปนภูมิปญญาพื้นบานไทยในการนำพืชดอกมารับประทาน ซึ่งคนสมัยนี้อาจไมคอยรูจัก ไดแก
ดอกโศก

มีสีแดงอมเหลือง ดอกและยอดออนนำมาทำเปนอาหารประเภทผักหรือนำมา
ประกอบอาหาร ไดแก พลาดอกโศก ดอกโศกน้ำพริกกอย หรือแกงสมดอกโศก เปนตน

ดอกซอนกลิ่น

มีชอดอกสีขาวยาว และมีชอยอยๆ สามารถนำมาทำหมูซอนกลิ่น
หรือแกงจืดดอกซอนกลิ่น

ดอกพวงชมพู

ลักษณะดอกจะมี 3 กลีบ มีสีชมพูสดใส มีรสมันและขมเล็กนอย

ดอกทองหลาง

สามารถนำมาชุบแปงทอด รับประทานกับขนมจีนน้ำพริก

ดอกดาวเรือง

ชุบแปงทอด ใสเปนเหมือดในขนมจีนน้ำพริก ฉีกโรยขาวคลุกกะป แกะปลาตมหวาน
โรยหอม หั่นพริก บีบมะนาว

ดอกลีลาวดี

ตัดเฉพาะกลีบขาว ลางยางออกใหหมด ชุบแปงทอดกรอบ

ดอกดาวกระจาย นำมาทำผักจิ้มน้ำพริก ยำกับกุงแหง
ดอกชบา

ควรเก็บในชวงเย็น และควรเก็บชบาเฉพาะดอกที่ยังไมเฉาและยังไมหลนจากตน
นำมาประกอบอาหารไดหลายอยาง

ดอกกลวยไม

เอาเฉพาะสวนกลีบดอก ลางใหสะอาด กลีบดอกจะมีรสฝาด เมื่อนำมาประกอบเปน
อาหารอาจตองกลบ รสฝาดดวย มะนาว เกลือ กอนนำมายำรับประทาน
เปนอาหารทานเลนได

สำหรับหลักฐานทางวิทยาศาสตร ในการศึกษาดานฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการกอกลายพันธุ ลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง
และการยับยั้งเชื้อโรคตางๆ ของดอกไมที่บริโภคได ไดแก
คุณสมบัติ ในการตานอนุมูลอิสระและการกอกลายพันธุ
คุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระ คือ ชวยปกปองเซลลตางๆ ของรางกาย จากการทำลายของอนุมูลอิสระ เพราะรางกายเรา
มีโอกาสไดรบั อนุมลู อิสระจากสารเคมี อาหารและสิง่ แวดลอมตลอดเวลา สารตานอนุมลู อิสระจะชวยชะลอการเสือ่ มของเซลล เสริมภูมคิ มุ กัน
ปองกันโรคตางๆ ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับตา และโรคมะเร็ง เปนตน สารอาหารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและตานมะเร็งที่
สำคัญ ไดแก วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี เบตาแคโรทีน และสารสำคัญทีพ่ บในผักและผลไมหรือเรียกวาสารพฤกษเคมี (phytochemical/
phytonutrient)
ปที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2555
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ดอกไมที่สามารถนำมาบริโภคนั้น อุดมไปดวยวิตามินเอ และวิตามินซี ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และยังพบสารพฤกษเคมี ไดแก
เบตาแคโรทีน สารประกอบฟโนลิก หรือฟลาโวนอยด และแอนโทไซยานิน ที่มีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระเชนกัน ในการศึกษา
คุณสมบัติฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ นักวิจัยไดศึกษาจากปริมาณสารประกอบฟโนลิก ที่มีความสัมพันธกับการตานอนุมูลอิสระ รวมทั้งปริมาณ
ฟลาโวนอยด ซึ่งเปนหนึ่งในสารประกอบฟโนลิกที่สำคัญ และมีประสิทธิภาพสูง คาที่วิเคราะหไดยิ่งสูง ยิ่งแสดงถึงคุณสมบัติในการตาน
อนุมูลอิสระไดดี เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
จากรายงานปริมาณวิตามินซีในดอกไมทนี่ ำมาบริโภคได พบวา ดอกไมสว นใหญอดุ มไปดวยวิตามินซี มากกวา 10 มิลลิกรัมขึน้ ไป
ตออาหาร 100 กรัม ซึง่ ถือวามีปริมาณทีส่ งู ไมแพกบั ผักหรือผลไม จากการศึกษาฤทธิใ์ นการตานอนุมลู อิสระ มีรายงานปริมาณวิตามินซีของ
อรสุรินทรและคณะ (2010) พบวา ดอกเข็มมีวิตามินซี พบสูงถึง 174.90 มิลลิกรัมตอ 1 กรัมน้ำหนักตัวอยางสด รองลงมา คือดอกชบา
ดอกขจร ดอกกุหลาบ ดอกผักปลัง และดอกแค โดยมีปริมาณ 16.12- 56.94 มิลลิกรัมตอ 1 กรัมน้ำหนักตัวอยางสด
การศึกษาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในผักดอกพื้นบานไทยตานมะเร็งของดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร นักวิจัยสถาบันคนควา
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (2543) พบวา ดอกสะเดา ดอกขี้เหล็ก ดอกโสน ดอกแคหรือดอกแคบานมีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระอยูใน
ระดับปานกลาง และยังพบอีกวามีปริมาณสารตานมะเร็งที่สูงกวาผักฝรั่งถึง 4 เทา และในการศึกษาของอรอนงค และคณะ (2011) พบวา
ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในดอกไมไทยที่รับประทานได พบวา ดอกไมทั้ง 12 ชนิด มีปริมาณสารประกอบฟโนลิก อยูในชวง 37-88.5
มิลลิกรัม GAE ตอ 1 กรัมน้ำหนักตัวอยางแหง (GAE, เทียบเทากรดแกลลิก) ดอกไมที่จัดวามีปริมาณรวมของสารประกอบฟโนลิกและมี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงในการศึกษา คือ ดอกขี้เหล็ก ดอกดาวกระจายและดอกเข็ม ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระรองลงมา ไดแก ดอกพวงชมพู
ดอกดาวเรือง ดอกอัญชัน ดอกขจร ดอกเฟองฟา ดอกชบา และดอกลีลาวดี ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะหหาปริมาณฟลาโวนอยดซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงในการตานอนุมูลอิสระ พบปริมาณอยูในชวง 11.4-67.9 มิลลิกรัม RE ตอ 1 กรัมน้ำหนักตัวอยางแหง (RE, Rutin
Equivalents) ซึง่ พบมากในดอกดาวเรือง ดาวกระจาย และพวงชมพู รองลงมา ไดแก ดอกเฟอ งฟา บัวหลวง ดอกขีเ้ หล็ก ดอกเข็ม ดอกอัญชัน
ดอกชบาและดอกขจร ตามลำดับ
จากการศึกษาของ อรสุรินทรและคณะ (2010) เปรียบเทียบคุณคาทางอาหารและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในดอก
ไมทรี่ บั ประทานได ในกลุม ดอกไมสแี ดง ไดแก ดอกชบา ดอกกุหลาบ ดอกเข็ม และกลุม ดอกไมสขี าวไดแก ดอกแค ดอกขจร และดอกผักปลัง
พบวา ดอกไมที่มีสีแดงมีสารสำคัญเปนองคประกอบมากกวาดอกไมท่ีมีสีขาว เนื่องมาจากรงควัตถุในกลุมฟลาโวนอยด แอนโทไซยานิน
และเบตาแคโรทีนเปนองคประกอบ จึงทำใหดอกไมในกลุมสีแดงมีคุณคาทางอาหารและสารตานอนุมูลอิสระสูงกวากลุมสีขาว และพบ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกสูงพบมากในดอกชบา มีปริมาณ 3.84 มิลลิกรัมตอ 1 กรัมน้ำหนักตัวอยางสด รองลงมาเปน ดอกเข็ม ดอกกุหลาบ
ดอกผักปลัง ดอกขจร และดอกแค (0.02 – 1.32 มิลลิกรัมตอ 1 กรัมน้ำหนักตัวอยางสด) เมื่อศึกษาฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ พบวา
ดอกเข็ม มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด 0.28 mM TE ตอ 1 กรัมน้ำหนักตัวอยางสด (TE, เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ
Trolox) รองลงมาพบในดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกขจร ดอกแค และดอกผักปลัง (0.09 - 0.2 mM TE ตอ 1 กรัมน้ำหนักตัวอยางสด)
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ อรนุช (2551) ที่ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกไมพบวา ดอกเข็ม มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
โดยมีปริมาณสารประกอบฟโนลิคสูงสุดในดอกไมทั้งหมดที่ทำการศึกษา สวนดอกอัญชันและดอกกระเจี๊ยบ พบสารแอนโทไซยานิน
หนึ่งในกลุมสารประกอบโพลีฟนอล ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพตานอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุมกันเชนกัน นอกจากนี้ยังพบอีกวา ฤดูกาลที่เก็บ
เกี่ยวมีผลตอปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ เชน การศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกและเวลาเก็บเกี่ยวตอผลผลิตและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ
ดอกขจรในแตละฤดูกาล พบวา ในชวงเดือนพฤษภาคม ดอกขจรมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด รอยละ 89.58 และมีปริมาณวิตามินซีสูง
ที่สุด 70.87 มิลลิกรัมตอน้ำหนักสด 100 กรัม
การศึกษาฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุของรองศาสตราจารย ดร.แกว กังสดาลอำไพ รวมกับนักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรพิษ
วิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในดอกไมกินได 8 ชนิดที่คนไทยนิยมบริโภค ทั้งการบริโภคแบบ
สดและผานวิธกี ารปรุงดวยวิธกี ารตมหรือชุบแปงทอด พบวา ดอกไมทงั้ 8 ชนิด ไดแก หัวปลี ดอกขจร ดอกเข็ม ดอกแค ดอกบัว ดอกเฟอ งฟา
ดอกโสน และดอกอัญชัน มีสารตานฤทธิ์การกอกลายพันธุสามารถลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งไดเปนอยางดี
ขอมูลจากตางประเทศ พบวา ดอกชบา มีสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได
จากการศึกษากับหนูทดลอง พบวา สารสกัดจากดอกชบาสามารถลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกอตัวของไขมันไมดีภายในหลอดเลือด
ได ปองกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด อัมพาต และไตวาย
50

Food: Vol.42 No. 1 January - March 2012

คุณสมบัติ ในการทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพ
ในรางกายมีทงั้ จุลนิ ทรียท มี่ ปี ระโยชนตอ รางกาย และจุลนิ ทรียท กี่ อ โรคตางๆ ถารางกายขาดความสมดุล มีจลุ นิ ทรียช นิดกอโรคสูง
จะสงผลใหรางกายเจ็บปวยได มีรายงานการศึกษาพบวาดอกไมที่นำมาบริโภคได ไดแก ดอกแค ดอกขี้เหล็ก และดอกขจร มีฤทธิ์ทำลาย
หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพ ไดแก เชื้อแบคทีเรีย ชนิด Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ที่
กอใหเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะเชื้อ Staphylococcus aureus ที่กอใหเกิดอุจจาระรวงจากอาหารเปนพิษ
สวนดอกเข็ม ก็มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียชนิด P.aeruginosa และ K.pneumoniae ซึ่งเปนเชื้อโรคฉวยโอกาส อาจทำใหมีการติดเชื้อกับผูที่
ภูมิคุมกันต่ำได จากการทดสอบฤทธิ์ตานจุลชีพของสมุนไพรไทย ของสถาบันวิจัยสมุนไพรไทย พบวา กระเจี๊ยบแดง เปนหนึ่งในสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ตานจุลชีพไดดี โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย Salmonella และเชื้อ V.cholerae O1 El Tor ที่กอใหเกิดโรคทางเดินอาหาร เชน
อุจจาระรวง และเชื้อ P.vulgaris ที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ รวมทั้งน้ำที่ไดจากการสกัดจากกระเจี๊ยบแดงก็
สามารถยับยั้งเชื้อได
นอกจากความสวยงามทีพ่ บเห็นแลว ดอกไมยงั อุดมไปดวยวิตามิน แรธาตุ สารตานอนุมลู อิสระ สารตานมะเร็ง และยังมีสรรพคุณ
เปนยารักษาโรคไดอีกดวย อยางไรก็ดี กอนที่จะนำดอกไมมาประกอบอาหารตองแนใจวาดอกไมชนิดนั้นสามารถรับประทานได และควร
รูแหลงที่มาของดอกไมนั้น วาปลูกเพื่อการบริโภค โดยปราศจากสารเคมี และปลอดภัย ที่สำคัญ ควรรูวิธีการเตรียมกอนนำมาประกอบ
อาหารใหถูกตองเหมาะสม และตองลางใหสะอาดกอนนำมาบริโภค เพื่อใหไดรับคุณประโยชนแทจริงเพื่อสุขภาพที่ดี
คุณคาทางโภชนาการของดอกไมบางชนิด ในสวนดอกที่รับประทานได 100 กรัม มีองคประกอบ ดังนี้
พลังงาน โปรตีน
กรัม
Kcal
5.0
ดอกขจร
78
3.6
ดอกโสน
54
4.9
ดอกขี้เหล็ก
98
2.1
ดอกแค
38
6.1
ดอกสะเดา
5.4
สะเดายอดออน
25
1.4
หัวปลี
39
0.7
กระเจี๊ยบแดง
รายการ

ไขมัน
กรัม
1.1
0.4
0.4
0.2
0.8
0.5
0.2
1.1

B1
คารโบไฮเดรต ใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ
มิลลิกรัม รวม* R.E. มิลลิกรัม
กรัม มิลลิกรัม
กรัม
กรัม
1.0
300
0.10
1.6
70
90
12.1
8.2
334
0.26
3.9
51
56
9.1
1.6
39
0.11
9.8
13
4
18.7
1.2
13
0.09
2
57
6.9
7.2
1.2
227
0.07
72
118
12.1
1.5
4.6
531
0.06
354
26
12.5
2.2
0.7
78
0.01
28
40
4.4
0.8
18
0.1
55
0.01
1.4
174
7.6

ไนอะซิน
B2
มิลลิกรัม มิลลิกรัม
0.10
1.5
0.40
2.8
1.8
0.49
0.5
0.07
0.07
3.5
0.02
0.62
0.02
0.4

วิตามินซี
มิลลิกรัม
45
24
484
35
73
194
25
10

*วิตามินเอรวม (retinol equivalent) = 1 mcg retinol = 12 mcg เบตาแคโรทีน = 3.33 IU
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ดวงจันทร เกรียงสุวรรณ. บทความวิทยุรายการสาระความรูทางการเกษตร สถานีวิทยุมอ. FM 88 MHz
ประจำวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2547 เรื่อง พืชผักผลไมไทยมีคุณคาเปนทั้งอาหารและยา ตอน "สะเดา"
เขาถึงไดจาก: http://natres.psu.ac.th/radio/radio_article/radio46-47/46-470039.htm
ดอกชบาชวยขจัดไขมันในหลอดเลือด เขาถึงไดจาก:
http://www.2poto.com/201009281301/2010-09-28-05-20-20-1301.html
เดชา ศิริภัทร กระเจี๊ยบทั้งเขียว/แดง แหงรสชาติและคุณคา นิตยสารหมอชาวบาน เลม 232 เดือนสิงหาคม 2541
เขาถึงไดจาก: http://www.doctor.or.th/node/2421
ประสิทธิ์ ปุระชาติ. การหาปริมาณแรธาตุบางชนิดในดอกไมกินได โดยเทคนิค FAAS และ XRF. 31st Congress on Science
and Technology of Thailand at Suranaree University of Technology, 18-20 October 2005.
เขาถึงไดจาก: http://www.scisoc.or.th/stt/31/sec_c/paper/stt31_C0011.pdf
ปทมาวดี เสตะกัณณะ จารีย บันสิทธิ์และธิดารัตน บุญรอด การทดสอบฤทธิ์ตานจุลชีพของสมุนไพรไทย
ว กรมวิทย 2545; 44(2): 110-124.
ฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุของดอกไมกินไดแปดชนิด มหิดลสาร ปที่ 38 ฉบับที่ 7 (31 กรกฎาคม 2554)
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สุนทรี สิงหบุตรา. สรรพคุณสมุนไพรแบงตามกลุมอาการ (กลุมยาลดไขมันในเสนเลือด กลุมยาขับปสสาวะ กลุมพืชหอม
เปนยาสมุนไพร กลุมยาแกไข ลดความรอน)
เขาถึงไดจาก: http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm
สถาบันการแพทยแผนไทย กระเจี๊ยบแดง เขาถึงไดจาก: http://ittm.dtam.moph.go.th/product_champion/herb2.htm
ณัฐ อาจสมิติ คุณคาทางโภชนาการของพืชผักพื้นบานในประเทศไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย 2548
อรสุรินทร ฮวบบางยาง, มัณฑนา บัวหนอง, เฉลิมชัย วงษอารีและคณะ. การศึกษาคุณคาทางอาหารและความสามารถ
ในการตานอนุมูลอิสระในดอกไมที่รับประทานได ว. วิทย. กษ. 2553; 41(3/1)(พิเศษ): 381-384.
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