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กศน.ห่วงใย รว่มต้านภัยโควิด-19 กจิกรรมลา้นเมลด็พนัธุ์สู้ภยัโควิด 
โครงการสวนผกัสมนุไพรตา้นภยัโควิด-19 ส านักงาน กศน.จังหวดัสตูล 

หอมแดง 
 

 

 

 

 

 
     อ้างอิง :  http://greens.zateers.com/onion/index.php 
          https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_92777 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

หอมแดง 

ชื่อสามัญ : Shallot 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Allium ascalonicum L. จัดอยู่ในวงศ์พลับพลึง (AMARYLLIDACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย 
ALLIOIDEAE (ALLIACEAE) 

ชื่ออืน่ : ผักบั่ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), หอมหัวขาว หอมบัว หอมปั่ว (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), หอมแกง 
หอมไทย หอมเล็ก หอมหัว (ภาคกลาง), หอมแกง (ภาคใต้) 

  หอมแดง จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยมี
การปลูกมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคเหนือ และหอมแดงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหอมแดงคุณภาพดีก็
ได้แก่หอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ 

อ้างอิง : https://medthai.com/หอมแดง 

2. สารส าคัญ 
  หัวหอมแดง มีสารเคมีและสารอาหารมากมาย เช่น ไดอัลลิน ไตรซัลไฟต์ (เช่นเดียวกับที่ได้ใน
กระเทียม) และยังมีฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ เพคติน ลูโคคินิน ซึ่งสารต่าง ๆ เหล่านี้มีคุณสมบัติในการช่วย
ยับยั้งแบคทีเรีย ลดไขมันในเส้นเลือด และในหัวหอมยังมีน้ ามันหอมระเหย ซึ่งประกอบไปด้วยสารก ามะถัน
และแร่ธาตุอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส 
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งานวิจัยหอมแดง พบว่าหอมแดงมีบทบาทเกี่ยวกับการช่วยเผาผลาญอาหารในร่างกาย ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอล และการรับประทานหอมแดงเป็นประจ าจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจชนิดเส้น
เลือดมาเลี้ยงหัวใจอุดตันได้ 

อ้างอิง : https://medthai.com/หอมแดง 
 

3. การใช้ประโยชน์ 
1. ช่วยท าให้ร่างกายอบอุ่น 
2. หอมแดงช่วยท าให้เจริญอาหาร (ผล,ใบ) 
3. ร่างกายซูบผอม แก้ด้วยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมน ามาต้มน้ าดื่ม 
4. มีส่วนช่วยเสริมสร้างความจ า ท าให้ความจ าดีขึ้น 
5. ช่วยบ ารุงโลหิต 
6. ช่วยบ ารุงหัวใจ 
7. ช่วยเจริญธาตุไฟ 
8. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ 
9. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น 
10. ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็นลม 
11. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ 
12. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง 
13. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล 
14. ช่วยก าจัดไขมันเลว (LDL) ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจวายและอัมพฤกษ์ อัมพาต และยัง

รักษาระดับไขมันชนิดดี (HDL) ได้อีกด้วย 
15. ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุมาจากโรคหัวใจและโรคความดันโลหิต 
16. ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด 
17. ช่วยยับยั้งการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตัน 
18. หอมแดงแก้หวัด คัดจมูกได้ (ผล,ใบ) 
19. ช่วยแก้ไข้สันนิบาต 
20. แก้ไข้อันบังเกิดแก่จักษุและทรวง 
21. แก้โรคตา ขับเสมหะ 
22. ช่วยขับเสมหะ 
23. แก้โรคในช่องปาก 
24. น้ าหัวหอมใช้หยอดหูแก้อาการปวดหูได้ 
25. ช่วยแก้ก าเดา (ผล, ใบ) 
26. ช่วยท าให้อาเจียน 
27. หอมแดงมีสรรพคุณช่วยแก้อาการอาเจียนเป็นเลือด ด้วยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมน ามาต้มน้ าดื่ม 

(เมล็ด) 
28. สรรพคุณของหอมแดงช่วยแก้อาการบวมน้ า 
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29. ช่วยแก้อาการท้องเสีย 
30. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ 
31. หอมแดงมีประโยชน์ใช้เป็นยาถ่าย 
32. ช่วยในการย่อยอาหาร 
33. ช่วยขับลมในล าไส้ 
34. ช่วยขับปัสสาวะ 
35. ช่วยแก้ลมพรรดึก 
36. ช่วยขับพยาธิ 
37. ช่วยป้องกันการติดเชื้อ 
38. ช่วยแก้อาการอักเสบต่าง ๆ 
39. ช่วยรักษาแผล โดยการน าหอมแดงมาหั่นเป็นแว่น ๆ แล้วผสมกับน้ ามันมะพร้าวและเกลือ ต้มให้เดือด

แล้วน ามาพอกบริเวณแผล 
40. ช่วยแก้อาการฟกช้ า (ผล, ใบ) 
41. หัวหอมแดงมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคัน ด้วยการใช้หัวหอมน ามาบดผสมเหล้าเล็กน้อย น าไป

พอกบริเวณที่คัน 
42. ช่วยแก้พิษแมงมุมกัด แมลงสัตว์กัดต่อย ด้วยการใช้หอมแดงทุบให้บุบผสมกับยาหม่อง แล้วน ามาทา

บริเวณท่ีโดนกัดและกินด้วย โดยท าทุก ๆ 5 นาทีประมาณ 3-4 ครั้งอาการจะดีขึ้น 
43. กินแก้เนื้อสัตว์เป็นพิษด้วยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมน ามาต้มน้ าดื่ม (เมล็ด) 
44. ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ 
45. ช่วยแก้อาการเมาค้างจากเหล้า 
46. แก้อาการสะอึก 
47. หอมแดงรักษาสิว ฝ้า กระ จุดด่างด า ด้วยการน าหอมแดงมาฝานเป็นแว่นบาง ๆ แล้วน ามาทาบริเวณ

ที่เป็น 
48. หอมแดงแก้ผมร่วง ช่วยบ ารุงเส้นผม 
49. ในบ้านเรานิยมน าหอมแดงมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงเผ็ด น้ าพริกต่าง ๆ ซุปหางวัว ผสมใส่

ไข่เจียว เป็นส่วนประกอบของหลน หรือฝานเป็นแว่น ๆ รับประทานร่วมกับแหนมสด เมี่ยง ปลาเค็ม 
และยังใช้เป็นส่วนประกอบของขนมหวาน อย่างเช่น ไข่ลูกเขย ขนมหม้อแกงถั่ว ข้าวเหนียวหน้าปลา
แห้ง เป็นต้น 

50. มีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 
อ้างอิง :  https://medthai.com/หอมแดง 
 

4. การปลูกหอมแดง 
  การปลูกหอมแดงลงในกระถาง 
   - การเลือกหัวหอมแดง เลือกเอาหัวที่มีรากติดอยู่นิดหน่อย เราไม่ได้ต้องการรากหอมแดง 
เพราะมันแห้งและเหี่ยวแล้วใช้ไม่ได้ แต่ต้องการพ้ืนที่ของรากที่จะงอกออกมาใหม่ ถ้าเลือกหัวที่โดนตัดรากไป
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จนหมดไม่เหลือพ้ืนที่ให้รากเลย อาจจะปลูกไม่ขึ้น เลือกเอาหัวที่ไม่นิ่ม ไม่เน่า ดูลักษณะที่แข็งๆ ไม่แห้งเกินไป 
ไม่มีราเกาะ ที่ส าคัญ ถ้ามีรากติดมาในจ านวนเยอะ โอกาสงอกเป็นต้นหอมก็ยิ่งสูงมากขึ้น 
   - อุปกรณ์ : กรรไกร  ต้นหอม   กระถาง หรือสิ่งที่สามารถใช้ปลูกต้นหอมได้  และดิน 
   - วิธีท า 
      1. ตัดโคนต้นของต้นหอม นับจากรากขึ้นมาประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
      2. เตรียมภาชนะท่ีคุณจะใช้ปลูกให้พร้อม เช่นกระถาง ถ้วย ฯลฯ 
      3. เติมดินลงในภาชนะที่ใช้ปลูกประมาณครึ่งภาชนะ จากนั้นลองปักส่วนที่ตัดไว้ของ
ต้นหอมลงไปในดิน ก่อนจะเติมดินตามลงไป 
      4. รดน้ าเล็กน้อย รักษาความชื้นของดิน หากปลูกต้นหอมลงในภาชนะใหญ่ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ 
      5. ภายในไม่กี่วันคุณจะได้เห็นการงอกใหม่ของสีเขียว จากนั้นปล่อยให้มันเติบโตและเก็บ
เกี่ยว โดยที่คุณสามารถคงต้นหอมต้นเดิมไว้ได้ต่อไป 
อ้างอิง :  https://www.kasetorganic.com/kaset-easy/red-onion/ 
  https://www.sanook.com/home/27559/ 
 


