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บทคัดย่อ : ในปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ามันจากเมล็ดพืชในท้องถิ่นยังมีอยู่น้อยมาก ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาส่วนของเมล็ด
มะแขว่น ซึ่งถือเป็นพืชสมุนไพรที่คนท้ องถิ่นทางภาคเหนือนิย มใช้ปรุงอาหาร มาทาการสกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ ได้แก่ เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามลาดับ ซึ่งข้อมูลจากโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H-NMR) เบื้องต้น
แสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะแขว่นที่ได้มีองค์ประกอบของน้ามันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ส่วนของน้ามันที่สกัดได้นี้จึงถูกนามา
ศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน ด้วยปฏิกิ ริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น ทาให้เกิดเป็นสารประกอบเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน
(FAMEs) โดยสามารถยืนยันการเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
ของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) จากการศึกษาน้ามันเมล็ดมะแขว่น
พบเมทิ ล เอสเทอร์ ข องกรดไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester และ
oleic acid methyl ester รวมทั้ ง กรดไขมั น อิ่ ม ตั ว 2 ชนิ ด คื อ palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester
ซึ่ ง ปริ ม าณของเมทิ ล เอสเทอร์ ที่ พ บนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ปริ ม าณของ α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid
(LA, omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid และ stearic acid จากข้ อ มู ล ที่ พ บแสดงให้ เ ห็ น ว่ า น้ ามั น จากเมล็ ด
มะแขว่นสามารถใช้เป็นแหล่งของ โอเมก้า 3-6-9 ได้ และงานวิจัยนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่รายงานการศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน
จากเมล็ดมะแขว่น ในรูปของเมทิลเอสเทอร์อีกด้วย
ค้าส้าคัญ : เมล็ดมะแขว่น, กรดไขมัน, โอเมก้า 3-6-9
Abstract : Omega 3-6-9 from Makhwaen seed oil (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)
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Up until now, few studies have been reported on traditional seed oil. In this study, we examined the Makhwaen
seed oil because of its traditional medical usage and food. Makhwaen seeds were extracted with hexane,
dichloromethane, acetone, methanol and ethanol, respectively. 1H NMR data confirmed that all the crude solvent
extracts from Makhwaen seed were fatty oils. Therefore, the fatty oils of crude extracts obtained from seed were
transmethylesterified into fatty acid methyl esters (FAMEs). The 1H NMR spectroscopy was used again to confirm
the formation of FAMEs after transmethylesterification. Finally, the chemical compositions of FAMEs were analyzed
by GC-MS. The FAMEs from fatty oils of Makhwaen seed contained three unsaturated and two saturated fatty acid
methyl esters, including α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester, oleic acid methyl ester, palmitic
acid methyl ester and stearic acid methyl ester, respectively. The amount of each fatty acid methyl ester found in
FAMEs analysis was directly related to the relative proportions of α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid (LA,
omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid and stearic acid containing in fatty oils of Makhwaen seed. The
results showed that the Makhwaen seed could be considered as a new source of omega 3-6-9. This was the first
report on the study of fatty acid components from Makhwaen seed in form of fatty acid methyl esters.
Keywords : Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC seed, fatty acids, omega 3-6-9
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บทน้า
มะแขว่ น มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC (Smitinand, 2014) เป็ น พื ช สมุ น ไพรไทยที่ ค น
ท้ อ งถิ่ น ทางภาคเหนื อ นิ ย มใช้ ผ ลปรุงอาหาร (Wutithamawech, 1997) โดยทั่ วไปผลของมะแขว่น จะประกอบไปด้ว ยส่ว นเปลื อ ก
และเมล็ด (Agarwal et al., 1959) ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่ทาการศึกษาในส่วนของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น โดยการสกัด
ด้วยเทคนิคต่างๆ (Rout et al., 2007) รวมถึงระบุองค์ประกอบของน้ามันหอมระเหยจากมะแขว่นด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี อย่าง
เทคนิ ค แก๊ ส โครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบว่ า องค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ ในน้ ามั น หอมระเหยจั ด เป็ น สารที่ อ ยู่ ใ น
กลุ่มของเทอร์ พีน ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มากมาย (Itthipanichpong
et al., 2002) ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลมะแขว่น พบว่าประกอบด้วยน้ามันหอมระเหย (essential oil, EO) และน้ามัน
(fatty oil, FO) ซึ่ ง EO จะอยู่ ในส่ วนของเปลือ กเพราะมีก ลิ่น และ FO คาดว่าจะมาจากส่วนของเมล็ด (Bubpawan et al., 2015)
โดยที่ ส่ ว นของเมล็ ด มะแขว่ น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผลมะแขว่ น เป็ น ส่ ว นที่ ค าดว่ า ให้ น้ ามั น นั้ น ยั ง ไม่ มี ผู้ ใ ดให้ ค วามสนใจ
ที่จ ะทาการศึก ษา ผู้ วิจั ย จึง ศึก ษาต่อ ยอดงานวิจัย มะแขว่นนี้ โดยท าการสกั ด เมล็ ดมะแขว่น ด้วยตั วทาละลายต่างๆ ได้แ ก่ เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามลาดับ จากนั้ นทาการศึก ษาหาองค์ประกอบด้วยเทคนิ คโปรตอนนิ วเคลีย ร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H NMR) ของสารสกัดที่ได้จากตัวทาละลายต่างๆ จากส่วนเมล็ดมะแขว่น พบว่าองค์ประกอบที่สกัดได้เป็นน้ามัน
จึงออกแบบการทดลองโดยการนาปฏิกิริยาพื้นฐานอย่างปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น มาทาให้น้ามันเปลี่ยนเป็นสารประกอบ
เมทิ ล เอสเทอร์ข องกรดไขมั น (FAMEs) ควบคู่ กั บ การยืน ยั น การเกิ ด ปฏิ กิ ริย าด้ วยเทคนิ ค โปรตอนนิ ว เคลี ย ร์แ มกเนติ ก เรโซแนนซ์
พร้อมตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS)
(Bubpawan, 2015) จากผลของการศึ ก ษาวิจั ย ในส่ วนของน้ามัน จากเมล็ ดมะแขว่น นี้ ท าให้ท ราบว่าน้ามั น สกั ดจากเมล็ดมะแขว่ น
มีโอเมก้า 3-6-9 ซึ่งมีประโยชน์ และมีคุณสมบัติไม่แพ้พืชน้ามันต่างถิ่น จากการค้นพบนี้จะสามารถนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่า
ของมะแขว่นทีเ่ ป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทยได้อย่างมากอีกด้วย

วิธีการ
เมล็ดมะแขว่นทุบหรือบดพอแตก จากนั้นนามาสกัดด้วยตัวทาละลายแบบไล่ขั้วของตัวทาละลายจากขั้วต่าไปยังขั้วสูง ได้แก่
ตัวทาละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามลาดับที่อุณหภูมิห้อง ทาการสกัดซ้าสองครั้ง สารสกัดที่ได้
แต่ ล ะรอบจะถู ก กรอง และน าไประเหยด้ ว ยเครื่ อ งระเหยแบบสู ญ ญากาศได้ เป็ น สารสกั ด หยาบของเมล็ ด มะแขว่ น จากเฮกเซน
จากไดคลอโรมีเทน จากอะซิโตน จากเมทานอล และจากเอทานอล จากนั้นตรวจสอบองค์ประกอบเบื้องต้นของสารสกัดหยาบของ
เมล็ดมะแขว่นเบื้องต้นด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ พบว่าสารสกัดหยาบที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ
กันนี้ มีองค์ประกอบหลัก เป็น น้ามัน (fatty oil) ในขณะที่ทาการทดลองได้เกิ ดการตกตะกอนของแข็งสีขาวขึ้นในน้ามัน เมื่อทาการ
แยกส่วนของตะกอน และของเหลวออกจากกัน นาไปตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยเทคนิค 1H NMR พบว่าตะกอนของแข็งสีขาวนี้
มีโครงสร้างที่เป็นลักษณะของไขมันทีอ่ ิ่มตัว ส่วนของเหลวสีน้าตาลนั้นมีโครงสร้างที่เป็นลักษณะของไขมันที่ไม่อิ่มตัว ซึ่งขั้นตอนต่อมาคือ
การน าแต่ ล ะส่ ว นที่ แ ยกออกจากกั น นี้ ม าศึ ก ษา โดยท าปฏิ กิ ริ ย าทรานเมทิ ล เอสเทอริ ฟิ เคชั่ น ก่ อ นเพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น สารประกอบ
เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากนั้นนาไปหาองค์ประกอบในน้ามันของทั้งสองส่วนนี้ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะแขว่น
สารสกั ด หยาบที่ ส กั ด ด้ ว ยตั ว ท าละลาย เฮกเซน (CHE), ไดคลอโรมี เ ทน (CDE), อะซี โ ตน (CAE), เมทานอล (CME)
และเอทานอล (CEE) ถูก นามาวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นด้วยเทคนิค 1H NMR (ภาพที่ 1) เมื่อทาการวิเคราะห์สเปกตรัมที่ได้จะพบ
ตาแหน่งโปรตอนของ CH3, CH2 และโปรตอนอะไลลิกของกรดไขมัน ปรากฏขึ้นที่ตาแหน่ง 0.82-2.81 ppm จากนั้นพบโปรตอน CH2
ของ glyceryl ปรากฏเป็น doublet of doublet ขึ้นที่ตาแหน่ง 4.10-4.30 ppm นอกจากนี้ยังพบโปรตอน CH ของ glyceryl ปรากฏ
เป็ น multiplet ที่ต าแหน่ง 5.24-5.26 ppm และพบโปรตอนพัน ธะคู่ ของสายโซ่ก รดไขมั น หรือ ที่เรีย กว่า โปรตอน vinylic (=CH)
ปรากฏเป็น broad multiplet ขึ้นที่ตาแหน่ง 5.28-5.43 ppm ซึ่งสัญญาณ 1H NMR เหล่านี้แสดงให้เห็นเบื้องต้นว่าน้ามันของเมล็ด
มะแขว่นที่สกัดได้นั้นมีองค์ประกอบโครงสร้างสารที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว นอกจากนี้ขณะที่ทาการวิจัยได้สังเกตเห็น การตกตะกอน
ของไขมันที่เป็นของแข็งสีขาว แยกออกจากน้ามันที่เป็นของเหลวสีน้าตาล ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ได้ถูกนามาวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นด้วย
เทคนิค 1H NMR และถูกนามาศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน โดยใช้ปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น และยืนยันองค์ประกอบ
ของไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากทาปฏิกิริยาด้วยเทคนิค GC-MS ต่อไป
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2. การวิเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากส่วนตะกอนของน้ามัน (FAMEs-S)
การวิ เคราะห์ เบื้ อ งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ต าแหน่ ง สั ญ ญาณ 1H NMR ของตะกอนของแข็ ง ที่ ได้ นี้ ปรากฏต าแหน่ ง ต่ า งๆที่ มี
ความใกล้ เคี ย งกั บ โครงสร้า งของไขมั น ประเภทไม่ อิ่ ม ตั ว หากแต่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ที่ ณ ต าแหน่ ง โปรตอน CH ของ glyceryl
ซึ่งปรากฏเป็น multiplet ที่ตาแหน่ง 5.24–5.28 ppm และพบตาแหน่งโปรตอนพันธะคู่ของสายโซ่กรดไขมัน หรือที่เรียกว่าโปรตอน
vinylic (=CH) จะปรากฏเป็ น broad multiplet ขึ้ น ในต าแหน่ ง สู ง กว่ า โดยขึ้ น ที่ ต าแหน่ ง 5.28–5.34 ppm มี ป ริ ม าณที่ ล ดลง
ซึ่งสัญญาณ 1H NMR นี้ (ภาพที่ 2) แสดงให้เห็นว่าตะกอนของแข็งจากเมล็ดมะแขว่นที่สกัดได้ นี้มีองค์ประกอบโครงสร้างสารที่เป็นกรด
ไขมันอิ่มตัวเป็นหลัก
เมื่อตะกอนน้ามันนี้ถูกนามาทาปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอร์ ริฟิเคชั่นแล้ว ต่อมาจะถูกนามาทาการยืนยันการเกิดปฏิกิริยา
อีกครั้งด้วยเทคนิค 1H NMR จากการวิเคราะห์พบสัญญาณ singlet ที่ตาแหน่ง 3.66 ppm ซึ่งเป็นตาแหน่งโปรตอนของ CH3O จากนั้น
จะพบว่ า โปรตอน CH2 ของ glyceryl หายไปจากต าแหน่ ง 4.11–4.31 ppm และพบว่ า โปรตอน CH ของ glyceryl ก็ ห ายไป
จากตาแหน่งเดิมที่ 5.28–5.34 ppm เช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์นี้สามารถช่วยยืนยันได้ว่ากลุ่ม glyceryl นั้นได้ถูกแทนที่ด้วยกลุ่ม CH3O
ของเมทานอลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ยืนยันได้ว่าน้ามันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากตะกอน
น้ามัน (FAMEs-S) ไปแล้ว (ภาพที่ 2)
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมันในรูปของ FAMEs จากตะกอนของแข็งของน้ามันที่สกั ดได้ ด้วยเทคนิ ค
GC-MS (ตารางที่ 1) ซึ่ ง แสดงองค์ ป ระกอบของกรดไขมั น อิ่ ม ตั ว ที่ พ บ ได้ แ ก่ palmitic acid methyl ester 86.32%, stearic acid
methyl ester 3.62% และ myristic acid methyl ester 0.40% ณ เวลาที่ ส ารใช้ ในการเคลื่ อ นที่ ผ่ านคอลั ม น์ (retention time)
ที่ 28.82, 31.42 และ 24.47 นาที ตามลาดับ และนอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือ oleic acid methyl ester
3.06% ณ retention time ที่ 31.95 นาที อีกด้วย
สามารถสรุปได้ว่า palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเมทิลเอสเทอร์หลัก
ที่พบใน FAMEs-S นอกจากนี้ยังพบปริมาณของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเมทิลเอสเทอร์อีก 1 ชนิด คือ oleic acid methyl ester ซึ่งปริมาณ
กรดไขมันเมทิลเอสเทอร์เหล่านี้จะแปรผันตรงกับปริมาณของกรดไขมันที่อยู่ในตะกอนของแข็งของน้ามันเมล็ดมะแขว่น ดังนั้นการที่
น้ ามั น มี palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester ใน FAMEs-S สู ง นั่ น ก็ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า มี ป ริ ม าณ
องค์ประกอบของ palmitic acid และ stearic acid ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่สูงด้วยเช่นกัน รวมทั้งในองค์ประกอบของน้ามัน
ที่อิ่มตัวนี้ยังมีกรดไขมันทีไ่ ม่อิ่มตัว คือ oleic acid (OA, omega-9) รวมอยู่ด้วย
3. การวิเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากส่วนของเหลวของน้ามัน (FAMEs-U)
ตาแหน่งสัญญาณ 1H NMR ของส่วนของเหลวน้ามันที่ได้นี้ จะแสดงตาแหน่งโปรตอนเดียวกันกับโครงสร้างของไขมันไม่อิ่มตัว
(ภาพที่ 3) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าของเหลวน้ามันจากเมล็ดมะแขว่นที่สกัดได้นั้นมีองค์ประกอบโครงสร้างสารที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลัก
เมื่อส่วนของเหลวน้ามันนี้ถูกนามาทาปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอร์แล้ว จะถูกนามาทาการยืนยันการเกิดปฏิกิริยาอีกครั้งด้วย
เทคนิค NMR เช่นกั น จากการวิเคราะห์พบสัญญาณ singlet ที่ตาแหน่ง 3.66 ppm ซึ่งเป็นตาแหน่งโปรตอนของ CH3O จากนั้น
จะพบว่ าโปรตอน CH2 ของ glyceryl หายไปจากต าแหน่ ง 4.10–4.30 ppm และพบว่า โปรตอน CH ของ glyceryl ก็ ห ายไปจาก
ตาแหน่งเดิมที่ 5.24–5.26 ppm เช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์นี้สามารถช่วยยืนยันได้ว่ากลุ่ม glyceryl ได้ถูกแทนที่ด้วย CH3O ของเมทานอล
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยืนยันได้ว่าน้ามันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากน้ามัน (FAMEs-U) ไปแล้ว (ภาพที่ 3)
1H

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมันในรูปของ FAMEs จากส่วนของเหลวของน้ามันที่สกัดได้ ด้วยเทคนิค GC-MS
(ตารางที่ 2) ซึ่งองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พบในปริมาณมาก ได้แก่ α-linolenic acid methyl ester 53.36% และ linoleic
acid methyl ester 17.41% ณ เวลาที่สารใช้ในการเคลื่อนที่ ผ่านคอลัม น์ (retention time) ที่ 32.07 และ 31.88 นาที ตามลาดั บ
รวมทั้ ง พบองค์ ป ระกอบหลั ก ของกรดไขมัน อิ่ ม ตัว คื อ palmitic acid methyl ester 17.11% ณ เวลาที่ ส ารใช้ ในการเคลื่ อ นที่ ผ่า น
คอลั ม น์ (retention time) 28.67 นาที การค้ น พบนี้ มี ค วามน่ า สนใจ เนื่ อ งจาก มี ก ารพบ α-linolenic acid methyl ester
และ linoleic acid methyl ซึ่งเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลักๆที่พบใน FAMEs-U ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงด้วย
เปอร์เซ็นต์และปริมาณของกรดไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร์นี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง ดังนั้นในองค์ประกอบของกรดไขมัน
จากส่วนของเหลวของน้ามัน มีเปอร์เซ็นต์ของ α-linolenic acid methyl ester และ linoleic acid methyl ester ที่สูงนั้นก็แสดงให้
เห็นว่าส่วนของเหลวของน้ามันจากเมล็ดมะแขว่นที่แยกได้นั้นมี α-linolenic acid (ALA, omega-3) และ linoleic acid (LA, omega6) ในปริมาณสูงเช่นเดียวกัน
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บทสรุป
เมล็ดมะแขว่นถูกสกัดด้วยตัวทาละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซีโตน เมทานอล และเอทานอล จากการยืนยันโครงสร้าง
เบื้องต้นของสารสกั ดหยาบด้วยเทคนิค โปรตอนนิวเคลีย ร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ ( 1H-NMR) พบว่าสารสกัดหยาบที่ได้ เหล่านี้ ทั้งหมด
มีน้ามัน (fatty oils) เป็นองค์ประกอบหลักและจากการนาน้ามันที่ได้มาทาปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ด้วยเทคนิ ค แก๊ ส โครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบเมทิ ล เอสเทอร์ของกรดไขมั น ไม่ อิ่ม ตั ว ที่ น่ าสนใจ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester และ oleic acid methyl ester รวมทั้ ง กรดไขมั น อิ่ ม ตั ว 2 ชนิ ด
คือ palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester ซึ่งปริมาณของเมทิลเอสเทอร์ที่พบนี้ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริ ม าณของ α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid (LA, omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid และ
stearic acid ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ามันจากเมล็ดมะแขว่น สามารถใช้เป็นแหล่งของโอเมก้า 3-6-9 ได้ โดยการค้นพบจากงานวิจัยนี้ยังถือ
เป็นครั้งแรกที่รายงานการศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมันจากเมล็ดมะแขว่น ในรูปของเมทิลเอสเทอร์ด้วย
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ภาพที่ 1 ข้อมูล

1H

Chemical shift (ppm)
NMR ของสารสกัดหยาบเฮกเซน (CHE), ไดคลอโรมีเทน (CDE), อะซีโตน (CAE), เมทานอล (CME)
และเอทานอล (CEE)

Chemical shift (ppm)
ภาพที่ 2 ข้อมูล 1H NMR ของไขมันอิ่มตัว และเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันอิ่มตัว (FAMEs-S)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของ FAMEs-S โดย GC-MS
Retention
Time (นาที)
24.47
28.82
31.95
31.42

องค์ประกอบที่พบ
Tetradecanoic acid methyl ester
(myristic acid methyl ester)s
Hexadecanoic acid methyl ester
(palmitic acid methyl ester)s
(Z)-9-octadecenoic acid methyl ester
(oleic acid methyl ester)u
Octadecanoic acid methyl ester
(stearic acid methyl ester)s

สูตรโมเลกุล

น้าหนักโมเลกุล

พื้นที่ใต้พีค (%)

C15H30O2

242

0.44

C17H34O2

270

86.32

C19H36O2

296

3.06

C19H38O2

298

3.62

U กรดไขมันไม่อิ่มตัว, Sกรดไขมันอิ่มตัว
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ภาพที่ 3 ข้อมูล

1H

Chemical shift (ppm)
NMR ของไขมันไม่อิ่มตัว และเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว (FAMEs-U)

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของ FAMEs-U โดย GC-MS
Retention
Time (นาที)
28.21
28.67
31.88
32.07
32.41
35.45

องค์ประกอบที่พบ
(Z)-9-hexadecenoic acid methyl ester
(palmitoleic acid methyl ester)u
Hexadecanoic acid methyl ester
(palmitic acid methyl ester)s
(Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid methyl ester
(linoleic acid methyl ester)u
(Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoic acid methyl
ester (α-linolenic acid methyl ester)u
Octadecanoic acid methyl ester
(stearic acid methyl ester)s
11-eicosenoic acid methyl ester
(cis-gondoic acid methyl ester)u

C17H32O2

น้าหนัก
โมเลกุล
268

C17H34O2

270

17.11

C19H34O2

294

17.41

C19H32O2

292

53.36

C19H38O2

298

2.37

C21H40O2

324

0.65

สูตรโมเลกุล

พื้นที่ใต้พีค (%)
2.85

U กรดไขมันไม่อิ่มตัว, Sกรดไขมันอิ่มตัว
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