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โอเมก้า 3-6-9 จากน ้ามันเมล็ดมะแขว่น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) 
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บทคัดย่อ : ในปัจจุบันงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับน้ ามันจากเมล็ดพืชในท้องถิ่นยังมีอยู่น้อยมาก ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าส่วนของเมล็ด
มะแขว่น ซ่ึงถือเป็นพืชสมุนไพรท่ีคนท้องถิ่นทางภาคเหนือนิยมใช้ปรุงอาหาร มาท าการสกัดด้วยตัวท าละลายต่างๆ ได้แก่ เฮกเซน  
ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามล าดับ ซ่ึงข้อมูลจากโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H-NMR) เบื้องต้น 
แสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะแขว่นท่ีได้มีองค์ประกอบของน้ ามันเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน ส่วนของน้ ามันท่ีสกัดได้น้ีจึงถูกน ามา
ศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน ด้วยปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น ท าให้เกิดเป็นสารประกอบเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน  
(FAMEs) โดยสามารถยืนยันการเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
ของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) จากการศึกษาน้ ามันเมล็ดมะแขว่น  
พบเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว 3 ชนิด ได้แก่  α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester และ  
oleic acid methyl ester รวมท้ังกรดไขมันอิ่มตัว  2 ชนิด คือ  palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester  
ซ่ึงปริมาณของเมทิลเอสเทอร์ท่ีพบน้ี มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของ  α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid  
(LA, omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid และ stearic acid จากข้อมูลท่ีพบแสดงให้เห็นว่าน้ ามันจากเมล็ด 
มะแขว่นสามารถใช้เป็นแหล่งของ โอเมก้า 3-6-9 ได้ และงานวิจัยน้ียังถือเป็นครั้งแรกท่ีรายงานการศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน 
จากเมล็ดมะแขว่น ในรูปของเมทิลเอสเทอร์อีกด้วย 
ค้าส้าคัญ : เมล็ดมะแขว่น, กรดไขมัน, โอเมก้า 3-6-9 

Abstract : Omega 3-6-9 from Makhwaen seed oil (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) 
Pornthip Bubpawan, Vijitr Udeye, and Surat Boonphong* 
Department of Chemistry, Faculty of Science, Naresuan University, Amphur Muang, Phitsanulok Province, 65000  
*Corresponding author : suratb@nu.ac.th 

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 

มะแขว่น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC (Smitinand, 2014) เป็นพืชสมุนไพรไทยท่ีคน
ท้องถิ่นทางภาคเหนือนิยมใช้ผลปรุงอาหาร (Wutithamawech, 1997) โดยท่ัวไปผลของมะแขว่นจะประกอบไปด้วยส่วนเปลือก  
และเมล็ด (Agarwal et al., 1959) ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายท่ีท าการศึกษาในส่วนของน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น โดยการสกัด 
ด้วยเทคนิคต่างๆ (Rout et al., 2007) รวมถึงระบุองค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยจากมะแขว่นด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี อย่าง
เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ ในน้ ามันหอมระเหยจัดเป็นสารท่ีอยู่ใน 
กลุ่มของเทอร์พีน ซ่ึงสารเหล่าน้ีล้วนมีศักยภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์มากมาย (Itthipanichpong  
et al., 2002) ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลมะแขว่น พบว่าประกอบด้วยน้ ามันหอมระเหย (essential oil, EO) และน้ ามัน 
(fatty oil, FO) ซ่ึง EO จะอยู่ในส่วนของเปลือกเพราะมีกลิ่น และ FO คาดว่าจะมาจากส่วนของเมล็ด (Bubpawan et al., 2015)  
โดย ท่ีส่วนของเมล็ดมะแขว่น ซ่ึงเป็นส่วนห น่ึงของผลมะแขว่น  เป็นส่วน ท่ีคาดว่าให้ น้ ามัน น้ันยั งไม่มีผู้ ใดให้ ความสนใจ 
ท่ีจะท าการศึกษา ผู้วิจัยจึงศึกษาต่อยอดงานวิจัยมะแขว่นน้ี โดยท าการสกัดเมล็ดมะแขว่นด้วยตัวท าละลายต่างๆ ได้แก่ เฮกเซน  
ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามล าดับ  จากน้ันท าการศึกษาหาองค์ประกอบด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์ 
แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H NMR) ของสารสกัดท่ีได้จากตัวท าละลายต่างๆ จากส่วนเมล็ดมะแขว่น พบว่าองค์ประกอบท่ีสกัดได้เป็นน้ ามัน 
จึงออกแบบการทดลองโดยการน าปฏิกิริยาพื้นฐานอย่างปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น มาท าให้น้ ามันเปลี่ยนเป็นสารประกอบ
เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน (FAMEs) ควบคู่กับการยืนยันการเกิดปฏิกิริยาด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
พร้อมตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) 
(Bubpawan, 2015) จากผลของการศึกษาวิจัยในส่วนของน้ ามันจากเมล็ดมะแขว่นน้ี ท าให้ทราบว่าน้ ามันสกัดจากเมล็ดมะแขว่น 
มีโอเมก้า 3-6-9 ซ่ึงมีประโยชน์ และมีคุณสมบัติไม่แพ้พืชน้ ามันต่างถิ่น จากการค้นพบน้ีจะสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่า 
ของมะแขว่นท่ีเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทยได้อย่างมากอีกด้วย 

วิธีการ 

 เมล็ดมะแขว่นทุบหรือบดพอแตก จากน้ันน ามาสกัดด้วยตัวท าละลายแบบไล่ขั้วของตัวท าละลายจากขั้วต่ าไปยังขั้วสูง ได้แก่ 
ตัวท าละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามล าดับท่ีอุณหภูมิห้อง ท าการสกัดซ้ าสองครั้งสารสกัดท่ีได ้
แต่ละรอบจะถูกกรอง และน าไประเหยด้วยเครื่องระเหยแบบสูญญากาศได้เป็นสารสกัดหยาบของเมล็ดมะแขว่นจากเฮกเซน  
จากไดคลอโรมีเทน จากอะซิโตน จากเมทานอล และจากเอทานอล จากน้ันตรวจสอบองค์ประกอบเบื้องต้นของสารสกัดหยาบของ 
เมล็ดมะแขว่นเบื้องต้นด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ พบว่าสารสกัดหยาบท่ีได้จากการสกัดด้วยตัวท าละลายต่างๆ 
กันน้ี มีองค์ประกอบหลักเป็นน้ ามัน (fatty oil) ในขณะท่ีท าการทดลองได้เกิดการตกตะกอนของแข็งสีขาวขึ้นในน้ ามัน เมื่อท าการ 
แยกส่วนของตะกอน และของเหลวออกจากกัน น าไปตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยเทคนิค 1H NMR พบว่าตะกอนของแข็งสีขาวน้ี 
มีโครงสร้างท่ีเป็นลักษณะของไขมันท่ีอิ่มตัว ส่วนของเหลวสีน้ าตาลน้ันมีโครงสร้างท่ีเป็นลักษณะของไขมันท่ีไม่อิ่มตัว ซ่ึงขั้นตอนต่อมาคือ
การน าแต่ละส่วนท่ีแยกออกจากกันน้ีมาศึกษา โดยท าปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่นก่อนเพื่อให้ เกิดเป็นสารประกอบ 
เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากนั้นน าไปหาองค์ประกอบในน้ ามันของท้ังสองส่วนน้ีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี 

ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะแขว่น 
 สารสกัดหยาบท่ีสกัดด้วยตัวท าละลาย เฮกเซน  (CHE), ไดคลอโรมีเทน (CDE), อะซีโตน (CAE), เมทานอล (CME)  
และเอทานอล (CEE) ถูกน ามาวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นด้วยเทคนิค 1H NMR (ภาพท่ี 1) เมื่อท าการวิเคราะห์สเปกตรัมท่ีได้จะพบ
ต าแหน่งโปรตอนของ CH3, CH2 และโปรตอนอะไลลิกของกรดไขมัน ปรากฏขึ้นท่ีต าแหน่ง 0.82-2.81 ppm จากน้ันพบโปรตอน CH2 
ของ glyceryl ปรากฏเป็น doublet of doublet ขึ้นท่ีต าแหน่ง 4.10-4.30 ppm นอกจากน้ียังพบโปรตอน CH ของ glyceryl ปรากฏ
เป็น multiplet ท่ีต าแหน่ง 5.24-5.26 ppm และพบโปรตอนพันธะคู่ของสายโซ่กรดไขมัน หรือท่ีเรียกว่า โปรตอน vinylic (=CH) 
ปรากฏเป็น broad multiplet ขึ้นท่ีต าแหน่ง 5.28-5.43 ppm ซ่ึงสัญญาณ 1H NMR เหล่าน้ีแสดงให้เห็นเบื้องต้นว่าน้ ามันของเมล็ด 
มะแขว่นท่ีสกัดได้น้ันมีองค์ประกอบโครงสร้างสารท่ีเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว นอกจากน้ีขณะท่ีท าการวิจัยได้สังเกตเห็นการตกตะกอน 
ของไขมันท่ีเป็นของแข็งสีขาว แยกออกจากน้ ามันท่ีเป็นของเหลวสีน้ าตาล ซ่ึงท้ังสองส่วนน้ีได้ถูกน ามาวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นด้วย
เทคนิค 1H NMR และถูกน ามาศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน โดยใช้ปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น และยืนยันองค์ประกอบ
ของไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากท าปฏิกิริยาด้วยเทคนิค GC-MS ต่อไป 
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2. การวิเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากส่วนตะกอนของน้ ามัน (FAMEs-S) 
 การวิเคราะห์เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าต าแหน่งสัญญาณ 1H NMR ของตะกอนของแข็งท่ีได้น้ี ปรากฏต าแหน่งต่างๆท่ีมี 
ความใกล้เคียงกับโครงสร้างของไขมันประเภทไม่อิ่มตัว หากแต่จะมีความแตกต่างกันท่ี ณ ต าแหน่งโปรตอน CH ของ glyceryl  
ซ่ึงปรากฏเป็น multiplet ท่ีต าแหน่ง 5.24–5.28 ppm และพบต าแหน่งโปรตอนพันธะคู่ของสายโซ่กรดไขมัน หรือท่ีเรียกว่าโปรตอน
vinylic (=CH) จะปรากฏเป็น broad multiplet ขึ้นในต าแหน่งสูงกว่า โดยขึ้นท่ีต าแหน่ง 5.28–5.34 ppm มีปริมาณ ท่ีลดลง 
ซ่ึงสัญญาณ 1H NMR น้ี (ภาพท่ี 2) แสดงให้เห็นว่าตะกอนของแข็งจากเมล็ดมะแขว่นท่ีสกัดได้ น้ีมีองค์ประกอบโครงสร้างสารท่ีเป็นกรด
ไขมันอิ่มตัวเป็นหลัก 

 เมื่อตะกอนน้ ามันน้ีถูกน ามาท าปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอร์ริฟิเคชั่นแล้ว ต่อมาจะถูกน ามาท าการยืนยันการเกิดปฏิกิริยา 
อีกครั้งด้วยเทคนิค 1H NMR จากการวิเคราะห์พบสัญญาณ singlet ท่ีต าแหน่ง 3.66 ppm ซ่ึงเป็นต าแหน่งโปรตอนของ CH3O จากนั้น
จะพบว่าโปรตอน  CH2 ของ glyceryl หายไปจากต าแหน่ง 4.11–4.31 ppm และพบว่าโปรตอน  CH ของ glyceryl ก็หายไป 
จากต าแหน่งเดิมท่ี 5.28–5.34 ppm เช่นกัน ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีสามารถช่วยยืนยันได้ว่ากลุ่ม glyceryl น้ันได้ถูกแทนท่ีด้วยกลุ่ม CH3O 
ของเมทานอลเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีสามารถใช้ยืนยันได้ว่าน้ ามันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากตะกอน
น้ ามัน (FAMEs-S) ไปแล้ว (ภาพท่ี 2) 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมันในรูปของ FAMEs จากตะกอนของแข็งของน้ ามันท่ีสกัดได้ ด้วยเทคนิค  
GC-MS (ตารางท่ี 1) ซ่ึงแสดงองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มตัวท่ีพบ ได้แก่ palmitic acid methyl ester 86.32%, stearic acid 
methyl ester 3.62% และ myristic acid methyl ester 0.40%  ณ เวลาท่ีสารใช้ในการเคลื่อนท่ีผ่านคอลัมน์ (retention time)  
ท่ี 28.82, 31.42 และ 24.47 นาที ตามล าดับ และนอกจากน้ียังพบองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือ oleic acid methyl ester 
3.06% ณ retention time ท่ี 31.95 นาที อีกด้วย 

 สามารถสรุปได้ว่า palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเมทิลเอสเทอร์หลัก
ท่ีพบใน FAMEs-S นอกจากน้ียังพบปริมาณของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเมทิลเอสเทอร์อีก 1 ชนิด คือ oleic acid methyl ester ซ่ึงปริมาณ
กรดไขมันเมทิลเอสเทอร์เหล่าน้ีจะแปรผันตรงกับปริมาณของกรดไขมันท่ีอยู่ในตะกอนของแข็งของน้ ามันเมล็ดมะแขว่น ดังน้ันการท่ี
น้ ามันมี  palmitic acid methyl ester และ  stearic acid methyl ester ใน  FAMEs-S สู ง  น่ันก็ สามารถระบุ ได้ ว่ ามี ปริมาณ
องค์ประกอบของ palmitic acid และ stearic acid ซ่ึงเป็นกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณท่ีสูงด้วยเช่นกัน รวมท้ังในองค์ประกอบของน้ ามัน
ท่ีอิ่มตัวน้ียังมีกรดไขมันท่ีไม่อิ่มตัว คือ oleic acid (OA, omega-9) รวมอยู่ด้วย 

3. การวิเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากส่วนของเหลวของน้ ามัน (FAMEs-U) 
 ต าแหน่งสัญญาณ 1H NMR ของส่วนของเหลวน้ ามันท่ีได้น้ี จะแสดงต าแหน่งโปรตอนเดียวกันกับโครงสร้างของไขมันไม่อิ่มตัว 
(ภาพท่ี 3) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าของเหลวน้ ามันจากเมล็ดมะแขว่นท่ีสกัดได้น้ันมีองค์ประกอบโครงสร้างสารท่ีเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลัก 

 เมื่อส่วนของเหลวน้ ามันน้ีถูกน ามาท าปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอร์แล้ว จะถูกน ามาท าการยืนยันการเกิดปฏิกิริยาอีกครั้งด้วย
เทคนิค 1H NMR เช่นกัน จากการวิเคราะห์พบสัญญาณ singlet ท่ีต าแหน่ง 3.66 ppm ซ่ึงเป็นต าแหน่งโปรตอนของ CH3O จากน้ัน 
จะพบว่าโปรตอน CH2 ของ glyceryl หายไปจากต าแหน่ง 4.10–4.30 ppm และพบว่าโปรตอน CH ของ glyceryl ก็หายไปจาก
ต าแหน่งเดิมท่ี 5.24–5.26 ppm เช่นกัน ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีสามารถช่วยยืนยันได้ว่ากลุ่ม glyceryl ได้ถูกแทนท่ีด้วย CH3O ของเมทานอล
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงยืนยันได้ว่าน้ ามันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากน้ ามัน (FAMEs-U) ไปแล้ว (ภาพท่ี 3) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมันในรูปของ FAMEs จากส่วนของเหลวของน้ ามันท่ีสกัดได้ ด้วยเทคนิค GC-MS 
(ตารางท่ี 2) ซ่ึงองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวท่ีพบในปริมาณมาก ได้แก่ α-linolenic acid methyl ester 53.36% และ linoleic 
acid methyl ester 17.41% ณ เวลาท่ีสารใช้ในการเคลื่อนท่ีผ่านคอลัมน์ (retention time) ท่ี 32.07 และ 31.88 นาที ตามล าดับ
รวมท้ังพบองค์ประกอบหลักของกรดไขมันอิ่มตัวคือ palmitic acid methyl ester 17.11% ณ เวลาท่ีสารใช้ในการเคลื่อนท่ีผ่าน
คอลั ม น์  (retention time) 28.67 นาที  การค้นพบ น้ีมี ความ น่าสนใจ  เน่ื อ งจาก มี การพบ  α-linolenic acid methyl ester  
และ linoleic acid methyl ซ่ึงเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลักๆท่ีพบใน FAMEs-U ในเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงด้วย 

เปอร์เซ็นต์และปริมาณของกรดไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร์นี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง ดังน้ันในองค์ประกอบของกรดไขมัน
จากส่วนของเหลวของน้ ามัน มีเปอร์เซ็นต์ของ α-linolenic acid methyl ester และ linoleic acid methyl ester ท่ีสูงน้ันก็แสดงให้
เห็นว่าส่วนของเหลวของน้ ามันจากเมล็ดมะแขว่นท่ีแยกได้น้ันมี α-linolenic acid (ALA, omega-3) และ linoleic acid (LA, omega-
6) ในปริมาณสูงเช่นเดียวกัน 
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บทสรุป 

 เมล็ดมะแขว่นถูกสกัดด้วยตัวท าละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซีโตน เมทานอล และเอทานอล จากการยืนยันโครงสร้าง
เบื้องต้นของสารสกัดหยาบด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H-NMR) พบว่าสารสกัดหยาบท่ีได้เหล่าน้ี ท้ังหมด 
มีน้ ามัน (fatty oils) เป็นองค์ประกอบหลักและจากการน าน้ ามันท่ีได้มาท าปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่นเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน ไม่อิ่มตัวท่ีน่าสนใจ 3 ชนิด ได้แก่  
α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester และ  oleic acid methyl ester รวมท้ังกรดไขมันอิ่มตัว 2 ชนิด  
คือ palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester ซ่ึงปริมาณของเมทิลเอสเทอร์ท่ีพบน้ี มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริมาณของ α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid (LA, omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid และ 
stearic acid ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าน้ ามันจากเมล็ดมะแขว่น สามารถใช้เป็นแหล่งของโอเมก้า 3-6-9 ได้ โดยการค้นพบจากงานวิจัยน้ียังถือ
เป็นครั้งแรกที่รายงานการศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมันจากเมล็ดมะแขว่น ในรูปของเมทิลเอสเทอร์ด้วย 
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Chemical shift (ppm) 
ภาพที่ 1 ข้อมูล 1H 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) 

องค์ประกอบท่ีพบ สูตรโมเลกุล น้ าหนักโมเลกุล พื้นท่ีใต้พีค (%) 

24.47 
 

28.82 
 

31.95 
 

31.42 
 

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 

C15H30O2 
 

C17H34O2 
 

C19H36O2 
 

C19H38O2 
 

242 
 

270 
 

296 
 

298 
 

0.44 
 

86.32 
 

3.06 
 

3.62 
 

U กรดไขมันไม่อิ่มตัว, Sกรดไขมันอิ่มตัว 
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Chemical shift (ppm) 

ภาพที่ 3 ข้อมูล 1H NMR ของไขมันไม่อิ่มตัว และเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว (FAMEs-U) 
 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของ FAMEs-U โดย GC-MS 
Retention 
Time (นาที) 

องค์ประกอบท่ีพบ สูตรโมเลกุล 
น้ าหนัก
โมเลกุล 

พื้นท่ีใต้พีค (%) 

28.21 
 

28.67 
 

31.88 
 

32.07 
 

32.41 
 

35.45 

(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 
 

C17H34O2 
 

C19H34O2 
 

C19H32O2 
 

C19H38O2 
 

C21H40O2 
 

268 
 

270 
 

294 
 

292 
 

298 
 

324 
 

2.85 
 

17.11 
 

17.41 
 

53.36 
 

2.37 
 

0.65 
 

U กรดไขมันไม่อิ่มตัว, Sกรดไขมันอิ่มตัว 
 


