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บีตาเลน: การสกัดและการวิเคราะห 

Betalain: Extraction and Analysis 
ทัตดาว ภาษีผล1 

 

บทคัดยอ 

บีตาเลนเปนรงควัตถุใหสีที่พบตามธรรมชาติในพืชบางชนิด แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ บีตาไซยานิน 

(betacyanin) ที่ใหสีแดงถึงมวง และบีตาแซนทิน (betaxanthin) ที่ใหสีเหลืองสม โครงสรางพื้นฐานของบีตาเลน 

เปนอนุพันธอิมโมเนียมของกรดบีตาลามิกที่มี cyclo-Dopa และกรดอะมิโนหรือเอมีน บีตาเลนสกัดไดดวยตัวทํา

ละลายหลายชนิด เชน นํ้า อะซีโตน สารละลายเมทานอล และเอทานอล (20-80%) และอาจใชรวมกับกรดเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการสกัด การทําใหสารสกัดบีตาเลนบริสุทธ์ิใชไดทั้งตัวดูดซับของแข็ง เทคนิคโครมาโทกราฟแบบ

แลกเปล่ียนประจุ และ/หรือเจลฟลเตรชัน สําหรับการวัดปริมาณและบงบอกชนิดของบีตาเลน วิธีการทางสเปก-

โทรสโกป ชนิดยูวี-วิสิเบิล (UV-visible spectroscopy) และโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (high 

performance liquid chromatography) เปนวิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร 

 

ABSTRACT 

Betalains are natural pigments found in certain plants. They can be divided into two 

major structural groups i.e. the red-violet betacyanins and the yellow-orange betaxanthins. The 

basic structure of betalain is immonium derivatives of betalamic acid with cyclo-dopa and amino 

acids or amines. Betalains can be extracted by various solvents such as water, acetone, 

methanol and ethanol mixture solution (20-80%). Extraction solvent in combination with acids 

has the potential to achieve complete extraction. Betalain purification has been carried out with 

solid phase extraction, ion-exchange and/or gel filtration chromatography. For the quantification 

and identification of unknown betalain, UV-visible spectroscopy and High Performance Liquid 

Chromatography are widely used in food industry and researches. 
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บทนํา 

บีตาเลน (betalains) เปนกลุมของรงควัตถุที่

ใหสีแดงและเหลือง ละลายนํ้าไดดี พบเปนครั้งแรกใน

บีทรูท (Beta vulgaris sp.) ปจจุบันพบในพืชชนิด 

อ่ื น  ๆ  ใ น อั นดั บ  Caryophyllales ( ช่ื อ เ ดิ ม 

Centrospermea) จํานวน 13 สกุล เชน Aizoaceae, 

Basellacceae, Cactaceae Amaranthaceae และ 

Phytolaccaceae ทั้งในสวนผล เชน แกวมังกร ผล

ผักปลังสุกและผลแคคตัส ในดอกไม เชน เฟองฟา 

หงอนไก บานไมรูโรย ดอกแคคตัส และในผัก เชน ผัก

โขมแดงและเห็ดในสกุลอะมานิตา (Amanita) เปนตน 

(Strack et al., 2003; Stintzing and Carle, 2004) 

รงควัตถุประเภทน้ีไดรับความสนใจจากนักวิจัยมาเปน

เวลานาน มีการใชเปนสารใหสีในอุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่มหลายชนิด นอกจากน้ีบีตาเลนยังเปนสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ชวยตานอนุมูลอิสระ ตานไวรัส

และแบคทีเรีย (Strack et al., 2003; Azeredo, 

2009) ในงานวิจัยของ Cai et al. (2003) ไดรายงาน

ประ สิท ธิภาพของบีตา เลนในการต านปฏิ กิ ริ ย า

ออกซิเดชันที่ดีกวาสารคาเทชิน (catechin) และ

วิตามินซี และจากการที่เปนสารตานอนุมูลอิสระทําใหมี

ความสามารถยับยั้งการแบงเซลลของเน้ืองอกหลาย

ชนิด 

บีตาเลนมักพบในรูปของเกลือที่มีประจุบวก

และลบในโมเลกุลเดียวกัน (zwitterions) อยูภายใน 

แวคิวโอล ของเซลลพืช (Stintzing and Carle, 2004) 

มีโครงสรางพื้นฐานเปนอนุพันธอิมโมเนียมของกรด 

บีตาลามิก (betalamic acid) แสดงดังรูปที่ 1 แบง

ออกเปน 2 กลุม (Strack et al., 2003) บีตาเลนกลุม

แรก คือ บีตาไซยานิน (betacyanin) ที่ใหสีแดงถึงมวง 

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 535-540 nm มี 4 ชนิดที่

พบบอย ไดแก บีตานิน (betanin-type) บูเจนวิลลีน 

(bougainvillein-type) กอมฟรี นิน  (gomphrenin-

type) และอะมารานทีน (amaranthin-type) บีตาเลน

กลุมที่ 2 คือ บีตาแซนทิน (betaxanthin) ที่ใหสีเหลือง

สม ดูดกลืนแสงชวงความยาวคลื่น 475-480 nm ใน

ธรรมชาติเทาที ่มีรายงาน พบบีตาเลนที่เปนบีตา- 

ไซยานินประมาณ 50 ชนิดและเปนบีตาแซนทิน

ประมาณ 20 ชนิด (Cai et al., 2005) โดยบีตาเลนทั้ง

สีแดงและสีเหลืองมักเกิดขึ้นอยูรวมกัน เหมือนที่พบ

แอนโทไซยานินอยูรวมกับฟลาโวนอยด เชน ในบีทรูท

แดง พบบีตาไซยานินและบีตาแซนทิน 0.04-0.21% 

และ 0.02-0.14% ตามลําดับ แตกตางกันไปตามสาย

พันธุ (Nilsson, 1970) 

บี ต า ไ ซ ย า นิ น มี โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น 

ประกอบดวยกรดบีตาลามิกเช่ือมตอกับ cyclo-3,4-

dihydroxyphenyl alanine (cyclo-Dopa) ถาไมมี

นํ้ าตาล เ ปนองค ประกอบ เ รี ยกว า  อะ ไกลโคน 

(aglycone) ซ่ึงมักอยูในรูปของบีตานิดิน (betanidin) 

และไอโซบีตานิดิน (isobetanidin) เม่ือหมูไฮดรอกซิล

ในตําแหนงที่ 5 หรือ 6 ของบีตานิดินถูกแทนที่ดวย

นํ้าตาล (glycosylation) ที่แตกตางกันไดบีตาไซยานิน

ชนิดตาง ๆ เชน ถานํ้าตาลที่เกาะในตําแหนงที่ 5 เปน

นํ้ า ต า ล ก ลู โ ค ส ไ ด บี ต า นิ น  ( betanidin-5-O--

glycoside) และไอโซบีตานิน (isobetanidin-5-O--

glycoside) ซ่ึงพบมากในบีทรูท (Stintzing and 

Carle, 2004) แตถานํ้าตาลกลูโคสเกาะในตําแหนงที่ 6 

ไดกอมฟรีนิน I (betanidin-6-O--glucoside) ซ่ึงพบ

มากในดอกบานไมรู โ รย และถา นํ้าตาลที่ เกาะใน

ตําแหนงที่ 5 เปน 2-กลูโคโรนิกแอซิค-กลูโคสไดอะมา
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รานทีน ที่พบในผักโขม เปนตน บีตาไซยานินยังอาจมี

กรดเปนองคประกอบ โดยเกิดเอซิเลช่ันกับหมูนํ้าตาล 

เชน celosianin I (4-coumaroyl amaranthin) ที่พบ

ใน Chenopodium rubrum และ Lampranthus 

sociorum และ phyllocactin (6-O malonyl-

betanin) ที่พบในแคคตัส (Strack et al., 2003) และ

ผลของการเกิดไกลโคซิเลช่ัน ทําใหเกิดคาความยาว

คล่ืนที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุด (maximum absorption 

wavelength; max) ลดต่ําลงประมาณ 6 nm สวน

กา ร เ กิ ด เ อ ซิ เ ล ช่ั นด ว ย กร ด ไ ฮ ด รอ ก ซี ซิน า มิ ก 

(hydroxycinnamic acids) เชน กรดเฟอรูริก (ferulic 

acid) และกรดพารา-คูมาริก (para-coumaric acid) 

ทําใหพบคา max เพิ่มขึ้นอีก 1 คา ในชวง 300-330 

nm (Stintzing and Carle, 2004) นอกเหนือจากที่

พบในชวงความยาวคล่ืน 270-280 nm และ 535-538 

nm (Azeredo, 2009) แตถาเกิดเอซิเลชั่นดวย

กรดอะลิฟาติก เชน กรดมาโลนิก (malonic acid) และ

กรด 3-ไฮดรอกซี-3-เมทิลกลูตาริก (3-hydroxy-3-

methylglutaric acid) ซ่ึงไมมีผลตอคาสเปกตรัม 

 

 

รูปท่ี 1 โครงสรางทางเคมีของรงควัตถุใหสีในกลุมบีตาเลนและโมเลกุลที่เปนองคประกอบ 
 

สําหรับบีตาแซนทนิมีโครงสรางโมเลกุลคลาย

กับบีตาไซยานิน แตกตางตรงหมูอินโดลของกรดบีตา

ลามิกที่มีปฏิกิริยาการควบแนน (condensation) ดวย

เอมีนหรือกรดอะมิโนมากกวา 200 ชนิด ทําใหมี

โครงสรางที่หลากหลาย (Delgado-Vargas et al., 

2000) เชน อินดิกาแซนทิน (indicaxanthin) มีกรด 

อะมิโนโพรลีน พบมากในแคคตัส และวัลกาแซนทิน I 

และ II (vulgaxanthin I and II) มีกรดอะมิโนกลูตามีน

หรือกรดกลูตามิก ตามลําดับ พบมากในบีทรูท 

ในการวิเคราะหบีตาเลนเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การสกัด 

การทําใหบริ สุทธ์ิ/การแยกองคประกอบ และการ

วิเคราะห ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

การสกัดบีตาเลน 

การสกัด (extraction) เปนขั้นตอนแรกของ

การวิเคราะหปริมาณบีตาเลนทั้งหมดและบีตาเลนแต

ละชนิด วิธีการสกัดที่ดีควรสกัดเอาบีตาเลนออกมาจาก
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เซลล ของพ ืช ไ ด ใ นป ร ิม าณ ส ูง ส ุด  โ ด ย เ ก ิด การ

เปล่ียนแปลงของบีตาเลนและการปนเปอนของสารอ่ืน

นอยที่สุด และตองเปนวิธีการที่ไมซับซอน ไมอันตราย 

มีคาใชจายต่ําหรือใชเวลาสกัดไมนาน โดยทั่วไปเริ่มจาก

นําพืชมาบดหรือปนใหมีขนาดเล็กลง แลวนําไปสกัด

ด วยตั วทํ าละลาย  ซ่ึ ง ใช ไดหลายชนิดขึ้ นอยู กั บ

จุดประสงคของการสกัด ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งน้ี 

เมทานอลเปนตัวทําละลายที่นิยมมากที่สุด เน่ืองจาก

สกัดปริมาณบีตาเลนไดมากกวาการใชนํ้าและชวยแยก

โปรตีนที่ละลายนํ้าไดออกไดดี สารสกัดที่ไดจึงมีความ

บริ สุท ธ์ิมากขึ้น สําหรับเอทานอลและนํ้ามีความ

เหมาะสมสําหรับการนําสารสกัดมาใชในอาหาร การ

เติมเอทานอลชวยลดความหนืดจากมิวซิเลจและชวย

ตกตะกอนเพคติน ออกจากสารสกัด (Stintzing et al., 

2002; Herbatch et al., 2006) สวนการสกัดบีตาเลน

ดวยนํ้า ทําไดทั้งนํ้าเย็นหรือนํ้าที่อุณหภูมิหอง จัดเปนวิธี

ที่งาย มีประสิทธิภาพสูงและมีตนทุนต่ํา (Cai et al., 

2005) 

การสกัดดวยตัวทําละลายรวมกับกรด เชน 

กรดไฮโดรคลอริก กรดแอสคอรบิก และกรดซิตริก 

นับเปนแนวทางหน่ึงที่ไดรับความนิยม เน่ืองจากชวย

รักษาเสถียรภาพของบีตาเลน โดยปองกันปฏิกิร ิยา

ออกซิเดชันจากเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (Strack 

et al., 2003) อยางไรก็ตาม กรดอาจทําใหพันธะใน

โมเลกุลของแอซิด-อะซิเลตเทต บีตาไซยานิน (acid-

acylated betacyanin) เกิดการสลายได (Strack et 

al., 1993) ดังน้ันการสกัดจึงควรใชกรดออนหรือใชกรด

ในปริมาณเล็กนอย 

นอกจากชนิดของตัวทําละลายที่ใชในการ

สกัด ปริมาณของบีตาเลนที่สกัดไดยังขึ้นอยูกับปจจัย

ตางๆ เชน อัตราสวนของวัตถุดิบตอตัวทําละลายที่ใช

สกัด เวลาในการสกัด วิธีที่ใชสกัดและวิธีการปฏิบัติ

เบื้องตนในการสกัด เปนตน Pourrat et al. (1988) 

นําสารสกัดจากบีทรูทมาหมักในสภาวะที่มีออกซิเจน

ดวยเ ช้ือ Aspergillus niger และ Saccharomyces 

cerevisiae เพื่อลดปริมาณนํ้าตาลอิสระ ซ่ึงทําใหบีตา

ไซยานินที่สกัดไดมีปริมาณเพิ่มขึ้น Delgado-Vargas 

et al. (2000) รายงานวา การใหความรอนเบื้องตนแก

สารสกัดจากพืชที่ 70 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที กอน

นํามาสกัด ลดการสลายตัวของบีตาเลนจากกิจกรรม

ของเอนไซมบีตา-กลูโคซิเดส เปอรออกซิเดส และพอ

ลิฟนอลออกซิเดสในเน้ือเยื่อพืช แมวาอาจทําใหบีตาเลน

บางสวนถูกทําลายไปจากความรอน นอกจากน้ี มี

งานวิจัยที่ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดบีตาเลน

จากพืชโดยใชสนามไฟฟาแรงสูงแบบเปนจังหวะ 

(pulsed electric field) (Fincan et al., 2004) การ

ใชอัลตราซาวดรวมกับความรอนที่ 45 องศาเซลเซียส 

(Guesmi et al., 2012) หรือการฉายรังสีแกมมากอน

การสกัด (Nayak et al., 2006) ซ่ึงทั้งสามวิธีน้ีมีผลเพิ่ม

ขนาดและจํานวนของรูพรุนในช้ันเซลลเมมเบรนของพืช 

จึงสามารถเพิ่มความสามารถการซึมผานของตัวทํา

ละลายเขาไปยังภายในเซลลพืชได และทําใหบีตาเลน

สกัดออกมาไดดีขึ้น (Azeredo, 2009) 

 

การทําใหบริสุทธิ ์และการแยกองคประกอบ 

เม่ือสกัดบีตาเลนออกจากวัตถุดิบแลว สาร

สกัดหยาบที่ได นํามาทําการแยกใหไดบีตาเลน และทํา

ใหบริสุทธ์ิเพื่อกําจัดส่ิงรบกวนอ่ืน จากน้ันนําบีตาเลนที่

แยกไดไปวิเคราะหเอกลักษณหรือศึกษาโครงสราง

ตอไป อยางไร ก็ตาม ถาสารอ่ืน ๆ ที่ปนเปอนใน

สารละลายไมไดมีผลรบกวนการวิเคราะห ขั้นตอนการ

ทําใหบริสุทธ์ิก็ไมจําเปนแตอยางใด 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางการสกัดบีตาเลนจากพืชชนิดตาง ๆ และการทําใหบริสุทธ์ิ 
ตัวสกัด การทําใหบริสทุธ์ิ ชนดิพชื อางอิง 

50% MeOH  Sephadex LH-20 Phytolacca americana L.  Schliemann et al., 1996 

นํ้า 80องศาเซลเซียส 5 นาท ี Sephadex G-25 และ 

G-50 

Amaranthus species Cai et al., 1998 

80% MeOH ที่มี 50 mM แอสคอรเบต - Beta vulgaris L.  

Schlumbergera x buckleyi  

Schliemann et al., 1999 

Kobayashi et al., 2000 

80% MeOH Sephadex LH-20-100 Amaranthus species Cai et al., 2001 

นํ้า และเติม 96% EtOH  

ลงในนํ้าสกัด 2:1  

C18- RP cartridge Hylocereus polyrhizus  Stintzing et al. 2002 

นํ้า 100% EtOH และ 60% EtOH  - Opuntia ficus-indica L. Fernandez-López et al., 

2002 

96% EtOH ตอนํ้าสกัด 2:1 Amberlite XAD-16HP 

resin 

Opuntia ficus-indica 

Hylocereus polyrhizus 

Moßhammer et al., 2005 

10 mM ฟอสเฟตบฟัเฟอร (pH 6)  

ที่มี 10 mM แอสคอรบิก 

- Portulaca grandiflora 

Lampranthus productus 

Gandia-Herrero et al., 

2005 

80% MeOH DEAE-Sephadex A25 

C18 cartridge 

Hylocereus species 

 

Wybraniec et al., 2007 

นํ้าที่มี 0.2% ซิตริก/0.15% แอสคอรบกิ 

หรือ 20% EtOH ที่มี 0.5% แอสคอรบิก 

- Beta vulgaris  Sturzoiu et al., 2011 

50% MeOH C18 cartridge Myrtillocactus geometrizans  Herrera-Hernández et al., 

2011 

70% MeOH รวมกับการโซนิเคท 5 

นาท ี

- Opuntia macrorhiza Moussa-Ayoub et al. 2011 

70% อะซีโตน ตามดวยคลอโรฟอรม C18 cartridge Opuntia joconostle Osorio-Esquivel et al., 

2011 

นํ้าที่มี 1% HCl และใชอัลตราซาวด  

ที่ 45องศาเซลเซียส 

- Opuntia ficus-indicas Guesmi et al., 2012 

50% EtOH - Beta vulgaris Ravichandran et al., 2013 

80% MeOH Sephadex LH-20 Amaranthus tricolor L. Biswas et al., 2013 

หมายเหตุ: MeOH = เมทานอล; EtOH = เอทานอล 
 

การทําใหบริสุทธ์ิดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ

แ บ บ แ ล ก เ ป ล่ี ย น ป ร ะ จุ  ( ion-exchange 

chromatography) นิยมใชคูกันกับเทคนิคเจลฟลเตร-

ชันโครมาโทกราฟ (gel filtration chromatography) 

โดยการผานสารละลายตัวอยางไปบนคอลัมนที่บรรจุตัว

แลกเปล่ียนประจุหรืออาจเติมเรซินลงไปในสารสกัดที่

ตองการทําใหบริสุทธ์ิโดยตรง (Delgado-Vargas et 

al., 2000) ชนิดของเรซินทางการคาที่เปนนิยม เชน 

Dowex 50W-X2, Dowex 1X8, DEAE-Sephadex 

A25 ซ่ึงบีตาเลนดูดซับกับเรซิน สารกลุมอ่ืนที่ ไม

ตองการจะไหลผานออกไปจากคอลัมนพรอมกับ

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1% หรือกรดฟอรมิก 

(Strack et al., 2003) จากน้ันชะเอาบีตาเลนออกดวย

นํ้า สารละลายที่แยกไดนํามาผานคอลัมนโครมาโท- 
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กราฟที่มีเจลดูดซับชนิดตาง ๆ เชน พอลิเอไมด พอลิไว-

นิลไพโรลิโดน เจลชนิดเซฟาเดกซ G-25 หรือ G-50 

และใชนํ้าที่ปรับคา พีเอชใหได 5-6 ดวยกรดฟอรมิก

เปนตัวชะ (Cai et al., 1998) หรือใชเจลชนิดเซฟา-

เดกซ LH-20 ที่มีการปรับสภาพดวยนํ้าบริสุทธ์ิ โดยมี 

100% เมทานอล เปนตัวชะแยกเอาสารประกอบ 

ฟนอลิก ออกจากสารสกัด จากน้ันชะแยกเอาบีตาเลน

ออกมาดวยนํ้า (Herbatch et al., 2006) 

การทําใหบริสุทธ์ิและแยกองคประกอบของ 

บีตาเลนดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟฟ อาจใช

คอลัมนหรือตลับ (cartridge) ขนาดเล็กที่บรรจุตัวดูด

ซับของแข็งไวภายใน ซ่ึงนิยมใชซิลิกา C18 ชนิดรีเวอรส

เฟส (reversed phase) ที่มีขนาดอนุภาค 10 ไมครอน 

โดยควรปรับสภาพคอลัมนดวย 100% เมทานอล ตาม

ดวยนํ้าที่มีคาพีเอช 3 สําหรับสารสกัดตัวอยางที่นํามา

แยกตองปรับสภาพใหเปนกรด (pH = 3) ดวยกรด

ไฮโดรคลอริก 0.1 N หรือกรดไตรฟลูออโรแอซีติก ซ่ึง

เม่ือนําไปแยกผานคอลัมน บีตาเลนถูกดูดจับกับตัวดูด

ซับ ในขณะที่องคประกอบอ่ืนๆ ที่ไมเปนที่ตองการจะ

ถูกชะออกจากคอลัมนไปพรอมกับตัวชะที่เปนนํ้าที่มีคา

พีเอช 3 จากน้ันชะแยกเอาบีตาเลนออก โดยถา

ตองการบีตาเลนกลุมบีตาไซยานินใหใชเมทานอลหรือ

เอทานอลผสมกับนํ้าที่มีสภาพเปนกรด (pH = 2 ถึง 3) 

ในอัตราสวน 95 ตอ 5 เปนตัวชะและถาตองการแยก

เอากลุมบีตาแซนทินใหชะดวย 100% เมทานอล 

(Stintzing et al., 2002; Wybraniec et al., 2007) 

ทินเลเยอร โครมาโทกราฟ (Thin Layer 

Chromatography; TLC)  เป น วิ ธี ห น่ึ งที่ ใ ช แยก

องคประกอบแตละชนิดของบีตาเลนได แมวาไมเปนที่

นิยมนัก เพราะมีคา Rf ต่ําและใชเวลานาน อยางไรก็

ตาม Bilyk (1981) ศึกษาการแยกบีตาเลนจากบีทรูท

บนแผน TLC ชนิดเซลลูโลส โดยไดแยกบีตาเลนครั้งที่ 

1 และ 2 ดวยสารละลายผสมของไอโซโพรพานอล- 

เอทานอล-นํ้า-แอซีติกในอัตราสวน 55:20:20:5 (v/v) 

และ 30:35:30:5 (v/v) ตามลําดับ ซ่ึงการเติมกรดผสม

ลงไปในเฟสเคล่ือนที่ดวยทําใหการเคล่ือนที่ของบีตา- 

ไซยานินเกิดไดดีขึ้น สวนการแยกบีตาแซนทินเกิดขึ้นได

ดีเ ม่ือใชแผน TLC ชนิด diethylaminoethyl 

cellulose และใชสารละลายผสมของไอโซโพรพานอล-

นํ้า-แอซีติก ในอัตราสวน  72:22:6 (v/v) เปน เฟส

เคล่ือนที่ (Strack et al., 1993) 

 

การวิเคราะหบีตาเลน 

วิธีและเครื่องมือที่ใชวิเคราะหบีตาเลน มีทั้ง

วิธีการทางสเปกโทรสโกป (spectroscopy) โครมาโท-

กราฟของเหลวสมรรถนะสูง (high performance 

liquid chromatography; HPLC) แมสสเปกโทรเมตรี 

(mass spectrometry; MS) และนิวเคลียรแมก-

เนติกเรโซแนนซ (nuclear magnetic resonance; 

NMR) (Cai et al., 2005; Azeredo, 2009) 

การวิเคราะหบีตาเลนโดยใชวิธสีเปกโทรสโกป 

ปจจุบันวิธีทางสเปกโทรสโกป เปนวิธีการวัด

ปริมาณบีตาเลนที่ ไดรับความนิยมมาก และเปน

ทางเลือกหน่ึงเม่ือไมมีเครื่อง HPLC หลักการของ

เทคนิคน้ี คือ การนําสารสกัดไปวัดคาการดูดกลืนแสง 

(absorbance) ที่ความยาวคล่ืนในชวงวิสิเบิล ซ่ึงบีตา-

ไซยานินและบีตาแซนทินดูดกลืนแสงไดสูงสุดที่ความ

ยาวคล่ืนแตกตางกัน คือ 540 และ 480 nm ตามลําดับ 

คาในชวงดังกลาวมีความใกลเคียงกับแอนโทไซยานินที่

สามารถดูดกลืนไดในชวง 490-550 nm แตโดยทั่วไป

แอนโทไซยานินและบีตาเลน ไมเกิดขึ้นดวยกันใน

ธรรมชาติ คาการดูดกลืนแสงที่ไดนําไปคํานวณตาม 

Beer-Lambert’s Law และรายงานความเขมขนของ

บีตาไซยานินและบีตาแซนทิน หรืออาจรายงานเปน

ปริมาณบีตาเลนทั้งหมด (total betalain content) 
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ซ่ึงคํานวณจากผลรวมของปริมาณบีตาไซยานินและ 

บีตาแซนทิน 

Nilsson (1970) พัฒนาวิธีการ วิเคราะห

ปริมาณบีตาเลนในสารสกัดจากบีทรูท เริ่มจากการนํา

สารสกัดไปเจือจางดวยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร

ความเขมขน 0.05 M (pH = 6.5) แลววัดคาการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 538 nm สําหรับการ

วิเคราะหบีตาไซยานิน ที่ความยาวคล่ืน 476 nm 

สําหรับการวิเคราะหบีตาแซนทิน และที่ความยาวคล่ืน 

600 nm เพื่อนําไปหักลบคาความขุนของสารปนเปอน 

ซ่ึงทําใหผลที่ ได มีความถูกตองและแมนยํามากขึ้น  

ขอควรระวังคือ การเจือจางตัวอยางดวยสารละลาย

บัฟเฟอร ควรใหมีระดับความเขมขนที่เหมาะสม (เชน 

คาการดูดกลืนแสงที่  538 nm ควรมีคาระหวาง  

0.4–0.5) เม่ือไดคาทั้งหมด นําไปคํานวณคาการดูดกลืน

แสงที่แกไขแลว (corrected absorbance) ดังน้ี 

x = 1.095 (a-c) 

z = a-x 

y = b-z-x/3.1 

เม่ือ a = คาการดูดกลืนของตัวอยางที่อานได

จากสเปกโทรมิเตอรที่ 538 nm; b = คาการดูดกลืน

ของตัวอยางอานไดจากสเปกโทรมิเตอรที่ 476 nm;  

c = คาการดูดกลืนของตัวอยางอานไดจากสเปกโทร-

มิเตอรที่ 600 nm; x = คาการดูดกลืนแสงที่แกไขแลว

ของบีตาไซยานินในรูปบีตานิน; y = คาการดูดกลืนแสง

ที่แกไขแลวของบีตาแซนทินในรูปวัลกาแซนทิน I และ 

z = คาการดูดกลืนแสงที่คํานวณไดของสารปนเปอน 

จากน้ันนําไปคํานวณปริมาณบีตาไซยานิน

หรือบีตาแซนทิน ตามสมการดานลางน้ี 

concentration (mg/100 ml) = 
A × DF × 1,000

A1%× l
 

โดย A คือ คาการดูดกลืนแสงที่แกไขแลว (คา 

x หรือ y); DF คือ dilution factor (เชน ถาใชตัวอยาง 

0.5 ml เจือจางดวยตัวทําละลายจนมีปริมาตรเปน 3 

ml ใชคา DF เทากับ 6); A1% คือ คาแอบซอบติวิตี้ 

(absorptivity value) ซ่ึงเปนสมบัติจําเพาะของสารที่

ดูดกลืนและวัดที่ความยาวคล่ืนคาหน่ึง โดยของบีตา- 

ไซยานินในรูปบีตานินที่ 538 nm มีคา 1,120 และของ

บีตาแซนทิน ในรูปวัลกาแซนทินที่ 476 nm มีคา 750; 

l คือ ความกวางของคิวเวตต มักมีคาเปน 1 cm และ 

concentration คือ ความเขมขนของบีตาไซยานินใน

รูปบีตานินหรือบีตาแซนทินในรูปวัลกาแซนทิน 

วิธีการของ Nilsson ขางตนน้ีไดถูกนํามาใช

อยางกวางขวาง เน่ืองจากไมจําเปนตองมีขั้นตอนการ

แยกบีตาไซยานินและบีตาแซนทินออกจากกัน ตอมามี

รายงานคาแอบซอบติวิตี้ของบีตาไซยานินและบีตา-

แซนทินชนิดอ่ืน ๆ จากแหลงอางอิงตาง ๆ สรุปไดดัง

ตารางที่ 2 นอกจากน้ี Schwartz and von Elbe 

(1980) พัฒนาวิธีการวิเคราะหปริมาณบีตาเลนให

ถูกตองยิ่ งขึ้น โดยการใชคาโมลารแอบซอบติ วิตี้ 

(molar absorptivity) ของบีตาไซยานินหรือบีตา- 

แซนทินชนิดที่พบมากในพืชชนิดนั ้น  ๆ  แทนค า 

แอบซอบติวิตี้ และใชสูตรคํานวณบีตาไซยานินหรือ

บีตาแซน-ทิน ดังน้ี 

concentration (mg/l) = 
A × DF × MW × 1,000

ε × 1
 

โดย MW คือ มวลโมเลกุลของบีตาไซยานิน

หรือบีตาแซนทิน (ตารางที่ 2) และ ε คือ คาโมลาร

แอบซอบติวิตี้ หรือคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสง

จําเพาะ (molar extinction coefficient) 

การวิเคราะหบีตาเลนโดยใชโครมาโทกราฟของเหลว

สมรรถนะสูง 

การวิเคราะหชนิดและปริมาณของบีตาเลนที่

เปนองคประกอบของพืช นิยมใชเทคนิค HPLC ซ่ึง 

Delgado-Vargas et al. (2000) ไดรายงานความ

ใกลเคียงกันของปริมาณบีตาเลนเม่ือวิเคราะหดวย
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เครื่อง HPLC และแคพพิลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส แต

ปริมาณบีตาเลนที่วัดจากเครื่อง HPLC อาจมีความ

แตกต างมากจากคาที่ วิ เ คราะหด วย วิธีการทาง 

สเปกโทรสโกป 

คอลัมนที่ นิยมใช ในการวิเคราะห  ไดแก 

คอลัมน C8 และ C18 ที่อนุภาคบรรจุเปนซิลิกาขนาด 

3-10 ไมครอน ตัวทําละลายที่พาสารเขาไปในคอลัมนมี

หลายชนิด  เชน นํ้า  เมทานอล แอซีโตไนไตรท 

(acetonitrile) ทั้งน้ีอาจเติมกรดบางชนิดลงไปดวย 

โดยนิยมแยกแบบเกรเดียน ตัวตรวจวัดสัญญาณที่นิยม

ใช ไดแก Diode array ที่ความยาวคล่ืน 535-540 nm 

สําหรับบีตาไซยานิน และ 475-484 nm สําหรับบีตา-

แซนทิน แสดงในตารางที่ 3 ทั้งน้ีเทคนิค reversed 

phase-HPLC ใชแยกองคประกอบของบีตาเลนตาม

ความมีขั้วจากมากไปนอย ซ่ึงโดยทั่วไปบีตาแซนทินถูก

ออกมากอนบีตาไซยานิน (Fernandez-Lopez et al., 

2002) และยังแยกตามสเตอริโอเคมี ซ่ึง Pourrat et 

al. (1988) รายงานการเคล่ือนที่ของบีตาไซยานินของ

สารสกัดบีทรูทที่ผานการหมักตามลําดับดังน้ี บีตานิน 

(betanin) ไอโซบีตานิน (isobetanin) บีตานิดิน 

(betanidin) ไอโซบีตานิดิน ( isobetanidin) และ 

พรีบีตานิน (prebetanin; betanin-6-O-sulphate) 

สอดคลองกับ Ravichandran et al. (2013) สวนบีตา-

แซนทินมีลําดับการเคล่ือนที่เปนวัลกาแซนทิน I และ II 

(vulgaxanthin I and II) 

 

ตารางท่ี 2 คาแอบซอบติวิตี้ โมลารแอบซอบติวิตี้และมวลโมเลกุลของบีตาเลนชนิดตาง ๆ 

ชนดิบตีาเลน A1% 
ε 

(l/mol cm) 

มวลโมเลกลุ 

(g/mol) 
ความยาวคลืน่ (nm) อางอิง 

บีตาไซยานนิ 1120 - - 535 Fernandez-Lopez and Almela, 2001 

 - 65,000 - 536 Gandia-Herrero et al., 2005 

บีตานิน - 60,000 550 538 Stintzing et al., 2003 

 1120 61,600 550 536 Cai et al., 2005 

กอมฟรีนิน I 920 50,600 550 540 Cai et al., 2005 

อะมารานทีน 779 56,600 726.6 536 Cai et al., 2005 

บีตาแซนทนิ - 48,000  480 Gandia-Herrero et al., 2005 

 650 - - 480 Fernandez-Lopez and Almela, 2001 

อินดิคาแซนทิน - 48,000 308 480 Stintzing et al., 2003 

วัลกาแซนทิน 750 - - 476 Von Elbe, 2005 
 

ในการวิเคราะหวาบีตาไซยานินชนิดน้ันเปน

ชนิดใด อาจใชเทคนิคการยอยดวยกรด (acid 

hydrolysis) เ อ น ไ ซ ม  ( enzyme-catalyzed 

hydrolysis) และดาง (alkaline hydrolysis) การ

ยอยดวยกรด ทําไดโดยเติม 2 N HCl ลงไปในสารสกัด

รวมกับใหความรอนในอางนํ้าเดือด (100 องศา

เซลเซียส) นาน 1 ช่ัวโมง (Wybraniec et al., 2007) 

ถายอยดวยกรดแก กรดแกสามารถตัดพันธะไกลโคซิดิก

ในโมเลกุลของบีตานินไดโมเลกุลของนํ้าตาลและสาร

ผสมของบีตานิดินที่เปนอะไกลโคนและไอโซบีตานิดิน

ที่เปนอิพิเมอรของบีตานิดิน ถาใชกรดออนทําใหได 

บีตานิดินชนิดเดียว และถามีระยะเวลาในระหวางการ

ยอยดวยกรดนาน ทําใหเกิดการแตกตัวของบีตานินไป

เปนกรดบีตาลามิกและ cyclo-DOPA 5-O-glycoside 

(Delgado-Vargas et al., 2000) สําหรับการยอยดวย

เอนไซม ทําไดโดยเติมเอนไซมบีตา-กลูคูโรนิเดส (-
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glucuronidase) ที่พีเอช 5 ลงไปในสารสกัดและบมที่ 

37องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 นาที ซ่ึงทําใหบีตา- 

ไซยานินแตกตัวอยูในรูปอะไกลโคน ดังผลการศึกษา

ของ Cai et al. (1998) ที่รายงานลําดับการเคล่ือนที่

ของสารสกัดจากผักโขมที่ผานการยอยดวยเอนไซม 

เปนอะมารานทีน ไอโซอะมารานทีน บีตานิดิน และ 

ไอโซบีตานิดิน 

 

ตารางท่ี 3 ตัวอยางสภาวะการวิเคราะหบีตาเลนดวยเทคนิค HPLC-Diode array 
ชนิดคอลัมน เฟสเคล่ือนท่ี ความยาวคล่ืน (nm) ชนิดพืช อางอิง 

Nucleosil C18  

(2504 mm, 5 m) 

A: 1.5% ortho-phosphoric acid ในน้ํา; 

B: 80% ACN 

475 (บีตาแซนทิน)  

540 (บีตาไซยานิน) 

Beta vulgaris L. Schliemann et al., 1999 

Nucleosil C18  

(2504 mm, 5 m) 

A: 1.5% phosphoric acid; 

B: ACN  

475, 540 Schlumbergera x 

buckleyi  

Kobayashi et al., 2000 

Kromasil 100 C-18 

(2504.6 mm,5 m) 

A: 1% acetic acid ในน้ํา; 

B: 1% ACN ในน้ํา 

484 (อินดิกาแซน

ทิน); 535 (บีตานิน) 

Opuntia ficus-indica Fernandez-Lopez and 

Almela, 2001 

Nucleosil 100 C18  

(2504 mm, 5 m) 

A: 1.5% phosphoric acid; 

B: 1.5% phosphoric acid, 20% acetic 

acid, 25% ACN ในน้ํา 

540 

(บีตาไซยานิน) 

Amaranthus species  Cai et al., 2001, 2005 

 

Atlantis dC18 (250  4.6 

mm, 5 m) 

A: 175 mM acetic acid ในน้ํา; 

B: 175 mM acetic acid ใน ACN 

470 

(บีตาแซนทิน)  

Opuntia ficus-indica 

L. 

Fernandez-López et al., 

2002 

LUNA C18-RP 

(2503 mm, 5 m) 

A: 0.2% formic acid ในน้ํา; 

B: 80% ACN ในน้ํา 

475 (บีตาแซนทิน)  

538 (บีตาไซยานิน) 

Hylocereus 

polyrhizus 

Stintzing et al., 2002, 

2003 

LUNA C18-RP 

(2503 mm, 5 m) 

A: 0.2% TFA + 10% formic acid (65:35 

v/v); 

B: ACN + 10% formic acid (80:20 v/v) 

470 (บีตาแซนทิน)  

538 (บีตาไซยานิน) 

 

Opuntia ficus-indica 

L. 

 

Stintzing et al., 2003 

Kromasil 100 C-18  

(2504.6 mm, 5m) 

A: น้ํา+0.05% TFA; B: ACN + 0.05% 

TFA 

 Portulaca 

grandiflora 

Gandia-Herrero et al., 

2005 

LUNA C18-RP 

(2503 mm, 5 m) 

A: 5% formic acid; 

B: ACN 

538 (บีตาไซยานิน) Hylocereus 

polyrhizus  

Herbach et al., 2006 

Synergi Hydro-RP  

(2503 mm, 4 m) 

A: ACN; 

B: 2% formic acid ในน้ํา 

538 Hylocereus spp. Wybraniec et al., 2007 

Symmetry C18 (150 

4.6 mm, 3.5 m) 

A: 0.2% formic acid ในน้ํา; 

B: 80% ACN 

538 (บีตาไซยานิน) 

475 (บีตาแซนทิน) 

Opuntia joconostle  Osorio-Esquivel et al., 

2011 

Fluofix IEW 425 (250  

4.6 mm, 5 m) 

A: น้ํา+acetic acid+ACN (98.5:0.5:1.0 

v/v/v); 

B: ACN  

535 (บีตาไซยานิน) Opuntia macrorhiza Moussa-Ayoub et al. 

2011 

Kromasil C8 (150  4.6 

mm, 5 m) 

A: น้ํา+0.05% TFA; 

B: MeOH+0.05% TFA 

538 (บีตานิน) 

475 (อินดิกาแซนทิน)  

Opuntia ficus-

indicas 

Guesmi et al., 2012 

Lichrocart RP-18 

(2504 mm, 5 m) 

A: 0.2% formic acid ในน้ํา; 

B: ACN 

476, 538  Beta vulgaris  Ravichandran et al., 

2013 

หมายเหตุ: ACN = แอซีโตไนไตรท; TFA = กรดไตรฟลูออโรแอซีติก 
 

การยอยดวยดาง ใชในการวิเคราะหอะซิ- 

เลตเทต บีตาไซยานิน โดยเติมโซเดียมไฮดรอกไซด

ความเขมขน 2 N ใน 50% เมทานอล ลงไปในสารสกัด 

ตั้งทิ้งไวภายใตสุญญากาศที่อุณหภูมิหองนาน 3 ช่ัวโมง 
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จากน้ันเติม 2 N HCl เพื่อปรับใหพีเอชได 2.8-3.5 กอน

ทําใหบริสุทธ์ิโดยผานคอลัมนที่มีเจลดูดซับ แลวนําไป

วิเคราะหโดยใชเครื่อง HPLC (Cai et al., 2001) สวน

ดางทําใหโมเลกุลของบีตานิดินแตกตัวออกไปเหลือ

โครงสรางที่ เ ปนคารบอน ถ าใชด า งอ อน ทํา ให 

บีตานินบางสวนเ กิดอิพิ เมอไรเซช่ันตรงตําแหนง

คารบอนที่ 15 ไดสารผสมที่มีอัตราสวนของบีตานินและ

ไอโซบีตานินเปน 3 ตอ 2 หรือถามีไอโซบีตานินเปนสาร

ตั้งตนไดสารผสมที่ มีบีตานินและไอโซบีตานินใน

อัตราสวน 2 ตอ 3 สําหรับกรดที่แยกจากบีตานิดินใน

การยอยดวยดาง สามารถนําไปวิเคราะหหาชนิดไดดวย

เครื่อง HPLC (Delgado-Vargas et al., 2000) 

การวิเคราะหบีตาแซนทิน มีวิธีคลายกับการ

วิเคราะหกรดอะมิโน การใชกรดไฮโดรคลอริก 1 N 

หรือ แอมโมเนีย 0.6 N ทําใหบีตาแซนทินแตกตัวเปน

กรดบีตาลามิกและกรดอะมิโนอิสระ (Piatelli, 1981) 

ในทางตรงกันขาม การสังเคราะหบีตาแซนทิน สามารถ

เกิดขึ้นไดจากการทําปฏิกิริยาของบีตานินในสารละลาย

แอมโมเนียในสภาวะที่มีกรดอะมิโนจํานวนมากเกินพอ 

เชน การผสมบีตานินในสารละลายแอมโมเนีย 0.6 N ที่

มีกรดกลูตามิก 10 M ทําใหเกิดวัลกาแซนทิน II ขึ้นได 

(Trezzini and Zrÿd, 1991) 

การเช่ือมตอเครื่องโครมาโทกราฟของเหลว 

(LC) กับเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร (MS) ชวยวิเคราะห

ชนิดและโครงสรางของบีตาเลนโดยการตรวจสอบมวล

โมเลกุล (Strack et al., 2003) โดย Kobayashi et al. 

(2000) ใช LC-MS วิเคราะหชนิดบีตาเลนในกลีบดอก

แคคตัส Cai et al. (2005) และ Biswas et al. (2013) 

ใชวิเคราะหชนิดบีตาเลนในพืชสกุล Amaranthaceae 

สวน Stintzing et al. (2002) และ Osorio-Esquivel 

et al. (2011) ใช วิเคราะหชนิดบีตาไซยานินใน 

Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose 

และ Opuntia joconostle ตามลําดับ 

บทสรุป 

บีตาเลนเปนรงควัตถุที่พบในพืช อันดับ 

Caryophyllales โดยเปนอนุพันธอิมโมเนียมของกรด

บีตาลามิก บีตาเลนแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

บีตาไซยานินที่ใหสีแดงถึงมวง และบีตาแซนทินที่ใหสี

เหลืองสม การสกัดบีตาเลน ทําไดดวยตัวทําละลาย 

เชน นํ้า สารละลายเมทานอล และเอทานอลความ

เขมขน 20-80% และทําใหสารสกัดบริสุทธ์ิดวยตัวดูด

ซับของแข็ง เทคนิคโครมาโทกราฟแบบแลกเปล่ียน

ประจุ และ/หรือแบบเจลฟลเตรชัน การวิเคราะห

ปริมาณบีตาเลนทั้งหมด นิยมใชเครื่องอัลตราไวโอเลต-

วิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร สวนการวิเคราะหโดยใชเครื่อง 

HPLC เปนการวิเคราะหหาชนิดและปริมาณของบีตา-

เลน 
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