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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจยันีเป็นการศกึษาการตรวจวดัเควอซติินทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้ขวัไฟฟ้ากราไฟต์ไส้ดินสอ (PGE) ทีดดั
แปรด้วยกราฟีนออกไซด์ (GO) เป็นขวัไฟฟ้าทํางาน  ขวัไฟฟ้า PGE/GO ได้ตรวจสอบคุณลกัษณะด้วยเทคนิค 
ไซคลิกโวลแทมเมตรี จากการศึกษาพบว่าขวัไฟฟ้าทีดดัแปรมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันทาง
เคมีไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีในสารละลายอิเล็กโตรไลต์อะซิเตตบฟัเฟอร์ (pH 6.0) โดยใช้เทคนิคสแควร์-เวฟโวลแทม 

เมตรี ในการตรวจวดัเควอซิตินในเชิงปริมาณพบช่วงของความสมัพนัธ์ทีเป็นเส้นตรงของการตรวจวดั 3 ช่วง คือ 
0.060-0.27 μM  1-10 M และ 100-900 μM ขีดตําสดุของการตรวจวดัทีอยู่ที 0.0361 μM นอกจากนียงัสามารถ
นําไปประยกุต์ตรวจวดัเควอซิตินในนําผลไม้ 3 ชนิด คือนาํแอปเปิล  นาํองุ่น และนํากระเจียบ 

  
คาํสาํคัญ : เควอซิติน กราฟีนออกไซด์เคมีไฟฟ้า นาํผลไม้ 
 

Abstract 

 
 In this study, the electrochemical quercetin determination was investigated by using graphene 

oxide (GO) modified pencil graphite electrode (PGE) as the working electrode.  The GO/PGE was 



characterized by cyclic voltammetry. The results indicated that the modified electrode showed the 

excellent electrocatalytic ability to the oxidation of quercetin in acetate buffer solution (pH 6).  Square-

wave voltammetry was used for quantitative quercetin determination. The result showed three linearities 

as 0.060 - 0.27 μM, 1-10 μM, and 100-900 μM. The limit of PGE/GO detection was found to be 0.0361 

μM.  Furthermore, PGE/GO can be further applied for quercetin determination in the different varieties 

of juice (apple juice, grape juice, and roselle juice).  
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บทนํา 

เควอซิติน (Quercetin; 3,3 ,4 ,5,7-penta 

hydroxyl flavones) จดัเป็นสารพฤกษเคมีกลุม่ฟลาโว
นอยด์ทีพบได้ในธรรมชาติ ร่างกายคนเราไม่สามารถ
ผลิตขนึได้เอง พบเฉพาะในพืชสมุนไพรไทย ผกั และ
ผลไม้ เช่น หวัหอมแดง ผกัชี ใบแรดิช และถัว เป็นต้น  
เควอซิตินเป็นฟลาโวนอยด์โมเลกุลหนึงทีน่าสนใจ 
เนืองจากจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านการ
อกัเสบ ต้านการเกิดภมูิแพ้ ต้านเชือแบคทีเรีย และยงั
ช่วยลดความเสียงต่อการเป็นมะเร็ง  [ ] ปัจจุบัน
ผู้ บริโภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึน การ
รับประทานผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทยจึงเป็นทีนิยม 
ดงันนัคณะผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาการตรวจวดัเควอซิติน  

กราฟีนออกไซด์ (Graphene oxide; GO) 

ได้มาจากการสังเคราะห์กราฟีน GO เป็นโครงร่าง     
ตาขา่ยของอะตอมคาร์บอนแบบ 2 มิติ ทีลกัษณะคล้าย
กบักราฟีน  ซงึพนืทีทีมีการไฮบริดแบบ sp2 จะถกูแทรก
ด้วยฟังก์ชันของออกซิเจนจึงส่งผลให้ GO สามารถ
กระจายตวัในนําและตัวทําละลายอินทรีย์ได้จากการ
สนัด้วยระบบอลัตราโซนิก  อย่างไรก็ตาม การแตกของ

ผลกึ sp2 บนระนาบกราฟีนวสัดยุงัมีคณุสมบตัิของการ
นําไฟฟ้า สามารถเหนียวนําความร้อน สารเคมี และ
สามารถเป็นตวัเก็บไฟฟ้าได้ [2, 3] จากคณุสมบตัิการ
นําไฟฟ้าของวสัดกุราฟีนจึงมีกลุม่นกัวิจยัทางเคมีไฟฟ้า
นําวสัดไุปดดัแปรบนขวัไฟฟ้า โดยใช้เทคนิคแบบหยด 
(drop-casting) [4] และนํามาผสมทําเป็นขวัไฟฟ้า 
กราฟีนออกไซด์เพสท (GO paste electrode) [5, 6] 
นอกจากนีงานวิจัยทีได้ดดัแปรขวัไฟฟ้าโดยใช้เทคนิค
ทางเคมีไฟฟ้าโดยตรง [2, 3, 7, 8]  ผู้วิจยัคนแรกทีนํา
กราฟีนไปติดบนขวัไฟฟ้าด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าคือ 
Chen al et. [7] ได้ทําการตดัแปรขวัไฟฟ้าแกลสสิ
คาร์บอนด้วย GO ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี 
และนําไปตรวจวดัไฮโดรควิโนน และแคทคอล ดงันนัใน
งานวิจัยจึงนํา GO มาดดัแปรบนขวัไฟฟ้าต้นทุนตํา   
ของกราไฟต์จากไส้ดินสอมาเป็นขวัไฟฟ้าสําหรับการ
ตรวจวัดเควอซิติน และนําไปประยุกต์วิเคราะห์ใน
ตวัอยา่งจริงของนาํผลไม้  
 

วัสดุและวิธีการ 

วัสดุ อุปกรณ์และเครืองมือ: การตรวจวดั
ท า ง เ ค มี ไ ฟ ฟ้ า ด้ ว ย เ ค รื อ ง โ พ เ ทน ชิ โ อ ส แ ต ท 



(Potentiostat) CHI 1230A (CH Instruments, Inc., 

Austin, USA) ขัวไฟฟ้าทํางานแกลสสิคาร์บอน 
(glassy carbon electrode: GCE, เส้นผ่านศนูย์กลาง 
3 mm; CH Instruments, Inc., Austin, USA) และ
ขวัไฟฟ้าไส้ดินสอ (pencil graphite electrode: PGE, 

เส้นผ่านศนูย์กลาง 0.5 mm ยาว 6 mm ชนิด 2B, 

Staedtler, Germany) ขวัไฟฟ้าอ้างอิงซิลเวอร์/ซิลเวอร์
คลอไรด์ (3 M KCl) และขวัไฟฟ้าช่วยเป็นสแตนเลท
สตีล  

สารเคมี: เควอซิตินและโซเดียมฟอสเฟสได
เบสิกโดเดกคาไฮเดรท (Na2HPO4·12H2O) จากบริษัท 

Sigma โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบซิกไดไฮเดรท 

(NaH2PO4·2H2O) จากบริษัท  Fluka  เอธานอล 
(C2H5OH) และกรดอะซิติก (CH3COOH) จากบริษัท 
RCl labscan โซเดียมอะซิเตต (CH3COONa) จาก
บริษัท Ajax Finechem ผงกราไฟต์ (Graphite fine 

powder extra pure ผลิตจาก Merck  นําปราศจาก
ไอออน (DI water) ผลิตจากเครือง Ultrapure water 

(ยีห้อ: Adrona รุ่น: Crytal EX จากประเทศลตัเวีย)  

ตัวอย่างทีใช้ในงานวิจัยเป็นนําผลไม้พร้อมดืมนํา
แอปเปิล 100% 

การสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์  (GO): 

ประยกุต์จาก Hummers process [2] สรุปได้ดงันี นํา
ผงแกรไฟต์มาออกซิไดซ์ด้วยสารละลายของโซเดียมไน
เตรต กรดซลัฟิวริก โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ตาม
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และนําเพือล้างส่วนเกิน
ของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต และแมงกานีส
ออกไซด์ออก กรองสารแขวนลอยและล้างด้วยนํากลนั
จนกระทงัสารละลายเป็นกลาง จากนนันําตะกอนไป
อบในตู้อบทีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนกว่าจะ
แห้ง  

การดั ดแปร ขั ว ไฟ ฟ้า ไ ส้ ดิ นสอ : นํ า
สารละลายอิเล็กโตรไลต์ฟอตเฟสบฟัเฟอร์ 0.1 M (pH 

7) ใสล่งในเซลล์ปริมาตร 4 mL และ GO 0.02 g ใสล่ง
ในเซลล์ นําไปผสมให้ GO กระจายในบฟัเฟอร์ด้วย
เครืองอลัตราโซนิคเป็นเวลา 30 นาที นําไส้ดินสอใสใ่น
ดินสอกดทีทําจากโลหะทงัแท่ง กดไส้ดินสอให้ถึงฐาน
ของเซลล์แก้ว  นําสายไฟของขัวทํางานมาต่อกับ
ขวัไฟฟ้าดินสอ ให้ขวัไฟฟ้าอ้างอิงเป็นซิลเวอร์/ซิลเวอร์
คลอไรด์ และขวัไฟฟ้าช่วยเป็น Stainless steel จากนนั
เชือมต่อกับเครือง Electrochemical Analyzer ให้
ศกัย์ไฟฟ้าด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี ทําการตงั 
parameter เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี ดงันี อัตรา
การสแกน 0.05 V/s และช่วงศกัย์ไฟฟ้าสแกนระหว่าง  
-1.5 ถึง 0.8 V ในการตรึงกราฟีน  

การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า: การวิเคราะห์
ทางเคมีไฟฟ้าเป็นแบบระบบ 3 ขวัไฟฟ้า ตรวจวดัที
อณุหภมูิห้อง ขวัไฟฟ้าทํางานประกอบด้วยขวัไฟฟ้าไส้
ดินสอ และขวัไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอน โดย GCE ก่อนใช้
งานขดัด้วยผงอะลมูินาขนาด 0.05 μm จนเป็นเงา
คล้ายกระจก จากนนัล้างด้วย DI water และเอธานอล
ตามลําดบั การติดตงัเซลล์เคมีไฟฟ้าระบบ 3 ขวั ตาม
งานวิจยั Preechaworapun et al. [9] โดยขวัไฟฟ้าไส้
ดินสอเชือมตอ่ด้วยดินสอกดทีทําด้วยโลหะสามารถนํา
ไฟฟ้าได้ การตรวจวัดเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี 
ตรวจวดัทีอตัราการสแกน 0.1 V/s การตรวจวดัเพือหา
ปริมาณของเควอซิตินตรวจวัดด้วยเทคนิคสแควเวฟ 
โวลแทมเมตรี  

การตรวจวัดเควอซิตินในตัวอย่าง : เติม
สารละลายอะซิเตตบฟัเฟอร์ pH 6 ในเซลล์ของระบบ
ทางเคมีไฟฟ้าแบบ 3 ขวั ปริมาตร 2 mL จากนนัเติม
ตัวอย่างปริมาตร 300 μl ลงในเซลล์ และทําการ



ตรวจวดัด้วยเทคนิคสแควเวฟโวลแทมเมตรี และเทียบ
สัญญาณจากกราฟมาตรฐานเพือหาปริมาณความ
เข้มข้นของเควอซิตินในตวัอยา่งนําแอปเปิล 
 

ผลและการอภปิรายผล  

ในการวิจัยเป็นการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ 
เควอซิตินด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า โดยใช้ขวัไฟฟ้า
ทํางานเป็นขวัไฟฟ้าคาร์บอน 2 ชนิด เปรียบเทียบกัน
คือ GCE และ PGE ดงั Figure 1 จากการทดลอง
พบว่าเควอซิตินเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทีศกัย์ไฟฟ้า 

0.24 และ 0.25 V ความหนาแน่นของกระแสเท่ากับ 
0.73 และ 6.39 μA/mm2  ตามลําดบั จะเห็นได้ว่า
ศกัย์ไฟฟ้าของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของทงัสอง
ขวัไฟฟ้าไมต่า่งกนั เมือพิจารณาผลของความหนาแน่น
กระแสพบว่า PGE สงูกว่า GCE ถึง 8.75 เท่า ดงันนั 
PGE จึงใช้สําหรับงานวิจยัในครังนี ซึงตรงกบังานวิจยั
ของ Preechaworapun et al. [9] ทีทําการเปรียบเทียบ
ขวัไฟฟ้าทํางานระหว่าง GCE และ PGE สําหรับการ
ตรวจวดัโลหะหนกัพบวา่ขวัไฟฟ้าคาร์บอนจากไส้ดินสอ
ให้คา่ความหนาแนน่ของกระแสสงูกวา่ขวัไฟฟ้าแกลสสิ
คาร์บอน    

 

 

Figure 1. Cyclic voltammograms of 0 and 0.25 mM quercetin at GCE (A) and PGE (B) 

 

 

Figure 2. Cyclic voltammogram of GO modified 

PGE 5 cycles 

 

 ในการวิจัยเลือกทีจะดัดแปรขัวไฟฟ้าด้วย 
GO ทีแขวนลอยในสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ pH 

7.0 ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทเมตรี ได้ผลโวลแทม 
โมแกรมดงั Figure 2 พบว่าเมือจํานวนรอบเพิมขึน
ส่งผลให้ความสูงของกระแสออกซิเดชันทีศักย์ไฟฟ้า 



0.09 V เพิมขึนตามจํานวนรอบทีเพิมขึน และกระแส
รีดกัชันค่อยเพิมขึนทีศกัย์ไฟฟ้า -1.0 V นนัเป็นสิงที
แสดงให้เห็นว่ามีการติดของ GO บนขัวไฟฟ้า [7] 

หลังจากทําการดัดแปรขัวไฟฟ้า  นําไปตรวจวัด 
เควอซิตินทีความเข้มข้น 0.25 mM ได้ผลดงั Figure 3 

 

 

Figure 3. Cyclic voltammograms of quercetin at PGE (A) and PGE modified GO at 1 (B), 3 (C), and 5 

(D) cycles 

 

 

Figure 4. Graph show relative of number of cycle 

for modified PGE and current of quercetin 

 

จาก Figure 3 เป็นสัญญาณจากการ
ตรวจวดัเควอซิตินบนขวัไฟฟ้าไส้ดินสอทีมีการดดัแปร
ด้วย GO โดยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีช่วงของ
ศกัย์ไฟฟ้า -1.5 ถึง 0.8 V จํานวนรอบของการสแกน  
0, 1, 3, และ 5 รอบ ในสารละลายแขวนลอยของ GO 



จากไซคลิกโวลแทมโมแกรมพบว่าเมือเพิมจํานวนรอบ
ของการดดัแปรขวัไฟฟ้ามากขนึสง่ผลให้กระแสพืนหรือ
กระแสของอิเล็คโตรไลต์อะซิเตตบฟัเฟอร์เพิมขึนตาม
จํานวนรอบ เมือคํานวณค่าของความสงูกระแสเควอซิ
ตินหกัจากค่ากระแสพืนผลแสดงดงักราฟ Figure 4 

พบวา่เมือจํานวนรอบของการดดัแปรขวัไฟฟ้าด้วย GO 

เพิมขึนส่งผลให้ค่าความสงูของกระแสเควอซิตินทีหกั
ลบกระแสพืนเพิมขึนตามลําดบั แต่เนืองจากว่าความ
ชนัของกระแสจะสงูมากจากช่วงการดดัแปรที 0 ถึง 1 

รอบ ทีจํานวนรอบ 3 และ 5 รอบ พบว่าความสงูของ
กระแสไมไ่ด้เพิมขนึมากนกั ดงันนัในการวิจยัจึงเลอืกใช้
ที 1 รอบของ GO ในการดดัแปร PGE เพือช่วยลดเวลา
ในการดดัแปรขวัไฟฟ้า  

พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าด้วยเทคนิคสแควเวฟ
โวลแทมเมตรีของการตรวจวดัเควอซิตินใน 0.1 M อะซิ
เตตบฟัเฟอร์ (pH 4-7) ละลายใน 20% เอทานอล ที

อตัราการสแกน 0.1 V/s  บนขวัไฟฟ้าทีพฒันาขนึ ได้ผล
ดงั Figure 5 (A) พบว่าเมือสารละลายมี pH เพิมขึน 
พีคจะชิพไปทางลบเพิมทําให้ค่าของศักย์ไฟฟ้าลดลง
ด้วยอัตรา 70 mV pH 1 ซึงแสดงผลดัง  
Figure 5 (B) โดยแกน y อยู่ด้านขวามือของรูป แสดง
ให้เห็นว่าค่าความชนัเข้าใกล้ 58.5 mV pH 1  ชีให้เห็น
วา่ในสมการทางเคมีไฟฟ้าของการตรวจวดัเควอซิตินมี
จํานวนของอิเล็กตรอนและโปรตอนทีเกียวข้องใน
ปฏิกิริยาการส่งผ่านขัวไฟฟ้าเท่ากัน [10, 11] ดัง 
Figure 6 นอกจากนีผลความสมัพนัธ์ของความสูง
กระแสออกซิเดชนัของการตรวจวดัเควอซิติน (แกน y 

อยู่ด้านซ้ายมือ) กับค่า pH ของสารละลายอิเล็กโตร
ไลต์ดงั Figure 5 (B) พบว่ากระแสสงูสดุอยู่ที pH 6 ซึง
ตรงกับสภาวะของ Manokaran et al [11] และ 
Preechaworapun et al. [10] 

 

 

Figure 5. (A) Square-wave voltammograms of 0.25 mM quercetin in 0.1 M acetate buffer (pH 4-7) at 

PGE/GO. (B) Graphs show the relationship between the anodic potential (the right of y-axial)/ the 

current (the left of y-axial) with the pH of acetate buffer. 

 

 

 

 



 
Figure 6. Oxidation reaction of quercetin 

จากการศกึษาช่วงของความสมัพนัธ์ทีเป็นเส้นตรงของ
ขวัไฟฟ้า GO/PGE Figure 7 อยู่ในช่วง .10-0.26 μM  
1-10 M  และ 100-900 M ด้วยความไวในการ
ตรวจวัดเท่ากับ 52.22, 2.45 และ 0.01 μA/ M 

ตามลําดบั ขีดจํากัดตําสดุของการตรวจวดัเควอซิติน 
(LOD) อยู่ที 0.093 μM และขีดจํากัดตําสดุของการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณของเควอซิติน (LOQ) เท่ากับ 
0.31μM 

 

 

 

Figure 7.  Three linear ranges of quercetin determination in acetate buffer pH 6 using GO/PGE 
 

 

 

 

 

 



Table 1. Comparison of different electrodes for Quercetin determination 

 

 

Table 2. The recovery of quercetin determination in some juice (n = 3) 

 

Sample Quercetin in sample 

(μM) 

Added Value 

(μM) 

Found Value 

(μM) 

Recovery 

(%) 

RSD 

(%) 

Apple juice 62.66  1.35 26 89.53  1.35 103.35  5.20 5.0 

  52 114.21  2.55 99.12  4.91 4.9 

  77 137.52  2.50 99.12  4.91 3.3 

  103 167.93  4.24 102.20  4.12 4.0 

Grape juice 73.31  2.75 26 100.73  1.17 105.47  4.49 4.3 

  52 121.67  2.08 92.99  4.00 4.3 

  77 143.67  2.89 91.37  3.75 4.1 

  103 182.83  3.33 106.33  3.23 3.0 

Roselle juice 48.33  2.47 26 74.81  1.05 101.85  4.04 4.0 

  52 100.33  2.08 100.00  4.00 4.0 

  77 125.23  3.36 99.87  4.36 4.4 

  103 151.50  4.36 100.16  4.23 4.2 

Electrode material Linear range (μM) Sensitivity LOD  Ref. 

AuNPs/p-MWCNs/GCE 1.0×10-3 - 5.0×10-2  0.028 μA/nM 3.3 × 10-10M [12] 

(MWNTs + M3)/GCE 2.36-59  - - [13] 

PtNPs/PEDOT-MeOH/GCE 0.04-91  9.51 μA/μM  5.2 nM [14] 

p-AMT/PGEs 0.1 to 6 μg/mL 10.476 μA/(μg/mL) 2.2 μM [15] 

Nafion-MWCNT/GPE 0.01-0.91 mg/L 203.19 μA/(mg/L) - [16] 

E-GR/P- CD/GCE 0.005-20  1.74901 μA/μM 0.001 μM [17] 

Pt-PDA@SiO2/GCE 0.05 to 0.383  6.47μA/μM 16nM [11] 

GCE  0.5-412  

360-1,600  

6.62 μA mM-1 

2.77 μA mM-1 

0.2 μM [10] 

GR/GCE  0.006-10  

10-100  

0.333 μA/μM 

0.060 μA/μM 

3.6 nM [18] 

GO/PGE .10-0.26  

1-10  

100-900  

52.22 μA/μM 0.093 μM This 

study 



สาํหรับการวิเคราะห์เควอซิตินด้วย GO/PGE 

ได้ประยกุต์ตรวจวดัในตวัอย่างนําผลไม้ 100% พร้อม
ดืมแบบกล่องทีมีขายในร้านสะดวกซือทัวไป  ได้
ผลการวิจยัดงัแสดงใน Table 1 วิเคราะห์โดยเทคนิค
การเติมสารมาตรฐาน  (standard addition) 

คํานวณหาปริมาณเควอซิติน พบว่ามีปริมาณเควอซิ
ตินในนาํองุ่นมากทีสดุ รองลงมาคือนาํแอปเปิล และนํา
กระเจียบ มีปริมาณเควอซิติน 62.66, 73.31 และ 
48.33 ตามลาํดบั เมือมีการเติมสารมาตรฐานลงในนํา
ผลไม้ทงั 3 ชนิดทีความเข้มข้น 26,  52,  77 และ 103 

μM และทําการวิเคราะห์ด้วยขวัไฟฟ้าทีพฒันาขนึเพือ
หาร้อยละการคืนกลบัของสารมาตรฐานทีเติมพบว่าค่า
ร้อยละการคืนกลบัอยูใ่นช่วง 91.37-106.33  

 

สรุป 

 การตรวจวัด เควอ ซิติน โดยใ ช้ขัว ไฟฟ้า 

PGE/GO เป็นขวัไฟฟ้าทํางาน วิเคราะห์ด้วยใช้เทคนิค 
สแควร์-เวฟโวลแทมเมตรี มีช่วงของความสมัพนัธ์ทีเป็น
เส้นตรงอยูใ่นช่วง 0.10-0.27,  1-10 และ 100-900 μM 

ขีดจํากัดตําสุดของการตรวจวัดอยู่ที 0.093 μM และ
ปริมาณตําทีสุดทีสามารถวิเคราะห์ในได้เชิงปริมาณ
เท่ากับ 0.31 μM  ขัวไฟฟ้าทีประยุกต์ขึนยังสามารถ
ประยกุต์วิเคราะห์ในตวัอยา่งจริงของนาํผลไม้ได้ร้อยละ
การกลบัคืนอยู่ในช่วงทียอมรับได้ และมีความเทียงใน
การตรวจวดัเป็นอยา่งดีซงึ %RSD ไมเ่กิน 5% 
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