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บทคัดยอ
การคัดเลือกกลุมของแบคทีเรียเพื่อใชในเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย จําเปนตองคัดเลือกกลุมแบคทีเรียที่มี
ประสิทธิภาพในการถายโอนอิเล็กตรอนใหกับขั้วไฟฟาแอโนดและสามารถยอยสลายสารอินทรียไดดีอีกดวย การ
กระตุนดวยศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาที่แอโนดเปนวิธีที่สามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและการยอย
สลายสารอินทรียในดา นแอโนด ในงานวิจัยนี้ไดทําการเปรียบเทียบผลการกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟา
กระแสสลับและไฟฟากระแสตรง และผลของอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient broth (NB), phosphate buffer basal
medium (PBBM) และ fresh water medium (FWA) ที่ใชในระหวางการกระตุน ตอแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา
และกําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย จากการศึกษาพบวาคากระแสไฟฟามากที่สุดคือ 72.9 มิลลิแอมป/ตร.
ม. จากชุดที่ใช PBBM และไฟฟากระแสสลับ 5 มิลลิแอมป ในการกระตุน และกําลังไฟฟามากที่สุดคือ 13.4 มิลลิ
วัตต/ตร.ม. จากชุดที่ใช PBBM และไฟฟากระแสสลับ 10 มิลลิแอมป แรงดันไฟฟามากที่สุดคือ 719.0 มิลลิโวลต
จากชุดที่ใชอาหาร PBBM และไฟฟากระแสสลับกระตุน 5 มิลลิแอมป เมื่อนําไบโอฟลมที่ไดจากชุดที่ใช PBBM
และไฟฟากระแสสลับ 10 มิ ลลิแอมป มาคัด แยกจุ ลินทรี ย พบวามี Shewanella putrefaciens และ
Aeromonas hydrophila ซึ่งเปน Ferric reducing bacteria ที่มีประสิทธิภาพในการถายโอนอิเล็กตรอนใหกับ
ขั้วไฟฟา จากการศึกษาวิจัยนี้พบวากระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟานั้น ควรใชไฟฟากระแสสลับในการกระตุน โดย
ใชรวมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ PBBM และคาไฟฟากระแสสลับที่ใชกระตุนไมควรเกิน 10 มิลลิแอมป เพื่อใหไดกลุม
จุลินทรียที่มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับใชในการผลิตไฟฟาดวยเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
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ABSTRACT
Selection of consortium for microbial fuel cell (MFC) needs effective consortium that
can both utilize organic compound and directly transfer electron to anode. Poised potential and
current stimulation on anode could enhance electricity output and COD removal in anode of
MFC. The aim of this research was to study the effect of alternative current (AC) and direct
current (DC) and culture media (NB, PBBM and FWA) that use for anode stimulation on voltage,
current density and power density outputs of MFC. The result show that PBBM+AC stimulation
at 5 milli-ampere (mA) gave the highest current density and voltage at 72.9 mA/m2 and 719
milli-volt (mV) respectively. Moreover PBBM+AC stimulation at 10 mA gave the highest power
density at 13.4 milli-watt/m2. Ferric reducing bacteria such as Shewanella putrefaciens and
Aeromonas hydrophila were isolated from anode biofilm of PBBM+AC stimulation at 10 mA
indicating that effective directly electron transfer bacteria could be enriched by AC stimulation.
From this study, AC current stimulation on anode at 0-10 mA in PBBM medium can be used to
enrich the effective consortium on anode for use in MFC.
คําสําคัญ: เซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย การกระตุนดวยกระแสไฟฟา Ferric reducing bacteria
Keywords: Microbial fuel cell, Electric current stimulation, Ferric reducing bacteria

บทนํา
ป จ จุ บั น การวิ จั ย และพั ฒ นาเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง
จุลินทรีย (Microbial Fuel Cell; MFC) เพื่อนําไปใช
ในการบําบัดน้ําเสียไดรับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก
ซึ่ ง การทํ า งานของเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย น อกจาก
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย แล ว ยั ง สามารถ เปลี่ ย นน้ํ า เสี ย ให เ ป น
กระแสไฟฟา (Min and Logan, 2004) เซลลเชื้อเพลิง
จุ ลิ น ทรี ย นั้ น มี ห ลั ก การทํ า งานคล า ยคลึ ง กั บ เซลล
เชื้ อ เพลิ ง โดยทั่ ว ไป ที่ ป ระกอบด ว ยด า นแอโนด
(เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน) ดานแคโทด (เกิดปฏิกิริยา
รีดักชัน) และเยื่อเลือกผานโปรตอนที่กั้นระหวางดาน
แอโนด กั บ ด า นแคโทด ในเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย
จุ ลิ น ทรี ย ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด
ออกซิเดชัน จุลินทรียดานแอโนดจะทําหนาที่ยอยสลาย
สารอินทรีย โดยการใชสารอินทรียสําหรับกระบวนการ

เมตาบอลิซึมในเซลล และใชขั้วไฟฟาแอโนดเปนตัวรับ
อิเล็กตรอน สําหรับการหายใจของเซลลจุลินทรีย จะ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ระหว า งเซลล แ บคที เ รี ย กั บ
แอโนด ทําใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอน ผานจากดาน
แอโนดไปสูดานแคโทดที่มีตัวรับอิเล็กตรอนอยู เกิดเปน
กระแสไฟฟาไหลในวงจร (Lovley, 2006) ดังนั้นการ
ถายโอนอิเล็กตรอนจากเซลลจุลินทรียไปสูแอโนด จึง
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีผลตอกระแสไฟฟาที่ผลิตได
จากเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
จุ ลิ น ทรี ย ใ นกลุ ม ของ Ferric reducing
bacteria (FRB) เปนกลุมจุลินทรียที่มีการรายงานวา
สามารถถ า ยโอนอิ เ ล็ ก ตรอนให กั บ แอโนดได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เชน Shewanella putrefaciens (Kim
et al., 1999; 2002) โดยไปเกิดเปนไบโอฟลมอยูที่
แอโนด และถายโอนอิเล็กตรอนใหกับแอโนด ผานทาง

งานวิจัย
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ไซโตโครมที่ อ ยู บ นเยื่ อ หุ ม เซลล ข องแบคที เ รี ย ส ว น
Geobacter sulfurreducens (Reguera et al.,
2006) นอกจากจะสามารถถายโอนอิเล็กตรอนผานทาง
ไซโตโครม ยังสามารถถายโอนผานทาง pili (พิไล) ที่มี
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษคื อ สามารถนํ า ไฟฟ า ได (electrical
conductive pili) เป น ต น จากคุ ณ สมบั ติ ดั งกล า ว
นําไปสูการวิจัยเพื่อคัดเลือกและคนหาวิธีเพิ่มจํานวน
ประชากรของแบคทีเรียกลุมนี้
การใชเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย ในการบําบัด
น้ําเสียนั้น ควรใชกลุมจุลินทรียมากกวาการใชเชื้อเดี่ยว
เนื่องจาก FRB สามารถสงอิเล็กตรอนใหแอโนดไดดี
และไมมีความสามารถในการยอยน้ําตาลกลูโคสได แต
สามารถยอยไดเพียงสารอินทรียโมเลกุลเล็ก เชน อะซิ
เตท และแลกเตท ทําใหไมเหมาะสมที่จะนําไปยอยน้ํา
เสี ย ที่มี โ ครงสร า งของสารอิ น ทรี ย ที่ซั บ ซอ น (Logan,
2005) ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองหาวิธีที่จะคัดเลือก
กลุมของจุลินทรีย ที่มีความสามารถในการยอยสลาย
สารอินทรียไดดี และสามารถถายโอนอิเล็กตรอนใหกับ
แอโนดได มีรายงานการศึกษาการใชการกระตุนดวย
ศั ก ย ไ ฟฟ า และกระแสไฟฟ า ที่ แ อโนดที่ สามารถ
เหนี่ยวนําใหเกิดไบโอฟลมของแบคทีเรียในกลุม FRB ที่
ขั้วแอโนดและยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียไดอีกดวย Torres et al.
(2009) ไดแสดงใหเห็นวาการใชศักยไฟฟาคาตางๆ
สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดไบโอฟลมของกลุมแบคทีเรียที่
แอโนด และคาความตางศักยที่ตางกันทําใหไดกลุมของ
จุลินทรียที่ตางกัน นอกจากนั้นการใชความตางศักย
กระตุนที่แอโนดของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย กอนเริ่ม
การทํางานของระบบสามารถลด lag time ของระบบ
ได (Cho and Ellington, 2007; Wang et al., 2009)
และ Lin et al. (2013) ไดรายงานผลการใชศักยไฟฟา
กระแสตรงในการกระตุนแอโนด พบวาการกระตุนดวย
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ศั ก ย ไ ฟฟ า ทํ า ให ไ บโอฟ ล ม และการย อ ยสลา ย
สารอิ น ทรี ย ใ นน้ํ า เสี ย เกิ ด ขึ้ น ได ร วดเร็ ว กว า และมี
ประสิทธิภาพมากกวาชุดที่ไมไดรับการกระตุน
จากงานวิ จั ย ที่ ผ า นมา ยั ง ไม พ บรายงาน
การศึ ก ษาผลของกระแสไฟฟ า ต อ การคั ด เลื อ กกลุ ม
จุลินทรียที่จะนําไปใชในเซลลเชื้อเพลิง ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงมุงที่จะศึกษา ผลของการกระตุนตัวอยางตะกอน
ดินดวยกระแสไฟฟา โดยจะเปรียบเทียบผลของการใช
กระแสไฟฟ า สลั บ เที ย บกั บ กระแสตรงที่ มี ผ ลต อ การ
คัดเลือกกลุมจุลินทรีย และศึกษาชนิดของอาหารเลี้ยง
เชื้ อ ที่ ใ ช โดยเปรี ย บเที ย บค า แรงดั น วงจรเป ด
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลเชือ้ เพลิง

อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย
1. ตัวอยางที่ใชในการทดลอง
ดินตัวอยางเก็บจากระบบระบายน้ํา ลึกลงไป
จากพื้นถนน 2 เมตร บริเวณถนนหนาคณะอั กษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําตัวอยางเก็บไวที่
อุณหภูมิ 4 ºซ กอนนํามาทําการทดลอง
2. การกระตุนกลุมจุลินทรียบนขั้วไฟฟาแอโนดดวย
ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ
2.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ
ในงานวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่เหมาะสมสําหรับใชในการกระตุนดวยไฟฟา จึงศึกษา
ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 ชนิดไดแก nutrient broth
(NB) ซึ่งเปนอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไป กับ phosphate
buffer basal medium (PBBM) (Wang et al.,
2010) และ fresh water enrichment medium
(FWA) (Lovley and Philips, 1988) ที่เติม อะซิเตท
ความเชมขน 10 มิลลิโมลาร
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2.2 การเตรียมชุดการทดลอง
นําตัวอยางดิน 5 กรัม ใสในขวดแกวขนาด
250 มล. ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ เหลวแตละชนิด และ
ขั้วไฟฟา 2 ขั้ว โดยขั้วไฟฟาทําจากผาเคฟลาคารบอน
ขนาดกวาง 3 ซม. ยาว 3 ซม. ทําใหมีพื้นที่ขั้วไฟฟารวม
สองดานเปน 18 ตร.ซม.ติดกับสายทองแดง หลังจาก
นั้นเททับดวยผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวดวยน้ํามัน
พาราฟน ดังแสดงในรูปที่ 1 ในการกระตุนไดใชเครื่อง
จายกระแสคงที่ 2 ชนิด คือเครื่องจายกระแสตรงและ
เครื่องจายกระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ โดยปรับคา
กระแสไฟฟาที่จายใหกับขั้วแอโนดเปน 0, 5, 10 และ
15 มิลลิแอมป (rms) หรือ 0, 0.28, 0.56 และ 0.83
มิลลิแอมป (rms)/ตร.ซม. นําไปบมที่อุณหภูมิ 25 ºซ
เปนเวลา 60 วัน หลังจากนั้นนําขั้วแอโนด ไปใชเปน
ขั้วแอโนดของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียตอไป
เครื่องจายกระแสไฟฟาคงที่
-

ขั้วแคโทด

+

Research

กั้ น แยกด ว ยเยื่ อ เลื อ กผ า นโปรตอน (Neosepta®,
Japan) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.8 ซม. ดังแสดงใน
รูปที่ 2 ขั้วไฟฟาแอโนดและแคโทดตอเขากับโวลต
มิเตอร Pico ADC11 (pico® Technology, UK)
บั น ทึ ก ค า ในคอมพิ ว เตอร ด ว ยโปรแกรม PicoLog
Recorder โดยบันทึกคาทุกๆ 1 นาที บมที่อุณหภูมิ
25 ºซ
ด า นแอโนด ประกอบด ว ยสารละลาย
โซเดียมอะซิเตท ความเขมข น 10 มิลลิ โมลาร ใน
อาหารเลี้ยงเชื้อเหลว PBBM 100 มล. และใช
ขั้ว แอโนดที่ ได จ ากการกระตุ น ดว ยกระแสไฟฟ า เป น
ขั้วไฟฟาแอโนดของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
ดานแคโทด ประกอบดวยสารละลาย 1 มิลลิ
โมลาร K3Fe(CN)6 ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว PBBM 100
มล. ทําจากผาเคฟลาคารบอน ขนาดกวาง 3 ซม. ยาว
3 ซม. ยึดติดกับสายทองแดง เชนเดียวกับขั้วแอโนด

ขั้วแอโนด
กระแสไฟฟา
จุกสําลี
น้ํามันพาราฟน
อาหารเลี้ยงเชื้อ
ขั้วไฟฟา
ตัวอยางดิน

รูปที่ 1 สวนประกอบของชุดการทดลองการกระตุน
จุลินทรียดวยกระแสไฟฟา
3. ผลของการกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟา ตอ
การผลิตกระแสไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
3.1 เตรียมเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
งานวิจัยนี้ใชเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียชนิดหอง
คู ขนาด 100 มล. เทากันทั้งดานแอโนดและแคโทด

รูปที่ 2 แผนผังของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียที่ใชในการ
ทดลองนี้
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3.2 การจายไฟฟาใหกับตัวตานทาน
การวิเคราะหหากําลังไฟฟาสูงสุดของเซลล
เชื้อเพลิงจุลินทรีย ทําโดยตอตัวตานทานคาตางๆ (100,
51, 10, 5.1, 2 และ 1 กิโลโอหม) ตามลําดับ เขากับ
เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง จุ ลิ นทรี ย แ ล ว นํ า มาคํ า นวณห า
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาที่จายใหกับตัวตานทาน
ซึ่งกําลังไฟฟาจะมากที่สุดเมื่อความตานภายนอกที่มา
ตอกับวงจรมีคาเทากับความตานทานภายในของเซลล
เชื้อเพลิงจุลินทรีย (Logan, 2008)
3.3 การคํานวณหาคาตางๆ ทางไฟฟา
นําคาแรงดันที่เซลลจายใหกับตัวตานทานคา
ตางๆ มาคํานวณหาคากระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา
โดยคิดเปนหนวยตอพื้นที่ของขั้วไฟฟา ดังสมการที่ 1
และ 2 โดยพื้นที่ของขั้วไฟฟา (a) ในการทดลองนี้มีคา
เทากับ 18 ตร.ซม.
กระแสไฟฟา:
i = (V / R) / a (1)
กําลังไฟฟา:
P = (I x V) / a (2)
4. การศึกษาชนิดของแบคทีเรียที่อยูบนแอโนดและ
พิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรียที่คัดแยกได
4.1 การคัดแยกแบคทีเรีย
นําชุดการทดลองที่ใหคากําลังไฟฟามากที่สุด
มาคัดแยกแบคทีเรีย โดยหลังจากที่ทําการจายไฟใหกับ
ตัวตานทานคาตางๆแลว นําเข็มฉีดยามาดูดสารละลาย
ที่ดานแอโนด นําสารละลายที่ไดมาเจือจางใหไดความ
เขมขนตางๆ แลวนํามากระจายลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
แข็ง PBBM agar (1.5% agar)ที่เติมสาร ferric citrate
เขมขน 20 มิลลิโมลาร นําไปบมในกลองไรอากาศ
GENBox (bioMérieux, France) ที่อุณหภูมิหอง เปน
เวลา 7 วัน นําโคโลนีที่ไดมาใหไดเชื้อบริสุทธิ์โดยวิธี
Streak plate บน PBBM ที่เติมสาร ferric citrate
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4.2 การทดสอบทางชีวโมเลกุล
นําแบคทีเรียมาสกัดดีเอนเอ โดยใชชุดสกัด
GF-1 (Vivantis, Malaysia) และทํา PCR โดยใช
primers ชนิด 16F27 (5’-AGA GTTTGATCCTGGCT
CAG-3’) และ 16R1492 (TACGGCTACCTTGTTA
CGACTT-3’) ทั้งหมด 35 รอบ ประกอบดวยอุณหภูมิ
95 ºซ เปนเวลา 5 นาที อุณหภูมิ 94 ºซ เปนเวลา 1
นาที อุณหภูมิ 55 ºซ เปนเวลา 1 นาที อุณหภูมิ 94 ºซ
เปนเวลา 1 นาที และอุณหภูมิ 72 ºซ เปนเวลา 10
นาที หลังจากนั้นหาลําดับนิวคลีโอไทด (16S rDNA
sequencing) ที่ ไ ด (1st base sequencing,
Singapore) ทํ า ก าร เ ชื่ อมส า ย ดี เอ็ น เ อที่ ไ ด ด ว ย
โปรแกรม BIOEDIT และนํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ
ฐานขอมูล GenBank เพื่อจัดจําแนกสายพันธุจุลินทรีย
ที่ได

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย
1. ผลการกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟา
ห ลั ง จ า ก ที่ ก ร ะ ตุ น แ อ โ น ด ด ว ย ไ ฟ ฟ า
กระแสตรงและกระแสสลับคาตางๆ ในแตละชุดการ
ทดลอง พบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีอาหารเลี้ยง
เชื้อ ในขวดชุดการทดลอง และพบวาที่ขั้วไฟฟาแอโนด
มีไบโอฟลมเกาะบนขั้วไฟฟาของแตละชุดการทดลอง
ดังแสดงในรูปที่ 3
A

B

C

รูปที่ 3 ขั้ ว ไ ฟ ฟ า ห ลั ง จ า ก ก า ร ก ร ะ ตุ น ด ว ย
กระแสไฟฟา
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รูปที่ 3 ลักษณะของขั้วไฟฟาที่ผานกระตุน
ดวยกระแสไฟฟา โดยรู ป 3A เปนขั้ว ไฟฟาที่อยูใ น
อาหาร NB และไมไดจายกระแสไฟฟา รูป 3B เปนชุด
การทดลองที่ มี อ าหาร PBBM
และจ า ยไฟฟ า
กระแสสลับ 10 มิลลิแอมปสังเกตเห็นไบโอฟลมสีดําบน
ขั้วไฟฟา และรูป 3C เปนของชุดการทดลองที่ใช NB
และจายไฟฟากระแสตรง 15 มิลลิแอมป สามารถ
สังเกตเห็นไบโอฟลมสีแดงบนขั้วไฟฟา ซึ่งพบลักษณะ
ของขั้วไฟฟาในชุดการทดลองนี้เทานั้น ทั้งนี้ในชุดการ
ทดลองอื่นๆ ที่เหลือมีลักษณะของขั้วไฟฟาเปนไปตาม
รูป 3A และ 3B
2. ผลของแอโนดที่ถูกกระตุนดวยกระแสไฟฟาตอ
แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาที่ผลิตใน
เซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
หลังจากกระตุนขั้วไฟฟาแอโนดเปนเวลา 60
วันแอโนดถูกยายมาใสในเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาโดยมีอะซิ
เตทเปนแหลงพลังงานใหกับกลุมจุลินทรียบนแอโนด
โดยหลั ง จากต อ แอโนดเข า กั บ โวลต มิ เ ตอร ค า
แรงดันไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียก็จะเพิ่มขึ้น
เมื่อเวลาผานไป และเพิ่มขึ้นจนคาแรงดันไฟฟาคงที่ซึ่ง
คานี้คือแรงดันไฟฟาวงจรเปด (open circuit voltage:
Voc) หรือแรงดันไฟฟาสูงสุดของเซลลเชื้อเพลิงนั้นๆ
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(Vmax) หลังจากนั้นนําตัวตานทานคาตางๆ เรียงลําดับ
จาก 100 กิโลโอหมไปจนถึง 1 กิโลโอหม ตอเขากับ
ระบบเพื่อนําคาแรงดันไฟฟาที่จายใหกับตัวตานทานคา
นั้น ๆ มาคํา นวณหาค ากระแสไฟฟา และกํา ลัง ไฟฟ า
สูงสุดของแตละชุดการทดลอง รูปที่ 4A-F แสดงคา
ความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันที่ไดจากเซลล
เชื้อเพลิง
จากผลของกระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา ชุดที่
กระตุนดวยไฟฟากระแสสลับมีคามากกวาที่กระตุนดวย
ไฟฟากระแสตรง และผลของอาหารเลี้ยงเชื้อในชุดการ
ทดลองที่กระตุนดวยไฟฟากระแสสลับ พบวาชุดที่ใช
อาหาร PBBM ดีกวาชุดที่ใชอาหาร NB และ FWA
ตามลําดับ โดยคากระแสไฟฟามากที่สุดคือ 72.9 มิลลิ
แอมป/ตร.ม. จากชุดที่ใช PBBM และไฟฟากระแสสลับ
5 มิลลิแอมป ในการกระตุน และกําลังไฟฟามากที่สุด
คือ 13.4 มิลลิวัตต/ตร.ม. จากชุดที่ใช PBBM และ
ไฟฟากระแสสลับ 10 มิลลิแอมป ในการกระตุน คา
แรงดันไฟฟาที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย พบวาชุด
ที่ใชไฟฟากระแสสลับกระตุน ใหคามากกวากระแสตรง
และชุดที่ใชอาหาร PBBM กับไฟฟากระแสสลับกระตุน
5 มิลลิแอมป ใหแรงดันไฟฟามากที่สุดคือ 719 มิลลิ
โวลต
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จากผลการทดลอง เมื่ อ พิ จ ารณาชนิ ด ของ
กระแสไฟฟาที่ใชในการกระตุน เมื่อเพิ่มคาไฟฟากระแส
ตรงที่ใชในการกระตุนเพิ่มมากขึ้น ผลของกระแสไฟฟา
และกําลังไฟฟาที่ไดลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับชุดที่
ไมไดจายไฟฟาดังแสดงในรูปที่ 5B และ 5F สําหรับ
ไฟฟากระแสสลับที่ใชกระตุน ชุดที่จายไฟเพิ่มมากขึ้น
แต ไม เ กิน 10 มิ ลลิ แ อมป ในอาหาร PBBM ค า
กระแสไฟฟ า และกํ า ลั ง ไฟฟ า ที่ ไ ด ม ากกว า ชุ ด ที่ ไ ม ไ ด
จายไฟกระตุน (0 มิลลิแอมป) ดังแสดงในรูป 5A และ
5E การใชไฟฟากระแสสลับในการกระตุนเกิน 10 mA
การผลิตกระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาจะลดลงอยางมาก
ซึ่งคากระแสไฟฟาที่มากกวา 10 มิลลิแอมป อาจยับยั้ง
หรือทําลายเซลลจุลินทรีย (Wellman et al., 1996)
ดั ง นั้ น ค า ของกระแสไฟฟ า ที่ สู ง เกิ น ไป จึ ง อาจจะไม
เหมาะสมสําหรับใชในการกระตุน สวนไฟฟากระแส
ตรงที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย นี้ ค า ของกระแสที่ ใ ช (มากกว า
เทากับ 5 มิ ลลิแอมป) อาจยับยั้งเซลลจุลิ นทรียไ ด
เพราะคากระแสไฟฟาที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียมี
คานอยกวาชุดที่ไมไดจายไฟฟากระแสตรง ทั้งนี้อาจจะ
เป น เพราะลั ก ษณะของไฟฟ า กระแสตรงนั้ น ต า งกั บ
ไฟฟากระแสสลับ โดยระบบไฟฟากระแสตรงจะจาย
กระแสไฟฟาออกมาตอเนื่องและคงที่ ในขณะที่ไฟฟา
กระแสสลั บ จะสลั บ ไปมาระหว า งบวกกั บ ลบ และ
กระแสไฟฟาที่จายเปนกราฟรูปไซน อาจชวยลดการ
ทําลายเซลลจุลินทรียได ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 3
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ชนิ ด นั้ น พบว า อาหาร PBBM ให ก ระแสไฟฟ า กั บ
กําลังไฟฟามากกวา NB และ FWA ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับการรายงานของ Wang et al. (2010) ซึ่ง
ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ PBBM ในการเพิ่มจํานวนของ FRB
3. จุลินทรียที่คัดแยกไดจากไบโอฟลม
แบคที เ รี ย ที่ คั ด แยกได จ ากไบโอฟ ล ม บน
อาหารแข็ง PBBM agar ที่มี สีสมอิฐ ที่เติม ferric
citrate สามารถเปลี่ ย นสี ส ม อิฐ เป น สี เ ขี ย วหรื อ เขี ย ว
อ อ น จั ด เป น แบคที เ รี ย ในกลุ ม FRB ซึ่ ง คั ด แยกได
ทั้งหมด 12 ไอโซเลท เมื่อทําการพิสูจนเอกลักษณดวย
วิธีการหาลําดับนิวคลีโอไทดของ 16S rDNA ของแตละ
ไอโซเลท และนํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ฐานข อ มู ล
GenBank พบวาไอโซเลทที่คัดแยกไดเปนแบคทีเรีย
สายพันธุตางๆดังแสดงในตารางที่ 1 S. putrefaciens
และ A. hydrophila เปน 2 สายพันธุที่แยกไดจากไบ
โอฟลม ที่มีการรายงานไว แลววา S. putrefaciens
(Gorby et al., 2006; Kim et al., 2002; Xiong
et al., 2006) และ A. hydrophila (Pham et al.,
2003) เกาะที่ขั้วไฟฟาและสามารถถายโอนอิเล็กตรอน
ใหกับแอโนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทําใหมี
ความเป น ไปได ว า การกระตุ น แอโนดด ว ยไฟฟ า
กระแสสลั บ สามารถทํ า ให ไ ด ก ลุ ม จุ ลิ น ทรี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อนําไปใชเปนแอโนดของเซลลเชื้อเพลิง
จุลินทรียได
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สายพันธุของแบคทีเรียที่คัดแยกไดเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของ GenBank

ไอโซเลท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สายพันธุของแบคทีเรีย
Shewanella putrefaciens
Aeromonas hydrophila
Clostridium saccharoperbutylacetonicum
Bacteroides graminisolvens
Bacteroides graminisolvens
Aeromonas hydrophila
Bacteroides graminisolvens
Propionicimonas paludicola
Clostridium aciditolerans
Uncultured bacterium
Uncultured Clostridium
Bacteroides graminisolvens

สรุปผลการวิจัย
การกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟานั้น ควร
ใชไฟฟากระแสสลับในการกระตุน โดยใชรวมกับอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PBBM และคาไฟฟากระแสสลับที่ใชกระตุน
ไมควรเกิน 10 มิลลิแอมป เพื่อใหไดกลุมจุลินทรียที่มี
ประสิ ท ธิภ าพเหมาะสํ าหรับ ใชใ นการผลิต ไฟฟ าด ว ย
เซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
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