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บทคัดยอ
การคัดเลือกกลุมของแบคทีเรียเพ่ือใชในเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย จําเปนตองคัดเลือกกลุมแบคทีเรียท่ีมี

ประสิทธิภาพในการถายโอนอิเล็กตรอนใหกับข้ัวไฟฟาแอโนดและสามารถยอยสลายสารอินทรียไดดีอีกดวย การ
กระตุนดวยศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาท่ีแอโนดเปนวิธีท่ีสามารถเพ่ิมท้ังประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและการยอย
สลายสารอินทรียในดานแอโนด ในงานวิจัยน้ีไดทําการเปรียบเทียบผลการกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟา
กระแสสลับและไฟฟากระแสตรง และผลของอาหารเลี้ยงเช้ือ nutrient broth (NB), phosphate buffer basal
medium (PBBM) และ fresh water medium (FWA) ท่ีใชในระหวางการกระตุน ตอแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา
และกําลังไฟฟาของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย จากการศึกษาพบวาคากระแสไฟฟามากท่ีสุดคือ 72.9 มิลลิแอมป/ตร.
ม. จากชุดท่ีใช PBBM และไฟฟากระแสสลับ 5 มิลลิแอมป ในการกระตุน และกําลังไฟฟามากท่ีสุดคือ 13.4 มิลลิ
วัตต/ตร.ม. จากชุดท่ีใช PBBM และไฟฟากระแสสลับ 10 มิลลิแอมป แรงดันไฟฟามากท่ีสุดคือ 719.0 มิลลิโวลต
จากชุดท่ีใชอาหาร PBBM และไฟฟากระแสสลับกระตุน 5 มิลลิแอมป เมื่อนําไบโอฟลมท่ีไดจากชุดท่ีใช PBBM
และไฟฟากระแสสลับ 10 มิลลิแอมป มาคัดแยกจุลินทรีย พบวามี Shewanella putrefaciens และ
Aeromonas hydrophila ซึ่งเปน Ferric reducing bacteria ท่ีมีประสิทธิภาพในการถายโอนอิเล็กตรอนใหกับ
ข้ัวไฟฟา จากการศึกษาวิจัยน้ีพบวากระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟาน้ัน ควรใชไฟฟากระแสสลับในการกระตุน โดย
ใชรวมกับอาหารเลี้ยงเช้ือ PBBM และคาไฟฟากระแสสลับท่ีใชกระตุนไมควรเกิน 10 มิลลิแอมป เพ่ือใหไดกลุม
จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับใชในการผลิตไฟฟาดวยเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย
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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: เซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย การกระตุนดวยกระแสไฟฟา Ferric reducing bacteria
Keywords: Microbial fuel cell, Electric current stimulation, Ferric reducing bacteria

บทนํา
ปจจุบันการวิจัยและพัฒนาเซลลเช้ือเพลิง

จุลินทรีย (Microbial Fuel Cell; MFC) เพ่ือนําไปใช
ในการบําบัดนํ้าเสียไดรับความสนใจจากนักวิจัยท่ัวโลก
ซึ่งการทํางานของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียนอกจาก
บําบัดนํ้าเสียแลว ยังสามารถ เปลี่ยนนํ้าเสียใหเปน
กระแสไฟฟา (Min and Logan, 2004) เซลลเช้ือเพลิง
จุลินทรีย น้ัน มีหลักการทํางานคลายคลึงกับเซลล
เ ช้ือ เพลิ ง โดยท่ัวไป ท่ีประกอบดวยด านแอโนด
(เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน) ดานแคโทด (เกิดปฏิกิริยา
รีดักชัน) และเยื่อเลือกผานโปรตอนท่ีก้ันระหวางดาน
แอโนด กับดานแคโทด ในเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย
จุลิ นทรี ย ทํ าหน า ท่ี เปนตั ว เ ร งปฏิ กิ ริ ยาการ เ กิด
ออกซิเดชัน จุลินทรียดานแอโนดจะทําหนาท่ียอยสลาย
สารอินทรีย โดยการใชสารอินทรียสําหรับกระบวนการ

เมตาบอลิซึมในเซลล และใชข้ัวไฟฟาแอโนดเปนตัวรับ
อิเล็กตรอน สําหรับการหายใจของเซลลจุลินทรียจะ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหวางเซลลแบคทีเรียกับ
แอโนด ทําใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอน ผานจากดาน
แอโนดไปสูดานแคโทดท่ีมีตัวรับอิเล็กตรอนอยู เกิดเปน
กระแสไฟฟาไหลในวงจร (Lovley, 2006) ดังน้ันการ
ถายโอนอิเล็กตรอนจากเซลลจุลินทรียไปสูแอโนด จึง
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีผลตอกระแสไฟฟาท่ีผลิตได
จากเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย

จุลินทรียในกลุมของ Ferric reducing
bacteria (FRB) เปนกลุมจุลินทรียท่ีมีการรายงานวา
สามารถถายโอนอิเล็กตรอนใหกับแอโนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน Shewanella putrefaciens (Kim
et al., 1999; 2002) โดยไปเกิดเปนไบโอฟลมอยูท่ี
แอโนด และถายโอนอิเล็กตรอนใหกับแอโนด ผานทาง
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ไซโตโครมท่ีอยูบนเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรีย สวน
Geobacter sulfurreducens (Reguera et al.,
2006) นอกจากจะสามารถถายโอนอิเล็กตรอนผานทาง
ไซโตโครม ยังสามารถถายโอนผานทาง pili (พิไล) ท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษคือสามารถนําไฟฟาได (electrical
conductive pili) เปนตน จากคุณสมบัติดังกลาว
นําไปสูการวิจัยเพ่ือคัดเลือกและคนหาวิธีเพ่ิมจํานวน
ประชากรของแบคทีเรียกลุมน้ี

การใชเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย ในการบําบัด
นํ้าเสียน้ัน ควรใชกลุมจุลินทรียมากกวาการใชเช้ือเดี่ยว
เน่ืองจาก FRB สามารถสงอิเล็กตรอนใหแอโนดไดดี
และไมมีความสามารถในการยอยนํ้าตาลกลูโคสได แต
สามารถยอยไดเพียงสารอินทรียโมเลกุลเล็ก เชน อะซิ
เตท และแลกเตท ทําใหไมเหมาะสมท่ีจะนําไปยอยนํ้า
เสียท่ีมีโครงสรางของสารอินทรียท่ีซับซอน (Logan,
2005) ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองหาวิธีท่ีจะคัดเลือก
กลุมของจุลินทรีย ท่ีมีความสามารถในการยอยสลาย
สารอินทรียไดดี และสามารถถายโอนอิเล็กตรอนใหกับ
แอโนดได มีรายงานการศึกษาการใชการกระตุนดวย
ศักย ไฟฟาและกระแสไฟฟา ท่ีแอโนดท่ี สามารถ
เหน่ียวนําใหเกิดไบโอฟลมของแบคทีเรียในกลุม FRB ท่ี
ข้ัวแอโนดและยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียไดอีกดวย Torres et al.
(2009) ไดแสดงใหเห็นวาการใชศักยไฟฟาคาตางๆ
สามารถเหน่ียวนําใหเกิดไบโอฟลมของกลุมแบคทีเรียท่ี
แอโนด และคาความตางศักยท่ีตางกันทําใหไดกลุมของ
จุลินทรียท่ีตางกัน นอกจากน้ันการใชความตางศักย
กระตุนท่ีแอโนดของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย กอนเริ่ม
การทํางานของระบบสามารถลด lag time ของระบบ
ได (Cho and Ellington, 2007; Wang et al., 2009)
และ Lin et al. (2013) ไดรายงานผลการใชศักยไฟฟา
กระแสตรงในการกระตุนแอโนด พบวาการกระตุนดวย

ศั กย ไฟฟ า ทํ า ให ไ บ โอฟ ล มและการย อยสลาย
สารอินทรียในนํ้าเสีย เกิดข้ึนไดรวดเร็วกวาและมี
ประสิทธิภาพมากกวาชุดท่ีไมไดรับการกระตุน

จากงานวิจัยท่ีผานมา ยังไมพบรายงาน
การศึกษาผลของกระแสไฟฟาตอการคัดเลือกกลุม
จุลินทรียท่ีจะนําไปใชในเซลลเช้ือเพลิง  ดังน้ันงานวิจัย
น้ีจึงมุงท่ีจะศึกษา ผลของการกระตุนตัวอยางตะกอน
ดินดวยกระแสไฟฟา โดยจะเปรียบเทียบผลของการใช
กระแสไฟฟาสลับเทียบกับกระแสตรงท่ีมีผลตอการ
คัดเลือกกลุมจุลินทรีย และศึกษาชนิดของอาหารเลี้ยง
เ ช้ือ ท่ี ใช  โ ดย เปรี ยบ เ ทียบค าแร งดั นวงจร เป ด
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากเซลลเช้ือเพลงิ

อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย
1. ตัวอยางท่ีใชในการทดลอง

ดินตัวอยางเก็บจากระบบระบายนํ้า ลึกลงไป
จากพ้ืนถนน 2 เมตร บริเวณถนนหนาคณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําตัวอยางเก็บไวท่ี
อุณหภูมิ 4 ºซ กอนนํามาทําการทดลอง
2. การกระตุนกลุมจุลินทรียบนขั้วไฟฟาแอโนดดวย
ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ
2.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ

ในงานวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเช้ือ
ท่ีเหมาะสมสําหรับใชในการกระตุนดวยไฟฟา จึงศึกษา
ผลของอาหารเลี้ยงเช้ือ 3 ชนิดไดแก nutrient broth
(NB) ซึ่งเปนอาหารเลี้ยงเช้ือท่ัวไป กับ phosphate
buffer basal medium (PBBM) (Wang et al.,
2010) และ fresh water enrichment medium
(FWA) (Lovley and Philips, 1988) ท่ีเติม อะซิเตท
ความเชมขน 10 มิลลิโมลาร
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2.2 การเตรียมชุดการทดลอง
นําตัวอยางดิน 5 กรัม ใสในขวดแกวขนาด

250 มล. ท่ีมีอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวแตละชนิด และ
ข้ัวไฟฟา 2 ข้ัว โดยข้ัวไฟฟาทําจากผาเคฟลาคารบอน
ขนาดกวาง 3 ซม. ยาว 3 ซม. ทําใหมีพ้ืนท่ีข้ัวไฟฟารวม
สองดานเปน 18 ตร.ซม.ติดกับสายทองแดง หลังจาก
น้ันเททับดวยผิวหนาอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวดวยนํ้ามัน
พาราฟน ดังแสดงในรูปท่ี 1 ในการกระตุนไดใชเครื่อง
จายกระแสคงท่ี 2 ชนิด คือเครื่องจายกระแสตรงและ
เครื่องจายกระแสสลับความถ่ี 50 เฮิรตซ โดยปรับคา
กระแสไฟฟาท่ีจายใหกับข้ัวแอโนดเปน 0, 5, 10 และ
15 มิลลิแอมป (rms) หรือ 0, 0.28, 0.56 และ 0.83
มิลลิแอมป (rms)/ตร.ซม. นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 25 ºซ
เปนเวลา 60 วัน หลังจากน้ันนําข้ัวแอโนด ไปใชเปน
ข้ัวแอโนดของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียตอไป

รูปท่ี 1 สวนประกอบของชุดการทดลองการกระตุน
จุลินทรียดวยกระแสไฟฟา

3. ผลของการกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟา ตอ
การผลิตกระแสไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
3.1 เตรียมเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย

งานวิจัยน้ีใชเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียชนิดหอง
คู ขนาด 100 มล. เทากันท้ังดานแอโนดและแคโทด

ก้ันแยกดวยเยื่อเลือกผานโปรตอน (Neosepta®,
Japan) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.8 ซม. ดังแสดงใน
รูปท่ี 2 ข้ัวไฟฟาแอโนดและแคโทดตอเขากับโวลต
มิเตอร Pico ADC11 (pico® Technology, UK)
บันทึกคาในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม PicoLog
Recorder โดยบันทึกคาทุกๆ 1 นาที บมท่ีอุณหภูมิ
25 ºซ

ดานแอโนด ประกอบดวยสารละลาย
โซเดียมอะซิเตท ความเขมขน 10 มิลลิโมลาร ใน
อาหารเลี้ยงเช้ือเหลว PBBM 100 มล. และใช
ข้ัวแอโนดท่ีไดจากการกระตุนดวยกระแสไฟฟาเปน
ข้ัวไฟฟาแอโนดของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย

ดานแคโทด ประกอบดวยสารละลาย 1 มิลลิ
โมลาร K3Fe(CN)6 ในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว PBBM 100
มล. ทําจากผาเคฟลาคารบอน ขนาดกวาง 3 ซม. ยาว
3 ซม. ยึดติดกับสายทองแดง เชนเดียวกับข้ัวแอโนด

รูปท่ี 2 แผนผังของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียท่ีใชในการ
ทดลองน้ี

+ ขั้วแอโนด- ขั้วแคโทด

เคร่ืองจายกระแสไฟฟาคงท่ี
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2.2 การเตรียมชุดการทดลอง
นําตัวอยางดิน 5 กรัม ใสในขวดแกวขนาด

250 มล. ท่ีมีอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวแตละชนิด และ
ข้ัวไฟฟา 2 ข้ัว โดยข้ัวไฟฟาทําจากผาเคฟลาคารบอน
ขนาดกวาง 3 ซม. ยาว 3 ซม. ทําใหมีพ้ืนท่ีข้ัวไฟฟารวม
สองดานเปน 18 ตร.ซม.ติดกับสายทองแดง หลังจาก
น้ันเททับดวยผิวหนาอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวดวยนํ้ามัน
พาราฟน ดังแสดงในรูปท่ี 1 ในการกระตุนไดใชเครื่อง
จายกระแสคงท่ี 2 ชนิด คือเครื่องจายกระแสตรงและ
เครื่องจายกระแสสลับความถ่ี 50 เฮิรตซ โดยปรับคา
กระแสไฟฟาท่ีจายใหกับข้ัวแอโนดเปน 0, 5, 10 และ
15 มิลลิแอมป (rms) หรือ 0, 0.28, 0.56 และ 0.83
มิลลิแอมป (rms)/ตร.ซม. นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 25 ºซ
เปนเวลา 60 วัน หลังจากน้ันนําข้ัวแอโนด ไปใชเปน
ข้ัวแอโนดของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียตอไป

รูปท่ี 1 สวนประกอบของชุดการทดลองการกระตุน
จุลินทรียดวยกระแสไฟฟา

3. ผลของการกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟา ตอ
การผลิตกระแสไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
3.1 เตรียมเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย

งานวิจัยน้ีใชเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียชนิดหอง
คู ขนาด 100 มล. เทากันท้ังดานแอโนดและแคโทด

ก้ันแยกดวยเยื่อเลือกผานโปรตอน (Neosepta®,
Japan) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.8 ซม. ดังแสดงใน
รูปท่ี 2 ข้ัวไฟฟาแอโนดและแคโทดตอเขากับโวลต
มิเตอร Pico ADC11 (pico® Technology, UK)
บันทึกคาในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม PicoLog
Recorder โดยบันทึกคาทุกๆ 1 นาที บมท่ีอุณหภูมิ
25 ºซ

ดานแอโนด ประกอบดวยสารละลาย
โซเดียมอะซิเตท ความเขมขน 10 มิลลิโมลาร ใน
อาหารเลี้ยงเช้ือเหลว PBBM 100 มล. และใช
ข้ัวแอโนดท่ีไดจากการกระตุนดวยกระแสไฟฟาเปน
ข้ัวไฟฟาแอโนดของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย
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3.2 การจายไฟฟาใหกับตัวตานทาน
การวิเคราะหหากําลังไฟฟาสูงสุดของเซลล

เช้ือเพลิงจุลินทรีย ทําโดยตอตัวตานทานคาตางๆ (100,
51, 10, 5.1, 2 และ 1 กิโลโอหม) ตามลําดับ เขากับ
เซลล เ ช้ื อ เพลิ งจุ ลิ นทรี ย แ ล ว นํ า มาคํ า นวณหา
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาท่ีจายใหกับตัวตานทาน
ซึ่งกําลังไฟฟาจะมากท่ีสุดเมื่อความตานภายนอกท่ีมา
ตอกับวงจรมีคาเทากับความตานทานภายในของเซลล
เช้ือเพลิงจุลินทรีย (Logan, 2008)
3.3 การคํานวณหาคาตางๆ ทางไฟฟา

นําคาแรงดันท่ีเซลลจายใหกับตัวตานทานคา
ตางๆ มาคํานวณหาคากระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา
โดยคิดเปนหนวยตอพ้ืนท่ีของข้ัวไฟฟา ดังสมการท่ี 1
และ 2 โดยพ้ืนท่ีของข้ัวไฟฟา (a) ในการทดลองน้ีมีคา
เทากับ 18 ตร.ซม.

กระแสไฟฟา: i = (V / R) / a (1)
กําลังไฟฟา: P = (I x V) / a (2)

4. การศึกษาชนิดของแบคทีเรียท่ีอยูบนแอโนดและ
พิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรียท่ีคัดแยกได
4.1 การคัดแยกแบคทีเรีย

นําชุดการทดลองท่ีใหคากําลังไฟฟามากท่ีสุด
มาคัดแยกแบคทีเรีย โดยหลังจากท่ีทําการจายไฟใหกับ
ตัวตานทานคาตางๆแลว นําเข็มฉีดยามาดูดสารละลาย
ท่ีดานแอโนด นําสารละลายท่ีไดมาเจือจางใหไดความ
เขมขนตางๆ แลวนํามากระจายลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ
แข็ง PBBM agar (1.5% agar)ท่ีเติมสาร ferric citrate
เขมขน 20 มิลลิโมลาร นําไปบมในกลองไรอากาศ
GENBox (bioMérieux, France) ท่ีอุณหภูมิหอง เปน
เวลา 7 วัน นําโคโลนีท่ีไดมาใหไดเช้ือบริสุทธ์ิโดยวิธี
Streak plate บน PBBM ท่ีเติมสาร ferric citrate

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’) ท้ังหมด 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  หลังจากน้ันหาลําดับนิวคลีโอไทด (16S rDNA
sequencing) ท่ีได (1st base sequencing,
Singapore) ทํ า ก าร เ ช่ื อมส ายดี เ อ็ น เ อ ท่ี ไ ด ด ว ย
โปรแกรม BIOEDIT และ นํ า ไป เปรี ยบ เ ทียบ กับ
ฐานขอมูล GenBank เพ่ือจัดจําแนกสายพันธุจุลินทรีย
ท่ีได

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย
1. ผลการกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟา

ห ลั ง จ า ก ท่ี ก ร ะ ตุ น แ อ โ น ด ด ว ย ไ ฟ ฟ า
กระแสตรงและกระแสสลับคาตางๆ ในแตละชุดการ
ทดลอง พบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีอาหารเลี้ยง
เช้ือ ในขวดชุดการทดลอง และพบวาท่ีข้ัวไฟฟาแอโนด
มีไบโอฟลมเกาะบนข้ัวไฟฟาของแตละชุดการทดลอง
ดังแสดงในรปูท่ี 3

รูปท่ี 3 ข้ั ว ไ ฟ ฟ า ห ลั ง จ า ก ก า ร ก ร ะ ตุ น ด ว ย
กระแสไฟฟา

A B C
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รูปท่ี 3 ลักษณะของข้ัวไฟฟาท่ีผานกระตุน
ดวยกระแสไฟฟา โดยรูป 3A เปนข้ัวไฟฟาท่ีอยูใน
อาหาร NB และไมไดจายกระแสไฟฟา รูป 3B เปนชุด
การทดลองท่ีมีอาหาร PBBM และจายไฟฟา
กระแสสลับ 10 มิลลิแอมปสังเกตเห็นไบโอฟลมสีดําบน
ข้ัวไฟฟา และรูป 3C เปนของชุดการทดลองท่ีใช NB
และจายไฟฟากระแสตรง 15 มิลลิแอมป สามารถ
สังเกตเห็นไบโอฟลมสีแดงบนข้ัวไฟฟา ซึ่งพบลักษณะ
ของข้ัวไฟฟาในชุดการทดลองน้ีเทาน้ัน ท้ังน้ีในชุดการ
ทดลองอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีลักษณะของข้ัวไฟฟาเปนไปตาม
รูป 3A และ 3B
2. ผลของแอโนดท่ีถูกกระตุนดวยกระแสไฟฟาตอ
แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาท่ีผลิตใน
เซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย

หลังจากกระตุนข้ัวไฟฟาแอโนดเปนเวลา 60
วันแอโนดถูกยายมาใสในเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาโดยมีอะซิ
เตทเปนแหลงพลังงานใหกับกลุมจุลินทรียบนแอโนด
โดยหลั งจากตอแอโนดเข า กับโวลตมิ เ ตอร  ค า
แรงดันไฟฟาของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียก็จะเพ่ิมข้ึน
เมื่อเวลาผานไป และเพ่ิมข้ึนจนคาแรงดันไฟฟาคงท่ีซึ่ง
คาน้ีคือแรงดันไฟฟาวงจรเปด (open circuit voltage:
Voc) หรือแรงดันไฟฟาสูงสุดของเซลลเช้ือเพลิงน้ันๆ

(Vmax) หลังจากน้ันนําตัวตานทานคาตางๆ เรียงลําดับ
จาก 100 กิโลโอหมไปจนถึง 1 กิโลโอหม ตอเขากับ
ระบบเพ่ือนําคาแรงดันไฟฟาท่ีจายใหกับตัวตานทานคา
น้ันๆ มาคํานวณหาคากระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา
สูงสุดของแตละชุดการทดลอง รูปท่ี 4A-F แสดงคา
ความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันท่ีไดจากเซลล
เช้ือเพลิง

จากผลของกระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา ชุดท่ี
กระตุนดวยไฟฟากระแสสลับมีคามากกวาท่ีกระตุนดวย
ไฟฟากระแสตรง และผลของอาหารเลี้ยงเช้ือในชุดการ
ทดลองท่ีกระตุนดวยไฟฟากระแสสลับ พบวาชุดท่ีใช
อาหาร PBBM ดีกวาชุดท่ีใชอาหาร NB และ FWA
ตามลําดับ โดยคากระแสไฟฟามากท่ีสุดคือ 72.9 มิลลิ
แอมป/ตร.ม. จากชุดท่ีใช PBBM และไฟฟากระแสสลับ
5 มิลลิแอมป ในการกระตุน และกําลังไฟฟามากท่ีสุด
คือ 13.4 มิลลิวัตต/ตร.ม. จากชุดท่ีใช PBBM และ
ไฟฟากระแสสลับ 10 มิลลิแอมป ในการกระตุน คา
แรงดันไฟฟาท่ีไดจากเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย พบวาชุด
ท่ีใชไฟฟากระแสสลับกระตุน ใหคามากกวากระแสตรง
และชุดท่ีใชอาหาร PBBM กับไฟฟากระแสสลับกระตุน
5 มิลลิแอมป ใหแรงดันไฟฟามากท่ีสุดคือ 719 มิลลิ
โวลต
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รูปท่ี 4 กราฟแสดง polarization curve ระหวางคาแรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟาท่ีไดจากเซลลเช้ือเพลิง
จุลินทรีย จากแอโนดท่ีกระตุนดวยไฟฟากระแสสลับ (รูป 4A, 4C และ 4E) และกระตุนดวยไฟฟา
กระแสตรง (รูป 4B, 4D และ 4F) ในอาหารเลี้ยงเช้ือ NB, PBBM และ FWA ท่ีใชในการกระตุน

0

200

400

600

800

0 5 10 15 20 25 30 35

แร
งด

ันไ
ฟฟ

า(
มิล

ลิโว
ลต

)

กระแสไฟฟา (มิลลิแอมป/ตร.ม.)

NBDC

0 mA
5 mA
10 mA
15 mA

0

200

400

600

800

0 10 20 30 40 50 60 70 80

แร
งด

ันไ
ฟฟ

า(
มิล

ลิโว
ลต

)

กระแสไฟฟา (มิลลิแอมป/ตร.ม.)

PBBMAC
0 mA

5 mA

0

200

400

600

800

0 10 20 30 40 50 60 70 80

แร
งด

ันไ
ฟฟ

า(
มิล

ลิโว
ลต

)

กระแสไฟฟา (มิลลิแอมป/ตร.ม.)

PBBMDC

0 mA
5 mA
10 mA
15 mA

0

200

400

600

800

0 2 4 6 8 10 12

แร
งด

ันไ
ฟฟ

า(
มิล

ลิโว
ลต

)

กระแสไฟฟา (มิลลิแอมป/ตร.ม.)

FWAAC

0 mA
5 mA
10 mA
15 mA

0

200

400

600

800

0 5 10 15 20 25 30 35

แร
งด

ันไ
ฟฟ

า(
มิล

ลิโว
ลต

)

กระแสไฟฟา (มิลลิแอมป/ตร.ม.)

NBAC

0 mA
5 mA
10 mA
15 mA

0

200

400

600

800

0 2 4 6 8 10 12

แร
งด

ันไ
ฟฟ

า(
มิล

ลิโว
ลต

)

กระแสไฟฟา (มิลลิแอมป/ตร.ม.)

FWADC

0 mA
5 mA
10 mA
15 mA

A B

C D

E F



790 KKU Science Journal Volume 44 Number 4 Research

รูปท่ี 5 กราฟแสดงคากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และกําลังไฟฟาท่ีไดจากเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย จากแอโนดท่ี
กระตุนดวยไฟฟากระแสสลับ (รูป 5A, 5C และ 5E) และกระตุนดวยไฟฟากระแสตรง (รูป 5B, 5D และ
5F) ในอาหารเลี้ยงเช้ือ NB, PBBM และ FWA ท่ีใชในการกระตุน
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จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาชนิดของ
กระแสไฟฟาท่ีใชในการกระตุน เมื่อเพ่ิมคาไฟฟากระแส
ตรงท่ีใชในการกระตุนเพ่ิมมากข้ึน ผลของกระแสไฟฟา
และกําลังไฟฟาท่ีไดลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับชุดท่ี
ไมไดจายไฟฟาดังแสดงในรูปท่ี 5B และ 5F สําหรับ
ไฟฟากระแสสลับท่ีใชกระตุน ชุดท่ีจายไฟเพ่ิมมากข้ึน
แตไมเกิน 10 มิลลิแอมป ในอาหาร PBBM คา
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาท่ีไดมากกวาชุดท่ีไมได
จายไฟกระตุน (0 มิลลิแอมป) ดังแสดงในรูป 5A และ
5E การใชไฟฟากระแสสลับในการกระตุนเกิน 10 mA
การผลิตกระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาจะลดลงอยางมาก
ซึ่งคากระแสไฟฟาท่ีมากกวา 10 มิลลิแอมป อาจยับยั้ง
หรือทําลายเซลลจุลินทรีย (Wellman et al., 1996)
ดังน้ันคาของกระแสไฟฟาท่ีสูงเกินไป จึงอาจจะไม
เหมาะสมสําหรับใชในการกระตุน สวนไฟฟากระแส
ตรงท่ีใชในงานวิจัยน้ี คาของกระแสท่ีใช (มากกวา
เทากับ 5 มิลลิแอมป) อาจยับยั้งเซลลจุลินทรียได
เพราะคากระแสไฟฟาท่ีไดจากเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรียมี
คานอยกวาชุดท่ีไมไดจายไฟฟากระแสตรง ท้ังน้ีอาจจะ
เปนเพราะลักษณะของไฟฟากระแสตรงน้ันตางกับ
ไฟฟากระแสสลับ โดยระบบไฟฟากระแสตรงจะจาย
กระแสไฟฟาออกมาตอเน่ืองและคงท่ี ในขณะท่ีไฟฟา
กระแสสลับจะสลับไปมาระหวางบวกกับลบ และ
กระแสไฟฟาท่ีจายเปนกราฟรูปไซน อาจชวยลดการ
ทําลายเซลลจุลินทรียได ผลของอาหารเลี้ยงเช้ือท้ัง 3

ชนิดน้ัน พบวาอาหาร PBBM ใหกระแสไฟฟากับ
กําลังไฟฟามากกวา NB และ FWA ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับการรายงานของ Wang et al. (2010) ซึ่ง
ใชอาหารเลี้ยงเช้ือ PBBM ในการเพ่ิมจํานวนของ FRB
3. จุลินทรียท่ีคัดแยกไดจากไบโอฟลม

แบคทีเรียท่ีคัดแยกไดจากไบโอฟลมบน
อาหารแข็ง PBBM agar ท่ีมีสีสมอิฐท่ีเติม ferric
citrate สามารถเปลี่ยนสีสมอิฐเปนสีเขียวหรือเขียว
ออน จัดเปนแบคทีเรียในกลุม FRB ซึ่งคัดแยกได
ท้ังหมด 12 ไอโซเลท เมื่อทําการพิสูจนเอกลักษณดวย
วิธีการหาลําดับนิวคลีโอไทดของ 16S rDNA ของแตละ
ไอโซเลท และนําไปเปรียบเ ทียบกับฐานขอมู ล
GenBank พบวาไอโซเลทท่ีคัดแยกไดเปนแบคทีเรีย
สายพันธุตางๆดังแสดงในตารางท่ี 1 S. putrefaciens
และ A. hydrophila เปน 2 สายพันธุท่ีแยกไดจากไบ
โอฟลมท่ีมีการรายงานไวแลววา S. putrefaciens
(Gorby et al., 2006; Kim et al., 2002; Xiong
et al., 2006) และ A. hydrophila (Pham et al.,
2003) เกาะท่ีข้ัวไฟฟาและสามารถถายโอนอิเล็กตรอน
ใหกับแอโนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงทําใหมี
ความเปนไปไดว าการกระตุนแอโนดดวยไฟฟา
กระแสสลับสามารถทํา ให ไ ด กลุ ม จุ ลิ นทรี ย ท่ี มี
ประสิทธิภาพเพ่ือนําไปใชเปนแอโนดของเซลลเช้ือเพลิง
จุลินทรียได
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ตารางท่ี 1 สายพันธุของแบคทีเรียท่ีคัดแยกไดเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของ GenBank
ไอโซเลท สายพันธุของแบคทีเรีย % Similarity Accession Number

1 Shewanella putrefaciens 99 DQ307731.1
2 Aeromonas hydrophila 99 JN019024.1
3 Clostridium saccharoperbutylacetonicum 99 CP004121.1
4 Bacteroides graminisolvens 99 NR041642.1
5 Bacteroides graminisolvens 99 NR113069.1
6 Aeromonas hydrophila 99 JN019024.1
7 Bacteroides graminisolvens 99 NR041642.1
8 Propionicimonas paludicola 99 NR104769.1
9 Clostridium aciditolerans 99 NR043557.1
10 Uncultured bacterium 99 AB874482.1
11 Uncultured Clostridium 99 JX462527.1
12 Bacteroides graminisolvens 99 NR113069.1

สรุปผลการวิจัย
การกระตุนแอโนดดวยกระแสไฟฟาน้ัน ควร

ใชไฟฟากระแสสลับในการกระตุน โดยใชรวมกับอาหาร
เลี้ยงเช้ือ PBBM และคาไฟฟากระแสสลับท่ีใชกระตุน
ไมควรเกิน 10 มิลลิแอมป เพ่ือใหไดกลุมจุลินทรียท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสําหรับใชในการผลิตไฟฟาดวย
เซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย
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