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เซลลเชือ้เพลงิชวีภาพ (Microbial fuel cell : MFCs) เปนพลงังานรปูแบบใหม ทีส่ามารถเปลีย่นน้ำเสยี
หรอืสารอนิทรยีใหเปนกระแสไฟฟาโดยใชจลุนิทรยีเปนตวักระตนุภายใตสภาวะไรอากาศ ปจจบุนัเซลลเชือ้เพลงิชวีภาพ
กำลงัไดรบัความสนใจเปนอยางมากในการนำมาใชเปนแหลงพลงังานทดแทนเนือ่งจากเปนพลงังานสะอาด ไมกอให
เกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาและพัฒนาพลังงานรูปแบบใหมนี้ขึ้น โดยมีการนำน้ำเสียจาก
โรงงานงานอุตสาหกรรมหรือจากแหลงตางๆ มาเปนสารตั้งตนในการกระตุนใหจุลินทรียผลิตกระแสไฟฟา โดยใช
เทคโนโลยเีซลลเชือ้เพลงิชวีภาพ ซึง่จลุนิทรยีทีใ่ชกเ็ปนจลุนิทรยีทีอ่าศยัอยใูนน้ำเสยีนัน่เองจลุนิทรยีเหลานีจ้ะสามารถ
ยอยสารอนิทรยีทีอ่ยใูนน้ำเสยี ใหเปนพลงังานทีส่ามารถผลติกระแสไฟฟาได ถงึแมวากระแสไฟฟาทีผ่ลติไดจะไมมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานฟอสซิล (น้ำมัน, ถานหิน, กาซธรรมชาติ) แตก็สามารถบำบัดน้ำเสียไดไปพรอมกับ
การผลิตกระแสไฟฟา



ในปจจุบันมีความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะความตองการใชพลังงานไฟฟา อาจกลาวไดวา
พลงังานไฟฟามคีวามสำคญัตอการดำรงชวีติเปนอยางมาก
ในยคุนี ้ เชน ในระดบัครวัเรอืน กจ็ะมกีารใชไฟฟาในการ
หงุตมอาหาร เครือ่งอำนวยความสะดวกตางๆ หรอืในระดบั
อุตสาหกรรมก็จะใชในกระบวนการผลิตตางๆ ซึ่งกระแส
ไฟฟาทีใ่ชกนัในปจจบุนั สวนใหญจะมาจากการใชพลงังาน
น้ำมันและถานหิน ในขณะเดียวกันพลังงานที่ไดจากการ
ใชถานหนิกม็ปีรมิาณลดนอยลงทกุวนั จงึทำใหผคูนหนัมา

สนใจพลังงานทดแทนกันมากขึ้นซึ่งเซลลเชื้อเพลิงชีวภาพ
ก็เปนพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ

ผลิตกระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ และยัง
เปนพลังงานสะอาดไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม จึงไดมีผู
ศกึษาและวจิยัการใชเซลลเชือ้เพลงิชวีภาพเพือ่ผลติกระแส
ไฟฟาขึ้น โดยใชน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปง
มนัสำปะหลงัมาเปนสารตัง้ตนเนือ่งจากมอีงคประกอบของ
คารโบไฮเดรต เซลลโูลส โปรตนีและสารอาหารตางๆ ซึง่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำมาใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตกระแสไฟฟา
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ปจจบุนัมงีานวจิยัของศาสตราจารย Bruce Logan
มหาวทิยาลยั Pennsylvania state สหรฐัอเมรกิา พบวา
จุลินทรียสามารถใชสารอาหารไดหลายชนิด นอกจากน้ำ
เสยีแลว ยงัสามารถใชน้ำตาลกลโูคสและเซลลโูลส เปนสาร
ตั้งตนในการผลิตกระแสไฟฟาไดซึ่งพลังงานที่ไดจะอยูใน
รูปกาซไฮโดรเจน

⌫

เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพเปนพลังงานรูปแบบใหมที่
จลุนิทรยีหลายชนดิสามารถเปลีย่นน้ำเสยีทีม่อีงคประกอบ
หลักเปนสารอินทรียเปลี่ยนใหเปนกระแสไฟฟา ซึ่ง
สวนประกอบของเซลลเชือ้เพลงิสามารถอธบิายไดดงัรปูที ่1
และ 2

รปูที ่1 โครงสรางภายในของเซลลเชือ้เพลงิ
(board.palungjit.com/)

MFC จะประกอบดวยสวนที่เปนขั้วลบ (anode)
และสวนทีเ่ปนขัว้บวก (cathode) โดยทัง้สองสวนจะถกูแยก
ดวยอิเล็กโทรไลต ซึ่งเปนแผนเมมเบรนเยื่อแลกเปลี่ยน
โปรตอน (Polymer Electrolyte Membrane หรอื Pro-

ton Exchange Membrane: PEM) มคีณุ สมบตัคิอืยอม
ใหโปรตอน (H+) ของไฮโดรเจนผานไดแตไมยอมให
อเิลก็ตรอน (e-) ผาน ซึง่สวนทีเ่ปนขัว้ลบ (anode) จะอยู
ในหองปฏิกิริยาที่มีสภาวะแบบไรออกซิเจน สวนนี้จะเปน
สวนทีม่กีารเกดิการยอยสลายของจลุนิทรยี

⌫
⌫

วตัถดุบิทีน่ำมาใชคอื น้ำเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม
ตางๆ ทีม่สีารอนิทรยีปนอยสูงู เชน จากกระบวนการผลติ
แปง น้ำตาล ซึง่มแีหลงอาหารทีจ่ลุนิทรยีสามารถเปลีย่นไป
เปนพลงังานได แตเนือ่งจากน้ำเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม
มีสิ่งเจือปนอยูในปริมาณมาก จึงตองปรับสภาพน้ำเสีย
ใหอยใูนสภาวะทีเ่หมาะสม เชน

- การลดความเขมขนของความสกปรกของน้ำ
หรือคาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD)
โดยการทำใหเจอืจางลง (Dilution)

รปูที ่2 แสดงลกัษณะของเซลลเชือ้เพลงิชวีภาพ
(www.lsslab.bme.buaa.edu.cn/)
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- การปรบัคาความเปนกรดดาง (pH) ของน้ำเสยี
ใหมีสภาพเปนกลางโดยใชกรดไฮโดรคลอริก หรือดาง
โซเดยีมไฮดรอกไซด

- ปรบัสภาพน้ำเสยีใหอยใูนสภาวะไรอากาศ หรอื
ไรออกซิเจน โดยการเติมไนโตรเจน N2 และคารบอน
ไดออกไซด CO2



เมื่อเติมน้ำเสียที่ผานการปรับสภาพเขาไปยังถัง
ปฏิกรณในสวนของแอโนดแลวจุลินทรียจะยอยสลาย
สารอินทรียเพื่อเปนพลังงานในขณะเดียวกันจะปลอย
อิเล็กตรอนและโปรตอนออกมา โปรตอนจะเคลื่อนที่ผาน
เมมเบรนไปยงัขัว้บวก (Cathode) ขณะทีอ่เิลก็ตรอนจะผาน
ขัว้ลบ (anode) และจะผานเขาวงจรเพือ่ไปจบักบัโปรตอน
ที่ขั้วบวก และในสวนขั้วบวกโปรตอนที่เปนอนุมูลอิสระ
ไฮโดรเจน (Ionized hydrogen) และอิเล็กตรอนจะทำ
ปฏิกิริยากับกาซออกซิเจนเกิดเปนน้ำ ซึ่งทำใหเกิดความ
ตางศกัย (voltage) ทีท่ำอเิลก็ตรอนไหลเวยีนไปไดเรือ่ยๆ
ทำใหเกดิกระแสไฟฟาอยางตอเนือ่งดวย ดงัแสดงในรปูท่ี 3

รปูที ่3 แสดงการผลติกระแสไฟฟาโดยเซลลเชือ้เพลงิชวีภาพ
(www.celsias.com/)

รปูที ่4 แสดงการผลติกระแสไฟฟาจากการหมกัวตัถดุบิ
ทางการเกษตรโดยใชจุลินทรีย เพื่อใหผลิตกระแสไฟฟา
ผานเซลลเชือ้เพลงิชวีภาพ (http://www.peswiki.com/)

⌫⌫

ในการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชเซลลเชื้อเพลิง
ชวีภาพ มปีจจยัทีส่ำคญัดงันี้

1. ประสิทธิภาพในการนำไฟฟาของขั้วไฟฟา
อเิลก็โทรด (แอโนด และ แคโทด)

2. ความหนาบางของแผนเมมเบรน ความหนา
หรือบางของเมมเบรน จะสงผลตอการเคลื่อนที่ของ
โปรตอน ซึง่เมมเบรนทีม่ขีนาดบางจะทำใหโปรตอนเคลือ่นที่
ผานไดเรว็

3. การเกิดแผนฟลมชีวภาพ (biofilm) คือการที่
จุลินทรียเกาะรวมกันที่ขั้วแอโนด มีลักษณะเปนฟลม
ซึ่งทำใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไดไมดีเทาที่ควร การเกิด
กระแสไฟฟาก็จะนอยลงดวย
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เนื่องจากในขณะนี้เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพยังอยู
ระหวางการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง และดวย
ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงในอนาคตเซลลเชื้อเพลิง
ชีวภาพจึงมีโอกาสที่จะมาแทนที่เซลลแบตเตอรี่ที่ใชกัน
ในปจจุบัน และอาจนำมาใชเปนแหลงพลังงานแกเครื่อง
ชารจแบตเตอรี่หรือใชเปนแหลงพลังงานของอุปกรณ
อเิลก็ทรอนคิสขนาดเลก็ เชน นาฬกิา เครือ่งคดิเลข และ
โทรศัพทมือถือ

ปจจุบันกำลังมีผูคิดคนนำระบบเซลลเชื้อเพลิง
ชีวภาพไปประยุกตใชประโยชนในการทำหุนยนตดัก
จบัแมลง โดยหนุยนตตวันีจ้ะถกูสรางใหมลีกัษณะคลายตน
หมอขาวหมอแกงลงิ ซึง่เมือ่แมลงหลดุเขาไปเอนไซมกจ็ะถกู
ปลอยออกมายอยตวัแมลง แลวนำสารอนิทรยีในตวัแมลง
ออกมาใชผลิตกระแสไฟฟาโดยผานเซลลเชื้อเพลิงชีวภาพ
แมลงทีบ่นิเขามากจ็ะกลายเปนอาหารของหนุยนต ดงัแสดง
ในรปูที ่5 และ 6

รปูที ่5 แสดงหนุยนตดกัแมลงโดยใชหลกัการของเซลล
เชือ้เพลงิชวีภาพ  (http://4.bp.blogspot.com/)

รูปที่ 6 แสดงหุนยนตกินเนื้อที่ใชหลักการเซลลเชื้อเพลิงชีวภาพ
(ecurriculum.mv.ac.th/.../5.6/update/w157_01.htm)



เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพเปนพลังงานทดแทนใหม
ในอนาคต ทีส่ามารถผลติกระแสไฟฟาไดจากการยอยสลาย
สารอินทรีย ซึ่งหลักการทำงานจะคลายการทำงานของ
แบตเตอรีท่ัว่ไป แตเซลลเชือ้เพลงิจลุนิทรยีจะแตกตางจาก
แบตเตอรีต่รงทีไ่มตองการชารจพลงังาน เพราะเชือ้สามารถ
สรางพลังงานไดตราบเทาที่ยังมีแหลงอาหารปอนใหแก
เซลลไฟฟา ซึง่แหลงอาหารทีว่านีค้อื น้ำเสยี, น้ำตาลกลโูคส
และเซลลูโลส ถึงแมวาเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียจะสามารถ
ผลติกระแสไฟฟาไดในปรมิาณไมมาก แตกส็ามารถบำบดั
น้ำเสียได และในอนาคตถาเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียเขามา
แทนทีเ่ซลลไฟฟาแบบเดมิ เราอาจจะมกีารเตมิน้ำตาลหรอื
สารอนิทรยีทีใ่หพลงังานกบัจลุนิทรยีเตมิเขาไปในโทรศพัท
มือถือและโนตบุกเพื่อใชแทนการชารจแบตเตอรี่ก็เปนได
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กนัยรตัน โหละสตุ และคณะ, ผลของการจดัเรยีงเซลลตอการทำงานของเซลลเชือ้เพลงิจลุชพีแบบหองคเูขาถงึได จาก:

http://gsmis.gs.kku.ac.th/publish/get_file?name=R162-CE030-xx
เซลลเชือ้เพลงิแบคทเีรยี (microbial Fuel cell).[ออนไลน] [อางเมือ่ 25 มนีาคม 2550] เขาถงึได จาก: http://

www.vcharkarn.com/vnews/86468
Ni, J.R., Lu, N., Zhag, J.T., Li, S.G., Zhuang, L. Electricity generation from starch processing

Wastewater using microbial fuel cell technology. Biochemical Engineering. 43(2009) 246-251.
K. Rabaey, W. Verstraete, Microbial fuel cells: novel biotechnology for energy generation, Trends

Biotechnol.23 (2005) 291-298
S.K. Chaudhuri, D.R. Loveley,Electricity generation by direct oxidation of glucose in mediatorless

microbial fuel cells, Nat. biotechnol.21(2003) 1229-1232.
H. Liu, R Ramnarayanan, B.E. Logan,Production of electricity during wastewater using a single cham-

ber microbial fuel cell, Environ.sci.technol.38(2004) 2281-2285
H. Lui, B.E. Logan, Electricity generation using an air-cathode single chamber microbial fuel cell in

the presence and absence of a proton exchange membrane, Environ. Sci. Technol. 38 (48)
(2004) 4040-4046.

B. Min, J.R. Kim, S.E. Oh, J.M. Regan, B.E. Logan, Electricity generation from swine wastewater
using microbial fuel cells, water Res. 39 (2005)
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