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 ⌫  
เซลลเชือ้ เพลิงชีวภาพ (Microbial fuel cell : MFCs) เปนพลังงานรูปแบบใหม ทีส่ ามารถเปลีย่ นน้ำเสีย
หรือสารอินทรียใ หเปนกระแสไฟฟาโดยใชจลุ นิ ทรียเ ปนตัวกระตนุ ภายใตสภาวะไรอากาศ ปจจุบนั เซลลเชือ้ เพลิงชีวภาพ
กำลังไดรบั ความสนใจเปนอยางมากในการนำมาใชเปนแหลงพลังงานทดแทนเนือ่ งจากเปนพลังงานสะอาด ไมกอ ให
เกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาและพัฒนาพลังงานรูปแบบใหมนี้ขึ้น โดยมีการนำน้ำเสียจาก
โรงงานงานอุตสาหกรรมหรือจากแหลงตางๆ มาเปนสารตั้งตนในการกระตุนใหจุลินทรียผลิตกระแสไฟฟา โดยใช
เทคโนโลยีเซลลเชือ้ เพลิงชีวภาพ ซึง่ จุลนิ ทรียท ใี่ ชกเ็ ปนจุลนิ ทรียท อี่ าศัยอยใู นน้ำเสียนัน่ เองจุลนิ ทรียเ หลานีจ้ ะสามารถ
ยอยสารอินทรียท อี่ ยใู นน้ำเสีย ใหเปนพลังงานทีส่ ามารถผลิตกระแสไฟฟาได ถึงแมวา กระแสไฟฟาทีผ่ ลิตไดจะไมมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานฟอสซิล (น้ำมัน, ถานหิน, กาซธรรมชาติ) แตก็สามารถบำบัดน้ำเสียไดไปพรอมกับ
การผลิตกระแสไฟฟา


ในปจจุบันมีความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะความตองการใชพลังงานไฟฟา อาจกลาวไดวา
พลังงานไฟฟามีความสำคัญตอการดำรงชีวติ เปนอยางมาก
ในยุคนี้ เชน ในระดับครัวเรือน ก็จะมีการใชไฟฟาในการ
หุงตมอาหาร เครือ่ งอำนวยความสะดวกตางๆ หรือในระดับ
อุตสาหกรรมก็จะใชในกระบวนการผลิตตางๆ ซึ่งกระแส
ไฟฟาทีใ่ ชกนั ในปจจุบนั สวนใหญจะมาจากการใชพลังงาน
น้ำมันและถานหิน ในขณะเดียวกันพลังงานที่ไดจากการ
ใชถา นหินก็มปี ริมาณลดนอยลงทุกวัน จึงทำใหผคู นหันมา

ผกาวดี แกวกันเนตร
ผชู ว ยศาสตราจารย
ศู น ย วิ จั ย การหมั ก และเพิ่ ม มู ล ค า
ผลิตภัณฑทางการเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน
โทรศัพท & โทรสาร 0 4336 2121-2;
E-mail: paknar@kku.ac.th



สนใจพลังงานทดแทนกันมากขึ้นซึ่งเซลลเชื้อเพลิงชีวภาพ
ก็เปนพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ และยัง
เปนพลังงานสะอาดไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม จึงไดมีผู
ศึกษาและวิจยั การใชเซลลเชือ้ เพลิงชีวภาพเพือ่ ผลิตกระแส
ไฟฟาขึ้น โดยใชน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปง
มันสำปะหลังมาเปนสารตัง้ ตนเนือ่ งจากมีองคประกอบของ
คารโบไฮเดรต เซลลูโลส โปรตีนและสารอาหารตางๆ ซึง่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะนำมาใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในการ
ผลิตกระแสไฟฟา

อรวรรณ ผาจันทร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชัน้ ปที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

      
 

 ⌫    ⌫    ⌫ 

ปจจุบนั มีงานวิจยั ของศาสตราจารย Bruce Logan
มหาวิทยาลัย Pennsylvania state สหรัฐอเมริกา พบวา
จุลินทรียสามารถใชสารอาหารไดหลายชนิด นอกจากน้ำ
เสียแลว ยังสามารถใชน้ำตาลกลูโคสและเซลลูโลส เปนสาร
ตั้งตนในการผลิตกระแสไฟฟาไดซึ่งพลังงานที่ไดจะอยูใน
รูปกาซไฮโดรเจน



ton Exchange Membrane: PEM) มีคณ
ุ สมบัตคิ อื ยอม
ใหโปรตอน (H+) ของไฮโดรเจนผานไดแตไมยอมให
อิเล็กตรอน (e-) ผาน ซึง่ สวนทีเ่ ปนขัว้ ลบ (anode) จะอยู
ในหองปฏิกิริยาที่มีสภาวะแบบไรออกซิเจน สวนนี้จะเปน
สวนทีม่ กี ารเกิดการยอยสลายของจุลนิ ทรีย

⌫
เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพเปนพลังงานรูปแบบใหมที่
จุลนิ ทรียห ลายชนิดสามารถเปลีย่ นน้ำเสียทีม่ อี งคประกอบ
หลั ก เป น สารอิ น ทรี ย เ ปลี่ ย นให เ ป น กระแสไฟฟ า ซึ่ ง
สวนประกอบของเซลลเชือ้ เพลิงสามารถอธิบายไดดงั รูปที่ 1
และ 2
รูปที่ 2 แสดงลักษณะของเซลลเชือ้ เพลิงชีวภาพ
(www.lsslab.bme.buaa.edu.cn/)

⌫
⌫

รูปที่ 1 โครงสรางภายในของเซลลเชือ้ เพลิง
(board.palungjit.com/)

MFC จะประกอบดวยสวนที่เปนขั้วลบ (anode)
และสวนทีเ่ ปนขัว้ บวก (cathode) โดยทัง้ สองสวนจะถูกแยก
ดวยอิเล็กโทรไลต ซึ่งเปนแผนเมมเบรนเยื่อแลกเปลี่ยน
โปรตอน (Polymer Electrolyte Membrane หรือ Pro-

วัตถุดบิ ทีน่ ำมาใชคอื น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ ทีม่ สี ารอินทรียป นอยสู งู เชน จากกระบวนการผลิต
แปง น้ำตาล ซึง่ มีแหลงอาหารทีจ่ ลุ นิ ทรียส ามารถเปลีย่ นไป
เปนพลังงานได แตเนือ่ งจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
มีสิ่งเจือปนอยูในปริมาณมาก จึงตองปรับสภาพน้ำเสีย
ใหอยใู นสภาวะทีเ่ หมาะสม เชน
- การลดความเขมขนของความสกปรกของน้ำ
หรือคาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD)
โดยการทำใหเจือจางลง (Dilution)
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- การปรับคาความเปนกรดดาง (pH) ของน้ำเสีย
ใหมีสภาพเปนกลางโดยใชกรดไฮโดรคลอริก หรือดาง
โซเดียมไฮดรอกไซด
- ปรับสภาพน้ำเสียใหอยใู นสภาวะไรอากาศ หรือ
ไรออกซิเจน โดยการเติมไนโตรเจน N2 และคารบอน
ไดออกไซด CO2


เมื่อเติมน้ำเสียที่ผานการปรับสภาพเขาไปยังถัง
ปฏิกรณในสวนของแอโนดแลวจุลินทรียจะยอยสลาย
สารอินทรียเพื่อเปนพลังงานในขณะเดียวกันจะปลอย
อิเล็กตรอนและโปรตอนออกมา โปรตอนจะเคลื่อนที่ผาน
เมมเบรนไปยังขัว้ บวก (Cathode) ขณะทีอ่ เิ ล็กตรอนจะผาน
ขัว้ ลบ (anode) และจะผานเขาวงจรเพือ่ ไปจับกับโปรตอน
ที่ขั้วบวก และในสวนขั้วบวกโปรตอนที่เปนอนุมูลอิสระ
ไฮโดรเจน (Ionized hydrogen) และอิเล็กตรอนจะทำ
ปฏิกิริยากับกาซออกซิเจนเกิดเปนน้ำ ซึ่งทำใหเกิดความ
ตางศักย (voltage) ทีท่ ำอิเล็กตรอนไหลเวียนไปไดเรือ่ ยๆ
ทำใหเกิดกระแสไฟฟาอยางตอเนือ่ งดวย ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 4 แสดงการผลิตกระแสไฟฟาจากการหมักวัตถุดบิ
ทางการเกษตรโดยใชจุลินทรีย เพื่อใหผลิตกระแสไฟฟา
ผานเซลลเชือ้ เพลิงชีวภาพ (http://www.peswiki.com/)

⌫⌫
ในการผลิ ต กระแสไฟฟ า โดยใช เ ซลล เ ชื้ อ เพลิ ง
ชีวภาพ มีปจ จัยทีส่ ำคัญดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ภ าพในการนำไฟฟ า ของขั้ ว ไฟฟ า
อิเล็กโทรด (แอโนด และ แคโทด)
2. ความหนาบางของแผนเมมเบรน ความหนา
หรื อ บางของเมมเบรน จะส ง ผลต อ การเคลื่ อ นที่ ข อง
โปรตอน ซึง่ เมมเบรนทีม่ ขี นาดบางจะทำใหโปรตอนเคลือ่ นที่
ผานไดเร็ว
3. การเกิดแผนฟลมชีวภาพ (biofilm) คือการที่
จุลินทรียเกาะรวมกันที่ขั้วแอโนด มีลักษณะเปนฟลม
ซึ่งทำใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไดไมดีเทาที่ควร การเกิด
กระแสไฟฟาก็จะนอยลงดวย

รูปที่ 3 แสดงการผลิตกระแสไฟฟาโดยเซลลเชือ้ เพลิงชีวภาพ
(www.celsias.com/)
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เนื่องจากในขณะนี้เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพยังอยู
ระหว า งการวิ จั ย และพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง และด ว ย
ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงในอนาคตเซลลเชื้อเพลิง
ชีวภาพจึงมีโอกาสที่จะมาแทนที่เซลลแบตเตอรี่ที่ใชกัน
ในปจจุบัน และอาจนำมาใชเปนแหลงพลังงานแกเครื่อง
ชาร จ แบตเตอรี่ ห รื อ ใช เ ป น แหล ง พลั ง งานของอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิคสขนาดเล็ก เชน นาฬิกา เครือ่ งคิดเลข และ
โทรศัพทมือถือ
ปจจุบันกำลังมีผูคิดคนนำระบบเซลลเชื้อเพลิง
ชี ว ภาพไปประยุ ก ต ใ ช ป ระโยชน ใ นการทำหุ น ยนต ดั ก
จับแมลง โดยหนุ ยนตตวั นีจ้ ะถูกสรางใหมลี กั ษณะคลายตน
หมอขาวหมอแกงลิง ซึง่ เมือ่ แมลงหลุดเขาไปเอนไซมกจ็ ะถูก
ปลอยออกมายอยตัวแมลง แลวนำสารอินทรียใ นตัวแมลง
ออกมาใชผลิตกระแสไฟฟาโดยผานเซลลเชื้อเพลิงชีวภาพ
แมลงทีบ่ นิ เขามาก็จะกลายเปนอาหารของหนุ ยนต ดังแสดง
ในรูปที่ 5 และ 6

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


เซลลเชื้อเพลิงชีวภาพเปนพลังงานทดแทนใหม
ในอนาคต ทีส่ ามารถผลิตกระแสไฟฟาไดจากการยอยสลาย
สารอินทรีย ซึ่งหลักการทำงานจะคลายการทำงานของ
แบตเตอรีท่ วั่ ไป แตเซลลเชือ้ เพลิงจุลนิ ทรียจ ะแตกตางจาก
แบตเตอรีต่ รงทีไ่ มตอ งการชารจพลังงาน เพราะเชือ้ สามารถ
สรางพลังงานไดตราบเทาที่ยังมีแหลงอาหารปอนใหแก
เซลลไฟฟา ซึง่ แหลงอาหารทีว่ า นีค้ อื น้ำเสีย, น้ำตาลกลูโคส
และเซลลูโลส ถึงแมวาเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียจะสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดในปริมาณไมมาก แตกส็ ามารถบำบัด
น้ำเสียได และในอนาคตถาเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรียเขามา
แทนทีเ่ ซลลไฟฟาแบบเดิม เราอาจจะมีการเติมน้ำตาลหรือ
สารอินทรียท ใี่ หพลังงานกับจุลนิ ทรียเ ติมเขาไปในโทรศัพท
มือถือและโนตบุกเพื่อใชแทนการชารจแบตเตอรี่ก็เปนได

รูปที่ 5 แสดงหนุ ยนตดกั แมลงโดยใชหลักการของเซลล
เชือ้ เพลิงชีวภาพ (http://4.bp.blogspot.com/)
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