บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15, No.2 May-August 2019

การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ เซลล์ เชื้อเพลิงจุลนิ ทรีย์จากของเสียกลีเซอรอลและนํ้าเสี ย
โรงงานฟอกหนัง
วนัสพรรัศม์ สวัสดี1 และ นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล2*

บทคัดย่ อ

งานวิ จั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เปรี ยบเที ย บประสิ ทธิ ภ าพ การผลิ ต กํ า ลั ง ไฟฟ้ า จากของเสี ยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล คือ ของเสี ยกลีเซอรอล และอุตสาหกรรมฟอกหนัง คือ นํ้าเสี ยจากโรงงานฟอกหนัง โดยใช้
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์ รวมไปถึงการกําจัดของเสี ยในรู ปซี โอดี จากผลการวิจยั พบว่า กําลังไฟฟ้าจากของ
เสี ยกลีเซอรอล มีค่า 0.0018 มิลลิวตั ต์ต่อตารางเมตร และนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนัง สามาถผลิตกําลังไฟฟ้าได้ 6.2 มิลลิ
วัตต์ต่อตารางเมตร เซลล์เชื้ อเพลิงจุลชีพสามารถประสิ ทธิ ภาพการบําบัดของเสี ยในรู ปซี โอดีจากของเสี ยกลีเซอรอล
และนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนังได้ 80 และ 90 % ตามลําดับ ในส่ วนการกําจัดไนโตรเจนในรู ป TKN (Total Kjeldahl
Nitrogen) ที่ได้จากนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนัง มีประสิ ทธิ ภาพถึง 50% นอกจากนี้ยงั มีพารามิเตอร์ ที่บ่งบอกถึงปฏิกิริยา
ออกซิ เดชัน่ -รี ดักชั่น ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาหลักในเทคโนโลยีเซลล์เชื้ อเพลิงจุลินทรี ย ์ คือ ไซคลิ กโวลแทเมทรี แสดงถึ ง
ปฏิกิริยาออกซิ เดชั่น-รี ดกั ชั่น ที่เกิดขึ้นเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนขั้วไฟฟ้ าภายในระบบ และประสิ ทธิ ภาพคู
ลอมป์ (Coulombic efficiency: CE) โดยของเสี ยกลีเซอรอล และนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนัง มีประสิ ทธิภาพคูลอมป์ 7.62
และ 15.6 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เหล่านี้ ถือเป็ นพารามิเตอร์ ที่แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้ าของเซลล์
เชื้อเพลิงจุลินทรี ยจ์ ากสารตั้งต้นทั้ง 2 ชนิด ดังนั้น สามารถสรุ ปได้ว่า นํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนังสามารถผลิตกําลังไฟฟ้า
จากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยไ์ ด้มีประสิ ทธิภาพมากกว่าของเสี ยกลีเซอรอล
คําสําคัญ : ของเสี ยกลีเซอรอล, นํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนัง, เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย,์ การผลิตไฟฟ้า
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Electricity Generation in Microbial Fuel Cells from Waste Glycerol and
Tannery Wastewater
Vanatpornratt Sawasdee1 and Nipon Pisutpaisal2*

Abstract

The aims of this research were compared the electricity generation and COD removal between waste
glycerol and tannery wastewater with microbial fuel cell technology. The results showed power generation from
waste glycerol and tannery waste water were obtained 0.0018 mW m-2 and 6.2 mW m-2, respectively. The COD
removal efficiency can be obtained from waste glycerol and tannery wastewater 80 and 90%, respectively. The
nitrogen removal efficiency from tannery wastewater in form of TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) can be obtained
50%. Moreover, there are 2 parameters that indicated to oxidation-reduction reaction, which important reaction for
microbial fuel cell are cyclic voltammetry (CV) and coulombic efficiency (CE). Cyclic voltammetry (CV) was
showed the oxidation-reduction on electrode. Coulombic efficiency (CE) from waste glycerol and tannery
wastewater were 7.62 and 15.6 %, respectively. There are parameters that showed the efficiency of electricity
generation with 2 of substrates from microbial fuel cells. Therefore, microbial fuel cell technology that can be
electricity generation from tannery wastewater better than waste glycerol.

Keywords : Waste glycerol, Tannery wastewater, Microbial fuel cell technology, Electricity generation

1

Program of Innovation of Environmental Management, College of Innovative Management, Valaya Alongkorn Rajabhat University
under The Royal Patronage.
2
Department of Agro-Industrial, Food and Environmental Technology, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok.
*
Corresponding author, nipon.p@sci.kmutnb.ac.th, Received: 2 May 2019, Accepted:12 June 2019

47

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15, No.2 May-August 2019

1. บทนํา

อาศัย จุ ลิ น ทรี ย ก์ ลุ่ ม “Exoelectrogens” เช่ น Geobacter
sulfurreducens, Geobacter metallireducens, Shewanella
oneidensis, Escherichia coli เป็ นต้น [3,4] โดยจุลินทรี ย ์
เหล่านี้ มีความสามารถในการถ่ายเทอิเล็กตรอน โดยใน
ขั้น แรกจุลิ น ทรี ยจ์ ะย่อยสลายสารอิน ทรี ย ์ เช่ น นํ้าเสี ย
จากนั้นจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนและโปรตอนออกมา
ตามลําดับ ในส่วนอิเล็กตรอนจะถูกถ่ายเทจากขั้วแอโนด
ไปยังขั้วแคโทด ในขณะเดียวกันโปรตอนที่ปลดปล่อย
ออกมาจะถูกแพร่ จากขั้วแอโนดไปยังแคโทดผ่านสาร
อิ เล็ก โตรไลท์ แ ละเมมเบรน ในฝั่ งแคโทดจะมี ตัว รั บ
อิเล็กตรอน เช่น ออกซิเจน ไนเตรต หรื อ ซัลเฟต เป็ นต้น [5]
เทคโนโลยีเซลล์เชื้ อเพลิงจุลินทรี ยส์ ามารถรองรั บ
สารอิ น ทรี ย์ (นํ้ าเสี ย/ของเสี ย) ได้ จ ากหลายหลาย
อุตสาหกรรม เช่ น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล [6] อุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็ น
ต้น เนื่องจากอุตสาหกรรมไบโอดีเซล และอุตสาหกรรม
ฟอกหนัง เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการผลิตของเสี ยที่ยากแก่
การกําจัด (องค์ป ระกอบของของเสี ยที่ ซั บ ซ้อ น) เช่ น
ของเสี ยกลีเซอรอล และนํ้าเสี ยจากโรงงานฟอกหนัง ซึ่ ง
เป็ นของเสี ยที่ตอ้ งใช้วิธีการกําจัดที่ใช้ตน้ ทุนสู ง ผูว้ ิจยั จึง
นําเทคโนโลยี เซลล์เชื้ อเพลิ งจุ ลิ นทรี ย เ์ ข้า มาใช้ใ นการ
เปลี่ ย นของเสี ยจากอุ ต สาหกรรมทั้ งสองชนิ ดให้
กลายเป็ นกระแสไฟฟ้ าที่ สามารถนําไปใช้ได้ในทัน ที
ดัง นั้ นเทคโนโลยี เซลล์เชื้ อ เพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย ์จึ ง ถื อ เป็ น
เทคโนโลยีที่ น่ าสนใจสําหรั บ การจัด การของเสี ยจาก
อุตสาหกรรมทั้งสองชนิด

ปั จจุบนั การพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย
มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระทรวง
พลังงานมีนโยบายการส่ งเสริ มในด้านการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้ พ ลัง งานทดแทนในรู ป แบบของพลัง งานไฟฟ้ า
พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ตามลําดับ โดย
การพัฒ นาด้านพลัง งานทดแทนในปั จ จุ บัน สามารถ
พัฒนาร่ วมกับการแก้ปัญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อม ส่ งผล
ให้ เกิ ด การพั ฒ น าอ ย่ า งครบ วงจร [1] ปั จจุ บั น มี
เท คโน โลยี ที่ ถู ก พั ฒ น าขึ้ น มาอย่ า งมากมายและ
แพร่ ห ลาย ทั้ ง เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต พลัง งาน
ทดแทน เช่ น โซลาร์ เ ซลล์ กั ง หั น ลม เป็ นต้ น และ
เทคโนโลยีที่ สามารถบําบัด หรื อกําจัด ของเสี ย นํ้าเสี ย
และผลิตพลังงานได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ระบบบําบัดนํ้า
เสี ย แบบไม่ ใช้อ ากาศ สามารถบําบัด นํ้า เสี ย และมี ผ ล
พลอยได้ คื อ ก๊ า ซชี ว ภาพ ซึ่ งสามารถนํ า ไปใช้ เป็ น
เชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุ งต้ม หรื อปั่นเครื่ องยนต์เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้ าได้ นอกจากนี้ ยงั มี เทคโนโลยีที่น่าสนใจ
คือ เทคโนโลยีเซลล์เชื้ อเพลิงจุลินทรี ย ์ (Microbial Fuel
Cell Technology) เป็ น เท ค โ น โ ล ยี ที่ น่ าส น ใจ [2]
เนื่ องจากสามารถบําบัดนํ้าเสี ย และผลิตพลังงานในรู ป
ของกระแสไฟฟ้ าได้ในทันที เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ การ
ผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ในรู ป แบบพลัง งาน
ไฟฟ้าได้ในทันที
เทคโนโลยีเซลล์เชื้ อเพลิงจุลินทรี ยส์ ามารถแบ่งได้
เป็ น 2 ประเภท คื อ เซลล์เชื้ อ เพลิ งจุลิ น ทรี ย ์แบบห้ อ ง
เดี่ ย ว (Single Chamber Microbial Fuel Cell) และเซลล์
เชื้อเพลิงจุลินทรี ยแ์ บบห้องคู่ (Dual Chamber Microbial
Fuel Cell) โดยการทํา งานภายในเซลล์ เชื้ อ เพลิ ง นั้ น

2. อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย

2.1 เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์
เซลล์ เ ชื้ อเพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ถู ก ทํ า ขึ้ นโดยใช้ ว ัส ดุ
อะคริ ลิ ก ใส ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นท่ อ กลวง ที่ มี เส้ น ผ่ า น
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(Total Kjdhal Nitrogen: TKN) โ ด ย วิ ธี Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater [8]
ซึ่ งมีค่าดังนี้ ค่าพีเอช 8.17 ซี โอดีเริ่ มต้น 1,100 มิลลิกรัม
ซี โอดีต่อลิตร ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด 431 มิลลิกรัม
ทีเคเอ็นต่อลิตร

ศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร และความยาว 4 เซนติเมตร และ
เป็ น แผ่ น อะคริ ลิ กสี่ เห ลี่ ยม จั ตุ รั ส ความ กว้ า ง 9
เซนติเมตร ความยาว 9 เซนติเมตร (รู ปที่ 1)

2.3 เชื้อจุลินทรีย์
เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการวิจยั เป็ นเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่มา
จากระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบไม่ใช้อากาศแบบยูเอเอสบี
( Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) จ า ก
กระบวนการผลิ ต แป้ งของโรงงานเอี่ ยมบู ร พา อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อได้เชื้อจุลินทรี ยม์ าแล้ว
จะนําไปกําจัดสิ่ งเจือปนออก โดยการร่ อนผ่าน ตะแกรง
ขนาด 60 เมช หลังจากนั้นนําเชื้ อจุลินทรี ยม์ าเลี้ ยงด้วย
กลู โคส ที่ ความเข้มข้น 5 กรั มต่ อลิ ต ร เพื่ อปรั บ สภาพ
ของเชื้อจุลินทรี ยต์ ่อไป

รูปที่ 1 แสดงลักษณะเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์
ภายในเซลล์ เ ชื้ อเพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ป ระกอบด้ ว ย
ขั้วแอโนดและขั้วแคโทดที่ทาํ จากผ้าคาร์ บอน (Carbon
cloth) ที่ถูกเคลือบด้วยเทฟลอน และสารตัวเร่ งปฏิกิริยา
ตามลําดับ เนื่ องจากเซลล์เชื้ อ เพลิ งจุลิ น ทรี ย ์เป็ นแบบ
ห้องเดี่ยว จึงต้องมี การเปิ ดขั้วแคโทดเพื่อรับออกซิ เจน
ทําให้มีตวั รับอิเล็กตรอนตัวสุ ดท้าย คือ ออกซิเจน [7]

2.4 การเดินระบบของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์
การเดินระบบของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยจ์ ะเริ่ มจาก
การนํา เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ไ ด้จ ากข้อ 2.3 เข้า ใส่ ใ นระบบ
เพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มใหม่
จากนั้น จะใส่ ตัวต้านทานเพื่ อ ให้ ระบบถู ก เปลี่ ยนจาก
วงจรเปิ ดเป็ นวงจรปิ ด กํา หนดค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง
เท่ า กั บ 7 อุ ณ ห ภู มิ 37 องศาเซลเซี ยส จากนั้ น นํ า
ของเหลวจากระบบที่ มีของเสี ยกลีเซอรอล และนํ้าเสี ย
จากโรงงานฟอกหนังมาวิเคราะห์เปอร์ เซ็ นต์การกําจัด
กลีเซอรอล และเปอร์เซ็นต์ซีโอดีกาํ จัด ตามวิธีมาตรฐาน

2.2 ของเสียกลีเซอรอลและนํ้าเสียโรงงานฟอกหนัง
ของเสี ยกลี เซอรอลได้รับจากบ่ อบําบัดนํ้าเสี ยของ
บริ ษทั ตรังนํ้ามัน ปาล์ม จํากัด มี ลกั ษณะเป็ นสี น้ ําตาล
มี ค วามเข้ม ข้น กลี เซอรอลเริ่ ม ต้น 78,460 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
ลิตร ค่าซีโอดีท้งั หมดเริ่ มต้น 1,559,596 มิลลิกรัมต่อลิตร
และซีโอดีละลายเริ่ มต้น 1,470,707 มิลลิกรัมต่อลิตร
นํ้าเสี ยจากโรงงานฟอกหนังได้รับจากอุตสาหกรรม
ฟอกหนังในเขตประกอบการอุต สาหกรรมฟอกหนัง
กม.30 จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนการใช้งานจะนํานํ้า
เสี ยอุตสาหกรรมฟอกหนังมาวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด
ด่ า ง (pH), ซี โอดี (COD) และป ริ มาณ ไน โตรเจน
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∆S คือ ค่าซีโอดีกาํ จัด (กรัม)
M คือ มวลโมเลกุลของสารตั้งต้น (กรัม)
V คือ ปริ มาตรของของเหลว (ลิตร)
t คือ เวลา (วินาที)

2.5 การคํานวณทางไฟฟ้า
การคํานวณทางไฟฟ้ าสามารถแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
การคํานวณแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า กําลังไฟฟ้ าต่อ
พื้นที่ สามารถคํานวณได้จากสู ตร
แรงดันไฟฟ้า V= IR
กระแสไฟฟ้า I = V/R
กําลังไฟฟ้าต่อพื้นที่ P (W m-2) = IV/A โดยที่
V = แรงดันไฟฟ้า
I = กระแสไฟฟ้า
R = ความต้านทานไฟฟ้า
P = กําลังไฟฟ้า
A = พื้นที่
และค่า Coulombic Efficiency เป็ นการหาประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์ เป็ น
ค่าที่บ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเทอิเล็กตรอนที่
ได้จ ากสารตั้งต้น สู่ ข้ วั ไฟฟ้ าและได้เป็ นพลังงาน โดย
สามารถคํานวณได้จากสู ตร [9]

2.6 ไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic Voltammetry)
ไซคลิกโวลแทเมทรี เป็ นการศึ กษาปฏิ กิริยาออกซิ
เดชั่ น -รี ดั ก ชั่ น และการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นบน
ขั้วไฟฟ้า โดยใช้เทคนิ คการวัดแบบไซคลิกโวลแทมเมทรี
ด้ ว ยเครื่ องโพเทนทิ โ อสเตท (Potentiostat, Autolab
PGSTAT 204, Switzerland) ซึ่ งเป็ นระบบ 3 ขั้ว ไฟฟ้ า
คื อ ขั้ว ไฟฟ้ า ทํา งาน (working Electrode, ขั้ว แอโนด)
ขั้ว ไฟฟ้ า อ้างอิ ง ซิ ล เวอร์ -ซิ ล เวอร์ ค ลอไรด์ (reference
Electrode, Ag/AgCl) แ ล ะ ขั้ ว ไ ฟ ฟ้ าช่ ว ย (Counter
Clectrode, ขั้วแคโทด) โดยการให้ศกั ย์ไฟฟ้าในช่วง -0.6
ถึง 1.0 โวลต์ แก่ข้ วั ไฟฟ้าทํางาน ในช่วงอัตราสแกน 20
ม.โวลต์ /วิ น าที เที ย บกับ ขั้ว ไฟฟ้ า อ้างอิ ง ซึ่ งเป็ นการ
วิเคราะห์หาความเชื่อมโยงระหว่าง กิจกรรมทางไฟฟ้ า
เค มี แ ล ะก ารข น ส่ งอิ เล็ ก ต รอ น ที่ ขั้ วไฟ ฟ้ าข อ ง
เชื้อจุลินทรี ย ์ [10,11]

(1)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง

โดยที่
CE คือ ประสิ ทธิภาพของประจุไฟฟ้า
CP คื อ ค่ า ประจุ ไ ฟฟ้ าจากกระแสไฟฟ้ า ที่ เกิ ด ขึ้ น
ตลอดเวลา (คูลอมบ์)
CT คือ ค่าประจุไฟฟ้ าจากการคํานวณตามทฤษฎี ที่
เกิดจากการผลิตนํ้าเสี ย (คูลอมบ์)
I คือ กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
F คือ ค่าคงที่ของฟาราเดย์ (96,485 คูลอมบ์ต่อโมล)
b คือ จํานวนโมลของอิเล็กตรอนที่ผลิตต่อโมลของ
สารตั้งต้น (n = 4 สําหรับนํ้าเสี ย)

3.1 การบําบัดของเสี ยกลีเซอรอลและนํ้าเสี ยโรงงาน
ฟอกหนัง
ของเสี ยกลี เซอรอลเป็ นสิ่ งที่ เกิ ด จากกระบวนการ
ทรานเอสเตอร์ริฟิเคชัน่ (เป็ นการทําปฏิกิริยากันระหว่าง
ไขมัน (Triglyceride) และแอลกอฮอล์) ถือเป็ นของเสี ยที่
มีโครงสร้างซับ ซ้อน [12] และยากแก่ การบําบัด เซลล์
เชื้อเพลิงจุลินทรี ยจ์ ึงเป็ นทางเลือกสําหรับการบําบัดของ
เสี ย กลี เซอรอล ซึ่ งจากการวิ จัย พบว่ า เซลล์เชื้ อ เพลิ ง
จุลินทรี ยส์ ามารถบําบัดของเสี ยกลีเซอรอลในรู ปซี โอดี
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โดยอาศัย จุ ลิ น ทรี ย์ใ นกลุ่ ม Exoelectrogens ที่ อ ยู่ ใ น
ระบบ ได้ประสิ ทธิภาพถึง 80% (ดังรู ปที่ 2)

และนํ้ าเสี ยโรงงานฟ อกห นั ง แสดงดั ง รู ปที่ และ
ตามลําดับ โดยกําลังไฟฟ้ าต่อหน่ วยพื้นที่ใน 48 ชัว่ โมง
จากของเสี ยกลีเซอรอล มีค่าสู งสุ ดที่ 0.0018 มิลลิวตั ต์ต่อ
ตารางเมตร (รู ปที่ 3) และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ
เซลล์ เ ชื้ อเพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย์ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพคู ล อมป์
(Coulombic efficiency: CE) พบว่ามีค่า 7.62 เปอร์ เซ็นต์
ซึ่ งค่ า ประสิ ทธิ ภาพ คู ล อมป์ เป็ นค่ า ที่ บ่ ง บอกถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากสารอินทรี ยส์ ู่
ขั้ว ไฟฟ้ า และได้เป็ นพลัง งานออกมา เมื่ อ พิ จ ารณา
ร่ วม กั บ ค่ าซี โอ ดี พ บ ว่ า มี ป ริ ม าณ ซี โอ ดี กํ า จั ด มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เมื่ อ เที ย บกับ ประสิ ท ธิ ภ าพคู ล อมป์
แสดงให้เห็นว่าการกําจัดสารอินทรี ยข์ องจุลินทรี ยม์ ีการ
ปลดปล่อยอิเล็กตรอนสู่ ข้ วั ไฟฟ้ าในบางส่ วน [13] เมื่อ
พิจารณาถึงการคํานวณค่าประสิ ทธิ ภาพคูลอมป์ ซึ่ งเป็ น
การคํา นวณระหว่ างประจุ ไ ฟฟ้ าจากกระแสไฟฟ้ า ที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา และ ค่าประจุไฟฟ้ าจากการคํานวณ
ตามทฤษฎี พบว่าค่าประจุไฟฟ้ าที่ ได้จริ งมี ค่าน้อยกว่า
ทฤษฎี ส่งผลให้ทาํ ให้ประสิ ทธิภาพคูลอมป์ ตํ่า

รู ปที่ 2 แสดงประสิ ทธิ ภาพการกําจัดซี โอดีจากของเสี ย
กลีเซอรอลและนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนัง
ในส่ วนนํ้าเสี ยจากโรงงานฟอกหนัง เป็ นนํ้าเสี ยที่ มี
ปริ มาณไนโตรเจนสู ง จึงต้องหาวิธีที่เหมาะสมในการ
บําบัดนํ้าเสี ย ซึ่ งอาจเป็ นวิธีที่ยุ่งยากเนื่ องจากการบําบัด
ความสกปรกในรู ปซี โอดี และไนโตรเจนนั้น ใช้วิธีใน
การบําบัดที่ แตกต่างกัน จึ งจําเป็ นต้องใช้วิธีการบําบัด
หลายขั้นตอน ทั้งการบําบัดแบบไม่ใช้อากาศ และการ
บําบัดแบบใช้อากาศ โดยจากการทดสอบการใช้เซลล์
เชื้อเพลิงจุลินทรี ยใ์ นการบําบัดนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนัง
สามารถบําบัด ไนโตรเจน และซี โ อดี ได้ถึ ง 50% และ
90% ตามลําดับ ดังนั้น เซลล์เชื้ อเพลิ งจุลิ นทรี ยจ์ ึ งเป็ น
เทคโนโลยีทางเลือกที่มีประสิ ทธิภาพอีกทางหนึ่งในการ
บําบัดนํ้าเสี ยจากโรงงานฟอกหนัง
3.2 ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า

รูปที่ 3 กําลังไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นทีจ่ ากของเสี ยกลีเซอรอล
ในส่ วนกําลังไฟฟ้ าต่อหน่ วยพื้ นที่ ใน 48 ชั่วโมง
จากนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนังนั้น มี ค่าสู งสุ ดที่ 6.2 มิ ลลิ
วัต ต์ ต่ อ ตารางเมตร (รู ป ที่ 4) ในชั่ ว โมงที่ 12 และมี
แนวโน้มลดลงตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพ

เซ ล ล์ เชื้ อ เพ ลิ ง จุ ลิ น ท รี ย์ เ ป็ น เท ค โ น โ ล ยี ที่
นอกเหนื อ จากการบํา บัด นํ้าเสี ย แล้ว ยังสามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ได้ แ ละสามารถนํ า มาใช้ ไ ด้ โ ดยตรง
กําลังไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่จากการบําบัดของเสี ยกลีเซอรอล
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3.3 ไซคลิกโวลแทมเมทรี
ไซคลิ กโวลแทเมทรี แสดงถึ งปฏิ กิริยาออกซิ
เดชั่น -รี ดกั ชั่น ที่ เกิ ดขึ้นเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น
บ น ขั้ วไฟ ฟ้ าภายใน ระบ บ ถื อเป็ น การป ระเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของกลไกการถ่ ายโอนอิ เล็ ก ตรอน ซึ่ ง
สามารถวัดได้โดยเครื่ องโพเทนทิโอสเตท (Potentiostat,
Autolab PGSTAT 2 0 4 , Switzerland) เมื่ อ เกิ ด ก า ร
เกาะติดผิวบนขั้วไฟฟ้ า ทําให้เกิดฟิ ล์มชี วภาพขึ้น และ
เกิ ด กิ จ กรรมการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ์ภ ายในเซลล์
เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์ จะเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอน และ
โปรตรอน ทําให้สามารถวัดค่าไซคลิกโวลแทมเมทรี ที่
แสดงออกมาเป็ นพื้นที่กราฟออกซิ เดชัน่ -รี ดกั ชั่นได้ ใน
ระบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ของเสี ยกลีเซอรอลใน
การเดิ น ระบบ มี พ้ื น ที่ ใ ต้ก ราฟด้านบวกและด้า นลบ
เกิ ด ขึ้ น (รู ป ที่ 5A,B) แสดงว่า มี ป ฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชัน รี ดกั ชันเกิดขึ้น บ่งบอกได้ว่าเชื้ อจุลินทรี ยภ์ ายในระบบ
สามารถนําของเสี ยกลีเซอรอลมาผลิตไฟฟ้าและมีอตั รา
การย่อยสลายสู ง และเมื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับการเดิน
ระบบโดยใช้น้ าํ เสี ยจากโรงงานฟอกหนัง พบว่าปฏิกิริยา
ออกซิ เดชั่น -รี ดักชั่น เกิ ดขึ้น น้อยกว่า ดังแสดงให้ เห็ น
จากพื้ น ที่ ใต้ก ราฟของของเสี ยกลี เซอรอลและนํ้าเสี ย
โรงงานฟอกหนัง แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงบน
ขั้วไฟฟ้า และเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ -รี ดกั ชัน่ น้อยกว่า
ดังรู ปที่ 5(A,B) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ของ
เสี ยกลี เซอรอลที่ เติ ม ในระบบ มี โครงสร้ างที่ ซับซ้อ น
[12] ทําให้จุลินทรี ยใ์ นระบบนําของเสี ยกลีเซลอรอลไป
ใช้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ได้น้ อ ยกว่ า การใช้ น้ ํ าเสี ยจากโรงงาน
ฟอกหนั ง ในส่ ว นนํ้ าเสี ย จากโรงงานฟอกหนั ง นั้ น
นอกจากจะมี ส ารอิ น ทรี ย์ เ ป็ นองค์ ป ระกอบ ยัง มี
สารประกอบไนโตรเจน ซึ่ งจุลินทรี ยส์ ามารถนํามาใช้

การผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า ของเซลล์ เชื้ อ เพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย ์
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพคู ล อมป์ (Coulombic efficiency: CE)
15.6 เปอร์ เซนต์ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพคูลอมป์
ระหว่างของเสี ยกลีเซอรอล และนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนัง
พบว่ า นํ้ าเสี ย จากโรงงานฟอกหนั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คูลอมป์ มากกว่า เมื่อพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพการกําจัด
ซีโอดีพบว่านํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนังสามารถกําจัดซี โอดี
ได้ถึง 90 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมากกว่าประสิ ทธิ ภาพการกําจัด
ซี โอดี ข องของเสี ยกลี เซอรอล ส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพ
คูลอมป์ มีค่าต่างกัน เมื่อนําข้อมูลประสิ ทธิ ภาพคูลอมป์
และประสิ ท ธิ ภาพการกําจัด ซี โอดี ม าพิ จารณาร่ วมกับ
กําลังไฟฟ้ าต่อหน่ วยพื้นที่ในแต่ละแหล่งของเสี ยพบว่า
ค่ากําลังไฟฟ้ามีแนวโน้มเดียวกับประสิ ทธิภาพคูลอมป์
และประสิ ทธิ ภาพการกําจัดซี โอดี แสดงให้เห็ นว่าการ
ผลิ ต กํ า ลั ง ไฟฟ้ า จากนํ้ าเสี ยโรงงานฟอกหนั ง โดย
เทคโนโลยีเซลล์เชื้ อเพลิ งจุลินทรี ย ์ มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่าการผลิตกําลังไฟฟ้าจากของเสี ยกลีเซอรอล

รูปที่ 4 กําลังไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่จากนํ้าเสี ยโรงงาน
ฟอกหนัง
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4. สรุปผล

ในการสร้ า งเซลล์ และซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึ ก หรอ โดย
กลไกหลัก ในการผลิ ต พลัง งานจากเซลล์ เชื้ อเพลิ ง
จุลิ น ทรี ย ์ คื อ การย่อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ์ และถ่ า ยโอน
อิเล็กตรอนไปยังขั้วไฟฟ้ าโดยตรง [11] นอกจากนี้ เมื่ อ
นํ า ข้ อ มู ล กํ า ลัง ไฟฟ้ า ต่ อ หน่ ว ยพื้ น ที่ ที่ เกิ ด ขึ้ น และ
ประสิ ทธิภาพการกําจัดซีโอดีจากแหล่งของเสี ยทั้งสองที่
พบว่ า กําลัง ไฟฟ้ าต่ อ หน่ วยพื้ น ที่ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากนํ้าเสี ย
โรงงานฟอกหนังมีปริ มาณมากกว่าของเสี ยกลีเซอรอล
รวม ไป ถึ งป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ก ารกํ า จั ด ซี โอ ดี นั้ น มี
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า ปฏิกิริยา
ออกซิ เดชั่น -รี ดัก ชั่น ที่ เกิ ด ขึ้ น บนขั้ว ไฟฟ้ าเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับข้อมูลการผลิตกําลังไฟฟ้า และการ
กําจัดซี โอดี จึงเป็ นข้อมูลที่สามารถยืนยันได้เป็ นอย่างดี
ว่ า เทคโนโลยี เซลล์เชื้ อ เพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย ์ส ามารถผลิ ต
กําลังไฟฟ้ าจากนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนังได้ดีกว่าการใช้
ของเสี ยกลีเซอรอล

การเปรี ย บเที ย บการผลิ ต ไฟฟ้ า ระหว่ า งของเสี ย
กลีเซอรอลและนํ้าเสี ยโรงงานฟอกหนังโดยเทคโนโลยี
เซลล์ เชื้ อเพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย์ พบว่ า นํ้ าเสี ยจากโรงงาน
ฟอกหนั ง สามารถผลิ ต กําลัง ไฟฟ้ าต่ อ หน่ ว ยพื้ น ที่ ไ ด้
มากกว่ าของเสี ยกลี เซอรอล เนื่ อ งจาก จุ ลิ น ทรี ยแ์ บบ
ฟิ ล์มชี วภาพภายในระบบ มี ประสิ ทธิ ภาพสามารถย่อย
สลายสารอินทรี ยภ์ ายในระบบ และถ่ายโอนอิเล็กตรอน
ไปยังขั้วไฟฟ้าโดยตรง ทั้งยังเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ -รี
ดักชั่น ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาหลักภายในระบบได้ดี จึงส่ งผล
ให้การผลิตกําลังไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่จากนํ้าเสี ยโรงงาน
ฟอกหนังมีประสิ ทธิภาพดีกว่าของเสี ยกลีเซอรอล
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