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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้ าและประสิ ทธิภาพการบําบัดจากของเสี ยกลีเซอรอล ที่ได้จาก
กระบวนการปฏิ กิริยาทรานเอสเทอริ ฟิเคชัน่ ในกระบวนการผลิตไบโอดี เซล โดยการใช้เซลล์เชื้ อเพลิงจุลินทรี ย ์
แบบห้องเดี่ยว มีการใส่ เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ การปรับสภาพด้วยความร้อนเข้าสู่ ระบบ และมีการควบคุมอุณหภูมิที่ 37
องศาเซลเซียสเพื่อเริ่ มต้นเดินระบบ เริ่ มจากการเดินระบบแบบเปิ ดวงจร เพื่อให้เชื้อจุลินทรี ยป์ รับสภาพ จากนั้นเดิน
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ระบบโดยใส่ตวั ต้านทานไฟฟ้ า 1,000 โอห์มเพื่อให้เป็ นวงจรปิ ด จากการทดลองพบว่า ของเสี ยกลีเซอรอลที่แปรผัน
ค่าความเข้มข้นเท่ากับ 2,000 มก.ซี โอดี/ล. มีค่าแรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ย 57.61 มิลลิโวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้ า 5.76x10-2 มิลลิ
แอมป์ และมีประสิ ทธิภาพการบําบัดซี โอดีท้ งั หมดเฉลี่ยสู งสุ ด 75.22 เปอร์ เซ็นต์ และที่ค่าความเข้มข้นซี โอดี 2,500
มก.ซี โอดี /ล. พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้ าที่ วดั ได้มีค่าลดลงและเข้าสู่ สภาวะคงที่ ที่ 28.22 มิ ลลิ โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้ า
2.82x10-2 มิลลิแอมป์ และมีประสิ ทธิ ภาพการบําบัดซี โอดีท้ งั หมดเฉลี่ยเท่ากับ 80 เปอร์ เซ็นต์ จากการทดลองพบว่า
สามารถใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยแ์ บบห้องเดี่ยวเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ า และบําบัดค่าความสกปรกจากของเสี ย
กลีเซอรอลได้
คําสําคัญ: ของเสี ยกลีเซอรอล, เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยแ์ บบห้องเดี่ยว, ประสิ ทธิภาพการบําบัดกลีเซอรอล
Abstract

This research was studied the electricity generation and treatment efficiency from glycerol waste from
transesterification reaction in biodiesel production process by single-chamber microbial fuel cell (SC-MFC). The
SC-MFCs were inoculated with the heat pre-treated seed and the synthetic wastewater in fed batch mode at 37oC
with external resistance 1,000 ohms. The waste glycerol was varied concentration of 2,000 and 2,500
mg COD/L. The results showed that waste glycerol concentration of 2,000 and 2,500 mg COD/L can be obtained
maximum current 5.76x10-2 mA and 2.82x10-2, respectively. Maximum total COD removal efficiencies from
2,000 and 2,500 mg COD/L were 75.22% and 80%, respectively. These results suggested that SC-MFC is a
potential technology for electricity generation and glycerol waste treatment.
Keywords: glycerol waste, single chamber microbial fuel cell, glycerol treatment efficiency
บทนํา

ในปั จจุบนั สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงต้องมีการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ซึ่ ง
ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการนําเข้าพลังงานรวม 69,248 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ นํ้ามันจากเชื้อเพลิงฟอสซิ ล
ยังคงเป็ นพลังงานที่มีความต้องการใช้มากที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 50 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ในส่วน
ของการใช้พลังงานทดแทน หรื อพลังงานหมุนเวียนนั้น (Ministry of energy, 2017) ยังถือได้วา่ มีปริ มาณน้อย เพียง
ร้อยละ 9.2 เท่านั้น ซึ่ งถือว่ายังมีปริ มาณการใช้ยงั ไม่แพร่ หลาย ในส่ วนของภาครัฐและภาคเอกชนเริ่ มเข้ามาให้
ความสําคัญกับพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนหรื อพลังงานหมุนเวียนถือว่าเป็ นพลังงานสะอาดและ
- 65 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 17 No. 1: 64-74 [2018]
doi: 10.14416/j.appsci.2018.04.002

ไม่สร้างผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พลังงานทดแทนในปั จจุบนั มีหลากหลายประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนํ้า
พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล ไบโอดีเซล เอทานอล ก๊าซชีวภาพ เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์
รวมไปถึงการนําของเสี ยจากอุตสาหกรรมมาบําบัดและได้พลังงานสะอาด ก็ถือได้วา่ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่มีความ
น่ าสนใจ เนื่ องจากได้ประโยชน์ถึงสองทาง (Ministry of Energy, 2015) ซึ่ งข้อดี ของเซลล์เชื้ อเพลิ งจุลินทรี ย ์ คื อ
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากสารตั้งต้นทางชีวภาพได้โดยตรง เช่น นํ้าเสี ย ทําให้สามารถบําบัดนํ้าเสี ย และผลิต
กระแสไฟฟ้ าได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังถือว่าเป็ นพลังงานสะอาดอีกด้วย (Pant et al., 2009)
ของเสี ยกลีเซอรอลเป็ นของเสี ยที่ เกิดจากปฏิกิริยาทรานเอสเทอริ ฟิเคชัน่ (transesterification) ในกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล (Yang et al., 2012) ในปั จจุบนั มีการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานให้มีการผลิตไบโอดีเซล
เพิ่มขึ้น เพื่อลดการนําเข้าเชื้อเพลิง รวมไปถึงผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้ให้ความสนใจเชื้อเพลิงไบโอดีเซลเป็ นอย่างมาก
จึงได้มีการพัฒนาเครื่ องยนต์เพื่อรองรับเชื้อเพลิงไบโอดีเซล เช่น เครื่ องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ และเครื่ องยนต์ดีเซล 4
จังหวะ เป็ นต้น ถือได้ว่าไบโอดี เซลเป็ นเชื้ อเพลิ งทางเลือกที่ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ทําให้เกิ ดปริ มาณของเสี ย
กลี เซอรอลมี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นจํานวนมาก และยากต่อการกําจัด (Almeida et al., 2012) จึ งต้องหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุ ดทั้งในด้านการบําบัดของเสี ยกลี เซอรอลและต้นทุ นที่ ราคาไม่แพง ซึ่ งของเสี ย
กลีเซอรอลสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท เช่ น การนําเป็ นสารตั้งต้นในการผลิ ตก๊าซชี วภาพ
ใช้เป็ นอาหารสัตว์ เป็ นต้น แต่เทคโนโลยีที่เหมาะสมและน่ าสนใจสําหรับของเสี ยกลีเซอรอล คือ เซลล์เชื้ อเพลิง
จุลินทรี ย ์ เนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการบําบัดนํ้าเสี ย และเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นทางชีวเคมี
ไปเป็ นกระแสไฟฟ้ าได้โดยตรงและสามารถนําไปใช้ได้ในทันที (Nimje et al., 2011)
เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์ (Microbial Fuel Cell, MFC) เป็ นเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Du et al., 2007) โดยมี
หลักการคือย่อยสลายสารอินทรี ย ์ และมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมา จากนั้นจะมีการขนส่ งอิเล็กตรอนเพื่อส่ ง
ต่อให้ตวั รับอิเล็กตรอนตัวสุ ดท้ายต่อไป ซึ่ งเมื่อมีการเปรี ยบเที ยบระบบบําบัดแบบใช้อากาศ ไม่ใช้อากาศ และเซลล์
เชื้ อเพลิ งจุ ลิ น ทรี ย ์ ก็ พบว่าเซลล์เชื้ อเพลิ งจุ ลิ น ทรี ย ์ นั้นมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง เหมาะแก่ การบําบัดนํ้าเสี ย และผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าไปพร้อมกัน (ตารางที่ 1) ดังนั้นเทคโนโลยีน้ ี จึงสามารถบําบัดนํ้าเสี ยและผลิตกระแสไฟฟ้ าได้พร้อมกัน
ทําให้งานวิจยั นี้ มีแนวคิดในการนําของเสี ยกลีเซอรอลที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล มาบําบัดโดยใช้
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ของเสี ยกลีเซอรอลได้อีกด้วย
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. เซลล์ เชื้อเพลิงจุลนิ ทรีย์แบบห้ องเดีย่ ว
เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยม์ ีตน้ แบบมาจากงานวิจยั ของ Liu & Logan (2004) ซึ่ งเป็ นเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์
แบบห้องเดี่ยว ดังรู ปที่ 1 การดําเนินการใช้วงจรไฟฟ้ าแบบปิ ด คือ วงจรไฟฟ้ าที่อิเล็กตรอนสามารถไหลได้ครบวงจร
โดยระบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยจ์ ะดําเนินการบําบัดกลีเซอรอลของเสี ยและการผลิตกระแสไฟฟ้ าไปพร้อมกัน ใน
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การเดิ นระบบนั้นเริ่ มต้นจากการปรับสภาพเชื้ อจุลินทรี ยใ์ ห้สามารถเกาะขั้วแอโนด โดยการใช้น้ าํ เสี ยสังเคราะห์
ผสมกับกลีเซอรอลบริ สุทธิ์ที่กาํ หนดความเข้มข้นซีโอดี 1,000 มก.ซีโอดี/ล. และสภาวะที่ใช้ในการดําเนิ นระบบ คือ
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรด-เบส มีค่า 7 (Behera & Ghangrekar, 2009) และใส่ ตวั ต้านทานภายนอก
1,000 โอห์ม (Sawasdee & Pisutpaisal, 2016)

รู ปที่ 1. แสดงลักษณะภายนอกของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยแ์ บบห้องเดี่ยว
2. ของเสียกลีเซอรอลและเชื้อจุลนิ ทรีย์
ของเสี ยกลีเซอรอลที่ใช้ในการทดลองนํามาจากบ่อบําบัดนํ้าของบริ ษทั ตรังนํ้ามันปาล์ม จํากัด มีลกั ษณะ
เป็ นสี น้ าํ ตาลและมีความบริ สุทธิ์ กลีเซอรอล 78-80 เปอร์ เซ็นต์ (รู ปที่ 2) โดยมีค่าองค์ประกอบต่างๆ ของของเสี ย
กลีเซอรอลดังแสดงในตารางที่ 1 ในส่วนของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในระบบจะผ่านการให้ความร้อน 105 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อกําจัดเชื้อจุลินทรี ยใ์ นกลุ่มเมทาโนเจน (Ruggeri et al., 2015)

รู ปที่ 2. ของเสี ยกลีเซอรอลที่ใช้ในการทดลอง
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ตารางที่ 1. องค์ประกอบทัว่ ไปของของเสี ยกลีเซอรอล
องค์ ประกอบ
ความเข้ มข้ น
กลีเซอรอล
75
เถ้า
10
นํ้า
10
สารอินทรี ยอ์ ื่น

5

หน่ วย
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์

ทีม่ า: Tan et al., 2013
3. การเดินระบบเซลล์ เชื้อเพลิงจุลนิ ทรีย์แบบห้ องเดีย่ ว
การเดินระบบการบําบัดของเสี ยกลีเซอรอลร่ วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์
แบบห้องเดี่ยวนั้นเริ่ มจากการนําจุลินทรี ยท์ ี่ผา่ นการให้ความร้อนเพื่อทําลายสปอร์ที่มีความสามารถในการสร้างก๊าซมีเทน
ออก หลังจากนําจุลินทรี ยเ์ ข้าระบบแล้ว จึงนํานํ้าเสี ยสังเคราะห์ซ่ ึงใช้กลีเซอรอลบริ สุทธิ์เป็ นแหล่งคาร์บอน โดยมี
การเดินระบบแบบแบท (batch) และควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส โดยไม่ใส่ตวั ต้านทานไฟฟ้ า (open circuit
operation)
ต่อวงจรของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยเ์ ข้ากับมัลติมิเตอร์และทําการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าที่ออกมาแบบ
อัตโนมัติทุกๆ 10 นาที ทําการเปลี่ยนนํ้าเสี ยสังเคราะห์ทุกวัน จนกระทัง่ แรงดันไฟฟ้ ามีค่าคงที่ เมื่อเซลล์เชื้อเพลิงมีค่า
แรงดันไฟฟ้ าคงที่โดยไม่ใส่ตวั ต้านทานไฟฟ้ าแล้ว จากนั้นทําการใส่ตวั ต้านทานไฟฟ้ า (1,000 โอห์ม) และเลี้ยง
เชื้อจุลินทรี ยโ์ ดยใช้น้ าํ เสี ยสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นของกลีเซอรอลบริ สุทธิ์ 1,000 มก.ซีโอดี/ล. จนได้ค่า
แรงดันไฟฟ้ าคงที่ ในช่วงการเลี้ยงเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้ติดตามบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้ าและเก็บตัวอย่างนํ้าเสี ยมาวิเคราะห์
พารามิเตอร์ต่างๆ (ตารางที่ 2) เพื่อติดตามลักษณะการทํางานของเชื้อจุลินทรี ย ์ หลังจากที่แรงดันไฟฟ้ ามีค่าคงที่และ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ คงที่ แสดงว่าเชื้อจุลินทรี ยเ์ ข้าสู่สภาวะ steady state พร้อมที่นาํ ไปใช้ในการศึกษาอิทธิพลของ
ความเข้มข้นของของเสี ยกลีเซอรอลที่มีผลต่อกระแสไฟฟ้ าที่เกิดขึ้น โดยเพิ่มความเข้มข้นเป็ น 2,000 และ 2,500 มก.
ซีโอดี/ล. เพื่อเปรี ยบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นรวมถึงประสิ ทธิภาพการบําบัดนํ้าเสี ยในรู ปของ
ซีโอดี
4. การวิเคราะห์ ตวั อย่ าง
การวิเคราะห์ตวั อย่างหลังจากการทําการทดลองบําบัดของเสี ยกลีเซอรอลและผลิตกระแสไฟฟ้ านั้น มีการ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2. แสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบบําบัดของเสี ยกลีเซอรอลและผลิตกระแสไฟฟ้ า
พารามิเตอร์ ทวี่ เิ คราะห์
ความถี่ในการวิเคราะห์
วิธีการวิเคราะห์
ความเป็ นกรด-เบส (pH)
2 วัน 1 ครั้ง
Electrode pH Meter
ซีโอดีท้ งั หมด (CODT)
2 วัน 1 ครั้ง
วิธีรีฟลักซ์ปิดแบบเทียบสี
ซีโอดีละลาย (CODS)
2 วัน 1 ครั้ง
วิธีรีฟลักซ์ปิดแบบเทียบสี
ปริ มาณกลีเซอรอล
2 วัน 1 ครั้ง
วิธีมาตรฐาน Chromatropic acid method
กรดอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (VFAS)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เครื่ อง Gas chromatography
องค์ประกอบของก๊าซ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เครื่ อง Gas Chromatograph
ที่มา: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health
Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation
5. การคํานวณค่ าทางไฟฟ้า
ในการทดลองจะเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้ าจากโปรแกรม ExcelLINX ที่แสดงผลมาจากเครื่ องมัลติมิเตอร์ รุ่ น
Keithly Series 2700, Ohio, United States of Americaโดยเครื่ องมัลติมิเตอร์ จะต่อเข้ากับเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยแ์ ละ
คอมพิวเตอร์โดยตรงเพื่อเก็บข้อมูลค่าแรงดันไฟฟ้ าทุกๆ 10 นาที
สูตรการคํานวณทางไฟฟ้ า (Logan, 2008)
แรงดันไฟฟ้ า
V = IR
(1)
กระแสไฟฟ้ า
I = V/R
(2)
ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การปรับสภาพเชื้อจุลนิ ทรีย์และการเลีย้ งเชื้อจุลนิ ทรีย์เป็ นแผ่นฟิ ล์ มชีวภาพ
การปรั บสภาพเชื้ อจุ ลินทรี ยส์ ําหรั บระบบเซลล์เชื้ อเพลิ งจุ ลินทรี ยแ์ บบห้อ งเดี่ ยว เพื่อให้เชื้ อจุ ลินทรี ย ์
สามารถเกาะขั้วแอโนดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เริ่ มจากการปรับสภาพจะใช้วงจรแบบเปิ ด (Open circuit voltage,
OCV) และใช้น้ าํ เสี ยสังเคราะห์ร่วมกับกลีเซอรอลบริ สุทธิ์ เพื่อเป็ นอาหารเลี้ยงเชื้อ เมื่อทําการปรับสภาพจนถึงวันที่
14 พบว่า แรงดันไฟฟ้ าคงที่ประมาณ 297 มิลลิโวลต์ ในส่ วนประสิ ทธิ ภาพการใช้ซีโอดีมีค่าสู งถึง 88.7 เปอร์ เซ็นต์
คือมีการใช้ ซี โอดี ไปเท่ากับ 950 มก./ล. จากผลการทดลองนี้ พบว่าการทํางานของเชื้ อจุ ลินทรี ยภ์ ายในเซลล์
เชื้ อเพลิงจุลินทรี ยท์ ี่ ความเข้มข้นนํ้าเสี ย 1,000 มก.ซี โอดี /ล. เพียงพอที่ จะเป็ นพลังงานสําหรับเลี้ ยงเชื้ อจุ ลินทรี ย ์
ในช่วงเริ่ มต้นเดินระบบ จากนั้นระบบจะเข้าสู่การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบปิ ดวงจร (close circuit voltage) โดยการใส่ ตวั
ต้านทานไฟฟ้ า 1,000 โอห์ม เข้าไป เพื่อให้เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์ มีการควบคุมอย่างสมํ่าเสมอและครบวงจรไฟฟ้ า
จากผลการทดลองเลี้ยงเชื้อจุลินทรี ยโ์ ดยใช้น้ าํ เสี ยสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นกลีเซอรอลบริ สุทธิ์ 1,000 มก.ซีโอดี/ล.
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เป็ นเวลา 6 วัน พบว่าแรงดันไฟฟ้ าที่วดั ได้มีแนวโน้มคงที่ เมื่อคํานวณค่ากระแสไฟฟ้ า ได้เฉลี่ยสู งสุ ดที่ 0.0007 มิลลิ
แอมป์ หลังจากนั้นทําการทดลองโดยใช้น้ าํ เสี ยสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นกลีเซอรอลบริ สุทธิ์ เพิ่มขึ้นเป็ น 2,000 มก.ซี โอ
ดี/ล. พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้ าที่วดั ได้มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั และเริ่ มคงที่ที่แรงดันไฟฟ้ าประมาณ 1.22 มิลลิโวลต์
ค่า กระแสไฟฟ้ าเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด ที่ 0.0013 มิ ลลิ แอมป์ เมื่ อพิ จารณาค่า กระแสไฟฟ้ าต่อ พื้น ที่ พ บว่า นํ้าเสี ย
สังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นกลีเซอรอล 1,000 มก.ซีโอดี/ล. ให้ค่ากระแสไฟฟ้ าต่อพื้นที่เท่ากับ 1.26 มิลลิแอมป์ /ตร.ม.
และเพิ่มขึ้นเป็ น 1.76 มิลลิแอมป์ /ตร.ม. เมื่อเพิ่มความเข้มข้นนํ้าเสี ยสังเคราะห์เป็ น 2,000 มก.ซี โอดี/ล. แสดงให้เห็น
ว่านํ้าเสี ยสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นกลีเซอรอลบริ สุทธิ์ 2,000 มก.ซี โอดี/ล. ส่ งผลให้เชื้อจุลินทรี ยส์ ามารถย่อยสลาย
สารอินทรี ยใ์ นรู ปซีโอดีและกลีเซอรอลในนํ้าเสี ยแล้วปลดปล่อยพลังงานออกมาในรู ปของโปรตอนและอิเล็กตรอน
ได้มากขึ้นตามลําดับ (Kim et al., 2005)
2. การผลิตกระแสไฟฟ้าจากของเสียกลีเซอรอล
การผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยน์ ้ นั สามารถใช้สารตั้งต้นได้หลายชนิ ด เช่น นํ้าเสี ยจาก
โรงงานฟอกหนัง ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ 100 มิลลิแอมป์ ต่อตร.ม. (Sawasdee & Pisutpaisal, 2016) นํ้าเสี ย
จากโรงงานอาหาร ซึ่ งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ 527 มิลลิแอมป์ ต่อตร.ม. (Mansoorian et al., 2013) นํ้าเสี ยจาก
โรงงานแป้ ง ซึ่ งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ 900 มิลลิแอมป์ ต่อตร.ม. (Lu et al., 2009) เป็ นต้น ซึ่ งนํ้าเสี ยเหล่านี้
เป็ นแหล่งคาร์ บอนได้ดี แต่ในงานวิจยั นี้ ได้นาํ ของเสี ยกลีเซอรอลมาใช้ในงานวิจยั เพื่อเพิ่มทางเลือกในการนําของ
เสี ยกลีเซอรอลไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยงานวิจยั นี้ มีการศึกษาถึงอิทธิ พลของความเข้มข้นของของเสี ยกลีเซอรอล
โดยมีการผันแปรความเข้มข้นที่ 2,000 และ 2,500 มก.ซี โอดี /ล. จากการทดลองพบว่าที่ ความเข้มข้น 2,000 มก.ซี โอดี /ล.
ค่าแรงดันไฟฟ้ ามีค่าเพิ่มขึ้นในทุกรอบการทดลองและมีค่าเฉลี่ยคงที่ 57.61 มิลลิโวลต์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของของ
เสี ยกลีเซอรอลเป็ น 2,500 มก.ซี โอดี/ล. พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้ าที่วดั ได้มีค่าลดลงและเข้าสู่ สภาวะคงที่ที่ 28.22 มิลลิ
โวลต์ และมีค่ากระแสไฟฟ้ าเท่ากับ 2.82x10 -2 มิลลิแอมป์ หรื อ 39.92 มิลลิแอมป์ ต่อตร.ม. ดังรู ปที่ 3 จากงานวิจยั แสดง
ให้เห็นว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของของเสี ยกลีเซอรอล จะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ าที่ได้มีค่าลดลง ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยผ์ ลิตกระแสไฟฟ้ าพบว่าได้ค่ากระแสไฟฟ้ าที่นอ้ ยกว่าสารตั้งต้นชนิ ดอื่น ความเข้มข้น
ของของเสี ยกลีเซอรอลที่มากขึ้นนั้น ส่ งผลให้มีปริ มาณเกลือในระบบมากเกินพอ ทําให้จุลินทรี ยไ์ ม่สามารถทํางานได้ดี
ส่งผลทําให้ผลิตแรงดันและกระแสไฟฟ้ าออกมาได้นอ้ ยลงตามลําดับ (Yong et al., 2014)
3. ประสิทธิภาพการบําบัดซีโอดี
จากการทดลองเมื่อพิจารณาในด้านประสิ ทธิภาพการบําบัดซี โอดี (ดังรู ปที่ 4) ที่ความเข้มข้น 2,000 มก.ซี โอดี/ล.
มีค่าประสิ ทธิภาพการบําบัดทั้งหมดเฉลี่ย 75.22±3.35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิม่ ความเข้มข้นเป็ น 2,500 มก.ซีโอดี/ล. พบว่า
มีประสิ ทธิ ภาพการบําบัดซี โอดี ท้ งั หมดสู งขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 80±1.77 เปอร์ เซ็นต์ เนื่ องด้วยที่ความเข้มข้นของกลีเซ
อรอลของเสี ย เท่ า กับ 2,500 มก.ซี โ อดี / ล. เมื่ อ นํา ประสิ ท ธิ ภ าพการบํา บัด ซี โ อดี เ ปรี ย บเที ย บกับ งานวิ จัย ที่ ใ ช้
กลีเซอรอลพบว่า ในงานวิจยั นี้มีประสิ ทธิภาพการบําบัดที่ดีกว่า ดังตัวอย่าง Chookaew et al. (2014) ทํางานวิจยั โดย
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นําของเสี ยกลี เซอรอลมาบําบัดและผลิ ตกระแสไฟฟ้ าในเวลาเดี ยวกันโดยใช้เซลล์เชื้ อเพลิ งจุ ลินทรี ยน์ ้ ัน พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการบํา บัด อยู่ที่ 50% ในขณะที่ ใ นงานวิจัย นี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบํา บัด สู ง ถึ ง 80% แสดงให้เห็ น ว่า
จุลินทรี ยใ์ นระบบสามารถปรับสภาพให้เข้ากับระบบได้ อีกทั้งจุลินทรี ยใ์ นระบบสามารถใช้กลีเซอรอลเป็ นแหล่ง
คาร์บอนได้เป็ นอย่างดี ทําให้ประสิ ทธิภาพในการบําบัดในรู ปซีโอดีมีประสิ ทธิภาพ

รู ปที่ 3. ค่าแรงดันไฟฟ้ า (ดํา) และค่ากระแสไฟฟ้ า (ขาว) ของนํ้าเสี ยกลีเซอรอลของเสี ย

สรุปผลการทดลอง
การทดลองใช้เทคโนโลยีการบําบัดของเสี ยกลีเซอรอลโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ย ์ แบบห้องเดี่ ยวนั้น
พบว่า เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรี ยแ์ บบห้องเดี่ยวสามารถบําบัดของเสี ยกลีเซอรอลได้โดยหลังจากการเลี้ยงเชื้อจุลินทรี ย ์
ให้มีลกั ษณะเป็ นฟิ ล์มชีวภาพ ระบบจะเริ่ มเข้าสู่สภาวะการบําบัดของเสี ยกลีเซอรอลและการผลิตกระแสไฟฟ้ าอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ โดยพบว่า ค่าการบําบัดที่ความเข้มข้น 2,000 มก.ซี โอดี/ล. มีค่าการบําบัดน้อยแต่ค่ากระแสไฟฟ้ าที่
ได้มีค่ามากกว่าที่ความเข้มข้น 2,500 มก.ซีโอดี/ล. เนื่องจากที่ความเข้มข้นสูงจะมีปริ มาณเกลือสูงทําให้ เกิดการยับยั้ง
การผลิตกระแสไฟฟ้ า (Yong et al., 2014; Santibáñez et al., 2011) แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
จุ ลิ น ทรี ย ์แ บบห้อ งเดี่ ย ว เพื่อ การบํา บัดของเสี ย กลี เ ซอรอลควบคู่ ไปกับการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ยัง ถื อ ได้ว่า เป็ น
เทคโนโลยีที่น่าสนใจและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่อุตสาหกรรมต่อไป
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รู ปที่ 4. ปริ มาณการบําบัดซีโอดีท้ งั หมด (กราฟแท่ง) และเปอร์เซ็นต์การบําบัดซีโอดีท้ งั หมด (จุดข้อมูล) (n=3) จุด
ข้อมูลที่มีอกั ษรกํากับเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ส่วนจุดข้อมูลที่มีอกั ษรกํากับ
ต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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