มติชนสุดสัปดาห์
ศุกร์ 28 ต.ค. 54

อาหารสมอง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังออสโมซิส
วีรกร ตรี เศศ

เราคุ้นกับการผลิ ตพลัง งานไฟฟ้ าจากนํ า

นํ า มัน

ก๊ าซ

ถ่ านหิ น

ลม

แสงแดด สารกัมมันตรังสี นํ า ร้ อนใต้ ดิน ฯลฯ อย่างไรก็ ดียังมีวิธีการผลิตไฟฟ้าที* น่า
แปลกใจคือผลิตจากความแตกต่างระหว่างความเค็มของนํ าเค็มและนํ าจืด ปั จจุบนั มีความเป็ นไป
ได้ สงู ขึ นทุกทีในการผลิตไฟฟ้าด้ วยวิธีนี อย่างเป็ นกอบเป็ นกํา
ญี* ปนกั
ุ่ บนอร์ เวย์กําลังร่ วมมือกันผลิตไฟฟ้าจากนํ าเค็มและนํ าจืด

การผลิตไฟฟ้า

เช่นนี มีชื*อเรี ยกว่า Osmotic Power หรื อ Salinity Gradient Power
เป็ นการผลิตที*ไม่ใช้ วตั ถุดิบที*
หมดไปจากโลก เช่น ถ่านหิน
ก๊ าซ นํ ามัน ฯลฯ
หากใช้ นํ าเค็มจากทะเลและนํ าจืด
จากห้ วย

หนอง คลองบึง หรื อแม่นํ า ซึง* เป็ นวัตถุดบิ ที*หามาทดแทนได้ เสมอ
ศาสตราจารย์ Akihiko Tanioka แห่ง Tokyo Institute of Technology เป็ นหัวหน้ า
โครงการพัฒนาไฟฟ้าชนิดนี ร่วมกับนอร์ เวย์
โดยจะตังโรงงานตั

วอย่างที* Fukuoka
เดียวกัน

หลักการของมันก็มีง่าย ๆ ดังนี  เมื*อนํ าจืดกับนํ าทะเลที*มีความเค็มสูงมาอยู่ในถัง
แต่ถูกกัน แบ่งจากกันด้ วยเยื* อบาง ๆ ที* โมเลกุลของนํ าซึมผ่านไปได้ แต่โมเลกุลเกลื อผ่าน

ไม่ได้
เมื*อทังสองฝั

* งมีความเข้ มข้ นของเกลือไม่เท่ากันของเหลวจากฝั* งเข้ มข้ นน้ อยกว่าก็จะซึมผ่าน
ไปยังฝั* งเข้ มข้ นกว่า ดังที*เรารู้จกั กันในนามของกระบวน osmosis การเคลื*อนไหวของโมเลกุลของ
นํ าจากฝั* งนํ าจืดก่อให้ เกิดพลังงานที*มีโมเมนตัมสามารถหมุนใบพัดให้ เกิดกระแสไฟฟ้าขึ นได้ (โลหะที*
เคลื*อนตัวตัดผ่านสนามแม่เหล็กจะก่อให้ เกิดกระแสไฟฟ้า)
ในการตังโรงงานผลิ

ตไฟฟ้า
นํ า จื ดจะถูกสูบจากบ่อนํ าที* บําบัดแล้ วจากนํ า เสี ย
(นํ าจืดปกติก็ได้ แต่จะใช้ นํ าบําบัดแล้ วนี เพื*อให้ เห็นประโยชน์ยิ*งขึ น)
และนํ าเค็มที*เหลือจากการ
แปลงนํ า ทะเลให้ เ ป็ นนํ า จื ด (นํ า ทะเลปกติ ก็ ไ ด้ แต่จ ะโชว์ ใ ห้ เ ห็ น อี ก ว่ า สามารถใช้ นํ า เหลื อ จาก
กระบวนการแปรนํ าเค็มเป็ นนํ าจืด และเหมาะเสียด้ วยเพราะมันมีความเค็มมากกว่านํ าทะเลหนึ*งเท่า)
จะถูกสูบลงไปไว้ ในถัง เดียวกัน
ดังกล่าว

โดยกัน แยกจากกันด้ วยเยื* อพิ เศษเพื* อให้ เ กิ ดกระบวน osmosis

-2สิ*ง ที* ต้องระวัง ก็ คืออย่าให้ นํา ทัง สองชนิ ดปนเปกันจนความแตกต่างของความเค็ม
หายไปได้ (คล้ ายกับที*ต้องแยกคนชนิดที*ทะเลเรี ยกว่าพี* ออกไปจากคนปกติ) นํ าผลิตไฟฟ้าได้ ด้วย
ความแตกต่างของความสูงระหว่างระดับนํ า ที* ไหลลงมากับตัวใบพัดหมุนฉันใด
ในวิธีนีค วาม
แตกต่างระหว่างความเข้ มข้ นของความเค็มก็ฉันนัน
ในโรงงานตัวอย่างนี ใช้ ท่อสูบนํ าถึง 8 ท่อด้ วยกัน
30 เซนติเมตร และยาว 1.4 เมตร
เร็ วขึ นถึงร้ อยละ 50-80

โดยแต่ละท่อมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง

เมื*อผ่านกระบวนการ osmosis แล้ ว นํ าในฝั* งเค็มจัดไหล

ในหนึ*งท่อระบบนํ าจะทํ าให้ เกิดพลังนํ าเที ยบเท่าพลังนํ า ที* เกิ ดจากการไหลตกลงมา
จากความสูง 300 เมตร อย่างไรก็ดีในการสูบนํ าขึ นมาจําเป็ นต้ องใช้ พลังงานไฟฟ้าช่วย แต่ก็
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ มากกว่าที*ใช้ ไป
ผลิตได้ 1-2 กิโลวัตต์ของพลังงานไฟฟ้า

ดังนันมั
 นจึงเป็ นเครื* องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ*งสามารถ

บริ ษัทเอกชนของนอร์ เ วย์ ไ ด้ พัฒ นาการผลิ ตไฟฟ้ าด้ วยวิ ธี นีม านานพอควร

แต่

ปั ญหาติดอยูท่ ี*การใช้ เยื*อที*มีคณ
ุ ภาพสูง ซึง* ปั จจุบนั บริ ษัทญี*ปนแห่
ุ่ งหนึง* เป็ นผู้ประดิษฐ์ เยื*อวิเศษนี ที*มี
ความหนาเพียง 0.1 มิลลิมิเตอร์

ดังนันทั
 งสองฝ่

ายจึงร่วมมือกัน

ปั จจัยสําคัญก็คือการมีความแตกต่างของความเข้ มข้ นของความเค็มระหว่างสองนํ าที*
มีเสถี ยรภาพ

เยื*อที*ดีต้องป้องกันการไหลของนํ าจากฝั* งเค็มไปยังอีกฝั* งหนึ*ง

ในขณะเดียวกันก็

ต้ องช่วยให้ นํ าจืดไหลซึมผ่านไปยังฝั* งเค็มได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
ความเชี*ยวชาญของบริ ษัทญี*ปนแห่
ุ่ งนี มาจากการเป็ นผู้ผลิตเยื*อกรองที*มีคณ
ุ ภาพสูงใน
การผลิตนํ าเค็มเป็ นนํ าจืด (Desalination of Seawater)
หลายแห่ง

ซึ*งปั จจุบนั มีการผลิตนํ าจืดด้ วยวิธีนี กัน

โดยเฉพาะแถบประเทศอาหรับ แต่ต้นทุนยังสูงกว่านํ าปกติหลายเท่าตัว
จุ ด เด่ น ของการผลิ ต ไฟฟ้ าด้ วยพลั ง งานออสโมซิ ส ก็ คื อ สามารถผลิ ต ได้ ใน

ทุกสภาวะอากาศ

เป็ นพลังงานที* ใช้ วัตถุดิบทดแทนซึ*งหาได้ ในราคาถูกและมีอยู่แทบทุกหนแห่ง

อีกทังมี
 ประสิทธิ ภาพในการผลิตถึงร้ อยละ 85 หรื อมากกว่านัน

ซึ*งสูงกว่าประสิทธิ ภาพในการผลิต

ไฟฟ้าโดยใช้ แสงอาทิตย์หรื อพลังงานลมถึงกว่า 4 เท่าตัว
กลุ่มพัฒนากลุ่มนี ประเมินว่าต้ นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยวิธีออสโมซิสตกอยู่
ประมาณ 3.3-9.9 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว* โมง

ซึ*งถูกกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ (12 บาทต่อกิ โลวัตต์-

ชัว* โมง) แต่แพงกว่าพลังงานลม (4.2-7.2 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว* โมง)
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยวิธีการออสโมซิสสมควรตังอยู
 ่ริมทะเลตรงบริ เวณที* มี
ปากแม่นํ าเพื*อสามารถสูบนํ าจืดและนํ าเค็มมาใช้

อย่างไรก็ดีนํ าเค็มที*ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะ

-3ถูกปล่อยลงทะเลอีกครัง ซึง* อาจทําให้ ความเค็มของทะเลในบริ เวณนันเปลี
 *ยนแปลงไป
กรณีที*นํานํ าเค็มจัดมาใช้

โดยเฉพาะใน

สิ*งแวดล้ อมและสัตว์ทะเลในบริ เวณนันอาจถู

กกระทบได้

ข้ อวิจารณ์ ของการผลิตไฟฟ้าออสโมซิส ก็ คือความคงทนของเยื* อกรอง และความ
เป็ นไปได้ ในการผลิตไฟฟ้าออกมาอย่างเป็ นกอบเป็ นกําเหมือนโรงไฟฟ้าปกติ
เป็ นเพียงโรงงานที*มีขนาดการผลิตที*เล็ก

การทดลองในปั จจุบนั

อย่างไรก็ดีกลุ่มพัฒนานี คาดว่าก่อนปี 2015 จะสามารถ

ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดการผลิต 2,000 กิโลวัตต์ได้ สําเร็ จ
มี ก ารประเมิ น ว่ า ถ้ าทั ง ประเทศญี* ปุ่ นใช้ นํ า จื ด จากแม่ นํ า ลํ า คลองกั น เต็ ม ที* แ ล้ ว
ประกอบกับนํ าเค็มที*มีอยู่มากมายไม่มีวนั หมด

ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ถึง 6 ล้ านกิโลวัตต์

ซึง* เท่ากับกระแสไฟฟ้าที*ผลิตโดยโรงงานไฟฟ้าปรมาณูถึง 5-6 โรง
ทุกอย่างมี ทางออกเสมอ ตราบที*เรายอมรั บความคิดใหม่ ๆ และยอมปรั บเปลี* ยน
พฤติกรรมกัน ไม่มีอะไรที*ไม่มีทางออกถ้ าทุกคนช่วยกันครับ

เครื% องเคียงอาหารสมอง
(1)

เห็ดฟาง.......อาหารสวรรค์ของคนความดันสูง

ยอดแห่งอาหารเพื*อสุขภาพแล้ ว
ไม่ง่ ายนักในพื ช ผักชนิ ดอื* น ๆ

นอกจากเห็ดฟางจะเป็ น

ยังมี ธาตุสําคัญที* จําเป็ นต่อร่ างกายเราหลายอย่าง

ซึ*งหาได้

ที* สํ าคัญ คื อ ไขมันตํ* า แคลอรี* น้อย และไม่ มี คลอเรสเตอรอลให้

ยุง่ ยากหรื อรํ าคาญใจ
สําหรับผู้รับประทานแม้ แต่นิดเดียวแร่ ธาตุตวั เอก ๆ ก็มีครบถ้ วน ทังคาร์
 โบโฮเดรต
แคลเซี ยม

ฟอสฟอรั ส

เหล็ก

จริ ง ๆ คือ ซีลิเนียมกับโพแทสเซียม
ความดันโลหิตได้ อย่างยอดเยี*ยม

วิตามินบี1

บี2

และซี มีครบหมด แต่ตวั ที* เด่น ๆ

อย่างแรกนันเป็
 นสารต้ านมะเร็ ง

ส่วนอย่างหลังนันช่
 วยลด

นอกจากนันยั
 งมีโปรตีนสูงและกรดอะมิโนต่าง ๆ ที*ร่างกายมนุษย์

เราทุกคนต้ องการในปริ มาณที*มากพอสมควร
ประโยชน์ทางยาของเห็ดฟางคือช่วยต้ านไวรัสและแก้ ไขหวัดได้ ด้วย
แผนโบราณยังจัดให้ เป็ นเภสัชวัตถุที*มีรสหวานเย็น
โลหิต
เลือดได้

บํารุงกําลัง

แก้ ร้อนใน

แก้ ชํ าใน

ช่วยบํารุ งร่ างกาย

ทางแพทย์

ช่วยย่อยอาหาร

บํารุ ง

และที*เด็ด ๆ จริ ง ๆ ก็คือช่วยลดคลอเรสเตอรอลใน
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วิธีกําจัดยุงแบบง่ายสุด ๆ

และได้ ผลมาก ๆ

ลองทํามาแล้ วกําจัดได้ กว่า

ซื อปีl บขนมปั งแบบมีฝาปิ ดใหญ่ ราคา 20 บาทจากร้ านขายขนม

ยุงชอบกลิ*นถุงเท้ าใช้ แล้ ว ยังไม่ซกั มาก ๆ ยิ*งดี
บ้ าน.......อาจมีอีกใบไว้ ในบ้ านถ้ าในบ้ านที*มียงุ มาก

ล้ างสะอาด

เอาใส่ในปีl บ 2-3 คูแ่ ล้ วนําปีl บถุงเท้ าไว้ ที*ร่มนอก
ทิ งไว้ ข้ามคืน ใกล้ รุ่งยุงจะหาที*หลบและเข้ า

อยูใ่ นปีl บจํานวนมาก และมันก็เสร็ จเรา
⊙.............................................................⊙

นํา) จิม) อาหารสมอง
Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice. It is not a thing to
be waited for, it is a thing to be achieved.
William Jennings Bryan
(นักการเมืองอเมริ กนั อดีตผู้สมัครรับเลือกตังประธานาธิ

บดี 3 ครัง ค.ศ. 1860-1925)
ชะตากรรมไม่ ใ ช่ เ รื* อ งที* เ กิ ด ขึ น เองโดยอุ บัติ เ หตุ

หากเป็ นเรื* อ งของการเลื อ ก

มันมิใช่สิ*งที*จะรอคอยให้ มาถึง แต่เป็ นสิ*งที*ต้องลงมือกระทําเพื*อให้ บรรลุ
--------------------------------------------------

