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อาหารสมอง 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังออสโมซิส 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 

  เราคุ้นกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนํ �า       นํ �ามัน      ก๊าซ       ถ่านหิน      ลม     

แสงแดด      สารกัมมนัตรังสี       นํ �าร้อนใต้ดิน       ฯลฯ       อย่างไรก็ดียังมีวิธีการผลิตไฟฟ้าที*น่า

แปลกใจคือผลิตจากความแตกตา่งระหว่างความเค็มของนํ �าเค็มและนํ �าจืด       ปัจจบุนัมีความเป็นไป

ได้สงูขึ �นทกุทีในการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีนี �อยา่งเป็นกอบเป็นกํา 

  ญี*ปุ่ นกบันอร์เวย์กําลงัร่วมมือกนัผลิตไฟฟ้าจากนํ �าเค็มและนํ �าจืด       การผลิตไฟฟ้า

เช่นนี �มีชื*อเรียกว่า Osmotic Power หรือ Salinity Gradient Power        เป็นการผลิตที*ไม่ใช้วตัถดุิบที*

หมดไปจากโลก    เช่น    ถ่านหิน        ก๊าซ      นํ �ามนั      ฯลฯ        หากใช้นํ �าเค็มจากทะเลและนํ �าจืด

จากห้วย       หนอง      คลองบงึ       หรือแมนํ่ �า       ซึ*งเป็นวตัถดุบิที*หามาทดแทนได้เสมอ 

  ศาสตราจารย์ Akihiko Tanioka แห่ง Tokyo Institute of Technology  เป็นหวัหน้า

โครงการพฒันาไฟฟ้าชนิดนี �ร่วมกบันอร์เวย์          โดยจะตั �งโรงงานตวัอยา่งที* Fukuoka  

  หลกัการของมนัก็มีง่าย ๆ ดงันี �       เมื*อนํ �าจืดกบันํ �าทะเลที*มีความเค็มสงูมาอยู่ในถัง

เดียวกัน     แต่ถูกกั �นแบ่งจากกันด้วยเยื*อบาง ๆ ที*โมเลกุลของนํ �าซึมผ่านไปได้แต่โมเลกุลเกลือผ่าน

ไมไ่ด้         เมื*อทั �งสองฝั*งมีความเข้มข้นของเกลือไมเ่ทา่กนัของเหลวจากฝั*งเข้มข้นน้อยกว่าก็จะซึมผ่าน

ไปยงัฝั*งเข้มข้นกวา่    ดงัที*เรารู้จกักนัในนามของกระบวน osmosis       การเคลื*อนไหวของโมเลกลุของ

นํ �าจากฝั*งนํ �าจืดก่อให้เกิดพลงังานที*มีโมเมนตมัสามารถหมุนใบพดัให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ �นได้ (โลหะที*

เคลื*อนตวัตดัผา่นสนามแมเ่หล็กจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า) 

  ในการตั �งโรงงานผลิตไฟฟ้า        นํ �าจืดจะถูกสูบจากบ่อนํ �าที*บําบดัแล้วจากนํ �าเสีย    

(นํ �าจืดปกตก็ิได้      แตจ่ะใช้นํ �าบําบดัแล้วนี �เพื*อให้เห็นประโยชน์ยิ*งขึ �น)        และนํ �าเค็มที*เหลือจากการ

แปลงนํ �าทะเลให้เป็นนํ �าจืด (นํ �าทะเลปกติก็ได้  แต่จะโชว์ให้เห็นอีกว่าสามารถใช้นํ �าเหลือจาก

กระบวนการแปรนํ �าเค็มเป็นนํ �าจืด และเหมาะเสียด้วยเพราะมนัมีความเค็มมากกว่านํ �าทะเลหนึ*งเท่า)       

จะถูกสูบลงไปไว้ในถังเดียวกัน      โดยกั �นแยกจากกันด้วยเยื*อพิเศษเพื*อให้เกิดกระบวน osmosis 

ดงักลา่ว 
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  สิ*งที*ต้องระวังก็คืออย่าให้นํ �าทั �งสองชนิดปนเปกันจนความแตกต่างของความเค็ม

หายไปได้ (คล้ายกับที*ต้องแยกคนชนิดที*ทะเลเรียกว่าพี*ออกไปจากคนปกติ)    นํ �าผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

ความแตกต่างของความสูงระหว่างระดบันํ �าที*ไหลลงมากับตวัใบพัดหมุนฉันใด         ในวิธีนี �ความ

แตกตา่งระหวา่งความเข้มข้นของความเคม็ก็ฉันนั �น 

  ในโรงงานตวัอย่างนี �ใช้ท่อสบูนํ �าถึง 8 ท่อด้วยกนั       โดยแตล่ะท่อมีเส้นผ่าศนูย์กลาง 

30 เซนติเมตร     และยาว 1.4 เมตร        เมื*อผ่านกระบวนการ osmosis แล้ว     นํ �าในฝั*งเค็มจดัไหล

เร็วขึ �นถึงร้อยละ 50-80    

  ในหนึ*งท่อระบบนํ �าจะทําให้เกิดพลงันํ �าเทียบเท่าพลังนํ �าที*เกิดจากการไหลตกลงมา

จากความสงู 300 เมตร       อย่างไรก็ดีในการสูบนํ �าขึ �นมาจําเป็นต้องใช้พลงังานไฟฟ้าช่วย       แต่ก็

สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้มากกว่าที*ใช้ไป       ดงันั �นมนัจึงเป็นเครื*องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ*งสามารถ

ผลิตได้ 1-2 กิโลวตัต์ของพลงังานไฟฟ้า 

   บริษัทเอกชนของนอร์เวย์ได้พัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีนี �มานานพอควร     แต่

ปัญหาตดิอยูที่*การใช้เยื*อที*มีคณุภาพสงู     ซึ*งปัจจบุนับริษัทญี*ปุ่ นแหง่หนึ*งเป็นผู้ประดิษฐ์เยื*อวิเศษนี �ที*มี

ความหนาเพียง 0.1 มิลลิมิเตอร์       ดงันั �นทั �งสองฝ่ายจงึร่วมมือกนั 

  ปัจจยัสําคญัก็คือการมีความแตกตา่งของความเข้มข้นของความเค็มระหว่างสองนํ �าที*

มีเสถียรภาพ       เยื*อที*ดีต้องป้องกนัการไหลของนํ �าจากฝั*งเค็มไปยงัอีกฝั*งหนึ*ง       ในขณะเดียวกนัก็

ต้องชว่ยให้นํ �าจืดไหลซมึผา่นไปยงัฝั*งเคม็ได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วย 

  ความเชี*ยวชาญของบริษัทญี*ปุ่ นแหง่นี �มาจากการเป็นผู้ผลิตเยื*อกรองที*มีคณุภาพสงูใน

การผลิตนํ �าเค็มเป็นนํ �าจืด (Desalination of Seawater)  ซึ*งปัจจุบนัมีการผลิตนํ �าจืดด้วยวิธีนี �กัน              

หลายแหง่       โดยเฉพาะแถบประเทศอาหรับ     แตต้่นทนุยงัสงูกวา่นํ �าปกตหิลายเท่าตวั 

  จุดเด่นของการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานออสโมซิส ก็ คือสามารถผลิตไ ด้ใน                         

ทุกสภาวะอากาศ      เป็นพลังงานที*ใช้วัตถุดิบทดแทนซึ*งหาได้ในราคาถูกและมีอยู่แทบทุกหนแห่ง                   

อีกทั �งมีประสิทธิภาพในการผลิตถึงร้อยละ 85 หรือมากกว่านั �น      ซึ*งสงูกว่าประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์หรือพลงังานลมถึงกวา่ 4 เทา่ตวั 

  กลุ่มพฒันากลุ่มนี �ประเมินว่าต้นทนุของการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีออสโมซิสตกอยู่

ประมาณ 3.3-9.9 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั*วโมง       ซึ*งถูกกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ (12 บาทต่อกิโลวตัต์-

ชั*วโมง)    แตแ่พงกวา่พลงังานลม (4.2-7.2 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชั*วโมง) 

  โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีการออสโมซิสสมควรตั �งอยู่ริมทะเลตรงบริเวณที*มี

ปากแมนํ่ �าเพื*อสามารถสบูนํ �าจืดและนํ �าเค็มมาใช้      อย่างไรก็ดีนํ �าเค็มที*ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะ
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ถกูปลอ่ยลงทะเลอีกครั �งซึ*งอาจทําให้ความเคม็ของทะเลในบริเวณนั �นเปลี*ยนแปลงไป      โดยเฉพาะใน

กรณีที*นํานํ �าเคม็จดัมาใช้       สิ*งแวดล้อมและสตัว์ทะเลในบริเวณนั �นอาจถกูกระทบได้ 

  ข้อวิจารณ์ของการผลิตไฟฟ้าออสโมซิสก็คือความคงทนของเยื*อกรอง   และความ

เป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าออกมาอยา่งเป็นกอบเป็นกําเหมือนโรงไฟฟ้าปกติ      การทดลองในปัจจบุนั

เป็นเพียงโรงงานที*มีขนาดการผลิตที*เล็ก       อย่างไรก็ดีกลุ่มพฒันานี �คาดว่าก่อนปี 2015 จะสามารถ

ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดการผลิต 2,000 กิโลวตัต์ได้สําเร็จ 

  มีการประเมินว่าถ้าทั �งประเทศญี*ปุ่ นใช้นํ �าจืดจากแม่นํ �าลําคลองกันเต็มที*แล้ว   

ประกอบกบันํ �าเคม็ที*มีอยู่มากมายไม่มีวนัหมด      ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 6 ล้านกิโลวตัต์   

ซึ*งเทา่กบักระแสไฟฟ้าที*ผลิตโดยโรงงานไฟฟ้าปรมาณถึูง 5-6 โรง 

  ทุกอย่างมีทางออกเสมอ    ตราบที*เรายอมรับความคิดใหม่ ๆ และยอมปรับเปลี*ยน

พฤตกิรรมกนั     ไมมี่อะไรที*ไมมี่ทางออกถ้าทกุคนชว่ยกนัครับ 
 

เครื%องเคียงอาหารสมอง  

(1) เห็ดฟาง.......อาหารสวรรค์ของคนความดนัสูง     นอกจากเห็ดฟางจะเป็น

ยอดแห่งอาหารเพื*อสุขภาพแล้ว       ยังมีธาตุสําคญัที*จําเป็นต่อร่างกายเราหลายอย่าง     ซึ*งหาได้                 

ไม่ง่ายนักในพืชผักชนิดอื*น ๆ       ที* สําคัญคือไขมันตํ*าแคลอรี* น้อย   และไม่มีคลอเรสเตอรอลให้                         

ยุง่ยากหรือรําคาญใจ  

สําหรับผู้ รับประทานแม้แต่นิดเดียวแร่ธาตตุวัเอก ๆ ก็มีครบถ้วน     ทั �งคาร์โบโฮเดรต      

แคลเซียม       ฟอสฟอรัส      เหล็ก       วิตามินบี1         บี2      และซี  มีครบหมด   แต่ตวัที*เด่น ๆ        

จริง ๆ คือ ซีลิเนียมกบัโพแทสเซียม       อย่างแรกนั �นเป็นสารต้านมะเร็ง       ส่วนอย่างหลงันั �นช่วยลด

ความดนัโลหิตได้อยา่งยอดเยี*ยม      นอกจากนั �นยงัมีโปรตีนสงูและกรดอะมิโนตา่ง ๆ ที*ร่างกายมนษุย์

เราทกุคนต้องการในปริมาณที*มากพอสมควร  

ประโยชน์ทางยาของเห็ดฟางคือช่วยต้านไวรัสและแก้ไขหวัดได้ด้วย       ทางแพทย์

แผนโบราณยงัจดัให้เป็นเภสชัวตัถทีุ*มีรสหวานเย็น      ช่วยบํารุงร่างกาย      ช่วยย่อยอาหาร      บํารุง

โลหิต       บํารุงกําลงั      แก้ร้อนใน       แก้ชํ �าใน      และที*เดด็ ๆ จริง ๆ ก็คือช่วยลดคลอเรสเตอรอลใน

เลือดได้ 
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(2) วิธีกําจดัยงุแบบง่ายสดุ ๆ      และได้ผลมาก ๆ      ลองทํามาแล้วกําจดัได้กว่า

ร้อยตวัใน 1 วนั        ซื �อปีl บขนมปังแบบมีฝาปิดใหญ่ ราคา  20  บาทจากร้านขายขนม      ล้างสะอาด    

ยงุชอบกลิ*นถงุเท้าใช้แล้ว    ยงัไมซ่กัมาก ๆ ยิ*งดี          เอาใส่ในปีl บ 2-3 คูแ่ล้วนําปีl บถงุเท้าไว้ที*ร่มนอก

บ้าน.......อาจมีอีกใบไว้ในบ้านถ้าในบ้านที*มียงุมาก      ทิ �งไว้ข้ามคืน     ใกล้รุ่งยุงจะหาที*หลบและเข้า

อยูใ่นปีl บจํานวนมาก  และมนัก็เสร็จเรา 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ )าจิ )มอาหารสมอง        

   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  

(นกัการเมืองอเมริกนั อดีตผู้สมคัรรับเลือกตั �งประธานาธิบดี 3 ครั �ง ค.ศ. 1860-1925) 
 

  ชะตากรรมไม่ใช่เรื* องที*เกิดขึ �นเองโดยอุบัติเหตุ       หากเป็นเรื* องของการเลือก                    

มนัมิใชส่ิ*งที*จะรอคอยให้มาถึง     แตเ่ป็นสิ*งที*ต้องลงมือกระทําเพื*อให้บรรล ุ

-------------------------------------------------- 


