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การศึกษาลกัษณะการจายกระแสไฟฟาที่มีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการอิเลก็โทรไลซิส  

Effects of Feed Current Characteristic on Efficiencies of Electrolysis Process 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้กลาวถึงการศึกษาลักษณะการจายกระแสไฟฟาที่มีผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็ก

โทรไลซิส  เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ในงานวิจัยนี้ไดใช

สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนอิเล็กโทรไลต และแผนทองแดงเปนขั้วไฟฟา  เมื่อจายกระแสไฟฟาที่มี

ความหนาแนนกระแส 0.3 แอมแปรตอตารางเซนติเมตร พบวาในกรณีที่จายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่องนั้น 

ประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส เทากับ 28.57 เปอรเซ็นต  และในกรณีที่จายไฟฟากระแสตรงที่มี

ลักษณะเปนสัญญาณพัลส เมื่อพิจารณาที่ดิวตี้ไซเคิล (duty cycle) 20 เปอรเซ็นต ความถี่ 1, 5 และ 10 เฮิรตซ

ประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส เทากับ 72.16, 51.10 และ 47.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  เมื่อ

พิจารณาที่ความถี่ 1 เฮิรตซ  ดิวตี้ไซเคิล 20, 50 และ 80 เปอรเซ็นต พบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็ก

โทรไลซิส เทากับ 72.16, 42.17 และ 30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากผลการศึกษา พบวา การจายไฟฟากระแส

ตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสทําใหประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเพิ่มขึ้น  
 

คําสําคัญ : การผลิตไฮโดรเจน  สัญญาณพัลส  อัลคาไลนอิเล็กโทรไลซิส  อิเล็กโทรไลเซอร 
 

ABSTRACT 
This research discusses an effects of feed current characteristic on efficiencies of electrolysis 

process to develop and improve process efficiency.  The electrolyzer comprises of copper electrodes 

submerged in potassium hydroxide solution as an electrolyte.  The continuous dc current and pulse-

width controlled dc current are fed into the cell.  With the feeding current density of 0.3 A/cm2, it is 

found that in the case of the continuous current the efficiency is 28.57% whereas in the case of 

pulsed feed with a duty cycle of 20% and frequencies of 1, 5 and 10 Hz, the efficiencies of 

electrolysis are 72.16, 51.16 and 47.33%, respectively.  Considering the frequency of 1 Hz with the 

duty cycles of 20, 50 and 80%, the efficiencies of electrolysis are 72.16, 42.17 and 30%, respectively.  

The result that the pulsed feeding increase efficiency of electrolysis process. 
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คํานํา 

ในปจจุบันพลังงานเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  พลังงานที่

ใชภายในประเทศสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศสงผลใหประเทศชาติเสียดุลการคา ประกอบกับความ

ตองการพลังงานในการขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่แหลง

พลังงานมีจํานวนจํากัด ฉะนั้นจึงตองพยายามหาแหลงพลังงานจากแหลงอื่นมาทดแทน ซึ่งรัฐบาลไดใหการ

สนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งมุงที่จะพัฒนาแหลงพลังงานภายในประเทศ 

เพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงาน โดยแหลงพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนที่นิยมใชกัน ไดแก 

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานจากชีวมวล และพลังงานไฮโดรเจน เปนตน 

พลังงานไฮโดรเจนเปนพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งที่มีแนวโนมสําหรับการใชในอนาคต เนื่องจาก

ไฮโดรเจนสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชไดไมมีวันหมด เพราะไฮโดรเจนเสมือนเปนเพียงตัวกลางที่ถูกยืมมาใช

ในการผลิตพลังงาน ซึ่งในขณะที่สรางพลังงานนั้น ไฮโดรเจนเพียงแคเกิดการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ

กลายเปนน้ําและคายพลังงานออกมาเทานั้น แลวน้ําที่ไดสามารถนํากลับมาสกัดเปนไฮโดรเจนไดอีก (สิริชนก, 

2549) และเมื่อไฮโดรเจนเกิดการสันดาป  ผลที่ไดมีเพียงพลังงานและไอน้ําเทานั้นจึงไมกอใหเกิดปญหาทาง

มลพิษตอส่ิงแวดลอมและไมกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก (เอกลักษณ, 2551) 

การแยกไฮโดรเจนดวยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสน้ัน มีหลายปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของ

กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส  ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเพียงปจจัยเดียว คือ ลักษณะการจายกระแสไฟฟา 

เนื่องจากการศึกษาปญหาพิเศษของกิติพงศ (2551) พบวา การจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่องจะพบปญหา

ในเรื่องของการเขาทําปฏิกิ ริยาของไอออนกับขั้วไฟฟา  ซึ่งสงผลกระทบตอปริมาณแกสไฮโดรเจนและ

ประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการปรับปรุงปญหาดังกลาว โดยการจาย

ไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสและการจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส  
 

ทฤษฎีและการคํานวณ 

หลักการของปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิส 

กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเปนกระบวนการที่ใชพลังงานไฟฟาไปทําใหเกิดปฏิกิริยารีดอกซ เนื่องจากใน

เซลลไฟฟาแบบอิเล็กโทรไลติก ปฏิกิริยารีดอกซไมสามารถเกิดขึ้นเองได จึงตองมีการใหพลังงานไฟฟาจาก

ภายนอกเขาไป เพื่อทําใหปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นได (ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553) ดังนั้นเมื่อทํา

การจายไฟฟากระแสตรงไปยังขั้วไฟฟาที่จุมอยูในสารละลาย เชน น้ําจะทําใหสารละลายเกิดการแตกตัว 

ผลิตภัณฑที่ไดออกมาคือ แกสไฮโดรเจน และแกสออกซิเจน ดังปฏิกิริยา 

Anode (Oxidation) :     
−− ++→ e4O(l)H2(g)O(aq)4OH

22  

Cathode (Reduction) :      (aq)4OH(g)H24eO(l)4H
22

−− +→+  

Overall   :     (g)H2(g)OO(l)2H
222

+→   



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 813 

จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ประจุบวก (H+) เคลื่อนที่ไปยังขั้วแคโทด สวนประจุลบ (OH-) เคลื่อนที่ไปยัง

ขั้วแอโนด ทําใหเกิดการถายโอนอิเล็กตรอนและเกิดการกอตัวของฟองแกสไฮโดรเจน และแกสออกซิเจนขึ้นที่

ขั้วไฟฟา 

 

การคํานวณในระบบผลติแกสไฮโดรเจนโดยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส 

1.  กําลังไฟฟาที่ใหกับระบบ (Power Input)  

   P  =  I × V                                 (1) 
  

เมื่อ   P    คือ  กําลังไฟฟาที่ใหกับระบบ (W) 

 I    คือ   กระแสไฟฟา (A) 

 V    คือ   ความตางศักย (V) 
 

2.  ประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (Efficiency) 

 η     = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅
⋅⋅
tVI

HHVv ρ
× 100  (2) 

 

เมื่อ   η   คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส  

 v   คือ   ปริมาตรน้ําที่แกสไฮโดรเจนแทนที่ เทากับ 0.10667×10-3 m3
 

 HHV   คือ   คาความจุความรอนสูงสุด มีคาเทากับ 142.18×10-6
 J/kg 

 ρ  คือ  ความหนาแนนของไฮโดรเจนโมเลกุลในสภาวะที่เปนแกส  

 มีคาเทากับ 0.070856 kg/m3
 

 t  คือ   เวลาที่จายกระแส (s) 

    

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 

อุปกรณประกอบของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส 

1.  ถังบรรจุสารละลาย ลักษณะของถังบรรจุสารละลายเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ถังเชื่อมตอกันทําจากสเตนเลส มี

ปริมาตร 9 ลิตร 
 

 
 

รูปที่ 1  ถังบรรจุสารละลาย 
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2.  โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ในการทดลองนี้ใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซดแบบเกร็ด มีความบริสุทธิ์ 95 เปอรเซ็นต  
 

 
 

รูปที่ 2  โพแทสเซียมไฮดรอกไซดแบบเกร็ด 

 

3.  ขั้วไฟฟา ในการทดลองนี้ใชแผนทองแดงเปนขั้วไฟฟา พื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตร 
 

 
 

รูปที่ 3  ขั้วไฟฟาทองแดง 

 

4.  เครื่องจายไฟฟากระแสตรง ในการทดลองนี้ไดใชเครื่องเชื่อมเปนแหลงจายไฟฟากระแสตรงใหแกระบบ  

สามารถจายกระแสไดตั้งแต 20 – 160 แอมแปร ผลิตโดยบริษัท WELPRO รุน Welarc 160  

 

 
 

รูปที่ 4  เครื่องจายไฟฟากระแสตรง 

 

5.  เครื่องสรางสัญญาณความถี่  (Function Generator) ใชสําหรับปอนความถี่ใหกับทรานซิสเตอรสองขั้วแบบ

ประตูคั่นฉนวน (Insulated-Gate Bipolar Transistor; IGBT)  โดยสามารถปอนความถี่ไดตั้งแต 0.1 เฮิรตซ – 

 4 เมกะเฮิรตซ และปรับดิวตี้ไซเคิลไดตั้งแต 20 – 80 เปอรเซ็นต  ผลิตโดยบริษัท GW INSTEK รุน SFG-2104  

 

 
 

รูปที่ 5  เครื่องสรางสัญญาณความถี ่
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6.  อุปกรณแปลงไฟฟากระแสตรงใหเปนกระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลส ใชสําหรับเปด-ปด

สัญญาณไฟฟา  ซึ่งในการทดลองนี้ใชทรานซิสเตอรสองขั้วแบบประตูคั่นฉนวน (Insulated-Gate Bipolar 

Transistor; IGBT) ผลิตโดยบริษัท TOSHIBA รุน MG150J2YS1 
 

 
 

รูปที่ 6  ทรานซิสเตอรสองขั้วแบบประตูคั่นฉนวน 

 

เครื่องมือวัด 

1.  เครื่องบันทึกขอมูล (Data Acquisition Cards)  ใชสําหรับบันทึกกระแสไฟฟา ความตางศักย และอุณหภูมิของ

สารละลาย ผลิตโดยบริษัท National Instruments รุน NI USB-6218 
 

 
 

รูปที่ 7  เครื่องบันทึกขอมูล 

 

2.  ตัวตรวจวัดอุณหภูม ิ(Thermocouple Wire)  ในการทดลองนี้ใชสายเทอรโมคัปเปล Type K ผลิตโดยบริษัท 

COLE PARMER รุน A - 08530 -72 
 

 
 

รูปที่ 8   ตัวตรวจวัดอุณหภมู ิ

 

วิธีการทดลอง 
1.  เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเขมขน 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ใสในถังบรรจุสารละลาย 

2.  ทําการติดตั้งอุปกรณในการทดลองที่ใชในการศึกษาอัตราการเกิดแกสไฮโดรเจน ไดแก  แผนทองแดง เครื่อง

จายกระแสไฟฟา เครื่องสรางสัญญาณความถี่ อุปกรณแปลงไฟฟากระแสตรงใหเปนกระแสตรงที่มีลักษณะเปน

สัญญาณพัลส และเครื่องมือวัดตางๆ โดยทําการติดตั้งอุปกรณและเครื่องมือวัดทั้งหมดเขากับชุดทดลอง  

3.  ทําการทดสอบปจจัยที่มีผลตอปริมาณการเกิดแกสไฮโดรเจน โดยจายกระแสไฟฟาที่มีความหนาแนนกระแส  

0.3 แอมแปรตอตารางเซนติเมตร 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 816 

 -   ทําการทดสอบโดยจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่อง 

 -  ทําการทดสอบโดยจายไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสที่ดิวตี้ไซเคิล 20 เปอรเซ็นต 

ความถี่ 1, 5 และ 10 เฮิรตซ  

 -   ทําการทดสอบโดยจายไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสที่ความถี่ 1 เฮิรตซ โดย

ปรับดิวตี้ไซเคิล 20, 50 และ 80 เปอรเซ็นต  

4.  จับเวลาที่แกสแทนที่น้ํา 0.16 L  

5.  คํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส 
 

ผลการทดลองและวิจารณผล 

 

1.  ผลที่ไดจากการจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่องเปรียบเทียบกับการจายไฟฟากระแสตรงที่มี
ลักษณะเปนสัญญาณพัลสที่ดิวตี้ไซเคิล 20 เปอรเซ็นต ความถี่ 1, 5 และ 10 เฮิรตซ  

จากรูปที่ 9 พบวา เมื่อจายไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสใหกับระบบนั้น ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการลดลง เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น โดยที่ความถี่ 1, 5 และ 10 เฮิรตซ มีประสิทธิภาพเทากับ 72.16, 51.10 

และ 47.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  และเมื่อจายไฟฟากระแสตรงตอเนื่อง ประสิทธิภาพของกระบวนการมีคา

เทากับ  28.57 เปอรเซ็นต  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในการจายไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสนั้น 

แมวาที่ความถี่ 10 เฮิรตซ มีประสิทธิภาพนอยกวาที่ความถี่ 1 เฮิรตซ แตก็ยังคงมีประสิทธิภาพสูงกวาการจาย

ไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่อง และเมื่อพิจารณาตามสมการที่ 2 พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไล

ซิสเปนปฏิภาคผกผันกับกําลังไฟฟาที่ใหกับระบบและเวลาที่จายกระแสซึ่งก็คือพลังงานที่ใชในการผลิตแกส

ไฮโดรเจน ดังนั้น เมื่อพลังงานที่ใชในการผลิตแกสนอยลง ประสิทธิภาพจึงสูงขึ้น  
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รูปที่ 9   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสระหวางการจายไฟฟากระแสตรงที่ม ี

         ลักษณะเปนสัญญาณพลัสกับการจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่องที่ดิวตี้ไซเคิล 20 เปอรเซ็นต 
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2.  ผลที่ไดจากการจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่องกับการจายไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปน
สัญญาณพัลสที่ความถี่ 1 เฮิรตซ โดยปรับดิวตี้ไซเคิล 20, 50 และ 80 เปอรเซ็นต  

จากการศึกษา พบวา  เมื่อจายไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสที่ความถี่เทากัน เมื่อดิวตี้

ไซเคิลเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพลดลง โดยที่ ดิวตี้ไซเคิล 20 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพสูงสุด เทากับ 72.16 

เปอรเซ็นต และ ดิวตี้ไซเคิล 80 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพนอยสุด เทากับ 30 เปอรเซ็นต เนื่องจากที่ดิวตี้ไซเคิล 

80 เปอรเซ็นต มีชวงเวลาในการจายกระแสใหแกระบบมากกวาดิวตี้ไซเคิล 20 เปอรเซ็นต ดังนั้นถาพิจารณาตาม

สมการที่ 2 จะพบวาพลังงานที่ระบบใชในการผลิตแกสของดิวตี้ไซเคิล 80 เปอรเซ็นตมากกวาดิวตี้ไซเคิล 20 

เปอรเซ็นต เปนผลใหประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสนอยกวา แตเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่จาย

ไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่อง จะเห็นวาที่ดิวตี้ไซเคิล 80 เปอรเซ็นต ยังคงมีประสิทธิภาพสูงกวา ดังแสดงในรูปที่ 

10  
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รูปที่ 10   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสระหวางการจายไฟฟากระแสตรงที่มี

ลักษณะเปนสัญญาณพัลสกับการจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่องที่ความถี่ 1 เฮิรตซ 
 

สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง แตสําหรับงานวิจัยนี้

ประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นอยูกับพลังงานที่ระบบใชในการผลิตแกส ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางการจาย

ไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสกับการจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นอยาง

ชัดเจนวา การจายไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสนั้นนอกจากจะใชพลังงานในการผลิตแกส

ไฮโดรเจนนอยกวาแลว ยังมีประสิทธิภาพที่สูงกวาการจายไฟฟากระแสตรงอยางตอเนื่องอีกดวย ดังนั้นจึง

สามารถกลาวไดวา การจายไฟฟากระแสตรงที่มีลักษณะเปนสัญญาณพัลสเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสได  
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