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บทที่ 13
การวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายและบีโอดี
โดย ไพฑูรย หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

13.1 บทนํา
ดัชนีคุณภาพน้ําที่เปนใชเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพน้ํามีจํานวนมากมายหลายชนิด สําหรับดัชนี
คุณภาพน้ําที่บงถึงความสกปรกของน้ําในรูปของสารอินทรียและการใชออกซิเจนละลายในน้ําที่ใชกัน
โดยทั่วไปมีหลายชนิดแตที่ใชกันมากคือ ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen , DO) คาบีโอดี
(Biochemical Oxygen Demand, BOD) คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) และคาเปอรแมงกา
เนต (Permanganate Value, PV) แตดัชนีที่กลาวมาทั้งหมดมิไดแสดงถึงปริมาณสารอินทรียที่มีอยูในน้ํา
โดยตรงแตเปนการแสดงคาที่สามารถเชื่อมโยงหรือคาดการณปริมาณเปรียบเทียบของสารอินทรียในน้ํา
ได สาเหตุที่เราไมสามารถหาปริมาณสารอินทรียในตัวอยางน้ําไดโดยตรงหรือถาหาไดก็จะตองใชเวลาใน
การวิเคราะหมากเปนเหตุใหไมสะดวกและไมทันการณที่เปนเชนนี้เพราะเปนการยากที่จะวิเคราะหหาวามี
สารอินทรียชนิดใดบางในตัวอยางน้ําและมีปริมาณสารอินทรียแตละชนิดในตัวอยางน้ําจํานวนเทาใดทั้งนี้
เนื่องจากมีสารอินทรียจํานวนมากมายหลายชนิดที่ละลายหรือแขวนลอยปะปนกันอยูในน้ํา
ในที่นี้จะกลาวถึงความหมายและคุณลักษณะของดัชนีที่เกี่ยวของกับการใชออกซิเจนซึ่งจะ
สามารถบอกหรือแสดงหรือสามารถเชื่อมโยงไปถึงคาอื่นใดไดบางและมีความสําคัญอยางไร ดัชนีที่จะ
กลาวถึงตัวแรกคือปริมาณออกซิเจนละลาย(Dissolved oxygen) หรือคาดีโอ (DO) ดัชนีอันนี้เปนดัชนีที่
แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํานั้นวามีคามากนอยเพียงใดเพียงพอตอการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตในน้ําหรือไมอยางไรและจะมีผลกระทบตอระบบนิเวศนวิทยาโดยรวมหรือไม สวนดัชนีตัวที่
สองคือคาบีโอดี (BOD)ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลายสารอินทรียที่
อยูในตัวอยางน้ําโดยกําหนดเวลาและสภาวะแวดลอมของการยอยสลายใหคงที่เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
ปริมาณสารอินทรียที่สามารถยอยสลายไดทางชีวะ (Biodegradable Organic Materials)ในตัวอยางน้ําได
สวนคาซีโอดี (COD) เปนดัชนีที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนเทียบเทาที่ใชการออกซิไดซสารอินทรีย
ทั้งหมดในตัวอยางน้ําซึ่งหาไดจากการออกซิไดซตัวอยางน้ําดวยตัวออกซิไดซที่รุนแรง เชน โพแทสเซียม
ไดโครเมต เปนตน โดยคาซีโอดีจะเปนคาที่ใชในการเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรียทั้งหมดทั้งที่เปน
สารอินทรียที่สามารถยอยสลายไดทางชีวะ (Biodegradable Organic Materials) และสารอินทรียที่ไม
สามารถยอยสลายไดทางชีวะ (Nonbiodegradable Organic Materials) และคาเปอรแมงกาเนต (PV) เปน
ดัชนีที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนเทียบเทาที่ใชการออกซิไดซสารอินทรียในตัวอยางน้ําซึ่งหาไดจากการ
ออกซิไดซตัวอยางน้ําดวยโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต ซึ่งดัชนีคุณภาพน้ําสองอันหลังจะไดกลาวในบท
ตอไป
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การที่สารอินทรียที่กอใหเกิดมลพิษทางน้ําจะใชออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํามากเกินไปซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นทั้งปฏิกิริยาโดยตรงและปฏิกิริยาโดยออมอันเปนผลทําใหมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําลดลงซึ่ง
การมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํานอยจะทําใหมีผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา และในบางครั้ง
ก็เปนสาเหตุใหเกิดปญหาตอระบบนิเวศนวิทยาของแหลงน้ําโดยอาจจะทําใหเกิดสภาพไรออกซิเจน
(Anaerobic Condition) น้ําเนาเสีย และมีกลิ่นเหม็น เปนตน อยางไรก็ตามสารอินทรียที่เปนมลพิษทางน้ํานี้
ไมเพียงจะลดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําเทานั้นแตยังมีผลตอมนุษยโดยตรงอีกดวยดวยเหตุนี้จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ําอันจะเปนตัวบงชี้วาน้ํานั้นมีคุณภาพดีพอหรือไม
เพียงไร
การหาปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen , DO) เปนการหาปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู
ในน้ําอันเปนลักษณะสําคัญที่จะบอกวาน้ํานั้นมีความเหมาะสมเพียงใดตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําและ
แนวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในน้ําวาเปนแบบใชออกซิเจนอิสระ (Aerobic Condition) หรือแบบไมใช
ออกซิเจนอิสระ (Anaerobic Condition)
ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายในน้ํามีความสัมพันธกับปจจัยหรือสภาวะแวดลอมทั้งทางดานฟสิกส
(Physical Condition) ดานเคมี (Chemical Condition)และชีวเคมี (Biochemical Condition)หลายประการ
ตัวอยางเชน อุณหภูมิของน้ํา (Temperature) ความกดดันของอากาศ (Atmospheric Pressure) และสิ่งเจือปนใน
น้ํา (impurities) โดยที่ปริมาณออกซิเจนละลายจะมีคามากเมื่ออุณหภูมิของน้ําต่ําลงและมีความกดอากาศมาก
ขึ้นรวมทั้งการมีปริมาณสารเจือปนที่ใชออกซิเจนในน้ําอยูในปริมาณนอย การวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจน
ละลายจึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากอยางหนึ่งในการตรวจสอบมลพิษทางน้ําและการควบคุมระบบบําบัดน้ํา
เสีย
ปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ําขึ้นกับอุณหภูมิและความดันบรรยากาศรวมทั้งคาความเค็ม
(Salinity) และ Chlorinity ดวย ตารางที่ 1 แสดงปริมาณออกซิเจนละลายที่สภาวะอิ่มตัวในน้ํา ณ อุณหภูมิตางๆ
ที่ความดันมาตรฐาน 1 บรรยากาศ ฉะนั้นเมื่อเราทราบปริมาณออกซิเจนละลายที่สภาวะมาตรฐาน
(Equilibrium oxygen concentration at standard pressure) แลว เราจะสามารถคํานวณหาปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ําไดที่ความดันใดๆ (Equilibrium oxygen concentration at given pressure) ก็ได ดังสมการ (1)
O = O*A[(1-B/A)(1-CA)/(1-B)(1-C)]
-------(1)
เมื่อ O = Equilibrium oxygen concentration at nonstandard pressure, mg/L
O*= Equilibrium oxygen concentration at standard pressure of 1 atm, mg/L
A = Nonstandard pressure, atm
B = Partial pressure of water vapor,atm, computed from
ln B = 11.857 - (3840.7/T) - (216961/T2)
T = Temperature, K
C = 0.000975 - (1.426 x 10-5t) + (6.436 x 10-8t2)
t = Temperature, degree celcius
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ตารางที่ 1

Solubility of Oxygen in Water Exposed to Water-Saturated Air at Atmospheric
Pressure (101.3 Kpa)

Temperature

Oxygen Solubility (mg/L)

(°C)

Chlorinity: 0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0.0

14.621

13.728

12.888

12.097

11.355

10.657

1.0

14.216

13.356

12.545

11.783

11.066

10.392

2.0

13.829

13.000

12.218

11.483

10.790

10.139

3.0

13.460

12.660

11.906

11.195

10.526

9.897

4.0

13.107

12.335

11.607

10.920

10.273

9.664

5.0

12.770

12.024

11.320

10.656

10.031

9.441

6.0

12.447

11.727

11.046

10.404

9.799

9.228

7.0

12.139

11.442

10.783

10.162

9.576

9.023

8.0

11.843

11.169

10.531

9.930

9.362

8.826

9.0

11.559

10.907

10.290

9.707

9.156

8.636

10.0

11.288

10.656

10.058

9.493

8.959

8.454

11.0

11.027

10.415

9.835

9.287

8.769

8.279

12.0

10.777

10.183

9.621

9.089

8.586

8.111

13.0

10.537

9.961

9.416

8.899

8.411

7.949

14.0

10.306

9.747

9.218

8.716

8.242

7.792

15.0

10.084

9.541

9.027

8.540

8.079

7.642

16.0

9.870

9.344

8.844

8.370

7.922

7.496

17.0

9.665

9.153

8.667

8.207

7.770

7.356

18.0

9.467

8.969

8.497

8.049

7.624

7.221

19.0

9.276

8.792

8.333

7.896

7.483

7.090

20.0

9.092

8.621

8.174

7.749

7.346

6.964

21.0

8.915

8.456

8.021

7.607

7.214

6.842

22.0

8.743

8.297

7.873

7.470

7.087

6.723

23.0

8.578

8.143

7.730

7.337

6.963

6.609

24.0

8.418

7.994

7.591

7.208

6.844

6.498

25.0

8.263

7.850

7.457

7.083

6.728

6.390
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ตารางที่ 1 (ตอ)
Temperature

Oxygen Solubility (mg/L)

(°C)

Chlorinity: 0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

26.0

8.113

7.711

7.327

6.962

6.615

6.285

27.0

7.968

7.575

7.201

6.845

6.506

6.184

28.0

7.827

7.444

7.079

6.731

6.400

6.085

29.0

7.691

7.317

6.961

6.621

6.297

5.990

30.0

7.559

7.194

6.845

6.513

6.197

5.896

31.0

7.430

7.073

6.733

6.409

6.100

5.806

32.0

7.305

6.957

6.624

6.307

6.005

5.717

33.0

7.183

6.843

6.518

6.208

5.912

5.631

34.0

7.065

6.732

6.415

6.111

5.822

5.546

35.0

6.950

6.624

6.314

6.017

5.734

5.464

36.0

6.837

6.519

6.215

5.925

5.648

5.384

37.0

6.727

6.416

6.119

5.835

5.564

5.305

38.0

6.620

6.316

6.025

5.747

5.481

5.228

39.0

6.515

6.217

5.932

5.660

5.400

5.152

40.0

6.412

6.121

5.842

5.576

5.321

5.078

41.0

6.312

6.026

5.753

5.493

5.243

5.005

42.0

6.213

5.934

5.667

5.411

5.167

4.933

43.0

6.116

5.843

5.581

5.331

5.091

4.862

44.0

6.021

5.753

5.497

5.252

5.017

4.793

45.0

5.927

5.665

5.414

5.174

4.944

4.724

46.0

5.835

5.578

5.333

5.097

4.872

4.656

47.0

5.744

5.493

5.252

5.021

4.801

4.589

48.0

5.654

5.408

5.172

4.947

4.730

4.523

49.0

5.565

5.324

5.094

4.872

4.660

4.457

50.0

5.477

5.242

5.016

4.799

4.591

4.392

13 - 4

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

จากตารางที่ 1 ปริมาณออกซิเจนละลายขึ้นอยูกับ Chlorinity โดยที่ Salinity และChlorinity มี
ความสัมพันธกันดังนี้
Salinity = 1.80655 x Chlorinity
-------(2)
ความเค็ม (Salinity) มีคําจํากัดความอยูสองแบบ คือแบบดั้งเดิมและแบบใหม ในกรณีความหมายแบบ
ดั้งเดิมความเค็มจะหมายถึงปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ําหลังจากที่เปลี่ยนสารประกอบคารบอเนตเปน
สารประกอบออกไซด แทนที่โบรไมดและไอโอไดดดวยคลอไรด และสารอินทรียทุกชนิดถูกออกซิไดซหมด
สวนในกรณีคําจํากัดความแบบใหมนั้น ความเค็มจะเปนคาที่ที่เกิดจากการเปรียบเทียบสภาพนําไฟฟา
(Electrical Conductivity)ของน้ํากับ Electrical Conductivity ของ Potassium Chloride (KCl) Solutionในน้ํา
โดยจะมีหนวยเปนสวนในพันสวน (กรัมตอกิโลกรัม) สวนคาChlorinity เปนคาที่แสดงถึงปริมาณคลอไรด
(Chloride) โบรไมด(Bromide) และไอโอไดด(Iodide)ทั้งหมดในน้ํา เมื่อทราบ Chlorinity ของน้ําแลวก็จะ
สามารถทราบปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําที่สภาวะอิ่มตัว ณ อุณหภูมิตางๆได
การวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนละลายสามารถกระทําไดหลายวิธี การเลือกวิธีการตรวจวัดขึ้นอยูกับ
สารแทรกสอด คาความถูกตองที่ตองการรวมทั้งความสะดวกและรวดเร็วดวย
1. วิธีเมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode Method)
เปนการวัดปริมาณออกซิเจนละลายโดยหลักการเคลื่อนที่ผานเมมเบรนของออกซิเจน
โมเลกุล (Molecular Oxygen) เขาไปในสวนที่เรียกวา Sensor Compartment ซึ่งภายใน Sensor
Compartment จะมีขั้วแคโทดและอะโนดซึ่งจุมอยูในสารละลายอิเลคโตรไลท และออกซิเจน
โมเลกุลที่ซึมผานเมมเบรนเขามานี้จะเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นที่แคโทด(Cathode) และเกิดออกซิเดชั่น
ที่ขั้วอะโนด (Anode) ทําใหเกิดกระแสไฟฟาซึ่งเปนสัดสวนกับปริมาณออกซิเจนที่ซึมผานเขามา
ภายใน Sensor Compartment ซึ่งในสวนรายละเอียดจะไดกลาวตอไป ในปจจุบันนี้มีผูผลิต
เครื่องมือที่ใชวัดปริมาณออกซิเจนละลายที่เรียกวา เครื่องดีโอมิเตอร (DO meter) หรือออกซิเจน
มิเตอร (Oxygen meter) ซึ่งเปนเครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในสารละลาย
เปน มิลลิกรัม/ลิตรไดโดยตรง สวนขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการใชและการตรวจวัดคาดีโอโดย
ละเอียดจะขึ้นอยูกับวิธีการเฉพาะของแตละบริษัทฯผูผลิตเครื่องมือนั้นๆ จะตองศึกษาในคูมือการ
ใชเครื่องมือใหถูกตองตามที่กําหนดไวเพื่อใหสามารถวัดปริมาณออกซิเจนละลายไดอยางถูกตอง
แมนยํา
2. วิธีของวิงคเลอร (Winkler Method and its modifications)
เปนการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีไอโอโดเมตริกและมีการปรับเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการวิเคราะหอีกหลายวิธี เชน วิธีเอไซดโมดิฟเคชันของไอโอโด
เมตริก (Azide Modification of Iodometric Method) ซึ่งเหมาะสําหรับใชวิเคราะหหาปริมาณ
ออกซิเจนในน้ําที่สกปรก เชน น้ําทิ้ง น้ําในแมน้ําลําคลอง เปนตน หลักการเบื้องตนในการ
วิเคราะห คือ ออกซิเจนในน้ําจะทําปฏิกิริยากับแมงกานีส(II)ไฮดรอกไซด (Manganese (II)
hydroxide)เกิดเปนแมงกานีส(II)ออกซีไฮดรอกไซด (Manganese (II) Oxyhydroxide) ซึ่ง
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แมงกานีส(II)ออกซีไฮดรอกไซด (Manganese (II) Oxyhydroxide)จะทําปฏิกิริยากับไอโอไดดอิ
ออนใหไอโอดีนอิสระ (Free Iodine) ซึ่งปริมาณไอโอดีนอิสระที่เกิดขึ้นจะเปนสัดสวนกับ
ปริมาณออกซิเจนละลาย ในสวนรายละเอียดจะไดกลาวตอไป

13.2 การวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเอไซดโมดิฟเคชัน
(Azide Modification of Iodometric Method)
13.2.1 ทฤษฎีและปฏิกิริยา
ในการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําจะใชปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของแมงกานีส(II) โดย
ออกซิเจนไดเปนแมงกานีส (IV)ในสารละลายที่เปนดาง ซึ่งแมงกานีส(IV) จะไปออกซิไดซไอโดไดดใหเปน
ไอโอดีนอิสระซึ่งสามารถวิเคราะหหาปริมาณไดโดยใชโซเดียมไทโอซัลเฟต เมื่อทราบปริมาณไอโอดีนอิสระ
ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาแลวก็สามารถคํานวณกลับไปเปนปริมาณออกซิเจนละลายได
ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเมื่อเติมสารละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟต (Manganous sulfate or Manganese (II)
sulfate) และอัลคาไล-ไอโอไดด-เอไซดรีเอเจนต (Alkali-Azide-Iodide Reagent) ลงไปในตัวอยางน้ํา ซึ่งจะทํา
ใหเกิดตะกอนสีขาวของแมงกานีส(II)ไฮดรอกไซด (Manganese(II) or Manganous hydroxide)ในสภาวะที่เปน
ดาง ดังสมการ (3)
Mn2+ + 2OH- → Mn(OH)2

-------(3)

เนื่องจากในตัวอยางน้ํามีออกซิเจนละลายอยู ตะกอนขาวของแมงกานีส(II)ไฮดรอกไซดในน้ํา จะถูก
ออกซิเจนโมเลกุลในน้ําออกซิไดซไปเปนสารประกอบแมงกานีส(IV)ออกซีไฮดรอกไซด (Mangnese (IV)
Oxyhydroxide) ในอัตราสวนแมงกานีส(II)ไฮดรอกไซดตอออกซิเจน เทากับ 2 : 1 โมล ดังสมการ (4)
2Mn(OH)2 + O2 → 2MnO(OH)2

-------(4)

เมื่อละลายตะกอนที่เกิดขึ้นโดยการปรับสภาวะของปฏิกิริยาใหเปนกรด แมงกานีส(IV) จะออกซิไดซ
ไอโอไดดในสารละลายใหเปนไอโอดีนในทันทีในอัตราสวน MnO(OH)2 / I- = 1/2 Mole ดังสมการ (5 - 7) โดย
ไอโอดีนอิสระที่เกิดขึ้นนี้จะเปนอัตราสวนกับแมงกานีส(IV)ออกซีไฮดรอกไซดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรก ดังนั้น
ปริมาณไอโอดีนที่เกิดขึ้นจึงเปนสัดสวนกับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําดวย
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→ Mn2+ + 3H2O
-------(5)
2I→ I2 + 2e-------(6)
----------------------------------------------------------------------------------MnO(OH)2 + 4H+ + 2I- → Mn2+ + I2 + 3H2O
-------(7)
----------------------------------------------------------------------------------MnO(OH)2 + 4H+ + 2e-

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกรดซัลฟวริก แสดงไวในสมการ (8)
MnO(OH)2 + 2H2SO4 + 2KI → MnSO4 + I2 + K2SO4 + 3H2O

-------(8)

ปริมาณไอโอดีนที่เกิดขึ้นสามารถวิเคราะหหาปริมาณไดโดยทําการติเตรทกับสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไทโอซัลเฟต ดังสมการ (9 - 11 )
I2 + 2e→ 2I-------(9)
222S2O3
→ S4O6 + 2e
-------(10)
-----------------------------------------------------------------2S2O32- + I2 → S4O62- + 2I-------(11)
-----------------------------------------------------------------ในกรณีที่ใชโซเดียมไทโอซัลเฟต ปฏิกิริยาที่เกิดขั้นแสดงไวในสมการ (12)
2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI

-------(12)

เมื่อทราบปริมาณโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชในการติเตรทกับไอโอดีนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาแลว จะ
สามารถคํานวณกลับเพื่อหาปริมาณของแมงกานีส (IV) ที่เกิดขึ้นและปริมาณออกซิเจนที่ใชในการออกซิไดซ
แมงกานีส(II) ได ซึ่งก็คือ ปริมาณออกซิเจนละลายนั่นเอง
จากสมการ (10) Na2S2O3 จํานวน 2 โมล ทําปฏิกิริยาพอดีกับ I2จํานวน 1 โมล
จากสมการ (6) I2 จํานวน 1 โมล เกิดจาก MnO(OH)2 จํานวน 1 โมล
จากสมการ (2) MnO(OH)2 จํานวน 1 โมล เกิดจาก O2จํานวน 0.5 โมล
ถาใช Na2S2O3 ในการติเตรท จํานวน 2 โมล จะเทียบเทากับปริมาณ O2จํานวน 0.5 โมล
ถาใช Na2S2O3 ในการติเตรท จํานวน 1 โมล จะเทียบเทากับปริมาณ O2จํานวน 0.25 โมล
= 0.25 x 32 x 1000 มิลลิกรัม
= 8000 มิลลิกรัม
กรณีที่ใช Na2S2O3 ความเขมขน 1 โมลาร
1 มิลลิลิตร Na2S2O3 = 8 มิลลิกรัม O2
13 - 7

การวิเคราะหน้ําและน้ําเสียเบื้องตน

13.2.2 การหาความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
ในการวิเคราะหออกซิเจนละลายโดยวิธีเอไซดโมดิฟเคชั่นมีสารละลายมาตรฐานที่ใชคือ สารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตซึ่งเปนสารละลายมาตรฐานที่ใชการติเตรทเพื่อหาปริมาณไอโอดีน จึงจําเปน
จะตองหาความเขมขนที่แนนอนเพื่อนําไปใชในการคํานวณหาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา การหาความ
เขมขนที่แนนอนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตมีหลายวิธี แตที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนวิธีที่ใช
กันมากในหองปฏิบัติการ
13.2.2.1 ปฏิกิริยากับไอโอเดต
สารมาตรฐานปฐมภูมิ(primary standard)ที่ใชกันมากมี 2 ชนิด คือ โพแทสเซียมไอโอเดต
(KIO3) และโพแทสเซียมไฮโดรเจนไดไอโอเดต [KH(IO3)2] ซึ่งสารทั้งสองตัวนี้จะให IO3- ใน
สารละลาย ดังสมการ (13 - 14)
KH(IO3) = KIO3 + HIO3 ⇒ 2IO3- + H+ +K+
KIO3

= IO3- + K+

-------(13)
-------(14)

โดยที่ KH(IO3) จํานวน 1 โมลจะให IO3- จํานวน 2 โมล และ KIO3 จํานวน 1 โมลจะให IO3จํานวน 1 โมล เมื่อ IO3- ทําปฏิกิริยากับ I- ในสารละลายที่เปนกรดจะให I2 ในกรณีที่ใช KIO3 , 5KI และ
H2SO4 ในสารละลาย จะเกิดปฏิกิริยาดังสมการ (15)
KIO3 + 5KI + 3H2SO4 → 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O

-------(15)

ไอโอดีนที่เกิดขึ้นในสารละลายจะทําปฏิกริยากับไทโอซัลเฟตที่ติเตรทลงไป ดังสมการ (16)
2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI

-------(16)

โดยสรุปแลว KIO3 จะทําปฏิกิริยาพอดีกับ Na2S2O3 ในอัตราสวน 1:6 โมล และ KH(IO3)
จะทําปฏิกิริยาพอดีกับ Na2S2O3 ในอัตราสวน 1:12 โมล
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13.2.2.2 ปฏิกิริยากับไดโครเมต
สารมาตรฐานปฐมภูมิที่ใชกันมากคือ โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) เมื่อ K2Cr2O7 ทํา
ปฏิกิริยากับ KI ในสารละลายที่เปนกรดซัลฟวริก (H2SO4) จะให I2 ดังสมการ (15) และไอโอดีนที่
เกิดขึ้นในสารละลายจะทําปฏิกริยากับไทโอซัลเฟตที่ติเตรทลงไป ดังสมการ (17)
K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7H2O

-------(17)

13.2.3 สารแทรกสอด
กรณีที่มีไนไทรตเปนเปนสารแทรกสอดในตัวอยางน้ํา ในสารละลายที่เปนกรด ไนไทรตจะทํา
ปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดดใหไอโอดีนเชนกัน ดังสมการ (18)
2HNO2 + 2KI + H2SO4 → I2 + K2SO4 + H2O

+ N2O2

-------(18)

นอกจากนี้ N2O2 จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนให HNO2 อีก ดังสมการ (19)
N2O2 + 2H2O + O2 → 4HNO2

-------(19)

ไนไทรตที่เกิดขึ้นก็จะไปทําปฏิกิริยากับไอโอไดดอีกทําใหมีปริมาณไอโอดีนเพิ่มมากขึ้นอีกใน
สารละลาย การกําจัดไนไทรตสามารถทําไดโดยการเติมเอไซดลงไปในปฏิกิริยา ซึ่งเอไซดนี้จะทําปฏิกิริยากับ
ไนไทรต ดังสมการ (20 - 21)
2NaN3 + H2SO4
HNO2 + HN3

→

2HN3 + H2SO4

-------(20)

→

N2O + N2 + H2O

-------(21)

13.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ
1. ขวดบีโอดี ขนาด 300 มิลลิลิตร
2. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 200 มิลลิลิตร
3. ขวดเออรเลนเมเยอร ขนาด 500 มิลลิลิตร
4. บิวเรตต
5. ปเปต
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13.2.5 รีเอเจนต
1. สารละลายแมงกานีสซัลเฟต (manganese (II) sulfate solution)
วิธีการเตรียม
ละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟตเตตราไฮเดรต (MnSO4.4H2O) หนัก 480 กรัมหรือละลาย
แมงกานีส(II)ซัลเฟตไดไฮเดรต (MnSO4.2H2O) หนัก 400 กรัม หรือแมงกานีส(II)ซัลเฟตโม
โนไฮเดรต (MnSO4.H2O) หนัก 364 กรัม ในน้ํากลั่น กรอง แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
2. อัลคาไล-ไอโอไดด-เอไซด รีเอเจนต (Alkali-Iodide-Azide Reagent)
วิธีการเตรียม
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) หนัก 500 กรัม หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH)
หนัก 700 กรัม และโซเดียมไอโอไดด (NaI) หนัก 135 กรัม หรือโพแทสเซียมไอโอไดด (KI)
หนัก 150 กรัม ในน้ํากลั่น แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติมโซเดียมเอไซด
(NaN3) หนัก 10 กรัม ซึ่งละลายในน้ํากลั่นปริมาตร 40 มิลลิลิตร ลงในสารละลายที่เตรียมไว
ขางตน
3. กรดซัลฟวริกเขมขน
กรดซัลฟูริกเขมขน 98 % (38 โมลาร) เปนกรดซัลฟวริกซึ่ง 1 มิลลิลิตร จะสมมูลกับ 3
มิลลิลิตร อัลคาไลไอโอไดด-เอไซดรีเอเจนต
4. น้ําแปง
วิธีการเตรียม
ละลายแปง (soluble starch) หนัก 2 กรัม ในน้ํากลั่นที่รอน จํานวน 100 มิลลิลิตร และกรดซา
ลิไซลิก (salicylic acid) หนัก 0.2 กรัม เพื่อใหเก็บไดนาน
5. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต (Standard Sodium Thiosulfate Solution)
เขมขน 0.025 โมล/ลิตร
วิธีการเตรียม
ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเฮบตาไฮเดรต (Na2S2O3.5H2O) หนัก 6.205 กรัม ในน้ํากลั่นเติม
โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 6 โมล/ลิตร จํานวน 1.5 มิลลิลิตร หรือโซเดียมไฮดรอกไซด หนัก
0.4 กรัม แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
หมายเหตุ
สารละลายนี้จะตองนํามาหาความเขมขนที่แนนอน (Standardization) ดวยสารละลายไบไอ
โอเดต (Potassium Hydrogen Bi-iodate) ทุกครั้งกอนที่จะใชในการวิเคราะห ทั้งนี้เนื่องจาก
โซเดียมไทโอซัลเฟตจะสลายตัวไดงายเมื่อตั้งทิ้งไวทําใหความเขมขนเปลี่ยนแปลงลดลง
ตลอดเวลา
6. สารละลายมาตรฐานไบไอโอเดต (Standard Bi-iodate Solution)
เขมขน 0.0021 โมล/ลิตร
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วิธีการเตรียม
ละลาย Potassium Hydrogen Biiodate [KH(IO3)2] หนัก 812.4 มิลลิกรัม ในน้ํากลั่น แลวทํา
ใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
7. สารละลายโพแทสเซียมฟลูออไรด (potassium fluoride solution)
วิธีการเตรียม
ละลายโพแทสเซียมฟลูออไรดไดไฮเดรต (KF.2H2O) 40 กรัม ในน้ํากลั่น แลวทําใหเจือจาง
เปน 100 มิลลิลิตร สารละลายนี้ใชตอเมื่อตัวอยางน้ํามีเฟอรริกอิออน [Fe(III)] มาก

13.2.6 การหาความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต
ละลาย KI ประมาณ 2 กรัม ดวยน้ํากลั่น 100 - 150 มิลลิลิตร ในขวดเออรเลนเมเยอร เติมกรดซัลฟวริก
เขมขน 3 โมล/ลิตร จํานวน 1 มิลลิลิตร หรือกรดซัลฟวริกเขมขน (Concentrated Sulfuric Acid; 36 M) จํานวน
2 -3 หยด และสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดต เขมขน 0.0021 โมล/ลิตร จํานวน 20 มิลลิลิตร แลวทําใหเจือ
จางเปน 200 มิลลิลิตร ติเตรทไอโอดีนซึ่งถูกขับออกมาดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่เตรียม
ไว เติมน้ําแปงเมื่อใกลถึงจุดยุติ (end of titration) สังเกตจากสีของสารละลายมีสีเหลืองออน ถาสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตมีความเขมขน 0.025 โมล/ลิตร ปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอ
ซัลเฟตที่ใชในการติเตรทจะเทากับ 20 มิลลิลิตรพอดี ถาปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช
ในการติเตรทเปนอยางอื่นใหคํานวณหาความเขมขนไดตามสมการ (20) และถาความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตไมไดคาดังกลาว อาจจะปรับความเขมขนใหเทากับ 0.025 โมล/ลิตร หรืออาจจะ
ใชความเขมขนที่ไดนั้นเลยก็ได
การคํานวณ
ความเขมขนของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร(Molarity) คือ
Mf = (12VpMp)/Vf
เมื่อ

Mf =
Vf =
Vp =
Mp =

-------(22)

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดตเปนโมลาร
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สําหรับกรณีที่ใชสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเปนสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ จะ
สามารถคํานวณความเขมขนของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร(Molarity) ไดดังนี้ คือ
Mf = (6ViMi)/Vf
เมื่อ

Mf =
Vf =
Vi =
Mi =

-------(23)

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเปนโมลาร

13.2.7 วิธีวิเคราะห
การหาปริมาณออกซิเจนละลายจากตัวอยางน้ําซึ่งเก็บไวในขวดบีโอดีขนาด 250-300 มิลลิลิตร ทําได
ดังตอไปนี้
1. เติมสารละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟต จํานวน 1 มิลลิลิตรและอัลคาไลไอโฮไดด-เอไซด รีเอเจนต
จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงในขวดบีโอดีที่ใสตัวอยางน้ํา โดยใหปลายปเปตอยูใตผิวของตัวอยางน้ํา
ปดจุกระวังอยาใหมีฟองอากาศและผสมใหเขากันโดยคว่ําขวดขึ้นลงอยางนอย 15 ครั้ง
2. ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอนจนไดปริมาณน้ําใส ประมาณครึ่งหนึ่งของขวด
3. เมื่อตั้งทิ้งไวจนเกิดสารละลายใสขางบน ประมาณครึ่งหนึ่งของขวดแลว เติมกรดซัลฟวริกเขมขน
จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงไปในขวดบีโอดี โดยใหกรดคอยๆไหลลงขางๆคอขวด ปดจุก ผสมใหเขา
กัน โดยคว่ําขวดขึ้นลงจนกระทั่งตะกอนละลายหมด
4. ถาใชขวดบีโอดีที่มีความจุ 300 มิลลิลิตร จะใชตัวอยางน้ําจากขวดในขอ 3 เทากับ 201 มิลลิลิตร
เพื่อนําไปติเตรท ทั้งนี้เพื่อใหปริมาตรตัวอยางนี้มีคาเทากับปริมาตรตัวอยางน้ําเริ่มตน 200
มิลลิลิตร อันจะเปนการงายตอการคํานวณ เหตุที่เราใชน้ําตัวอยางในขวดบีโอดีจํานวน 201
มิลลิลิตรแตเปนน้ําตัวอยางเพียง 201 มิลลิลิตร เนื่องจากมีการสูญเสียตัวอยางน้ําจากขวดบีโอดี
โดยการแทนที่ของสารละลายเคมีที่เติมลงไปทั้งสิ้น 2 มิลลิลิตร(สารละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟต
จํานวน 1 มิลลิลิตรและอัลคาไลไอโฮไดด-เอไซด รีเอเจนต จํานวน 1 มิลลิลิตร รวมเปน 2
มิลลิลิตร) ดังนั้นปริมาตรตัวอยางในขวดบีโอดีซึ่งจะตองใชในการติเตรทเพื่อใหเปนการใช
ตัวอยางน้ําจริงจํานวน 200 มิลลิลิตร จึงควรเทากับ
(200x 300)/(300 - 2) = 201 มิลลิลิตร
5. ติเตรทตัวอยางน้ําที่ปเปตในขอ 4 กับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.0021 โมล/ลิตร
จนกระทั่งสารละลายมีสีเหลืองออนจาง แลวเติมน้ําแปง 2-3 หยด จะไดสารละลายสีน้ําเงินเขม ติ
เตรทตอไปจนกระทั่งสีน้ําเงินหายไป และอานปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช
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13.2.8 การคํานวณ
ถาใชสารละลายที่เกิดปฏิกิริยาในขวดบีโอดีมาเพื่อการติเตรท จํานวน 200 มิลลิลิตร และสารละลาย
โซเดียมไทโอซัลเฟต (0.025 โมล/ลิตร)ที่ใชในการติเตรท เทากับ 1 มิลลิลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายใน
ตัวอยางน้ําจะมีคากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของออกซิเจนละลาย แตถาใชสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่มีความ
เขมขนเปนอยางอื่นใหคํานวนปริมาณออกซิเจนละลายดังสมการ (24)
DO
โดยที่ DO
V
M

=

40 x M x V

-------(24)

= ปริมาณออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัมตอลิตร)
= ปริมาตรสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชในการติเตรท (มิลลิลิตร)
= ความเขมขนสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชในการติเตรท
(โมลตอลิตร)

13.3 การวัดปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีการใชเมมเบรนอิเลคโทรด
(Membrane Electrode Method)
การวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีการใชเมมเบรนอิเลคโทรดนี้ สวนมากจะใชกับ
ตัวอยางที่มีสารแทรกสอดมากและไมสามารถวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเอไซดโมดิฟเคชั่นได
สารแทรกสอดที่กลาวถึงนี้ ไดแก Sulfite, Thiosulfate, Polythionate, Mercaptans, Free Chlorine, Hypochlorite,
readily-hydrolyzable organic sunstances in alkali solution, Free Iodine เปนตน หรือตัวอยางน้ําที่มีสีเขมมาก
หรือมีความขุนมาก นอกจากนี้การวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเมมเบรนอิเลคโทรดยังเปน
วิธีการที่ใชในการเฝาระวังคุณภาพน้ําในแมน้ํา ลําธารและในแหลงน้ําอื่นๆซึ่งจะใหขอมูลที่ตอเนื่องตลอดเวลา
ดวย ขอดีอีกอยางหนึ่งของการวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเมมเบรนอิเลคโทรด คือ สามารถวัด
ปริมาณออกซิเจนละลายในตัวอยางน้ําโดยไมทําลายหรือทําใหคุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไปและสามารถ
นําตัวอยางน้ํานี้ไปวิเคราะหองคประกอบหรือดัชนีคุณภาพอื่นๆได
อนึ่ง การวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเมมเบรนอิเลคโทรดนี้ จะตองมีการปรับเทียบ
มาตรฐานของเครื่องมือทุกครั้งที่ใชหรืออยางนอยก็เปนครั้งคราวโดยเปรียบเทียบกับการวิเคราะหหาปริมาณ
ออกซิเจนละลายโดยวิธีเอไซดโมดิฟเคชั่นของตัวอยางน้ําที่ไมมีสารแทรกสอดปนอยู โดยทั่วไปการปรับเทียบ
ปริมาณออกซิเจนละลายจะกระทําเพื่อใหสามารถวัดปริมาณออกซิเจนละลายไดในชวง 0 ถึง 10 หรือ 0 ถึง 15
หรือ 0 ถึง 20 มิลลิกรัมตอลิตรทั้งนี้ตามแตจะสะดวก
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13.3.1 หลักการเบื้องตน
ในการวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีการใชเมมเบรนอิเลคโทรดนี้ มีองคประกอบใน
สวนสําคัญ คือ สวนเมมเบรนอิเลคโทรด สวนการวัดกระแสและการคํานวณและสวนแสดงผล เมมเบรนอิเลค
โทรดที่ใชกันสวนมาก มีอยู 2 ชนิด คือ Galvanic Membrane Electrode และ Polarographic Membrane
Electrode ซึ่งเครื่องมือในการตรวจวัดออกซิเจนละลายที่มีขายทั่วไปจะใชระบบเมนเบรนในการวัดออกซิเจน
แบบใดแบบหนึ่งในสองแบบนี้ เมมเบรนอิเลคโทรดทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะสวนใหญเหมือนกันยกเวนในสวน
ของ Electrode Reaction โดยที่ในระบบแบบ Galvanic Membrane Electrode นั้น Electrode Reaction จะเกิดขึ้น
แบบเกิดขึ้นเอง (Spontaneous Reaction) และ ในระบบแบบ Polarographic Membrane Electrode นั้น
Electrode Reaction จะเกิดขึ้นโดยการใหศักยไฟฟาจากภายนอก(External Voltage) เขาไปในระบบเพื่อ
โพลาไรซ (Polarize) Indicator Electrode สําหรับหลักการการวัดปริมาณออกซิเจนนั้น จะใชหลักการเกิด
กระแสเมื่อมีการออกซิไซดที่ Anode โดยออกซิเจนที่ซึมผานเมมเบรนเขามาภายใน Sensor Compartment
Sensor Compartment จะประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ
♦ เมมเบรน(membrane) ซึ่งเปนสวนที่หุมอยูดานนอกและเปนชองทางที่จะใหออกซิเจนโมเลกุลซึม
ผานเขามาภายในและเมมเบรนที่ใชกันสวนมากจะเปน Polyethylene หรือ Fluorocarbon
membranes
♦ ขั้วแคโทด (Cathode) ซึ่งสวนใหญทําดวย Noble Metals เชน เงิน เปนตน
♦ ขั้วอะโนด (Anode) ซึ่งสวนใหญทําดวย Base Metal เชน ตะกั่ว เปนตน
♦ สารละลายอิเลคโตรไลท (Electrolyte) ซึ่งเปนสารละลายที่ขั้วแคโทดและอะโนดจุมอยู
ขั้ว Cathode และ Anode จะตออยูกับวงจรไฟฟาเพื่อทําใหวงจรไฟฟาครบวงจรและสามารถตรวจวัด
กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นได เมื่อออกซิเจนซึมผาน (Permeate) เมมเบรนเขามาภายใน Sensor Compartment ซึ่งมี
Alkali Electrolyte อยู ออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นที่ขั้วแคโทรดซึ่งทําดวยเงินซึ่งจะทําใหเกิดกระแสไฟฟา
ไหลในวงจร ดังสมการ (25)
O2 + 2H2O + 2e- → 4OH-

-------(25)

สวนที่ขั้วอะโนดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของตะกั่ว ดังสมการ (26)
2Pb → 2Pb2+ + 4e-

-------(26)

กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นนี้จะเปนสัดสวนกับปริมาณออกซิเจนที่ซึมผานเมมเบรนเขามาภายใน
Sensor Compartment ปริมาณออกซิเจนที่ซึมผานเมมเบรนเขามาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความแตกตาง
ระหวางความดันภายใน Sensor Compartment และความดันสัมบูรณในน้ํา และเนื่องจากออกซิเจนจะถูก
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ใชไปในการออกซิไดซที่ขั้วแคโทรดอยางรวดเร็ว ดังนั้นถือไดวาความดันออกซิเจนภายใน Sensor
Compartment มีคาเปนศูนย (0) ฉะนั้นปริมาณออกซิเจนที่ซึมผานเขามาภายใน Sensor Compartment จึง
เปนสัดสวนกับความดันสัมบูรณของออกซิเจนภายนอก Sensor Compartment ถาความดันสัมบูรณในน้ํามี
มากก็จะมีปริมาณออกซิเจนซึมผานเมมเบรนเขามาใน Sensor Compartment มาก ดังนั้นเราจึงสามารถหา
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําไดเมื่อปรับเครื่องมือกับน้ําที่ทราบปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําแลว
ปจจัยที่มีผลตอการซึมผานออกซิเจนของเมมเบรน คือ อุณหภูมิและเกลือหรืออิออนในน้ํา ดังนี้
ก. อุณหภูมิ
Membrane Electrode จะมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการซึมผานของออกซิเจน
(Membrane Permeability) ซึ่งวัดไดในรูปของความไวของอิเลคโทรด (Electrode Sensitivity
Φ; μA/mg/L) ดังสมการ (27)
logΦ = 0.43mt + b
เมื่อ

-------(27)

m = Constant depending on membrane
b = Constant depending on membrane thickness
t = Temperature, degree Celcius

ถาเราทราบคาความไวของอิเลคโทรด (Electrode Sensitivity) ที่อุณหภูมิหนึ่งอุณหภูมิ
ใดแลว (Φ0 at temperature t0) ก็จะสามารถหา Electrode Sensitivity ที่อุณหภูมิอื่นๆ (Φ at
any temperature t)ได ดังสมการ (28)
logΦ = logΦ0 + 0.43m(t - t0)

-------(28)

ในปจจุบันนี้ เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนละลายจะมีวิธีการที่เรียกวา Temperature
Compensation อยูในตัวเครื่องอยูแลวเปนสวนใหญ โดยการใช Thermistors ในวงจรของ
อิเลคโทรด
ข. เกลือ (Salt)
Electrode Sensitivity จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเกลือใน
สารละลาย โดยสามารถคํานวณไดดังสมการ (29)
logΦS = logΦ0 + 0.43msCs
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เมื่อ

ΦS = Electrode Sensitivity in salt solution

ms = Salting-out coefficient
Φ0 = Membrane Sensitivity in distilled water
Cs = Salt Concentration, perferably Ionic Strength

13.3.2 สารแทรกสอด
ไมพบวามีสารประกอบอินทรียที่จะรบกวนการตรวจวัดดวยวิธีนี้ สวนสารประกอบอนินทรียจะทําให
คาปริมาณออกซิเจนทีวัดไดมีคามากกวาความเปนจริงแตในปจจุบันนี้เครื่องมือที่ใชวัดปริมาณออกซิเจนละลาย
สวนมากจะมีการนําคาปริมาณสารอนินทรียมาคํานวณดวยอยูแลว เชน Salinity compensation รวมทั้งการมี
Temperature Compensation ดวย สําหรับในกรณีที่ตัวอยางน้ํามีกาซที่วองไวตอการเกิดปฏิกิริยา เชน คลอรีน
หรือมีอิออนที่เกิดออกซิเดชั่นได เชน ซัลไฟด เปนตน ซึ่งสารแทรกสอดนี้จะทําใหเกิดปญหาในการวัดปริมาณ
ออกซิเจนละลายดวย ในกรณีของคลอรีนนั้น คลอรีนในน้ําจะทําปฏิกิริยาดีโพลาไรซแคโทรดและทําใหคา
ปริมาณออกซิเจนที่อานไดมีคาเกินความจริง ถา Sensor/probe นี้อยูในสภาวะที่มีคลอรีนนานๆจะทําใหมีคลอ
ไรดหุมอยูที่ขั้วอาโนดจํานวนมาก ซึ่งจะเปนผลให probe เสียได

13.3.3 การปรับเทียบมาตรฐาน
กอนการใชเครื่องมือจะตองมีการปรับเทียบมาตรฐานทุกครั้ง โดยการปรับเทียบจากอากาศที่อิ่มตัว
ดวยไอน้ําหรือจากน้ําที่ทราบปริมาณออกซิเจนละลายแลวซึ่งอาจจะไดจากการวิเคราะหหาปริมาณโดยใชวิธีเอ
ไซดโมดิฟเคชั่น และการปรับเทียบกับสารละลายที่ไมมีออกซิเจนอยูเลย (6% Sodium sulfite Solution ; DO =
0 mg/L) ซึ่งเตรียมไดจากการละลาย Sodium sulfite (Na2SO3) จํานวน 6 กรัมในน้ํา 100 มิลลิลิตร โดยมี CoCl2
อยูเล็กนอย
2Na2SO3 + O2

→

2Na2SO4
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13.4 การวิเคราะหคาบีโอดี
หลักการทั่วไป
การวิเคราะหหาคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
ปริมาณความสกปรกของน้ําในแหลงน้ําตางๆ เชน น้ําในแมน้ําลําคลอง น้ําทิ้งจากอาคารบานเรือน และน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการใชในการ
ยอยสลายสารอินทรีย นอกจากนี้คาบีโอดียังเปนขอมูลที่จําเปนและเปนประโยชนอยางมากในการออกแบบ
ระบบบําบัดน้ําทิ้ง การควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งและประสิทธิภาพของระบบบําบัดนั้นๆรวมทั้งเปนการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําของแหลงรองรับน้ําทิ้งอันจะทําใหทราบถึงศักยภาพในการรองรับน้ําทิ้งของแหลงรองรับน้ําทิ้งดวย
การวิเคราะหหาคาบีโอดีโดยทั่วไปเปนการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช ในเวลา 5 วัน ในตูควบคุม
อุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส และเนื่องจากออกซิเจนในอากาศสามารถละลายไดในจํานวนจํากัด คือ ประมาณ
9 มิลลิกรัม/ลิตรในน้ําบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการวิเคราะหคาบีโอดีในน้ําเสียซึ่งมี
ความสกปรกมากจึงจําเปนตองทําใหปริมาณความสกปรกเจือจางลงอยูในระดับซึ่งสมมูลพอดีกับปริมาณ
ออกซิเจนที่มีอยู และเนื่องจากการวิเคราะหคาบีโอดีนี้เกี่ยวของกับจุลินทรียในน้ําจึงจําเปนตองทําใหมีสภาพที่
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย กลาวคือ ไมมีสารพิษ แตมีอาหารเสริมเพียงพอสําหรับจุลินทรีย
เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เปนตน นอกจากนี้การยอยสลายสารอินทรียใหเปนคารบอนไดออกไซดและน้ําจะ
กระทําโดยจุลินทรียหลายชนิดจึงจําเปนตองมีปริมาณจุลินทรียตางๆเหลานี้อยางเพียงพออยูในน้ําตัวอยางที่จะ
ทําการวิเคราะห ถาไมมีหรือมีปริมาณนอยไปควรเติมจุลินทรีย ซึ่งเรียกวา หัวเชื้อ (seed) ลงไปดวย

สารมาตรฐานบีโอดี
เพื่อใหทราบถึงการดําเนินการวิเคราะหรวมทั้งสารเคมีหรือรีเอเจนตตางๆที่ใชในการวิเคราะหคาบีโอ
ดีวาดีหรือถูกตองหรือไม จึงควรตรวจสอบโดยใชสารอินทรียบริสุทธิ์ที่ทราบคาบีโอดีแลว มีผูวิเคราะหหาคา
บีโอดีของสารประกอบอินทรียบริสุทธิ์หลายชนิดดังตัวอยางที่พอสรุปไดดังตารางที่ 2 สารประกอบมาตรฐาน
ที่ใชกันโดยทั่วไป คือ กลูโคส และกรดกลูตามิค ทั้งนี้เนื่องจากกลูโคสถูกออกซิไดซไดงายและใชไดกับหัวเชื้อ
ทั่วๆไป แตมีขอเสียคือกลูโคสมีอัตราการออกซิไดซไมคงที่ (ประมาณ 0.50 - 0.78 กรัมออกซิเจนตอกรัม
กลูโคส) อยางไรก็ตามเมื่อผสมกลูโคสกับกรดกลูตามิคในอัตราสวน 1 : 1 จะทําใหอัตราการออกซิไดซของ
สารผสมนี้คงที่และทําใหไดสารละลายที่มีสมบัติคลายกับน้ําเสียจากชุมชม ซึ่งเหมาะที่จะนํามาเตรียมเปน
สารละลายมาตรฐาน
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ตารางที่ 2 คาบีโอดี (5 วัน ที่ 20 องศาเซลเซียส) ของสารประกอบอินทรียบางชนิด
Substrate
Lactose
Soluble starch
Citric acid
Sucrose
Histidine
Glyceral
Fructose
Glycine
Lactic acid
Glutamic acid
Glucose
Ethanol
Acetic acid

Number of data
5
9
1
6
1
7
1
2
3
1
12
14
9

BOD (mg/L)
0.45 - 0.72
0.22 - 0.71
0.40
0.49 - 0.76
0.55
0.62 - 0.83
0.71
0.52 - 0.55
0.63 - 0.88
0.64
0.50 - 0.78
0.93 - 1.67
0.34 - 0.88

เครื่องมือและอุปกรณ
1. ขวดบีโอดี (BOD) ขนาด 250 - 300 มิลลิลิตร
ขวดบีโอดี (BOD) ที่ใชจะตองมีจุกปดเปนจุกแกวปดสนิทเพื่อปองกันอากาศจากภายนอกเขา
ไปภายในขวดบีโอดี กอนที่จะนําขวดบีโอดีมาใชจะตองนําขวดมาลางใหสะอาดปราศจาก
อินทรียสารตางๆ การลางควรลางดวยสารละลายกรดโครมิก (chromic acid solution)ซึ่งสามารถ
หาซื้อไดทั่วไปหรืออาจจะเตรียมขึ้นเองในหองปฏิบัติการก็ไดโดยการละลายโพแทสเซียมไดโคร
เมตในกรดซัลฟวริกเขมขน หลังจากนั้นนําขวดมาลางดวยน้ําใหสะอาดและครั้งสุดทายลางดวย
น้ํากลั่นอีกครั้งหนึ่งแลวทําใหแหง
2. ตูควบคุมอุณหภูมิหรือตูอินคิวเบท (incubator)
ตูอินคิวเบทอาจจะเปนชนิดใชอากาศหรือน้ําก็ได โดยจะตองสามารถควบคุมและปรับ
อุณหภูมิไดเองโดยอัตโนมัติใหคงที่ที่อุณหภูมิ 20 ± 1 องศาเซลเซียส และตองเปนตูซึ่งสามารถ
ปองกันไมใหแสงผานเขาไปได
3. อุปกรณอื่นๆ
อุปกรณที่จําเปนตองใชอื่นๆ รวมทั้งเครื่องแกวตางๆ เชน บิวเรตต ขนาด 25 มิลลิลิตร
ขวดเออรเลนเมเยอร ขนาด 500 มิลลิลิตร กระบอกตวง ขนาด 1000 มิลลิลิตร เปนตน
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รีเอเจนต
1. น้ํากลั่น
น้ํากลั่นจะตองมีคุณภาพดีกลั่นจากเครื่องกลั่นที่ทําดวยแกว และมีปริมาณทองแดง (copper)
นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และตองปราศจากคลอรีน คลอรามีน ความเปนดางเนื่องจาก
ไฮดรอกไซด อินทรียสารและกรดตางๆ
2. สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (Phosphate Buffer)
วิธีการเตรียม
ละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium Dihydrogen Phosphate; KH2PO4)
หนัก 8.5 กรัม ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (DiPotassium Hydrogen Phosphate;
K2HPO4) หนัก 21.75 กรัม ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเฮปตาไฮเดรต (Disodium Hydrogen
Phosphate heptahydrate; Na2HPO4.7H2O) หนัก 33.4 กรัมและแอมโมเนียมคลอไรด
(Ammonium Chloride; NH4Cl) หนัก 1.7 กรัม ในน้ํากลั่น 500 มิลลิลิตร แลวทําใหเจือจางเปน
1000 มิลลิลิตร สารละลายนี้จะมีคาพีเอช (pH Value) เทากับ 7.2
3. สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium Sulfate Solution)
วิธีการเตรียม
ละลายแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต (Magnesium Sulfate heptahydrate; MgSO4.7H2O)
หนัก 22.5 กรัมในน้ํากลั่น แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
4. สารละลายแคลเซียมคลอไรด (Calcium Chloride Solution)
วิธีการเตรียม
ละลายแอนไฮดรัสแคลเซียมคลอไรด(anhydrous Calcium Chloride; CaCl2) หนัก 27.5 กรัม
ในน้ํากลั่น แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
5. สารละลายไอรออน (III) คลอไรด (Ferric Chloride or Iron (III) Chloride Solution)
วิธีการเตรียม
ละลายไอรออน (III) คลอไรดเฮกซาไฮเดรต (Ferric Chloride hexahydrate; FeCl3.6H2O)
0.25 กรัม ในน้ํากลั่น แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร
6. สารละลายกรดและดาง เขมขน 1 โมล/ลิตร
ใชสําหรับปรับคาความเปนกรด-ดาง (pH Value) ของตัวอยางน้ําที่เปนกรดและดางใหเปน
กลางกอนที่จะนํามาวิเคราะห
7. สารละลายแมงกานีสซัลเฟต (Manganese(II) Sulfate Solution)
วิธีการเตรียม
ละลายแมงกานีสซัลเฟตเตตราไฮเดรต (Manganese (II) Sulfate tetrahydrate; MnSO4.4H2O)
หนัก 480 กรัมหรือแมงกานีสซัลเฟตไดไฮเดรต (Manganese (II) Sulfate Dihydrate;
MnSO4.2H2O) หนัก 364 กรัมในน้ํากลั่น กรอง แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร สารละลาย
นี้จะตองไมเกิดสีกับน้ําแปงเมื่อเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดในสภาพที่เปนกรด
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8. สารละลายอัลคาไล-ไอโอไดด-เอไซด (Alkali-iodide-azide reagent)
วิธีการเตรียม กระทําได 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 :
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide; NaOH) หนัก 500 กรัม และโซเดียม
ไอโอไดด (Sodium Iodide; NaI) หนัก 135 กรัม [หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
(Potassium Hydroxide; KOH) หนัก 700 กรัม และโพแทสเซียมไอโอไดด (Potassium
Iodide; KI) หนัก 150 กรัม] ในน้ํากลั่นแลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติม
โซเดียมเอไซด (Sodium Azide; NaN3) หนัก 10 กรัม ซึ่งละลายในน้ํากลั่นจํานวน 40
มิลลิลิตร กอนที่จะใชเติมลงในสารละลายที่เตรียมไวขางตน สารละลายนี้ไมควรเกิดสีกับน้ํา
แปงเมื่อทําใหเปนกรดหรือทําใหเจือจาง
วิธีที่ 2 :
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด หนัก 400 กรัมในน้ํากลั่นซึ่งตมไลคารบอนไดออกไซด
และทําใหเย็นเทากับอุณหภูมิหองแลว 500 มิลลิลิตร เมื่อละลายจะเกิดความรอนขึ้น ทิ้งไว
ใหเย็นเล็กนอยเติมโซเดียมไอโอไดด หนัก 900 กรัม ละลายโซเดียมเอไซด หนัก 10 กรัมใน
น้ํากลั่น 40 มิลลิลิตร แลวเทลงในสารละลายดาง ถาปริมาตรของสารละลายที่เตรียมยังไมถึง
1 ลิตรทําใหเจือจางเปน 1 ลิตร แตในทางปฏิบัติสารละลายที่เตรียมขึ้นนี้จะมีปริมาตรเกิน 1
ลิตร เล็กนอยอยูแลวโดยไมตองทําใหเจือจางลงอีก เนื่องจากมีความเขมขนของเกลือที่
ละลายอยูสูง
9. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต (Standard Sodium Thiosulfate Solution)
เขมขน 0.025 โมล/ลิตร
วิธีการเตรียม
ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเฮบตาไฮเดรต (Na2S2O3.5H2O) หนัก 6.205 กรัม ในน้ํา
กลั่นเติมโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 6 โมล/ลิตร จํานวน 1.5 มิลลิลิตร หรือโซเดียมไฮดร
อกไซด หนัก 0.4 กรัม แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร สารละลายนี้จะตองนํามาหา
ความเขมขนที่แนนอน (Standardization) ดวยสารละลายไบไอโอเดต (Potassium Hydrogen
Biiodate)
10. กรดซัลฟวริกเขมขน
11. น้ําแปง
วิธีการเตรียม
ละลายแปง (soluble starch) หนัก 2 กรัม ในน้ํากลั่นที่รอน จํานวน 100 มิลลิลิตร และ
กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) หนัก 0.2 กรัม เพื่อใหเก็บไดนาน
12. สารละลายโซเดียมซัลไฟต 0.0125 โมล/ลิตร
วิธีการเตรียม
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ละลายแอนไฮดรัสโซเดียมซัลไฟต(Sodium Sulfite; Na2SO3) 1.575 กรัมในน้ํากลั่น
1000 มิลลิลิตร(สารละลายนี้ไมอยูตัวตองเตรียมในวันที่จะใชเทานั้น
13. สารละลายมาตรฐานไบไอโอเดต 0.0021 โมล/ลิตร (Standard Bi-iodate Solution)
วิธีการเตรียม
ละลาย Potassium Hydrogen Biiodate [KH(IO3)2] หนัก 812.4 มิลลิกรัม ในน้ํากลั่น
แลวทําใหเจือจางเปน 1000 มิลลิลิตร

การหาความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต
ละลาย KI ประมาณ 2 กรัม ดวยน้ํากลั่น 100 - 150 มิลลิลิตร ในขวดเออรเลนเมเยอร เติมกรดซัลฟวริก
เขมขน 3 โมล/ลิตร จํานวน 1 มิลลิลิตร หรือกรดซัลฟวริกเขมขน (Concentrated Sulfuric Acid; 36 M) จํานวน
2 -3 หยด และสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดต เขมขน 0.0021 โมล/ลิตร จํานวน 20 มิลลิลิตร แลวทําใหเจือ
จางเปน 200 มิลลิลิตร ติเตรทไอโอดีนซึ่งถูกขับออกมาดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่เตรียม
ไว เติมน้ําแปงเมื่อใกลถึงจุดยุติ (end of titration) สังเกตจากสีของสารละลายมีสีเหลืองออน ถาสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตมีความเขมขน 0.025 โมล/ลิตร ปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอ
ซัลเฟตที่ใชในการติเตรทจะเทากับ 20 มิลลิลิตรพอดี ถาปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช
ในการติเตรทเปนอยางอื่นใหคํานวณหาความเขมขนไดตามสมการ (31) และถาความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตไมไดคาดังกลาว อาจจะปรับความเขมขนใหเทากับ 0.025 โมล/ลิตร หรืออาจจะ
ใชความเขมขนที่ไดนั้นเลยก็ได
การคํานวณ
ความเขมขนของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร(Molarity) คือ
Mf = (12VpMp)/Vf
เมื่อ

Mf =
Vf =
Vp =
Mp =

-------(31)

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานไบไอโอเดตเปนโมลาร

สําหรับกรณีที่ใชสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเปนสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ จะ
สามารถคํานวณความเขมขนของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร(Molarity) ไดดังสมการ (32)
Mf = (6ViMi)/Vf
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เมื่อ

Mf =
Vf =
Vi =
Mi =

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเปนโมลาร
ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตที่ใชเปนมิลลิลิตร
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเปนโมลาร

การเตรียมตัวอยางน้ํากอนการวิเคราะห (Sample pretreatment)
1. ในกรณีที่ตัวอยางน้ําไมเปนกลางจะตองปรับใหตัวอยางน้ําโดยใชกรดซัลฟวริก 0.5 โมล/
ลิตรหรือโซเดียมไฮดรอกไซด 1 โมล/ลิตร โดยจะตองปรับใหมีพีเอชอยูในชวงระหวาง 6.5
- 7.5
2. ในกรณีที่ตัวอยางน้ํามีคลอรีนตกคาง(Residual Chlorine) จะตองกําจัดออกกอน โดยปกติ
คลอรีนตกคางจะลดลงเองเมื่อตั้งตัวอยางน้ําทิ้งไว 1 - 2 ชั่วโมง แตในตัวอยางซึ่งมีคลอรีน
ตกคางในปริมาณมากๆจะตองกําจัดทิ้งไปโดยการเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟตซึ่งจะ
สามารถทราบปริมาณสารละลายโซเดียมซัลไฟตวาตองเติมไปเทาใดโดยนําตัวอยางน้ํามาใน
ปริมาณที่เหมาะสม (ระหวาง 100 - 1000 มิลลิลิตร ) เติมกรดอะซิติก (1 + 1) หรือกรด
ซัลฟวริก (1+50) 10 มิลลิลิตร เติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด 10 มิลลิลิตร (เตรียม
โดยละลายโพแทสเซียมไอโอไดด 10 กรัมในน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร) แลวติเตรทดวย
สารละลายโซเดียมซัลไฟต 0.0125 โมล/ลิตร โดยใชน้ําแปงไอโอไดดเปนอินดิเคเตอร จากนี้
ก็จะทราบปริมาณของโซเดียมซัลไฟตที่ใชเติมลงไปในตัวอยาง หลังจากเติมสารละลาย
โซเดียมซัลไฟตตามปริมาณที่คํานวณไดลงในตัวอยางแลว กวนใหเขากันตั้งทิ้งไว 10 - 20
นาที
3. ในกรณีที่ตัวอยางน้ํามีสารพิษเจือปนอยู เชน น้ําทิ้งจากโรงงานชุบโลหะซึ่งจะมีโลหะหนัก
ในน้ําทิ้งมากทําใหเชื้อไมเจริญเติบโตอยางเพียงพอ ในกรณีนี้จะตองศึกษาหาทางแกไข
ตอไป เปนตน
4. ในกรณีที่จะตองยับยั้งการเกิด Nitrification ใหเติม 2-chloro-6-(trichloromethyl) pyridine
จํานวน 3.33 มิลลิกรัม ลงในขวดบีโอดีกอนปดฝา หรืออาจจะเติมลงในน้ําเจือจางก็ไดโดย
ใหมีปริมาณ 2-chloro-6-(trichloromethyl) pyridine ในน้ําเจือจาง เทากับ 10 มิลลิกรัมตอ
ลิตร
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การวิเคราะห
การวิเคราะหที่ใชโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ วิธีโดยตรง (Direct Method) และ วิธีเจือจาง (Indirect or
Dilution Method)
1
วิธีตรง (Direct Method)
ใชในกรณีที่คาดวาตัวอยางน้ํามีคาบีโอดีนอยกวา 7 มิลลิกรัม/ลิตร ทําไดดังนี้
1.1
นําตัวอยางน้ําที่เตรียมแลวตามที่แสดงในหัวขอการเตรียมตัวอยางน้ํากอนการวิเคราะห มา
ปรับอุณหภูมิใหไดประมาณ 20 องศาเซลเซียส
1.2
เติมอากาศใหมีออกซิเจนอิ่มตัว (ใชเวลาประมาณ 5 - 10 นาที)
1.3
รินตัวอยางน้ําลงในขวดบีโอดีจนเต็มอยางนอย 3 ขวด โดยจะตองระวังไมใหมีฟองอากาศใน
ขวดบีโอดีหลังจากปดจุกใหสนิทแลว ดูใหแนใจวามีน้ําหลอที่ปากขวด นําขวดหนึ่งมาหา
ปริมาณออกซิเจนละลายกอน สวนอีกสองขวดนําไปอินคิวเบทที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 วัน
1.4
หลังจาก 5 วันแลว นําตัวอยางน้ํานั้นมาหาปริมาณออกซิเจนละลายที่เหลืออยู
1.5
การคํานวณ
BOD = D1 - D2
เมื่อ

BOD
D1
D2

2

-------(30)

= คาบีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)
= ปริมาณออกซิเจนละลายที่ติเตรทไดในวันแรก
(มิลลิกรัม/ลิตร)
= ปริมาณออกซิเจนละลายที่ติเตรทไดในวันที่ 5
(มิลลิกรัม/ลิตร)

วิธีเจือจาง (Dilution Method)
ในกรณีที่คาดวาตัวอยางน้ํามีความสกปรกสูง (มีคาบีโอดีมากกวา 7 มิลลิกรัม/ลิตร) เราไม
สามารถนํามาวิเคราะหคาบีโอดีไดโดยตรง เนื่องจากออกซิเจนในตัวอยางน้ําจะมีไมเพียงพอสําหรับจุ
ลินทรียในการใชเพื่อยอยสลาย จึงมีความจําเปนตองทําใหตัวอยางน้ําที่สกปรกเจือจางลงโดยใชน้ํา
ผสมเจือจาง (dilution water) โดยใหน้ําตัวอยางที่เจือจางแลวมีความสกปรกนอยกวา 7 มิลลิกรัม/ลิตร
และควรทําหลาย ๆความเขมขน
2.1
การเตรียมน้ําเจือจาง
2.1.1 นําน้ํากลั่นที่ปราศจากสารมีพิษ (กลั่นจากเครื่องกลั่นแกว) มาปรับอุณหภูมิใหอยู
ระหวาง 20 ± 1 องศาเซลเซียส
2.1.2 ปรับคุณภาพใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของจุลินทรียโดยเติมสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมคลอไรดและไอรออน(III)
คลอไรด อยางละ 1 มิลลิลิตรตอน้ํากลั่น 1 ลิตร
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2.2

2.3

2.4

2.1.3 เติมอากาศใหมีออกซิเจนละลายอิ่มตัว
การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย (seed)
เพื่อใหไดจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายอยางเต็มที่ จําเปนจะตองเลือก
หัวเชื้อที่เหมาะสมกับตัวอยางน้ําแตละชนิด โดยทั่วไปใชน้ําจากสวมหรือน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ไมไดผานการฆาเชื้อมากอนเปนหัวเชื้อจุลินทรีย
การเจือจาง
เนื่องจากการวิเคราะหหาคาบีโอดีอาศัยปฏิกิริยาทางชีวเคมี โดยมีจุลินทรียเปน
ตัวกลางในการยอยสลาย สภาวะแวดลอมในตัวอยางน้ําจะมีผลตอการวิเคราะหอยางมากเปน
ผลทําใหคาบีโอดีที่ไดมีความผันแปรสูง การวิเคราะหตัวอยางหนึ่งๆจึงมักทําการเจือจาง
ตัวอยางน้ําหลายๆความเขมขน (โดยทั่วไปไมนอยกวา 3 ความเขมขน) สวนอัตราสวนใน
การผสมเจือจางอาจจะประมาณการไดจากชนิดของตัวอยาง ลักษณะของตัวอยาง หรือขอมูล
ของแหลงน้ําตัวอยาง เชน น้ําทิ้งจากโรงงานที่เก็บมานั้นเปนโรงงานประเภทใด เปนน้ําที่เก็บ
จากขั้นตอนใด โรงงานประกอบกิจการอะไร ในขณะเก็บตัวอยางมีการใชวัตถุดิบชนิดใด
เปนตน ซึ่งอาจจะใชขอมูลในตารางที่ 3 เพื่อประกอบในการประมาณอัตราการเจือจางก็ได
สวนชวงการวิเคราะหคาบีโอดีและอัตราการเจือจาง (%Mixture) แสดงไวในตารางที่ 4 เมื่อ
ไดอัตราสวนที่เหมาะสมแลวจึงทําการเจือจางตัวอยางน้ํา ดังนี้
2.3.1 คอยๆรินน้ําเจือจางลงในกระบอกตวง (ขนาด 1000 มิลลิลิตร)ประมาณ 500
มิลลิลิตร โดยใหน้ําคอยๆไหลลงตามขางกระบอกตวง
2.3.2 เติมหัวเชื้อจุลินทรียลงในกระบอกในกรณีที่จําเปนตองเติม
2.3.3 เติมตัวอยางน้ําตามสวนที่คํานวณไดเพื่อใหไดตัวอยางน้ําหลังจากที่เจือจางแลวมีคา
ความสกปรกนอยกวา 7 มิลลิกรัม/ลิตร
2.3.4 เติมน้ําเจือจางลงไปในกระบอกตวงจนครบ 1000 มิลลิลิตร กวนใหเขากันโดยใช
แทงแกวเสียบจุกยางไวที่ปลายชักขึ้นลงเบาๆ โดยจะตองระวังอยาใหเกิด
ฟองอากาศ
2.3.5 คอยๆรินตัวอยางที่ผสมเขากันดีแลวนี้ลงในขวดบีโอดีที่แหงและสะอาดจนเต็มขวด
ทั้ง 3 ขวด โดยจะตองระวังไมใหมีฟองอากาศในขวดบีโอดีหลังจากปดจุกใหสนิท
แลว ขวดที่หนึ่งนําไปวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนละลายวันแรก สวนอีกสองขวด
นําไปอินคิวเบทที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน กอนนําไปอินคิวเบท
ใหตรวจดูวามีน้ําหลอที่ปากขวดและควรตรวจดูทุกวันอยาใหแหง (ถาแหงใหเติม
ดวยน้ําเจือจาง)
การบมหรือการอินคิวเบท (Incubation)
หลังจากอินคิวเบทที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในที่มืดครบ 5 วันแลว นํามาหา
ปริมาณออกซิเจนละลาย ตัวอยางที่ใชไดจะตองมีปริมาณออกซิเจนละลายเหลืออยูอยางนอย
1 มิลลิกรัม/ลิตรและมีการใชออกซิเจนไปอยางนอย 2 มิลลิกรัม/ลิตร
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2.5

2.6

2.7

การแกคาเนื่องจากเติมหัวเชื้อ (seed correction)
ถามีการใสหัวเชื้อจะตองนําหัวเชื้อมาทําใหเจือจางแลวนําไปอินคิวเบทเชนเดียวกับ
ตัวอยางน้ํา หลังจากนั้นนํามาหาคาการใชออกซิเจนหลังจาก 5 วัน
การตรวจสอบคุณภาพน้ําเจือจาง (dilution water)
เติมน้ําเจือจางที่ยังไมไดใสหัวเชื้อลงในขวดบีโอดี 3 ขวด ขวดหนึ่งนําไปหาปริมาณ
ออกซิเจนละลายกอน อีก 2 ขวด ปดจุกนําไปอินคิวเบท หลังจากนั้นนํามาหาคาการใช
ออกซิเจนไป หลังจากอินคิวเบท 5 วันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และไมตองนําไปใชใน
การคํานวณ ผลตางของปริมาณออกซิเจนละลายกอนและหลัง 5 วันที่ 20 องศาเซลเซียส ไม
ควรเกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร และจะยิ่งดีมากถาไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
สารละลายมาตรฐานกลูโคส - กรดกลูตามิค (glucose-glutamic acid Solution)
เนื่องจากน้ํากลั่นที่ใชอาจจะมีสารพิษเจือปนอยูซึ่งมาจากเครื่องมือที่ใชกลั่นน้ํา
(โดยทั่วไปจะใชเครื่องกลั่นแกว) โดยเฉพาะทองแดงซึ่งจะทําใหหัวเชื้อมีประสิทธิภาพใน
การยอยสลายลดลง มีผลทําใหคาบีโอดีที่ไดต่ํากวาความเปนจริง และเพื่อใหทราบถึงการ
ดําเนินการวิเคราะหวาถูกตองหรือไม จึงควรตรวจสอบโดยใชสารอินทรียบริสุทธิ์ที่ทราบคา
บีโอดีแลว สารประกอบมาตรฐานที่ใชกันโดยทั่วไป คือ กลูโคส และกรดกลูตามิค ทั้งนี้
เนื่องจากกลูโคสถูกออกซิไดซไดงายและใชไดกับหัวเชื้อทั่วๆไป แตมีขอเสียคือกลูโคสมี
อัตราการออกซิไดซไมคงที่ (ประมาณ 0.5 -0.9 กรัมบีโอดีตอกรัมกลูโคส) อยางไรก็ตามเมื่อ
ผสมกลูโคสกับกรดกลูตามิคในอัตราสวน 1 : 1โดยน้ําหนัก จะทําใหอัตราการออกซิไดซ
ของสารผสมนี้คงที่และทําใหไดสารละลายที่มีสมบัติคลายกับน้ําเสียจากชุมชม
วิธีการเตรียม
การเตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคสและกรดกลูตามิค ทําไดโดยการละลาย
กลูโคสและกรดกลูตามิค (ซึ่งไดอบแหงที่ 103 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมงแลว) อยางละ
150 มิลลิกรัม ในน้ํากลั่น และเจือจางจนไดปริมาตร 1000 มิลลิลิตร สารละลายนี้จะมีคาบีโอ
ดี เทากับ 220 ± 10 มิลลิกรัมตอลิตร
วิธีการวิเคราะห
ดูดสารละลายที่เตรียมมา 5 มิลลิลิตรใสขวดบีโอดีจํานวน 3 ขวด เติมน้ําผสมเจือ
จางที่ใสหัวเชื้อแลวลงไปจนเต็ม ปดจุกใหแนน ขวดหนึ่งนําไปติเตรทหาปริมาณออกซิเจน
ละลายวันแรก อีก 2 ขวดนําไปอินคิวเบทที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 5 วันจากนั้น
นํามาหาคาออกซิเจนที่ใชไป (Oxygen Depletion ) และคํานวณคาบีโอดีซึ่งคาบีโอดีที่ได
อาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของหัวเชื้อที่เติมลงไป ผลการศึกษาวิเคราะหที่มีผูศึกษาไว
แสดงไวในตารางที่ 5
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ตารางที่ 3 Dilution and Type of Sample
Dilution
0.1 - 1.0 %

Type of sample
Strong industrial wastes

1-5%

Raw & settled wastewater

5 - 25 %

Biologically treaed effluent

25 - 100 %

Polluted river water

ตารางที่ 4 BOD Measurable with various dilutions of sample
% mixture

Range of BOD

ml sample in
300 mL BOD
bottle

Range of BOD

0.01

20000 - 70000

0.02

30000 - 105000

0.02

10000 - 35000

0.05

12000 - 42000

0.05

4000 - 14000

0.10

6000 - 21000

0.1

2000 - 7000

0.20

3000 - 10500

0.2

1000 - 3000

0.50

1200- 4200

0.5

400 - 1400

1.0

600 - 2100

1.0

200 - 700

2.0

300 - 1050

2.0

100 - 350

5.0

100 - 420

5.0

40 - 140

10.0

60 - 210

10.0

20 - 70

20.0

30 - 105

20.0

10 - 35

50.0

12 - 42

50.0

4 - 14

100

6 - 21

100

0-7

300

0-7
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ตารางที่ 5

2.8

Effect of Seed Type and Quality on BOD Results
(True value 220 ± 10 mg/L)

Type of Seed

5 - day Seed
Correction (mg/l)

Mean 5 - day BOD
(mg/l)

Standard
Deviation (mg/l)

Settled fresh
sewage

> 0.6

218

± 11

Settled stale
sewage

> 0.6

207

±8

River water
(4 sources)

0.05 - 0.22

224 - 242

± 7 - 13

Activated sludge
effluent

0.07 - 0.68

221

± 13

Trickling filter
effluent

0.2 - 0.4

225

±8

ไอดีโอดี (Immediate Dissolved Oxygen Demand, IDOD)
สารประกอบพวกเฟอรัสไอรออน [Iron (II) compound] ซัลไฟด (sulfide
compounds) และอัลดีไฮด (Aldehydes) สามารถถูกออกซิไดซโดยออกซิเจนถามีอยูใน
ตัวอยางน้ําโดยจะทําใหปริมาณการใชออกซิเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตองนํามาพิจารณาดวย ปริมาณ
การใชออกซิเจนทั้งหมดของสารดังกลาว สามารถหาไดโดยการคํานวณหาปริมาณออกซิเจน
ละลายเริ่มตน (Initial dissolved oxygen) หรือโดยใชผลบวกของปริมาณออกซิเจนละลายที่
ถูกใชไปในตัวอยางที่ทําใหเจือจางแลวเปนเวลา 15 นาที (Immediate dissolved oxygen
demand, IDOD) และคาบีโอดี 5 วันแตตองทราบเสียกอนวาคาไอดีโอดีอาจเกิดขึ้นในขณะที่
ทําการเติมกรดลงไปเพื่อใหเกิดไอโอดีนอิสระ (free I2) ในการวิเคราะหออกซิเจนละลายโดย
วิธีไอโอโดเมตริกก็ได
วิธีทํา
ตองหาปริมาณออกซิเจนละลายของตัวอยาง (สวนมากเปนศูนย) และออกซิเจน
ละลายของน้ําผสมเจือจางกอนแลวจึงนําตัวอยางนั้นมาทําใหเจือจางดวยน้ําผสมเจือจาง ตั้ง
ทิ้งไว 15 นาที จึงทําการหาปริมาณออกซิเจนละลายของตัวอยางที่ทําใหเจือจาง แลว
คํานวณหาปริมาณออกซิเจนละลายของตัวอยางที่ทําใหเจือจางลงนี้ จากนี้สามารถหาคาไอดี
โอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)ของตัวอยางไดโดยเอาปริมาณออกซิเจนละลายที่คํานวณไดลบดวย
ปริมาณออกซิเจนละลายที่หาไดหลังจากตั้งทิ้งไว 15 นาที
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2.9

2.10

การหาปริมาณออกซิเจนละลาย
การหาปริมาณออกซิเจนละลายในวันแรกและวันหลังหลังจากอินคิวเบทแลว 5 วัน
ใชวิธีเดียวกับการวิเคราะหหาออกซิเจนละลาย
การคํานวณ
(1) คา บีโอดี
บีโอดี ( มิลลิกรัม/ลิตร) = [(D1 - D2) - (B1 B2)f]/F
-------(31)
(2) คา บีโอดี เมื่อคิด ไอดีโอดี
บีโอดี ( มิลลิกรัม/ลิตร) = (Dc - D2)/F
-------(32)
(3) คา ไอดีโอดี
ไอดีโอดี = (Dc - D1)/F
-------(33)
เมื่อ
p = decimal volumetric fraction of dilution water used
F = decimal volumetric fraction of sample used
D0 = DO of original dilution water
D1 = DO of diluted sample 15 minutes after preparation
D2 = DO of diluted sample after incubation
S = DO of original undiluted sample
Dc = DO available in dilution at zero time = pD0 + FS
B1 = DO of dilution of seed control before incubation
B2 = DO of dilution of seed control after incubation
f = ratio of seed in sample to seed in control= (% seed in D1)/(% seed in B1)
Seed correction = (B1 - B2)f
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