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คูมือการใชเครื่องวิเคราะห Biochemical Oxygen Demand (BOD)
รุน Oxi-Direct  ยี่หอ Lovibond

หลักการทํางาน :

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เปนการหาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชหายใจ ในขณะที่
แบคทีเรียกินสารอินทรียในน้ําเปนอาหาร ถาตัวอยางน้ํามีสารอินทรียมาก จะทําใหแบคทีเรียมีปริมาณมาก และ
หายใจใชออกซิเจนมาก คาบีโอดีก็สูง ในทํานองเดียวกันถาน้ํามีสารอินทรียอยูนอยคาบีโอดีก็จะนอย ดังนั้นคาบีโอดี
นี้ จึงสามารถบอกลักษณะของน้ําวามีความสกปรกมากนอยแคไหนได

หลักการวัดคือ เติมตัวอยางน้ําลงในขวดบีโอดี ปดจุกใหแนนไมใหอากาศเขาออกได แลวนําขวดไปเลี้ยง
เชื้อภายใตสภาวะที่กําหนดเปนเวลาจํากัด ( อุณหภูมิ 20 °C เวลามาตรฐานคือ 5 วัน ) แบคทีเรียจะกินสารอินทรีย 
และใชออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ําไป ทําใหออกซิเจนที่อยูเหนือน้ําลงมาแทนที่ และในกระบวนการหายใจของ
แบคทีเรีย จะมีคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นดวย แตคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นนี้ จะถูกดูดซับดวยสารละลาย 
Potassium Hydroxide 45% ที่ใสไวบนจุกยางที่ฝาขวด กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ ทําใหความดันในขวดลดลง ซึ่ง
เครื่องวิเคราะหบีโอดีจะมี Pressure sensor วัดความดันที่เปลี่ยนแปลงไป จากวันแรกจนถึงวันสุดทาย และจดจําคา
ไวทุก ๆ ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง (แลวแตการตั้งคา) แลวแปลงคาความดันที่เปลี่ยนแปลงไปเปนคาบีโอดี แสดงผลที่
หนาจอ LED ในหนวยมิลลิกรัมตอลิตร ( mg/l O2 )

อนึ่งในปฏิกิริยาการหายใจ อาจมีการใชออกซิเจนของแบคทีเรียที่ใชไนโตรเจน (Nitrifying Bacteria) ดวย 
ซึ่งเปนคาที่ไมตองการ ดังนั้นจึงตองยับยั้งการยอยสลายแอมโมเนีย ดวยสารละลาย Nitrification Inhibitor B (ATH) 
ใสลงไปในขวดบีโอดี ตามจํานวนที่กําหนดดวย
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อุปกรณและสารเคมี :

1. เครื่องวิเคราะห BOD 1 เครื่อง
2. BOD Sensor 6 หัว
3. ขวด BOD 6 ขวด
4. ซีลยาง สําหรับปดจุกขวด 6 ชิ้น
5. แทงกวนแมเหล็ก 6 ชิ้น
6. ระบบกวนดวยแมเหล็ก 1 แทน
7. Nitrification Inhibitor (ATH) 1 ขวด
8. Potassium Hydroxide (KOH 45%) 1 ขวด
9. ขวดตวงระบบ Overflow 157 ml 1 ขวด
10. ขวดตวงระบบ Overflow 428 ml 1 ขวด

การเตรียมตัวอยาง :

1. วัดคา pH ของน้ําตัวอยาง ควรอยูในชวงที่เหมาะสม คือ 6.5 - 7.5 ถาคา pH สูงหรือต่ํากวานี้ จะมีผลใหคา 
BOD ที่ไดต่ํากวาที่เปนจริง ใหทําการปรับคา pH โดย

- กรณี pH ของน้ําตัวอยางสูง ใหปรับ pH ของน้ําตัวอยางโดยใช 1 mol/l ของกรดไฮโดรคลอริก 
หรือ กรดซันฟูลริก (Hydrochloric acid or sulphuric acid)

- กรณี pH ของน้ําตัวอยางต่ํา ใหปรับ pH ของน้ําตัวอยางโดยใช 1 mol/l ของโซเดียมไฮดรอกไซด
(Sodium hydroxide)

2. ผสมน้ําตัวอยางใหเขากัน หรืออาจจะกรองขึ้นกับน้ําตัวอยาง
3. ใช ขวดตวงระบบ Overflow ตวงน้ําตัวอยางตามปริมาณที่แนะนําในตารางดานลาง ซึ่งขึ้นอยูกับชวงการวัด 

โดยเลือกชวงคา BOD สูงกวาที่คาดไวอีกอยางนอยครึ่งหนึ่ง ตัวอยางเชน ถาคา BOD ของน้ําตัวอยางอยู
ในชวง 250 mg/l ดังนั้นควรเลือกทําการวิเคราะหคา BOD ชวง 0 - 400 mg/l จากตารางตองตวงน้ําตัวอยาง 
157 ml
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Range BOD mg/l Sample volume in ml Drops ATH
0 – 40 428 10
0 – 80 360 10

0 – 200 244 5
0 – 400 157 5
0 – 800 94 3
0 – 2000 56 3
0 – 4000 21.7 1

4. เทน้ําตัวอยางลงในขวด BOD และควรจะทดสอบน้ําตัวอยางเดียวกันอยางนอย 2 - 3 ตัวอยาง ถาผลการวัด
ที่ไดมีคาตางกันมากก็ควรจะทําการทดสอบใหม

5. เติม Nitrification inhibitor (ATH) ลงในขวดน้ําตัวอยาง โดยเติมตามจํานวนในตารางในขอ 3
6. ใส Magnetic bar ลงในขวดน้ําตัวอยาง
7. ใสสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด 45% จํานวน 3 - 4 หยด ลงในซีลยาง สําหรับปดจุกขวด (Rubber 

gasket) จากนั้นนําซีลยาง วางบนขวด BOD ระวังอยาใหสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด ตกลงไปใน
น้ําตัวอยาง

8. นําหัว BOD Sensor วางบนขวด BOD และปดใหสนิท หามใชสารหลอลื่น (Grease or Lubricants) ทาที่ฝา
ขวด BOD เพื่อชวยในการปดผนึกขวด โดยเด็ดขาด เพราะอาจทําใหหัว BOD Sensor เสียหายได

9. จากนั้นนําขวดน้ําตัวอยางวางลงบนชองใสขวด ของเครื่องวิเคราะห BOD
10. ตั้งคาการทํางานของเครื่องตามที่ตองการ (รายละเอียดในหัวขอ การเริ่มใชงานเครื่อง)
11. นําชุดวัด BOD ทั้งชุดเขาไปวางในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 20 °C
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การควบคุมการทํางานของเครื่อง :

1. ปุม On/Off
- เปด-ปด การทํางานของเครื่อง
- ออกจากเมนูยอย เพื่อกลับสูเมนูหลัก

2. ปุม START   เพื่อตั้งคาการใชงาน (Set Up)
3. ปุม READ   เพื่ออานคา BOD ขณะนั้น
4. ปุมเครื่องหมาย +   เพื่อเพิ่มคา Parameter
5. ปุมเครื่องหมาย -   เพื่อลดคา Parameter
6. ปุม ENTER   เพื่อยืนยันการตั้งคา

7. ปุมสัญลักษณหัว BOD Sensor   เพื่อเลือกตําแหนงของขวด BOD ที่ตองการ
8. ไฟ LED   เพื่อแสดงตําแหนงขวด BOD ที่ถูกเลือกไว

ไฟ LED กระพริบ   =   กําลังทําการวัดอยู
การเริ่มใชงานเครื่อง :

1. เมื่อนําขวด BOD วางบน Rack เรียบรอยแลว ใหกดปุม On/Off เพื่อเปดเครื่อง หนาจอจะแสดงคา BOD 
ลาสุดที่เคยทําการวัดมาแลว ในตําแหนงของขวด BOD นั้น ๆ (สังเกตจากตําแหนงไฟ) ถาเลือกตําแหนงที่
ไมไดใสขวด BOD ไว หนาจอจะแสดง “LoAd”

2. เลือกตําแหนงขวด BOD ที่ตองการตั้งคา ดวยปุม         แลวกด START (ถามีขอมูลลาสุดที่เคยใชงานไว 
เครื่องจะถามวาตองการลบกอนหรือไม dEL ใหกด ENTER) หนาจอจะเขาสูการตั้งคา โดยหนาจอแถว
บนจะแสดงคาปริมาณตัวอยางที่ใช ในหนวย ml สวนหนาจอแถวลางจะแสดงชวงการวัด ในหนวย mg/l 
โดยเครื่องจะแสดงคาที่เคยใชงานลาสุดไวใหกอน

3. ใหเลือกปริมาณตัวอยางและชวงที่ตองการวัด โดยใชปุมเครื่องหมาย + และ - เลือกใหตรงกับปริมาณ
ตัวอยางที่เตรียมไวตามตารางขางตน แลวกดยืนยัน ENTER
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4. หนาจอจะแสดงจํานวนวันในการวัดคา BOD ในหนวยของวัน เชน 5d คือ 5 วันโดยเครื่องจะแสดงคาเกาที่
เคยใชงานลาสุดไวใหกอน ถาตองการเปลี่ยนโดยใชปุมเครื่องหมาย + และ - แลวกดยืนยัน ENTER ซึ่ง
ตองกดเลือกภายใน 3 วินาที มิฉะนั้นเครื่องจะจําคาเกาที่เคยตั้งไว

- ถาเลือกจํานวนวันเปน 1 วัน หรือ 2 วัน เครื่องจะบันทึกคา BOD ทุก ๆ ชั่วโมง
- ถาเลือกจํานวนวันมากกวา 2 วันขึ้นไป เครื่องจะบันทึกคา BOD ทุก ๆ 24 ชั่วโมง

5. หนาจอจะแสดง “0.0.0” และ “0.0.0.0” กระพริบ และเครื่องเริ่มทํางานแลว (ผูใชสามารถกดปุม On/Off
เพื่อออกจากเมนูตั้งคา และเขาสูเมนูอานคาไดเลย)

6. นําชุดวิเคราะหทั้งชุด เขาไปบมในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 20 °C

การอานผลการวัดคา BOD :

1. เมื่อตองการดูคา BOD ขณะนั้น ใหเลือกหัววัดที่ตองการดวยปุม         แลวกด READ หนาจอจะแสดงคา
วันที่กําลังวัดในแถวบน สวนหนาจอแถวลางจะคา BOD ในหนวย mg/l

2. เมื่อตองการดูคา BOD ที่เครื่องจดจําไวแลว ใหเลือกหัววัดที่ตองการดวยปุม         แลวกด ENTER หนาจอ
จะแสดงคาวันที่จดจําคาไวในแถวบน สวนหนาจอแถวลางจะคา BOD ที่จดจําไว

การตั้งคาพารามิเตอรหลัก :

ขณะเครื่องปด  กด ENTER คางไว แลวกดปุม On/Off เพื่อเปดเครื่อง รอใหหนาจอแถวลางแสดงจุด 3 จุด 
ประมาณ 3 วินาที จึงปลอยปุม ENTER จะเขาสูเมนูการตั้งคาหลัก โดยการกดปุมเครื่องหมาย + และ - เพื่อเลือกการ
ตั้งคานั้น ๆ ซึ่งสามารถเลือกการตั้งคาหลักได 4 คา คือ 

- “Set DAtE”   เพื่อตั้งเวลา
- “Set Auto”   เพื่อตั้งคาใหเครื่องเริ่มการทํางานอัตโนมัติ
- “Set dur”   เพื่อตั้งคาใหเครื่องจําจํานวนวันในการวัดคา BOD อัตโนมัติ โดยที่ไมตองตั้งเองทุกครั้ง
- “Set bAt”   เพื่อบอกเครื่องวากําลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหใหม ในระหวางการวัดคา BOD อยู

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


 

6

6บริษัท ไฮเออร เอ็นทเตอรไพรส  จํากัด  
131  อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  อาคารกลุมนวัตกรรม 1  ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120  โทรศัพท 0-2564-7895  โทรสาร 0-2564-7896       
เว็บไซต : www.highents.com  อีเมล : info@highents.com    

Higher Enterprises Co., Ltd. 
131 Innovation Cluster 1 Building, Thailand Science Park,
Klong 1  Klong Luang  Pathumthani 12120  Tel : 0-2564-7895  Fax : 0-2564-7896   
http://www.highents.com  E-mail : info@highents.com

1. การตั้งเวลา
1.1. ใหเลือกเมนู “Set DAtE” กดปุม ENTER หนาจอแถวบนจะแสดง “dA” สวนแถวลางแสดงป ค.ศ. ที่ตั้งไว

แลว เชน 2007 ใหกด ENTER
1.2. หนาจอแถวบนจะแสดง “dA” สวนแถวลางแสดงวันที่ที่ตั้งไวแลว ในรูปของ MM.TT (เดือน.วันที่) เชน 

11.09 ใหกด ENTER 
1.3. หนาจอแถวบนจะแสดง “ti” สวนแถวลางแสดงเวลาที่ตั้งไวแลว ในรูปของ hh.mm (ชั่วโมง.นาที) เชน 

10.45 ใหกด ENTER
1.4. หนาจอแถวบนจะแสดง “JJ” กระพริบ สวนแถวลางแสดงป ค.ศ. ใหกดปุมเครื่องหมาย + และ - เพื่อตั้งป 

ค.ศ. แลวกด ENTER
1.5. หนาจอแถวบนจะแสดง “Mo” กระพริบ สวนแถวลางแสดงจํานวนเดือน ใหกดปุมเครื่องหมาย + และ - 

เพื่อตั้งจํานวนเดือน แลวกด ENTER
1.6. หนาจอแถวบนจะแสดง “dd” กระพริบ สวนแถวลางแสดงวันที่ ใหกดปุมเครื่องหมาย + และ - เพื่อตั้งวันที่ 

แลวกด ENTER
1.7. หนาจอแถวบนจะแสดง “hh” กระพริบ สวนแถวลางแสดงชั่วโมง ใหกดปุมเครื่องหมาย + และ - เพื่อตั้ง

จํานวนชั่วโมง แลวกด ENTER
1.8. หนาจอแถวบนจะแสดง “M” กระพริบ สวนแถวลางแสดงจํานวนนาที ใหกดปุมเครื่องหมาย + และ - เพื่อ

ตั้งจํานวนนาทีในหลักสิบ แลวกด ENTER
1.9. หนาจอแถวบนจะแสดง “m” กระพริบ สวนแถวลางแสดงจํานวนนาที ใหกดปุมเครื่องหมาย + และ - เพื่อ

ตั้งจํานวนนาทีในหลักหนวย แลวกด ENTER
1.10. หนาจอแถวบนจะแสดง “iS” กระพริบ สวนแถวลางแสดง “Set” แสดงวาตั้งวันที่และเวลาเรียบรอยแลว 

ใหกดปุม On/Off เพื่อกลับสูเมนูหลัก

2. การตั้งคาใหเครื่องเริ่มการทํางานอัตโนมัติ
ถาตั้งใหเครื่องทํางานอัตโนมัติ เครื่องจะเริ่มทํางานและนับเวลา เมื่อคาอุณหภูมิน้ําตัวอยางภายในขวดเทากับ

อุณหภูมิภายนอกขวด โดยการตรวจจับความดันภายในขวด ถาความดันคงที่แสดงวาอุณหภูมิกันแลว จึงเริ่มทํางาน 
แตเครื่องจะเริ่มทํางานทันที ถาภายใน 3 ชั่วโมง แลวความดันยังไมคงที่

2.1. ใหเลือกเมนู “Set Auto” กดปุม ENTER หนาจอแถวบนจะแสดง “On” หรือ “Off” แลวแตการตั้งคาไว 
สวนแถวลางแสดง “Auto” ใหใชเครื่องหมาย + และ - เพื่อตั้งคาเปดหรือปด การทํางานอัตโนมัติ

2.2. กดปุม On/Off เพื่อกลับสูเมนูหลัก
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3. การตั้งคาใหเครื่องจําจํานวนวันในการวัดคา BOD อัตโนมัติ
โดยปกติถาคาพารามิเตอรนี้ ถูกตั้งเปน Off ทุกครั้งที่เริ่มการตั้งคาใหม จะตองตั้งจํานวนวันที่จะใหเครื่องทํางาน

ดวย เชน 1 วัน หรือ 5 วัน เปนตน แตผูใชสามาถขามขั้นตอนการตั้งจํานวนวันได ดวยการตั้งใหเครื่องจําจํานวนวัน
ในการวัดคา BOD อัตโนมัติ ดังนี้

3.1. ใหเลือกเมนู “Set Dur” กดปุม ENTER หนาจอแถวบนจะแสดงจํานวนวันตั้งแต 1 ถึง 28 หรือ “Off” 
แลวแตการตั้งคาไว สวนแถวลางแสดง “dur” ใหใชเครื่องหมาย + และ - เพื่อตั้งคาจํานวนวันหรือ ปด การ
ทํางานอัตโนมัติ

3.2. กดปุม On/Off เพื่อกลับสูเมนูหลัก

4. การบอกเครื่องวากําลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหใหม ในระหวางการวัดคา BOD อยู
ถาจําเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในขณะที่ทําการวัดคา BOD อยูนั้น สามารถทําไดโดยไมใหมีผลกระทบตอการ

จําคา BOD ที่ผานมาในวันกอนหนานั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
4.1. ใหเลือกเมนู “Set bAt” กดปุม ENTER หนาจอจะแสดง “bAt” ใหกดปุม ENTER อีกครั้ง
4.2. หนาจอจะแสดง “bAt chg” ใหรอจนกระทั่งหนาจอแสดงเครื่องหมาย - และดับไปโดยจะใชเวลาประมาณ 

6 นาที
4.3. นําขวด BOD ออกจากแทนวางหลอดทั้งหมด และรีบทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมทันที อยาใหเครื่องขาด

ไฟฟาเกิน 1 นาที จากนั้นนําขวด BOD กลับไปใสที่เดิม กระบวนการทั้งหมดตองทําใหเสร็จภายใน 4 นาที
เทานั้น

4.4. เปดเครื่องดวยปุม On/Off อีกครั้ง เครื่องจะกลับมาทํางานตามปกติ
4.5. แตถาเปดเครื่องขึ้นมาใหมแลว หนาจอแสดง “Set DAtE” แสดงวาใชเวลานานเกินไป จะตองตั้งเวลาใหม

และเริ่มทําการวัดใหม (ขอมูลกอนหนานี้หายหมด)

หมายเหตุ :

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน เมื่อไมมีการกดปุมใด ๆ ประมาณ 45 วินาที เครื่องจะทําการปดตัวเอง อัตโนมัติ
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คําชี้แจงผลการวัด :

1. คา BOD ในแตละวัน จะตองมากกวาวันกอนหนานั้นเสมอ
2. คา BOD จะตองไมเพิ่มขึ้นในลักษณะเปนกราฟเสนตรง ถากราฟเปนเสนตรงแสดงวา คา BOD จะมีคาที่สูง

เกินกวาชวงที่วัดคาอยู
3. ถาคา BOD สูงขึ้นแบบผิดปกติ อาจเปนผลมาจาก Nitrification Bacteria
4. ถาคา BOD ต่ําลงแบบผิดปกติ อาจเปนผลมาจาก การรั่วของหัว Sensor ที่ปดไมสนิท

ความหมายของขอความแสดงความผิดพลาด :

หนาจอแสดง ความหมาย การแกไข
Lo bAt แบตเตอรี่ใกลจะหมด รีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
LoAd ตําแหนงนั้น ไมมีขวด BOD อยู - ตรวจสอบขวด BOD ตําแหนงนั้น

- ตรวจสอบการเชื่อมกันของ BOD 
Sensor และ Rack

UFL คาที่ไดต่ําเกินกวาชวงการวัด (ต่ํากวาศูนย) - ตรวจสอบซีลของ Sensor และขวด
- ตรวจสอบอุณหภูมิ

OFL คาที่ไดสูงเกินกวาชวงการวัด - ตรวจสอบอุณหภูมิ
F 1 ยังไมมีการบันทึกคา BOD
F 2 เครื่องยังไมเริ่มทํางาน ตรวจสอบ Auto Start
F 120 เกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการเริ่มทํางาน ขวดตองไมถูกเคลื่อนยายออกนอก Rack 

ขณะตั้งคาการทํางาน

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP

