การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ความสัมพันธระหวางคาบีโอดีกับคาซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Relationship between BOD and COD of wastewater treatment at
Suan Sunandha Rajabhat University
ศิวิมล เชื้อรุง1, รองศาสตราจารยศิวพันธ ชูอินทร2
siwimol.ch@ssru.ac.th1,sivapan.ch@ssru.ac.th2
1
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดลอมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสุนันทา
บทคัดยอ
การศึกษาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีกับคาซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาคาบีโอดีและคาซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีกับคาซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยเก็ บตัวอยางน้ําเสีย
บริเวณหนาอาคารครุศาสตร (อาคาร 11) ทําการวิเคราะหหาคาบีโอดีและคาซีโอดีจากตัวอยางน้ําเขา-น้ําออก
ของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยจะทําการเก็บตัวอยาง 160 ตัวอยางในชวงเปดการเรียนการสอนเต็มเวลา และชวง
ที่ไมมีการเรียนการสอน ทําการเก็บตัวอยางในชวง 13.00 – 15.00 น. ในวันจันทรถึงวันศุกร ทําการวิเคราะห
หาปริมาณ บีโอดีโดยใช วิธีเอไซดโมดิฟเคชั่น 5 วัน 20 องศาเซลเซียส และซีโอดีใช วิธีโพแทสเซียมไดโครเมต
จากนั้นทําการหาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีและคาซีโอดีโดยใชสถิติ สหสัมพันธ (Corelation) ที่ความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียโดยวิธีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการน้ําเสีย ผลการวิจัยพบวาคาบีโอดี ชวงเวลาเปดเทอมน้ําเขา มีคาอยูร ะหวาง 16.47-27.45
มิลลิกรัมตอลิตร มีคาเฉลี่ย 22.28 ±3.01 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําออกมีคาอยูระหวาง 5.58-24.80 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีคาเฉลี่ย 16.09 ±4.54 มิลลิกรัมตอลิตร ชวงเวลาปดเทอมน้ําเขามีคาอยูระหวาง 4.57-7.62 มิลลิกรัม
ตอลิตรมีคาเฉลี่ย 6.17 ±0.82 มิลลิก รัมตอลิตร น้ําออก มีคาอยูระหวาง 1.56 - 6.94 มิล ลิกรัมตอลิตร มี
คาเฉลี่ย 4.51 ±1.27 มิลลิก รัม ตอลิตร คาซีโ อดี ชวงเวลาเปดเทอมน้ําเขามีคาอยูร ะหวาง 27.00 -45.00
มิลลิกรัมตอลิตร มีคาเฉลี่ย 36.53 ±4.94 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําออกมีคาอยูระหวาง 9.00 - 40.00 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีคาเฉลี่ย 25.95 ±7.33 มิล ลิก รัม ตอลิตร ชวงเวลาปดเทอมน้ํา เขามีคาอยูร ะหวาง 7.00 - 13.00
มิลลิกรัมตอลิตร มีคาเฉลี่ย 10.20 ±1.47 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําออกมีคาอยูระหวาง 3.00 - 11.00 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีคาเฉลี่ย 7.35 ±2.02มิลลิกรัมตอลิตรผลการศึกษาความสัมพันธพบวาคาบีโอดีและคาซีโอดีชวงเวลาเปด
เทอมลัก ษณะน้ําเขาและน้ําออกพบวามีความสัมพันธกันอยางสมบูรณทางบวกและคาบีโอดีและคาซีโ อดี
ชวงเวลาปดเทอมลักษณะน้ําเขาและน้ําออกมีความสัมพันธกันคอนขางสูงเชิงบวก
คําสําคัญ ซีโอดี, บีโอดี, ความสัมพันธ, ระบบบําบัดน้ําเสีย
Abstract
The study on the relationship between BOD and COD of wastewater treatment at
SuanSunandhaRajabhat University. The purpose of this study was aimed to detecting BOD
and COD values of wastewater treatment system at SuanSunandhaRajabhat University and
to investigate the relationship between BOD and COD, the wastewater samples were
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collected at the front of the building (Building 11). The BOD and COD were analyzed from
the influent and effluent samples of the wastewater treatment system. 160 samples were
sampled during the full-time course, and the second will not be taught. Samples are
collected from 13:00 to 15:00 on Monday to Friday. BOD analysis acid modification method,
20 °C 5 day and COD using potassium dichromate method the relationship between COD
and COD was determined using the Correlation Correlation Coefficient (95% confidence
interval) and the optimization of the wastewater treatment system by interviewing the
wastewater management experts.
The results showed that The BOD average water influent was 22.28 milligrams per
liter. Average water influent was 16.09 mg / L. The average water intake was 6.17 mg / L. The
average water content was 4.51 mg / L. The COD was 36.53 mg / L. Average water content
was 25.95 mg / L. Water content is 10.20 mg / L.
The results of the study showed that the BOD and COD were correlated with water
intake and discharge times are relatively high.
Keywords COD, BOD, relationship, Wastewater Treatment
บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใชคาบีโอดีเปนดัชนีชี้วัดในการหาปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชใน
การยอยสลายสารอินทรีย ปญหาของระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยคือคุณภาพน้ําเสียไมคงที่บอปรับ
สภาพน้ําไมเพียงพอเนื่องจากมีปริมาณน้ําเสียมากในเวลากลางวันเพราะมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึน้ จึงทําให
ระบบบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยทํางานไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพสงผลใหคุณภาพน้ําเสียไมคงที่จะทําใหไม
ทันตอการควบคุมระบบเพราะตองใชเวลาในการวิเคราะหหาคาบีโอดี
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาหาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีและคาซีโอดีเพื่อใชคาซีโอดี
ทดแทนคาบีโอดี ซึ่งการหาคาซีโอดีจะมีประโยชนอยางมากในการเฝาระวังการควบคุมคุณภาพน้ําเพราะใช
ระยะเวลาสั้นกวาการวิเคราะหบีโอดีทําใหทันตอการแกไขปญหาระบบบําบัดน้ําเสีย ผูวิจัยจึงมุงเนนในการ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีและคาซีโอดีในการบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาเพื่อเปนขอมูลในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อตรวจหาคาบีโอดีและคาซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีกบั คาซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสีย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ทําการศึกษาตัวอยางน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว ของระบบบําบัด
น้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 160 ตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคาบีโอดีและคาซีโอดี
และหาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีและคาซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2. ขอบเขตดานตัวแปร
ขอบเขตดานตัวแปรทีเ่ กี่ยวของสําหรับการศึกษาความสัมพันธและการศึกษาความถดถอยของคาบีโอ
ดีตอซีโอดี มีดังนี้
- ตัวแปรอิสระ ไดแก คาซีโอดี
- ตัวแปรตาม ไดแก คาบีโอดี
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและเก็บขอมูลในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ใชเวลา 6 เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
มีวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
1. ทําการการศึกษาและรวบรวมขอมูลทีเ่ กี่ยวของโดยการสํารวจพื้นทีเ่ ก็บตัวอยางน้ําเสีย ของระบบ
บําบัดน้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ทําการเก็บตัวอยางน้ําบริเวณหนาอาคารครุศาสตร (อาคาร 11)
3. ทําการวิเ คราะหห าคาบีโ อดีและคาซีโ อดีจ ากตัวอยางน้ําเขา -น้ําออกของระบบบําบัดน้ําเสี ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยจะทําการเก็บตัวอยาง 80 ครั้งแบงเปนชวงที่ 1 เปดการเรียนการสอนเต็ม
เวลาเปนเวลา 4 สัปดาห จํานวนน้ําเขา 20 ครั้ง น้ําออก 20 ครั้ง และชวงที่ 2 ไมมีการเรียนการสอนเปนเวลา
4 สัปดาห จํานวนน้ําเขา 20 ครั้ง น้ําออก 20 ครั้ง รวมทั้งหมด 80 ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางในชวง 13.00 –
15.00 น. ในวันจัน ทรถึ ง วันศุ ก ร ทําการวิเ คราะหห าปริม าณ บีโ อดีโ ดยใช วิธีเ อไซด โ มดิ ฟเ คชั่ น (Azide
Modification) ที่เวลา 5 วัน 20 °C และซีโอดีใชวิธียอยสลายโดยใชโพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium
Dichromate)
4. หาความสั ม พั น ธ ข องค า บี โ อดี ต อ ค า ซี โ อดี โ ดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ส หสั ม พั น ธ
(Correlation) ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95
5. วิเคราะหและสรุปผล
การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปนดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
1. ทําการศึกษาขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ทําการศึกษารวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับ คาบีโอดีและคาซีโอดี วิธีการวิเคราะหตัวอยาง
น้ําเสียตามวิธีมาตรฐานโดยบีโอดีใชวิธีเอไซดโมดิฟเคชั่น (Azide Modification) และซีโอดีใชวิธียอยสลายโดย
ใชโพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate)
การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
สํารวจพื้นที่เก็บตัวอยางน้ําเสีย ที่เขาและออกจากระบบบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณหนาอาคารครุศาสตร (อาคาร 11)เก็บตัวอยางน้ําเสียที่
เขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย และทําการวิเคราะหหาคา บีโอดีคาซีโอดีเพื่อความสัมพันธของคาบีโอดี ซี
โอดีในหองปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
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การวิเคราะหขอมูล
จากการวิเ คราะหคุณภาพน้ําเสียภายในระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สามารถนําผลการวิเคราะหมาคํานวณหาคาบีโอดีและซีโอดีไดจากสูตรดังตอไปนี้
การคํานวณหาคาบีโอดี
การวิเคราะหคาบีโอดีโดยวิธีเจือจาง สามารถคํานวณไดจากสูตร
BOD (mg/l)
=
(DO – DO ) x 100
0

5

% dilution
การคํานวณหาคาซีโอดี
การวิเคราะหคาซีโอดีโดยวิธีไดโครเมต สามารถคํานวนไดจากสูตร
คา COD (mg/l) = ( A – B ) x ( Normality ของ FAS) x (8,000)
ปริมาตรของตัวอยาง (มล.)
เมื่อ

A = ปริมาตรของ FAS ที่ใชในการไตเตรตBlank (น้ํากลั่น)
B = ปริมาตรของ FAS ที่ใชในการไตเตรตตัวอยาง

การวิเคราะหผลโดยใชสถิติ
1. สถิติเชิงพรรณนา เปนการนําเสนอลักษณะทั่วไปของขอมูลที่รวบรวมไดในรูป คาเฉลี่ย คาต่ําสุด
และคาสูงสุด
2. สถิติเชิงอนุมานการศึกษาความสัมพันธของคาบีโอดีตอซีโอดีที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช
คาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สมมุตฐานที่ตั้งไวคือ
H0 : คาบีโ อดีและคาซีโ อดีจากระบบบําบัดน้ําเสียภายในมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไมมี
ความสัมพันธกัน
H1 : คาบีโ อดีและคาซีโอดีจ ากจากระบบบําบัดน้ําเสียภายในมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ความสัมพันธกัน
ผลการวิจัย
1. ผลการตรวจวัดคาบีโอดีกับคาซีโอดี
ผลการตรวจวัดผลการตรวจวัดคาบีโอดีกับคาซีโอดีชวงเวลาเปดเทอมแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคาบีโอดีกับคาซีโอดีชวงเวลาเปดเทอม
พารามิเตอร
ชวง
N คาเฉลี่ย
BOD (mg/l)
16.47-27.45 40 22.28
5.58-24.80 40 16.09
COD (mg/l)
27.00-45.00 40 36.53
9.00-40.00 40 25.95

S.D.
3.01
4.54
4.94
7.33

ประเภท
น้ําเขา
น้ําออก
น้ําเขา
น้ําออก

จากตารางที่ 1 พบวาคาบีโอดี ชวงเวลาเปดเทอมน้ําเขามีคาอยูระหวาง 16.47-27.45 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีคาเฉลี่ย 22.28 ±3.01 มิลลิกรัมตอลิตรน้ําออกมีคาอยูระหวาง 5.58-24.80 มิลลิกรัมตอลิตรมีคาเฉลี่ย
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16.09 ±4.54 มิลลิกรัมตอลิตร คาซีโอดี ชวงเวลาเปดเทอมน้ําเขามีคาอยูระหวาง 27.00 -45.00 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีคาเฉลี่ย 36.53±4.94 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําออกมีคาอยูระหวาง 9.00 - 40.00มิลลิกรัมตอลิตรมีคาเฉลี่ย
25.95±7.33 มิลลิกรัมตอลิตร
ผลการตรวจวัดผลการตรวจวัดคาบีโอดีกับคาซีโอดีชวงเวลาปดเทอมแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดคาบีโอดีกับคาซีโอดีชวงเวลาปดเทอม
พารามิเตอร
ชวง
N
BOD (mg/l)
4.57-7.62
40
1.56-6.94
40
COD (mg/l)
7.00-13.00 40
3.00-11.00 40

คาเฉลี่ย
6.17
4.51
10.20
7.35

S.D.
0.82
1.27
1.47
2.02

ประเภท
น้ําเขา
น้ําออก
น้ําเขา
น้ําออก

จากตารางที่ 2 พบวาคาบีโอดี ชวงเวลาปดเทอมน้ําเขามีคาอยูระหวาง 4.57-7.62 มิลลิกรัมตอลิตรมี
คาเฉลี่ย 6.17±0.82 มิล ลิก รัม ตอลิตร น้ําออก มีคาอยูร ะหวาง 1.56 - 6.94 มิล ลิก รัม ตอลิตรมีคาเฉลี่ ย
4.51±1.27 มิลลิกรัมตอลิตร คาซีโอดีชวงเวลาปดเทอมน้ําเขามีคาอยูระหวาง 7.00 - 13.00 มิลลิกรัมตอลิตร
มีคาเฉลี่ย 10.20 ±1.47 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําออกมีคาอยูระหวาง 3.00 - 11.00มิลลิกรัมตอลิตรมีคาเฉลี่ย
7.35 ±2.02มิลลิกรัมตอลิตร
2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีกับคาซีโอดี
การศึก ษาความสัม พันธ ร ะหวา งคาบีโ อดีและคาซีโ อดี ดําเนิน ดารโดยใชห ลั ก สถิติส หสัม พัน ธ
(correlation) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีสมมติฐานดังนี้
H0 : คาบีโอดีและคาซีโอดีจากระบบบําบัดน้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไมมี
ความสัมพันธกัน
H1 : คาบีโอดีและคาซีโอดีจากจากระบบบําบัดน้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ความสัมพันธกัน
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาบีโอดีกับคาซีโอดี
ชวงเวลา ประเภท
r
sig
ระดับความสัมพันธ*
เปดเทอม
น้ําเขา
1.000
0.000 มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณทางบวก
น้ําออก 1.000
0.000 มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณทางบวก
ปดเทอม
น้ําเขา
0.985
0.000 มีความสัมพันธกันคอนขางสูงทางบวก
น้ําออก 0.989
0.000 มีความสัมพันธกันคอนขางสูงทางบวก
*ที่มา :(ธีระดา ภิญโญ, 2552, หนา 270)
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีและคาซีโอดีของน้ําเขาและน้ําออกใน
ชวงเวลาเปดเทอมมีความสัมพันธกันอยางสมบูรณทางบวก (r=1) สวนในชวงปดเทอมคาบีโอดีและคาซีโอดี
ของน้ําเขาและน้ําออกมีความสัมพันธกันคอนขางสูงเชิงบวก (r=0.985 และ 0.989 ตามลําดับ)
~ 798 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคาบีโอดีกับคาซีโอดีของระบบบําบัดน้ําเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สามารถแยกศึกษาความสัมพันธเปน 4 กรณี ตามลักษณะน้ําเสีย ไดแก น้ําเขาชวงเปดเทอม น้ํา
ออกชวงเปดเทอม น้ําเขาชวงปดเทอม และน้ําออกชวงปดเทอมสรุปไดดังนี้
คาบีโ อดีและคาซีโอดีของน้ําเขาและน้ําออกในชวงเวลาเปดเทอมมีความสัม พันธกันอยางสมบูร ณ
ทางบวก (r=1) สวนในชวงปดเทอมคาบีโอดีและคาซีโอดีของน้ําเขาและน้ําออกมีความสัมพันธกันคอนขางสูง
เชิงบวก (r=0.985 และ 0.989 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ นฤมล แกวกล่ํา ไดศึกษา
การหาความสัมพันธของคาBOD5 กับ COD และTOC ของน้ําเสียที่มีสารอินทรียเปนองคประกอบ
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดนําขอคนพบจากการศึกษามาจัดทําขอเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีก ารศึก ษาวิจัยเกี่ยวกับ การศึก ษาแนวทางการเพิ่ม ประสิท ธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชวิธีการอื่น เชน การสังเกตการปฏิบัติ การสัมภาษณ เพื่อใหทราบขอมูล
ที่ถูกตองชัดเจนขึ้น
2.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจในการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชน อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชากร
ในมหาวิทยาลัย
3. ควรศึกษาวิจัยระบบบําบัดทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย
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