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ABSTRACT 

 

The study of seasonal effect on water quality and phytoplankton community in 

Doi Tao Reservoir, Chiang Mai Province was conducted during November 2004 to 

September 2005. Water samples were taken every 2 months covering every season; 

cool dry season, summer and rainy seasons. Sampling sites were selected including an 

inlet, an outlet and the deepest point of the reservoir. The water samples at the deepest 

point were taken at every 2 m starting from the surface down to the maximum depth 

of the reservoir. Parameters including physico-chemical and biological factors were 

studied. 

Corresponding to purpose of this study to find the relation between seasonal 

variation with water quality and phytoplankton community, seasonal changing and 

level of water were emphasized. The highest water level was found in the beginning 

of the investigation (cool dry season). After that, water level was continuously 

decreased during summer and slightly increased in rainy season. It was found that the 

water system of Doi Tao Reservoir was changed from standing water to running 
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water, when the water level decreased to reach approximately 0.4 m depth. Seasonal 

changes obviously affected the changing of phytoplankton community. In cool dry 

season (November 2004 to January 2005), the dominant groups of phytoplankton 

were Euglenophyceae, which presented the highest biovolume followed by 

Dinophyceae, Diatomophyceae, Chlorophyceae, Zgynemaphyceae and 

Cyanophyceae. The phytoplankton found in this season such as Peridinium sp., 

Trachelomonas hispida and Aulacoseira granulata were positively correlated with the 

values of nitrate-nitrogen and BOD5. The water quality was also classified into 

mesotrophic status. In summer (March to May 2005), Diatomophyceae showed the 

highest proportion. However Euglenophyceae, Chlorophyceae and Cyanophyceae 

were also found but only in small amount. In this season, there was no correlation 

between parameters and phytoplankton. However, the water quality in this season was 

still classified into mesotrophic status. In rainy season (July to September 2005), the 

lowest biovolume was found.  The dominant group was Diatomophyceae, and some 

of them presented strong positive correlation with turbidity. Moreover, turbidity was 

the main parameter which was influenced from seasonal changed and also affected to 

phytoplankton composition changing. The water quality in July was classified into 

mesotrophic status while in September, it was oligotrophic-mesotrphic status. 

There was no blooming of toxic blue green algae especially Microcystis 

aeruginosa during the period of investigation. Therefore, microcystin-LR and 

microcystin-RR in water samples determined by HPLC-UV were under detection 

limit (0.0041 and 0.0017 µg/ml, respectively). 

 

 

 

 

 

 

 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 vi

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ผลของฤดูกาลตอคุณภาพน้ําและกลุมของแพลงกตอนพืชในอางเก็บน้ํา
ดอยเตา จงัหวดัเชียงใหม ป 2547-2548 

 
ผูเขียน   นางสาววนัสสุดา ชมภูศรี 
 
ปริญญา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมพร จันทระ  ประธานกรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร. ยวุดี พรีพรพิศาล  กรรมการ 
  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาผลของฤดูกาลตอคุณภาพน้ําและกลุมของแพลงกตอนพืชในอางเก็บน้ําดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2548 โดยเก็บตัวอยางทุก ๆ 2 
เดือน ครอบคลุมทุกฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน จากจุดเก็บตัวอยางที่เลือกคือ ทางน้ํา
เขา ทางน้ําออก และจุดลึกสุดของอางเก็บนํ้า โดยจุดลึกสุดของแหลงน้ําทําการเก็บตัวอยางตาม
ระดับความลึกทุก ๆ 2 เมตร ทําการศึกทั้งปจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

จากจุดประสงคของการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลกับ
คุณภาพน้ําและกลุมของแพลงกตอนพืช จึงไดมีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและระดับน้ํา
ในอางเก็บน้ําอยางละเอียด ในชวงระยะเวลาเริ่มตนของการศึกษาซึ่งเปนฤดูหนาวนั้น ระดับน้ําขึ้น
สูงสุด จากนั้นจึงเริ่มลดระดับลงอยางมากในฤดูรอนและเพิ่มขึ้นเล็กนอยในฤดูฝน ซ่ึงสงผลใหน้ําใน
อางเก็บน้ําดอยเตาเปลี่ยนจากระบบน้ํานิ่งเปนระบบน้ําไหล เมื่อระดับน้ําลดลงถึงความลึกประมาณ 
0.40 เมตร อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลยังสงผลตอกลุมของแพลงกตอนพืช โดยในฤดูหนาว 
(พฤศจิกายน  2547 ถึง มกราคม  2548) มีกลุมแพลงกตอนพืชชนิดเดนคือ Euglenophyceae, 
Dinophyceae, Diatomophyceae, Chlorophyceae, Zgynemaphyceae และ Cyanophyceae แพลงก
ตอนพืชที่พบในฤดูนี้เชน Peridinium sp., Trachelomonas hispida และ Aulacoseira granulata มี
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ความสัมพันธเชิงบวกกับคาไนเตรท-ไนโตรเจน และคา BOD5 และมีคุณภาพน้ําอยูในระดับ 
mesotrophic status สวนในฤดูรอน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2548) พบกลุมของ Diatomophyceae 
เปนกลุมเดน และพบกลุมของ Euglenophyceae, Chlorophyceaec และ Cyanophyceae บางใน
ปริมาณมวลชีวภาพที่นอย โดยไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยที่ตรวจวัดกับแพลงกตอนพืช 
สําหรับคุณภาพน้ําจัดอยูในระดับ mesotrophic status เชนกัน ในฤดูฝน (กรกฎาคม ถึง กันยายน 
2548) พบปริมาณมวลชีวภาพนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลอื่น ๆ แตกลุมแพลงกตอนชนิด
เดนยังคงเปน Diatomophyceae ซ่ึงพบวาแพลงกตอนพืชบางชนิดในกลุมนี้มีความสัมพันธเชิงบวก
อยางมากกับคาความขุน  นอกจากนี้คาความขุนยังเปนปจจัยหลักที่ได รับอิทธิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและ มีผลตอการเปลี่ยนกลุมของแพลงกตอนพืช สวนคุณภาพน้ําในเดือน
กรกฎาคม และกันยายนถูกจัดอยูในระดับ mesotrophic status และ oligotrophic-mesotrophic status 
ตามลําดับ  

ตลอดการศึกษาวิจัยนั้นไมพบการเจริญอยางรวดเร็วของสาหรายพิษสีเขียวแกมน้ําเงิน 
ดังนั้นจึงไมพบสารพิษไมโครซิสตินในตัวอยางน้ําจาการวิจัยดวยโครมาโตรกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง (HPLC) ซ่ึงมีคาต่ําสุดของการตรวจวัดสารพิษไมโครซิสตินชนิด LR และ RR เปน 
0.0041 และ 0.0017 มก./มล. ตามลําดับ 
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