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บทคัดยอ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเล พบวาเมื่อมีพื้นที่วางเกิดขึ้น สาหรายกลุมแรก
(pioneer species) ซึ่งเปนกลุมทีม่ ีขนาดเล็ก มีความสามารถในการแพรกระจายสูง และมีอัตราการเจริญเติบโตดี
จะเขามาลงเกาะและครอบครองพื้นที่วางเปนกลุมแรก ในระยะตนของการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะพบสาหรายสี
เขียวเขามาลงเกาะกอน โดยเฉพาะสาหรายสีเขียวสกุล Ulva ตอมาจะถูกแทนที่ดวยสาหรายกลุมกลาง (midsuccessional species) สวนใหญจะพบสาหรายสีแดงเปนสาหรายกลุมเดนในระยะนี้ และเมื่อเวลาผานไป
สาหรายกลุมสุดทาย (late successional species) ซึ่งเปนกลุมที่มีอัตราการแพรกระจาย การลงเกาะ และอัตรา
การเจริญเติบโตต่ํา มีขนาดใหญ และอายุยืน จะเขามาครอบครองพื้นที่เปนกลุมสุดทาย โดยในระยะนี้มักจะพบ
สาหรายสีน้ําตาลเปนสาหรายกลุมเดน ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายในเขตชายฝง
ของประเทศไทยนั้นมีเพียง 2 ฉบับ และผลการศึกษาพบวา สาหรายสีเขียวชนิด Ulva paradoxa เปนสาหราย
ชนิดแรก ที่เขามาลงเกาะและครอบครองพื้นที่วางในชวง 10 เดือนแรก และถูกแทนที่ดวยสาหรายสีแดงชนิด
Polysiphonia sphaerocarpa ตามดวยสาหรายสีน้ําตาลสกุล Padina ที่อยูในระยะ Dictyperpa stage of
Padina หรือ ระยะ Vaughaniella การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายในชุมชีพนี้ มีรูปแบบอยางงายและเปนไป
ตามแบบ “inhibition model” โดยสาหรายกลุมแรกจะยับยั้งการลงเกาะและลดการเติบโตของสาหรายกลุมถัด
มา อยางไรก็ตามรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายมีความผันแปรเชิงเวลาและสถานที่ ขึ้นอยูกับชนิด
ชวงเวลาและความถี่ของการเกิดการรบกวน และการมีพรอมของชนิดหนอพันธุข องสาหรายทะเล
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ABSTRACT
Seaweed succession study shows that the pioneer species which are small size with a
high degree of dispersal and high rate of growth are the first colonist that recruit and colonize
cleared space. In early successional stage, it is dominated by green algae especially Ulva. Then,
it is replaced by mid-successional species which red algae become very common at this middle
stage. As time passes, the late successional species which generally have lower rates of dispersal
and colonization, slower growth rates and larger size and longer-lived tend to dominate at the
latest stage. Late successional stage is often dominated by large brown algae. There were only 2
research studies on algal succession in the coastal areas of Thailand. The results showed that
green alga, Ulva paradoxa was the first colonist that recruited and colonized cleared space in
the first 10 months. Then, it was replaced by Polysiphonia sphaerocarpa and followed by
Padina in the Dictyerpa stage or Vaughaniella stage. In this community, the pattern of algal
succession showed a simple pattern and seemed to follow an inhibition model which the early
colonist inhibited the recruitment and suppressed the growth of later species. However, the
pattern of seaweed succession varies both in space and time depending on kind, timing and
frequency of disturbances and availability of propagules of seaweed species.
คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเล การครอบครองพื้นที่ การยับยั้ง
ชายฝงน้ําขึ้นน้ําลงในเขตรอน
Keywords: Seaweed succession, Colonization, Inhibition, Tropical intertidal shore

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (succession) การ
ลงเกาะ (recruitment) และการฟนตัว (recovery)
ของสิ่ งมี ชีวิ ต ในพื้น ที่ที่ ถูก รบกวนเป นแนวความคิ ด ที่
สํ า คั ญ สํ า หรั บ การ ศึ ก ษาโค รงสร า งข องชุ ม ชี พ
(community structure) และนิเวศวิทยาของชุมชีพ
(community ecology) และเปนขอมูลที่สําคัญเพื่อทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและพลศาสตรของชุมชีพ
ในแตละถิ่นที่อยู การรบกวน (disturbance) ในระบบ
นิ เ วศ มี ทั้ ง การรบกวนตามธรรมชาติ เช น ภู เ ขาไฟ
ระเบิด การเกิด พายุ คลื่นลมแรง การเกิดโรคในแนว
ปะการัง และการครูดกินของสัตวกินพืช เปนตน หรือ

การรบกวนที่ เ กิ ด จากการกระทํ า ของมนุ ษ ย เช น
การถางและตัดไม การเผาปา การเหยียบย่ําหรือหัก
ปะการัง การระเบิดปลา และการทิ้งสมอเรือ โดยการ
รบกวนดังกลาวจะสงผลใหสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และชีวภาพเปลี่ยนแปลง ทําใหสิ่งมีชีวิตบางชนิดหายไป
(Farrell, 1991) หรืออาจจะชวยสงเสริมใหมีสิ่งมีชีวิต
ใหมเกิด ขึ้นโดยการเป ดพื้นที่ว าง ทํา ใหสิ่งมี ชีวิตอื่น ๆ
สามารถเขามาครอบครองพื้นที่วางนั้นได สงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และมีความหลากหลายของ
สิ่งมีชวี ิตในชุมชีพสูงขึ้น (Begon et al., 1996)
อยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเล และผลของ
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ปจจัยรบกวนตางๆ ทั้งกายภาพและชีวภาพที่สงผลตอ
การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข องสาหร า ยทะเลนั้ น ยั ง มี
การศึกษาอยูนอย ดังนั้นบทความนี้ จึงไดรวบรวมขอมูล
และผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การศึ กษาการเปลี่ ย นแปลง
แทนที่ รวมถึงปจจัยที่สงผลตอองคประกอบชนิดและ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเลไว เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางชุมชีพของสาหรายทะเล และชวงเวลาการลง
เกาะ ซึ่งสามารถนําไปใชตอยอดในเรื่องการเก็บเกี่ยว
และการใชประโยชน รวมถึงการอนุรักษสาหรายทะเล
ตอไป

การเปลี่ยนแปลงแทนที่
การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงแทนที่ นั้ น ได มี
การเสนอทฤษฎี แ ละวิ ธี ศึ ก ษาไว ม ากมาย (Connell
and Slatyer, 1977; Sousa, 1979a; Olson, 1985;
Dean and Connell, 1987a) โดยเริ่มมีการศึกษามา
ตั้งแต ค.ศ. 1916 Frederic Clements (อางโดย
Begon et al., 1996) นักพฤกษศาสตรไดเสนอ
ความคิดวา การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของชุมชีพพืช จะ
เปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ แ น น อนและสามารถ
คาดการณไดจนถึงจุดสุดทาย โดยพืชกลุมแรกที่เขาสู
พื้นที่วางไดกอนนั้ นจะชวยปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ใ ห
เหมาะ สมต อ พื ชกลุ ม ถั ดมาที่ จ ะเข า ม าใช แ ล ะ
ครอบครองพื้ น ที่ ซึ่ ง ลํ า ดั บ การเปลี่ ย นแปลงแทนที่
ส า ม า ร ถ เ กิ ด ไ ด จ น ถึ ง ชุ ม ชี พ ขั้ น สุ ด (climax
community) โดย Clements เสนอรูปแบบอยางงาย
ของการเปลี่ยนแปลงแทนที่นี้วา Facilitation model
ทําให Clements ไดรับการยกยองใหเปนบิดาของ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ อยางไรก็ตามแนวคิ ด
ดั ง กล า ว ได มี ก ารโต แ ย ง จากนั ก วิ จั ย ท า นอื่ น ๆ เช น
Gleason ในป ค.ศ. 1926 (อางโดย Begon et al.,
1996) ไดแยงวาการเกิดชุมชีพขั้นสุดนั้นมีการเกิดแบบ
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สุ ม คื อ ไม ไ ด มี ทิ ศ ทางที่ แ น น อนและไม ส ามารถ
คาดการณได สวนนักวิจัยทานอื่นๆ ไดเสนอวา รูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงแทนทีจ่ ะแปรผันตามชวงเวลาและ
สิ่งมีชีวิตกลุมแรกๆ ที่เขาครอบครองพื้นที่ไดกอนนั้นจะ
ยับยั้งไมใหสิ่งมีชีวิตกลุมอื่นๆ เขาครอบครองพื้นที่ได
ดังนั้นลําดับการครอบครองพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตในบริเวณ
ดังกลาว จะเกิด การเปลี่ยนแปลงไปแบบสุมและไมมี
ลักษณะที่คาดการณได (Keever, 1950; Begon et
al., 1996; Wootton, 2002)
การเปลี่ยนแปลงแทนที่สามารถแบงออกเปน
2 แบบคือ
1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ
(primary succession) คือ การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ที่เ กิด ขึ้น ในบริเ วณที่ ไม เคยมีสิ่ งมี ชี วิต ใดลงเกาะและ
ครอบครองพื้น ที่ อ ยู ก อ น หรื อ บริ เ วณเดิ ม ถู ก รบกวน
อยางรุนแรงจนไมมีสิ่งมีชีวิตใดๆ เหลืออยูเลย เชน การ
เกิดภูเขาไฟระเบิด การเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นเมื่อ
พื้นที่นั้นถูกเปดพื้นที่ขึ้นใหม หรือเกิดบนแผนคอนกรีต
อิฐ หรือ แผนกระเบื้อง ที่นําไปวางไวในบริเวณเขตน้ํา
ขึ้นน้ําลงเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
ทางทะเล
2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภู มิ
(secondary succession) คือ การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวธรรมชาติที่เคยมีสิ่งมีชีวิตเขา
มาครอบครองพื้นที่อยูกอน แลวถูกเปลี่ยนแปลงพื้นที่
หรือถูกรบกวน ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเกิด
จากการกระทําของมนุษย เชน การเปดพื้นที่วางโดย
การขัดแผนหรือกอนปะการังตายและโขดหิน รอยครูด
กิ น ของปลา การรบกวนจากนั ก ดํ า น้ํ า หรื อ การทิ้ ง
สมอเรือ เปนตน
Connell and Slatyer (1977) ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศไว
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3 แนวคิดโดยศึกษาจากกลไกของสิ่งมีชีวิตกลุมแรกที่
สงผลตอสิ่งมีชีวิตกลุมอื่นๆ ที่เขามาครอบครองพื้นที่
คือ
1. Facilitation model เปนกลไกที่สิ่งมีชีวิต
กลุมแรกที่เขามาครอบครองพื้นที่ (early colonist) จะ
ชวยปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและพื้นที่ใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการเขามาใชพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตกลุมถัดไป
(later colonist) โดยลําดับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
แนวคิ ด นี้ จ ะมี ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนที่ แ น น อนและสามารถ
คาดคะเนลําดับการเปลี่ยนแปลงได จนสุดทายคือชุม
ชีพจะเขาสูการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นสุด ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Clements
2. Tolerance model เปนกลไกของการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและพื้นที่ของสิ่งชีวิตกลุ ม
แรกซึ่งการปรับเปลี่ยนนั้นสงผลนอยหรือไมสงผลเลย
ตอกลุมสิ่งมีชีวิตกลุมถัดมาที่จะเขามาครอบครองพื้นที่
3. Inhibition model เปนกลไกที่สิ่งมีชีวิต
กลุมแรกที่เขามาถึงพื้นที่วางนั้น จะยับยั้งไมใหสิ่งมีชีวิต
กลุมถัดมาสามารถเขามาครอบครองพื้นที่นั้นได หรือ
ยับยั้งการลงเกาะ หรือลดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
กลุมอื่นๆ โดยลําดับ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบสุม
และไมสามารถคาดคะเนลําดับการเปลี่ยนแปลงได
มีการศึกษาและทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศตางๆ โดยเฉพาะใน
ระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งมีการศึกษาโครงสรางชุมชีพ
ของสิ่งมีชีวิตบริเวณเขตน้ําขึ้นน้ําลง (intertidal zone)
จากการศึกษาพบวา Inhibition model เปนรูปแบบที่
เดนและพบไดบอยที่สุดของการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตทางทะเล (Connell and Slatyer,
1977; Sousa, 1979a) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Sousa (1984) พบวาสาหรายกลุมแรกที่เขามาลงเกาะ
และครอบครองพื้นที่ เช น สาหรายสีเขียวสกุล Ulva
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และสาหร า ยสี แ ดงสกุล Porphyra จะยั บยั้ ง ไม ใ ห
สาหรายกลุมถัดมาคือสาหรายสีน้ําตาลสกุล Fucus เขา
มาลงเกาะในชวง 1 ปแรกหลักจากพื้นที่ถูกรบกวน
สวน Facilitation และ Tolerance model เปน
รู ป แบบที่ พ บได ย ากในธรรมชาติ แ ละมี ก ารศึ ก ษา
ทดสอบแนวคิดนีน้ อย (Kim, 1997)

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศทางทะเล
ตั้งแต ค.ศ. 1920 เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การเปลี่ย นแปลงแทนที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิต ทางทะเลทั้ ง ใน
บริเวณเขตน้ําขึ้นน้ําลง (Wilson, 1925; Dayton,
1971, 1975; Lubchenco and Menge, 1983;
Paine and Levin, 1981; Dayton et al., 1984;
Dethier, 1984; Underwood, 1999; Connell and
Anderson, 1999) และในแนวปะการัง (Glynn,
1976; Loya, 1976) ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข องสาหร า ยทะเลเป น ส ว นใหญ
จากการศึกษาพบวา เมื่อมีพื้นที่วางเกิดขึ้น สาหราย
กลุมแรกที่เขามาลงเกาะคือ สาหรายสีเขียว แลวจะถูก
แทนที่ดวยสาหรายสีแดง และความมากชนิด (species
richness) จะเพิ่มขึ้นในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ อย า งไรก็ ต ามรู ป แบบของการเปลี่ ย นแปลง
แทนที่ยังขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ความถี่ของการเกิด
การรบกวน การเกิ ด และขนาดของพื้ น ที่ วา ง ซึ่ง ได มี
การศึกษาผลของการรบกวนตอการเปลี่ยนแปลงแทนที่
และโครงสร า งของชุ ม ชี พ เช น การศึ ก ษาเกี่ ย ว
กับความถี่ของการเกิดการรบกวน (frequency of
disturbance) (Connell, 1978; Sousa, 1979a, b;
Miller, 1982) ขนาดของพื้นที่ (Sousa, 1984;
Benedetti-Cecchi and Cinelli, 1993) ผลของ
ฤดูกาลและชวงเวลาของการเกิดการรบกวน (Foster,
1975; Benedetti-Cecchi and Cinelli, 1996; Kim
and DeWreede, 1996; Foster et al., 2003)
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ผลของสัตว กินพืชและการครูดกิน ของสั ตวกิน พืชต อ
ลําดับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Lubchenco, 1983;
Jara and Moreno, 1984; Farrell, 1991;
Anderson and Underwood, 1997; Underwood,
1998; Hata et al., 2002, Hata and Kato, 2003;
Mayakun, 2006; Mayakun et al., 2010) โดยจาก
การศึกษาขางตน พบวารูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ มี ค วามผั น แปรเชิ ง เวลาและสถานที่ ขึ้ น อยู
กั บ ชนิ ด ช ว งเวลา ความถี่ ข องการเกิ ด การรบกวน
รวมถึ ง การมี พ ร อ มของชนิ ด หน อ พั น ธุ ข องสิ่ ง มี
ชีวิต (availability of propagules) และลําดับการ
ครอบครองพื้นที่ข องสิ่ง มีชีวิต จะเกิดแบบสุมและไม
สามารถคาดการณได

การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข องสาหร า ยทะเล
(seaweed succession)
พื้นที่ว างถื อเป นปจ จัยจํ ากัด ปจจั ยหนึ่ งของ
สิ่งมีชีวิตจําพวกยึดเกาะ (Kim and DeWreede,
1996) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสาหรายทะเล หากมี
พื้ น ที่ ว า งเกิ ด ขึ้ น สาหร า ยทะเลจะเป น สิ่ ง มี ชี วิ ต
กลุมแรก (pioneer species) ที่สามารถลงเกาะและ
ครอบครองพื้นที่วางได เมื่อเวลาผานไป จะถูกแทนที่
ดวยสาหรายกลุมที่สอง (mid-successional species)
แ ล ะ ส า ห ร า ย ก ลุ ม สุ ด ท า ย (late-successional
species) ตามลําดับ โดยเหตุการณดังกลาวเรียกวา
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหราย (Connell and
Slatyer, 1977; Olson, 1985) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
แทนที่มีความสําคัญตอการศึกษาโครงสรางของชุมชีพ
ของสาหรายทะเล (Littler and Littler, 1985)
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลให เ กิ ด พื้ น ที่ ว า งขึ้ น ในระบบ
นิเวศทางทะเลนั้น สามารถแบงออกเปน 2 ปจจัยหลัก
คือ

Review

1. ปจจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน การเกิด
ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว พายุ คลื่นแรง การครูด
กินของปลา การฟอกขาวของปะการัง หรือการเกิดโรค
ในแนวปะการัง เปนตน ซึ่งสงผลใหมีการเปดพื้นที่วาง
ใหมเกิดขึ้น
2. ปจจัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย
เชน การเปดพื้นที่วางใหมโดยเกิดจากการดําน้ําเหยียบ
แนวปะการัง การทิ้งสมอเรือ ใบพัดเรือ การทําประมง
ในแนวปะการัง เปนตน
การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข อง
สาหรายทะเล สามารถทําการศึกษาไดจาก
1. พื้นที่ธรรมชาติ (natural substrata)
เชน การขัดแผนหรือกอนปะการังตาย และโขดหิน โดย
ในการศึกษาที่ผานมาไดมีการขัดแผนปะการังตายหรือ
กอนหินเพื่อเปดพื้นที่วาง แลวใชไฟเผาหรือโซดาไฟใน
การทําความสะอาดพื้นที่วางนั้น เพื่อไมใหมีสิ่งมีชีวิต
ใดๆ เหลืออยู (Kitching, 1937; Rees, 1940;
Northcraft, 1948; Saito et al., 1976; Niell, 1979;
Sousa, 1979a; Kim et al., 1992; Mayakun, 2006;
Mayakun et al., 2010)
2. พื้นที่เทียม (artificial substrata) เชน
การวางและยึดแผนคอนกรีต อิฐ หรือ แผนกระเบื้องไว
บนกอนหินหรือปะการังตาย (Breitburg, 1985; Dean
and Connell, 1987a, b; Serisawa and Ohno,
1995a, b; Hixon and Brostoff, 1996; Serisawa et
al., 1998; Somsueb et al., 2001)
จากการศึ ก ษาการใช พื้ น ที่ ที่ แ ตกต า งกั น
ดังกลาว พบวาสงผลตอการลงเกาะและองคประกอบ
ชนิดของสาหราย เนื่องจากพื้นทีท่ ั้งสองมีความแตกตาง
กันในเรื่องของ การสะทอนแสง สี คุณลักษณะทางเคมี
ความขรุขระและความหยาบละเอีย ดของพื้ นผิวและ
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การรั่วซึมของน้ํา (Foster, 1975; Harlin and
Lindbergh, 1977)
Hixon and Brostoff (1981, 1982) ศึกษา
เปรี ย บเที ย บการลงเกาะและองค ป ระกอบชนิ ด ของ
สาหรายบนพื้นที่ธรรมชาติโดยใชกอนปะการังตาย กับ
พื้นที่เทียมสองชนิดที่ทําจากแผน polyvinyl chloride
(PVC) และแผนปะการังตายที่ถูกตัดและปรับพื้นผิวให
เรี ย บ จากการศึ ก ษาพบว า พื้ น ที่ เ ที ย มทั้ ง สองชนิ ด มี
จํ า นวนชนิ ด ของสาหร า ยคล า ยคลึ ง กั น แต ใ นขณะที่
พื้นที่ธรรมชาติมีจํานวนชนิดมากกวา สาเหตุที่ทําให
พื้นที่ธรรมชาติมีจํานวนชนิดของสาหรายมาก อาจเปน
เพราะพื้นที่ธรรมชาติหรือแผนปะการังตายนั้น มีความ
ซั บ ซ อ นของพื้ น ผิ ว มาก ทํ า ให มี ถิ่ น อาศั ย ย อ ยๆ
(microhabitats) เปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลดีในการกัก
เก็ บ ความชื้ น มีพื้ น ที่ ม ากพอสํ าหรั บ การลงเกาะของ
สาหราย และลดการถูกครูดกินจากสัตวกินพืชได แต
อยางไรก็ตามวิธีการศึกษาและชนิดของวัสดุพื้นที่ที่จะ
ใชจะตองเหมาะสมกับคําถามของงานวิจัยและลักษณะ
ของพื้นที่ศึกษา
Sousa (1979a) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสาหรายทะเลบริเวณชายฝงตอนใตของรัฐ
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา และไดแบงระยะของการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเลออกเปน 3 ระยะ
หลักๆ (รูปที่ 1) คือ
1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ระยะตน (initial
stage หรือ early successional stage)
สาหร า ยกลุ ม แรก (early successional
species หรือ pioneer species) ที่มีความสามารถใน
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การลงเกาะและครอบครองพื้ น ที่ ว า งได ดี จั ด เป น
พวก r-selected species คือ ชนิดที่มีขนาดเล็ก
มีความสามารถในการแพรกระจายไดกวาง มีอัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตดี สื บ พั น ธุ เ ร็ ว มี ก ารสร า งเซลล สื บ พั น ธุ
จํานวนมาก และมีชวงอายุสั้น โดยในการศึกษาครั้งนี้
พบสาหรายสีเขียวสกุล Ulva (Enteromorpha) เปน
สาหรายกลุมแรกที่เขามาลงเกาะและในชวงทายของ
ระยะนี้ พบสาหรายสีแดงซึ่งเปนสาหรายกลุมกลางเริ่ม
ลงเกาะและครอบครองพื้ น ที่ โดยการเปลี่ ย นแปลง
แทนที่ระยะตนนี้ใชเวลาทั้งสิ้น 1 ป
2. การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ระยะกลาง
(middle stage)
ในระยะกลาง พบความหลากชนิ ด ของ
ส า ห ร า ย ใ น พื้ น ที่ ม า ก ขึ้ น พ บ ส า ห ร า ย สี แ ด ง
สกุล Gigartina Gelidium Rhodoglossum และ
Laurencia เป น กลุ ม เด น ในระยะนี้ ลงเกาะและ
ครอบครองพื้นที่ปนอยูกับสาหรายสีเขียวกลุมแรก ซึ่ง
สาหร า ยสี แ ดงจะปกคลุ ม พื้ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และพบ
สาหรายสีน้ําตาลเริ่มลงเกาะในชวงทายของระยะนี้
3. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ระยะสุดทาย
(late successional stage)
ส า ห ร า ย ที่ พ บ ใ น ร ะ ย ะ สุ ด ท า ย (late
successional species) จัดเปนพวก K-selected
species ที่มีอัตราการเจริญเติบโต การแพรกระจาย
และการลงเกาะต่ํา มีขนาดใหญ และมีชวงอายุยาว โดย
พบสาหร ายสี น้ํา ตาลพวกสาหร ายเคลป (Kelp) เป น
สาหรายกลุมเดน
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= สาหรายกลุมแรก

ระยะกลาง

Review

ระยะสุดทาย

= สาหรายกลุมกลาง

= สาหรายกลุมสุดทาย

รูปที่ 1 การเปลีย่ นแปลงแทนที่และกลุมสาหรายทะเลที่พบใน 3 ระยะ (ดัดแปลงจาก Begon et al., 1996)
สาหร า ยกลุ ม แรกและกลุ ม สุ ด ท า ยมี ค วาม
แตกตางกันในดานตางๆ (ตารางที่ 1) เชน สาหรายกลุม
แรกจะเปนกลุมสาหรายที่มีขนาดเล็ก มีชวงชีวิตสั้น มี
การสืบพันธุเร็ว มีการสรางเซลลสืบพันธุไดจํานวนมาก
สามารถสืบพันธุไดตลอดทั้งป มีความสามารถในการลง
เกาะบนพื้นที่วางไดเร็ว และมีการแพรกระจายไดไกล
สวนสาหรายกลุมสุดทาย (late species) จะเปน
ตารางที่ 1

สาหร า ยกลุ ม ที่ มี ข นาดใหญ มี ช ว งชี วิ ต ยาว มี ก าร
สืบพันธุชา มีฤดูกาลของการสืบพันธุ สรางเซลลสืบพันธุ
ไดจํานวนนอย ความสามารถในการลงเกาะต่ํา และมี
การแพรกระจายไดในระยะใกลๆ ตนพอแม จึงทําให
พบชนิดของสาหรายแตกตางกันในแตละระยะของการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่

เปรียบเทียบลักษณะตางๆของสาหรายกลุมแรกและกลุมสุดทาย
(ดัดแปลงจาก Begon et al., 1996)
ลักษณะ
สาหรายกลุมแรก สาหรายกลุมสุดทาย
การสืบพันธุ
เร็ว
ชา
จํานวนของเซลลสืบพันธุ
มาก
นอย
ชวงเวลาของการสืบพันธุ
ทั้งป (บางชนิด)
ฤดูกาล
ชวงอายุ
สั้น
ยาว
อัตราการหายใจ
สูง
ต่ํา
อัตราการสังเคราะหดวยแสง
สูง
ต่ํา
การลงเกาะ
เร็ว
ชา
การแพรกระจาย
ไกล
ใกล
ขนาด
เล็ก
ใหญ
ปริมาณแสง
ทนแสง
ไมทนแสง
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งานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ ชวงเวลาคือ ชวงตนฤดูรอนและฤดูฝน เพื่อศึกษาผล
ของฤดูกาลของการเปดพื้นที่วาง และใชกรงขนาด
สาหรายทะเลในประเทศไทย
ในประเทศไทย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเลยังมีอยูนอยมาก
มีเพียง 2 งานวิจัยเทานั้น ไดแก Mayakun (2006)
และ Mayakun et al. (2010) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของ
การกินของสัตวกินพืชและฤดูกาลของการเปดพื้นที่วาง
ตอองคประกอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สาหร า ยทะเล บริ เ วณเขตน้ํ า ขึ้ น น้ํ า ลง ณ อุ ท ยาน
แหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ในการศึกษาดังกลาว ได
ขัดแผนปะการังตาย ขนาด 20x20 ตารางเซนติเมตร
(รู ป ที่ 2 ก) เพื่ อ เป ด พื้ น ที่ ว า งและราดด ว ยโซดาไฟ
เพื่ อ ให พื้ น ที่ ว า งปราศจากสปอร ข องสาหร า ย และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่ นๆ รวมถึงสาหรายที่เปนพวกยึด
เกาะ (epiphyte) โดยขัดแผน ปะการังตายในสอง

25x25x20 ลู ก บาศก เ ซนติ เ มตร ที่ มี ต าข า ยขนาด
2x2 ตารางเซนติเมตร เพื่อศึกษาผลของการกินของ
สัตวกินพืช (รูปที่ 3) โดยเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่
ไมมีการขัดแผนปะการังตาย เก็บตัวอยางสาหรายทุกๆ
2 เดือน โดยวัดปริมาณการปกคลุมพื้นที่ของสาหราย
แตละชนิดที่ลงเกาะบนแผนปะการัง ศึกษาเปรียบเทียบ
องค ป ระกอบชนิ ด และการเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข อง
สาหร า ย ผลการศึ ก ษาพบว า ในระยะแรกมี เ พี ย ง
สาหรายสีเขียวชนิดเดียว คือ Ulva paradoxa ที่เขา
มาลงเกาะและครอบครองพื้ น ที่ ไ ด ดี ที่ สุ ด ภายใน 2
เดือนแรกหลังจากการขัดแผนปะการังตาย และมีการ
ปกคลุมพื้นที่สูงที่สุดตลอดในชวงระยะเวลา 10 เดือน
(รูปที่ 2ข)

รูปที่ 2 ก. และ ข. Ulva paradoxa เปนสาหรายชนิดแรกที่เขามาลงเกาะและมีการปกคลุมพื้นที่สูงที่สุดภายใน
2 เดือนหลังจากการเปดพื้นที่วาง (ดัดแปลงจาก Mayakun, 2006)

รูปที่ 3 ก. และ ข. กรงขนาด 25x25x20 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อศึกษาผลของการกินของสัตวกินพืช
(ดัดแปลงจาก Mayakun, 2006)
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และถูกแทนที่ดวยสาหรายสีแดงชนิด Polysiphonia
sphaerocarpa ซึ่งเปนสาหรายชนิดที่สองที่สามารถ
เขามาลงเกาะและปกคลุมพื้นที่เปนสวนใหญ ภายใน
10 เดือนถึง 1 ปหลังจากการขัดแผนปะการังตาย โดย
จะพบสาหรายสีน้ําตาลสกุล Padina ลงเกาะดว ย
แ ต พ บ ส า ห ร า ย สี น้ํ า ต า ล ไ ด น อ ย แ ล ะ อ ยู ใ น
ระยะ Dictyperpa stage of Padina หรือ ระยะ
Vaughaniella การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายใน
บริเวณนี้ อยูในชวงระยะกลาง หรือ middle stage
และมี รู ปแบบของการเปลี่ย นแปลงแทนที่ เป น แบบ
“inhibition model” โดยพบวาสาหรายสีเขียว U.
paradoxa ยั บ ยั้ ง การลงเกาะของสาหร า ยสี แ ดง P.
sphaerocarpa
จากการศึ ก ษาผลของฤดู ก าลของการเป ด
พื้ น ที่ ว า ง พบว า ความหลากหลายและปริ ม าณของ
สาหรายมีความแตกตางกันขึ้นอยู กับฤดูกาลของการ
เป ด พื้ น ที่ ว า ง ในฤดู ร อ นพบความหลากชนิ ด ของ
สาหรายสูงกวาในฤดูฝน เนื่องจากในฤดูรอนเปนชวงที่
คลื่ น ลมสงบ สาหร า ยได รั บ ผลกระทบน อ ยจากการ
กระทําของคลื่น จึงสามารถลงเกาะและปกคลุมพื้นที่
วางได และจากการศึกษาผลของการกินของสัตวกินพืช
พบวา สัตวกินพืชไมมีผลตอปริมาณของสาหราย อาจ
เปนเพราะในบริเวณที่ศึกษา มีปลาสลิดหินที่ ปองกัน
ไม ใ ห สั ต ว กิน พื ชกลุ ม อื่น ๆ เข า มาครู ด กิ น สาหร า ยใน
อาณาเขต สงผลใหมีปริมาณสาหรายมาก อยางไรก็ตาม
จากการศึกษาพบวาสาหราย Ulva มีเปอรเซ็นตปก
คลุ ม ภายในกรงน อ ย ซึ่ ง อาจจะเป น เพราะ ผู บ ริ โ ภค
ขนาดเล็ก เช น ปลาบู หอยฝาเดี ยว และปูขนาดเล็ ก
สามารถเขาไปครูดกินสาหรายภายในกรงได จึงทําใหมี
การปกคลุมพื้นที่นอย
โดยกลุมสาหรายที่พบในแตละระยะของการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเลมีรูปแบบคลาย

Review

กับการศึกษาของ Sousa (1979a) คือ สาหรายสีเขียว
เขามาลงเกาะและครอบครองพื้ นที่วา งเป นกลุมแรก
ตามดวยสาหรายสีแดงซึ่งเปนสาหรายกลุมกลาง ปก
คลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และพบสาหรายสีน้ําตาลเริ่มลง
เกาะในช ว งท า ย แต ชนิ ด ของสาหร า ยที่ พ บในแต ล ะ
ระยะนั้น มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด หนอพันธุ
(propagule) ของสาหรายทะเล
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ ข องสาหร า ยทะเล ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับปจจัยการรบกวนตางๆ เชน บทบาทของสัตว
กิ น พื ช และการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณสารอาหาร
ระดั บ ของการรบกวน รวมถึ ง สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ ย นแปลง เช น ภาวะน้ํ า ทะเลมี ค า pH ลดลง
(ocean acidification) ตอการเปลี่ยนแปลงแทนที่และ
องค ป ระกอบชนิ ด ของสาหร า ยทะเล เพื่ อ ให มี ค วาม
เข า ใจที่ ดี ม ากขึ้ น และเป น ประโยชน ใ นการอธิ บ าย
ความสัมพันธในเชิงนิเวศวิทยาระหวางสาหรายทะเล
และปจ จัย ตา งๆ รวมถึง ผลกระทบของปจ จัย ตอ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของชุมชีพ สาหรายทะเล และ
สามารถทราบถึ ง ช ว งเวลาการลงเกาะและการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ชนิดของสาหรายทะเล เพื่อปรับใช
ในการเก็บเกี่ยวและการใชประโยชนจากสาหรายทะเล
ตอไป
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