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บทคัดยอ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเล พบวาเมื่อมีพ้ืนท่ีวางเกิดข้ึน สาหรายกลุมแรก

(pioneer species) ซึ่งเปนกลุมท่ีมีขนาดเล็ก มีความสามารถในการแพรกระจายสูง และมีอัตราการเจริญเติบโตดี
จะเขามาลงเกาะและครอบครองพ้ืนท่ีวางเปนกลุมแรก ในระยะตนของการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีจะพบสาหรายสี
เขียวเขามาลงเกาะกอน โดยเฉพาะสาหรายสีเขียวสกุล Ulva ตอมาจะถูกแทนท่ีดวยสาหรายกลุมกลาง (mid-
successional species) สวนใหญจะพบสาหรายสีแดงเปนสาหรายกลุมเดนในระยะน้ี และเมื่อเวลาผานไป
สาหรายกลุมสุดทาย (late successional species) ซึ่งเปนกลุมท่ีมีอัตราการแพรกระจาย การลงเกาะ และอัตรา
การเจริญเติบโตต่ํา มีขนาดใหญ และอายุยืน จะเขามาครอบครองพ้ืนท่ีเปนกลุมสุดทาย โดยในระยะน้ีมักจะพบ
สาหรายสีนํ้าตาลเปนสาหรายกลุมเดน ซึ่งงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายในเขตชายฝง
ของประเทศไทยน้ันมีเพียง 2 ฉบับ และผลการศึกษาพบวา สาหรายสีเขียวชนิด Ulva paradoxa เปนสาหราย
ชนิดแรก ท่ีเขามาลงเกาะและครอบครองพ้ืนท่ีวางในชวง 10 เดือนแรก และถูกแทนท่ีดวยสาหรายสีแดงชนิด
Polysiphonia sphaerocarpa ตามดวยสาหรายสีนํ้าตาลสกุล Padina ท่ีอยูในระยะ Dictyperpa stage of
Padina หรือ ระยะ Vaughaniella การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายในชุมชีพน้ี มีรูปแบบอยางงายและเปนไป
ตามแบบ “inhibition model” โดยสาหรายกลุมแรกจะยับยั้งการลงเกาะและลดการเติบโตของสาหรายกลุมถัด
มา อยางไรก็ตามรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายมีความผันแปรเชิงเวลาและสถานท่ี ข้ึนอยูกับชนิด
ชวงเวลาและความถ่ีของการเกิดการรบกวน และการมีพรอมของชนิดหนอพันธุของสาหรายทะเล
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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: การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเล การครอบครองพ้ืนท่ี การยับยั้ง
ชายฝงนํ้าข้ึนนํ้าลงในเขตรอน

Keywords: Seaweed succession, Colonization, Inhibition, Tropical intertidal shore

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี (succession) การ

ลงเกาะ (recruitment) และการฟนตัว (recovery)
ของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ีท่ีถูกรบกวนเปนแนวความคิดท่ี
สํ าคัญสํ า หรั บการศึ กษา โค ร งสร า ง ข อง ชุม ชีพ
(community structure) และนิเวศวิทยาของชุมชีพ
(community ecology) และเปนขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือทํา
ความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางและพลศาสตรของชุมชีพ
ในแตละถ่ินท่ีอยู การรบกวน (disturbance) ในระบบ
นิเวศ มีท้ังการรบกวนตามธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟ
ระเบิด การเกิดพายุ คลื่นลมแรง การเกิดโรคในแนว
ปะการัง และการครูดกินของสัตวกินพืช เปนตน หรือ

การรบกวนท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน
การถางและตัดไม การเผาปา การเหยียบย่ําหรือหัก
ปะการัง การระเบิดปลา และการท้ิงสมอเรือ โดยการ
รบกวนดังกลาวจะสงผลใหสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และชีวภาพเปลี่ยนแปลง ทําใหสิ่งมีชีวิตบางชนิดหายไป
(Farrell, 1991) หรืออาจจะชวยสงเสริมใหมีสิ่งมีชีวิต
ใหมเกิดข้ึนโดยการเปดพ้ืนท่ีวาง ทําใหสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ
สามารถเขามาครอบครองพ้ืนท่ีวางน้ันได สงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี และมีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในชุมชีพสูงข้ึน (Begon et al., 1996)

อยางไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเล และผลของ
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ปจจัยรบกวนตางๆ ท้ังกายภาพและชีวภาพท่ีสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเลน้ัน ยังมี
การศึกษาอยูนอย ดังน้ันบทความน้ี จึงไดรวบรวมขอมูล
และผลงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ี รวมถึงปจจัยท่ีสงผลตอองคประกอบชนิดและ
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเลไว เพ่ือเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการอธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางชุมชีพของสาหรายทะเล และชวงเวลาการลง
เกาะ ซึ่งสามารถนําไปใชตอยอดในเรื่องการเก็บเก่ียว
และการใชประโยชน รวมถึงการอนุรักษสาหรายทะเล
ตอไป

การเปล่ียนแปลงแทนท่ี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีน้ัน ไดมี

การเสนอทฤษฎีและวิธีศึกษาไวมากมาย (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 การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของชุมชีพพืช จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีแนนอนและสามารถ
คาดการณไดจนถึงจุดสุดทาย โดยพืชกลุมแรกท่ีเขาสู
พ้ืนท่ีวางไดกอนน้ันจะชวยปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนท่ีให
เ หมาะสมต อ พื ชกลุ ม ถั ดมา ท่ีจ ะ เข าม า ใช แล ะ
ครอบครองพ้ืนท่ี ซึ่งลําดับการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี
ส า ม า ร ถ เ กิ ด ไ ด จ น ถึ ง ชุ ม ชี พ ข้ั น สุ ด (climax
community) โดย Clements เสนอรูปแบบอยางงาย
ของการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีน้ีวา Facilitation model
ทําให Clements ไดรับการยกยองใหเปนบิดาของ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี อยางไรก็ตามแนวคิด
ดังกลาว ไดมีการโตแยงจากนักวิจัยทานอ่ืนๆ เชน
Gleason ในป ค.ศ. 1926 (อางโดย Begon et al.,
1996) ไดแยงวาการเกิดชุมชีพข้ันสุดน้ันมีการเกิดแบบ

สุ ม  คื อไม ไดมี ทิศทาง ท่ีแนนอนและไมสามารถ
คาดการณได สวนนักวิจัยทานอ่ืนๆ ไดเสนอวา รูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีจะแปรผันตามชวงเวลาและ
สิ่งมีชีวิตกลุมแรกๆ ท่ีเขาครอบครองพ้ืนท่ีไดกอนน้ันจะ
ยับยั้งไมใหสิ่งมีชีวิตกลุมอ่ืนๆ เขาครอบครองพ้ืนท่ีได
ดังน้ันลําดับการครอบครองพ้ืนท่ีของสิ่งมีชีวิตในบริเวณ
ดังกลาว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแบบสุมและไมมี
ลักษณะท่ีคาดการณได (Keever, 1950; Begon et
al., 1996; Wootton, 2002)

การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีสามารถแบงออกเปน
2 แบบคือ

1. การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ
(primary succession) คือ การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี
ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีไมเคยมีสิ่งมีชีวิตใดลงเกาะและ
ครอบครองพ้ืนท่ีอยูกอน หรือบริเวณเดิมถูกรบกวน
อยางรุนแรงจนไมมีสิ่งมีชีวิตใดๆ เหลืออยูเลย เชน การ
เกิดภูเขาไฟระเบิด การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีท่ีเกิดข้ึนเมื่อ
พ้ืนท่ีน้ันถูกเปดพ้ืนท่ีข้ึนใหม หรือเกิดบนแผนคอนกรีต
อิฐ หรือ แผนกระเบ้ือง ท่ีนําไปวางไวในบริเวณเขตนํ้า
ข้ึนนํ้าลงเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต
ทางทะเล

2. การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ
(secondary succession) คือ การเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนผิวธรรมชาติท่ีเคยมีสิ่งมีชีวิตเขา
มาครอบครองพ้ืนท่ีอยูกอน แลวถูกเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี
หรือถูกรบกวน ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติหรือเกิด
จากการกระทําของมนุษย เชน การเปดพ้ืนท่ีวางโดย
การขัดแผนหรือกอนปะการังตายและโขดหิน รอยครูด
กินของปลา การรบกวนจากนักดํานํ้า หรือการท้ิง
สมอเรือ เปนตน

Connell and Slatyer (1977) ไดเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศไว
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3 แนวคิดโดยศึกษาจากกลไกของสิ่งมีชีวิตกลุมแรกท่ี
สงผลตอสิ่งมีชีวิตกลุมอ่ืนๆ ท่ีเขามาครอบครองพ้ืนท่ี
คือ

1. Facilitation model เปนกลไกท่ีสิ่งมีชีวิต
กลุมแรกท่ีเขามาครอบครองพ้ืนท่ี (early colonist) จะ
ชวยปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและพ้ืนท่ีใหมีสภาพท่ี
เหมาะสมตอการเขามาใชพ้ืนท่ีของสิ่งมีชีวิตกลุมถัดไป
(later colonist) โดยลําดับการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของ
แนวคิดน้ีจะมีลําดับข้ันตอนท่ีแนนอนและสามารถ
คาดคะเนลําดับการเปลี่ยนแปลงได จนสุดทายคือชุม
ชีพจะเขาสูการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีข้ันสุด ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Clements

2. Tolerance model เปนกลไกของการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและพ้ืนท่ีของสิ่งชีวิตกลุม
แรกซึ่งการปรับเปลี่ยนน้ันสงผลนอยหรือไมสงผลเลย
ตอกลุมสิ่งมีชีวิตกลุมถัดมาท่ีจะเขามาครอบครองพ้ืนท่ี

3. Inhibition model เปนกลไกท่ีสิ่งมีชีวิต
กลุมแรกท่ีเขามาถึงพ้ืนท่ีวางน้ัน จะยับยั้งไมใหสิ่งมีชีวิต
กลุมถัดมาสามารถเขามาครอบครองพ้ืนท่ีน้ันได หรือ
ยับยั้งการลงเกาะ หรือลดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
กลุมอ่ืนๆ โดยลําดับการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแบบสุม
และไมสามารถคาดคะเนลําดับการเปลี่ยนแปลงได

มีการศึกษาและทดสอบแนวคิดเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศตางๆ โดยเฉพาะใน
ระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งมีการศึกษาโครงสรางชุมชีพ
ของสิ่งมีชีวิตบริเวณเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง (intertidal zone)
จากการศึกษาพบวา Inhibition model เปนรูปแบบท่ี
เดนและพบไดบอยท่ีสุดของการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีของสิ่งมีชีวิตทางทะเล (Connell and Slatyer,
1977; Sousa, 1979a) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Sousa (1984) พบวาสาหรายกลุมแรกท่ีเขามาลงเกาะ
และครอบครองพ้ืนท่ี เชน สาหรายสีเขียวสกุล Ulva

และสาหรายสีแดงสกุล Porphyra จะยับยั้งไมให
สาหรายกลุมถัดมาคือสาหรายสีนํ้าตาลสกุล Fucus เขา
มาลงเกาะในชวง 1 ปแรกหลักจากพ้ืนท่ีถูกรบกวน
สวน Facilitation และ Tolerance model เปน
รูปแบบท่ีพบไดยากในธรรมชาติและมีการศึกษา
ทดสอบแนวคิดน้ีนอย (Kim, 1997)

การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศทางทะเล
ตั้งแต ค.ศ. 1920 เริ่มมีการศึกษาเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิตทางทะเลท้ังใน
บริเวณเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง (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) ซึ่งมีการศึกษาเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเลเปนสวนใหญ
จากการศึกษาพบวา เมื่อมีพ้ืนท่ีวางเกิดข้ึน สาหราย
กลุมแรกท่ีเขามาลงเกาะคือ สาหรายสีเขียว แลวจะถูก
แทนท่ีดวยสาหรายสีแดง และความมากชนิด (species
richness) จะเพ่ิมข้ึนในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ี อยางไรก็ตามรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ียังข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ความถ่ีของการเกิด
การรบกวน การเกิดและขนาดของพ้ืนท่ีวาง ซึ่งไดมี
การศึกษาผลของการรบกวนตอการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี
และโครงสร างของ ชุมชีพ เชน การศึกษาเ ก่ียว
กับความถ่ีของการเกิดการรบกวน (frequency of
disturbance) (Connell, 1978; Sousa, 1979a, b;
Miller, 1982) ขนาดของพ้ืนท่ี (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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ผลของสัตวกินพืชและการครูดกินของสัตวกินพืชตอ
ลําดับการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี (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
แทนท่ีมีความผันแปรเชิงเวลาและสถานท่ี ข้ึนอยู
กับชนิด ชวงเวลา ความถ่ีของการเกิดการรบกวน
รวม ถึงการมีพร อมของชนิดหนอ พัน ธุ ของสิ่ ง มี
ชีวิต (availability of propagules) และลําดับการ
ครอบครองพ้ืนท่ีของสิ่งมีชีวิต จะเกิดแบบสุมและไม
สามารถคาดการณได

การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเล
(seaweed succession)

พ้ืนท่ีวางถือเปนปจจัยจํากัดปจจัยหน่ึงของ
สิ่งมีชีวิตจําพวกยึดเกาะ (Kim and DeWreede,
1996) โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสาหรายทะเล หากมี
พ้ืน ท่ีว าง เ กิด ข้ึน สาหร ายทะเลจะเปนสิ่ งมี ชี วิต
กลุมแรก (pioneer species) ท่ีสามารถลงเกาะและ
ครอบครองพ้ืนท่ีวางได เมื่อเวลาผานไป จะถูกแทนท่ี
ดวยสาหรายกลุมท่ีสอง (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
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหราย (Connell and
Slatyer, 1977; Olson, 1985) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาโครงสรางของชุมชีพ
ของสาหรายทะเล (Littler and Littler, 1985)

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดพ้ืนท่ีวางข้ึนในระบบ
นิเวศทางทะเลน้ัน สามารถแบงออกเปน 2 ปจจัยหลัก
คือ

1. ปจจัยท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชน การเกิด
ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว พายุ คลื่นแรง การครูด
กินของปลา การฟอกขาวของปะการัง หรือการเกิดโรค
ในแนวปะการัง เปนตน ซึ่งสงผลใหมีการเปดพ้ืนท่ีวาง
ใหมเกิดข้ึน

2. ปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย
เชน การเปดพ้ืนท่ีวางใหมโดยเกิดจากการดํานํ้าเหยียบ
แนวปะการัง การท้ิงสมอเรือ ใบพัดเรือ การทําประมง
ในแนวปะการัง เปนตน

การศึ กษาการ เปลี่ ยนแปลงแทน ท่ีของ
สาหรายทะเล สามารถทําการศึกษาไดจาก

1. พ้ืนท่ีธรรมชาติ (natural substrata)
เชน การขัดแผนหรือกอนปะการังตาย และโขดหิน โดย
ในการศึกษาท่ีผานมาไดมีการขัดแผนปะการังตายหรือ
กอนหินเพ่ือเปดพ้ืนท่ีวาง แลวใชไฟเผาหรือโซดาไฟใน
การทําความสะอาดพ้ืนท่ีวางน้ัน เพ่ือไมใหมีสิ่งมีชีวิต
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. พ้ืนท่ีเทียม (artificial substrata) เชน
การวางและยึดแผนคอนกรีต อิฐ หรือ แผนกระเบ้ืองไว
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)

จากการศึกษาการใช พ้ืน ท่ี ท่ีแตกตางกัน
ดังกลาว พบวาสงผลตอการลงเกาะและองคประกอบ
ชนิดของสาหราย เน่ืองจากพ้ืนท่ีท้ังสองมีความแตกตาง
กันในเรื่องของ การสะทอนแสง สี คุณลักษณะทางเคมี
ความขรุขระและความหยาบละเอียดของพ้ืนผิวและ
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การรั่วซึมของนํ้า (Foster, 1975; Harlin and
Lindbergh, 1977)

Hixon and Brostoff (1981, 1982) ศึกษา
เปรียบเทียบการลงเกาะและองคประกอบชนิดของ
สาหรายบนพ้ืนท่ีธรรมชาติโดยใชกอนปะการังตาย กับ
พ้ืนท่ีเทียมสองชนิดท่ีทําจากแผน polyvinyl chloride
(PVC) และแผนปะการังตายท่ีถูกตัดและปรับพ้ืนผิวให
เรียบ จากการศึกษาพบวาพ้ืนท่ีเทียมท้ังสองชนิดมี
จํานวนชนิดของสาหรายคลายคลึงกัน แตในขณะท่ี
พ้ืนท่ีธรรมชาติมีจํานวนชนิดมากกวา สาเหตุท่ีทําให
พ้ืนท่ีธรรมชาติมีจํานวนชนิดของสาหรายมาก อาจเปน
เพราะพ้ืนท่ีธรรมชาติหรือแผนปะการังตายน้ัน มีความ
ซับซ อนของ พ้ืนผิ วมาก ทํา ใหมี ถ่ินอาศั ยย อยๆ
(microhabitats) เปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลดีในการกัก
เก็บความช้ืน มีพ้ืนท่ีมากพอสําหรับการลงเกาะของ
สาหราย และลดการถูกครูดกินจากสัตวกินพืชได แต
อยางไรก็ตามวิธีการศึกษาและชนิดของวัสดุพ้ืนท่ีท่ีจะ
ใชจะตองเหมาะสมกับคําถามของงานวิจัยและลักษณะ
ของพ้ืนท่ีศึกษา

Sousa (1979a) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีของสาหรายทะเลบริเวณชายฝงตอนใตของรัฐ
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา และไดแบงระยะของการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเลออกเปน 3 ระยะ
หลักๆ (รูปท่ี 1) คือ

1. การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีระยะตน (initial
stage หรือ early successional stage)

สาหรายกลุมแรก (early successional
species หรือ pioneer species) ท่ีมีความสามารถใน

การลงเกาะและครอบครองพ้ืนท่ีวางไดดี จัดเปน
พวก r-selected species คือ ชนิดท่ีมีขนาดเล็ก
มีความสามารถในการแพรกระจายไดกวาง มีอัตราการ
เจริญเติบโตดี สืบพันธุเร็ว มีการสรางเซลลสืบพันธุ
จํานวนมาก และมีชวงอายุสั้น โดยในการศึกษาครั้งน้ี
พบสาหรายสีเขียวสกุล Ulva (Enteromorpha) เปน
สาหรายกลุมแรกท่ีเขามาลงเกาะและในชวงทายของ
ระยะน้ี พบสาหรายสีแดงซึ่งเปนสาหรายกลุมกลางเริ่ม
ลงเกาะและครอบครองพ้ืนท่ี โดยการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีระยะตนน้ีใชเวลาท้ังสิ้น 1 ป

2. การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีระยะกลาง
(middle stage)

ในระยะกลาง พบความหลากชนิดของ
ส า ห ร า ย ใ น พ้ื น ท่ี ม า ก ข้ึ น  พ บ ส า ห ร า ย สี แ ด ง
สกุล Gigartina Gelidium Rhodoglossum และ
Laurencia เปนกลุมเดนในระยะน้ี ลงเกาะและ
ครอบครองพ้ืนท่ีปนอยูกับสาหรายสีเขียวกลุมแรก ซึ่ง
สาหรายสีแดงจะปกคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และพบ
สาหรายสีนํ้าตาลเริ่มลงเกาะในชวงทายของระยะน้ี

3. การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีระยะสุดทาย
(late successional stage)

ส า ห ร า ย ท่ี พ บ ใ น ร ะ ย ะ สุ ด ท า ย (late
successional species) จัดเปนพวก K-selected
species ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต การแพรกระจาย
และการลงเกาะต่ํา มีขนาดใหญ และมีชวงอายุยาว โดย
พบสาหรายสีนํ้าตาลพวกสาหรายเคลป (Kelp) เปน
สาหรายกลุมเดน
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รูปท่ี 1 การเปลีย่นแปลงแทนท่ีและกลุมสาหรายทะเลท่ีพบใน 3 ระยะ (ดัดแปลงจาก Begon et al., 1996)

สาหรายกลุมแรกและกลุมสุดทายมีความ
แตกตางกันในดานตางๆ (ตารางท่ี 1) เชน สาหรายกลุม
แรกจะเปนกลุมสาหรายท่ีมีขนาดเล็ก มีชวงชีวิตสั้น มี
การสืบพันธุเร็ว มีการสรางเซลลสืบพันธุไดจํานวนมาก
สามารถสืบพันธุไดตลอดท้ังป มีความสามารถในการลง
เกาะบนพ้ืนท่ีวางไดเร็ว และมีการแพรกระจายไดไกล
สวนสาหรายกลุมสุดทาย (late species) จะเปน

สาหรายกลุมท่ีมีขนาดใหญ มีชวงชีวิตยาว มีการ
สืบพันธุชา มีฤดูกาลของการสืบพันธุ สรางเซลลสืบพันธุ
ไดจํานวนนอย ความสามารถในการลงเกาะต่ํา และมี
การแพรกระจายไดในระยะใกลๆ ตนพอแม จึงทําให
พบชนิดของสาหรายแตกตางกันในแตละระยะของการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ี

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบลักษณะตางๆของสาหรายกลุมแรกและกลุมสุดทาย
(ดัดแปลงจาก Begon et al., 1996)

ลักษณะ สาหรายกลุมแรก สาหรายกลุมสุดทาย
การสืบพันธุ

จํานวนของเซลลสืบพันธุ
ชวงเวลาของการสืบพันธุ

ชวงอายุ
อัตราการหายใจ

อัตราการสังเคราะหดวยแสง
การลงเกาะ

การแพรกระจาย
ขนาด

ปริมาณแสง

เร็ว
มาก

ทั้งป (บางชนิด)
ส้ัน
สูง
สูง
เร็ว
ไกล
เล็ก

ทนแสง

ชา
นอย

ฤดูกาล
ยาว
ตํ่า
ตํ่า
ชา
ใกล
ใหญ

ไมทนแสง

= สาหรายกลุมแรก = สาหรายกลุมกลาง

= สาหรายกลุมสดุทาย

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ระยะตน ระยะกลาง ระยะสดุทาย
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งานวิจัยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
สาหรายทะเลในประเทศไทย

ในประเทศไทย การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเลยังมีอยูนอยมาก
มีเพียง 2 งานวิจัยเทาน้ัน ไดแก Mayakun (2006)
และ Mayakun et al. (2010) ท่ีศึกษาเก่ียวกับผลของ
การกินของสัตวกินพืชและฤดูกาลของการเปดพ้ืนท่ีวาง
ตอองคประกอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของ
สาหรายทะเล บริเวณเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง ณ อุทยาน
แหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ในการศึกษาดังกลาว ได
ขัดแผนปะการังตาย ขนาด 20x20 ตารางเซนติเมตร
(รูปท่ี 2 ก) เพ่ือเปดพ้ืนท่ีวางและราดดวยโซดาไฟ
เพ่ือใหพ้ืนท่ีวางปราศจากสปอรของสาหราย และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอ่ืนๆ รวมถึงสาหรายท่ีเปนพวกยึด
เกาะ (epiphyte) โดยขัดแผนปะการังตายในสอง

ชวงเวลาคือ ชวงตนฤดูรอนและฤดูฝน เพ่ือศึกษาผล
ของฤดูกาลของการเปดพ้ืนท่ีวาง และใชกรงขนาด
25x25x20 ลูกบาศก เซนติ เมตร ท่ีมีตาขายขนาด
2x2 ตารางเซนติเมตร เพ่ือศึกษาผลของการกินของ
สัตวกินพืช (รูปท่ี 3) โดยเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ี
ไมมีการขัดแผนปะการังตาย เก็บตัวอยางสาหรายทุกๆ
2 เดือน โดยวัดปริมาณการปกคลุมพ้ืนท่ีของสาหราย
แตละชนิดท่ีลงเกาะบนแผนปะการัง ศึกษาเปรียบเทียบ
องคประกอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของ
สาหราย ผลการศึกษาพบวา ในระยะแรกมีเพียง
สาหรายสีเขียวชนิดเดียว คือ Ulva paradoxa ท่ีเขา
มาลงเกาะและครอบครองพ้ืนท่ีไดดี ท่ีสุดภายใน 2
เดือนแรกหลังจากการขัดแผนปะการังตาย และมีการ
ปกคลุมพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดตลอดในชวงระยะเวลา 10 เดือน
(รูปท่ี 2ข)

รูปท่ี 2 ก. และ ข. Ulva paradoxa เปนสาหรายชนิดแรกท่ีเขามาลงเกาะและมีการปกคลุมพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดภายใน
2 เดือนหลังจากการเปดพ้ืนท่ีวาง (ดัดแปลงจาก Mayakun, 2006)

รูปท่ี 3 ก. และ ข. กรงขนาด 25x25x20 ลูกบาศกเซนติเมตร เพ่ือศึกษาผลของการกินของสัตวกินพืช
(ดัดแปลงจาก Mayakun, 2006)
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งานวิจัยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
สาหรายทะเลในประเทศไทย

ในประเทศไทย การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเลยังมีอยูนอยมาก
มีเพียง 2 งานวิจัยเทาน้ัน ไดแก Mayakun (2006)
และ Mayakun et al. (2010) ท่ีศึกษาเก่ียวกับผลของ
การกินของสัตวกินพืชและฤดูกาลของการเปดพ้ืนท่ีวาง
ตอองคประกอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของ
สาหรายทะเล บริเวณเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง ณ อุทยาน
แหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ในการศึกษาดังกลาว ได
ขัดแผนปะการังตาย ขนาด 20x20 ตารางเซนติเมตร
(รูปท่ี 2 ก) เพ่ือเปดพ้ืนท่ีวางและราดดวยโซดาไฟ
เพ่ือใหพ้ืนท่ีวางปราศจากสปอรของสาหราย และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอ่ืนๆ รวมถึงสาหรายท่ีเปนพวกยึด
เกาะ (epiphyte) โดยขัดแผนปะการังตายในสอง

ชวงเวลาคือ ชวงตนฤดูรอนและฤดูฝน เพ่ือศึกษาผล
ของฤดูกาลของการเปดพ้ืนท่ีวาง และใชกรงขนาด
25x25x20 ลูกบาศก เซนติ เมตร ท่ีมีตาขายขนาด
2x2 ตารางเซนติเมตร เพ่ือศึกษาผลของการกินของ
สัตวกินพืช (รูปท่ี 3) โดยเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ี
ไมมีการขัดแผนปะการังตาย เก็บตัวอยางสาหรายทุกๆ
2 เดือน โดยวัดปริมาณการปกคลุมพ้ืนท่ีของสาหราย
แตละชนิดท่ีลงเกาะบนแผนปะการัง ศึกษาเปรียบเทียบ
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และถูกแทนท่ีดวยสาหรายสีแดงชนิด Polysiphonia
sphaerocarpa ซึ่งเปนสาหรายชนิดท่ีสองท่ีสามารถ
เขามาลงเกาะและปกคลุมพ้ืนท่ีเปนสวนใหญ ภายใน
10 เดือนถึง 1 ปหลังจากการขัดแผนปะการังตาย โดย
จะพบสาหรายสีนํ้าตาลสกุล Padina ลงเกาะดวย
แ ต พ บ ส า ห ร า ย สี นํ้ า ต า ล ไ ด น อ ย แ ล ะ อ ยู ใ น
ระยะ Dictyperpa stage of Padina หรือ ระยะ
Vaughaniella การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายใน
บริเวณน้ี อยูในชวงระยะกลาง หรือ middle stage
และมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี เปนแบบ
“inhibition model” โดยพบวาสาหรายสีเขียว U.
paradoxa ยับยั้งการลงเกาะของสาหรายสีแดง P.
sphaerocarpa

จากการศึกษาผลของฤดูกาลของการเปด
พ้ืนท่ีวาง พบวาความหลากหลายและปริมาณของ
สาหรายมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับฤดูกาลของการ
เปด พ้ืนท่ีวาง ในฤดูรอนพบความหลากชนิดของ
สาหรายสูงกวาในฤดูฝน เน่ืองจากในฤดูรอนเปนชวงท่ี
คลื่นลมสงบ สาหรายไดรับผลกระทบนอยจากการ
กระทําของคลื่น จึงสามารถลงเกาะและปกคลุมพ้ืนท่ี
วางได และจากการศึกษาผลของการกินของสัตวกินพืช
พบวา สัตวกินพืชไมมีผลตอปริมาณของสาหราย อาจ
เปนเพราะในบริเวณท่ีศึกษา มีปลาสลิดหินท่ีปองกัน
ไมใหสัตวกินพืชกลุมอ่ืนๆ เขามาครูดกินสาหรายใน
อาณาเขต สงผลใหมีปริมาณสาหรายมาก อยางไรก็ตาม
จากการศึกษาพบวาสาหราย Ulva มีเปอรเซ็นตปก
คลุมภายในกรงนอย ซึ่งอาจจะเปนเพราะ ผูบริโภค
ขนาดเล็ก เชน ปลาบู หอยฝาเดียว และปูขนาดเล็ก
สามารถเขาไปครูดกินสาหรายภายในกรงได จึงทําใหมี
การปกคลุมพ้ืนท่ีนอย

โดยกลุมสาหรายท่ีพบในแตละระยะของการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสาหรายทะเลมีรูปแบบคลาย

กับการศึกษาของ Sousa (1979a) คือ สาหรายสีเขียว
เขามาลงเกาะและครอบครองพ้ืนท่ีวางเปนกลุมแรก
ตามดวยสาหรายสีแดงซึ่งเปนสาหรายกลุมกลาง ปก
คลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และพบสาหรายสีนํ้าตาลเริ่มลง
เกาะในชวงทาย แตชนิดของสาหรายท่ีพบในแตละ
ระยะน้ัน มีความแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดหนอพันธุ
(propagule) ของสาหรายทะเล

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีของสาหรายทะเล ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม
เก่ียวกับปจจัยการรบกวนตางๆ เชน บทบาทของสัตว
กิน พืชและการ เ พ่ิม ข้ึนของปริม าณสารอาหาร
ระดับของการรบกวน รวมถึงสภาพแวดลอม ท่ี
เปลี่ยนแปลง เชน ภาวะนํ้าทะเลมีคา pH ลดลง
(ocean acidification) ตอการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีและ
องคประกอบชนิดของสาหรายทะเล เพ่ือใหมีความ
เขาใจท่ีดีมากข้ึนและเปนประโยชนในการอธิบาย
ความสัมพันธในเชิงนิเวศวิทยาระหวางสาหรายทะเล
และปจจัยตางๆ รวมถึงผลกระทบของปจจัยตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของชุมชีพสาหรายทะเล และ
สามารถทราบถึงช วง เวลาการลงเกาะและการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีชนิดของสาหรายทะเล เพ่ือปรับใช
ในการเก็บเก่ียวและการใชประโยชนจากสาหรายทะเล
ตอไป
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