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การตอบสนองของผีเสือ้ แพนซีบางชนิด (Lepidoptera: Nymphalidae:
Junonia) ตอสภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น
The Responses of Some Pansy Butterfly Species (Lepidoptera:
Nymphalidae: Junonia) on Warmer Temperature
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บทคัดยอ
ภาวะโลกรอนทําใหสภาพอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต
ตาง ๆ โดยเฉพาะสัตวเลือดเย็น ซึ่งสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพทีล่ ดลง และการทํางานที่ผิดปกติในระบบ
นิเวศ งานวิจัยนี้สนใจศึกษาการตอบสนองตอสภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้นของผีเสื้อแพนซี 3 ชนิด ไดแก ผีเสื้อแพนซี
มยุรา (Junonia almana), ผีเสื้อแพนซีตาลไหม (J. iphita) และผีเสื้อแพนซีสีตาล (J. lemonias) การทดลองทํา
โดยเลี้ยงผีเสื้อที่อุณหภูมิ 25, 30, 35 และ 40 °C เพื่อเปรียบเทียบอัตราการอยูรอด ระยะเวลาในการเจริญ น้ําหนัก
และขนาดของผีเสื้อ อัตราการอยูรอดของผีเสื้อแพนซีทั้งสามชนิดลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และที่อุณหภูมิ 40 °C
ผีเสื้อทุกชนิดไมสามารถอยูรอดได ระยะเวลาในการเจริญของผีเสื้อทุกชนิดที่แตละอุณหภูมิแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (Tukey’s HSD test, p < 0.0001) และใชเวลานอยที่สุดที่ 30 °C ที่อุณหภูมิจาก 25 ถึง 30 °C รูปแบบ
การตอบสนองของผีเสื้อทั้ง 3 ชนิดไมตางกัน ยกเวนน้ําหนักแหงที่เพิ่มขึ้นของผีเสื้อแพนซีสีตาล ผีเสื้อแพนซีตาล
ไหมมีขอบเขตความทนทานตออุณหภูมิไดต่ําที่สุดคือ 30 °C ดังนั้นความเสี่ยงตอการสูญพันธุภายใตภาวะโลกรอน
ของผีเสื้อแพนซีตาลไหมจึงสูงกวาผีเสื้อชนิดอื่นที่ศึกษา การตอบสนองตออุณหภูมิที่สูงขึ้นที่ตางกันของผีเสื้อชนิด
ตาง ๆ ในสกุลเดียวกันแสดงใหเห็นวามีความจําเปนอยางเรงดวนที่ตองศึกษาขอมูลเหลานี้ในผีเสื้อ และสัตวกลุม
อื่น ๆ เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอตอการวางแผนบริหารจัดการและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพภายใตภาวะ
โลกรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ABSTRACT
Global warming is caused of warmer climate in Thailand which may affect to the
survivorship of living organisms, particularly cold-blooded animals. Global warming effects may
cause of biodiversity loss and ecosystem malfunction. This study was focused on the responses
of some pansy butterfly species under warmer temperature i.e. Junonia almana, J. iphita and J.
lemonias. In experiments, the butterflies were reared at temperature 25, 30, 35 and 40 °C
according to compare survivorship, development time, weight and size of butterflies.
Survivorship of three butterfly species was decreased with warmer temperature and no butterfly
survived at 40 °C. The development time of all butterfly species at all temperature were
different significantly (Tukey’s HSD test, p < 0.0001) and the shortest development time were at
30 °C condition. At temperature from 25 to 30 °C, response pattern of three butterfly species
were not difference except J. lemonias which had increased in dry weight. J. iphita had lowest
tolerance to temperature which was 30 °C. Thus, the extinction risk under warmer climate of J.
iphita may higher than other species. The idiosyncratic responses to warmer temperature in
congeneric species indicated that this is emergency topic to study this information of the
butterflies and other animals, which increase sufficient information for management and
conservation of biodiversity under warmer climate effectively.
คําสําคัญ: ผีเสื้อแพนซี ภาวะโลกรอน อัตราการอยูรอด ระยะเวลาการเจริญ
Keywords: Junonia, Global warming, Survivorship, Development time

บทนํา
ภาวะโลกร อ นสร า งผลกระทบต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ตา ง ๆ จากอุ ณหภูมิ เ ฉลี่ ยของโลกที่ สูง ขึ้น ในป จจุ บั น
สิ่งมีชีวิต อาจตอบสนองตอสภาวะที่เปลี่ยนไปในหลาย
รู ป แ บ บ เ ช น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล งข อบ เ ข ต ก า ร
แพรกระจาย การเปลี่ยนแปลงสัดสวนเพศในประชากร
อัต ราการอยู ร อดลดลง และการสู ญ พัน ธุ (McCarty,
2001) ผลกระ ทบดั ง กล า วล ว นทํ า ให เ กิ ด กา ร
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิด
ความเสียหายกับระบบนิเวศทั้งดานโครงสรางและการ
ทํางาน (Hooper et al., 2005)

การทํา นายผลกระทบของอุ ณ หภู มิ ที่สู ง ขึ้ น
แสดงใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตตาง ๆ โดยเฉพาะสัตวเลือดเย็น
ในเขตรอนจะไดรับอิทธิพลจากปรากฏการณดังกลาว
มาก (Dillon et al., 2010) เนื่องจากเมแทบอลิซึมมี
ความสัมพันธกับอุณหภูมิอยางใกลชิด สัตวในเขตรอน
จะได รั บ ผลกระทบจากอุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น แม เ พี ย ง
เล็ ก น อ ยเนื่ อ งจากสั ต ว ใ นเขตร อ นมั ก อยู ใ นภาวะที่
ใกลเคียงกับภาวะที่เหมาะสมที่สุดอยูแลว (Deutsch et
al., 2008) การตอบสนองของผีเสื้ออาจเกิดไดทั้งการ
เปลี่ ย นแปลงขอบเขตการกระจาย การลดขนาด
ประชากร หรือแมแตสูญพันธุ (Franco et al., 2006;
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Thomas et al., 2006; Poyry et al., 2009;
Thomas, 2010)
ผี เ สื้ อ จั ด เป น ตั ว ชี้ วั ด ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ดี เนื่องจากมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ การใชพื้นที่ และมลพิษ (Brereton et al.,
2011) สามารถสังเกตไดงายในภาคสนาม ทั้งยังสัมพันธ
กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบางกลุม (Feest et
al., 2011)
การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในเขตรอนเกิดขึ้น
คอนขางสูงและเร็ ว (Dillon et al., 2010) แต
การศึกษาผลกระทบของภาวะโลกรอนตอผี เสื้อ และ
สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ ในเขตร อ นยั ง คงมี น อ ยแตกต า งจาก
การศึกษาในเขตอบอุน และเขตหนาวซึ่งมีรายงานการ
วิจัยเปนจํานวนมาก การประเมินผลกระทบของภาวะ
โลกรอนตอความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยจึงยังคงตองการขอมูลเกี่ยวกับการตอบสนองตอ
อุณหภูมิของสิ่งมีชีวิตในเขตรอนเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน
ปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมของอุณหภูมิสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ ว ในป พ.ศ. 2557 อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ทั้ ง ประเทศ
ตลอดปสูงกวาคาปกติ (คาเฉลี่ยในคาบป 2524-2553
ประมาณ 27 °C) ถึง 0.4 °C และสูงกวาอุณหภูมิเฉลี่ย
ในป 2556 ถึง 0.1 °C (ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา, 2558)
ผีเสื้อแพนซีสกุล Junonia เปนผีเสื้อที่พบได
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย (จารุจินต และเกรียงไกร,
2544) ส ว นใหญ เ ป น ผี เ สื้ อ ที่ พ บได ง า ย (common
species) ยกเวนผีเสื้อแพนซีตาลไหม และแพนซีฟาที่
พบไดไมบอย (uncommon species) (Ek-Amnuay,
2012) จากการศึกษาของ Klorvuttimontara (2010)
ผีเ สื้ อ แตล ะชนิ ด ในสกุ ล นี้ ถูก ทํ า นายว า ตอบสนองต อ
ภูมิอากาศในทิศทางที่แตกตางกันโดยอาจเพิ่มขอบเขต
การกระจายได ถึงรอ ยละ 17 ของพื้ นที่ป จจุบัน และ
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อาจลดลงถึงรอยละ 52 จากผลกระทบของภาวะโลก
รอนที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นจากป 2000
ถึง 3.7 °C ในชวงปลายศตวรรษ ผีเสื้อในสกุลนี้จึงถูก
เลือกเปนจุดเริ่มตนการศึกษาผลภาวะโลกรอนตอผีเสื้อ
ของประเทศไทย
วัต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษานี้ เ พื่อ ศึ ก ษาผล
ของอุณหภูมิที่สูงขึ้นตออัตราการอยูรอด และอัตราการ
เจริญของผีเสื้อบางชนิดในสกุลแพนซี

วิธีการวิจัย
การเลี้ยงผีเสื้อ
การศึกษาผีเสื้อเลือกใชผีเสื้อแพนซี 3 ชนิด
ไดแก ผีเสื้อแพนซีมยุรา (J. almana), ผีเสื้อแพนซีตาล
ไหม (J. iphita) และ แพนซีสีตาล (J. lemonias) ทํา
การจับผีเสื้อพอพันธุ-แมพันธุมาเลี้ยงในกรงขนาดกวาง
1 เมตร ยาว 1 เมตร และ สู ง 2 เมตร ภายในเรื อ น
เพาะชําของภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและ
วิท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขต
กําแพงแสน ผีเสื้อแตละชนิดเลี้ยงแยกกรง ภายในกรง
มีพืชใหน้ําหวานสําหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย และตนตอยติ่ง
เพื่อใหแมผีเสื้อวางไข
ทําการตรวจและเก็บไข ผีเสื้อทุกวัน นําไขที่
เก็บไดมาฟกในหองปฏิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตร
คณะศิ ล ปศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน ไข จ ะถู ก นํ า ใส
กลองพลาสติกที่รองพื้นกลองดวยวัสดุรองพื้นที่ชื้น และ
ปดฝากลอง
เมื่อไขฟกเปนตัวหนอน คัดหนอนผีเสื้อ 30
ตัวสําหรับการศึกษา 1 ชวงอุณหภูมิ และเลี้ยงแยกใน
กลองพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร (เสนผานศูนยกลาง
9.4 ซม. สูง 8.4 ซม.) กลองละ 1 ตัว หนอนผีเสื้อจะถูก
เลี้ ย งที่ 30 °C ซึ่ ง เป น ค า เฉลี่ ย ของอุ ณ หภู มิ ใ น
หองปฏิบัติการ (±1°C) และที่อุณหภูมิอื่น ๆ ที่ต่ํากวา
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และสูงกวาเปนชวงอุณหภูมิ 5 °C ไดแกที่ 25, 35 และ
40 °C ทําการเลี้ยงในตูควบคุมอุณหภูมิ
การเลี้ ย งจะให ใ บต อ ยติ่ ง อย า งเกิ น พอ
ตลอดเวลาเพื่ อ ป อ งกั น ความผิ ด ปกติ จ ากภาวะขาด
อาหารและทําใหหนอนผีเสื้อเขาดักแดกอนเวลา บันทึก
ขอมูลการเจริญของหนอนผีเสื้อทุกวันจนผีเสื้อพัฒนา
เปนตัวเต็มวัย
ขอมูลที่บันทึกไดแก ขนาดและน้ําหนักของ
ผีเสื้อตัวเต็มวัย ขนาดของผีเสื้อที่พิจารณา ไดแก ความ
ยาวลํ าตั ว (ความยาวสุ ดของช วงอกและทอ ง) ความ
กวางอก (ความกวางสุดของชวงอก) ความกวางทอ ง
(ความกวางสุดของชวงทอง) ลักษณะทั้งสามถูกเลือก
เนื่องจากเปนองคประกอบที่แสดงบทบาทสําคัญในการ
ดํารงชีวิต โดยเฉพาะชวงอกที่มีบทบาทตอการบิน และ
ชวงทองที่สะสมไขมันเพื่อการบิน และการสรางไข สวน
น้ําหนักของผีเสื้อเลือกใชน้ําหนักแหงเนื่องจากสามารถ
แสดงมวลชีว ภาพของผีเ สื้อ ไดชั ดเจนกวา น้ํ าหนัก สด
น้ําหนักแหงของผีเสื้อทําการชั่งน้ําหนักของผีเสื้อดวย
เครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียด 0.01 มิลลิกรัม (Precisa
รุน 40SM-200A) ภายหลังการอบดวยเตาอบลมรอนที่
60 °C เป น เวลา 4 วั น และเก็ บ ในภาชนะทํ า แห ง
(desiccator) จนตัวอยางเย็น
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ผ ลของอุ ณ หภู มิ ต อ ลั ก ษณะ
ตาง ๆ ของผีเสื้อทําโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น
p = 0.05 หากลักษณะของผีเสื้อแตละชวงอุณหภูมิ
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ จะเปรี ย บเที ย บผลของ
อุณหภูมิตอผีเสื้อแตละชนิดระหวางแตละอุณหภูมิโดย
ใช Tukey’s HSD test และใชการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนเพื่อทํานายแนวโนมของการตอบสนอง

ของผีเสื้อตออุณหภูมิ ที่สูงขึ้น การวิเคราะหทําโดยใช
โปรแกรม R 3.1.0

ผลการวิจัย
อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น มี ผ ลต อ อั ต ราการอยู ร อด
ระยะเวลาที่ใชในการเจริ ญ และลั กษณะตา ง ๆ ของ
ผีเสื้อแพนซีทั้งสามชนิด ที่อุณหภูมิ 30 °C เปนอุณหภูมิ
ที่ผีเสื้อทั้ง 3 ชนิดมีอัตราอยูรอดจนเปนตัวเต็มวัยไดสูง
ที่สุด เมื่ออุณหภูมิสูงกวา 30 °C ผีเสื้อจะมีอัตราการอยู
รอดลดลง โดยเฉพาะหนอนของผีเสื้อแพนซีตาลไหม
ตายหมดที่ อุ ณ หภู มิ 35 °C และเมื่ อ อุ ณ หภู มิ สู ง ถึ ง
40 °C ไม มี ห นอนผี เ สื้ อ ชนิ ด ใดที่ มี ชี วิ ต อยู ถึ ง วั ย 3
(ตารางที่ 1, รูปที่ 1)
ตารางที่ 1

อั ต ราการอยู ร อดของผี เ สื้ อ แพนซี
(ร อ ยละ) จนเป น ตั ว เต็ ม วั ย ภายใต
อุณหภูมิตาง ๆ

ชนิดผีเสื้อ

อุณหภูมิ (°C)
25

30

35

40

แพนซีมยุรา

66.67

73.33

16.67

0.00

แพนซีตาลไหม

53.33

66.67

0.00

0.00

แพนซีสีตาล

73.33

90.00

40.00

0.00

ผลของอุณหภูมิตอระยะเวลาในการเจริญ
หนอนผีเสื้อทีเ่ ลี้ยงในอุณหภูมิที่แตกตางกันใช
ระยะเวลาในการเจริญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทุก
ชนิด โดยคาระดับนัยสําคัญสําหรับผีเสื้อแพนซีมยุรา
และ แพนซีสีตาลโดย One way ANOVA เทากับ
<2×10-16, และ <2×10-16 ตามลําดับ สวนผีเสื้อแพนซี
ตาลไหม (ที่ 25 และ 30°C) มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (t-test, p = 1.75×10-9) และเมื่อ
เปรียบเทียบแตละคูชวงอุณหภูมิดวย Tukey’s HSD
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test พบวาแตละชวงอุณหภูมิหนอนผีเสื้อใชระยะเวลา
ในการเจริญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทุกชนิด (p <
0.05) โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําใหเวลาที่ใชในการเจริญ
ของหนอนผีเสื้อมีแนวโนมลดลง (ตารางที่ 2) จนถึงที่
อุณหภูมิ 30 °C หนอนผีเสื้อใชระยะเวลาในการเจริญ
นอยที่สุด ที่อุณหภูมิสูงกวา 30 °C จะสงผลใหหนอน
ผีเสื้อใชเวลานานขึ้น (ตารางที่ 3)
ผลของอุณหภูมิตอน้ําหนัก
น้ํ า หนั ก แห ง ของผี เ สื้ อ แพนซี ทั้ ง สามชนิ ด ที่
เติ บ โตภายใต อุ ณ หภู มิ ต า ง ๆ แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทั้งผีเสื้อแพนซีมยุรา และ แพนซีสีตาล (One
way ANOVA) โดยคาระดับนัยสําคัญสําหรับผีเสื้อ
แพนซีมยุรา และ แพนซีสีตาลเทากับ 0.0298 และ
0.00208 ตามลําดับ สวนผีเสื้อแพนซีตาลไหม (ที่ 25
และ 30 °C) มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ
(Tukey’s HSD test, p = 0.00149) และเมื่อ
เปรียบเทียบแตละคูชวงอุณหภูมิดวย Tukey’s HSD
test พบว า น้ํ า หนั ก แห ง ของผี เ สื้ อ ส ว นใหญ มี ค วาม

ก
รูปที่ 1
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Tukey’s HSD test,
p < 0.05) มีเพียงแพนซีมยุรา (25 และ 30 °C) และ
แพนซีสีตาล (25 และ 35 °C) ที่น้ําหนักแหงไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 3) แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของน้ําหนักแหงจากอิทธิพลของอุณหภูมิ
ต อ ผี เ สื้ อ แพนซี ม ยุ ร า และผี เ สื้ อ แพนซี สี ต าลไม มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ สวนผีเสื้อแพนซีตาล
ไหมมีน้ําหนักแหงลดลงอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 4)
ผลของอุณหภูมิตอลักษณะทางกายภาพ
ความยาวลําตัวของผีเสื้อที่เจริญเติบโตภายใต
อุณหภูมิตาง ๆ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญใน
ผีเสื้อแพนซีมยุรา และผีเสื้อแพนซีสีตาล (One way
ANOVA, p > 0.05) (ตารางที่ 5) และอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ไมมีความสัมพันธกับความยาวลําตัว (Tukey’s HSD
test, p > 0.05) สวนผีเสื้อแพนซีตาลไหมอุณหภูมิ 30
°C ทําใหความยาวลําตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อ
เทียบกับอุณหภูมิ 25 °C (Tukey’s HSD test,
p = 0.0001704, ตารางที่ 5)

ข

ค

ผลของอุณหภูมิตออัตราการอยูรอดของผีเสื้อแพนซีมยุรา (ก) แพนซีตาลไหม (ข) และ แพนซีสีตาล (ค)
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ตารางที่ 2

ระยะเวลาเฉลี่ย (Mean ± SD) ในการเจริญจนสมบูรณของผีเสื้อแพนซีชนิดตาง ๆ ตออุณหภูมิที่
สูงขึ้น (คาในตารางแสดงหนวยเปนวัน) ระดับความเชื่อมั่นแสดงดวยเครื่องหมาย * * คือ 0.05 **
คือ 0.01 *** คือ 0.001
อุณหภูมิ (°C)

ชนิดผีเสื้อ

สมการถดถอย

25

30

35

แพนซีมยุรา

27.3±2.00

19.4±1.53

21.6±1.67

แพนซีตาลไหม

33.4±2.00

22.6±1.81

N/A

แพนซีสีตาล

26.8±1.60

18.1±1.19

20.2±2.29

ตารางที่ 3
ชนิดผีเสื้อ
แพนซีมยุรา

แพนซีตาลไหม

แพนซีสีตาล
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y = 48.9253 - 0.9135X
(p = 5.75×10-9***)
y = 73.5000 - 1.6050X
(p = 1.747×10-9***)
y = 45.1935 - 0.8072X
(p = 5×10-10***)

คานัยสําคัญจากการเปรียบเทียบตัวแปรตาง ๆ ระหวางอุณหภูมิโดยวิธี Tukey’s HSD test
คาระดับความเชื่อมั่นแสดงดวยเครื่องหมาย * * คือ 0.05 ** คือ 0.01 *** คือ 0.001
อุณหภูมิ (°C)

เวลาในการเจริญ

น้ําหนักแหง

ความยาวลําตัว

ความกวางอก

ความกวางทอง

25 vs 30

0.0000000***

0.9837374

0.6766131

0.6169664

0.8657388

25 vs 35

0.0000002***

0.0285043

0.9001270

0.4135336

0.0397604*

30 vs 35

0.0408294*

0.0348405

0.9959149

0.1565494

0.0775426

25 vs 30

0.0000000***

0.0014956*

0.0001704***

0.337054

0.0001966***

25 vs 35

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30 vs 35

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

25 vs 30

0.000000***

0.0419486

0.0731643

0.0000032***

0.4566783

25 vs 35

0.000000***

0.3561027

0.8803864

0.9924595

0.7457266

30 vs 35

0.001351**

0.0026905**

0.3710053

0.0001431***

0.9691884
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ตารางที่ 4

คาเฉลี่ยน้ําหนักแหง (Mean ± SD) ของผีเสื้อแพนซีชนิดตาง ๆ ตออุณหภูมิที่สูงขึ้น (หนวยเปน
มิลลิกรัม) ระดับความเชื่อมั่นแสดงดวยเครื่องหมาย * * คือ 0.05 ** คือ 0.01 *** คือ 0.001
อุณหภูมิ (°C)

ชนิดผีเสื้อ

25

30

35

แพนซีมยุรา

172.47±34.08

154.47±26.10

134.06±2.38

แพนซีตาลไหม

179.04±32.37

128.36±28.44

N/A

แพนซีสีตาล

162.44±30.01

170.69±34.46

185.6±17.74

อุณหภูมิที่สูงขึ้นไมสงผลตอความกวางอกของ
ผีเสื้อแพนซีมยุรา (One way ANOVA, p > 0.05)
และของผีเสื้อแพนซีตาลไหม (Tukey’s HSD test,
p > 0.05) แตความกวางอกของผีเสื้อแพนซีสีตาลที่
อุ ณ หภู มิ ต า ง ๆ แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ (One
way ANOVA, p = 7.9×10-7) ความกวางอกของผีเสื้อ
แพนซี สี ต าลที่ เ ลี้ ย งในอุ ณ หภู มิ 30 °C น อ ยกว า ที่
อุณหภูมิอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญ (Tukey’s HSD test,
p < 0.001) และความกวางอกไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น (ตารางที่ 5)

รูปที่ 2
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สมการถดถอย
y = 0.0995706 - 0.0012023X
(p = 0.05352)
y = 0.1534250 - 0.0033820X
(p = 0.001496**)
y = 0.0520377 + 0.0002856X
(p = 0.5476)

อุณหภูมิมีอิทธิพลตอความกวางทองอยางมี
นัยสําคัญในผีเสื้อแพนซีมยุรา (One way ANOVA,
p
= 0.0488) และแพนซี ต าลไหม (25-30 °C)
(Tukey’s HSD test, p = 0.00019) ผีเสื้อแพนซีมยุรา
ที่เลี้ยงที่ 35 °C จะมีความกวางทองนอยกวาที่อุณหภูมิ
25 °C อย า งมี นั ย สํ า คั ญ (Tukey’s HSD test,
p = 0.039) รูปที่ 2 และความกวางทองมีแนวโนมที่
ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 5)
ในผีเสื้อแพนซีสีตาลอุณหภูมิไมมีผลตอความกวางทอง
(One way ANOVA, p > 0.05)

ผลของอุณหภูมิตอความยาวลําตัว (ซาย), ความกวางอก (กลาง) และ ความกวางทอง (ขวา) ของผีเสื้อ
แพนซี
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ตารางที่ 5
ลักษณะ

ความยาว
ลําตัว (มม.)
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ความยาวลําตัว ความกวางอก ความกวางทองของผีเสื้อตาง ๆ ตออุณหภูมิที่สูงขึ้น คาระดับความ
เชื่อมั่นแสดงดวยเครื่องหมาย * * คือ 0.05 ** คือ 0.01 *** คือ 0.001
ชนิดผีเสื้อ

อุณหภูมิ (°C)
25

30

35

แพนซีมยุรา

20.90±1.51

20.46±1.95

20.53±0.43

แพนซีตาลไหม

22.18±1.23

19.28±2.00

N/A

แพนซีสีตาล

21.31±1.00

20.73±1.01

21.18±0.71

แพนซีมยุรา

3.51±0.22

3.58±0.27

3.35±0.17

3.53±0.31

2.77±0.35

N/A

แพนซีสีตาล

3.63±0.17

3.20±0.27

3.62±0.71

แพนซีมยุรา

2.84±0.37

2.76±0.57

2.24±0.36

แพนซีตาลไหม

2.88±0.38

2.25± 0.43

N/A

แพนซีสีตาล

3.64±0.26

2.54±0.29

2.57±0.27

ความกวางอก
แพนซีตาลไหม
(มม.)

ความกวาง
ทอง (มม.)

Research

วิจารณผลการวิจัย
อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเจริญ
อัตราการอยูรอด และลักษณะทางกายภาพของผีเสื้อ
แพนซีทั้งสามชนิด เนื่ องจากระบบการทํา งานตาง ๆ
ภายในรางกายของผีเสื้อ และอัตราเมแทบอลิซึมของ
ผีเสื้อใชพลังงานจากอุณหภูมิภายนอกเปนฐานเหมือน
สัตวเลือดเย็นอื่น ๆ
การตอบสนองของผีเสื้อแพนซีทั้งสามชนิดตอ
อุณ หภู มิ ที่สู ง ขึ้น มี รูป แบบที่ค ล ายและแตกตา งกัน ใน
ระดับของการตอบสนอง อุณหภูมิที่สูงขึ้นเปนปจจัยที่
ทําใหอัตราการอยูรอด (รูปที่ 1) และเวลาที่ใชในการ
เจริ ญ ลดลง คล า ยกั บ ผี เ สื้ อ หนอนกาฝาก (Delias

สมการถดถอย
y = 22.20481 - 0.05450X
(p = 0.4658)
y = 30.39125 - 0.30717X
(p = 0.0001704***)
y = 21.94511 - 0.03109X
(p = 0.3727)
y = 3.669789-0.005221X
(p = 0.6392)
y = 4.04625 - 0.02052X
(p = 0.3371)
y = 3.81146 - 0.01288X
(p = 0.2956)
y = 4.00117 - 0.04442X
(p = 0.04381*)
y = 5.35125 -0.09887X
(p = 0.0001966***)
y = 2.840537 -0.008811X
(p = 0.3634)

nigrina) ที่มีระยะเวลาการพัฒนาลดลงถึง 23 วัน เมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 19 °C เปน 27 °C (Braby and
Lyonns, 2003) เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวาจุดที่เหมาะสม
อัตราการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตสวนใหญจะลดลงอยาง
รวดเร็ว (Brown and Sibly, 2012) ในการทดลอง
ผีเสื้อแพนซีทุกชนิดตายหมดในชวงอุณหภูมิ 40 °C ซึ่ง
เปนอุณหภูมิสูงสุดที่สิ่งมีชีวิตสวนใหญมีชีวิตอยูรอดได
(Dillon et al., 2010; Brown and Sibly, 2012) ใน
ผีเสื้อแพนซีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการอยูรอดอาจอยู
ในชวง 30 °C เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงกวา 30 °C มีผล
ทําใหผีเสื้อเริ่มใชเวลาในการเจริญนานขึ้นและอัตราการ
อยู ร อดลดลงอย า งรวดเร็ ว ผลดั ง กล า วอาจเกิ ด จาก
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อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจรบกวนระบบการทํางานในรางกาย
ของผีเสื้อซึ่งสัมพันธกับยีนจํานวนมากที่เกี่ยวของกั บ
การใช พ ลั ง งาน (energy metabolism) ที่ ทํ า งาน
ตางกันตามอุณหภูมิ (O'Neil et al., 2014) อุณหภูมิที่
สูงขึ้นอาจทําใหการสะสมอาหารและสรางมวลชีวภาพ
ในรางกายนอยลงดังที่เกิดกับในผีเสื้อแพนซีมยุรา และ
แพนซีตาลไหม (ตารางที่ 4) ซึ่งมีแนวโนมที่ทําใหผีเสื้อมี
ไขมันสะสมนอยลง ปริมาณไขมันที่ลดลงจะสงผลให
การทํากิจกรรมตาง ๆ ของผีเสื้อ เชน การเกี้ยวพาราสี
ความทนทาน และ ระยะเวลาในการบินลดลง (Kehl
et al., 2015) ในทางตรงขามผีเสื้อแพนซีสีตาลกลับมี
น้ําหนักแหงเพิ่มขึ้นอาจเปนผลจากความผันแปรภายใน
ประชากร หนอนผีเสื้อที่รอดชีวิตจนเปนตัวเต็มวัยอาจ
เปนกลุมที่สามารถทนทานตออุณหภูมิสูงและสามารถ
เติ บ โตได ดี ซึ่ ง พบในสั ด ส ว นที่ ร อดชี วิ ต ค อ นข า งน อ ย
อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น ยั ง ทํ า ให ช ว งชี วิ ต ของผี เ สื้ อ สั้ น ลง
เชนเดียวกับผีเสื้อชนิดอื่นๆ (Karlsson and Wiklund,
2005; Geister et al., 2008; Franke and Fischer,
2013) ผลกระทบเหลานี้ อาจสงผลในทางลบตอการ
ดํ า รงอยู ข องผี เ สื้ อ แพนซี แ ละผี เ สื้ อ ชนิ ด อื่ น ๆ ของ
ประเทศไทยได
ลั ก ษณะทางกายภาพ (ขนาดและน้ํ า หนั ก )
ของผี เ สื้ อ ที่ ท ดลองส ว นใหญ มี แ นวโน ม ลดลงเมื่ อ
อุณ หภู มิสู ง ขึ้ น ในอนาคตภายใต ภ าวะโลกรอ นการ
ดํ า รงอยู แ ละ การทํ า งานเ ชิ ง นิ เ วศ ( ecological
function) ของผีเสื้อในสกุลนี้อาจลดลง ในแพนซีมยุรา
และแพนซีตาลไหมมีชวงทองที่เล็กลงอาจทําใหปริมาณ
ไขมั น สะสมได น อ ยลงและมี ผ ลต อ กิ จ กรรมต า ง ๆ
เช น กั น ในขณะที่ ผี เ สื้ อ แพนซี สี ต าลน า จะได รั บ
ผลกระทบนอยกวาเนื่องจากทั้งชวงอกและชวงทองมี
การเปลี่ยนแปลงทีไ่ มชัดเจน
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จากผลการทดลองผี เ สื้ อ แต ล ะชนิ ด ตอบสนองต อ
อุณหภูมิในระดับที่แตกตางกัน ผีเสื้อแพนซีตาลไหมซึ่ง
จัดเปนผีเสื้อที่พบไมบอยสามารถทนทานตออุณหภูมิสูง
ไดนอยที่สุด และเปนผีเสื้อที่มีแนวโนมการสูญพันธุสูง
เนื่ อ งจากการทํ า นายของแบบจํ า ลองการกระจาย
คาดหมายวาพื้นที่การกระจายอาจลดลงมากกวารอย
ละ 50 ภายใต ภ าวะโลกร อ นในอี ก 50 ป ข า งหน า
(Klorvuttimontara, 2010) ผีเสื้อแพนซีมยุราและ
แพนซีสีตาลเปนผีเสื้อที่พบบอย และแบบจําลองทํานาย
วามีความสัมพันธกับภูมิอากาศนอยมากแตก็ไดรับผล
โดยมี อั ต ราการอยู ร อดลดลงเช น กั น ซึ่ ง คล า ยกั บ ผล
การศึกษาโดย Stefanescu et al. (2011) ที่พบวา
แนวโนมการลดลงของประชากรผีเสื้อที่พบไมบอยและ
มีความเฉพาะตอถิ่นที่อยูและภูมิอากาศเกิดสูงกวาผีเสื้อ
ที่พบไดบอย ในอนาคตสัดสวนของผีเสื้อชนิดตาง ๆ ใน
ประเทศไทยอาจเปลี่ยนแปลงโดยชนิดที่มีความเฉพาะ
ตอถิ่นที่อยูอ าจพบไดนอยลง
การดํ า รงอยู ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ต า ง ๆ ที่ อ าจ
เปลี่ยนไปภายใตภาวะโลกรอนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
องค ป ระกอบของความหลากหลายทางชี ว ภาพของ
ประเทศไทยในอนาคต สิ่งมีชีวิตที่มีความจําเพาะตอ
สภาวะแวดล อ มในป จ จุ บั น โดยเฉพาะสิ่ ง มี ชี วิ ต
เฉพาะถิ่ น อาจไม ส ามารถอยู ร อดได ใ นอนาคต
(Ohlemuller et al., 2008; Dirnbock et al., 2011)
ทั้งสิ่ง มีชีวิ ตที่พบบอยหรือ ชนิดพั นธุรุ กรานอาจมีการ
ขยายขอบเขตการกระจายกวางขึ้น (Thomas, 2010)
ผลกระทบตอเนื่องอาจทําใหการทํางานของระบบนิเวศ
และนิเวศบริการตาง ๆ (ecosystem services) ลด
ประสิทธิภาพลงและสงผลกระทบตอความเปนอยูของ
มนุษยในที่สุด (Schneiders et al., 2012)
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อยางไรก็ตามการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ตอบสนองของผี เ สื้ อ ต อ อุ ณ หภู มิ เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ
การศึกษาในชวงอุณหภูมิที่ละเอียดมากขึ้น และศึกษา
ในผีเสื้อชนิด อื่น ๆ จะชว ยใหการประเมินผลกระทบ
ของภาวะโลกรอนตอความหลากหลายทางชีวภาพใน
เขตรอนไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สรุปผลการวิจัย
อุณหภูมิมีผลตอการตอบสนองของผีเสื้อแพน
ซี ทั้ ง 3 ชนิ ด โดยอุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น เกิ น 30 °C จะลด
อัตราการอยูรอดและอัตราการเจริญ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
เกิน 40 °C ผีเสื้อแพนซีทุกชนิดไมสามารถมีชีวิตอยูได
การเปลี่ ย นแปลงของน้ํ า หนั ก แห ง ความยาวลํ า ตั ว
ความกวางอก และความกวางทองเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ของผีเสื้อทั้ง 3 ชนิดและแตละชวงอุณหภู มิเปนไปใน
ทิ ศ ทางที่ แ ตกต า งกั น ผี เ สื้ อ แพนซี ต าลไหม มี ค วาม
ทนทานตออุณหภูมิที่สูงขึ้นไมถึง 35 °C และมีน้ําหนัก
แหงลดลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง จึงเปนผีเสื้อที่มีแนวโนม
จะสูญพันธุภายใตภาวะโลกรอนสูงกวา ดังนั้นจึงควร
ไดรับลําดับความสําคัญในการอนุรักษในระดับชนิดที่สูง
กวาผีเสื้อแพนซีมยุรา และผีเสื้อแพนซีสีตาล
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