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บทคัดยอ
ภาวะโลกรอนทําใหสภาพอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงข้ึน ซึ่งมีอิทธิพลตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต

ตาง ๆ โดยเฉพาะสัตวเลือดเย็น ซึ่งสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพท่ีลดลง และการทํางานท่ีผิดปกติในระบบ
นิเวศ  งานวิจัยน้ีสนใจศึกษาการตอบสนองตอสภาวะอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนของผีเสื้อแพนซี 3 ชนิด ไดแก ผีเสื้อแพนซี
มยุรา (Junonia almana), ผีเสื้อแพนซีตาลไหม (J. iphita) และผีเสื้อแพนซีสีตาล (J. lemonias) การทดลองทํา
โดยเลี้ยงผีเสื้อท่ีอุณหภูมิ 25, 30, 35 และ 40 °C เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการอยูรอด ระยะเวลาในการเจริญ นํ้าหนัก
และขนาดของผีเสื้อ อัตราการอยูรอดของผีเสื้อแพนซีท้ังสามชนิดลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน และท่ีอุณหภูมิ 40 °C
ผีเสื้อทุกชนิดไมสามารถอยูรอดได ระยะเวลาในการเจริญของผีเสื้อทุกชนิดท่ีแตละอุณหภูมิแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (Tukey’s HSD test, p < 0.0001) และใชเวลานอยท่ีสุดท่ี 30 °C ท่ีอุณหภูมิจาก 25 ถึง 30 °C รูปแบบ
การตอบสนองของผีเสื้อท้ัง 3 ชนิดไมตางกัน ยกเวนนํ้าหนักแหงท่ีเพ่ิมข้ึนของผีเสื้อแพนซีสีตาล ผีเสื้อแพนซีตาล
ไหมมีขอบเขตความทนทานตออุณหภูมิไดต่ําท่ีสุดคือ 30 °C ดังน้ันความเสี่ยงตอการสูญพันธุภายใตภาวะโลกรอน
ของผีเสื้อแพนซีตาลไหมจึงสูงกวาผีเสื้อชนิดอ่ืนท่ีศึกษา การตอบสนองตออุณหภูมิท่ีสูงข้ึนท่ีตางกันของผีเสื้อชนิด
ตาง ๆ ในสกุลเดียวกันแสดงใหเห็นวามีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีตองศึกษาขอมูลเหลาน้ีในผีเสื้อ และสัตวกลุม
อ่ืน ๆ เพ่ือใหมีขอมูลเพียงพอตอการวางแผนบริหารจัดการและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพภายใตภาวะ
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
ภาวะโลกรอนสรางผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต

ตาง ๆ จากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีสูงข้ึนในปจจุบัน
สิ่งมีชีวิต อาจตอบสนองตอสภาวะท่ีเปลี่ยนไปในหลาย
รู ป แบ บ  เ ช น  ก า ร เ ป ลี่ ย นแ ปล งขอบ เ ขตก า ร
แพรกระจาย การเปลี่ยนแปลงสัดสวนเพศในประชากร
อัตราการอยูรอดลดลง และการสูญพันธุ (McCarty,
2001 ) ผลกระทบดั งกล า วล วน ทํ า ให เ กิ ดกา ร
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิด
ความเสียหายกับระบบนิเวศท้ังดานโครงสรางและการ
ทํางาน (Hooper et al., 2005)

การทํานายผลกระทบของอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน
แสดงใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตตาง ๆ โดยเฉพาะสัตวเลือดเย็น
ในเขตรอนจะไดรับอิทธิพลจากปรากฏการณดังกลาว
มาก (Dillon et al., 2010) เน่ืองจากเมแทบอลิซึมมี
ความสัมพันธกับอุณหภูมิอยางใกลชิด สัตวในเขตรอน
จะไดรับผลกระทบจากอุณหภูมิ ท่ีสู ง ข้ึนแม เ พียง
เล็กนอยเน่ืองจากสัตวในเขตรอนมักอยู ในภาวะท่ี
ใกลเคียงกับภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูแลว (Deutsch et
al., 2008) การตอบสนองของผีเสื้ออาจเกิดไดท้ังการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการกระจาย การลดขนาด
ประชากร หรือแมแตสูญพันธุ (Franco et al., 2006;
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Thomas et al., 2006; Poyry et al., 2009;
Thomas, 2010)

ผีเสื้อจัดเปนตัวช้ีวัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีดี เน่ืองจากมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ การใชพ้ืนท่ี และมลพิษ (Brereton et al.,
2011) สามารถสังเกตไดงายในภาคสนาม ท้ังยังสัมพันธ
กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบางกลุม (Feest et
al., 2011)

การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในเขตรอนเกิดข้ึน
คอนขางสูงและเร็ว (Dillon et al., 2010) แต
การศึกษาผลกระทบของภาวะโลกรอนตอผีเสื้อและ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในเขตรอนยังคงมีนอยแตกตางจาก
การศึกษาในเขตอบอุน และเขตหนาวซึ่งมีรายงานการ
วิจัยเปนจํานวนมาก การประเมินผลกระทบของภาวะ
โลกรอนตอความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยจึงยังคงตองการขอมูลเก่ียวกับการตอบสนองตอ
อุณหภูมิของสิ่งมีชีวิตในเขตรอนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะใน
ปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมของอุณหภูมิสูงข้ึนอยาง
รวดเร็ว ในป พ.ศ. 2557 อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังประเทศ
ตลอดปสูงกวาคาปกติ (คาเฉลี่ยในคาบป 2524-2553
ประมาณ 27 °C) ถึง 0.4 °C และสูงกวาอุณหภูมิเฉลี่ย
ในป 2556 ถึง 0.1 °C (ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา, 2558)

ผีเสื้อแพนซีสกุล Junonia เปนผีเสื้อท่ีพบได
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย (จารุจินต และเกรียงไกร,
2544) สวนใหญเปนผีเสื้อท่ีพบไดงาย (common
species) ยกเวนผีเสื้อแพนซีตาลไหม และแพนซีฟาท่ี
พบไดไมบอย (uncommon species) (Ek-Amnuay,
2012) จากการศึกษาของ Klorvuttimontara (2010)
ผีเสื้อแตละชนิดในสกุลน้ีถูกทํานายวาตอบสนองตอ
ภูมิอากาศในทิศทางท่ีแตกตางกันโดยอาจเพ่ิมขอบเขต
การกระจายไดถึงรอยละ 17 ของพ้ืนท่ีปจจุบัน และ

อาจลดลงถึงรอยละ 52 จากผลกระทบของภาวะโลก
รอนท่ีประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงข้ึนจากป 2000
ถึง 3.7 °C ในชวงปลายศตวรรษ ผีเสื้อในสกุลน้ีจึงถูก
เลือกเปนจุดเริ่มตนการศึกษาผลภาวะโลกรอนตอผีเสื้อ
ของประเทศไทย

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพ่ือศึกษาผล
ของอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนตออัตราการอยูรอด 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 สูง 2 เมตร ภายในเรือน
เพาะชําของภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  ผีเสื้อแตละชนิดเลี้ยงแยกกรง ภายในกรง
มีพืชใหนํ้าหวานสําหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย และตนตอยติ่ง
เพ่ือใหแมผีเสื้อวางไข

ทําการตรวจและเก็บไขผีเสื้อทุกวัน นําไขท่ี
เก็บไดมาฟกในหองปฏิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไขจะถูกนําใส
กลองพลาสติกท่ีรองพ้ืนกลองดวยวัสดุรองพ้ืนท่ีช้ืน 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 ง ท่ี 30 °C ซึ่ ง เ ป นค า เ ฉลี่ ย ของ อุณหภู มิ ใน
หองปฏิบัติการ (±1°C) และท่ีอุณหภูมิอ่ืน ๆ ท่ีต่ํากวา
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และสูงกวาเปนชวงอุณหภูมิ 5 °C ไดแกท่ี 25, 35 และ
40 °C ทําการเลี้ยงในตูควบคุมอุณหภูมิ

การ เลี้ ย งจะให ใบต อยติ่ งอย า ง เ กินพอ
ตลอดเวลาเพ่ือปองกันความผิดปกติจากภาวะขาด
อาหารและทําใหหนอนผีเสื้อเขาดักแดกอนเวลา บันทึก
ขอมูลการเจริญของหนอนผีเสื้อทุกวันจนผีเสื้อพัฒนา
เปนตัวเต็มวัย

ขอมูลท่ีบันทึกไดแก ขนาดและนํ้าหนักของ
ผีเสื้อตัวเต็มวัย ขนาดของผีเสื้อท่ีพิจารณา ไดแก ความ
ยาวลําตัว (ความยาวสุดของชวงอกและทอง) ความ
กวางอก (ความกวางสุดของชวงอก) ความกวางทอง
(ความกวางสุดของชวงทอง) ลักษณะท้ังสามถูกเลือก
เน่ืองจากเปนองคประกอบท่ีแสดงบทบาทสําคัญในการ
ดํารงชีวิต โดยเฉพาะชวงอกท่ีมีบทบาทตอการบิน และ
ชวงทองท่ีสะสมไขมันเพ่ือการบิน และการสรางไข สวน
นํ้าหนักของผีเสื้อเลือกใชนํ้าหนักแหงเน่ืองจากสามารถ
แสดงมวลชีวภาพของผีเสื้อไดชัดเจนกวานํ้าหนักสด
นํ้าหนักแหงของผีเสื้อทําการช่ังนํ้าหนักของผีเสื้อดวย
เครื่องช่ังดิจิตอลความละเอียด 0.01 มิลลิกรัม (Precisa
รุน 40SM-200A) ภายหลังการอบดวยเตาอบลมรอนท่ี
60 °C เปนเวลา 4 วัน และเก็บในภาชนะทําแหง
(desiccator) จนตัวอยางเย็น
การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหผลของอุณหภูมิตอลักษณะ
ตาง ๆ ของผีเสื้อทําโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) ท่ีระดับความเช่ือมั่น
p = 0.05 หากลักษณะของผีเสื้อแตละชวงอุณหภูมิ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญจะเปรียบเทียบผลของ
อุณหภูมิตอผีเสื้อแตละชนิดระหวางแตละอุณหภูมิโดย
ใช Tukey’s HSD test และใชการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนเพ่ือทํานายแนวโนมของการตอบสนอง

ของผีเสื้อตออุณหภูมิท่ีสูงข้ึน การวิเคราะหทําโดยใช
โปรแกรม R 3.1.0

ผลการวิจัย
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนมีผลตออัตราการอยูรอด

ระยะเวลาท่ีใชในการเจริญ และลักษณะตาง ๆ ของ
ผีเสื้อแพนซีท้ังสามชนิด ท่ีอุณหภูมิ 30 °C เปนอุณหภูมิ
ท่ีผีเสื้อท้ัง 3 ชนิดมีอัตราอยูรอดจนเปนตัวเต็มวัยไดสูง
ท่ีสุด เมื่ออุณหภูมิสูงกวา 30 °C ผีเสื้อจะมีอัตราการอยู
รอดลดลง โดยเฉพาะหนอนของผีเสื้อแพนซีตาลไหม
ตายหมดท่ีอุณหภูมิ 35 °C และเมื่ออุณหภูมิสูงถึง
40 °C ไมมีหนอนผีเสื้อชนิดใดท่ีมีชี วิตอยู ถึงวัย 3
(ตารางท่ี 1, รูปท่ี 1)

ตารางท่ี 1 อัตราการอยู ร อดของผี เ สื้ อแพนซี
(รอยละ) จนเปนตัว เต็ม วัยภายใต
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
หนอนผีเสื้อท่ีเลี้ยงในอุณหภูมิท่ีแตกตางกันใช

ระยะเวลาในการเจริญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทุก
ชนิด โดยคาระดับนัยสําคัญสําหรับผีเสื้อแพนซีมยุรา
และ แพนซีสีตาลโดย One way ANOVA เทากับ
<2×10-16, และ <2×10-16 ตามลําดับ สวนผีเสื้อแพนซี
ตาลไหม (ท่ี 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) โดยอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําใหเวลาท่ีใชในการเจริญ
ของหนอนผีเสื้อมีแนวโนมลดลง (ตารางท่ี 2) จนถึงท่ี
อุณหภูมิ 30 °C หนอนผีเสื้อใชระยะเวลาในการเจริญ
นอยท่ีสุด ท่ีอุณหภูมิสูงกวา 30 °C จะสงผลใหหนอน
ผีเสื้อใชเวลานานข้ึน (ตารางท่ี 3)
ผลของอุณหภูมิตอน้ําหนัก

นํ้าหนักแหงของผีเสื้อแพนซีท้ังสามชนิดท่ี
เติบโตภายใต อุณหภูมิตาง ๆ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท้ังผีเสื้อแพนซีมยุรา และ แพนซีสีตาล (One
way ANOVA) โดยคาระดับนัยสําคัญสําหรับผีเสื้อ
แพนซีมยุรา และ แพนซีสีตาลเทากับ 0.0298 และ
0.00208 ตามลําดับ สวนผีเสื้อแพนซีตาลไหม (ท่ี 25
และ 30 °C) มีความแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ
(Tukey’s HSD test, p = 0.00149) และเมื่อ
เปรียบเทียบแตละคูชวงอุณหภูมิดวย Tukey’s HSD
test พบวานํ้าหนักแหงของผี เสื้อสวนใหญมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Tukey’s HSD test,
p < 0.05) มีเพียงแพนซีมยุรา (25 และ 30 °C) และ
แพนซีสีตาล (25 และ 35 °C) ท่ีนํ้าหนักแหงไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ตารางท่ี 3) แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักแหงจากอิทธิพลของอุณหภูมิ
ตอผี เสื้อแพนซีมยุรา และผี เสื้อแพนซีสีตาลไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ สวนผีเสื้อแพนซีตาล
ไหมมีนํ้าหนักแหงลดลงอยางมีนัยสําคัญ (ตารางท่ี 4)
ผลของอุณหภูมิตอลักษณะทางกายภาพ

ความยาวลําตัวของผีเสื้อท่ีเจริญเติบโตภายใต
อุณหภูมิตาง ๆ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญใน
ผีเสื้อแพนซีมยุรา และผีเสื้อแพนซีสีตาล (One way
ANOVA, p > 0.05) (ตารางท่ี 5) และอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน
ไมมีความสัมพันธกับความยาวลําตัว (Tukey’s HSD
test, p > 0.05) สวนผีเสื้อแพนซีตาลไหมอุณหภูมิ 30
°C ทําใหความยาวลําตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับอุณหภูมิ 25 °C (Tukey’s HSD test,
p = 0.0001704, ตารางท่ี 5)

ก ข ค
รูปท่ี 1 ผลของอุณหภูมิตออัตราการอยูรอดของผีเสื้อแพนซีมยุรา (ก) แพนซีตาลไหม (ข) และ แพนซีสีตาล (ค)
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ตารางท่ี 2 ระยะเวลาเฉลี่ย (Mean ± SD) ในการเจริญจนสมบูรณของผีเสื้อแพนซีชนิดตาง ๆ ตออุณหภูมิท่ี
สูงข้ึน (คาในตารางแสดงหนวยเปนวัน) ระดับความเช่ือมั่นแสดงดวยเครื่องหมาย *  * คือ 0.05 **
คือ 0.01 *** คือ 0.001

ชนิดผีเสื้อ
อุณหภูมิ (°C)

สมการถดถอย
25 30 35

แพนซีมยุรา 27.3±2.00 19.4±1.53 21.6±1.67
y = 48.9253 - 0.9135X

(p = 5.75×10-9***)

แพนซีตาลไหม 33.4±2.00 22.6±1.81 N/A
y = 73.5000 - 1.6050X

(p = 1.747×10-9***)

แพนซีสีตาล 26.8±1.60 18.1±1.19 20.2±2.29
y = 45.1935 - 0.8072X

(p = 5×10-10***)

ตารางท่ี 3 คานัยสําคัญจากการเปรียบเทียบตัวแปรตาง ๆ ระหวางอุณหภูมิโดยวิธี Tukey’s HSD test
คาระดับความเช่ือมั่นแสดงดวยเครื่องหมาย *  * คือ 0.05 ** คือ 0.01 *** คือ 0.001

ชนิดผีเสื้อ อุณหภูมิ (°C) เวลาในการเจรญิ นํ้าหนักแหง ความยาวลาํตัว ความกวางอก ความกวางทอง

แพนซีมยุรา

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

แพนซีตาลไหม

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

แพนซีสีตาล

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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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยนํ้าหนักแหง (Mean ± SD) ของผีเสื้อแพนซีชนิดตาง ๆ ตออุณหภูมิท่ีสูงข้ึน (หนวยเปน
มิลลิกรัม) ระดับความเช่ือมั่นแสดงดวยเครื่องหมาย *  * คือ 0.05 ** คือ 0.01 *** คือ 0.001

ชนิดผีเสื้อ
อุณหภูมิ (°C)

สมการถดถอย
25 30 35

แพนซีมยุรา 172.47±34.08 154.47±26.10 134.06±2.38
y = 0.0995706 - 0.0012023X

(p = 0.05352)

แพนซีตาลไหม 179.04±32.37 128.36±28.44 N/A
y = 0.1534250 - 0.0033820X

(p = 0.001496**)

แพนซีสีตาล 162.44±30.01 170.69±34.46 185.6±17.74
y = 0.0520377 + 0.0002856X

(p = 0.5476)

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนไมสงผลตอความกวางอกของ
ผีเสื้อแพนซีมยุรา (One way ANOVA, p > 0.05)
และของผีเสื้อแพนซีตาลไหม (Tukey’s HSD test,
p > 0.05) แตความกวางอกของผีเสื้อแพนซีสีตาลท่ี
อุณหภูมิตาง ๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (One
way ANOVA, p = 7.9×10-7) ความกวางอกของผีเสื้อ
แพนซีสีตาลท่ีเลี้ยงในอุณหภูมิ 30 °C นอยกวา ท่ี
อุณหภูมิอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ (Tukey’s HSD test,
p < 0.001) และความกวางอกไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน (ตารางท่ี 5)

อุณหภูมิมีอิทธิพลตอความกวางทองอยางมี
นัยสําคัญในผีเสื้อแพนซีมยุรา (One way ANOVA,
p = 0.0488) และแพนซีตาลไหม (25-30 °C)
(Tukey’s HSD test, p = 0.00019) ผีเสื้อแพนซีมยุรา
ท่ีเลี้ยงท่ี 35 °C จะมีความกวางทองนอยกวาท่ีอุณหภูมิ
25 °C อยางมีนัยสําคัญ (Tukey’s HSD test,
p = 0.039) รูปท่ี 2 และความกวางทองมีแนวโนมท่ี
ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (ตารางท่ี 5)
ในผีเสื้อแพนซีสีตาลอุณหภูมิไมมีผลตอความกวางทอง
(One way ANOVA, p > 0.05)

รูปท่ี 2 ผลของอุณหภูมิตอความยาวลําตัว (ซาย), ความกวางอก (กลาง) และ ความกวางทอง (ขวา) ของผีเสื้อ
แพนซี
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ตารางท่ี 5 ความยาวลําตัว ความกวางอก ความกวางทองของผีเสื้อตาง ๆ ตออุณหภูมิท่ีสูงข้ึน คาระดับความ
เช่ือมั่นแสดงดวยเครื่องหมาย *  * คือ 0.05 ** คือ 0.01 *** คือ 0.001

ลักษณะ ชนิดผีเสื้อ
อุณหภูมิ (°C)

สมการถดถอย
25 30 35

ความยาว
ลําตัว (มม.)

แพนซีมยุรา 20.90±1.51 20.46±1.95 20.53±0.43
y = 22.20481 - 0.05450X

(p = 0.4658)

แพนซีตาลไหม 22.18±1.23 19.28±2.00 N/A
y = 30.39125 - 0.30717X

(p = 0.0001704***)

แพนซีสีตาล 21.31±1.00 20.73±1.01 21.18±0.71
y = 21.94511 - 0.03109X

(p = 0.3727)

ความกวางอก
(มม.)

แพนซีมยุรา 3.51±0.22 3.58±0.27 3.35±0.17
y = 3.669789-0.005221X

(p = 0.6392)

แพนซีตาลไหม 3.53±0.31 2.77±0.35 N/A
y = 4.04625 - 0.02052X

(p = 0.3371)

แพนซีสีตาล 3.63±0.17 3.20±0.27 3.62±0.71
y = 3.81146 - 0.01288X

(p = 0.2956)

ความกวาง
ทอง (มม.)

แพนซีมยุรา 2.84±0.37 2.76±0.57 2.24±0.36
y = 4.00117 - 0.04442X

(p = 0.04381*)

แพนซีตาลไหม 2.88±0.38 2.25± 0.43 N/A
y = 5.35125 -0.09887X

(p = 0.0001966***)

แพนซีสีตาล 3.64±0.26 2.54±0.29 2.57±0.27
y = 2.840537 -0.008811X

(p = 0.3634)

วิจารณผลการวิจัย
อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเจริญ

อัตราการอยูรอด และลักษณะทางกายภาพของผีเสื้อ
แพนซีท้ังสามชนิด เน่ืองจากระบบการทํางานตาง ๆ
ภายในรางกายของผีเสื้อ และอัตราเมแทบอลิซึมของ
ผีเสื้อใชพลังงานจากอุณหภูมิภายนอกเปนฐานเหมือน
สัตวเลือดเย็นอ่ืน ๆ

การตอบสนองของผีเสื้อแพนซีท้ังสามชนิดตอ
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนมีรูปแบบท่ีคลายและแตกตางกันใน
ระดับของการตอบสนอง อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเปนปจจัยท่ี
ทําใหอัตราการอยูรอด (รูปท่ี 1) และเวลาท่ีใชในการ
เจริญลดลง คลายกับผี เสื้อหนอนกาฝาก (Delias

nigrina) ท่ีมีระยะเวลาการพัฒนาลดลงถึง 23 วัน เมื่อ
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจาก 19 °C เปน 27 °C (Braby and
Lyonns, 2003) เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวาจุดท่ีเหมาะสม
อัตราการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตสวนใหญจะลดลงอยาง
รวดเร็ว (Brown and Sibly, 2012) ในการทดลอง
ผีเสื้อแพนซีทุกชนิดตายหมดในชวงอุณหภูมิ 40 °C ซึ่ง
เปนอุณหภูมิสูงสุดท่ีสิ่งมีชีวิตสวนใหญมีชีวิตอยูรอดได
(Dillon et al., 2010; Brown and Sibly, 2012) ใน
ผีเสื้อแพนซีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการอยูรอดอาจอยู
ในชวง 30 °C เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงกวา 30 °C มีผล
ทําใหผีเสื้อเริ่มใชเวลาในการเจริญนานข้ึนและอัตราการ
อยูรอดลดลงอยางรวดเร็ว ผลดังกลาวอาจเกิดจาก
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อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนอาจรบกวนระบบการทํางานในรางกาย
ของผีเสื้อซึ่งสัมพันธกับยีนจํานวนมากท่ีเก่ียวของกับ
การใชพลังงาน (energy metabolism) ท่ีทํางาน
ตางกันตามอุณหภูมิ (O'Neil et al., 2014) อุณหภูมิท่ี
สูงข้ึนอาจทําใหการสะสมอาหารและสรางมวลชีวภาพ
ในรางกายนอยลงดังท่ีเกิดกับในผีเสื้อแพนซีมยุรา และ
แพนซีตาลไหม (ตารางท่ี 4) ซึ่งมีแนวโนมท่ีทําใหผีเสื้อมี
ไขมันสะสมนอยลง ปริมาณไขมันท่ีลดลงจะสงผลให
การทํากิจกรรมตาง ๆ ของผีเสื้อ เชน การเก้ียวพาราสี
ความทนทาน และ ระยะเวลาในการบินลดลง (Kehl
et al., 2015) ในทางตรงขามผีเสื้อแพนซีสีตาลกลับมี
นํ้าหนักแหงเพ่ิมข้ึนอาจเปนผลจากความผันแปรภายใน
ประชากร หนอนผีเสื้อท่ีรอดชีวิตจนเปนตัวเต็มวัยอาจ
เปนกลุมท่ีสามารถทนทานตออุณหภูมิสูงและสามารถ
เติบโตไดดีซึ่งพบในสัดสวนท่ีรอดชีวิตคอนขางนอย
อุณหภูมิ ท่ีสูง ข้ึนยังทําใหชวงชีวิตของผี เสื้อสั้นลง
เชนเดียวกับผีเสื้อชนิดอ่ืนๆ (Karlsson and Wiklund,
2005; Geister et al., 2008; Franke and Fischer,
2013) ผลกระทบเหลาน้ีอาจสงผลในทางลบตอการ
ดํารงอยูของผีเสื้อแพนซีและผีเสื้อชนิดอ่ืน ๆ ของ
ประเทศไทยได

ลักษณะทางกายภาพ (ขนาดและนํ้าหนัก)
ของผี เสื้อ ท่ีทดลองสวนใหญมีแนวโนมลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงข้ึน  ในอนาคตภายใตภาวะโลกรอนการ
ดํ า ร งอยู และการ ทํ า งาน เ ชิ ง นิ เ วศ ( ecological
function) ของผีเสื้อในสกุลน้ีอาจลดลง ในแพนซีมยุรา
และแพนซีตาลไหมมีชวงทองท่ีเล็กลงอาจทําใหปริมาณ
ไขมันสะสมไดนอยลงและมีผลตอกิจกรรมตาง ๆ
เชนกัน ในขณะท่ีผี เสื้อแพนซีสีตาลนาจะไดรับ
ผลกระทบนอยกวาเน่ืองจากท้ังชวงอกและชวงทองมี
การเปลี่ยนแปลงท่ีไมชัดเจน

จากผลการทดลองผี เสื้อแตละชนิดตอบสนองตอ
อุณหภูมิในระดับท่ีแตกตางกัน ผีเสื้อแพนซีตาลไหมซึ่ง
จัดเปนผีเสื้อท่ีพบไมบอยสามารถทนทานตออุณหภูมิสูง
ไดนอยท่ีสุด และเปนผีเสื้อท่ีมีแนวโนมการสูญพันธุสูง
เน่ืองจากการทํานายของแบบจําลองการกระจาย
คาดหมายวาพ้ืนท่ีการกระจายอาจลดลงมากกวารอย
ละ 50 ภายใตภาวะโลกรอนในอีก 50 ปขางหนา
(Klorvuttimontara, 2010) ผีเสื้อแพนซีมยุราและ
แพนซีสีตาลเปนผีเสื้อท่ีพบบอย และแบบจําลองทํานาย
วามีความสัมพันธกับภูมิอากาศนอยมากแตก็ไดรับผล
โดยมีอัตราการอยูรอดลดลงเชนกัน ซึ่งคลายกับผล
การศึกษาโดย Stefanescu et al. (2011) ท่ีพบวา
แนวโนมการลดลงของประชากรผีเสื้อท่ีพบไมบอยและ
มีความเฉพาะตอถ่ินท่ีอยูและภูมิอากาศเกิดสูงกวาผีเสื้อ
ท่ีพบไดบอย ในอนาคตสัดสวนของผีเสื้อชนิดตาง ๆ ใน
ประเทศไทยอาจเปลี่ยนแปลงโดยชนิดท่ีมีความเฉพาะ
ตอถ่ินท่ีอยูอาจพบไดนอยลง

การดํารงอยู ของสิ่ งมี ชี วิตตาง ๆ ท่ีอาจ
เปลี่ยนไปภายใตภาวะโลกรอนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยในอนาคต สิ่งมีชีวิตท่ีมีความจําเพาะตอ
สภาวะแวดลอมในปจจุ บัน โดยเฉพาะสิ่ งมี ชี วิต
เฉพาะ ถ่ิน อาจไมสามารถอยู รอดได ในอนาคต
(Ohlemuller et al., 2008; Dirnbock et al., 2011)
ท้ังสิ่งมีชีวิตท่ีพบบอยหรือชนิดพันธุรุกรานอาจมีการ
ขยายขอบเขตการกระจายกวางข้ึน (Thomas, 2010)
ผลกระทบตอเน่ืองอาจทําใหการทํางานของระบบนิเวศ
และนิเวศบริการตาง ๆ (ecosystem services) ลด
ประสิทธิภาพลงและสงผลกระทบตอความเปนอยูของ
มนุษยในท่ีสุด (Schneiders et al., 2012)
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อยางไรก็ตามการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
ตอบสนองของผี เ สื้ อต อ อุณหภู มิ เ ป นสิ่ ง สํ าคัญ
การศึกษาในชวงอุณหภูมิท่ีละเอียดมากข้ึน และศึกษา
ในผีเสื้อชนิดอ่ืน ๆ จะชวยใหการประเมินผลกระทบ
ของภาวะโลกรอนตอความหลากหลายทางชีวภาพใน
เขตรอนไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

สรุปผลการวิจัย
อุณหภูมิมีผลตอการตอบสนองของผีเสื้อแพน

ซีท้ัง 3 ชนิด โดยอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเกิน 30 °C จะลด
อัตราการอยูรอดและอัตราการเจริญ เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน
เกิน 40 °C ผีเสื้อแพนซีทุกชนิดไมสามารถมีชีวิตอยูได
การเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักแหง ความยาวลําตัว
ความกวางอก และความกวางทองเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน
ของผีเสื้อท้ัง 3 ชนิดและแตละชวงอุณหภูมิเปนไปใน
ทิศทางท่ีแตกตางกัน ผีเสื้อแพนซีตาลไหมมีความ
ทนทานตออุณหภูมิท่ีสูงข้ึนไมถึง 35 °C และมีนํ้าหนัก
แหงลดลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง จึงเปนผีเสื้อท่ีมีแนวโนม
จะสูญพันธุภายใตภาวะโลกรอนสูงกวา  ดังน้ันจึงควร
ไดรับลําดับความสําคัญในการอนุรักษในระดับชนิดท่ีสูง
กวาผีเสื้อแพนซีมยุรา และผีเสื้อแพนซีสีตาล
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