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บทคัดยอ 
 
 ผลลัพธของการประเมินความหลากหลายอยางรวดเรว็ควรมีความใกลเคียงกับขอมูลการ
สํารวจสิ่งมีชีวติที่เคยมีการสาํรวจมากอนอยางมนีัยสําคัญ โดยการประเมินความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางรวดเรว็นั้น สามารถประมาณไดหลายวิธีเชน 1) การลดจํานวนความถี่ในการเกบ็
ตัวอยางหรือใชเวลาเก็บตวัอยางลดลง (sampling surrogacy) 2) ละเวนการจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต
ถึงระดับชนิดแตใชระดับทีสู่งกวาเชนสกลุหรือวงศ (species surrogacy) 3) ใชตัวแทนกลุมส่ิงมีชีวิต
กลุมใดกลุมหนึ่ง    เพื่อประเมินความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด (taxon focusing)  
 การวิจยัในครัง้นี้ใชเวลาเก็บตัวอยางแมงมมุอยางรวดเรว็ 3 คร้ังอยางรอบคอบ โดยแตละ
คร้ังใชเวลา 3 วันในพื้นที่ปาดิบเขาของอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทไดแมงมุมทั้งส้ิน 87, 64 และ 
72 ชนิด จาก RBA1, RBA2 และ RBA3 ตามลําดับ 1) sampling surrogacy ไดเปรยีบเทียบกับขอมูล
การเก็บตวัอยางตลอดทั้งปของแมงมุมของดอยดนิทนนทที่เคยมีมา โดยใช ANOVA และโปรแกรม 
PC-Ord พบวาขอมูลทั้งจํานวนตวัและจํานวนชนิดของแมงมุมในพื้นที่ปาดิบเขา (EF) มีความ
คลายกันกับ RBA1 และ RBA3 แตคอนขางแตกตางกับ RBA2 เนื่องจากผลของฤดูกาล 2) species 
surrogacy ไดใชจํานวนวงศและสกุลของแมงมุมในการทํานายจํานวนชนิดแมงมุม พบวาการใช
จํานวนสกุลไดผลดีกวาการใชจํานวนวงศในการทํานายความหลากหลายของแมงมมุในพื้นที ่ 3) 
taxon-focusing พบวาการใชจํานวนชนิดของแมงมุมวงศ Salticidae และ Theridiidae เปนตัวแทน
สามารถทํานายความหลากหลายของแมงมมุในพื้นทีไ่ดดทีี่สุด  
 การวิจยัในครัง้นี้ไดใชการเกบ็ตัวอยางเชน การรอนหนาดิน, การใชสวิง, การตีและเขยา
ตนไมและการใชกับดกัหลุมพราง เพื่อใหครอบคลุมที่อยูอาศัยของแมงมุมใหมากทีสุ่ด พบวาการใช
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กับดักหลุมพราง เก็บแมงมุมไดนอยที่สุดเมือ่เทียบกับวิธีอ่ืนคือ 4-13 ชนิด แตแมงมุมทีไ่ดสวนใหญ
มากกวารอยละ 90 เปนตวัเต็มวัย สวนวิธีการรอนหนาดินเปนวิธีที่ไดจํานวนตวัและจํานวนชนิด 
แมงมุมมากทีสุ่ดถึง 35-36 ชนิด เมื่อทดสอบวิธีการทั้งหมดโดยใชโปรแกรม PC-Ord พบวาวิธีการ
รอนหนาดนิและการใชกับดกัหลุมพรางมคีวามคลายกันมากกวารอยละ 75 ขณะทีว่ธีิการใชสวิงและ
การตีและเขยาตนไมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั สวนวิธีการคนหาใหผลเชนเดียวกับการ
รอนหนาดนิ การใชกับดกัหลุมพราง การใชสวิงและการตีและเขยาตนแตมีความคลายคลึงนอยกวา
รอยละ 50 
 การประมาณจาํนวนชนิดของแมงมุมในพืน้ที่ทั้งหมดดวยขอมูลที่ไดจากการเก็บตวัอยาง 
โดยใชสูตรคํานวณทั้งหมด 6 คาคือ ACE, ICE, Bootstrap, Chao1, Chao2, Jackknife1 และ 
Jackknife2 พบวาคา ICE ใน RBA1 และ Chao2 ใน RBA2 เขา asymptotic และใหคาประมาณที่มาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคาที่เก็บไดจริงจงึได percent inventory completeness รอยละ 74.41 และ 
50.98 ของ RBA1 และ RBA2 ตามลําดับ สวน RBA3 ไมมีคาใดเขา asymptotic ขอมูลทั้งหมดทีไ่ด
พบวา ICE เปนคาประมาณที่ดีที่สุดของพื้นที่และตองเก็บขอมูลเพิ่มมากกวานี้ ถาหากจะนําวิธีการ
วิจัยนี้มาใชจริง เนื่องจากการเกิด under-sampling ซ่ึงเปนผลมาจาก Phenological, Methodological 
และ Spatial (habitat) edge effects 
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ABSTRACT 
 

A number of rapid biodiversity assessment (RBA) approaches have been proposed to 
overcome many of the difficulties associated with large-scale invertebrate surveys. The RBA 
approaches demonstrated in the present study were: (1) restricted sampling in place of intensive 
sampling (sampling surrogacy); (2) the use of higher taxonomic levels than species (species 
surrogacy); and (3) the use of surrogate taxa in place of all taxa (taxon-focusing).  

This study compared a rapid (3 days) and intense inventory of spiders from evergreen hill 
forests of Doi Inthanon National Park, northern Thailand, comprising 87, 64, and 72 spiders 
species (from three attempts: RBA 1, RBA 2 and RBA 3, respectively) to a previous, much more 
thorough survey of one year duration from the same site that comprised of 88 species. Efficiency 
of RBA (sampling surrogacy approach) was tested by implementing the PC-Ord program and 
ANOVA, revealing two groups: abundance and richness of the spiders in evergreen forest were 
similar those obtained by RBA 1 and RBA 3 but clearly differed from RBA 2. The comparison 
indicated a seasonal effect on RBA 2. For higher taxa surrogacy approach, both family and genus 
richness were here tested in their ability to predict the number of spider species independently of 
sampling effort. Genus richness was considered a good surrogate of species richness, the same not 
happening with families. For surrogate taxa (taxon-focusing) approach, a two-family indicator 
group –Salticidae and Theridiidae– was found to be a good surrogate of species richness.  
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The study used a quantitative and 4 semi-quantitative collecting methods (sweeping, 
visual search, beating, pitfall trapping and leaf litter sampling) to access as many different habitats 
as possible. Pitfall traps (4-13 species), though with an effort not comparable to other methods, 
were the most efficient in capturing mature specimens (> 90%), although the larger abundance 
and richness were obtained with leaf litter sampling (35-46 species). Comparisons of collecting 
methods implementing the PC-Ord program produced 5 groups. These five groups have the 
correlation with natural history of the spiders collected. Pitfall traps and soil samples provided 
more than 75% similarity while sweeping and beating were strongly correlated and there was no 
significant difference between these two methods. Visual search can be grouped with pitfall traps 
and soil samples or sweeping and beating but shared less than 50% similarity.  

To estimate total number of species occurring in the area the data were analyzed with 6 
species richness estimators: ACE, ICE, bootstrap, Chao1, Chao2, first-order jackknife and second-
order jackknife. Sobs calculate with ICE and Chao2 estimators generated percent inventory 
completeness that clustered within a reasonable range, 74.41 % for RBA1 and 50.98 % for RBA2 
whereas no estimator reached asymptote for RBA 3. ICE estimator performed better than the 
other estimators. The failure of the observed species accumulation curve to level off for the RBAs 
data sets suggested that more sampling would be needed to determine the number of species 
present. The result suggests that the difference in species richness found was artifactual (due to 
phenology, method and spatial edge effects) as well as under-sampling bias. 
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