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ความหลากชนิดของตั๊กแตนก่ิงไม้และตั๊กแตนใบไม้ ในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย 
Species Diversity of Stick Insect and Leaves Insect in Pha Ngam Forest Park,  

Loei Province 
 

กิตติ ตันเมืองปัก1* ปิยะพร อ๊ะนา2 อุมาภรณ์ ตลับเงิน2 และประยูร ชุ่มมาก3 
Kitti Tanmuangpak1* Piyaporn Ana2 Oumaporn Talabngoen2 and Prayoon Chummak2 

 
1*อาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
2นักศึกษา สาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

3นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ วนอุทยานผางาม 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้ ในวนอุทยานผางาม 
จังหวัดเลย ส ารวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยใช้ไฟฉายส่องและเก็บตัวอย่างโดยตรง 
เวลา 19.00-24.00 น. ตามเส้นทางที่ท าการวนอุทยานผางาม และจุดชมวิว ผลการศึกษาพบตั๊กแตนกิ่งไม้ ท้ังหมด 2 
วงศ์ 8 สกุล 8 ชนิด จ านวนรวม 120 ตัว ได้แก่ วงศ์ Dipharomeridae พบ 3 สกุล 3 ชนิด วงศ์ Phasmatidae พบ 
5 สกุล 5 ชนิด และตั๊กแตนกิ่งไม่ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ 1 ตัว พบตั๊กแตนใบไม้ วงศ์ Phyllidae 1 ชนิด จ านวน 1 
ตัว ได้แก่ ตั๊กแตนใบไม้เล็กล าพูน (Phyllium westwoodii) ดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 1.935 ค่าดัชนีการกระจาย
ตัวอย่างสม่ าเสมอเท่ากับ 0.840 ค่าดัชนีความเด่นเท่ากับ 0.175 พบว่าตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (Tirachoidea 
siamensis) มีความชุกชุมสัมพัทธม์ากที่สุด 26.717% ค่าความถี่ที่ปรากฏ พบว่าตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม (Ramulus 
siamensis) มีค่าความถี่ที่ปรากฏ 100% และทั้งสองพื้นที่มีค่าดัชนีความคล้ายคลึง เท่ากับ 0.75 
ค าส าคัญ: ตั๊กแตนกิ่งไม้ / ตั๊กแตนใบไม้ / ความหลากชนิด / วนอุทยานผางาม / จังหวัดเลย 
 

Abstract 
 The aim of this research was to investigate the stick insect and leaves insect diversity at 
Pha Ngam Forest Park, Loei Province, based on collections during November 2016–September 2017. 
Line transects were used for direct collection of stick insect and leaves insect by lamp from 7–12 
pm. The results showed that, totally of stick insect 120 specimens belonging to 8 genera 8 species, 
2 families including Family Dipharomeridae belonging to 3 genera 3 species and Family Phasmatidae 
belonging to 5 genera 5 species and only 1 unknown species. For leaves insect, 10 specimens of 
Phyllium westwoodii in Family Phyllidae was collected. The Shannon-Weiner´s index (H´) was 1.935, 
Evenness index (EH) was 0.840 and Dominance index was 0.175. Tirachoidea siamensis showed the 
high abundance of stick insect species as 26.717%. Ramulus siamensis showed the high frequency 
occurrence of stick insect species as 100% and both of study areas showed the Sorensen's similarity 
index as 0.75. 
Keywords: Stick Insect / Leaves Insect / Species Diversity / Pha Ngam Forest Park / Loei Province 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ตั๊กแตนใบไม้และตั๊ กแตนกิ่ ง ไม้  ( stick insect and leaves Insect) เป็นแมลงที่ จั ดอยู่ ในอันดับ 
Phasmatodea แมลงในอันดับนี้มีพฤติกรรมการพรางตัวที่ดีและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (วิชัย สรพงษ์ไพศาล 
และสมชาย ธนสินชยกุล, 2549, หน้า 19) ซึ่งมีท้ังการเลียนแบบให้คล้ายกับกิ่งไม้และใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตน
ใบไม้มีลักษณะรูปร่างท่ีน่าสนใจมากรวมทั้งมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศโดยเฉพาะในป่าเขตร้อน โดยเฉพาะตั๊กแตน
ใบไม้เล็กล าพูน (Phyllium westwoodii) ที่มีเขตการแพร่กระจายในประเทศจีน พม่า ลาว เวียดนาม และไทย 
โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นเขตการกระจายพันธ์ุที่ส าคัญ (Seow-Choen, 1997, pp. 297; พิพัฒน์
พงษ ์ต๊ะทองค า และคนอ่ืนๆ, 2556, หน้า 65) ในประเทศไทยมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้
น้อยมาก จึงมีความจ าเป็นในการรวบรวมข้อมูลทั้งการส ารวจและการจัดจ าแนกให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งในจังหวัด
เลยเองนั้นยังคงเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งที่ยังขาดการส ารวจ
ความหลากชนิดของแมลง โดยเฉพาะวนอุทยานผางาม มีสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยเป็นป่าดิบแล้งสลับกับภูเขาหินปูน 
และมีป่าเบญจพรรณขึ้นสลับ ภูเขาหินปูนเกิดขึ้นมาในยุคเพอร์เมียน มีความหลากชนิดของพืชที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ที่ส าคัญของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ ซึ่งการท าวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายของตั๊กแตนกิ่งไม้และ
ตั๊กแตนใบไม้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการเบื้องต้นในการน าไปจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายและเพื่อเป็น
ข้อมูลในการศึกษาด้านพฤติกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาความหลากหลายของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ท าการเก็บตัวอย่างตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ ในวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เก็บตัวอย่าง 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยใช้ไฟฉายส่องและเก็บตัวอย่างโดยตรง (direct 
searching) ตั้งแต่เวลา 19.00-24.00 น. ตามวิธีการของ เผดิมศิลป์ รามศิริ และคนอื่นๆ (2559) แบ่งเป็นสอง
เส้นทาง ได้แก่ ที่ท าการวนอุทยานผางาม (N 17   03.597’E 101   46.682’) มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 510 เมตร 
และจุดชมวิว (N 17   03.357’E 101   46.347’) มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 567 เมตร ความยาวเส้นทางละ  
1 กิโลเมตร ตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ที่เก็บรวบรวมได้มานั้นจะท าการเลี้ยงเพื่อให้ได้ไข่ ซึ่งจะน ามาช่วยในการ
ระบุชนิด จากนั้นน าตัวอย่างตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้มาท าให้สลบแล้วน ามาจัดรูปร่างบนแท่นสต๊าฟ น าไปอบ
ในตู้อบแมลงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วันน าตัวอย่างของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ที่รวบรวม
ได้มาระบุชนิด โดยใช้คู่มือ ตั๊กแตนกิ่งไม้ (พิสุทธิ์ เอกอ านวย, 2556) และคู่มือการจัดจ าแนกตั๊กแตนกิ่งไม้ (Bragg, 
1993) และน าไปเทียบที่ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 ชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เช่ียวชาญ น าข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ดัชนีความหลากชนิด (diversity index) ตามสูตรของ Shannon-
Weiner’s index ตามวิธีการของ Krebs (1999) , ดัชนีการกระจายตัวอย่างสม่ า เสมอ (evenness index) 
ตามวิธีการของ Heip et al. (1998), ดัชนีความเด่น (dominance index) ตามวิธีการของ Odum (1971) ความชุก
ชุมสัมพัทธ์ (relative abundance) และความถี่ที่ปรากฏ (frequency occurrence) (อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์ ศรีเงิน
ยวง, 2546, หน้า 9-10) และค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง (Sorensen's similarity coefficient) ตามวิธีการของ 
Krebs (1999) 
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาท่ีท าการวนอุทยานผางาม (1) และจดุชมวิว (2) เส้นทางละ 1 กิโลเมตร 
(ท่ีมา; https://www.google.co.th/maps/place/สวนหินผางาม) 

 
ผลการวิจัย 

จากการส ารวจพบตั๊กแตนกิ่งไม้ทั้งหมด 2 วงศ์ 8 สกุล 8 ชนิด และ Unknown 1 ชนิด รวมทั้งหมด 121 
ตัว ได้แก่ วงศ์ Dipharomeridae พบ 3 สกุล 3 ชนิด ทั้งหมด 20 ตัว ได้แก่ ตั๊กแตนกิ่งไม้การเวก  (Asceles 
artabotrys) ,  ตั๊ กแตนกิ่ งไม้แขนแดง  (Lopaphus bougainvillea)  และตั๊กแตนกิ่ งไม้ยี่ โถ  (Trachythorax 
maculicollis) ต่อมาวงศ์ Phasmatidae พบ 5 สกุล 5 ชนิด ทั้งหมด 100 ตัว ได้แก่ ตั๊กแตนกิ่งไม้หัวหนามเมีย 
(Medaura lagerstroemia), ตั๊กแตนกิ่งไม้ผักปลาบ (Parapachymorpha commelina), ตั๊กแตนกิ่งไม้แมกนัส 
(Phobaeticus magnus) ,  ตั๊ กแตนกิ่งไม้ เรียวสยาม  (Ramulus siamensis) และตั๊กแตนกิ่ งไม้ยักษ์สยาม 
(Tirachoidea siamensis) และ Unknown 1 ชนิด ส่วนตั๊กแตนใบไม้พบ 1 วงศ์ คือ วงศ์ Phyllidae พบ 1 สกุล 1 
ชนิด ทั้งหมด 10 ตัว ได้แก่ ตั๊กแตนใบไม้เล็กล าพูน (Phyllium westwoodii) พบค่าดัชนีความหลากชนิด เท่ากับ 
1.935 ค่าดัชนีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ เท่ากับ 0.840 ค่าดัชนีความเด่น  เท่ากับ 0.175 ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์
สยาม (T. siamensis) มีความชุกชุมสัมพัทธ์มากที่สุด 26.717% ตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม (R. siamensis) สามารถ
พบได้ทุกเดือน มีค่าความถี่ท่ีปรากฏสูงสุด เท่ากับ 100% รองลงมา ได้แก่ ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (T. siamensis) 
และตั๊กแตนกิ่งไม้แขนแดง (L. bougainvillea) เท่ากับ 83.33% และมีค่าสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึง เท่ากับ 0.75 

โดยเส้นทางที่ 1 พบตั๊กแตนกิ่งไม้ 2 วงศ์ 8 สกุล 8 ชนิด 100 ตัว และตั๊กแตนใบไม้ 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด 
4 ตัวมีค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 1.882 ดัชนีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ และค่าดัชนีความเด่นมีค่าเท่ากับ 
0.856 และ 0.185 ตามล าดับ ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (T. siamensis) มีค่าความชุกชุมสูงที่สุด 27.884 และตั๊กแตน
กิ่งไม้เรียวสยาม (R. siamensis) มคี่าความถี่ท่ีปรากฏสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 100% 

ในเส้นทางที่ 2 พบตั๊กแตนกิ่งไม้ 2 วงศ์ 5 สกุล 5 ชนิด 20 ตัว และ Unknown 1 ตัว และตั๊กแตนใบไม้พบ 
1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิด 6 ตัว มีค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 1.709 ดัชนีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ และค่าดัชนี
ความเด่น เท่ากับ 0.878 และ 0.207 ตามล าดับ ตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม (R. siamensis) มีค่าความชุกชุมสูงสุด 
เท่ากับ 29.62% ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (T. siamensis) และตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม (R. siamensis) พบค่าความถี่
ที่ปรากฏสูงสุดมีค่าเท่ากับ 50%  

 
 
 
 

1 2 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



1136 
 

ตารางที่ 1 ชนิดของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ที่ส ารวจพบตามเส้นทางศึกษาที่ท าการวนอุทยานผางาม (1) และ
จุดชมวิว (2) ในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสามญั
ภาษาไทย 

 

จ านวนตั๊กแตนกิ่งไมแ้ละตั๊กแตนใบไม้ (ตัว)    รวม (ตัว) 
พ.ย. ม.ค. ม.ีค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. เส้นทาง ทั้งหมด 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ตั๊กแตนกิ่งไม ้(Stick Insect)               
วงศ์ Diapharomeridae                
Asceles artabotrys 
ตั๊กแตนกิ่งไม้การเวก 

0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 3 0 7 1 8 

Lopaphus bougainvillea 
ตั๊กแตนกิ่งไม้แขนแดง 

0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 1 1 6 3 9 

Trachythorax maculicollis 
ตั๊กแตนกิ่งไม้ยี่โถ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 

วงศ์ Phasmatidae                

Medaura lagerstroemia 
ตั๊กแตนกิ่งไม้หัวหนามเมีย 

3 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 0 8 

Parapachymorpha 
commelina 
ตั๊กแตนกิ่งไม้ผักปลาบ 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 

Phobaeticus magnus 
ตั๊กแตนกิ่งไม้แมกนัส 

4 0 0 0 0 0 6 2 12 0 3 0 25 2 27 

Ramulus siamensis 
ตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม 

3 0 4 0 3 0 3 3 4 3 2 2 19 8 27 

Tirachoidea siamensis 
ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม 

4 0 0 0 4 0 8 2 10 3 3 1 29 6 35 

Unknown 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
ตั๊กแตนใบไม้ (Leaves 
Insect) 

               

วงศ์ Phyllidae                
Phyllium westwoodii 
ตั๊กแตนใบไม้เล็กล าพูน 

0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 3 4 6 10 

รวม 14 0 8 0 12 1 23 11 32 8 15 7 104 27 131 

หมายเหตุ 0 หมายถึง ไม่พบตัวอย่าง 1 หมายถึง ท่ีท าการวนอุทยานผางาม และ 2 หมายถึง จุดชมววิ    
 
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Weiner's index; H'), ค่าดัชนีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ (EH) 
และค่าดัชนีความเด่น (C) ของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ทีส่ ารวจในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย 
เส้นทางศึกษา จ านวนที่พบ ค่าดัชน ี

สกุล ชนิด H' EH C 
เส้นทางที่ 1 9 9 1.882 0.856 0.185 
เส้นทางที่ 2 7 7 1.709 0.878 0.207 

รวม 10 10 1.935 0.840 0.175 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการส ารวจความหลากชนิดของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้พบว่า วงศ์ Phasmatidae พบจ านวน
ชนิดมากท่ีสุด เนื่องจากสามารถพบได้ทั้งสองเส้นทาง เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากชนิดของทั้งสองพื้นท่ีพบว่ามี
ค่าค่อนข้างต่ า เท่ากับ 1.935 เนื่องจากทั้งสองเส้นทางอาจจะมีพืชอาหารของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้น้อย 
ดัชนีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ เท่ากับ 0.840 แสดงให้เห็นว่าตั๊กแตนที่ส ารวจพบทุกชนิดที่พบมีการกระจายตัว
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ในทุกเส้นทางที่ส ารวจ เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเด่นเส้นทางที่ 1 และ 2 มีค่าดัชนีความเด่นใกล้เคียงกันเท่ากับ 
0.175 และ 0.185 ตามล าดับ ทั้งสองเส้นทางพบค่าดัชนีความเด่นน้อย แสดงให้เห็นว่าประชากรของตั๊กแตนกิ่งไม้
และตั๊กแตนใบไม้ที่พบนั้นมีน้อยมาก เนื่องมาจากการอยู่อาศัยนั้นจะอาศัยอยู่บนไม้ยืนต้นที่สูง อีกท้ังมีการพรางตัวที่
ดี จึงอาจเป็นเหตุผลประการหนึ่งท่ีท าให้การส ารวจพบนั้นพบได้น้อย 

ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (T. siamensis) มีความชุกชุมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้
ว่าตั๊กแตนชนิดนี้ สามารถกินพืชอาหารได้หลากหลาย เช่น ใบมะม่วง ใบฝรั่ง สอดคล้องกับ (พิสุทธิ์ เอกอ านวย, 
2556, หน้า 36) ที่พบว่าใบมะม่วง และใบฝรั่ง เป็นพืชอาหารที่ส าคัญและเหมาะสมกับตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม ซึ่ง
ตั๊กแตนกิ่งไม้บางชนิดบริโภคพืชอาหารได้ไม่หลากหลาย มีขอบเขตจ ากัดเพื่อให้สัมพันธ์กับการพรางตัวกับพืชอาหาร
ที่อาศัย (host plant) (Seow-Choen, 1997, pp 303; Curtis, 2011, pp. 1) นอกจากน้ียังพบว่าตั๊กแตนกิ่งไม้เรียว
สยาม (R. siamensis) สามารถพบได้ทุกเดือน มีความถี่ที่ปรากฏสูงสุดของทั้งสองเส้นทางอีกด้วย (ตารางที่ 1) 
โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่พบจ านวนตั๊กแตนกิ่งไม้มากที่สุด เนื่องจากมีฝนตกชุกท าให้พืชมีการเจริญเติบโตได้
ดีกว่าทุกฤดู เพราะมียอดอ่อนที่เป็นอาหารที่ดีส าหรับตั๊กแตนกิ่งไม้ อีกทั้งตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตเป็น
ตัวเต็มวัยและวางไข่ในช่วงฤดูนี้ สอดคล้องกับ (พิสุทธ์ิ เอกอ านวย, 2556 หน้า 17) ที่พบว่าช่วงที่สามารถพบตั๊กแตน
ใบไม้ได้ดีที่สุดคือช่วงฤดูฝนท่ีมีต้นไม้เจริญดี ตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยและวางไข่ในช่วงฤดนูี้ 
ในการส ารวจครั้งนี้ยังพบ 1 ชนิด ท่ีไม่สามารถระบุได้ คาดว่าน่าจะเป็นชนิดใหม่ 

ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้พบประชากรของตั๊กแตนใบไม้เล็กล าพูน (P. westwoodii) ได้น้อย ซึ่งจะพบในช่วง
เดือนพฤษภาคมเป็นส่วนใหญ่ เป็นช่วงแรกของการเข้าสู่ฤดูฝน พืชอาหารที่พบคือ ใบอ่อนมะม่วง สอดคล้องกับ 
พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองค า และคนอ่ืนๆ (2556, หน้า 66) ที่ท าการส ารวจที่จังหวัดล าพูน แมลงชนิดนี้มีการพรางตัวที่ดี
เพื่อให้เข้ากับพืชอาหาร ซึ่งถือเป็นกลไกท่ีส าคัญท าให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมได้ดี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 พบตั๊กแตนกิ่งไม้ทั้งหมด 2 วงศ์ 8 สกุล 8 ชนิด และ Unknown 1 ตัว ตั๊กแตนใบไม้ พบ 1 วงศ์ 1 สกุล 1 
ชนิด ค่าดัชนีความหลากชนิดทั้งสองเส้นทางเท่ากับ 1.935 ค่าดัชนีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ เท่ากับ 0.840 ค่า
ดัชนีความเด่น เท่ากับ 0.175 และมีค่าความคล้ายคลึงเท่ากับ 0.75 โดยเส้นทางที่ 1 พบตั๊กแตนกิ่งไม้ 8 ชนิด 100 
ตัว และตั๊กแตนใบไม้ 1 ชนิด 4 ตัว เส้นทางที่ 2 พบตั๊กแตนกิ่งไม้ 6 ชนิด 20 ตัว และ Unknown 1 ตัว  ส่วนตั๊กแตน
ใบไม้พบ 1 ชนิด 6 ตัว พบว่าตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (T. siamensis) มีความชุกชุมสัมพัทธ์มากที่สุด ในการส ารวจ
ครั้งนี้ยังพบ 1 ชนิด ท่ีไม่สามารถระบุได้  
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ที่ส ารวจพบในเขตวนอุทยานผางาม A, ตั๊กแตนกิ่งไม้การเวก       
(A. artabotrys); B, ตั๊กแตนกิ่งไมแ้ขนแดง (L. bougainvillea); C, ตั๊กแตนกิ่งไม้ยีโ่ถ (T. maculicollis);           

D, ตั๊กแตนกิ่งไม้หัวหนามเมยี (M. lagerstroemia); E, ตั๊กแตนกิ่งไมผ้ักปลาบ (P. commelina);                             
F, ตั๊กแตนกิ่งไม้แมกนัส (P. magnus); G, ตั๊กแตนกิ่งไมเ้รียวสยาม (R. siamensis);  

H, ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม (T. siamensis); I, Unknown;  
J, ตั๊กแตนใบไม้เล็กล าพูน (P. westwoodii) (          1 ซม.) 
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