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ABSTRACT 
 Surveying the stick and leaf insects in Thailand Northern provinces; Chiang Mai. North-Eastern; 
Khon Kaen, Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima. Central; Nakhon Pathom. Eastern; Chachoengsao, 
Prachin Buri.  Western; Kanchanaburi, Ratchaburi. Peninsular; Phuket, Trang of Thailand. A survey was 
done from January 2004 to December 2005 at various locations found 31 spp. in 4 families as follow: 
Heteronemiinae, Phasmatidae, Bacillidae and Phyllidae. The results show that the number was 19 new 
speices, 12 new records and 10 record species in Thailand. , The new species are described, 
although they may be different species, similar in appearance. Keys are provided to distinguish 
Thailand stick-leaf insects. The identification is basically morphological with modifications. Else, the 
structures of phasmid eggs are identified. Ootaxonomy, Stereo Microscope examinations of the egg 
structures in numerous stick-leaf insects have demonstrated interesting structures, which permit the 
identification of species. Representative specimens of all species collected have been deposited at the 
Industrial Entomology Research and Development Centerl, Kasetsart University, Kamphangsaen 
campus, Nakhom Pathom. 
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บทคัดยอ 
 การสํารวจต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตนใบไมในประเทศไทย เขตภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแกน  มหาสารคาม และนครราชสีมา ภาคกลาง ที่จังหวัดนครปฐม ภาค
ตะวันออก ที ่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุร ีภาคตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี และภาคใต ที่จังหวัด
ภูเก็ต และตรัง  เริ่มสํารวจต้ังแตเดือน มกราคม 2547 ถึง เดือนธันวาคม 2548 พบต๊ักแตนก่ิงไมและใบไมทั้งหมด 4 
วงศ ไดแก Heteronemiidae, Phasmatidae, Bacillidae และ Phyllidae และจําแนกเปน 31 ชนิด  พบชนิดใหม 
(ต้ังชื่อใหม) 19 ชนิด, มี 2 ชนิดที่ไมพบการรายงานในประเทศไทย แตมีการต้ังชื่อแลว และ 10 ชนิดที่มีการรายงาน
และการต้ังชื่อแลว ไดบรรยายลักษณะเปรียบเทียบของชนิดใหม ในการจําแนกระดับชนิดต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตน
ใบไมในประเทศไทย ใชขอมูลทางสัณฐานวิทยาของตัวแมลง และลักษณะโครงสรางภายนอกของไข ภายใตกลอง
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จุลทรรศนสเตอริโอ (Stereo Microscope)  เปนแนวทางเก็บรักษาตัวอยางแมลงและไขแตละชนิดในสถานที่ของ
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
คําสําคัญ: ต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตนใบไม, การจําแนก, Heteronemiidae, Phasmatidae, Bacillidae, Phyllidae  
 

คํานํา 
 ต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตนใบไม (stick and 
leaf insects)  เปนแมลงกลุมหนึ่งที่ มีวงจรชีวิต 
พฤติกรรมความเปนอยูแตกตางจากแมลงทั่วไป จัดไว
ในอันดับ Phasmatodea หรือ Phasmida เปนแมลงที่
นาทําการศึกษา เนื่องจากพฤติกรรมของแมลงกลุมนี้มี
การพรางตัวที่ดีกลมกลืนกับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 
Tilgner (2003) กลาววาเม่ือเรามองดูจะเห็นแมลง
เหลานี้เหมือนกับก่ิงไม หรือเปลือกไมของตนไม และมี
อีกหลายชนิดที่อยูตามไลเคน (lichens) หรือมอส 
(moss) เลียนแบบเสนใบของใบไมและจุดเหมือนเชื้อ
ราที่ขึ้นตามตนไม  (McGavin, 2000) เก่ียวกับการ
แพรกระจายและถ่ินอาศัย Arnett (2000) พบต๊ักแตน
ก่ิงไมและใบไมกวา 2,000 ชนิด อาศัยอยูในแถบ  
Indo-Malayan และมีเพียง 29 ชนิดใน 10 สกุลเทานั้น
ที่พบในอเมริกา สวน Toole (2002) กลาววาสามารถ
พบแมลงเหลานี้ ไดทั่ วโลกโดยเฉพาะในเขตรอน 
McGavin (2000) รายงานวาพบ ต๊ักแตนก่ิงไมไดใน
เขตรอนและเขตอบอุน ที่มีตนไมและไมพุมอยูมาก 
สวนต๊ักแตนใบไม พบใน Seychelles, เอเชียตะวันออก
เฉียงใต, ตอนเหนือของควีนสแลนด (Queensland) 
และในนิวกิน ี(New Guinea) ในขณะที่ Gillott (1995) 
รายงานวาพบต๊ักแตนกลุมนี้ประมาณ 150 ชนิดใน
ออสเตรเลีย และประมาณ 30 ชนิด พบในตอนเหนือ
ของทวีปอเมริกา ปจจุบันรูจักกันแลวกวา 3,000 ชนิด  
อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยในปจจุบันรายละเอียด
ตางๆ ทางดานการจําแนกชนิดของต๊ักแตนก่ิงไมและ
ต๊ักแตนใบไมมีนอย และจากการคนควาสืบคนขอมูล 
พบวาการศึกษาทางดานนี้ ยังไมมีรายละเอียด ดังนั้น
ผลจากการศึกษาครั้ งนี้ จะทําใหเราทราบถึงการ
จําแนกชนิดต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตนใบไมที่ มีใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษา
เก่ียวกับต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตนใบไม ในเรื่องตางๆ ที่
กลาวมาขางตน และเปนการเพ่ิมพูนความรูในทางกีฏ
วิทยาอีกสวนหนึ่ง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางต๊ักแตนก่ิงไม
และต๊ักแตนใบไม ในเขตภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม 

ภาคตะวั นออก เฉี ยง เหนื อ  ที่ จั ง หวั ดขอนแก น  
มหาสารคาม และนครราชสีมา ภาคกลาง ที่จังหวัด
นครปฐม ภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ปราจีนบุรี ภาคตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี 
และภาคใต  ที่จังหวัดภูเก็ต และตรัง หรือพ้ืนที่อื่นๆ ที่
ส ามารถพบ ต๊ักแตนกลุ มนี้  โดยการสั ง เ กตใน
สภาพแวดลอมตางๆ กันเชน พ้ืนดิน พ้ืนหญา สวน
ผลไม  พ้ืนที่ปาไม โดยเก็บตัวอยางทั้ง 3 ฤดูกาล คือ 
ฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2547 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 นําตัวอยางที่
เก็บไดจากธรรมชาติมาเลี้ยงในกลองเลี้ยงแมลงเพ่ือ
เก็บไขสําหรับใชในการวิเคราะหจําแนกชนิด จากนั้น
เก็บรักษาตัวอยางแมลงดวยการจัดรูปรางและดวย
วิธีการทําแหง  ทําบันทึกประจําตัวแมลง  และนํา
ตัวอย างแมลงแห ง และ ไข มา ศึกษาด วยกล อ ง
จุลทรรศนสเตอริโอ เพ่ือจําแนกชนิดโดยใชแนวทาง
จําแนกของ Key (1991), Brock (1999) และ Francis 
(2000) 
 

ผลและวิจารณ 
 จากการเก็บตัวอยางต้ังแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ใน
จังหวัดตางๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และจําแนก
ชนิดต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตนใบไมที่มีในประเทศไทย 
พบ 4 วงศ รวมทั้งหมด 31 ชนิด ไดแก 
Heteronemiidae 16 ชนิด Phasmatidae 8 ชนิด 
Bacillidae 2 ชนิด และ Phyllidae 3 ชนิด แนวทาง
วินิจฉัยชื่อวิทยาศาสตรของต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตน
ใบไมที่พบในประเทศไทย พบวาเปนชนิดใหม (new 
species)  19 ชนิด ประกอบดวย Carausius thailandi 
Thanasinchayakul, Carausius saimensis 
Thanasinchayakul, Asceles  artabotrys 
Thanasinchayakul, Asceles dipterocarpus 
Thanasinchayakul, Paramyronides atalanitia 
Thanasinchayakul, Sipyloidea aphanamixis 
Thanasinchayakul, Paramyronides psidium 
Thanasinchayakul, Parapachymorpha commelina 
Thanasinchayakul, Medaura lagerstroemia 
Thanasinchayakul, Medaura lagerstroemia 
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Thanasinchayakul, Gratidia asystasia 
Thanasinchayakul, Baculum ziziphus 
Thanasinchayakul, Baculum chengmaii 
Thanasinchayakul, Baculum siamensis 
Thanasinchayakul, Baculum harrisonia 
Thanasinchayakul,          Baculum vitex 
Thanasinchayakul, Baculum rachaburii 
Thanasinchayakul   Datames   kasetsartii 
Thanasinchayakul และ Phyllium rayongii 
Thanasinchayakul นอกจากนี ้ยังพบอีก 2 ชนิด ซึ่งไม
มีรายงานการพบในประเทศไทยแตมีการต้ังชื่อแลว 
(new record) คือ Parapachymorpha zomproi 
Fritzsche & Gitsaga และ Phyllium bioculatum 
Gray สวนต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตนใบไม อีก 10 ชนิด 
ซึ่งมีการรายงานวาพบในประเทศไทย  คือ  
Phaenopharos khaoyaiensis Zompro, 
Trachythorax maculicollis (Westwood),  
Parapachymorpha spinosa Brunner, Gratidia 
fritzschei Zompro, Gratidia luethyi Zompro, 
Nearchus maximus (Redtenbacher),  Baculum 
thaii Hausleithner, Pharnacia cantori (Westwood), 
Heteropteryx dilatata (Parkinson) และ Phyllium 
celebicum de Haan (Francis, 2000; The PSG, 
2005; Zompro, 2005 )  
 
รายละเอียดแสดงรูปรางลักษณะของตั๊กแตนกิ่งไม
และตั๊กแตนใบไมและการแพรกระจาย 
1. Carausius thailandi Thanasinchayakul, 2005  
 รูปรางลักษณะ: ตัวสีน้ําตาลเขมปนเทา หนวด
ยาวกวา femur ขาคูหนา แตไมเกิน tibia หัวมีเขาเปน
แผนแข็ง ย่ืนขึ้นมีลักษณะโคง  ลําตัวมีหนามเล็ก
ลักษณะเปนจุด tibia ที่ขาคูหนาเปนแผนแบนบริเวณ
ตรงกลาง มีสวนโคงย่ืนออกมาเปนลักษณะลูบ (loop) 
ขางละ 2 อัน อกปลองแรกสั้น ตนขา femur ของขาคู
กลาง มีหนามที่ขางละ 1 อัน แผนแข็งดานลางของ
ปลองอก มีสันนูนเปนเสนตรง 
การแพรกระจาย: ราชบุรี 
2. Carausius siamensis Thanasinchayakul, 2005  
         รูปรางลักษณะ:  ตัวสีน้ําตาลเขมปนเทา หนวด
ยาวกวา femur ขาคูหนา แตไมเกิน tibia หัวมีเขาเปน
แผนแข็งแหลมย่ืนขึ้นติดกัน  2 อัน เหมือนเขา ลําตัวมี
หนามเล็กลักษณะเปนจุด tibia ที่ขาคูหนาเปนแผน
แบน ตนขา femur ของขาคูกลาง มีหนามที่ขางละ 1 อัน 
แผนแข็งดานลางของปลองอก มีสันนูนเปนเสนตรง 
การแพรกระจาย: เชียงใหม 

 
 
3. Phaenopharos khaoyaiensis Zompro, 2000  
          รูปรางลักษณะ: เพศผู  ตัวสีน้ําตาล หนวดยาว
กวา femur ขาคูหนา tibia ของขาคูหนามีหนามแบบ
ฟนเลื่อยขางละ 2 อัน ขามีสีเขียว ปกคูหนาสั้นแบบ 
tegmina บริเวณสวน tegmina  มีสีเขียวลายสีเหลือง 
สวนบาง(membrane) มีสีสม ไมพบปกคูหลัง 
การแพรกระจาย: ฉะเชิงเทรา 
4.Sipyloidea aphanamixis Thanasinchayakul, 
2005  
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีขาวปนเทา เรียว
ยาว สวนปลายสุดสวนทองมีลักษณะเรียวแหลม 
หนวดยาวกวาขาคูหนา mesonotum มีหนามขนาด
เล็กจํานวนมากปกคูหนาสั้น ปกคูหลังสีเทาออนยาวแต
ไมเกินสวนทอง สวนขาเรียบไมมีหนาม 
การแพรกระจาย: เชียงใหม 
5. Trachythorax  maculicollis (Westwood, 1848)  
 รูปรางลักษณะ : ตัวสีน้ํ าตาลเทา เหมือน
เปลือกไมแหง หัวนูนแหลม หนวดไมยาวเกินปลองทอง
รอยตอระหว างหัว กับ  pronotum มี เสนสีแดง 
mesonotum มีตุมนูน 2 ตุม ปกคูหนาสั้น ปกคูหลังยาว
แตไมเกินสวนทอง สวนขามีลายเหมือนเปลือกไมแหง
เหมือนกับสีตัว และในเพศผูจะมีขนาดเล็กกวาเพศเมีย 
การแพรกระจาย: กาญจนบุร ีนครปฐม 
6. Asceles  artabotrys Thanasinchayakul, 2005  
          รูปรางลักษณะ: ตัวสีเขียว หัวงุมตํ่า หนวดยาว
กวาขาคูหนาแตไม เ กินปลองทอง  ปกคูหนาแบบ 
tegmina สั้นสีสม ปกคูหลังคลุมเกือบถึงปลายสุดสวน
ทอง สวนของ tegmina สีสม สวนของ membrane สี
ดําเทา มีลําตัว สวนทอง และขา มีสีเขียวเขม  
การแพรกระจาย: ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี
7. Asceles dipterocarpus Thanasinchayakul, 
2005  
 รูปรางลักษณะ:  ตัวสีเขียวปนสม หนวดยาว
กวาขาคูหนา ขาสีสม บริเวณรอยตอระหวาง ปลองขา
มีสีดํา ปกคูหนาสั้นสีเขียวแบบ tegmina มีจุดนูนสีดํา
ตรงกลางปก ปกคูหลัง สวน tegmina สีเขียว สวนบาง 
(membrane) สีสมแดง ในเพศผูมีขนาดเล็กกวาเพศเมีย 
การแพรกระจาย: นครราชสีมา ราชบุรี 
8. Paramyronides atalanitia Thanasinchayakul, 
2005 
 รูปรางลักษณะ:   ตัวสีเขียว หรือสีเขียวเขม 
หนวดยาวเกินปลองอก แตไมเกินปลองทอง ตัวเรียว
ยาวทั้งสองเพศไมมีปก  สวนปลายสุดสวนทองมี
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ลักษณะเปนรูปตัด และในเพศผูจะมีขนาดเล็กกวาเพศ
เมีย สวนขาเรียบไมมีหนาม 
การแพรกระจาย: ภูเก็ต 
9. Paramyronides psidium Thanasinchayakul, 
2005  
 รูปรางลักษณะ : ตัวสีเขียวและมีจุดสีขาว
ขนาดเล็กตามลําตัว หนวดยาวกวา femur ขาคูหนา  
แตไมเกิน tibia ขาสีน้ําตาลออน ไมมีปก บริเวณตรง
กลางของ pronotum มีเสนแบงตามขวาง ปลองทอง
แตละปลองตรงรอยตอมีจุดสีดํา 
การแพรกระจาย: ราชบุรี 
10.  Paramyronides bougainvillea Thanasinchayakul, 
2005  
 รูปรางลักษณะ :   ตัวสีเขียวและมีจุดสีขาว
ขนาดเล็กตามลําตัว หนวดยาวกวา tibia ขาคูหนา ขาสี
น้ําตาลออน ไมมีปก บริเวณดานใตตรงรอยตอระหวาง
อกปลองสุดทายกับปลองทองปลองแรกมีสีดําเปนรูป
สามเหลี่ยม สวนขาเรียบไมมีหนาม มีสีสม 
การแพรกระจาย: ราชบุรี เชียงใหม 
11.  Parapachymorpha spinosa Brunner, 1893  
 รูปรางลักษณะ:  เพศเมีย ตัวสีเทาดํา หนวด
สั้นกวา femur ขาคูหนา หัวมีหนาม 2 คู ไมมีปก 
notum ของอกปลองที ่2 และ 3 บริเวณตรงกลางมีรูป
วงรีสีขาว ดานลางของ femur ขาหลังเรียบ ดานหลัง
ปลองทองมีแถบสีขาว ในเพศผู ตัวสีน้ําตาลดํา หนวด
สั้นกวา femur ขาคูหนา ไมมีปก notum ของอกปลองที่ 
2 มีหนาม 2 คู และอกปลองที ่3 มีหนาม 1 คู ดานลาง
ของ femur ขาหลังเรียบ  
การแพรกระจาย: เชียงใหม 
12. Parapachymorpha zomproi Fritzsche  Gitsaga, 
2000  
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย สีน้ําตาลเทา หนวด
สั้นกวา femur ขาคูหนา ไมมีปก บริเวณดานบนของ  
femur ของขาคูกลาง มีลักษณะเปนแผนวงกลมย่ืนขึ้น
ขางละ 1 อัน  
การแพรกระจาย: ราชบุรี 
13.Parapachymorpha commelina Thanasinchayakul, 
2005  
 รูปรางลักษณะ :  เพศเมีย ตัวสีน้ําตาลเทา 
หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนา บริเวณดานบนของ 
femur ของขาคูกลางมีลักษณะไมเปนแผนวงกลมย่ืน 
ทั้งสองเพศไมมีปก ในเพศผู มีหนามที่หัว 2 อัน 
การแพรกระจาย: กาญจนบุร ีฉะเชิงเทรา ราชบุรี  
14. Medaura lagerstroemia Thanasinchayakul, 
2005  

 รูปรางลักษณะ:  เพศเมีย ตัวสีน้ําตาลลายดํา 
หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนา ตัวอวนปอม ลําตัวมี 
หนามเล็กลักษณะเปนจุดตามลําตัว สวนขามีลายสีดํา  
การแพรกระจาย: ฉะเชิงเทรา 
15. Gratidia fritzschei Zompro, 2000 
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีเทาหรือเขียว  
หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนา ตัวเรียวยาว ทั้งสองเพศ 
ไมมีปก และบริเวณตรงกลางของ pronotum มีเสน
แบงตามขวาง เพศผู ตัวสีน้ําตาล หนวดสั้นกวา femur 
ขาคูหนา ตัวเรียวยาวเล็กกวาเพศเมีย อกปลองแรกถึง
สวนปลองทองดานหลัง มีแถบสีดําเปนเสนยาวโดย
ตลอด 
การแพรกระจาย: นครปฐม นครราชสีมา 
16. Gratidia luethyi Zompro, 2000  
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีน้ําตาลปนลาย
สีดํา หรือสีเทา หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนา ตัวเรียว 
ยาว สวนหัว สวนอก และสวนทองบริเวณดานหลัง มี
ลายขนาดเล็กสีดํากระจายอยูทั่วตัว 
การแพรกระจาย: ราชบุรี 
17. Gratidia asystasia Thanasinchayakul, 2005 
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีเขียว หนวดสั้น
กวา femur ขาคูหนา ตัวเรียวยาว notum อกปลองที่ 2 
มีหนามเปนตุมขนาดเล็กจํานวนมากมาย  
การแพรกระจาย: กาญจนบุร ี
18. Nearchus maximus Redtenbacher, 1908  
 รูปรางลักษณะ:  เพศเมีย ตัวสีน้ําตาลเทา 
ขนาดใหญ เรียวยาว หนวดสั้นกวา   femur   ขาคูหนา  
femur ดานบนและสวนขามีหนามแบบฟนเลื่อย ไมมี
ปก operculum ย่ืนยาวเกินสวนปลองทอง ในเพศผู ตัว
สีน้ําตาล หนวดยาวกวา femur ขาคูหนา มีปก ปกคู
หนาสั้น ปกหลังยาวแตไมคลุมสวนทอง สวนอกขาง
ลําตัวมีแถบสีขาว มีขนาดเล็กกวาเพศเมีย 
การแพรกระจาย: ขอนแกน มหาสารคาม 
19. Baculum thaii Hausleithner, 1985   
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีน้ําตาล ดานบน
ของหัวมีลักษณะเปนเขาคลายหู 2 อัน    หนวดสั้นกวา 
ขาคูหนา มีลายจุดสีดํา อกปลองแรกสั้น และอกปลอง
ที่ 2 ยาวที่สุด ตนขาของ femur คูกลาง ดานบน 
ดานขางและดานลางมีหนามขางละ 3 อัน  ตนขาของ 
tibia คูหลัง ดานบนมีหนามย่ืนขางละ 1 อัน ทั้งสอง
เพศไมมีปก ในเพศผู ตัวสีน้ําตาลแดง เรียวยาว 
การแพรกระจาย: ฉะเชิงเทรา 
20.  Baculum ziziphus Thanasinchayakul, 2005  
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีน้ําตาลเทา 
ดานบนของหัวมีหนามแหลม 2 อัน ไม เหมือนกับ       
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B. thaii หนวดสั้นกวาขาคูหนา มีลายจุดสีดํา อกปลอง
แรกสั้น และอกปลองที ่2 ยาวที่สุด ที่ปลายของ femur 
คูกลาง ดานลางมีหนามขางละ 1 อัน  ตนขาของ tibia 
ดานบนมีหนามย่ืนขางละ 2 อัน โดยมีขนาดใหญ 1 อัน 
เพศเมียไมมีปก ขาคูที ่3 ปลาย femur ดานลางมีหนาม
ขางละ 1 อัน ตนขาของ tibia ดานบนมีหนามขนาดเล็ก
ย่ืนขางละ 1 อัน 
การแพรกระจาย: กาญจนบุร ี
21. Baculum chengmaii Thanasinchayakul, 2005  
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีเขียว ดานบน
ของหัวไมมีหนามแหลม หนวดสั้นกวาขาคูหนา มีลาย
จุดสีดํา อกปลองแรกสั้น และอกปลองที่ 2 ยาวที่สุด ที่
ปลายของ femur ขา 2 คูหลัง ดานลางมีหนามขางละ 
1 อัน   
การแพรกระจาย: เชียงใหม 
22. Baculum siamensis Thanasinchayakul, 2005  
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีน้ําตาล หัวไมมี
หนาม หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนา ไมมีปก บริเวณ
ตรงกลางของ pronotum มีเสนแบงตามขวาง ดานบน
ของ femur ขาคูหนามีหนามแบบฟนเลื่อย ขา 2 คูหลัง
เรียบไมมีหนาม  
การแพรกระจาย: ราชบุรี 
23. Baculum harrisonia Thanasinchayakul, 2005  
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีน้ําตาล ดานบน
ของหัวไมมีหนามคลายเขา หนวดสั้นกวา ขาคูหนา อก
ปลองแรกสั้น และอกปลองที่ 2 ยาวที่สุด ไมมีปก 
femur ของขาคูกลาง มีลักษณะโคง มีหนามที่ตนขา
ขางละ 3 อัน 
การแพรกระจาย: ราชบุรี 
24. Baculum vitex Thanasinchayakul, 2005 
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีน้ําตาล ดานบน
ของหัวไมมีหนามคลายเขา หนวดสั้นกวา ขาคูหนา อก
ปลองแรกสั้น และอกปลองที ่2 ยาวที่สุด ทั้งสองเพศไม
มีปก femur ของขาคูกลาง มีหนามขนาดเล็กมากขาง
ละ 3 อัน และ ที่ตนขา tibia ดานบนมีหนามขางละ        
2 อัน 
การแพรกระจาย: ราชบุรี 
25. Baculum rachaburii Thanasinchayakul, 2005  
 รูปรางลักษณะ : เพศเมีย  ตัวสีน้ําตาลดํา 
ดานบนของหัวมีหนามแหลม 2 อัน เหมือนกับ B. 
ziziphus Thanasinchayakul หนวดสั้นกวาขาคูหนา 
ที่ขาทั้ง 3 คูมีหนามแบบฟนเลื่อย และที่ขาคูกลางเปน
หนามที่มีลักษณะแบนใหญย่ืนเห็นชัดเจน 
การแพรกระจาย: ราชบุรี 
26. Pharnacia cantori (Westwood 1859) 

 รูปรางลักษณะ: ตัวสีเขียวหรือเขียวปนน้ําตาล 
มีลําตัวขนาดใหญ เรียวยาว หนวดสั้นกวา femur  ขา 
คูหนา แตไมเกิน tibia หัวเปนตุมนูนแบงเปน 2 ตุม ขา
มีหนามแบบฟนเลื่อย ที่ปลองทองดานหลังมี 1 แผน
เปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เพศเมียไมมีปก ในเพศผูมีปก 
มีขนาดเล็กกวาเพศเมีย ลักษณะตางๆ เหมือนกับ     
N. maximus แตขนาดเล็กกวา 
การแพรกระจาย: กาญจนบุร ีภูเก็ต 
27. Datames kasetsartii Thanasinchayakul, 2005      
 รูปรางลักษณะ: น้ําตาลดํา มีลําตัวขนาดเล็ก 
อวนปอม มีหนวดสั้นมากกวาปลองอก สวนหัว อก 
และสวนทองไมมีราบเรียบ ไมปก ดานขางที่อกปลอง
แรก(prosternum) มีตุมขรุขระ 2 ตุม ขาไมมีหนาม
แหลม ทองปลองสุดทายเรียวแหลม  
การแพรกระจาย: เชียงใหม 
28. Heteropteryx dilatata (Parkinson, 1798)  
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีเขียว มีลําตัว
ขนาดใหญ อวนปอม มีหนวดยาวมากกวาปลองอก 
สวนหัว อก และสวนทองมีหนามแหลมขนาดใหญ ปก
คูหนาแบบ tegmina ปกสั้น ยาวไมเกินปลองอก ปกคู
หลังแบบ membrane ลดรูปลง มีขนาดเล็กกวาและ
ซอนอยู ในปกคูหนา ขามีหนามแหลม ทองปลอง
สุดทายเรียวแหลม  
การแพรกระจาย: ตรัง 
29. Phyllium celebicum de Haan, 1842  
 รูปรางลักษณะ: ตัวสีเขียว ลําตัว ทอง และขา 
มีรูปรางแบนแผกวาง ในเพศเมีย มีหนวดสั้นมาก  และ 
ปกคูหนาแบบ tegmina ยาวแตไมเกินสวนทอง ปกคู
หลังแบบ membrane ลดรูปลง มีขนาดเล็กกวาและ
ซอนอยูในปกคูหนา สวนทองปลองที่ 8 เปนพู femur 
ขาคูหนาสวนปลายสุดเปนพู ในเพศผูมีหนวดยาวกวา
ขาคูหนาแตไมเกินสวนทอง ปกคูหนาสั้นยาวแตไมเกิน
สวนทอง สวนทองมีลักษณะเรียวแหลม 
การแพรกระจาย: ภูเก็ต 
30. Phyllium bioculatum Gray, 1832  
 รูปรางลักษณะ: เพศผู ตัวสีเขียวปนน้ําตาล มี
ลําตัว สวนทอง  และขา มีรูปรางแบนแผกวาง  เพศผูมี 
หนวดยาวกวาขาคูหนาแตไมเกินสวนทอง ปกคูหนาสั้น
ยาวแตไมเกินสวนทอง สวนทองมีลักษณะคลายชอน
หรือเปนลูบ (loop) และปลองทองปลองสุดทายแหลม 
การแพรกระจาย: ฉะเชิงเทรา 
31. Phyllium rayongii Thanasinchayakul, 2005      
 รูปรางลักษณะ: เพศเมีย ตัวสีเขียว ลําตัว ทอง 
และขา  มีรูปรางแบนแผกวาง เพศเมีย  มีหนวดสั้นมาก  
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ปกคูหนาแบบ tegmina ยาวแตไมเกินสวนทอง ปกคู
หลังแบบ membrane ลดรูปลง มีขนาดเล็กกวาและ
ซอนอยูในปกคูหนา femur ขาคูหนาสวนปลายสุดเปน

พู สวนปลองทองมีลักษณะขอบที่เปนเหลี่ยม สวนทอง
ไมเปนสวนโคงเหมือนกับ P. celebicum  
การแพรกระจาย: ระยอง เชียงใหม 

 
แนวทางวินิจฉัยชนิดของตั๊กแตนกิ่งไมและตั๊กแตนใบไม ท่ีพบในประเทศไทย 

(Key, 1991; Francis, 2000; Toole, 2002; Tilgner, 2003) 
 

แนวทางการวินิจฉัยในวงศยอยของวงศ  Heteronemiinae 
Key to  subfamilies of family Heteronemiidae 

1     a. หนวดแบบเสนดาย (filiform) และปลองหนวดเห็นชัดเจน  หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนา แตไมย า ว
  เทากับความยาวของลําตัว; บริเวณดานลางของ femur ขาหลังราบเรียบ..........…Pachymorphinae 

  b. หนวดแบบเสนดาย (filiform) และเห็นปลองหนวดไมชัดเจน, โดยเฉพาะบริเวณที่ปลายหนวด,หนวด
  ยาวกวา femur ของขาคูหนาและมักยาวกวาความยาวของลําตัว; ดานลางของ femur ขา 2 คูหลัง 
  มักมีหนามอยูเล็กนอย; สวนใหญพบไมมีปก ลําตัวผอมดูคลายก่ิงไม........................................2 

2(1b)   a. มีปกหรือไมมีปก; ถาไมมีปก ในปลองทองที ่1 ยาวกวาแผนแข็งดานหลังอกปลองที ่3 ห รื อ  ป ล อ ง
  ปลายสุดสวนทองในเพศผูจะไมแยกออกจากกันและไมเปนกลีบหรือพูคู และในเพศเมียจะไมมีอวัยวะวางไข
  ที่มีรูปรางเรียวยาวออกไป  (oviscapt)  ...............................................................Necrosciinae 
 b. ไมมีปกหรือปกยังไมพัฒนา; ในปลองทองที ่1 สั้นกวาแผนแข็งดานหลังอกปลองที่ 3; ปลอง ปลาย
  สุดสวนทองในเพศผูจะแยกออกจากกันและเปนกลีบหรือพูคู หรือมีรูปรางเปน 2 นิ้ว เปนเสนโคง
  ดานลางตรงกลาง และในเพศเมียมีอวัยวะวางไขที่มีรูปรางเรียวยาวออกไป (oviscapt)..Lonchodinae 
 

แนวทางการวินิจฉัยเผาและสกุลของวงศยอย Lonchodinae 
Key to the tribes and genera of Lonchodinae 

1.  a. ปลายสุดสวนทองมี 2 lopes ที่แบงแยกจากกันและมีรูปรางที่ยืดยาวและมีลักษณะเหมือนนิ้วมือ 2 นิ้ว; 
  operculum ของเพศเมียเปนแบบงายๆ....…………(Tribe Lonchodini)......................................2 
 b. ปลายสุดสวนทองในเพศผูมี 2 lopes แตไมแบงแยกจากกันอยางชัดเจน เปน 2 lopesแบบงายๆ 
  และมีลักษณะเหมือนนิ้วมือ 2 นิ้ว;  แผนแข็ง (sclerite) ที่ดานหลังในปลองสุดทายในเพศเมียไมมี
  เสนที่เปนรอยลึกแบง, ปลองทองปลองสุดทายและ แผนแข็ง (sclerite) ที่ดานหลังในปลองสุดทายมี
  รูปรางเรียวยาว operculum มีการยืดเรียวยาว (oviscapt).....(Tribe Neopromachini)..................8 
2(1a) a. Femur ขาคูกลางยาวกวาแผนแข็งดานหลังของอกปลองที ่3 และปลองทองปลองที ่2...................3 
 b. Femur ขาคูกลางยาวเทากันหรือสั้นกวาแผนแข็งดานหลังของอกปลองที่ 3 และปลองทองปลอง
  ที ่2..............................................................................................................................7 
3(2a) a. ปลองทองปลองที ่2 ในเพศเมียมีลักษณะทะแยงตามขวางหรือเปนลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส,ในเพศผู 
  ปลองทองปลองที ่2 ไมยาวกวาครึ่งหนึ่งของความกวางของปลองทอง.......................................4 
 b. ปลองทองปลองที่ 2 ในเพศเมีย ยาวครึ่งหนึ่งถึง 2 เทาของความกวางของปลองทอง, ในเพศผู ยาว 2 - 3 เทา 
  ของความกวางของปลองทอง............................................................................................5 
4(3a) a. Operculum แนวระนาบไมมีสันนูน บริเวณขอบดานหลังมีรอยบาก..................…..Pericentropsis 
 b. Operculum มีรูปรางคลายเรือ บริเวณปลายเรียวแหลม...........................................Menexenus 
5(3a) a. ปลองอกและปลองทองไมเรียบ มีแผนแข็งติดอยู (armed) .....................................Echinothorax 
 b. ปลองอกและปลองทองเรียบ………………………...........................……......………………….6 
6(5b) a. ความยาวปลองอกในทั้งสองเพศยาวเปนครึ่งหนึ่งของแผนแข็งดานหลังของอกปลองที่ 3…............ 
  .............................................................................................................Chondrostethus 
 b. ความยาวปลองอกในทั้งสองเพศยาวมากกวา 3 เทาของแผนแข็งดานหลังของอกปลองที่ 3 
  .....................................................................................................................Lonchodes 
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7(2b) a. แผนแข็งดานลางของอกปลองที่ 2 มีสันนูนบริเวณตรงกลาง; femur ขาคูกลางเพศเมียดานลางลักษณะ
  เรียบ................................................................................................................Carausius 
 b. แผนแข็งดานลางของอกปลองที ่2 ไมมีสันนูนบริเวณตรงกลาง, สวนใหญมีเม็ดเล็กๆ อยูหนาแนน; 
  femur ขาคูกลางในเพศเมียดานหลังมี loped.........................................................Lonchodes 
8(1b) a. แผนแข็งที่อยูทางดานขางของปลองลําตัวที ่2 และ3 มีหนาม...............................Neopromachus 
 b. แผนแข็งที่อยูทางดานขางของปลองลําตัวที ่2 และ3 ไมมีหนาม...............................................9 
9(8b) a. ลําตัวหรือรางกายทึบแสงและรูปรางเรียวแหลม; ปลองทองที ่2 ไมยาวกวาความกวาง.....................
  .............................……………...................................…………………………Eupromachus 
 b. ลําตัวหรือรางกายสองแสงหรือมันเงา (shinly), รูปทรงกระบอกและเรียบหรือมีเม็ดเล็กๆ; ปลองทองที ่ 2 
  ยาวมากกวาความกวาง………...………………………………….................……....…………..10 
10(9b)  a. ปลองอกเรียบและมีตุมหรือเม็ดเล็กกระจาย..............................................................Hyrtacus 
 b. ปลองอกมีตุมหรือเม็ดเล็กหนาแนน……………………………….............…….....…Brachyrtacus 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Carausius 
Key to species of genus Carausius 

1 a. หัวไมมีหนามหรือถามีหนามตองไมเปนลักษณะหงอน; ขาคูหนากวาง......................................3 
 b. หัวมีหรือไมมีหนามเปนลักษณะหงอนคู..............................................................................2 
2(1b) a. Tibia ที่ขาคูหนาเปนแผนแบนและบริเวณตรงกลางมีสวนโคงย่ืนออกมาเปนลักษณะมี loped ขางละ 
  2 อัน.………........………..………….... Carausius thailandi Thanasinchayakul (new  species) 
 b. Tibia ที่ขาคูหนาเปนแผนแบน และบริเวณตรงกลางไมมีสวนโคงย่ืนออกมาเปนลักษณะลูบ.......
  .........…………………..…....…….. . Carausius siamensis Thanasinchayakul (new  species) 
3(1a) a. ดานหลังปลองทองปลองที ่7 มีลักษณะเปนหงอน.........................Carausius nodosus (de Haan) 
 b. ดานหลังปลองทองมีลักษณะไมเปน loped…………………...……….……….......…..…………..4 
4(3b) a. Tarsi ขาคูหนาเปน loped…..……….........……..……..… Carausius crawangenesis (de Haan) 
 b. Tarsi ขาคูหนาเห็นเปน loped ไมชัดเจน.…….......................... Carausius globosus (de Haan) 
 

แนวทางการวินิจฉัยสกุลของวงศยอย Necrosciinae 
Key to the genera of Necrosciinae 

1.  a. บริเวณฐาน femur ของขาคูหนาเห็นสวนโคงและมีรอยลึกเขาไปอยางชัดเจน................……......2 
 b. บริเวณฐาน femur ของขาคูหนาเรียบตรง หากแบงหรือผาตามขวางจะเปนรูปทรงกระบอกกลมหรือ 
 ไมเห็นสวนรอยลึกเขาไป.................................................................................................15 
2(1a) a. ปกแบบ elytra, ในเพศเมีย ปกจะมีเสนแขนง ปกสั้นหรือปกเล็กมาก; หรือไมมีปก......................3 
 b. ปกแบบ elytra ชัดเจน, ปกมากหรือนอยสามารถเห็นไดอยางชัดเจน; อวัยวะวางไขไมพัฒนา........7 
3(2a) a. ปกคูหนาสั้นมากมี ปกคูหลังลดรูป..................................................................Phaenopharos  
 b. ปกปกติ........................................................................................................................4 
4(3b) a. ดานหนาของ tarsi ปลองที ่3 มีหงอนหรือสวนที่ย่ืนออกมา....................................................5 
 b. ดานหนาของ tarsi ปลองที ่3 ราบเรียบ..............................................................................6 
5(4a) a. Operculum มีลักษณะคลายเรือ และมีแนวสนัที่บริเวณยอด................................Leprocaulinus 
 b. Operculum มีลักษณะราบแบน ไมมีแนวสัน................................................Phenacocephalus 
6(4b) a. Operculum มีลักษณะเปนรูปตัดหรือทู เปนเหลี่ยม...........................................Paramyronides 
 b. Operculum มีลักษณะแคบหรือเล็ก ภาพรวมคลายลักษณะเขา, อวัยวะวางไขยาว.............Orxines 
7(2b) a. Operculum มีลักษณะรูปตัดหรือมีลักษณะเปนขอบที่สวนปลายสุด..........................................8 
 b. Operculum มีลักษณะแหลมหรือกลมมนที่ขอบสวนปลายสุด, ไมเปนแทง...............................10 
8(7a) a. Operculum มีลักษณะเรียบ, สวนปลายสุดไมเปนแทง...........................................................9 
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 b. Operculum แคบ บริเวณขอบหลังเปนแทง, เรียบ,และเหมือนมีเขา; ตาเด่ียวเห็นชัดเจน...............
  ....................................................................................................................Aruanoidea 
9(8a) a. หัวงุมตํ่า.............................................................................................................Asceles 
 b. หัวมีลักษณะกลม...............................................................................................Neoclides 
10(7b) a. ดานหลังของหัวมีลักษณะกลมนูนขึ้น...............................................................................11 
 b. หัวยาว, งุมตํ่า..............................................................................................................13 
11(10a) a. ปกแบบ elytra มีโหนกหรือตุมนูนเล็กเห็นไมชัดเจน, ปกมีเสนแขนง.......................................12 
   b. ปกแบบ elytra มีโหนกหรือตุมนูนเล็กชัดเจน , ปกไมมีเสนแขนง....................................Sosibia 
12(11a) a. ปกลายเหมือนเปลือกไม..................................................................................Trachythorax 
   b. ปกไมมีลายเหมือนเปลือกไม.................................................................................Micadina 
13(10b) a. เพศเมียไมมีปกหรือมีปกที่เล็กมาก; femur 4 ขาหลังมีซี่ฟนอยูที่สวนปลายดานลาง 1-2 ชุด..... 
 ……………..............................................................................…....................Lopaphus 
   b. ปกในเพศเมียยาว; femur 4 ขาหลังไมมีซี่ฟน.....................................................................13 
14(13b) a. ตําแหนงตาอยูดานหนาของหัว............................................................................Sipyloidea 
   b. ตําแหนงตาอยูกลางของหัว……………………..……....………………………...…….Platysosibia 
15(1b)   a. ปกแบบ elytra หรือไมมีปก…………..………………..…....………………….....…Meionecroscia 
   b. ปกแบบ elytra และยาว......................................................................................Nescicroa 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Phaenopharos 
Key to species of genus Phaenopharos 

1 a. ปกคูหนาสั้นมากแบบ tegmina มีสีเขียวลายสีเหลือง สวนเนื้อปกออน(membrane) มีสีสม ไมมีปกคู
  หลัง……....................................................................Phaenopharos khaoyaiensis Zompro 
 b. ปกคูหนาสั้นมากแบบ tegmina ไมมีลวดลายและมีปกคูหลัง...................................................
  ........................................................................... Phaenopharos struthioneus (Westwood) 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Trachythorax 
Key to species of genus Trachythorax 

1 a. หัวนูนแหลม รอยตอระหวางหัวกับ pronotum มีเสนสีแดง mesonotum ตัวมีลายเหมือนเปลือกไม
  แหง…….................................................................... Trachythorax  maculicollis  (Westwood) 
 b. หัวนูนแหลม รอยตอระหวางหัวกับ pronotum ไมมีเสนสีแดง mesonotum……………...…….…..2 
2 a. Prothroax มีสีน้ําตาลแถบดํา; mesothorax ไมเปนรูปพ้ืนที่ตัวว ี(V-shaped) สีดํา.......................... 
  ...................................................................................... Trachythorax atrosignatus (Brunner) 
 b. Prothroax มีสีน้ําตาลเขม; mesothorax เปนรูปพ้ืนที่ตัวว ี(V-shaped) สีดํา.................................... 
  ......................................................................................................... Trachythorax gohi Brock 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Sipyloidea 
Key to species of genus Sipyloidea 

1 a. ปกคูหลังสีชมพู...............................................................................................................2 
 b. ปกคูหลังไมเปนสีชมพู......................................................................................................3 
2(1a) a. ปลองอกมีลักษณะเปนโคงนูนหรือเปนหัว; ปลายสุดสวนทองแหลม............................................... 
  ........................................................................................Sipyloidea sipylus (Westwood) 
 b. ปลองอกมีลักษณะไมเปนโคงนูนหรือไมเปนหัว; ปลายสุดสวนทองมีลักษณะกลมมน…..................  
  ..................................................................................Sipyloidea perakensis Seow-Choen 
3(2b) a. ปลายสุดสวนทองมีรูปรางแหลม........................................................................................4 
 b. ปลายสุดสวนทองไมมีแหลม.............................................................................................5 
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4(3a) a. ปกคูหลังมีสีน้ําตาลเขม............................................................Sipyloidea sordida (de Haan) 
 b. ปกคูหลังมีสีเทาออน.....................Sipyloidea aphanamixis Thanasinchayakul (new  species) 
5(3b) a. ปกคูหนาและขอบปกดานบนของปกคูหลังมีสีน้ําตาลในเพศเมีย; สีเขียวและสีน้ําตาลในเพศผู........ 
  ...……………………..........................................…… Sipyloidea meneptolemos (Westwood) 
 b. ปกคูหนาและขอบปกดานบนของปกคูหลังมีสีน้ําตาลเขมหรือสีดําและปกคูหลังมีสีน้ําตาลทั้งสอง
  เพศ............................................................................... Sipyloidea magna Redtenbacher 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Asceles 
Key to species of genus Asceles 

1 a. Mesothorax มีหนามคู.....................................................Asceles brevicollis Redtenbacher 
 b. Mesothorax มีลักษณะตุมนูนไมเปนหนามจํานวนมาก.........................................................2 
2(1b) a. สวนปลายสุดของ tibia ขาคูหนาและดานหนาของ tarsi ปลองแรกกวาง..................................... 
  ....................................................................................... Asceles validus Redtenbacher 
 b. สวนปลายสุดของ tibia ขาคูหนาไมกวาง.............................................................................3 
3(2b) a. ปลองทองที ่7 ถึง 9 เปน loped………………………….........…… Asceles larunda (Westwood) 
 b. ปลองทองที ่7 ถึง 9 ไมเปน loped……………………………………….….........…………....……4 
4(3b) a. ลําตัวเรียวยาว……………………………...…………………...… Asceles malaccae (Saussure) 
 b. ลําตัวยาวกะทัดรัด (compact) .........................................................................................5 
5(4b) a. ชนิดที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ตํ่า (Lowland); ปกยาวและใหญ..........................................................
  .........................……………………………Asceles tanarata singapura Seow-Choen & Brock 
 b. ชนิดที่ไมอาศัยอยูในพ้ืนที่ตํ่า…………………………......………………...…..…………………….6 
6(5b) a. ปกคูหนาสั้น; ปกคูหลังคลุมเกือบถึงปลายสุดสวนทอง………………......………………….………7 
 b. ปกคูหนาสั้น; ปกคูหลังสั้น คลุมเกือบถึงครึ่งของสวนทอง........................................................8 
7(6a) a. ปกคูหนาสีสม ปกคูหลังสวนของ tegmina สีสม สวนเนื้อปก membrane สีดําเทา ลําตัว ทอง และ
  ขามีสีเขียวเขม..................................…Asceles artabotrys Thanasinchayakul ( new species) 
 b. ปกคูหนาสีเขียว มีจุดนูนสีดําตรงกลางปก ปกคูหลัง สวนของ tegmina สีเขียว สวนเนื้อปก membrane 
  สีสมแดง และขามีสีดําเทา.................Asceles dipterocarpus Thanasinchayakul (new species) 
8(6b) a. ชนิดที่อาศัยอยูในพ้ืนที่สูง (Highland); ปกขนาดเล็กและสั้น.…................................................. 
  .......................................................................................Asceles tanarata tanarata Brock 
 b. ชนิดที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กลาง); ปกยาวขนาดกลาง.................... Asceles tanarata amplior Brock 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Paramyronide 
Key to species of genus Paramyronide 

1 a. ลําตัวไมมีจุดสีขาว…………...……Paramyronides atalanitia Thanasinchayakul (new species) 
 b. ลําตัวมีจุดขาวขนาดเล็ก………………………………………......…….......…………….…………2 
2(1b) a. หนวดสั้นกวา tibia ขาคูหนา.......…..Paramyronides psidium Thanasinchayakul (new species) 
 b. หนวดยาวกวา tibia ขาคูหนา..Paramyronides bougainvillea Thanasinchayakul (new species) 
 

แนวทางการวินิจฉัยเผาและสกุลของวงศยอย Pachymorphinae 
Key to the tribes and genera of Pachymorphinae 

1  a. ปลองทองสุดทายในเพศผูเปนรูปตัด (truncate) หรือรอยเฉือนเล็กนอย, ในเพศเมียมีความไมแนนอน; 
  หนวดสั้นกวา femur ของขาคูหนา; ปลองทองที ่2 เม่ือรวมกัน 2 ครั้งจะมีขนาดยาวกวาความกวาง  
 (ยกเวน Parapachymorpha) ; cerci เรียวยาวแตไมเปนกลีบหรือพูยืดยาว; femur ของขาคูกลาง
 และคูหลังไมมีหรือไมคอยพบหนาม...............................(Gratidini)......................................3 
 b. หนวดสั้นกวา femur ของขาคูหนาและ operculum เรียวยาวออกไป......(Hemipachymorphini)....2 



 วิทยาสารกําแพงแสน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 2549  27 

2(1b) a. ที่บริเวณปลายสุดของปลองทองบริเวณขอบในเพศผูขยายหรือแผยืดยาว ตรง เปนกลีบหรือพู มี
  หนามละเอียดหรือบางอยูขางใน.......................................................................Oreophasma 
 b. ปลองทองสุดทายในเพศผูไมเปนกลีบหรือพู, ไมตรง, ไมเปนลักษณะกลมบอบบางที่บริเวณขอบ
  ปลายสุดของปลองทอง...........................................................................Pseudopromachus 
3(1a) a. ตัวเรียวยาว..........................................................................................................Gratidia 
 b. ตัวอวนปอม ไมเรียวยาว...................................................................................................4 
4(3b) a. ลําตัวมีลักษณะเปนจุดตามลําตัว………………………………………................….…... Medaura 
 b. ลําตัวมีลักษณะไมเปนจุดตามลําตัว หรือมีหนามขนาดเล็ก.....……………..…. Parapachymorpha 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Gratidia 
Key to species of genus Gratidia 

1 a. Notum อกปลองที ่2 และมีหนามเปนตุมขนาดเล็กจํานวนมาก.................................................. 
  ..……………………................................Gratida asystasia Thanasinchayakul (new species) 
 b. Notum อกปลองที ่2 ไมมีหนามเปนตุมขนาดเล็ก……………………….......……..................…..2 
2 a. ตัวสีน้ําตาลปนลายสีดํา สวนหัว อก และทอง มีลายสีดํา……….......…... Gratidia luethyi Zompro 
 b. ตัวสีเทาหรอืเขียวเรียบ ไมมีลาย....................................................Gratidia fritzschei Zompro 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Medaura 
Key to species of genus Medaura 

1 a. ลําตัวมีหนามเล็กลักษณะเปนจุดตามลําตัว สวนขามีลายสีดํา................................................... 
  ………........................................ Medaura lagerstroemia Thanasinchayakul (new species) 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Parapachymorpha 
Key to species of genus Parapachymorpha 

1 a. หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนาและ notum ของอกปลองที ่2 และ 3 มีหนามและบริเวณตรงกลางเปน
  รูปวงรีสีขาว………........……………………………...….... Parapachymorpha spinosa Brunner 
 b. หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนาและ notum ของอกปลองที่ 2 และ 3 บริเวณตรงกลางไมมีเปนรูปวงรีสีขาว
  ...................................................................................................................................2 
2 a. ตัวสีน้ําตาลเทา บริเวณดานบนของ femur ของขาคูกลางมีลักษณะเปนลูบวงกลมย่ืนขึ้นขางละ 1 อัน.........
  ..........................................Parapachymorpha zomproi Fritzsche   Gitsaga (new  record) 
 b. ตัวสีน้ําตาลเทา บริเวณดานบนของ femur ของขาคูกลางมีลักษณะไมเปนแผนวงกลมย่ืน.............. 
  ……………........................ Parapachymorpha commelina Thanasinchayakul (new species) 
 

แนวทางการวินิจฉัยวงศยอยในวงศ Phasmatidae 
Key to the subfamilies of family Phasmatidae 

1  a. เม่ือแบงตามขวาง femur ของขาคูหนาไมเปนสามเหลี่ยม แตถาเปนจะตองไมมีซี่ฟน (serrate)        
  ที่ฐาน; femur ของขาคูหนามักมีแนวสัน 4 แนวและไมมีซี่ฟนเชนเดียวกันกับที่ดานบน..................2 
 b. เม่ือแบงตามขวาง femur ของขาคูหนามีลักษณะคลายสามเหลี่ยม, มีซี่ฟนที่ดานบนของ.............. 
  ..........................................................................................................…....Phasmatinae 
2(1a) a. Operculum และ แผนแข็ง sclerite ดานหลังสวนทายสุดของเพศเมียมีการเรียวยาว(oviscapt) 
  .............(ยกเวนThaumatobactron) femur ขาหลังเพศผูมีหนาม.........................Eurycanthinae 
 b. Operculum และ แผนแข็ง sclerite ดานหลังสวนทายสุดของเพศเมียไมมีการเรียวยาว (oviscapt)  
 femur ขาหลังของเพศผูไมหนาและไมมีหนาม.....................................................................3 
3(2b) a. แนวดานหลังและดานขางของ femur ของขาคูกลางและคูหลังมีซี่ฟน (serrate) หรือราบเรียบ,femur 
    ของขาคูหนาที่ฐานเรียบ..................................................................................................4 
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 b. Femur ขาคูกลางและคูหลังมีซี่ฟนตรงและมีแนวหลุมเปนรอยเวาเขา; femur มีรอยชัดเจน............. 
  .............................................................................................................……Xeroderinae 
4(3a) a. ดานขางของหนาหรือแกมไมกวางกวาสวนของตา; ปกพัฒนาดี, ปกแบบ elytra เปนรูปไข ยาว และมี
  ลายสลักนูนขึ้นมาซึ่งไมแข็งมาก....................................................................Tropidoderinae 
 b. ดานขางของหนาหรือแกมกวางกวาสวนของตา; ปกแบบ elytra และสวนมากมีปกสั้นหรือเห็นไม
  ชัดเจน….…................................................................................................Platycraninae 
 

แนวทางการวินิจฉัยเผาและสกุลของวงศยอย Phasmatinae 
Key to the tribes and genera of Phasmatinae 

1  a. ทั้งสองเพศไมมีปก, หรืออยางนอยเพศเมียไมมีปก................................................................4 
 b. ทั้งสองเพศมีปกหรือปกยังไมพัฒนา...................................................................................2 
2(1b) a. Cerci ของเพศเมียสั้นและบอบบาง; เพศผูไมมีตาเด่ียว; ปกแบบ elytra และปกของเพศเมียมักลดรูป
  ลงไป............................................................................................................................3 
 b. Cerci ของเพศเมียเปนแผนแข็งแบนกวางหรือยาวและคลายหอก; เพศผูเห็นตาเด่ียวชัดเจน.......
  ............................................(Phasmatini).....................................................................7  
3(2a) a. Operculum ของเพศเมียไมยาวอยางผิดปกติ; หัวโปงออกหรือนูนขึ้นมา; femur ของขาคูกลางและคู
  หลังมีซี่ฟน (serrate) เรียงกัน ทางดานขาง...……(Stephanacridini).......................Stephanacris 
 b. Operculum ของเพศเมียยืดขยายออกไปจนสุดปลายสวนทอง; ลําตัวผอม, เรียวยาว, ไมมีซี่ฟน.......
  .........................................(Pharnaciini)…………………………......…….....……Hermarchus 
4(1a) a. ลําตัวขนาดใหญ เรียวยาว ขามีหนามแหลมจํานวนมาก........................................................5 
 b. ลําตัวขนาดกลาง เรียวยาว ขามีหนามแหลมจํานวนนอย.......................................................6 
5(4a) a. Operculum ของเพศเมียยืดยาวจนเลยสุดปลายสวนทอง; ดานหลังปลองทองมีแผนรูปสามเหลี่ยม.
  ..................................................................................................................... Pharnacia 
 b. Operculum ของเพศเมียยืดยาวมากเลยสุดปลายสวนทอง; ไมมีแผนรูปสามเหลี่ยม....... Nearchus 
6(4b) a. ทั้งสองเพศไมมีปกใชในการบิน; ปลองอกที่ 2 เห็นชัดเจนและสั้นกวาปลองอกที่ 3 .................... 
  …...........................................(Baculini)….............................…………………..…Baculum 
 b. เพศผูไมมีปก; ปลองอกที ่2 ของเพศเมียยาวเทากับปลองอกที ่3.......(Pharnaciini)......Hermarchus 
7(2b) a. ดานลางของ tibia ขาหลังมีหนาม (spines) เรียงกัน 3 ชุด; ดานลางของแนวหลังไมมีหนามซี่ใหญ
  ...................................................................................................................................8 
 b. tibia ขาหลังมีหนาม (spines) ซี่ใหญหรือมีแนวซี่ฟนที่ดานลางของแนวหลัง, สวนดานลางของดานหนา
  ไมมีซี่ฟน........................................................................................................Eurycnema 
8(7a) a. Tarsus ปลองที ่3 ยาวกวา tarsus ปลองอื่นๆ ; ปกในเพศเมียสั้น...........................Ctenomorpha 
 b. Tarsus ปลองที ่3 สั้นกวา tarsus ปลองอื่นๆ ; ปกในเพศเมียยาว............................................9 
9(8b) a. ดานลางของ tibia ขาหลังมีแนวหนาม (spines) 1 แถว........................................................10 
 b. ดานลางของ tibia ขาหลังมีแนวหนาม (spines) 2 แถวหรือมากกวา..............................Phasma  
10(9a) a. ปลองอกที ่2 มีลักษณะคลายเม็ดหรือเปนปุมหรือตุมที่นูนตรงออกมา, มักไมคอยจะมีหนามเปนแถว
  คู...............................................................................................................................11 
 b. ปลองอกที ่2 มีหนามแข็ง;..............................................................................................12 
11(10a) a. ดานหลังของสวนหัวมีลักษณะเปนรูปทรงกรวยสูงและมีปุมหรือตุมที่นูนออกมาเปนคู.......Peloriana 
  b. ดานหลังของสวนหัวไมมีลักษณะเปนรูปทรงกรวยสูง………….............……………….….Anchiale 
12(10b) a. Femur ขาคูหนามีหนามหรือซี่ฟนอยางชัดเจนและดานลางมีซี่ฟนหนามแขง็................Acrophylla 
  b. Femur ขาคูหนามีหนามหรือซี่ฟนไมแข็งหรือออนบาง.....................................................Vetilia 
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แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Nearchus 
Key to species of genus Nearchus 

1 a. เพศเมียหนวดสั้นกวา femur ขาหนา ไมมีปก operculum เปนรองย่ืนยาวเกินสวนปลองทองมาก ใน
  เพศผู ตัวสีน้ําตาล หนวดยาวกวา femur ขาคูหนา สวนอกขางลําตัวมีแถบสีขาว.........................
  ......................................……………………..............….. Nearchus maximus Redtenbacher 
 b. ทั้งสองเพศหนวดยาวกวา femur ขาหนา ไมมีปก operculum ย่ืนยาวเกินสวนทองไมมาก.........
  .................................................................................. Nearchus grubaueri Redtenbacher 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Baculum 
Key to species of genus Baculum 

1 a. หัวมีหนาม....................................................................................................................2 
 b. หัวไมมีหนาม.................................................................................................................4 
2(1a) a. ที่หัวมีหนามลักษณะเรียวแหลม........................................................................................3 
 b. หัวมีหนามคลายห,ู femur ขาคูกลางมีหนามขางละ 3 อัน……....... Baculum thaii Redtenbacher 
3(2a) a. หัวมีหนามแหลมและที ่femur ขาคูกลางมีหนามขางละ 1 อัน.................................................. 
  ......................................................... Baculum ziziphus Thanasinchayakul (new species) 
 b. หัวมีหนามแหลมและที ่femur ขาคูกลางมีหนามมากกวา 1 อันและบางสวนมีแผนแบน............... 
  ......................................................... Baculum rachaburii Thanasinchayakul (new species) 
4(1b) a. Femur ของขาคูกลางมีลักษณะโคง.…....Baculum harrisonia Thanasinchayakul (new species) 
 b. Femur ของขาคูกลาง มีลักษณะตรง...................................................................................5 
5(4b) a. ขาคูกลางและขาคูหลังมีหนาม..........................................................................................6  
 b. ขาคูกลางและคูหลังเรียบไมมีหนาม...…. Baculum saimensis Thanasinchayakul (new species) 
6(5a) a. Femur ขา 2 คูหลัง ดานลางมีหนามขางละ 1 อัน.................................................................... 
   ........................................................Baculum chengmaii Thanasinchayakul (new species) 
 b. Femur ของขาคูกลาง มีหนามขนาดเล็กมากขางละ 3 อัน........................................................ 
 .........................................……...………...Baculum vitex Thanasinchayakul (new species) 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Pharnacia 
Key to species of genus Pharnacia 

1 a. หัวมีลักษณะนูนแบงออกเปน 2 ตุม....................................................................................2 
 b. หัวเรียบ; ขามีหนามแตไมแบน; mesosternum และ metasternm มีจุดสีมวง; หลังตามีสีดํา ขอบปก
  ของปกคูหลังมีสีเขียวและมีแถบสีขาวขางลําตัวในเพศผู........................................................... 
   ................................................................Pharnacia sumatranus (Brunner von Wattenwyl)   
2(1a) a. ขามีหนามแตไมแบน; mesosternum และ metasternm มีจุดสีเหลือง; ขอบปกของปกคูหลังและขาง
  ลําตัวมีสีน้ําตาลเทาในเพศผู.....................................................Pharnacia cantori (Westwood)   
 b. ขามีหนามแบน; mesosternum และ metasternum ไมมีจุด;ขอบปกของปกคูหลังมีสีเขียวและมี
  แถบสีขาวขางลําตัวในเพศผู............................................. Pharnacia chiniensis Seow-Choen 
 

แนวทางการวินิจฉัยเผาและสกุลในวงศยอย Heteropterygina และวงศ Bacillidae 
Key to  tribes and genera of family Bacilliidae and Heteropteryginae 

1  a. หนวดเห็นปลองชัดเจน สั้นหรือยาวมากกวา femur ของขาหนา ไมมีปก แผนแข็งดานขางที่อกปลอง
  แรก (prosternum) มีตุมขรุขระ 2 ตุม. บริเวณปลาย tibia ไมมีหนาม. แผนแข็ง scleriteดานหลังสวน
  ทายสุด เห็นไมชัดเจน. ฐานปลองหนวดไมมีซี่ฟน................(Tribe Datamini)...........................2  
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 b. หนวดเห็นปลองชัดเจน ยาวมากกวา femur ของขาหนา, มีปก.................................................4 
2(1a) a. บริเวณกลางอกปลองที่ 3 ไมมีหนาม.......................................................................Datames 
 b. บริเวณกลางอกปลองที่ 3 มีหนาม…………………………………..............………….…………...3 
3(2b) a. การเรียงตัวของหนาม (spines) ที่บริเวณกลางอกปลองที ่3 มีลักษณะเปนคู...............Pylaemenes 
 b. การเรียงตัวของหนาม (spines) ที่บริเวณกลางอกปลองที ่3 มีลักษณะเรียงตามแนวขวาง.............. 
  .....................................................................................................................Woodlarkia 
4(1b) a. ไมมีปก แผนแข็งดานขางที่อกปลองแรก(prosternum) มีตุมขรุขระ 2 ตุมบริเวณปลาย tibia มีหนาม.  
 (ยกเวน Heterocopus) แผนแข็ง sclerite ดานหลังสวนทายสุดของเพศเมีย แยกออกจากปลอง
 ทองที ่10 อยางชดัเจน....................................(Tribe Obrimini)..........................Heterocopus 
 b. มีปกหรือปกสั้น ตัวขนาดใหญ หัว ลําตัว ขาและสวนทอง มีหนามแหลมในเพศผู และในเพศเมียปกสั้น 
  ……….……………..................................................................…………………...Heteropteryx 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Datames 
Key to species of genus Datames 

1 a. ตัวขนาดเล็กอวนปอม หนวดสั้นกวา femur ขาคูหนา สวนหัว อกและทองเรียบ…......................... 
  ………............................................. Datames kasetsartii Thanasinchayakul (new species) 
 b. ตัวขนาดเล็กอวนปอม หนวดยาวกวา femur ขาคูหนา สวนหัว อกและทองไมเรียบหรือขรุขระ........ 
  ......................................................................................……..Datames mouhotii (Bates) 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Heteropteryx 
Key to species of genus Heteropteryx 

1 a. เพศเมีย ตัวสีเขียวอวนปอมขนาดใหญ หัว อกและทองมีหนามแหลมขนาดใหญ ปกคูหนาสั้นแบบ 
  tegmina สีเขียว ทองปลองสุดทายเรียวแหลม………….....….. Heteropteryx dilatata (Parkinson)   
 

แนวทางการวินิจฉัยสกุลในวงศ Phyllidae 
Key to the genera of family Phyllidae 

1  a. ลําตัวมีขนาดใหญ สวนหนาของ mesonotum (อกปลองที ่2) เปนเหลี่ยม.....................…Phyllium 
 b. ลําตัวมีขนาดเล็ก สวนหนาของ mesonotum (อกปลองที ่2) สั้น, มีเสนตามขวาง........................2 
2(1b) a. แผนแข็งดานขางของอกปลองแรก (prosternum) มีลักษณะเปนปุมหรือตุมที่นูนออกมา แผนดานหลัง
  ของ femur ของขา 2 คูหนาเปนแผนที่นิ่มมีขนาดกวาง สวนของแผนดานลาง เปนแผนแข็งกวาง
  ....................................................................................................................Chitoniscus 
 b. ลําตัวมีขนาดเล็กที่สุด. แผนแข็งดานขางของอกปลองแรก (prosternum) มีลักษณะเปนเรียบ. femur 
  ของขา 2 คูหนาในเพศผูเปนลอนแข็ง ตรงกลางทั้ง 2 ดาน.....................................Nanophyllium 
 

แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Phyllium ในเพศเมีย 
Key to species of genus Phyllium in females 

1 a. สวนปลองทองที ่8 ไมเปนลักษณะ loped……………..………………………........…………...…2 
 b. สวนปลองทองที ่8 เปนลักษณะ loped, สวนปลายสุดของ femur ขาคูหนาเปน loped.................. 
  ......………..…………………........…………………………………Phyllium celebicum de Haan 
2. a. สวนปลองทองที ่8 มีรูปรางเรียวแหลมไปถึงปลองทองปลองสุดทาย,สวนปลายสุดของ femur ขาคู
  หนา เปน loped ขนาดใหญ…..................…............. Phyllium bioculatum Gray (new record) 
 b. สวนปลองทองที่ขอบ มีรูปรางเปนเหลี่ยมไปถึงปลองทองปลองสุดทาย….................................... 
  ...............................................……..... Phyllium rayongii Thanasinchayakul (new species) 
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แนวทางการวินิจฉัยชนิดในสกุล Phyllium ในเพศผู 
Key to species of genus Phyllium in males 

1 a. ปลองทองเปนลักษณะคลายชอนหรือเปน loped, ปลายสุดสวนทองแหลม….............................. 
  ............................................................................................... Phyllium bioculatum Gray 
 b. สวนปลองทองไมเปนลักษณะคลายชอนหรือเปน loped แตมีลักษณะเรียวแหลมไปถึงปลายสุดสวนทอง
  .............................................................................................Phyllium celebicum de Haa 
 
 การศึกษาครั้งนี้ใชรายละเอียดทางสัณฐาน
วิทยาภายนอกพรอม จัดทําแนวทางวินิจฉัยต๊ักแตนก่ิง
ไมและต๊ักแตนใบไมทั้ง 31 ชนิด จากการศึกษา พบวา
มีต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตนใบไม  10 ชนิด  มีการ
รายงานแลว  จากรายงานการพบเ ดิม  25  ชนิด 
(Francis, 2000; The PSG, 2005) มีดังนี้ Baculum 
thaii Hausleithner, Baculum sp. THAILAND 2, 
Baculum sp. CHIANG MAI, Pharnacia westwoodii 
(Wood-Mason), Pharnacia cantori  (Westwood), 
Datames mohoutii (Bates), Heteropteryx dilatata 
(Parkinson), Dares subcylindricus Redtenbacher, 
Lonchodes brevipes (Gray), Neohirasea maerens 
(Brunner), Neohirasea sp., Paramyronides sp. 
THAILAND 6 , Phaenopharos herwaardeni 
Hennemann, Gehler and Conle , Phaenopharos 
khaoyaiensis Zompro, Sipyloidea sipylus 
(Westwood), Sipyloidea phidippa (Stal), 
Trachythorax maculicollis (Westwood), 
Parapachymorpha spinosa Brunner, 
Parapachymorpha quadrispinsa Hennemann, 
Gehler   Conle, Gratidia fritzschei  Zompro, 
Gratidia luethyi  Zompro, Gratidia sp. Stal, 
Gratidia sp., Nearchus maximus Redtenbacher 
และ Xenophasma fimbriatum Redtenbacher  และ
มี 2 ชนิดต๊ักแตนที่ไม เคยมีการรายงานวาพบใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ล ย  แ ล ะ มี ก า ร ต้ั ง ชื่ อ แ ล ว  คื อ 
Parapachymorpha zomproi Fritzsche & Gitsaga 
และ Phyllium bioculatum Gray 
ในประเทศไทย มีรายงานการพบบางชนิดทางตอนใต
ของไทย ซึ่งสามารถพบในมาเลเซียดวย แตชนิดของ
ทองถ่ินนั้นจําแนกชนิดยาก และเม่ือเร็วๆ นี ้ไดพบชนิด
ใหม 2 ชนิด จากประเทศไทยคือ Baculum thaii 
Hausleithner และ Phaenopharos herwaardeni 
Hennemann, Gehler    Conle นอกจากนี้ต๊ักแตน
ชนิด Trachythorax  atrosignatus Brunner ซึ่งพบได
ในหลายประเทศ มักวางกลุมไขติดกับใบพืช สวนชนิด 
Xenophasma fimbriatum Redtenbacher พบทาง
ตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งสวนของ cerci ดูคลาย

ใบไม และชนิดที่มีขนาดใหญ Nearchus maximus 
(Redtenbacher) ซึ่งพบในประเทศลาวดวย มีความ
ยาวถึง 300 มิลลิเมตร (Brock, 1999) 
 

สรุป 
ในประเทศไทยสํารวจพบต๊ักแตนก่ิงไมและต๊ักแตน
ใบไมในเขตภาคเหนือ  ที่จั งหวัดเชียงใหม  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแกน  มหาสารคาม 
และนครราชสีมา ภาคกลาง ที่จังหวัดนครปฐม ภาค
ตะวันออก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุร ี
ภาคตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี และ
ภาคใต  ที่จังหวัดภู เ ก็ต  และตรัง  มี  4 วงศ  ไดแก 
Heteronemiidae, Phasmatidae, Bacillidae และ 
Phyllidae รวมทั้ งหมด  31 ชนิด  ประกอบดวย 
Carausius thailandi Thanasinchayakul, Carausius 
saimensis Thanasinchayakul, Asceles  artabotrys 
Thanasinchayakul, Asceles dipterocarpus 
Thanasinchayakul, Paramyronides atalanitia 
Thanasinchayakul, Sipyloidea aphanamixis 
Thanasinchayakul, Paramyronides psidium 
Thanasinchayakul, Parapachymorpha commelina 
Thanasinchayakul, Medaura lagerstroemia 
Thanasinchayakul, Medaura lagerstroemia 
Thanasinchayakul, Gratidia asystasia 
Thanasinchayakul, Baculum ziziphus 
Thanasinchayakul, Baculum chengmaii 
Thanasinchayakul, Baculum siamensis 
Thanasinchayakul, Baculum harrisonia 
Thanasinchayakul, Baculum vitex 
Thanasinchayakul, Baculum rachaburii 
Thanasinchayakul  Datames kasetsartii 
Thanasinchayakul และ  Phyllium rayongii 
Thanasinchayakul นอกจากนี ้ยังพบอีก 2 ชนิด ซึ่งไม
มีรายงานการพบในประเทศไทยแตมีการจําแนกชนิด
แลว คือ Parapachymorpha zomproi Fritzsche & 
Gitsaga และ Phyllium bioculatum Gray  สวนอีก 10 
ชนิ ด  ซึ่ ง มีกา ร รายงานและการ ต้ั ง ชื่ อ แล ว  คื อ 
Phaenopharos khaoyaiensis Zompro, 



 วิทยาสารกําแพงแสน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 2549  32 

Trachythorax maculicollis (Westwood),  
Parapachymorpha spinosa Brunner, Gratidia 
fritzschei Zompro, Gratidia luethyi Zompro, 
Baculum thaii Hausleithner, Pharnacia cantori  
(Westwood), Heteropteryx dilatata (Parkinson), 
Nearchus maximus Redtenbacher และ Phyllium 
celebicum de Haan  
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