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รายงานคร้ังแรกของไลเคนในวงศกราฟด (Graphidaceae) จากจังหวัดตราด ประเทศไทย 
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 ไลเคนวงศกราฟด (Graphidaceae Dumort.) จัดเปนไลเคนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุดของไลเคนในเขต 
รอน กวา 2,100 ชนิด ใน 89 สกุลท่ีมีรายงานการพบท่ัวโลก สกุล Sarcographa Fee เปนสกุลไลเคนขนาดเล็กในวงศกราฟด 
ในประเทศไทยมีรายงานการพบเพียง 7 ชนิด ไดแก Sarcographa cinchonarum Fee, S. glyphiza (NyL.) Kr. P. Singh & 
G.P. Sinha, S. heteroclita (Mont.) Zahlbr., S. labyrinthica (Ach.) Müll. Arg., S. medusulina (Nyl.) Müll. Arg., S. 
tricosa (Ach.) Mul. Ars, and S. verrucosa (Vain.) Zahlbr. จากการศึกษาทางดานสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และสาร 
ทุติยภูมิของตัวอยางไลเคนท่ีเก็บจากจังหวัดตราด พบไลเคนท่ีไมเคยมีรายงานในประเทศไทยมากอน 1 ชนิด คือ Sarcographa 
ramificans (Kremp.) Staiger โดยสามารถจําแนกไลเคนชนิดน้ีออกจากชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกันไดจาก การสรางเน้ือเยื่อ 
สโตรมาท่ีลักษณะเปนเสนยาว (lirellate stroma) มีหยดนํ้ามันในช้ันไฮเมเนียม (inspersed hymenium) แอสโคสปอร 
(ascospores) มีจํานวน 7-12 ผนังกั้น และสรางสารกรดสติคติค (stictic acid) แมวาไลเคนชนิดน้ีพบแพรกระจายไดท่ัวไปใน 
เขตรอน และมีรายงานในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตอยางไรก็ตามไลเคนชนิดน้ีถูกรายงานการคนพบใหม 
เปนครั้งแรกในประเทศไทยจากการศึกษาในครั้งน้ี 
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Graphidaceae Dumort. is the largest family of tropical crustose lichens with more than 2,100 species 
belonging to 79 genera have been reported worldwide. Sarcographa Fée is a small genus in the family 
Graphidaceae with seven recorded species from Thailand; Sarcographa cinchonarum Fée, S. glyphiza (Nyl.) 
Kr. P. Singh & G.P. Sinha, S. heteroclita (Mont.) Zahlbr., S. labyrinthica (Ach.) Müll. Arg., S. medusulina (Nyl.) 
Müll. Arg., S. tricosa (Ach.) Müll. Arg., and S. verrucosa (Vain.) Zahlbr. Based on the morphology, anatomy  
and secondary metabolites of lichen specimens collected from Trat province, Sarcographa ramificans 
(Kremp.) Staiger is found as a new record for Thailand. This species is distinguished from the other species  
of Sarcographa in having lirellate stroma, strong inspersed hymenium, 7-12-septate ascospores and static 
acid. However, S. ramificans is a common species in pantropical species found from many countries in 
Southeast Asia, it has been reported as a new record of Thailand from this study. 


