
         

      bbbooooookkk   

   cccooorrrnnneeerrr   

    

��������	
���	�����������������	��������	
���	�����������������	��������	
���	�����������������	��������	
���	�����������������	            
��������
���	��
���	��
���	��
���	��            ��������������������                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

580.12 580.12 580.12 580.12     ����344344344344����        2552552552550000                                                                                                                                                                                                                                                    
    

                                            
                                                                                    

                        
 



��##


��##


��##


��## // // %�&#%�&�

%�&#%�&�
%�&#%�&�
%�&#%�&� '�'� '�

'�     		 		 .. .. (( (( .. .. ��)*���
 (�����

��+,
��)*���

 (�����
��+,

��)*���
 (�����

��+,
��)*���

 (�����
��+, .. ..     #���

��)�-,
#���

��)�-,
#���

��)�-,
#���

��)�-, .. ..     

�ื/
�	)�(
ื�ื/
�	)�(
ื�ื/
�	)�(
ื�ื/
�	)�(
ื    

01�%2&	01�%2&	01�%2&	01�%2&	    

Call NumberCall NumberCall NumberCall Number    

                    
���	�����������������	 
���	�����������������	 
���	�����������������	 
���	�����������������	 %34	
���	�&/��5��&/(��2
�3��%�+%34	
���	�&/��5��&/(��2
�3��%�+%34	
���	�&/��5��&/(��2
�3��%�+%34	
���	�&/��5��&/(��2
�3��%�+�� 6�
#67���ื8	�&/3����� 6�
#67���ื8	�&/3����� 6�
#67���ื8	�&/3����� 6�
#67���ื8	�&/3����� �� �� �� 3333,,,,000 000 000 000 
�������'7%��� �������'7%��� �������'7%��� �������'7%��� �7�%34	�	ึ/��	
���	;�&/�&2	����5�2
��*&3%
�7�%34	�	ึ/��	
���	;�&/�&2	����5�2
��*&3%
�7�%34	�	ึ/��	
���	;�&/�&2	����5�2
��*&3%
�7�%34	�	ึ/��	
���	;�&/�&2	����5�2
��*&3%
%�&��* 0ื	3<�2	����5� =1%2�%�&��* 0ื	3<�2	����5� =1%2�%�&��* 0ื	3<�2	����5� =1%2�%�&��* 0ื	3<�2	����5� =1%2�
(7)#(7)#(7)#(7)#>)#>�
	 %34	��	��	
)	�/���5�(?���)#	)�	��@��������7�	)�3A	%2� 3<���#�7�3<�07)��#�	>)#>�
	 %34	��	��	
)	�/���5�(?���)#	)�	��@��������7�	)�3A	%2� 3<���#�7�3<�07)��#�	>)#>�
	 %34	��	��	
)	�/���5�(?���)#	)�	��@��������7�	)�3A	%2� 3<���#�7�3<�07)��#�	>)#>�
	 %34	��	��	
)	�/���5�(?���)#	)�	��@��������7�	)�3A	%2� 3<���#�7�3<�07)��#�	

���	; 
���
���	; 
���
���	; 
���
���	; 
����3��*6*���7���7�2
�(�/��&�&*��	�	��	�� >ึ/�%34	(*��6,(?���)#6�3��*6*���7���7�2
�(�/��&�&*��	�	��	�� >ึ/�%34	(*��6,(?���)#6�3��*6*���7���7�2
�(�/��&�&*��	�	��	�� >ึ/�%34	(*��6,(?���)#6�3��*6*���7���7�2
�(�/��&�&*��	�	��	�� >ึ/�%34	(*��6,(?���)#6	�)�@������� 	�)�@������� 	�)�@������� 	�)�@�������             

หนังสือเลมนี้หนังสือเลมนี้หนังสือเลมนี้หนังสือเลมนี้รวบรวมความหลากหลายของพรรณพืชไวเพียงสวนนอยเทานั้น ซึ่งเปนทั้งพืชที่พบทั่วไป และพืชรวบรวมความหลากหลายของพรรณพืชไวเพียงสวนนอยเทานั้น ซึ่งเปนทั้งพืชที่พบทั่วไป และพืชรวบรวมความหลากหลายของพรรณพืชไวเพียงสวนนอยเทานั้น ซึ่งเปนทั้งพืชที่พบทั่วไป และพืชรวบรวมความหลากหลายของพรรณพืชไวเพียงสวนนอยเทานั้น ซึ่งเปนทั้งพืชที่พบทั่วไป และพืช

หายากในอุทยานฯ พืชที่นํามารวมไวนี้สามารถพบเห็นไดทั่วไปตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่นักทองเที่ยวนิยมเดินหายากในอุทยานฯ พืชที่นํามารวมไวนี้สามารถพบเห็นไดทั่วไปตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่นักทองเที่ยวนิยมเดินหายากในอุทยานฯ พืชที่นํามารวมไวนี้สามารถพบเห็นไดทั่วไปตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่นักทองเที่ยวนิยมเดินหายากในอุทยานฯ พืชที่นํามารวมไวนี้สามารถพบเห็นไดทั่วไปตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่นักทองเที่ยวนิยมเดิน

ในเขตอุทยานฯ และยังมีพืชบางชนิดที่อยูในเขตอุทยานฯ และยังมีพืชบางชนิดที่อยูในเขตอุทยานฯ และยังมีพืชบางชนิดที่อยูในเขตอุทยานฯ และยังมีพืชบางชนิดที่อยูลึกเขาไปในปา ดังนั้นเพื่อใหมองเห็นภาพรวมบรรดาความหลากหลายของลึกเขาไปในปา ดังนั้นเพื่อใหมองเห็นภาพรวมบรรดาความหลากหลายของลึกเขาไปในปา ดังนั้นเพื่อใหมองเห็นภาพรวมบรรดาความหลากหลายของลึกเขาไปในปา ดังนั้นเพื่อใหมองเห็นภาพรวมบรรดาความหลากหลายของ

พรรณไมในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน หนังสือเลมนี้จึงมีพืชทุกกลุมตั้งแตไมตน ไมพุม ไมเลื้อย ไมลมลุก พรรณไมในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน หนังสือเลมนี้จึงมีพืชทุกกลุมตั้งแตไมตน ไมพุม ไมเลื้อย ไมลมลุก พรรณไมในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน หนังสือเลมนี้จึงมีพืชทุกกลุมตั้งแตไมตน ไมพุม ไมเลื้อย ไมลมลุก พรรณไมในอุทยานแหงชาติแกงกระจาน หนังสือเลมนี้จึงมีพืชทุกกลุมตั้งแตไมตน ไมพุม ไมเลื้อย ไมลมลุก 

และเฟริ์น ที่อยูในสภาพปาชนิดตางๆในอุทยานฯและเฟริ์น ที่อยูในสภาพปาชนิดตางๆในอุทยานฯและเฟริ์น ที่อยูในสภาพปาชนิดตางๆในอุทยานฯและเฟริ์น ที่อยูในสภาพปาชนิดตางๆในอุทยานฯ        

Kaeng Krachan is Kaeng Krachan is Kaeng Krachan is Kaeng Krachan is Thailand Thailand Thailand Thailand ’’’’s largest Nats largest Nats largest Nats largest National ional ional ional Park.Park.Park.Park.    Covering almost 3,000 Covering almost 3,000 Covering almost 3,000 Covering almost 3,000 

square kilometerssquare kilometerssquare kilometerssquare kilometers, , , , its size is impressive by Asian standards. Its vast , largely its size is impressive by Asian standards. Its vast , largely its size is impressive by Asian standards. Its vast , largely its size is impressive by Asian standards. Its vast , largely 

foresforesforesforested , mountainous territory is a superb place for serious naturalists and ted , mountainous territory is a superb place for serious naturalists and ted , mountainous territory is a superb place for serious naturalists and ted , mountainous territory is a superb place for serious naturalists and 

hikers. The Park ’s hikers. The Park ’s hikers. The Park ’s hikers. The Park ’s ((((semisemisemisemi----))))    evergreen and deciduous forests arevergreen and deciduous forests arevergreen and deciduous forests arevergreen and deciduous forests are extremely rich and e extremely rich and e extremely rich and e extremely rich and 

biologically diverse , making it a heaven for nature lovers. biologically diverse , making it a heaven for nature lovers. biologically diverse , making it a heaven for nature lovers. biologically diverse , making it a heaven for nature lovers.     

This book illustrates only a small selection of common as well as rare plants This book illustrates only a small selection of common as well as rare plants This book illustrates only a small selection of common as well as rare plants This book illustrates only a small selection of common as well as rare plants 

found in Kaeng Krachan. Many of the depicted plants can be seen along the found in Kaeng Krachan. Many of the depicted plants can be seen along the found in Kaeng Krachan. Many of the depicted plants can be seen along the found in Kaeng Krachan. Many of the depicted plants can be seen along the 

National Park ’s moreNational Park ’s moreNational Park ’s moreNational Park ’s more    popular nature trails , but three are also popular nature trails , but three are also popular nature trails , but three are also popular nature trails , but three are also sssspecies covered pecies covered pecies covered pecies covered 

which can only be observed if one treks into twhich can only be observed if one treks into twhich can only be observed if one treks into twhich can only be observed if one treks into the forests for several days. To give he forests for several days. To give he forests for several days. To give he forests for several days. To give 

a good overview of all the life forms in the Park , the book includes examples of a good overview of all the life forms in the Park , the book includes examples of a good overview of all the life forms in the Park , the book includes examples of a good overview of all the life forms in the Park , the book includes examples of 

trees , treelets , shrubs , clitrees , treelets , shrubs , clitrees , treelets , shrubs , clitrees , treelets , shrubs , climbers , herbs and ferns found in all major vegetation mbers , herbs and ferns found in all major vegetation mbers , herbs and ferns found in all major vegetation mbers , herbs and ferns found in all major vegetation 
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