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 ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  
1. ภาพคนยืน ซึ่งหมายถึงเทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมืองและกองทัพที่ก าลังจะออกไปท าศึก  
2. ภาพต้นมะเดื่อที่ขนาบอยู่สองข้าง ซึ่งในจังหวัดชุมพรมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงเป็น

ต้นไม้ประจ าจังหวัดชุมพรด้วย  
3. ภาพค่ายและหอรบ หมายถึงจังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมของบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให้มาพร้อมกัน 

ณ ที่แห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบกับข้าศึก เพราะว่าในสมัยโบราณชุมพรนั้นเป็นเมืองหน้าด่าน  

----------------------------------------------------------------------------------- 

ค าขวัญประจ าจังหวัดชุมพร 
**ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก** 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ธงประจ าจังหวัด 
 

 
  (ธงพ้ืนสีน้ าเงิน กลางมีภาพตราประจ าจังหวัด)  



ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

 

  

 

 

 

 

ชื่อทั่วไป  ต้นมะเดื่ออุทุมพร 
ชื่อสามัญ  Cluster Fig 
ชื่อวิทยา  Ficus racemosa Linn. 
วงศ์  LAURACEAE 
ชื่ออ่ืน ๆ  มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ า มะเดื่อ 
ถิ่นก าเนิด  ถิ่นก าเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเภท  ไม้ยืนต้น 
รูปร่างลักษณะ  ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ าตาลแดงปกคลุมบาง ๆ ต่อมาจะหลุด

ร่วง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โดคนใบทู่ถึงกลม 
ก้านใบยาว 10.5 เซนติเมตร ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้ม
ถึงสีม่วง 

การขยายพันธุ์  โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน และปัก
ช ากิ่ง 

สภาพที่เหมาะสม  ดินร่วน และมีอินทรียวัตถุ ระบายน้ าได้ดี 
ประโยชน์  ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง 



ดอกไม้ประจ าจังหวดั 

 

  

ชื่อทั่วไป ดอกพุทธรักษา 
ชื่อสามัญ Butsarana 
ชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

Canna indica Linn. 

วงศ์ CANNACEAE 
ลักษณะ
ทั่วไป 

พุทธรักษา เป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ า ล าต้นสูงประมาณ 1- 2เมตร มีล าต้นอยู่ใต้ดิน
เรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอ คล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและ
ปลายใบรีแหลมขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มล าต้นซ้อน
สลับกัน ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล าต้นช่อดอกเป็น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 
เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก8 - 10 ดอก และมีกลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่าง
กันไปตามชนิดพันธุ์ 

การ
ขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด การแตกหน่อ 

สภาพที่
เหมาะสม 

ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง 

ถิ่นก าเนิด ประเทศอินเดีย 
 



ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชุมพร  
จังหวัดชุมพรมีชื่อปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1098 ในต านานพระธาตุเมือง

นครศรีธรรมราชฉบับของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีความว่า เมืองชุมพรนั้นมีฐานะเป็นเมืองสิบสอง
นักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือเพราะอยู่ทาง
ตอนบนของภาคใต้ การเดินทางโดยทางบกจ าเป็นต้องผ่านเมืองชุมพร ในปีพุทธศักราช 1997 
แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี

อาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาจนถึงพุทธศักราช 
2459 จึงมีฐานะเป็นจังหวัดในมณฑลสุราษฏร์ธานี 

ค าว่า “ชุมพร” ตามอักษรแยกได้เป็น 2 ค า คือ ค าว่า 
“ชุม” ซึ่งมีความหมายว่า รวม,ชุก,มาก,รวมกันอยู่ และค า
ว่า “พร” ซึ่งมีความหมายว่า ของดี,ของที่เลือกเอา,ของ
ประเสริฐ ดังนั้นค าว่าชุมพร ถ้าแปลตามตัวอักษร ก็จะได้
ความหมายว่า เป็นที่รวบรวมของประเสริฐ แต่ชื่อเมือง
ชุมพรนั้นไม่ได้มีความหมายตามตัวอักษร 

ประการแรก เชื่อกันว่าชุมพรนั้นมาจากค าว่า “ประชุม
พล” หรือ “ชุมนุมพล” ซึ่งแปลได้ว่า “รวมก าลัง” เนื่องจากในสมัยก่อนชุมพรเป็นเมืองหน้าด่าน
ทางภาคใต้ และกองทัพมักจะมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองเมืองชุมพร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรบกับพม่า
หรือปราบกบฏภายในราชอาณาจักรก็ตาม เมื่อยกทัพหลวงมาครั้งใด เมืองชุมพรก็จะต้องเป็นที่
ชุมนุมพลหรือชุมนุมกองทัพเสมอ ค าว่าชุมพรจึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากการเรียกเพ้ียนมาจากค าว่า
ประชุมพล เพราะคนไทยทางใต้ชอบพูดค าสั้นๆ จึงตัดค าว่าประออกเสีย เหลือแค่ “ชุมพล” 
และค าว่าพลก็เพ้ียนกลายมาเป็นค าว่า “พร” แทน ซึ่งตามธรรมดา      ชื่อเมืองหรือต าบลมักจะ
ถูกเรียกเพ้ียนไปจากเดิมเสมอ อย่างไรก็ดีเมืองชุมพรนับว่าเป็นเมืองที่ส าคัญทางยุทธศาสตร์มา
ตั้งแต่สมัย โบราณ ดังนั้นจากค าว่าประชุมพลจึงมีความหมายตรงกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่ว่า 
เป็นเมืองส าคัญทางยุทธศาสตร์   

ประการที่สอง ในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อจะเคลื่อน
พลจะต้องท าพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ รับชัยชนะในการสู้รบ เพ่ือเป็น  
การบ ารุงขวัญทหาร ในสถานที่ชุมนุมเพ่ือรับพรเช่นนี้จึงตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือ    
ประชุมพร ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุของค าว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกัน 

ประการที่สาม เนื่องจากที่ตั้งเมืองเดิมนั้นอยู่ทางฝั่งขวาของคลองชุมพร ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่
เรียกกันว่า “มะเดื่อชุมพร” ขึ้นอยู่ทั่วไป เดิมคลองนี้ยังไม่มีชื่อภายหลังจึงถูกตั้งชื่อว่าคลองชุมพร
ตามชื่อต้นไม้ เพราะปกติการตั้งชื่อท้องที่หรือแม่น้ าล าคลองมักจะตั้งตามชื่อต้นไม้หรือ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่อมาเมืองที่มาตั้งจึงมีชื่อตามต้นไม้ไปด้วย เช่นเดียวกับชื่อชุมพร 
อาจเรียกตามชื่อหรือคลองหรือชื่อต้นไม้ก็เป็นได้ 

 

 



ภูมิศาสตร์จังหวัดชุมพร 

ขนาดพื้นที่ และท่ีตั้ง 
จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้ บริเวณชายฝัง่ทะเลตะวันออก ห่างจาก

กรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม) เป็นระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร 
และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ประมาณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ4ของจังหวัดใน
ภาคใต้ คือประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าว
ไทย มีรูปพ้ืนที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต ้มีความยาวประมาณ 222 กิโลเมตร โดยจังหวดั

ชุมพรมีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ เขตอ าเภอท่าแซะ และอ าเภอปะทิว ติดต่อกับอ าเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศใต้ เขตอ าเภอละแม และอ าเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

ทิศตะวันออก เขตอ าเภอปะทิว อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลังสวน 
และอ าเภอละแม ติดต่อกับอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก เขตอ าเภอท่าแซะติดต่อกับอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนองและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตอ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอหลังสวน และ
อ าเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่นอ าเภอเมือง จังหวัด
ระนอง 

สภาพภมูิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะยาวและแคบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

1. ทางทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นทีสูง มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้น
เขตแดนธรรมชาติ  

2. บริเวณตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด 
และ 

3. พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย 
ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้างเรียบมีความโค้งเว้าน้อย โดยชายฝั่งทะเลมีความยาว
ถึง 222 กิโลเมตร และความกว้างของจังหวัดโดยเฉลี่ยประมาณ 36 กิโลเมตร 

 

 

 



สภาพภมูิอากาศ 
 

จังหวัดชุมพรเป็นเขตที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังลง  

1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จากทะเลอันดามันเป็นมวลอากาศท่ีมีความชื้นสูง และเปลี่ยนเป็นลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้เกิดฝนตกชุก มีปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วง 1,553-2,344 
มิลลิเมตร  

ส าหรับอุณหภูมิในจังหวัดชุมพร เฉลี่ยโดยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
34.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 21.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 
97 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยต่ าสุด 49 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 81 เปอร์เซ็นต์ 

สภาพการปกครอง 
จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน 25 เทศบาล 

(2 เทศบาลเมือง13 เทศบาลต าบล) 53 องค์การบริหารส่วนต าบล มีรูปแบบการปกครองและ
การบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 

1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซ่ึงต้ังหน่วยงานในพ้ืนท่ี
จังหวัด จ านวน95 หน่วยงาน  

2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการออกเป็น 2 
ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 หน่วยงาน ระดับ
อ าเภอ ประกอบด้วย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน  

3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 
23 เทศบาลต าบลและ 53 องค์การบริหารส่วนต าบล  

สภาพการเมือง 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

จังหวัด ชุมพรมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 1 คน เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 จ านวนมีผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 348,169 คน มาใช้สิทธิจ านวน 215,542 คน คิดเป็นร้อยละ 61.91 บัตรเสีย 
3,791 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.76 ไม่ประสงค์ลงคะแนน17,521 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 
รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง คือ พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ 

 

 

 



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จังหวัดชุมพรแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 เขต 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง360,987 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 278,291 คน คิดเป็นร้อยละ 77.09 
บัตรเสีย 16,586 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.96 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,862 บัตร คิดเป็นร้อย

ละ 6.78 ผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร จ านวน 3 คน ได้แก่ 

1. นายชุมพล จุลใส ได้ 72,663 คะแนน 

2. นายสราวุธ อ่อนละมัย ได้ 66,743 คะแนน 

3. นายธีรชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ได้ 63,779 คะแนน 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร มีภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัด
ชุมพรมากที่สุด รองลงมาคือภาคการค้าปลีกค้าส่ง และสุดท้ายคือภาคอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 
2553 จังหวัดชุมพรมีรายมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) อยู่ที่ประมาณ 55,421 
ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (Per capita GPP) ประมาณ 108,589 ล้านบาท เป็น
ล าดับที่ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ 

ภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจ
ของชุมพรประกอบไปด้วย ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน มะพร้าว ไม้ผล 
รวมไปถึงการปศุสัตว์และการประมง 
ในด้านการประมง เนื่องจากชุมพร
เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาว
ประมาณ 222 กิโลเมตร การท า
ประมงจึงส าคัญมาก โดยมี
ระยะเวลาการท าประมงประมาณ 
7-9 เดือน ช่วงที่ท าการประมงไม่ได้
คือระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 
เนื่องจากเป็นหน้ามรสุม คลื่นลมแรง 
และช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 
พฤษภาคม ของทุกปี เพราะเป็นช่วง
ที่อ่าวไทยห้ามท าการประมง
เนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไข่ 

ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก

การเกษตร เช่นอุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง 
อุตสาหกรรมผลิตผลไม้แล้น้ าผลไม้บรรจุกระป๋อง เป็นต้น 



 
ทรัพยากรป่าไม ้

จังหวัด ชุมพร มีพ้ืนที่ป่าครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 
ของพ้ืนที่จังหวัด ในขณะที่พ้ืนที่ทางการเกษตรกลับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็น
ร้อยละ 54.04 ในปี 2544 ส าหรับประเภทป่าในจังหวัดชุมพร จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซ่ึง
จ าแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน 
และป่าพรุ 
 
พื้นที่ป่าทั้ง 3 ชนิด สามารถจ าแนกป่าในจังหวัดชุมพร ได้ดังนี้ 

1. ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 26 ป่า
มีเนื้อที่  ่ีรวมทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า และมีการยกเลิกไปแล้ว 
1 ป่า คงเหลือเนื้อที่ีีเพียง 1,941,426.50 ไร่ ในจ านวนนี้เป็นป่าบกจ านวน 17 ป่า ป่าชาย
เลนจ านวน 5 ป่า ป่าพรุจ านวน 3 ป่า  

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชุมพรมีพ้ืนป่าที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์จ านวน 4 แห่ง และได้
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วทั้ง 4 แห่ง  

3. อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่กรมป่าไม้ก าหนดให้จัดเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร มี 2 
แห่ง  

4. วนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจ านวน 1 แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัพยากรดิน และทีด่นิ 
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบ

ไปด้วย ภูเขา แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ าท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภท
ต่างๆ โดยทั่วไปประเภทดิน ในภาคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่
ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปาน กลางถึงค่อนข้างต่ า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งส่วน
ใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง สลายตัวอยู่ที่ของวัสดุตกค้างและดินดาน และบริเวณท่ีมีน้ าทะเล
ท่วมถึงอยู่สม่ าเสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้ าเร็วถึงเร็วมาก 

ลักษณะ ดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน โดยปะปน
กันไปในแต่ละพ้ืนที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภทของดินได้ 6 กลุ่มดังนี้ 

คือ 

1. กลุ่มพื้นที่ดินเค็มชายฝ่ังทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัด 
2. กลุ่มดินตื้น  ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ

จังหวัด 
3. กลุ่มดินทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัด 
4. กลุ่มดินภูเขา  ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ

จังหวัด 
5. พื้นที่ภูเขา  ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ

จังหวัด 
6. กลุ่มดินนา  ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ

จังหวัด 

เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล้ว บริเวณด้านตะวันตกของ
จังหวัด ลักษณะดิน จะเป็นพ้ืนที่ภูเขา บริเวณตอนกลางของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินตื้นและ
ดินนา ซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด ลักษณะดินจะเป็นดินทราย 

ดินเค็ม ชายฝั่งทะเล 
และดินภูเขารวมทั้งดิน
พ้ืนที่ภูเขาเป็นบางส่วน
ด้วย 

จากการส ารวจโดย
ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
3,756,778 ไร่ 
จ าแนกพ้ืนที่ทางการ
เกษตร 2,039,816 

ไร่ (ร้อยละ 45.9) พ้ืนที่ป่าไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพ้ืนที่ไม่ได้จ าแนก 
1,058,837 ไร่ (ร้อยละ 30.6) 



 

แผนที่จังหวัดชุมพร 
 
 

  


