ภูมปิ ระเทศ

นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศหลายแบบคือ มีทงั้ เป็นภูเขา เนินเขา และที่ราบ
แบ่งได้เป็นสามเขตตังนี้
1. เขตเทือกเขาตอนกลาง คือพื้นที่ตลอดเทือกเขานครศรีธรรมราช ที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ลาด
ลงไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มียอดสูงสุดคือเขาหลวง ซึ่งสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง
1,835 เมตร ลักษณะพืชพรรณเป็นป่าดิบชื้น เป็นต้นน้้าล้าธารหลายสายไหลลงสู่บริเวณที่ราบทั้ง

สองฝั่ง เขตนีเ้ ป็นพื้นที่เพาะปลูก พืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ยางพารา กาแฟ และผลไม้ ได้แก่
ทุเรียน มังคุด เงาะ และสะตอ เป็นต้น เป็นที่ตั้ง อ้าเภอขนอม สิชล พรหมคีรี ลานสกา
ร่อนพิบูลย์ จุฬาพรณ์ และกิ่งอ้าเภอนบพิต้า

2. เขตที่ราบชายฝั่งตะวันออก คือ พื้นทีร่ าบด้านทิศตะวันออกของเขตเทือกเขาตอนกลาง เป็นพื้นที่
ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนจากภูเขาที่มาตามล้าน้้า และตะกอนจากทะเล บานตอนมีลักษณะ
เป็นสันทรายมีแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบ จึงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่
โบราณจนถึงปัจจุบัน ตอนบนของเขตนี้เป็นที่ราบ ตอนล่างเป็นพรุกว้างใหญ่ และที่ราบลุ่มแม่น้า
ปากพนัง การท้านาและการประมงทางทะเลเป็นอาชีพหลักของพื้นที่ เป็นที่ตั้งอ้าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา พระพรหม ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ และชะอวด

3. เขตที่ราบตะวันตก คือพื้นทีร่ าบเชิงเขาและเนินเขาทางทิศตะวันตกของเขตเทือกเขาตอนกลาง สูง
จากระดับน้้าทะเลมากว่าเขตที่ราบชายฝั่งตะวันออก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เหมาะแก่การปลูก
ไม้ยืนต้น พืชที่นิยมปลูกได้แก่ ยางพารา และผลไม้ บางพื้นที่ยังอุดมด้วยแร่ธาตุ จึงมีการท้า
เหมืองแร่มาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ตั้งอ้าเภอฉวาง พิปูน ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ นาบอน บางขัน
ถ้้าพรรณรา และกิ่งอ้าเภอช้างกลาง
Nakhon Si Thammarat consists of various types of landscape including mountains, hill,
and plains. It is divided into three geographical areas.
1. Central Mountain Area Thia is an area along Nakhon Si Thammarat mountain range
that loes on a north-south axis and slopes down to the east and the west. The
mountain is a tropical rainforest with Khao Luang as its highest peak at 1,835 meters
above average sea level. It is the source of many rivers and streans that flow down
to the plains on both sides. The most popular crops grown here are rubber, coffee,
and fruits such as durian, mangosteen, rembutan, and parkia. The area covers
Khanom, Sichon, Phrom Khiri, lan Saka, Ron Phibun, and Chulabhorn Districts, and
Nopphitarn District Branch.
2. East Coast Plain Area This area covers the plain east of the central mountain
range. The plain is formed from the sediments deposited by the rivers flowing down
the mountain and those from the sea. Some parts are dunes that run parallel to the
coastline. The richness of the plain area makes it a place suilable for settlements
from ancient times to the present day. The upper part of the area is a plain while
the lower part consists of a large bog and the Pak Phanang river plain. Rice farmiog
and rnarine flshery are the main occupations here. The area covers Mueang Nahon
Si Thammarat. The Saia. Phra. Phrom. Pak Phanang. Hua Sai. Chian Yai. Chaioem Phra
Kiat. And Cha-uat Districts
3. West Plain Area The plain area at the fool of the mountain and the hills west of the
central mountain range are higher from the sea level than the east coast plain area.
The fertile soil is suitable for growing trees such as rubber and fruit trees Some areas
are rich in minerals, hence mining exists to the present day. The area covers
Chawang. Phipun. Thung Song. Thung Yai, Ns Bon, Bang Khan. And Tham Phannara
Districts, and Chang Klang District Branch.

