ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน เสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
ออกประกาศเวลา 12.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกหนัก น้้าฝนสะสม น้้าท่ วมฉับพลัน
น้้าป่าไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่ง ส้าหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นซัดฝั่ง
ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในวันนี้ (5 มกราคม 2562) ต่อไปอีก 1 วัน
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ พายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK) มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งทางทิศตะวันตกของอ้าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา ประมาณ 5 กิโลเมตร [รายละเอียดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 23]
พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้
จังหวัดสงขลา

อาเภอหาดใหญ่

อาเภอสะเดา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อ้าเภอรัตภูมิ ควนเนียง คลองหอยโข่ง
บางกล่้า สะเดา และนาทวี
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

คาดหมาย
อุณหภูมิ
สูงสุด

ต่าสุด

ดวงอาทิตย์

น้าทะเลพรุ่งนี้

วันนี้ พรุ่งนี้
ขึ้น
ตกเวลา ขึ้นเวลา เต็มที่

ลง
เต็มที่
04.15
และ
17.15

27

24

18.14

06.31

10.12
และ
22.59

27

23

18.16

06.32

-

-

27

23

18.16

06.32

-

-

จังหวัดพัทลุง

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ และกงหรา
26
24
18.15 06.34
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนทั่วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากกระจาย
อุณหภูมิต่้าสุด วัดได้ 21.6 ้ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 270.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.1 ้ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา

นายบวร อสัมภินวัฒน์
ผู้พยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
โทรสาร. 074-311-065
www.songkhla.tmd.go.th

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

-

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน เสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
ออกประกาศเวลา 12.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกหนัก น้้าฝนสะสม น้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่า
ไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่ง ส้าหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นซัดฝั่ง ส่วน
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในวันนี้ (5 มกราคม 2562) ต่อไปอีก 1 วัน
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ พายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK) มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งทางทิศตะวันตกของอ้าเภอตะกั่วป่ า จังหวัด
พังงา ประมาณ 5 กิโลเมตร [รายละเอียดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 23]
พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้

คาดหมาย
อุณหภูมิ
สูงสุด

ต่าสุด

ดวงอาทิตย์

น้าทะเลพรุ่งนี้

วันนี้ พรุ่งนี้ ขึ้น
ตกเวลา ขึ้นเวลา เต็มที่

ลง
เต็มที่

จังหวัดเพชรบุรี

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณอ้าเภอแก่งกระจาน บ้านแหลม บ้านลาด เมือง ท่ายาง หุบกระพง
29
23 18.07 06.44
และชะอ้า
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
อ.หัวหิน
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
29
23 18.08 06.43 07.44 23.30
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
28
21 18.10 06.43 09.52 22.54
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
จ.ชุมพร
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
26
22 18.14 06.43 10.45 22.31
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนทั่วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากกระจาย
อุณหภูมิต่้าสุด วัดได้ 21.6 ้ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 270.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.1 ้ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา

นายบวร อสัมภินวัฒน์
ผู้พยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
โทรสาร. 074-311-065
www.songkhla.tmd.go.th

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน เสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
ออกประกาศเวลา 12.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกหนัก น้้าฝนสะสม น้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่า
ไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่ง ส้าหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นซัดฝั่ง ส่วน
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในวันนี้ (5 มกราคม 2562) ต่อไปอีก 1 วัน
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ พายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK) มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งทางทิศตะวันตกของอ้าเภอตะกั่วป่ า จังหวัด
พังงา ประมาณ 5 กิโลเมตร [รายละเอียดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 23]
พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เกาะสมุย

นครศรีธรรมราช

คาดหมาย
อุณหภูมิ
สูงสุด

ต่าสุด

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
25
24
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 25-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
25
24
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 25-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณอ้าเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ นาบอน บางขัน ทุ่งสง จุฬาภรณ์ และชะอวด
24
23
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนทั่วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากกระจาย
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 270.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

นายบวร อสัมภินวัฒน์
ผู้พยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ

ดวงอาทิตย์

น้าทะเลพรุ่งนี้

วันนี้
พรุ่งนี้
ตกเวลา ขึ้นเวลา

ขึ้น
เต็มที่

ลง
เต็มที่

18.17

06.41

11.41

23.01

18.13

06.38

11.15

21.17

18.15

06.36

13.20

05.11

อุณหภูมิต่้าสุด วัดได้ 21.6 ซ้ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.1 ้ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
โทรสาร. 074-311-065
www.songkhla.tmd.go.th

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน เสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
ออกประกาศเวลา 12.30 น.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกหนัก น้้าฝนสะสม น้้าท่ วมฉับพลัน
น้้าป่าไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่ง ส้าหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นซัดฝั่ง
ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในวันนี้ (5 มกราคม 2562) ต่อไปอีก 1 วัน
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ พายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK) มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งทางทิศตะวันตกของอ้าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา ประมาณ 5 กิโลเมตร [รายละเอียดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 23]
พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้
จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอโคกโพธิ์ หนองจิก เมือง และยะรัง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอกาบัง บันนังสตา ธารโต และเบตง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอรือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ และสุคิริน
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

คาดหมาย
อุณหภูมิ
สูงสุด

ต่าสุด

ดวงอาทิตย์

น้าทะเลพรุ่งนี้

วันนี้ พรุ่งนี้
ตกเวลา ขึ้นเวลา

ขึ้น
เต็มที่

ลง
เต็มที่
03.59
และ
14.25

28

22

18.13

06.29

09.30
และ
22.09

28

22

18.14

06.27

-

-

06.25

05.57
และ
20.55

03.41
และ
12.55

28

22

18.11

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนทั่วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากกระจาย
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 270.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

นายบวร อสัมภินวัฒน์
ผู้พยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ

อุณหภูมิต่้าสุด วัดได้ 21.6 ซ้ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.1 ้ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
โทรสาร. 074-311-065
www.songkhla.tmd.go.th

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

