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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและเก็บตัวอยางปลาน้ําจืดในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝง

ตะวันออกครอบคลุมพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา ระบุชนิด จํานวนและ

จัดทําคูมือวิเคราะหชนิดของปลาที่พบ เร่ิมทําการศึกษาตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2547 รวมเปนระยะเวลา 1 ป กําหนดสถานีเก็บตัวอยางจํานวน 20 สถานี เก็บตัวอยางเดือนละ 1 คร้ังตอ 1 

สถานี โดยใชเครื่องมือประมงทั้งสิ้น 6 ชนิด ไดแก สวิง แห ขาย ยอ อวนลากและลอบนอน     

ผลการศึกษาพบปลาจํานวนทั้งส้ิน 19 วงศ 31 สกุล และ 42 ชนิด วงศที่มีจํานวนชนิดที่พบมากที่สุด 

ไดแก วงศ Cyprinidae พบ 16 ชนิด ชนิดที่พบจํานวนตัวมากที่สุดคือ ปลาซิวหนวดยาว Esomus metalicus 

รองลงมาคือ ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus  เครื่องมือประมงที่จับปลาไดหลากหลายชนิดที่สุดคือ 

แห ซึ่งจับไดจํานวน 20 ชนิด รองลงมาไดแก ยอ ซึ่งจับไดจํานวน 13 ชนิด 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to investigate freshwater fishes in the eastern area of Bangkok 

including Lad-krabang district, Nongjok district, Meanburee district, Klongsamva district. The 

identification and quantification of the fish were determined and a key was given for all species found. 

Sample were collected once a month from 20 study sites for one year during August 2003 to July 

2004 by using six types of fishing gear such as dip net, drift net, cast net, fish net, scoop net and 

bamboo-stake trap. 

Nineteen families, 31 genera and 42 species were found. The largest family was Cyprinidae 

which consisted of 16 species. The most abundant species were minnow (Esomus metalicus) and 

gouramy (Trichogaster trichopterus). The most effective two fishing gear were drift net and scoop net 

which 20 and 13 species of fish were collected respectively. 
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คํานํา 
กรุงเทพมหานคร จัดวาเปนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและทําลายสภาพธรรมชาติที่มีอยูเดิมไปมากที่สุดแหงหนึ่ง 

เนื่องจากสภาวการณขยายตัวของชุมชนมีแนวโนมที่จะกระจายออกไปสูพื้นที่แถบชานเมือง แมจะมีการกําหนด

ผังเมืองขึ้นมาแลว  แตก็ไมสามารถแกปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมของพื้นที่บริเวณดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยสาเหตุจากการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการใชที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ

เกษตรกรรมจังหวัดสมุทรปราการที่ เคยปรากฏในผังเมืองรวม    ตอเนื่องจากพื้นที่อนุ รักษ   ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  เปนแถบตอเนื่องลงไปทางใตจรดชายฝงทะเลหลัง พ.ศ. 2535  เปนตนมา และเมื่อมีโครงการ

กอสรางทาอากาศยานสากลแหงที่ 2  ในพื้นที่น้ําหลากบริเวณหนองงูเหา ทําใหมีการสรางคลังสินคาและโรงงาน

อุตสาหกรรมและการกอตั้งโครงการตอเนื่องตามมาอีกมากมาย อาทิ ศูนยการคา โรงแรม เปนตน ผลจากปญหา

ดังกลาว กรุงเทพมหานคร จึงไดกําหนดผังเมืองใหมีการแบงพื้นที่ในสวนตางๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่ออนุรักษ

พื้นที่ เกษตรกรรมตามชานเมืองเอาไว  โดยขอกําหนดของผังเมืองใหพื้นที่ชานเมืองดานตะวันออกของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย เขตมีนบุรี ลาดกระบัง คลองสามวา และหนองจอก  เปนที่ดินประเภทอนุรักษ

ชนบทและเกษตรกรรม  ตามประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กฎกระทรวงที่ 414 

(พ.ศ. 2542)   

ปลาน้ําจืดจัดเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญตอคนไทยมาเปนเวลานาน  จวบจนถึงปจจุบันยังมีการใช

ประโยชนจากปลาน้ําจืดเพื่อการบริโภคและเลี้ยงเปนปลาสวยงาม จนถึงขั้นเพาะเลี้ยงเพื่อสงเปนสินคาออก

ตางประเทศ ดังนั้นปลาน้ําจืดจึงมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ   ระบบนิเวศและการอนุรักษ ทั้งยังเปนดัชนีบงชี้

ถึงความสมดุลทางธรรมชาติที่ดี โดยทราบไดจากสภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพรรณปลาที่มี

อยูและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง และการจะใชประโยชนจากธรรมชาติใหยั่งยืนนั้นจําเปนตองมีขอมูลเบื้องตน

ของชนิดพรรณปลาพื้นเมืองที่พบตามธรรมชาติและชนิดที่นําเขาจากตางถิ่นเปนขอมูลสําคัญลําดับแรก(ชวลิต, 

2540) 

 ดวยเหตุนี้  จึงเห็นเปนการสมควรที่จะมีการสํารวจพรรณปลาในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก เพื่อ

จะไดทราบถึงจํานวนชนิด ขนาด ปริมาณปลาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งจะเปนประโยชนตอการอนุรักษ

อยางยั่งยืน หรือสงเสริมการเลี้ยงปลาบางชนิดที่กําลังลดนอยลงหรือใกลสูญพันธุตอไป อีกทั้งยังเปนการเพิ่มพูน

รายไดใหกับชาวบานบริเวณนี้ เพื่อจะไดงายตอการวางแผนในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหเปนแหลงทําการ

ประมงน้ําจืดที่สําคัญของกรุงเทพมหานครตอไป 

การศึกษาอนุกรมวิธานปลาน้ําจืดไทยมีการศึกษาครั้งแรกโดย Cuvier (1831) ไดตั้งชื่อและใหคํา

บรรยายกับปลาชะโด โดยไดใชชื่อวา Ophicephalus serpentines (Channa micropeltes)  

Hora (1940) ไดตรวจสอบตัวอยางจาก Smith และ Smith ที่รวบรวมไดในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล จําแนกไดเปน 6 วงศ 7 สกุล 11 ชนิด ไดแก ปลาตะเพียนขาว Barbodes gonionotus   ปลาตะเพียน

ทราย Puntius leiacanthus   ปลาสลาด Notopterus notopterus   ปลากระทุงเหว Xenenthodon cancilla   

ปลาชอน Channa striata   ปลากระสง Channa lucius   ปลาชะโด Channa micropeltes  ปลาจิ้มฟนจระเข 

Doryichthys boaja  ปลาหมอ Anabas testudineus  ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus  และปลา

กระดี่นาง Trichogaster microlepis   



กรมประมง (2515) ทําการสํารวจพันธุปลาสวยงามในกรุงเทพมหานคร สํารวจพบปลาน้ําจืด 19 สกุล 

15 ชนิด ไดแก ปลาสลาด Notopterus notopterus  ปลาซิวหนวดยาว Esomus metallicus  ปลาซิวหางแดง 

Rasbora borapetensis  ปลาตะเพียนขาว Barbodes gonionotusปลากระมัง Puntioplites proctozysron  

ปลาสรอยลูกกลวย Labiobarbus leptocheilus  ปลาหัวตะกั่ว Aplocheilus panchax  ปลากะทุงเหว 

Xenenthodon cancilla  ปลาจิ้มฟนจระเข Doryichthys boaja  ปลาเข็ม Demogenys pusillus  ปลากริม 

Trichopsis vittatus  ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis  ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus  

ปลากระสง Channa lucius  ปลาชะโด Channa micropeltes 

กฤษณา (2531) ศึกษาทางอนุกรมวิธานของปลาน้ําจืดในเขตจังหวัดนนทบุรี สามารถจําแนกปลาได

ทั้งหมด 11 อันดับ 23 วงศ 39 สกุล และ 51 ชนิด วงศที่พบมากที่สุด ไดแก วงศปลาตะเพียน รองลงมา คือ วงศ

ปลากระดี่  

บุญรัตน และถวัลย (2534)  ไดทําการสุมตัวอยางชนิดปลาในบึง     มักกะสัน กรุงเทพมหานคร  โดยใช

วิธีจับดวยกระแสไฟฟาครั้งละ 1 ชั่วโมง เปนประจําทุกเดือน เปนเวลา 11 เดือน สามารถเก็บตัวอยางปลาได 5 

วงศ รวม 8 ชนิด  ไดแก ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus  ปลานิล Oreochromis niloticus  ปลาหมอไทย 

Anabas testudineus  ปลาสลิด Trichogaster pectoralis  ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus  ปลา

กระดี่นาง Trichogaster microlepis  ปลากริม Trichopsis vittatus  ปลาชอน Channa striata 

สิงหา (2544) ศึกษาอนุกรมวิธานปลาน้ําจืดในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยปลาน้ําจืดที่สํารวจพบมีจํานวน

ทั้งสิ้น 16 วงศ  26 สกุล  33 ชนิด และวงศปลาตะเพียน Family Cyprinidae มีจํานวนชนิดมากที่สุด 11 ชนิด 

สวนปลาที่พบชุกชุมมากไดแก ปลาซิวหนวดยาว Esomus metallicus และปลากินยุง Gambusia affinis 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 ศึกษาชนิดของปลา  โดยนําตัวอยางปลาท่ีเก็บไดมาวิเคราะหชนิด  โดยใชคูมือประกอบการ

วิเคราะหชนิด  เชน  คณะประมง (2538)  ทรงพรรณ และคณะ (2529)  ทวีศักดิ์ (2530)  พนม และคณะ (2531)  

Jayaram (1981)  Karnasuta (1993) Kottelat (1991b)  Ng (1990) Roberts (1992)  Rainboth (1996b)  

Smith (1945)  Jalwar et al. (1916)  Webber และ de Beaufort (1922)  Nelson (1994)   

 คัดเลือกตัวอยางปลาแตละชนิดเปนตัวแทนศึกษาแลวนับวัดสัดสวนโครงสรางภายนอกตางๆที่

สําคัญและแสดงสัดสวนเปนเปอรเซ็นตของความยาวหัว (% head length, HL) และความยาวลําตัว (% 

standard length, SL)  ตัวอยางปลาที่ใชเปนตัวแทนในการศึกษาทางอนุกรมวิธาน ใหตัวเลขไวในบัญชีรายชื่อ

พรอมขอมูลกํากับตัวอยางและเก็บไวในหองเก็บรักษาตัวอยาง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยั

ศรีนครีนทรวิโรฒ โดยกําหนดรหัสของตัวอยางเปน SWU และใสเลขรหัสเร่ิมตั้งแต 1000 และจัดทําบัญชีรายชื่อ

ปลาที่สํารวจพบของแตละสถานีและแตละเดือน 

 
ผลการศึกษา 

จากการเก็บตัวอยางปลาในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกพบปลาจํานวน 19 วงศ ไดแก  วงศปลา

กราย Notopteridae  วงศปลาตะเพียน Cyprinidae  วงศปลาแขยง Bagridae วงศปลาดุก Clariidae วงศปลา

สวาย Pangasiidae  วงศปลาเทศบาล Loricariidae วงศปลากระทุงเหว Belonidae  วงศปลาเข็ม 



Hemirhamphidae  วงศปลาหัวตะกั่ว Aplocheilidae วงศปลาจิ้มฟนจระเข Syngnathidae  วงศปลาไหล 

Synbranchidae วงศปลาหลด  Mastacembelidae  วงศปลาแปน Ambassidae  วงศปลาเสือพนน้ํา 

Toxotidae วงศปลานิล Cichlidae   วงศปลาบู  Eleotridae  วงศปลาหมอ Anabantidae  วงศปลากระดี่ 

Belontiidae และวงศปลาชอน Channidae  รวมทั้งหมด 42 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด ไดแก  วงศ Cyprinidae 

พบจํานวน 16 ชนิด รองลงมาไดแกวงศ Belontiidae พบจํานวน 4 ชนิด ที่เหลือเปนปลาจาก วงศอื่นๆ อีกรวม 32 

ชนิด 

วิจารณผลการศึกษา 
การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาน้ําจืดในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกในชวงเวลา 1 ป พบปลา

จํานวน 19 วงศ  31 สกุล  42 ชนิด วงศที่มีจํานวนชนิดที่พบมากที่สุด ไดแก วงศปลาตะเพียน Cyprinidae พบ

จํานวน 16 ชนิด รองลงมาไดแกวงศปลากระดี่ Belontiidae พบจํานวน 4 ชนิด ปลาที่พบจํานวนตัวมากที่สุดคือ 

ปลาซิวหนวดยาว Esomus metalicus  

จากการศึกษาชนิดปลาในกรุงเทพมหานครในอดีตที่ผานมา Hora (1940) ไดตรวจสอบตัวอยางที่เก็บ

จาก Smith และ.Smith ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบปลาน้ําจืดทั้งส้ิน 22 วงศ 33 สกุล 47 ชนิด ซึ่ง

เปนชนิดที่ซ้ํากับการศึกษาครั้งนี้ 6 วงศ 7 สกุล 11 ชนิด ไดแก ปลาตะเพียนขาว Barbodes gonionotus  ปลา

ตะเพียนทราย Puntius leiacanthus   ปลาสลาด Notopterus notopterus    ปลากระทุงเหว Xenenthodon 

cancilla  ปลาชอน Channa striata   ปลากระสง Channa lucius   ปลาชะโด Channa micropeltes  ปลาหมอ 

Anabas testudineus  ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus   ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis  

และปลาจิ้มฟนจระเข Doryichthys boaja    

พบวาการศึกษาชนิดปลาในกรุงเทพมหานครโดย Hora (1940)  มีความหลากหลายของชนิดพรรณปลา

มากกวาการศึกษาครั้งนี้ มีเพียง 11 ชนิดเทานั้นที่พบซ้ํากับการศึกษาครั้งนี้ ความแตกตางดังกลาวนี้อาจ

เนื่องจากระยะเวลาและพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้นอยกวาพื้นที่ที่ Hora เคยทําการศึกษา สวนชนิดที่พบเพิ่มใน

การศึกษาครั้งนี้แตไมพบจากการศึกษาของ Hora  เนื่องจากปลาหลายชนิดเปนปลานําเขา เชน ปลาเทศบาล 

และปลานิล  ปจจุบันมีการนําเอาปลาตางถิ่นเขามาเลี้ยงเปนจํานวนมาก เมื่อมีการปลอยลงสูแหลงน้ํา ปลาตาง

ถิ่นเหลานี้สามารถแพรพันธุและเพิ่มจํานวนไดมาก ทําใหปลาที่มีอยูเดิมลดจํานวนลงหรือหมดไปจากแหลงที่มีอยู

เดิม  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเชนการขยายตัวของชุมชนซึ่งมีแนวโนมที่จะกระจายออกไปสูพื้นที่

แถบชานเมือง แมจะมีการกําหนดผังเมืองขึ้นมาแลวแตก็ไมสามารถแกปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมของพื้นที่

บริเวณดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยสาเหตุจากการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการใชที่ดินประเภท

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรปราการที่เคยปรากฏในผังเมืองรวมตอเนื่องจากพื้นที่อนุรักษ ใน

บริเวณกรุงเทพมหานครเปนแถบตอเนื่องลงไปทางใตจรดชายฝงทะเลหลัง พ.ศ. 2535  เปนตนมา และเมื่อมี

โครงการกอสรางทาอากาศยานสากลแหงที่ 2  ในพื้นที่น้ําหลากบริเวณหนองงูเหาทําใหมีการสรางคลังสินคา

โรงงานอุตสาหกรรมและการกอต้ังโครงการตอเนื่องตามมาอีกมากมาย อาทิ ศูนยการคา โรงแรม เปนตน 

การสรางประตูระบายน้ําขึ้นในจุดตางๆของกรุงเทพมหานครซึ่งรองรับน้ําที่ไหลมาจากทางดานเหนือ 

(จากจังหวัดปทุมธานี) และทางตะวันออก (จากจังหวัดฉะเชิงเทรา) ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหจํานวนชนิดของ



ปลาเปล่ียนแปลง ในชวงหลายปที่ผานมาพื้นที่ดังกลาวไดรับผลกระทบมากมาย  การปลอยน้ําทิ้งจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ชุมชน และสารพิษตกคางจากการทําการเกษตรในพื้นที่ รวมท้ังโครงการกอสรางทาอากาศยาน

สากลแหงที่ 2 บริเวณหนองงูเหา  นอกจากนี้เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปประตูระบายน้ําจะปดลง ทําให

ปริมาณน้ําในพื้นที่ตางๆ จะคอยๆ ลดลง เมื่อน้ําจากทางตอนเหนือไมมีการไหลลงมาไลน้ําในพื้นที่ใหออกสูทะเล

อาวไทยทางตอนใตของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการไดแลว ทําใหปลาในกรุงเทพมหานครไมมีการ

อพยพยายถิ่นออกไปยังพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ําสูงกวาได ดังนั้นจึงอาจสงผลตอความหลากหลายของชนิดพรรณ

และปริมาณปลาในพื้นที่ดังกลาวได 

นอกจากนี้ สิงหา (2544)  ศึกษาอนุกรมวิธานปลาน้ําจืดในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยปลาน้ําจืดที่สํารวจ

พบ  มีจํานวนทั้งสิ้น 16 วงศ  26 สกุล 33 ชนิด  ซึ่งชนิดที่ไมซ้ํากัน 16 ชนิด และ มีชนิดที่ซ้ํากับการศึกษาครั้งนี้ 26 

ชนิด มีจํานวนชนิดมากที่สุด 11 ชนิด สวนปลาที่พบชุกชุมมากไดแก ปลาซิวหนวดยาว Esomus metallicus และ

ปลากินยุง Gambusia affinis  

จะเห็นไดวาการศึกษาของ สิงหา (2544) เปนการศึกษาหลังจากมีการสรางประตูระบายน้ําแลว และอยู

ในชวงที่มีการกอสรางโครงการขนาดใหญ อาทิ การกอสรางทาอากาศยานสากลแหงที่ 2  ซึ่งผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมตางๆ นี้ยังคงเกิดขึ้นอยูจนถึงปจจุบัน ทําใหผลการศึกษาอนุกรมวิธานของปลาน้ําจืดในพื้นที่

กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกครั้งนี้ พบความหลากหลายของชนิดพรรณใกลเคียงกับการศึกษาอนุกรมวิธานปลา

น้ําจืดในพื้นที่เขตลาดกระบัง (สิงหา, 2544)  ปริมาณชนิดที่พบมากขึ้นในครั้งนี้อาจเนื่องจากการสํารวจและเก็บ

ตัวอยางครอบคลุมพื้นที่มากกวาและจํานวนครั้งที่ออกเก็บตัวอยางมากกวา มีการเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 20 สถานี  

เดือนละ 1 ครั้งตอหนึ่งสถานี  ชวงระยะเวลาการเก็บตัวอยาง 1 ป ตั้งแตเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึง กรกฎาคม 

พ.ศ. 2547  สวนการเก็บตัวอยางปลาน้ําจืดในพื้นที่เขตลาดกระบัง คราวกอนทําการเก็บตัวอยางทั้งส้ินเพียง 4 

ครั้ง ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2543 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

 
สรุป 

 จากการเก็บตัวอยางปลาในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกพบปลาจํานวน 19 วงศ  วงศปลาน้ําจืด

ที่พบหลากหลายชนิดที่สุดคือ วงศปลาตะเพียน Cyprinidae พบทั้งสิ้น 16 ชนิด วงศที่พบความหลากหลาย

รองลงมาคือ วงศปลากระดี่ Belontiidae พบจํานวน 4 ชนิด                    

 ปลาที่พบจํานวนตัวมากที่สุดคือ ปลาซิวหนวดยาว Esomus metalicus มีจํานวน 686 ตัว รองลงมาคือ 

ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus  ซึ่งพบทั้งส้ินจํานวน 521 ตัว และปลาที่พบจํานวนตัวเพียงตัวเดียวมี

ทั้งสิ้น 6 ชนิด ไดแก ปลาแปบ Paralaubuca typus  ปลาตะเพียนทราย Puntius sp. ปลาสรอยนกเขา 

Osteochilus hasselti ปลาสรอยลูกกลวย Labiobarbus leptocheilus ปลายี่สก Labeo rohita และ ปลาแปน

แกว Ambassis siamensis 

 ชนิดปลาที่พบเพียง 1 เดือน และ 1 สถานี มีทั้งส้ิน 11 ชนิด ไดแก ปลาแปบ Palaubuca typus จํานวน 

1 ตัว พบในเดือนธันวาคม 2546, ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis จํานวน 1 ตัว พบในเดือนมกราคม 2547 

ปลาสรอยนกเขา Osteochilus hasselti จํานวน 1 ตัว พบในเดือนมกราคม 2547            ปลาสรอยลูกกลวย 

Labiobarbus leptocheilus จํานวน 1 ตัว พบในเดือนตุลาคม 2546 ปลายี่สก Labeo rohita จํานวน 1 ตัว พบ

ในเดือนสิงหาคม 2546 และ Xenentodon  cancila จํานวน 1 ตัว พบในเดือนมกราคม 2547 ปลาจิ้มฟนจระเข 



Doryichthys boaja จํานวน 4 ตัว พบในเดือนมกราคม 2547 ปลาแปนแกว Ambassis siamensis จํานวน  1 ตัว 

พบในเดือนมกราคม 2547 ปลาเสือพนน้ํา Toxotes chatareus จํานวน 3 ตัว พบในเดือนตุลาคม 2546 ปลาบู

ทราย Oxyeleotris marmorata จํานวน 3 ตัว พบในเดือนสิงหาคม 2546 ปลาชะโด Channa  micropeltes 

จํานวน 2 ตัว พบในเดือนมกราคม 2547 
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