
iSeahorse.org  ជួយសង្រ គ្ ោះង្សោះសមុទ្រទាំងអសគ់្នា ! 

គ្មា នបន្លា  
 

Hippocampus barbouri 
 

មានបន្លា  
 

ដងខ្ាួន 

 

ស្នែង 

បន្លា ស្ភែក 
 បន្លា ច្រម ុះ 
 ច្ពុយខ្ែង 

 បន្លា ថ្ពា ល់ 
 មាត់ 

 

កនទ យ 
 

ញី 
 នតវញ ី ស្ផែកព ុះមិនមានថង់ព ុះស្ដលលូត
ពរញមកស្ផែកខាងពច្ោមននច្ពុយខ្ែងពន្លុះពទ។ 
ពបើអ្ែកមិនច្ាកដ វាទំនងជាពមា លព ើយ។ 

ថង់ព ុះ (មានស្តនតវពមា ល) 
 

ពមា ល 
 

សសេះសមុទ្ទសៅតំបន់អាសុ៊ីអាសនេយ ៏
បចចុបបន្ននន្េះមាន្នសេះសមុទ្រចំនួ្ន្14ទ្បនេរដែលទ្រូវបាន្រកនឃើញ
នៅកនុងរំបន្អ់ាសុ៊ីអានគនយ។៍ មាន្នសេះសមុទ្រចំនួ្ន្9ទ្បនេរធំៗ 
ដែលទ្រូវបាន្ដបងដចកជាព៊ីរទ្កុមគឺ "មាន្បន្លា " និ្ង ''គ្មា ន្បន្លា ''។ 
ចំន េះទ្បនេរមាន្បន្លា  គឺមាន្បន្លា ទ្គបែណ្ត បរ់ាងកាយរបស់ពួកវា   
ខណ្ៈដែលទ្បនេរគ្មា ន្បន្លា  គឺមនិ្មាន្បន្លា នៅនលើែងខាួន្នន្លេះនរ។ 
ទ្បសិន្នបើអ្នកបាន្ជួបនសេះសមុទ្រដែលមនិ្បាន្នរៀបរាបន់ៅរ៊ីនន្េះនរ
សូមចូលនៅកាន្ន់គហរំពរ័ www.iSeahorse.org នែើមប៊ីនមើលរូបភាព 
និ្ងលកខណ្ៈនន្ទ្បនេរសរវនសេះសមុទ្រនសេងៗនរៀរ។ 

ជាសតវពូកែបនលំខ្លនួ 
នសេះសមុទ្រ គឺពូដកបន្ាខំាួន្នហើយសរវន្៊ីមយួៗអាចទ្រូវបាន្
ទ្គបែណ្ត បន់ោយសារា៉ាយ និ្ងកំនរចកំរ៊ីនៅកនុងធមាជារិ។ 
ពណ៌្ និ្ងទ្បដវងសរនសរឆ្មា រៗ (នរាម) អាចដទ្បទ្បួលនៅ
តាមមជឃោា ន្សរវន្៊ីមយួៗកនុងទ្បនេរែូចគ្មន  ែូនចនេះគឺវាគ្មា ន្
ទ្បនោជន្ក៍នុងការកំណ្រអ់្រតសញ្ញា ណ្នន្លេះនរ។ អ្នុ្វរត
ជំន្លញការកំណ្រអ់្រតសញ្ញា ណ្របស់អ្នកជាមុន្សិន្  មុន្
នពលចាបន់សតើមនធវើការសនងេរ។ 

នរើជាទ្បនេរគ្មា ន្បន្លា  ឫមាន្បន្លា ? 

ផ្នាកនៃរាងកាយរបស់ង្សោះសមុទ្រ 

ទ្បសេទសសេះសមុទ្ទទូសៅ 
សៅតំបន់អាសុ៊ីអាសនេយ ៏



 

Spiny Seahorses 

 

  

ចំន េះទ្បនេរដែលមនិ្សាា ល់ ទ្រូវករទ់្តាព៊ី 
លកខណ្ៈែូចខាងនទ្កាម៖ 
• ទ្បដវងែងខាួន្ 

(ចមាា យចាបព់៊ី កំពូលដសនងរហូរែល់ដសនក
ខាងចុងនន្ទ្ពុយខនង) 

• ទ្បដវងកាល 
(ចាបព់៊ីខាងនទ្កាយគទ្មបទ្សក៊ី បន្ទេះទ្គប
ទ្សក៊ី នៅែល់ចុងមារ)់ 

• ទ្បដវងមារ ់
(ចាប់ព៊ីចំណុ្ចពកនៅមុខដេនកនៅែល់ចុងមារ)់ 

ទ្បផ្វងកាល 
ទ្បផ្វងដងខ្លួៃ 

ទ្បផ្វងមាត់ 

រកឺ ៏
ថររូបដសនកមាខ ងនន្នសេះសមុទ្រជាមយួបន្លទ រ ់
នហើយវាស់ទ្បដវងទងំនន្េះតាមរយៈរូបភាព។ 

ែូចគ្មន នន្េះដែរករទ់្តា និ្ងថររូបកាលដែលបាន្បង្ហា ញខាងនទ្កាម៖ 
• បន្លា មុខទងំអ្ស់ ន្ិងដសនង 
• ចំន្ួន្គូនន្បន្លា ថ្ពា ល់  
• ចំន្ួន្គូនន្បន្លា ដេនក 

• មាន្/គ្មា ន្បន្លា ទ្ចមុេះ ន្ិងទ្បសិន្នបើមាន្ ថ្ពនរើវាដវង (នលច
នលា ) ឬខា៊ី (ទប)  
• លកខណ្ៈពិនសសសមាា ល់នសេងនរៀរ ឧទហរណ៏្ បន្លា  ឬពក
នៅនលើរាងកាយ ឆនូរនៅនលើមារ/់កន្ទុយ 

1គូ 
ចាំៃួៃគូនៃបន្លល ផ្នាក 

2គូ ផ្វង 

មាៃ/គ្នា ៃ ៃិងទ្បផ្វងបន្លល
ទ្ចមុោះ 

ចាំៃួៃគូនៃបន្លល ថ្ពា ល ់
H. barbouri Photo: Theophile Peeters 

មិនដឹងថាជាសសេះសមុទ្ទទ្បសេទមួយណា? 
 រសបៀបថតរបូសដើមប ៊ីែណំតអ់តតសញ្ញា ណ 



ង្សោះសមុទ្រមាៃបន្លល  
BARBOUR’S SEAHORSE 

Hippocampus barbouri 

• បន្លា ថ្ពា ល់មាន្ព៊ីរគូ 
• បន្លា ទ្ចមុេះដវង 
• មារម់ាន្ឆនូរ 
• បន្លា នៅព៊ីមុខដសនង 

ស្នែងខ្ាន់ 

មាត់មានឆ្ែតូ 

បន្លា ថ្ពា ល់មានពីរគូ 

បដទ្មបទ្មួលពណ៌្របស់ H. barbouri. 
 

Photo: Shedd Aquarium/Brenna Hernandez 
 

Photo: Theophile Peeters 
 



ង្សោះសមុទ្រមាៃបន្លល  
TIGER TAIL SEAHORSE 

Hippocampus comes 

បន្លល ទល 

បន្លល ថ្ពា លស់ទួៃ 

ឆាូតង្ៅង្លើកៃទុយ 

• បន្លា ថ្ពា ល់សទួន្ 
• បន្លា ទ្ចមុេះដវង 
• បន្លា រងឹនលើែងខាួន្ 
(បន្លា មនិ្ទ្សួច) 
• ដសនងទប 
• ឆនូរនៅនលើកន្ទុយ 
(នមើលនៅែូចមាន្សាន មនលើដសបក) 
• កាលរូចនបើនធៀបនៅនឹ្ងខាួន្ 

Photo: Antidio Rossi 

 



ង្សោះសមុទ្រមាៃបន្លល  
SPINY SEAHORSE 

Hippocampus histrix 

• មារដ់វង 
 • បន្លា ថ្ពា ល់មាន្មយួ 
 • បន្លា ទ្សួចនៅនលើដសនង 
 • បន្លា ទ្ចមុេះដវង 
 • បន្លា ែងខាួន្ទ្សួច បន្លល ទ្សចួ 

ង្ៅង្លើផ្សាង 

បន្លល ទ្ចមុោះផ្វង 

មាត់ផ្វង 

ង្ទ្បៀបង្ ៀបៃងឹ H. spinosissimus 

បន្លល ថ្ពា លម់ាៃមយួ 

បន្លល ទ្សចួ ជា មាតា
ចុងបន្លល មាៃពណ៌ង្មា  

Photo: Roland Wantense 
 

Photo: Jeffrey Low 
 



ង្សោះសមុទ្រមាៃបន្លល  
HEDGEHOG SEAHORSE 

Hippocampus spinosissimus 

បន្លល ទ្ចមុោះទប រគឺ្នា ៃ 

មាតខ់្លើ 
ង្ទ្បៀបង្ ៀបៃឹង H. histrix 

• បន្លា ទ្ចមុេះទប រគឺ្មា ន្ 
(នទ្បៀនធៀបនឹ្ង H. histrix) 
 • បន្លា ថ្ពា ល់មាន្មយួ រសឺទួន្ 
 • បន្លា ែងខាួន្ទល និ្ងខា៊ីជាង 
H. histrix 
 

Photo: Shedd Aquarium/Brenna Hernandez 
 



ង្សោះសមុទ្រគ្នា ៃបន្លល  
KELLOGG’S SEAHORSE 

Hippocampus kelloggi 

ផ្សាងប ា្ ញចាស ់

ដងខ្លួៃង្សដើង 
ង្ទ្បៀបង្ ៀបៃឹង H. kuda 

• ែងខាួន្នសដើង 

(នទ្បៀបនធៀបន្ឹង H. kuda) 

• រងវងជុ់ំែងខាួន្ទ្កាស់ 

• ដសនងបង្ហា ញចាស់ 

• បន្លា ថ្ពា ល់ដវង ចងអុលមកនទ្កាយ  នហើយមូល 

Photo: Dave Harasti 

 



ង្សោះសមុទ្រគ្នា ៃបន្លល  
COMMON SEAHORSE 

Hippocampus kuda 

• ែងខាួន្ធំ (“លរជ់ាង” 
នទ្បៀបនធៀបន្ឹង H. kelloggi) 

• ដសនងទប/មូល 
• បន្លា ពកមូល 

ផ្សាងទប 
ដងខ្លួៃទ្កាស ់

ង្ទ្បៀបង្ ៀបៃងឹ H. kelloggi 

បដទ្មបទ្មួលពណ៌្របស់ H. kuda. 
 

Photo: Wild Singapore/Ria Tan 
 

Photo: Bettina Balnis 
 



ង្សោះសមុទ្រគ្នា ៃបន្លល  
THREE-SPOT SEAHORSE 

Hippocampus trimaculatus 

ផ្សាងទប 

ចាំណុចង្មា 3 
(ង្ពលខ្លោះមាៃ) 

បន្លល ថ្ពា លរ់ាងដូចផ្នលសៃទូច 

• បន្លា ថ្ពា ល់រាងែូចដសាសន្ទូច 

• បន្លា ថ្ពា ល់រាងែូចដសាសន្ទូច 

• ចំណុ្ចនមា 3នៅនលើែងខាួន្ 
(នពលខាេះមាន្) 

Photo: Tami Weiss/FusedJaw.com 

 

ង្សោះសមុទ្រគ្នា ៃបន្លល  
JAPANESE SEAHORSE 

Hippocampus mohnikei 

• មាន្ែងខាួន្រូច សរវនពញវញ័មាន្ 
កមាស់ងរិបរមិា8cm 

• មារខ់ា៊ីខាា ងំ 
នទ្បៀបនធៀបនៅន្ឹងកាល 

• បន្លា ថ្ពា ល់មូល នហើយសទួន្ 

Photo: Lindsay Aylesworth 

 

មាត់ខ្លើខ្ល ាំង 

បន្លល ថ្ពា លស់ទួៃ 



ង្សោះសមុទ្រគ្នា ៃបន្លល  
WINGED SEAHORSE 

Hippocampus alatus 

• បន្លា សំដប៉ារមយួគូនៅខាងនទ្កាយកាលដែលចងអុលនចញនទ្ៅ នពលខាេះដសបកទ្គបព៊ីនលើ (មាន្រាងែូច ជា
សាា ប) 
• គ្មា ន្បន្លា ទ្ចមុេះ 

បន្លល សាំផ្ប៉ែត ចងអុលង្ចញមកង្ទ្ៅ 
ង្ពលខ្លោះមាៃរាងដូចចជាស្លល ប 

Photo: Jeffrey Low 
 

Photo: Jeffrey Low 
 


