
ม้าน้ำาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปัจจุบัน ม้าน�้าที่ค้นพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจ�านวน  
14 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่พบเห็นได้ทั่วไปมีจ�านวน 
9 ชนิด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ “ผิวหนาม” และ 
“ผิวเรียบ” ม้าน�้าผิวหนามมีหนามอยู่รอบตัว ในขณะที่ม้าน�้า 
ผิวเรียบไม่มีหนาม หากคุณพบม้าน�้าที่ไม่ได้ระบุอยู่ในเอกสารนี้  
ให้เข้าไปที่เวบไซต์ www.iSeahorse.org เพ่ือตรวจดูภาพถ่าย
และค�าอธิบายของม้าน�้าชนิดอื่นๆ

จ้าวแห่งการพรางตัว
ม้าน�้าพรางตัวได้เก่งมาก นอกจากน้ี ม้าน�้าในธรรมชาติอาจ 
ถกูปกคลมุโดยสาหร่ายและตะกอน สแีละความยาวของสิง่ปกคลมุตวั 
(ผม) ของม้านำ้าแต่ละตัวอาจจะแตกต่างกันออกไปแม้ว่าจะเป็น 
สายพันธุ์เดียวกันก็ตาม ดังนั้น ลักษณะเหล่านี้จึงไม่มีประโยชน์ใน 
การใช้จำาแนกประเภทของม้านำา้ คุณควรฝึกทักษะการจ�าแนกประเภท
ม้าน�้าก่อนท่ีจะเร่ิมท�าการส�ารวจ

ตัวผู้

Brood pouch (males only) 
          ถุงหน้าท้อง (ตัวผู้เท่านั้น)

Coronet 
มงกุฏ

Snout ปาก + จมูก

Trunk 
ล�าตัว

ส่วนต่าง ๆ ของม้านำ้า 
Hippocampus barbouri

 

Smooth 
ผิวเรียบ

Spiny 
ผิวหนาม

ม้าน�้าผิวเรียบหรือผิวหนาม?

iSeahorse.org  – ช่วยปกป้องม้าน้ำาด้วยกัน

ม้าน้ำาขนาดใหญ่ที่พบได้ทั่วไป 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หาง 
Tail

ครีบหลัง
Dorsal fin

ตัวเมีย
ส่วนท้องจะไม่ยาวจนเกินครีบหลัง 
ถ้าดูแล้วไม่แน่ใจ ก็น่าจะเป็นตัวผู้

หนามจมูก 
Nose spine

หนามตา 
Eye spine

หนามแก้ม Cheek spines



ม้าน�้าผิวหนาม
ไม่ทราบสายพันธุ์ม้านำ้า

วิธีถ่ายภาพเพื่อระบุสายพันธุ์

ส�าหรับม้าน�้าท่ีไม่ทราบสายพันธุ์ ให้บันทึกลักษณะ
ต่างๆ เหล่านี้:
•  ความยาวลำาตัว (Torso length) 

(ระยะห่างจากยอดมงกุฎจนถึงฐานของครีบหลัง)
•  ความยาวหัว (Head length)  

(from immediately behind the 
operculum – the flap covering the 
gills –  to tip of snout)

•  ความยาวปาก (Snout length) 
(from bump immediately in front  
of the eye to tip of snout)

ความยาวของลำาตัว 
Torso length

Head length 
ความยาวหัว

Snout length 
ความยาวปาก

ถ่ายภาพด้านข้างของม้าน�้าเทียบกับไม้บรรทัด  
แล้วค�านวณความยาวต่างๆ จากรูปภาพ

หรือ

• หนามบนหน้าทั้งหมดและมงกุฎ
• จ�านวนคู่ของหนามแก้ม
• จ�านวนคู่ของหนามตา

•  มี/ไม่มีหนามจมูก ถ้ามีให้สังเกตว่ายาว (เด่นชัด) หรือสั้น
•  มีลักษณะอื่นๆ ที่โดดเด่นหรือไม่ เช่น หนามหรือปุ่มบนตัว 
ลายแถบบนปาก/หาง

พร้อมทั้งจดบันทึกและถ่ายภาพด้านข้างของหัวให้เห็น

ภาพ Theophile Peeters

จำานวนคู ่
ของหนามแก้ม

จำานวนคู่ของ 
หนามตา

หนามจมูก มี/ไม่มี 
และความยาว

H. barbouri

2 คู่

1 คู่

ยาว



ม้าน�้าผิวหนาม

• หนามแก้มคู่ สองคู่
• หนามจมูกสูงเด่น
• จมูกมีลายแถบ
• มีหนามด้านหน้ามงกุฎ

มงกุฏสูง

หนามแก้มคู่

ปากลายแถบ

ภาพ Theophile Peetersภาพ Shedd Aquarium/Brenna Hernandez

สีต่างๆของ H. barbouri

ม้านำ้าเหลือง
Hippocampus barbouri



ม้าน�้าผิวหนาม

• หนามแก้มคู่
• หนามจมูกโดดเด่น
• หนามล�าตัวทู่
• มงกุฎต�่า
•  หางลายแถบ  
(อาจเห็นเป็นลายแต้ม)

• หัวเล็กเมื่อเทียบกับตัว

หนามทู่

หนามแก้มคู่

หางลายแถบ

ภาพ Antidio Rossi

ม้านำ้าหางลายเสือ
Hippocampus comes



ม้าน�้าผิวหนาม

• ปากยาว
• หนามแก้มเดี่ยว
• หนามแหลมบนมงกุฎ
• หนามจมูกโดดเด่น
• หนามตัวแหลมคม หนามแหลมบน 

มงกุฏ

จมูกยาว 
เมื่อเทียบกับ H. spinosissimus

หนามแก้มเดี่ยว

หนามจมูกยาว

หนามตัวมักมี 
ปลายสีเข้มแหลมคม

ภาพ Jeffrey Lowภาพ Roland Wantense

ม้านำ้าหนามขอ
Hippocampus histrix



ม้าน�้าผิวหนาม

ภาพ Shedd Aquarium/Brenna Hernandez

•  หนามจมูกต�่าหรือไม่มี  
(เม่ือเทียบกับ H.histrix)

• หนามแก้มเดี่ยวหรือคู่
• หนามท่ีตัวทู่และสั้นกว่า H.histrix

หนามจมูกตำ่า/ไม่มี

จมูกส้ัน 
เมื่อเทียบกับ H. histrix

ม้านำ้าหนาม
Hippocampus spinosissimus



ม้าน�้าผิวเรียบ

ภาพ Dave Harasti

•  ล�าตัวแคบ  
(เม่ือเทียบกับ H. kuda)

•  วงรอบล�าตัวหนา
•  มงกุฎลักษณะแตกต่าง
•  หนามแก้มยาว กลม ชี้ไปด้านหลัง

มงกุฏพิเศษ

ลำาตัวแคบ
เมื่อเทียบกับ H. kuda

ม้านำ้ายักษ์
Hippocampus kelloggi



ม้าน�้าผิวเรียบ

•  ล�าตัวลึก (“อ้วนกว่า” เม่ือเทียบกับ 
H. kelloggi)

•  มงกุฎต�่า/กลม
•  หนามเป็นปุ่มกลม

มงกุฏตำ่า

ภาพ Bettina Balnisภาพ Wild Singapore/Ria Tan

ลำาตัวลึก
เมื่อเทียบกับ H. kelloggi

สีต่างๆ ของ H. kuda

ม้านำ้าดำา
Hippocampus kuda



ม้าน�้าผิวเรียบ

Smooth Seahorses

ภาพ Lindsay Aylesworth

ภาพ Tami Weiss/FusedJaw.com

•  หนามแก้มเป็นตะขอ
•  หนามตาเป็นตะขอ
•  (บางครั้ง) มีจุดด�า 3 จุด 
อยู่ด้านหลังของล�าตัว

•  ล�าตัวเล็ก – ตัวเต็มวัยมีความยาว
สูงสุด 8 ซม.

•  ปากสั้นมากเมื่อเทียบกับหัว
•  หนามแก้มกลมคู่

มงกุฏตำ่า

ปากส้ันมาก

หนามแก้มส้ัน

จุดดำา 3 จุด
(บางครั้ง)

หนามแก้มเป็นตะขอ

ม้านำ้าสามจุด
Hippocampus trimaculatus

ม้านำ้าแคระ 
Hippocampus mohnikei



ม้าน�้าผิวเรียบ

ภาพ Jeffrey Lowภาพ Jeffrey Low

หนามแบนชี้ออก
บางครั้งดูคล้ายปีก

•  หนามแบนเป็นคู่อยู่ด้านหลังหัวท่ีชี้ออก บางคร้ังมีผังผืด 
(คล้ายปีก)

•  ไม่มีหนามจมูก

ม้านำ้าปีก
Hippocampus alatus


