
 

 

 
 

ม้าน้ำเป็นปลาทะเลกระดูกแข็งและลำตัวมีลักษณะแปลก ซึ่งแตกต่างจากปลาชนิดอื่น คือ มีหัวคล้ายม้า 
ลำตัวปกคลุมด้วยเปลือกแข็งเป็นข้อ ๆ แทนเกล็ด หางยาวเหมือนสัตว์เลื้อยคลาน ปัจจุบันสถานภาพม้าน้ำถูกคุกคาม
อย่างหนัก จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณแนวหญ้าทะเล แนว
ปะการัง และป่าชายเลน การทำประมงอวนลาก การจับม้าน้ำเกินกำลัง การลักลอบค้าม้าน้ำ เนื่องจากม้าน้ำเป็นที่
สนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชีย ซึ่งมีความเชื่อ
ว่าม้าน้ำมีคุณสมบัติเป็นยาจึงนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของยาในการบำรุงร่างกายและรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคหอบ
หืด ไต เส้นเลือดตีบ และกระดูกแตกหัก การแปรรูปเป็นเครื่องประดับ เช่น เข็มกลัด พวงกุญแจ ที่ทับกระดาษ 
รวมทั้งการนิยมนำมาเลี้ยงในตู้กระจกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งผลให้ม้าน้ำในธรรมชาติถูกจับเป็นจำนวนมากจนปริมาณ
ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากมีการจัดการไม่เหมาะสม ม้าน้ำจึงถูกจัดเป็นสัตว์คุ้มครอง
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์  หรือใช้ชื ่อย่อว่าไซเตส 
(CITES) ในปี 2545 และมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2547 (วรเทพ, 2547; Vincent and Koldewey, 2006)  

ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นตลาดการค้าม้าน้ำลำดับต้น ๆ ของโลก หรือมากถึง 3 ใน 4 ของม้าน้ำที่มีการค้า
ระหว่างประเทศ จากข้อมูลกรมประมงพบว่ามีการส่งออกม้าน้ำปี 2556 จำนวน 1.2 ตัน ปี 2557 จำนวน 0.92 ตัน 
และ ป ี2558 จำนวน 0.95 ตัน คณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตสจึงจัดให้การส่งออกม้าน้ำของประเทศไทยอยู่
ในระดับห่วงใยเร่งด่วน (Urgent Concern) โดยเฉพาะม้าน้ำดำ ม้าน้ำยักษ์ และม้าน้ำหนาม ทางกรมประมงจึงได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาการส่งออกม้าน้ำ โดยการงดออกใบอนุญาตส่งออกม้าน้ำเป็นการชั่วคราว 

จากประโยชน์ ความสำคัญ รวมทั้งสถานภาพของม้าน้ำที่อยู่ในสภาวะวิกฤตดังกล่าวข้างต้น ทางศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการศึกษา
การเพาะเลี้ยงม้าน้ำ นำไปสู่การผลิตเพื่อปล่อยลูกพันธุ์ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อนุรักษ์ม้าน้ำให้คงอยู่คู่ทะเลไทย 
รวมทั้งพัฒนาไปสู่การเพาะเลี้ยงม้าน้ำเชิงพาณิชย์ ตลอดจนนำไปสู่การปลดออกจากบัญชีไซเตสในอนาคตด้วย 
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ลักษณะท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

การจัดลำดับอนุกรมวิธาน 

อาณาจักร Animalia 
ไฟลัม Chordata 

ชั้น Actinopterygii 
อันดับ Syngnathiformes 

วงศ ์Syngnathidae 
วงศ์ย่อย Hippocampinae 

สกุล Hippocampus 

ม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งที่อาศัยอยู่ในทะเล แต่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากปลาชนิดอื่น คือ ส่วนหัวมี
ลักษณะเหมือนม้าที่มีปากยื่นยาวคล้ายท่อ ไม่มีกราม ตรงปลายมีที่เปิดใช้สำหรับดูดกินอาหาร ลำตัวปกคลุมด้วย
เปลือกแข็งเป็นข้อ ๆ ขณะว่ายน้ำหรือเกาะกับที่จะตั้งลำตัวขึ้นและเอาส่วนท้องยื่นไปด้านหน้า ครีบหูบางใสอยู่
ทางด้านหลังของแก้ม และมีครีบหลัง 1 อัน ไม่มีครีบหางเหมือนปลาทั่วไป แต่เปลี่ยนไปเป็นหางเพ่ือยึดเกี่ยวตัวเอง
กับวัสดุในน้ำ เช่น พืชน้ำ สาหร่าย และปะการัง หรือใช้เกี่ยวกันขณะผสมพันธุ์ นอกจากนี้ม้าน้ำสามารถปรับเปลี่ยน
สีลำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่ออำพรางตัวได ้

การสืบพันธุ์ 
ม้าน้ำตัวผู้ทำหน้าที่อุ้มท้องและคลอดลูก เนื่องจากมีถุงหน้าท้อง (Brood pouch) ใช้สำหรับเก็บไข่และฟัก

เป็นตัว เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ม้าน้ำตัวผู้จะปรับเปลี่ยนสีของลำตัวเพื่อดึงดูดม้าน้ำตัวเมีย จากนั้นตัวผู้จะใช้หางโอบกอด
ตัวเมียพร้อมกับแอ่นท้องประกบเข้าหากัน ตัวเมียจะปล่อยไข่ใส่ลงในถุงหน้าท้องของตัวผู้ ขณะเดียวกันม้าน้ำตัวผู้ก็
จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าผสมกับไข่และฟักเป็นตัวอ่อนภายในถุงหน้าท้อง โดยใช้ระยะเวลาฟักเป็นตัวประมาณ 2 - 4 
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สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดม้าน้ำ ตัวผู้จะบีบกล้ามเนื้อส่วนท้องและพ่นลูกม้าน้ำทั้งหมดออกจากถุงหน้าท้อง จำนวนลูก
ม้าน้ำในแต่ละครั ้งปล่อยออกมาประมาณ 100 - 200 ตัว มากที่สุดประมาณ 1,500 ตัว ขึ ้นอยู ่กับชนิดม้าน้ำ 
ระยะเวลาในการตั้งท้องแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 28 - 30 วัน แต่ม้าน้ำตัวผู้บางตัวเมื่อออกลูกในตอนเช้า พอถึง
ตอนค่ำก็สามารถอุ้มท้องใหม่ได้เลยทันที  

 
 

 
 

 

 

      ม้าน้ำเพศผู้        ม้าน้ำเพศเมีย 

หมายเหตุ: ม้าน้ำเพศผู้มีถุงหน้าท้อง ม้าน้ำเพศเมียไม่มีถุงหน้าท้อง 

แหล่งที่อยู่อาศัย 
แพร่กระจายพันธุ์ในทะเลเขตอบอุ่นทั่วโลก และแหล่งน้ำกร่อย เช่น ปากแม่น้ำ  ชายฝั่งทะเล เกาะอยู่ตาม

สาหร่ายทะเล หญ้าทะเล โขดหิน ปะการัง กัลปังหา และบริเวณที่เป็นพ้ืนทราย  

ชนิดของม้าน้ำที่พบมากในประเทศไทย 
มีอยู่ประมาณ 5 ชนิด คือ ม้าน้ำดำ ม้าน้ำหนาม ม้าน้ำสามจุด ม้าน้ำแคระ และม้าน้ำยักษ์  

ที่มา: กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ชนิดของม้าน้ำที่ศูนยฯ์ ดำเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาล มี 3 ชนิด  

1. ม้าน้ำดำ  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippocampus kuda Bleeker, 1852 
ชื่อสามัญ Spotted seahorse 

เป็นม้าน้ำขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีดำสนิท สามารถเปลี่ยนเป็น
สีครีม เหลือง และน้ำตาลแดง ผิวค่อนข้างเรียบ ไม่มีหนามยาว
แหลม อาศัยบริเวณชายฝั่งที่มีน้ำค่อนข้างขุ่น เป็นที่นิยมนำมาใช้
เป็นยาบำรุง 

ถุงหน้าท้อง 
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2. ม้าน้ำหนาม  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippocampus spinosissimus Weber, 1913 
ชื่อสามัญ Hedgehog seahorse หรือ Spiny seahorse 

เป็นม้าน้ำขนาดกลาง มีความยาวจากหัวจรดปลายหางประมาณ 
15 เซนติเมตร ลำตัวมีสีสันสวยงาม มักจะมีสีน้ำตาลแดง มีลายจุดสีขาว
เป็นแถบกว้างคาดบริเวณลำตัว มีหนามค่อนข้างแหลมและยาว พบอาศัย
อยู่บริเวณน้ำทะเลค่อนข้างลึกและสภาพน้ำค่อนข้างใส เช่น แนวปะการัง 
สาหร่ายทะเล และกัลปังหา เป็นต้น เป็นที่ชื่นชอบของนักดำน้ำดูปะการัง 
นักสะสมของที่ระลึก และนักเลี้ยงปลาทะเลในตู้กระจก  
 
3. ม้าน้ำสามจุด  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippocampus trimaculatus Leach, 1814 
ชื่อสามัญ Longnose seahorse หรือ Three spot seahorse 

เป็นม้าน้ำขนาดกลาง มีความยาวจากหัวจรดปลายหางประมาณ 15 เซนติเมตร ส่วนหัวค่อนข้างเล็ก 
ด้านหลังท้ายทอยมีจุดสีดำเรียงกันเป็นระยะ 3 จุด พื้นลำตัวโดยทั่วไปเป็นสีเทาดำ แต่อาจเปลี่ยนเป็นสีเหลือง พบ
อาศัยอยู่บริเวณสาหร่าย ซากโป๊ะ หรือแพเลี้ยงหอยแมลงภู่  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

จุดสีดำ 3 จุด ด้านหลังท้ายทอย 
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การดำเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาลม้าน้ำ 

 ศูนย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรม้าน้ำ จึงได้ดำเนินการเพาะและขยายพันธุ์  เพื่อปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ม้าน้ำ 
 รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ม้าน้ำจากชาวประมงอวนปลาทรายและอวนลาก นำมาเลี้ยงในถังพลาสติกที่มีความ
เค็มของน้ำทะเล 30 – 32 ppt (ส่วนในพันส่วน) ผ่านการฆ่าเชื ้อด้วยคลอรีน อุณหภูมิ 28 – 30ºC ให้อากาศ
ตลอดเวลา ใส่วัสดุยึดเกาะ เช่น เชือก เศษอวน เป็นต้น เปลี่ยนถ่ายน้ำ 30 – 50% ทุก ๆ 2 – 3 วัน ดูดตะกอน 
ช่วงเช้าทุกวันก่อนให้อาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ถังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ม้าน้ำ        ม้าน้ำในถังท่ีเกาะเชือก 

อาหารพ่อแม่พันธุ์ม้าน้ำ เป็นอาหารมีชีวิต เช่น กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri de Man) 
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

กุ้งฝอย          อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย 
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 ระหว่างการเลี้ยง ม้าน้ำได้มีการจับคู่ผสมพันธุ์ โดยม้าน้ำตัวเมียปล่อยไข่ใส่ในถุงหน้าท้องม้าน้ำตัวผู้ 
ขณะเดียวกันม้าน้ำตัวผู้ก็ปล่อยน้ำเชื้อเข้าผสมกับไข่ หลังจากนั้นทำการตรวจสอบท้องพ่อพันธุ์ม้าน้ำ โดยสังเกต 
ถุงหน้าท้องเพศผู้มีลักษณะท้องป่องขึ้น จึงแยกพ่อพันธุ์ที่อุ้มท้องไปเลี้ยงในถังพลาสติกหรือตู้กระจก ใส่วัสดุยึดเกาะ 
ให้อากาศตลอดเวลา เลี้ยงพ่อพันธุ์จนกระทั่งฟักไข่เป็นตัวอ่อน ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วัน เมื่อพ่อพันธุ์ปล่อยตัว
อ่อนจากถุงหน้าท้องแล้ว จึงย้ายพ่อพันธุ์ไปเลี้ยงในถังพ่อแม่พันธุ์เช่นเดิม 

การอนุบาลม้าน้ำ 
ลูกม้าน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากถุงหน้าท้องของพ่อพันธุ์ มีลักษณะคล้ายม้าน้ำตัวเต็มวัย ความยาวประมาณ 0.5 

เซนติเมตร นับจำนวนและตรวจความแข็งแรงลูกม้าน้ำทุกวัน อนุบาลม้าน้ำแรกฟักในถังพลาสติกหรือตู้กระจก 
จนกระทั่งลูกม้าน้ำอายุ 1 เดือน จึงย้ายลูกม้าน้ำไปอนุบาลในบ่อคอนกรีต ดูดตะกอนทุกเช้าก่อนให้อาหาร และ
เปลี่ยนถ่ายน้ำ 30 - 50% ทุก ๆ 2 - 3 วัน  

 
 
 
 
 

 
 
 

ถังอนุบาลม้าน้ำ       ตู้กระจกอนุบาลม้าน้ำ 
 

 
 

 
 

 
        
 

 
 
         บ่อคอนกรีต อนุบาลม้าน้ำอายุ 1 เดือนขึ้นไป              ลูกม้าน้ำหนามท่ีเกาะเชือก 
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    ลูกม้าน้ำหนามแรกฟัก         ลูกม้าน้ำหนามอายุ 30 วัน        ลูกม้าน้ำหนามอายุ 80 วัน 
 

อาหารลูกม้าน้ำ เป็นอาหารมีชีวิต ได้แก่ โคพีพอดกลุ่มคาลานอยด์ อาร์ทีเมียวัยอ่อน เป็นต้น ชนิดของ
อาหารที่ให้ขึ้นอยู่กับอายุของม้าน้ำ  

อายุ ชนิดของอาหาร 
1 – 13 วัน นอเพลียสโคพีพอด  โคพิโพดิท  และโคพีพอดตัวเต็มวัย 
14 วันขึ้นไป โคพีพอดตัวเต็มวัยและอาร์ทีเมียวัยอ่อน 

 
 
 
 

 
 
นอเพลียสโคพีพอด   โคพีพอดตัวเต็มวัย    อาร์ทีเมียวัยอ่อน 
 

ข้อเสนอแนะ 

- ศึกษาชีววิทยา สำรวจชนิด การแพร่กระจายและความหลากหลายของม้าน้ำในประเทศไทย เพื่อวางแนวทาง
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรม้าน้ำให้เกิดความยั่งยืน 
- ศึกษาแนวทางในการเพาะเลี ้ยงและอนุบาลที่เหมาะสม เช่น ชนิดและรูปแบบของอาหาร การใช้ระบบน้ำ
หมุนเวียน การนำจุลินทรีย์มาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ และการจัดการด้านโรค 

- ศึกษารูปแบบการผลิตแบบมหมวล เพ่ือเป็นต้นแบบการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ต่อไป 
- เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ม้าน้ำ เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ม้าน้ำ 
 


