
 

 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
จัดกิจกรรม “ร่วมกันท าความดีเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ             

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ปล่อยม้าน  า 989 ตัวคืนสู่ทะเล” 
โดย สถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 
 

การจัดกิจกรรม “ร่วมกันท าความดีเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ปล่อยม้าน  า 989 ตัวคืนสู่ทะเล” ในครั งนี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และน้อมร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงงานหนัก เพ่ือประชาชนชาวไทย มานาน
กว่า 70 ปี และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
งานวิจัยด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและการปลุกจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งให้มีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

ม้าน ้า ซึ่งมาจากภาษากรีกโบราณ “hippo” หรือ “hippos” ที่แปลว่า “ม้า” และ “campus” ที่
แปลว่า “สัตว์ประหลาดทะเล” โรมันและกรีกมีความเชื่อว่าเป็นพาหนะของโพไซดอนหรือเนปจูนเทพเจ้าแห่งท้อง
ทะเล เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ม้าน ้าเป็นปลากระดูกแข็งที่อาศัยอยู่ในทะเลจ้าพวกหนึ่ง มีอยู่เพียงสกุล
เดียว คือ Hippocampus ม้าน ้า (Seahorses) หรือจะเรียกให้ถูกต้องจริง ๆ ต้องเรียกว่า “ปลาม้าน ้า” มีรูปร่าง
ลักษณะแตกต่างไปจากปลาชนิดอ่ืน ๆ กล่าวคือ มีกระดูกหรือก้างมาห่อหุ้มเป็นเกราะอยู่ภายนอกตัวแทนเกล็ด 
ส่วนของหางแทนที่จะเป็นครีบส้าหรับว่ายน ้าไปมาอย่างปลาชนิดอ่ืน กลับมีหางยาวเหมือนสัตว์เลื อยคลาน มีไว้
เพียงเพ่ือเกี่ยวยึดตัวเองกับพืชน ้าหรือปะการังในน ้า มีครีบอกและมีครีบบางใสตรงเอวอีกครีบหนึ่งช่วยโบกพัด
กระพือ โดยครีบทั ง 2 นี จะโบกพัดด้วยความเร็วประมาณ 20-30 ครั งต่อวินาที ท้าให้เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างช้า 
ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วม้าน ้ามักจะว่ายน ้าเป็นไปในลักษณะขึ น-ลง มากกว่าไปมาข้างหน้า-ข้างหลังเหมือนปลาชนิดอ่ืน 
โดยถือเป็นปลาที่ว่ายน ้าช้าที่สุดในโลกโดยว่ายได้เพียง 0.06 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั น ปากยื่นยาวคล้ายท่อไม่มี
กราม ตรงปลายมีที่เปิดใช้ส้าหรับดูดกินอาหารจ้าพวกแพลงก์ตอนและสัตว์น ้าขนาดเล็กๆ ถิ่นที่อยู่อาศัยนับว่าเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อรูปลักษณ์ และสีสันของม้าน ้าโดยตรง เช่น ม้าน ้าที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังมักมีหนามยาว
บนล้าตัว คล้ายกิ่งก้านของปะการัง ม้าน ้าที่เกาะเกี่ยวกับกัลปังหาก็จะมีสีสันที่ฉูดฉาดที่เป็นสีเดียวกัน นอกจากนี  
ม้าน ้ายังสามารถปรับเปลี่ยนสีสันของล้าตัวให้เป็นไปตามพฤติกรรมและอารมณ์ขณะนั น ๆ อีกทั งยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนสีล้าตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพ่ืออ้าพรางตัวได้ด้วย  

 

ม้าน ้า ตัวผู้จะเป็นฝ่ายอุ้มท้อง โดยมีอวัยวะตรงบริเวณหน้าท้องคล้ายถุง ใช้ส้าหรับเก็บไข่และฟักเป็นตัว 
เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ม้าน ้าตัวผู้จะปรับเปลี่ยนสีของล้าตัวเพ่ือดึงดูดม้าน ้าตัวเมีย จากนั นตัวผู้จะใช้หางโอบกอดตัวเมีย
พร้อมกับแอ่นท้องประกบกับท้องเข้าหากัน ตัวเมียจะออกไข่ใส่ลงในถุงหน้าท้องของตัวผู้ และม้าน ้าตัวผู้ก็จะปล่อย
น ้าเชื อเข้าผสมกับไข่และฟักเป็นตัวอ่อนภายในถุงหน้าท้อง โดยใช้เวลาฟักเป็นตัวประมาณ 2 สัปดาห์ หรือ 1 
เดือนแล้วแต่ชนิด โดยจ้านวนไข่ในแต่ละครั งจะมีประมาณ 100-200 ฟอง มากที่สุดคือ 1,500 ฟอง ตามแต่ละ
ชนิด มีระยะการตั งท้องในแต่ละครั งเว้นห่าง 28-30 วัน เมื่อคลอดลูก ม้าน ้าตัวผู้จะบีบกล้ามเนื อส่วนท้องและพ่น
ลูกม้าน ้าทั งหมดออกจากกระเป๋าหน้าท้อง ม้าน ้าตัวผู้บางตัวเมื่อออกลูกในตอนเช้าพอถึงตอนค่้าก็สามารถอุ้มท้อง
ใหม่ได้เลยทันที โดยม้าน ้าถือว่าเป็นปลาที่ออกลูกและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว แต่จะมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั นที่
เจริญเติบโตจนกลายเป็นตัวเต็มวัยในเวลาต่อมา  

 



ม้าน ้ามีพฤติกรรมแบบคู่เดียวตลอดทั งชีวิต กล่าวคือ จะจับคู่อยู่กันเพียงตัวเดียว หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมี
อันเป็นไปก็จะไม่หาคู่ใหม่อีก จึงได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของ “ความซื่อสัตย์” ต่อคู่ครอง 

 

กิจกรรม “ร่วมกันท าความดีเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช : ปล่อยม้าน  า 989 ตัวคืนสู่ทะเล” เป็นม้าน ้าที่ได้จากงานศึกษาวิจัยในโครงการเพาะขยายพันธุ์
สัตว์และพืชทะเลเพ่ือการฟ้ืนฟู ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชื่อชนิดที่จะปล่อย
ในครั งนี  คือ ม้าน ้าหนามขอ หรือม้าน ้าหนามยาว หรือม้าน ้ามงกุฎ ชื่อในภาษาอังกฤษ คือ Thorny seahorse หรือ 
Spiny seahorse ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Hippocampus histrix ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในโรงเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ของกลุ่มสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า โดยมีช่วงอายุตั งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี และเป็นตัวเต็มวัยพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไป
ในธรรมชาติได้  

 
กิจกรรมร่วมกันท้าความดีฯ ครั งนี ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่างๆ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานให้กับประชาชนชาวไทย และภาพยนต์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะจัดตั งแต่วันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ตลอดจนเปิดบริการ
ให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าภูเก็ต โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ตั งแต่เวลา 
08.30 - 16.30 น. การจัดสถานที่ลงนามไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั งมี
การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และกิจกรรมเขียนข้อความ “หนึ่งความดีที่ท้าเพ่ือพ่อ” เพ่ือร่วมกันสืบทอดพระราช
ปณิธานพระองค์ท่านสืบไป 

 
 
 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า ภูเก็ต 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน  
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