
Story : Pakamas Thanapattanapongs
ฉบับที่ 8 : 12 มีนาคม 2564

 นับเป็นความส�าเร็จอกีครัง้ของนักวจิยัด้านสตัววทิยา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางสาวกฤติยา  
เชยีงกลุ นสิิตปริญญาเอก, ดร.ปรเมศร์ ตรวีลยัรตัน์,  
และ รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ภาควิชาสัตววิทยา  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ  
นายกีรติ กันยา หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และ 
สุขภาพสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา ที่ได้ค้นพบปลิง 
ชนิดใหม่ของโลก “ปลงิตรศีลู” หรอื Placobdelloides  
tridens นบัเป็นปลงิชนิดใหม่ของโลกชนดิที ่3 ทีค้่นพบ 
โดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เปิดเผยว่า Placobdelloides tridens มีชือ่สามญั
ว่า “Trisun leech” ชื่อไทย “ปลิงตรีศูล” เป็นปลิง 
ชนดิใหม่ทีพ่บเกาะอยูก่บัเต่าน�า้จดืหายาก ชนิดทีใ่กล้ 
สูญพนัธุอ์ย่าง เต่าน�า้บอร์เนยีว (Orlitia borneensis)  
ปลิงชนิดนี้พบคร้ังแรกในเต่าน�้าบอร์เนียวที่อาศัยใน
พืน้ทีเ่ลีย้งของสวนสตัว์นครราชสมีา ต�าบลชยัมงคล 
อ�าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสมีา โดยปลงิจะดดูเลอืด
และกนิเนือ้เยือ่อ่อน (soft tissues) ด้วยงวงทีเ่หมอืน
เข็ม (proboscis) จากเต่าเป็นอาหาร 
 ปลงิตรศีลู มีขนาดเลก็ยาวประมาณ 21 มลิลเิมตร  
ตัวใส ล�าตัวเป็นทรงลูกแพร์ มีเม็ดสีน�้าตาล เหลือง 
และเขยีวเข้มกระจายทางด้านหลงั ไม่มเีส้นแถบกลาง
หลงัเหมอืนปลงิชนิดอ่ืน มีตา 1 คู ่อยูบ่รเิวณปล้องที ่3  
ลักษณะภายในท่ีเด่นชัดของปลิงตรีศูลคือ มีต่อม

น�า้ลายรูปเมล็ดถัว่บรเิวณปล้องที ่ 14-16 ถงุเกบ็อสจุิ  
(spermatheca) รูปรักบี้บริเวณปล้องที่ 20-25 
และแขนงกระเพาะ (crop ceca) ทั้งเจ็ดแขนง
บริเวณปล้องที่ 23-66 ที่มีปลายแตกแขนงเป็น 
สามแฉกเหมอืนตรศีลู จึงเป็นท่ีมาของช่ือปลงิชนิดนี ้
การแยกชนดิของปลงิชนิดนีใ้ช้เทคนคิทางอณชูวีวทิยา  
โดยการเปรยีบเทยีบยนี COI และ ND1 โดย phylogenetic  
tree ของยนี COI-ND1 ระบวุ่า ปลงิตรศีลูมลีกัษณะ
แตกต่างจากปลิง Placobdelloides ชนิดอื่นๆ ใน
ประเทศไทย ทั้งปลิงโล่สยาม (P. siamensis) และ
ปลิงอาจารย์ประไพสิริ (P. sirikanchanae)
 ปลิงเป็นปรสิตที่สามารถพบได้เสมอในเต่าแทบ 
ทกุชนดิ อย่างไรกต็ามจากการทดลองในห้องปฏบิตักิาร 
โดยใช้ปลิงโล่สยาม (P. siamensis) เป็นตัวแทน 
ในการศกึษา พบว่าปลงิ 1 ตวั สามารถวางไข่ได้ประมาณ  
272 ฟอง ตัวอ่อนสามารถเข้าสู่ระยะเต็มวัยในเวลา  
3 สัปดาห์ จึงสามารถแพร่พันธุ์ ได้รวดเร็ว โดย
วัฏจักรชีวิตใช้ระยะเวลาเพียง 33-41 วัน ดังนั้นการ 
ปล่อยเต่าในแหล่งน�้าควรระวังผลกระทบที่เกิดจาก 
การน�าปลิงไปแพร่ให้กับเต่าที่มีอยู่เดิมในแหล่งน�้าด้วย  
หากปลิงมีประมาณทีส่งูมากสามารถส่งผลต่อสขุภาพ 
ของเต่า และท�าให้เต่าตายได้ในที่สุด
 รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล กล่าวเพิ่มเติมว่า  
ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2562 ทีมนักวิจัยชุดเดียวกันนี้  
จากภาควิชาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ก็ได้ค้นพบปลิงอาจารย์ประไพสิริ 
Placobdelloides sirikanchanae พบเกาะอยูก่บั
เต่าน�า้จดื โดยเฉพาะกลุม่เต่าใบไม้ เช่น เต่าใบไม้ท้องด�า 

ปลิงตรีศูล (Placobdelloides trid
ens)

เต่าน�้าบอร์เนียว (Orlitia borneensis)

ตวัอ่อนปลงิจ�านวนมาก
เกาะอยูก่บัด้านท้องของ
ตวัแม่ เป็นพฤติกรรม
การดูแลลกู (parental 
care) ก่อนตวัอ่อนจะ
เจรญิเป็นตวัเตม็วัยต่อไป

มลายู (Cyclemys enigmatica) และเต่าใบไม้เอเชยี  
(C. dentata) ในร่องยางตามสวนยางในต�าบลสะเดา  
อ�าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา และในปี พ.ศ. 2563 พบปลงิ 
กินหอยบางเขน Batracobdelloides bangkhenensis  
เป็นปลิงกินหอยชนิดใหม่ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย  
พบเกาะอยู่กับหอยฝาเดียวน�้าจืดหลายชนิดค้นพบ
ครั้งแรกในบ่อน�้า สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจก
กสิกจิ ภายใมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน และ
ล่าสดุ ปี พ.ศ. 2564 พบปลงิตรศีลู Placobdelloides 
tridens เป็นปลงิชนดิใหม่ของโลก โดยพบเกาะอยูก่บั 
เต่าน�า้จดืหายาก ชนดิทีใ่กล้สญูพนัธุคื์อ เต่าน�า้บอร์เนยีว  
(Orlitia borneensis) ที่อาศัยในพื้นท่ีเลี้ยงของ
สวนสัตว์นครราชสีมา นับเป็นความหลากหลายทาง
ชวีภาพในระบบนเิวศทีแ่สดงให้เหน็ถงึพฒันาการของ
สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้
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