ใช้ ซิลิก้าควบคุมแมลงศัตรูข้าว
ซิลิก้าในพืช
ซิลิคอน (Si) เป็ นธาตุ พบได้ทั่วไปในธรรมชาติใน ทราย ควอร์ท กรา
ไน์ท ดินเหนียว และเฟลสปาร์ ส่วนซิลิก้า (SiO2) เป็ น dioxide ของซิลิคอน
ซิลิก้าพบได้ในธรรมชาติใน ไทไดไมท์ คริ สโตบาไลท์ และควอร์ท สาหรับ
ซิลิคอนในเนื้อเยื่อพืชพบได้ใน 3 รู ปแบบ คือ (1) silicate ion ซึ่งเป็ นกรด silicic
ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่า มีปริ มาณในพืชตั้งแต่ 0.5-8% (2) กรด colloidal silicic มี
ปริ มาณตั้งแต่ 0-3.3% และ (3) กรด polysilicic ซึ่งอยู่ในรู ปที่ละลายน้ าได้ยาก
และมีปริ มาณในพืชมากกว่า 90% ซิลิก้ามีความสัมพันธ์กับพืชโดยซิลกิ ้าอยู่ใน
ส่วนของเซลลูโลสของผนังเซลล์ทาให้ลาต้นพืชตั้งตรง พืชตระกูลหญ้า เช่น
ข้าว มีความสามารถในการดูดนาซิลกิ ้าจากดินมาใช้ในปริ มาณมาก และซิลกิ ้า
สะสมในต้นพืชในรู ปของ SiO2nH2O ซึ่งเป็ นซิลิก้าที่มีลักษณะรู ปร่ างไม่คงที่
แน่นอน
ซิลิก้าในข้าว
ซิลิก้าในข้าวทาให้ตน้ ข้าวเจริ ญเติบโตได้ดีข้ นึ โดยช่วยลดการคายน้ าใน
ระยะข้าวออกรวง ใต้เซลล์ช้ นั ผิวของข้าวมีช้ นั ของซิลกิ ้า 2 ชั้น โดยแต่ละชั้นมี
ความหนาประมาณ 2.5 u เซลล์ช้ นั ผิวที่มีซิลิกา้ สะสมอยู่ทงั้ 2 ชั้นทาหน้าที่
ป้องกันการทาลายของเส้นใยเชื้อราของโรคและแมลง การสะสมของซิลกิ ้าใน
ข้าวจะอยู่ในเซลล์ที่เรี ยกว่า bulliform cell
ความสามารถในการดูดนาซิลิกา้ ของข้าวจากดินมาสะสมในต้นขึ้นอยู่กบั
พันธุกรรมของพันธุ์ข้าว ข้าวแต่ละพันธุ์มีความสามารถในการดูดนาซิลิกา้ จาก
ดินแตกต่างกัน จากการทดลองพบว่า เปอร์เซ็นต์ซิลิกา้ ในต้นข้าวเพิ่มขึ้นสูงเมื่อ
ปลูกต้นข้าวในสารละลายที่มีซิลิกา้ 100-200 ppm และใบข้าวมีซิลกิ ้าสะสมอยู่

มากกว่าส่วนของกาบใบ เปอร์เซ็นต์ซิลกิ ้าในต้นข้าวเพิม่ ขึ้นเมื่อปลูกข้าวใน
สารละลายที่มีปริ มาณซิลิก้าเพิ่มมากขึ้น เช่น เปอร์เซ็นต์ซิลิก้าในข้าวขึ้นน้ าพันธุ์
เล็บมือนาง 111 วิเคราะห์ได้ 0.73, 1.80, 2.65, 2.99, 4.27 และ 7.01 เมื่อปลูกข้าว
ในสารละลายที่มีความเข้มข้นของซิลกิ ้า 0, 5, 10, 25, 50 และ 100 ppm
ตามลาดับ ปริ มาณซิลิก้าที่วิเคราะห์ได้ในข้าวขึ้นน้ าและข้าวน้ าลึกที่ปลูกในนา
ตามสภาพธรรมชาติและที่ปลูกในสารละลายมีความแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์
การใช้ ซิลิก้าในกล้าข้าวควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
- เมื่อเลี้ยงตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลวัยที่ 1 อายุ 1 วัน ด้วยต้นกล้า
ข้าวพันธุ์อ่อนแอ TN1 อายุ 14 วัน ที่ปลูกในสารละลายที่มีซิลิก้า ซิลิกา้ ในต้น
ข้าวยังไม่มีผลต่อความอยู่รอด การพัฒนาเป็ นตัวเต็มวัยของแมลง และดัชนีการ
เจริ ญเติบโตของประชากรของเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล แต่เมื่อเลี้ยงแมลงด้วยต้น
กล้าของข้าวพันธุ์ต้านทาน IR72 ที่ปลูกในสารละลายที่มีซิลิก้า ซิลิกา้ มีผลทาให้
ดัชนีการเจริ ญเติบโตของประชากรแมลงลดลง และทาให้ระยะตัวอ่อนของ
แมลงนานขึ้น
การใช้ ซิลิก้าในข้าวระยะแตกกอควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
- เมื่อเลี้ยงตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลวัยที่ 1 อายุ 1 วันด้วยต้นข้าวอายุ
45 วันที่ปลูกในสารละลายที่มีซิลิกา้ ซิลิก้ามีผลต่อระบบสรี ระแมลงอย่างชัดเจน
ทางสถิติ ความอยู่รอดของตัวอ่อนแมลงลดลงเมื่อเลี้ยงแมลงเป็ นเวลานาน 16
วันด้วยข้าวพันธุ์อ่อนแอ TN1 และ IR22 ที่ปลูกในสารละลายที่มีฃิลิกา้ และต้น
ข้าวมีอายุ 45 วัน และเมื่อเลี้ยงแมลงเป็ นเวลานานเพียง 4 วัน ด้วยข้าวพันธุ์
ต้านทาน IR72 และ Mudgo ที่ปลูกในสารละลายที่มีซิลิก้าและต้นข้าวอายุ 45
วัน ความอยู่รอดและดัชนีการเจริ ญเติบโตของประชากรลดลง และซิลกิ ้ามีผล
ทาให้ระยะตัวอ่อนแมลงยาวนานขึ้น ซิลิก้ามีผลเสี ยต่อระบบสรี ระของแมลง
อย่างชัดเจน

การสะสมซิลิก้าในข้าว
- การที่ซิลิก้าในต้นข้าวที่มีอายุ 45 วัน มีผลเสี ยต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล
อย่างชัดเจนมากกว่าเมื่อเลี้ยงด้วยต้นกล้าข้าวที่มีอายุ 14 วัน เนื่องจากปริ มาณซิ
ลิก้าในข้าวอายุ 45 วัน มีมากกว่าในกล้าข้าวอายุ 14 วัน และการสะสมของซิลกิ า้
ในเนื้อเยื่อพืชต้องรอให้เซลล์ในเนื้อเยื่อข้าวเจริ ญและแก่เต็มที่กอ่ น และ
ระยะเวลาของการแก่ในเซลล์พชื แต่ละแบบนั้นแตกต่างกัน การสะสมซิลกิ ้าใน
bulliform cells โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในเซลล์ที่เจริ ญแก่เต็มที่แล้วมากกว่าที่จะสม
สมในเซลล์ของใบอ่อนข้าว ซิลิก้าในเนื้อเยื่อข้าวเพิ่มขึ้นเมื่อต้นข้าวมีอายุมาก
ขึ้น ฉะนั้นข้าวที่มีอายุ 45 วัน จีงมีเปอร์เซ็นต์ซิลิก้ามากกว่าในกล้าข้าวที่มีอายุ
เพียง 14 วัน
ซิลิก้าต่ อการดูดกินอาหารของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
- ซิลิก้าไม่มีผลต่อปริ มาณอาหารที่เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลดูดกินจากต้น
ข้าว ซึ่งชี้วดั โดยปริ มาณน้ าตาลที่เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลที่ขบั ถ่ายออกมาไม่
แตกต่างทางสถิติระหว่างแมลงที่เลี้ยงด้วยต้นข้าวที่ปลูกในสารละลายที่ใส่และ
ไม่ได้ใส่ซิลิก้า แสดงว่าซิลิก้าไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการดูดกินอาหารของแมลง
ปากดูดชนิดนี้ เนื่องจากซิลิกา้ มีการสะสมมากที่สุดในเซลล์ bulliform
และเในซลล์ silica
ซิลิก้าต้ านทานต่ อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
- เมื่อเลี้ยงเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลด้วยข้าวพันธุ์ต้านทาน IR72 และ
Mudgo ที่ปลูกในสารละลายที่ไม่มีซิลิก้า ความอยู่รอดของแมลงที่เลี้ยงต้นข้าว
พันธุ์ต้านทานไม่แตกต่างจากแมลงที่เลี้ยงด้วยข้าวพันธุ์อ่อนแอ TN1 และ IR22
เมื่อไม่มีซิลิก้าในข้าวพันธุ์ต้านทาน IR72 และ Mudgo ข้าวทั้งสองพันธุ์ออ่ นแอ
ต่อเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล
บทบาทของซิลิก้าที่ตา้ นทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลนั้นอยู่ในลักษณะ

ที่สัมพันธ์หรื อเสริ มกับปัจจัยต้านทานอื่น ซึ่งชี้วดั ได้จากการที่ข้าวพันธุ์ต้านทาน
IR72 เมื่อปลูกในสารละลายที่มีซิลิกา้ ซิลิก้ามีผลเสียต่ อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
อย่างขัดเจน แต่เมื่อเลี้ยงแมลงด้วยข้าวพันธุ์ต้านทาน IR72 และ Mudgo ที่ปลูก
ในสารละลายที่ไม่ได้ใส่ซิลิก้า ข้าวพันธุ์ต้านทานทั้งสองพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ย
กระโดดสี น้ าตาล
ซิลิก้าต่ อการทาลายของหนอนกอข้าว
- ปริ มาณซิลิก้าในต้นข้าวมีความสัมพันธ์ต่อความต้านทานหนอนกอข้าว
ในเชิงบวก พันธุ์ข้าวที่มีปริ มาณซิลิก้าสูงมีระดับความต้านทานต่อหนอนกอมาก
ขึ้น และสามารถลดปริ มาณการทาลายของหนอนกอได้ ซิลิก้าเพิ่มความทนทาน
ต่อการทาลายของหนอนกอในข้าวขึ้นน้ าพันธุ์เล็บมือนาง 111 โดยมีผลทาให้
จานวนหนอนกอข้าววัยที่ 1 เจาะเข้าในลาต้นข้าวลดลง และทาให้ระยะเวลาที่
หนอนกอใช้เจาะเข้าไปในลาต้นข้าวเพิ่มมากขึ้น ซิลิก้าเป็ นปัจจัยหนึ่งในหลาย
ปัจัยที่เสริ มสร้างให้เกิดลักษณะความต้านทานต่อหนอนกอในข้าว
ประโยชน์ ของซิลิก้าในการป้องกันแมลงศัตรูข้าวในทางอ้อม
เมื่อปลูกข้าวในสารละลายที่มีซิลิกา้ เข้มข้น 400 ppm พบว่าลักษณะของ
ต้นข้าวมีใบเป็ นทรงพุ่มใบตัง้ ตรงมากกว่าข้าวที่ปลูกในสารละลายที่ไม่ได้ใส่ซิ
ลิก้า ต้นข้าวที่ปลูกในสารละลายที่ไม่มีซิลิก้ามีลักษณะทรงพุม่ ใบห้อยลง การที่
ต้นข้าวมีลักษณะใบตั้งตรงมีผลทาให้สภาพแวดล้อมรอบต้นข้าวไม่เหมาะสม
ต่อความอยู่รอดของแมลงโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล เนื่องจากเแมลง
ชนิดนี้เป็ นแมลงที่ดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนโคนต้นของข้าวใกล้ระดับน้ า และเมื่อ
ใบข้าวตั้งตรงขึ้น จึงทาให้ศตั รู ธรรมชาติตัวห้าและตัวเบียนมองเห็นเพลี้ย
กระโดดสี น้ าตาลและล่าเป็ นเหยื่อได้งา่ ยยิ่งขึ้น ส่วนข้าวที่มีใบเป็ นทรงพุ่มห้อย
ลงจะช่วยป้องกันไม่ให้เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลถูกล่าเป็ นเหยื่อของพวกศัตรู

ธรรมชาติได้ง่าย เนื่องจากใบข้าวที่ห้อยย้อยลงจะช่วยปกปิ ดไม่ให้ตวั ห้าตัว
เบียนมองเห็นเหยื่อได้งา่ ย
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
การคัดเลือกหรื อปรับปรุ งพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาลนั้น ควรคัดเลือกข้าวพันธุ์ที่มีปริ มาณซิลิก้าในส่วนของกาบใบสูง
เนื่องจากเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเป็ นแมลงที่ดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนกาบใบ และ
ควรมีเปอร์เซ็นต์ของกรด silicic ที่ละลายน้ าได้ในน้ าเลี้ยงเซลล์ของข้าวมากกว่า
กรด polysilicic ซึ่งละลายน้ าได้ยาก เนื่องจากกรด silicic มีผลเสี ยต่อระบบ
สรี ระของแมลง
การเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ ซิลิก้า
การเลือกซื้อซิลิก้าในการควบคุมโรคแมลงศัตรู ข้าว หรื อศัตรู พืชอืน่ ๆ
หรื อการเลือกซิลิกา้ เป็ นสารปรับปรุ งดิน เกษตรกรควรคานึงถึงประโยชน์จากซิ
ลิก้าในรู ปที่พืชสามารถดูดนาไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีซิลิกา้
เป็ นส่วนประกอบในท้องตลาดมีหลากหลายชนิดและมีราคาสูงมาก และ
ผลิตภัณฑ์น้ นั อาจมีซิลิคอนที่อยู่ในรู ปที่พืชไม่สามารถดูดนาไปใช้ประโยชน์ได้
และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับอาจไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตที่สูง เกษตรกรจึง
ควรเลือกซื้อด้วยความระมัดระวังและได้รับคาแนะนาที่ถกู ต้อง
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