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ลักษณะทั่วไป
หอยเชอรี่ หอยโขงอเมริกาใต หรือ หอยเปาฮือ้ นําจื
้ ด
มีลักษณะเหมือนหอยโขงแตตวั โตกวา จากการดูดว ยตาเปลาสามารถ
แบงหอยเชอรี่ได 2 พวก คือ พวกทีม่ เี ปลือกสีเหลืองปนนําตาล
้
เนือ้ และ
หนวดสีเหลือง และพวกมีเปลือกสีเขียวเข็มปนดําและมีสดี าจางๆ
ํ
พาด
ตามความยาวเนือ้ และหนวดสีนาตาลอ
้ํ
อน หอยเชอรี่ เจริญเติบโตและ
ขยายพันธุไ ดอยางรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2-3 เดือน จะจับคูผสม
พันธุไดตลอดเวลา หลังจากผสมพันธุไ ด 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไขใน
เวลากลางคืน โดยคลานไปวางไขตามทีแ่ หงเหนือนํ้า เชนตามกิง่ ไม ตน
หญาริมนํา้ โคนตนไมรมิ นํ้าขาง ๆ คันนา และตามตนขาวในนา ไขมสี ี
ชมพูเกาะติดกันเปนกลุม ยาว2-3 นิว้ แตละกลุม ประกอบดวยไขเปนฟองเล็ก ๆ เรียงตัวเปนระเบียบ
สวยงามประมาณ 388-3,000 ฟอง ไขจะผักออกเปนตัวหอยภายใน 7-12 วัน หลังวางไข
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ลักษณะการทําลาย
หอยเชอรีก่ ินพืชที่มีลักษณะนุมไดเกือบทุกชนิด เชน สาหราย ผักบุง ผักกระเฉด แหน ตัวกลา
ขาว ซากพืชนํ้า และซากสัตวทเ่ี นาเปอ ยในนํา้ โดยเฉพาะตนขาวในระยะกลาและทีป่ ก ดําใหมๆ ไป จนถึง
ระยะแตกกอหอยเชอรีจ่ ะชอบกินตนขาวในระยะกลาทีม่ อี ายุประมาณ 10 วัน มากที่สุด โดยเริม่ กันสวน
โคนตนที่อยูใตนาเหนื
ํ้ อจากพืน้ ดิน 1-11/2 นิว้ จากนัน้ กินสวนใบทีล่ อยนําจนหมดใช
้
เวลากินทัง้ ตน
ทั้งใบนานประมาณ 1-2 นาที

การปองกันกําจัด
หอยเชอรี่ เปนสัตวศตั รูขา วทีส่ าคั
ํ ญมาก สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุไ ดอยางรวดเร็ว
ทนทานตอความแหงแลงและยังลอยตัวไปตามนําไหลได
้
อกี ดวย จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองปอง
กันกําจัดหอยเชอรีอ่ ยางตอเนือ่ ง และจะใหไดผลดียิ่งขึ้นควรทําหลาย ๆ วิธผี สมผสานกัน ดังนี้
1. วิธกี ล
เปนวิธีที่ใชไดผลดีที่สุด ประหยัด ปลอดภัย และไมมผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอม
1.1!การจัดเก็บทําลาย เมื่อพบตัวหอยและไขใหเก็บทําลายทันที

1.2 การดักและกัน้
ตามทางนํ้าผาน ใหใชสง่ิ กีดขวางตาขายเฝอก ภาชนะดักปลา ดักจับหอยเชอรี่
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ลูกหอยทีฟ่ ก ใหม ๆ สามารถลอยนําได
้ ควรใชตาขายถีๆ่ กัน้ ขณะสูบนําเข
้ าขาว หรือกัน้ บริเวณ
ทางนําไหล
้
1.3 การใชไมหลักปกในนาขาว
การลอใหหอยมาวางไขโดยใชหลักปกในที่ลุมหรือทางที่หอยผาน เมือ่ หอยเขามาวางไขตามหลัก
ทีป่ ก ไวทําใหงายตอการเก็บไขหอยไปทําลาย

1.4 การใชเหยือ่ ลอ
พืชทุกชนิดใชเปนเหยื่อลอหอยเชอรี่ได หอยจะเขามากินและหลบซอนตัวพืชที่หอยชอบกิน เชน
ใบผัก ใบมันเทศ ใบมันสําปะหลัง ใบมะละกอ หรือพืชอื่น ๆ ทีม่ ยี างขาวคลายนํ้านม

2. โดยชีววิธี
2.1 ใชศัตรูธรรมชาติชวยกันกําจัด
ฝูงเปดเก็บกินลูกหอย

2.2 อนุรักษศัตรูธรรมชาติ
โดยปกติในธรรมชาติมศี ตั รูหอยเชอรีอ่ ยูห ลายชนิดทีค่ วรอนุรกั ษ เชน นกกระยาง นกกระปูด
นกอีลุม นกปากหาง และสัตวปา บางชนิด ซึ่งสัตวเหลานี้นอกจากจะชวยทําลายหอบเชอรีแ่ ลว ยังทําให
ธรรมชาติสวยงามอีกดวย

3. การใชสารเคมี
กรณีท่ีหอยระบาดมากหรือในแหลงทีไ่ มสามารกําจัดดวยวิธกี ารอืน่ ได สารเคมียงั มีความจําเปน
แตมีขอควรระวังเรือ่ งเปลือกหอยทีต่ ายอาจจะบาดเทาผูท ล่ี งไปปฏิบตั งิ านบริเวณนัน้ ได
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3.1 สารคอปเปอรซลั เฟต (จุนสี) ชนิดผงสีฟา เปนสารทีใ่ ชปอ งกันและกําจัดหอยเชอรี่ไดเปน
อยางดีมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกและไมเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม โดยใชสารนีใ้ นอัตรา 1 ก.ก./ไร
ละลายนํ้าแลวฉีดพนดวยเครือ่ งพนสารเคมี หรือรดดวยบัวใหทว่ั แปลงนาทีม่ รี ะดับนําสู
้ งไมเกิน 5 ซ.ม.
สามารถกําจัดหอยเชอรี่ไดภายใน 24 ช.ม.
3.2 สารเคมีนโิ คลซาไมด 20 % อีซี (ไบลูไซด) อัตรา 160 ซี.ซี./ไร ผสมกันนํ้าแลวฉีดพนใน
นาขาวที่มีระดับนําสู
้ งไมเกิน 5 ซ.ม.
3.3 สารเคมีเมทิลดีไฮด ชื่อการคา แองโกลสลัก เปนเหยื่อพิษสําเร็จรูปใชหวานในนาขาว
อัตรา 0.5 ก.ก./ไร

ประโยชน
เนื้อหอยเชอรีม่ โี ปรตีนสูงถึง 34-53 เปอรเซ็นตไขมัน 1.66 เปอรเซ็นต ใชประกอบอาหารได
หลายอยางหรือทํานําปลาจากเนื
้
้อหอยเชอรี่ ใชทาเป
ํ นอาหารสัตวเลีย้ ง เชน เปด ไก สุกร เปนตน
เปลือกก็สามารถปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินได ตัวหอยทัง้ เปลือกถานําไปฝงบริเวณทรงพุม
ไมผล เมื่อเนาเปอยก็จะเปนปุยทําใหตน ไมเจริญเติบโตเร็ว และไดผลผลิตดีไมควรบริโภคเนือ้ หอยเชอรี่
ในบริเวณทีอ่ ยูใ กลโรงงานอุตสาหกรรมทีป่ ลอยนําเสี
้ ย หรือบริเวณ
พื้นที่ที่มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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