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ส ัตว ์น ้ำม ี เปล ือกประ เภท 
หอยสองฝาเป็นสัตว์ที ่กิน
อาหารคือแพลงค์ตอนโดยการ
กรอง  ทำให้มีโอกาสเกิดการ
สะสมของจุลินทรีย์และสารพิษ
ในระบบย่อยอาหารของหอยได้ 
หากในแหล่งน้ำมีจุลินทรีย์และ

สารเหล่านั ้นอยู ่ ซึ ่งสิ ่งปนเปื ้อนที ่สะสมในตัวหอยนี ้จะมี
ปริมาณสูงกว่าในแหล่งน้ำอาศัย เมื่อคนบริโภคหอยเข้าไปก็
จะเกิดอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะหอยที่นิยมบริโภคแบบดิบ 
เช่น หอยนางรม หรือบริโภคโดยทำให้สุกเพียงเล็กน้อย เช่น 
หอยแครงลวก เพราะการบริโภคหอยจะบริโภคทั้งตัว (ทั้งเนื้อ
และอวัยวะภายในของหอย) โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน จะมี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค เช่น ไวรัสที่เป็น
สาเหตุของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ โรคตับอักเสบ และ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคไทฟอยด์ หรือเชื้อแบคทีเรีย 
ที่เป็นสาเหตุโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ เช่น ซาลโมเนลลา 
(Salmonellae) การเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นจากการบริโภคหอยสองฝา 
จึงมีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนของแหล่งน้ำท่ีหอยเจริญเติบโต 
ท่ีไม่มีการควบคุมหรือเป็นบริเวณที่มีมลพิษ สาเหตุของการ
ปนเปื้อนอาจมาจากการถ่ายเทของเสียจากการทำเกษตร 
หรือสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนที่พักอาศัยลงสู่แหล่งน้ำ หรือ
เกิดจากแบคทีเรียก่อโรคในธรรมชาติของแหล่งน้ำนั้น เช่น 
วิบริโอ (Vibrio) 

 โดยทั่วไปหอยนางรมหลังจากจับมาแล้วจะถูก
ล้างเศษดินโคลนออก โดยการใส่ตะกร้าเขย่าในน้ำทะเล ซึ่ง
สิ่งสกปรกภายนอกจะถูกชะล้างออกบางส่วนเท่านั้น ก่อน
นำมาบรรจุถุงปุ๋ยเพื่อขนส่งไปจำหน่ายยังแหล่งต่าง ๆ แต่
สำหรับหอยแครงหลังจากจับมาจะบรรจุกระสอบขนส่งไป
ยังผู้รับซื้อโดยยังไม่มีการล้างดินโคลนเพื่อคงความชื้นของ
เปลือกหอยไม่ให้แห้ง จึงทำให้หอยยังมีชีวิตอยู่จนถึงผู้ซื้อ 

 
และผู้บริโภค ก่อนที่จะนำหอยแครงมาบริโภคหรือนำมาวาง
จำหน่าย ผู้ขายอาจจะล้างเอาดินโคลนออก เพื่อให้หอยดู
สะอาดน่าซื้อ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความปลอดภัย ดังนั้น 
ก่อนที่จะนำหอยมาบริโภคควรมีกระบวนการลดสิ่งปนเปื้อน
และลดปริมาณเชื้อให้อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยในการ
บริโภคดิบ เพื่อป้องกันการเกิดอาการท้องร่วงท้องเสีย 

ในต่างประเทศมีกระบวนการลดจำนวนจุลินทรีย์
ให้อยู่ในระดับที ่ปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นการล้างทำ
ความสะอาดในขณะท่ีหอยยังมีชีวิตอยู่ โดยให้หอยอยู่ใน
สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที ่สุดในน้ำเค็ม 
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วหอยจะคายดิน ทราย และโคลน
ออกมาเองเมื่ออยู่ในน้ำเค็ม หากใช้น้ำจืดในการล้างหอย
นอกจากหอยจะไม่คายส่ิงสกปรกแล้วยังทำให้ตัวหอยตายได้ 
หอยสองฝาทุกชนิดควรผ่านกระบวนการลดเชื้อจุลินทรีย์ท่ี
ก่อให้เกิดโรค หากพบว่ามาจากแหล่งน้ำที ่มีโอกาสการ
ปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว ส่วนมากหอยสองฝาที่ต่างประเทศ
นิยมนำเข้ากระบวนการลดเชื้อจุลินทรีย์ มีทั้งหอยนางรม 
หอยแมลงภู่ และหอยเปลือกแข็งอื่น ๆ สำหรับหอยแครง 
หอยเชลล์ และหอยงวงช้าง อาจมีความยุ ่งยากในการ
ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหอยที่เคลื่อนที่ การจัดการให้อยู่
ในตะกร้าใส่หอยตลอดระยะเวลาการล้างทำความสะอาด
เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์จึงต้องมีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม 
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หลักการทำความสะอาดหอย  

การล ้างทำความสะอาดหอยเพ ื ่อลดจำนวน
จุลินทรีย์ที ่ใช้กันทั่วไปมี 2 วิธี คือ วิธีพักหอย ( relaying) 
และว ิ ธ ี ใ ช ้ อ ุ ปกรณ ์  ( depuration) กระบวนการลด
เชื้อจุลินทรีย์โดยวิธีใช้อุปกรณ์จะใช้ระยะเวลาสั้น แต่หาก
หอยมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อสูง จำเป็นต้องใช้วิธีลด
เชื้อโดยการพักหอยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมแทน ซึ่งใช้ระยะ
เวลานานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะนำหอยสองฝานั้น
ไปบริโภคดิบ การลดเชื้อทั้ง 2 วิธีนี้ ต้องหลีกเลี่ยงการทำให้
หอยเครียดหรือช็อคอย่างรุนแรง เพื่อไม่ให้หอยตายหลัง
ผ่านกระบวนการลดเชื้อแล้ว  

การลดจำนวนจุลินทรีย์โดยวิธีพักหอย (relaying)  
เป็นการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยวิธีธรรมชาติ 

โดยย้ายหอยสองฝาจากแหล่งที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์สูงไปพักยัง
แหล่งน้ำที ่สะอาด เพื ่อลดระดับการปนเปื ้อนทางชีวภาพ 
(จำนวนจุลินทรีย์) จนอยู่ในระดับที่ยอมรับสำหรับการบริโภค
ดิบได้ การพักหอยแบบนี้เป็นการปล่อยให้หอยล้างทำความ
สะอาดตัวเองในแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นบริเวณ
ชายหาดทะเลที่ไม่มีการปนเปื้อนจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้หอย
ได้คายเศษดินหรือสิ่งปนเปื้อนออกมา และไม่ต้องนำไปผ่าน
กระบวนการใด ๆ อีก เป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานาน 
ขึ้นอยู่กับความสะอาดของแหล่งน้ำที่นำหอยไปพักไว้ และ
จํานวนหอยสองฝาที ่นำไปพัก ซึ ่งไม่ควรหนาแน่นมากนัก 
เพื่อให้หอยสามารถดํารงชีวิตได้ สามารถเปิดฝาและทําความ
สะอาดตัวเองได้ตามธรรมชาติ การพักหอยอาจใช้วิธีการท่ี
แตกต่างกันไป โดยแขวนหอยสองฝาไว้กับลูกลอยหรือแพ หรือ
อาจวางจมไว้ท่ีพื้นใต้ทะเลโดยตรงก็ได้  

การพักหอยต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนจาก
บริเวณโดยรอบ สถานที่ที่พักหอยซึ่งเป็นบริเวณชายหาดท่ี
ไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค มีการแสดง
ขอบเขตของพื้นที่พักหอยอย่างชัดเจน ด้วยเสา ทุ่นลอย 
หรืออุปกรณ์ที่ยึดติดอื่น ๆ และควรอยู่แยกห่างจากหอยท่ี
เลี้ยงในบริเวณใกล้เคียง มีการควบคุมที่เหมาะสม ไม่มีสิ่ง
ปฏิกูลหรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ไหลลงในบริเวณนี้ น้ำทะเลใน
สถานที่พักหอย ต้องสะอาดและมีการตรวจติดตามปริมาณ
เชื ้อจุล ินทรีย ์ที ่ก ่อให้เก ิดโรคอย่ างสม่ำเสมอ สำหรับ
ระยะเวลาในการพักหอยและอุณหภูม ิของน้ำทะเลท่ี
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับปริมาณการปนเป้ือนเชื้อของหอย  

 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานสหรัฐอเมริกากำหนดให้ระยะเวลาในการพัก
หอยต้องดำเนินการอย่างน้อย 14 วัน อย่างต่อเนื่อง  

การลดจำนวนจุลินทรีย์โดยวิธีใช้อุปกรณ์ 
(depuration) 
การลดจำนวนจุลินทรีย์โดยใช้อุปกรณ์เป็นวิธีที่ใช้กัน

อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ มีจุดประสงค์เพื ่อลด
จำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคที ่ปนเปื้อนมากับหอยสองฝาจาก
แหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อในระดับปานกลาง ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้สำหรับการบริโภคดิบ โดยไม่ต้องนำไป
ผ่านกระบวนการอื่นอีก หลักการคือนำหอยสองฝาที่มีชีวิต
ไปวางพักในบ่อหรือถังที่มีน้ำทะเลสะอาด เพื่อให้หอยชะ
ล้างเชื้อออกทางเหงือกและระบบลำใส้เป็นระยะเวลาหนึ่ง 
อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน จนกว่าจะลดจำนวน
เชื้อก่อโรคในตัวหอยได้ อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาด
หอยด้วยวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับหอยสองฝาที่มาจากแหล่งน้ำ
ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในปริมาณสูง หรือพื้นที่ที ่มี
การปนเป้ือนของสารไฮโดรคาร์บอน โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง 
เชื้อไวรัส เชื้อวิบริโอ และสารชีวพิษ 

 
 

 
 
 

 
 

การลดเชื้อจุลินทรยี์โดยวิธี 
      ใช้อุปกรณ์ (depuration) 

 
หอยสองฝาสามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด

โรคได้ด้วยกลไกทางธรรมชาติ โดยหอยต้องไม่อยู่ในสภาวะ
เครียดจนเกินไป และต้องไม่อยู่ในสภาพเสียหายจากการ
เก็บเกี่ยวหรือการดูแลรักษาก่อนนำไปทำความสะอาด และ
ไม่ควรนำหอยไปทำความสะอาดในช่วงฤดูกาลท่ีหอยสองฝา
อ่อนแอหรือในฤดูวางไข่ การทำความสะอาดหอยด้วย
อุปกรณ์ (depuration) นั้น ระบบทำความสะอาด 

 
 
 

 

PAGE 2 

1 

2 



[Type here] 
 

เช่น บ่อน้ำหรือถังน้ำ ต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย ควรคัดแยก
หอยที่ตายแล้วหรือเสียหายออกก่อนนำเข้าเครื่องล้าง ปัจจัย
สำคัญคือ หอยต้องมีชีวิต แข็งแรง ต้องล้างเศษดิน โคลน สิ่ง
สกปรก แคะเพรียงบนเปลือกหอยออกก่อนนำเข้าเครื่องล้าง 
เพื่อให้หอยชะล้างเชื้อออกทางเหงือกและระบบลำไส้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนน้ำที่ใช้ล้างจะต้องคงความใส หากขุ่นมาก
หอยจะหยุดการทำความสะอาดต ัวเอง และมีผลทำให้
ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อลดลง การทำให้น้ำไหลผ่านมีทั้งให้น้ำ
ไหลผ่านล้นทิ้งไป กับให้น้ำไหลเวียนกลับมาใช้อีก ซึ่งต้องมี
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างเหมาะสมในกรณีน้ำหมุนเวียน 
การฆ่าเชื้อในน้ำก่อนผ่านน้ำไปยังหอย ทำได้หลายวิธี เช่น ใช้
แสงอัลตราไวโอเลต คลอรีน หรือ โอโซนเป็นตัวฆ่าเชื้อในน้ำ
ทะเลที่นำมาใช้ในการล้างทำความสะอาดหอย อัตราการไหล
ของน้ำต่อชั่วโมงควรเพียงพอต่อปริมาณหอยที่กำลังล้าง ซึ่ง
ขึ้นกับระดับการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในหอยด้วย หอยต้องอยู่
ในน้ำสะอาดในขณะล้าง จนกว่าจะม ีผลเช ื ้อในระดับท่ี
เหมาะสมต่อการบริโภค ต้องไม่วางหอยในบ่อหรือถังน้ำจน
หนาแน่นเกินไป จนทำให้หอยไม่สามารถเปิดฝาเพื่อชำระล้าง
เชื ้อให้ออกไปได้ สำหรับข้อควรปฏิบัติในขั ้นตอนการลด
จุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนในหอย มีดังนี้  

2.1 กระบวนการลดเชื้อของหอย หอยต้องไม่
เครียดก่อนนำเข้ากระบวนการชะล้าง วิธีการจับหอยจากแหล่ง
น้ำ รวมถึงการดูแลรักษาหลังจากนั้น ต้องไม่ทำให้หอยเกิดการ
เครียดอย่างรุนแรง เช่น อุณหภูมิที่ขนส่งหอยไปยังสถานที่ลด
จุลินทรีย์ ต้องไม่แตกต่างจากอุณหภูมิน้ำที่หอยอาศัยมากนัก 
เมื ่อหอยเข้าสู ่ระบบการชะล้างแล้ว สภาวะของน้ำต้องมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้หอยสามารถลดจุลินทรีย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

1) ความเค็มของน้ำ ระดับความเค็มสูงสุด
และต่ำสุดที่หอยจะทำการกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นกับ
ชนิดและประเทศแหล่งกำเนิดของหอย ยกตัวอย่างเช่น หอย
นางรมประเทศญี่ปุ่น จะทำการกรองได้ดีที่ความเค็มต่ำสุด 20 
พีพีที ในขณะที่หอยนางรมประเทศฟิลิปปินส์ ความเค็มต่ำสุด 
17.5 พีพีที และหอยงวงช้างประเทศสหราชอาณาจักร ความ
เค็มต่ำสุด 30 พีพีที 
 

 

 

2) อุณหภูมิของน้ำ ช่วงสูงสุดและต่ำสุดท่ีจะ
ทำให้เกิดการกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ ้นกับชนิดและ
แหล่งกำเนิดหอยเช่นเดียวกันกับความเค็ม เช่น หอยนางรม
ประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมการชะล้างเชื้อเกิดขึ้นได้ดีท่ี
อุณหภูมิช่วง 10-25 องศาเซลเซียส ในขณะที่หอยนางรม
ประเทศสหราชอาณาจักร อยู่ในช่วง 8-18 องศาเซลเซียส 

3) ออกซิเจนในน้ำ ปริมาณออกซิเจนท่ี
เหมาะสม ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 

2.2 การถ่ายเทสิ่งปนเปื้อนออกจากบ่อหรือถังน้ำ 
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจุดประสงค์หลักของการทำ

ความสะอาดหอยด ้วยอ ุปกรณ ์  (depuration) ค ือการเอา 
สิ่งปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ออกจากเนื้อหอย ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
ได้ต้องมีการเตรียมสภาพน้ำให้เหมาะสมต่อกระบวนการกรองของ
หอย และถ่ายเทน้ำท่ีมีสิ่งปนเปื้อนจากการชะล้างนี้ออกจากระบบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ปนเปื้อนกลับไปยังตัว
หอยอีก การออกแบบการไหลเข้า-ออกของน้ำในระบบจึงเป็นสิ่ง
สำคัญ หากไม่เหมาะสม เช่น น้ำที่ไหลเข้าบ่อมีความแรงมาก
เกินไป ทำให้ตะกอนของเสียจากหอยที่ตกสะสมบริเวณพื้นบ่อ
ลอยกลับขึ้นมาบนผิวน้ำ และปนเปือ้นกลับไปยังตัวหอยอีก 

นอกจากนี้ การลดจุลินทรีย์ควรดำเนินการเป็นแบบ
รุ่นต่อรุ่น เมื่อเริ่มกระบวนการชะล้างแล้ว ไม่ควรใส่หอยลงไปใน
บ่อเพิ่มอีก เนื่องจากของเสียจากหอยที่ใส่ลงไปใหม่อาจปนเปื้อน
ไปยังหอยที่ผ่านการชะล้างแล้วได้ อุปกรณ์เติมอากาศที่ติดต้ัง
เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ต้องไม่สัมผัสตัวหอยโดยตรงท้ังด้านบน
และด้านล่าง และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการล้างหอยแล้ว การนำ
หอยขึ้นจากบ่อ ต้องระมัดระวังไม่ทำให้ตะกอนของเสียลอยตัว
ขึ้นมาปนเปื้อนหอย โดยควบคุมการถ่ายเทน้ำให้อยู่ในระดับต่ำกว่า
หอยก่อนนำหอยขึ้นจากบ่อหรือถังน้ำทุกครั้ง 

 
 
 
 
การลด
เช้ือจุลินทรีย์โดย
วิธีใช้อุปกรณ์ 
(depuration) 
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ชุดล้างทำความสะอาดหอยของประเทศไทย 

กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว์น้ำได้มีการประดิษฐ์เครื่องล้างทำความสะอาดหอยสองฝา 
(depuration) จำลองขึ ้น โดยอาศัยหลักการการทำความ
สะอาดตัวเองของหอยที่ยังมีชีวิตในน้ำทะเลที่สะอาด เพื่อลด
จุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับสำหรับการบริโภคแบบดิบหรือทำให้
สุกเพียงเล็กน้อย กระบวนการทำความสะอาดหอยท่ีสำคัญของ
เครื่องนี้ ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยแสงอัลตราไวโอเลต 
การใช้ระบบการหมุนเวียนน้ำในกรณีที่มีน้ำทะเลไม่เพียงพอ 
(ระบบปิด) การกำจัดฟองเมือก และการกรอง นอกจากนี้ การ
ใช้อัตราการไหลวนของน้ำที ่ผ ่านตัวหอยให้เหมาะสมกับ
ปริมาณหอยที่ใช้ล้างเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หอยมีชีวิตอยู่ได้และ
ทำความสะอาดตัวเองได้ดี โดยได้ทดลองล้างหอยแครงมีชีวิต 
พบว่าปัจจัยที่เหมาะสมคือ ความหนาแน่นที่ 53.42 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร ความเค็มที่ 25 พีพีที อัตราการไหลของน้ำที่ 
20 ลิตรต่อนาที ใช้เวลาล้าง 12 ชั่วโมง ไม่พบดินโคลนและ
ทรายเลย สามารถลดปริมาณเชื้อลงได้ 2 Log cfu ต่อกรัม อีกท้ัง
ความสดใกล้เคียงกับหอยแครงก่อนล้าง 

 
ในปี 2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ได้ร ่วมกับภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่วิจัยและออกแบบเครื่อง
ล้างหอยสองฝา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารใน
พื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้ผู้บริโภค และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารทะเลอีก
ด้วย โดยเครื่องล้างหอยสองฝานี้มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับ
เครื่องล้างทำความสะอาดหอยสองฝามีชีวิตของกองวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ล้างทำความสะอาดทั้งภายนอก
และภายในฝาหอยใช้เวลาในการล้างนาน 6-8 ชั่วโมง ราคา
เฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเครื่อง และได้แจกจ่ายให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารทะเลทดลองใช้จำนวน 30 เครื่อง เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาหารทะเลของจังหวัดให้ผู้บริโภคมั่นใจ
ในเรื่องความสะอาด และปลอดภัย  
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เคร่ืองทำความสะอาดหอยสองฝามีชีวิต 

. . 

โครงเหล็กฉากเจาะแบบ 
ขันนอ๊ต แข็งแรงพอสำหรับ 
รับน้ำหนักที่วางได้ (20) 
 
 

 

 

เป็นแผ่นกระจกใส (10) 

  
รางน้ำล้นไว้รกัษา 
ระดับน้ำในอ่าง (11) 
 

ตัวช่วยกำจัดเมอืก (12) 

แผ่นกระจกใสกั้นน้ำที่ไหล 
ลงมาจากอ่างชั้นบน (13) 
 

แผ่นพลาสตกิใยกรอง 
ส่ิงสกปรก (14) 

(2) ท่อเติมอากาศเข้าในน้ำ 

(1) UV-Sterilizer   
เครื่องฆ่าเชื้อดว้ย UV  
(23) หลอดไฟแสงสว่าง 

(3) ตวัช่วยกำจัดเมือก 

(5) ตะกร้าพลาสตกิโปร่งไว ้
ใส่หอยทีจ่ะล้าง โดยน้ำสามารถ 
ไหลผ่านตัวตะกร้าได ้

P 

(17) วาลว์ควบคุมน้ำไหล 
ขึ้นไปเข้า UV-Sterilizer 

(18) 

(15) 
(16) ป้ัมน้ำแบบจุ่มในน้ำได ้

(21) ลกูล้อ 

ตัวกันการกระเพือ่ม 
ของน้ำ (9)  
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การทำความสะอาดหอยสองฝามีชีวิตจะช่วยลด

หรือกำจัดสิ่งสกปรกเช่น ดิน โคลน ทราย ออกไปทำให้หอย
ขับถ่ายกากอาหาร (อุจจาระ) ที ่เหลือค้างในระบบย่อย
อาหารของหอยออกมาและช่วยล้างระบบย่อยอาหาร 
(กระเพาะลำไส้) ของหอยให้สะอาด เป็นการลดปริมาณ
จุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ทำให้บริโภค
หอยสองฝาได้ปลอดภัยมากขึ้น แม้จะบริโภคดิบหรือกึ่งสุก
กึ่งดิบ การทำความสะอาดถ้าใช้น้ำท่ีเค็มกว่าปกติท่ีใช้ในการ
เลี้ยงเล็กน้อยจะทำให้เน้ือหอยมีรสชาติดีกว่าเดิม หอยท่ีผ่าน
การล้างจะดูสด สะอาด มีกลิ่นคาวน้อยลง และมีโอกาสพบ
หอยเสียน้อย เพราะเป็นหอยท่ีผ่านการคัดแยกหอยตายและ
หอยเน่าออกแล้ว ถ ้าเก ็บหอยที ่ผ ่านการล้างอย่าง ถูก
สุขลักษณะจะสามารถยืดอายุการเก็บหอยทั้งแบบมีชีวิต
และแบบที ่ตายแล้วได้นานขึ ้น เพราะสิ ่งปนเปื ้อนและ
จุลินทรีย์ท่ีทำให้หอยเน่าเสียมีน้อยลง  
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