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รูปการเลือกใชแปรงที่ออกแบบรูปรางลักษณะ 
ที่เหมาะสําหรบัลางแตละช้ินสวนอุปกรณ 

 

ปญหาการผลิตน้ํานมไมสะอาดจากการใชเครื่องรีดนม 
ตอน “สาเหตุพบบอยที่ทําใหน้ํานมเกรดต่ํา” 

 

 

 

 ทีมงานศูนยถายทอดเทคโนโลยี อ.ส.ค. ไดมีโอกาสเขาเยี่ยมเยียนพี่นองเกษตรกรตามฟารม สังกัดสหกรณโคนมตางๆ 

ปจจุบันนี้ฟารมโคนมใชเครื่องรีดนมโดยสวนใหญ พบวาหลายฟารมที่มีปญหาการผลิตน้ํานมไมสะอาด มีจุลินทรียปนเปอนอยูมาก 

สาเหตุเกิดจากมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเคร่ืองนมไมดีพอ และการใชงานที่ไมถูกหลักวิชา บางครั้งยังลุกลามกอใหเกิดปญหาโรคเตา

นมอกัเสบกับแมโครีดนม ตามมาไดอีกดวย โดยหลักแลว  ส่ิงที่ควรจะเปน คือถาใชเครื่องรีดนมที่ไดมาตรฐานและมีการจัดการดูแลที่

ถูกตองจะเปนผลดีตอคุณภาพน้ํานมที่เกษตรกรรีดได เพราะการรีดนมดวยเครื่องเปนระบบปด โอกาสที่เชื้อจุลินทรียจากภายนอกจะ

เขาไปปนเปอนมีนอย จะวาไปแลวการฝกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนม ไดบรรจุความรูเรื่องการใชเครื่องรีดนมเมื่อประมาณ 10 ปมา

นี้เอง ในขณะที่อาชีพการเลี้ยงโคนมเกิดขึ้นมานานกวา 40 ปแลว อาจเปนเหตุผลหนึ่ง ที่ผูเล้ียงโคนมจํานวนมากทีเดียวไมไดผานการ

ฝกอบรมการใชเครื่องรีด จึงตองเรียนรูกันเอง แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน อาจจะถูกบาง คลาดเคลื่อนไปบาง บางคนการ

จัดการแบบถูกใจมากกวาถูกตองตามหลักวิชาการ เปนตน ซึ่งพอที่จะรวบรวมเปนประเด็นสาเหตุพบบอยๆที่ทําใหน้ํานมเกรดต่ํา 

และสรางปญหาตอสุขภาพเตานม ไดพอสังเขป สามารถนํามาเลาสูกันฟงไดดังนี้ 

 1. การลางทําความสะอาดเครื่องรีดนม และอุปกรณเกี่ยวของการรีดนมไมดีพอ  

 ความสะอาดของเครื่องรีดนม และอุปกรณ เปนสาเหตุที่

สงผลตอเกรดนมโดยตรง เนื่องจากหากลางทําความสะอาดไมดี

หลังจากการรีด จะทําใหเกิดคราบน้ํานม เคลือบที่ผิวอุปกรณ เกิด

การหมักหมมเปนแหลงอาหารอยางดีใหแกแบคทีเรียเจริญเติบโต

และขยายพันธุ ในบริเวณจุดอับตางๆ ที่น้ํานมไหลผานในชุดรีด 

ไดแก ยางไลเนอร วาลวเปดปดลมในถวยรวมนม สวนตอฝาถังชุดรีด

กับเครื่องจัดจังหวะ ยางรองอุปกรณภายในชุดรีดทุกชิ้น เปนตน หาก

มีการสะสมแบคทีเรีย ครั้นเมื่อรีดนม ในมื้อตอไป แบคทีเรียก็จะ

ปนเปอนลงไปในน้ํานมดวย ดังนั้นทางที่ดี มีทางเดียว คือตองลางให

สะอาด แหง และปลอดเชื้อโรค พิสูจนไดอยางไร ตรวจสอบกันงายๆ 

คือ “ดู” และ “ดม” กอนการใชงานตองสะอาด แหง และดมดูแลว

ปราศจากกลิ่นน้ํานมหรือกล่ินบูดเนา ทุกจุดที่น้ํานมไหลผานในชุด

รีดดังกลาว สําหรับคําแนะนํา เพื่อการทําความสะอาดของเครื่องรีด

นม และอุปกรณ ดังนี้   

       1.1. การลางประจําวัน และการลางประจํางวด  

       1.1.1. การลางประจําวัน เพื่อลางคราบไขมันที่ติดอยู

ตามอุปกรณ เมื่อรีดนมเสร็จแตละมื้อ ทําการจุมหัวรีดทั้ง 4 หัว ลงใน

ถังน้ําสะอาดที่เตรียมไว 10 ลิตร ดูดน้ําใหเขาถังรีดจนหมดถังน้ํา จะเปน

การชวยลางทุกจุดที่น้ํานมไหลผานในชุดรีด จากนั้นแกะถอดชิ้นสวน
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รูปการนําอุปกรณผึ่งใหแหงในที่รมหลังจากลางใหสะอาด 

รูปการวางชุดถังรีดดานขางขาหนาดานขวาของแมโค 

รูปบริเวณจุดอับตางๆ ที่น้ํานมไหลผานในชุดรีด 

อุปกรณ นํามาลางดวยน้ํายาที่เปนดาง เชน น้ํายาลางคราบไขมันของ อ.ส.ค. หรือน้ํายาลางจานชนิดเหลว ดวยแปรงที่มีลักษณะนุม

และออกแบบรูปรางลักษณะที่เหมาะสําหรับแตละชิ้นสวนอุปกรณ 

แลวลางดวยน้ําสะอาด เสร็จแลวผานน้ําคลอรีน กอนนําอุปกรณ

ทั้งหมดผึ่งใหแหงในที่รม   

1.1.2. การลางประจํางวด ทุก 10 วัน เพื่อลางคราบ

หินปูน และคราบตะกอนนมที่เกาะติดอุปกรณที่เปนโลหะ ดวย

การลางน้ําสะอาดกอน จากนั้นชะโลมดวยน้ําผสมน้ํากรดฟอสฟอ

ริก (อัตราสวน 1 : 1) ตั้งทิ้งไวประมาณ 10 นาทีเพื่อรอใหกรดทํา

ปฏิกริยากับคราบหินปูน แลวใชแปรงขนออนทําความสะอาด โดย

แปรงจากขางบนลงมาขางลาง หลังจากนั้นลางดวยน้ําสะอาด  

ตามมาดวยการลางน้ํายาลางคราบไขมันของ อ.ส.ค. หรือน้ํายา

ลางจานชนิดเหลว แลวลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง กอนนําอุปกรณ

ทั้งหมดผึ่งใหแหงในที่รม 

        1.2. การลางทําความสะอาดอุปกรณอื่นๆ ที่

เกี่ยวของการรีดนม ตามกําหนดเวลา ไดแก การนําชิ้นสวนที่เปนยาง

และยางไลเนอรลงแชในน้ําโซดาไฟ(โซดาไฟ 2 ขีด ตอน้ํา 10 ลิตร)ทุก

สัปดาห การทําความสะอาดเครื่องจัดจังหวะ(Pulsator)เดือนละ 1 ครั้ง และการลางทอลมสุญญากาศทุก 6 เดือน 

2. การรีดนมที่ไมถูกวิธี ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการของตัวผูรีดนมเอง จะสงผลตอการปนเปอน และการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียลงในน้ํานม หรือเปนสาเหตุโนมนําทําใหโคนมเกิดโรคเตา

นมอักเสบได สําหรับคําแนะนํา การรีดนมขอใหคํานึงถึงเรื่องสําคัญ 

ดังนี้ 

       2.1. ขั้นตอนการรีดนมที่ดี เริ่มจากการเตรียมแมโค

กอนรีดเนนมากที่ความสะอาดของเตานม และหัวนม ใชผาเช็ดเตา

นม 2 ผืน ตอ 1 ตัว ผืนแรกเช็ดเปยก (ดวยน้ํายาคลอรีน) และผืนที่

สองเช็ดแหง ควรทําความสะอาดฆาเชื้อดวยผาเช็ดเปยกโดยจุม

น้ํายาคลอรีน จากนั้นตามดวยผาเช็ดแหง หลักการคือเตานม และ

หัวนมตองสะอาดและแหงกอนการรีดนม จากนั้นตรวจสอบความ

ผิดปกติของน้ํานมดวยถวยตรวจน้ํานม พบวาน้ํานมปกติทําการสวม

หัวรีดโดยสวมเตาหนาซายกอน ตามดวยหลังซาย หลังขวา และหนา

ขวา ระหวางสวมหัวรีดพยายามใหมีลมไหลเขานอยที่สุด และให

สังเกตเมื่อสวมใสไลเนอรเขาหัวนมถูกตอง ตําแหนงของทอลม และ

ทอนม ที่ตอออกจากถวยรวมนม ควรหันออกทางดานหนาแมโค  

ตําแหนงการวางชุดถังรีด ควรวางบริเวณดานขางขาหนาดานขวา

ของแมโค เม่ือรีดน้ํานมหมดเตาหลังการรีดนม อยาลืมจุมหัวนมดวย

น้ํายาฆาเชื้อ (Teat dipping) ส่ิงที่พึงระวังสําหรับแมโคตัวที่เปนโรค
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เตานมอักเสบ ควรรีดนมเปนตัวสุดทาย เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค 

        2.2. น้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดเตานม หัวนม และอุปกรณเครื่องรีดนม เชน น้ํายาคลอรีนผสมเจือจางกับน้ํา  

โดยตองคํานึงถึงอัตราสวนที่เหมาะสม ตอการฆาเชื้อโรคสําหรับอุปกรณครื่องรีดนม หรือเตานมแมโค รวมถึงแหลงน้ําที่ไดมาตอง

สะอาด และอยาผสมน้ํายาคลอรีนครั้งเดียวถังเดียว แลวใชทาํความสะอาดเตานมสําหรับแมโคทุกตัว อาจจะพิจารณาเททิ้งผสมใหม

บอยๆ หากเห็นวาน้ํายาคลอรีนสกปรก 

        2.3. อุปกรณกรองนม หรือตะแกรงกรองนม ใหสํารวจใหดีกอนใชงาน ใหดู และดม ควรสะอาด แหง และไรกล่ินนม 

        2.4. ระยะเวลาการสงนม ซึ่งมักจะมีความสัมพันธกับระยะทางการสงนมดวย ระยะเวลาที่เหมาะสม คือนับเวลาตั้งแต

รีดนมแมโคตัวแรก จนถึงเวลาที่สงน้ํานมถึงศูนย/สหกรณรับนม อยาใหยาวนานเกิน 2 ชั่วโมง  

 3. ระบบเครื่องรีดไมเหมาะสม คือ ตั้งแตศักยภาพปมสรางสุญญากาศ การติดตั้งระบบทอลม จํานวนชุดรีดนม เปนตน ส่ิง

เหลานี้จะกระทบตอลมสุญญากาศ หรือจังหวะการรีดนมได ซึ่งเปนสาเหตุโนมนําทําใหแมโคมีปญหาเตานมอักเสบได ตัวอยางเชน 

การติดตั้งเมื่อเริ่มตนการเล้ียง สําหรับฟารมโคนมฝูงแมโครีดขนาดเล็ก ซึ่งใชเครื่องรีดนมชุดเดียวจะไมมีปญหา แตเมื่อเล้ียงไปได

ระยะหนึ่งขยายขนาดฝูงแมโครีดใหญขึ้น จึงไดเพิ่มชุดรีดเปน 2 ชุดรีด พบวาศักยภาพของระบบไมเหมาะสมที่จะรองรับ 2 ชุดรีด หรือ 

การใชระบบเครื่องรีด มือสองซ้ือตอคนอื่นมาใช เปรียบเทียบไดกับซ้ือรถยนตมือสอง แตคนรับชวงตอใชงานไมมีความรูดานชาง

เครื่องรีด จะอันตรายมาก เครื่องรีดอาจกอใหเกิดความเสียหาย สงผลตอเกรดนม ตัวสัตว และกําลังใจของผูเล้ียง สาเหตุที่มักพบ 

เชน สุญญากาศอาจไมไดมาตรฐาน ชิ้นสวนอุปกรณไมครบ ความรูของผูขายแนะนํามา ขอมูลที่จริงบางไมจริงบาง สําหรับ

คําแนะนํา เพื่อการวางแผนการใชงาน การดูแล และการติดตั้งระบบเครื่องรีด ดังนี้ 
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        3.1. การวางแผนการติดตั้งระบบเครื่องรีดเพื่อรองรับขนาดฝูงแมรีดในอนาคต คือควรมีเปาหมายใหชัดเจนวาในวัน

ขางหนาจะมีขนาดฝูงแมโครีดกี่ตัว โดยหลักการ 1 ชุดรีด เพียงพอตอแมโครีด 10 ตัว ซึ่งจะรีดนมแลวเสร็จ 1 ชั่วโมง (แมโค 1 ตัว จะ

ใชเวลารีด 5 – 7 นาที) ถาหากวาเปาหมายกําหนด ขนาดฝูงแมโครีด 20 ตัว จําเปนที่จะตองมีใชงานถึง 2 ชุดรีด อยางไรก็ตาม

สําหรับชุดรีดตอนเริ่มตนการทําฟารม อาจมีแมโครีดนอยกวา 10 ตัว ซื้อชุดรีดเพียง 1 ชุด เพียงพอแลว วันขางหนาคอยซื้อชุดรีดเพิ่ม

เมื่อฝูงโคนมใหญขึ้น แตสําหรับปมสุญญากาศ (ระบบบัคเก็ตไทป หรือระบบรีดน้ํานมลงถังรีด) ควรลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อ

รองรับขนาดฝูงแมโครีดในอนาคต ถาตองการใชงานไดถึง 2, 3 และ 4 ชุดรีด การสรางสุญญากาศไมควรต่ํากวา 170, 230 และ 290 

ลิตร ตอนาที ตามลําดับ ควบคูกับอุปกรณควบคุมสุญญากาศ (เรกกูเรเตอร) ที่ไดมาตรฐานเหมาะสําหรับ 2 ชุดรีดขึ้นไป จากนั้นให

พิจารณาระบบทอลมสุญญากาศ วัดระยะทางจากอุปกรณควบคุมสุญญากาศ (เรกกูเรเตอร) ถึงปลายทอ หากยาวเกิน 15 เมตร ขอ

แนะนําใหจัดสรางเปนระบบปด ทุกๆ ความยาว 15 เมตร (ตองคํานึงปมสุญญากาศที่มีศักยภาพเพียงพอดวย) 

        3.2. หากซื้อชุดรีดมือสองนํามาใช ขอแนะนําวาตองนํามาหาผูรู หรือชางชํานาญการ ตรวจสอบ ปรับปรุง และเปลี่ยน

อะไหล ใหกลับมาใหมทั้งระบบ กอนนําไปติดตั้งใชงานตอไปดวยความสบายใจ     

        3.3. การบํารุงรักษาชุดรีด และระบบ เพื่อรักษาสุญญากาศและจังหวะการรีดนมใหอยูในระดับมาตรฐานพรอมใชงาน

อยูตลอดเวลา แนวทางปฏิบัติ ตองดูแล และเปล่ียนอะไหล อุปกรณตามวงรอบระยะเวลาการใชงาน ตามเอกสารแนะนําในคูมือการ

เล้ียงโคนม หรืองายๆ คือ ตรวจสอบทั้งระบบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงการเปล่ียนยางไลเนอรตามกําหนด (ปกติอายุการใช

งาน ประมาณ 6 เดือน)  เพราะยางเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใชงานจะมีลักษณะแข็ง ผิวหยาบ และแตกลายงา ไมมีความ

ยืดหยุนจะทําใหเกิดความชอกช้ําของหัวนมเกิดการอักเสบ และจะเปนที่สะสมของเชื้อโรค 

 ประเด็นสาเหตุพบบอย ที่ไดกลาวไวขางตน ในเรื่องการลางทําความสะอาดเครื่องรีดนม / อุปกรณการรีดนมไมดีพอ การรีด

นมที่ไมถูกวิธี และระบบเครื่องรีดไมเหมาะสม พรอมดวยคําแนะนํา เปนความรูพอสังเขปที่ยังไมลงในรายละเอียดในฉบับนี้ แต

อยางไรก็ตามนาจะพอเปนแนวคิดขอฝากมายังพี่นองผูเล้ียงโคนมที่กําลังใชเครื่องรีดนมกันอยูในปจจุบัน ไดเปนขอมูลเพื่อใช

ประกอบการตรวจสอบระบบการผลิตน้ํานมในฟารมของทานเอง หากพบวาในฟารมมีปญหา ตองรีบแกไขนะครับ อยาปลอยใหผาน

เลยไป เพราะจะเปนปญหาสะสม ที่กระทบตอเกรดนม และแมโคเปนโรคเตานมอักเสบ นั่นหมายความวารายไดจะไมเต็มเม็ดเต็ม

หนวย และมีคาใชจายเพิ่มขึ้น เพราะตองคอยแกไขปญหา และรักษาแมโค แตถาปดจุดบอดประเด็นสาเหตุปญหาเหลานี้ได 

ประสิทธิภาพการผลิตก็จะเกิดขึ้น มีกําไร และมีความสุขเพราะสุขภาพจิตดี อยากใหผูเล้ียงโคนมทุกทานมาถึงจุดนี้จริงๆ… 

 

 

 

 

 


