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การเลีย้ งโคนมในปจจุบนั กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหมแี มโคทีส่ ามารถใหนม
เปนจํานวนมาก การรีดนมจึงเปนวิธีการที่จาเป
ํ นในการนํานํานมออกมาจากแม
้
โค การรีด
นมดวยมือเปนวิธกี ารทีล่ ะเอียดออนซึง่ รีดไดชา ดังนัน้ เกษตรกรจึงหันไปใชเครือ่ งรีดนมกัน
มากขึน้ เพราะการรีดนมดวยเครือ่ งรีดนมใหความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยใน
การรีด รวมทั้งการประหยัดแรงงาน อยางไรก็ตามการรีดนมใหไดน้ํานมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
สะอาด และปริมาณมากนั้นมักจะขึ้นอยูกับการใชงานและการบํารุงรักษาเครือ่ งรีดนมนัน้ ๆ
เอกสารฉบับนี้จึงไดอธิบายถึงสวนประกอบและการทํางาน ตลอดจนการบํารุงรักษาเครื่อง
รีดนมเพื่อเปนแนวทางใหเกษตรกรเกิดความเขาใจ และยึดถือเปนแนวปฏิบตั ติ อ ไป
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! เครื่องรีดนมและสวนประกอบ
เครื่องรีดนม เปนเครื่องมือสําคัญทีใ่ ชเก็บรวมนํ้านมทีโ่ คนมผลิตได ถาหากวา
เครือ่ งรีดนมทํางานอยางไมถูกตอง ชิน้ สวนบางชิน้ สึกหรอ หรือเสือ่ มคุณภาพ นํ้านมทีผ่ ลิต
ไดกจ็ ะลดลง ดังนัน้ การระวังรักษาใหเครื่องรีดนมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่ง
จําเปนอยางยิง่ สําหรับฟารมโคนม
เครือ่ งรีดนมมีสวนประกอบที่สาคั
ํ ญตาง ๆ ซึ่งจะตองอยูในสภาพดี เพื่อทําใหการรีด
นมไดผลอยางเต็มที่ สวนประกอบที่สาคั
ํ ญดังกลาวไดแก (รูปที่ 1 และ 2)
1. ปม ลม
2. ทอลม
3. กอกปดเปดลม
4. วาลวควบคุมลม
5. มาตรวัดลม
6. อุปกรณจัดจังหวะรีด
7. หัวรีดนม ซึง่ ประกอบดวยกระบอกดูดนมและยางเตารีด

รูปที่ 1 สวนประกอบของเครือ่ งรีดนม

รูปที่ 2 แผนผังแสดงการทํางานของเครื่องรีดนม

ถึงแมวา เครือ่ งรีดนมแตละยีห่ อ จะแตกตางกันทีก่ ารสราง แตกต็ อ งอาศัยลมดูดใน
การทํางานทุกเครือ่ ง
ลมดูด เกิดขึน้ ไดจากการสูบอากาศออกไปโดยปม ลมเพือ่ ทําใหสวนประกอบตาง ๆ
เกิดสูญญากาศ

สูญญากาศ หมายถึงชือ่ ทีใ่ ชเรียกสภาพของอากาศภายในภาชนะปด ซึ่งมีความดัน
ตํากว
่ าความดันของบรรยากาศ
ความดันของบรรยากาศมีคา ประมาณ 31 นิว้ ปรอท หรือ 76 เซนติเมตร
ปรอทหรือ 14.7 ปอนดตอ ตารางนิว้ ทีร่ ะดับนํ้าทะเล
ความดันของบรรยากาศ เกิดขึน้ จากแรงกดของอากาศทีอ่ ยูใ นบรรยากาศ
ถาอากาศทัง้ หมดถูกดูดออกจากเครือ่ งรีดนม สูญญากาศก็จะมีคาประมาณ 31 นิว้
ปรอท แตในสภาพนีอ้ ากาศหรือลมจากภายนอกจะพยายามไหลเขาไปแทนทีอ่ ากาศทีถ่ กู ดูด
ออกไป ดังนัน้ ลมทีเ่ ขาไปจึงเปนลมดูด
วาลวควบคุมลมจะปลอยใหอากาศเขาไปในระบบทอลมของเครือ่ งรีดนม เพื่อรักษา
ระดับสูญญากาศหรือระดับลมดูดไวใหคงทีต่ ามความตองการ เชน 10-15 นิ้วปรอท (รูปที่
2 และ 3)

รูปที่ 3 การรักษาระดับสูญญากาศ

เมือ่ เปดกอกปดเปดลม อากาศจะถูกดูดออกจากทอยางขอตอ-ขอตอ-ทอลมหลักถังรองรับนํานม
้
(ผานอุปกรณจัดจังหวะรีด)-กระปุกรวมนม-ชองวางระหวางกระบอกรีดนม
และยางเตารีด ในสภาพเชนนีว้ าลวควบคุมลมก็จะทําหนาทีบ่ งั คับใหลมดูดมีแรงดูดคงทีต่ าม
ทีไ่ ดกลาวมาแลว จังหวะนี้เรียกวาจังหวะดูด กลาวคือนํานมจะถู
้
กดูดออกจากหัวนมโค เมื่อ
นํานมไหลออกมาแล
้
ว อุปกรณจังหวะรีดก็จะปลอยใหอากาศจากภายนอกเขาไป เพือ่ หยุด

จังหวะดูด และทําใหยางเตารีดบีบนวดหัวนม จังหวะนี้เรียกวาจังหวะปลอย หลังจากนัน้
อุปกรณจัดจังหวะรีดก็จะปดไมใหอากาศเขาไป ซึงก็จะเปนการเริ่มจังหวะดูดใหมเปนเชนนี้
สลับกันไป

! ปมลม
ปม ลม เปนหัวใจสําคัญของระบบรีดนมดวยเครือ่ ง ซึ่งทําหนาทีส่ รางสูญญากาศให
เกิดขึน้ ภายในทอลม-ถังรองรับนํานม-และชุ
้
ดหัวรีดนม กลาวคือ ปมลมจะสูบอากาศออก
จากทอลมอยางรวดเร็ว ทัง้ นีอ้ ตั ราการสูบมีหนวยวัดเปนลูกบาศกนว้ิ ตอนาที โดยมีมาตรวัด
ลมเปนตัวตรวจสอบ ระดับสูญญากาศทีจ่ าเป
ํ นในการรีดนมขึน้ อยูก บั ยอหอของเครือ่ งรีดนม
สวนใหญจะมีคา ตัง้ แต 10-15 นิ้วปรอท
1. มาตรฐาน
อัตราการสูบอากาศของปม ลมมีมาตรฐาน 2 แบบคือ มาตรฐานของประเทศสหรัฐ
อเมริกา และมาตรฐานของประเทศนิวซีแลนด เมือ่ ใชมาตรฐานของประเทศนิวซีแลนดอตั รา
การสูบอากาศจะมีคาเปน 2 เทาของอัตราการสูบอากาศของปม ตัวเดียวกัน เพือ่ ใชมาตร
ฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา เชน ปม ลมตัวหนึง่ สูบอากาศออกจากทอลมได 8 ลูกบาศก
นิว้ ตอนาที ที่ระดับสูญญากาศ 15 นิ้วปรอท เมือ่ ใชมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา แต
ถาใชมาตรฐานของประเทศนิวซีแลนดแลวปม ตัวนีส้ ามารถสูบอากาศได 16 ลูกบาศกนว้ิ ตอ
นาที
2. ขอผิดพลาด
ขอผิดพลาดทีม่ กั จะเกิดขึน้ กับเกษตรกรผูผ ลิตนมก็คอื การใชปม ลมทีม่ อี ตั ราการ
สูบอากาศตํากว
่ าความตองการ ซึ่งมักจะทําใหผลผลิตนมลดลงอยางมาก นอกจากนัน้ ยังอาจ
จะเปนอันตรายตอเตานม และทําลายตอมสรางนํานมอี
้
กดวย
ดังนัน้ ปมลมจึงควรจะมีอัตราการสูบอากาศพอเพียงกับระบบรีดนมที่ติดตั้ง รวม
ทัง้ จํานวนโคนมทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
3. ชนิดของปม
ปมลมแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ปม โรตารี่ และปมลูกสูบ

ปม โรตารี่ ประกอบดวยโรเตอรซง่ึ ติดตัง้ อยูภ ายในเสือ้ สูบในลักษณะลูกเบีย้ ว กลาว
คือ จุดศูนยกลางของโรเตอร และเสื้อสูบไมใชจุดเดียวกัน ทางเขาและออกของอากาศอยูด า น
ขางใกลกับจุดที่โรเตอรสัมผัสกับเสื้อสูบ โรเตอรประกอบดวยใบพัดซึ่งถูกดันใหติดกับผนัง
ของเสื้อสูบสําหรับกอใหเกิดการสูญญากาศเมือ่ โรเตอรหมุน ดังนัน้ ประสิทธิภาพของปมขึ้น
อยูก บั สภาพของเสื้อสูบและใบพัด นอกจากนัน้ นํ้ามันหลอลืน่ ยังเปนสิง่ จําเปนสําหรับปม ลม
ในการชวยทําใหชน้ิ สวนทีเ่ คลือ่ นไหวเคลือ่ นทีไ่ ดสะดวก รวมทัง้ ชวยลดการรัว่ ของอากาศอีก
ดวย

(1) ใบพัดผานชองทางเขาของอากาศ

(2) ใบพัดดูดอากาศ

(3) อากาศถูกนําไปยังชองทางออกของ
อากาศ

(4) อากาศถูกดันออกไปทางชองทางออก
ของอากาศ

รูปที่ 4 การทํางานของปมโรตารี่

สําหรับปมแบบลูกสูบนั้นมีชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวมาก การสึกหรอจึงเกิดขึน้ เร็ว ความ
นิยมใชนอ ย จึงไมขอ กลาวในทีน่ ้ี
4. การติดตัง้ และการบํารุงรักษาปม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ ปม ลมควรจะสะอาด แหง เขาออกสะดวก และไมมสี ง่ิ กีดขวางทีต่ ดิ ตัง้
อยางถาวร
ฐานของปม ลมตองมัน่ คง และแข็งแรง ถาเปนไปไดกใ็ หตดิ ตัง้ ดานทีม่ สี ายพานไวตดิ
กับกําแพง เพือ่ ความปลอดภัย แตก็ควรจะเหลือที่วางระหวางปมกําแพงไวบางเพื่อความ
สะดวกในการเขาไปบํารุงรักษา อยางไรก็ตาม ไมควรติดตั้งปมลมไวในหองเก็บนม เพราะ
ฝุน ละอองหรือสิ่งสกปรกที่ออกมาจากปมอาจจะทําใหนานมปนเป
้ํ
อ นได
สํ าหรับทอลมที่ตอออกจากปมลมนั้นก็ควรจะใชทอยางตอคั่นไวเพื่อลดแรงสั่น
สะเทือนที่อาจจะเกิดจากปมและสงผานไปในระบบทอ นอกจากนั้นยังชวยปองกันไฟฟาที่
อาจจะรั่วที่ปมและไหลเขาไปในระบบทออีกดวย
เสนผาศูนยของทอลมออกทีต่ อ กับชองทางเขาของอากาศ ควรจะเทากับหรือใหญ
กวาทอลมเขาทีต่ อ กับชองทางออกของอากาศ
การหลอลืน่ ปม ลมแบบโรตารีอ่ ยางสมําเสมอเป
่
นสิ่งที่สําคัญมาก นํ้ามันหลอลืน่ ที่
ใชควรจะเปนชนิดเดียวกับที่บริษัทผูผลิตปมไดระบุไวเสมอ นอกจากนัน้ ก็ควรจะตรวจสอบ
และเติมนํามั
้ นหลอลืน่ ใหอยูใ นระดับทีก่ าหนดไว
ํ
ตลอดเวลา
5. การวางแนวมูเล
สายพานซึ่งสงกําลังจากมอเตอรมาฉุดปมลมควรจะนั่งอยูบนมูเลที่อยูในแนวเดียว
กัน โดยการใชไมบรรทัดตรวจสอบดังในรูปที่ 5 ทัง้ นีข้ อบของไมบรรทัดควรจะแตะกับหนา
แปลนขอบมูเ ลทง้ั สองอยางสนิท
สําหรับสายพานนัน้ เมือ่ ติดตัง้ เสร็จแลวควรจะมีความหยอนประมาณ 1/2 นิว้ ถึง
1 นิว้ โดยวัดที่ระยะกึ่งกลางระหวางมูเลทั้งสอง (รูปที่ 6) การติดตัง้ สายพานทีต่ งึ เกินไปมัก
จะทําใหลูกปนหรือแบริ่งที่รองรับเพลามูเลสึกหรอเร็ว ถาหยอนเกินไป สายพานจะขาดเร็ว
กวากําหนด

รูปที่ 5 การตรวจสอบแนวมูเ ล

รูปที่ 6 ความหยอนของสายพาน

6. ปม ลมทีม่ อี ตั ราการสูบอากาศตํา่
การรักษาระดับสูญญากาศ (ลมดูด) ของปม ลมทีม่ อี ตั ราการสูบอากาศตําให
่ คงที่
นัน้ ทําไดยาก ดังนัน้ ถาหากวาลมดูดลดลงขณะทีก่ าลั
ํ งรีดนมก็อาจจะหมายความวาปมลมมี
อัตราการสูบอากาศตํ่าเกินไป
การเพิ่มขนาดเสนผาศูนยกลางของสายพานที่สงกําลังมาฉุดจากมอเตอรไมทําให
อัตราการสูบอากาศของปมสูงขึ้น แตจะทําใหมอเตอรรอ น และทําใหปม ลมเสียหาย
ปมลมบางตัวสามารถเพิ่มอัตราการสูบอากาศขึ้นไดโดยการเปลี่ยนมอเตอรใหมี
ขนาดใหญขน้ึ ทัง้ นี้ ทางบริษัทผูผลิตควรจะเปนผูแนะนําขนาดของมอเตอร และสายพานที่
ถูกตองเพื่อใหไดความเร็วรอบหมุนอันถูกตอง

ปม ลม มอเตอร และถังลม

! ทอลม
ทอลมทีใ่ ชกบั เครือ่ งรีดนมสวนใหญเปนทอเหล็กอาบสังกะสี หรือทอพลาสติกแข็ง
เสนผาศูนยกลางของทอลมควรจะมีขนาดพอเหมาะไมควรมีของอหรือทอแยกมาก
เกินไป และอยาลดขนาดของทอทางเขาของอากาศทีต่ อ กับปม
การตอทอทีถ่ กู ตองเพือ่ ใหสญ
ู ญากาศ หรือลมดูดภายในทอมีความคงทีโ่ ดยตลอด
นั้นคือการตอแบบวงจรปดดังที่ปรากฏในรูปที่ 7 ไมใชแบบวงจรเปดในรูปที่ 8

รูปที่ 7 การตอทอแบบวงจรปดทําให
การไหลของอากาศสะดวกและระดับ
สูญญากาศคงที่

รูปที่ 8 การตอทอแบบวงจรเปด
ทําใหการไหลของอากาศไมสะดวก
และระดับสูญญากาศไมคงที่

เสนผาศูนยกลางของทอลมไมควรจะเล็กกวา 11/4 นิ้ว ดังทีป่ รากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอลม
ความยาวของทอ
(นิว้ )
1-225
225 และมากกวา

เสนผาศูนยกลางภายใน
(นิว้ )
11/4 (เล็กทีส่ ดุ )
11/2 - 2

! กอกปดเปดลม
ปม ทีม่ อี ตั ราการสูบอากาศทีพ่ อเพียง รวมทัง้ ทอลมทีม่ ขี นาดพอเหมาะ จะไมมี
ประโยชน ถาหากวากอกปดเปดลมสึกหรอหรือมีเศษนมทีแ่ หงอุดตันอยู เพราะเหตุวากอกนี้
เปนทางผานของอากาศเขาไปในทอลมตลอดจนระบบรีดนมทัง้ หมด
การสูญเสียสูญญากาศ หรือลมทีเ่ กิดจากกอกปดเปดลมบางตัวสึกหรอ หรือเสีย
หายอาจจะตรวจสอบไดโดยใชมเิ ตอรวดั ลม

รูปที่ 9 กอกปดเปดลม

! วาลวควบคุมลม
1. หลักการทํางาน
วาลวควบคุมลม คือ ลิน้ ซึง่ เปดใหอากาศเขาหรือปดไมใหอากาศเขาไปในทอลม
เพื่อรักษาระดับสูญญากาศใหคงที่อยูเสมอ
การทํางานของวาลวควบคุมลม สวนใหญจะใชหลักการของตุม นําหนั
้ กทีป่ ลอยให
อากาศเขาไปในทอ เมือ่ สูญญากาศภายในทอสูงกวาระดับทีต่ อ งการ (รูปที่ 10)
วาลวควบคุมลมยีห่ อ ใด ๆ จะเหมาะสมสําหรับปม ลมยีห่ อ นัน้ ๆ เพราะบริษัทผูผลิ
ตจะออกแบบสรางใหใชดวยกัน ดังนัน้ จึงไมควรใชวาลวควบคุมลมตางยีห่ อ กัน
วาลวควบคุมลมที่ดีควรจะสามารถปรับระดับสูญญากาศใหคงที่ไดอยางรวดเร็ว
โดยไมคอ ยจะปลอยใหระดับสูญญากาศสูงหรือตํากว
่ าระดับที่ตั้งไว 1 นิ้วปรอท

รูปที่ 10 หลักการทํางานของวาลวควบคุมลม

2. ตําแหนงติดตั้ง
ตําแหนงทีจ่ ะติดตัง้ วาลวควบคุมลม ตองอยูระหวางปมลมกับกอกปดเปดลมตัวแรก
ในบริเวณที่ปราศจากฝุนละออง
การติดตัง้ วาลวควบคุมทีป่ ลายทอลมอาจจะเกิดอันตราย ถาบังเอิญมีสิ่งสกปรกมา
อุดตันทอลม (รูปที่ 11)

โคทีถ่ กู รีดนมอยูร ะหวางปม และจุดทีอ่ ดุ ตันอาจจะไดรบั ลมดูดทีเ่ พิม่ ขึน้ สูง บาง
ครัง้ อาจจะสูงถึง 20 นิ้วปรอท โดยทีผ่ ทู ท่ี ําการรีดนมไมรตู วั
การติดตั้งวาลวควบคุมลม ใหอยูใกลกับปมลมมากเกินไปก็ไมถูกตอง เนื่องจาก
ไอนํามั
้ นทีห่ ลอลืน่ ปม อาจจะเปนเหตุทําใหวาลวควบคุมลมทํางานไมเทีย่ งตรง

รูปที่ 11 การติดตัง้ วาลวควบคุมลม

3. การบํารุงรักษา
การทําความสะอาดวาลวควบคุมลมทุก ๆ สัปดาหเปนสิ่งจําเปนในการปองกันสิ่ง
สกปรกทีอ่ าจจะทําใหระดับสูญญากาศเพิ่มขึ้น หลังจากทําความสะอาดแลวก็ตองตั้งวาลว
ควบคุมลมเขาทีเ่ ดิมใหอยูใ นแนวดิง่
ซึ่งเปนตําแหนงทีด่ ที ส่ี ดุ ในการบอกระดับสูญญากาศ
วาลวควบคุมลมทีต่ ดิ ตัง้ แลวเอียง อาจจะทําใหคา ระดับสูญญากาศผิดพลาด
อยาปลอยใหวาลวควบคุมลมไดรบั ความสัน่ สะเทือนอยูต ลอดเวลา เพราะจะทําให
กลไกของการทํางานภายในเสียหาย

ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นขนาดของปม ลมใหมสี มรรถนะในการสูบอากาศสูงขึน้ ก็ควร
จะเปลี่ยนขนาดของวาลวควบคุมลมดวย

! มาตรวัดลม
มาตรวัดลม เปนอุปกรณสาคั
ํ ญทีใ่ ชในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือ่ งรีดนม
โดยจะเปนตัวบอกคาระดับสูญญากาศ (ลม) ภายในทอลมไมวาจะอยูบริเวณไหน ทัง้ นีก้ าร
ติดตัง้ มาตรวัดลมควรจะอยูใ นแนวดิง่ เพื่อทําใหการอานคาระดับสูญญากาศเปนไปอยางถูก
ตอง

รูปที่ 12 มาตรวัดลม

มาตรวัดลมนีไ้ มสามารถนําไปใชวัดอัตราการสูบอากาศของปมลมได
อยางไรก็ตาม ถาหากวาผูรีดนมมีมาตรวัดลมแบบพกพาอีกตัวหนึ่งก็จะสามารถ
ชวยตรวจสอบระดับสูญญากาศทีจ่ ดุ ตาง ๆ เหลานีไ้ ด คือ
1. กอกปดเปดลม
2. อุปกรณจัดจังหวะรีด
3. ทุก ๆ สวนของทอลม
4. การเปลีย่ นแปลงของระดับสูญญากาศทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากวาลวควบคุมลม

! อุปกรณจดั จังหวะรีด
อุปกรณนเ้ี ปนวาลวอัตโนมัตซิ ง่ึ ทําใหหวั รีดนมเกิดจังหวะดูดและปลอยสลับกัน
1. จังหวะดูด
ในจังหวะดูด นํ้านมจะไหลออกมาจากเตานม (รูปที่ 13) อุปกรณจัดจังหวะรีดจะ
ดูดอากาศที่อยูภายในชองวางระหวางกระบอกดูดนมและยางเตารีดออกไปทําใหเกิดสูญญา
กาศขึ้น ยางเตารีดจะยืดตัวออกไปอยูใ นสภาพเดิมคือสภาพตรง ในจังหวะนี้นานมในเต
ํ้
าจะ
ไหลออกมา เพราะวาภายในยางเตารีดเกิดสูญญากาศ (ลมดูด) ซึง่ มีความกดดันของ
บรรยากาศตํากว
่ าความกดดันของนํานมในเต
้
านม

รูปที่ 13 การทํางานของหัวรีดนมในจังหวะดูด

2. จังหวะปลอย
ในจังหวะปลอย (รูปที่ 14) หรือเรียกวาจังหวะบีบนวด เปนจังหวะที่อุปกรณจัด
จังหวะรีดปดวงจรลมดูดที่เกิดขึ้นจากปมลมและปลอยใหอากาศภายนอกเขาไปอยูภายใน
ช อ งว า งระหว า งกระบอกดูดนมและยางเตารีดจนยางเตารีดหดตัวบีบนวดหัวนมของโค
จังหวะนี้จะทําใหการไหลเวียนของโลหิตในเตานมกลับคืนสูส ภาพปกติ ไมมกี ารคัง่ ของโลหิต
เกิดขึน้

รูปที่ 14 การทํางานของหัวรีดนมในจังหวะปลอย

3. วงจรของจังหวะรีด
วงจรของจังหวะรีด (หรืออัตราสวนของจังหวะรีด) จะครบรอบไดก็ตองประกอบ
ดวยจังหวะดูดและจังหวะปลอย เชน 50/50, 55/45, 60/40, 70/30 ซึง่ ตัวเลขสองตัว
แรกคือระยะเวลาของจังหวะดูด และตัวเลขสองตัวหลังคือระยะเวลาของจังหวะปลอยโดยมี
หนวยเปนเปอรเซ็นต (รอยละ)
4. ความถี่ของจังหวะรีด
ความถีข่ องจังหวะรีดมีคา ตัง้ แต 45-72 ครัง้ ตอนาที แลวแตชนิดของเครือ่ งรีด
นม การเพิ่มจํานวนของความถี่ ไมไดลดระยะเวลาในการรีดนมแตจะทําใหวงจรของจังหวะ
รีดไมครบรอบ ดังนัน้ จึงควรจะยึดถือความถีข่ องจังหวะรีดตามทีบ่ ริษทั ผูผ ลิตเครือ่ งรีดนม
ไดระบุไว อยาลืมวาโคนมเปนสัตวทม่ี คี วามเคยชิน ถาหากมีการเปลี่ยนความถี่ของจังหวะรีด
ปริมาณนมทีร่ ดี ไดอาจจะนอยลง
5. ชนิดของอุปกรณจดั จังหวะรีด
อุปกรณจัดจังหวะรีดที่มีจําหนายในทองตลาดสวนใหญเปนแบบลมที่อาศัยสูญ
ญากาศจากปม ลมมาชวยในการทํางาน ความถี่ของจังหวะรีดและวงจรของจังหวะรีดที่เกิดขึ้น

ในอุปกรณจัดจังหวะรีดแบบนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได ถาเกิดการสึกหรอ สกปรก รอน ชืน้
หรือเมือ่ ความกดดันของอากาศเปลีย่ นแปลง ดังนั้นจึงตองรักษาความสะอาดเปนประจํา
อุปกรณจัดจังหวะรีดแบบไฟฟา และแบบแมเหล็ก เปนอุปกรณที่มีความถี่ของ
จังหวะรีด และวงจรของจังหวะรีดที่คงที่ เนือ่ งจากทํางานดวยไฟฟาจึงไมตองเปลี่ยนแปลงไป
ตามอุณหภูมิ ความชืน้ หรือความกดดันของอากาศ อยางไรก็ตาม ปากชองทางเขาของ
อากาศอาจจะอุดตันได ถาหากเกิดการสะสมของสิ่งสกปรกมากขึ้น
6. การบํารุงรักษาอุปกรณจดั จังหวะรีดแบบลม
การถอดทําความสะอาดชิน้ สวนตาง ๆ ของอุปกรณจัดจังหวะรีดควรจะปฏิบัติตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต หลังจากทําความสะอาดแลว ควรจะตรวจสอบความถี่ของจังหวะ
รีดดวยนาฬิกา เพื่อเปรียบเทียบกับคําแนะนํา ถาเปลี่ยนแปลงก็ตองปรับใหมใหถูกตอง

อุปกรณจดั จังหวะรีดใชระบบลมผาน

! กระปุกรวมนํ้านม
กระปุกรวมนํ้านมทําหนาที่รับนํ้านมที่ไหลมาจากหัวรีดนมทั้งสี่กอนที่จะไหลตอไป
ยังถังรองรับนํานม
้
ดังนั้นกระปุกรวมนํ้านมและทอสงนํานมไปยั
้
งถังรองรับนํานม
้
จึงควรจะมี
ขนาดใหญพอที่จะไมทําใหนานมล
้ํ
นขึน้ ไปจนถึงหัวนมของโค นอกจากนัน้ ยังตองสามารถ
ถอดลางและทําความสะอาดไดโดยงาย

รูปที่ 15 ชุดหัวรีดนมและกระปุกรวมนํ้านม

! ยางเตารีด
ยางเตารีดเปนชิน้ สวนเดียวของเครือ่ งรีดนมทีส่ มั ผัสกับหัวนม
ยางเตารีดทีด่ คี วรจะเปนทอยางทีส่ วมหัวนมไดโดยทีข่ อบยางไมบบี รัดฐานของหัว
นม ดังรูปที่ 16
1.การบํารุงรักษา
โดยปกติวสั ดุทท่ี าจากยางมั
ํ
กจะเสือ่ มตามอายุ โดยเฉพาะเมือ่ มีไขมันจากนมอุด
ตามรู ตัวยางจะเกิดรูพรุนและผิวแตก ทําใหเกิดจากการสะสมของนํ้านมและเปนทีเ่ จริญเติบ
โตของจุลนิ ทรียท ท่ี าให
ํ นมเสีย
การยืดอายุของยางเตารีดใหยาวนาย จําเปนตองอาศัยยางเตารีดจํานวน 2 ชุด ตอ
หัวรีดนม 1 ชุด โดยใชสลับกัน อาทิตยเวนอาทิตย ขณะที่กําลังใชยางเตารีดชุดทีห่ นึง่ ก็ยมุ
ยางเตารีดชุดทีส่ องทิง้ ไวในนํ้ายา เชน สารละลายโซดาไฟ 5%

รูปที่ 16 ยางเตารีดทีเ่ หมาะสมกับหัวนมโค

2. การบํารุงรักษาหลังจากการรีดนมแตละครัง้
หลังจากการรีดนมแตละครัง้ ก็ควรจะลางและแปรงยางเตารีดเบา ๆ ดวยสาร
ละลายทีเ่ หมาะสมและรอน ไมควรจะใชสารละลายของคลอรีน เพราะจะทําใหยางแข็งและ
แตก หลังจากนัน้ ก็ลา งอยางระมัดระวังดวยนําอุ
้ น แลวนําไปเก็บในที่ ๆ มีอากาศแหงและมี
ความสะอาด
3.การเปลีย่ นยางเตารีด
โดยทัว่ ๆ ไป ยางเตารีด 2 ชุด ทีใ่ ชสลับกันอาทิตยละชุดจะมีอายุประมาณ 6 เดือน
ดังนัน้ จึงไมควรใชยางเตารีดทีแ่ ตก ขาด บิดเบีย้ ว

4. การเลือกยางเตารีด
ยางเตารีดทีจ่ ะซือ้ มาใหควรจะมีขนาดเหมาะสมกับกระบอกดูดนม เนือ่ งจากยาง
เตารีดแตละแบบทีผ่ ลิตขึน้ มามักจะมีขนาดพอดีกบั กระบอกดูดนมนัน้ ๆ ยางเตารีดทีด่ คี วร
จะแคบและมีปากเล็กเพื่อปองกันไมใหหัวรีดนมเลื่อนขึ้นไปบีบรัดฐานของหัวนม
วิธเี ลือกทีถ่ กู ตองคือซือ้ ยางเตารีดตามยีห่ อ เดิม อยาไววางใจยี่หอที่ไมรูจักหรือขาย
ไดนอ ย
5. สารทีใ่ ชทําความสะอาด
การลางยางเตารีดจําเปนตองอาศัยสารเคมีบางชนิด ซึง่ ก็ขน้ึ อยูก บั คําแนะนําของ
บริษทั ผูผ ลิตยางเตารีดนัน้ ๆ เชน โซดาไฟ แตอยาลืมวาปริมาณของสารเคมีทใ่ี ชจะตองเทา
กับจํานวนที่บริษัทระบุไวไมควรจะใชมากหรือนอยเกินไป

! ทอยางหรือทอพลาสติก
ในระบบรีดนมนั้นจําเปนตองอาศัยทอยางหรือทอพลาสติกเปนทอลมและทอสงนํา้
นมกันมาก ดังนัน้ จึงควรจะรักษาอายุของทอเหลานีใ้ หยาวนานเพือ่ เปนการลดตนทุนการ
ดําเนินงาน
โดยทั่วไป จุดทีต่ อ และถอดทอยางหรือทอพลาสติกมักจะฉีกขาดงาย โดยเฉพาะ
สวนปลายทอทีต่ อ เขากับกอกปดเปดลม ดังนัน้ จึงควรระมัดระวังที่จุดนี้ ถาเห็นวายืดตัวมาก
ก็ควรจะเปลีย่ นเสียใหม
สําหรับทอสงนํานมนั
้
น้
ตองทําความสะอาดทุกครัง้ หลังจากการรีดนมดัวยสาร
ละลายทีใ่ ชลา งอุปกรณรดี นมอืน่ ๆ นอกจากนัน้ ก็ควรจะใชแปรงทีม่ กี า นยาว ๆ ถูภายในเพื่อ
ขจัดคราบไขมันทีเ่ กิดขึน้ จากนํานมออกให
้
หมด หลังจากลางหลาย ๆ ครัง้ แลวก็นําไปแขวน
ไวในทีท่ ส่ี ะอาดจนแหงสนิท
สวนทอลมนัน้ ควรจะทําความสะอาด 1 ครัง้ ตอสัปดาห

! ถังลม
ถังลม หรือเรียกวาถังดักสิ่งสกปรกเปนสิ่งจําเปนสําหรับระบบรีดนมเพราะมีหนาที่
ปองกันปม ลม นอกจากนัน้ ยังทําหนาทีส่ กัดกัน้ ความชืน้ นํา้ หรือนํานมที
้
อ่ าจจะมาจากทอลม
ดังนัน้ จึงควรติดตัง้ อยูใ กลกบั ปม ใหมากทีส่ ดุ ถังนี้ควรจะสะอาดอยูเสมอ โดยทัว่ ๆ ไปตองเท
และลาง 2 ครัง้ ตอป แตถาพบวามีนํ้านมอยูในถังก็จาเป
ํ นตองลางทอลมดวย

! วาลวระบายความชื้น
เครือ่ งรีดนมสวนใหญจะติดตัง้ วาลวระบายความชืน้ อัตโนมัตไิ ว 1 ตัว หรือหลายตัว
ทีท่ อ ลม บางครั้งฝุนละอองจะทําใหวาลวนีค้ า งอยูใ นตําแหนงเปดและปลอยใหอากาศเขาไป
ในทอตลอดเวลา ดังนัน้ จึงควรทําความสะอาดวาลวนี้บอย ๆ
วาลวนี้จะตั้งอยู ณ จุดทีต่ าที
่ํ ส่ ดุ ของระบบทอลม เพือ่ ทีค่ วามชืน้ หรือนําจะได
้
ไหลไป
รวมกันและไหลออกไป (รูปที่ 17 และ 18)

รูปที่ 17 การติดตัง้ ทอลมระบบวงจรปดในโรงรีดนม

รูปที่ 18 วาลวระบายความชืน้ ขณะเปด

! วาลวสําหรับเปดลาง
วาลวนี้สามารถเปดกวางไดมากเพื่อความสะดวกในการลางทําความสะอาดทอลม
โดยทั่วไป จะติดตัง้ อยูก ง่ึ กลางระหวางกอกปดเปดลม 2 ตัวสุดทายของทอลมทีต่ อ กันแบบ
วงจรปด

! การลางทอลม
การบํารุงรักษาทอลมก็คือ การลางทําความสะอาดผิวภายในของทอ โดยปกติควร
จะลางทุก ๆ 6 เดือน แตถา บังเอิญมีนานมไหลเข
้ํ
าไปในทอก็ควรจะลางทําความสะอาดทันที
สารละลายทีน่ ยิ มใชลา งทอลมกันมาก คือ โซดาไฟ 300 กรัม ผสมในนําร
้ อน 10
ลิตร แตอยาใชสารละลายมากกวา 3/4 ของปริมาตรของถังลมเพื่อปองกันไมใหปมลมดูดเขา
ไปในตัวนั้น

ขัน้ ตอนการลางมีดงั นี้
1. ถอดมาตรวัดลมออกและอุดรูใหแนน
2. ถาอุปกรณจัดจังหวะรีดเปนแบบแมเหล็ก หรือไฟฟาก็ใหถอดสายไฟออกรวมทั้ง
ทอสงนม และตัวอุปกรณจัดจังหวะรีดดวย
3. เปดปม ใหทางาน
ํ
4. ปดวาลวสําหรับลางทีต่ ดิ ตัง้ อยูก ง่ึ กลางของทอลมทีต่ อ แบบวงจรปด เพื่อแบงวง
จรของทอออกครึ่งหนึ่งจะไดสะดวกในการลาง ถาไมไดตดิ ตัง้ วาลวสําหรับลางก็ควรจะถอด
ทอลมทีเ่ ชือ่ มระหวางกอกปดเปดลม 2 ตัวสุดทายออก แลวก็อดุ ปลายทอตรงกอกดานใน
ดานหนึ่งไวเพื่อทําความสะอาดวงจรของทอดานทีไ่ มไดอดุ
5. ตอทอใด ๆ อีกทอหนึง่ เขาไปในทอลมโดยเริม่ จากกอกทีอ่ ยูใ กลปม ลมกอน ใน
ขณะดูดใหจมุ ปลายทอทีต่ อ ลงไปในสารละลายแลวดึงออกสลับกันไป
เพื่อทําใหเกิดการ
กระฉอกของสารละลายภายในทอ
6. ทําวิธีเดียวกับขอ 5 ในทอลมอีกครึง่ หนึง่ ทีเ่ หลือ
7. หยุดปม ลมและเทสารละลายทีเ่ ขาไปรวมกันอยูใ นถังลมทิง้
8. ใชนาร
้ํ อนลางอีกครัง้ หนึง่ แลว จึงปลอยใหอากาศเขาไปทําใหแหงโดยการเปดปม
ใหทํางานและเริม่ เปดกอกปดเปดลมทีอ่ ยูไ กลจากปม ทีส่ ดุ กอน
9. หยุดปม และเทนําที
้ อ่ ยูใ นถังลมทิง้

! การบํารุงรักษาเครื่องรีดนม
เครือ่ งรีดนมเปนอุปกรณทท่ี ํางานอยูต ลอดเวลา ดังนั้นจึงควรจะมีการตรวจสอบ
อยางนอย 1 ครัง้ ตอป โดยฝายบริการของบริษทั ผูผ ลิตทีม่ เี ครือ่ งพิเศษในการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหเครือ่ งรีดนมทํางานไดดแี ละมีประสิทธิภาพ
ตารางตอไปนี้เปนตารางที่ใชเปนแนวทางในการบํารุงรักษาเครือ่ งรีดนมตลอดปถา
เปนไปไดควรจะนําไปติดไวในบริเวณที่ทาการรี
ํ
ดนม และกรอดวันทีท่ ท่ี ําการบํารุงรักษาลง
ไปทุกครัง้ ตารางนีจ้ ะชวยเตือนความจําในการบํารุงรักษาเครือ่ งรีดนมไดเปนอยางดี

การตรวจสอบเครือ่ งรีดนม
วิธกี าร : เขียนวันทีท่ ําการตรวจสอบ เชน 10/3/32 ลงในชองของเดือน
อุปกรณทต่ี รวจสอบ
ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. ต. พ. ธ.
ค. พ. ค. .ย. ค. ย. ค. ค. ย. ค. ย. ค.
1. ปม : เปลีย่ นนํามั
้ นหลอลืน่
2. ระดับนํามั
้ นหลอลืน่ : ตามคูม อื
3. ความตึงและแนวตรงของ
สายพาน : ทุกเดือน
4. หลอลืน่ มอเตอรไฟฟา (ถามี) :
2 ครัง้ ตอป
5. ลางทอลม : 2 ครัง้ ตอป
6. กอกปดเปดลม : 3 ครัง้ ตอป
7. วาลวควบคุมลม : ทําความ
สะอาดทุกอาทิตย
8. ยางเตารีดในหัวรีดนม ; เปลีย่ น
2 ครัง้ ตอป และใชอาทิตยละ 1
ชุด (4 หัว)
9. ถงลม หรือถังดักสิ่งสกปรก : ทํา
ความสะอาดพรอมการลางทอลม
2 ครัง้ ตอป
10. อุปกรณจัดจังหวะรีด : ทําความ
สะอาดทุกสัปดาห
11. ชิน้ สวนทีเ่ ปนยาง : 1 ครัง้ ตอป
12. วาลวระบายความชื้น : ทําความ
สะอาดทุกเดือน
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