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(ร่าง) ระเบียบกรมปศุสัตว ์วา่ด้วยการขอรับการรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม   23-08-2562 

(ร่าง ) ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการขอรับการรับรองแนวปฏิบัติที่ดสี าหรับเครื่องรีดนม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
เพ่ือให้การรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนมเป็นไปตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน    
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้    

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับการรับรอง แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับ
เครื่องรีดนม พ.ศ. ๒๕๖๒”    

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้    
 
“โคนม” (dairy cow) หมายความว่า สัตว์ในสกุลบอส (Bos) ที่เลี้ยงไว้เพ่ือใช้ผลิตน้ านม ส าหรับ

บริโภคเป็นอาหาร  
“ฟาร์มโคนม” (dairy cattle farm) หมายความว่า สถานประกอบการที่เลี้ยงโคนม ซ่ึงครอบคลุมถึง

โรงเรือน คอกพัก สถานที่เก็บอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์ ท าลายซากสัตว์ รวบรวมขยะและมูลสัตว์   
“เครื่องรีดนม” หมายความว่า อุปกรณ์ส าหรับรีดนมและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการรีด

นมทั้งระบบ  
“แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม” (Good Practices for Milking machine) หมายความว่า วิธี

ปฏิบัติว่าด้วยการออกแบบ ติดตั้ง การบ ารุงรักษา เครื่องรีดนมอย่างถูกต้อง เพ่ือส่งเสริมสุขศาสตร์เต้านมที่ดี
ของแม่โคและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

“ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม” (Milking machine Auditor) หมายความว่า ผู้ตรวจประเมินตาม 
แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม ซึ่งเป็นบุคคลที่ด าเนินการตรวจประเมินเครื่องรีดนม ที่ผ่านการอบรมจาก
กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานภายนอกที่กรมปศุสัตว์ยอมรับ ในหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม ตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนม และได้รับใบรับรอง
ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมจากกรมปศุสัตว์ 

 “การตรวจประเมินเครื่องรีดนม” (Milking machine Audit) หมายความว่า การตรวจประเมินตาม
แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม เพ่ือประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนด  

 “การรบัรอง” (Certification) หมายความว่า การรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม 
“ผู้ประกอบการ” (Entrepreneur) หมายความว่า เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้จัดการสถาน

ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของสถานประกอบการ ที่ยื่นขอการรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับ
เครื่องรีดนม  

“สถานประกอบการ” (Establishment) หมายความว่า ฟาร์มโคนม  
“แบบฟอร์ม” (Form) หมายความว่า แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการขอรับรอง การตรวจประเมิน 

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบเครื่องรีดนม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม 
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(ร่าง) ระเบียบกรมปศุสัตว ์วา่ด้วยการขอรับการรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม   23-08-2562 

“ข้อก าหนด” (Criteria) หมายความว่า ข้อความท่ีก าหนดเป็น แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม ท้าย
ระเบียบนี้ เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมใช้เป็นแนวทางการตรวจประเมินเครื่องรีดนม   

 “ใบรับรอง” (Certificate) หมายความว่า แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องรีดนม ที่ผู้ตรวจประเมิน
เครื่องรีดนมบันทึกการตรวจประเมินตามแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม และมอบให้แก่ผู้ประกอบการเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน 

“ใบแทน” (Replacement of Certificate) หมายความว่า ใบแทนใบรับรอง ซ่ึงออกโดยผู้ตรวจ
ประเมินเครื่องรีดนม ในกรณีผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอใบใหม่ เนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมช ารุดหรือ
สูญหาย  

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง คู่มือ
และก าหนดแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
   

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม ที่มี ความประสงค์ขอรับการรับรอง ต้องมีคุณสมบัติ เป็น
ผู้ประกอบการที่มีการติดตั้งเครื่องรีดนมและได้น าข้อก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม ไปใช้ปฏิบัติใน
ฟาร์มโคนมแล้ว  
   

หมวด  ๒ 
การขอรับการรับรอง  การตรวจประเมิน 

และเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
 

ส่วนที่ ๑ 
การยื่นขอรับการรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม 

  ข้อ ๖ ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ให้ยื่นแบบฟอร์มขอรับการตรวจประเมิน
เครื่องรีดนมและหลักฐานต่อสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ ที่ตนสังกัด กรณผีู้ประกอบการไม่ได้สังกัดสหกรณ์
ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ ให้ยื่นที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ข้อ ๗ เมื่อสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ /ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับแบบฟอร์มแล้ว ให้รวบรวม
แบบฟอร์มส่งให้ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมในสังกัดสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ หรือผู้ตรวจประเมินที่ได้รับ
มอบหมาย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมและได้รับใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่อง
รีดนมจากกรมปศุสัตว์ ด าเนินการตรวจประเมินและปฏิบัติตามขอ้ ๘ ถึงข้อ ๑๑    
   

ส่วนที่ ๒ 
การตรวจประเมิน 

  ข้อ ๘ ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้  
(๑) ด าเนินการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดท้ายระเบียบฉบับนี ้
(๒) ด าเนินการตรวจประเมิน ตรวจสอบและสอบสวน 
(๓) มีอ านาจลงนามในใบรับรอง การตรวจประเมิน 
(๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนดไว้  
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(ร่าง) ระเบียบกรมปศุสัตว ์วา่ด้วยการขอรับการรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม   23-08-2562 

   ข้อ ๙ รปูแบบการตรวจประเมิน มี ๔ รปูแบบ ดังตอ่ไปนี้   
(๑) การตรวจรับรองใหม่ (Initial Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองครั้ งแรก โดยการ

ตรวจประเมินจะตรวจอย่างละเอียดในทุกข้อก าหนด   
(๒) การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการแก้ไข

ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินครั้งก่อน 
(๓) การตรวจต่ออายุ (Recertification Audit) เป็นการตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรอง (หนึ่งปี) 

โดยการตรวจประเมินจะตรวจทุกข้อก าหนด ซึ่งจะด าเนินการตรวจประเมินก่อนการรับรองหมดอายุ   
(๔) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) เป็นการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองซึ่งมี

ปัญหา มีการร้องเรียน มีการโอนกิจการหรืออ่ืน ๆ การตรวจรูปแบบนี้ อาจไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
ล่วงหน้า    

เหตุที่จะด าเนินการตรวจกรณีพิเศษได้ มีดังต่อไปนี้   
(ก) มีเหตุอันควรสงสัยว่าฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ านม ลดลง  
(ข) เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบ 
การฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองตามข้อ ๑๒ 
(ค) มีการโอนกิจการ 
(ง) กรณอ่ืีนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ด าเนินการ   
ข้อ ๑๐ หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็ จ ให้ผู้ตรวจประเมินลงบันทึกในใบรับรอง และให้

ผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
       ข้อ ๑๑ ให้ผู้ตรวจประเมินสรุปรายงานผลการตรวจประเมิน ตามข้อ ๑๐ พร้อมส าเนาใบรับรองไว้ที่
สหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ/ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือต้นสังกัดของผู้ตรวจประเมิน และให้สรุปผลการ
ตรวจประเมินมายัง ฝ่ายทะเบียน กรมปศุสัตว์ทุกเดือน  

   
ส่วนที่ ๓ 

เงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง 
         ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) รักษาไว้ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนมตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง  
(๒) ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจประเมินในการตรวจประเมินทุกครั้ ง ยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน เข้า

ตรวจสอบในพ้ืนที่สถานประกอบการทั้งหมดที่ถือครอง ทั้งพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่เช่าและพ้ืนที่ให้เช่า ตลอดจน
สถานที่เก็บเครื่องมอื และสถานที่เก็บปัจจัยการผลิต และยินยอมให้ตรวจสอบการใช้สารเคมี 

(๓) ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่ผู้ตรวจประเมิน และ
เจ้าหน้าทีข่องกรมปศุสัตว์ เมื่อได้รับการร้องขอ  

(๔) หากประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นแบบฟอร์มค าขอรับรองต่อสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับ
นมฯ ที่ตนสังกัด หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุ อย่างน้อยสามสิบวัน  

(๕) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเครื่องรีดนมในสาระส าคัญ เช่น เพ่ิมหรือลดจ านวนหัวรีดนม 
ปรับปรุงโรงรีดนม เป็นต้น ให้แจ้งสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ ที่ตนสังกัด หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ทราบโดยทนัท ีซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ สหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ/ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด อาจ
พิจารณาให้มีการตรวจเพิ่มเติม  
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(ร่าง) ระเบียบกรมปศุสัตว ์วา่ด้วยการขอรับการรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม   23-08-2562 

(๖) หากมีการโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการ แจ้งสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ / 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ตรวจประเมินจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ ที่รับโอนกิจการ และนัดหมายตรวจประเมินกรณีพิเศษ ณ สถานประกอบการ เพ่ื อเป็นการ
ยืนยันว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม ที่ได้รับการรับรองไว้ และแจ้งผลการตรวจประเมิน
ให้ กรมปศุสัตว์ทราบ   

ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ประกอบการที่รับโอนกิจการด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 
(๗) การย้ายสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ให้แจ้งสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ/ ส านักงานปศุสัตว์

จังหวัด ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือนัดหมายตรวจประเมินใหม่  
 (๘) กรณีใบรับรองช ารุดหรือสูญหาย ให้ติดต่อสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ/ ส านักงานปศุสัตว์

จังหวัด เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินพิจารณาออกใบแทน โดยใบแทนจะมีอายุเท่าฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่    
 

หมวด  ๓ 
อายกุารรับรองและการต่ออายุการรับรอง 

 
ส่วนที่ ๑ 

อายกุารรบัรอง 
ข้อ ๑๓ การรับรองให้มีอายุหนึ่งปี  

 
ส่วนที่ ๒ 

การต่ออายุการรับรอง 
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นแบบฟอร์มต่อสหกรณ์ฯ โคนม 

/ศูนย์รับนมฯ / ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ อย่างน้อยสามสิบวัน   
ข้อ ๑๕ เมือ่สหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ / ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ไดร้ับแบบฟอร์มแล้ว ให้รวบรวม

แบบฟอร์มส่งให้ผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมในสังกัดสหกรณ์ฯ โคนม /ศูนย์รับนมฯ หรือผู้ตรวจประเมินที่ได้รับ
มอบหมาย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเครื่องรีดนมและได้รับใบรับรองผู้ตรวจประเมินเครื่อง
รีดนมจากกรมปศุสัตว์ ด าเนินการตรวจประเมินและปฏิบัติตามข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๑    

 
หมวด ๔ 

การยกเลิกการรับรอง 
  

ส่วนที่ ๑ 
การยกเลิกการรับรอง 

 ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้ ผู้ตรวจประเมินสามารถท าการยกเลิกการรับรอง  
(๑) ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง 
(๒) ผู้ประกอบการตาย และไม่มีผู้รับโอนกิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขส าหรับผู้ประกอบการฟาร์ม

โคนมท่ีได้ขอรับการรับรอง  
  (๓) ผู้ประกอบการแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร   

(๔) การรับรองสิ้นสภาพ กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ด าเนินการยื่นต่ออายุการรับรอง 
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ข้อ ๑๗ เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ ๑๖ (๓) ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอยกเลิกการรับรอง หรือผู้แทน
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ ๑๘ ให้การรับรองมีผลสิ้นสุดลง ในแตล่ะกรณี ดังนี้  
(๑) ตามข้อ ๑๖ (๑) ให้มีผลสิ้นสุด นับแต่วันที่ผู้ตรวจประเมินทราบว่า ผู้ประกอบการเลิกประกอบ

กิจการฟาร์มโคนม 
(๒) ตามข้อ ๑๖ (๒) ให้มีผลสิ้นสุดนับแต่วันตาย 
(๓) ตามข้อ ๑๖ (๓) ให้มีผลสิ้นสุด นับแต่วันที่ผู้ประกอบการยื่นขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์

อักษร 
(๔) ตามข้อ ๑๖ (๔) ให้มีผลสิ้นสุด นับแต่วันที่การรับรองหมดอายุ ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ ๑๘ (๑) (๒) (๓) 

หรือ (๔) แล้วแต่กรณี ให้ผู้ตรวจประเมินสรุปข้อมูลและรายงานกรมปศุสัตว์เพ่ือทราบ 
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือขั้นตอนการรับรอง ให้กรมปศุสัตว์แจ้ง

ผู้ประกอบการทุกรายทราบล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุงระบบให้สอดคล้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้ผู้ตรวจ
ประเมินด าเนินการตามข้อก าหนดหรือข้ันตอนการรับรองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หากพบว่าผู้ประกอบการสามารถ
แก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คงไว้ซึ่งการรับรองหรือได้รับการต่ออายุ การรับรอง  
                                                                            

หมวด ๕ 
การจัดท าและเก็บข้อมูล 

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ใดๆ แจ้งให้ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์์ เก็บข้อมลูตามรูปแบบที่ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ก าหนด  
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(ร่าง) ข้อก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม 

1. เครื่องรีดนมแบบถัง (BUCKET MILKING SYSTEM) 

        

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ข้อก าหนด 
1.ข้อมูลทั่วไป  
(1) ที่มา 1.1 มีแหล่งที่มา ผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
(2) คุณลักษณะ 1.2 มีการระบุคุณลักษณะของเครื่องรีดนมให้ชัดเจน เช่น ปั๊มแห้งหรือปั๊มน  ามัน 
(3) คู่มือภาษาไทย 1.3 มีคู่มือการติดตั ง 
 1.4 มีคู่มือการใช้งาน มีรายละเอียดการใช้งานที่ชัดเจนและเป็นขั นตอน เพ่ือการ

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการรีดและความถูกต้องในการใช้เครื่องรีด
นม  

 1.5 มีคู่มือการดูแลรักษา เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทั งระบบให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพน  านมและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมี
รายละเอียดการท าความสะอาด การเปลี่ยนอะไหล่ อายุการใช้งานของอะไหล่
แต่ละตัว และมีโปรแกรมในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รีดนม 

 1.6 มีรายการอะไหล่ รูปภาพและรายละเอียด พร้อมรหัสที่ชัดเจนถูกต้อง เพ่ือ
ความสะดวกในการสั่งซื อ 

 1.7 มีคู่มือการล้างอุปกรณ์  
2.ระบบอุปกรณ์  
(1) ปั๊มสุญญากาศ
(Vacuum Pump) 

2.1 มีขนาดทีเ่หมาะสมกับการใช้งาน การเลือกใช้ขนาดของปั๊มสุญญากาศ
ขึ นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ จ านวนชุดหัวรีดทีใ่ช้ ขนาดของท่อสุญญากาศ 
ความยาวท่อสุญญากาศ ขนาดถังส ารองสุญญากาศ แรงสุญญากาศส ารองที่
ต้องการ แรงสุญญากาศที่สูญเสียไปที่จุดควบคุมสุญญากาศ และในระบบ 
(ภาคผนวก ก : ตาราง ก.2) 

 2.2 การติดตั งปั๊มสุญญากาศ ควรวางตั งในแนวระนาบ ไม่ให้เอียงและควรยึด
ด้วยน๊อตให้ติดแน่นกับพื นที่แข็งแรง อยู่ในต าแหน่งที่ท าความสะอาดได้ง่าย 
ระบายน  าที่ใช้ล้างระบบท่อสุญญากาศได้สะดวก 
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รายการ ข้อก าหนด 
(1.1) การสูญเสียแรง
สุญญากาศในระบบ  
(Vacuum Leakage) 

2.3 การสูญเสียแรงสุญญากาศในระบบ (  Vacuum Leakage ) ไม่ควรเกิน 
5% ของความสามารถของปั๊ม 

(1.2) ระดับ
สุญญากาศระหว่าง
ก๊อก (Vacuum taps)  

2.4 ระดับสุญญากาศระหว่างก๊อก 2 ตัว แตกต่างกันได้ไม่เกิน 5  kPa ที่การไหล
ของอากาศที่ผ่านก๊อก 150 ลิตรต่อนาที  

(2) ท่อสุญญากาศ 
(Vacuum Line) 

2.5 ท่อสุญญากาศ มีขนาดและความยาวที่ เหมาะสม  กับขนาดของปั๊ม
สุญญากาศ และจ านวนหัวรีดนมที่ใช้ในเวลาเดียวกัน สามารถทนแรงสุญญากาศ
ไม่น้อยกว่า 90 kPa   (ภาคผนวก ก : ภาพ ก. 3) 

(3) ตัวควบคุมระดับ
สุญญากาศ 
(Regulator) 

2.6 ตัวควมคุมระดับสุญญากาศ มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของปั๊มสุญญากาศ 
เพ่ือรักษาสมดุลในระบบ  

(4) มาตรตรวจ
สุญญากาศ            
(Vacuum Gauge)   

2.7 มีการตรวจเช็คมาตรตรวจสุญญากาศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง และต้อง

ก าหนดหน่วยให้ชัดเจน 

 2.8 ควรติดตั งห่างจากจากตัวควมคุมสุญญากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ซม. ก่อนถึง
ก๊อกลมตัวแรก และมองเห็นได้ชัดเจนตอนรีดนม (ภาคผนวก ก : ภาพ ก.1) 

(5) ตัวควบคุมจังหวะ
รีดนม (Pulsator) 

2.9 มีการควบคุมจังหวะการรีดนมที่เหมาะสมคงที่ ได้แก่ 
2.9.1 ความถี่ ข อ ง จั ง หว ะรี ด  หรื อ อัต ร ากา รบี บตั ว  (Pulsation Rate) 
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % จากค่าที่ระบุในคู่มือ  

 2.9.2 วงจรหรืออัตราส่วนของจังหวะรีด (Pulsation Ratio) คลาดเคลื่อนได้ไม่
เกิน 5 % จากค่าที่ระบุในคู่มือ 

 2.9.3 ในหนึ่งรอบของการรีดประกอบด้วย จังหวะดูด (phase A, B) และจังหวะ
ปล่อย (phase C, D)  เพ่ือไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ จึงควรมีอัตราส่วนที่เหมาะสม  
- มีช่วงเวลา B phase ไม่น้อยกว่า 30 % ของรอบการรีด  
- ช่วงเวลา D phase  ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิวินาที (milli second, ms) 
- มีการเปลี่ยนแปลงแรงสุญญากาศขึ น -ลง (Vacuum fluctuation) ใน B 
phase ไม่เกิน 4 kPa    
(ภาคผนวก ก : ภาพ ก. 2) 
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รายการ ข้อก าหนด 
 2.9.4 Limping (ความแตกต่างของอัตราส่วนของจังหวะรีด) ระหว่างคู่หน้ากับคู่

หลัง หรือซ้ายกับขวาในชุดหัวรีดเดียวกัน   คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % จากค่าที่
ระบุในคู่มือ  

(6) ชุดรีดนม 2.10 ถังรีดนมต้องมีขนาดที่เหมาะสมเพ่ือรองรับปริมาณน  านม ไม่มีรอยต่อ ท า
จากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับน  านมดิบ สามารถทนกรด ด่าง และท าความสะอาด
ได้ง่าย  (food grade)  

 2.11 ชุดหัวรีดซ่ึงประกอบด้วย กระบอกดูดนม ยางเต้ารีด และถ้วยรวมนมต้อง
มีสภาพดี ขนาดและวัสดุเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 2.12 สายนมท าจากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกริยากับน  านมดิบ สามารถทนกรด ด่าง  
และท าความสะอาดได้ง่าย (food grade) 

(7) วาล์วควบคุมลม
ย้อนกลับ  (Non -
Return Valve) 

2.13 ควรมีวาล์วควบคุมลมย้อนกลับ (non-return valve) เพ่ือป้องกันไม่ให้

น  านม หรือไอนม ไหลกลับไปท่ีท่อสุญญากาศ  

(8) อุปกรณ์สัมผัส
น  านม 

2.14 อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับน  านมต้องเป็นวัสดุที่ ไม่ท าปฏิกริยากับน  านมดิบ 
สามารถทนกรดด่าง  และท าความสะอาดได้ง่าย (food grade) 

 2.15 อุปกรณ์ท่ีอาจเกิดอันตราย เช่น แก้ว ต้องมี safety factor ระดับ 5  คือ 
5 × 90 kPa  

 2.16 รอยเชื่อมระบบท่อต้องเรียบไม่มีรอยตะเข็บ 
 2.17 ห้ามใช้ทองแดง หรือทองแดงอัลลอย กับส่วนที่สัมผัสน  านม 
 2.18 อุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับระบบสุญญากาศ  ต้องสามารถทนแรงสุญญากาศไม่

น้อยกว่า 90 kPa  
(9) การล้าง 2.19 สามารถใช้ล้างด้วยมือหรือใช้เครื่องล้างหัวรีดอัตโนมัติได้  
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2. เครื่องรีดนมแบบท่อล าเลียงนม (PIPELINE MILKING SYSTEM) 

รายการ  ข้อก าหนด 
1.ข้อมูลทั่วไป  
(1) ที่มา 1.1 มีแหล่งที่มา ผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
(2) คุณลักษณะ 1.2 มีการระบุคุณลักษณะของเครื่องรีดนมให้ชัดเจน  
(3) คู่มือภาษาไทย 1.3 มีคู่มือการติดตั ง 
 1.4 มีคู่มือการใช้งาน มีรายละเอียดการใช้งานที่ชัดเจนและเป็นขั นตอน เพ่ือการ

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการรีดและความถูกต้องในการใช้เครื่องรีด
นม  

 1.5 มีคู่มือการดูแลรักษา เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทั งระบบให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพน  านมและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมี
รายละเอียดการท าความสะอาด การเปลี่ยนอะไหล่ อายุการใช้งานของอะไหล่
แต่ละตัว และมีโปรแกรมในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รีดนม 

 1.6 มีรายการอะไหล่ รูปภาพและรายละเอียด พร้อมรหัสที่ชัดเจนถูกต้อง เพ่ือ
ความสะดวกในการสั่งซื อ 

 1.7 มีคู่มือการล้าง ท าความสะอาดอุปกรณ ์ 
2.ระบบอุปกรณ์  
(1) ปั๊มสุญญากาศ
(Vacuum Pump) 

2.1 มีขนาดทีเ่หมาะสมกับการใช้งาน การเลือกใช้ขนาดของปั๊มสุญญากาศ
ขึ นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ จ านวนชุดหัวรีดทีใ่ช้ ขนาดของท่อสุญญากาศ 
ความยาวท่อสุญญากาศ ขนาดถังส ารองสุญญากาศ แรงสุญญากาศส ารองที่
ต้องการ แรงสุญญากาศที่สูญเสียไปที่จุดควบคุมสุญญากาศ และในระบบ 
(ภาคผนวก ข : ตาราง ข.2) 

 
 

2.2 การติดตั งปั๊มสุญญากาศ ควรวางตั งในแนวระนาบ ไม่ให้เอียงและควรยึด
ด้วยน๊อต ให้ติดแน่นกับพื นที่แข็งแรง อยู่ในต าแหน่งที่ท าความสะอาดได้ง่าย 
ระบายน  าที่ใช้ล้างระบบท่อสุญญากาศได้สะดวก 

(2) ท่อสุญญากาศหลัก 
(Main airline) 

2.3 ท่อสุญญากาศหลัก อยู่ระหว่างปั๊มสุญญากาศกับ receiver ควรมีขนาดและ
ความยาวที่เหมาะสมกับขนาดของปั๊มสุญญากาศ และจ านวนหัวรีดนมที่ใช้ใน
เวลาเดียวกัน สามารถทนแรงสุญญากาศไม่น้อยกว่า 90 kPa (ภาคผนวก ข : 
ตาราง ข.3) 
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รายการ ข้อก าหนด 
 2.4 วัสดุที่ใช้ท าท่อสุญญากาศหลักควรมีผิวด้านในเรียบ ทนต่อการกัดกร่อนของ

สารละลายโซดาไฟ  
(3) ตัวควบคุมจังหวะรีด
นม (Pulsator) 

2.5 มีการควบคุมจังหวะการรีดนมที่เหมาะสม คงที่ ได้แก่ 
2.5.1 ความถี่ของจังหวะรีด หรืออัตราการบีบตัว (Pulsation Rate) 
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % จากค่าที่ระบุในคู่มือ  

 2.5.2 วงจรหรืออัตราส่วนของจังหวะรีด (Pulsation Ratio) คลาดเคลื่อนได้ไม่
เกิน 5 % จากค่าที่ระบุในคู่มือ 

 2.5.3 ในหนึ่งรอบของการรีดประกอบด้วย จังหวะดูด (phase A, B) และจังหวะ
ปล่อย (phase C, D)  เพ่ือไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ จึงควรมีอัตราส่วนที่เหมาะสม  
- มีช่วงเวลา B phase ไม่น้อยกว่า 30 % ของรอบการรีด  
- ช่วงเวลา D phase  ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิวินาที (milli second, ms) 
- มีการเปลี่ยนแปลงแรงสุญญากาศขึ น-ลง (Vacuum fluctuation) ใน B 
phase ไม่เกิน 4 kPa 
(ภาคผนวก ก : ภาพ ก.2) 

 2.5.4 ความแตกต่างของอัตราส่วนของจังหวะรีด (Limping) ระหว่างคู่หน้ากับคู่
หลัง หรือซ้ายกับขวาในชุดหัวรีดเดียวกัน   คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % จากค่าที่
ระบุในคู่มือ 

(4) ท่อสุญญากาศ
ควบคุมจังหวะ 
(Pulsator airline) 

2.6 ท่อสุญญากาศควบคุมจังหวะ ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวที่
เหมาะสมกับขนาดของปั๊มสุญญากาศ และจ านวนหัวรีดนมที่ใช้ในเวลาเดียวกัน 
สามารถทนแรงสุญญากาศไม่น้อยกว่า 90 kPa (ภาคผนวก ข : ตาราง ข.4) 

(5) ตัวควบคุม 
ระดับสุญญากาศ 
(Regulator) 

2.7 ตัวควมคุมระดับสุญญากาศ มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของปั๊มสุญญากาศ 
เพ่ือรักษาสมดุลในระบบ 

 2.8 ความไวของการควบคุมระดับสุญญากาศ (Regulation sensitivity) ต้องไม่
เกิน 1 kPa 

 2.9 แรงสุญญากาศที่สูญเสียไปที่จุดควบคุมสุญญากาศ (Regulation loss) ต้อง
ไม่เกิน 35 ลิตรต่อนาทีของ free air  หรือไม่เกิน 10% ของแรงสุญญากาศ
ส ารองของ Manual reserve โดยขึ นกับว่าค่าไหนมากกว่ากัน จึงใช้ค่านั น 
 



6 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม    3-09-2562    

 

รายการ ข้อก าหนด 
 2.10 ต าแหน่งที่ติดตั งควรห่างจากจุดที่อาจเกิด แรงสุญญากาศปั่นป่วน 

(Vacuum Turbulent) อย่างน้อย 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อสุญญากาศ 
เช่น ถังส ารองสุญญากาศ ก๊อกเปิด-ปิดลม ข้องอ และจุดที่มีอากาศเข้าได้ เป็น
ต้น (ภาคผนวก ข : ภาพ ข.4 ) 

(5.1) การทดสอบการ
ควบคุมระดับสุญญากาศ 
(Test of regulation 
characteristics) 

2.11 การทดสอบการควบคุมระดับสุญญากาศ แบบจ าลองเมื่อชุดหัวรีดหลุด 
(Fall off test) โดยการเปิดให้อากาศเข้าทันที ระดับสุญญากาศในระบบจะ
ลดลง โดย 
  - ค่าเฉลี่ยสุญญากาศ Phase 3 แตกต่างจากค่าเฉลี่ยสุญญากาศ Phase 1 ไม่
มากกว่า 2 kPa 
  - ระดับสุญญากาศต่ าสุด แตกต่างจากค่าเฉลี่ยสุญญากาศ Phase 3 ไม่
มากกว่า 2 kPa 
  - ค่าเฉลี่ยสุญญากาศ Phase 1 แตกต่างจากค่าเฉลี่ยสุญญากาศ Phase 4 ไม่
มากกว่า 2 kPa (ควรเท่ากัน) 
  - ระดับสุญญากาศสูงสุด แตกต่างจากค่าเฉลี่ยสุญญากาศ Phase 4 ไม่
มากกว่า 2 kPa 
 (ภาคผนวก ข : ภาพ ข.3 )  

(6) ถังส ารองสุญญากาศ 
(Reserve Tank) 

2.12 ขนาดของถังส ารองสุญญากาศ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของปั๊ม

สุญญากาศ ตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

(7) ระบบรีดนม  
(7.1) ท่อนม 
 (Milk line) 

2.13 ท่อนมต้องเป็นวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับน  านมดิบ สามารถทนกรด ด่าง และ
ท าความสะอาดได้ง่าย   

 2.14 ท่อนมต้องมีขนาดที่เหมาะสม ขึ นกับจ านวนหัวรีดนมและความลาดเอียง
ของท่อนม  

 2.15 การติดตั งท่อนม ไม่ควรสูงเกิน 2 เมตร เหนือระดับที่โคยืน  
(7.2) ความลาดเอียง 
(Slope) 

2.16 ท่อนมต้องลาดเอียงเข้าหาถังรับนม ( Receiving Tank) เพ่ือป้องกันการ
ตกค้างของน  านมในท่อ  
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รายการ ข้อก าหนด 
(7.3) ระดับสุญญากาศ
ในท่อนม (Milk lines) 

2.17 ระดับสุญญากาศในท่อนมแต่ละจุดในระบบ แตกต่างกันได้ไม่เกิน 2 kPa 
โดยต้องวัดระดับสุญญากาศท่ีจุดต่างๆ ได้แก่ 

1. จุดตรวจ  Vacuum  pump inlet  (Vp) 
2. จุดใกล้ regulator ( Vr) 
3. จุดวัดสุญญากาศในท่อนม  (Vm)  ตรวจที่ receiving tank 
4. จุดที่ pulsator line  

(ภาคผนวก ข : ภาพ ข.4 ) 
(7.4) ระดับสุญญากาศที่
ปลายหัวนม  
(claw vacuum / liner 
vacuum) 

2.18 ระดับสุญญากาศที่ปลายหัวนม ในขณะที่มีการไหลของนมสูงสุด ควรอยู่ใน 
ช่วง 32-42  kPa  
 
 

(8) อุปกรณ์สัมผัสน  านม 2.19 อุปกรณ์สัมผัสน  านมทุกชิ น ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับน  านมดิบ 

สามารถทนกรด ด่าง และท าความสะอาดได้ง่าย 

2.19.1 ยางไลเนอร์ ต้องเป็นยางที่ไม่ท าปฏิกิริยากับน  านมดิบ สามารถทนกรด 

ด่าง และท าความสะอาดได้ง่าย ได้มาตรฐานตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะน า และระบุ

อายุการใช้งานชัดเจน 

 2.19.2 สายนม ต้องเป็นยางที่ไม่ท าปฏิกิริยากับน  านมดิบ สามารถทนกรด ด่าง 

และท าความสะอาดได้ง่าย 

 2.19.3 ถังพักนม ต้องเป็นถังสแตนเลส หรือแก้ว และไม่มีตะเข็บรอยต่อที่จะ
เป็นแหล่งเพาะเชื อโรค  

(9) การล้าง ท าความ
สะอาดแบบไม่ถอด
ชิ นส่วน 
(Cleaning in place: 
CIP) 

2.20 ใช้ระบบอัตโนมัติ มีระบบท าความสะอาดแบบ CIP ที่เหมาะสม เพียงพอ
และสามารถท าความสะอาดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก       

เครื่องรีดนมแบบถัง (BUCKET MILKING SYSTEM) 

     1. คู่มือการดูแลรักษา 

    ตาราง ก1  ตัวอย่างคู่มือการดูแลรักษา อุปกรณ์ระบบ Bucket type มีรายละเอียดการท าความสะอาด การ  

                 เปลี่ยนอะไหล่ อายุการใช้งานของอะไหล่แต่ละตัว และมีโปรแกรมในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รีดนม 

รายการ ความถี่ในการดูแลรักษา 
1.ปั้มสุญญากาศ   
      แบบแห้ง             - เช็คท าความสะอาดถังส ารอง

สุญญากาศ (ถังลม) 
-อย่างน้อยเดือนละ1ครั ง 

 - ตรวจวัดประสิทธิภาพ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

     แบบน  ามัน - ล้างท าความสะอาดถังส ารอง
สุญญากาศ (ถังลม) 

-อย่างน้อยเดือนละ1ครั ง 

 - ตรวจวัดประสิทธิภาพ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

2.Regulator  - ล้างท าความสะอาด -อย่างน้อยเดือนละ1ครั ง 
(ตัวควบคุมสุญญากาศ)                  - ตรวจวัดประสิทธิภาพ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

3. มาตรตรวจสุญญากาศ 
(เกจ์วัดลม)                 

- ตรวจวัดประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

4. ยางไลน์เนอร์                           - ต้องเปลี่ยนเมื่อครบตามจ านวน
ครั งที่ระบุของผู้ผลิต 
 

- ต้องเปลี่ยนเมื่อครบตามจ านวน
ครั ง หรืออายุการใช้งานที่ระบุของ
ผู้ผลิต (เช่น 2,000-2,500 ครั ง) หรือ
เปลี่ยนทันทีก่อนใช้งาน เมื่อเกิดการ
ช ารุด 

5.สายนม                                  - ต้องเปลี่ยน ทุก 1-2 ปี ทุก 1-2 ปี 
6.สายลม                                  - ต้องเปลี่ยน ทุก 1-2 ปี ทุก 1-2 ปี 
7.อุปกรณ์ ยาง  
ที่สัมผัสนม               

- ต้องเปลี่ยน ทุก 1-2 ปี ทุก 1-2 ปี 
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  2. ขนาดของป๊ัมสุญญากาศ 

    ตาราง ก.2  ขนาดของปั้มสุญญากาศ  

                 รายการ Bucket (l/m) 
A  Total Unit  
จ านวนถังรีด 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

B Air Consumption (40l per cluster) 
ความต้องการแรงลมต่อชุดหัวรีด 

40 
 

80 
 

120 
 

160 
 

200 
 

C Effective Reserve(=80+25n) 
แรงลมส ารองที่ต้องการ  

105 
 

130 
 

155 
 

180 
 

205 
 

E Regulation Loss 
แรงสุญญากาศที่สูญเสียไปท่ีจุดควบคุมลม 

12 
 

14 
 

17 
 

20 
 

23 
 

F Air Line Leakage 
แรงสุญญากาศที่สูญเสียไปท่ีจุดท่อลม 

8 
 

12 
 

15 
 

19 
 

22 
 

Total  Consumption 
ความต้องการแรงสุญญากาศทั งหมด 

165 
 

236 
 

307 
 

379 
 

450 
 

                       cluster = ชุดหัวรีด           n = จ านวนถังรีด 

   ที่มา : อ้างอิงตาม ISO 5707:2007 

 

          3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสุญญากาศควบคุมจังหวะ 

  ตาราง ก 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสุญญากาศควบคุมจังหวะ ส าหรับการติดตั งแบบวงจรปิด มี 6  

ข้องอ เป็นท่อกัลวาไนซ์ ก าหนดให้แรงสุญญากาศ ลดได้ไม่เกิน 1 kPa  

                   

    ที่มา : อ้างอิงตาม ISO 5707: 2007 
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     4.แบบการเดินท่อสุญญากาศ ส าหรับถังรีดเดี่ยวแบบเปิด  

     ภาพ ก.1 แบบการเดินท่อสุญญากาศ ส าหรับถังรีดเดี่ยวแบบเปิด  

 

      

 
 

                                                                                                                                 

     5.  วงจรของการรีดนม (Pulsation cycle) 

     ภาพ ก.2 วงจรของการรีดนม  

                                              

   

 

     

 

 

 

    
   
 
 

 จังหวะปล่อย จังหวะดูด 

      A             B             C          D 

เวลา 

4 kPa 

วงจรการรีดนม  

4 kPa 

แรงดันชั น 
บรรยากาศ 

  แ
รง

สุญ
ญา

กา
ศ 

 
   

   
 (k

Pa
) 

Vp 
  X 
 

X 
Vr ,Vm 
 

Air line 

Regulator Vacuum tap  Vacuum gauge 

Vacuum tube  

Interceptor 

Pulsator 

Vacuum pump Bucket 
Long milk tube 

Long pulse tube 

Teatcups 

Claw 
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6.ความหนาของท่อสุญญากาศ  
     ภาพ ก.3 มาตรฐานท่อน  าไทยส าหรับใช้เป็นท่อน  าดื่ม ที่ชั นคุณภาพ 13.5 
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     7. ขั นตอนการล้าง ในระบบ BUCKET MILKING 

เครื่องรีดนมแต่ละเครื่องต้องได้มาตรฐานและมีการตรวจเช็ด ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ เป็นการลดโอกาส

ไม่ให้แบคทีเรียหลบซ่อนอยู่ตามพื นผิวอุปกรณ์รีดนม การล้างท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาให้อุปกรณ์รีดนมสะอาด

และพร้อมใช้งานตลอดเวลา จึงมีความส าคัญมาก ถ้าการล้างท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาไม่เหมาะสม จะเป็นแหล่ง

เก็บกักและเพ่ิมจ านวนของแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี และท าให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ สั นกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั ง

เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการซื ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนส่วนที่เสียหาย หรือเสื่อมสภาพอีกด้วย การตรวจเช็ดท าความสะอาดแบ่งเป็น

รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและเป็นช่วง ๆ ประจ าปี  

1. การท าความสะอาดรายวัน เป็นการล้างทันทีภายหลังรีดนมเสร็จในทุกมื อรีดนม เพ่ือล้างคราบไขมันที่ติด
อยู่ตามภาชนะที่สัมผัสกับน  านม โดยจะล้างด้วยน  ายาที่เป็นด่าง เช่น สารละลายโซดาไฟ น  ายาล้างจานชนิดเหลว มี
ขั นตอนดังนี  

1.1 ล้างอุปกรณ์รีดนมทันทีที่รีดนมแม่โคตัวสุดท้ายเสร็จ โดยจุ่มหัวรีดทั ง 4 หัว ลงในภาชนะ ที่ใส่น  า
สะอาด ประมาณ 10 ลิตร ในขณะที่เครื่องรีดนมยังคงท างาน ปล่อยให้หัวรีดนมดูดน  าในภาชนะที่เตรียมไว้เข้าถังรีดนมจน
หมด หรือถอดเอาสายนมต่อเข้ากับก๊อกน  า แล้วเปิดให้น  าไหลผ่านจนสะอาด หลังจากนั นจึงใช้น  าสะอาดล้างภายนอกถังรีด
นม เพ่ือล้างไม่ให้คราบน  านมแห้งติดกับอุปกรณ์รีดนมและข้อต่อต่างๆ ที่สัมผัสกับน  านม ถ้าหากปล่อยอุปกรณ์รีดนมทิ งให้
แห้งจนติดเป็นคราบ จะท าให้การล้างท าความสะอาดยากขึ น 

1.2 แกะถอดอุปกรณ์ชิ นส่วนเช่น หัวรีดนม ยางรองใต้ฝาถังรีดนม ยางในถ้วยรวมนมออกล้าง 
1.3 ล้างออกด้วยน  าล้างที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (การล้างท าความสะอาดจะมีประสิทธิภาพมากขึ น 

ควรใช้น  าร้อนล้าง หลังล้างคราบนมออกแล้ว ด้วยน  าสะอาดทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 60-80 องศาเซลเซียส หรือใช้เครื่องล้าง
อัตโนมัติ และความเข้มข้นของด่างให้ได้ค่า  

1.4 ใช้แปรงที่มีลักษณะนุ่มและผ่านการออกแบบมาส าหรับใช้ท าความสะอาดยางรีดนม (ไลน์เนอร์) 
โดยเฉพาะ ขัดถูท่ียางรีดนม ชุมสาย ฝาถังรีดนมและสายนมให้สะอาด หากเกิดกรณีน  านมล้นเข้าท่อ ควรท าความสะอาด
อุปกรณ์ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสายลมเดี่ยวและท่อลมสุญญากาศ 

1.5 ล้างอุปกรณ์รีดนมที่ท าความสะอาดแล้วด้วยน  าสะอาด แล้วน าไปผ่านน  าผสมคลอรีนเจือจาง หรือ
น  ายาฆ่าเชื อที่เหมาะสม จากนั นน าอุปกรณ์ทั งหมดไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม สะอาดและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้ามน าส่วน
อุปกรณ์ที่เป็นยางไปตากแดด เพราะจะท าให้เสื่อมสภาพและอายุการใช้งานสั นกว่าก าหนด  
2. การท าความสะอาดรายสัปดาห์ เป็นการล้างคราบหินปูน คราบตะกอนนมที่ติดอยู่ตามภาชนะ โดยล้างด้วยน  ากรด เช่น 
น  ากรดฟอสฟอริค ส าหรับความถี่ในการล้างอุปกรณ์รีดนมด้วยน  ากรดนี  จะขึ นอยู่กับคุณภาพของน  าหรือความกระด้างของน  า
ในแต่ละพื นที่ ที่ท าให้คราบแร่ธาตุเกาะติดอยู่กับอุปกรณ์ มีขั นตอนดังนี  

2.1 ล้างอุปกรณ์รีดนมด้วยน  าสะอาดทันทีหลังการใช้งานเสร็จ (วิธีเดียวกับข้อ 1.1) 



13 
 

(ร่าง) ข้อก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเครื่องรีดนม    3-09-2562    

 

2.2 ล้างด้วยน  าผสมน  ายาล้างที่มีฤทธิ์เป็นกรด (ความเข้มข้นของ pH 2.5) ตามอัตราส่วน อาจใช้ส าลีชุบ
น  ากรดที่ผสมน  าแล้ว เช็ดบริเวณโลหะทีไ่ม่สะอาดมีคราบเหลืองแข็งเกาะติดอยู่ การล้างด้วยน  ายาที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพื่อเป็น
การท าความสะอาดคราบหินปูนที่ติดกับผิวอุปกรณ์รีดนม 

2.3 ล้างตามขั นตอนที่ 1.2-1.4 เหมือนการล้างเครื่องรีดและอุปกรณ์ประจ าวัน 
หมายเหตุ : ข้อควรระวัง การผสมน  ากับกรด จะต้องเทกรดลงในน  า ห้ามเทน  าใส่กรด เพราะจะเกิดการระเบิดของน  ากรด 

ซึ่งจะท าให้กรดกระเด็นเป็นอันตรายต่อคนล้างได้ 
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ภาคผนวก ข   

เครื่องรีดนมแบบท่อล าเลียงนม (PIPELINE MILKING SYSTEM) 

1. คู่มือการดูแลรักษา 

ตาราง ข1  ตัวอย่างคู่มือการดูแลรักษา อุปกรณ์ระบบ PIPELINE มีรายละเอียดการท าความสะอาด การ  

               เปลี่ยนอะไหล่ อายุการใช้งานของอะไหล่แต่ละตัว และมีโปรแกรมในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รีดนม 
รายการ ความถี่ในการดูแลรักษา 

1.ปั้มสุญญากาศ   
   แบบน  ามัน - ล้างท าความสะอาดถัง

ส ารองสุญญากาศ (ถังลม) 
-อย่างน้อยเดือนละ1ครั ง 

 - ตรวจวัดประสิทธิภาพ -อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

2. Regulator  - ล้างท าความสะอาด -อย่างน้อยเดือนละ1ครั ง 

(ตัวควบคุมสุญญากาศ)                  - ตรวจวัดประสิทธิภาพ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

3.มาตรตรวจสุญญากาศ(เกจ์วัดลม)                 ตรวจวัดประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
4. ยางไลน์เนอร์                           -  ต้องเปลี่ยนเมื่อครบตาม

จ านวนครั งที่ระบุของผู้ผลิต 
 

- ต้องเปลี่ยนเมื่อครบตาม
จ านวนครั ง หรืออายุการใช้งาน
ที่ระบุของผู้ผลิต (เช่น 2,000-
2,500 ครั ง) หรือเปลี่ยนทันที
ก่อนใช้งาน เมื่อเกิดการช ารุด 

5. สายนม                                  ต้องเปลี่ยน ทุก 1-2 ปี ทุก 1-2 ปี 
6. สายลม                                  ต้องเปลี่ยน ทุก 1-2 ปี ทุก 1-2 ปี 
7.อุปกรณ์ ยาง ที่สัมผัสนม               ต้องเปลี่ยน ทุก 1-2 ปี ทุก 1-2 ปี 
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2. ขนาดของป้ัมสุญญากาศ 

           ตาราง ข 2  ขนาดของปั้มสุญญากาศ  

       ที่มา : อ้างอิงจาก ISO 5707:2007 

      

 

 

 

 

  Pipe line (L/M) 

A.Total Unit  
(จ านวนหัวรีด) 

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 

B. Air Consumption  
(40l per cluster) (ความต้อง 
การแรงลมต่อชุดหัวรดี) 

80 120 160 200 240 320 400 480 560 640 800 

C. Effective Reserve 
(n =2-10  = 200+30n,  
n>10= 500+10(n-10)) 
(แรงลมส ารองที่ต้องการ) 

260 290 320 350 380 440 500 520 540 560 600 

D. Milking System 
Leakage (=10+2n)  
(ปริมาณลมทีร่ั่วจากระบบ) 

14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 50 

E. Regulation Loss  
= (0.1/0.9)C  แรงสญุญากาศ 
ที่สูญเสียไปท่ีจุดควบคมุลม 

29 32 36 39 42 49 56 58 60 62 67 

F. Air Line Leakage = 5/95 
(B+C+D+E)  แรงสุญญากาศ
ที่สูญเสียไปท่ีจุดท่อลม 

20 24 28 32 36 44 52 57 63 69 80 

Total  Consumption 
ความต้องการแรงสุญญากาศ
ทั งหมด 

403 482 562 641 720 879 1038 1149 1261 1373 1597 
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3.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อลมหลัก  (Main airline) 

       ตาราง ข 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อลมหลัก  (Main airline) 

              

 

    ที่มา : อ้างอิงจาก ISO 5707:2007 

      

  ภาพ ข1 ท่อลมหลัก  (Main airline) 
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 4.ขนาดท่อลม ควบคุมจังหวะ (Pulsator airline) 

   ตาราง ข 4 ขนาดท่อลม ควบคุมจังหวะ (Pulsator airline) 

    

    

   ที่มา : อ้างอิงจาก ISO 5707:2007 

 

          ภาพ ข 2 ท่อลม ควบคุมจังหวะ (Pulsator airline) 
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      5. การทดสอบการควบคุมระดับสุญญากาศ แบบจ าลองเมื่อชุดหัวรีดหลุด (Fall off test) 

      ภาพ ข.3 การทดสอบการควบคุมระดับสุญญากาศ แบบจ าลองเม่ือชุดหัวรีดหลุด (Fall off test) 

 
 

       

   

                  

        Vacuum drop = ค่าเฉลี่ยสุญญากาศในเฟส 1 - ค่าเฉลี่ยสุญญากาศในเฟส 3    

  Undershoot  = ค่าเฉลี่ยสุญญากาศในเฟส 3 - ระดับสุญญากาศต่ าสุดในเฟส 2           

Overshoot  = ระดับสุญญากาศสูงสุดในเฟส 4 - ค่าเฉลี่ยสุญญากาศในเฟส 4  

 

     6. แบบการเดินท่อลมสุญญากาศ ส าหรับเครื่องรีดแบบท่อล าเลียงนม  

            ภาพ ข.4  แบบการเดินท่อลมสุญญากาศ ส าหรับเครื่องรีดแบบท่อล าเลียงนม        

 

            

    
 

 

            

X  Vm 

 

Delivery 
line 

 

Vr 

  X 

Vp 
   X 

เฟส 1          
ค่าเฉลี่ยสุญญากาศ
เมื่อไม่มีหัวรีดเปิด

ปกติ 

เฟส 2        
เมื่อมีการเปิด   

ของหัวรีด 

เฟส 3          
ค่าเฉลี่ยสุญญากาศ

เมื่อมีหัวรีดเปิด 

เฟส 4        
เมื่อมีการปิด   
ของหัวรีด 

Vacuum gauge 

Sanitary 
trap 

Receiver 

Releaser  
milk  pump 

 
 

Long milk 
tube 

Long pulse 
tube 

Pulsator 

Milkline 

Pulsator air line 
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    7. ขั นตอนการล้างท าความสะอาดแบบไม่ถอดชิ นส่วน (Cleaning in place: CIP) ในระบบ PIPE LINE    

1. ช าระล้างคราบน  านมตกค้างในท่อ ( Pre-Rinse) 
ใช้น  าอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 35-60 องศาเซลเซียล ดูดน  าเข้าไปในระบบ แล้วท าการระบายน  าทิ ง จนกว่า

น  าที่ระบายทิ งจะใส ไม่ควรวนน  ากลับมาใช้ใหม่ 
2. การล้างท าความสะอาดด้วยสารเคมี 

2.1 สารละลายด่าง ( Alkaline) ใช้น  าร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 70 – 85 องศาเซลเซียลผสมสารละลายที่
มีฤทธิเป็นด่าง ในความเข้มข้นที่เหมาะสมตามความกระด้างของน  า โดยดูดสารละลายเข้าไปในระบบและวนอยู่ใน
ระบบ ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที แล้วระบายน  าออก  ค่า pH ที่ควรใช้ คือ 11.5-12.5  อุณหภูมิน  าที่ออกจาก
ระบบต้องไม่ต่ ากว่า 40 องศาเซลเซียส 

2.2 สารละลายกรด (Acid) ใช้น  าที่อุณภูมิห้องผสมสารละลายที่มีฤทธิเป็นกรด ในความเข้มข้นที่เหมาะสม
ตามความกระด้างของน  า โดยดูดสารละลายเข้าไปในระบบและวนอยู่ในระบบใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที แล้ว
ระบายน  าออก ค่า pH ที่ควรใช้ คือ 2.5-3.5   

หมายเหตุ การล้างด้วยสารละลายด่างหรือกรดขึ นอยู่กับโปรแกรมการล้างตามคู่มือแนะน าหรือการใช้กรด
ล้างบ่อย ขึ นกับความกระด้างของน  าที่ใช้ 
3.ล้างด้วยน  าสะอาด 

ใช้น  าสะอาดที่มีอุณหภูมิประมาณ 35-60 องศาเซลเซียล ดูดน  าเข้าไปในระบบ แล้วท าการระบายน  าทิ ง 
จนกว่าน  าที่ระบายทิ งจะหมดกลิ่นสารเคมี หากน  าที่ใช้ไม่สะอาด ควรใส่คลอรีนเพ่ือฆ่าเชื อโรค แล้วระบายน  าออก 
4. ระบายน  าในระบบ 

ให้ท าการระบายน  าที่ค้างอยู่ในระบบ น  าค้างสายยาง หรือข้องอ ออกให้หมด แล้วท าการปิดให้มิดชิด  ก่อน
ท าการรีดในครั งต่อไป 
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