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ค ำน ำ 

คู่มือองค์ความรู้ “เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือก” 
เล่มนี้ จัดท าภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้
ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม – การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อชุมชนสังคม จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภายใต้การด าเนินโครงการ เรื่อง “การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เครื่องท าความสะอาดเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือก 
เพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืน”  โดยเป็นการขยาย
ผลเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้มีการใช้งาน
ผ่านกลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเกิดการ
น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการท า
ข้าวอินทรีย์มากข้ึนและทราบกันดีว่าจะมีสิ่งเจือปนจ าพวกวัชพืชมากกว่า
ปกติ รวมถึงเกษตรกรหันมาท าเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
ซื้อเมล็ดพันธ์ุ เพื่อให้การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือกใช้เองในชุมชนมี
คุณภาพสูง การท าความสะอาดและคัดแยกสิ่งเจือปนจ าพวก ฟางข้าว 
ดอกหญ้า ข้าวลีบ เมล็ดพันธ์ุปน เป็นต้น ก่อนน าไปปลูกในแปลงนาจึงมี
ความจ าเป็น 
 คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ รายละเอียดของเครื่องท าความ
สะอาดเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือก ส่วนประกอบ ข้ันตอนการท างาน ระบบ
ป้องกันกล่องควบคุมการท างานทางไฟฟ้า ข้อสังเกตและแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน ข้อควรระวังในการใช้งาน และค าเตือน ผู้จัดท าหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแหล่งความรู้ของงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้สนใจทั่วไป สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการ
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สร้างมูลค่าข้าวไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สมเป็นเกษตรกร 
4.0 ที่ต้องการหลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกร
ผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่  
 
      คณะผู้จัดท า 
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เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาวเปลือก 
ในรูปที่ 1 แสดงเครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาวเปลือกที่มี

อัตราการทํางาน 400 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ประกอบดวย (1)ถังบรรจุ
ขาวเปลือก (2)กระพอลําเลียงขาวกอนทําความสะอาด (3) ตูลมคัดแยก 
(เปาสิ่งเจือปนนํ้าหนักเบากวาขาวเต็มเมล็ด) (4) ตะแกรงโยกสําหรับคัด
ขาวเปลือกจากกสิ่งเจือปนขนาดใหญและเมล็ดวัชพืช (5)กระพอลําเลียง
ขาวเปลือกสะอาด (6)ตะแกรงกลมแยกขาวเมล็ดปนหรือเมล็ดสั้น ใช
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรท หน่ึงเฟส (ไฟบาน) ขับ
อุปกรณหมายเลข (2) (3) (4) (5) และ (6) กําลังไฟฟารวม 6.5 แรงมา 
บริโภคกระแสรวมขณะทํางาน 15 แอมแปร ซึ่งควบคุมการทํางานผาน
กลองควบคุมทางไฟฟา โดยแตละสวนมีลักษณะจําเพาะดังน้ี   

 
1 ถังบรรจุขาวเปลือก 2 กระพอลําเลียงขาวกอนคัด 3 ตูลมคัดแยก 
4 ตะแกรงโยก 5 กระพอลําเลียงขาวสะอาด 6 ตะแกรงกลม 

 

รูปท่ี 1 เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาวเปลือก 

2 

1 

5 

6 

4 

3 



2 
 

สวนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของเคร่ืองทําความสะอาดขาวเปลอืก 

 
1.1 ถังบรรจุขาวเปลือก  
 ถังปอนขาวเปลือกดังแสดงในรูปที่ 2 ทําจากเหล็กกลา รูปทรงพิ
ระมิดฐานสี่เหลี่ยมหงายข้ึนโดยผนังของถังปอนมีมุมเอียงเพือ่ใหขาวเปลอืก
ที่บรรจุอยูภายในถังไหลเขาสูกระพอลําเลียงขาวเปลือก(2) ไดโดยอาศัย
แรงโนมถวง ลักษณะจําเพาะดังน้ี  

1.ขนาดของถังปอนปริมาตรบรรจุ 250 ลิตร หรือบรรจุขาวได
ครั้งละ 100 กิโลกรัม  

            2. รูปที่ 2 แสดงสวนกนถังมีลิ้นกั้นชองทางออกขาวเปลือก 
(1.1) ไปยัง  (1.1) ไปยังกระพอลําเลยีงหมายเลข 2 ซึ่งควบคุมการเปด-ปด 

               ดวยคันโยก (1.2) ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

  
 

รูปท่ี 2 ลักษณะของถังบรรจุขาวเปลือก 

1.1 
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รูปท่ี 3 การปรับขนาดชองทางออกขาวเปลือกดวยคันโยก 
 

1.2 กระพอลําเลียงขาวเปลือก 
 กระพอลําเลียงชาวเปลือกสําหรับเครือ่งทาํความสะอาด
เมล็ดพันธุขาวเปลือกน้ีมีจํานวนสองตน (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) 
ไดแก ตนที่หน่ึงหมายเลข (2) และหมายเลข (5) โดยหมายเลข 
2 ทําหนาที่ลําเลียงขาวเปลอืกที่ไหลออกจากชองทางออกของถัง
บรรจุขาวเปลือกไปสูตูลมคัดแยกหมายเลข (3) และกระพอ
ลําเลียงหมายเลข (5) ทําหนาที่ลําเลียงขาวเปลือกสะอาดเขาสู
ตะแกรงกลมสําหรับคัดเมล็ดพันธุปนและเมล็ดขาวเปลือกที่มี
ความยาวเมล็ดนอยกวา 9 มิลลิเมตร (ดูเพิ่มเติมในรูปที่ 4 ) 
 

1.2 
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รูปท่ี 4 กระพอลําเลียงขาวเปลือกกอนคัดแยก  
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1.3 ตูลมคัดแยก 
 ตูลมคัดแยกดังรูปที่ 5 (ตรงกับหมายเลข 3 ในรูปที่ 1) มีหนาที่ใน
การเปาคัดแยกสิ่งเจือปนที่มีนํ้าหนักเบากวาขาวเต็มเมล็ด เชน เมล็ดขาว
ลีบ วัชพืช ฟาง ใบขาว ใบไม เปนตน ตูลมสามารถปรับความแรงของลม
เปาไดโดยการควบคุมความเร็วรอบของเพลามอเตอรไฟฟา (3.1) ผาน
อุปกรณที่เรียกวาอินเวอรเตอรที่ติดต้ังอยูในกลองควบคุมทางไฟฟา รูปที่ 
6  (จะอธิบายในหัวขอ 7)  เมื่อขาวเปลือกกอนคัดแยกตกลงสูชองทางเขา
ของตูลม (3.2) จะมีแผนเอียงรองรับขาวเพื่อใหเกิดกระจายตัวเปนช้ันบาง 
จากน้ันขาวเปลือกจะไหลตกลงสูดานลางที่มีการติดต้ังผัดลมดูดสิ่งเจือปน
ที่มีนํ้าหนักเบาออกจากขาวเต็มเมล็ด โดยในชวงน้ีจะมีแผนเอียงติดต้ัง
สลับกับทั้งหมด 4 ช้ัน ที่เรียกวา ใบซิกแซก (3.3) เพื่อทําใหขาวแผ
กระจายเปนช้ันบางและถูกลมดูดสิ่งเจือปนออกไดงาย 
 

 
 

รูปท่ี 5 ตูลมเปาคัดแยกขาวเปลือก 

3.2 

3.3 

3.1 
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1.4 ตะแกรงโยก 
 ตะแกรงโยกดังรูปที่ 6 (ตรงกับหมายเลข 4 ในรูปที่ 1) มีหนาที่ใน
การรอนคัดแยกขาวเปลือกเต็มเมล็ดออกจากเศษสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ
กวา และสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กกวา โดยตะแกรงมีลักษณะเปนแผนฐาน
เรียบจํานวน 3 ช้ัน และถาดเรียบอีก 1 ช้ัน โดยช้ันแรกเปนตะแกรงรูยาว
หรือรูสลอท (slot) ขนาด 3.5 x 20 มม. ช้ันที่สองและช้ันที่สามเปน
ตะแกรงรูกลมเบอร 12 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5.2 มม. และเบอร 8.5 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.3 มม. ตามลําดับ โดยตะแกรงแตละช้ันทํา
หนาที่คัดแยกวัสดุที่มีขนาดเล็กกวารูตะแกรงใหรวงผานไปดานลาง  
 หลักการทํางาน เมื่อขาวเปลือกตกลงจากตูลมคัดแยกสูตะแกรง
ช้ันบน ตะแกรงโยกจะรอนแยกใหเมล็ดขาวเปลือกและวัสดุที่มีขนาดเล็ก
กวารูตะแกรงช้ันบนรอดผานรูตะแกรง ซึ่งวัสดุที่คางบนช้ันน้ีจะเปนเศษ
วัสดุที่มีความยาวเชนฟางทอน กิ่งไมขนาดใหญ จากน้ันเมื่อวัสดุรวงหลน
ถึงตะแกรงช้ันที่สองจะคัดแยกเอาเศษสิ่งเจือปนรูปทรงกลมหรือสั้นที่
ขนาดใหญกวาเมล็ดขาวเปลือกออกไป เมื่อเมล็ดขาวเปลือกและวัสดุที่มี
ขนาดเล็กกวารูตะแกรงช้ันที่สองตกลงสูตะแกรงช้ันที่สาม จะเปนการรอน
แยกออกเมล็ดขาวเปลือกสะอาดใหเคลื่อนที่ออกไปทางชองทางออกที่ 
4.1 และ 4.2 (โดยชองทางออก 4.1 เมื่อตองการนําเขาไปคัดแยกพันธุปน
หรือขาวเมล็ดสั้นออก สวน 4.2 เมื่อตองการคัดแยกเฉพาะสิ่งเจือปน
ประเภทฟาง ใบขาว วัชพืช เมล็ดหญา) สวนเศษสิ่งเจือปนขนาดเล็กกวารู
ตะแกรงช้ันที่สามน้ีน้ีจะตกลงสูถาดทึบรองรับแลวเคลื่อนที่ออกไปยังชอง
ทางออก 4.3 ซึ่งเศษสิ่งเจือปนขนาดใหญที่คางอยูบนตะแกรงช้ันที่หน่ึง
และสองก็จะเคลื่อนที่ออกที่ชองทางออกหมายเลข 4.4 ตามแสดงในรูปที่ 6 
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รูปท่ี 6 ตะแกรงโยกคัดแยกขาวเปลือก 
 

1.5 ตะแกรงกลม 
 ตะแกรงกลมดังรูปที่ 7 (ตรงกับหมายเลข 6 ในรูปที่ 1) มีหนาที่
ในการดักคัดแยกขาวเปลือกพันธุปนหรือขาวเปลือกเมล็ดสั้นที่มีความยาว
ตํ่ากวา 9 มม. ออกจากขาวสะอาดที่ผานการคัดแยกจากตะแกรงโยก  

4.4 

4.3 

4.1 

4.2 
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โดยตะแกรงมีลักษณะเปนถังทรงกระบอกกลม พื้นผิวตลอดแนวรัศมี
ตะแกรงมีการปมข้ึนรูปเปนหลุมกลมเสนผานศูนยกลาง 9 มม. และ
แกนกลางตะแกรงกลมติดต้ังถาดรองรับลักษณะเปนรางรูปตัวยูไวสําหรับ
รองรับเมล็ดขาวที่ตองการคัดแยกออก ในรางตัวยูมีเกลียวลําเลียงสําหรับ
สงขาวเมล็ดสั้นออกที่ชองทางออก 6.2 (รูปที่ 7)  
  หลักการทํางาน การหมุนของตะแกรงจะพาให เมล็ดขาว
เคลื่อนที่กลิ้งอยูบนผวิถัง ขาวเปลือกเมล็ดยาวและเมลด็สัน้จะถูกแยกออก
จากกัน โดยขาวเมล็ดสั้นจะตกลงหลุมแลวถูกยกข้ึนตามแนวรัศมี เมื่อขาว
ถูกยกข้ึนไปจนถึงระดับที่หลุมดักเริ่มทํามุมเทวัสดุจะเปนผลใหเมล็ดขาวที่
อยูในหลุมตกลงสูรางรองรบัทีภ่ายในติดต้ังเกลยีวลําเลยีงวัสดุไหลออกไปสู
ชองทางออกขาวปน(ชองทางออก 6.2 ดังรูปที่ 7) ในขณะที่ขาวเมล็ดยาว
จะถูกลําเลียงบนพื้นผิวลาดเอียงของตะแกรงกลมจนถึงทางออกของขาว
เมล็ดดี (ชองทางออก 6.1 ดังรูปที่ 7) 
 การปรับต้ังคุณภาพในการคัดแยกเมล็ดพันธุปน ปรับแตงโดย
หมุนกานบังคับถาดรองรบั 6.3 (รูปที่ 7) ใหมีมุมลาดเอียงเพื่อรบัขาวเมลด็
สั้นที่ตกออกจากหลุม กลาวคือ ย่ิงขาวเมล็ดสั้นจะอยูในหลุมและถูกยกสูง
กวาขาวเมล็ดที่ยาวกวา การปรับถาดรับดวยการดึงคันโยกไปดานขวา ดัง
รูปที่ 8 จะชวยใหถาดมีมุมรับนอยซึ่งจะทําใหไดเมล็ดขาวสั้นเปนหลัก แต
ขาวปนที่มีความยาวก่ํากึ่งบางสวนอาจปนไปกับชองทางออกได แต
อยางไรก็ตาม การปรับมุมเอียงของถาดรับขาวเมล็ดสั้นข้ึนอยูกับคา
ยอมรับไดในการคัดแยก เชน หากตองการเมล็ดพันธุขาวเปลือกที่มีขาว
เมล็ดสั้นปนนอยควรรับถาดรองรับโดยโยกคันบังคับมาดานซายซึ่งจะทํา
ใหรับขาวที่ตกออกจากหลุมในชวงแรกซึ่งขาวปนหรือขาวเมล็ดสั้นที่มี
ความใกลเคียงกับขาวเปลือกจะตกลงถาดรับ(หมายถึง ชองทางออกของ
ขาวปนจะมีเมล็ดพันธุขาวเปลือกปนออกมามากข้ึน) 
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รูปท่ี 7 ตะแกรงกลมคัดแยกขาวพันธุปน  

6.1 6.2 

6.3 
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รูปท่ี 8 การดึงคันโยกเพื่อปรับความลาดเอียงถาดรองรับเมล็ดขาวสั้น 
  
 
 
 

6.3 
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สวนท่ี 2 ระบบควบคุมการทํางานเคร่ืองทําความสะอาดขาวเปลือก 

 
2.1 กลองควบคุมการทํางานทางไฟฟา 
 กลองควบคุมการทํางานทางไฟฟา ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
ชุดอุปกรณที่มีมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรตท 1 เฟส (ไฟ
บาน) จํานวน 4 ตัว สําหรับขับกระพอลําเลียงหมายเลข 1 และ 5 ตนละ 1 
แรงมา ขับพัดลมตูลมคัดแยกขนาด 2 แรงมา ขับตะแกรงโยกขนาด 2 
แรงมา และ ขับตะแกรงกลมขนาด 1.5 แรงมา รวมเปน 6.5 แรงมา สั่ง
การทํางานดวยการเปดปดสวิทตโดยตรง มีระบบปองกันการทํางานใน
สภาวะโหลดเกิน แรงดันไฟฟาตก-เกิน ระบบปองกันการลัดวงจร  
 โดยกลองควบคุมแบงเปนสวนหนากลอง และภายในกลองควบคุม 
ช่ือและรายละเอียดของชุดอุปกรณหนากลองควบคุมดังแสดงในตารางที่ 1 
และรูปที่ 9 และในตารางที่ 2 และรูปที่ 10 แสดงช่ือและรายละเอียดของ
อุปกรณที่อยูภายในกลองควบคุม 
 สําหรับการควบคุมการทํางานของพัดลม ที่ไดออกแบบใหสามารถ
ปรับความเร็วลมไดดวยการปรับความเร็วการหมุนของเพลามอเตอรไฟฟา
ผานอินเวอรเตอร (ดูเพิ่มเติมใหหัวขอการปรับคาอินเวอรเตอร ตารางที่ 3 
ภาพที่ 11) 
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ตารางท่ี 1 ช่ือปุมและรายละเอียดบนหนากลองควบคุมการทํางานทาง
ไฟฟา 

 
หมายเลข ช่ือ/รายละเอียด 

1 หนาปทมแสดงแรงดันไฟฟา 
2 หลอดไฟแสดงสถานะไฟฟาพรอมทํางาน 
3 สวิตซเลือกคาสําหรับเปด-ปดพัดลม 
4 4.1 ปุมกดสีเขียว เพ่ือเปดการทํางานตะแกรงโยก 

4.2 ปุมกดสีแดง เพ่ือปดการทํางานตะแกรงโยก 
5 5.1 ปุมกดสีเขียว เพ่ือเปดการทํางานตะแกรงกลม 

5.2 ปุมกดสแีดง เพ่ือปดการทํางานตะแกรงกลม 
6 หลอดไฟแสดงสถานะการทํางานตะแกรงโยก โดย 

6.1 สีเขียว แสดง ตะแกรงโยกทํางาน 
6.2 สสีม แสดง ตะแกรงโยกไมทํางาน/โอเวอรโหลด 

7 หลอดไฟแสดงสถานะการทํางานตะแกรงกลม โดย 
7.1 สีเขียว แสดง ตะแกรงกลมทํางาน 
7.2 สสีม แสดง ตะแกรงกลมไมทํางาน/โอเวอรโหลด 

8 ปุมกดฉุกเฉิน 
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รูปท่ี 9  ปุมกด สวิตซ และหนาปทมควบคุมการทํางานและไฟสถานะ

บนหนากลองควบคุมการทํางาน 

 5.1  5.2  4.2  4.1 

  

 1 

  

 3 

  

  

 2 

 8 

 7.1 

 7.2  6.2 

 6.1 
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ตารางท่ี 2 ช่ืออุปกรณและรายละเอียดในกลองควบคุมการทํางานไฟฟา 
 
 

หมายเลข ช่ือ/รายละเอียด 
1 เบรกเกอรหลัก (Main breaker) 
2 ฟวส 
3 อุปกรณปองกันไฟฟาตก/ไฟฟาเกิน 
4 อินเวอรสเตอรปรับความเร็วลมตูคัดแยก 
5 เมกเนติกส (Magnetic) ปองกันภาระเกินมอเตอรไฟฟาของ  

5.1 กระพอลําเลียงหมายเลข 2 (ลําเลียงขาวกอนคัดแยก) 
5.2 พัดลมของตูลมคัดแยก 
5.3 ตะแกรงโยก 
5.4 กระพอลําเลียงหมายเลข 5 (ลําเลียงขาวสะอาด) 
5.5 ตะแกรงกลม 
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รูปท่ี 10 อุปกรณทางไฟฟาภายในกลองควบคุมการทํางาน 

 3  1 

 5.1 
  

 5.4 

 5.2 
 5.5 

 5.3 

 2  4 



16 
 

2.2 ระบบปองกันกลองควบคุมการทํางานทางไฟฟา 
 ระบบปองกันกลองควบคุมการทํางานทางไฟฟา ใหดูรูปที่ 10 
ประกอบ โดย 

1. ระบบปองกนักระแสไฟฟาเกินในระบบควบคุมหนากลองควบคุม 
ดวยฟวส (หมายเลข 2) เปนระบบปองกันกระแสไฟเกินในระบบ
ควบคุมไมใหเกิดความเสียหายเน่ืองจากไฟฟาลัดวงจร 

2. ระบบปองกันแรงดันไฟฟาตก – เกิน ดวยเฟสโปรเทคช่ัน 
(หมายเลข 3)  เมื่อระบบไฟฟาที่จายใหกับกลองควบคุมมีคา
มากกวา 220 โวลท หรือตํ่ากวา 220 โวลท ระบบปองกันไฟตก - 
ไฟเกินจะตัดการทํางานทันทีเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
ตอมอเตอรไฟฟา ซึ่งระบบปองกันไฟตก - ไฟเกิน ไดต้ังคาความ
ตางศักยไฟฟาใหมีคาสูงกวาและตํ่ากวาไดไมเกิน 20 เปอรเซนต
ของคาความตางศักยไฟฟามาตรฐาน 176-264 โวลท 

3. ระบบปองกันโอเวอรโหลด ดวยเมกเนติกส (หมายเลข 5.1-5.5)  
เปนระบบปองกันความเสียหายอันจะเกิดข้ึนกับมอเตอรตนกําลัง
ขับอุปกรณทํางาน โดยการปองกันจะเกิดข้ึนอัตโนมัติดวยการ
ปรับคาที่โอเวอรโหลด (overload) เมื่อระบบมีภาระการทํางาน
เกิน 125 เปอรเซนต  
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2.3 การควบคุมการทํางานอินเวอรเตอร 
1. ใหบิดสวิทตหมายเลข 3 ในรูปที่ 9 ไปในตําแหนงเปด ซึ่งจะทําให

พัดลมทํางานที่ระดับความเร็วคาเดิมที่ต้ังไว 
2. หากตองการปรับเปลี่ยนคาความเร็วรอบของเพลาพัดลม (ซึ่งจะ

สงผลตอความเร็วลม) ใหทําการหมุนปุมหมายเลข 8 รูปที่ 11 ไป
ดานขวา โดยใหดูคาแสดงสถานะความถ่ีของไฟฟาที่หนาจอแสดง
คาระหวาง 0-50 เฮิรตซ ซึ่งคาแนะนําในการทํางานอยูในชวง 35-
40 เฮิรตซ ทั้งน้ีการปรับต้ังคาใหข้ึนอยูกับปริมาณการปนเปอน
และปริมาณการปอนขาว 

3. หากตองการต้ังคาการทํางาน ปอนคาการทํางานใหม ใหกดปุม
หมายเลข 2 จากน้ันใหดูรหัสการต้ังคาการทํางานที่ตองการ เมื่อ
ตองการปรับเปลี่ยนคาการทํางานใหกดหมายเลข 5 หรือ 6 เมื่อ
พบคาที่ตองการใหกดปุมหมายเลข 7 เพื่อยืนยันการปอนคา 

4. ในกรณีที่ปรับเปลี่ยนโหมดการทํางานเปนแบบมือ ใหทําตาม
ข้ันตอนในขอ 3 แลวจะสามารถควบคุมการทํางานของพัดลมใหมี
ทิศทางการหมุนเดินหนาหรือถอยหลังได โดยใหกดปุมหมายเลข 3  
(ทิศทางพัดลมหมุนตามคาการทํางานของเพลามอเตอรไฟฟา) 
หากกดหมายเลข 9 จะทําใหทิศทางเพลาของมอเตอรไฟฟาหมุน
กลับทิศ)  
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รูปท่ี 11 อุปกรณปรบัความเร็วรอบพัดลม (อินเวอรเตอร) 

 8 

 2 

 3 

 9 

 10 
 4 

 1 

 6  5 

 7 
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ตาราง 3 รายการช่ือและรายละเอียดปุมกดอินเวอรเตอรสําหรบัปรับ

ความเร็วรอบพัดลม 

หมายเลข ช่ือ/รายละเอียด 
1 หนาจอแสดงสถานะ ความถี่กระแสไฟฟา ในชวง 0-50 

เฮิรตซ  
2 ปุมเมนู/ออกจากเมนู สําหรับหนาตางการตัง้คาใชงาน 
3 ปุมสําหรับการควบคุมมอเตอรตามทิศท่ีตั้งไวหรือขางหนา 
4 ปุมชิป/มอนิเตอร สําหรับการปรับเปลี่ยนโหมดการใชงาน 
5 ปุมกดใชสําหรับตัง้คาใชงานใหเพ่ิมขึ้น 
6 ปุมกดใชสําหรับตัง้คาใชงานใหลดลง 
7 ปุมเอ็นเตอร ใชสําหรับการเลือก/ตัง้คาใชงานฟงกชัน 
8 ปุมหมุนปรับเพ่ิม/ลดความเร็วรอบ/ความถี่ในการทํางาน 
9 ปุมสําหรับการควบคุมมอเตอรถอยกลับหลงั(กลับทิศ) 
10 ปุมหยดุ/รีเซ็ท การตัง้คาใชงาน 
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สวนท่ี 3 การทํางานของเคร่ืองทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาวเปลือก 

 

3.1 ข้ันตอนการทํางาน 
ข้ันตอนการทํางานของครื่งทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว ให

ผูปฏิบัติงานดําเนินงานตามข้ันตอนตอไปน้ี 
1. เปดเครื่องทําความสะอาด 

อุปกรณที่มีมอเตอรตนกําลังขับเคลื่อนทาํงาน ใหสํารวจความ
พรอมในการทํางานของเครื่องโดยละเอียด ไดแก 

1.1 ชองทางเขาและทางออกขาวเปลือก สิ่งเจือปน ตองไมมีการ
อุดตัน เน่ืองจากสิ่งเจือปนตกคาง หรือหนู นก เขาทํารังอยู
อาศัย  

1.2 ตําแหนงหรือระดับการต้ังคาการทํางานของเครื่องที่
เหมาะสม ไดแก มุมเอียงใบโปรยขาวของตูลม มุมเอียงราง
รับขาวปนในตะแกรงกลม เปนตน 

1.3 ตรงชองทางออกวัสดุจะตองมีภาชนะรองรับใหครบทุกชอง 
1.4 ชองทางออกของวัสดุของตูคัดแยกตองเปด และควรมีหองดัก

เพื่อรบัสิง่เจือปนนํ้าหนักเบาไมใหฟุงกระจาย 
2. ปอนขาวเปลือกที่ตองการคัดแยกในถังบรรจุขาวเปลือกจนเต็มถัง  
3. เปดลิ้นกั้นชองทางออกขาวเปลือก (1.1) ดวยคันโยก (1.2)  

ขาวเปลือกจะไหลเขาสูชองทางเขากระพอหมายเลข (2) รอ
จนกระทั่งขาวเปลือกตกลงสูตูลมคัดแยก 

4. สังเกตการกระจายของขาวเปลือกที่ตกลงมาจากชองทางออกของ
ตูลมใหมีความสม่ําเสมอ ไมหนาหรือไมบางจนเกินไป โดยการ
สังเกตวาขาวหนาคือ ขาวจะมีปริมาณมากออกจากตูลมซึ่งขาว
สวนน้ีจะถูกคัดแยกดวยตะแกรงโยกตอไปหากมีปริมาณที่มาก
หรือหนาจนเกินไป ขาวจะลนและไหลออกไปกับชองทางออก
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สิ่งเจือปนขนาดใหญของตะแกรงโยก แตหากขาวบางจะมีผลทํา
ใหปริมาณการทํางานไดตํ่า วิธีการปรับแกใหยอนกลับไปที่ขอ 3 
ควบคุมชองเปด-ปดใหมอีกครั้ง  

5. เมื่อขาวผานตะแกรงโยก จะไดขาวเปลือกสะอาดไหลออกจาก
ชองทางออก (4.1) เพื่อเขาสูกระพอลําเลียงหมายเลข (5) (หาก
ตองการทําการแยกขาวเมล็ดสั้นออก ดูขอ 6 ตอ) และหากไม
ตองการคัดใหปดชองทางออกขาวหมายเลข (4.1) แลวเปด
ชองทางออกขาวเปลือกหมายเลข (4.2) โดยในชองทางออก
หมายเลข (4.3) เปนชองทางออกเมล็ดวัชพืชขนาดเล็ก ขาวเมล็ด
เล็ก ขาวแตกหัก(จากการเก็บเกี่ยว) เศษสิ่งเจือปนขนาดเล็ก และ
ชองทางออกหมายเลข (4.4) เปนชองทางออกเศษสิ่งเจือปน
ขนาดใหญกวาเมล็ดขาวเปลือกจําพวกฟางทอน กิ่งไม กอนหิน 
กอนดิน เปนตน  

6. ขาวเปลือกสะอาดจากชองทางออกหมายเลข 4.1 จะไหลเขาสู
ทางเขากระพอลําเลียงหมายเลข 5 ซึ่งจะลําเลียงขาวเปลือกเขาสู
สวนทายของตะแกรงกลม(หรือตะแกรงหลุม) ขนาดรูกลม 9 
มิลลิเมตร ไวสําหรับคัดแยกเมล็ดขาวพันธุปน หรือเมล็ดขาวที่มี
ความยาวเมล็ดสั้นกวา 9 มิลลิเมตร ใหตกหลนอยูในหลุมหรือรู
ตะแกรง การหมุนของตะแกรงจะพาใหเมล็ดถูกยกข้ึนจากกลุม
ขาวที่มีเมล็ดยาวปกติ เมื่อขาวถูกยกข้ึนไปจนถึงระดับที่หลุมตัก
เริ่มทํามุมเทวัสดุจะเปนผลใหเมล็ดขาวที่อยูในหลุมตกลงสูราง
รองรับรูปตัวยูที่ภายในติดต้ังเกลียวลําเลียงใหวัสดุไหลออกไปสู
ชองทางออกขาวปน(ชองทางออก 6.2) ในขณะที่ขาวเมล็ดยาวจะ
ถูกลําเลียงบนพื้นผิวตะแกรงกลม(ที่ ติดต้ังใหลาดเอียงมีมุม
เพียงพอใหเกิดการไหล)จนถึงทางออกของขาวเมล็ดดี (ชอง
ทางออก 6.1) 
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7. ระหวางการทํางานใหตรวจสอบ/เติมขาวที่ถังปอนเมล็ด และ
ตรวจสอบการลนของขาวจากภาชนะรองรับ ซึ่งอาจทําใหอุดตัน
ทอทางออกได 

8. เมื่อตองการเปลี่ยนพันธุขาวเขาทําความสะอาด และเพื่อปองกัน
การปนของขาวที่ตกคางในชุดอุปกรณของเครื่องทําความสะอาด
เมล็ดพันธุขาวเปลือกกอนหนา ใหทําการเปดชองดานลางของตน
กระพอลําเลียง ดังรูปที่ 12 แสดงตําแหนงมือจับเพื่อดึงลิน้เปดปด
ชองสําหรับลวงขาวตกคางออก อาจใชการปดกวาด หรือแนะนํา
ใหใชเครื่องดูดฝุนจะชวยดูดขาวออกจนหมด 

 

               

รูปท่ี 12 ชองเปดเพื่อลวงขาวตกคางออก  

มือจับดึงลิน้ 
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3.2 ขอสังเกตและแนะนําในการปฏบิตัิงาน 
1. กอนการเปดการทํางานของเครื่อง ใหตรวจสอบชองทางออก

ทุกชองอยูในสภาวะปกติ ไมอุดตันเน่ืองจากเศษวัสดุ หรือ
สัตวเขาทํารัง อยูอาศัย 

2. ที่ตําแหนงชองทางออกของวสัดุใหนําภาชนะรองรับทุกครั้ง
กอนเริ่มทํางาน 

3. สังเกตความตอเน่ืองของการไหลของขาวระหวางอุปกรณซึ่ง
อาจจะทําใหมีผลตอการทําความสะอาดและคัดแยก เชน 
อาจเปดชองปอนของถังบรรจุเมลด็มากเกินไป หรืออาจต้ังคา
ความเร็วลมตํ่าหรือแรงจนเกินไป เปนตน 

4. หากสังเกตเห็นวาวัสดุที่ออกจากตูลมไมกระจายเต็มตามแนว
ชองทางออก อาจเกิดจากมีเศษวัสดุกีดขวางอยูที่ชองปอน
ของตูลม หรือขวางในใบซิกแซกของตูลม ใหทําการนําวัสดุที่
กีดขวางหรือตันออก ที่พบไดบอยคือ ขาวเปลือกที่มีการปน
ของฟางทอนยาวมากเปนพิเศษ 

5. หากสังเกตเห็นมีขาวเปลือกดีลนออกจากชองทางออก
หมายเลข 4.4 แสดงใหเห็นวา 

a. มีการเปดลิ้นกั้นของถังบรรจุเพื่อปลอยขาวกอนทํา
ความสะอาดปริมาณมากจนเกินไป ใหทําการลด
ปริมาณการปอนขาว 

b. ความเร็วลมของตูลมคัดแยกอาจตํ่าเกินไป ใหปรับ
ความเร็วรอบพัดลมดวยอินเวอรเตอร 

6. หากสังเกตเห็นวาที่ทอทางออกวัสดุของตูลมเปามีเมล็ดขาวดี
ปนออกไปใหทําการปรับลดความเร็วของพัดลมของตูลมดวย
อินเวอรเตอร 
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7. หมั่นตรวจสอบภาชนะรองรับขาวเปลือกดีที่ชองทางออก
หมายเลข (6.1) ซึ่งหากเต็มอาจจะทําไหเกิดการอุดตันขาว
ลนออกจากปลายตะแกรงกลมได 

8. หากไมตองการคัดแยกเมล็ดขาวพันธุปน ไมจําเปนตองเปด
อุปกรณทํางานไดแก กระพอลําเลียงหมายเลข (5) และ
ตะแกรงกลมหมายเลข (6) ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงานไฟฟา 
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3.3 การดูแลและบํารุงรักษา 
1. ระบบสงกําลังของมอเตอรไฟฟา ชุดอุปกรณทั้งหมดสงกําลัง

โดยใชสายพานลิ่ม ดังน้ันใหตรวจสอบความตึงของสายพาน
สงกําลังใหอยูในสภาพปกติพรอมใชงาน 

2. กระพอลําเลียง ใหมีการตรวจสอบความตึงของสายพานกระ
พอ และแนวสายพานใหไดศูนย รวมถึงหากตองเปลี่ยนขาว
พันธุอื่นเขาทําความสะอาดจําเปนตอง ลวงขาวออกจากฐาน
กระพอจนหมด ที่เรียกวาการลางกระพอ 

3. ตรวจสอบสารหลอลื่น(จารบี) ของตลับลูกปนรองรับเพลาใน
ตําแหนงตางๆ โดยควรทําการอัดจารบีกอนถึงฤดูกาล 

4. หลังจากหยุดการทํางานใหทําความสะอาดเครื่องทําความ
สะอาดเมล็ดพันธุขาวเปลือก อยาใหมีขาวเปลือกติดคางใน
อุปกรณ ซึ่งอาจเปนแหลงอาหารใหกับสัตว เชน นก หนู ได 

5. ในการทํางาน รูของตะแกรงโยก มักจะมีการอุดตัน ใหทําการ
เคาะ แยงรู เพื่อใหเปดรูตะแกรง 

6. หลักจากสิ้นสุดการทํางานใหทําการปรับคันโยกของรางตัวยู
ในตะแกรงกลม ใหอยูในตํ่าแหนงซายสุด ซึ่งจะทําใหรางตัวยู
น้ีอยูในตําแหนงไมสามารถรองรับขาวได (ขาวจะไหลออกจน
หมด รวมถึงไมเปนที่อยูอาศัยของสัตว นก หนู)  
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ขอควรระวังในการใชงาน 

 
1. การเปดปุมสตารททํางานของชุดอุปกรณ ใหกด

ปุมทีละปุมรอใหมอเตอรไฟฟาทํางานขับอุปกรณ
เปนปกติ แลวทิ้งระยะประมาณ 20 วินาที จึงกด
ปุมขับการทํางานอุปกรณถัดไป เพราะหากกด
ปุมสตารทการทํางานพรอมกันอาจสงผลให
สายไฟมีความรอนได 

2. หากมีความจําเปนปนปายชุดอุปกรณของเครื่อง
ทําความสะอาดเพื่อปรับแตงอุปกรณทํางาน ตอง
ทําการหยุดการทํางานของเครื่อง และหากเปน
อุปกรณที่หมุนไดเชน ตะแกรงกลม ตองทําการ
รัดหรือยึดตัวถังใหแนนหนากอนทําการปนปาย 

3. ระบบไฟฟาของเครื่องทําความสะอาดมีความ
ตางศักยไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิตซ 1 เฟส
เทานั้น 
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คําเตือน 
 

1. หามดัดแปลงอุปกรณ สวนประกอบ สายไฟฟา 
ภายในกลองควบคุม กอนได รับคําแนะนําหรือ
อนุญาตจากผูผลิต 

2. ระบบไฟฟาของเคร่ืองทําความสะอาดนี้มีความตาง
ศักยไฟฟา 220 โวลท ซึ่งทําใหมีอันตรายถึงแกชีวิต
ได 

3. ใหมีการตรวจสภาพสายดิน ขอตอไฟฟา ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

4. ใหมีการตรวจสอบสายไฟฟาอยูในสภาพไมขาดหรือ
เกิดความเสียหายท่ีจะสงผลตอการเกิดไฟฟาดูด  
ไฟฟาชอตได 

5. กรณีท่ีช้ินสวนหมุน หามย่ืนอวัยวะเขาไปสัมผัส
เด็ดขาด 

6. หามไมใหเด็กเล็กเขาใกลเคร่ืองทําความสะอาด 
ตูควบคุมทางไฟฟา ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิต
ได 

7. หากเกิดปญหาการติดขัดหรือเกิดการอุดตันของวัสดุ
ในขณะการทํางาน ใหหยุดการทํางานของเคร่ือง
กอนทําการตรวจสอบและแกไข 
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