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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผู้สูงอายุในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้กวน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนผลไม้แปรรูปที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและเพื่อประเมินประสิทธิผล
การท างานของระบบในพื้นที่ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้กวน ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จากผล
การศึกษาวิจัยพบว่า เครื่องกวนผลไม้แปรรูปช่วยทุ่นแรงควนคอยกวน และลดเวลาในการท างานได้ 20.72 นาที ท า
ให้สามารถลดปริมาณแก็สที่ใช้เท่ากับ 0.5 กิโลกรัม ส่งผลประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 13.22 บาทต่อครั้ง นอกจากน้ีเครื่อง
กวนที่พัฒนาขึ้นยังสามารถลดคนงานได้อีกหนึ่งคน เนื่องจากเป็นเครื่องจักรไม่ต้องใช้แรงงานคอยสลับการกวน ซึ่ง
งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้งานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีระสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: เครื่องกวนผลไม้ / ประหยัดพลังงาน / ผู้สูงอาย ุ
 

Abstract 
  The developments of fruit processing stirrer suitable machine for the elderly in Ban Pa 
Xuan fruit conserve community enterprise.  The objective to design and develop a processed fruit 
stirrer suitable for the elderly and tested to evaluate the performance of this system in Ban Pa 
Xuan fruit conserve community enterprise, Moo 6, Wang Hin sub- district, Muang Tak district, Tak 
province. The results of the research study it was found that this system of the stirrer worked fine 
supported elderly and reduce working time by 20. 72 minutes.  It was reduce the amount of gas 
used equal to 0. 5 kg, resulting in cost savings of 13. 22 baht per time.  In addition, the stirrer 
developed was able to reduce one worker.  Since it is a machine, there is no need for labor to 
switch between stirring.  Therefore, this research was suitable and can be applied efficiently to 
community enterprise groups. 
Keywords: fruit Stirrer Machine / energy saving / elderly  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของวิจัย 

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจ
ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของตนเองและมีหน่วยงาน
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ราชการเข้ามาส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกร ท าให้เกษตรกรได้เห็นความส าคัญของการแปรรูปผลติผล
ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายและส่งออกเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น มะพร้าวแก้ว กล้วย
กวน กระท้อนและฝรั่งกวน เป็นต้น ซึ่งการกวนเป็นวิธีการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่งที่เกษตรกรได้น ามาใช้ในการ
ถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น ในพื้นที่จังหวัดตาก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น การท าไร ท านา ท าสวน เป็นต้น การท าสวนผลไม้เป็นอีกอย่างที่ประชนชนท าการเพราะปลูกเป็น
อาชีพหลัก เนื่องจากอยู่ในท่ีลุ่ม มีแม่น้ าปิงไหลผ่าน ท าให้เหมาะแก่การท าสวนผลไม้ ในช่วงที่ผลผลิตตกต่ า ชาวบ้าน
ได้น าผลไม่มากวนและน าไปขาย ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้พอสมควร ดังนั้นในพื้นที่นี้จึงมีเกษตรนิยมน า
ผลไม้มาแปรรูปและน าไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งในการกวนผลไม้ต้องอาศัยแรงงานและคนท่ีมีแรง ซึ่งอยู่ในวัยฉกรรจ์
แต่เกษตรในพื้นโดยส่วนใหญ่ที่ท าอาชีพจะเป็นสูงอายุ เนื่องจากคนวัยท างานไปท างานอยู่นอกพื้นที่ จึ งท าใหญ่คน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีนักวิจัยได้พัฒนาเครื่องกวนส าหรับผลไม้ต่างๆ เช่น เครื่องกวนขนมเปียกปูนส าหรับใช้ใน
ชุมชน (กมลรัตน์ ดีสภา และคณะ,2561  เครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ (กฤษณะ จันทสิทธ์ิ, 
คมสัน มุ่ยสี และศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, 2561)  เครื่องกวนสับปะรดแบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (บุญธรรม โสใจ
วงค์ และคณะ, 2556) เครื่องกวนไส้ขนมกะหรี่ปั๊บ (รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ และ อธิกา จันทนปุ่ม, 2563) และเครื่องกวน
มะม่วงสุกชนิดให้ความร้อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (สุนทร สุทธิบาก, สันติ ป้อมสุวรรณ และ สันติ โคตรหลักเพชร, 
2562) ซึ่งเครื่องกวนเหล่านี้สามารถน าไปช่วยทุ่นแรงให้แก่เกษตรกรและลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน โดยเครื่อง
พัฒนาขึ้นจะเหมาะสมส าหรับชุมชนแต่ละพื้นท่ีและเหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้นเครื่องกวนผลไม่จึงมีประโยชน์ต่อ
ชุมชนเป็นอย่างมาก 

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลและได้สัมภาษณ์กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้กวน อยู่
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 6 ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ซึ่งท าการแปรรูปผลไม้กวนเพื่อจ าหน่าย เช่น 
มะพร้าวแก้วกวน กล้วยกวน กระท้อนกวนและฝรั่งกวน เป็นต้น โดยการท าขนมกวนแต่ละครั้งจะใช้เวลากวน
ประมาณ 2-4 ช่ัวโมงขึ้นอยู่กับชนิดขนมที่กวน จากผลการสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
ส่งผลให้ไม่สามารถผลไมไ้ด้ในเวลานาน และใช้เวลาในการกวนผลไม้แต่ละครั้งใช้เวลานานส่งผลห้ใช้แก็สในปริมาณที่
มากขึ้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุเพื่อ
อ านวยความสะดวกและทุนแรงให้กับผู้สูงอายุ ลดระยะเวลาในการกวนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้
กวน 

 
วัตถุประสงค์ของวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนผลไม้แปรรูปท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกวนผลไม้แปรรูป 
3. เพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องกวนผลไม้แปรรูป  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องกวนผลไม้แปรรูปที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ป้าซ้วนผลไม้กวนแปรรูป มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้กวน อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ 6 ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก   
การออกแบบและการพัฒนาเคร่ืองกวนผลไม้แปรรูปที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วน
ผลไม้กวนแปรรูป 
 1. โครงสร้างเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผูสู้งอาย ุ
 

เร่ิมตน้ 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

      ออกแบบและพฒันาเคร่ืองกวนผลไม ้

ทดลองการท างานของ 
เคร่ืองกวนผลไม ้

ทดลองและเก็บขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปและท าเล่มรายงาน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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(ก) กรณีเครื่องก าลังกวน                       (ข) กรณียกตัวกวนขึ้น 
ภาพที่ 2 โครงสร้างเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

 
จากภาพท่ี 2 โครงสรา้งเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีขนาดฐานกว้างเท่ากับ 100 

เซนติเมตร และความยาวเท่ากับ 100 เซนติเมตร ความสูงเท่ากับ 60 เซนติเมตร ส่วนฐานตัวกวนเท่ากับ 65 
เซนติเมตร และความยาวของตัวกวนเท่ากับ 60 เซนติเมตร โดยส่วนของตัวกวนจะมีมอเตอร์ในการหมนุแกนเพื่อให้
ตัวกวนท างานดังภาพท่ี 2 (ก) และเมื่อกวนผลไม้แปรรูปเสร็จ เครื่องกวนนี้สามารถยกข้ึนได้เพื่อใหส้ามารถน ากระทะ
เท หรือ สามารถตักผลไม้กวนท่ีกวนเสร็จได้ง่ายขึ้นดังภาพท่ี 2 (ข) 
 2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผู้สูงอาย ุ
 

            
(ก) เชื่อมโครงสร้างเครื่องกวน                                    (ข) เชื่อมฐานวางกะทะ 

            
 (ค) ประกอบกระทะเข้ากับเครื่อง                         (ง) เครื่องกวนแปรรูปเหมาะสมกับผู้สูงวัย 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผู้สงูอายุ 
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จากภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการสรา้งเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยเริ่มต้นสร้างด้วย
การท าฐานของเครื่องกวน ดังภาพที่ 3(ก) ล าดับถัดมาเป็นการเช่ือมฐานเพื่อวางกระทะ แสดงดังภาพที่ 3(ข)  
หลังจากนั้นน ากระทะมาวางและปรับให้เหมาะสมกับขนาดของกระทะแสดงดังภาพท่ี 3(ค) และขั้นตอนสุดท้ายคือ
การท าฐานตัวกวนและติดตั้งมอเตอร์และระบบควบคมุ และใส่ตัวกวนซึ่งเชื่อมต่อกับมอเตอร์ แสดงดังภาพที่ 3(ค) 
หลังจากนั้นท าการปรับให้เครื่องกวนสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลังจากนั้นน าเครื่องกวนผลไม้ไป
ทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องกวนผลไม้แปรรูปต่อไป 

    
ผลทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองกวนผลไม้แปรรูป 
 หลังจากสร้างเครื่องกวนเสร็จ คณะผู้วิจัยได้น าเครื่องกวนท่ี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้กวน อยู่
บ้านเลขท่ี 62 หมู่ 6 ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกวน ในการ
ทดลองนี้ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบโดยมีล าดับขั้นในการกวนดังต่อไปนี้ 
 

           
           (ก) การใส่วัตถุดิบในการทดลอง                           (ข)  ทดลองการกวนมะพรา้ว 

                       
                  (ค) การกวนมะพร้าวจนเสร็จ                            (ง)  การยกชุดกะทะกวนออก 

ภาพที่ 4 การทดลองการกวนด้วยเครื่องกวนผลไม ้
1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในหัวข้อน้ีจะท าการเก็บข้อมูลในการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องกวนผลไม้แปร
รูปและท าการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการกวนด้วยคนและใช้ดครื่องกวนท่ีพัฒนาขึ้นแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ท าการเก็บข้อมูลโดยตารางการเปรียบเทียบโดยการบันทึกแบบสังเกตการณ์กวนมะพร้าวจนเสร็จ 
 

เวลา 
การกวนแบบเก่า การกวนโดยใช้เคร่ืองกวน 

พฤติกรรมของผู้กวน 
 

ลักษณะของขนม
ขณะกวน                                       

พฤติกรรม
ของผู้กวน 

ลักษณะของขนมขณะกวน                                       

09.00-09.20 น. เริ่มตึงๆ แขนในการกวน น้ ามะพร้าวเริ่มออก  น้ ามะพร้าวเริ่มออกส่วนผสม
เริ่มๆเข้า 
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ตารางที่ 1 ท าการเก็บข้อมูลโดยตารางการเปรียบเทียบโดยการบันทึกแบบสังเกตการณ์กวนมะพร้าวจนเสร็จ (ต่อ) 
 

เวลา 
การกวนแบบเก่า การกวนโดยใช้เคร่ืองกวน 

พฤติกรรมของผู้กวน 
 

ลักษณะของขนม
ขณะกวน                                       

พฤติกรรม
ของผู้กวน 

ลักษณะของขนมขณะกวน                                       

09.20-09.40 น. เริ่มปวดแขน ส่วนผสมเริ่มเข้ากัน  ส่วนผสมเข้าท่ี 
09.40-10.00 น. 

 
ต้องเริ่มผลัดกันสองคน
ช่วยกันกวนหรือผลดักัน
กวน 

ส่วนผสมเข้าท่ี  มะพร้าวกวนนั้นเริ่มเหนยีวๆ 

10.00-10.20 น. ผลัดกันสองคนก็เริม่ตึงๆ 
แขนทั้งสองคน 

มะพร้าวกวนนั้นเริ่ม
เหนียวๆ 

 มะพร้าวกวนนั้นเริ่มเบาไฟได้
แล้วเพราะสีเริ่มเปลี่ยนหรือใกล้
ได้ที่แล้ว 

10.20-10.40 น. เริ่มเบาไฟ เพราะเริ่ม
หมดแรงในการกวน 

มะพร้าวกวนนั้นเริ่ม
สีเปลีย่น 

 ให้ปิดไฟ เพราะมะพร้าวนั้นได้ที่
แล้ว 

10.40-11.00 น. 
 

ยังผลัดกันค่อยๆกวน มะพร้าวกวนนั้นสี
เปลี่ยนสุกและตัก
ออก  

 ปิดเครื่องกวนแล้วสามารถตัก
ออก แล้วน าของที่จะกวนรอบ
สองใส่ไดเ้ลย 

 
จากตารางที่ 1 จากการสังเกตการณ์กวนแบบเก่าในเวลา 120 นาที และเก็บข้อมูลทุกๆ 20 นาที เริ่มเก็บ

ข้อมูล เวลา 09:00-11:00 พบว่า ผู้กวนเริ่มมีอาการตึงๆ และเริ่มปวดแขน เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 40 นาที 
หลังจากนั้นจะต้องมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนมาช่วยสลับการกวน เพื่อลดแรงและการปวดแขนในขณะกวนผลไม้และทั้งสอง
คนจะเริ่มปวดแขนเมื่อเวลาผ่านไป 1 ช่ังโมง 30 นาที จึงต้องสลับและผลัดกันกวนอีกประมาณ 30 นาที ผลไม้ที่กวน
ก็สุกสามารถเอาลงจากกระทะได้     ในท านองเดียวกันเมื่อน าเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผู้สูงอายุมาท า
การการทดลองกวน จากการสังเกตุเครื่องสมารถท างานได้ดีและสารถกวนผลไม้จนเสร็จกระบวนการใช้ระยะเวลา 
98.28 นาที หลังจากนั้นสามารถน าผลไม้กวนออกจากเตาได้ 
ตารางที่ 2 การเกบ็ข้อมูลเชิงพลังงานในการกวนผลไม้แตล่ะครั้ง 
 

คร้ัง การกวนแบบเก่า(ใช้คน) การกวนแบบใหม่(ใช้เคร่ือง) 

แก๊ส
ก่อน
กวน 
(kg) 

แก๊ส
หลัง
กวน 
(kg) 

ค่าแก๊ส
(kg) 

ค่าแก๊ส
(บาท) 

เวลาในการ
กวน(นาที) 

แก๊ส
ก่อน
กวน 
(kg) 

แก๊ส  
หลัง
กวน 
(kg) 

ค่าแก๊ส
(kg) 

ค่าแก๊ส
(บาท) 

เวลาใน
การกวน
(นาที) 

1 15 12.5 2.5 65 120 13.75 11.7 2.05 52 100 
2 12.5 10.0 2.5 65 120 11.7 9.8 1.9 49 96 
3 10 8.75 2.25 58.5 115 9.8 7.8 2 52 98 

4 8.75 6.0 2.75 71.5 124 7.8 6 1.8 47 94 
5 6 3.5 2.5 65 119 6 4 2 52 98 
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ตารางที่ 2 การเกบ็ข้อมูลเชิงพลังงานในการกวนผลไม้แตล่ะครั้ง (ตอ่) 
 

คร้ัง การกวนแบบเก่า(ใช้คน) การกวนแบบใหม่(ใช้เคร่ือง) 

แก๊ส
ก่อน
กวน 
(kg) 

แก๊ส
หลัง
กวน 
(kg) 

ค่าแก๊ส
(kg) 

ค่าแก๊ส
(บาท) 

เวลาในการ
กวน(นาที) 

แก๊ส
ก่อน
กวน 
(kg) 

แก๊ส  
หลัง
กวน 
(kg) 

ค่าแก๊ส
(kg) 

ค่าแก๊ส
(บาท) 

เวลาใน
การกวน
(นาที) 

6 3.5 1.25 2.25 58.5 114 4 1.9 2.1 55 102 

7 15 12.5 2.5 65 121 1.9 0 1.9 49 100 

ค่าเฉลี่ย   2.46 64.07 119   1.96 50.85 98.28 

  
จากตารางที่ 2 เป็นการเก็บเชิงพลังงานในการกวนผลไม่แต่ละครั้งในการใช้แก็สและระยะเวลาในการกวน

ผลไม้ในแต่ละครั้ง ซึ่งได้ท าการทดลอง จ านวน 7 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยของแก๊สเท่ากับ 2.46 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลา 
119 นาที จะมีค่าแก๊สเท่ากับ 64.07 บาท และจากการเก็บข้อมูลแบบใหม่โดยการใช้เครื่องกวนพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
แก๊สเท่ากับ 1.96 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลา 98.28 นาที จะมีค่าแก๊สเท่ากับ 50.85 บาท จากผลการทดลองพบว่าการ
กวนแบบใหม่โดยใช้เครื่องกวนจะประหยัดค่าแก๊สเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม เป็นเงินเท่ากับ 13.22 บาทต่อครั้ง และ
สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ย 20.72 นาทีต่อครั้ง ดังนั้น เครื่องผลไม้แปรรูปที่พัฒนาขึ้นจะสามรถลดค่าใช้จ่ายและลด
เวลาในการท างานส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ในการวิจัยนี้เป็นออกแบบและสร้างเครื่องกวนผลไม้แปรรูปเหมาะสมกับผู้สูงอายุส าหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้กวน อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ 6 ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยเครื่องกวนผลไม้
แปรรูปออกแบบให้เหมาะสมกับผู้สูงอายดุ้วยการใช้งานท่ีง่าย ช่วยทุนแรงในการกวน และสามารถท างานใช้คนเพียง
คนเดียวได้ และสามารถลดได้โดยเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อครั้ง คิดเป็นเงินเท่ากับ 13.22 บาท และสามารถลด
ระยะเวลาเฉลี่ย 20.72 นาทีต่อครั้ง นอกจากนี้ยังลดแรงงานคนได้อีกหนึ่งคน ดังนั้น เครื่องผลไม้แปรรูปท่ีพัฒนาขึ้น
จะสามรถลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการท างานเหมาะส าหรับผู้สูงอายุและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
เครื่องกวนผลไม้แปรรูปที่พัฒนาขึน้ส าหรับกับผู้สูงอายเุป็นเครื่องกวนผลไม้แปรรุปทีใ่ช้งานง่ายไม่

ซับซ้อน สามารถใช้งานได้ง่ายสามารน าไปประยุกต์ใช้กับผลไม้ชนิดอืน่ได ้
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

เครื่องกวนผลไม้แปรรูปที่พัฒนาขึน้ส าหรับผู้สูงอายเุป็นระบบที่มีเหมาะส าหรับใช้งานส าหรับ
ครัวเรือน หรือพ้ืนท่ีขนาดไม่ใหญน่ัก ถ้าต้องการน าไปใช้กับการกวนปริมาณมาก ต้องขยายขนาดโครงสร้างให้ใหญ่
ขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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