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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้ างเครื่ องฟั กไข่ต้นทุนตํ่าสําหรับนําไปปรับใช้ ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ ด และไข่
นกกระทาในชุมชนบ้ านหินโค้ ว ตําบลตากตก อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยตู้ฟักไข่จะต้ องมีการควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื ้นให้ เหมาะสมกับชนิดของไข่ที่ฟัก ซึง่ ในการออกแบบตู้ฟักไข่จะให้ ความร้ อนด้ วยหลอดไฟขนาด 60 วัตต์ จํานวน
2 หลอด ทําการควบคุมอุณหภูมิ และความชื ้นด้ วย DHT22 โดยใส่ถาดนํ ้าเพื่อสร้ างความชื ้นที่ชนั ้ ล่างสุดของตู้ฟัก และ
ควบคุ ม ความชื น้ ด้ ว ยพัด ลมระบายอากาศด้ ว ยไมโครคอลโทรเลอร์ ตู้ ฟั ก ไข่ ที่ ทํ า การออกแบบมี ข นาด 50x60x75
เซนติเมตร สามารถวางถาดไข่ได้ 3 ชัน้ โดยแต่ละชันสามารถบรรจุ
้
ไข่ได้ 50 ฟอง รวม 150 ฟอง ผลจากการทดสอบ ฟั ก
ไข่ไก่ จํานวน 30 ฟอง พบว่า สามารถฟั กไข่ออกเป็ นลูกเจี๊ยบ ได้ 24 ตัว คิดเป็ น 80 เปอร์ เซ็นต์ ตู้ฟักไข่สามารถควบคุม
อุณหภูมิภายในตู้ฟัก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 36-38 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์อยู่ที่ประมาณ 58-60 เปอร์ เซ็นต์
คําสําคัญ: ตู้ฟักไข่ ชุมชน ต้ นทุนตํ่า ไข่ไก่

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 17 Number 2 July-December 2020

30

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

Abstract
This research aimed to design and construct a low cost incubator to apply for chicken, duck and
quail egg incubations in Hinkow village community, Taktok sub district, Muang district, Tak province.
Temperature and humidity are important factor for egg hatching, it is necessary to control both of them and
humidity in incubator for hatching each type of eggs. Two 60 Watts incandescent lamp bulbs were used as
heater in this incubator. Temperature and humidity were controlled by DHT22. A water tray was placed at the
bottom of the incubator to increase air humidity. A ventilation fan controlled by micro controller was used to
release air for decreasing air humidity. The incubator was designed with the size of 60 cm x 50 cm x 75 cm.
It was able to hatch 3 trays of eggs. Each tray contained 50 eggs. So, it was able to hatch total 150 eggs for
each time. From the result of testing with 30 eggs, it was able to hatch 24 chicks or 80% of eggs. It was able
to control incubator temperature in a range of 36-38 °C and relative humidity in a range of 58-60%.
Keywords: Incubator, Community, Low cost, Chicken egg

บทนํา

อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี
2561-2563 มีแนวโน้ มเติบโตตามความต้ องการบริโภค
ที่ เพิ่ ม ขึน้ ตามตลาดส่ งออกที่ ค าดว่าจะเติ บ โตเร่ งขึ น้
อานิสงส์จาก 1) ประเทศคู่ค้ าทยอยยกเลิกมาตรการ
ระงับ นํ าเข้ า ไก่ แ ช่ แข็ งจากไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 2) การ
ขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้นในภูมิภาคเอเชียและ
ตะวัน ออกกลาง และ 3) พบการแพร่ ระบาดของโรค
ไข้ ห วัด นกในหลายประเทศจึ งเป็ น โอกาสของไทยใน
การส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปเพิ่มขึ ้น [1] การเลี ้ยงไก่
เป็ นอาชีพที่คนไทยนิยมมากพอสมควรแต่ในการลงทุน
เลี ย้ งไก่ ต้ องใช้ งบประมาณค่ อ นข้ างสู ง สํ า หรั บ ค่ า
อุป กรณ์ ต่ า ง ๆ และการดู แ ลรั ก ษาการเลี ย้ งไก่ แ บบ
ปล่อยให้ มีการฟั กไข่ตามธรรมชาตินนั ้ มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตเป็ นอย่างมาก เช่น แม่ไก่ไข่ออกมาแล้ วไม่ยอม
ฟั กไข่เอง หรื อปั ญหาการไข่ไม่พร้ อมกัน แย่งกันกก ไข่

ซ้ อนรังกัน ไก่มีการจิกไข่ทําให้ ไข่ตายหรื อเจริ ญเติบโต
ได้ ไม่ ส มบู ร ณ์ เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ คื อ
สภาพแวดล้ อมภูมิอากาศและความชื ้นไม่เหมาะสมต่อ
การเจริ ญเติบโตของไข่ ทําให้ ผลผลิตที่ได้ ออกมาน้ อย
จึงเป็ นผลทําให้ ในปั จจุบันมีนักวิจัยหลายท่านทําการ
คิดค้ นการฟั กไข่โดยไม่ต้องอาศัยแม่ไก่ [2] โดยอาศัย
เทคโนโลยีการฟั กไข่โดยใช้ ต้ ฟู ั กไข่แทน ยกตัวอย่างเช่น
อัส ม๊ ะ ลื อ มาสื อ นิ ลตี ฟ า สมานพิ ทัก ษ์ และซุ ล กิ พ ลี
กาซอ [3] ได้ ทํ า การศึ ก ษาและออกแบบตู้ ค วบคุ ม
อุณ หภูมิการฟั กไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ โดยตู้ที่ทํา
การออกแบบมีขนาด 53 x 63 x 83 เซนติเมตร ความ
หนา 10 มิลลิเมตร หุ้มด้ วยฉนวน (โฟม) กันความร้ อน
ภายในระหว่างไม้ อัดสองแผ่น แล้ วทําการติดตั ้งเครื่ อง
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละเครื่ อ งกลับ ไข่ อัต โนมัติ ทํ า การ
เจาะรูด้านบนซ้ าย ล่างขวา และติดพัดลมเพื่อระบาย
อากาศ ให้ ความร้ อนภายในตู้โดยการติดตัง้ หลอดไฟ
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และให้ ความชื ้นภายในตู้ โดยการติดตั ้งเครื่ องทําหมอก
ควัน จากการทดสอบตู้ควบคุมอุณ หภูมิในการฟั กไข่
แบบกลับ ไข่ไก่อัต โนมัติ โดยทํ า การวัด อุณ หภู มิ ทุก ๆ
5 ชั่วโมง พบว่า อุณ หภูมิ ภ ายในตู้ฟั ก ไข่ แ บบกลับ ไข่
อั ต โนมั ติ มี อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมเฉลี่ ย อยู่ ที่ 37.5°C
อุณ หภู มิ แ วดล้ อ ม มี ค่ า ใกล้ เคี ย งกั น ทุ ก ช่ ว งเวลาใน
ระหว่ า ง 30 ถึ ง 31.7°C และความชื น้ สั ม พั ท ธ์ มี ค่ า
ใกล้ เคี ย งกั น ทุ ก ช่ ว งเวลาในระหว่ า ง 50.8-53.2%
แสงธิ ฌ า แสงดาวเรื อ ง และคณะ [4] ได้ ทํ า การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตไก่พื ้นเมือง โดยการใช้ ต้ ฟู ั กเทียบ
กับการให้ แม่ไก่ฟักไข่ และผลของการเลี ้ยงโดยขังไก่ไว้
ในคอกให้ ได้ รับ อาหารไก่ไข่สําเร็ จรู ปเปรี ย บเทียบกับ
การปล่อยให้ ไก่หาอาหารเองตามธรรมชาติ เสริ มด้ วย
รํ าและปลายข้ าว โดยทําการศึกษาในฟาร์ มเกษตรกร
จํานวน 14 ราย ซึง่ มี 2 ราย ใช้ ต้ ฟู ั กไฟฟ้า ในขณะที่ราย
อื่ น ปล่ อ ยให้ แ ม่ ไก่ ฟั ก ไข่ เองตามธรรมชาติ จากการ
รวบรวมข้ อมูล 1 ปี พบว่าการฟั กด้ วยตู้ฟักมีลูกไก่เกิด
เฉลี่ย 6.3 ตัว/ชุดหรื อเท่ากับมีอตั ราการฟั กออกเป็ นตัว
56.2 เปอร์ เซ็นต์ ของไข่ฟักทัง้ หมด โดยเป็ นไข่ไม่มีเชือ้
และเชือ้ ตายรวมกับไข่ตายโคมเท่ากับ 9.9 และ 34.1
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้ แม่ไก่
ฟั ก พบว่าในการใช้ ต้ ูฟักใช้ เวลาในแต่ละรอบการผลิต
ลดลง 20 วัน (24 vs. 44 วัน ) ด้ ว ยเหตุนี ใ้ น 1 ปี โดย
เฉลี่ยแม่ไก่แต่ละตัวจะสามารถผลิตลูกได้ เพิ่มขึน้ จาก
8.4 เป็ น 15.0 ชุด คิดเป็ นจํานวนลูกไก่ที่เพิ่มขึ ้นปี ละ 31
ตัว/แม่ หรื อเท่ากับเพิ่มขึ ้น 48 เปอร์ เซ็นต์ ดังนันจึ
้ งควร
ส่งเสริ ม ให้ มี การใช้ ต้ ูฟั กอย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ น้
สํ า หรั บ การให้ อ าหารไก่ ไข่ มี ผ ลทํ า ให้ จํ า นวนไข่ แ ละ
ลูกไก่ที่เกิดต่อชุดมากกว่า (11.5 vs.10.6 ฟอง/ชุด และ
6.4 vs.5.7 ตัว/ชุด) รวมทัง้ ยังใช้ เวลาระหว่างรอบการ
ให้ ไข่ (ช่วงจับแม่ไก่จุ่มนํา้ ผสมพันธุ์ จนถึงวางไข่รอบ

ใหม่) น้ อยกว่าการปล่อยให้ หาอาหารเองตามธรรมชาติ
ซึ่งเสริ มเฉพาะปลายข้ าวและรํ าอย่างมีนัยสําคัญ (7.2
vs. 8.3 วัน เมื่อนับจากหยุดจุ่มนํา้ หรื อ 12.9 vs. 13.7
วันเมื่อนับจากลูกไก่เกิด ตามลําดับ) ผลผลิตลูกไก่ที่ได้
ต่อปี จึงเพิ่มขึน้ จาก 85.5 เป็ น 96.0 ตัวต่อแม่ โดยการ
สูญ เสียนํา้ หนักตัวของแม่ไก่ในระหว่างการให้ ไข่และ
นํ า้ หนั ก ไข่ ส่ ว นใหญ่ ข องทั ง้ 2 กลุ่ ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น
อย่างไรก็ตามพบว่า การเลี ้ยงด้ วยอาหารไก่ไข่ ทําให้
ต้ นทุนการผลิตลูกไก่เฉลี่ยเมื่อคํานวณเฉพาะค่าอาหาร
เพิ่ ม ขึ น้ จาก 0.77 เป็ น 2.78 บาทต่ อ ตัว แสดงว่ าการ
ปล่อยให้ ไก่ค้ ุยเขี่ยอาหารกินเองแล้ วเสริ มด้ วยอาหาร
พื น้ บ้ านเป็ น วิ ธี ที่ ป ระหยั ด ต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ ดี ที่ สุ ด
ทวีศกั ดิ์ เข็มพิลา และพุทธบวร ลาแอ้ น [5] ศึกษาและ
พัฒนาตู้ฟักไข่นกกระทาสําหรับเกษตรกรรายย่อย โดย
ใช้ ตู้ ฟั ก ไข่ ที่ มี รู ป แบบการกระจายลมที่ แ ตกต่ า งกั น
พบว่า รู ปแบบการกระจายลมที่แตกต่างกัน ภายในตู้
ฟั กไข่มีผลทําให้ เปอร์ เซ็นต์การฟั กออกเป็ นตัวของไข่นก
กระทาไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการฟั กไข่นกกระทา
ภายในตู้ฟักไข่ที่มีกระแสลมหมุนวนภายในตู้ มีการฟั ก
ออกเป็ นตัวมากที่สุดเท่ากับ 58.5% และการฟั กไข่นก
กระทาภายในตู้ฟักไข่ที่มีกระแสลมเคลื่อนที่ผ่านไข่ใน
แนวระดับผสมอากาศภายนอก 50% มีการฟั กออกเป็ น
ตั ว น้ อยที่ สุ ด เท่ า กั บ 55.2% อุ ณ หภู มิ แ ละความชื น้
สัม พั ท ธ์ อ ากาศภายในตู้ ฟั ก ไข่ พ บว่ า การฟั ก ไข่ น ก
กระทาในตู้ฟักไข่ที่มีกระแสลมหมุนวนภายในตู้มีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความชื ้นสัมพัทธ์อากาศ
ภายในตู้ฟักไข่น้อยที่สดุ ตลอดช่วงเวลาอายุการฟั ก คือ
อุณหภูมิอยู่ประมาณ 36 -37 °C และความชื ้นสัมพัทธ์
อากาศภายในตู้ ฟั กไข่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ต้ องการคื อ
ประมาณ 70% ในช่วง 16 วันแรกของการฟั ก ส่วนการ
ฟั กไข่นกกระทาในตู้ฟักไข่ที่มีกระแสลมเคลื่อนที่ผ่านไข่
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ในแนวระดั บ ผสมอากาศภายนอก 50% มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ อากาศ
ภายในตู้ฟักไข่มากที่สดุ ตลอดช่วงเวลาอายุการฟั ก คือ
อุณหภูมิอยู่ประมาณ 35-37 °C และความชืน้ สัมพัทธ์
อากาศภายในตู้ฟักไข่อยู่ประมาณ 59-69% ในช่วง 16
วันแรกของการฟั กไข่ อํานวย เลี ้ยวธารากุล และคณะ
[6] ได้ ทําการศึกษาถึงอัตราการผสมติดและอัตราการ
ฟั กออกไข่ไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ที่ฟักโดยใช้ ต้ ูฟักไก่
พื ้นเมืองกรมปศุสตั ว์ ใช้ ไข่ฟักที่ได้ จากการผสมเทียมไก่
จํ า นวน 152,023 ฟองแยกเป็ น ไข่ ไก่ พั น ธุ์ แ ท้ จํ า นวน
41,170 ฟอง และลูก ผสมจํ า นวน 110,853 ฟอง ผล
การศึกษาพบว่าอัตราการผสมติดและอัตราการฟั กออก
จากไข่เข้ าฟั ก ของไก่พนั ธุ์แท้ และลูกผสมไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) แต่อัตราการฟั กออกจากไข่มี เชื อ้
ของไก่พันธุ์แ ท้ ตํ่ ากว่า (P<0.05) ไก่ลูก ผสม โดยมี ค่ า
เท่ากับ 84.79±0.63 และ 87.62±0.49 % ตามลําดับ
การให้ ผ ลผลิ ต ไข่เดื อ นที่ สี่ มี อัต ราการผสมติ ด สูง สุด
เท่ า กั บ 92.31±0.99 % ซึ่ งสูง กว่ า อย่ า งมี นัย สํ า คัญ
(P<0.05) กั บ เดื อ นที่ เ หลื อ ของการให้ ไข่ โ ดยจาก
งานวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นการทําวิจยั ภายในพืน้ ที่
ปฏิบตั ิการซึง่ ยังไม่พบการนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
จริ ง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําผลการวิจัยที่สืบค้ นมา
ประยุกต์ออกแบบและนําเทคโนโลยีที่ได้ ไปขยายผลสู่
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้ องการใช้ เทคโนโลยีต้ ู
ฟั กไข่ โดยเฉพาะชุมชนบ้ านหินโค้ วซึ่งเป็ นชุมชนหนึ่งที่
ประกอบอาชี พ เลี ย้ งสัต ว์ โดยเฉพาะไก่ พื น้ บ้ า น เป็ ด
และ นกกระทา โดยการเลี ้ยงไก่พื ้นบ้ าน เป็ ด จะใช้ การ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติ ส่วนนกกระทาจะใช้ วิธีการ
ซื ้อลูกพันธุ์นกกระทาจากภายนอกชุมชนมาเพาะเลี ้ยง
จนกระทั่งนกกระทาให้ ไข่และหมดอายุการให้ ไข่ ก็จะ
ทําการซื ้อลูกพันธุ์นกกระทามาเพาะเลี ้ยงอีกที หากนําตู้

ฟั กไข่มาใช้ ทดแทนการขยายพันธุ์ด้วยวิธีกรรมชาติ ก็
จะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปั ญ หาดังกล่าว ฯ
ข้ างต้ นได้
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ
และสร้ างตู้ ฟั ก ไข่ ต้ น ทุ น ตํ่ า รวมไปถึ ง การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ก ารฟั ก ไข่ ให้ กั บ คนในชุ ม ชนบ้ า นหิ น โค้ ว
ตํ า บ ล ต า ก ต ก อํ า เภ อ บ้ า น ต า ก ให้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการนํ า ตู้ ฟั ก ไข่ ม าใช้ ข ยายพั น ธุ์ ไ ก่
พื ้นบ้ าน เป็ ด และนกกระทาได้ ด้วยตนเอง อีกทังยั
้ งเป็ น
การสร้ างรายได้ จากการเพาะเลี ้ยงไก่พืน้ บ้ าน และเป็ ด
เพื่ อ จํ าหน่ ายทัง้ ภายใน และภายนอกชุม ชน และยัง
สามารถลดรายจ่ายจากการที่ผ้ ูประกอบการเลี ้ยงนก
กระทาจะต้ องซื ้อพันธุ์นกกระทาจากภายนอกชุมชนได้
อีกทางหนึ่ง

วิธีการวิจัย

1. ทฤษฎีการฟั กไข่ [7] ปั จจัยสําคัญในการ
ฟั กไข่ ประกอบด้ วย
1.1 อุ ณ หภู มิ (Temperature) อุ ณ หภู มิ เป็ น
ปั จจัยสําคัญในการฟั กไข่ อุณหภูมิฟักที่เหมาะสมแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะ 18 วัน แรกจะใช้ อุณ หภูมิ
ประมาณ 37.5-37.8°C และในระยะ 3 วั น หลั ง ใช้
อุณหภูมิประมาณ 37.2-37.5 °C
1.2 ความชื ้น (Humidity) ในระหว่างการเจริญ
ของตั ว อ่ อ นจํ า เป็ นต้ องได้ รั บ ความชื น้ ที่ เหมาะสม
ประกอบไปด้ วย ในช่ ว ง 19 วั น แรกของการฟั ก ไข่
ต้ องการความชืน้ สัมพัทธ์ ประมาณ 60% แต่ในช่วง 3
วัน สุ ด ท้ ายของการฟั ก ไข่ ฟั กจะต้ องการความชื น้
สัมพัทธ์ประมาณ 70- 75% เพื่อให้ ลกู ไก่สามารถเจาะ
เข้ าไปในช่องอากาศได้ สะดวกและช่วยให้ ขนฟูหลังจาก
ฟั กออกแล้ ว
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1.3 อากาศและการถ่ายเทอากาศในตู้ฟัก
(Ventilation) ปริ มาณอากาศและอัต ราการไหลเวีย น
ของอากาศในตู้ฟักที่เหมาะสมนัน้ ในระยะแรกของการ
ฟั กการแลกเปลี่ยนก๊ าซเกิดขึน้ น้ อยแต่การแลกเปลี่ยน
จะมากขึ น้ เมื่ อ ลูก ไก่ มี ก ารเจริ ญ มากขึ น้ โดยไข่ 100
ฟอง ต้ องการออกซิเจนประมาณ 4.5 ลูกบาศก์ฟุต/วัน
และปลดปล่ อ ยก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ อ อกมา
ประมาณ 2.5 ลูก บาศก์ ฟุ ต /วัน ต้ อ งการการระบาย
อากาศเพื่อช่วยรักษาความเข้ มข้ นของก๊ าซออกซิเจนใน
อากาศที่บริสทุ ธิ์มีค่าประมาณ 20% ซึง่ ถ้ าความเข้ มข้ น
ของก๊ าซออกซิเจนลดลงเหลื อ 17% จะมี ผลให้ อัต รา
ก ารฟั ก อ อ ก ลด ลง ส่ วน ค วาม เข้ ม ข้ น ข อ งก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เหมาะสม คื อ 0.4% ถ้ า ความ
เข้ มข้ นเพิ่มขึ ้นถึง 2% จะมีผลทําให้ ตวั อ่อนตายได้ และ
ถ้ าสูงขึ ้นจนถึง 5% ตัวอ่อนภายในไข่จะตายหมด
1.4 การวางไข่ในตู้ฟัก (Egg positioning)
จะต้ องวางเอาด้ านป้านขึ ้น ซึ่งจะให้ ผลดี และจากการ
ทดลองวางไข่ฟักโดยเอาด้ านแหลมขึ ้น จะทําให้ การฟั ก
ออกลดลงประมาณ 10%
1.5 การกลับไข่ฟัก (Egg turning) ตู้ฟักที่
มี อุป กรณ์ สํ า หรั บ กลับ ไข่ อัต โนมัติ ควรกลับ ไข่ ทุ ก ๆ
ชัว่ โมง การกลับไข่เป็ นสิ่งที่จําเป็ นมากสําหรับการฟั กไข่
ในระยะแรก ๆ และจะหยุดกลับไข่ใน 3 วันสุดท้ าย การ
กลับไข่บ่อยครัง้ เกินไป ไม่มีผลทําให้ การฟั กออกสูงขึน้
โดย มุม ของการกลับ ไข่ที่เหมาะสมคือ มุม 45 องศา
จากแนวดิ่งกลับไปมา การใช้ มมุ กลับไข่ในระดับอื่นจะ
มีผลทําให้ ผลการฟั กออก
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในการทดสอบ
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบ และสร้ างตู้ฟักไข่ ขนาด 50 x
60 x 75 เซนติเมตร ดังแสดงใน Figure 1 สามารถวาง
ถาดไข่ ได้ 3 ชัน้ โดยแต่ ล ะชัน้ สามารถบรรจุไข่ได้ 50

ฟอง รวม 150 ฟอง โดยมี ต้ น ทุน ในการสร้ างตู้ฟั ก ไข่
ประมาณ 3,852 บาท ดั ง แสดงใน Table1 มี ก าร
ควบคุมอุณหภูมิ และความชื ้นให้ เหมาะสมกับชนิดของ
ไข่ที่ฟัก ซึ่งในการออกแบบตู้ฟักไข่จะให้ ความร้ อนด้ วย
หลอดไฟขนาด 60 วั ต ต์ จํ า นวน 2 หลอด ทํ า การ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ DHT22 โดยใส่ถาดนํา้ เพื่อ
สร้ างความชื น้ ที่ ชั น้ ล่ า งสุ ด ของตู้ ฟั ก และควบคุ ม
ความ ชื น้ ด้ วยพั ด ลม ระบ ายอากาศ ด้ วยไม โค ร
คอลโทรเลอร์ โดยช่วงเวลาในการทดสอบฟั กไข่ จํานวน
21 วัน หลังจากทําการทดสอบเครื่ องฟั ก ไข่จนกระทั่ง
เชื่อมั่นได้ ว่าเครื่ องฟั กไข่มีประสิทธิภาพที่ดี จึงทําการ
ส่งเสริ มและสนับ สนุน ให้ ค นในชุม ชนบ้ านหิน โค้ ว ได้
นําไปใช้ ในการฟั กไข่ต่อไป โดยอุปกรณ์ ในการทดสอบ
ประกอบไปด้ วย วัสดุและต้ นทุนสําหรับทําตู้ฟักไข่ ดัง
แสดงใน Table 1
Table1. Materials and cost of incubator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Materials
A plate of 15 mm thickness plywood (size)
Two 60 Watts incandescent lamp
Temperature and humidity control unit
Tree chicken egg trays of 30 eggs
Plastic tray
Birth tray
Insulation
A plate of 8 mm thickness acrylic sheet
A bar of aluminum angle (6 m length)
Screws and nuts
Electric wires and electric cable device
Wages
Total

Cost
(baht)
650
60
1,900
27
30
15
125
120
250
175
150
350
3,852
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Data logger
Temperature and Humidity
น�ื ชมา วคมุ คบวคดุ (Data
ช Logger)
และอุณหภูมิ
Data logger

ิ มูภหณุ กอึ ทนั ะบลแดั วง อ� ืร

Fan

อากาศ

ยาจ ะร กมลดั พ

Temp. check point
ิ มูภหณุอดัว ง่น หแาํ ต

หลอดไฟ
Incandescent
รากณ
ามิ รปดั วงอ ่ ื รคเ
า้ ฟ ไ านงงั ลพ้ ใช

Figure1. An Electric Incubator was designed and
construction for hatching chicken eggs.

อุปกรณ์ในการเก็บข้ อมูลประกอบไปด้ วย
1. สายเทอร์ โมคัปเปิ ล ยี่ห้อ OMEGA ชนิด K สําหรับ
ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยมีความแม่นยํา ± 1 °C
2. เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ Lutron TM-1947SD4
ช่องสัญญาณ ความแม่นยํา 0.1 °C
3. เครื่ อ งวั ด ปริ ม าณ การใช้ พลั ง งานไฟฟ้ า แบบ
เต้ าเสียบยี่ห้อ Ziglintช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้ าง: 230V
- 250V
4. เครื่ อ งบัน ทึ ก อุณ หภูมิ และความชืน้ ยี ห้ อ UNI-T
(UT330C IP67) ช่ ว งการวั ด อุ ณ หภู มิ -40 °C –
80°C และ ช่วงการวัดความชื ้น 0 - 100% RH
ไดอะแกรมอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดและเก็บข้ อมูล
การทดสอบตู้ฟักไข่ ดังแสดงใน Figure 2

น้ื ชมาวคดัofววัห
Sensor
ิ มู ภหณุ อะลแ
Temperature and
ยาบะร มลดั พ
Ventilating
อากาศ
fan

Electronic
digital power

Figure 2. Diagram for egg incubator
ขัน้ ตอนการทดสอบ
ผู้วิ จัย ได้ ทํ า การออกแบบและจัด ทํ า ตู้ฟั ก ไข่
ต้ นแบบ เพื่อทําการทดสอบฟั กไข่สายพันธ์ไก่เล็กฮอร์ น
โดยทดสอบฟั ก ไข่ จํ า นวน 21 วัน ทํ า การทดสอบที่
สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนาตาก โดย
ขันตอนในการทดสอบ
้
ประกอบไปด้ วย
1. จดบันทึกจํานวนไข่เข้ าฟั กทัง้ หมด จํานวน
ไข่ มี เชื อ้ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารฟั กไข่ เปอร์ เซ็ น ต์ เ ชื อ้ ตาย
เปอร์ เซ็นต์การตายโคม และจํานวนลูกไก่แรกเกิด
2. รู ปแบบการจัดวางไข่ผ้ วู ิจยั ได้ จัดวางไข่ใน
ถาดไข่ ขนาด 30 ฟอง โดยวางไข่ในถาด ๆ ละ 10 ฟอง
จํานวน 3 ชัน้ ดังแสดงใน Figure 3

Figure 3. Pattern of egg position in hatching tray
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2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการออกแบบและจัด ทํ าตู้ฟั กไข่ ต้น ทุน ตํ่ า
และทําการทดลองฟั กไข่สายพันธ์ ไก่เล็กฮอร์ น จํานวน
30 ฟอง โดยทดสอบ 21 วัน และมีการใช้ พลังงานไฟฟ้า
รวมทัง้ สิ ้น 16.8 kWh ซึ่งผลจากการทดสอบ ประกอบ
ไปด้ วย
1. ผลของอุณ หภูมิภายในและภายนอกตู้ฟั ก
ไข่
จากการทดสอบบันทึกข้ อมูลอุณ หภูมิภายใน
และภายนอกตู้ฟั ก ไข่ โดยทํ า การบัน ทึ ก ข้ อ มูล ตัง้ แต่
8.00 น. ถึ ง 18.00 น. เพื่ อนํ ามาใช้ เป็ น ข้ อ มูล สํ าหรั บ
วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ภ ายในและ
ภายนอกตู้ฟักไข่ ดังแสดงใน Figure 7
The average temperature inside the incubator

Temperature (oC)

3. ติ ด ตั ง้ อุ ป กรณ์ และบั น ทึ ก ข้ อมู ล ต่ า ง ๆ
ได้ แ ก่ อุณ หภู มิ ความชื น้ โดยบัน ทึ ก ทุก ๆ 10 วิน าที
และทําการบันทึกปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าตลอดช่วงเวลา
ของการฟั กไข่
4. ทํ าการปรั บ อุณ หภูมิ และความชื น้ ตาม
ช่วงเวลาของการฟั กไข่ ได้ แก่ ระยะที่ 1 ช่ วงระหว่า ง
วันที่ 1-18 ของการฟั ก อุณหภูมิในตู้ฟัก และความชืน้
สั ม พั ท ธ์ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง 37.5-38.0 °C และ 60-65%
ตามลําดับระยะที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 19-21 ของการ
ฟั ก ในระยะนี ้ อุณหภูมิจะลดตํ่าลงเล็กน้ อย อุณหภูมิใน
ตู้ฟัก และความชืน้ สัมพัทธ์ อยู่ระหว่าง 36-37°C และ
70- 75% ตามลํ า ดับ และทํ า การกลับ ไข่ ด้ ว ยตัว เอง
ทุก ๆ 3 ชัว่ โมง
5. การส่องไข่เพื่อดูการพัฒนาของตัวอ่อนจะมี
การส่ อ งไข่ ที่ อ ายุ ก ารฟั ก 7, 14 และ18 วั น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
- การส่องไข่ที่อายุการฟั ก 7 วัน เพื่อตรวจสอบไข่มีเชื ้อ
- การส่องไข่ที่อายุการฟั ก 14 วัน เพื่อตรวจสอบไข่เชือ้
ตาย
- การส่องไข่ที่อายุการฟั ก 18 วัน เพื่อตรวจสอบไข่ตาย
โคม
6. หลังจากทําการทดสอบฟั กไข่ และวิเคราะห์
ผลแล้ วเสร็ จ จะทํ า การนํ า ตู้ ฟั กไข่ ไ ปส่ ง เสริ ม ผ่ า น
กระบวนการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารการใช้ งานตู้ฟั ก ไข่
ให้ กับคนในชุมชนบ้ านหินโค้ ว ได้ ทดลองฟั กไข่ในพื ้นที่
ชุมชนต่อไปและหลังจากฝึ กอบรมจะทําการประเมินผล
โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ดังนี ้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
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Figure 7. The relationship between the average
temperatures and hatching time
จาก Figure 7 พ บว่ า เมื่ อเริ่ ม เปิ ดระบ บ
ทํางาน ในเวลา 8.00 น. ตู้ฟั กไข่ จะมี อุณ หภูมิ เริ่ ม ต้ น
ภายใน เท่ ากับ 30.7 °C และจะมี อุณ หภูมิ สูงขึ น้ เมื่ อ
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2. ผลของความชื ้นภายในตู้ฟักไข่ ดังแสดงใน
Figure 8
จากการทดสอบบันทึกข้ อมูลภายในตู้ฟักไข่
โดยทํ า การบั น ทึ ก ข้ อมู ล ตั ง้ แต่ 8.00-18.00 น. เพื่ อ
นํามาใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลง
ความชื ้นภายในตู้ฟักไข่ ดังแสดงใน Figure 8
(%) RH-Inside

(%) RH-Outside

70

Relative Humidity (%)

เวลาเปลี่ ย นไปเนื่ อ งจากการสะสมความร้ อนจาก
หลอดไฟภายในตู้ฟักไข่ จนกระทังอุ
้ ณหภูมิภายในตู้ฟัก
ไข่ เพิ่ ม ขึ น้ ถึ ง 37.8 °C โดยใช้ เวลาประมาณ 20-22
นาที หลังจากนันอุ
้ ณหภูมิภายในตู้ฟักไข่จะถูกควบคุม
ให้ มีอุณ หภูมิอยู่ระหว่าง 36.7-37.8 °C โดยอุณ หภูมิ
เฉลี่ยภายในตู้ฟักไข่ ตัง้ แต่เริ่ มเปิ ดระบบจนกระทั่งถึง
เวลา 18.00 น. มี ค่ า เท่ า กั บ 36.9 °C ซึ่ ง ผลจาการ
ท ด ส อ บ เมื่ อ เป รี ย บ เที ย บ กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง
สมใจ อารยวัฒ น์ และคณะ [8] ที่ได้ ทําการออกแบบ
และสร้ างเครื่ องฟั กไข่ไก่อตั โนมัติ โดยงานวิจยั ดังกล่าว
ใช้ เวลาตั ง้ แต่ เริ่ ม เปิ ดระบบจนกระทั่ ง ได้ อุ ณ หภู มิ ที่
ต้ องการ คือ 37.5 °C ใช้ เวลา 28 นาที ซึ่งใช้ เวลานาน
กว่าเนื่องจากอุณหภูมิเริ่มต้ นในการทดสอบมีคา่ ตํา่ กว่า
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้ฟักจะมีค่าที่
ใกล้ เคี ย งกั น และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งานวิ จัย ของ
วิ สิ ท ธิ์ ลุ ม ชะเนาว์ และ ณั ฐ วุ ฒิ พจน์ ป ริ ญ ญา [9]
พัฒนาเครื่ องฟั กไข่สําหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก่
พบว่า เวลาที่ใช้ ตั ้งแต่เปิ ดระบบจนกระทัง่ ได้ อณ
ุ หภูมิที่
ต้ องการ คือ 37.8 °C ใช้ เวลาโดย เฉลี่ย 13 นาที ซึ่งจะ
ใช้ เวลาเร็ วกว่า เนื่องจากงานวิจัยนีใ้ ห้ ความร้ อนด้ วย
การใช้ ข ดลวดความร้ อนทํ าให้ เวลาที่ ใช้ น้ อ ยกว่ า ซึ่ง
อุณ หภู มิ สิ่ ง แวดล้ อ มเริ่ ม ต้ น ที่ เวลา 8.00 น. จะมี ค่ า
เท่ ากับ 30.7 °C และจะมี อุณ หภูมิ สูงขึ น้ เรื่ อ ย ๆ เมื่ อ
เวลาเปลี่ ย นไป โดยอุณ หภูมิ สิ่ งแวดล้ อ มเฉลี่ ย ตัง้ แต่
เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. มีค่าเท่ากับ 31.4 °C
ซึง่ จากการทดสอบตู้ฟักไข่โดยใช้ อปุ กรณ์ในการควบคุม
อุ ณ หภู มิ (DHT22) ภายในตู้ ฟั กไข่ เครื่ อ งควบคุ ม
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ตามความเหมาะสมกับการ
ฟั กไข่ได้ เป็ นอย่างดี

60
50
40
30
20
10
0

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

Time (hr)

Figure 8. The relationship between relative
humidities (inside and outside the incubator) and
hatching time
จาก Figure 8 พบว่า เมื่อเริ่ มเปิ ดระบบทํางาน
ในเวลา 8.00 น. ตู้ ฟั ก ไข่ จ ะความชื น้ สัม พั ท ธ์ เริ่ ม ต้ น
ภายใน และภายนอกตู้ฟัก เท่ากับ 47.3 % และ 47.7%
ตามลําดับ โดยความชื ้นสัมพัทธ์ภายในตู้ฟักจะเพิ่มขึ ้น
เรื่ อย ๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนื่องจากได้ รับความร้ อนชื ้น
จากถาดนํา้ ที่อยู่ภายในตู้ฟัก ซึ่งความชืน้ ภายในตู้ฟัก
จะเพิ่มขึ ้นจาก 47.3% จนกระทัง่ ความชื ้นสัมพัทธ์ เป็ น
60% ใช้ เวลาประมาณ 25-30 นาที หลั ง จากนั น้
ความชืน้ ภายในตู้ฟักไข่จะถูกควบคุมด้ วยชุดควบคุม
ความ ชื น้ (DHT22) ให้ มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 58-60 %
ความชื น้ สัม พั ท ธ์ เฉลี่ ย ตัง้ แต่ เวลา 8.00 น. ถึ ง เวลา
18.00 น. มีค่าเท่ากับ 58.3% ซึ่งผลจาการทดสอบการ
ควบคุม ความชืน้ ภายในตู้ฟักไข่ จะมีค่าใกล้ เคี ยงกับ
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งานวิจัยของ สมใจ อารยวัฒ น์ และคณะ [8] ที่ได้ ทํา
การออกแบบและสร้ างเครื่ อ งฟั ก ไข่ ไก่ อัต โนมัติ โดย
งานวิจัยดังกล่าวมีค วามชื น้ สัม พัท ธ์ ภายในตู้ฟั กโดย
เฉลี่ย เท่ากับ 60.68% และเมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั
ของ วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ และ ณัฐวุฒิ พจน์ปริ ญญา [9]
พัฒนาเครื่ องฟั กไข่สําหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก่
พบว่า ระบบสามารถสามารถควบคุมความชื ้นสัมพัทธ์
อยู่ ใ นช่ ว ง 65 - 69% โดยงานวิ จั ย ทั ง้ 2 เรื่ อ งจะมี
ความชื ้นสัมพัทธ์ ใกล้ เคียงกันกับงานของผู้วิจยั ในส่วน
ของความชื ้นสัมพัทธ์ ภายนอกตู้ฟัก จะมีค่าแปรผันไป
ตามเวลาขึน้ อยู่กับปริ มาณไอนํา้ ที่สะสมอยู่ในอากาศ
โดยความชืน้ สัมพัทธ์ภายนอกตู้ฟักไข่ โดยเฉลี่ยตั ้งแต่
8.00 -18.00 น. จะมีความชืน้ สัม พัทธ์ เท่ ากับ 40.4%
ซึง่ จากการทดสอบตู้ฟักไข่โดยใช้ อปุ กรณ์ในการควบคุม
ความชิ น้ ภายในตู้ ฟั กไข่ เครื่ อ งควบคุ ม ความชื น้
สามารถควบคุมความชื ้นได้ ตามความเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของเชื ้อไข่ได้ เป็ นอย่างดี
3. ผลของจํ า นวนไข่ เข้ า ฟั ก จํ า นวนไข่ มี เชื อ้
เปอร์ เซ็นต์การฟั กไข่ เปอร์ เซ็นต์เชื ้อตาย เปอร์ เซ็นต์การ
ตายโคม และจํานวนลูกไก่แรกเกิดดังแสดงในในTable
2และ Figure 9
Table 2. Incubation test results by using the incubator
Amount of
eggs
hatched

Amount
of fertile
eggs

30
100%

28
93%

Amount
of dead
germ
eggs
3
10%

Amount
of dead
embryo
eggs
1
3.3%

Amount of
hatched
eggs from
eggs
24
80%

9(a) White Leghon eggs

Tree days

9(b) Fertile Egg

Seven days

9(c) Unfertile Egg

9(d) Dead Germ Egg

Fourteen days
Sixteen days
9(e) Age of Eggs in the incubator

Twenty-one days

Figure 9(a)-9(e). Example of eggs used for
hatching in an incubator
4. ผลการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีต้ ูฟักไข่ให้ กับคนในชุมชนบ้ านหินโค้ ว และ
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การดํ า เนิ น การจัด
กิจกรรม โดยมีผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมจํานวน 15 คน ดัง
แสดงใน Figure10 และ Table 3

Figure10. Training workshop on using incubator
for communities
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนิน
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ ต้ ฟู ั กไข่ โดยผล
การประเมิน พบว่า คะแนนการประเมินความพึงพอใจ
ด้ า นความรู้ ความเข้ าใจ ได้ ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ 4.46
รองลงมา คื อ ด้ า นสถานที่ / ระยะเวลา/ อาหาร ได้
คะแนน 4.33 ส่วนการประเมินด้ านการนําความรู้ไปใช้
มีคะแนนตํ่าสุด คือ 4.16

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการศึก ษาแนวทางการออกแบบและ
สร้ างเครื่ องฟั กไข่ต้นทุนตํ่าสําหรับฟั กไข่ไก่ ไข่เป็ ด และ
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ไข่นกกระทาในชุมชนบ้ านหินโค้ ว ตําบลตากตก อําเภอ
เมื อ ง จัง หวัด ตาก โดยตู้ ฟั ก ไข่ จ ะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม
อุณหภูมิ และความชื ้นให้ เหมาะสมกับชนิดของไข่ที่ฟัก
ซึง่ ในการออกแบบตู้ฟักไข่จะให้ ความร้ อนด้ วยหลอดไฟ
ขนาด 60 วั ต ต์ จํ า นวน 2 หลอด ทํ า การควบคุ ม
อุณหภูมิ และความชื ้นด้ วย DHT22 โดยใส่ถาดนํ ้าเพื่อ
สร้ างความชื น้ ที่ ชั น้ ล่ า งสุ ด ของตู้ ฟั ก และควบคุ ม
ความชืน้ ด้ วยพัดลมระบายอากาศด้ วยไมโครคอลโทร
เลอร์ ตู้ฟักไข่ที่ทําการออกแบบมีขนาด 50 x 60 x 75
เซนติเมตร สามารถวางถาดไข่ได้ 3 ชัน้ โดยแต่ละชัน้
สามารถบรรจุไข่ได้ 50 ฟอง รวม 150 ฟอง ซึ่งมีต้นทุน
ในการผลิ ต ตู้ฟั ก ไข่ เท่ า กับ 3,852 บาท ผลจากการ
ทดสอบ ฟั กไข่ไก่ จํานวน 30 ฟอง เป็ นเวลาทัง้ สิน้ 21
วัน พบว่า สามารถฟั กไข่ออกเป็ นลูกเจี๊ยบ ได้ 24 ตัว
คิดเป็ น 80 เปอร์ เซ็นต์ ตู้ฟักไข่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ภายในตู้ฟั ก โดยเฉลี่ ย อยู่ที่ 36 – 38 องศาเซลเซี ย ส
ความชื น้ สัม พัท ธ์ อ ยู่ที่ ป ระมาณ 58 – 60 เปอร์ เซ็ น ต์
และมี ก ารใช้ พลั ง งานไฟฟ้ า รวมทั ง้ สิ น้ 16.8 kWh
หลังจากการทดลองฟั กไข่จนได้ ผลการทดลองที่ดีแล้ ว
จึ ง ทํ า การขยายผลการดํ า เนิ น งานสู่ ก ลุ่ ม ชุ ม ชน
เป้ า หมายอั น ได้ แก่ กลุ่ ม ชุ ม ชนบ้ านหิ น โค้ ว โดย
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ ต้ ฟู ั กไข่ ซึ่งมีผ้ ูเข้ ารับการ
อบรม จํานวน 15 คน ซึง่ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการฝึ กอบรม พบว่า คะแนนการประเมิ นความพึ ง
พอใจด้ านความรู้ความเข้ าใจ ได้ คะแนนสูงสุด คือ 4.46
ส่ ว นการประเมิ น ด้ า นการนํ า ความรู้ ไปใช้ มี ค ะแนน
ตํ่าสุด คือ 4.16
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