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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองฟักไข่ต้นทุนตํ่าสําหรับนําไปปรับใช้ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่

นกกระทาในชุมชนบ้านหินโค้ว ตําบลตากตก อําเภอเมือง จงัหวัดตาก โดยตู้ ฟักไข่จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ และ

ความชืน้ให้เหมาะสมกับชนิดของไข่ท่ีฟัก ซึง่ในการออกแบบตู้ ฟักไข่จะให้ความร้อนด้วยหลอดไฟขนาด 60 วตัต์ จํานวน 

2 หลอด ทําการควบคุมอุณหภูมิ และความชืน้ด้วย DHT22 โดยใส่ถาดนํา้เพ่ือสร้างความชืน้ท่ีชัน้ล่างสดุของตู้ ฟัก และ

ควบคุมความชืน้ด้วยพัดลมระบายอากาศด้วยไมโครคอลโทรเลอร์ ตู้ ฟักไข่ท่ีทําการออกแบบมีขนาด 50x60x75 

เซนติเมตร สามารถวางถาดไข่ได้ 3 ชัน้ โดยแต่ละชัน้สามารถบรรจไุข่ได้ 50 ฟอง รวม 150 ฟอง ผลจากการทดสอบ ฟัก

ไข่ไก่ จํานวน 30 ฟอง พบว่า สามารถฟักไข่ออกเป็นลูกเจี๊ยบ ได้ 24 ตัว คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ตู้ ฟักไข่สามารถควบคุม

อณุหภมูิภายในตู้ฟัก โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 36-38 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์อยู่ท่ีประมาณ 58-60 เปอร์เซ็นต์ 
 

คําสําคัญ: ตู้ฟักไข่ ชมุชน ต้นทนุตํ่า ไข่ไก่ 
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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 มีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการบริโภค

ท่ีเพ่ิมขึน้ตามตลาดส่งออกท่ีคาดว่าจะเติบโตเร่งขึน้

อานิสงส์จาก 1) ประเทศคู่ค้าทยอยยกเลิกมาตรการ

ระงับนําเข้าไก่แช่แข็งจากไทยอย่างต่อเน่ือง 2) การ

ขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้ในภมูิภาคเอเชียและ

ตะวันออกกลาง และ 3) พบการแพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดนกในหลายประเทศจึงเป็นโอกาสของไทยใน

การส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปเพ่ิมขึน้ [1] การเลีย้งไก่

เป็นอาชีพท่ีคนไทยนิยมมากพอสมควรแต่ในการลงทุน

เลีย้งไก่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงสําหรับค่า

อุปกรณ์ต่าง ๆ และการดูแลรักษาการเลีย้งไก่แบบ

ปล่อยให้มีการฟักไข่ตามธรรมชาตินัน้มีผลกระทบต่อ

ผลผลิตเป็นอย่างมาก เช่น แม่ไก่ไข่ออกมาแล้วไม่ยอม

ฟักไข่เอง หรือปัญหาการไข่ไม่พร้อมกัน แย่งกันกก ไข่

ซ้อนรังกัน ไก่มีการจิกไข่ทําให้ไข่ตายหรือเจริญเติบโต

ได้ไม่สมบูรณ์  เป็นต้น เน่ืองจากปัจจัยท่ีสําคัญคือ 

สภาพแวดล้อมภมูิอากาศและความชืน้ไม่เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของไข่ ทําให้ผลผลิตท่ีได้ออกมาน้อย 

จึงเป็นผลทําให้ในปัจจุบันมีนักวิจัยหลายท่านทําการ

คิดค้นการฟักไข่โดยไม่ต้องอาศัยแม่ไก่ [2] โดยอาศัย

เทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่แทน ยกตวัอย่างเช่น 

อัสม๊ะ ลือมาสือนิ ลตีฟา สมานพิทักษ์ และซุลกิพลี  

กาซอ [3] ได้ทําการศึกษาและออกแบบตู้ ควบคุม

อุณหภูมิการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ โดยตู้ ท่ีทํา

การออกแบบมีขนาด 53 x 63 x 83 เซนติเมตร ความ

หนา 10 มิลลิเมตร หุ้มด้วยฉนวน (โฟม) กันความร้อน

ภายในระหว่างไม้อัดสองแผ่น แล้วทําการติดตัง้เคร่ือง

ควบคุมอุณหภูมิและเคร่ืองกลับไข่อัตโนมัติ ทําการ

เจาะรูด้านบนซ้าย ล่างขวา และติดพัดลมเพ่ือระบาย

อากาศ ให้ความร้อนภายในตู้ โดยการติดตัง้หลอดไฟ
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และให้ความชืน้ภายในตู้  โดยการติดตัง้เคร่ืองทําหมอก

ควัน จากการทดสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่

แบบกลับไข่ไก่อัตโนมัติ โดยทําการวัดอุณหภูมิทุกๆ 

5 ชั่วโมง พบว่า อุณหภูมิภายในตู้ ฟักไข่แบบกลับไข่

อัตโนมัติมีอุณ หภูมิ ท่ี เหมาะสมเฉล่ียอยู่ ท่ี  37.5°C

อุณหภูมิแวดล้อม มีค่าใกล้เคียงกันทุกช่วงเวลาใน

ระหว่าง 30 ถึง 31.7°C และความชืน้สัมพัทธ์มีค่า

ใกล้ เคียงกันทุกช่วงเวลาในระหว่าง 50.8-53.2%  

แสงธิฌา แสงดาวเรือง และคณะ [4] ได้ทําการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตไก่พืน้เมือง โดยการใช้ตู้ ฟักเทียบ

กับการให้แม่ไก่ฟักไข่ และผลของการเลีย้งโดยขงัไก่ไว้

ในคอกให้ได้รับอาหารไก่ไข่สําเร็จรูปเปรียบเทียบกับ

การปล่อยให้ไก่หาอาหารเองตามธรรมชาติ เสริมด้วย

รําและปลายข้าว โดยทําการศึกษาในฟาร์มเกษตรกร

จํานวน 14 ราย ซึง่มี 2 ราย ใช้ตู้ฟักไฟฟ้า ในขณะท่ีราย

อ่ืนปล่อยให้แม่ไก่ฟักไข่เองตามธรรมชาติ จากการ

รวบรวมข้อมูล 1 ปี พบว่าการฟักด้วยตู้ ฟักมีลูกไก่เกิด

เฉล่ีย 6.3 ตัว/ชุดหรือเท่ากับมีอตัราการฟักออกเป็นตัว 

56.2 เปอร์เซ็นต์ ของไข่ฟักทัง้หมด โดยเป็นไข่ไม่มีเชือ้

และเชือ้ตายรวมกับไข่ตายโคมเท่ากับ 9.9 และ 34.1 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั เมื่อเปรียบเทียบกับการให้แม่ไก่

ฟัก พบว่าในการใช้ตู้ ฟักใช้เวลาในแต่ละรอบการผลิต

ลดลง 20 วัน (24 vs. 44 วัน) ด้วยเหตุนีใ้น 1 ปี โดย

เฉล่ียแม่ไก่แต่ละตัวจะสามารถผลิตลูกได้เพ่ิมขึน้จาก 

8.4 เป็น 15.0 ชดุ คิดเป็นจํานวนลกูไก่ท่ีเพ่ิมขึน้ปีละ 31 

ตวั/แม่ หรือเท่ากับเพ่ิมขึน้ 48 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้จึงควร

ส่งเสริมให้มีการใช้ตู้ ฟักอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ 

สําหรับการให้อาหารไก่ไข่มีผลทําให้จํานวนไข่และ

ลกูไก่ท่ีเกิดต่อชุดมากกว่า (11.5 vs.10.6 ฟอง/ชดุ และ 

6.4 vs.5.7 ตัว/ชุด) รวมทัง้ยังใช้เวลาระหว่างรอบการ

ให้ไข่ (ช่วงจับแม่ไก่จุ่มนํา้ ผสมพันธุ์ จนถึงวางไข่รอบ

ใหม่) น้อยกว่าการปล่อยให้หาอาหารเองตามธรรมชาติ

ซึ่งเสริมเฉพาะปลายข้าวและรําอย่างมีนัยสําคัญ (7.2 

vs. 8.3 วัน เมื่อนับจากหยุดจุ่มนํา้ หรือ 12.9 vs. 13.7 

วนัเมื่อนบัจากลกูไก่เกิด ตามลําดบั) ผลผลิตลกูไก่ท่ีได้

ต่อปีจึงเพ่ิมขึน้จาก 85.5 เป็น 96.0 ตัวต่อแม่ โดยการ

สูญเสียนํา้หนักตัวของแม่ไก่ในระหว่างการให้ไข่และ

นํา้หนักไข่ส่วนใหญ่ของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามพบว่า การเลีย้งด้วยอาหารไก่ไข่ ทําให้

ต้นทุนการผลิตลกูไก่เฉล่ียเมื่อคํานวณเฉพาะค่าอาหาร

เพ่ิมขึน้จาก 0.77 เป็น 2.78 บาทต่อตัว แสดงว่าการ

ปล่อยให้ไก่คุ้ยเขี่ยอาหารกินเองแล้วเสริมด้วยอาหาร

พืน้บ้านเป็นวิธี ท่ีประหยัดต้นทุนการผลิตได้ดี ท่ีสุด 

ทวีศกัดิ์ เข็มพิลา และพุทธบวร ลาแอ้น [5] ศึกษาและ

พฒันาตู้ ฟักไข่นกกระทาสําหรับเกษตรกรรายย่อย โดย

ใช้ตู้ ฟักไข่ท่ีมี รูปแบบการกระจายลมท่ีแตกต่างกัน

พบว่า รูปแบบการกระจายลมท่ีแตกต่างกัน ภายในตู้

ฟักไข่มีผลทําให้เปอร์เซ็นต์การฟักออกเป็นตวัของไข่นก

กระทาไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยการฟักไข่นกกระทา

ภายในตู้ ฟักไข่ท่ีมีกระแสลมหมนุวนภายในตู้  มีการฟัก

ออกเป็นตัวมากท่ีสุดเท่ากับ 58.5% และการฟักไข่นก

กระทาภายในตู้ ฟักไข่ท่ีมีกระแสลมเคล่ือนท่ีผ่านไข่ใน

แนวระดบัผสมอากาศภายนอก 50% มีการฟักออกเป็น

ตัวน้อยท่ีสุดเท่ากับ 55.2% อุณหภูมิและความชืน้

สัมพัทธ์อากาศภายในตู้ ฟักไข่พบว่า การฟักไข่นก

กระทาในตู้ ฟักไข่ท่ีมีกระแสลมหมุนวนภายในตู้มีการ

เปล่ียนแปลงของอุณหภมูิ และความชืน้สมัพทัธ์อากาศ

ภายในตู้ ฟักไข่น้อยท่ีสดุตลอดช่วงเวลาอายุการฟัก คือ

อณุหภูมิอยู่ประมาณ 36 -37 °C และความชืน้สมัพทัธ์

อากาศภายในตู้ ฟั กไข่อยู่ ในระดับ ท่ี ต้องการคือ

ประมาณ 70% ในช่วง 16 วนัแรกของการฟัก ส่วนการ

ฟักไข่นกกระทาในตู้ฟักไข่ท่ีมีกระแสลมเคล่ือนท่ีผ่านไข่
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ใน แน วระดับ ผสม อากาศ ภาย น อก 50%  มี ก าร

เปล่ียนแปลงของอุณหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ อากาศ

ภายในตู้ ฟักไข่มากท่ีสดุตลอดช่วงเวลาอายุการฟัก คือ 

อุณหภูมิอยู่ประมาณ 35-37 °C และความชืน้สมัพัทธ์

อากาศภายในตู้ฟักไข่อยู่ประมาณ 59-69% ในช่วง 16 

วนัแรกของการฟักไข่ อํานวย เลีย้วธารากุล และคณะ 

[6] ได้ทําการศึกษาถึงอัตราการผสมติดและอัตราการ

ฟักออกไข่ไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่ท่ีฟักโดยใช้ตู้ ฟักไก่

พืน้เมืองกรมปศสุตัว์ ใช้ไข่ฟักท่ีได้จากการผสมเทียมไก่ 

จํานวน 152,023 ฟองแยกเป็นไข่ไก่พันธุ์แท้จํานวน 

41,170 ฟอง และลูกผสมจํานวน 110,853 ฟอง ผล

การศกึษาพบว่าอตัราการผสมติดและอตัราการฟักออก

จากไข่เข้าฟัก ของไก่พนัธุ์แท้และลกูผสมไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ (P>0.05) แต่อัตราการฟักออกจากไข่มีเชือ้

ของไก่พันธ์ุแท้ตํ่ากว่า (P<0.05) ไก่ลูกผสม โดยมีค่า

เท่ากับ 84.79±0.63 และ 87.62±0.49 % ตามลําดับ 

การให้ผลผลิตไข่เดือนท่ีส่ี มีอัตราการผสมติดสูงสุด

เท่ากับ 92.31±0.99 % ซึ่งสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญ 

(P<0.05) กับ เดื อน ท่ี เห ลือของการให้ ไข่ โดยจาก

งานวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นการทําวิจยัภายในพืน้ท่ี

ปฏิบตัิการซึง่ยงัไม่พบการนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

จริง ผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําผลการวิจัยท่ีสืบค้นมา 

ประยุกต์ออกแบบและนําเทคโนโลยีท่ีได้ไปขยายผลสู่

ชุมชนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความต้องการใช้เทคโนโลยีตู้

ฟักไข่ โดยเฉพาะชุมชนบ้านหินโค้วซึ่งเป็นชุมชนหน่ึงท่ี

ประกอบอาชีพเลีย้งสัตว์โดยเฉพาะไก่พืน้บ้าน เป็ด 

และ นกกระทา โดยการเลีย้งไก่พืน้บ้าน เป็ด จะใช้การ

ขยายพนัธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติ ส่วนนกกระทาจะใช้วิธีการ

ซือ้ลกูพนัธุ์นกกระทาจากภายนอกชุมชนมาเพาะเลีย้ง

จนกระทั่งนกกระทาให้ไข่และหมดอายุการให้ไข่ ก็จะ

ทําการซือ้ลกูพนัธุ์นกกระทามาเพาะเลีย้งอีกที หากนําตู้

ฟักไข่มาใช้ทดแทนการขยายพันธ์ุด้วยวิธีกรรมชาติ ก็

จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาดังกล่าว ฯ 

ข้างต้นได้ 

ดงันัน้ งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือออกแบบ 

และสร้างตู้ ฟักไข่ต้นทุนตํ่า รวมไปถึงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการฟักไข่ให้กับคนในชุมชนบ้านหินโค้ว 

ตํ า บ ล ต า ก ต ก  อํ า เภ อ บ้ า น ต า ก  ใ ห้ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการนําตู้ ฟักไข่มาใช้ขยายพันธุ์ไก่

พืน้บ้าน เป็ด และนกกระทาได้ด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัเป็น

การสร้างรายได้จากการเพาะเลีย้งไก่พืน้บ้าน และเป็ด

เพ่ือจําหน่ายทัง้ภายใน และภายนอกชุมชน และยัง

สามารถลดรายจ่ายจากการท่ีผู้ประกอบการเลีย้งนก

กระทาจะต้องซือ้พนัธ์ุนกกระทาจากภายนอกชุมชนได้

อีกทางหน่ึง 

 

วิธีการวิจัย 
1. ทฤษฎีการฟักไข่ [7] ปัจจัยสําคัญในการ

ฟักไข่ ประกอบด้วย 

1.1 อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิเป็น

ปัจจยัสําคญัในการฟักไข่ อุณหภูมิฟักท่ีเหมาะสมแบ่ง

ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 18 วันแรกจะใช้อุณหภูมิ

ประมาณ  37.5-37.8°C และในระยะ 3 วันหลังใช้

อณุหภมูิประมาณ 37.2-37.5 °C  

1.2 ความชืน้ (Humidity) ในระหว่างการเจริญ

ของตัวอ่อนจําเป็นต้องได้ รับความชืน้ ท่ี เหมาะสม 

ประกอบไปด้วย ในช่วง 19 วันแรกของการฟัก ไข่

ต้องการความชืน้สัมพัทธ์ประมาณ 60% แต่ในช่วง 3 

วันสุดท้ายของการฟัก ไข่ ฟักจะต้องการความชืน้

สมัพทัธ์ประมาณ 70- 75% เพ่ือให้ลกูไก่สามารถเจาะ

เข้าไปในช่องอากาศได้สะดวกและช่วยให้ขนฟหูลงัจาก

ฟักออกแล้ว 
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1.3 อากาศและการถ่ายเทอากาศในตู้ ฟัก 

(Ventilation) ปริมาณอากาศและอัตราการไหลเวียน

ของอากาศในตู้ ฟักท่ีเหมาะสมนัน้ ในระยะแรกของการ

ฟักการแลกเปล่ียนก๊าซเกิดขึน้น้อยแต่การแลกเปล่ียน

จะมากขึน้เมื่อลูกไก่มีการเจริญมากขึน้ โดยไข่ 100 

ฟอง ต้องการออกซิเจนประมาณ 4.5 ลกูบาศก์ฟุต/วนั 

และปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

ประมาณ 2.5 ลูกบาศก์ฟุต/วัน ต้องการการระบาย

อากาศเพ่ือช่วยรักษาความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนใน

อากาศท่ีบริสทุธ์ิมีค่าประมาณ 20% ซึง่ถ้าความเข้มข้น

ของก๊าซออกซิเจนลดลงเหลือ 17% จะมีผลให้อัตรา

ก า รฟั ก อ อ ก ล ด ล ง  ส่ วน ค ว า ม เข้ ม ข้ น ข อ งก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเหมาะสม คือ 0.4% ถ้าความ

เข้มข้นเพ่ิมขึน้ถึง 2% จะมีผลทําให้ตวัอ่อนตายได้ และ

ถ้าสงูขึน้จนถึง 5% ตวัอ่อนภายในไข่จะตายหมด  

1.4 การวางไข่ในตู้ ฟัก (Egg positioning) 

จะต้องวางเอาด้านป้านขึน้ ซึ่งจะให้ผลดี และจากการ

ทดลองวางไข่ฟักโดยเอาด้านแหลมขึน้ จะทําให้การฟัก

ออกลดลงประมาณ 10%  

1.5 การกลับไข่ฟัก (Egg turning) ตู้ ฟักท่ี

มีอุปกรณ์สําหรับกลับไข่อัตโนมัติ ควรกลับไข่ทุก ๆ 

ชัว่โมง การกลบัไข่เป็นส่ิงท่ีจําเป็นมากสําหรับการฟักไข่

ในระยะแรก ๆ และจะหยุดกลบัไข่ใน 3 วนัสดุท้าย การ

กลบัไข่บ่อยครัง้เกินไป ไม่มีผลทําให้การฟักออกสงูขึน้ 

โดย มุมของการกลับไข่ท่ีเหมาะสมคือ มุม 45 องศา

จากแนวดิ่งกลบัไปมา การใช้มมุกลบัไข่ในระดบัอ่ืนจะ

มีผลทําให้ผลการฟักออก 

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ 

ผู้วิจยัได้ออกแบบ และสร้างตู้ฟักไข่ ขนาด 50 x 

60 x 75 เซนติเมตร ดังแสดงใน Figure 1 สามารถวาง

ถาดไข่ได้ 3 ชัน้ โดยแต่ละชัน้สามารถบรรจุไข่ได้ 50 

ฟอง รวม 150 ฟอง โดยมีต้นทุนในการสร้างตู้ ฟักไข ่

ประม าณ  3,852 บาท ดังแสดงใน  Table1 มีการ

ควบคมุอณุหภมูิ และความชืน้ให้เหมาะสมกบัชนิดของ

ไข่ท่ีฟัก ซึ่งในการออกแบบตู้ ฟักไข่จะให้ความร้อนด้วย

หลอดไฟขนาด 60 วัตต์  จํานวน 2 หลอด ทําการ

ควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ DHT22 โดยใส่ถาดนํา้เพ่ือ

สร้างความชืน้ ท่ีชัน้ ล่างสุดของตู้ ฟัก และควบคุม

ค วาม ชื น้ ด้ วย พั ด ลม ระบ ายอ าก าศ ด้ วย ไม โค ร 

คอลโทรเลอร์ โดยช่วงเวลาในการทดสอบฟักไข่ จํานวน 

21 วันหลังจากทําการทดสอบเคร่ืองฟักไข่จนกระทั่ง

เชื่อมั่นได้ว่าเคร่ืองฟักไข่มีประสิทธิภาพท่ีดี จึงทําการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนบ้านหินโค้ว ได้

นําไปใช้ในการฟักไข่ต่อไป โดยอุปกรณ์ในการทดสอบ 

ประกอบไปด้วย วัสดุและต้นทุนสําหรับทําตู้ ฟักไข่ ดัง

แสดงใน Table 1  

Table1. Materials and cost of incubator 

 

Materials 

Cost 

(baht) 

1. A plate of 15 mm thickness plywood (size) 650 

2. Two 60 Watts incandescent lamp 60 

3. Temperature and humidity control unit 1,900 

4. Tree chicken egg trays of 30 eggs 27 

5. Plastic tray 30 

6. Birth tray 15 

7. Insulation 125 

8. A plate of 8 mm thickness acrylic sheet 120 

9. A bar of aluminum angle (6 m length) 250 

10. Screws and nuts 175 

11. Electric wires and electric cable device 150 

12. Wages 350 

Total 3,852 
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Figure1. An Electric Incubator was designed and 

construction for hatching chicken eggs. 

 

อปุกรณ์ในการเก็บข้อมลูประกอบไปด้วย 

1. สายเทอร์โมคปัเปิล ยี่ห้อ OMEGA ชนิด K สําหรับ

ตรวจวดัอณุหภมูิ โดยมีความแม่นยํา ± 1 °C 

2. เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ Lutron TM-1947SD4 

ช่องสญัญาณ ความแม่นยํา 0.1 °C 

3. เค ร่ืองวัดปริมาณ การใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ

เต้าเสียบยี่ห้อ Ziglintช่วงแรงดนัไฟฟ้ากว้าง: 230V 

- 250V 

4. เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความชืน้ ยีห้อ UNI-T 

(UT330C IP67) ช่วงการวัดอุณ หภูมิ  -40 °C – 

80°C และ ช่วงการวดัความชืน้ 0 - 100% RH  

ไดอะแกรมอุปกรณ์สําหรับตรวจวดัและเก็บข้อมูล

การทดสอบตู้ฟักไข่ ดงัแสดงใน Figure 2 
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Figure 2. Diagram for egg incubator 

 

ขัน้ตอนการทดสอบ 

ผู้ วิจัยได้ทําการออกแบบและจัดทําตู้ ฟักไข่

ต้นแบบ เพ่ือทําการทดสอบฟักไข่สายพนัธ์ไก่เล็กฮอร์น 

โดยทดสอบฟักไข่ จํานวน 21 วัน ทําการทดสอบท่ี 

สาขาวิศวกรรมเค ร่ืองกล คณ ะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดย

ขัน้ตอนในการทดสอบ ประกอบไปด้วย 

1. จดบันทึกจํานวนไข่เข้าฟักทัง้หมด จํานวน

ไข่มี เชื อ้  เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ เปอร์เซ็นต์ เชื อ้ตาย 

เปอร์เซ็นต์การตายโคม และจํานวนลกูไก่แรกเกิด 

2. รูปแบบการจัดวางไข่ผู้วิจยัได้จัดวางไข่ใน

ถาดไข่ ขนาด 30 ฟอง โดยวางไข่ในถาด ๆ ละ 10 ฟอง 

จํานวน 3 ชัน้ ดงัแสดงใน Figure 3 

 

 
 

Figure 3. Pattern of egg position in hatching tray 
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3. ติดตั ง้อุปกรณ์ และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 

ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้ โดยบันทึกทุก ๆ 10 วินาที 

และทําการบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดช่วงเวลา

ของการฟักไข่ 

4. ทําการปรับอุณหภูมิ และความชืน้ ตาม

ช่วงเวลาของการฟักไข่ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ช่วงระหว่าง

วนัท่ี 1-18 ของการฟัก อุณหภูมิในตู้ ฟัก และความชืน้

สัม พั ท ธ์  อ ยู่ ระห ว่ า ง  37.5-38.0 °C แ ละ  60-65% 

ตามลําดับระยะท่ี 2 ช่วงระหว่างวันท่ี 19-21 ของการ

ฟัก ในระยะนี ้อณุหภมูิจะลดตํ่าลงเล็กน้อย อณุหภมูิใน

ตู้ ฟัก และความชืน้สัมพัทธ์ อยู่ระหว่าง 36-37°C และ 

70- 75% ตามลําดับ และทําการกลับไข่ด้วยตัวเอง  

ทกุ ๆ 3 ชัว่โมง 

5. การส่องไข่เพ่ือดูการพฒันาของตวัอ่อนจะมี

การส่องไข่ ท่ีอายุการฟัก  7, 14 และ18 วัน  โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

- การส่องไข่ท่ีอายกุารฟัก 7 วนั เพ่ือตรวจสอบไข่มีเชือ้ 

- การส่องไข่ท่ีอายุการฟัก 14 วนั เพ่ือตรวจสอบไข่เชือ้

ตาย 

- การส่องไข่ท่ีอายุการฟัก 18 วนั เพ่ือตรวจสอบไข่ตาย

โคม 

6. หลงัจากทําการทดสอบฟักไข่ และวิเคราะห์

ผลแล้วเสร็จ จะทําการนําตู้ ฟักไข่ไปส่งเสริมผ่าน

กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานตู้ ฟักไข่

ให้กับคนในชุมชนบ้านหินโค้ว ได้ทดลองฟักไข่ในพืน้ท่ี

ชมุชนต่อไปและหลงัจากฝึกอบรมจะทําการประเมินผล

โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

ดงันี ้ 

5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสดุ 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล  

ผลการออกแบบและจัดทําตู้ ฟักไข่ต้นทุนตํ่า 

และทําการทดลองฟักไข่สายพันธ์ไก่เล็กฮอร์น จํานวน 

30 ฟอง โดยทดสอบ 21 วนั และมีการใช้พลงังานไฟฟ้า

รวมทัง้สิน้ 16.8 kWh ซึ่งผลจากการทดสอบ ประกอบ

ไปด้วย 

1. ผลของอุณหภูมิภายในและภายนอกตู้ ฟัก

ไข่  

จากการทดสอบบันทึกข้อมูลอุณหภูมิภายใน

และภายนอกตู้ ฟักไข่ โดยทําการบันทึกข้อมูลตัง้แต่ 

8.00 น. ถึง 18.00 น. เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลสําหรับ

วิ เคราะห์การเป ล่ียนแปลงอุณ หภูมิภายในและ

ภายนอกตู้ฟักไข่ ดงัแสดงใน Figure 7 

 

 
 

Figure 7. The relationship between the average 

temperatures and hatching time 

 

จาก  Figure 7 พ บ ว่า  เมื่ อ เร่ิม เปิ ด ระบ บ

ทํางาน ในเวลา 8.00 น. ตู้ ฟักไข่จะมีอุณหภูมิเร่ิมต้น

ภายใน เท่ากับ 30.7 °C และจะมีอุณหภูมิสูงขึน้เมื่อ
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เวลาเปล่ียนไปเน่ืองจากการสะสมความร้อนจาก

หลอดไฟภายในตู้ฟักไข่ จนกระทัง้อณุหภมูิภายในตู้ฟัก

ไข่เพ่ิมขึน้ถึง 37.8 °C โดยใช้เวลาประมาณ 20-22 

นาที หลงัจากนัน้อุณหภูมิภายในตู้ ฟักไข่จะถกูควบคุม

ให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 36.7-37.8 °C  โดยอุณหภูมิ

เฉล่ียภายในตู้ ฟักไข่ ตัง้แต่เร่ิมเปิดระบบจนกระทั่งถึง

เวลา 18.00 น. มีค่ าเท่ากับ  36.9 °C ซึ่ งผลจาการ

ท ด ส อ บ เมื่ อ เป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  

สมใจ อารยวัฒน์ และคณะ [8] ท่ีได้ทําการออกแบบ

และสร้างเคร่ืองฟักไข่ไก่อตัโนมตัิ โดยงานวิจยัดงักล่าว

ใช้เวลาตัง้แต่เร่ิมเปิดระบบจนกระทั่งได้อุณหภูมิ ท่ี

ต้องการ คือ 37.5 °C ใช้เวลา 28 นาที ซึ่งใช้เวลานาน

กว่าเน่ืองจากอณุหภมูิเร่ิมต้นในการทดสอบมีคา่ตํา่กวา่ 

แต่เมื่อเปรียบเทียบอณุหภมูิเฉล่ียภายในตู้ฟักจะมคี่าท่ี

ใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ  

วิสิทธ์ิ ลุมชะเนาว์ และ ณัฐวุฒิ  พจน์ปริญญา [9] 

พฒันาเคร่ืองฟักไข่สําหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก ่

พบว่า เวลาท่ีใช้ตัง้แต่เปิดระบบจนกระทัง่ได้อณุหภูมิท่ี

ต้องการ คือ 37.8 °C ใช้เวลาโดย เฉล่ีย 13 นาที ซึ่งจะ

ใช้เวลาเร็วกว่า เน่ืองจากงานวิจัยนีใ้ห้ความร้อนด้วย

การใช้ขดลวดความร้อนทําให้เวลาท่ีใช้น้อยกว่า ซึ่ง

อุณหภูมิส่ิงแวดล้อมเร่ิมต้นท่ีเวลา 8.00 น. จะมีค่า

เท่ากับ 30.7 °C และจะมีอุณหภูมิสูงขึน้เร่ือย ๆ เมื่อ

เวลาเปล่ียนไป โดยอุณหภูมิส่ิงแวดล้อมเฉล่ียตัง้แต่

เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. มีค่าเท่ากับ 31.4 °C 

ซึง่จากการทดสอบตู้ฟักไข่โดยใช้อปุกรณ์ในการควบคมุ

อุณ หภูมิ  (DHT22) ภายในตู้ ฟักไข่  เค ร่ืองควบคุม

สามารถควบคมุอณุหภมูิได้ตามความเหมาะสมกบัการ

ฟักไข่ได้เป็นอย่างดี  

 

2. ผลของความชืน้ภายในตู้ ฟักไข่ ดังแสดงใน

Figure 8 

จากการทดสอบบนัทึกข้อมลูภายในตู้ฟักไข่ 

โดยทําการบันทึกข้อมูลตัง้แต่  8.00-18.00 น. เพ่ือ

นํามาใช้เป็นข้อมูลสําหรับวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง

ความชืน้ภายในตู้ฟักไข่ ดงัแสดงใน Figure 8 

 

 
 

Figure 8. The relationship between relative 

humidities (inside and outside the incubator) and 

hatching time 

 

จาก Figure 8 พบว่า เมื่อเร่ิมเปิดระบบทํางาน 

ในเวลา 8.00 น. ตู้ ฟักไข่จะความชืน้สัมพัทธ์เร่ิมต้น

ภายใน และภายนอกตู้ฟัก เท่ากบั 47.3 % และ 47.7% 

ตามลําดบั โดยความชืน้สมัพทัธ์ภายในตู้ฟักจะเพ่ิมขึน้

เร่ือย ๆ เมื่อเวลาเปล่ียนไปเน่ืองจากได้รับความร้อนชืน้

จากถาดนํา้ท่ีอยู่ภายในตู้ ฟัก ซึ่งความชืน้ภายในตู้ ฟัก

จะเพ่ิมขึน้จาก 47.3% จนกระทัง่ความชืน้สมัพทัธ์ เป็น 

60% ใช้ เวลาป ระม าณ  25-30 น าที  ห ลังจาก นั น้

ความชืน้ภายในตู้ ฟักไข่จะถูกควบคุมด้วยชุดควบคุม

ค วาม ชื น้  (DHT22) ใ ห้ มี ค่ าอยู่ ระห ว่า ง  58-60 % 

ความชืน้สัมพัทธ์เฉล่ีย ตัง้แต่เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 

18.00 น. มีค่าเท่ากับ 58.3% ซึ่งผลจาการทดสอบการ

ควบคุมความชืน้ภายในตู้ ฟักไข่ จะมีค่าใกล้เคียงกับ
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งานวิจัยของ สมใจ อารยวัฒน์ และคณะ [8] ท่ีได้ทํา

การออกแบบและสร้างเคร่ืองฟักไข่ไก่อัตโนมัติ โดย

งานวิจัยดังกล่าวมีความชืน้สัมพัทธ์ภายในตู้ ฟักโดย

เฉล่ีย เท่ากบั 60.68% และเมื่อเปรียบเทียบกบังานวิจยั

ของ วิสิทธ์ิ ลมุชะเนาว์ และ ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา [9] 

พฒันาเคร่ืองฟักไข่สําหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก่ 

พบว่า ระบบสามารถสามารถควบคุมความชืน้สมัพทัธ์

อยู่ ในช่วง 65 - 69% โดยงานวิจัยทั ง้  2 เร่ืองจะมี

ความชืน้สมัพทัธ์ ใกล้เคียงกนักบังานของผู้วิจยั ในส่วน

ของความชืน้สัมพัทธ์ภายนอกตู้ ฟัก จะมีค่าแปรผนัไป

ตามเวลาขึน้อยู่กับปริมาณไอนํา้ท่ีสะสมอยู่ในอากาศ 

โดยความชืน้สัมพทัธ์ภายนอกตู้ ฟักไข่ โดยเฉล่ียตัง้แต่ 

8.00 -18.00 น. จะมีความชืน้สัมพัทธ์ เท่ากับ 40.4% 

ซึง่จากการทดสอบตู้ฟักไข่โดยใช้อปุกรณ์ในการควบคมุ

ความชิน้ภายในตู้ ฟักไข่  เค ร่ืองควบคุมความชื น้

สามารถควบคมุความชืน้ได้ตามความเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของเชือ้ไข่ได้เป็นอย่างดี 

 

3. ผลของจํานวนไข่เข้าฟัก จํานวนไข่มีเชือ้ 

เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ เปอร์เซ็นต์เชือ้ตาย เปอร์เซ็นต์การ

ตายโคม และจํานวนลกูไก่แรกเกิดดงัแสดงในในTable 

2และ Figure 9 

 

Table 2. Incubation test results by using the incubator 

Amount of 

eggs 

hatched 

Amount 

of fertile 

eggs 

Amount 

of dead 

germ 

eggs 

Amount 

of dead 

embryo 

eggs 

Amount of 

hatched 

eggs from 

eggs 

30 28 3 1 24 

100% 93% 10% 3.3% 80% 

 

 

    
9(a) White Leghon eggs 9(b) Fertile Egg 9(c) Unfertile Egg 9(d) Dead Germ Egg 

 

     
Tree days Seven days Fourteen days Sixteen days Twenty-one days 

9(e) Age of Eggs in the incubator 

Figure 9(a)-9(e). Example of eggs used for 

hatching in an incubator 

4. ผลการอบ รม เชิ งป ฏิบัติ ก ารถ่ าย ทอ ด

เทคโนโลยีตู้ ฟักไข่ให้กับคนในชุมชนบ้านหินโค้ว และ

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินการจัด

กิจกรรม โดยมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 15 คน ดัง

แสดงใน Figure10 และ Table 3  

 

   
 

Figure10. Training workshop on using incubator 

for communities 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนิน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้ตู้ ฟักไข่ โดยผล

การประเมิน พบว่า คะแนนการประเมินความพึงพอใจ

ด้านความรู้ความเข้าใจ ได้คะแนนสูงสุด คือ 4.46 

รองลงมา คือ ด้านสถานท่ี/ ระยะเวลา/ อาหาร ได้

คะแนน 4.33 ส่วนการประเมินด้านการนําความรู้ไปใช้ 

มีคะแนนตํ่าสดุ คือ 4.16 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาแนวทางการออกแบบและ

สร้างเคร่ืองฟักไข่ต้นทุนตํ่าสําหรับฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด และ 
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ไข่นกกระทาในชมุชนบ้านหินโค้ว ตําบลตากตก อําเภอ

เมือง จังหวัดตาก โดยตู้ ฟักไข่จะต้องมีการควบคุม

อณุหภูมิ และความชืน้ให้เหมาะสมกบัชนิดของไข่ท่ีฟัก 

ซึง่ในการออกแบบตู้ฟักไข่จะให้ความร้อนด้วยหลอดไฟ

ขนาด 60 วัตต์  จํานวน 2 หลอด  ทําการควบคุม

อณุหภมูิ และความชืน้ด้วย DHT22 โดยใส่ถาดนํา้เพ่ือ

สร้างความชืน้ ท่ีชัน้ ล่างสุดของตู้ ฟัก และควบคุม

ความชืน้ด้วยพัดลมระบายอากาศด้วยไมโครคอลโทร

เลอร์ ตู้ ฟักไข่ท่ีทําการออกแบบมีขนาด 50 x 60 x 75

เซนติเมตร สามารถวางถาดไข่ได้ 3 ชัน้ โดยแต่ละชัน้

สามารถบรรจุไข่ได้ 50 ฟอง รวม 150 ฟอง ซึ่งมีต้นทุน

ในการผลิตตู้ ฟักไข่ เท่ากับ 3,852 บาท ผลจากการ

ทดสอบ ฟักไข่ไก่ จํานวน 30 ฟอง เป็นเวลาทัง้สิน้ 21 

วัน พบว่า สามารถฟักไข่ออกเป็นลูกเจี๊ยบ ได้ 24 ตัว 

คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ตู้ฟักไข่สามารถควบคุมอณุหภูมิ

ภายในตู้ ฟัก โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 36 – 38 องศาเซลเซียส 

ความชืน้สัมพัทธ์อยู่ท่ีประมาณ 58 – 60 เปอร์เซ็นต์ 

และมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทัง้สิ น้  16.8 kWh  

หลังจากการทดลองฟักไข่จนได้ผลการทดลองท่ีดีแล้ว

จึ ง ทําการขยายผลการดํ า เนิน งานสู่ กลุ่ มชุมชน

เป้าหมายอันได้แก่  กลุ่มชุมชนบ้านหินโค้ว โดย

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้ตู้ ฟักไข่ ซึ่งมีผู้ เข้ารับการ

อบรม จํานวน 15 คน ซึง่ผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการฝึกอบรม พบว่า คะแนนการประเมินความพึง

พอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ได้คะแนนสงูสดุ คือ 4.46 

ส่วนการประเมินด้านการนําความรู้ไปใช้ มีคะแนน

ตํ่าสดุ คือ 4.16 
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