
RMUTSB Acad. J. 9(2) : 225-236 (2021) 225 
 

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื �นแบบอัตโนมัตสิาํหรับตู้ฟักไข่ 
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ+ง 

Development of automatic temperature and humidity control systems  
for eggs incubators with internet of thing technology 

 

จิตตภู พูลวัน1*, บุญยฤทธิJ ศรีปาน1 และ สัญลักษณ์ กิ+งทอง1 

Jittapoo Poolwan1*, Boonyarit Sripan1 and Sanyaluck Kingthong1 
 

บทคดัย่อ 
การพฒันาระบบตู้ฟักไข่อตัโนมตัิ ผู้วิจยัได้ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ)ง เพื)อสามารถใช้ควบคมุการทํางาน

ได้อยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพ ซึ)งการวิจยันี 3ได้มีการออกแบบระบบการทํางานสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการประมวลผล
ภายในตู้ ฟักไข่ และสว่นการประมวลผลบนอปุกรณ์สมาร์ตโฟน และการสื)อสารข้อมลูในสว่นของการประมวลผลของระบบภายใน
ตู้ ฟักไข่ ผ่านเครื)องแมข่่ายเพื)อเป็นพื 3นที)สําหรับจดัเก็บคา่สถานะจากเซนเซอร์ของระบบควบคมุอากาศในตู้ ฟักไข่ โดยการทํางานในส่วน
การประมวลผลของระบบควบคุมสภาพอากาศภายในตู้ ฟักไข่ใช้ Raspberry Pi เป็นตัวประมวลผล ซึ)งมีทําหน้าที)อ่านค่าจากเซนเซอร์
ภายในตู้ ฟักไข่สําหรับการควบคมุการสั)งงานเครื)องให้ความร้อนและเครื)องให้ความชื 3นภายในตู้  และตวัประมวลผลจะส่งข้อมลูค่า
เซนเซอร์ขึ 3นบนเครื)องแม่ข่ายจัดเก็บในรูปแบบ NoSQL และได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถประมวลผลได้บนระบบปฏิบัติการ 
Android โดยได้มีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ ใช้ให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซบัซ้อน เพื)อให้ผู้ ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถ
ควบคุมการทํางานได้ทุกสถานที)ที)มีอินเทอร์เน็ต งานวิจัยนี 3ได้สร้างตู้ ฟักไข่ต้นแบบมีขนาดของตู้  (กว้าง×ยาว×สูง) 50×50×60 
เซนติเมตร รองรับการฟักไข่ได้ 56 ฟอง และการประเมินประสิทธิภาพการประมวลผลของเครื)องต้นแบบ เพื)อสามารถประมวลผล
ได้อยา่งถกูต้องตามสภาพอากาศที)ได้กําหนด และสามารถทํางานในชว่งระยะเวลานานได้โดยไมเ่กิดการผิดพลาด และในสว่นการ
ทํางานบนสมาร์ตโฟนสามารถอา่นคา่เซนเซอร์และควบคมุการทํางานของตู้ ฟักไข่ได้อยา่งถกูต้อง 
คาํสาํคัญ:  ตู้ ฟักไข่  ระบบอตัโนมตัิ  อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ)ง  แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์เคลื)อนที) 

 

Abstract 
Development of an automatic egg incubator system, the researcher applied internet of things (IoT) technology 

to control operation conveniently and efficiently. In this research, the operating system was designed and divided into 2 
parts, including part of processor inside the incubator, and part of processor on smartphone devices and data communication 
in the processing of the system within the egg incubator via the server for the storing space of status from the sensors of 
the climate control system in the egg incubator. The climate control system inside the incubator was processed by the 
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Raspberry Pi as the processor. It served to read the value from the sensor inside the egg incubator for controlling the heating 
and humidification inside the egg incubator and sent the sensor data to the server stored in NoSQL format. This research 
developed a system to process on the Android operating system by designing user interface for convenience and 
simplification that users can easily use and control the operation anywhere with the internet access. The egg incubator 
prototype was (width×length×height) 50×50×60 centimeters with incubation capacity of 56 eggs. This research evaluated 
the processing efficiency of the prototype for properly process according to the specified weather conditions and can 
work for a long period of time without error. For the working part on smartphone, it can read the sensor values and control 
the incubator's operation correctly. 
Keywords: eggs incubator, automatic system, internet of thing, mobile application 

 
บทนํา 

 

ในปัจจบุนัพฤติกรรมการบริโภคเนื 3อไกที่)มีคณุคา่
ทางอาหารมี)สําคญัต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ใน
ทกุช่วงวยั จากการสาํรวจของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
รายงานวา่ความต้องการเนื 3อไก่เพื)อเป็นวตัถดุิบในการ
ประกอบอาหาร จึงสง่ผลให้ต้องมีผลผลิตจํานวนมาก
เพื)อตอบสนองความต้องการของตลาด ข้อมลูปริมาณ
การผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ปี 2553-2562 ซึ)งมี
ความต้องการเนื 3อไก่และสิ)งแปลรูปจากไก่เพิ)มขึ 3นทกุปี
จากดชันี ตวัชี 3วดัเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย 
(Office of Agricultural Economics, 2019a, 2019b) 
การเลี 3ยงไก่เพื)อเป็นวตัถุดิบจึงได้รับความนิยมอย่าง
มาก เช่น การเลี 3ยงไก่ในครัวเรือน การเลี 3ยงไก่เพื)อ
ธุรกิจขนาดกลาง จนกระทั 3งการเลี 3ยงขนาดใหญ่ใน 
เชิงพาณิชย์ และการเลี 3ยงไก่เพื)อจําหน่ายไข่ เป็นต้น 
ดงันั 3นจําเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตตั 3งแต่เริ)มต้น
จนกระทั)งวตัถดุิบถึงมือผู้บริโภค ซึ)งการฟักไขเ่ป็นสว่น
แรกเริ)มที)มีความสําคญัวงจรการผลิตวตัถดุิบ ในการ
พฒันาเครื)องมือเพื)อการช่วยให้การฟักไข่มีประสิทธิภาพ 
(Tarachai, 2017) การควบคมุการฟักไขเ่ป็นการเรียน
แบบวิธีการฟักไข่ตามธรรมชาติ โดยสตัว์ปีกเป็นสตัว์

ชนิดที)มีการฟักเพื)อให้ความอบอุ่นและดูแลลูกอ่อน
หลงัจากฟักออกจากไข่ จึงเป็นแนวทางให้นักพัฒนา
นํามาพัฒนาเครื) องมือสําหรับการฟักไข่ด้วยการ 
ปรับสภาพต่าง ๆ ภายในเครื)องฟักไข่ และการศึกษา
ระยะเวลาในการฟักไข่ตามชนิดของไข่ เช่น ไข่ไก่ใช้
ระยะเวลาในการฟักประมาณ 21 วัน ส่วนไข่เป็ดใช้
ระยะเวลาในการฟักประมาณ 28 วนั และในสว่นของ
ไข่เป็ดเทศจะใช้ระยะเวลาในการฟักประมาณ 35 วนั 
เป็นต้น การควบคมุคณุภาพและปริมาณในการฟักของไข ่
ทําให้ไขที่)มีเชื 3อสามารถฟักออกเป็นตวัออ่นได้ทกุฟอง  

เครื)องมือสําหรับการฟักไข่ ได้รับการพฒันา
จากนกัวิจยัและพฒันาในหลายด้านทั 3งทางกายภาพและ
ขบวนการขั 3นตอนที)จะส่งผลให้ได้ผลผลิตตามความ
ต้องการ จากการศกึษาปัจจยัที)มผีลตอ่การฟักตวัออ่น 
ประกอบด้วย ระยะเวลาการเก็บไข ่อณุหภมูิ ความชื 3น 
การถ่ายเทอากาศ และมมุการวางหรือตําแหนง่ของไข ่
เป็นต้น ซึ)งปัจจยัทั 3งหมดนี 3มีผลต่อการสญูเสียความชื 3น
จากภายในไขทํ่าให้ไข่ไม่มีคณุภาพ จึงเป็นความท้าทาย
ให้มีการพฒันา เช่น ได้มีการศกึษาและออกแบบตู้ ฟัก
ไขไ่ก่ ด้วยการควบคมุอณุหภมูิในการฟักไขไ่ก่และการ
กลบัไขอ่ตัโนมตัิสาํหรับการปศสุตัว์รายย่อย (Luemasueni, 
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Smarnpituk, & Kasor, 2017) โดยได้มีการออกแบบ 
ตู้ ฟักไขไ่ก่ที)เหมาะสมสาํหรับการควบคมุอณุหภมูิได้มี
การหุ้ มฉนวนทําให้อุณหภูมิภายนอกตู้ ไม่ส่งผลต่อ
อุณหภูมิภายในตู้  และมีการวิจัยพัฒนาเครื)องมือ 
ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื 3นสําหรับตู้ ฟักไข ่
โดยการออกแบบและสร้างเครื)องฟักไข่ที)มีต้นทุนตํ)า
สําหรับชุมชน ซึ)งได้เลือกใช้ DHT22 เป็นตวัอ่านค่า
อณุหภูมิและความชื 3น และใช้หลอดไฟขนาด 60 วตัต์ 
จํานวน 2 หลอด เป็นส่วนให้ความร้อนสําหรับตู้   
และขนาดของตู้ ฟักไข่ประมาณ(กว้าง×ยาว×สูง) 
50×60×75 เซนติเมตร จากการทดสอบเครื)องมือมี
ประสทิธิภาพอยูที่)ร้อยละ 80 (Sriudom et al., 2020) และ
ได้มีวิจยัการปรับใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตั 3งเวลา
ให้หลอดไฟหรือขดลวดความร้อนทํางาน นอกจากนี 3ยงัมี
การใช้ตวัประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ Arduino (Sanjaya 
et al., 2018) สําหรับควบคมุการทํางานของเครื)องให้ 
ความร้อนเพื)อปรับอณุหภมูิและความชื 3นภายในตู้ ฟักไข ่
โดยการอา่นคา่อณุหภมูิและความชื 3นจากเซนเซอร์และ
สร้างชุดคําสั)งในการควบคุมการทํางานได้แบบ
อตัโนมตัิ จากการพฒันาตู้ ฟักไข่ที)ได้แสดงให้เห็นถึง
การพฒันาและการประยกุต์ใช้เครื)องมือและอปุกรณ์
ในช่วงเวลานั 3นเพื)อให้การฟักไขม่ีคณุภาพสงูขึ 3น 

จากการศึกษาปัจจัย งานวิจยัและเทคโนโลยี 
ในปัจจบุนัพบวา่เครื)องมือหรือตู้ ฟักไขส่าํหรับการปศสุตัว์
รายย่อย สามารถพฒันาในการขั 3นตอนการทํางานและ
ความสะดวกในการควบคุมการทํางานของตู้ ฟักไข ่
ผู้ วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื)อพฒันาเครื)องมือให้สามารถควบคุม
สภาพที)เหมาะสมต่อการฟักไข่ภายในตู้ จากระบบ
ควบคมุและสามารถทํางานได้อย่างถกูต้อง และเพื)อให้

ผู้ ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและใช้ได้
หลายสถานที) โดยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใน
สรรพสิ)งในการควบคมุผ่านแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟน 
ซึ)งจะได้อธิบายรายละเอียดของระบบในหวัข้อตอ่ไป 

 
วิธีการศึกษา 

ในกระบวนการศึกษาและพัฒนาระบบสําหรับ
ควบคมุ อณุหภมูิ ความชื 3น ภายในตู้ ฟักไขไ่ก่และการกลบั
ฟองไข่ ในการพฒันาเพื)อการทํางานของตู้ ฟักไข่ที)มี
ประสทิธิภาพและควบคมุการทํางานได้อย่างสะดวกผู้ ใช้
สามารถดสูถานะและควบคมุการทํางานของเครื)องได้ใน
ทกุสถานที โดยในการพฒันาระบบควบคมุอณุหภูมิ
และความชื 3นภายในตู้ ฟักไขม่ีขั 3นตอนดงัตอ่ไปนี 3 

1. การศกึษาปัจจยัในการฟักไข ่
2. การออกแบบเครื)องมือ 
3. การสร้างเครื)องมือ 
4. การทดสอบเครื)องมือ 

 

1. การศึกษาปัจจัยในการฟักไข่ 
การพฒันาระบบเพื)อใช้ควบคุมสภาพอากาศ

ภายในตู้ สําหรับการฟักไข่ที)มีประสิทธิผลกล่าวคือ
เครื)องมือสามารถควบคุมให้สภาพอากาศภายในตู้
สง่ผลให้ไข่เกิดการฟักเป็นตวัทุกฟองที)บรรจุเข้าในตู้
และอยู่ในระยะเวลาตามธรรมชาติ ซึ)งการฟักตวัของ
ไขน่ั 3นต้องอาศยัปัจจยัหลากหลายอยา่ง เช่น อณุหภมูิ 
(temperature) ความชื 3น (humidity) การถ่ายเทอากาศ
ในตู้ ฟัก (ventilation) ทิศทางการว่างไข่ในตู้  (egg 
positioning) และการกลบัไข่ฟัก (egg turning) เป็นต้น 
จากการศึกษาการฟักไข่จากปัจจัยต่างผู้ วิจัยได้ 
มีการกําหนดการเลอืกใช้เครื)องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
สาํหรับอา่นค่าการเปลี)ยนแปลงทางกายภาพ ใช้ค่าที)
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อา่นได้มานั 3นสร้างเป็นตรรกะและควบคมุการทํางานของ
เครื)องให้ความร้อน ความชื 3น และการถ่ายเทอากาศ 
โดยในปัจจัยแรกที)ต้องคํานึงถึงคืออณุหภมูิภายในตู้  
สําหรับอุณหภูมิที)เหมาะสมสําหรับการฟักไข่ขึ 3นอยู่
กับชนิดของสัตว์ปีกนั 3น เพราะสัตว์ปีกแต่ละชนิด 
มีขนาดและลักษณะของเปลือกไข่ที)แตกต่างกัน  
โดยการควบคมุอุณหภมูิจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วง 18 วนัแรกที)เหมาะสมกบัการฟักไข่อยู่ประมาณ 
37.80 องศาเซลเซียส และเนื)องจากตวัอ่อนในฟองไข่
มีการเจริญเติบโตขึ 3นทําให้มีอุณหภูมิที)สงูขึ 3นจึงควร
ควบคณุอณุหภมูิภายในตู้ให้เหมาะสมอยูเ่สมอไมค่วร
สูงจนเกินไป ในตู้ ฟักไข่บางตู้ มีระบบทําความเย็น 
(cooling unit) ด้วยเพื)อช่วยทําให้อณุหภมูิสงูจนเกินไป 
(Matos Junior et al., 2020) ซึ)งในช่วง 3 วนัหลงัควรมี
อณุหภมูิประมาณ 37.50 องศาเซลเซียส และการควบคมุ
อุณหภูมิให้สมํ)าเสมอจะต้องควบคุมการหมุนเวียน
ของอากาศภายในตู้ ฟักไขด้่วย 

ปัจจัยด้านความชื 3นสําหรับการฟักไข่ ในช่วง
การเจริญเติบโตของตวัอ่อนจําเป็นต้องมีการควบคมุ
ความชื 3นที)เหมาะสม โดยปกติแล้วในช่วงฟักไข่ไข่จะ
สญูเสยีความชื 3นอยูต่ลอดเวลา จะมีอตัราการสญูเสีย
ความชื 3นประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ และการสูญเสีย
ความชื 3นเพิ)มมากขึ 3นในช่วงแรกของการฟักไข่และ
หลงัจากนั 3นจะลดลง และจะเพิ)มขึ 3นอีกในช่วงสดุท้าย
ของการฟักตวั โดยปกติแล้วในข่วงแรกของการฟักไข ่
(18 วนัแรก) ไขต้่องการความชื 3นสมัพทัธ์ประมาณ 60 
เปอร์เซ็นต์ และในช่วงหลงัของการฟักไข่ต้องการ
ความชื 3นมากขึ 3นโดยมีความชื 3นอยู่ประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์ ความชื 3นที)เหมาะสมจะช่วยให้ตวัอ่อนเติบโต
และสามารถเจาะเข้าไปในช่องอากาศได้สะดวก 

ในอีกหนึ)งปัจจยัคือการกลบัไข่ (egg turning) 
ในขั 3นตอนนี 3เป็นอีกขั 3นตอนที)สาํคญัถ้าไมม่ีการกลบัไข่
นั 3นจะทําให้ไข่ไม่ฟักเป็นตัวได้สําหรับช่วงเวลาแรก
ของการฟักไข ่และจะหยดุกลบัไขใ่นช่วง 3 วนัสดุท้าย
ของการฟักไข่ การกลบัไข่เป็นการเปลี)ยนแปลงทิศทาง
หรือมมุของฟองไข่ โดยมมุการกลบัไข่ที)เหมาะสมคือ 
45 องศาจากแนวดิ)งของฟองไข่ และการกลบัไข่ต้อง
อยู่ในระยะเวลาที)เหมาะสม โดยตามธรรมชาติแม่ไก่
จะกลบัไข่เฉลี)ยประมาณ 35 นาทีต่อ 1 ครั 3ง (Tarachai, 
2017) จากงานวิจยัและเครื)องมืออื)นช่วงเวลาจะอยู่ที)
ชั)วโมงละครั 3งจนถึงวนัละ 3 ครั 3ง ซึ)งในงานวิจยันี 3กําหนด
ช่วงเวลาการกลบัมุมไข่ในทุก 4 ชั)วโมง โดยอ้างอิง
จากการวิจยัของ Sanjaya et al. (2018) 

 

2. การออกแบบระบบและการทาํงาน 
จากการศึกษาปัจจัยที)สําคัญในการฟักไข ่

ผู้ วิจัยใช้วิธีการควบคุม อุณหภูมิ ความชื 3น และการ
กลบัไข ่โดยการออกแบบเครื)องมือได้มีการแบง่การทํางาน
เป็น 2 สว่น คือ สว่นการทํางานภายในตู้ ฟักไข่ และสว่น
การควบคุมและแสดงค่าสถานะของตู้ ฟักไข่ ในสว่นการ
ทํางานภายในตู้ ฟักไข ่ในทั 3ง 2 สว่นนั 3นจะมีการสื)อสารผ่าน
การบนัทึกข้อมลูในเครื)องแม่ข่ายในรูปแบบ NoSQL 
เป็นรูปแบบที)ไม่มีโครงสร้างในการจดัเก็บข้อมูล โดย
ในสว่นการทํางานภายในตู้ ฟักไขม่ีขั 3นตอนการทํางาน
เริ)มจากการพิสจูน์สิทธิการเข้าใช้งานของผู้ ให้บริการ
บันทึกข้อมูลจากนั 3นอ่านจากเซนเซอร์ และการรับ
ข้อมูลการตั 3งค่าเพื)อใช้ข้อมูลและค่าจากเซนเซอร์ที)
อา่นได้ในการประมวลผลในการควบคมุและสง่ข้อมลู
กลบัไปบนัทึกที)ผู้ ให้บริการ ในสว่นนี 3ยงัมีการควบคุม
การกลับไข่โดยจะมีการปรับเปลี)ยนตําแหน่งการ
วางไขทํ่ามมุ 45 องศาในทกุ 4 ชั)วโมง ดงั (Figure 1) 
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Figure 1 The process of working in the incubator. 
 

ในสว่นการทํางานภายในตู้ ฟักไข่มีขั 3นตอนย่อย
คือการควบคุมอุณหภูมิและความชื 3น มีเงื)อนไขการ
ทํางานจากการนําค่าที)ได้จากการอ่านค่าเซนเซอร์ 
โดยค่าอุณหภูมิที)อ่านได้มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส 
และค่าความชื 3นที)อ่านได้มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื)อ
เปรียบเทียบคา่อณุหภมูิและความชื 3น โดยในช่วง 1-18 
วนัแรกตวัทําความร้อนทํางานเมื)อมีอณุหภมูิน้อยกว่า
หรือเทา่กบั 38 องศาเซลเซียสและในในช่วง 3 วนัสดุท้าย
ตวัทําความร้อนทํางานเมื)อมีอุณหภูมิน้อยกว่าหรือ
เทา่กบั 37 องศาเซลเซียส และอีกหนึ)งปัจจยัคือความชื 3น

โดยเครื)องทําความชื 3นทํางานเมื)อคา่ความชื 3นน้อยกวา่
หรือเท่ากบั 60 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 18 วนัแรกและ 3 
วนัสดุท้ายเครื)องทําความชื 3นทํางานเมื)อค่าความชื 3น
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 70 เปอร์เซ็นต์ แสดงดงั (Figure 2) 
และในการออกแบบสว่นการทํางานภายในตู้ ฟักไข่ ได้มี
การปรับใช้อปุกรณ์และการทํางานเพื)อควบคมุอณุหภมูิ 
ความชื 3นและการถ่ายเทอากาศภายในตู้ ฟักไข่ให้มี
ความเหมาะสมต่อการฟักไข่ โดยในสว่นการประมวลผล
ใช้ Raspberry Pi เพื)อความง่ายในการเชื)อมตอ่อินเทอร์เน็ต
โดยไมต้่องเขียนโปรแกรมเพิ)มในทกุครั 3งที)ตอ่อินเทอร์เน็ต
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เป็นส่วนในการอ่านค่าจากเซนเซอร์และควบคุมการ
ทํางานเครื)องให้ความร้อนและความชื 3นภายในตู้ ฟักไข ่
และสามารถรับสง่ข้อมลูระหวา่งผู้ให้บริการบนัทึกข้อมลู 
ในสว่นในการอ่านค่าสภาพอากาศภายในตู้ ฟักไข่ใช้
เซนเซอร์ DHT11 ซึ)งเป็นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับ
วดัคา่อณุหภมูิและความชื 3นภายในตู้ โดยการต่ออปุกรณ์
เข้ากบัขา (pin) ของ Raspberry Pi และในสว่นอปุกรณ์

การปรับอณุหภมูิภายในตู้ ฟักไขใ่ช้เครื)องให้ความร้อน 
(heater) แบบหลอดที)มีขนาด 100w 220v ซึ)งสามารถ
ปรับอุณหภูมิภายในตู้ ฟักไข่ได้รวดเร็วและสามารถ
ปรับเปลี)ยนกําลังความร้อนให้เหมาะสมกับขนาด 
ของตู้  ในส่วนการให้ความชื 3นด้วยเครื)องให้ความชื 3น 
(humidifier) และสว่นการปรับมมุการวางไข่ด้วยถาด
กลบัไข ่(eggs incubator turner) ดงั (Figure 3) 
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Figure 2 The general system of eggs automatic incubator. 
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Figure 3 Design of components inside the incubator. 
 

การออกแบบสว่นการควบคมุและแสดงผลด้วย
แอปพลเิคชนั ในระบบนี 3พฒันาเพื)อให้ผู้ใช้ระบบสามารถ
ใช้งานได้อยา่งสะดวกคือสามารถควบคมุการทํางานของ
ตู้ในตา่งสถานที)ผา่นอินเทอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้
อยา่งง่าย จึงได้มีการออกแบบให้แอปพลิเคชนัสามารถ
แสดงผลคา่อณุหภมูิ ความชื 3น และสถานะการทํางานของตู้  
และสามารถใช้แอปพลิเคชนัควบคมุการทํางานของตู้ ได้ 
ซึ)งการใช้แอปพลเิคชนัสาํหรับการควบคมุการทํางานของ
ตู้ ฟักไข่จําเป็นต้องมีสื)อกลางในการส่งผ่านข้อมูลใน
งานวิจัยนี 3ใช้การบนัทึกผ่านสื)อกลางจากผู้ ใช้บริการ
บนัทกึข้อมลูในรูปแบบ NoSQL ซึ)งเป็นการบนัทึกข้อมลู 
และเนื)องจากแอปพลิเคชันต้องออกแบบให้สามารถ
ใช้งานอย่างง่าย จึงได้มีการออกแบบให้มีเมนูที)ไม่
ซบัซ้อนผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย 

 

3. การสร้างระบบควบคุมตู้ฟักไข่ 
ในขั 3นตอนการสร้างเครื)องมือเพื)อเป็นระบบ

ต้นแบบสาํหรับควบคมุอณุหภมูิและความชื 3นภายในตู้

ฟักไขด้่วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ)งและควบคมุ
ผ่านแอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟน โดยการพฒันาระบบ
ควบคมุใช้ภาษา Python จากขั 3นตอนการออกแบบ
เครื)องมือมีการแบ่งการทํางานเป็น 2 สว่น คือ สว่นการ
ทํางานภายในตู้ ฟักไข ่และสว่นการควบคมุและแสดง
คา่สถานะของตู้ ฟักไข ่โดยมีรายระเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

3.1 สว่นการทํางานภายในตู้ ฟักไข ่
การทํางานภายในตู้ ฟักไข่เป็นการควบคมุการ

ทํางานของเครื)องด้วย Raspberry Pi เพื)อควบคมุการ
ทํางานของชุดรีเลย์ (relay module) เพื)อใช้เป็นการ
เปิดปิดวงจรให้ขดลวดความรู้และเครื)องพ่นไอความชื 3น 
สําหรับการให้ความอบอุ่นและความชื 3นในการฟักไข ่
โดยการควบคมุนั 3นจะใช้อปุกรณ์ที)คงทนสามารถใช้งาน
ได้อยา่งยาวนานและสามารถบํารุงได้ง่าย ซึ)งจะประกอบ
ไปด้วย สว่นให้ความร้อนอยูใ่นชั 3นบนของตู้ประกอบด้วย
ขดลวดความร้อนและพดัลมกระจายความร้อน เพื)อใช้
ปรับสภาพอุณหภูมิให้ความอบอุ่นภายในตู้ ฟักไข่

humidifier 
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fan 

eggs incubator turner 

power 
supply 
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เหมาะสมตอ่การฟักไข ่และสว่นการให้ความชื 3นอยู่ใน
ชั 3นลา่งสดุของตู้  เมื)อเทียบจากขนาดของตู้ ที)รองรับถาด
วางไขจํ่านวน 56 ฟอง ถาดวางไข่และกลบัมมุไข่จดัวาง
อยู่ในสว่นกลางของตู้มีขนาดของตู้  (กว้าง×ยาว×สงู) 
50×50×60 เซนติเมตร ซึ)งสามารถใช้เครื)องให้ความชื 3น

ขนาดเล็กก็เพียงพอต่อขนาดของตู้  โดยใช้เครื)องให้
ความชื 3นคูก่บัพดัลมเพื)อให้ความชื 3นกระจายทั)วภายใน
ตู้ ฟักไข่ และเพื)อให้อากาศภายในตู้มีการถ่ายเทใน
สว่นหลงัตู้มีการติดตั 3งพดัลมและช่องระบายอากาศเข้า
และออกจากภายในตู้  ดงั (Figure 4) 

 

           
 

Figure 4 The eggs automatic incubator hardwares. 
 

3.2 สว่นการควบคมุและแสดงคา่สถานะตู้ ฟักไข ่
ในการพัฒนาส่วนการควบคุมและแสดงค่า

สถานะต่าง ๆ ภายในตู้ ฟักไข่ ซึ)งมีหลายงานวิจยัที)ได้มี
การพฒันางานโดยการพฒันาระบบให้สามารถควบคมุ
การทํางานระบบผ่านสมาร์ตโฟนทั 3งด้านการประมวผล
ข้อมลูและการประมวลผลภาพ (Hongboonmee, & 
Khunbun, 2021) และสามารถใช้การพฒันาแอปพลิเคชนั
เพื)อการสนบัสนนุงานในด้านอื)น (Kasemsin, & Yolai, 
2020) จากขั 3นตอนการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชนั
โดยสามารถใช้บนระบบปฏิบตัิการ Android และ
แอปพลิเคชันจะสื)อสารข้อมูลกับผู้ ให้บริการบันทึก
ข้อมลู (real-time database) ในรูปแบบ NoSQL ซึ)ง
การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปที)ผู้ ให้บริการเป็นเพียง
ตวัเลขและตวัอกัษรจึงทําให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็ว 
โดยการสร้างแอปพลิเคชันประกอบด้วย 3 เมนูหลกั
คือ สั)งงาน แสดงค่าสถานะ และตั 3งค่าตู้ ฟักไข่ จากการ
แบง่เมนหูลกัในแตล่ะเมนจูะมรีายละเอียดภายในเมนนูั 3น 

เช่น เมนสูั)งงานเป็นสว่นการสั)งการทํางานของตู้ ฟักไข่
ในเมนูนี 3จะมีตัวเลือกย่อยคือ ตัวเลือกเริ) มทํางาน
หมายถึงการสั)งให้ตู้ ฟักไข่ทํางาน ตัวเลือกพกัการ
ทํางานหมายถึงการสั)งให้ตู้ ฟักไข่หยดุทํางานแต่ไม่มี
การลบค่าสถานะอื)นออก และตวัเลือกหยดุการทํางาน
หมายถึงการสั)งให้ตู้ ฟักไขห่ยดุทํางานและลบค่าสถานะ
อื)นออก ในส่วนเมนูที) 2 แสดงค่าสถานะเป็นส่วนใน
การแสดงคา่สภาพสภาพอากาศภายในตู้ ฟักไขเ่พื)อให้
ผู้ ใช้สามารถทราบถึงสถานะภายในตู้ ฟักไข่ และเมนู
สดุท้ายการตั 3งคา่ตู้ ฟักไข ่เป็นสว่นการปรับเปลี)ยนการ
แสดงผล ส่วนประกอบเมนใูนแอปพลิเคชนัแสดงดงั 
(Figure 5) จากการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชนั
อยู่บนพื 3นการใช้งานที)ง่ายไม่ซบัซ้อน ผู้ ใช้ที)ไม่เคยใช้
แอปพลเิคชนัสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยในแอปพลิเคชนั
มีเมนูตัวเลือกไม่มากและไม่ซับซ้อน ใช้สีที)แสดงถึง
สญัญาลกัษณ์การทํางาน ตวัอกัษรและขนาดที)สามารถ
มองเห็นและเข้าใจได้อยา่งง่าย 
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Figure 5 Controls via the application on the smartphone. 

 
4. การทดสอบระบบควบคุมตู้ฟักไข่ 

 

ในการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื 3นที) เหมาะสมภายในตู้ ฟักไข่ด้วยการใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ)ง เพื)อการทํางาน
แบบอัตโนมัติที)มีประสิทธิภาพและการใช้งานได้ 
อยา่งสะดวก หลงัจากขั 3นตอนการสร้างระบบควบคมุ
ตู้ ฟักไข่เครื)องต้นแบบ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดสอบ 
การทํางานของระบบเพื)อประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางาน โดยได้มีการทดสอบการทํางานอตัโนมตัิของ 
ตู้ ฟักไข่ และการทดสอบการควบคุมการทํางานของ 
ตู้ ฟักไขผ่า่นแอปพลเิคชนับนสมาร์ตโฟน 

4.1 ทดสอบการทํางานอตัโนมตัิของตู้ ฟักไข ่
การทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของตู้

ฟักไขต้่นแบบอตัโนมตัิ ซึ)งเป็นการควบคมุการทํางาน

ให้ตู้ ฟักไข่สามารถปรับสภาพอากาศภายในตู้  
ให้มีความคล้ายคลึงกับการฟักไข่ด้วยวิธีธรรมชาติ 
การทดสอบโดยการสั)งงานให้ตู้ ฟักไขทํ่างานจนกระทั)ง
เสร็จสิ 3นตามที)ได้โปรแกรมเป็นระยะเวลา 21 วัน
สําหรับไข่ไก่ (ช่วงระยะแรกของการฟัก 18 วนั และ
ช่วงระยะหลงั 3 วนั) โดยการวดัค่าอุณหภูมิในระบบ
และการวดัค่าความชื 3นในระบบเทียบกนั 2 ช่วงเวลา 
ช่วงที) 1 เวลา 12.00 น. เส้นสีนํ 3าเงินใน (Figure 6) 
เป็นช่วงที)มีอณุหภมูิสงูจะสง่ผลให้ความชื 3นน้อย และ
ช่วงที) 2 เวลา 20.00 น. เส้นสีแดงใน (Figure 6) เป็น
ช่วงที)มีการเปลี)ยนแปลงทางอณุหภมูิ จากนั 3นผู้วิจยัได้
บนัทึกข้อมูลการทํางานของตู้ ฟักไข่ เพื)อทดสอบการ
ควบคมุสภาพอากาศและการใช้งานระบบเป็นระยะ
เวลานานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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Figure 6 Temperature and humidity performance graph of the eggs automatic incubator. 
 

4.2 ทดสอบควบคุมการทํางานตู้ ฟักไข่ผ่าน
แอปพลเิคชนับนสมาร์ตโฟน 

การทดสอบการควบคุมการทํางานของตู้ ฟักไข ่
โดยผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน โดยผู้ วิจัยได้
ดําเนินการทดสอบการรับสง่ข้อมลูระหว่างแอปพลิเคชนั
ไปยงัผู้ ให้บริการเครื)องแม่ข่าย และการรับส่งข้อมูล
ระหว่างตู้ ฟักไข่ไปยงัผู้ ให้บริการเครื)องแม่ข่าย โดย
ทดสอบในระยะเวลาและช่วงเวลาที)แตกต่างกนั และ
ทดสอบทั 3งระบบด้วยการสั)งการทํางานของตู้ ฟักไข่
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟนที)ได้ลงแอปพลิเคชัน และ
ดําเนินการบนัทกึผลการทดสอบในแตล่ะกรณี 

การทดสอบการรับสง่ข้อมลู สว่นที) 1 การรับส่ง
ระหว่างตู้ ฟักไข่และผู้ ให้บริการบันทึกข้อมูลในทุก
คา่พารามิเตอร์ และในสว่นที) 2 การรับสง่ข้อมลูระหว่าง
ผู้ให้บริการบนัทกึข้อมลูในทกุคา่พารามิเตอร์ จากการ
ทดสอบโดยการแบง่สว่นการทํางาน ผู้วิจยัได้ดําเนินการ
ทดสอบการทํางานทั 3งระบบสําหรับควบคมุการทํางาน
ตู้ ฟักไข่ผ่านแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ตโฟน เพื)อประเมิน
ประสทิธิภาพการทํางานของระบบสาํหรับควบคมุการ
ทํางานตู้ ฟักไข่และแอปพลิเคชนัผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
และการทดสอบการทํางานเพื)อเปรียบเทียบการ

ทํางานระบบสําหรับควบคุมการทํางานตู้ ฟักไข่และ
แอปพลเิคชนัเมื)อ Android สมาร์ตโฟนตา่งรุ่นกนั 

 
ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

จากการศกึษาและพฒันาระบบควบคมุสภาพ
อากาศภายในตู้ ฟักไข่แบบอตัโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ)ง และสร้างเป็นเครื)องต้นแบบ 
เพื)อการทํางานที)มีประสทิธิภาพและควบคมุการทํางาน
ได้อย่างสะดวกผู้ ใช้สามารถดูสถานะและควบคุม 
การทํางานของเครื)องได้ในทุกสถานที) โดยการทดสอบ
การทํางานของระบบควบคุมสามารถควบคุมอุณหภูมิ
และความชื 3นได้อย่างถูกต้องตามช่วงเวลาที)กําหนด
ช่วงแรกและช่วงหลงั และมีความผนัผวนเพียงเลก็น้อย 
ซึ)งเห็นได้ดงั (Figure 7) จากการการทดสอบสั)งให้มีการ
ตู้ ฟักไขเ่ริ)มทํางาน พกัการทํางาน และหยดุการทํางาน 
พบวา่การรับสง่ข้อมลูสามารถทํางานได้อย่างถกูต้อง
ในทกุครั 3งที)ทําการทดสอบแต่มีระยะเวลาความหน่วง
ที)แตกตา่งกนัเลก็น้อยประมาณ 3 ถึง 5 วินาที และทั 3ง
ระบบสามารถทํางานได้อยา่งถกูต้องตามการควบคมุ 
ทั 3งการรับข้อมลูจากตู้ ฟักไขเ่พื)อแสดงผลในแอปพลิเคชนั 
และการส่งข้อมูลจากแอปพลิเคชันเพื)อควบคุมการ



RMUTSB Acad. J. 9(2) : 225-236 (2021) 235 
 

ทํางานของตู้ ฟักไข่ โดยแสดงถึงระยะเวลาตอบสนอง
มีหน่วยเป็นวินาที ในแต่ละครั 3งเมื)อสั)งการทํางาน 
ในแอปพลิเคชันและเครื)องทํางานได้อย่างถูกต้อง  
การทดสอบสั)งการทํางานทั 3งหมด 20 ครั 3ง เพื)อทดสอบ
ระยะเวลาการสง่ผลข้อมลูเพื)อการควบคมุการทํางาน
โดยการที)ผู้ใช้กดเมนเูริ)มต้นการทํางานในแอปพลิเคชนั
และเครื)องเริ)มทํางาน โดยพบว่าในช่วงแรกของการ
ทดสอบจะมีการใช้เวลาในการรับสง่ข้อมลูมากกว่าปกติ 
และการทดสอบควบคุมการทํางานผ่านสมาร์ตโฟน
จํานวน 5 เครื)องที)ตา่งรุ่นกนั จากการสั)งงานสมาร์ตโฟน
ที)แตกต่างกนัมีความหน่วงเวลาเพียงเล็กน้อยหรือไม่
มีความแตกต่างกันเนื)องจากระยะเวลาความหน่วง
เล็ ก น้ อย ไม่มี ผลต่อ กา ร ทํ าง า นร ะบ บค วบ คุม 
สภาพอากาศภายในตู้ ฟักไข่แบบอัตโนมัติ ดังนั 3น 
แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้กับ Android สมาร์ตโฟน

อื)นได้ ซึ)งจากในกราฟแสดงผลการสั)งการทํางาน 
ตู้ ฟักไข่ผ่านแอปพลิเคชันในครั 3งแรกของการสั)งการ
ทํางานจะอยู่ประมาณ 3-5 วินาที และหลงัจากนั 3น
การสั)งงานเร็วขึ 3นในโทรศพัท์บางรุ่น จากการทดสอบ
การทํางานของสว่นการควบคมุอณุหภมูิและความชื 3น 
และส่วนการควบคุมการทํางานจากระยะไกลผ่าน
อินเทอร์เน็ตของตู้ ฟักไข่เครื) องต้นแบบสามารถ 
แสดงให้เ ห็นถึงประสิทธิภาพการทํางาน ซึ)ง ใน 
สว่นการควบคุมอุณหภมูิและความชื 3นแบบอตัโนมตัิ
สามารถทํางานได้เทียบเท่ากับงานวิจัย (Sriudom  
et al., 2020) ซึ)งสามารถฟักไข่ออกเป็นลกูไก่ได้ถึง
ร้อยละ 80 ของการฟักไข่ทั 3งหมด และในงานวิจัยนี 3 
ได้มีการเสริมระบบการควบคุมการทํางานผ่าน
อินเทอร์ เ น็ตใ ห้ผู้ ใ ช้สามารถ รับ รู้ ข้อมูลภายใน 
ตู้ ฟักไขไ่ด้ 

 

 
 

Figure 7 The result graph of the incubator control. 
 

สรุป 
 

วตัถปุระสงค์การวิจยันี 3เพื)อให้สามารถควบคมุ
สภาพอากาศที)เหมาะสมต่อการฟักไข่และเพื)อการใช้
งานระบบได้อยา่งสะดวกและใช้ได้หลายสถานที) โดย
การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ)ง โดยดําเนินการ

พฒันาเครื)องมือควบคมุสภาพอากาศสําหรับตู้ ฟักไข ่
จากการควบคมุอณุหภมูิ ความชื 3นการหมนุเวียนภายใน
ตู้ ฟักไข่ และควบคุมการกลบัไข่ให้มีความเหมาะสม
สําหรับการฟักไข่ โดยการใช้เซนเซอร์ตรวจวดัอณุหภูมิ
และความชื 3น และสว่นอปุกรณ์ควบคมุการทํางานของ
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ตู้ ฟักไข่ใช้ Raspberry Pi สําหรับการพฒันาชุดคําสั)งให้
ตู้สามารถทํางานตามเงื)อนไขที)กําหนด อีกทั 3งมีหน้าที)
รับสง่ข้อมลูไปยงัผู้ใช้บริการบนัทึกข้อมลูเป็นตวักลาง
ในการสื)อสารระหว่างตู้ ฟักไข่และแอปพลิเคชันบน
สมาร์ตโฟน ในสว่นของแอปพลิเคชนัได้มีการออกแบบ
สาํหรับการแสดงผลสภาพอากาศภายในตู้และสามารถ
ควบคมุการทํางานตู้ ฟักไข ่จากการพฒันาเครื)องต้นแบบ
ของระบบควบคมุสภาพอากาศภายในตู้ ฟักไข่เพื)อใช้
ในการประเมินการทํางาน โดยผู้ วิจัยได้ดําเนินการ
ทดสอบเครื)องต้นแบบ จากการทํางานของเครื)องต้นแบบ
สามารถควบคมุแบบอตัโนมตัิ โดยการสั)งเครื)องทํางาน
เป็นระยะเวลานานและบันทึกผล ซึ)งเครื)องต้นแบบ
สามารถทํางานได้อย่างถกูต้องตามเงื)อนไขที)ได้โปแกรม
และสามารถทํางานเป็นระยะเวลานานได้ มีความผนัผวน
ของอุณหภูมิและความชื 3นเพียงเล็กน้อย ซึ)งมีความ
คล้ายคลึงกับสภาพอากาศที)เหมาะสมในการฟักไข ่
ในการควบคมุการทํางานและแสดงผลระหว่างตู้ ฟักไข่
ผา่นแอปพลเิคชนัสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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