
 

บทที่ 16 
การทําเคร่ืองหมายสกุร 

 

  
การทําเครื่องหมายประจําตัวสุกร เพื่อใหสามารถทําทะเบียนประวัติไดถูกตอง 

และสามารถยอนกลับไปตรวจสอบพอแมของสุกรตัวน้ันได การทําเครื่องหมายสุกรม ี 3 วิธี
คือ การตัดเบอรหูสุกร การสักเบอรหูสุกร และการติดเบอรหูสุกร  

การทําเครื่องหมายประจําตัวสุกร เพื่อใหสามารถทําทะเบียนประวัติไดถูกตอง 
และสามารถยอนกลับไปตรวจสอบพอแมของสุกรตัวน้ันได การทําเครื่องหมายสุกรม ี 3 วิธี
คือ การตัดเบอรหูสุกร การสักเบอรหูสุกร และการติดเบอรหูสุกร  

  

16.1 การตัดเบอรหูสุกร  16.1 การตัดเบอรหูสุกร  

  

การตัดเบอรหูสุกร (ear notching) เพื่อทําเคร่ืองหมายสุกรนั้นจะทําในวันแรกคลอด 
การตัดเบอรหูในแตละฟารมจะใชแบบใดก็ไดแลวแตกําหนด แตมีหลักการที่เหมือนกันคือ 
เปนการใหตัวเลขแทนบริเวณแผลใบหูที่ถูกตัดออก 

การตัดเบอรหูสุกร (ear notching) เพื่อทําเคร่ืองหมายสุกรนั้นจะทําในวันแรกคลอด 
การตัดเบอรหูในแตละฟารมจะใชแบบใดก็ไดแลวแตกําหนด แตมีหลักการที่เหมือนกันคือ 
เปนการใหตัวเลขแทนบริเวณแผลใบหูที่ถูกตัดออก 

  

เครื่องมือและอุปกรณ ประกอบดวย นํ้ายาฆาเช้ือ ทิงเจอรไอโอดีน สําลี กรรไกร
ตัดเบอรหู 

เครื่องมือและอุปกรณ ประกอบดวย นํ้ายาฆาเช้ือ ทิงเจอรไอโอดีน สําลี กรรไกร
ตัดเบอรหู 
  

ข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ ข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  

1.  ทําความสะอาดกรรไกรตัดเบอรหูโดยการแชนํ้ายาฆาเช้ือหรือเช็ดดวย 1.  ทําความสะอาดกรรไกรตัดเบอรหูโดยการแชนํ้ายาฆาเช้ือหรือเช็ดดวย 
ทิงเจอรไอโอดีน ทิงเจอรไอโอดีน 

2.  จับบังคับสุกรใหอยูน่ิง 2.  จับบังคับสุกรใหอยูน่ิง 
3.  ทําความสะอาดบริเวณใบหูดานนอกที่จะทําการตัดดวยทิงเจอรไอโอดีน 3.  ทําความสะอาดบริเวณใบหูดานนอกที่จะทําการตัดดวยทิงเจอรไอโอดีน 
4.  ใชกรรไกรตัดเบอรหูตามตําแหนงที่ตองการ 4.  ใชกรรไกรตัดเบอรหูตามตําแหนงที่ตองการ 
5. หลังจากทําการตัดเบอรหูเรียบรอยแลว ใชสําลีชุบทิงเจอรไอโอดีนทาบริเวณ

แผลที่ตัดอีกครั้งเพื่อปองกันเช้ือโรคและชวยรักษาแผล 
5. หลังจากทําการตัดเบอรหูเรียบรอยแลว ใชสําลีชุบทิงเจอรไอโอดีนทาบริเวณ

แผลที่ตัดอีกครั้งเพื่อปองกันเช้ือโรคและชวยรักษาแผล 

ก  ก                  ข                

ภาพที่16.1   ก  กรรไกรตัดเบอรหู     ข  ลักษณะใบหทูี่ถูกตัด  
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 ก.  การตัดเบอรหูสุกรพันธุลารจไวทหรือแลนดเรซ 
 

                 การตัดเบอรหูสุกรพันธุลารจไวทหรือแลนดเรซ ปฏิบัติไดดังน้ี                    
 

                 1.  แบงใบหูสุกรเปน 3 สวนเทากันตามแนวตั้งฉากคือ  โคนหู (หมายเลข 1) 
กลางหู (หมายเลข 9) และ ปลายหู (หมายเลข 3) 
                 2.  แตละสวนของตําแหนงของริมใบหูบนและลางนั้น   สามารถตัดไดไมเกิน  
2 แผลติดกันเวลาตัดพยายามใหหางกนัเพื่อใหมองเห็นแผลชัดวาอยูในสวนใด มิฉะน้ันจะ
ทําใหเวลาอานหรือนับผิดพลาดไป การอานใชหลักรวมกัน 
                 3.  แผลที่ตัดมีเบอรครอกที่คลอดในฟารม และเบอรตัวของลูกสุกรภายในครอก     
เบอรครอกใหตัดริมใบหูทั้งดานบนและดานลางของหูขวาและดานบนของหูซาย เบอรตัว
ภายในครอกนั้นใหตัดเฉพาะใบหูซายดานลาง (ใบหูซายหรือขวาโดยหันหนาสุกรเขาหา
ตัวผูตัด) 
                 4.  ตําแหนงบริเวณใบหูขวาดานลางเปนหลักหนวย 
                      ตําแหนงบริเวณใบหูขวาดานบนเปนหลักสิบ 
                      ตําแหนงบริเวณใบหูซายดานบนเปนหลักรอย (ถาเบอรครอกมีจํานวน
ถึงหลักพัน ใหตัดที่ตําแหนงหลักรอยมากกวา 1 แผล แลวเอาตัวเลขประจําตําแหนงแผล
มาบวกกัน) 
                      ตําแหนงบริเวณใบหูซายดานลางเปนหลักหนวยแสดงเบอรตัวภายในครอก 
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เบอรตัว 

หูซาย 

เบอรครอก 

หูขวา 

สุกรเบอร 2392/11 

ภาพที่ 16.2  การตัดเบอรหูสุกรพันธุลารจไวทหรือแลนดเรซ 



ข.  การตัดเบอรหูสุกรพันธุดูรอค 
 

                 สุกรพันธุดูรอคมีใบหูขนาดเล็ก ปฏิบัติไดดังนี้ 
 

                 1.  แบงใบหูสุกรออกเปน 2 สวนเทา ๆ กันตามแนวตั้งฉากและใบหูดานซาย
แบงเปน 2 สวนในลักษณะทแยงมุมจากโคนหูดานลางไปสูปลายหูดานบนซาย 
                 2.  แตละสวนของใบหูที่แบงทั้งดานบนและดานลางสามารถตัดได 2 แผล 
ติดกัน 
                 3.  แผลที่ตัดใบหูขวาและโคนใบหูซายดานบนเปนเบอรครอกในฟารม  สวน 
ใบหูซายดานลางและปลายหูซายดานบนเปนเบอรตัวในครอก 
                 4.  ตําแหนงบริเวณใบหูขวาดานลางและริมปลายหขูวาดานบนเปนหลักหนวย 
                      ตําแหนงบริเวณโคนหูขวาดานบนและปลายหูขวาเปนหลักสิบ 
             ตําแหนงบริเวณโคนหูซายดานบนเปนหลักรอย 
             ตําแหนงบริเวณใบหูซายดานลางและริมปลายหูซายดานบนเปนหลักหนวย 
                 5.  วิธีอานทั้งเบอรตัวและเบอรครอกอานจากแผลที่มีเลขจํานวนมากที่สุด  
รวมกับแผลที่มีเลขจํานวนรองลงมา 

หูขวา หูซาย 

เบอรครอก เบอรตัว 

 

สุกรเบอร 392/8 

 

ภาพที่ 16.3  การตัดเบอรหูสุกรพันธุดูรอค 
 

AT 328 307 



ค.  การตัดเบอรหูสุกรพันธุลูกผสม 3 สายเลอืด 
 

                 ลูกผสม 3 สายใชทําสุกรขุนบางฟารมอาจไมทําการตัดเบอรหูก็ได เพราะไม
นํามาใชเปนพอแมพันธุและไมจําเปนตองทําทะเบียนพันธุประวัติ แตบางฟารมจะทําการ
ตัดโดยทําเบอรเรียงลําดับไปเรื่อยๆ ไมตองทําเบอรตัวในครอก เพ่ือใหทราบจํานวนสุกร
ขุนที่เกิดในฟารม ปฏิบัติไดดังนี้ 
 

                 1.  แบงใบหูสุกรออกเปน 3 สวนเทา ๆ กันตามแนวตั้งฉาก คือ โคนหู  
(หมายเลข 1) กลางหู (หมายเลข 3) และ ปลายหู (หมายเลข 9) 
                 2.  แตละสวนของใบหูที่แบงทั้งดานบนและดานลาง   สามารถตัดได 2 แผล 
ติดกัน 
                 3.  แผลที่ตัดเรียงเบอรตามลําดับในฟารมไปเร่ือย ๆ 
                 4.  ตําแหนงบริเวณใบหูขวาดานบนเปนหลักพัน 
                      ตําแหนงบริเวณใบหูซายดานบนเปนหลักรอย 
                      ตําแหนงบริเวณใบหูซายดานลางเปนหลักพัน 
                      ตําแหนงบริเวณใบหูขวาดานลางเปนหลักหนวย 

 

หูขวา หูซาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16.4  การตัดเบอรหูสุกรลูกผสม 3 สายเลือด 
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16.2  การสักเบอรหูสุกร  
 

การสักเบอรหูสุกร (ear tattooing) ตองใชอุปกรณคือ เครื่องมือสักเบอรหู (ear 
tattoo) หมึกสักเบอรหู สําลี และแอลกอฮอล 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 

1.  ทําความสะอาดเข็มตัวอักษรและเข็มหมายเลขประจําตัวสุกร   โดยการแชใน
นํ้ายาฆาเช้ือหรือเช็ดดวยทิงเจอรไอโอดีน 

2.  เอาเข็มตัวอักษรและเข็มหมายเลขประจําตัวสุกรวางไวในเครื่องสักเบอรหู 
3.  ทดลองหนีบแผนกระดาษแข็งเพื่อทดสอบดูวาไดเบอรหูตรงกับที่ตองการ 

หรือไม 
4.  จับบังคับสุกรใหอยูน่ิง 
5.  ทําความสะอาดบริเวณใบหูดานนอกโดยใชสําลีชุบแอลกอฮอล เพ่ือเช็ดคราบ

สกปรกและไขมันออก 
6.  ใชสีสําหรับสักเบอรหูทาใบหูบริเวณที่จะทําการสัก โดยพยายามหลีกเลี่ยง 

เสนเลือดใหญ 
7.  ใชเครื่องมือสักเบอรหูทําการสักเบอรหูตามตองการ 
8.  หลังจากสักเสร็จใหใชสําลีปาดหมึกลงในรูปที่เจาะเปนเบอรแลวขยี้เบา ๆ 
 

        ก       ข   
 

ภาพที่ 16.5   ก  เครื่องมือสักเบอรหู    ข  ลักษณะใบหูที่ถูกสัก      
 
 
 
 
 

AT 328 309 



16.3 การติดเบอรหูสุกร  
 

การติดเบอรหูสุกร (ear tagging) ตองใชอุปกรณคือ เครื่องมือติดเบอรหู (ear 
tag) แผนเบอรหู (tag) สําลี และแอลกอฮอลหรือทิงเจอรไอโอดีน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 

1.  นําเบอรหูพลาสติกมาเขียนหมายเลขประจําตัวสุกรตามที่ตองการดวย 
ปากกาเขียนเบอรโดยเฉพาะ 

2.  นําเบอรหูพลาสติกที่เขียนแลวทั้งตัวผูและตัวเมียติดเขากับเคร่ืองมือ 
3.  จับบังคับสุกรใหอยูน่ิงโดยเฉพาะบริเวณหัว 
4.  ทําความสะอาดบริเวณใบหูดานนอกดวยสําลีชุบแอลกอฮอลหรือทิงเจอร 

ไอโอดีนบริเวณที่จะติดเบอร       
5.  นําเครื่องมือติดเบอรหูมาหนีบที่ใบหูสุกร 
 

   
 

 

ภาพที่ 16.6  ขั้นตอนการตดิเบอรหูสุกร        
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