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บทคัดย่ อ
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษาบทบัญญัติเกี่ ยวกับการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้ของประเทศไทย โดยมีการกาหนดมาตรฐานการขออนุ ญาตการ
ดาเนิ นกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และการค้าสัตว์ป่าอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์
ป่ า พ.ศ. 2562 หมวดที่ 1 ส่ วนที่ 5 โดยกิจการฟาร์ มจระเข้ที่ได้รับอนุ ญาตจะมีสิทธิ ในการครอบครอง
เพาะพันธุ์จระเข้และค้าจระเข้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จากการศึกษาสภาพปั ญหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการประกอบกิ จการฟาร์ มจระเข้พบว่ากิ จการ
ฟาร์ ม จระเข้น้ ันยัง คงมี ปั ญ หาที่ ส าคัญ อยู่ 2 ประการ ได้แก่ ปั ญหากฎหมายเกี่ ย วกับ การก าหนด
มาตรฐานการประกอบกิ จการฟาร์ มจระเข้และปั ญหากฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุ มและการจัดการ
ฟาร์ มจระเข้ ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อมาตรฐานฟาร์ มจระเข้ในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ผูเ้ ขียนจึงศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้ของ
ประเทศไทยโดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมและการจัดการฟาร์ ม
จระเข้ของรัฐควีนส์ แลนด์ ซึ่ งจากการศึกษากฎหมายของทั้งสองประเทศพบว่ากฎหมายเกี่ ย วกับ
มาตรฐานการควบคุ ม และการจัด การฟาร์ ม จระเข้ ข องประเทศไทยนั้น มี ข้ ัน ตอนในการขอรั บ
บทความนี้ เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิ สระเรื่ อง. “ปั ญหากฎหมายเกี่ ยวกับการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้,” การค้นคว้าอิสระ ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2563.
The article is a part of “The legal problems associated with standard for control and
management in crocodile farm,” an independent study for the Degree of Master of Laws, Graduate
School of Laws, Assumption University. 2020.
*
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ใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์ มจระเข้ที่ไม่ซบั ซ้อน ไม่มีการกาหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์
หรื อความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับจระเข้ของผูข้ ออนุ ญาตประกอบกิ จการในเรื่ องการยื่นเอกสารเกี่ ยวกับ
สถานที่ที่ต้ งั ฟาร์ มนั้นได้กาหนดให้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต้ งั และแผนผังของฟาร์ มแต่มิได้
กาหนดให้มีการรั บรองจากวิศวกรว่าพื้นที่ ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ ที่อาจเกิ ดน้ าท่วมซ้ าซากหรื ออุ ทกภัย
หรื อไม่และหากเป็ นพื้นที่ที่อาจเกิดน้ าท่วมขึ้นจะมีมาตรการการป้ องกันอย่างไรที่เหมาะสม เป็ นต้น
นอกจากนี้มาตรฐานของวัสดุที่ใช้ทาบ่อ กรง และโรงเรื อนสาหรับดูแลจระเข้น้ นั มีการกาหนดเพียงว่า
วัสดุที่ใช้ตอ้ งมีความแข็งแรงโดยมิได้กาหนดอย่างชัดเจนว่าวัสดุชนิดใดที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจาก
น้ าท่วมได้ ทั้งนี้ ยังมี เรื่ องของการควบคุ มและการจัดการฟาร์ มจระเข้ในส่ วนของการจับจระเข้ที่
หลบหนีออกจากฟาร์มโดยกาหนดเพียงอานาจของเจ้าหน้าที่กรมประมงให้เป็ นผูด้ าเนินการจับจระเข้
แต่มิได้กาหนดอานาจของบุคคลทัว่ ไปที่สามารถจับจระเข้ไว้ ส่ งผลให้จระเข้ที่ถูกจับได้รับอันตราย
จากการกระทาที่ไม่เหมาะสม
จากการศึกษาปั ญหาผูเ้ ขียนพบว่าควรมีการปรั บปรุ งแก้ไขกฎหมายเกี่ ยวกับมาตรฐานการ
ควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้อาจเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการช่ วยปกป้ องจระเข้จากสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกและปกป้ องสาธารณชนจากปั ญหาที่เกิดจากจระเข้หลบหนี ออกจากฟาร์ มให้ได้มาตรฐาน
มากขึ้น จากการศึกษาเห็นว่าควรมีการปรับปรุ งเพิ่มเติมกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมและ
การจัดการฟาร์ มจระเข้ในเรื่ องการเพิ่มเติมขั้นตอนการขออนุ ญาตเพาะพันธุ์จระเข้ให้มีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นโดยเสนอให้มีการพิจารณาถึ งคุ ณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์ในด้านการดู แลจระเข้หรื อ
เป็ นผูท้ ี่ได้รับการอบรมจากกรมประมง มีการกาหนดให้มีการรับรองเรื่ องสถานที่ต้ งั ฟาร์ มจากวิศวกร
ก่อนการขออนุ ญาตประกอบกิจการฟาร์ มจระเข้ ให้มีการกาหนดเรื่ องของวัสดุที่ใช้สาหรับสร้างกรง
บ่อและโรงเรื อนไว้เป็ นมาตรฐานอย่า งชัดเจน การจัดการจระเข้หลบหนี โดยก าหนดให้บุ ค คลที่
สามารถจับ จระเข้ไ ด้ต้อ งเป็ นผู ้ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตหรื อ เป็ นผู ้ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจากกรมประมง
นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการเพิ่มเติมในเรื่ องของการติดเครื่ องหมายประจาตัวจระเข้ โดยอาศัยความรู ้
เฉพาะทางสาหรับเทคโนโลยีในการติดตามจระเข้หลบหนี ออกจากฟาร์ ม เพื่อแก้ปัญหาฟาร์ มจระเข้
ไม่ได้มาตรฐานของประเทศไทย
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ABSTRACT
This paper is aimed to study (legal provisions on) the standardization for control and
management of crocodile farms in Thailand. In Thailand the standards have been set for the
permission to operate wildlife breeding; and wildlife trade is governed by the Wildlife Preservation
and Protection Act, B.E. 2562, Section 1, Paragraph 5, in which the crocodile farm business is
entitled to the right to possess crocodiles, to breed, and to trade them legally.
According to a study on the crocodile farm business, the crocodile farm business is found
to have two major issues, legal in nature, regarding the operating standards of the crocodile farm and
those related to the control and the management of crocodile farms. These issues have significantly
affected the standard of crocodile farms in Thailand. Therefore, the author here seeks to study the
standardization for control and management of crocodile farms in Thailand by comparing them with
the standard for control and management of crocodile farms in Queensland. As a result of the study
on the laws of both countries, the law regarding the standard for control and management of crocodile
farms in Thailand was found to offer quite a simple procedure for obtaining a license to operate a
crocodile farm. The applicants for the business operation are not required to have any prior
experience or expertise in crocodile related business in order to submit the documents concerning
the farm location. Information on the location and layout of the farm is required; however, the said
location does not require the certification from an engineer, to certify whether the location is in a
flood zone; and if the location has been flooded, what preventive measures are in place, etc. In
addition, the standard for materials used in the construction of the crocodile ponds, the crocodile
cages, and the caretaker’s huts only stipulates that the materials used must sufficiently be up to the
standard, without clearly stating which materials shall be used to prevent the problem, e.g., in case
of flooding. Furthermore, there is a problem with the control and management of the crocodile farm
regarding the recapture of crocodiles that have fled from the farm. Only the officials from the
Department of Fisheries have the authority to handle the runaway crocodiles, but the authority of the
general public was not defined. As a result, the recaptured crocodiles were harmed by their
mishandling.
According to a study on the problems, the author has come to suggest that the laws regarding
the standard for control and management of crocodile farms should be reviewed and amended. The
amendments should help protect crocodiles from the outside environment, and the public from the
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danger that may be posed by the fleeing crocodiles. According to the study, the laws should be
revised and improved. Regarding the standard for control and management of crocodile farms, the
process of obtaining permission of crocodile breeding may have been further complicated by
requiring one to have further qualifications: experienced in crocodile care, or received training from
the Department of Fisheries. Farm location certification from engineers should be required prior to
requesting the permission to operate a crocodile farm. The materials used to build the cage, the ponds,
and the houses should be clearly up to the standard. As for the management of escaped crocodiles,
any person who is authorized or certified by the Department of Fisheries should have the authority
to capture the crocodiles. In addition, there should be improvement in the crocodile identification
mark by relying on specialized knowledge of technology to track the escaping crocodiles from the
farm. To solve the problem of crocodile farms that are not up to the standard in Thailand, the changes
that were mentioned should be in effect.

บทนา
จระเข้เป็ นสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ ามีหลายสายพันธุ์ท้ งั ที่อาศัยในน้ าจืดและน้ าเค็ม1 จระเข้ถือเป็ น
สัตว์ป่าที่มีความดุร้ายที่สามารถทาร้ายมนุษย์และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆได้ เนื่องจากจระเข้เป็ นสัตว์กินเนื้ อ
และเป็ นผูล้ ่า แต่ในทางตรงกันข้ามมนุ ษย์เองก็สามารถใช้ประโยชน์จากจระเข้ได้หลายด้าน ทั้งทา
เป็ นอาหาร2 การผลิตเป็ นผลิตพันธุ์ชนิ ดต่าง ๆ เช่น กระเป๋ า รองเท้า เข็มขัด ยารักษาโรค การเลี้ยงเพื่อ
นันทนาการสาหรับการท่องเที่ยว3 หรื อการเพาะพันธุ์เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ขอ้ มูลดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่า
จระเข้เป็ นสัตว์ป่าที่นามาเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ4 ซึ่ง
1

Deon Furstenburg, Crocodile (Crocodylus niloticus)(GEO WILD CONSULT (Pty) Ltd,
2018), pp. 3-5.
2
John Thorbjarnarson, “ Crocodile Tears and Skins: International Trade, Economic
Constraints, and Limits to the Sustainable Use of Crocodilians Issues,” in International Conservation,
(1999), p. 465.
3
Louwrens C Hoffman, “Carcass and meat characteristics of the Nile crocodile (Crocodylus
niloticus),” in Journal of the Science of Food and Agriculture, (2000): 391.
4
นีรนาท เสนาจันทร์ และกนกอร บุญมี, “การประกอบธุ รกิ จฟาร์ มจระเข้ดา้ นรับเลี้ยงแบบ
ขุนที่ประสบความสาเร็ จในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลาง,” วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปี ที่
18, ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561 ฉบับพิเศษ): 177.
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ได้รับการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ จระเข้ยงั เป็ น
สัตว์ป่าคุ ม้ ครองตามอนุ สัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES5 ส่ งผล
ให้มาตรฐานการควบคุ มและการจัดการฟาร์ มจระเข้มีความสาคัญต่อการเติ บโตของกิ จการฟาร์ ม
จระเข้เป็ นอย่างมาก6 ซึ่ งมาตรฐานการควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กาหนดในหมวดที่ 1 ส่ วนที่ 5 มาตรา 28 บัญญัติไว้วา่ ผูใ้ ดจะดาเนิ น
กิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุม้ ครองที่เพาะพันธุ์ได้ตามมาตรา 8 หรื อสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา 9 เฉพาะ
ชนิ ดที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด ต้องได้รับใบอนุ ญาตจากอธิ บดี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผูข้ อรับใบอนุญาตและผูร้ ับโอนใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุ ญาต อายุใบอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาต และการออกใบแทน
ใบอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง 7 ซึ่ งกฎกระทรวงที่ ออกตามความในมาตรา
ดังกล่าวยังมิได้มีการประกาศใช้บงั คับ จึงอาศัยบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
และการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการ
นาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่ งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง
ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง พ.ศ. 2551 ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส งวนและคุ ้ม ครองสั ตว์ป่ า พ.ศ. 2535 โดยให้ถื อปฏิ บ ตั ิ ไ ปจนกว่า จะมี ก ารออก
กฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่ งกฎกระทรวงดังกล่าวได้กาหนดมาตรฐานการควบคุมและการจัดการฟาร์ ม
จระเข้ไว้ ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติของผูข้ ออนุญาตเพาะพันธุ์จระเข้ การยืน่ คาขออนุญาตเพาะพันธุ์
จระเข้ สถานที่สาหรับเพาะพันธุ์จระเข้ นอกเหนื อจากกฎกระทรวงดังกล่าวยังมีระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการดาเนิ นการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรื อซากของสัตว์ป่าซึ่ งเป็ นสัตว์น้ าที่ตกเป็ นของแผ่นดิน พ.ศ.
2541 ที่กาหนดมาตรการการจัดการจระเข้หลบหนี และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการทาเครื่ องหมาย
ประจาตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่ า ซึ่ งเป็ นสัตว์น้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าซึ่ งเป็ นสัตว์
น้ า พ.ศ. 2541 ที่กาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการติดตามจระเข้ ซึ่ งกฎหมายดังที่กล่าวมานั้นเป็ น
กฎหมายที่ใช้เป็ นมาตรฐานในการควบคุ มและจัดการฟาร์ มจระเข้ อย่างไรก็ตามเนื่ องจากปั ญหา
อุทกภัยที่ประเทศไทยประสบในช่ วงสิ บปี ที่ผ่านมาส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาฟาร์ มจระเข้ไม่ได้มาตรฐาน

5

อวิการัตน์ นิยมไทย, การค้างาช้างกับกฎหมายเพื่ออนุรักษ์และคุม้ ครองช้าง (จุลนิติ, 2556):

125-126.
6

นีรนาท เสนาจันทร์ และกนกอร บุญมี, เรื่ องเดียวกัน, หน้า 177.
7
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562, มาตรา 28

6
เพียงพอต่อการป้ องกันจระเข้หลุดออกจากฟาร์ ม8 จึงสามารถแบ่งปั ญหาได้ 2 ประการ ได้แก่ ปั ญหา
กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์ มจระเข้และปั ญหากฎหมายเกี่ ยวกับ
การควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้
ซึ่ งประเทศออสเตรเลียเป็ นอีกประเทศหนึ่ งที่มีการส่ งเสริ มฟาร์ มจระเข้ในเชิ งเศรษฐกิ จเพื่อ
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว และส่ งเสริ มการจ้างงาน เพื่อสร้างรายได้และความ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ9เพื่อส่ งเสริ มอุตสาหกรรมฟาร์ มจระเข้ให้มีมาตรฐาน หลายรัฐของ
ประเทศออสเตรเลี ย ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรั บ ฟาร์ ม จระเข้ เช่ น รั ฐควีนส์ แลนด์
(Queensland) ได้อ อกมาตรการ หลัก ปฏิ บ ัติ ส าหรั บ การท าฟาร์ ม จระเข้ ( Code of Practice for
Crocodile Farming) ควบคุ มฟาร์ มจระเข้ เนื่ องจากผูท้ าฟาร์ มจระเข้น้ นั ต้องเห็ นถึ งความสาคัญของ
ความปลอดภัยของจระเข้และสาธารณชนเป็ นสาคัญ ดังนั้น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครอง
ธรรมชาติ ค.ศ. 1992 (Nature Convention Act 1992 หรื อ NCA) จึงกาหนดมาตรการด้านการป้ องกัน
จระเข้ห ลบหนี อ อกจากฟาร์ ม ว่า ต้อ งมี ค วามปลอดภัย ต่ อ สาธารณะเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด ประเทศ
ออสเตรเลียจึงให้ความสาคัญกับการก่อสร้างที่กกั ขังจระเข้อย่างมาก มีท้ งั รั้วรอบในและรั้วรอบนอก
รวมถึ งการกาหนดวัสดุ เพื่อมาตรฐานแก่ฟาร์ ม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ค.ศ. 1999 (Environment Protection and Biodiversity Conservation
Act 1999 หรื อ EPBC Act 1999) ควบคุ มการดาเนิ นการของฟาร์ มในเรื่ องของการติ ดเครื่ องหมาย
ประจ าตัว สั ต ว์ห รื อ ติ ด เครื่ อ ง Electronic identification โดยก าหนดไว้ใ น Code of Practice on the
Humane Treatment of Wild and Farmed Australian Crocodiles เพื่อเป็ นการติดตามจระเข้เมื่อจระเข้
หลบหนีออกจากฟาร์ม
ดัง นั้น สารนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุ มและการจัดการฟาร์ มจระเข้ของประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับกฎหมาย
ของรัฐควีนส์ แลนด์ เพื่อหาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการปรั บปรุ งกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เฝ้าระวังสัตว์อนั ตราย 5 ชนิ ดจากภัยน้ าท่วม, หน้า 1
9
Department of Trade, Business and Innovation, Final Report Economic Value of the
Crocodile Farm Industry to the Northern Territory, pp. 9-14. at http://www.business.nt.gov.au, (last
visited 4 May 2020)
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ปัญหาจากการศึกษา
จากการศึกษาสภาพปั ญหาฟาร์ มจระเข้ของประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งปั ญหาได้ 2 ประการ
ประการแรกปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการประกอบกิ จการฟาร์ มจระเข้
ในประเด็นนี้ พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ยังมิได้มีการกาหนดกฎกระทรวง
ไว้เ พื่ อ บัง คับ ให้ป ฏิ บ ัติ ต ามความในมาตรา 28 อย่า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บ ัน ยัง ยึด หลัก ปฏิ บ ัติ ต าม
กฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการขอและการออกใบอนุ ญาตในการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่า
คุ ม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุ ม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง ซากของสัต ว์ป่าคุ ม้ ครอง และ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง พ.ศ. 2551 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ทาให้มาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์ มจระเข้น้ นั ยังไม่ได้มาตรฐานที่
เหมาะสมต่อสภาพปั ญหาในปั จจุบนั ซึ่ งประกอบด้วย
1. ปัญหาเกีย่ วกับคุณสมบัติของผู้เพาะพันธุ์จระเข้
คุ ณ สมบัติ ข องผู เ้ พาะพัน ธุ์ จ ระเข้น้ ัน ได้ก าหนดมาตรการไว้ใ นกฎกระทรวง เรื่ อ ง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุ ญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน
หรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่ อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของ
สัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์
ป่ าคุ ม้ ครอง พ.ศ. 2551 ข้อ 3 10 กาหนดหลักเกณฑ์ของบุ คคลที่ จะ ยื่นคาร้ องขออนุ ญาตเพาะพันธุ์
จระเข้ไว้วา่ ผูท้ ี่จะดาเนิ นการขออนุ ญาตเพาะพันธุ์จระเข้น้ นั จะต้องเป็ นบุคคลหรื อเป็ นผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคลมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี บริ บูรณ์ มีภูมิลาเนาหรื อถิ่ นที่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่เป็ น
บุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้
ความสามารถ ไม่เป็ นบุ คคลล้มละลาย ไม่อยู่ในระหว่างถู กพักใบอนุ ญาตหรื อไม่เคยถู กเพิก ถอน
ใบอนุ ญาตซึ่ งออกตามพระราชบัญญัติน้ ี และไม่เคยกระทาผิดบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า หรื อผิดกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรื อกฎหมายว่าด้วยการส่ งออกหรื อการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่ งสิ นค้าในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการนาเข้าหรื อการส่ งออกสัตว์ป่า จะพบได้ว่าหลักการ
ดังกล่าวมีการกาหนดคุณสมบัติของผูข้ ออนุ ญาตเพาะพันธุ์จระเข้ในลักษณะทัว่ ไป โดยไม่จาเป็ นต้อง
10

กฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุ ญาต
ในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่ ง
สัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครอง
และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง พ.ศ. 2551, ข้อ 3
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เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อมีความรู ้ เฉพาะทาง เกี่ ยวกับจระเข้ที่จะนาเข้ามาทาฟาร์ ม รวมถึ งมิได้มีประเมิน
ศักยภาพในการดูแลจระเข้แต่อย่างใด ดังนั้นการที่จระเข้จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเพียงพอจะ
ช่ วยลดปั ญหาที่เกิ ดจากจระเข้ต่อสาธารณชนหรื อทาให้จระเข้ได้รับอันตรายตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่าเพื่อการคุม้ ครองและปกป้องจระเข้
ซึ่ งมาตรการในส่ วนนี้ จะมี ค วามแตกต่า งจากหลัก การของรั ฐควีนส์ แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลี ยในส่ วนของการกาหนดถึงคุ ณสมบัติของผูข้ ออนุ ญาตเพาะพันธุ์จระเข้น้ นั โดยหลักการ
ของการพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ข องผู ้ข อรั บ อนุ ญ าตนั้น กฎหมายของประเทศรั ฐ ควี น ส์ แ ลนด์ ไ ด้
กาหนดให้มีการพิจารณาถึงคุ ณสมบัติในเรื่ อง เกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูแลจระเข้ ในข้อบังคับ
การอนุ รักษ์ธรรมชาติ (การบริ หาร) ค.ศ. 2017 (Nature Conservation (Administration) Regulation
2017) มาตรา 2611 โดยกรณี ผขู ้ ออนุ ญาตเป็ นบุคคลธรรมดาเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์จระเข้อยูแ่ ล้ว หรื อมีหน้าที่ควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูป้ ระกอบกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์จระเข้ หรื อ อยูใ่ นตาแหน่งที่ควบคุมหรื อมีอานาจในกิจกรรมหรื อธุ รกิ จ
เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์จระเข้ หรื อเป็ นผูด้ าเนิ นการกิจกรรมหรื อธุ รกิจเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์จระเข้ซ่ ึ ง
เป็ นหลักการในการคัดกรอง บุคคลที่จะดาเนิ นกิจการเพาะพันธุ์และการค้าจระเข้ที่มีความสามารถที่
จะดูแลจระเข้ได้อย่างเหมาะสม
2. ปัญหาเกีย่ วกับการยื่นคาขออนุญาตเพาะพันธุ์จระเข้
การยื่นคาขออนุ ญาตเพาะพันธุ์จระเข้น้ นั ได้กาหนดมาตรการไว้ในกฎกระทรวง เรื่ อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน
หรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของ
สัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์
ป่ าคุม้ ครอง พ.ศ. 2551 ข้อ 412 การยืน่ คาขออนุญาตเพาะพันธุ์จระเข้น้ นั มีหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุ ญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
สงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่ งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และ
ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
ซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง พ.ศ. 2551 โดยการยื่นคาขออนุ ญาตนั้นหากตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครให้ยื่นคา
ขอที่สานักบริ หารจัดการด้านการประมง กรมประมง หากเป็ นส่ วนในท้องที่อื่น ให้ยื่นที่สานักงาน
ประมงจังหวัดโดยผูข้ อรับใบอนุ ญาตต้องยื่นโครงการเพาะพันธุ์จระเข้ และแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
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Nature Conservation (Administration) Regulation 2017, Schedule 2 Matters for deciding
whether person is a suitable person for relevant authority, 1.
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กฎกระทรวง, เรื่ องเดิม, ข้อ 4

9
สถานที่ที่จะใช้ทาการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าพร้อมกับคาขอด้วย ซึ่ งโครงการดังกล่าวต้องระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับ แผนที่ แผนผัง และรายการอาคารและสิ่ งปลูกสร้างของสถานที่ ซึ่ งในรายงานที่ผขู ้ อต้องยืน่
ให้แก่ ก รมประมงนั้น ก าหนดให้มี ก ารระบุ ถึ ง สถานที่ ต้ งั ฟาร์ ม จระเข้และไม่ ไ ด้กาหนดให้มี การ
รับรองจากผูเ้ ชี ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ ที่จะช่วยตรวจสอบว่าสถานที่ต้ งั ฟาร์ มนั้นอยูใ่ นเขตพื้นที่ที่มีน้ า
ท่วมซ้ าซากหรื อเป็ นพื้นที่ ที่อาจเกิ ดน้ าท่วมจนส่ งผลให้เกิ ดอันตรายต่อจระเข้หรื อเกิ ดกรณี จระเข้
หลบหนีออกจากฟาร์มได้
ซึ่ งมาตรการในส่ วนนี้ จะมีความแตกต่างจากหลักของรัฐควีนส์ แลนด์ภายใต้ Code of
Practice for Crocodile Farming ได้กาหนดมาตรการการยื่นคาขออนุ ญาตในการครอบครองและการ
ใช้ประโยชน์จากจระเข้ใน มาตรา 413 โดยผูข้ ออนุ ญาตจะต้องให้ขอ้ มูลกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับ
สถานที่ในการเพาะพันธุ์จระเข้ โดยกาหนดให้ตอ้ งทารายงานการวิเคราะห์สถานที่หมายความรวมถึง
รายงานของวิศวกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์ในการช่วยตรวจสอบความ
เหมาะสมของพื้นที่ที่อาจเป็ นพื้นที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้
3. ปัญหาเกีย่ วกับสถานทีส่ าหรับเพาะพันธุ์จระเข้
สถานที่ สาหรั บเพาะพันธุ์ จระเข้ใ นส่ วนของการสร้ างที่ อาศัย หรื อที่ กกั ขัง จระเข้น้ ัน
ไม่ได้มีกาหนดไว้ในกฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออก
ใบอนุ ญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการนาเคลื่อนที่
เพื่อการค้าซึ่ งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง ซากของสัตว์
ป่ าคุม้ ครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง พ.ศ. 2551 แต่กาหนดให้ตอ้ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดมาตรฐานสิ นค้าเกษตร : การ
ปฏิ บ ัติ ท างการเพาะพัน ธุ์ สั ต ว์ น้ าที่ ดี ส าหรั บ ฟาร์ ม เพาะพัน ธุ์ แ ละอนุ บ าลจระเข้ ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ข้อ 2.4 14 โดยมีเจตนาในการควบคุ มมาตรฐาน
ทัว่ ไปเพื่อส่ งเสริ มสิ นค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้ นโดยวางหลักเกณฑ์ให้ฟาร์ มจระเข้ตอ้ งมีการ
ออกแบบบ่อจระเข้และก่อสร้างตามแบบ โดยคานึ งถึงความแข็งแรงสามารถป้ องกันจระเข้หลบหนี
ได้ ซึ่ งกาหนดให้โดยรอบฟาร์ มต้องล้อมรอบด้วยกาแพงที่สร้ างจากวัสดุ ที่แข็งแรงทนทาน และมี
ความสู งมาก กว่าความสู งของบ่อเลี้ยง และมีส่วนที่ฝังใต้ดินไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร และ เนื่องจาก
จระเข้เป็ นสัตว์เลื้อยคลานที่มีความสามารถในการปี นป่ ายได้ดี การเลี้ยงจระเข้ในที่กกั ขังจาเป็ นต้อง
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พ.ศ. 2551, รายการที่ 2

10
คานึ งถึ งการออกแบบให้บ่อเลี้ ยงจระเข้มีความแข็งแรงและปลอดภัยเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อฟาร์ ม
ต้องประสบปั ญหาภัยพิบตั ิน้ าท่วม ซึ่ งอาจทาให้จระเข้ของฟาร์ มหลุดออกสู่ ภายนอก ซึ่ งบ่อเดี่ยว บ่อ
เลี้ยงจระเข้ที่ก่อสร้างจากปูนซี เมนต์ ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง สู งจากพื้นบกประมาณ 1.2 - 1.4 เมตร
หรื อตามความเหมาะสมและคานึงถึงขนาดของจระเข้ รวมถึงความแข็งแรงของสภาพบ่อเลี้ยง หรื อมี
การติ ดตั้ง สิ่ งป้ องกันการหลุ ดลอดของจระเข้ที่ปากบ่อ และบ่อรวม บ่อเลี้ ยงจระเข้ที่ก่อสร้ างจาก
ปูนซี เมนต์ ต้องสร้างกาแพงบ่อโดยรอบและสู งจากพื้นบกประมาณ 1.2 - 1.4 เมตร ต้องกั้นมุมด้านบน
ขอบบ่อบริ เวณพื้นบกทั้งหมด อาจออกแบบให้ขอบบ่อด้านบนยื่นโค้งเข้าไปภายในบ่อ กรณี บ่อดิ น
กาแพงบ่อต้องมีส่วนที่ฝังใต้ดินลึกไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร แม้ในส่ วนของแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว
จะก าหนดขนาดของก าแพงและบ่ อไว้ แต่ มิ ไ ด้ก าหนดว่า วัส ดุ ที่ มี ค วามแข็ง แรงและปลอดภัย ที่
กล่าวถึงนั้นต้องใช้วสั ดุอะไรในการสร้างเพื่อความแข็งแรงที่เพียงพอสาหรับการป้ องกันจระเข้ ทาให้
การใช้วสั ดุ ในการสร้ างกาแพง รั้ว บ่อ และที่กกั ขังจระเข้เป็ นไปตามความต้องการของผูป้ ระกอบ
กิ จการฟาร์ มจระเข้ไม่ไ ด้มีมาตรฐานที่ แน่ นอน และเนื่ องจากประเทศไทยประสบปั ญหาอุ ท กภัย
บ่ อยครั้ งการก าหนดมาตรฐานของวัส ดุ ที่ จะเพิ่ ม การป้ องกันไม่ ใ ห้เกิ ดเหตุ น้ า กัดเซาะก าแพงบ่ อ
เพาะพันธุ์จึงมีความจาเป็ นอย่างมาก ซึ่ งหากไม่มีการกาหนดวัสดุที่ใช้ทากรงอย่างชัดเจนอาจส่ งผลให้
เกิดปั ญหาจระเข้หลุดออกจากฟาร์ มได้
หากเปรี ยบเทียบกฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย จะพบได้วา่ Code of
Practice for Crocodile Farming ในมาตรา 615 ว่าด้วยเรื่ องของข้อกาหนดสาหรับกรงรอบนอก โดย
กาหนดให้ฟาร์ มจระเข้ตอ้ งมีการสร้ างกรงรอบนอกเพื่อการป้ องกันการหลบหนี ออกจากฟาร์ มของ
จระเข้ในกรณี ที่มีการหลบหนี ออกจากกรงด้านใน ซึ่ งกาหนดให้ใช้วสั ดุในการทา กรงรอบนอก กรง
ใน เสาและประตูจะต้องทาจากเสาร์ สเตรนเนอร์ หรื อไม้สนที่อาบน้ ายาและใช้กาลังอัดหรื อไม้เนื้ อ
แข็ง หรื อโลหะหรื อวัสดุอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอและมีความแข็งแรงและทนทานเทียบเท่า กรง
รอบนอกจะต้องมี ประตู ที่เพียงพอสาหรั บการทางาน โดยประตู เหล่ านี้ จะต้องสร้ างให้มีความสู ง
เท่ากับกรงรอบนอกซึ่ งทาจากวัสดุเดียวกันหรื อคล้ายกัน และผูถ้ ือใบอนุ ญาตต้องดูแลการทากรงให้
ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยเสมอ ซึ่ งการกาหนดวัสดุ ที่ใช้ไว้อย่างชัดเจนนั้นถือเป็ นหลักเกณฑ์
เพื่อใช้ควบคุมมาตรฐานของฟาร์ มและช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดบ่อเลี้ยงหรื อกรงชารุ ดอันเกิดการ
การถูกน้ ากัดเซาะ
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ประการที่ ส องปั ญ หากฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม และการจัด การฟาร์ ม จระเข้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ปัญหาเกีย่ วกับมาตรการการจัดการจระเข้ หลบหนี
ถึงแม้จะมีการกาหนดหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ในการติดตามจระเข้หลบหนี ออก
จากฟาร์ มไว้ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการดาเนิ นการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรื อซากของสัตว์ป่าซึ่ งเป็ น
สัตว์น้ าที่ ตกเป็ นของแผ่นดิ น พ.ศ. 2541 มาตรา 5 โดยระเบี ยบกรมประมงว่าด้วยการดาเนิ นการ
เกี่ ย วกับ สั ตว์ป่ าหรื อซากของสั ตว์ป่ าซึ่ ง เป็ นสั ต ว์น้ า ที่ ตกเป็ นของแผ่นดิ น พ.ศ. 2541ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดังนี้
1. เมื่ อได้รับ แจ้ง เหตุ ช าวบ้า นจับ จระเข้ใ ห้ เจ้า หน้า ที่ ไ ปที่ เกิ ดเหตุ เพื่ อ ตรวจสอบ
สถานที่และพิจารณาแหล่งน้ าที่พบจระเข้ หากเป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติ จระเข้อาจเป็ นสัตว์คุม้ ครองที่
เพาะพันธุ์ ได้ซ่ ึ งมี เจ้า ของหรื ออาจเป็ นจระเข้ที่ อาศัย อยู่ตามแหล่ ง น้ าธรรมชาติ หากเป็ นแหล่ ง น้ า
เอกชน ให้ถือว่าสัตว์น้ ามีเจ้าของและต้องมีใบอนุญาตการครอบครอง
2. การตรวจสภาพจระเข้ มีสองกรณี
(1) จระเข้ยงั มีชีวิตอยู่ ต้องตรวจสอบชนิ ด และติดประกาศเพื่อหาเจ้าของ โดย
กาหนดช่วงเวลาพอสมควร ให้ผแู ้ สดงตนเป็ นเจ้าของนาหลักฐานมาแสดงสิ ทธิ เพื่อขอรับคืน หากพ้น
กาหนดไม่มีผแู ้ สดงตนเป็ นเจ้าของให้จระเข้น้ นั ตกเป็ นของแผ่นดิน นาไปเก็บรักษาไว้ที่สถาบัน ศูนย์
หรื อสถานีประมงแล้วแต่กรณี และต้องรายงานให้อธิ บดีกรมประมงทราบ
3. จระเข้ที่ตายแล้ว ต้องนาไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของกรมประมงที่อยูใ่ นพื้นที่
ตรวจสอบชนิด รายงานให้อธิ บดีกรมประมงทราบ กรณี ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ให้ขออนุมตั ิกรม
ประมงเพื่อทาลายทิ้ง โดยตั้งคณะกรรมการไม่ต่ากว่า 3 คน เพื่อควบคุมการทาลาย16
อย่างไรตามกฎหมายไม่ได้กาหนดว่าบุคคลใดบ้างที่มีอานาจสามารถดาเนิ นการ
จับจระเข้ได้นอกเหนื อจากเจ้าหน้าที่และบทกาหนดโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดาเนิ นการจัดการกับ
จระเข้ตามขั้นตอนการจับอย่างถู กต้อง เนื่ องจากจระเข้ถือว่าเป็ นทั้งสัตว์สงวนที่ได้รับการคุ ม้ ครอง
และในทางตรงกันข้ามจระเข้ก็ถือเป็ นสัตว์น้ าควบคุ มที่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสาธารณชนได้เช่ นกัน
ดังนั้นการดาเนิ นการจัดการจระเข้ถือเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งมีการควบคุ มและให้ความสาคัญในด้านความ
ปลอดภัยทั้งจระเข้และสาธารณชนเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงของพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

กรมประมง, คู่ มื อการปฏิ บ ตั ิ ง านตามพระราชบัญญัติส งวนและคุ ้ม ครองสั ตว์ป่ า พ.ศ.
2535.(กลุ่มงานสงวนคุม้ ครองสัตว์น้ าและอนุสัญญา), หน้า 28-29.
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ซึ่ งมาตรการในส่ วนนี้ จะมี ความแตกต่างจากหลักการของรั ฐควีนส์ แลนด์ โดย
รั ฐควีนส์ แลนด์ได้กาหนดมาตรการในการจับ จระเข้ที่สร้ างปั ญหาเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดใน
แผนการอนุ รักษ์ธรรมชาติ (จระเข้น้ าเค็ม) ค.ศ. 2018 (Nature Conservation (Estuarine Crocodile)
Conservation Plan 2018) ในเรื่ องอานาจในการจับจระเข้ มาตรา 11 โดยกฎหมายได้วางหลักไว้วา่ ผูท้ ี่
มีอานาจในการดาเนิ นการจัดการจระเข้น้ นั ต้องได้รับอนุ ญาตตาม17 Nature Conservation Act 1992
และนอกจากนี้ Nature Conservation (Estuarine Crocodile) Conservation Plan 2018 ยัง ก าหนด
บทลงโทษไว้ในมาตรา 14 บัญญัติ บุคคลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้อานาจจัดการจระเข้จะต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของหน่วยงานเว้นแต่บุคคลนั้นจะมีขอ้ แก้ตวั ที่สมควรแก่เหตุมิเช่ นนั้นจะต้องรับโทษสู งสุ ด
ปรับ 80 ดอลลาร์ ซึ่ งถือเป็ นหลักเกณฑ์ในการควบคุมไม่ให้ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่กระทาการอันใดที่จะเป็ น
ผลเสี ยต่อความปลอดภัยของจระเข้18
2. ปัญหาเกีย่ วกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อการติดตามจระเข้
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการทาเครื่ องหมายประจาตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า ซึ่ งเป็ น
สัตว์น้ าหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ ทาจากซากของสั ตว์ป่าซึ่ ง เป็ นสั ตว์น้ า พ.ศ. 2541 (ภาคผนวก ข) ภายใต้
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งการทาเครื่ องหมาย
ประจาตัวจระเข้เป็ นข้อกาหนดที่ตอ้ งดาเนิ นการในการขึ้นทะเบียนกับกรมประมง นอกจากนี้ การทา
เครื่ องหมายประจาตัวจระเข้น้ นั มี ประโยชน์ในการช่ วยตรวจสอบ กรณี เกิ ดปั ญหาในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งของการเลี้ยง การจัดการฟาร์ ม การติดตามผลของพันธุ กรรมต่อคุณภาพลูกจระเข้อนั เป็ น
ประโยชน์ต่อการคัดเลื อกสายพันธุ์ในอนาคต ป้ องกันการผสมพันธุ์ในสายเลื อดเดี ยวกันซึ่ งจะเป็ น
สาเหตุให้ลูกจระเข้เกิดมามีความพิการ รวมทั้งเป็ นหลักฐานในการระบุความเป็ นเจ้าของจระเข้แต่ละ
ฟาร์ มป้ องกันการลักขโมย การลักลอบฆ่า นาเข้าจระเข้ที่ผิดกฎหมายและใช้ยืนยันว่าจระเข้ที่ หลุ ด
ออกไปนั้นเป็ นของฟาร์ ม ไหน โดยก าหนดไว้ใ นระเบี ย บกรมประมง ว่า ด้วยการท าเครื่ องหมาย
ประจาตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่ งเป็ นสัตว์น้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าซึ่ งเป็ นสัตว์
น้ า พ.ศ. 2541 ข้อ 6 ว่าด้วยวิธีการทาเครื่ องหมายในสัตว์เลื้ อยคลานได้แก่ การตัดเกล็ด การติดแผ่น
ป้ ายที่พงั ผืดตีน การฝังไมโครชิพ (Microchip) โดยการทาเครื่ องหมายทั้งสามกรณี ยงั ไม่สามารถระบุ
ตาแหน่งที่อยูข่ องจระเข้ได้ทนั ทีเมื่อจระเข้หนี ออกจากฟาร์ มทาได้เพียงยืนยันที่มาของจระเข้เท่านั้น
จากรายละเอี ยดที่ กล่ าวมาข้างต้นปั ญหาในการติ ดตามจระเข้หลุ ดออกจากฟาร์ มนั้น
ระเบียบของกรมประมงในเรื่ องของการทาเครื่ องหมายประจาตัวสัตว์กบั จระเข้ไม่ได้มีกาหนดถึ งการ
ติดเครื่ องติดตามตัวจระเข้ไว้ ดังนั้น จากการศึกษาประเด็นดังกล่าวจะเห็นว่าจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมี
17

Nature Conservation (Estuarine Crocodile) Conservation Plan 2018, Section 11
18
Nature Conservation (Estuarine Crocodile) Conservation Plan 2018, Section 14

13
กฎหมายเฉพาะในการควบคุ มมาตรฐานในเรื่ องดังกล่าวเพื่อลดขั้นตอนในตรวจสอบบุ คคลที่ เป็ น
เจ้าของจระเข้และเพื่อง่ายต่อการติดตามจระเข้ที่หลุดออกจากฟาร์ ม
ในประเด็ น นี้ Code of Practice for Crocodile Farming ของออสเตรเลี ยได้ ใ ห้
ความสาคัญต่อความปลอดภัยต่อผูค้ นเป็ นอย่างยิง่ โดยกาหนดมาตรการในการป้ องกันจระเข้หลบหนี
ไว้ใน Code of Practice on the Humane Treatment of Wild and Farmed Australian บทที่ 7 เรื่ องการ
ทาเครื่ องหมายของจระเข้โดยกาหนดให้มีการทาเครื่ องหมายจระเข้ไว้ดงั นี้
1. แท็ก PIT (หรื อการฝังไมโครชิ พ) เป็ นชิ พระบุตวั ตนขนาดเล็กที่สามารถใช้เพื่ อ
ระบุ ตวั ตนของจระเข้แต่ละตัว ชิ พจะถู กฉี ดเข้าไปพร้ อมอุ ปกรณ์ (กระบอกฉี ดยาพร้ อมเข็ม) ที่ ใต้
ผิวหนังและสามารถอ่านข้อมูลโดยใช้เครื่ องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่อยูใ่ กล้กบั บริ เวณที่ทา "การฉี ด"
2. บางครั้ งก็ จะใช้เว็บ แท็ก มาติ ดที่ ส ายรั ดเท้า ของจระเข้ แต่ ถ้า แท็ก หายก็ จะเป็ น
ปั ญหากับวิธีการการระบุตวั ตนแบบนี้
3. อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการท าเครื่ อ งหมายจระเข้ก็ คื อ การติ ด ตั้ง เครื่ อ งส่ งสั ญ ญาณ
ดาวเทียมหรื ออุปกรณ์ติดตามตัวสัตว์โดยใช้ระบบสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter) ซึ่ งจะดาเนินการ
ตามการอนุมตั ิดา้ นจริ ยธรรมของสัตว์ที่เกี่ยวข้อง19
ซึ่ ง อุ ป กรณ์ ติดตามตัวสัตว์ที่ ใช้ระบบสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter) นั้นจะท าให้
ฟาร์ ม สามารถระบุ ต าแหน่ ง ของจระเข้ไ ด้ ซึ่ งเครื่ อ ง Radio transmitter จะรายงานพื้ น ที่ แ ละการ
เคลื่อนไหวของสัตว์ในระยะของเครื่ องส่ งสัญญาณ20 ก็คือการติดตั้งเครื่ องส่ งสัญญาณดาวเทียมหรื อ
อุปกรณ์ติดตามตัวสัตว์โดยใช้ระบบสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter) ซึ่งจะดาเนินการตามการอนุมตั ิ
ด้านจริ ยธรรมของสัตว์ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งการติดตั้งเครื่ องส่ งสัญญาณดาวเทียมหรื ออุปกรณ์ ติดตามตัว
สัตว์โดยใช้ระบบสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter) นั้น ทาให้ฟาร์ มสามารถระบุได้ทนั ที่ว่าจระเข้ที่
หลบหนี ออกจากฟาร์ มนั้นเป็ นของฟาร์ มไหน และสามารถระบุตาแหน่งของจระเข้ที่หลุดออกไปอีก
ด้วย ทาให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาเจ้าของจระเข้

บทสรุป
จากที่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการมาตรฐานการควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้
จึงสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
19

Code of Practice on the Humane Treatment of Wild and Farmed Australian Crocodiles,
Chapter VII
20
The Computer Journal Advance Access published August 12, 2011, Tracking Animal
Location and Activity with an Automated Radio Telemetry System in a Tropical Rainforest , p. 5

14
1. ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการกาหนดมาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์ มจระเข้
ในประเด็นนี้ คน้ พบว่า ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายที่คุม้ ครองการเพาะพันธุ์จระเข้
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดให้มีการเพาะพันธุ์จระเข้เพื่อการ
พาณิ ช ย์ไ ด้ อย่า งไรก็ ตาม หากพิ จารณาเนื้ อหาของกฎหมายฉบับ ดัง กล่ า ว หลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด
คุณสมบัติผขู ้ ออนุ ญาตเพาะเลี้ยงจระเข้น้ นั จะอยูใ่ นกฎกระทรวง เรื่ องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อนไขการขอและการออกใบอนุ ญาตในการเพาะพันธุ์ สั ตว์ป่ าสงวนหรื อสั ตว์ป่ าคุ ้มครอง การ
ครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้า
สัตว์ป่าคุม้ ครอง ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง พ.ศ. 2551 ซึ่ ง
กฎหมายฉบับนี้ ได้ก าหนดคุ ณสมบัติของผู เ้ พาะพันธุ์ จระเข้ไว้เพี ยงคุ ณสมบัติท วั่ ไป และผูข้ อรั บ
ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้
ทาการเพาะพันธุ์สัตว์ป่านั้นพร้อมกับคาขอด้วย โดยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการ แผนที่
แผนผัง และรายการอาคารและสิ่ งปลูกสร้ างของสถานที่เพาะพันธุ์ดว้ ย แต่มิได้กาหนดในเรื่ องของ
การให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรับรองว่าสถานที่ต้ งั ฟาร์ มมิได้เป็ นสถานที่ที่มีน้ าท่วมซ้ าซากและวัสดุที่
ใช้ทาฟาร์ มมีมาตรฐานด้านความแข็งแรงเพียงพอต่อการป้ องกันจระเข้หลบหนี ไว้ส่งผลให้การสร้ าง
ฟาร์ มเป็ นไปในลักษณะอาเภอใจ ในบางกรณี มีการใช้วสั ดุในการสร้างที่แข็งแรงไม่เพียงพอต่ อการ
ป้ องกันจระเข้หลุดและไม่มีมาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน จึงเห็นว่ามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
มีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมในเรื่ องดังกล่าวในประเด็นนี้คน้ พบว่า เนื่องจากการเลี้ยงจระเข้ในปั จจุบนั
พบปั ญหาจระเข้หลุ ดออกจากฟาร์ มบ่อยครั้ง โดยเฉพาะฤดู ฝนที่ มีน้ าท่วม อันเกิ ดจากกรงจระเข้ถูก
สร้างจากวัสดุที่มีความแข็งแรงไม่เพียงพอ ส่ งผลให้เกิดความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ กล้กบั
ฟาร์ มจระเข้ ซึ่ งหากพิจารณามาตรการในการควบคุ มขนาดและวัสดุ ในการทากรงจระเข้ นั้นพบว่า
มาตรฐานในเรื่ องการป้ องกันจระเข้เพื่อไม่ให้จระเข้หลบหนี จากฟาร์ มของประเทศไทยนั้น มาตรการ
ดังกล่ าวไม่ได้มีการกาหนดเรื่ องของวัสดุ ที่ใช้ทากรงและการรั บรองสถานที่ ต้ งั และโครงสร้ างจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ งผลให้กรงขังจระเข้ไม่มีความแข็งแรงทนทานที่เพียงพอต่อการป้ องกันน้ ากัดเซาะในช่ วง
ฤดูฝนที่มีน้ าท่วมทาให้จระเข้หลุดออกจากฟาร์ มเป็ นจานวนมาก
2. ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้
ในประเด็นของการติดตามจระเข้หลบหนี ออกจากฟาร์ ม กฎหมายไทยไม่ได้กาหนด
มาตรการป้ องกันไว้อย่างชัดเจนกาหนดเพียงว่าเจ้าหน้าที่เป็ นผูม้ ีอานาจในการจับจระเข้ที่หลุดออก
จากฟาร์ มได้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ ม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามกฎหมายมิได้
กาหนดในกรณี ที่มีการจับจระเข้โดยบุ คคลที่ ไม่ได้รับอนุ ญาตหรื อมี ความรู ้ ความสามารถเป็ นการ
เฉพาะ ซึ่ งอาจส่ งผลให้จระเข้ได้รับอันตรายและผูท้ ี่จบั จระเข้ก็อาจจะได้รับอันตรายจากจระเข้เช่นกัน
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และเจ้าของกิ จการฟาร์ มจะต้องติ ดเครื่ องหมายประจาตัวสัตว์ แต่ไม่ได้มีการติ ดตามตัวจระเข้ด้วย
ระบบสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter) เพื่อติดตามจระเข้ที่หนี ออกจากฟาร์ ม ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวยังไม่มี
การก าหนดไว้ในกฎหมาย ดัง นั้น จึ ง เห็ นว่า มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่งที่ จะต้องมี กฎหมายเฉพาะเพื่อ
ควบคุมในเรื่ องดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน

ข้ อเสนอแนะ
จากข้อสรุ ปและปั ญหาดังกล่าวข้างต้นผูเ้ ขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขกฎหมายดังนี้
1. ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์ มจระเข้
1) มาตรการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูเ้ พาะพันธุ์จระเข้
ผูเ้ ขียนเห็นควรมีกฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
และการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการ
นาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่ งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง
ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง ฉบับใหม่ที่ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติ ส งวนและคุ ้ม ครองสั ต ว์ป่ า พ.ศ. 2562 มาตรา 28 โดยก าหนดเพิ่ ม ในเรื่ อ งของ
คุ ณสมบัติข องผูข้ ออนุ ญาตที่ เป็ นบุ คคลธรรมดาต้องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ หรื อผูท้ ี่ เคยประกอบ
วิชาชี พที่เกี่ยวข้องกับการดู แลจระเข้ เพื่อให้การดู แลสัตว์ป่าที่อยูใ่ นความครอบครองของบุคคลนั้น
ได้รับการดู แลอย่างเหมาะสม และผูข้ ออนุ ญาตต้องผ่านการอบรมเกี่ ยวกับการดู แลจระเข้จากกรม
ประมงก่อน โดยเสนอแก้ไขเพิ่มเติ มดังนี้ คุ ณสมบัติผูข้ ออนุ ญาตเพาะเลี้ ยงจระเข้โดยต้องมีค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจระเข้หรื อผ่านการฝึ กอบรมมาก่อน
2) มาตรการเกี่ยวกับการยืน่ คาขออนุญาตเพาะพันธุ์จระเข้
ผูเ้ ขียนเห็นควรแก้ไขกฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ขอและการออกใบอนุ ญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและ
การนาเคลื่ อนที่ เพื่ อการค้า ซึ่ งสัต ว์ป่ าคุ ้ม ครอง และซากของสัตว์ป่าคุ ้มครองและการค้าสั ต ว์ป่ า
คุ ม้ ครอง ซากของสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง และผลิ ตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง ฉบับใหม่ โดยออก
ตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 28 โดยกาหนดให้การยื่น
ขออนุ ญาตในเรื่ องของสถานที่ต้ งั ฟาร์ มต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรว่าพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อการทาฟาร์ มจระเข้ และเพื่อให้ผขู ้ ออนุ ญาตกาหนดมาตรการการป้ องกันจระเข้หลบหนี
ออกจากฟาร์ มได้อย่างถูกต้องเพียงพอต่อปั ญหาพื้นที่ที่เกิดน้ าท่วมซ้ าซากหรื อเป็ นพื้นที่ที่อาจเกิ ดน้ า
ท่วมน้ าได้ โดยเสนอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
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ในการขอรับใบอนุ ญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง ผูข้ อรั บ
ใบอนุ ญาตต้องแสดงหลักฐานเกี่ ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ทาการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า โดยต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานของสถานที่ที่ใช้ทาการเพาะพันธุ์จากวิศวกร
3) มาตรการเกี่ยวกับสถานที่สาหรับเพาะพันธุ์จระเข้
ผูเ้ ขียนเห็ นควรกาหนดเรื่ องของมาตรฐานวัสดุ และขนาดของกรง บ่อและสถานที่
สาหรับเพาะเลี้ยงจระเข้ไว้ในกฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและ
การออกใบอนุ ญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการนา
เคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง ซาก
ของสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง และผลิ ตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง ฉบับใหม่ โดยออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 28 เสนอให้เพิ่มความชัดเจนของวัสดุที่
ใช้ในการทากรง บ่อและสถานที่เพาะเลี้ยงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกาหนดวัสดุที่ใช้ให้เป็ นวัสดุ ที่มี
ความคงทนต่อการกัดเซาะของน้ าหรื อวัสดุ ที่ใช่ การทาอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวกับน้ าหรื อหากเป็ นวัสดุ
ชนิ ดอื่นควรมีความแข็งแรงและทนทานเทียบเท่ากับวัสดุที่กาหนด โดยหากเป็ นวัสดุอื่นที่ไม่ใช่วสั ดุที่
กฎหมายกาหนดไว้ตอ้ งรับการอนุ มตั ิจากเจ้าหน้าที่เป็ นกาลเฉพาะโดยผูข้ ออนุ ญาตต้องให้เหตุผลแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุ ญาต โดยคานึ งถึ งความปลอดภัยแก่จระเข้และสาธารณชน
เป็ นสาคัญ
2. ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมและการจัดการฟาร์ มจระเข้
1) มาตรการเกี่ยวกับการจัดการจระเข้หลบหนี
ผูเ้ ขียนเสนอให้ควรเพิ่มเติมข้อกฎหมายในกฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอและการออกใบอนุ ญ าตในการเพาะพัน ธุ์ สัต ว์ป่าสงวนหรื อ สัต ว์ป่ า
คุ ม้ ครอง การครอบครองและการนาเคลื่ อนที่เพื่ อการค้าซึ่ งสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง และซากของสัตว์ป่า
คุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง ซากของสัตว์ป่าคุม้ ครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่า
คุ ้ม ครอง ฉบับ ใหม่ โดยออกตามความในพระราชบัญญัติส งวนและคุ ้ม ครองสัตว์ป่ า พ.ศ. 2562
มาตรา 13 ซึ่ งเป็ นข้อยกเว้นในการล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ ม้ ครองโดยกาหนดเพิ่มเติมในกรณี
บุคคลที่สามารถทาการจัดการจระเข้ที่หลุดออกจากฟาร์ มได้ นอกเหนื อจากบุคคลที่เป็ นเจ้าหน้าที่
กรมประมงที่ได้รับอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี เห็นควรกาหนดให้บุคคลที่ทาการจับจระเข้ได้ตอ้ ง
เป็ นบุคคลที่ได้รับอนุ ญาตจากกรมประมงหรื อเป็ นบุคคลที่มีใบอนุ ญาตในการจับจระเข้ เพื่อให้เกิ ด
ความปลอดภัยแก่จระเข้และบุคคลที่จบั จระเข้
2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อการติดตามจระเข้
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ผูเ้ ขียนเสนอผูเ้ ขียนเห็นควรกาหนดเรื่ องของการทาเครื่ องหมายประจาตัวสัตว์ไว้ใน
กฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการขอและการออกใบอนุ ญาตในการ
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุม้ ครอง การครอบครองและการนาเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่า
คุ ม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุ ม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง ซากของสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง และ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุ ม้ ครอง ฉบับใหม่ โดยออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 28 โดยกาหนดให้การทาเครื่ องหมายประจาตัวจระเข้สามารถติด
เครื่ องติ ดตามชนิ ดอื่ นนอกเหนื อจากที่กฎหมายกาหนดไว้เป็ นกรณี เฉพาะโดยกาหนดให้มีการติด
เครื่ องหมายประจาตัวจระเข้ในรู ปแบบระบบสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter) เพื่อระบุตาแหน่งของ
จระเข้ที่หลบหนีออกจากฟาร์ มทาให้ผดู ้ ูแลจระเข้สามารถทราบได้หากจระเข้หลบหนีออกจากฟาร์ม
และสามารถระบุตาแหน่งของจระเข้ได้ทนั ทีซ่ ึ งการติดเครื่ องหมายดังกล่าวเหมาะสมต่อการแก้ปัญหา
ตามที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 4 ดังนั้น กฎหมายไทยควรเปิ ดช่ องสาหรับการติดเครื่ องหมายประจาตัว
สัตว์ในรู ปแบบดังกล่าวไว้เพื่อแก้ปัญหาการติดตามจระเข้ของประเทศไทย
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กฎหมายประเทศไทย
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าเกษตร พ.ศ. 2551
กฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการขอและการออกใบอนุ ญาตในการ
เพาะพันธุ์ สัตว์ป่ าสงวนหรื อสัตว์ป่าคุ ้มครอง การครอบครองและการนาเคลื่ อนที่ เพื่อ
การค้าซึ่ งสัตว์ป่าคุม้ ครอง และซากของสัตว์ป่าคุม้ ครองและการค้าสัตว์ป่าคุม้ ครอง ซาก
ของสัตว์ป่าคุม้ ครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากสัตว์ป่าคุม้ ครอง พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เรื่ อง กาหนดมาตรฐานสิ นค้าเกษตร: การปฏิ บตั ิ ทางการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่ดีสาหรับฟาร์ มเลี้ยงจระเข้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
พ.ศ. 2551
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรื อซากของสัตว์ป่าซึ่ งเป็ นสัตว์น้ าที่ตกเป็ น
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการทาเครื่ องหมายประจาตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่ งเป็ นสัตว์น้ าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าซึ่ งเป็ นสัตว์น้ า พ.ศ. 2541
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