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บทคดัย่อ 
  
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาบทบญัญติัเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเข้ของประเทศไทย โดยมีการก าหนดมาตรฐานการขออนุญาตการ
ด าเนินกิจการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์า และการคา้สัตวป่์าอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 1 ส่วนท่ี 5 โดยกิจการฟาร์มจระเขท่ี้ไดรั้บอนุญาตจะมีสิทธิในการครอบครอง 
เพาะพนัธ์ุจระเขแ้ละคา้จระเขอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการประกอบกิจการฟาร์มจระเขพ้บว่ากิจการ
ฟาร์มจระเข้นั้นยงัคงมีปัญหาท่ีส าคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการก าหนด
มาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์มจระเขแ้ละปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมและการจดัการ
ฟาร์มจระเข ้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อมาตรฐานฟาร์มจระเขใ้นประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
ผูเ้ขียนจึงศึกษาบทบญัญติัเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานการควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเขข้อง
ประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมและการจดัการฟาร์ม
จระเขข้องรัฐควีนส์แลนด์ ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายของทั้งสองประเทศพบว่ากฎหมายเก่ียวกับ
มาตรฐานการควบคุมและการจัดการฟาร์มจระเข้ของประเทศไทยนั้ นมีขั้นตอนในการขอรับ

                                                                 
* บทความน้ีเรียบเรียงมาจากการคน้ควา้อิสระเร่ือง. “ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเข้,” การคน้ควา้อิสระ ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 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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ใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มจระเขท่ี้ไม่ซบัซอ้น ไม่มีการก าหนดคุณสมบติัเก่ียวกบัประสบการณ์ 
หรือความเช่ียวชาญเก่ียวกบัจระเขข้องผูข้ออนุญาตประกอบกิจการในเร่ืองการยื่นเอกสารเก่ียวกบั
สถานท่ีท่ีตั้งฟาร์มนั้นไดก้ าหนดให้มีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งและแผนผงัของฟาร์มแต่มิได้
ก าหนดให้มีการรับรองจากวิศวกรว่าพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเกิดน ้ าท่วมซ ้ าซากหรืออุทกภยั
หรือไม่และหากเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเกิดน ้ าท่วมข้ึนจะมีมาตรการการป้องกนัอยา่งไรท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
นอกจากน้ีมาตรฐานของวสัดุท่ีใชท้  าบ่อ กรง และโรงเรือนส าหรับดูแลจระเขน้ั้นมีการก าหนดเพียงวา่
วสัดุท่ีใชต้อ้งมีความแขง็แรงโดยมิไดก้ าหนดอยา่งชดัเจนวา่วสัดุชนิดใดท่ีสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดจาก
น ้ าท่วมได้ ทั้งน้ี ยงัมีเร่ืองของการควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเขใ้นส่วนของการจบัจระเข้ท่ี
หลบหนีออกจากฟาร์มโดยก าหนดเพียงอ านาจของเจา้หนา้ท่ีกรมประมงให้เป็นผูด้  าเนินการจบัจระเข้
แต่มิไดก้ าหนดอ านาจของบุคคลทัว่ไปท่ีสามารถจบัจระเขไ้ว ้ส่งผลให้จระเขท่ี้ถูกจบัไดรั้บอนัตราย
จากการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 
 จากการศึกษาปัญหาผูเ้ขียนพบว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานการ
ควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเข้อาจเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการช่วยปกป้องจระเขจ้ากส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกและปกป้องสาธารณชนจากปัญหาท่ีเกิดจากจระเขห้ลบหนีออกจากฟาร์มให้ไดม้าตรฐาน
มากข้ึน จากการศึกษาเห็นวา่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย เก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมและ
การจดัการฟาร์มจระเขใ้นเร่ืองการเพิ่มเติมขั้นตอนการขออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเขใ้ห้มีความซบัซอ้น
มากยิ่งข้ึนโดยเสนอให้มีการพิจารณาถึงคุณสมบติัเก่ียวกบัประสบการณ์ในดา้นการดูแลจระเขห้รือ
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการอบรมจากกรมประมง มีการก าหนดใหมี้การรับรองเร่ืองสถานท่ีตั้งฟาร์มจากวิศวกร
ก่อนการขออนุญาตประกอบกิจการฟาร์มจระเข ้ให้มีการก าหนดเร่ืองของวสัดุท่ีใชส้ าหรับสร้างกรง 
บ่อและโรงเรือนไวเ้ป็นมาตรฐานอย่างชัดเจน การจดัการจระเข้หลบหนีโดยก าหนดให้บุคคลท่ี
สามารถจับจระเข้ได้ต้องเป็นผู ้ท่ีได้รับอนุญาตหรือเป็นผู ้ท่ีได้รับการรับรองจากกรมประมง 
นอกจากน้ีเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมในเร่ืองของการติดเคร่ืองหมายประจ าตวัจระเข้ โดยอาศยัความรู้
เฉพาะทางส าหรับเทคโนโลยีในการติดตามจระเขห้ลบหนีออกจากฟาร์ม เพื่อแกปั้ญหาฟาร์มจระเข้
ไม่ไดม้าตรฐานของประเทศไทย  
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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. 

 

บทน า 
  
 จระเขเ้ป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ ามีหลายสายพนัธ์ุทั้งท่ีอาศยัในน ้ าจืดและน ้ าเค็ม1 จระเขถื้อเป็น
สัตวป่์าท่ีมีความดุร้ายท่ีสามารถท าร้ายมนุษยแ์ละสัตวป่์าชนิดอ่ืนๆได ้เน่ืองจากจระเขเ้ป็นสัตวกิ์นเน้ือ
และเป็นผูล่้า แต่ในทางตรงกนัขา้มมนุษยเ์องก็สามารถใช้ประโยชน์จากจระเขไ้ด้หลายดา้น ทั้งท า
เป็นอาหาร2 การผลิตเป็นผลิตพนัธ์ุชนิดต่าง ๆ เช่น กระเป๋า รองเทา้ เขม็ขดั ยารักษาโรค การเล้ียงเพื่อ
นนัทนาการส าหรับการท่องเท่ียว3 หรือการเพาะพนัธ์ุเป็นพ่อแม่พนัธ์ุขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า
จระเขเ้ป็นสัตวป่์าท่ีน ามาเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ4 ซ่ึง
                                                                 

 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 เสนาจนัทร์ และกนกอร บุญมี, “การประกอบธุรกิจฟาร์มจระเขด้า้นรับเล้ียงแบบ
ขุนท่ีประสบความส าเร็จในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง,” วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีท่ี 
18, ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน - ธนัวาคม 2561 ฉบบัพิเศษ): 177. 
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ไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 นอกจากน้ีจระเขย้งัเป็น
สัตวป่์าคุม้ครองตามอนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศพนัธ์ุสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 
(Convention on International Trade in Endangered Species of  Wild Fauna and Flora : CITES5 ส่งผล
ให้มาตรฐานการควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเขมี้ความส าคญัต่อการเติบโตของกิจการฟาร์ม
จระเขเ้ป็นอยา่งมาก6 ซ่ึงมาตรฐานการควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเขต้ามพระราชบญัญติัสงวน
และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 ก าหนดในหมวดท่ี 1 ส่วนท่ี 5 มาตรา 28 บญัญติัไวว้า่ ผูใ้ดจะด าเนิน
กิจการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าคุม้ครองท่ีเพาะพนัธ์ุไดต้ามมาตรา 8 หรือสัตวป่์าควบคุมตามมาตรา 9 เฉพาะ
ชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดี คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของ
ผูข้อรับใบอนุญาตและผูรั้บโอนใบอนุญาต หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง7 ซ่ึงกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา
ดงักล่าวยงัมิไดมี้การประกาศใชบ้งัคบั จึงอาศยับทเฉพาะกาลตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครอง
สัตวป่์า พ.ศ. 2562 ในการบงัคบัใชก้ฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ
และการออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการ
น าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง 
ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2551 ท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยให้ถือปฏิบติัไปจนกว่าจะมีการออก
กฎกระทรวงฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎกระทรวงดงักล่าวไดก้ าหนดมาตรฐานการควบคุมและการจดัการฟาร์ม
จระเขไ้ว ้ซ่ึงประกอบดว้ย คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเข ้ การยืน่ค าขออนุญาตเพาะพนัธ์ุ
จระเข ้สถานท่ีส าหรับเพาะพนัธ์ุจระเข ้ นอกเหนือจากกฎกระทรวงดงักล่าวยงัมีระเบียบกรมประมง
วา่ดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบัสัตวป่์าหรือซากของสัตวป่์าซ่ึงเป็นสัตวน์ ้ าท่ีตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 
2541 ท่ีก าหนดมาตรการการจดัการจระเขห้ลบหนี และระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการท าเคร่ืองหมาย
ประจ าตวัสัตวป่์า ซากของสัตวป่์า ซ่ึงเป็นสัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากของสัตวป่์าซ่ึงเป็นสัตว์
น ้า พ.ศ. 2541 ท่ีก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการติดตามจระเข ้ซ่ึงกฎหมายดงัท่ีกล่าวมานั้นเป็น
กฎหมายท่ีใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมและจดัการฟาร์มจระเข้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากปัญหา
อุทกภยัท่ีประเทศไทยประสบในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาส่งผลให้เกิดปัญหาฟาร์มจระเขไ้ม่ไดม้าตรฐาน

                                                                 

 5 อวกิารัตน์ นิยมไทย, การคา้งาชา้งกบักฎหมายเพื่ออนุรักษแ์ละคุม้ครองชา้ง (จุลนิติ, 2556): 
125-126.  
 6 นีรนาท เสนาจนัทร์ และกนกอร บุญมี, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 177. 

7 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562, มาตรา 28 
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เพียงพอต่อการป้องกนัจระเขห้ลุดออกจากฟาร์ม8 จึงสามารถแบ่งปัญหาได ้2 ประการ ไดแ้ก่ ปัญหา
กฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์มจระเขแ้ละปัญหากฎหมายเก่ียวกบั
การควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเข ้ 
 ซ่ึงประเทศออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีมีการส่งเสริมฟาร์มจระเขใ้นเชิงเศรษฐกิจเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเท่ียว และส่งเสริมการจา้งงาน เพื่อสร้างรายไดแ้ละความ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ9เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฟาร์มจระเขใ้หมี้มาตรฐาน หลายรัฐของ
ประเทศออสเตรเลียได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับฟาร์มจระเข้ เช่น รัฐควีนส์แลนด์ 
(Queensland) ได้ออกมาตรการ หลักปฏิบัติส าหรับการท าฟาร์มจระเข้ (Code of Practice for 
Crocodile Farming) ควบคุมฟาร์มจระเข ้เน่ืองจากผูท้  าฟาร์มจระเขน้ั้นตอ้งเห็นถึงความส าคญัของ
ความปลอดภยัของจระเขแ้ละสาธารณชนเป็นส าคญั  ดงันั้น ภายใตก้ฎหมายว่าด้วยการคุม้ครอง
ธรรมชาติ ค.ศ. 1992 (Nature Convention Act 1992 หรือ NCA) จึงก าหนดมาตรการดา้นการป้องกนั
จระเข้หลบหนีออกจากฟาร์มว่าต้องมีความปลอดภัยต่อสาธารณะเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด ประเทศ
ออสเตรเลียจึงให้ความส าคญักบัการก่อสร้างท่ีกกัขงัจระเขอ้ยา่งมาก มีทั้งร้ัวรอบในและร้ัวรอบนอก 
รวมถึงการก าหนดวสัดุเพื่อมาตรฐานแก่ฟาร์ม นอกจากน้ีพระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1999  (Environment Protection and Biodiversity Conservation 
Act 1999 หรือ EPBC Act 1999) ควบคุมการด าเนินการของฟาร์มในเร่ืองของการติดเคร่ืองหมาย
ประจ าตัวสัตว์หรือติดเคร่ือง  Electronic identification โดยก าหนดไวใ้น Code of Practice on the 
Humane Treatment of Wild and Farmed Australian Crocodiles เพื่อเป็นการติดตามจระเขเ้ม่ือจระเข้
หลบหนีออกจากฟาร์ม 
 ดังนั้ น สารนิพนธ์ฉบับน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเขข้องประเทศไทยเปรียบเทียบกบักฎหมาย
ของรัฐควีนส์แลนด์เพื่อหาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงกฎหมายพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
                                                                 

 8 ส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายใตกิ้จกรรมการพฒันาศูนยค์วามรู้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เฝ้าระวงัสัตวอ์นัตราย 5 ชนิดจากภยัน ้าท่วม, หนา้ 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) 

http://www.business.nt.gov.au.au/
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ปัญหาจากการศึกษา 
  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาฟาร์มจระเขข้องประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งปัญหาได ้2 ประการ  
 ประการแรกปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์มจระเข้
ในประเด็นน้ีพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 ยงัมิไดมี้การก าหนดกฎกระทรวง
ไวเ้พื่อบังคับให้ปฏิบัติตามความในมาตรา 28 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยงัยึดหลักปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการ
เพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์า
คุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2551 ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ท าให้มาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์มจระเขน้ั้นยงัไม่ไดม้าตรฐานท่ี
เหมาะสมต่อสภาพปัญหาในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
 1.  ปัญหาเกีย่วกบัคุณสมบัติของผู้เพาะพนัธ์ุจระเข้ 
  คุณสมบัติของผูเ้พาะพนัธ์ุจระเข้นั้ นได้ก าหนดมาตรการไวใ้นกฎกระทรวง เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวน
หรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของ
สัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากซากสัตว์
ป่าคุม้ครอง พ.ศ. 2551 ขอ้ 310 ก าหนดหลกัเกณฑ์ของบุคคลท่ีจะ ยื่นค าร้องขออนุญาตเพาะพนัธ์ุ
จระเขไ้วว้า่ ผูท่ี้จะด าเนินการขออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเขน้ั้นจะตอ้งเป็นบุคคลหรือเป็นผูมี้อ  านาจลง
นามแทนนิติบุคคลมีอายุไม่ต ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร ไม่เป็น
บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ในระหว่างถูกพกัใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี และไม่เคยกระท าผิดบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า หรือผดิกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร หรือกฎหมายวา่ดว้ยการส่งออกหรือการน าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการน าเขา้หรือการส่งออกสัตวป่์า  จะพบได้ว่าหลกัการ
ดงักล่าวมีการก าหนดคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเขใ้นลกัษณะทัว่ไป โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
                                                                 

10 กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต
ในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึง
สัตวป่์าคุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง 
และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2551, ขอ้ 3 
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เป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือมีความรู้เฉพาะทาง เก่ียวกบัจระเขท่ี้จะน าเขา้มาท าฟาร์ม รวมถึงมิไดมี้ประเมิน
ศกัยภาพในการดูแลจระเขแ้ต่อยา่งใด ดงันั้นการท่ีจระเขจ้ะไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอจะ
ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากจระเขต่้อสาธารณชนหรือท าให้จระเขไ้ดรั้บอนัตรายตามวตัถุประสงค์ของ
กฎหมายสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าเพื่อการคุม้ครองและปกป้องจระเข ้  
  ซ่ึงมาตรการในส่วนน้ีจะมีความแตกต่างจากหลกัการของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลียในส่วนของการก าหนดถึงคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเขน้ั้น โดยหลกัการ
ของการพิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอรับอนุญาตนั้ น กฎหมายของประเทศรัฐควีนส์แลนด์ได้
ก าหนดให้มีการพิจารณาถึงคุณสมบติัในเร่ือง เก่ียวกบัประสบการณ์ในการดูแลจระเข ้ในขอ้บงัคบั
การอนุรักษ์ธรรมชาติ (การบริหาร) ค.ศ. 2017 (Nature Conservation (Administration) Regulation 
2017) มาตรา 2611 โดยกรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาเป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือประกอบกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะพนัธ์ุจระเขอ้ยูแ่ลว้ หรือมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานหรือผูป้ระกอบกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะพนัธ์ุจระเข ้หรือ อยูใ่นต าแหน่งท่ีควบคุมหรือมีอ านาจในกิจกรรมหรือธุรกิจ
เก่ียวกบัการเพาะพนัธ์ุจระเข ้หรือเป็นผูด้  าเนินการกิจกรรมหรือธุรกิจเก่ียวกบัการเพาะพนัธ์ุจระเขซ่ึ้ง
เป็นหลกัการในการคดักรอง บุคคลท่ีจะด าเนินกิจการเพาะพนัธ์ุและการคา้จระเขท่ี้มีความสามารถท่ี
จะดูแลจระเขไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 2.  ปัญหาเกีย่วกบัการย่ืนค าขออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเข้ 
  การยื่นค าขออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเขน้ั้นไดก้ าหนดมาตรการไวใ้นกฎกระทรวง เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวน
หรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของ
สัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากซากสัตว์
ป่าคุม้ครอง พ.ศ. 2551 ขอ้ 412 การยืน่ค  าขออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเขน้ั้น มีหลกัเกณฑต์ามกฎกระทรวง 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์า
สงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และ
ซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก
ซากสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2551 โดยการยื่นค าขออนุญาตนั้นหากตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครให้ยื่นค า
ขอท่ีส านกับริหารจดัการดา้นการประมง กรมประมง หากเป็นส่วนในทอ้งท่ีอ่ืน ให้ยื่นท่ีส านกังาน
ประมงจงัหวดัโดยผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งยื่นโครงการเพาะพนัธ์ุจระเข ้และแสดงหลกัฐานเก่ียวกบั
                                                                 

11  Nature Conservation (Administration) Regulation 2017, Schedule 2 Matters for deciding 
whether person is a suitable person for relevant authority, 1. 

12 กฎกระทรวง, เร่ืองเดิม, ขอ้ 4 
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สถานท่ีท่ีจะใชท้  าการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าพร้อมกบัค าขอดว้ย ซ่ึงโครงการดงักล่าวตอ้งระบุรายละเอียด
เก่ียวกบั แผนท่ี แผนผงั และรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างของสถานท่ี ซ่ึงในรายงานท่ีผูข้อตอ้งยืน่
ให้แก่กรมประมงนั้น ก าหนดให้มีการระบุถึงสถานท่ีตั้ งฟาร์มจระเข้และไม่ได้ก าหนดให้มีการ
รับรองจากผูเ้ชียวชาญดา้นภูมิศาสตร์ท่ีจะช่วยตรวจสอบวา่สถานท่ีตั้งฟาร์มนั้นอยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีมีน ้ า
ท่วมซ ้ าซากหรือเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเกิดน ้ าท่วมจนส่งผลให้เกิดอนัตรายต่อจระเขห้รือเกิดกรณีจระเข้
หลบหนีออกจากฟาร์มได ้ 
  ซ่ึงมาตรการในส่วนน้ีจะมีความแตกต่างจากหลกัของรัฐควีนส์แลนด์ภายใต ้Code of 
Practice for Crocodile Farming ไดก้  าหนดมาตรการการยื่นค าขออนุญาตในการครอบครองและการ
ใช้ประโยชน์จากจระเขใ้น มาตรา 413 โดยผูข้ออนุญาตจะตอ้งให้ขอ้มูลกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานท่ีในการเพาะพนัธ์ุจระเข ้โดยก าหนดให้ตอ้งท ารายงานการวิเคราะห์สถานท่ีหมายความรวมถึง
รายงานของวศิวกรเก่ียวกบัความเหมาะสมของสถานท่ี ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑใ์นการช่วยตรวจสอบความ
เหมาะสมของพื้นท่ีท่ีอาจเป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยัได ้
 
 3.  ปัญหาเกีย่วกบัสถานทีส่ าหรับเพาะพนัธ์ุจระเข้ 
   สถานท่ีส าหรับเพาะพนัธ์ุจระเขใ้นส่วนของการสร้างท่ีอาศยัหรือท่ีกกัขงัจระเข้นั้น
ไม่ไดมี้ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออก
ใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ี
เพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตว์
ป่าคุม้ครอง และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2551 แต่ก าหนดให้ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร : การ
ปฏิบัติทางการเพาะพันธ์ุสัตว์น ้ า ท่ี ดีส าหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลจระเข้ ท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 ขอ้ 2.4 14 โดยมีเจตนาในการควบคุมมาตรฐาน
ทัว่ไปเพื่อส่งเสริมสินคา้เกษตรให้ได้มาตรฐานยิ่งข้ึนโดยวางหลกัเกณฑ์ให้ฟาร์มจระเขต้อ้งมีการ
ออกแบบบ่อจระเขแ้ละก่อสร้างตามแบบ โดยค านึงถึงความแข็งแรงสามารถป้องกนัจระเขห้ลบหนี
ได ้ซ่ึงก าหนดให้โดยรอบฟาร์มตอ้งล้อมรอบดว้ยก าแพงท่ีสร้างจากวสัดุท่ีแข็งแรงทนทาน และมี
ความสูงมาก กวา่ความสูงของบ่อเล้ียง และมีส่วนท่ีฝังใตดิ้นไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร และ เน่ืองจาก
จระเขเ้ป็นสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีมีความสามารถในการปีนป่ายไดดี้ การเล้ียงจระเขใ้นท่ีกกัขงัจ าเป็นตอ้ง
                                                                 

 13 Code of Practice for Crocodile farming, Section 4, e) 
14 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร: การปฏิบติั

ทางการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าท่ีดีส าหรับฟาร์มเล้ียงจระเข ้ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร 
พ.ศ. 2551, รายการท่ี 2 
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ค านึงถึงการออกแบบให้บ่อเล้ียงจระเขมี้ความแข็งแรงและปลอดภยัเพียงพอ โดยเฉพาะเม่ือฟาร์ม
ตอ้งประสบปัญหาภยัพิบติัน ้ าท่วม ซ่ึงอาจท าให้จระเขข้องฟาร์มหลุดออกสู่ภายนอก ซ่ึงบ่อเด่ียว บ่อ
เล้ียงจระเขท่ี้ก่อสร้างจากปูนซีเมนต ์ตอ้งมีโครงสร้างท่ีแขง็แรง สูงจากพื้นบกประมาณ 1.2 - 1.4 เมตร 
หรือตามความเหมาะสมและค านึงถึงขนาดของจระเข ้รวมถึงความแขง็แรงของสภาพบ่อเล้ียง หรือมี
การติดตั้ง ส่ิงป้องกนัการหลุดลอดของจระเขท่ี้ปากบ่อ และบ่อรวม บ่อเล้ียงจระเขท่ี้ก่อสร้างจาก
ปูนซีเมนต ์ตอ้งสร้างก าแพงบ่อโดยรอบและสูงจากพื้นบกประมาณ 1.2 - 1.4 เมตร ตอ้งกั้นมุมดา้นบน
ขอบบ่อบริเวณพื้นบกทั้งหมด อาจออกแบบให้ขอบบ่อดา้นบนยื่นโคง้เขา้ไปภายในบ่อ  กรณีบ่อดิน
ก าแพงบ่อตอ้งมีส่วนท่ีฝังใตดิ้นลึกไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร แมใ้นส่วนของแนวทางปฏิบติัดงักล่าว
จะก าหนดขนาดของก าแพงและบ่อไว ้แต่มิได้ก าหนดว่าวสัดุท่ีมีความแข็งแรงและปลอดภัยท่ี
กล่าวถึงนั้นตอ้งใชว้สัดุอะไรในการสร้างเพื่อความแขง็แรงท่ีเพียงพอส าหรับการป้องกนัจระเข ้ท าให้
การใช้วสัดุในการสร้างก าแพง ร้ัว บ่อ และท่ีกกัขงัจระเขเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูป้ระกอบ
กิจการฟาร์มจระเขไ้ม่ได้มีมาตรฐานท่ีแน่นอน และเน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภยั
บ่อยคร้ังการก าหนดมาตรฐานของวสัดุท่ีจะเพิ่มการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน ้ ากัดเซาะก าแพงบ่อ
เพาะพนัธ์ุจึงมีความจ าเป็นอยา่งมาก ซ่ึงหากไม่มีการก าหนดวสัดุท่ีใชท้  ากรงอยา่งชดัเจนอาจส่งผลให้
เกิดปัญหาจระเขห้ลุดออกจากฟาร์มได ้ 
  หากเปรียบเทียบกฎหมายของรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย จะพบไดว้า่ Code of 
Practice for Crocodile Farming ในมาตรา 615 ว่าดว้ยเร่ืองของขอ้ก าหนดส าหรับกรงรอบนอก โดย
ก าหนดให้ฟาร์มจระเขต้อ้งมีการสร้างกรงรอบนอกเพื่อการป้องกนัการหลบหนีออกจากฟาร์มของ
จระเขใ้นกรณีท่ีมีการหลบหนีออกจากกรงดา้นใน ซ่ึงก าหนดให้ใชว้สัดุในการท า กรงรอบนอก กรง
ใน เสาและประตูจะตอ้งท าจากเสาร์สเตรนเนอร์หรือไมส้นท่ีอาบน ้ ายาและใช้ก าลงัอดัหรือไมเ้น้ือ
แข็ง หรือโลหะหรือวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอและมีความแข็งแรงและทนทานเทียบเท่า กรง
รอบนอกจะตอ้งมีประตูท่ีเพียงพอส าหรับการท างาน โดยประตูเหล่าน้ีจะตอ้งสร้างให้มีความสูง
เท่ากบักรงรอบนอกซ่ึงท าจากวสัดุเดียวกนัหรือคลา้ยกนั และผูถื้อใบอนุญาตตอ้งดูแลการท ากรงให้
ไดต้ามมาตรฐานความปลอดภยัเสมอ ซ่ึงการก าหนดวสัดุท่ีใช้ไวอ้ย่างชดัเจนนั้นถือเป็นหลกัเกณฑ์
เพื่อใชค้วบคุมมาตรฐานของฟาร์มและช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดบ่อเล้ียงหรือกรงช ารุดอนัเกิดการ
การถูกน ้ากดัเซาะ 
 
 
 

                                                                 

 15 Code of Practice for Crocodile farming, Section 6.  
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 ประการท่ีสองปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและการจัดการฟาร์มจระเข้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 
 1.  ปัญหาเกีย่วกบัมาตรการการจัดการจระเข้หลบหนี 
  ถึงแมจ้ะมีการก าหนดหลกัเกณฑป์ฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีในการติดตามจระเขห้ลบหนีออก
จากฟาร์มไวใ้นระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบัสัตวป่์าหรือซากของสัตวป่์าซ่ึงเป็น
สัตวน์ ้ าท่ีตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 โดยระเบียบกรมประมงว่าด้วยการด าเนินการ
เก่ียวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซ่ึงเป็นสัตว์น ้ าท่ีตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2541ได้ก าหนด
หลกัเกณฑข์ั้นตอนการปฏิบติัของพนกังานเจา้หนา้ท่ีไว ้ดงัน้ี 
  1.  เม่ือได้รับแจ้งเหตุชาวบ้านจบัจระเข้ให้เจ้าหน้าท่ีไปท่ีเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบ
สถานท่ีและพิจารณาแหล่งน ้ าท่ีพบจระเข ้หากเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติ จระเขอ้าจเป็นสัตวคุ์ม้ครองท่ี
เพาะพนัธ์ุได้ซ่ึงมีเจา้ของหรืออาจเป็นจระเข้ท่ีอาศยัอยู่ตามแหล่งน ้ าธรรมชาติ หากเป็นแหล่งน ้ า
เอกชน ใหถื้อวา่สัตวน์ ้ามีเจา้ของและตอ้งมีใบอนุญาตการครอบครอง 
  2.  การตรวจสภาพจระเข ้มีสองกรณี 
   (1)  จระเขย้งัมีชีวิตอยู่ ตอ้งตรวจสอบชนิด และติดประกาศเพื่อหาเจา้ของ โดย
ก าหนดช่วงเวลาพอสมควร ใหผู้แ้สดงตนเป็นเจา้ของน าหลกัฐานมาแสดงสิทธิเพื่อขอรับคืน หากพน้
ก าหนดไม่มีผูแ้สดงตนเป็นเจา้ของให้จระเขน้ั้นตกเป็นของแผน่ดิน น าไปเก็บรักษาไวท่ี้สถาบนั ศูนย์
หรือสถานีประมงแลว้แต่กรณี และตอ้งรายงานใหอ้ธิบดีกรมประมงทราบ 
  3. จระเขท่ี้ตายแลว้ ตอ้งน าไปเก็บรักษาไวท่ี้หน่วยงานของกรมประมงท่ีอยูใ่นพื้นท่ี 
ตรวจสอบชนิด รายงานใหอ้ธิบดีกรมประมงทราบ กรณีท่ีไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดใ้หข้ออนุมติักรม
ประมงเพื่อท าลายทิ้ง โดยตั้งคณะกรรมการไม่ต ่ากวา่ 3 คน เพื่อควบคุมการท าลาย16 
    อย่างไรตามกฎหมายไม่ไดก้  าหนดว่าบุคคลใดบา้งท่ีมีอ านาจสามารถด าเนินการ
จบัจระเขไ้ดน้อกเหนือจากเจา้หนา้ท่ีและบทก าหนดโทษส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่ด าเนินการจดัการกบั
จระเขต้ามขั้นตอนการจบัอย่างถูกตอ้ง เน่ืองจากจระเขถื้อว่าเป็นทั้งสัตวส์งวนท่ีไดรั้บการคุม้ครอง
และในทางตรงกนัขา้มจระเขก้็ถือเป็นสัตวน์ ้ าควบคุมท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อสาธารณชนไดเ้ช่นกนั 
ดงันั้นการด าเนินการจดัการจระเขถื้อเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการควบคุมและให้ความส าคญัในดา้นความ
ปลอดภยัทั้งจระเขแ้ละสาธารณชนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงของพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562  

                                                                 

 16 กรมประมง, คู่มือการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535.(กลุ่มงานสงวนคุม้ครองสัตวน์ ้าและอนุสัญญา), หนา้ 28-29. 
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   ซ่ึงมาตรการในส่วนน้ีจะมีความแตกต่างจากหลกัการของรัฐควีนส์แลนด์ โดย
รัฐควีนส์แลนด์ได้ก าหนดมาตรการในการจบัจระเขท่ี้สร้างปัญหาเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดใน
แผนการอนุรักษ์ธรรมชาติ (จระเขน้ ้ าเค็ม) ค.ศ. 2018 (Nature Conservation (Estuarine Crocodile) 
Conservation Plan 2018) ในเร่ืองอ านาจในการจบัจระเข ้มาตรา 11 โดยกฎหมายไดว้างหลกัไวว้า่ผูท่ี้
มีอ านาจในการด าเนินการจดัการจระเขน้ั้นตอ้งได้รับอนุญาตตาม17 Nature Conservation Act 1992 
และนอกจากน้ี Nature Conservation (Estuarine Crocodile)  Conservation Plan 2018 ย ังก าหนด
บทลงโทษไวใ้นมาตรา 14 บญัญติั บุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตอ้ านาจจดัการจระเขจ้ะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานเวน้แต่บุคคลนั้นจะมีขอ้แกต้วัท่ีสมควรแก่เหตุมิเช่นนั้นจะตอ้งรับโทษสูงสุด
ปรับ 80 ดอลลาร์ ซ่ึงถือเป็นหลกัเกณฑ์ในการควบคุมไม่ให้ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีกระท าการอนัใดท่ีจะเป็น
ผลเสียต่อความปลอดภยัของจระเข้18 
 
 2.  ปัญหาเกีย่วกบัมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการติดตามจระเข้ 
  ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการท าเคร่ืองหมายประจ าตวัสัตวป่์า ซากของสัตวป่์า ซ่ึงเป็น
สัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากของสัตว์ป่าซ่ึงเป็นสัตว์น ้ า พ.ศ. 2541 (ภาคผนวก ข) ภายใต้
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงการท าเคร่ืองหมาย
ประจ าตวัจระเขเ้ป็นขอ้ก าหนดท่ีตอ้งด าเนินการในการข้ึนทะเบียนกบักรมประมง นอกจากน้ีการท า
เคร่ืองหมายประจ าตวัจระเขน้ั้น มีประโยชน์ในการช่วยตรวจสอบ กรณีเกิดปัญหาในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึงของการเล้ียง การจดัการฟาร์ม การติดตามผลของพนัธุกรรมต่อคุณภาพลูกจระเขอ้นัเป็น
ประโยชน์ต่อการคดัเลือกสายพนัธ์ุในอนาคต ป้องกนัการผสมพนัธ์ุในสายเลือดเดียวกนัซ่ึงจะเป็น
สาเหตุให้ลูกจระเขเ้กิดมามีความพิการ รวมทั้งเป็นหลกัฐานในการระบุความเป็นเจา้ของจระเขแ้ต่ละ
ฟาร์มป้องกนัการลกัขโมย การลกัลอบฆ่า น าเขา้จระเขท่ี้ผิดกฎหมายและใช้ยืนยนัว่าจระเขท่ี้หลุด
ออกไปนั้นเป็นของฟาร์มไหน โดยก าหนดไวใ้นระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการท าเคร่ืองหมาย
ประจ าตวัสัตวป่์า ซากของสัตวป่์าซ่ึงเป็นสัตวน์ ้ าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากของสัตวป่์าซ่ึงเป็นสัตว์
น ้ า พ.ศ. 2541 ขอ้ 6 ว่าดว้ยวิธีการท าเคร่ืองหมายในสัตวเ์ล้ือยคลานไดแ้ก่ การตดัเกล็ด การติดแผ่น
ป้ายท่ีพงัผืดตีน การฝังไมโครชิพ (Microchip) โดยการท าเคร่ืองหมายทั้งสามกรณียงัไม่สามารถระบุ
ต าแหน่งท่ีอยูข่องจระเขไ้ดท้นัทีเม่ือจระเขห้นีออกจากฟาร์มท าไดเ้พียงยนืยนัท่ีมาของจระเขเ้ท่านั้น 
  จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ปัญหาในการติดตามจระเขห้ลุดออกจากฟาร์มนั้น 
ระเบียบของกรมประมงในเร่ืองของการท าเคร่ืองหมายประจ าตวัสัตวก์บัจระเขไ้ม่ไดมี้ก าหนดถึงการ
ติดเคร่ืองติดตามตวัจระเขไ้ว ้ดงันั้น จากการศึกษาประเด็นดงักล่าวจะเห็นวา่จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมี
                                                                 

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



 

13 
 

กฎหมายเฉพาะในการควบคุมมาตรฐานในเร่ืองดงักล่าวเพื่อลดขั้นตอนในตรวจสอบบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของจระเขแ้ละเพื่อง่ายต่อการติดตามจระเขท่ี้หลุดออกจากฟาร์ม 
  ในประ เ ด็น น้ี  Code of Practice for Crocodile Farming ของออส เตร เ ลี ยได้ให้
ความส าคญัต่อความปลอดภยัต่อผูค้นเป็นอยา่งยิง่โดยก าหนดมาตรการในการป้องกนัจระเขห้ลบหนี
ไวใ้น Code of Practice on the Humane Treatment of Wild and Farmed Australian บทท่ี 7  เร่ืองการ
ท าเคร่ืองหมายของจระเขโ้ดยก าหนดใหมี้การท าเคร่ืองหมายจระเขไ้วด้งัน้ี 
  1.  แท็ก PIT (หรือการฝังไมโครชิพ) เป็นชิพระบุตวัตนขนาดเล็กท่ีสามารถใช้เพื่อ
ระบุตวัตนของจระเขแ้ต่ละตวั ชิพจะถูกฉีดเขา้ไปพร้อมอุปกรณ์ (กระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม) ท่ีใต้
ผวิหนงัและสามารถอ่านขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองอ่านอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยูใ่กลก้บับริเวณท่ีท า "การฉีด" 
  2.  บางคร้ังก็จะใช้เว็บแท็กมาติดท่ีสายรัดเท้าของจระเข้ แต่ถ้าแท็กหายก็จะเป็น
ปัญหากบัวธีิการการระบุตวัตนแบบน้ี 
  3.  อีกวิธีการหน่ึงในการท าเคร่ืองหมายจระเข้ก็คือการติดตั้ งเคร่ืองส่งสัญญาณ
ดาวเทียมหรืออุปกรณ์ติดตามตวัสัตวโ์ดยใชร้ะบบสัญญาณวิทย ุ(Radio transmitter) ซ่ึงจะด าเนินการ
ตามการอนุมติัดา้นจริยธรรมของสัตวท่ี์เก่ียวขอ้ง19 
  ซ่ึงอุปกรณ์ติดตามตวัสัตว์ท่ีใช้ระบบสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter) นั้นจะท าให้
ฟาร์มสามารถระบุต าแหน่งของจระเข้ได้ ซ่ึงเคร่ือง Radio transmitter จะรายงานพื้นท่ีและการ
เคล่ือนไหวของสัตวใ์นระยะของเคร่ืองส่งสัญญาณ20 ก็คือการติดตั้งเคร่ืองส่งสัญญาณดาวเทียมหรือ
อุปกรณ์ติดตามตวัสัตวโ์ดยใชร้ะบบสัญญาณวิทย ุ(Radio transmitter) ซ่ึงจะด าเนินการตามการอนุมติั
ดา้นจริยธรรมของสัตวท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงการติดตั้งเคร่ืองส่งสัญญาณดาวเทียมหรืออุปกรณ์ติดตามตวั
สัตวโ์ดยใช้ระบบสัญญาณวิทยุ (Radio transmitter) นั้น ท าให้ฟาร์มสามารถระบุไดท้นัท่ีว่าจระเขท่ี้
หลบหนีออกจากฟาร์มนั้นเป็นของฟาร์มไหน และสามารถระบุต าแหน่งของจระเขท่ี้หลุดออกไปอีก
ดว้ย ท าใหง่้ายต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในการคน้หาเจา้ของจระเข ้
 

บทสรุป
  
 จากท่ีไดมี้การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการมาตรฐานการควบคุมและการจดัการฟาร์มจระเข ้
จึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี   
                                                                 

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 
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 1.  ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐานการประกอบกจิการฟาร์มจระเข้ 
  ในประเด็นน้ีคน้พบวา่ ในปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายท่ีคุม้ครองการเพาะพนัธ์ุจระเข้
ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้มีการเพาะพนัธ์ุจระเขเ้พื่อการ
พาณิชย์ได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเน้ือหาของกฎหมายฉบับดังกล่าว หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
คุณสมบติัผูข้ออนุญาตเพาะเล้ียงจระเขน้ั้นจะอยูใ่นกฎกระทรวง เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การ
ครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้
สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครองและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2551 ซ่ึง
กฎหมายฉบบัน้ีได้ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้พาะพนัธ์ุจระเข้ไวเ้พียงคุณสมบติัทัว่ไป และผูข้อรับ
ใบอนุญาตให้เพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง ตอ้งแสดงหลกัฐานเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะใช้
ท าการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์านั้นพร้อมกบัค าขอดว้ย โดยตอ้งระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการ แผนท่ี 
แผนผงั และรายการอาคารและส่ิงปลูกสร้างของสถานท่ีเพาะพนัธ์ุดว้ย แต่มิไดก้ าหนดในเร่ืองของ
การใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรับรองวา่สถานท่ีตั้งฟาร์มมิไดเ้ป็นสถานท่ีท่ีมีน ้าท่วมซ ้ าซากและวสัดุท่ี
ใชท้  าฟาร์มมีมาตรฐานดา้นความแข็งแรงเพียงพอต่อการป้องกนัจระเขห้ลบหนีไวส่้งผลให้การสร้าง
ฟาร์มเป็นไปในลกัษณะอ าเภอใจ ในบางกรณีมีการใช้วสัดุในการสร้างท่ีแข็งแรงไม่เพียงพอต่อการ
ป้องกนัจระเขห้ลุดและไม่มีมาตรฐานหรือหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน จึงเห็นวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
มีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมในเร่ืองดงักล่าวในประเด็นน้ีคน้พบวา่ เน่ืองจากการเล้ียงจระเขใ้นปัจจุบนั
พบปัญหาจระเขห้ลุดออกจากฟาร์มบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะฤดูฝนท่ีมีน ้ าท่วม อนัเกิดจากกรงจระเขถู้ก
สร้างจากวสัดุท่ีมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความหวาดกลวัแก่ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่กลก้บั
ฟาร์มจระเข ้ ซ่ึงหากพิจารณามาตรการในการควบคุมขนาดและวสัดุในการท ากรงจระเข ้นั้นพบว่า
มาตรฐานในเร่ืองการป้องกนัจระเขเ้พื่อไม่ให้จระเขห้ลบหนีจากฟาร์มของประเทศไทยนั้น มาตรการ
ดงักล่าวไม่ได้มีการก าหนดเร่ืองของวสัดุท่ีใช้ท  ากรงและการรับรองสถานท่ีตั้งและโครงสร้างจาก
ผูเ้ช่ียวชาญส่งผลให้กรงขงัจระเขไ้ม่มีความแข็งแรงทนทานท่ีเพียงพอต่อการป้องกนัน ้ากดัเซาะในช่วง
ฤดูฝนท่ีมีน ้าท่วมท าใหจ้ระเขห้ลุดออกจากฟาร์มเป็นจ านวนมาก 
 
 2.  ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมและการจัดการฟาร์มจระเข้ 
  ในประเด็นของการติดตามจระเขห้ลบหนีออกจากฟาร์ม กฎหมายไทยไม่ได้ก าหนด
มาตรการป้องกนัไวอ้ย่างชดัเจนก าหนดเพียงว่าเจา้หน้าท่ีเป็นผูมี้อ  านาจในการจบัจระเขท่ี้หลุดออก
จากฟาร์มไดต้ามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามกฎหมายมิได้
ก าหนดในกรณีท่ีมีการจบัจระเขโ้ดยบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตหรือมีความรู้ความสามารถเป็นการ
เฉพาะ ซ่ึงอาจส่งผลใหจ้ระเขไ้ดรั้บอนัตรายและผูท่ี้จบัจระเขก้็อาจจะไดรั้บอนัตรายจากจระเขเ้ช่นกนั 
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และเจา้ของกิจการฟาร์มจะตอ้งติดเคร่ืองหมายประจ าตวัสัตว ์แต่ไม่ไดมี้การติดตามตวัจระเขด้้วย
ระบบสัญญาณวทิย ุ(Radio transmitter) เพื่อติดตามจระเขท่ี้หนีออกจากฟาร์ม ซ่ึงกรณีดงักล่าวยงัไม่มี
การก าหนดไวใ้นกฎหมาย ดังนั้น จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อ
ควบคุมในเร่ืองดงักล่าวใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากขอ้สรุปและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูเ้ขียนเห็นควรใหมี้การแกไ้ขกฎหมายดงัน้ี 
 1.  ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานการประกอบกิจการฟาร์มจระเข ้
  1)  มาตรการเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูเ้พาะพนัธ์ุจระเข ้
   ผูเ้ขียนเห็นควรมีกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ
และการออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการ
น าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง 
ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง ฉบบัใหม่ท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 28 โดยก าหนดเพิ่มในเร่ืองของ
คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพหรือผูท่ี้เคยประกอบ
วิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลจระเข ้เพื่อให้การดูแลสัตวป่์าท่ีอยูใ่นความครอบครองของบุคคลนั้น
ไดรั้บการดูแลอย่างเหมาะสม และผูข้ออนุญาตตอ้งผ่านการอบรมเก่ียวกบัการดูแลจระเขจ้ากกรม
ประมงก่อน โดยเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมดงัน้ี คุณสมบติัผูข้ออนุญาตเพาะเล้ียงจระเขโ้ดยตอ้งมีความรู้
ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัจระเขห้รือผา่นการฝึกอบรมมาก่อน 
  2)  มาตรการเก่ียวกบัการยืน่ค  าขออนุญาตเพาะพนัธ์ุจระเข ้
   ผูเ้ขียนเห็นควรแกไ้ขกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการ
ขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและ
การน าเคล่ือนท่ีเพื่อการค้าซ่ึงสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและการค้าสัตว์ป่า
คุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง ฉบบัใหม่ โดยออก
ตามความในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 มาตรา 28  โดยก าหนดให้การยื่น
ขออนุญาตในเร่ืองของสถานท่ีตั้งฟาร์มตอ้งไดรั้บการรับรองจากวิศวกรว่าพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมต่อการท าฟาร์มจระเข ้และเพื่อให้ผูข้ออนุญาตก าหนดมาตรการการป้องกนัจระเขห้ลบหนี
ออกจากฟาร์มไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพียงพอต่อปัญหาพื้นท่ีท่ีเกิดน ้ าท่วมซ ้ าซากหรือเป็นพื้นท่ีท่ีอาจเกิดน ้ า
ท่วมน ้าได ้โดยเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมดงัน้ี 
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   ในการขอรับใบอนุญาตให้เพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตตอ้งแสดงหลกัฐานเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะใช้ท าการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์า โดยตอ้งได้รับการ
รับรองมาตรฐานของสถานท่ีท่ีใชท้  าการเพาะพนัธ์ุจากวศิวกร 
  3)  มาตรการเก่ียวกบัสถานท่ีส าหรับเพาะพนัธ์ุจระเข ้
   ผูเ้ขียนเห็นควรก าหนดเร่ืองของมาตรฐานวสัดุและขนาดของกรง บ่อและสถานท่ี
ส าหรับเพาะเล้ียงจระเขไ้วใ้นกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและ
การออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน า
เคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซาก
ของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง ฉบบัใหม่ โดยออกตามความใน
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 มาตรา 28  เสนอให้เพิ่มความชดัเจนของวสัดุท่ี
ใชใ้นการท ากรง บ่อและสถานท่ีเพาะเล้ียงให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน โดยก าหนดวสัดุท่ีใชใ้ห้เป็นวสัดุท่ีมี
ความคงทนต่อการกดัเซาะของน ้ าหรือวสัดุท่ีใช่การท าอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัน ้ าหรือหากเป็นวสัดุ
ชนิดอ่ืนควรมีความแข็งแรงและทนทานเทียบเท่ากบัวสัดุท่ีก าหนด โดยหากเป็นวสัดุอ่ืนท่ีไม่ใช่วสัดุท่ี
กฎหมายก าหนดไวต้อ้งรับการอนุมติัจากเจา้หน้าท่ีเป็นกาลเฉพาะโดยผูข้ออนุญาตตอ้งให้เหตุผลแก่
เจา้หน้าท่ีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยค านึงถึงความปลอดภยัแก่จระเขแ้ละสาธารณชน
เป็นส าคญั 
 
 2.  ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมและการจัดการฟาร์มจระเข้ 
  1)  มาตรการเก่ียวกบัการจดัการจระเขห้ลบหนี 
   ผูเ้ขียนเสนอให้ควรเพิ่มเติมขอ้กฎหมายในกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพนัธ์ุสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของสัตวป่์า
คุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตว์ป่า
คุ้มครอง ฉบบัใหม่ โดยออกตามความในพระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
มาตรา 13 ซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้ในการล่าสัตวป่์าสงวนและสัตวป่์าคุม้ครองโดยก าหนดเพิ่มเติมในกรณี
บุคคลท่ีสามารถท าการจดัการจระเขท่ี้หลุดออกจากฟาร์มได ้ นอกเหนือจากบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้าท่ี
กรมประมงท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี เห็นควรก าหนดให้บุคคลท่ีท าการจบัจระเขไ้ดต้อ้ง
เป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมประมงหรือเป็นบุคคลท่ีมีใบอนุญาตในการจบัจระเข ้เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัแก่จระเขแ้ละบุคคลท่ีจบัจระเข ้ 
  2)  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการติดตามจระเข ้
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   ผูเ้ขียนเสนอผูเ้ขียนเห็นควรก าหนดเร่ืองของการท าเคร่ืองหมายประจ าตวัสัตวไ์วใ้น
กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการ
เพาะพนัธ์ุสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อการคา้ซ่ึงสัตวป่์า
คุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซากของสัตวป่์าคุม้ครอง และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง ฉบบัใหม่ โดยออกตามความในพระราชบญัญติัสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 มาตรา 28 โดยก าหนดให้การท าเคร่ืองหมายประจ าตวัจระเขส้ามารถติด
เคร่ืองติดตามชนิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นกรณีเฉพาะโดยก าหนดให้มีการติด
เคร่ืองหมายประจ าตวัจระเขใ้นรูปแบบระบบสัญญาณวทิย ุ(Radio transmitter) เพื่อระบุต าแหน่งของ
จระเขท่ี้หลบหนีออกจากฟาร์มท าให้ผูดู้แลจระเขส้ามารถทราบไดห้ากจระเขห้ลบหนีออกจากฟาร์ม
และสามารถระบุต าแหน่งของจระเขไ้ดท้นัทีซ่ึงการติดเคร่ืองหมายดงักล่าวเหมาะสมต่อการแกปั้ญหา
ตามท่ีไดศึ้กษาไวใ้นบทท่ี 4 ดงันั้น กฎหมายไทยควรเปิดช่องส าหรับการติดเคร่ืองหมายประจ าตวั
สัตวใ์นรูปแบบดงักล่าวไวเ้พื่อแกปั้ญหาการติดตามจระเขข้องประเทศไทย 
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https://www4.fisheries.go.th/
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กฎหมายประเทศไทย 
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551  
กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการ

เพาะพนัธ์ุสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครองและการน าเคล่ือนท่ีเพื่อ
การคา้ซ่ึงสัตวป่์าคุม้ครอง และซากของสัตวป่์าคุม้ครองและการคา้สัตวป่์าคุม้ครอง ซาก
ของสัตวป่์าคุม้ครอง และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากซากสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2551 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร: การปฏิบติัทางการ
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าท่ีดีส าหรับฟาร์มเล้ียงจระเข ้ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร 
พ.ศ. 2551 

ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการด าเนินการเก่ียวกบัสัตวป่์าหรือซากของสัตวป่์าซ่ึงเป็นสัตวน์ ้าท่ีตกเป็น
ของแผน่ดิน พ.ศ. 2541 

ระเบียบกรมประมง วา่ดว้ยการท าเคร่ืองหมายประจ าตวัสัตวป่์า ซากของสัตวป่์าซ่ึงเป็นสัตวน์ ้ าหรือ
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากซากของสัตวป่์าซ่ึงเป็นสัตวน์ ้า พ.ศ. 2541 

http://portal/
http://www.business.nt.gov.au.au/
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กฎหมายประเทศออสเตรเลยี 
Code of practice for the humane treatment of wild and farmed Australian crocodiles Environmental 

Protection Act 1994 
 
กฎหมายรัฐควนีส์แลนด์ 
Code of Practice for Crocodile Farming 
Nature Conservation Act 1992 
Nature Conservation (Administration) Regulation 2017 
Nature Conservation (Estuarine Crocodile) Conservation Plan 2018 
 


