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คํานํา
จระเข( Crocodile) เปนสัตวเลื้อยคลานที่มีขนาดใหญที่สุด ซึ่งยังคงดํารงชีวิตอยูใ นโลก
ปจจุบัน อยูในอันดับ โครโคดีเลีย (Crocodylia) มีชื่อเรียกแตกตางกันไป ซึ่งสวนมากจะพิจารณา
จากรูปรางลักษณะ ทั้งจากลักษณะทั้งตัว และความแตกตางของบางสวนโดยเฉพาะ เชน จาก
รูปรางของปาก จากเกล็ดบนหัวและคอ ความแตกตางของฟน เปนตน ลักษณะทั่วไปของจระเข
ทุกประเภทคือ มีปากและหัวยาว รูจมูกและตา ยกสูงอยูบนหัว คอสัน้ ลําตัวยาวกลม มีเกล็ดบน
คอและหลัง เกล็ดทองเปนแผนบาน หางยาวใหญและแข็งแรง มีเกล็ดเปนแผนใหญตั้งสูงบนสัน
หาง หางแบนทางดานขาง ขาสั้นทั้งขาหนาและขาหลัง นิ้วตีนสั้นทั้งตีนหนาและตีนหลัง ลิ้นไม
สามารถแลบออกจากปากได เปนสัตวเลื้อยคลานที่ตอ งใชชีวิตอยูใกลน้ํา

จระเขและตะโขงทีพ
่ บในประเทศไทย
1.

จระเขนา้ํ จืดหรือจระเขพันธุไทย (Freshwater or Siamese Crocodile, Crocodylus siamensis)
ถิ่นกําเนิด : เวียดนาม เขมร ลาว ไทย กะลิมันตัน ชวา และมีในสุมาตรา
ลักษณะ : เปนจระเขขนาดปานกลาง คอนมาทางใหญ (3-4 เมตร) มีเกล็ดทายทอย
ชีววิทยา : - จระเขถึงวัยเจริญพันธุเมื่ออายุ 10-12 ป
- วางไขครั้งละ 20-48 ฟอง
- ระยะเวลาฟกไขนาน 68-85 วัน เฉลี่ยราว 80 วัน
- ดุพอสมควร
- ชอบอยูและหากินเดี่ยว

2.

จระเขนา้ํ เค็มหรือจระเขปากแมน้ํา (Saltwater or Estaurine Crocodile, Crocodylus porosus)

ถิ่นกําเนิด : ศรีลังกา ตะวันออกของอินเดีย บังคลาเทศ พมา ไทย เวียดนาม มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และออสเตรเลีย ชอบอยูตามปากแมน้ําที่เปดออกทะเลและปาชายเลน
ลักษณะ : เปนจระเขขนาดใหญที่สุด มีรายงานพบวายาวถึง 9 เมตร ไมมีเกล็ดทายทอย
ชีววิทยา : - เพศผูถึงวัยเจริญพันธุเมื่ออายุ 16 ป หรือยาวประมาณ 3.2 เมตร สวนเพศเมียคือ 10
ป และ 2.2 เมตร ตามลําดับ
- วางไขฤดูฝน ครั้งละ 25-90 ฟอง เฉลี่ย 50 ฟอง
- ระยะเวลาฟกไขนาน 80 วัน
- มีนิสัยดุราย ไมชอบอยูเปนฝูง
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3.

ตะโขงหรือตะโขงมลายู (False Gharial หรือ malayan Gharial, Tomistoma Schlegelii)

ถิ่นกําเนิด : ตอนใตของประเทศไทยและในคาบสมุทรมลายู สุมาตรา กะลิมันตันและบอรเนียว
อาศัยตามน้ํากรอย และปาชายเลน
ลักษณะ : ขนาดปานกลาง ความยาวประมาณ 2.80-3.0 เมตร ปากแหลมเรียวยาวมาก แตไมมี
กอนเนื้อตอนปลายจมูก เชน ตะโขงอินเดีย มีแถบสีดาํ พาดขวางลําตัวและหาง
ชีววิทยา : - ตะโขงเพศเมียถึงวัยเจริญพันธุเมื่ออายุ 5-6 ป หรือความยาว 2.50-3.0 เมตร
- ทํารังโดยพูนดินและวัชพืชขึน
้ บนชายฝง
- วางไขครั้งละ 20-60 ฟอง ในฤดูแลง
- ระยะฟกไขราว 2.5-3 เดือน เปนตัวประมาณตนฤดูฝน
การขยายพันธุในที่กักขัง หรือเพาะเลี้ยงยังไมประสบความสําเร็จ

จระเขที่ใชเปนสัตวเศรษฐกิจ
จระเขที่นาํ มาเลี้ยงเปนสัตวเศรษฐกิจของประเทศไทยนัน้ มีอยู 2 ชนิดคือ
1. จระเขน้ําจืด หรือจระเขพันธุไทย
2. จระเขน้ําเค็ม หรือจระเขตีนเปด หรือไอเคี่ยม
สําหรับประเทศไทยแลวนิยมเลี้ยงจระเขน้ําจืด หรือจระเขพันธุไทยมากกวาจระเข
น้ําเค็ม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้
1. พันธุจระเขน้ําจืดหางายกวาพันธุจระเขน้ําเค็ม ทั้งนีเ้ พราะมีฟารมที่เลี้ยงขายลูกจระเข
น้ําจืดอยูหลายแหง
2. จระเขน้ําจืดเลี้ยงใหลูกเร็วกวาคือ เริม
่ เมื่ออายุ 10-12 ป สวนจระเขน้ําเค็มจะเริม่
เจริญพันธุในตัวผูเมื่ออายุ 16 ป และตัวเมียที่อายุ 10 ป
3. มีการนําลูกจระเขน้ําจืดจากประเทศเพื่อนบานเขามาเลี้ยง จึงนับเปนอีกแหลงทีค
่ อย
สนับสนุนเรื่องพันธุมากขึ้น
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ผูคนเชื่อวาจระเขน้ําเค็มตองเลี้ยงดวยน้ําเค็มเทานั้น จึงหันมาเลี้ยงพันธุน้ําจืดซึ่งหา
แหลงน้าํ งายกวา แตความเปนจริงแลวจระเขน้ําเค็มสามารถเลี้ยงไดเปนอยางดีในน้ําจืด
5. พอแมพันธุจระเขน้ําเค็มมีนอย ทั้งนี้เพราะในอดีตถูกลาและสงหนังออกขายยัง
ตางประเทศเปนสวนใหญ เนื่องจากตลาดโลกนิยมหนังจระเขพันธุน้ําเค็มมาก สวนตะโขงนั้นไม
นํามาเพาะเลี้ยง เนื่องจากหนังไมมีราคาและขยายพันธุยาก
4.

การตั้งวัตถุประสงคของการเลี้ยงจระเข
การรับเลี้ยงหรือเลี้ยงขุน คือ การซื้อลูกจระเข
ขนาดประมาณ 30 ซ.ม. มาเลี้ยงขุนจนโต ยาวราว
1.50 ถึง 1.80 เมตร หรือจนโตเต็มที่ 2.5 ถึง 3.0
เมตร บางคนใชจระเขเปนเสมือน "ถังขยะที่มี
ชีวิต" คือถือเปนตัวทําลายซากสัตว เชน หมู ไก
ที่เลี้ยงใชในฟารม
้ง
2. การเลี้ยงเพื่อเพาะขายลูก คือ การเลีย
เฉพาะพอแมพันธุ เมื่อผสมพันธุไดลูกออกมาก็ขายเฉพาะลูกไปปตอป จะตองคัดเลือกจระเข
ตั้งแตเปนวัยรุน ที่มีประวัติมาจากพอแมโดยทราบแนชดั วาใหผลผลิตดี การนํามาเขาคูในระยะ
ยังเปนวัยรุนเลี้ยงในบอคูด ว ยอัตราสวน ตัวผูตอตัวเมียเทากับหนึ่งตอหนึ่งนั้น จะลดอัตราความ
เสียหายจากการตอสูกดั กัน และยังเพิ่มอัตราการผสมติดใหมากขึ้น
3. การเลี้ยงครึ่งวงจร คือ มีการเลี้ยงพอแมพันธุเพื่อเพาะขยายพันธุ เมื่อไดลูกแลวก็ขุน
จนโตไดขนาดจึงชําแหละสงตอไปยังโรงงานฟอกหนัง หรือกิจการทําผลิตภัณฑอีกทีหนึ่ง
4. การเลี้ยงครบวงจร คือ การเพาะขยายพันธุ ขุน ชําแหละ และสงออกหนัง รวมทั้ง
ผลิตภัณฑจากจระเขทกุ ชนิด อีกทั้งยังมีการผลิตอาหารจระเขอีกดวย
1.
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ปจจัยที่มผี ลเกีย่ วของตอการเลี้ยงจระเข
พันธุ การตัดสินใจเลือกวาจะเลี้ยงจระเขพันธุใดยอมขึ้นกับ
1.1 ความตองการของตลาด
1.2 แหลงทีม
่ าของพันธุ ซึ่งตองเปนพันธุแท
1.3 คุณภาพของสายพันธุนั้นวา มาจากพอแมพันธุที่ใหผลผลิตสูง สมบูรณและ
แข็งแรง มีขอบกพรองทางพันธุกรรมอยางใดหรือไม
2. สถานที่เลี้ยง ขอนี้รวมทัง
้ ที่ดิน ทําเลทีต่ ั้ง และบอทีใ่ ชเลี้ยง โดยพิจารณาจาก
2.1 การรบกวนตอเพื่อนบานใกลเคียง
2.2 การคมนาคมขนสง
2.3 ระบบและสถานที่หรือลูทางระบายกําจัดของเสีย ทั้งสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
2.4 คาลงทุนในที่ดิน กับคาตอบแทนจากการเลี้ยง
2.5 การขยายตัวในอนาคต มีเผื่อไวหรือไม
2.6 ขนาดบอที่ใชเลี้ยง
2.7 วัสดุ พื้นผิว และระบบที่ใชเลี้ยงจระเข ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงคทว
ี่ างไวตั้งแตแรก
3. แหลงน้ํา ตองจัดหาน้ําใหเพียงพอ สม่ําเสมอตลอดเวลา อีกทั้งคุณภาพน้ําตองอยูใน
เกณฑที่ดดี วย การเลี้ยงจึงจะประสบผลสําเร็จไดจระเขที่มีหนังคุณภาพสูง ผูเลี้ยงตองคํานึงถึง
แหลงน้าํ ดิบทีด่ ีเพื่อใชเลี้ยง ลาง และทําความสะอาดบอจระเขโดยทัว่ ไปใหมาก
4. แหลงอาหาร อาหารที่ดม
ี ีคุณภาพ ไมวาจะ
เปนซากไก ปลา หมู วัว ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงโปรตีนก็ดี
5. แหลงวิชาการ ปจจุบันการเลี้ยงสัตวไมวาชนิด
ใดก็ตามลวนจําเปนตองอาศัยวิทยาการ และเทคโนโลยีที่
ทันยุคทันสมัย เพื่อใหไดผลผลิตคุมคากับการลงทุน การ
เลี้ยงจระเขก็เชนเดียวกัน
6. ทุนทรัพย ปจจัยนี้หากขาดแลวละก็มอ
ิ าจ
ดําเนินกิจการอะไรไดเลยไมวาจะเปนการเลี้ยงจระเข หรือ
สัตวอื่นใด แตเราสามารถควบคุมปจจัยนีไ้ ด
7. การตลาด เรื่องนี้มีความสําคัญอยางมาก หาก
เลี้ยงไปแลวไมมีตลาดรับซือ้ ผลผลิตจะทําอยางไร ? ราคา
ต่ํา ไมคุมการลงทุนจะขายหรือไม ? การจะสรางตลาดลูก
จระเข ตลาดหนังจระเข หรือตลาดผลิตภัณฑจรเข ทั้งในและนอกประเทศไดอยางไร ?
1.
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การสืบพันธุของจระเข
จระเขเพศเมีย อวัยวะสืบพันธุแบงไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
1. รังไข
2. ทอนําไข
จระเขเพศผู อวัยวะสืบพันธุแบงไดเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ
1. อัณฑะ
2. ทอนําน้า
ํ เชื้อ
3. อวัยวะเพศผู

สรีรวิทยาการสืบพันธุ
จระเขน้ําจืดพันธุไทย มีฤดูผสมพันธราวเดือนพฤศจิกายน โดยจระเขเพศเมียจะถึงวัย
เจริญพันธุที่อายุระหวาง 7 ถึง 11 ป (เฉลี่ยราว 9-10 ป)

การกําหนดเพศของจระเข
จระเขเปนสัตวเลื้อยคลานที่มีการกําหนดเพศในระยะ
เปนตัวออนดวยอุณหภูมิ ถาอุณหภูมฟิ กไขที่ 30 องศา
เซลเซียสหรือต่ํากวา ลูกจระเขที่ออกมาสวนใหญจะเปนเพศ
เมีย หากอยูระหวาง 32 ถึง 33 องศาเซลเซียส สวนใหญจะเปน
เพศผู แตถาประมาณ 31 องศาเซลเซียสแลว ปริมาณลูกจระเข
ที่ออกมาจะมีสัดสวนเพศผูและเพศเมียจะเทา ๆ กัน
เกษตรกรทีต่ อ งการลูกจระเขเพื่อขุนขายจึงควรใหอุณหภูมฟิ ก
สูงจะไดรับปริมาณลูกจระเขเพศผูมากขึ้น ซึ่งมีอัตราเจริญเติบโตดีกวาจระเขเพศเมีย
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อาหารจระเข
จระเขจัดเปนสัตวกินเนื้ออยางแทจริงคือ
ไมมีการกินพืชเลยแมแตนอย ตาม
ธรรมชาติลูกจระเขเกิดใหมจนถึงขนาด 50 เซนติเมตร จะกินอาหารหลักคือ กุง ปู แมลง ลูก
ปลา ฯลฯ เมื่อโตขึ้นก็จะหาเหยื่อที่ขนาดใหญเปนอาหาร เชน ปลา งู เตา ตะพาบ นกเปดน้ํา
ฯลฯ
หลักสําคัญในการพิจารณาคํานึงถึงการใหอาหารจระเขคือ
1. อาหารสด สะอาด ปราศจากการปนเปอนของสารพิษ
 งการ
2. ครบถวนดวยคุณภาพที่ตอ
3. ปริมาณเพียงพอ ไมมากเกินไป
4. หางาย ขนสงไมไกลเกินไป
5. ราคาพอสมควร
ขอควรปฏิบัตคิ ือ เก็บเศษอาหารที่เหลือออกใหหมดทุกครั้งหลังการกิน
การทําเครื่องหมายระบุตวั จระเข
วัตถุประสงค : เพื่อบงบอกหรือชี้ชัดใหทราบและแยกแยะจระเขแตละตัวออกจากกัน
อยางแมนยํา ถูกตองที่สุด และทําการปลอมแปลงใหไดยากที่สุด
ประโยชน :
1. ใชในการจัดการผสมพันธุ ทําใหรูวาลูกตัวใดเกิดจากพอพันธุแมพันธุตัวไหน
ปองกันการผสมในสายเลือดเดียวกัน
2. ปองกันและปราบปรามการลักขโมย
จระเขได
้ ทะเบียนจระเขของแตละ
3. ใชในการขึน
ฟารมกับหนวยงานทีค่ วบคุมกิจการเพาะเลี้ยง
และขายจระเขไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน
วิธีการ :
1. การตัดเกล็ดหาง กระทําโดยตัดเกล็ด
ที่มีอยู 2 ขางดานบนของหางจระเข มักใชกับลูก
จระเขที่เกิดใหม
2. ตัดนิ้ว มักตัดนิ้วเทาออกขณะเปนลูก
จระเขโดยตัดที่ขอปลายสุดของแตละเทา วิธีนี้ไม
เปนที่นิยมนัก
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ใชสีหรือสารเคมีทา โดยการใชสีน้ํามันหรือสารเคมี เชน สารละลายซิลเวอรไนเต
รท (SILVER NITRATE) ทาบนผิวหนัง
4. จําเอกลักษณ ใชการจดจําลักษณะเดนของจระเขแตละตัว เชน หางกุด บาดแผลทํา
ใหเกิดรองรอยแผลเปนตามที่ตา ง ๆ ฯลฯ
ั มาเจาะติดกับ
5. การติดเบอร โดยการใชแผนพลาสติคแบบเดียวกับที่ใชติดเบอรหูวว
เกล็ดที่มีอยู 2 ขางดานบนของหางจระเข
6. การฝงหมายเลขอิเล็กทรอนิคส หรือฉีดไมโครชิพ นิยมใชกันแพรหลายในปศุสต
ั ว
และสัตวเลี้ยง โดยการฝงชิ้นสวนหนวยความจํารหัสเลขประจําตัว ซึ่งบรรจุในแคปซูลขนาดจิ๋ว
เขาไปในกลามเนื้อโคนหางดานซายของจระเข ซึ่งกระทําโดยฉีดผานเข็มฉีดยาเชนเดียวกับการ
ฉีดยาเขากลามเนื้อ
3.

ตลาดจระเข
ผลผลิตจากจระเขที่สามารถสงสูตลาด ไดแก
1.

จระเขมชี ีวติ

ลูกพันธุ
1.2 จระเขรุน ความยาวประมาณ 70 ถึง 80 เซนติเมตร บางครั้งก็ 1 ถึง 1.20 เมตร มัก
ซื้อไปเลี้ยงตอ
1.3 พอ แมพันธุ พรอมที่จะนําไปผสมพันธุ
1.4 สงโรงเชือด
1.1

2.

จระเขเชือด

ขายทั้งตัว
2.2 ขายเนื้อ
2.3 หนัง มักขายเปนหนังดิบแชเกลือ สงยังโรงฟอก
ไซเตสแลวสามารถสงออกตางประเทศได
2.4 เลือด
2.5 เครื่องใน ขายพรอมตัวซาก
2.1

หรือถาเปนฟารมจดทะเบียน
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แหลงรับซื้อจระเข
พอคาและนายหนาคาจระเข
2. เจาของระบบลูกเลา
3. ฟารมจระเขขนาดใหญทค
ี่ รบวงจร
1.

ตองการจระเขไปเพื่อเสริมปริมาณการผลิต

ของตน
สงออก ปจจุบันการสงออกมักเปนรูปหนังดิบหมักเกลือ ซึ่งอนาคตจะเปนการ
สงออกในรูปหนังฟอก และผลิตภัณฑสําเร็จรูป
4.

ปจจุบันฟารมจระเขที่ไดรับการรับรองจากองคกรไซเตส ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ
สมาคมสงเสริมการอนุรักษและเพาะเลี้ยงจระเขแหงประเทศไทยคือ
1. ฟารมจระเขศรีราชา
2. ฟารมจระเขหนองใหญ
3. ฟารมจระเขสามพราน
4. ฟารมจระเขพัทยา
5. ฟารมจระเขวัดสิงห
6. ฟารมจระเข เจ.อาร
7. ฟารมจระเขกัมปนาท
8. ฟารมจระเขประสิทธิ์
อนาคตของธุรกิจการเพาะเลี้ยงจระเข ตลอดจนธุรกิจอุตสาหกรรมเกีย่ วเนื่องจะยังคง
กาวตอไปอยางไมหยุดยั้ง ตลอดจนสามารถนําเงินตราเขาประเทศอยางมากมาย

การครอบครองและจดทะเบียนฟารมจระเข
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 นั้น ผูที่จะครอบครองสัตวปา
คุมครองและทําฟารมเพาะเลี้ยงสัตวปาตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผคู วบคุมดูแล สําหรับ
จระเขซึ่งเปนสัตวปาคุมครองชนิดหนึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของ "กรมประมง"
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