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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการขาย
อาหารสัตว์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เลือก
ตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์
จ านวน 93 ราย ในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่าผู้ประกอบการทุกรายมีความเข้าใจเร่ืองการขอใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว์ มีความเข้าใจเร่ืองอาหารสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 96.7  มีความเข้าใจเร่ืองการจัดการ
อาหารสัตว์ล่วงอายุ ร้อยละ 89.1 และ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่าร้านขายอาหารสัตว์ควรมีการขายยา
สัตว์ด้วย  ร้อยละ 39.1 โดยผู้ประกอบการมีความรู้เร่ืองยาสัตว์ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59 
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Abstract 
 

The objective of study was to survey KAP about feed quality control act and drug act of the feed 
shop’s owner in Phitsanulok Province. Simple random sampling was conducted for select feed shop’s 
owner. Then collected information of 93 feed shop’s owner by interview. The results consisted of; all feed 
shop’s owners were understood about licensing processes, 96.7% understood about an expired feed 
management, 39.1% gave opinion that feed shop should have a medical product for sale and 59% of feed 
shop’s owner had knowledge about medical used in moderate. 
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บทน า 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 เป็นกฎหมายที่ตราไว้เพื่อคุ้มครองเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชน  โดยเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติมีการควบคุมผู้ผลิตอาหารสัตว์  ผู้น าเข้าอาหาร

สัตว์และผู้ขายอาหารสัตว์ ให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  ได้มาซึ่งอาหารสัตว์ที่ถูกต้อง  ปลอดภัยแก่สัตว์และไม่

ตกค้างไปสู่ผู้บริโภค  มีการก าหนดลักษณะและประเภทของอาหารสัตว์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง บทบาทของ

พนักงานเจ้าหน้าที่และบทลงโทษต่างๆ  โดยมีกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้บังคับใช้

กฎหมาย (กรมปศุสัตว์,2548) 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เป็นกฎหมายที่ตราไว้เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนในการใช้ยาที่

ถูกต้อง มีคุณภาพ โดยเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติมีการแบ่งประเภทของยา ประเภทของใบอนุญาตขายยา 

หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต  หน้าที่ของเภสัชกร   โดยมีคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข

เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย   

การขายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 นั้นจ าเป็นต้องได้รับ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์จากผู้อนุญาต ตามมาตรา 15 เช่นเดียวกับการขายยาสัตว์ตามพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510  จ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ ตามมาตรา 12  

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์และผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับ

สัตว์ จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตนตามหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ในปัจจุบันพบว่ามีร้านขาย

อาหารสัตว์เพิ่มจ านวนมากขึ้น (กรมปศุสัตว์,2554) ซึ่งอาจท าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตนตามหน้าที่ 

เช่น ไม่แสดงป้ายสถานที่ขายอาหารสัตว์  การจัดการอาหารสัตว์ที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้  ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการ

ขายอาหารสัตว์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 โดย

ท าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

วัสดุและวิธีการ 

ก.ประชากรศึกษาและการเลือกตัวอย่าง 

 ประชากรศึกษา คือ ผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 122 ร้าน  

ก าหนดตัวอย่าง โดยใช้การค านวณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (Yamane,1973) เมื่อแทนค่าในสมการ 



ได้จ านวนตัวอย่างในการศึกษา 93 ราย จากนั้นเลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  โดยจับสลากรายชื่อของ

ร้านค้า 

ข. การเก็บข้อมูลศึกษา  

เก็บข้อมูลตัวอย่างผู้ประกอบการร้านขายอาหารสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมภาษณ์แบบตัว

ต่อตัว  บันทึกข้อมูลในแบบสอบถามชนิดมีโครงสร้าง (องอาจ,2551)  

แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา และประเภทอาหารสัตว์ที่ขาย 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน ต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 

2525 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แบ่งเป็น 

2.1 ความรู้ ได้แก่ การขอใบอนุญาต หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต เลขทะเบียนอาหารสัตว์ -ยาสัตว์ 

ความรู้เร่ืองยาสัตว์ 

2.2 ทัศนคติ ได้แก่ ความส าคัญของเลขทะเบียนอาหารสัตว์ การพิจารณาน าอาหารสัตว์ -ยาสัตว์เข้า

มาขายในร้าน  ความจ าเป็นในการขายยาสัตว์ในร้านขายอาหารสัตว์   สาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่ไปขอ

ใบอนุญาตขายยาสัตว์ 

2.3 การปฏิบัติตน ได้แก่ การพิจารณาอาหารสัตว์-ยาสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย การจัดการอาหาร

สัตว์ที่หมดอายุ  การตักแบ่งขายอาหารสัตว์ 

ค. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลของแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม epi info (US-CDC) แสดงข้อมูลสถิติเชิง

พรรณนา เช่น ความถี่และร้อย 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.1) มีอายุเฉลี่ย

มากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 26.9) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 40.9)  ผู้ประกอบการขายอาหาร

สัตว์ประเภทอาหารสุนัข สุกรและสัตว์ปีกในระดับที่ใกล้เคียงกัน ดังแสดงตารางที่ 1 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลชนิดอาหารสัตว์ในร้านขายอาหารสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก  (n=93) 

ประเภทสินค้า จ านวน (ราย) ร้อยละ 

อาหารสุนัข 66 71.00 

อาหารสุกร 68 73.10 

อาหารสัตว์ปีก 62 66.70 

ยาสัตว์ 15 16.10 

 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน ต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 

2525 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  

 ความรู้  ผู้ประกอบการทุกรายคิดว่าการขายอาหารสัตว์จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

และผู้ประกอบการคิดว่าการขายยาสัตว์จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตขายยา  ร้อยละ 95.7 โดยหน่วยงานที่

ผู้ประกอบการคิดว่าควรไปติดต่อในกรณีขออนุญาตขายอาหารสัตว์คือ หน่วยงานปศุสัตว์ ร้อยละ 91.4 

หน่วยงานท้องถิ่น ร้อยละ 16.1 หน่วยงานสาธารณสุข ร้อยละ 8.6 ตามล าดับ สอดคล้องกับการขออนุญาต

ขายยาสัตว์ซึ่งผู้ประกอบการคิดว่าควรไปติดต่อหน่วยงานปศุสัตว์ ร้อยละ 78.5 หน่วยงานสาธารณสุข ร้อย

ละ 23.7 หน่วยงานท้องถิ่น ร้อยละ 17.2 ตามล าดับ 

ผู้ประกอบการรู้ว่าต้องติดแสดงป้าย ร้อยละ 88.8 แต่ไม่ทราบรายละเอียดของลักษณะป้าย 

ผู้ประกอบการ รู้จักเลขทะเบียนอาหารสัตว์ ร้อยละ 88.8 ผู้ประกอบการรู้จักเลขทะเบียนยาสัตว์ ร้อยละ 66.3 

และมีความรู้เร่ืองยาสัตว์จากพนักงานขายร้อยละ 58.6 มีความรู้เร่ืองยาสัตว์จากการศึกษาเอง ร้อยละ 21.8 มี

ความรู้เร่ืองยาสัตว์จากบุคคลอ่ืนๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), อาสาปศุสัตว์ ร้อยละ 

19.6 ตามล าดับ ดังแสดงตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ช่องทางการเรียนรู้และระดับความรู้เร่ืองยาสัตว์ของผู้ประกอบการ 

 ช่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 

เรียนรู้จากพนักงานขาย 58.60 

เรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง 21.80 

เรียนรู้จากบุคคลอ่ืนๆ เช่น อาสาปศุสัตว์ 19.60 



ทัศนคติ  ผู้ประกอบการคิดว่าเลขทะเบียนอาหารสัตว์มีความส าคัญมาก ร้อยละ 89.9 ส าคัญปาน

กลาง ร้อยละ 5.6 ส าคัญน้อย ร้อยละ 1.1 ไม่ส าคัญ ร้อยละ 2.2  

ปัจจัยในการพิจารณาต่อการน าอาหารสัตว์มาขายของผู้ประกอบการ คือ พิจารณาจากคุณภาพ

อาหารสัตว์ ร้อยละ 64.8 พิจารณาจากความต้องการของลูกค้า  ร้อยละ 59.3 พิจารณาจากยี่ห้อ ร้อยละ 54.9 

พิจารณาจากราคา ร้อยละ 47.3 ตามล าดับ 

ผู้ประกอบการมีหลักในการพิจารณาน ายาสัตว์มาขาย คือ พิจารณาจากเลขทะเบียนยา ร้อยละ 48.4 

พิจารณาจากยี่ห้อ ร้อยละ 36.6 พิจารณาจากบริษัท ร้อยละ 9.7 ตามล าดับ 

ผู้ประกอบการคิดว่ามีความรู้เกี่ยวกับยาสัตว์ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59 ระดับน้อย ร้อยละ 28.9 

ระดับมาก ร้อยละ 3.6 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.4 

ผู้ประกอบการคิดว่าร้านขายอาหารสัตว์จ าเป็นจะต้องมีการขายยาสัตว์ด้วย ร้อยละ 39.1 โดยให้

เหตุผลว่าเกษตรกรไม่มีแหล่งซื้อยาสัตว์ ร้อยละ 81.9 หน่วยงานราชการสนับสนุนเกษตรกรได้ไม่เพียงพอ 

ร้อยละ 10.8 และเหตุผลอื่นๆ ร้อยละ 7.2 ส่วนสาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่ไปขอใบอนุญาตขายยาสัตว์ คือ  ไม่

ทราบขั้นตอน  ร้อยละ 59.1 หาสัตวแพทย์คุมร้านไม่ได้  ร้อยละ 21.6 และคิดว่าขั้นตอนยุ่งยาก ร้อยละ 14.8 

การปฏิบัติตน ผู้ประกอบการทราบว่าอาหารสัตว์ที่น ามาขายถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 97.6 โดย

พิจารณาจากเลขทะเบียนอาหารสัตว์ ร้อยละ 77.8 พิจารณาจากยี่ห้อ ร้อยละ 14.4 และพิจารณาจากชื่อบริษัท 

ร้อยละ 7.8 ตามล าดับ  

ผู้ประกอบการพิจารณาอาหารสัตว์ที่ผิดไปจากมาตรฐาน คือ ร้อยละ 40.7 พิจารณาจากวันที่ล่วงอายุ  

ร้อยละ 30.8 พิจารณาจากยี่ห้อ  ร้อยละ 15.4 พิจารณาจากเลขทะเบียนอาหารสัตว์ และร้อยละ 11 ไม่มีการ

ตรวจสอบ 

เมื่อพบว่าอาหารสัตว์ที่ขายล่วงอายุไปแล้ว  ผู้ประกอบการคืนอาหารสัตว์ให้บริษัท  ร้อยละ 46.2 ทิ้ง

อาหารสัตว์ที่ล่วงอายุ  ร้อยละ 42.9 น าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น น าไปเลี้ยงปลา  ร้อยละ 14.3 น าไปลดราคา  

ร้อยละ 4.4 น าไปตักแบ่งขาย ร้อยละ 1.1 ดังแสดงตารางที่ 3 

 

 



ตารางท่ี 3 การด าเนินการของผู้ประกอบการเมื่อพบว่าอาหารสัตว์ที่ขายล่วงอายุไปแล้ว 

หัวข้อ ร้อยละ 

คืนบริษัท 46.2 

ท้ิง 42.9 

น าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 14.3 

น าไปลดราคา 4.4 

ตักแบ่งขาย 1.1 
 

ผู้ประกอบการร้อยละ 90.2 คิดว่าการตักแบ่งอาหารสัตว์ขายสามารถกระท าได้  และมีการตักแบ่ง

ขายอาหารสัตว์ ร้อยละ 81.7 

สรุปและวิจารณ์ 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการทุกรายรู้ว่าการขายอาหารสัตว์ต้องไปขอใบอนุญาต สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของศยามลและบุญทรัพย์ (2550) ผู้ประกอบการคิดว่าการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ต้อง

ไปติดต่อหน่วยงานด้านปศุสัตว์  ในขณะที่ส่วนน้อยไปติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  อาจเป็นเพราะในอดีตที่ผ่านมา

การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์จ าเป็นต้องใช้หลักฐานหลายส่วน เช่น ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ  ใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ออกใบอนุญาต 

 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.8) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอาหารสัตว์ที่น ามาขาย

ถูกต้องตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากเลขทะเบียนสัตว์ ในขณะที่ส่วนน้อย (ร้อยละ 22.2) พิจารณาจากชื่อ

ยี่ห้อและชื่อบริษัท  ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงต่อการน าอาหารสัตว์ที่ไม่ถูกกฎหมายมาขายได้  

 เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบอาหารสัตว์ที่ปลอมปน ผิดไปจากมาตรฐาน  

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตรวจสอบจากวันที่ล่วงอายุ ยี่ห้อ เลขทะเบียนอาหารสัตว์  ในขณะที่ผู้ประกอบการ

บางส่วน (ร้อยละ 11) ไม่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงควรเน้นย้ าและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการพิจารณา

อาหารสัตว์ที่น ามาขาย 

 การด าเนินการกับอาหารสัตว์ที่ล่วงอายุ  ผู้ประกอบการส่วนน้อยมีการน าไปลดราคา (ร้อยละ 4.4) 

และตักแบ่งขาย (ร้อยละ 1.1) เช่นเดียวกับการตักแบ่งอาหารสัตว์เพื่อขาย  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 



90.2) คิดว่าสามารถกระท าได้ ต่างจากการศึกษาของศยามลและบุญทรัพย์ (2550) โดยพบร้านค้ามีการแบ่ง

ขายอาหารสัตว์สูงถึงร้อยละ 81.7 ซึ่งจากการกระท าดังกล่าวของผู้ประกอบการอาจมีผลให้คุณภาพอาหาร

สัตว์ที่ถูกตักแบ่งขายมีประสิทธิภาพและคุณภาพด้อยลง  ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้  จึงเป็น

หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ 

 ในด้านยาสัตว์  ผู้ประกอบการมีความรู้เร่ืองยาสัตว์จากพนักงานขายเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.6) 

และเมื่อแบ่งระดับความรู้ของผู้ประกอบการแล้วพบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59) คิดว่ามีความรู้ในระดับปาน

กลาง และร้อยละ 8.4 ไม่แน่ใจในความรู้ตนเองเลย  ซึ่งหากผู้ประกอบการเหล่านี้น ายาสัตว์มาขายให้แก่

เกษตรกร จะส่งผลเสียแก่เกษตรกรและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากไม่มีการแนะน าการใช้ยาที่ถูกต้อง  

 ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนน้อย (ร้อยละ 39.1) มีความคิดเห็นว่าร้านขายอาหารสัตว์จ าเป็นจะต้อง

มีการขายยาสัตว์ด้วย  โดยให้เหตุผลเร่ืองเกษตรกรไม่มีแหล่งซื้อและการสนับสนุนจากส่วนราชการไม่

เพียงพอ  ซึ่งจากเหตุผลข้างต้น  เจ้าหน้าที่ควรขยายการบริการแก่เกษตรกรให้ครอบคลุม  และให้ความรู้

เกษตรกรในการใช้ยาสัตว์เบื้องต้น  

ข้อเสนอแนะ 

 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์  ให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ที่ถูกต้อง และปรับทัศนคติในการขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง 

 2. ด าเนินการมาตรการทางกฎหมายจากเบาไปหาหนักกับร้านค้าที่ผิดกฎหมาย  

กิตติกรรมประกาศ 
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