
แบบฟอรม์ 2.1

บ่มีสิทธิไดแ้ล่นแล่นเรย แม่ขอโทษเดอ้ท่ีมาชา้ช่วยแดงบ่ทนั ปกติเป็นหมามีเจา้ของแต่เจา้ของล่ามโซ่ผกูไวท่ี้สวนรวมกนั 3 ตวั บ่เคยไดอ้อกจากเชือกเห็นสภาพท่ีแรกมีแต่โครงกระดูกทั้ง 3 ตวั แมแ้ต่กอง
ข้ีกองอึกะบ่มี ยอ้ยวา่คงบ่คอ่ยไดกิ้นหยงั แต่ถงัน ้ากะได่หามาให้ เห็นทีแรกคิดวา่จะบ่รอดแลว้ แต่ละตวั ตาเหลือง ตาลอยเบิดแร้ว เป็นโครงกระดูกเดินได่เขา้มาเจอทีแรก น้องกระดิกหางให้ ขอความ
ช่วยเหลือรีบกลบับา้นไปเอาขา้วมาให้กิน น้องส่ายหางดีใจคกัท่ีไดอ่ิ้มทอ้ง นบัตั้งแต่ม้ือนั้น เรากอ้แอบเอาขา้วมาให้กินทุกม้ือจนยา่นเจา้ของหมาเผิน้วา่บุกรุก เรยไดไ้ปขออนุญาตมาให้ขา้วน ้าพวกมนั
เอด็หยงัหลายไปกวา่น้ีบ่ได่ เพราเป็นหมามีเจา้ของอยู ่อีก 2 ตวั พอมีร่มให้มุดย ุแต่โตนิอยา่งท่ีเห็นตากแดดตากหนาวตากฝน เชือกกะขอ้งอยแูทบทุกม้ือ จะบ่ขอพาดพิงถึงไผเพราะตวัเอง อยากมาให้ขา้ว
เอง เลือกแบบน้ีเอง เหตุผลเขาเราเคยถามวา่ท าไมตอ้งผกูเขาบอกวา่กลวัไปกดัเป็ดกดัไก่ แต่เหตุผลท่ีเราเห็นมาเป็นโครงกระดูกเดินได ้แคน่ ้ายงัไม่มีถงัวา่ไวเ้ลย อนัน้ีเราไดถ้ามแต่ท่ีมาโพสในม้ือน้ี
เพ่ือให้ทุกคนไดรู้้วา่เขาเคยจองจ าเคยถูกล่ามแบบน้ี จนวินาทีสุดทา้ยบ่ไดอ้อกไปไสเลย ม้ือน้ีแดงเบิดกรรมเบิดเวรแร้ว ไปดีเดอ้ลูกบ่เจบ็บ่ทรมานอีกแร้ว บ่ขอพาดพิงถึงเจา้ของหมาเดอ้จา้ เพราะเขาเป็น
คนมีสี บ่ได่อยากพาดพิงหรือมีเร่ืองกบัไผ แคส่งสารตั้งแต่เห็นหมา 3 โตน้ีมากะจะสามปีแร้ว ท่ีคอยส่งขา้วส่งน ้า บ่อยากให้มีหมาตอ้งถูกผกูแบบน้ีเรย สงสาร ไปดีเดอ้แดงของแม่

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 ไดรั้บแจง้จาก Watchdog thailand วา่มีสุนขัถูกผกูไว ้3 ตวัโดยไม่มีผูดู้แล และสุนขัไดต้ายไปแลว้ 1 ตวั สถานท่ีบา้นแม่นนท ์ต  าบลหนองไผ ่อ าเภอเมืองอุดรธานี  

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานีร่วมกบัส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมืองอุดรธานี จะด าเนินการลงพ้ืนท่ีอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบวา่มีการน าสุนขักลบัมาเล้ียงใหม่อีกไหม
 โดยท าการแจง้แก่เจา้ของบา้นท่ีเล้ียงสุนขัถึงขอ้ก าหนดกฎหมายพร้อมบทลงโทษตาม พรบ. ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ 2537 หากไม่ปฎิบติัตาม

3) website ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นช่องทางส่ือ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่องทาง

     ประเดน็ปัญหา กลุ่มคนรักน้องหมา ถูกผกูจนฮอตม้ือตาย

     ข้อเท็จจริง

     การด าเนินการ ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานี ร่วมกบัส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมืองไดข้อรับสุนขัสีด า จ  านวน 2 ตวั จากนายเลก็ สรวงศิริ บา้นเลขท่ี 33/1 หมู่ 2 บา้นแม่นนท ์ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นก านนั

     ช่องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานี
2) รายงานกรมปศสุัตวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศสุัตว์

4) เฟสบุคส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

หมายเหตุ **

ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานีร่วมกบัส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมืองอุดรธานี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงพบวา่สุนขั 3 ตวั ถูกผกูไว ้มีสีด า 2ตวั สีน ้าตาล 1 ตวั โดยสุนขัสีน ้าตาลไดต้ายลงแลว้ ภายใน

นายเลก็ สรวงศิริ บา้นเลขท่ี 33/1 หมู่ 2 บา้นแม่นนท ์ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นก านนัในพ้ืนท่ีและเป็นพ่ีชายเจา้ของสุนขั/เจา้ของบา้น ไดย้มิยอมให้ส านกังานปศสุัตวอุ์ดรธานีและส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมือง
บา้นร้าง ไม่มีผูอ้าศยั โดยผูเ้ป็นเจา้ของสุนขัและเจา้ของบา้นคือนายวรวฒิุ สรวงศิริ ไดเ้สียชีวิตไปม้ือ 4 ปีท่ีแลว้ จึงท าให้ไม่มีผูดู้แลสุนขัดงักล่าว ท าให้นาสาวพรทิวา วงัพิมูล ซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีนั้นเป็นคนให้อาหารสุนขัป็นประจ า

รับสุนขัสีด า 2 ตวั มอบให้Watchdog thailand น าไปด าเนินการรักษาและหาบา้นใหม่ต่อไป

และเป็นพ่ีชายเจา้ของสุนขั ไดย้มิยอมให้ส านกังานปศสุัตวอุ์ดรธานีและส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมืองรับสุนขัสีด า 2 ตวั มอบให้Watchdog thailand น าไปด าเนินการรักษาและหาบา้นใหม่ต่อไป

การช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายพนธ์สมิทธ์ิ  กลางนภา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี



แบบฟอรม์ที ่2.2

ได้รับแจ้ง ตอบรับ รายงาน สลก.

- - - - - - - - - -

การรวบรวมและรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

ที่ ประเดน็ปัญหา /หัวข้อข่าว ผู้ให้ข่าว ส่ือ สถานที่จัดกจิกรรม
วนั เดือน ปี  และ เวลา

เอกสารประกอบ หมายเหตุ
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บ่มีสิทธิไดแ้ล่นแล่นเรย แม่ขอโทษเดอ้ท่ีมาชา้ช่วยแดงบ่ทนั ปกติเป็นหมามีเจา้ของแต่เจา้ของล่ามโซ่ผกูไวท่ี้สวนรวมกนั 3 ตวั บ่เคยไดอ้อกจากเชือกเห็นสภาพท่ีแรกมีแต่โครงกระดูกทั้ง 3 ตวั แมแ้ต่กอง

ข้ีกองอึกะบ่มี ยอ้ยวา่คงบ่คอ่ยไดกิ้นหยงั แต่ถงัน ้ากะได่หามาให้ เห็นทีแรกคิดวา่จะบ่รอดแลว้ แต่ละตวั ตาเหลือง ตาลอยเบิดแร้ว เป็นโครงกระดูกเดินได่เขา้มาเจอทีแรก น้องกระดิกหางให้ ขอความ

ช่วยเหลือรีบกลบับา้นไปเอาขา้วมาให้กิน น้องส่ายหางดีใจคกัท่ีไดอ่ิ้มทอ้ง นบัตั้งแต่ม้ือนั้น เรากอ้แอบเอาขา้วมาให้กินทุกม้ือจนยา่นเจา้ของหมาเผิน้วา่บุกรุก เรยไดไ้ปขออนุญาตมาให้ขา้วน ้าพวกมนั

เอด็หยงัหลายไปกวา่น้ีบ่ได่ เพราเป็นหมามีเจา้ของอยู ่อีก 2 ตวั พอมีร่มให้มุดย ุแต่โตนิอยา่งท่ีเห็นตากแดดตากหนาวตากฝน เชือกกะขอ้งอยแูทบทุกม้ือ จะบ่ขอพาดพิงถึงไผเพราะตวัเอง อยากมาให้ขา้ว

เอง เลือกแบบน้ีเอง เหตุผลเขาเราเคยถามวา่ท าไมตอ้งผกูเขาบอกวา่กลวัไปกดัเป็ดกดัไก่ แต่เหตุผลท่ีเราเห็นมาเป็นโครงกระดูกเดินได ้แคน่ ้ายงัไม่มีถงัวา่ไวเ้ลย อนัน้ีเราไดถ้ามแต่ท่ีมาโพสในม้ือน้ี

เพ่ือให้ทุกคนไดรู้้วา่เขาเคยจองจ าเคยถูกล่ามแบบน้ี จนวินาทีสุดทา้ยบ่ไดอ้อกไปไสเลย ม้ือน้ีแดงเบิดกรรมเบิดเวรแร้ว ไปดีเดอ้ลูกบ่เจบ็บ่ทรมานอีกแร้ว บ่ขอพาดพิงถึงเจา้ของหมาเดอ้จา้ เพราะเขาเป็น

คนมีสี บ่ได่อยากพาดพิงหรือมีเร่ืองกบัไผ แคส่งสารตั้งแต่เห็นหมา 3 โตน้ีมากะจะสามปีแร้ว ท่ีคอยส่งขา้วส่งน ้า บ่อยากให้มีหมาตอ้งถูกผกูแบบน้ีเรย สงสาร ไปดีเดอ้แดงของแม่

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 ไดรั้บแจง้จาก Watchdog thailand วา่มีสุนขัถูกผกูไว ้3 ตวัโดยไม่มีผูดู้แล และสุนขัไดต้ายไปแลว้ 1 ตวั สถานท่ีบา้นแม่นนท ์ต  าบลหนองไผ ่อ าเภอเมืองอุดรธานี  

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานีร่วมกบัส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมืองอุดรธานี จะด าเนินการลงพ้ืนท่ีอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบวา่มีการน าสุนขักลบัมาเล้ียงใหม่อีกไหม

 โดยท าการแจง้แก่เจา้ของบา้นท่ีเล้ียงสุนขัถึงขอ้ก าหนดกฎหมายพร้อมบทลงโทษตาม พรบ. ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ 2537 หากไม่ปฎิบติัตาม

3) website ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นช่องทางส่ือ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่องทาง

     ข้อเท็จจริง

นายเลก็ สรวงศิริ บา้นเลขท่ี 33/1 หมู่ 2 บา้นแม่นนท ์ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นก านนัในพ้ืนท่ีและเป็นพ่ีชายเจา้ของสุนขั/เจา้ของบา้น ไดย้มิยอมให้ส านกังานปศสุัตวอุ์ดรธานีและส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมือง

การช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายพนธ์สมิทธ์ิ  กลางนภา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเดน็ปัญหา กลุ่มคนรักน้องหมา ถูกผกูจนฮอตม้ือตาย

ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานีร่วมกบัส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมืองอุดรธานี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงพบวา่สุนขั 3 ตวั ถูกผกูไว ้มีสีด า 2ตวั สีน ้าตาล 1 ตวั โดยสุนขัสีน ้าตาลไดต้ายลงแลว้ ภายใน

บา้นร้าง ไม่มีผูอ้าศยั โดยผูเ้ป็นเจา้ของสุนขัและเจา้ของบา้นคือนายวรวฒิุ สรวงศิริ ไดเ้สียชีวิตไปม้ือ 4 ปีท่ีแลว้ จึงท าให้ไม่มีผูดู้แลสุนขัดงักล่าว ท าให้นาสาวพรทิวา วงัพิมูล ซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีนั้นเป็นคนให้อาหารสุนขัป็นประจ า

รับสุนขัสีด า 2 ตวั มอบให้Watchdog thailand น าไปด าเนินการรักษาและหาบา้นใหม่ต่อไป

     การด าเนินการ ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานี ร่วมกบัส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมืองไดข้อรับสุนขัสีด า จ  านวน 2 ตวั จากนายเลก็ สรวงศิริ บา้นเลขท่ี 33/1 หมู่ 2 บา้นแม่นนท ์ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นก านนั

และเป็นพ่ีชายเจา้ของสุนขั ไดย้มิยอมให้ส านกังานปศสุัตวอุ์ดรธานีและส านกังานปศสุัตวอ์  าเภอเมืองรับสุนขัสีด า 2 ตวั มอบให้Watchdog thailand น าไปด าเนินการรักษาและหาบา้นใหม่ต่อไป

     ช่องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

2) รายงานกรมปศสุัตวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศสุัตว์

4) เฟสบุคส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

หมายเหตุ **



ภาพส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุดรธานี เข้าตรวจสอบ กรณี กลุ่มคนรักน้องหมา ถูกผูกจนฮอตมื้อตาย 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


