การชี้แจงเหตุการณ์ที่มผี ลกระทบต่ อกรมปศุสัตว์
ผู้รายงาน

ชื่อ - สกุล นายพนธ์ สมิทธิ์ กลางนภา
ตาแหน่ ง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
หน่ วยงาน สานักงานปศุ สัตว์ จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นปั ญหา กลุ่มคนรักน้องหมา ถูกผูกจนฮอตมื้อตาย
บ่มีสิทธิได้แล่นแล่นเรย แม่ขอโทษเด้อที่มาช้าช่วยแดงบ่ทนั ปกติเป็ นหมามีเจ้าของแต่เจ้าของล่ามโซ่ผกู ไว้ที่สวนรวมกัน 3 ตัว บ่เคยได้ออกจากเชือกเห็นสภาพที่แรกมีแต่โครงกระดูกทั้ง 3 ตัว แม้แต่กอง
ขี้กองอึกะบ่มี ย้อยว่าคงบ่คอ่ ยได้กินหยัง แต่ถงั น้ ากะได่หามาให้ เห็นทีแรกคิดว่าจะบ่รอดแล้ว แต่ละตัว ตาเหลือง ตาลอยเบิดแร้ว เป็ นโครงกระดูกเดินได่เข้ามาเจอทีแรก น้องกระดิกหางให้ ขอความ
ช่วยเหลือรี บกลับบ้านไปเอาข้าวมาให้กิน น้องส่ ายหางดีใจคักที่ได้อิ่มท้อง นับตั้งแต่ม้ือนั้น เราก้อแอบเอาข้าวมาให้กินทุกมื้อจนย่านเจ้าของหมาเผิน้ ว่าบุกรุ ก เรยได้ไปขออนุญาตมาให้ขา้ วน้ าพวกมัน
เอ็ดหยังหลายไปกว่านี้ บ่ได่ เพราเป็ นหมามีเจ้าของอยู่ อีก 2 ตัว พอมีร่มให้มุดยุ แต่โตนิ อย่างที่เห็นตากแดดตากหนาวตากฝน เชือกกะข้องอยูแทบทุกมื้อ จะบ่ขอพาดพิงถึงไผเพราะตัวเอง อยากมาให้ขา้ ว
เอง เลือกแบบนี้ เอง เหตุผลเขาเราเคยถามว่าทาไมต้องผูกเขาบอกว่ากลัวไปกัดเป็ ดกัดไก่ แต่เหตุผลที่เราเห็นมาเป็ นโครงกระดูกเดินได้ แค่น้ ายังไม่มีถงั ว่าไว้เลย อันนี้ เราได้ถามแต่ที่มาโพสในมื้อนี้
เพื่อให้ทุกคนได้รู้วา่ เขาเคยจองจาเคยถูกล่ามแบบนี้ จนวินาทีสุดท้ายบ่ได้ออกไปไสเลย มื้อนี้ แดงเบิดกรรมเบิดเวรแร้ว ไปดีเด้อลูกบ่เจ็บบ่ทรมานอีกแร้ว บ่ขอพาดพิงถึงเจ้าของหมาเด้อจ้า เพราะเขาเป็ น
คนมีสี บ่ได่อยากพาดพิงหรื อมีเรื่ องกับไผ แค่สงสารตั้งแต่เห็นหมา 3 โตนี้ มากะจะสามปี แร้ว ที่คอยส่ งข้าวส่ งน้ า บ่อยากให้มีหมาต้องถูกผูกแบบนี้เรย สงสาร ไปดีเด้อแดงของแม่

ข้ อเท็จจริง
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้รับแจ้งจาก Watchdog thailand ว่ามีสุนขั ถูกผูกไว้ 3 ตัวโดยไม่มีผดู้ ูแล และสุ นขั ได้ตายไปแล้ว 1 ตัว สถานที่บา้ นแม่นนท์ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองอุดรธานี
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ งพบว่าสุ นขั 3 ตัว ถูกผูกไว้ มีสีดา 2ตัว สี น้ าตาล 1 ตัว โดยสุ นขั สี น้ าตาลได้ตายลงแล้ว ภายใน
บ้านร้าง ไม่มีผอู ้ าศัย โดยผูเ้ ป็ นเจ้าของสุ นขั และเจ้าของบ้านคือนายวรวุฒิ สรวงศิริ ได้เสี ยชีวิตไปมื้อ 4 ปี ที่แล้ว จึงทาให้ไม่มีผดู ้ ูแลสุ นขั ดังกล่าว ทาให้นาสาวพรทิวา วังพิมูล ซึ่ งเป็ นคนในพื้นที่น้ นั เป็ นคนให้อาหารสุ นขั ป็ นประจา
นายเล็ก สรวงศิริ บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 2 บ้านแม่นนท์ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็ นกานันในพื้นที่และเป็ นพี่ชายเจ้าของสุ นขั /เจ้าของบ้าน ได้ยมิ ยอมให้สานักงานปศุสัตว์อุดรธานี และสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมือง
รับสุ นขั สี ดา 2 ตัว มอบให้Watchdog thailand นาไปดาเนิ นการรักษาและหาบ้านใหม่ตอ่ ไป

การดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี ร่ วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองได้ขอรับสุ นขั สี ดา จานวน 2 ตัว จากนายเล็ก สรวงศิริ บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 2 บ้านแม่นนท์ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็ นกานัน
และเป็ นพี่ชายเจ้าของสุ นขั ได้ยมิ ยอมให้สานักงานปศุสัตว์อุดรธานี และสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองรับสุ นขั สี ดา 2 ตัว มอบให้Watchdog thailand นาไปดาเนิ นการรักษาและหาบ้านใหม่ตอ่ ไป
การป้ องกันไม่ ให้ ปัญหาเกิดขึน้ ซ้าอีก สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี จะดาเนิ นการลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการนาสุ นขั กลับมาเลี้ยงใหม่อีกไหม
โดยทาการแจ้งแก่เจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุ นขั ถึงข้อกาหนดกฎหมายพร้อมบทลงโทษตาม พรบ. ป้ องกันการทารุ ณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ 2537 หากไม่ปฎิบตั ิตาม

ช่ องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสัตว์ทางกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์
3) website สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี
4) เฟสบุคสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี
หมายเหตุ **
- การชี้ แจงจะต้องดาเนิ นการภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การชี้ แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางสื่ อ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

แบบฟอร์ม 2.1

แบบฟอร์มที่ 2.2

การรวบรวมและรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มผี ลกระทบต่ อกรมปศุ สัตว์
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุดรธานี
ที่
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-

-

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มผี ลกระทบต่ อกรมปศุสัตว์
ชื่ อ - สกุล นายพนธ์ สมิทธิ์ กลางนภา
ผู้รายงาน

ตาแหน่ ง ปศุ สัตว์ จังหวัดอุดรธานี
หน่ วยงาน สานักงานปศุ สัตว์ จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นปั ญหา กลุ่มคนรักน้องหมา ถูกผูกจนฮอตมื้อตาย
บ่มีสิทธิได้แล่นแล่นเรย แม่ขอโทษเด้อที่มาช้าช่วยแดงบ่ทนั ปกติเป็ นหมามีเจ้าของแต่เจ้าของล่ามโซ่ผกู ไว้ที่สวนรวมกัน 3 ตัว บ่เคยได้ออกจากเชือกเห็นสภาพที่แรกมีแต่โครงกระดูกทั้ง 3 ตัว แม้แต่กอง
ขี้กองอึกะบ่มี ย้อยว่าคงบ่คอ่ ยได้กินหยัง แต่ถงั น้ ากะได่หามาให้ เห็นทีแรกคิดว่าจะบ่รอดแล้ว แต่ละตัว ตาเหลือง ตาลอยเบิดแร้ว เป็ นโครงกระดูกเดินได่เข้ามาเจอทีแรก น้องกระดิกหางให้ ขอความ
ช่วยเหลือรี บกลับบ้านไปเอาข้าวมาให้กิน น้องส่ ายหางดีใจคักที่ได้อิ่มท้อง นับตั้งแต่ม้ือนั้น เราก้อแอบเอาข้าวมาให้กินทุกมื้อจนย่านเจ้าของหมาเผิน้ ว่าบุกรุ ก เรยได้ไปขออนุญาตมาให้ขา้ วน้ าพวกมัน
เอ็ดหยังหลายไปกว่านี้ บ่ได่ เพราเป็ นหมามีเจ้าของอยู่ อีก 2 ตัว พอมีร่มให้มุดยุ แต่โตนิ อย่างที่เห็นตากแดดตากหนาวตากฝน เชือกกะข้องอยูแทบทุกมื้อ จะบ่ขอพาดพิงถึงไผเพราะตัวเอง อยากมาให้ขา้ ว
เอง เลือกแบบนี้ เอง เหตุผลเขาเราเคยถามว่าทาไมต้องผูกเขาบอกว่ากลัวไปกัดเป็ ดกัดไก่ แต่เหตุผลที่เราเห็นมาเป็ นโครงกระดูกเดินได้ แค่น้ ายังไม่มีถงั ว่าไว้เลย อันนี้ เราได้ถามแต่ที่มาโพสในมื้อนี้
เพื่อให้ทุกคนได้รู้วา่ เขาเคยจองจาเคยถูกล่ามแบบนี้ จนวินาทีสุดท้ายบ่ได้ออกไปไสเลย มื้อนี้ แดงเบิดกรรมเบิดเวรแร้ว ไปดีเด้อลูกบ่เจ็บบ่ทรมานอีกแร้ว บ่ขอพาดพิงถึงเจ้าของหมาเด้อจ้า เพราะเขาเป็ น
คนมีสี บ่ได่อยากพาดพิงหรื อมีเรื่ องกับไผ แค่สงสารตั้งแต่เห็นหมา 3 โตนี้ มากะจะสามปี แร้ว ที่คอยส่ งข้าวส่ งน้ า บ่อยากให้มีหมาต้องถูกผูกแบบนี้ เรย สงสาร ไปดีเด้อแดงของแม่

ข้ อเท็จจริง
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้รับแจ้งจาก Watchdog thailand ว่ามีสุนขั ถูกผูกไว้ 3 ตัวโดยไม่มีผดู้ ูแล และสุ นขั ได้ตายไปแล้ว 1 ตัว สถานที่บา้ นแม่นนท์ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองอุดรธานี
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ งพบว่าสุ นขั 3 ตัว ถูกผูกไว้ มีสีดา 2ตัว สี น้ าตาล 1 ตัว โดยสุ นขั สี น้ าตาลได้ตายลงแล้ว ภายใน
บ้านร้าง ไม่มีผอู ้ าศัย โดยผูเ้ ป็ นเจ้าของสุ นขั และเจ้าของบ้านคือนายวรวุฒิ สรวงศิริ ได้เสี ยชีวิตไปมื้อ 4 ปี ที่แล้ว จึงทาให้ไม่มีผดู ้ ูแลสุ นขั ดังกล่าว ทาให้นาสาวพรทิวา วังพิมูล ซึ่งเป็ นคนในพื้นที่น้ นั เป็ นคนให้อาหารสุ นขั ป็ นประจา
นายเล็ก สรวงศิริ บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 2 บ้านแม่นนท์ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็ นกานันในพื้นที่และเป็ นพี่ชายเจ้าของสุ นขั /เจ้าของบ้าน ได้ยมิ ยอมให้สานักงานปศุสัตว์อุดรธานี และสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมือง
รับสุ นขั สี ดา 2 ตัว มอบให้Watchdog thailand นาไปดาเนิ นการรักษาและหาบ้านใหม่ตอ่ ไป

การดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี ร่ วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองได้ขอรับสุ นขั สี ดา จานวน 2 ตัว จากนายเล็ก สรวงศิริ บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 2 บ้านแม่นนท์ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็ นกานัน
และเป็ นพี่ชายเจ้าของสุ นขั ได้ยมิ ยอมให้สานักงานปศุสัตว์อุดรธานี และสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองรับสุ นขั สี ดา 2 ตัว มอบให้Watchdog thailand นาไปดาเนิ นการรักษาและหาบ้านใหม่ตอ่ ไป
การป้ องกันไม่ ให้ ปัญหาเกิดขึน้ ซ้าอีก สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี จะดาเนิ นการลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการนาสุ นขั กลับมาเลี้ยงใหม่อีกไหม
โดยทาการแจ้งแก่เจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุ นขั ถึงข้อกาหนดกฎหมายพร้อมบทลงโทษตาม พรบ. ป้ องกันการทารุ ณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ 2537 หากไม่ปฎิบตั ิตาม

ช่ องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสัตว์ทางกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์
3) website สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี
4) เฟสบุคสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี
หมายเหตุ **
- การชี้ แจงจะต้องดาเนิ นการภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การชี้ แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางสื่ อ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

แบบฟอร์ม 2.3

ภาพสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี เข้าตรวจสอบ กรณี กลุ่มคนรักน้องหมา ถูกผูกจนฮอตมื้อตาย

