ข่าวประจาวัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560
"บิ๊กตู่"สัญจรพิษณุโลก "หยอกไก่"ไม่ต้องกลัวคสช.
"บิ๊ก ตู่" นํา ครม. ลงพื้นที่เมืองสองแคว กราบสักการะพระพุทธชินราช ขอพรให้บ้านเมืองปลอดภัย ทํางานเพื่อ
บ้านเมืองสําเร็จ อ้อนถามผู้พิการ อยากให้มีเลือกตั้ง หรือไม่ อยากได้คนอื่นมาแทน "ประยุทธ์" หรือยัง สั่ง รมว.เกษตรฯ
แก้ปัญหา "ราคาข้าว-แหล่งน้ํา" พร้อมตรวจงานวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า อารมณ์ดี หยอกไก่เหลืองหางขาว บอกไม่ต้องกลัว
คสช.ไม่ดุ เล่นมุกเปลี่ยนนามสกุลเป็น "จันทร์ส้มซ่า" แถมควักกระเป๋าซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้ว 3 ตัว ให้ "ฉัตรชัย -บิ๊กป๊อก" ย้ํา
แก้ปัญหาข้าวมา 3 ปี อย่ามองเป็นเรื่องการเมือง ก่อนออกลูกอ้อนขอประชาชนร่วมมือแก้ปัญหาชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวานนี้ (25 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่า
อากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจราชการ ที่ จ.พิษณุโลก และประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 4/2560 ที่ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.นี้ จากนั้นนายกฯ ได้เดินทางโดยรถยนต์ ไปวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.พิษ ณุโ ลก เพื่อสักการะพระพุทธชิ นราช ซึ่ง เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.
พิษณุโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ได้สนทนาธรรมกับพระศรีรัตนมุนี และช่วงหนึ่งระบุว่า ขณะนี้บ้านเมืองสงบ มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะทําเรื่องท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกัน นักท่องเที่ยวจะได้ไม่ลดลง เช่น มาไหว้พระที่พิษณุโลก ไปต่อที่
สุโ ขทัย แล้วไปรับอากาศเย็นที่เชียงใหม่ เป็นต้น จากนั้นได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้ขอพรหลวงพ่อพระพุทธชินราช ให้
บ้านเมืองปลอดภัย ตนจะทํางานเพื่อบ้านเมืองให้สําเร็จ ทุกปัญหาจะช่วยดูแล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้ ได้มีข้าราชการ ประชาชน เกษตรกรจํานวนมาก มารอพบนายกฯ เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ และขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยนายกฯ กล่าวกับกลุ่มผู้พิการว่า เราต้องมีความเชื่อมั่น มีความหวัง มีศรัทธา ทุก
คนเป็นฮีโร่ทั้งหมด ซึ่งนายกฯ ได้ถามผู้พิการว่า อยากให้มีการเลือกตั้ง อยากให้คนอื่นมาทําแทนตนหรือยัง ถ้ามาทําก็ทําให้ดี
แล้วกัน ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ต้องดูแลคนพิการให้เกิดความเป็นธรรม ถ้าไม่มียุทธศาสตร์ชาติ การใช้งบประมาณ ก็จะเป็นเบี้ย
หัวแตก ไม่มีการสร้างระบบ ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าว ในตอนท้ายว่า พร้อมจะเลือกตั้งแล้วหรือไม่
จากนั้น ได้มีประชาชนมายื่นร้องเรียนเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ กลุ่มชาวนา ร้องเรียนปัญหาราคาข้าวตกต่ํา ขายข้าวนาปรังได้ตันละ
5,000 บาท และขอแหล่งน้ํา โดยนายกฯ ได้เรียกรมว.เกษตรและสหกรณ์มารับเรื่อง และบอกว่าเดี๋ยวแก้ปัญหาให้ และหลัง
พบปะประชาชนและเกษตรกร นายกฯ ได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวมหาราช สมเด็จพระ
เอกาทศรถ และ พระสุพรรณกัลยา ณ กองทัพภาคที่ 3 โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้มหาพรหมราชินีด้วย
ต่อมา เวลา 10.00 น. ที่บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก นายกฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมและให้กําลังใจ
การดําเนินงานของบริษัท ประชารัฐรั กสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่ง
พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทดลองนวดไหล่แก้เมื่อย จากผู้สูงอายุในชุมชน โดยคุณยายบอกให้นายกฯ อยู่นานๆ นายกฯ กล่าวตอบว่า
“ยังไม่ถึงเวลาพูด” พร้อมหัวเราะอย่างเขินๆ จากนั้นนายกฯ ได้ให้ความสนใจกับ ไก่ชนพื้นเมืองของ จ.พิษ ณุโลก คือ “ไก่
เหลืองหางขาว” ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลมา และทดลองอุ้มไก่ชื่อ “เทพประทานพร” และยังได้ให้ความสนใจกับพ่อพันธุ์ไก่ชนพระ
นเรศวร เหลืองหางขาว ชื่อ "มารวย" ซึ่งมีราคาสูงกว่า 1 แสนบาท เนื่องจากมีคุณลักษณะสมบูรณ์แบบ ไหล่กว้าง บึ กบึน แข้ง
มังกร ปัจจุบันไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว ได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศมาขอซื้อลูกไก่ไปเลี้ยงจํานวนมาก ทั้งมาเลเซีย

อินโดนีเซีย ลาว รวมทั้งบรูไน ขณะเดียวกันนายกฯ ได้พูดกับไก่ชน เทพประกายทอง พร้อมเกาคอว่า “ไม่ต้องกลัว คสช. นะ
คสช.ไม่ดุ” ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังให้ความสนใจ สุนัขพันธุ์บางแก้ว ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข จ.พิษณุโลก โดยได้ล้อเล่นกับ “เจ้า
เมืองแมน” สุนัขพ่อพันธุ์ และซื้อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้ว เพศผู้ 3 ตัว ในราคาตัวละ 6,000 บาท เพื่อนําไปเลี้ยงเองที่บ้าน 1 ตัว
อีก 2 ตัว มอบให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดยได้จ่ายเงินสดให้กับ
เจ้าของจํานวน 25,000 บาท พร้อมระบุว่า เงินที่เหลือให้เป็นขวัญถุง จากนั้น พล.อ.ประยทธ์ กล่าวว่า นี่คือโอกาสของ
บ้านเมืองเราที่มีศักยภาพ มีภูมิปัญญาท้อ งถิ่น โดยเฉพาะเรื่องของส้มซ่า ขอให้ เ รียก นายกฯ ว่า ประยุทธ์ จันทร์ส้มซ่ า
เพื่อที่จะได้กลมกลืนกันหน่อย พร้อมระบุว่า ชุมชนนี้มีภูมิปัญญาพื้นฐานที่ดี มีทั้งปลากัด ไก่ชน โดยต้องไปดูว่า จะสามารถเพิ่ม
รายได้อย่างไร ในส่วนของส้มซ่า ไม่น่าเป็นห่วง เชื่อว่าจะสามารถขายได้มากกว่านี้ ด้วยช่องทางการค้าขายออนไลน์ จึงอยาก
ให้รวมกลุ่มกันแปรรูป แล้วนําสินค้าของเราไปขายแบบออนไลน์
ส่วนเรื่องราคาข้าว รัฐบาลได้ดูแลหลายอย่าง ทั้งจํานํายุ้งฉาง ผลักดันให้ปลูกข้าวตามความต้องการของตลาด และที่
ผ่านมา 3 ปี แก้ปัญหาข้าวมาโดยตลอด อย่ามองเป็นเรื่องการเมือง เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ถามประชาชนว่า มีใครเบื่อนายกฯ หรือไม่ โดยผู้สูงอายุคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่า “รักนายกฯ ขอถ่ายรูปกับ
นายกฯหน่อย” โดย พล.อ.ประยุทธ์ ยิ้มชอบใจก่อนตอบว่า “มาแรง ถือว่าจริงใจจริงๆ” จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินลงจาก
โพเดียม เพื่อทักทายประชาชน และรับดอกไม้ ถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองก่อนกล่าวว่า “วันนี้รู้สึกเหมือนกับประกวดนางสาวไทย
ขอให้ทุกคนร่ํารวย อย่าซื้อหวยกันเยอะ” และระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์เดินถ่ายรูปกับชาวบ้าน มีชาวบ้านแซวขอหวยทะเบียน
รถนายกฯว่า “นายก 5550 หรือเปล่า ยังไงงวดนี้ขอหน่อย อยากถามนายกฯ เหมือนกันว่า แม่อายุ 80 แล้ว ยังถูกจับตลอด
เลย เพราะเล่นไพ่ แก่แล้วจึงไม่รู้จะไปทําอะไร นอกจากแทงหวย กับเล่นไพ่" นอกจากนี้ มีชาวบ้านคนหนึ่งรอพบนายกฯ เพื่อ
มอบวัตถุมงคล ได้แก่พระร่วง พร้อมกล่าวขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้ทํางานเพื่อประเทศชาติ และบอกว่า วันที่ 13 เม.ย.
เป็นต้นไป บ้านเมืองของเราจะเจริญรุ่งเรืองผ่องอําไพ โดย พล.อ.ถอนหายใจ ก่อนกล่าวว่า “จ้า” ทั้งนี้ ก่อนเดินขึ้นรถเดินทาง
ไปทําภารกิจต่อพล.อ.ประยุทธ์ ทํามือเป็นสัญลักษณ์ไอเลิฟยู พร้อมตะโกนว่า “รักทุกคน” ต่อมา เวลา 11.20 น. นายกฯ
พร้อมคณะ เดินทางมายังอาคารศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก ให้
การต้อนรับ และกล่าวรายงานถึง ทิศ ทางการพัฒนาพื้นที่ภ าคเหนือ โดยนายกฯ เป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้ทํา
ประโยชน์ที่ดินทํากิน 14 จังหวัด 21 พื้นที่ โดยมอบให้กับผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ พร้อมกล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ
กว่า 1 พันคน ว่า ได้มารับฟังปัญหา และย้ําว่า พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชน และยกระดับรายได้ให้ประชาชน และขอให้
ทุกคนทํางานร่วมกับรัฐบาลนี้ ไม่ต้องรอรัฐบาลหน้า ทําไปก่อน ถ้าดีเขาทําต่อเอง หรือถ้าเขาจะทําได้ดีกว่า ตนก็ไม่ว่าเขา
เพราะตนทําท่ามกลางปัญหาที่กองอยู่จํานวนมาก ตนแกะปัญหาที่มีอยู่ ทําได้เท่านี้ ต่อไปก็ต้องมารับไป ทําต่อไป อํานาจอยู่ที่
ท่านจะเลือกใคร ตนพูดด้วยใจของตน ไม่ได้เสริมแต่ง ไม่ได้พูดให้ท่านรักตน ตนรู้ว่าในห้องนี้ไม่ค่อยรักตนหรอก ใช่เปล่า ไหน
ใครรัก ยกมือก่อน
ทั้งนี้ มีประชาชนยกมือ นายกฯ จึงกล่าวว่าน้อยจริงๆ พร้อมหัวเราะ และกล่าวว่า เรื่องของท่าน ตนไปอ้อนอะไรกับท่านไม่ได้
อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าขอให้พวกท่านร่วมมือกับเราหน่อยเท่านั้น ตนเห็นใจเจ้าหน้าที่ ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ดี ก็บอกว่าที่ไม่
ดีเพราะอะไร ทําไมถึงทําไม่ได้ มีความเดือดร้อนอะไรถ้าร้องมาแล้วทําไม่ได้ ก็ร้องมาที่ตน มันถึงทําเนียบฯ อยู่แล้ว ซึ่งทั้งหมด
ต้องใช้ประชารัฐ วันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เปลี่ยนความเชื่อใหม่ ให้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ ตนพูด
เลย ไม่มีโอกาสอีกแล้ว ตนก็ทําสุดชีวิต ให้พวกท่าน นายกฯ กล่าวว่า ใกล้ปีใหม่แล้ว ขออวยพรล่วงหน้าไปอีก 10 ปี 15 ปี 20
ปี เพราะถ้าอวยพรปีเดียว ก็ได้ปีเดียว แล้วปีหน้าตนจะได้อยู่หรือเปล่า ยังไม่รู้เลย ก็ไม่เป็นไร ตนขออวยพรให้ท่าน ปัญหาที่
เผชิญมาตลอดชีวิต หมดสิ้นไป ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ หรือความไม่ยุติธรรม หรือความไม่เป็นธรรม ก็ขอให้ชีวิตต่อไป จากนี้
มีความสุข ขอให้ทุกคนร่วมมือกับตน ในเวลานี้ จากนั้นนายกฯ ถามประชาชน ไหนใครจะช่วยตน ยกมือ สัญญาแล้วนะ สัญญา
ต้องเป็นสัญญา ไม่ใช่สัญญา สายัณห์ เราจะทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยกลไกประชารัฐ ประชาชน คื อเจ้าของทุกอย่าง
แต่ต้องเอาข้าราชการไปด้วย ขอบคุณ ขอโทษ ถ้าพูดแรงไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายกฯ และคณะ ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ํา พื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งบางระกํา หรือ บางระกําโมเดล โครงการแก้มลิงบึงระมาณ บึงตะเคร็ง และบึงขี้
แร้ง จ.พิ ษณุโ ลก และได้เดินทางต่อไปยัง อ.เมืองฯ จ.สุโ ขทัย โดยนายกฯ ได้เข้ากราบสักการะพระอจนะ ที่วัดศรีชุม และ
ภายหลังได้ออกมาทักทาย พูดคุย กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และร่วมถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวอย่างเป็น
กันเอง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมกล่าวกับนักท่องเที่ยว ขอให้เป็นกําลังใจซึ่งกัน และกัน ก่อนจะร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะ ที่
บริเวณด้านหน้าโบราณสถาน ต่อมาเวลา 16.50 น. ที่หอประชุมอาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคําแหง
ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตส.ส.สุโขทัย และแกนนํากลุ่มมั ชฌิมา พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย
อดีต ส.ส. และผู้นําท้องถิ่น ประมาณ 50 คน ได้เข้าพบ หารือกับนายกรัฐมนตรี โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปภายใน
สถานที่ดังกล่าว สําหรับกําหนดการของนายกฯ และคณะ ในช่วงเย็น จะนั่งรถรางเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ
ทําพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกําหนดการสุดท้ายของวัน ก่อนกลับเข้าที่พัก (ผู้จัดการออนไลน์ 26122560)

