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นายกฯ เผยผู้นําเวที “เอเปค-อาเซียน” เข้าใจสถานการณ์การเมอืงไทย ¥ÎÊµ “ไทย-จนี” ยงัไม่เซ็นสัญญาโครงการรถไฟฟ้า

ª �́�̧Ê�(14 พ.ย. 2557) Á¤ºÉ° Áª ¨ µ�20.15 น.พล.อ.ประยทุธ์ นายกรัฐมนตรี และหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน
รายการ “คืนความสุขใหค้นในชาติ” มีรายละเอียด�́��n° Å��̧Ê

¥ÎÊµ�»�¥º��¦ ³�µ�·�Å�¥�n°�µ�µ�µ�·�

Ä� nª ��°��µ¦ Á�·��µ�Å���·�́�·£µ¦ �·��̧É�nµ��¦ ³ Á�«�́Ê� พล.อ.ประยทุธ์ กล่าววา่ Á�È��µ¦ Á ¦ ·¤  ¦ oµ��ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r ¦ oµ��ª µ¤Åª oÁ�ºÊ°
Á�ºÉ° Ä�¦ ³ ®ª nµ��́� �µ¦ Â ª �®µ�ª µ¤ ¦ nª ¤¤ º° �́�¤·�¦ �¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°�µ¦ �oµÂ̈ ³ �µ¦ ¡ �́�µÁ«¦ ¬��·� รวมถึงการแสดงถึงจุดยนืของ
ประเทศไทย Ä��µ¦ Á�È��¦ ³ �µ�·�Å�¥Â̈ ³  �́� �»�Á¦ ºÉ°� Îµ�́��nµ�Ç �̧ÉÁ�È�ª µ¦ ³  Îµ�́�¦ ³ �́��µ�µ�µ�· รัฐบาลพร้อมสนบัสนุนการ
¨ ��»��°��»��¦ ³ Á�«�̧É�o°��µ¦ Á�oµ¤ µ̈ ��»���¡ ºÊ��µ�®¨ �́Ä��µ¦ ¦ �́¬µ�̈�¦ ³ Ã¥��r�°��µ�·Á�È� Îµ�́� ในการเดินทางเยอืน
�nµ��¦ ³ Á�«Ä�Â�n̈³ �¦ Ế��́Ê� ¦ �́�µ̈ Ä®o�ª µ¤  Îµ�́�Ä�Á¦ ºÉ°��̧ÊÁ�È�° ¥nµ�¤µ� �º° Á�È�Ã°�µ ° �́�̧�̧ÉÅ�oÁ�¥Â¡ ¦ n�Ã¥�µ¥�oµ�Á«¦ ¬��·�
�°�¦ �́�µ̈ Ä®o�¦ µ�Ã�¥�́Éª �́� อาทิ การสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชน, การส่งเสริมธุรกิจ SMEs, การลงทุนในโครงสร้าง
¡ ºÊ��µ��oµ��¤�µ�¤Â̈ ³ �µ¦ �� n��́Ê�¦ ³��เช่น การพฒันาและปรับปรุงถนน,โครงการรถไฟรางคู่, โครงการรถไฟฟ้าในเขต กทม. 
และปริมณฑล, �µ¦ �� n��µ��ÎÊµ และทางอากาศ และการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจ Digital Economy เป็นตน้

“การเดินทางไปต่างประเทศ �³�ÎµÁ�nµ�̧É�ÎµÁ�È�Â̈ ³ Á�È��¦ ³ Ã¥��r�n°�¦ ³ Á�«Å�¥Á�nµ�́Ê� �́Ê��̧Ê ¦ ³ ®ª nµ�ª �́�̧É9-13 พ.ย. ผมและ
¦ �́¤��¦ �̧̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Å�oÁ�·��µ�Å�¥�́�¦ »��́��·É� สาธารณรัฐประชาชนจีน Á¡ ºÉ° Á�oµ¦ nª ¤�µ¦ �¦ ³ �»¤�¼o�ÎµÁ��Á«¦ ¬��·�เอเปค (APEC)

�¦ Ế��̧É22 Â̈ ³ �µ¦ �¦ ³ �»¤  »�¥°��¼o�Îµ° µÁ�̧¥��¦ Ế��̧É25 �¹É��º° Á�È�Áª �̧ Îµ�́��̧É�¼o�Îµ µ¤µ¦ �®µ¦ º° �́�Ä�Á¦ ºÉ°��nµ�Ç พร้อมกนัไดใ้น
หลายมิติ ประเทศไทยมีสดัส่วนการคา้ การลงทุน กบัเขตเศรษฐกิจเอเปค สูงถึงร้อยละ 70 �́��́Ê�Áª �̧�̧Ê�¹� Îµ�́��n°�µ¦ �̈�́�́�
�¦ ³ Á�È��̧É Îµ�́��n°�µ¦  ¦ oµ��ª µ¤Á�o¤Â�È��°�Å�¥Â̈ ³ £¼¤ ·£µ�Á°Á�̧¥Â��·¢·�” พล.อ.ประยทุธ์ กล่าว

นายกฯกล่าวต่อไปวา่ Ä��̧�̧ÊÅ�¥Å�o¥�Á¦ ºÉ°� Îµ�́�®¨ µ¥Á¦ ºÉ°��¹Ê�®µ¦ º° เช่น ทาํอยา่งไรการเปิดเสรีทางการคา้ �³�Îµ¤µ�¹É��¦ ³ Ã¥��r
ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริงต่อทุกประเทศ ตลอดจนคนทุกกลุ่มในแต่ละประเทศ เช่น เกษตรกร และ SMEs จะไดพ้ฒันาไปดว้ยกนัโดยไม่
¤ Ä̧�¦ �¼��·Ê�Åª o�oµ�®¨ �́ทาํอยา่งไร ทุกประเทศสมาชิกในเอเปค �¹��³ ¤�̧µ¦ ¡ �́�µ° ¥nµ�¥É́�¥º�Å¤nÄ�nÁ�o��µ¦ Á¡ ·É¤ ° �́¦ µ�µ¦ �¥µ¥�́ª �µ�
เศรษฐกิจ Â�nÁ�È��µ¦ ¡ �́�µ�̧ÉÅ¤n¥É́�¥º� ทาํอยา่งไรเราจึงจะเติบโตดว้ยการใชน้วตักรรมใหม่ๆ มาทาํใหคุ้ณภาพชีวติและการพฒันา
�¦ ³ Á�«Á�·�®�oµÅ�Å�o�̧¥·É��¹Ê� รวมถึง �µ¦ ®µ¦ º° Á¦ ºÉ°��µ¦  n�Á ¦ ·¤�ª µ¤Á�ºÉ° ¤Ã¥�Ä�£¼¤·£µ�การลดช่องวา่งทางการพฒันา และการ
รับมือกบัปัญหาขา้มชาติ เช่น อีโบลา �́�®µ ·É�Âª �̈o° ¤  เป็นตน้

http://bit.ly/1uGQRgj


ผู้นําจนีร่วมถวายพระพร “ในหลวง”

พล.อ.ประยทุธ์ เปิดเผยดว้ยวา่ �°��µ��µ¦ ®µ¦ º° �́�Á¡ ºÉ°� ¤µ�·�เอเปคแลว้ ตนยงัไดเ้ขา้พบกบับุคคลสาํคญัจากหลายประเทศ ไดเ้ขา้
Á¥Ȩ́¥¤�µ¦ ª ³ �nµ��¦ ³ �µ�µ�·��̧ ¸ �·Ê��·� และนายกรัฐมนตรีจีน ®¨ Ȩ́ เค่อเฉียง �¹É��́Ê�2 ท่านไดถ้วายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ ขอใหพ้ระองคท์รงมีพระพลานามยัแขง็แรง และถวายพระพรพระบรมวงศานุวงคข์องไทยทุกพระองค ์ ¦ ª ¤�́Ê�¥�¥n°�
ความสมัพนัธ์ไทย – จีน วา่เป็นมิตรภาพระหวา่ง “มหามิตร” อีกดว้ย และตนไดห้ารือกบัท่านนายกรัฐมนตรีจีน Á�̧É¥ª �́��¦ ³ Á�È�
 Îµ�́��¹É��¦ °��̈»¤®¨ µ¥¤ ·�· ไทย – �̧��̧É¤�̧ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�́�¤µ�µ��́�¡ �́�̧Â̈ oª Â�n�ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�µ��µ¦ �¼��°�Á¦ µÁ¡ ·É��³�¦ �¦ °�
40 ปีในปีหนา้ �́��́Ê�เราไดห้ารือกนัวา่ ทาํอยา่งไรความสมัพนัธ์ไทย – จีน �¹��³ Á�o¤Â�È�Å�o¤µ�¥·É��¹Ê���¡ ºÊ��µ��°��ª µ¤Á�È�¤®µ
¤·�¦ �̧ÉÁ�µ¦ ¡ �́�Â̈ ³ �́�

�̧�¦ �́�ºÊ°�“ข้าว-ยางพารา”

พล.อ.ประยทุธ์ กล่าวอีกวา่ ¦ �́�µ̈ �̧�Á°��È¤�̧́�®µÁ¦ ºÉ°� ·��oµÁ�¬�¦ �µ��́ª ¨ o��̈µ�แต่จีนก็ตอ้งการแสดงความจริงใจ ดว้ยการตอบ
¦ �́�̧É�³�ºÊ°  ·��oµÁ�¬�¦ �°�Å�¥ เช่น ขา้ว ยางพารา และผลไม ้Á¡ ·É¤�¹Ê�Â̈ ³ �³ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä��̧�n° Ç ไป Ã�¥Á¦ µ�³ Á¦ n�®µ¦ º° Á¦ ºÉ°��µ¦ �́��Îµ
MOU ª nµ�oª ¥Á¦ ºÉ°��µ¦ �ºÊ°�µ¥�̈�̈·��µ¦ Á�¬�¦ Å�¥ เป็นของขวญัจากรัฐบาลจีนใหแ้ก่เกษตรกรไทย �°��µ��̧Ê ไทยไดข้อใหจี้น
ช่วยกาํกบัดูแลและอาํนวยความสะดวกต่อการนาํเขา้สินคา้เกษตร โดยเฉพาะผลไมไ้ทย �oµª Å�¥�̧ÉÅ�o¦ �́�ª µ¤�·¥¤Ä��̧� และ
สอดส่องดูแลไม่ใหมี้ใครนาํขา้วไทยคุณภาพไปขายปะปนกบัขา้วปลอม

“ Îµ®¦ �́Á¦ ºÉ°��µ¦ Á�·��ª�  nµ¥�̧�¤µ̈ ��»�Ä�Ã�¦ ��µ¦ �̧É�³ Á�È��̈�¦ ³ Ã¥��r¦ nª ¤�́� ผมขอเรียนวา่ ��³ �̧Ê เรายงัไม่ไดต้กลงเซ็น
สญัญาอะไรกบัจีน แต่ผมไดแ้จง้กบัฝ่ายจีนไปวา่ ขอเชิญนกัลงทุนของเขาเขา้มาลงทุนในประเทศไทย Ã�¥�oµÁ�È�Ã�¦ ��µ¦ �̧É¦ �́�µ̈
ไทย ตอ้งการสนบัสนุนเป็นพิเศษ Á¡ ¦ µ³ Á�È�Á¦ ºÉ°��ÎµÁ�È�Á¦ n��nª ��n°�µ¦ ¡ �́�µ�¦ ³ Á�« รัฐบาลไทยก็ยนิดีจะพิจารณาใหก้ารสนบัสนุน
 ·��·¡ ·Á«¬Ä��µ¦ ¨ ��»� Îµ®¦ �́Ã�¦ ��µ¦ �́Ê�Ç Á¡ ·É¤Á�·¤ Â�n�o°�Á�È�Å��µ¤®¨ �́�µ¦ �̧É�¼��o°�ยติุธรรมและโปร่งใส” พล.อ.ประยทุธ์ 
ระบุ

�µ¥�² ¥ÎÊµ�̧É�¦ ³�»¤ เอปคไทยกาํลงัจดัระเบียบประเทศ

นายกฯ กล่าวดว้ยวา่ ตนยงัไดพ้บกบัท่านผูน้าํอีกหลายท่าน �̧ÉÁ�oµ¦ nª ¤�µ¦ �¦ ³ �»¤ เอเปค Â̈ ³ Å�o¡ ��́�£µ�Á°����̧��̧É �Ä�Á�oµ¤µ
ลงทุนในประเทศไทยดว้ย �µ¦ ¡ ��³ ®µ¦ º°�»��¦ Ế�Á�È��µ¦ ¡ ¼��»¥�́�Â��Á�È¤��³  เปิดเผย ไม่มีวาระแอบแฝง ��¥ÎÊµ�́��»��nµ��̧ÉÅ�o
พบวา่ ประเทศไทยกาํลงัจดัระเบียบประเทศของเรา Â̈ ³ Á¦ µ�Îµ̈ �́Á¦ n��ÎµÁ�·��µ¦ Á¦ ºÉ°�Á¦ n��nª ��µ¤Â��¥»��«µ �¦ r¡ �́�µ�¦ ³ Á�«° ¥nµ�
¥É́�¥º�Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦ �¼�µ�Å� ¼n�µ¦ ���¦ °�¦ ³�°��¦ ³ �µ�·�Å�¥° ¥nµ�Á�o¤Â�È�¤ É́���Â̈ ³ ¥É́�¥º�Â�n̈³ �¦ ·¬�́�̧É¤µ¤®̧¨ µ�®¨ µ¥ �́Ê�Ä�
Á¦ ºÉ°��°�Á��Ã�Ã̈ ¥¸ICT โทรคมนาคม Â̈ ³ Á¦ ºÉ°��°�¥µ��¹É��¦ ³ Á�«Á¦ µ�Îµ̈ �́¤ �̧́�®µ¦ µ�µ¥µ����ÎÉµ ผลผลิตมีจาํนวนมาก มีหลาย
�¦ ·¬�́ �Ä��³ �́Ê�Ã¦ ��µ�Â�¦ ¦ ¼�¥µ�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥ ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ �ÈÁ�È�Á¦ ºÉ°��̧É¦ �́�µ̈ �³�ÎµÁ�·��µ¦ �n°  Îµ®¦ �́Á¦ ºÉ°��°�° »��¦ �r
ทางการแพทย ์Á¦ ºÉ°�Ã¦ ��µ��Îµ�́��¥³ Ä�¦ ¼�Â���̧ÉÅ¤nÁ�È��̈Á ¥̧�n°  ·É�Âª �̈o° ¤ ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบนัอยูแ่ลว้ จึงถือโอกาส
ขอใหเ้ขาใหก้ารสนบัสนุนไทยหลายๆ Á¦ ºÉ°�เช่น ขอใหก้ระจายโรงงานไปอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ Á¡ ºÉ°�¦ ³ �µ¥�µ� กระจายรายได ้ใหค้น
ไทย ขอใหค้วามสาํคญักบัการฝึกอบรมคนงานไทย Â̈ ³ �oµ���Å�¥¤µ��¹Ê�Ä��»�¦ ³ �́� และช่วยสนบัสนุนดา้นการวจิยัและพฒันา
(R&D) การใชว้ตัถุดิบจากประเทศไทย และขอใหช่้วยสนบัสนุนการพฒันาประเทศไทยในภาพรวมอีกดว้ย



“ไทย-จนี” หารือสร้างทางรถไฟ-ยงัไม่เซ็นสัญญา

 Îµ®¦ �́�¦ ³ Á�È��ª µ¤ ¦ nª ¤¤ º° Ä�¡ �́�µ¦ ³ ���� n��°�Å�¥�́Ê� พล.อ.ประยทุธ์ กล่าววา่ การสร้างทางรถไฟ �́Ê�Â���µ��¼n มาตรฐาน 
Å��¹��ª µ¤Á¦ Èª �µ��̈µ��́Ê� รัฐบาลไทยกบัรัฐบาลจีนยงัไม่ไดเ้ซ็นสญัญาใดๆ แต่ไดมี้การหารือกนัในหลกัการ แน่นอนวา่จีนตอ้ง
 �Ä�Ä�Ã�¦ ��µ¦ �̧ÊÁ¡ ¦ µ³ Á�È��µ¦ Á�ºÉ° ¤Ã¥��̈µ��ÎµÄ®o��Å�¤µ®µ ¼n�́�Ä�£¼¤·£µ�Å�o�nµ¥�¹Ê�ลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ แตอ่ยา่ลืม
วา่ Å�¥�ÈÅ�o�¦ ³ Ã¥��r¤µ�µ��µ¦ Á¡ ·É¤�ª µ¤Á�ºÉ° ¤Ã¥�Ä�£¼¤·£µ�ª �́�̧Ê ถนน รถไฟ เรายงัไม่พร้อม วนัหนา้ประเทศไทยก็จะเสียเปรียบ
ลา้สมยัไม่ทนัใครเขา

“¦ �́�µ̈ Ä®o�ª µ¤  Îµ�́��́��µ¦ ¡ �́�µÃ�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ� Á¡ ¦ µ³ Á�È�Á¦ ºÉ°��ÎµÁ�È�¤µ��n° °�µ���°��¦ ³ Á�« �oµÅ¤ n̈��»�ª �́�̧Ê¦ µ�µ�nµ
¨ ��»��È�³ Â¡ ��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥Ç �́��́Ê� เราตอ้งรีบทาํ แต่ตอ้งใหแ้น่ใจวา่คุม้ค่า Â̈ ³ Å¤n¤�̧́�®µÁ¦ ºÉ°��° ¦ r¦ �́�́É�Å¤nÄ®o��Å�¥Á�È�®�̧Ê�́� ·��oµ
�̧ÉÅ¤n¤�̧»�£µ¡ �́��́Ê�Å�¥ �Ä��̧É�»¥Á¦ ºÉ°�¦ �Å¢  ขนาดรางมาตรฐาน และรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางกบัจีน แต่เราก็คุยกบัหลายๆ
ประเทศ �̧É �Ä��³ Á�oµ¤µ�Îµ�µ�¦ nª ¤�́�Á¦ µÄ�Á¦ ºÉ°��̧Ê�oª ¥ ¤µ�¦ Ế��̧ÊÁ¦ µ¤µ�»¥�́�Ä�Á¦ ºÉ°�®¨ �́�µ¦  nª �¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��̧É¥�́¤ °̧ �̧Á¥° ³ เช่น
รูปแบบการลงทุน �µ¦ «¹�¬µ�̈�¦ ³���n°  ·É�Âª �̈o° ¤  การทาํประชาพิจารณ์ หรือรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�เราก็
จะดาํเนินการต่อไป” พล.อ.ประยทุธ์ กล่าว

เผย “โอบามา-ปูตนิ” Á�oµÄ� �µ��µ¦ �r�¦ ³ Á�«Å�¥��̧É�»n�Á�¦ ¥̧¤ ¥�Á̈ ·��ÎµÁ�º°�Á�·��µ�¤µÅ�¥

นายกฯ กล่าวต่อไปวา่ ตนไดพ้ดูคุยกบัผูน้าํหลายประเทศในลกัษณะทวภิาคี ประเด็นสาํคญัๆ Á�È�Á¦ ºÉ°��°��́�®µ�µ¦ ° »�®�»�¦ µ�µ
หรือการ subsidize สินคา้ทางการเกษตร ¦ µ�µ�ÎÊµ¤�́¦ µ�µÁ�ºÊ°Á¡ ¨ ·� ทุกประเทศ Ã�¥Á�¡ µ³�¦ ³ Á�«Ä�£¼¤·£µ��̧Ê¤�̧́�®µÁ�̧¥ª �́�
หมด ตอ้งร่วมมือกบัเอกชนแกไ้ขปัญหา ° �̧�́Ê�Á¦ ºÉ°��°��µ¦ �́�¦ ³ Á�̧¥��µ¦ �¦ ·®µ¦ ¦ µ��µ¦ Â�n��·� Á¦ ºÉ°��°����̧ÉÁ�oµ¤µ¦ �́¦ µ��µ¦
ใหม่ Â̈ ³ �̧ÊÂ��Á¦ ºÉ°��µ¦ Â�o�́�®µ�ª µ¤Å¤n ��Ä��́�®ª �́�µ¥Â��£µ�Ä�o

“¦ ³ ®ª nµ��µ�Á̈Ȩ̂¥�มีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น �¼o�Îµ�́Ê�21 ประเทศไดพ้บทกัทายจบัไมจ้บัมือกนั ผมมีโอกาสไดพ้บท่านประธานาธิบดี
โอบามา �¹É��nµ�Å�oÂ ���ª µ¤®nª �Ä¥ �¤�È�°��»�Â̈ ³ ¥º�¥�́�́��nµ�ª nµ¦ �́�µ̈ �³�ÎµÄ®o�̧�̧É »� ไดพ้บกบัท่านประธานาธิบดีปูติน 
ท่านถามวา่ ประเทศไทยเป็นอยา่งไร เรียบร้อยหรือยงั ตนตอบวา่เรียบร้อยดี ขอเวลาเราหน่อย ท่านก็เขา้ใจ ผมบอกทุกประเทศวา่
 Îµ®¦ �́ª �́�̧Ê�¦ ³ Á�«Å�¥ �� »�¡ °  ¤�ª ¦ Â̈ oª  ประชาชนมีความสุข ปลอดภยั Â̈ ³ �µ¦ �n°�Á�̧É¥ª �̧�¹Ê� รัฐบาลไทยขอเชิญทุก
�¦ ³ Á�«Ä®o¤µÁ¥º°�Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä��nª �§�¼�µ̈ �n°�Á�̧É¥ª �̧Ê�¹É��µ¥�¦ �́¤��¦  ̧ ชินโซ อาเบะ �°��̧É�»n��°�ª nµ�³ ¥�Á̈·��ÎµÁ�º°�
�́��n°�Á�̧É¥ª �̧É¤ °̧ ¥¼n” พล.อ.ประยทุธ์ กล่าว

�̧É�¦ ³�»¤ เอเปคเน้น®µ¦ º°�ª µ¤ ¤ É́���“พลงังาน-อาหาร”

พล.อ.ประยทุธ์ ยงัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของการประชุมเอเปคดว้ยวา่ การหารือเป็นคณะใหญ่ �́Ê�®¤� 21 คณะ Á�È��µ¦ ¡ ¼��»¥Ä�Á¦ ºÉ°�
ของการพฒันา ° ¥nµ�¥É́�¥º�Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É��ª µ¤¤ É́����oµ�¡ ¨ �́�µ� ดา้นอาหาร Â̈ ³ �µ¦  ¦ oµ��ª µ¤Á�ºÉ° ¤Ã¥�¦ ³�� µ�µ¦ �¼�Ã£�
Ä®oÁ�ºÉ° ¤�n° �́�Á«¦ ¬��·�Â̈ ³ Á¦ ºÉ°��°��o°��̈�Á���µ¦ �oµÁ ¦ ¸ (Free Trade Agreement : FTA)  Îµ®¦ �́�¼o�̧É�́�ª ¨ ª nµ�¦ ³ Á�«
ไทยอาจเสียผลประโยชนใ์นการขอ้ตกลงต่างๆ ตนขอยนืยนัวา่ Â¤ o�¦ ³ Á�«Á¦ µÁ�È��¦ ³ Á�«Á̈È�Â�nÁ¦ µ¤ «̧�́�·Í«¦ ¸ �o°��̈��́Ê�®¤��o°�
�́Ê�° ¥¼n���ª µ¤Åª oª µ�Ä��¹É��́�Â̈ ³ �́� ลดความหวาดระแวง ¤ �̧̈�¦ ³ Ã¥��r�̧ÉÁ�nµÁ�̧¥¤�́��»��¦ Ế��̧É��Â̈ ³��³ Å�Á¥º°��nµ��¦ ³ Á�«
เรานาํเกียรติยศของคนไทยไปดว้ย Å¤n° ¥µ�Ä®oÁ®¤º°��̧É�nµ�¤µ�̧É��̈��́�®¨ µ¥�¦ Ế�Â̈ oª ทาํไม่ได้ �»��¦ ³ Á�«¡ ¦ o° ¤�̧É�³ ¨ ��»��́�
ไทย �¦ ³ Ã¥��r�̧ÉÅ�o¦ �́�º°�ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r�̧É�̧�n° �́� �ª µ¤Åª oÁ�ºÊ° Á�ºÉ° Ä��́� ตนยนืยนัวา่จะตอ้งไม่มีการทุจริตในทุกโครงการ และ
�³�o°�Á�·��¹Ê�¦ �́¤��¦ Â̧̈ ³ �¼o�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��»���Å�o¤µ¦ �́¦ ¼oรับทราบพร้อมกนั Å¤n¤�̧°�¤Ä̧��́Ê� ·Ê�



ยนืยนักบัอาเซียนว่าจะนําประเทศกลบัสู่ประชาธิปไตย

Ä� nª ��°��µ¦ �µ¦ �¦ ³ �»¤ »�¥°��¼o�Îµ° µÁ�̧¥��́Ê� พล.อ.ประยทุธ์ กล่าววา่ ®¨ �́Á ¦ È� ·Ê�£µ¦ �·��̧É�¦ ³ Á�«�̧�ตนไดเ้ดินทางต่อไปเขา้
¦ nª ¤�µ¦ �¦ ³ �»¤�¼o�Îµ° µÁ�̧¥��̧Éกรุงเนปิดอว ์ประเทศเมียนมาร์ �¹É�Á�È��µ¦ �¦ ³ �»¤�¦ ³ �Îµ�̧�̧É¤�̧¼o�Îµ�µ��¦ ³ Á�«�nµ�Ç �́Éª £¼¤ ·£µ�Á�oµ¦ nª ¤
Â̈ ³ �º° Á�È�Áª �̧�̧É Îµ�́��̧É »� Îµ®¦ �́£¼¤ ·£µ��°�Á¦ µ โดยตลอดการประชุม �¦ ³ Á�«Å�¥Å�o¦ �́Å¤�¦ �̧·�Â̈ ³ �ª µ¤�ºÉ��¤�µ��¦ ³ Á�«
ต่างๆ ° ¥nµ��̧¥·É� �¦ ³ Á�«Å�¥¤�̧��µ� Îµ�́�Ä��µ¦ �́�Á�̈ºÉ°��ª µ¤ ¦ nª ¤¤ º° Ä�£¼¤·£µ��̧Ê¤µ�́Ê�Â�n�o� �»��¦ ³ Á�«¤�̧ª µ¤¤ É́�Ä�Ä�
แนวทางทางการเมืองของรัฐบาล Ã�¥��Å�o¥º�¥�́�ª µ¤¤»n�¤ É́��̧É�³�Îµ¡ µ�¦ ³ Á�«�̈�́ ¼n�¦ ³ �µ�·�Å�¥�̧ÉÁ�o¤Â�È�Â̈ ³ ¥É́�¥º�¥·É��¹Ê��¹É��³
เป็นประโยชน์สาํหรับอาเซียนและภูมิภาค

สาํหรับรายละเอียดในการหารือ นายกฯกล่าววา่ ประเด็นหลกัๆ คือ �¦ ³ Á�È��̧É1 การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 �¹É��Îµ̈ �́
เดินหนา้ไปไดด้ว้ยดี  µ¤µ¦ ��¦ ¦ ¨ »�µ¤Á�oµ®¤µ¥�µ¤�̧ÉÅ�o�Îµ®��Åª oÂ̈ ³ �³ �̈µ¥Á�È��µ¦ ¦ ª ¤�̈»n¤�°��̈µ��̧É¤�̧�µ�¤µ��ª nµ 600

ลา้นคน เป็นฐานการผลิตเดียวกนั ¤ °̧ Îµ�µ�Ä��µ¦ �n° ¦ °�¤µ�¥·É��¹Ê�Ä�Áª �̧Ã̈ ��¹É��³�ÎµÄ®oÅ�¥Á�o¤Â�È�¤µ�¥·É��¹Ê��µ��µ¦ �oµ�µ¦ ¨ ��»�
Â̈ ³ �µ¦ ¡ �́�µÃ�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��̧É�Îµ̈ �́Á�·��¹Ê�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª Ã�¥¤�̧¦ ³ Á�«Å�¥Á�È�«¼�¥r�̈µ��°��µ��̧Êผูน้าํอาเซียนยงัเห็นตรงกนั
ª nµÁ¦ µ�³�o°�¤�̧��µ�Á�o¤Â�È�¤µ��¹Ê�Á¡ ºÉ° ¦ �́¬µ�µ¦ Á�È�Â���ÎµÄ��µ¦ ¦ �́¬µ �́�·£µ¡ Ä�£¼¤·£µ�

�¦ ³ Á�È��̧É2 คือ �µ¦ ¤°�Å�Ä�°�µ��Á¡ ºÉ°�Îµ®���·«�µ��°��¦ ³ �µ�¤° µÁ�̧¥�Ã�¥��Â̈ ³�¼o�Îµ° µÁ�̧¥�° ºÉ�Ç เห็นตรงกนัวา่ เรา
�³�o°�Á�o��µ¦ ¡ �́�µ�̧É¤�̧¦ ³ �µ��Á�È�«¼�¥r�̈µ�ยกระดบัความเป็นอยู่ Á¡ ·É¤Ã°�µ Á¡ ·É¤ ¦ µ¥Å�o�°��¦ ³ �µ��แกปั้ญหาความยากจน
�ª µ¤Á®¨ ºÉ° ¤ ¨ ÎÊµÄ� �́�¤ แกปั้ญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ �̧É�¦ ³���ª µ¤Á�È�° ¥¼n�°��¦ ³ �µ��ส่งเสริมการคา้เสรี การอาํนวย
ความสะดวกทางการคา้ �ª��¼n�́��µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ �oµ�̧ÉÁ�È��¦ ¦ ¤ ลดการกีดกนัทางการคา้ Â̈ ³ �̧É Îµ�́� �µ¦ �¼Â̈ ¡ Ȩ́�o°�Á�¬�¦ �̧ÉÁ�È�
ประชาชนส่วนใหญ่ของอาเซียน Ã�¥Á¦ µÅ¤n�ª ¦ �̧É�³ Â�n��́��́�¦ µ�µ®¦ º° Â¥n��̈µ��́�Á°�Á¡ ¦ µ³ �́É�®¤µ¥�¹�¦ µ¥Å�o�̧ÉÁ�¬�¦ �¦ �°�Á¦ µ
ไดรั้บจะลดลง

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจดัการประชุม รมต.สาธารณสุขอาเซียน

�¦ ³ Á�È��̧É3 �̧É�¦ ³�»¤Å�o¤�̧µ¦ ®µ¦ º° Á�̧É¥ª �́� �µ��µ¦ �r¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«�nµ�Ç �́Ê�ไวรัสอีโบลา การก่อการร้าย Â̈ ³ �µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�
ของสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ Ã�¥��Å�o¥��́ª ° ¥nµ��¦ ³  ��µ¦ �r�°�Å�¥�̧É�̈�́�́��µ¦ Â�oÅ��́�®µÃ¦ �ซาร์และโรคไขห้วดันกไดใ้น
อดีต �̧É�ÎµÄ®oÁ«¦ ¬��·�®¥»��³ �́�̈�Á�ºÉ°��µ��µ��o° ¤¼̈�nµª  µ¦  ระบบการแจง้เตือน Â̈ ³ �µ¦ �¦ ³  µ��µ��̧É¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡  ตนจึงได้
เสนอวา่รัฐบาลไทยพร้อมจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศอาเซียน กบัจีน �̧É�»n� และเกาหลีใต ้ ในเร็ว
ª �́�̧Ê Á¡ ºÉ°�¦ ³ �́��ª µ¤ ¦ nª ¤¤ º° Â̈ ³ Á�¦ ¥̧¤�ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤�°�£¼¤·£µ��°��µ��̧Ê Å�o¤�̧µ¦ ®µ¦ º° �́�Á¦ ºÉ°��̈»n¤�n°�µ¦ ¦ oµ¥�̧ÉÁ�È�£¥́�»��µ¤
ร่วมกนัของทุกประเทศ การเตรียมความพร้อมรับมือกบัภยัพิบติัตา่งๆ ในส่วนประเด็นทะเลจีนใต้ Å�¥Å�o¦ �́�µ¦ �ºÉ��¤�̧É�¦ ³  �
ความสาํเร็จในการลดความตึงเครียดและผลกัดนัความสมัพนัธ์อาเซียนกบัจีนใหรุ้ดหนา้ในทุกดา้น รวมถึงการกาํหนดกรอบกติกา
¦ nª ¤�́�Á¡ ºÉ°  ¦ oµ��ª µ¤Åª oÁ�ºÊ° Á�ºÉ° Ä�Â̈ ³ ¨ �Ã°�µ �̧É�³ Á�·��µ¦ �¦ ³ ���¦ ³ �́É��́�Ä�¡ ºÊ��̧É

“�¤Å�o¤Ã̧°�µ ®µ¦ º°�ª ·£µ�̧° ¥nµ�Á�È��µ��µ¦ �́��¼o�Îµ�µ�®¨ µ¥�¦ ³ Á�«Á¡ ·É¤Á�·¤ Ã�¥Å�o¡ ��́��nµ��µ¥�¦ �́¤��¦ �̧̧É�»n� ท่าน
ประธานาธิบดีเกาหลีใต ้ ท่านนายกรัฐมนตรีอินเดีย ท่านนายกรัฐมนตรีรัสเซีย Â̈ ³ �nµ�Á̈�µ�·�µ¦  ®�¦ ³ �µ�µ�·�̧É¤µÁ�oµ¦ nª ¤�µ¦
�¦ ³ �»¤�¦ Ế��̧Ê�oª ¥ Á�È��̧É�nµ¥·��̧�̧É�»��nµ�¤�̧ª µ¤Á�oµÄ�Ä� �µ��µ¦ �rÄ��¦ ³ Á�«Å�¥Â̈ ³ �nµ�Á�È��Îµ̈ �́Ä�Â̈ ³  �́� �»�Ä®o�¦ ³ Á�«
ไทยประสบความสาํเร็จในการเดินหนา้ตาม Roadmap �̧ÉÅ�o�Îµ®��Åª o เพราะทุกท่านเห็นความสาํคญัของประเทศไทยและ
ตอ้งการใหป้ระเทศไทยมีความเขม้แขง็” นายกฯ ระบุ



“รัสเซีย-�̧É�»n�-อนิเดยี” สนใจร่วมลงทุนกบัไทย

พล.อ.�¦ ³ ¥»��r�Á�·�Á�¥�¹�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��µ¦ ®µ¦ º°�ª ·£µ�̧�oª ¥ª nµ��¦ ³ Á�«¦ ́ Á�̧¥ �Ä��̧É�³ ¦ nª ¤¤ º° �́�Å�¥¤µ��¹Ê�Ä��»�Á¦ ºÉ°�Å¤nª nµ�³ Á�È�
¡ ¨ �́�µ���µ¦ �n°�Á�̧É¥ª �Â̈ ³ �µ¦ �oµ�µ¦ ¨ ��»��¦ ª ¤�́Ê� �Ä��ºÊ°  ·��oµÁ�¬�¦ �µ�Å�¥Á¡ ·É¤Á�·¤�Ä� nª ��̧É�»n�Â̈ ³ Á�µ®¨ Ä̧�oÄ®o�ª µ¤  �Ä�
�̧É�³ ¨ ��»�Ä��oµ�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��Á¡ ·É¤¤ ¼̈�nµ�µ¦ �oµ�µ¦ ¨ ��»�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥Á¡ ºÉ° ¥�¦ ³ �́��ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ Â�n��́��°�Å�¥�
 Îµ®¦ �́° ·�Á�̧¥�Á¦ µ��̈��̧É�³ ¦ nª ¤¤ º° �́�Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤Ã°�µ �µ¦ �oµ�µ¦ ¨ ��»��Á¡ ·É¤�Îµ�ª ��́��n°�Á�̧É¥ª ��¦ ³ �́��ª µ¤ ¦ nª ¤¤ º°�oµ��ª µ¤¤ É́���
Â̈ ³�o°��́��¦ ³ Á�«� n�Á ¦ ·¤�µ¦ Á�ºÉ° ¤Ã¥�¦ ³ ®ª nµ�Å�¥�เมียนมาร์ และอินเดีย ผา่นโครงการถนน 3 ฝ่าย

แจงเลขาฯ ยูเอน็ถึงสถานการณ์ของไทย

ส่วนในการพบกบัเลขาธิการสหประชาชาติ พล.อ.ประยทุธ์กล่าววา่ ��Å�o�°��»��̧ÉÁ�oµÄ� �µ��µ¦ �r�°�Å�¥Â̈ ³ Å�o�̧ÊÂ��Ä®o�nµ�
¢ �́Á�̧É¥ª �́� �µ��µ¦ �rÂ̈ ³ Â�ª �µ��°�¦ �́�µ̈ �̧É�³ Á�·�®�oµ��·¦ ¼��¦ ³ Á�«Â̈ ³�ÎµÄ®o�¦ ³ �µ�·�Å�¥�°�Å�¥Á�o¤Â�È�Â̈ ³ ¥É́�¥º� ทาง
 ®�¦ ³�µ�µ�·¥�́Å�o�ºÉ��¤���µ��̧É ¦ oµ� ¦ ¦ �r�°�Å�¥Â̈ ³ �°Ä®oÅ�¥¤�̧��µ�¤µ�¥·É��¹Ê�Ä�Á¦ ºÉ°���·�́�·�µ¦ ¦ �́¬µ �́�·£µ¡ �°�
สหประชาชาติ �µ¦ ¡ �́�µ�̧É¥É́�¥º��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� £µ¡ £¼¤ ·° µ�µ« และการแกไ้ขปัญหาไวรัสอีโบลาอีกดว้ย

“¡ Ȩ́�o°��µª Å�¥�»����¦ �́�µ��µ¦ Á¥º°��¦ Ế��̧Êผมไม่อยากใหมี้ความขดัแยง้กนัอีก ตอ้งขอร้องคนไทยทุกคน ª �́�̧ÊÃ̈ �Á�µ�oµª ®�oµ
Å���µ��̧ÊÂ̈ oª ประเทศไทยอยูต่รงกลางของอาเซียน Á¦ ¥̧�ª nµÁ o��µ��µ¦ Á�ºÉ° ¤Ã¥��µ�Á«¦ ¬��·��¦ ³ Á�«Å�¥�nµ�³ Á�È��¦ ³ Á�«�̧ÉÅ�o
�¦ ³ Ã¥��r¤µ��̧É »�Ä�° µÁ�̧¥�แต่เรามีความขดัแยง้มานาน ตนอยากเห็นคนไทยเสียสละ ลด ละ เลิก ความขดัแยง้ เลิกต่อสูก้นัเอง
ขอใหเ้ขา้ใจวา่การเมืองคือการเมือง ตอ้งทาํใหถู้กตอ้ง Ä®o�¦ · »��·Í ยติุธรรม ใหเ้ป็นประชาธิปไตย” พล.อ.ประยทุธ์ กล่าว

Å�¥¦ Ế�° �́�́��8 ประเทศน่าลงทุนในเอเชียแปซิฟิก

นายกฯ ยงัไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ดา้นต่างๆ ภายในประเทศดว้ยวา่  Îµ®¦ �́£µ¡ ¦ ª ¤Á«¦ ¬��·�Å�¥Ä��nª ��̧Ê�ÈÁ¦ ·É¤¤ ̧ �́�µ�Â�ª Ã�o¤�̧É
�̧�¹Ê�Â̈ oª �́�̈��»��nµ��¦ ³ Á�«�È¥�́Ä®o�ª µ¤  �Ä��̧É�³ ¤ µ̈ ��»�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥° ¥¼n�¦ �́ จากผลสาํรวจผูบ้ริหารระดบัสูงในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกกวา่ 39 ประเทศของ PricewaterhouseCoopers Ä��̧�̧Ê(2014 APEC CEO Survey) ก็ไดจ้ดัอนัดบัใหไ้ทย
Á�È�° �́�́��̧É8 �°��̈µ��̧É�nµ̈ ��»��°�£¼¤·£µ�Ä�° �̧3-5 ปีขา้งหนา้ �¹É� ³�o°�ª nµ�́�̈��»�¥�́��Ä®o�ª µ¤  �Ä�̈��»�Ä��¦ ³ Á�«
ไทย ° ¥nµ�Å¦ �È�̧¦ �́�µ̈ ¥�́�o°�¡ �́�µ�¦ ³ Á�«Á¡ ·É¤Á�·¤° �̧®¨ µ¥�oµ�Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�̧��ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ Â�n��́�ใหพ้ร้อมรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน �́Ê�Ä�Á¦ ºÉ°�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ� ระบบโลจิสติกส์ การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน ใหต้รงกบัความตอ้งการของนกั
ลงทุนต่างๆ  ·É�Á®¨ nµ�̧Ê�µ�¦ �́�µ̈ �Îµ̈ �́Á¦ n��ÎµÁ�·��µ¦ ° ¥¼n�¦ �́

£µ��µ¦ �n°�Á�̧É¥ª Â�ª Ã�o¤�̧�¹Ê���Îµ®��Ä®o�̧�2558 เป็น “�̧�n°�Á�̧É¥ª ª ·�̧Å�¥”

 nª � �µ��µ¦ �r�oµ��µ¦ �n°�Á�̧É¥ª �́Ê� พล.อ.ประยทุธ์ กล่าววา่ �È¤Â̧�ª Ã�o¤�̧�¹Ê�Á�n��́��́��n°�Á�̧É¥ª Á¦ ·É¤Á�oµ¤µ¤µ��¹Ê��n° Á�ºÉ°��́Ê�Â�n
เดือนตุลาคม Â̈ ³ ¥°��µ¦ �°��̧É¡ �́Ä�Á�º°� ธ.ค. �È¤�̧¦ ·¤µ�¤µ��¹Ê��́Ê��̧Ê�µ�ª nµ�̈°��́Ê��̧�̧Ê�³ ¤�̧́��n°�Á�̧É¥ª Á�·��µ�¤µ�n°�Á�̧É¥ª Ä�
ประเทศไทยมากกวา่ 25 ลา้นคน Â̈ ³ Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦  n�Á ¦ ·¤�µ¦ �n°�Á�̧É¥ª ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�รัฐบาลไดก้าํหนดใหปี้หนา้เป็น "�̧�n°�Á�̧É¥ª ª ·�̧
ไทย" หรือ “Discover Thainess 2015” Ã�¥�³  n�Á ¦ ·¤£µ¡ ¨ �́¬�r° �́Á�È�Á�ºÊ° Â�o�°���Å�¥ �̧É¤Â̧�n¦ ° ¥¥·Ê¤ Â̈ ³ ¤�̧ÎÊµÄ�Ä®oÂ�n
กนั ¦ ª ¤�́Ê��¼o¤µÁ¥º°� ผา่น "วถีิไทย" อนัเกิดจากการผสมผสานของบริบทต่างๆ �°�Å�¥�̧ÉÂ¤ o�³ ¤�̧ª µ¤Â���nµ�แตก็่สามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั สร้างความสุขใหค้นไทยในประเทศ และ Â�n��́�Å�¥�́�́��n°�Á�̧É¥ª �µª �nµ��µ�·



 É́�®�nª ¥�µ�Á�̧É¥ª �o°��nª ¥Á®¨ º°�ÎÊµ�nª ¤Ä�o

สาํหรับสถานการณ์เหตุอุทกภยัภาคใต ้พล.อ.�¦ ³ ¥»��r��̈nµª ª nµ�¦ �́�µ̈ ¤�̧ª µ¤®nª �Ä¥�¦ ³�µ���µ� �µ��µ¦ �r�ÎÊµ�nª ¤�6 จงัหวดั
£µ�Ä�o�Å�oÂ�n��»¤¡ ¦ ���¦ «¦ �̧¦ ¦ ¤ ¦ µ���¦ �́�¡ �̈́»���¦ ³ �̧É�Â̈ ³ �́��µ�̧�¤�̧¦ ³ �µ��Å�o¦ �́�̈�¦ ³ ���3,573 �¦ ª́ Á¦ º°���¹�Å�o É́��µ¦ Ä®o
®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Ä�¡ ºÊ��̧É�Á�oµ�ÎµÁ�·��µ¦ �nª ¥Á®¨ º°��¦ ¦ Á�µ�ª µ¤Á�º°�¦ o°�Ã�¥�nª ���́Ê�Á¦ ºÉ°��̧ª ·���¦ ¡́ ¥r ·���̈�̈·��µ��µ¦ Á�¬�¦ �
Á¦ º°�¦ ³ ¤��Á o��µ��¤�µ�¤� »�°�µ¤ ¥́�Ã¦ ��·��n°�¦ ª ¤�́Ê��µ¦ ¢ºÊ�¢ ¼�Ä®o µ¤µ¦ ��̈�́¤µÄ�o�̧ª ·��¦ ³ �Îµª �́Á�È����·Ã�¥Á¦ Èª �¦ �́�µ̈
�¦ ³ ®�́��̧ª nµ��ÎÊµ�nª ¤Á�È��́�®µ�̧ÉÁ�·��ÎÊµÁ�È��¦ ³ �Îµ�»��̧��¹�Å¤nÁ¡ ¥̧�Â�o�́�®µÁ�¡ µ³ ®�oµ�Â�n�Îµ�́�Ä®o®�nª ¥�µ��°�¦ �́�¦ ª � °�
Á�ºÉ°��  µ¥�° nµ�Á�È��ÎÊµ�Ä®o¤�̧ª µ¤¤ É́���Â�È�Â¦ ��Á o��µ��ÎÊµ�nµ�Ç��o°��nª ¥¦ ³ �µ¥�̈n°��́ª �¦ ª ¤�́Ê�¦ ³ ��Á�º°�£¥́�nµ�Ç�Á�n��Á ¥̧��µ¤
สาย เครือข่ายวทิยสุมคัรเล่น วทิยกุระจายเสียง เป็นตน้

ในช่วงทา้ยของรายการ พล.อ.�¦ ³ ¥»��rÅ�o�°Ä®o�¦ ³ �µ���µª Å�¥�»���¦ nª ¤Â¦ �¦ nª ¤Ä��́�� ¦ oµ��¦ ³ Á�«Å�¥Ä®oÁ�È��¦ ³ Á�«�̧É¤ É́���
Â�È�Â¦ ��° ¥nµ�¥É́�¥º�Ä��»�¤·�·�n° Å��Â̈ ³�°Ä®oÁ�È��Îµ̈ �́Ä�Ä®o�́�¦ �́�µ̈ �Â̈ ³ �คสช. ละอดีต แลว้เดินไปขา้งหนา้พร้อมกนั
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