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1. Big Pharma’ backs Trump’s Asia trade squeeze 
3 May 2018, Asia Times - New US Trade Representative report accuses Asian nations of 
failing to protect US drug patents despite WTO allowances for generic production.  Read 
more 

บิ๊กฟามาร ตอบโตการบบีคั้นทางการคาเอเชีย ของทรมัป 

3 พ.ค. 2561, สํานักขาวเอเชียไทม –  New US Trade Representative รายงานความลมเหลวของชาติ
เอเชียในการปกปองสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาแมวาองคการการคาโลกจะยินยอมในกรณีผลิตภัณฑ
สามัญ อานตอ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 
 
2. BOI Board approves 6 large-scale projects to support local production of 

medical biomaterials, sweetener, pipeline transportation 
9 May 2018, BOI – The Thailand Board of Investment (BOI) has approved 6 major projects, 
include the manufacturing of 10 medical biomaterials, the production of a stevia-based 
sweetener, and the oil pipeline transportation to the northeastern region aiming at reducing 
traffic congestion and pollution caused by trucks.  Read more 

 

บอรดบโีอไอใหสงเสรมิ 6 โครงการใหญ หนุนคนไทยผลติยาชีววตัถุ– 
สารใหความหวาน – ขนสงนํ้ามันทางทอ  
9 พ.ค. 2561, สา นกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน - บอรดบีโอไอเห็นชอบ 6 โครงการใหญ 
ผลิตยาชีววัตถุพรอมสงเสริมกิจการผลิตสารใหความหวาน จากหญาหวาน และกิจการขนสงน น้ํามัน
ทางทอสูภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืลดปญหาการจราจรและมลพษิ จากการสงทางรถบรรทุก อานตอ  
 

 
 
3. China's Macao, Thailand's Phuket ink MoU on trade, tourism 

cooperation 
9 May 2018, Xinhuanet- Thailand's popular beach destination Phuket and China's Macao 
Special Administrative Region (SAR) on Wednesday signed a Memorandum of 
Understanding that will boost trade and tourism cooperation.  Read more 

 
  

 

 

 

http://www.atimes.com/article/big-pharma-backs-trumps-asia-trade-squeeze/
http://www.atimes.com/article/big-pharma-backs-trumps-asia-trade-squeeze/
http://www.atimes.com/article/big-pharma-backs-trumps-asia-trade-squeeze/
http://www.boi.go.th/newboi/upload/content/No_47_2018_5afac089f2c93.pdf
http://www.boi.go.th/newboi/upload/content/Policy45_2561_5af28d27e4b7b.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/09/c_137167412.htm
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'ไทย-มาเกา' เซ็น MOU รวม 2 ฉบับสงเสรมิความรวมมอืดานเศรษฐกจิ 

10 พ.ค. 2561, กรุงเทพธุรกจิ -10 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. :  ที่หองสงีาชาง ตึกไทยคูฟา ทําเนยีบ
รัฐบาล นายชุย ไซ ออน (Mr. Chui Sai On) ผูบรหิารสูงสุดเขตบรหิารพเิศษมาเกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขาเยี่ยมคารวะพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคสช. โดยมนีาย
ดอน ปรมัตถวนิัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เขารวมดวย เพื่อกระชับความสัมพันธและ
สงเสรมิความรวมมือกับไทย โดยเฉพาะดานเศรษฐกจิ การคาและการเช่ือมโยงระหวางประชาชน อาน
ตอ 
 

 
 
4. EU looking to return to FTA talks under elected Thai government 
10 May 2018, The Nation - THE European Union delegation to Thailand is optimistic of 
making a breakthrough in free trade talks with Thailand within four years, under the elected 
future government.  Read more 
 
 

อยีู ยนืยันไมไดปรับทาทอีอนลงตอไทย กรณปีระยุทธ "เยอืนสหภาพ
ยุโรป" 
30 พ. ค. 2018, บบีซีไีทย - สหภาพยุโรป (อยีู) ยนืยันไมไดปรับ "ทาทอีอนลง" ตอรัฐบาลทหารของไทย 
ยังคงเรยีกรองใหไทยจัดการเลอืกตัง้ และปรับปรุงดานสทิธมินุษยชน กอนที่จะเปดการเจรจาดานตาง 
ๆ กับไทยอยางเปนทางการ และจนบัดนี้ก็ยังไมไดตกลงวันที่แนนอนสําหรับการเยอืนสหภาพยุโรปของ
นายกรัฐมนตรไีทย อานตอ 
 

 
 

5. DDG Wolff: The WTO has a key role in promoting sustainable, 
productive agriculture 

14 May 2018, WTO - With digital technologies playing an increasingly important role in both 
food production and distribution, the WTO’s rule-based system provides ample space for 
policies to improve access to information and knowledge on farm trade, Deputy Director-

General Alan Wolff said on 14 May. Speaking at the Global Forum on Agriculture in Paris, 
DDG Wolff also underlined the importance of ongoing collaborative efforts such as the 
Standards and Trade Development Facility in promoting the use of new technologies and 
digital tools to boost safe trade in food products.  Read more 
 
 

 

 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/801360
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/801360
http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30344995
https://www.bbc.com/thai/thailand-44164689
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ddgra_15may18_e.htm
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รองอธบิด ีWolff: องคการการคาโลกมบีทบาทสําคัญในการสงเสรมิ
การเกษตรที่ยั่งยนืและมปีระสทิธผิล 
14 พ. ค. 2018 องคการการคาโลก (WTO) – รองอธิบดี Alan Wolff ไดกลาวในวันที่ 14 พฤษภาคม ใน
งาน the Global Forum on Agriculture ที่กรุงปารีสวาเทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทสําคัญมากขึ้นทั้งใน
ดานการผลติและจําหนายอาหาร องคการการคาโลกจึงจัดใหมีโยบายในการปรับปรุงการเขาถึงขอมูล
และความรูเกี่ยวกับการคาขายในฟารม นอกจากนี้รองอธิบ Wolff ยังไดกลาวถึงความสําคัญของความ
พยายามรวมกันอยางตอเนื่องเชน มาตรฐานและการพัฒนาทางการคาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
ใหมและเครื่องมอืดจิิทัลเพื่อเพิ่มการคาผลติภัณฑอาหารปลอดภัย อานตอ(ภาษาอังกฤษ) 
 

 
 

6. Pig industry faces dilemma 
26 May 2018, The Nation - THAILAND’S food safety standard is under threat as the United 
States Trade Representative (USTR) is putting pressure on the Thai government to lift an 
import ban on US pork, forcing Thailand to choose between securing $4.2 billion worth of 
trade deals and the health of consumers.  Read more 

คนเลี้ยงหมูรองรัฐบาลไทยปกปองเกษตรกรใหเหมอืน"ทรมัป" 

31 พ.ค. 2561, หนังสือพิมพคมชัดลึก - อุตสาหกรรมหมูไทยตองหวั่นใจอีกครา เมื่อตนอาทิตยที่ผาน
มา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงสหรัฐอเมริกา 44 ราย ทั้ง Republican และ Democrat นําโดย David 
Young จากไอโอวา และ Ron Kind จากวิสคอนซิน ไดลงลายมือช่ือในจดหมายถึง นายวีระชัย พลาศัย 
เอกอัครราชทูตไทย ประจําสหรัฐอเมรกิา เพื่อเรยีกรองใหไทยยกเลกิขอจํากัดในการนําเขาสนิคาเกษตร
ของสหรัฐฯ รวมทัง้เนื้อหมูสหรัฐฯ ดวย แลกกับสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรของสหรัฐ (GSP) ที่เปนสิทธิ
พิเศษดานภาษี ซึ่งเปนขอไดเปรียบในการแขงขันกับสินคาไทยกวา 1,000 รายการ ในจดหมายถึง
เอกอัครราชทูตไทย ระบุอยางชัดเจนวา “หากไมมีความคืบหนาในเรื่องนี้ คาดวาสหรัฐฯจะพิจารณาวา 
สมควรที่จะระงับสทิธปิระโยชน GSP ของไทยบางสวนหรอืไม”  อานตอ 

 

7. China vows to protect its interests from 'reckless' U.S. trade threats 

29 May 2018, Reuters - China lashed out on Wednesday at renewed threats from the White 
House on trade, warning that it was ready to fight back if Washington was looking for a trade 
war, days ahead of a planned visit by U.S. Commerce Secretary Wilbur Ross.   Read more 

Related news 

- US-China trade battle: Catch up here 

 
 

 
 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ddgra_15may18_e.htm
http://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30346283
http://www.komchadluek.net/news/agricultural/328299
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/u-s-to-continue-trade-actions-against-china-white-house-idUSKCN1IU1GQ
http://money.cnn.com/2018/05/30/news/economy/trump-china-us-tariffs-trade-timeline/index.html
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จนีปฏญิาณจะปกปองผลประโยชนจากความบาเลอืดของภัยคุกคาม
ทางการคาสหรัฐ 
29 พ.ค. 2561, สํานักขาวรอยเตอร – เมื่อวันพุธที่ผานมา จีนตอกกลับอยางแรงตอภัยคุกคามจาก
การคาของทําเนยีบขาว เตอืนพรอมตอบโตถาวอชิงตันตองการจะทําสงครามทางการคา, ภายหลังจาก
การเยอืนประเทศจีนของ Wilbur Ross รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาของสหรัฐ อานเพิ่มเติม อานตอ
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ขาวท่ีเกี่ยวของ 
- ศกึการคาระหวาง สหรัฐและจีน : ติดตามไดที่นี่(ภาษาอังกฤษ) 

 

 

 ITH Announcement  
 

International Trade and Health Conference 2018 
Theme:   Belt and Road Initiative:  Opportunities and Challenges for Health 
Date:  15-16 November, 2018 
Place:  Bangkok  …More details coming soon! 
 

ITH Scholarships 

The ITH Programme is providing a number of scholarships for capacity building to interested 
applicants, e.g. to give a presentation at a conference, attend a workshop related to 
international trade and health both in Thailand and abroad. 
Please contact chaaim@ihpp.thaigov.net for more information. 

แผนงาน ITH มทีุนสนับสนุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพใหกับผูที่สนใจงานดานการคาระหวางประเทศ
และสุขภาพ เชน การนําเสนอผลงานในเวทกีารประชุมวิชาการ การเขารวมฝกอบรม เปนตน  ทาน
สามารถขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่ chaaim@ihpp.thaigov.net 
 
 
 

 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health Program - ITH) 

มูลนิธิเพือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy Program - IHPP) 
ชัน 3 อาคารคลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ตวิานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

Ministry of Public Health, Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000, Thailand 
Tel: +66(0) 2590-2382 Fax. +66(0) 2590-2385 Email: ith_news@ihpp.thaigov.net 

สนับสนุนโดย 

International Health Policy Program (IHPP) is a leading institute 
in Health Policy and System Research for evidenced-based policy making 

 
 

 
 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/u-s-to-continue-trade-actions-against-china-white-house-idUSKCN1IU1GQ
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/u-s-to-continue-trade-actions-against-china-white-house-idUSKCN1IU1GQ
http://money.cnn.com/2018/05/30/news/economy/trump-china-us-tariffs-trade-timeline/index.html
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
mailto:chaaim@ihpp.thaigov.net
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