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บทที่ 1
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโลกในยุคหลังสงครามเย็น ท่ีเนนการแขงขันและการเปดเสรี
ทางการคา นับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีในภูมิภาคตางๆ ของโลก  และถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะกอใหเกิดการเติบโตทางการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ แตก็ไดสรางปญหาตางๆ ตามมามากมาย ในชวง 30 ปท่ีผานมา ปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนอยางเดนชัด อันเปนผลพวงสืบ
เนื่องมาจากการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม อาทิเชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
และปญหาการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน เพ่ือใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศและ
สงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน ประชาคมโลกจึงไดสรางเครือขายความรวมมือใหเกิดเปนพลังขับเคลื่อนเพ่ือ
นําไปสูการแกปญหาการพัฒนาท่ีไมสมดุล ท่ีสําคัญคือการจัดทําแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) โดยจัดทํา
ข้ึนในการประชุมสิ่งแวดลอมโลก ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือป พ.ศ.2535 ภายใต
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ 21 แนวความคิดวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนไดถูกเสนอเปนกรอบการพัฒนา
โดยเนนในองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจ (2) การอนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากร (3) การสงเสริมบทบาทของกลุมตางๆ และ (4) วิธีการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการ 21 ภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาว ประเทศตางๆ จะตองกําหนดนโยบายและมาตรการ
สําหรับการรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสอดคลองกับกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
หลายเรื่องหลายประเด็น รวมถึงการหาแนวทางเพ่ือเอาชนะความยากจนและปญหาสิ่งแวดลอมใน
ขณะเดียวกัน

แมวาแนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนจะกลายเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา แตประเทศตางๆ ก็ยัง
ไมอาจนําแนวนโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืนมาใชอยางไดผลจริงจัง ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ รวมท้ัง
องคการระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการการคาโลก (World Trade
Organization) ตางยังคงมุงสนับสนุนสงเสริมการคาเสรีและการเปดตลาดการคา โดยใหความสําคัญตอ
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับต่ํา ความแตกตางในปรัชญาความคิดสอง
กระแสนี้ ไดกอใหเกิดเปนพันธกรณีท่ีแตกตางตอประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ กลาวคือ ในดาน
หนึ่งประเทศไทยมีขอผูกพันท่ีจะตองเปดเสรีทางการคา มุงเนนการแขงขัน สรางศักยภาพในการแขงขัน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในการพัฒนาประเทศไทยท่ีผานมาจึงมีการระดมใชทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะท่ีดิน ปาไม แหลงน้ํา ทรัพยากรชายฝงทะเล ทรัพยากรธรณี ในอัตราท่ีสูงมาก โดยเปนการใช
อยางไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรดังกลาวอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนสวนใหญในประเทศ แตในอีกดานหนึ่ง ประเทศไทยก็ตองใสใจใหความสําคัญ
ตอปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาความยากจน และการพัฒนาท่ียั่นยืนควบคูไปดวย
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ในดานการเจรจาการคาระหวางประเทศ เนื่องจากการเจรจาการคาพหุภาคีขององคการการคาโลก
รอบโดฮา ดําเนินไปอยางลาชา ปราศจากความแนนอน แตละประเด็นของการเจรจาไดแบงแยกประเทศ
สมาชิกออกเปนฝกเปนฝาย ยากท่ีจะหาทางประนีประนอมไดผลสรุปเปนท่ียุติ อีกท้ังประเด็นการเจรจาท่ี
กําลังดําเนินอยูในองคการการคาโลกเกือบท้ังหมด ก็มิไดตอบสนองตอผลประโยชนของประเทศมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ เชน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เทาใดนัก ประเทศเหลานั้นจึงหันมาใหความสําคัญกับ
การทําความตกลงแบบทวิภาคีและภูมิภาคนิยม (Bilateralism and Regionalism) ซึ่งเปนหนทางท่ีจะ
ผลักดันกฎเกณฑกติการะหวางประเทศท่ีเอ้ือตอผลประโยชนของตนไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership Agreement) หรือทีพีพี (TPP)
เปนความตกลงซึ่งอยูระหวางการเจรจาจัดทําโดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งมีพัฒนาการสืบตอมา
จากความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Trans-Pacific Strategic Economic
Partnership Agreement) หรือทีพีเอสอีพี (TPSEP) ท่ีรูจักกันในนามของกลุม P4 กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.
2548 โดยมีประเทศสมาชิกกอตั้ง 4 ประเทศ อันไดแก ชิลี นิวซีแลนด สิงคโปร และบรูไน ในปจจุบัน
“ความตกลงทีพีพี” มีประเทศท่ีเขารวมเจรจาท้ังท่ีเปนประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาจากสองฟากฝง
ของมหาสมุทรแปซิฟก รวมท้ังสิ้น 12 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ชิลี เปรู
สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม เม็กซิโก แคนาดา และญี่ปุน โดยประเทศเหลานั้นตางมีทาทีท่ีเปดกวาง
ตอการรับประเทศสมาชิกเพ่ิมข้ึนในอนาคต ดวยความมุงหมายท่ีจะพัฒนาใหเปนความตกลงทางการคาแหง
คริสตศตวรรษท่ี 21 (21st Century Trade Agreement) โดยมีเปาหมายท่ีจะยกระดับไปสูความเปนเขต
การคาเสรีแหงเอเชียแปซิฟก (Free Trade Area of the Asia-Pacific) และเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดประกาศแสดงความสนใจท่ีจะนําประเทศไทยเขารวม
เจรจาเปนสมาชิกในความตกลงดังกลาว โดยไดประกาศในวาระท่ีนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

การเจรจาความตกลงทีพีพีนั้น มีขอบเขตเนื้อหากวางขวางครอบคลุมประเด็นการคาเกือบทุก
ประเด็น โดยอาจจําแนกหัวขอหลักของการเจรจาออกไดเปน 25 กลุม ซึ่งรวมประเด็นการคาเหลานี้อยูดวย
คือ การคาสินคา (Trade in Goods) กฎแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) ระเบียบและพิธีการศุลกากร
(Customs) มาตรการเยียวยาทางการคา (Trade Remedies) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(Sanitary and Phytosanitary Measures) มาตรการกีดกันทางการคาดานเทคนิค (Technical Barriers
to Trade) นโยบายการแขงขัน (Competition Policy) ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property)
การคาบริการ (Trade in Services) การบริการทางการเงิน (Financial Services) โทรคมนาคม
(Telecommunications) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) การลงทุน (Investment)
แรงงาน (Labour) และสิ่งแวดลอม (Environment) เปนตน ท่ีผานมาไดมีการเจรจาความตกลงทีพีพีไปแลว
ท้ังสิ้น 15 รอบ โดยรอบลาสุดเม่ือวันท่ี 23-30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ท่ีกรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

หากประเทศไทยเขารวมเปนภาคีความตกลงทีพีพี ไทยก็จะมีสวนรวมเจรจาจัดทําความตกลงการคา
ดังกลาว แตในอีกดานหนึ่ง ความตกลงท่ีจัดทําข้ึนจะมีผลผูกพันประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก โดยจะ
กอใหเกิดพันธกรณีผูกพันท้ังในดานกฎหมาย นโยบาย คําพิพากษาของศาล คําสั่ งทางปกครอง และ
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กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอชีวิต สุขอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยเฉพาะตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยอยางมีนัยสําคัญ

1.2 วัตถุประสงคโครงการ

(1) เพ่ือวิเคราะหสถานภาพและประเด็นเจรจาในสามประเด็นหลัก ไดแก ประเด็นทรัพยสินทาง
ปญญา ประเด็นการลงทุน และประเด็นการคาและสิ่งแวดลอม ภายใตความตกลงหุนสวนภาคพ้ืนแปซิฟก
(Trans-Pacific Partnership Agreement) หรือความตกลงทีพีพี (TPP)

(2) เพ่ือวิเคราะหผลกระทบของความตกลงและการเจรจาความตกลงทีพีพีในประเด็นทรัพยสินทาง
ปญญา การลงทุน และการคาและสิ่งแวดลอม ท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย

(3) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการเจรจา และเพ่ือประโยชนในการกําหนดมาตรการและกลไกเยียวยาท่ี
เหมาะสม หากไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงทีพีพี

1.3 แผนกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

วัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลา
(1) เพื่อวิเคราะหสถานภาพ
และประ เด็น เจรจาในสาม
ประเด็นหลัก ไดแก ประเด็น
ก า ร ท รั พ ย สิ น ท า ง ป ญ ญ า
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ล ง ทุ น  แ ล ะ
ประเด็นการคาและสิ่งแวดลอม
ภายใตความตกลงทีพีพี

- ศึกษาเอกสารการเจรจาความตกลงทีพีพี และรายงานศึกษาที่
เก่ียวของ กรณีพิพาทในตางประเทศระหวางนักลงทุนกับรัฐบาล
ในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตความตกลง
การคาเสรี
- ศึกษาเอกสารการเจรจาความตกลงระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน ความตกลง US-ASEAN TIFA ความตกลง
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
- จัดประชุม focus group เพื่อนําเสนอผลการศึกษาและระดม
ความคิดเห็น

เดือนที่ 1-3

(2) เพื่อวิเคราะหผลกระทบตอ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมของไทยที่อาจจะ
เกิดจากการเขารวมในความตก
ลงทีพีพีในสามประเด็นดังกลาว

- สั มภาษณผู เชี่ ยวชาญและผู ที่ มี ส วน ได ส วน เสี ยทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
- ประชุมระดมสมองระหวางนักวิจัยเพื่อวิเคราะหขอมูล และ
กําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- จัดประชุม focus group เพื่อนําเสนอผลการศึกษาและระดม
ความคิดเห็น

เดือนที่ 4-7

(3) เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการ
เจรจา และเพื่อประโยชนใน
การกําหนดมาตรการและกลไก
เยียวยาที่เหมาะสม หากไทย
ตองปฏิบัติตามพันธกรณีของ
ความตกลงทีพีพี

- ศึกษาเอกสารทาทีและขอเสนอที่ประเทศตางๆ มีในการเจรจา
ความตกลงทีพีพี
- ประชุมระดมสมองระหวางนักวิจัยเพื่อกําหนดขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย
- จัดประชุม focus group เพื่อนําเสนอผลการศึกษาและระดม
ความคิดเห็น

เดือนที่ 8-10
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1.4 ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยนี้จะมุงเนนศึกษาผลกระทบของความตกลงทีพีพี ท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย โดยจะศึกษาประเด็นการเจรจาท่ีอาจประมวลไดเปน 3 กลุมเรื่อง โดยเปนกลุม
ประเด็นการเจรจาท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันไดแก

 การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศึกษาผลกระทบจากประเด็นเจรจาเก่ียวกับเรื่องการ
คุมครองพันธุพืชใหม สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร

 การลงทุน ศึกษาผลกระทบของพันธกรณีของการเปดเสรีดานการลงทุน และมาตรการ
คุมครองนักลงทุน เชน การระงับขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชน (Investor-state dispute
settlement) และขอกําหนดเรื่องการริบทรัพยทางออม (Indirect Expropriation)

 การคาและสิ่งแวดลอม ศึกษาผลกระทบของพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัย การ
ยกระดับการคุมครองและการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมใหเขมงวดข้ึน รวมท้ังศึกษา
ผลกระทบจากประเด็นเจรจาและขอเรียกรองดานสิ่งแวดลอมในความตกลงทีพีพี โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากการท่ีประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ท่ี
ประเทศไทยถูกกําหนดใหเขารวมเปนภาคี รวมท้ังผลกระทบท่ีจะมีตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย

โดยมุงศึกษาผลกระทบวาพันธกรณีระหวางประเทศในสามกลุมเรื่องดังกลาว จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของไทยอยางไร

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย

(1) วิจัยเอกสาร อาทิ หนังสือ ตํารา บทความ เอกสารการเจรจาความตกลงทีพีพี และรายงาน
ศึกษาท่ีเก่ียวของ กรณีพิพาทในตางประเทศระหวางนักลงทุนกับรัฐบาลในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมภายใตความตกลงการคาเสรี ศึกษาการเจรจาความตกลงระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เชน ความตกลง US-ASEAN TIFA ความตกลง Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) เปนตน ศึกษาทาทีและขอเสนอท่ีประเทศตางๆ มีในการเจรจาความตกลงทีพีพี เพ่ือ
เปนประโยชนตอการพิจารณากําหนดทาทีการเจรจาของประเทศไทย โดยเฉพาะศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวของใน
ความตกลงการคาเสรีท่ีสหรัฐอเมริกาไดทํากับประเทศตางๆ

(2) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของ อาทิ นักวิชาการ เกษตรกร ขาราชการ เอ็นจีโอ นักธุรกิจ
และผูประกอบการ โดยกลุมเปาหมายท่ีจะทําการสัมภาษณไดแกผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังในกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด เชน เกษตรกรในชนบทในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีอาจตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรกรรม การผลิต และการจําหนาย ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด เชน ผูแทนหนวยงานราชการระดับภูมิภาค
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับทองถ่ินท่ีเก่ียวของ

(3) ประชุมระดมสมองระหวางนักวิจัยเพ่ือวิเคราะหขอมูล และกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(4) จัดทํารายงาน
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การศึกษาจะกระทําดวยวิธีการตั้งขอสังเกต และคาดการณผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากพันธกรณี
ความตกลงทีพีพี รวมท้ังศึกษากรณีพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตความตกลงการค า เสรี ท่ี ผ านมา โดย มุ ง เนน ท่ีหั วข อการ เจรจา ท่ีอาจส งผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงสภาพการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน และสภาพการณท่ีตอง
เปลี่ยนแปลงไป และแนวโนมในอนาคตหากประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงทีพีพี

1.6 กรอบการวิเคราะหผลกระทบ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได อาจจําแนกออกไดเปน 4 หมวดหมูใหญๆ ดังนี้
 ผลกระทบตอพันธุพืชพ้ืนเมือง ภูมิปญญาทองถ่ิน และ ทรัพยากรพันธุกรรม ประเด็นความ

ปลอดภัยของอาหาร เชน การนําเขาและการติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ เปนตน
 ผลกระทบท่ีตอเนื่องไดแก ผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหาร เชน เกิดการใชอยางแพรหลาย

ของระบบการเกษตรพันธสัญญา (contract farming) การสงเสริมใหมีการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมอยางกวางขวาง การผูกขาดเมล็ดพันธุ และการสงออกสินคาเกษตร เปนตน

 ผลกระทบตอการจัดการสิ่งแวดลอม เชน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอม การเขามาลงทุนในประเทศของอุตสาหกรรมท่ีกอมลภาวะ

 ผลกระทบตอการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สําหรับแนวการศึกษาตามกรอบดังท่ีไดกลาวมานี้ ปรากฏอยูดังภาพท่ี 1.1
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ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบการวิเคราะหผลกระทบ

ความตกลง
TPP

พันธกรณีระหวางประเทศตอประเทศไทย

 ทรัพยสินทางปญญา – สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต คุมครองพันธุพืชใหม สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
 การเปดเสรีการคาบริการและการลงทุนโดยตรง มาตรการคุมครองการลงทุน
 การคาและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพันธกรณีจากความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอพันธุพืชพ้ืนเมือง
ภูมปิญญาทองถ่ิน และการเขาถึงสาร

พันธุกรรม ประเด็นความปลอดภยัของ
อาหาร เชน การนําเขาและการติดฉลาก

อาหารจีเอ็มโอ

ผลกระทบตอ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เชน เหมืองแร กาซ นํ้ามัน และ

พลังงาน

ผลกระทบตอการจัดการสิ่งแวดลอม
เชน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบยีบดานสิ่งแวดลอม การเขา
มาลงทุนในประเทศของอุตสาหกรรม

ที่กอมลภาวะ

ผลกระทบตอการปลอยมลพิษ
การปลอยกาซเรือนกระจก  ความ

ขัดแยงระหวางนักลงทุนกับ
รัฐบาล/ชุมชนทองถ่ิน ฯลฯ

ผลกระทบตอการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิ
ชุมชนในการจดัการฐานทรัพยากร

ผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหาร
เชน ระบบการเกษตรพันธสัญญา
(contract farming) การผูกขาด
เมล็ดพันธุ และการสงออกสินคา

เกษตร
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1.7 ระยะเวลาการวิจัย

ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน โดยมีแผนการดําเนินงานแสดงไดดังนี้

กิจกรรม เดือนท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
กําหนดเปาหมายกรณีศึกษา
ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ

สัมภาษณ

ระดมความคิดนักวิจัย

นําเสนอผลการศึกษา

รายงานฉบับสมบูรณ

1.8 ผลงานท่ีจะไดจากการวิจัยในแตละชวงเวลา

เดือนท่ี 1-3 เดือนท่ี 4-7 เดือนท่ี 8-10
รายงานความคืบหนา รายงานความคืบหนา รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานสรุปผลการศึกษาเอกสาร
รวมท้ังตารางแสดงหัวขอเจรจาและ
ประเด็นขอขัดแยงของการเจรจา

รายงานสรุปผลการศึกษาระบผุลกระทบของ
ความตกลงทีพีพีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของไทย

รายงานสรุปผลการศึกษา
ระบุมาตรการเยียวยาและ
การแกไขกฎหมายและ
มาตรการท่ีเก่ียวของรายช่ือกลุมบุคคล ธุรกิจ และ

ผูเช่ียวชาญท่ีจะสัมภาษณ
รายงานสรุปความเห็นและขอเสนอแนะจากการ
สัมภาษณ

บัญชีรายช่ือเอกสารท่ีศึกษา
(Bibliographical list)

1.9 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการเจรจา เตรียมขอมูลและความพรอมเพ่ือประโยชนตอการรับมือ
แกปญหาผลกระทบของความตกลงดังกลาว และเพ่ือกําหนดมาตรการกลไกเยียวยา เพ่ือบรรเทาผลกระทบ
ของพันธกรณีความตกลงทีพีพีท่ีอาจเกิดข้ึนตอประเทศไทย


