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สารบัญ

 
สวนที่ 1 บทนำ

  
สวนที่ 2 กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพกอนประเทศไทยเขาเปน
ภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

 ⌫⌫⌫⌦ 
 ⌫⌫ 
 ⌫ 
 ⌫ 
  
   

⌫ 
สวนที่ 3 เมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

 ⌫⌫ 
 ⌫ 
 ⌫ 
   
  
  
 ⌫⌫⌫ 
  
 



สวนที ่1
บทนำ

สวนที ่1
บทนำ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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⌫ ⌫ ⌦⌦⌫
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บทนำ


ประ
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⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
⌫⌫

⌫   ⌫ ⌦
⌫
    ⌫⌫
⌫ ⌫  ⌫


กรอบงานแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพคืออะไร?
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⌫⌫ ⌫
  
⌫⌫

⌫⌫
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⌫  
  
    

  ⌫ 
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แนวความคิดของการจัดทำกรอบงานแหงชาติ
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
⌫

       
⌫
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⌫
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   ⌫⌫⌫
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ตัวอยางกรอบงานแหงชาติจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫ 

⌫   
⌫ ⌫ 
⌫⌫  
   
⌫ ⌫
⌫ ⌫  
⌫  ⌫  
   
⌫⌫ 

การกำหนดกรอบนโยบายแหงชาติ
⌫⌫ 

     
⌫  
⌫ ⌫ 
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⌫ 
   
  ⌫⌫ 
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 ⌦⌫ 
⌫



⌫

9

 ⌦⌫
⌫  ⌫
⌫⌫⌫⌫ 
  ⌫⌫
 
⌫ 

การกำหนดระบอบการควบคุมและกำกับดูแล
⌫⌫⌫

⌫ 
⌦      
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⌫⌫⌫⌫⌫
      
            
 ⌫⌫
  ⌫ 
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⌫
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การจัดองคกร
⌫⌫ 

⌫  
 ⌦⌦⌦ ⌦
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⌫ 
 ⌫⌦ 
⌫ 
⌫⌫⌫

  
 ⌫ ⌫
⌫  
  

  
⌫⌫⌫
 

การกำหนดกลไกในการตัดสินใจ
⌫⌫

  
  ⌫⌫⌫
  ⌫ ⌫⌫
⌫⌫⌫   ⌫
     

  ⌫
⌫⌫⌦
⌫⌫⌫

การกำหนดแนวทางและกลไกในการประเมินความเสี่ยง
⌫

⌫⌫⌦
  

⌫⌫⌦
  ⌦

⌫
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 ⌫ ⌫⌫⌫ 
 ⌫⌫ 


⌫⌫⌫
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องคประกอบกรอบงานแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
⌫  

     
⌫    

   ⌫ 
     
⌦ ⌦ ⌫ 
    ⌦
 ⌫  
⌫⌫
⌫ ⌫
 

  ⌫⌫

นโยบายระดับชาติดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
⌫ ⌫
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 ⌫ 
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ระบอบการควบคุมและกำกับดูแล
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⌫⌫⌫ ⌦⌫ ⌫
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ระบบที่รองรับการขอใชประโยชน
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ระบบการติดตามตรวจสอบ
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 ⌦⌫⌫
⌫⌫  ⌫⌫
⌫ 
⌫⌫⌫

กลไกในการสรางจิตสำนึก การศึกษา และการมีสวนรวมของสาธารณชน
⌫⌫⌫⌦ ⌦

⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫
 ⌦⌫
⌦ ⌦  
⌫⌫
 
⌫⌫ ⌫⌫⌦

เปาหมายในการจัดทำกรอบงานแหงชาติวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

เปาหมายหลัก
⌫⌫

⌫⌫  
        

เปาหมายยอย
⌫

 ⌫⌫ ⌫⌫
  ⌫ 

  
⌫⌦
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⌦⌦
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⌫ ⌫
⌫⌫
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  ⌫⌦
⌫⌫⌫


⌫⌫
⌫  ⌫⌦
⌫ ⌫⌫
⌫⌫


วตัถปุระสงค
⌫⌫⌫

⌫⌫
⌫⌫⌫

⌫
⌫⌫⌫⌫

⌫ ⌦
⌫⌦

⌫⌫⌫
⌫⌦⌫⌫
 ⌫ 
⌫ ⌦⌦


ผลที่คาดวาจะไดรับ
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⌫
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⌫⌫⌫ ⌫
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สวนที ่2
กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

กอนประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosafety-related Activities Prior to Thailand
becoming a Party to the Cartagena Protocol)

สวนที ่2
กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

กอนประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosafety-related Activities Prior to Thailand
becoming a Party to the Cartagena Protocol)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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⌫⌫⌫
 ⌫
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 ⌫ 
   ⌦
⌫⌫

สถานภาพเทคโนโลยีชีวภาพจากอดีต
จนถึงปจจุบันในประเทศไทย
      
 

ประ

⌫⌫  ⌦⌦
    ⌫ 
⌫
⌫⌦
  ⌫
 ⌫⌫ 
 ⌦   
⌫  
   ⌦   
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ลำดับเหตุการณการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
⌫⌫⌫ 

⌫⌦ ⌫

ทศวรรษที่ 1: พ.ศ. 2526-2535
⌫⌫

⌫⌫ 
 ⌫⌫⌫⌫
 ⌦ 
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 ⌦ 
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ทศวรรษที่ 2 : พ.ศ. 2536-2545
⌫⌫⌫

 ⌫⌫⌫⌦⌫
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⌫
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ทศวรรษที่ 3: พ.ศ. 2546-2555
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⌫⌫ ⌫ 
 ⌫⌫⌫
⌫

⌦⌫⌫⌫
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สถานภาพการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม

กรณีพืชดัดแปลงพันธุกรรม
   

 ⌫  
    
⌫ 
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  ⌫⌫⌫ 
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กรณีสัตวดัดแปลงพันธุกรรม
⌦⌫⌫⌫⌫
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⌫⌫⌫  ⌫
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 ⌫ ⌫⌫
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กรณีจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม
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⌫
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 ⌫⌫
    
 ⌫ 

สถานภาพการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

การใชในภาคเกษตรกรรม
⌫ ⌫
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การใชในภาคอุตสาหกรรม
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⌫⌫⌫⌫

นโยบายและหนวยงานที่เกี่ยวของ
   

ประ
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 ⌫
⌫⌫⌫⌦

นโยบายและแผนระดับชาติที่มีอยูเดิม
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กรณีสัตวดัดแปลงพันธุกรรม
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กรณีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่แปรรูปเปนอาหาร
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การตรวจสอบเมือ่สงออก

กรณีพืชดัดแปลงพันธุกรรม
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กรณีสัตวดัดแปลงพันธุกรรม
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กรณีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมแปรรูปเปนอาหาร
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การเฝาระวัง

กรณีพืชดัดแปลงพันธุกรรม
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กรณีสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่แปรรูปเปนอาหาร
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7
กลไกการเสรมิสรางสมรรถนะ การสงเสรมิ
ความร ูความตระหนกัและการมสีวนรวม
ของสาธารณชน
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 ⌫⌫

⌫⌫⌫⌫ 
⌦ ⌦
  ⌦
⌦ ⌫
⌫⌫⌫

ดวย

ทัศนคติตอความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม
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การมีสวนรวมของสาธารณชน
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กลไกการสงเสริมความรู ความตระหนัก

การใหความรูแกสาธารณชน
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การเขาถึงขอมูลขาวสาร
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กลไกการเสริมสรางสมรรถนะ

การเพิ่มพูนสมรรถนะใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
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สวนที ่3
เมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสาร

คารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosafety related Activities Upon Thailand

becoming a Party to the Cartagena Protocol)

สวนที ่3
เมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคีพิธีสาร
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การดำเนินงานตามพันธกรณีของพิธีสารฯ
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การจัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน
ตามพันธกรณีของพิธีสาร
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การมอบหมายหนวยประสานงานกลางแหงชาต ิและ
หนวยงานชำนาญการแหงชาติที่ไดรับมอบอำนาจ
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การมอบหมายจุดติดตอของประเทศ
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การจัดทำกรอบงานแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
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กรอบงานแหงชาติดานนโยบาย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
   

การ
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นโยบายระดับชาติที่เพิ่มเติมหลังการเขาเปนภาคีพิธีสารฯ

นโยบายการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. 2551-2554
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ถอยแถลงของนโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ
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นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555
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การสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกรณีพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพโดยนโยบายตางๆ
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กรอบงานแหงชาติดานกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับ
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การดำเนินงานเพื่อยกรางกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ
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การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานยกรางกฎหมาย
⌫

⌫     ⌦⌫
 
  ⌫⌫ 
   
⌫⌫⌫  

⌫
  
⌦ ⌫ 
⌫⌫

การดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงาน
⌫

   ⌫ 
   ⌫  ⌫   
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 ⌦     
⌫   

 
⌫  
 ⌦ ⌫  ⌫  
  ⌫ ⌫
⌫

 
⌫  ⌫  
  ⌫⌫⌫⌫   

 ⌫
⌫⌫ ⌦⌫
 ⌫  ⌫ 
   
⌫  ⌫  ⌫   
 ⌦⌫⌫
⌫⌫⌫
⌫⌫    
⌫

⌫⌫
⌫   ⌫⌫ ⌫
    ⌫⌫

การทบทวนกฎหมายที่มีอยูแลว
⌫ ⌫

⌫ ⌦
    ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫ 

     
  

⌫    
  

⌫    
⌫   
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  ⌫
⌫  

  
⌦  
⌫ ⌫   

                         


 ⌫    
⌫  

 ⌫    
 ⌫   

 ⌫    
 ⌫   

 ⌫   
⌫

          
  ⌫⌫



⌫⌫⌫



⌦     ⌫ 

⌫⌫ 


  
  
⌫  
   

⌦  
  

⌫ ⌫⌫
⌫⌫⌫ ⌦
⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫⌫
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สาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม
⌫⌫⌫

        ⌫
  ⌫
⌫  

   ⌫⌫
  ⌫  ⌫ 
⌫  
 
 ⌦⌫⌫ 
 

  
⌫⌫⌫

⌫


  ⌫⌫⌫
          

⌫⌫ 
 ⌫⌫⌫
⌫⌫
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⌫⌫
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⌫⌫
⌫⌫

 ⌫ ⌫
⌫⌦⌫
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⌫

⌫⌦⌫⌫
  
⌫⌫



 ⌫

⌫
⌦
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⌫

⌫⌫⌫⌫⌫
 ⌫
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 ⌫⌫
 ⌫


⌫⌫
  ⌫⌦
⌫  ⌫

⌫ 
⌫

  ⌫
⌫

⌫⌦ ⌦   
  ⌦ 

⌫⌫⌫
⌦ ⌫
⌫⌫ ⌫

  ⌫
⌫⌫ ⌦⌫

⌫   
  
⌫⌫⌫


  ⌫

⌫ 
⌫⌫⌫ 
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⌫
 ⌫⌫⌫ 
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กรอบงานแหงชาตดิานองคกร สถาบนัและ
หนวยงานตางๆ
   11

⌫⌫
⌫⌫ ⌫⌦

⌫⌫
⌫
⌫⌫
⌫ ⌫   

การ

⌫
  
   ⌫
 ⌫⌫ 
⌫⌫⌫ ⌦
⌫⌦
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⌫⌫
⌫⌫⌦
⌫

การประสานงานความปลอดภัยทางชีวภาพตามพันธกรณีของ
พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะกรรมการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพแหงชาติ
⌫

⌫⌫
⌫ ⌫    ⌫⌫
  

⌫     ⌫
⌫⌫ 
⌫ 
⌫ ⌫
⌫ ⌫
⌦ ⌫ 
⌫⌫⌫

คณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
⌫

⌫⌫
⌦   ⌫
⌫ ⌫  
⌦ 
⌫⌫ ⌫
 ⌫⌫
 ⌫
 ⌫ 

  ⌫⌫⌫

 ⌫⌫
  ⌫⌫⌫ 
  

⌫ 
⌫ ⌫
⌫  ⌫⌫
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    ⌫⌫
⌫ 
⌫

   ⌫
⌫⌫⌫ 
⌫ 


⌫ ⌫ 
⌫⌫⌫

  ⌫⌫
⌫⌫⌫


 ⌫
⌫

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพตามรางพระราชบัญญัติ
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ


 ⌫⌫

 ⌦ 
  
⌫⌦  ⌫ 
⌫ ⌫ 
⌫  ⌫ 
 ⌫⌫
⌫ ⌫
⌫ ⌫ ⌫  
⌫ 
⌫ ⌫ 
 ⌫ ⌦
⌫
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⌫
⌫⌫⌫⌫

⌫ ⌫ 
  ⌫ ⌫ 
⌫

⌫
⌫

 ⌫
⌫⌫⌫⌫ 
⌫⌫

⌫⌫
⌫⌫⌫⌫

⌫⌫⌫
⌦


⌫⌫⌫



⌫⌫⌫

⌫⌫ ⌫⌫
⌫

 ⌦
⌫
 ⌫ 
  
 
⌫ ⌫
 
   

หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ และหนวยงานประสานงานกลาง
แหงชาติ

⌫⌫⌫

 ⌫⌫⌫

    ⌫

⌫
⌫⌫⌫⌫ ⌫ ⌦⌦



⌫

114

⌫  

⌫

⌫⌫⌦
⌫ 
⌫⌦


⌫⌫⌫

⌫ ⌦⌫
⌫⌫
⌫

 ⌫ 
   ⌫
 
 

  ⌫
 ⌫
⌫ ⌫ 
 

 ⌫
 
 

⌫⌫ ⌫
  ⌫


         
  ⌫
⌫⌫ ⌫
 

 ⌫⌫
⌫


 ⌫ 
⌫⌫
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 ⌫ 


     
⌫⌫  ⌫⌫

⌫⌫
⌫⌫   
⌫⌦
⌫

⌫
⌫⌫⌫⌫⌫ 
 

⌫⌫
⌫    


⌫

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพในการวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการเทคนิคดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
⌫⌫

⌫⌦ ⌫
⌫⌫
⌫⌫ 
⌫⌫⌫ ⌫⌫

⌦⌫
⌦

⌫ 
⌫⌫

⌫⌫ 
⌫⌫

⌫
⌫
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 ⌫         
    
⌫  ⌫ 
     


  

   
  ⌫ ⌫
 ⌫   ⌫⌫
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⌦ ⌫  
 ⌦ ⌫  

  
⌫  ⌫
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คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
⌫⌫

⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫

⌫ ⌫
  ⌫
⌫ ⌫⌫


⌫⌫ 
⌫
⌫⌫⌫⌫

 ⌫
⌫ ⌦
⌫ ⌫
⌫


 ⌫
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⌫⌫


 ⌫

 ⌫
 ⌫ 

 
⌫

 
  

  ⌫
⌫⌫⌫⌫ 

  ⌫ 
 ⌫
⌫ ⌫⌫   
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⌦⌫ ⌫⌫
  ⌫⌦
⌫⌫⌫⌫ 
  
⌫⌫ 
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   ⌫   
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⌫⌫
      

 ⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌫
⌫⌫ ⌫
⌫ ⌫
⌫ ⌦
⌦

12
กรอบงานแหงชาติดานการกำกับดูแล
   

ราง

การควบคมุกจิกรรมการนำเขา สงออก และนำผาน
    ⌧ 

   ⌫⌫

การนำเขา

 ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫  
   ⌫⌫

  ⌫
⌦
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 ⌫  





 
⌫

⌫⌫
 
⌫ ⌫ 

⌫
⌫ 



 ⌫

⌫⌫⌫⌫ ⌫


⌫⌫⌫


การสงออก
  ⌧ ⌫⌫




 


การนำผาน
 

⌫⌫⌫⌫ 
  

⌫
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การควบคมุกจิกรรม การดแูล ขนสง เคลือ่นยาย เก็บรักษา
บรรจุหีบหอ และจำแนกระบุ
 

 ⌫    ⌫
 ⌫⌫

    
⌫⌫

การควบคุมกิจกรรมการใชประโยชน

การใชในสภาพควบคุม
 

⌫⌫
 

 ⌫⌦ 


⌫  
⌫⌫⌫ 
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การใชในการทดลองภาคสนาม
 ⌫⌫

    


 ⌫   
   
⌫ 


 


  
  

 

       ⌫ 
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 ⌦ 
⌫

⌫
 ⌫⌫
⌫

การควบคุมกิจกรรมการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม

การปลดปลอยโดยเจตนา
 ⌫⌫

   


 ⌫   
  
⌫ 


⌫
 

⌫
 ⌫⌫


การปลดปลอยโดยไมเจตนา
 

   
⌫⌫⌫
  

⌫⌫ 
⌫⌫ ⌦
⌫  


การควบคุมกิจกรรมการจำหนาย
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 ⌫   

   
⌫ 


 ⌫⌫ ⌦ 
⌦ 


 ⌫⌫⌦⌫⌫

 

⌫
  ⌫
⌫
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13
กรอบงานแหงชาติดานแนวทางปฏิบัติ
ทางวิชาการ
  

⌫
⌫⌫⌫

 ⌫  ⌫⌫ 
⌫ 
 
⌫⌫⌫
 ⌫
 ⌦

ประ

⌫
⌫ ⌦⌦
⌫ ⌦
⌫⌫⌫⌫ 
⌦⌫
⌫⌫ ⌦⌫⌦⌫
⌫⌫ ⌫
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กลไกควบคุมดูแลงานวิจัยและทดลอง
⌫

⌫⌫
⌫ 
    ⌦⌫⌫⌫⌫
⌫⌫  
    ⌫⌫
  
⌫ ⌫
⌫      ⌦⌫⌫
⌦⌫ 
⌫⌫⌫
⌫
⌫  
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⌫⌫
⌫

⌫⌫⌫⌫ ⌦
 ⌫  ⌫⌫   ⌫
 ⌦

⌦  
⌫⌫ ⌦⌦ ⌫
⌫   ⌫

⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ 
 ⌫⌫⌫⌫      


 ⌫⌫    
     
 ⌫   ⌫   

 
 ⌫⌫
 ⌫⌫⌫⌫


 ⌫⌫    ⌦⌦
⌫    
⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   
 
 ⌫⌫⌫
 ⌫⌫⌫⌫⌫ 
⌫ ⌫   

 ⌦ ⌫  
 ⌫

⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫ 
 ⌫⌫⌫⌫⌫
 ⌫⌫
 ⌫⌫⌫
⌫ 
  ⌫
 ⌫⌫⌫⌫
⌫ ⌫⌫  

  ⌦⌫ 
⌫⌫

⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫ 
 ⌫⌫
 
⌫ 

    ⌫⌫
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วตัถปุระสงคของแนวทางปฏบิตัิ
   

⌫ ⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫ ⌫ 
⌫⌫
⌫  ⌫
 ⌫ 
⌫⌫⌫ ⌫

ขอบเขตของแนวทางปฏบิตัิ
   

⌫⌫  ⌫⌫  
⌫⌫  ⌫⌫
⌫⌫ ⌫⌫  ⌫ 
  ⌫ ⌫


⌫⌦ 
⌫  
 ⌫

เครือขายคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
⌫     

     
 

       
  ⌦  
     

 ⌫ ⌫
 ⌫⌫

⌫⌫
   
 ⌫  
⌫   ⌫ 
  ⌫
⌫    
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กรอบงานแหงชาติดานแนวทางปฏิบัติทางวิชาการตามราง
พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม

แนวทางปฏิบัติทางวิชาการ
⌫ 

 ⌫⌫ 
 ⌫
 ⌫ 
  
 
⌫ ⌫⌫ 

⌫⌫
 ⌫ 

    ⌫
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⌫ ⌫  
  ⌫


  ⌫
⌫  
⌫⌫ ⌫⌫⌦
⌫ 

 ⌫
⌫
 ⌫ ⌫

    
 ⌫   
⌫⌫

⌫
 


 ⌫⌫
⌦⌫ ⌫
  ⌦ ⌫⌫

บทบาทของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
⌫⌫ ⌫

⌫⌫
  

⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫ 
  ⌫ ⌫ 


 ⌫
⌫⌫⌫


  ⌫⌫⌫
⌫⌫
⌫

⌫  
⌫⌫  
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   ⌫  ⌫
⌫⌫⌫⌫⌫


⌫
⌫

⌦ 
⌫⌫ ⌫⌫ 


 ⌫
  ⌫
⌫⌦

  ⌫⌫
⌫⌫ ⌫⌫
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14

   
⌫   

⌫⌫ 
⌦⌫ 
   ⌫
 ⌫  
⌫ 

การมีสวนรวมของสาธารณชนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
   

รฐั

⌫
   
⌦
 ⌫
⌫⌫ ⌦
 ⌫
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การมีสวนรวมในการจัดทำกรอบงานแหงชาติวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

การมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญ
⌫

⌫⌫⌫⌦
⌫
 
⌫  ⌫      ⌫ 
 ⌫     ⌫ 
  ⌫⌫
⌫ 
   
⌦  

การมีสวนรวมของสาธารณชน
⌫

⌫  
⌫⌦ 
 ⌫


⌫ ⌫     
  
  

  ⌫⌫
⌫⌫ ⌫      
 ⌫
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   ⌫
⌫    

     ⌫⌫
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⌫    ⌫
   ⌦
      
     ⌫    
  

⌫   ⌫    
  

⌫   ⌫    
  


⌫   ⌫    
  ⌫

⌫  ⌫ ⌫    
  

  ⌫⌫
 ⌦   
⌫ ⌫
 

⌫   ⌫    
  

⌫   ⌫    
  


⌫   ⌫       
  ⌫

⌫  ⌫ ⌫    
    

การมีสวนรวมในการยกรางกฎหมายวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
⌫

 ⌫ 
 ⌦⌫⌫
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⌫  ⌫
⌫⌫ ⌫ 
 
⌫⌫⌫⌫⌫
 ⌫⌫⌫⌫
   ⌦   
 ⌫  
 
⌫   
⌫⌫⌫
  ⌫⌦    

    
⌫⌫⌫  

⌫⌫⌫⌫⌫        
⌫   ⌫   
⌫    ⌫   


⌫      
⌫    ⌫  

  
⌫    ⌦  
⌫    ⌫⌫   

 
⌫ ⌫

⌫   ⌫⌫ 
⌫      

 ⌦  
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⌫ ⌫
⌫   
⌫⌫ 
⌫⌫⌫
 

การมีสวนรวมของสาธารณชนตามรางพระราชบัญญัติวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
พ.ศ. ....

การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรับทราบขอมูลขาวสาร
⌫⌫⌫

 ⌫⌫⌫
⌫ ⌫
⌫⌫⌫⌫
⌫
 ⌫⌫⌫

⌫
⌫  


⌫⌫

⌫

⌫⌫⌫


⌫
⌫⌫
⌫

 
⌫⌫⌦

การมีสวนรวมในการดำเนินงานระดับนโยบาย
⌫ 

⌫⌫⌫ 
⌫⌦
⌫ ⌫⌫
 ⌫
⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫⌦
 ⌫ ⌫⌫  



⌫

139

  
   
⌦ ⌦
     


การมีสวนรวมในการดำเนินงานวิจัยและทดลอง

คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
⌫⌫ ⌦

⌫ ⌦⌫
 ⌦ ⌫⌫⌫
⌫⌫ ⌦
⌫ 
 ⌫⌫ ⌫
⌫⌫⌫⌫ 
⌫ 
  

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
⌫

⌫⌦ ⌫ ⌦
⌫⌫  ⌫ 
⌫⌫⌫⌫
 ⌦

การมีสวนรวมในเครือขายความปลอดภัยทางชีวภาพ
⌫

⌫⌫ ⌦
⌫ 
 ⌫⌫ 
⌫⌫⌫⌫⌫
⌫  
⌫ 
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⌫⌫⌫  
 ⌫ 
   
⌦   ⌫   

⌫  ⌫      
⌫

⌫  ⌫      
 

⌫  ⌫      


⌫  ⌫      
 

⌫  ⌫      


    
⌫⌫⌫
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⌫⌫
⌫ 

⌫
⌫⌦

⌫ ⌫⌫⌫⌫
⌫

 ⌫  ⌫
   ⌫
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ศูนยเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
(biosafety clearing-house)
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บรรณานุกรม
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รายงานกรอบงานแหงชาติ
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