ประกาศ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัย และพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
-------------------------------------------------------โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง หน่วยงานรัฐวิส าหกิจ มีแนวคิดที่ จะนาองค์ความรู้ที่ได้จ ากงานวิจัย
และพัฒนามาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดสรรงบประมาณไว้เพื่องานวิจัย และพัฒนา ทั้งนี้โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง ได้ร่วมมื อกั บ สานัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ด้วยงานวิจัย และพัฒนา ดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มีความประสงค์จ ะสนับ สนุนงานวิจัย และพัฒ นา โดยใช้ งบประมาณของโรงงานยาสู บ
กระทรวงการคลัง และดาเนินการตามระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา หรือนวัตกรรม ซึ่งกาหนดกรอบวิจัยจานวน ๕ ด้าน ดังนี้
๑ การพัฒนาเพิ่มอายุการเก็บรักษาบุหรี่และสภาพการหมดอายุบุหรี่
๒ ระบบภูมสิ ารสนเทศทีจ่ ะนาไปใช้ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกต้นยาสูบ และต้นกัญชง
๓ การสร้างมูลค่าเพิม่ ฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิต
๔ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดโรคมะเร็ง
๕ งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp
๑. แนวทางและงบประมาณสาหรับงานวิจัยและพัฒนา
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จะพิจารณาและใช้งบประมาณของโรงงานยาสูบ ดาเนินการตามระเบียบ
ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน
การวิจัยดังกรอบงานวิจัยข้างต้น โดยผลงานวิจัยและพัฒ นาต้องมี เป้าหมายของผลงานเป็นรูป ธรรม นาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง อย่างยั่งยื น (เชิงอุตสาหกรรม พาณิชย์ เศรษฐกิจ สังคม ชุม ชน นโยบาย วิชาการ หรือ อื่น ๆ)
ทั้ ง นี้ โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง จะพิ จ ารณาให้ ความส าคั ญ ต่ อ การนาไปใช้ ป ระโยชน์ ขยายผล
สร้างคุณค่าให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายระดับผลผลิต และผลลัพธ์
ที่เ กิ ดขึ้น ด้านความคุ้ม ค่า เชิง ปริม าณ คุณภาพ และต้นทุ น โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จะดาเนินการ
ด้านงบประมาณตามระเบียบของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
หรือนวัตกรรม สาหรับงานวิจัย และพัฒนาที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า ๑ ปี จะพิจารณาความสาเร็จ
ในแต่ละปีงบประมาณก่อนที่จะให้การสนับสนุนในปีต่อไป
๒. เงื่อนไขข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา
ข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาต้องมีความครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้
๒.๑ ประเด็นงานวิจัยและพัฒนาตามกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่แนบท้าย
๒.๒ ลักษณะเป็นงานวิจัยและพัฒ นา หรือ แผนงานวิจัยและพัฒนา กรณีเป็นแผนงานวิจัยและพัฒนา
ต้องประกอบด้วย
/๒.๒.๑ รายชื่องานวิจัยย่อย…

๒
๒.๒.๑ รายชื่องานวิจัยย่อ ย อาจระบุร ายละเอียดที่ ชัดเจน หรือแนวคิดดาเนินงานให้บ รรลุ
เป้าหมายสุดท้ายแผนงานวิจัยและพัฒนา
๒.๒.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย และดัชนีชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ประเมินได้จริง
๒.๒.๓ ต้อ งมี ง านวิจัย ย่อ ยอย่างน้อย ๒ งาน ที่ ส ามารถดาเนินงานวิจัยและพัฒ นาในปีแรก
ที่ของบประมาณ
๒.๓ บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาลักษณะสหวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือดาเนินการ
ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพสูงและนาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่เ สนอต้อ งมีร ายละเอียดชัดเจน ใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเหมาะสม
กับการดาเนินงานวิจัยและพัฒนา
๒.๕ ข้อ เสนองานวิจัยและพั ฒ นา หรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของข้อเสนองานวิจัยและพัฒ นานี้ ต้องไม่ อยู่
ในข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นแล้ว
กรณี การต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาเดิม ต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงาน
ใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นาทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและพัฒนา
มาดาเนินงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด หากตรวจพบว่า งานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวได้รับงบประมาณซ้าซ้อนหรือมี
การดาเนินงานวิจัยและพัฒนามาแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยและพัฒนานั้น และ
เรียกคืนเงินงบประมาณที่จ่ายแล้ว
๒.๖ กรณีงานวิจัยและพัฒนาเป็นการดาเนินงานในลักษณะงานวิจัยร่วม ซึ่งได้รับงบประมาณ ครุภัณฑ์
หรือสิ่ง ก่ อสร้างจากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับ สนุ น โดยระบุง บประมาณในแต่ล ะรายการ
ในข้อเสนองานวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น
๒.๗ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาหรือผู้อานวยการแผนงาน หัวหน้างานวิจัยย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่าน
ต้องลงนามรับรองในข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาให้ครบถ้วน
๓. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัยและพัฒนา / หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ผู้มี สิท ธิ เ สนอด าเนิน การงานวิจั ย และพั ฒ นาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลั ง ต้ องเป็ น บุค คล
คณะบุคคล หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิส าหกิจ สถาบันการศึก ษา สถาบันวิจัย และนิติบุคคลอื่น โดยมี
ลักษณะดังนี้
๓.๑ สัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
๓.๒ มีศักยภาพในการบริหารงานวิจัยและพัฒนา และ/หรือการบริหารจัดการ
๓.๓ มี ค วามรู้ ความสามารถเป็น อย่า งดี ในวิ ท ยาการด้า นใดด้า นหนึ่ ง เกี่ ยวกั บ งานวิจัย และพั ฒ นา
ในข้อเสนองานวิจัยและพั ฒนาที่ ขอรับ งบประมาณ มี ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในงานวิจัยและพัฒนาที่จะดาเนินงานวิจัยได้สาเร็จ
๓.๔ สามารถปฏิบัติงานและควบคุม งานวิจัยและพัฒนาได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณ รวมทั้ง
สามารถดาเนินงานวิจัยและพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
๓.๕ มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๓.๖ กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดงั กล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการความร่วมมือฯ

/๔. การพิจารณาข้อเสนอ...

๓
๔. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๔.๑ พิ จ ารณาข้ อ เสนองานวิ จั ย และพั ฒ นาตามแนวทางที่ วช. และ โรงงานยาสู บ ก าหนด โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
๔.๒ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบวงเงินและเงื่อนไข
การดาเนินงานวิจัยละพัฒนา ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุม งานวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้นักวิจัยทุกคน
ในโครงการ/แผนงานต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและพัฒนาใดในระบบ NRMS
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ และกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRMS ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัย ดาเนินการปรั บปรุงข้ อมูล
ในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
๔.๓ ขอสงวนสิท ธิ์ในการบูร ณาการข้อเสนองานวิจัย และพัฒ นาเป็นแผนงานวิจัยเดียวกั น ทั้ ง นี้ห าก
ข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาสามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
๔.๔ คาตัดสินของคณะกรรมการความร่วมมือฯ ถือว่าเป็นทีส่ ิ้นสุด
๕. การเขียนข้อเสนอการวิจัย
๕.๑ ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา และกรอบการวิจัยได้ที่ http://www.nrct.go.th
และ http://www.nrms.go.th หรื อ http://www.thaitobacco.or.th เพื่ อ ศึ ก ษาเงื่ อ นไขการสมั ค รขอรั บ
งบประมาณ และรายละเอียดกรอบวิจัย
๕.๒ ดาวน์โหลดแบบหนัง สือ นาส่ง แบบฟอร์ม ข้อเสนองานวิจัยและพัฒ นา และคู่มื อการลงทะเบียน
รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th
๕.๓ เขียนข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) (แบบ รยส. ๑ ช)
ส าหรับ ข้อเสนองานวิจัย และพั ฒ นาที่ เ ป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิ จัย (Research Project)
(แบบ รยส. ๑ย/๑ด) ส าหรับงานวิจัยย่อ ยและงานวิจัยและพัฒนาเดี่ยว โดยจัดทาข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา
เป็นภาษาไทย font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖
๖. การส่งข้อเสนอการวิจัย
๖.๑ ลงทะเบียนส่งข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้องานวิจัยและ
พัฒ นาที่ ต้ อ งการขอรั บ งบประมาณ กรอกข้ อมู ล ให้ ครบถ้ว นตามเงื่อ นไขที่ ก าหนด ยื นยั นการลงทะเบี ย น
ส่งข้ อเสนองานวิจัยและพัฒนาให้สมบูรณ์ และแนบไฟล์ งานวิจัย และพัฒนา/แผนงานวิจัยและงานวิจัยย่อย
ในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น หากพ้นกาหนด
จะไม่รับพิจารณา
๖.๒ หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาตามขั้นตอนในข้อ ๖.๑ สมบูรณ์แล้ว
ให้จัดพิมพ์ข้อเสนองานวิจัย และพัฒ นาตามข้อ ๕.๓ โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุก ข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์
ที่แนบ (สาหรับกรณีที่เป็นแผนงานที่ประกอบด้วยงานวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงาน ให้เย็บรวมกันเป็นชุด) และ
ส่งเอกสารดังนี้
- ใบ Checklist รายละเอียดการส่งข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา จานวน ๑ ฉบับ
- เอกสารต้นฉบับทีม่ ีการลงนามแล้วพร้อมสาเนา รวมเป็น ๑๐ ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา (MS word) จานวน ๒ ชุด
- หนังสือนาส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดของผูอ้ านวยการแผนงานหรือหัวหน้าโครงการ
/๖.๓ นาส่งเอกสาร…

๔
๖.๓ นาส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ ๖.๒ ไม่ว่าจะนาส่งทางไปรษณีย์ หรือนาส่งด้วยตนเอง เอกสารจะต้องส่ง
ถึง ณ ห้องธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้พร้อมทั้งระบุชื่อกรอบงานวิจัยและ
พัฒนาให้ชัดเจนด้านหน้าซองเอกสารด้วย
เรียน

ผู้อานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น ๒ อาคาร วช. ๔
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ชื่อกรอบการวิจัย
**ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการวิจัย ติดต่อคุณธัญญพัทธ์ ๐-๒๒๒๙-๑๒๕๒
- รายละเอียดเกี่ยวกับ การส่งข้อ เสนอการวิจัย ติดต่อ คุณปิย ะทิพย์ /คุณชนิดา ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ
๔๐๔ และ ๔๐๕
๖.๔ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของผู้ที่ไม่ได้รับ งบประมาณ โดยจะดาเนินการ
ทาลายข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
๗. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลการจัดสรรงบประมาณงานวิจั ย และพัฒ นาประจ าปีง บประมาณ ๒๕๖๐ วช. และโรงงานยาสู บ
กระทรวงการคลั ง จะประกาศผลการพิ จ ารณาให้ นั ก วิ จั ย ผู้ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น ทาง website
ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th และ http://www.thaitobacco.or.th
๘. การทาสัญญาระหว่าง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กับผูผ้ ่านการพิจารณา
๘.๑ กรณีที่เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการดาเนินงานวิจัยและ
พัฒนา จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ให้จัดส่งสาเนาเอกสารการอนุมัติหรือ
Certificate of Approval เพื่อประกอบการทาสัญญา
๘.๒ กรณีที่นักวิจัยมีการดาเนิน งานวิจัยและพัฒนาโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ เ กี่ ยวข้อ ง ให้จัดส่ง ส าเนาเอกสารการอนุมั ติห รือ Certificate of Approval เพื่อประกอบการ
ทาสัญญา
๘.๓ กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ให้จัดส่ง
สาเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทาสัญญา
๘.๔ กรณีเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรัก ษ์และการใช้ป ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้จัดส่งสาเนา
เอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทาสัญญา
/๘.๕ ให้จัดส่งเอกสาร…

๕
๘.๕ ให้จัดส่งเอกสารยืนยันการไม่ติดค้างงานวิจัยและพัฒนาของหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย
ร่วมทุกคนที่ได้รับ งบประมาณอุดหนุนการวิจัยใดในระบบ NRPM สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และ
กรณีติดค้างงานวิจัย และพั ฒนาในระบบ NRPM ของปีง บประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ให้จัดส่ง หนังสือรับรอง
ศักยภาพของนักวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณเลิศ)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

๖
กรอบงานวิจัยและพัฒนา
๑. การพัฒนาเพิ่มอายุการเก็บรักษาบุหรี่และสภาพการหมดอายุบุหรี่
กรอบการวิจัย/สภาพปัญหา :
โรงงานยาสูบ เป็นหน่วยงานที่ ผ ลิตและจ าหน่ายบุห รี่นารายได้ส่ง รัฐเป็นอันดับ ต้นๆ และ มี ส่วนแบ่ ง
การตลาดสูงที่ สุดในประเทศไทย และมี การส่ง ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ แต่ปัจจุบันมีก ารแข่ง ขันที่รุนแรง
บุหรี่จะต้องอยู่ในตลาดนานขึ้น ดังนั้นบุหรี่ที่วางจาหน่ายจึงต้องมีอายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นได้ถึง ๑ ปีหรือมากกว่า
โดยรัก ษาคุณภาพบุห รี่ได้เ ช่ นเดิม หรือ ใกล้เ คีย งตามก าหนดของโรงงานยาสูบ ซึ่ง ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ออายุบุห รี่
เช่ น มี ค วามชื้ น สูง เกิ นไป ขึ้ นรา มี ก ลิ่น เหม็ นหื น การบรรจุ ซ องที่ มี ร อยฉี ก ขาด บริ เ วณที่ เ ก็ บ และวางบุห รี่
โดนแสงแดดส่องทาให้ร้อนจัด การมีมอดยาสูบเข้าทาลาย เป็นต้น
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :
การพัฒนาเพิ่มอายุการเก็บรักษาบุหรี่ และมีฐานข้อมูลองค์ประกอบที่ควรปรับปรุงเพื่อให้บหุ รีเ่ ก็บรักษาได้
๑ ปีหรือมากกว่าโดยรักษาคุณภาพบุหรี่ได้เช่นเดิมหรือใกล้เคียงตามกาหนดของโรงงานยาสูบ
๒. ระบบภูมิสารสนเทศที่จะนาไปใช้ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกต้นยาสูบ และกัญชง
กรอบการวิจัย/สภาพปัญหา :
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มีชาวไร่ในการดูแลจานวนมาก และมีการจัดสรรโควตาการผลิตยาสูบ
ให้กับชาวไร่ที่ลงทะเบียนไว้ ในแต่ละปีชาวไร่จะเรียกร้องให้โรงงานยาสูบรับซื้อใบยาส่วนเกินจากโควตาการผลิต
จานวนมาก โรงงานยาสูบจึงต้องการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกยาสูบของเกษตรกรในสังกัด และพื้ นที่นอกเหนือ
จากพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งส่งผลต่อการรับซื้อใบยา และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเกษตรกรผูป้ ลูก
ยาสูบ ของโรงงานยาสูบ และเพื่ อ เสริมประสิท ธิภาพการส่ง เสริม การปลูก ยาสูบ เนื่องจากผลผลิตมากกว่า ที่
คาดการณ์ไว้ และโรงงานยาสูบจะมีการส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกต้นกัญชง ซึ่งจะต้องมีการควบคุม และกากับดูแล
พื้นที่เพาะปลูกเข้มงวด ไม่ให้ปลูกเกินพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และเพื่อป้องกันการนาผงกัญชงไปใช้หรือใช้พื้นที่ปลูก
พืชอื่น (กัญชา) ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :
ระบบการติดตามและควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกยาสูบและกัญชงที่แม่นยา ชัดเจน
๓. การสร้างมูลค่าเพิ่มฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิต
กรอบการวิจัย/สภาพปัญหา :
ปัจ จุบันฝุ่นผงใบยาและฝุ่นผงจากกระบวนการผลิตที่ เ กิ ดขึ้นในแต่ล ะวันมี จ านวนมาก ซึ่ง เป็นภาระ
ที่โรงงานยาสูบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกาจัดแต่ล ะปีมีมูลค่าสูง ซึ่งถือว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมก่อเกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม หากโรงงานยาสูบสามารถนาฝุ่นผงใบยาฯ ดัง กล่าวไปทาประโยชน์ได้ เช่น นาไปเป็นเชื้อเพลิง
ทางเลือก เชื้อเพลิงสาหรับผลิตไอน้า นาไปผสมผลิตเป็นวัสดุ แทนไม้จริง นอกจากนี้ยังสามารถนาไปทาปุ๋ยหรือ
เป็นส่วนผสมเพื่อไล่แมลงที่มารบกวนพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า คุ้มทุนในการดาเนินการนั้น ๆ
ต่อไป
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :
ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อการกาจัดฝุ่นผงใบยาฯ และสามารถเพิ่มมูลค่าของฝุ่นผงใบยาฯ ดังกล่าว
ได้อีกด้วย
/๔. โรคที่เกิดจาก…

๗
๔. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดโรคมะเร็ง
กรอบการวิจัย/สภาพปัญหา :
โรงงานยาสูบมี ภารกิจ ในการผลิตบุหรี่ เป็นที่ ทราบกั นดีว่าบุหรี่นามาซึ่งโรคต่างๆมากมาย ท าให้เ กิ ด
ผลกระทบกั บ ลูก ค้ าของโรงงานยาสูบ โดยตรง ผลกระทบทางด้า นร่ า งกายมี ตั้ ง แต่ ร ะดั บ น้ อย จนถึง ระดั บ
เป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง แต่ยังไม่ทราบความเกี่ยวพันแน่ชัดว่าสารใดในบุหรี่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกั บร่างกายอย่างไรในระดับ ใดบ้างมีความสัม พันธ์ เ ชื่อมโยงกั นเพียงใด และอย่างไร โรงงานยาสูบ
จะสามารถลดผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่กระทบกับรสชาติของบุหรี่ ยังคงรักษาความพึงพอใจของลูกค้าได้
นอกจากนี้โรคที่คิดว่าเกิ ดจากบุห รี่นั้น ในความเป็นจริงยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นสาเหตุร่วมด้วยหรือไม่ และมีวิธี ใด
ที่จะทาให้การสูบบุหรี่มีความปลอดภัยมากขึ้น
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :
ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบทางร่างกาย ที่เกิดจากสารต่างๆ หรือส่วนประกอบ
ในบุหรี่ทั้งหมดว่ามีผลอย่างไร มากน้อยเพียงใด รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ทาให้ผลของบุหรี่มีมากขึ้น เพื่อนามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงทราบวิธีการสูบบุหรี่ที่มีความปลอดภัย
๕. งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp
กรอบการวิจัย/สภาพปัญหา :
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการปลูก Hemp เพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า ปัจจุบัน Hemp มีการนาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมากมายหลายด้าน สามารถสร้างมูลค่า
รายได้ให้ กั บ เกษตรกรผู้ป ลู ก พร้อ มกั บ สถานการณ์อุตสาหกรรมยาสู บ มี แ นวโน้ม ที่ จ ะลดลงเกิ ด ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกพืชยาสูบจากการลดปริมาณความต้องการใช้ใบยาสูบ รายได้อาจลดลง
เกิดความเดือดร้อน กระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกของโรงงานยาสูบโดยตรง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง พิ จ ารณาว่า Hemp เป็นพืชทางเลือกหนึ่ง ที่ ส ามารถชดเชยรายได้
ให้เกษตรกรปลูกพื ชยาสูบอย่างยั่งยืนต่อ ไปในอนาคต จึง เริ่ม โครงการขออนุญ าตปลูก Hemp ซึ่ง ได้รับ ความ
เห็ น ชอบอนุ ญ าตให้ ป ลู ก เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ขยายขอบเขตประโยชน์ ข อง Hemp โรงงานยาสู บ
กระทรวงการคลัง ต้องการผลงานวิจัยและพัฒนาสร้างประโยชน์จาก Hemp ที่สามารถนาไปใช้งานได้กับการ
ดาเนินงานของโรงงานยาสูบ ได้แก่ การสกัดสาร cannabidiol (CBD) เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ การปรับสายพันธุ์
ให้ ค งทนต่ อ สภาพอากาศร้ อ นที่ ร าบและไม่ ส่ ง ผลท าให้ เ พิ่ ม ปริ ม าณสาร tetrahydrocannabinol (THC)
ถ่านแกนลาต้น Hemp เพื่อนาไปแปรสภาพเป็น activated carbon ใช้ดูดซับสารระเหยในควันบุหรี่ รวมทั้งงานวิจัย
เพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม เป็นต้น
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :
กระบวนการสกัดและสารสกั ด CBD ที่ มี คุณประโยชน์ สายพันธุ์ที่ ส ามารถปลูก ในสภาพอากาศร้อน
โดยไม่ เ พิ่ ม ปริ ม าณสาร THC activated carbon เพื่ อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมบุ ห รี่ และงานวิ จั ย ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า
และประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

