ประกาศ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัย และพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีนโยบายที่จะนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
และพัฒ นาไปใช้เพื่อการขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานอย่ างยั่งยืน ของโรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง และเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดสรรงบประมาณไว้เพื่องานวิจั ยและพัฒนา ทั้งนี้โรงงาน
ยาสู บ กระทรวงการคลั ง ได้ ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ส านัก งานคณะกรรมการวิจั ยแห่ ง ชาติ( วช.) ในการ
ดาเนินงานร่วมกันเพื่อหาผู้วิจัยเสนองานวิจัยและพัฒนาตามกรอบแนวทางพัฒนาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ด้วยงานวิจัยและพัฒนา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ มีความประสงค์จะสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
ในกรอบการวิจั ย และพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp โดยใช้ งบประมาณของโรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง และ
ดาเนินการตามระเบีย บโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. แนวทางและงบประมาณสาหรับงานวิจัยและพัฒนา
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จะพิจารณาและใช้งบประมาณของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ดาเนินการตามระเบียบของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือ
นวั ต กรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อ สนั บ สนุ น ทุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาในกรอบการวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ Hemp
โดยผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาต้ อ งมี เ ป้ า หมายของผลงานเป็ น รู ป ธรรม น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง อย่ า งยั่ ง ยื น
(เชิงอุตสาหกรรม พาณิชย์ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน นโยบาย วิชาการ หรืออื่น ๆ) รวมทั้งความเป็นไปได้ในการ
จดสิทธิบัตร ทั้งนี้ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จะพิจารณาให้ความสาคัญต่อการนาไปใช้ประโยชน์ ขยายผล
สร้างคุณค่าให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ทีม่ ีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายระดับผลผลิตและผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ด้านความคุ้มค่าเชิงปริ มาณ คุณภาพ และต้นทุน โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง จะดาเนินการด้าน
งบประมาณตามระเบียบของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือ
นวั ต กรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส าหรั บ งานวิจั ย และพั ฒ นาที่มี ระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า ๑ ปี จะพิ จารณา
ความสาเร็จในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อดาเนินการในปีต่อไป
๒. เงื่อนไขข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา
ข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาต้องมีความครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้
๒.๑ ประเด็นงานวิจัยและพัฒนาตามกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่แนบท้าย
๒.๒ ลักษณะเป็นงานวิจัยและพัฒนา หรือ แผนงานวิจัยและพัฒนา กรณีเป็นแผนงานวิจัยและพัฒนา
ต้องประกอบด้วย
๒.๒.๑ รายชื่องานวิจั ย ย่ อย อาจระบุรายละเอียดที่ชัด เจน หรือแนวคิดดาเนินงานให้ บ รรลุ
เป้าหมายสุดท้ายแผนงานวิจัยและพัฒนา
//๒.๒.๒ รายละเอียด..…

๒
๒.๒.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย และดัชนีชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ประเมินได้จริง
๒.๒.๓ ต้องมีงานวิจั ย ย่ อยอย่ างน้ อ ย ๒ งาน ที่ส ามารถดาเนิน งานวิ จัย และพัฒ นาในปี แ รก
ที่ของบประมาณ
๒.๓ บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาลักษณะสหวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือดาเนินการ
ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพสูงและนาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่เสนอต้องมีรายละเอียดชัดเจน ใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเหมาะสม
กับการดาเนินงานวิจัยและพัฒนา
๒.๕ ข้อเสนองานวิจั ย และพัฒ นา หรือส่ ว นหนึ่งส่ ว นใดของข้อเสนองานวิจั ยและพัฒ นานี้ ต้องไม่อยู่
ในข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นแล้ว
กรณี การต่อยอดจากงานวิจัย และพัฒนาเดิม ต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิม และ
งานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นาทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและ
พัฒนามาดาเนินงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด หากตรวจพบว่า งานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวได้รับงบประมาณซ้าซ้อน
หรือมีการดาเนินงานวิจัยและพัฒนามาแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยและพัฒนานั้น
และเรียกคืนเงินงบประมาณที่จ่ายแล้ว
๒.๖ กรณีงานวิจัยและพัฒนาเป็นการดาเนินงานในลักษณะงานวิจัยร่วม ซึ่งได้รับงบประมาณ ครุภัณฑ์
หรื อสิ่ งก่อสร้ างจากหน่ ว ยงานอื่น ให้ แสดงรายละเอียดการสนับสนุ น โดยระบุงบประมาณในแต่ล ะรายการ
ในข้อเสนองานวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น
๒.๗ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาหรือผู้อานวยการแผนงาน หัวหน้างานวิจัยย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่าน
ต้องลงนามรับรองในข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาให้ครบถ้วน
๓. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัยและพัฒนา/หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอด าเนิ น การงานวิ จั ย และพั ฒ นาของโรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง ต้ อ งเป็ น บุ ค คล
คณะบุคคล หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และนิติบุคคลอื่น โดยมี
ลักษณะดังนี้
๓.๑ สัญชาติไทย มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทางานมั่นคง
๓.๒ มีศักยภาพในการบริหารงานวิจัยและพัฒนา และ/หรือการบริหารจัดการ
๓.๓ มี ค วามรู้ ความสามารถเป็ น อย่ า งดี ใ นวิ ท ยาการด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย แล ะพั ฒ นา
ในข้อเสนองานวิจั ย และพัฒ นาที่ขอรั บ งบประมาณ มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์
ในงานวิจัยและพัฒนาที่จะดาเนินงานวิจัยได้สาเร็จ
๓.๔ สามารถปฏิบัติงานและควบคุม งานวิจัยและพัฒนาได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณ รวมทั้ง
สามารถดาเนินงานวิจัยและพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
๓.๕ มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๓.๖ กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการความร่วมมือฯ
๔. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๔.๑ พิจารณาข้อเสนองานวิจั ย และพัฒ นาตามแนวทางที่ วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลั ง
กาหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

//๔.๒ ขอสงวนสิทธิ…์

๓
๔.๒ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบวงเงินและเงื่อนไข
การดาเนินงานวิจัยละพัฒนา ความสามารถในการปฏิบัติงานและควบคุม งานวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ นักวิจัยทุกคน
ในโครงการ/แผนงานต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและพัฒนาใดในระบบ NRMS
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ และกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRMS ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนิน การปรั บปรุง ข้ อ มูล
ในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน
๔.๓ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบู ร ณาการข้อเสนองานวิจัย และพัฒ นาเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้ห าก
ข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาสามารถบูรณาการทางวิชาการร่วมกันได้
๔.๔ คาตัดสินของคณะกรรมการความร่วมมือฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
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 ดาวน์โหลดแบบหนั งสื อน าส่ง แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา และคู่มือการลงทะเบียน
รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th
๕.๓ เขียนข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาในแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) (แบบ รยส. ๑ ช)
ส าหรั บ ข้อเสนองานวิจั ย และพัฒ นาที่เป็ น แผนงานวิจั ย และแบบเสนอโครงการวิจั ย (Research Project)
(แบบ รยส. ๑ย/๑ด) สาหรับ งานวิจัยย่อยและงานวิจัยและพัฒนาเดี่ยว โดยจัดทาข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา
เป็นภาษาไทย font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนาด ๑๖
๖. การส่งข้อเสนอการวิจัย
๖.๑ ลงทะเบียนส่งข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้องานวิจัยและพัฒนา
ที่ต้องการขอรับ งบประมาณ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอ
งานวิจัยและพัฒนาให้สมบูรณ์ และแนบไฟล์งานวิจัยและพัฒนา/แผนงานวิจัยและงานวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF
โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ ๑๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น หากพ้นกาหนดจะไม่รับพิจารณา
๖.๒ หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาตามขั้นตอนในข้อ ๖.๑ สมบูรณ์แล้วให้จัดพิมพ์
ข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาตามข้อ ๕.๓ โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ (สาหรับ
กรณีที่เป็นแผนงานที่ประกอบด้วยงานวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงาน ให้เย็บรวมกันเป็นชุด) และส่งเอกสารดังนี้
- ใบ Checklist รายละเอียดการส่งข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา จานวน ๑ ฉบับ
- เอกสารต้นฉบับที่มีการลงนามแล้วพร้อมสาเนา รวมเป็น ๑๐ ชุด
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา (MS word) จานวน ๒ ชุด
- หนังสือนาส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้อานวยการแผนงานหรือหัวหน้าโครงการ
๖.๓ นาส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ ๖.๒ ไม่ว่าจะนาส่งทางไปรษณีย์ หรื อนาส่งด้วยตนเอง เอกสารจะต้อง
ส่งถึง ณ ห้องธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้พร้อมทั้งระบุชื่อกรอบงานวิจัยและพัฒนา
ให้ชัดเจนด้านหน้าซองเอกสารด้วย
//เรียน………

๔
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
- รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งข้อเสนอการวิจัย ติดต่อ คุณภรรทรทร ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๕
๖.๔ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืนข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของผู้ที่ไม่ได้รับ งบประมาณ โดยจะดาเนินการ
ทาลายข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
๗. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลการสนับสนุนทุนงานวิจัยและพัฒนาประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ วช. และโรงงานยาสูบ
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 กับผู้วิจัยที่ผ่านการพิจารณาของโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง ขั้นสุดท้าย
๘.๑ กรณี งานวิจัยและพัฒนาที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการดาเนิน งานวิจัย และ
พัฒนา จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ให้จัดส่งสาเนาเอกสารการอนุมัติหรือ
Certificate of Approval เพื่อประกอบการทาสัญญา
๘.๒ กรณี นักวิจัยมีการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ จั ด ส่ ง ส าเนาเอกสารการอนุ มั ติ ห รื อ Certificate of Approval เพื่ อ ประกอบการ
ทาสัญญา
๘.๓ กรณี เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทาการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ให้จัดส่ง
สาเนาเอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทาสัญญา
๘.๔ กรณี งานวิจั ย และพัฒ นาที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้า ถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้จัดส่งสาเนา
เอกสารการอนุมัติเพื่อประกอบการทาสัญญา
๘.๕ ผู้เสนองานวิจัยและพัฒนาต้องจัดส่งเอกสารยืนยันการไม่ติดค้างงานวิจัย และพัฒนาของหัว หน้า
งานวิ จั ย และพั ฒ นา และนั ก วิ จั ย ร่ ว มทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณอุ ด หนุ น การวิ จั ย ใดในระบบ NRPM ส าหรั บ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ และกรณีติดค้างงานวิจัยและพัฒนาในระบบ NRPM ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๐ ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภาพของนักวิจัย
//๘.๖ กรณี ข้อเสนอ…

๖
กรอบงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp
กรอบการวิจัย/สภาพปัญหา :
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการปลูก Hemp โดยมีแผนและนโยบายเพื่อ
พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สร้างมูล ค่า ปัจจุบันพบว่า Hemp มีการนาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
มากมายหลายด้าน สามารถสร้างมูลค่ารายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก องค์กรที่ดาเนินการ เพิ่มผลิตภัณฑ์ และรายได้
มวลรวมสู่ ป ระเทศ พร้ อ มกั บ สถานการณ์ อุ ต สาหกรรมยาสู บ มี แนวโน้ ม ที่ จ ะลดลง อาจเกิ ด ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกพืช ยาสูบจากการลดปริมาณความต้องการใช้ใบยาสูบ รายได้อาจลดลง
เกิดความเดือดร้อน กระทบกับเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกของโรงงานยาสูบโดยตรง นอกจากนี้เพื่อ
สร้างงานวิจัยให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่ และงานวิจัยที่สามารถต่อ
ยอดขยายผลจากการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง พิจารณาว่า Hemp เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ง เพื่อเป็นพืช
ทางเลือกที่สามารถชดเชยรายได้ให้เกษตรกรปลูกพืชยาสูบอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม
และมีผ ลงานวิจั ยเพื่อเป็ น จุดเริ่มต้น ต่อยอดเชิงธุรกิจ และพาณิช ย์ หรือต่อยอดผลงานวิจัย Hemp ที่ประสบ
ความสาเร็จแล้ว สร้างประโยชน์ Hemp ต่อโรงงานยาสูบ และประเทศไทย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลั ง
จึงกาหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp เพื่อประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- ๒๕๖๑ โดยผลงานวิจัยจะต้องสร้างประโยชน์จาก Hemp ที่สามารถนาไปใช้งานสร้างมูลค่ากับการดาเนินงาน
ของโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน ได้แก่ การสกัดสาร cannabidiol (CBD) เกรดสูง
เพื่อจาหน่ายหรือนาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การปรับ สายพันธุ์ Hemp ที่คงทนต่อสภาพภูมิอากาศ
ร้อน และพื้นที่ราบโดยไม่ส่งผลทาให้เพิ่มปริมาณสาร tetrahydrocannabinol (THC) เกินกาหนดควบคุม การนา
ส่วนเหลือใช้ประโยชน์ของ Hemp แปรสภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า สร้างรายได้ รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนา
สู่อุตสาหกรรม และสามารถจดสิทธิบัตรใหม่ เป็นต้น
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :
ผลงานวิจั ย และพัฒ นาเกี่ย วกับ Hemp ที่ส ามารถต่อยอดขยายผลไปใช้ประโยชน์ เชิง อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ พัฒนากระบวนการสกัด และผลิต สารสกัด CBD ที่มีคุณประโยชน์เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าจาหน่ายเพื่อ
อุตสาหกรรมต่อเนื่ อง สายพันธุ์ที่สามารถปลู กในสภาพอากาศร้อน และพื้นราบโดยไม่เพิ่มปริมาณสาร THC
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบุหรี่ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง งานวิจัยที่ได้ผลงานสร้างคุณค่า และ
ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

