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ค ำน ำ 

จำกกำรแข่งขนัในตลำดโลกท่ีรุนแรงมำกข้ึน ส่งผลใหเ้ทคโนโลย ีและผลิตภณัฑมี์กำรปรับเปล่ียน
อยำ่งรวดเร็ว    หำกผูป้ระกอบกิจกำรไม่มีเทคโนโลยเีป็นของตวัเอง หรือยงัคงพฒันำผลิตภณัฑห์รือเทคโนโลยดีว้ย
ตนเองตำมแนวทำงเดิมจะท ำใหไ้ม่สำมำรถรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวได ้ รัฐบำลญ่ีปุ่นไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหำ
และอุปสรรคดงักล่ำว จึงไดจ้ดัท ำนโยบำย Industry - Academia - Government Collaboration ข้ึน นโยบำยดงักล่ำว
จะเป็นกำรน ำองคค์วำมรู้ท่ีมีศกัยภำพสูงจำกภำคกำรศึกษำ มำวจิยัและพฒันำต่อยอดร่วมกบัภำคเอกชน ท ำใหก้ำร
พฒันำเทคโนโลยหีรือผลิตภณัฑ ์ เป็นไปดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ   

นอกจำกนั้น นโยบำย Industry - Academia - Government Collaboration ไดเ้พิ่มเติมหนำ้ท่ีของ
ภำคกำรศึกษำใหมี้มำกกวำ่กำรใหค้วำมรู้และกำรวจิยั โดยอำศยักำรน ำองคค์วำมรู้และนวตักรรมใหม่จำกภำค
กำรศึกษำมำวจิยัต่อยอดร่วมกบัภำคเอกชนท่ีมีควำมพร้อมในดำ้นเงินลงทุนและวตัถุดิบ หรือใหมี้กำรวจิยัท่ีตรงกบั
ควำมตอ้งกำรของภำคเอกชนในกำรพฒันำผลิตภณัฑเ์ชิงพำณิชยม์ำกข้ึน รวมถึงไดมี้กำรสร้ำงช่องทำงสนบัสนุน
และส่งเสริมใหมี้กำรจดลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัรเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำ (Intellectual Property) ของผลกำรวจิยั
คน้ควำ้ของภำคกำรศึกษำ และกำรผลิตบุคลำกรท่ีมีทกัษะสูง เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรส่งเสริมนวตักรรมทำง
เศรษฐกิจ และสังคม และน ำไปสู่กำรยกระดบักำรพฒันำระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื โดยภำครัฐจะมีบทบำทในกำร
ขบัเคล่ือนให้เกิดควำมร่วมมือดงักล่ำวข้ึน 

ส ำหรับประเทศไทยเองนั้น นอกเหนือจำกปัญหำควำมรวดเร็วในกำรพฒันำเทคโนโลยแีละ
ผลิตภณัฑด์งักล่ำวแลว้  ยงัพบวำ่ภำคกำรศึกษำและภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทยมีกำรเช่ือมโยงท่ีนอ้ยมำก  
งำนวจิยัในภำคกำรศึกษำส่วนใหญ่ ไม่สำมำรถต่อยอดในภำคอุตสำหกรรมไดเ้ท่ำท่ีควร นอกจำกนั้นภำคกำรศึกษำ
ของรัฐมีกำรลงทุนในเคร่ืองมืออุปกรณ์ส ำหรับวิจยัสูง แต่มีอตัรำกำรใชง้ำนต ่ำ  ซ่ึงหำกสำมำรถใหภ้ำคเอกชน
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดยอ่มเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรวจิยัร่วมกบัภำคกำรศึกษำ จะท ำให้
สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกกำรลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรดงักล่ำวไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี และภำคเอกชนไม่มีควำม
จ ำเป็นตอ้งลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรดงักล่ำว เป็นกำรลดตน้ทุน และยงัเป็นกำรเสริมสร้ำงควำม
แขง็แกร่งใหก้บัภำคอุตสำหกรรมของไทยอีกดว้ย  นอกจำกนั้น จำกควำมร่วมมือดงักล่ำว จะท ำใหภ้ำคกำรศึกษำ
รับทรำบถึงควำมตอ้งกำรของภำคเอกชน ท ำใหส้ำมำรถผลิตบุคลำกรไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรของภำคเอกชนดว้ย    

รำยงำนฉบบัน้ี ไดส้รุปถึงแนวคิดและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย Industry - Academia 
- Government Collaboration  ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงส ำนกังำนท่ีปรึกษำดำ้นอุตสำหกรรมประจ ำกรุงโตเกียว หวงัวำ่
อำจจะเป็นประโยชน์ในกำรใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบส ำหรับกำรจดัท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรของประเทศไทยต่อไป 

 
ส ำนกังำนท่ีปรึกษำดำ้นอุตสำหกรรม ประจ ำกรุงโตเกียว 
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บทที่ 1 
นโยบำย Industry - Academia - Government Collaboration คอือะไร 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล  

ปัจจุบนัสังคมโลกเขำ้สู่ยคุโลกำภิวฒัน์ (Globalization) ควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยสีำระ
สนเทศ เป็นเหตุผลส ำคญัท่ีท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพื่อใหส้ำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรท่ีเปล่ียนแปลงทั้งทำง
เศรษฐกิจและสังคมของโลก ท ำใหต้อ้งมีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพควบคู่กนัไป นอกจำกนั้นจำกกำร
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วดงักล่ำว ยงัส่งผลใหเ้ทคโนโลย ี และผลิตภณัฑต่์ำงๆ ก็มีกำรพฒันำไปอยำ่งรวดเร็ว และเป็น
สำเหตุใหเ้ทคโนโลยแีละผลิตภณัฑ ์ลำ้สมยัไปอยำ่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั   ท่ีผำ่นมำรูปแบบกำรพฒันำผลิตภณัฑข์อง
ภำคเอกชน จะเป็นกำรด ำเนินกำรตั้งแต่กำรวจิยัขั้นพื้นฐำนจนถึงกำรพฒันำระบบหรือผลิตภณัฑ์ทั้งหมดดว้ยตวัเอง  
แต่หำกภำคเอกชนเนน้เนน้กำรพฒันำและกำรลดขั้นตอนในกำรวจิยัผลิตภณัฑ์เบ้ืองตน้โดยอำศยัเทคโนโลยใีนภำค
กำรศึกษำท่ีมีศกัยภำพ (Seeds) มำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ผำ่นรูปแบบกำรวจิยัพฒันำร่วมกบัมหำวทิยำลยั หรือศูนยว์จิยั
ของภำครัฐ รวมไปถึงดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรขององคก์ร ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของภำคเอกชน (Needs) ซ่ึง
นอกเหนือจะท ำใหก้ำรวจิยัพฒันำมีควำมรวดเร็วยิง่ข้ึนแลว้ กำรใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชร้ำคำแพงท่ีมีอยูใ่นภำค
กำรศึกษำประกอบกำรวิจยั จะเป็นกำรประหยดัค่ำใชจ่้ำยจำกกำรลงทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอีกดว้ย ซ่ึงจะส่งผลให้
กำรวจิยัและพฒันำเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

ในส่วนของภำคกำรศึกษำ ไดมี้กำรปรับเปล่ียนหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินกำรใหเ้ปิด
กวำ้งและมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน ทั้งในกำรสร้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ภำคเอกชน (Needs) กำรเพิ่มบทบำทของภำคกำรศึกษำนอกเหนือจำกกำรใหค้วำมรู้และควำมร่วมมือดำ้นกำรวจิยั
แลว้ ยงัไดเ้พิ่มเติมขอบเขตหนำ้ท่ีของภำคกำรศึกษำในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำสังคมมำกข้ึน ทั้งทำงดำ้น
เศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้งยงัเป็นส่วนส ำคญัในกำรสร้ำง “สังคมแห่งองคค์วำมรู้”  เพื่อน ำไปสร้ำงสรรคเ์ทคโนโลยี 
ดงันั้น ภำคกำรศึกษำในฐำนะของศูนยร์วมแห่งควำมรู้ ภำคกำรศึกษำจึงเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ ท่ีจะ
น ำผลกำรด ำเนินกำรวจิยัและพฒันำ ร่วมกนักบัภำคส่วนอ่ืนๆ ในกำรพฒันำและสร้ำงควำมเจริญเติบโต ทั้งใน
ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ิน ผำ่นรูปแบบควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย คือ ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ  

ประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ห็นถึงควำมส ำคญัในกำรจดักำรองคค์วำมรู้เพื่อพฒันำเทคโนโลยขีองตนเอง 
โดยกำรน ำองคค์วำมรู้ของภำคกำรศึกษำท่ีเปรียบเหมือนสมองของประเทศมำใชเ้พื่อกำรวจิยัและพฒันำสร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑเ์พื่อรองรับควำมตอ้งกำรของสังคม จึงไดเ้กิดแนวคิดในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของ Industry - Academia 
– Government Collaboration ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งภำคกำรศึกษำ ภำคเอกชน และ
ภำครัฐบำล ท ำใหส้ำมำรถน ำองคค์วำมรู้จำกภำคกำรศึกษำ (Seed) ท่ีมีอยู ่ มำประยกุตใ์หต้รงกบัควำมตอ้งกำร 
(Needs) ในกำรผลิตผลิตภณัฑ ์หรือกำรสร้ำงเทคโนโลยใีหม่ๆ ในกำรพฒันำประเทศต่อไปดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1.1 
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รูปที ่1.1  กำรจดักำรองคค์วำมรู้ 

1.2  ควำมเป็นมำ 
กำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย ระหวำ่ง Industry - Academia - Government ในประเทศญ่ีปุ่น

ไดมี้กำรด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 1975 โดยเร่ิมตน้จะเป็นลกัษณะท่ีศูนยว์จิยัของมหำวทิยำลยั หรือหน่วยงำนภำครัฐ 
รับจำ้งภำคเอกชนในกำรท ำวิจยั หรือกำรท่ีภำคเอกชนใหทุ้นส ำหรับกำรวจิยั ต่อมำไดมี้กำรจดัตั้งระบบกำร
สนบัสนุนกำรท ำวจิยัร่วมกนัระหวำ่งศูนยว์จิยัของมหำวทิยำลยัรัฐบำลกบัภำคเอกชนในปี 1984  แต่ยงัคงลกัษณะ
เป็นควำมร่วมมือในรูปแบบ 1 ต่อ 1 ท ำใหก้ำรถ่ำยทอดเทคโนโลยจีำกภำคกำรศึกษำไปยงัภำคเอกชนยงัคงอยูใ่นวง
ท่ีจ ำกดั จนกระทัง่ในปี 1988 ไดมี้กำรจดัตั้งศูนยว์จิยัร่วมของมหำวทิยำลยัรัฐบำล ซ่ึงถือเป็นกำ้วส ำคญัของกำร
น ำไปสู่กำรพฒันำท่ีเป็นรูปธรรมมำกข้ึน 

ในปี 1995 รัฐบำลญ่ีปุ่นไดเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำประเทศโดยใชว้ทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี จึงไดมี้กำรก ำหนด “กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรพฒันำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย”ี โดยมีวตัถุประสงคใ์น
กำรส่งเสริมกำรพฒันำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศญ่ีปุ่นในระยะยำว โดยในปี 1996 ไดมี้กำร
ด ำเนินโครงกำรแผนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยฉีบบัท่ี 1 (Science and Technology Basic Plan 1st stage ) 
ระยะเวลำ 5 ปี ต่อมำในปี 1998 ไดมี้กำรออกกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยจีำกภำคกำรศึกษำ
สู่ภำคเอกชน (Technology Transfer Promotion Act) และท ำกำรจดัตั้ง Transfer Licensing Organization (TLOs) 
เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกำรนโยบำย Industry - Academia - Government Collaboration  

ในส่วนของภำคกำรศึกษำ หลงัจำกท่ีมหำวทิยำลยัไดอ้อกนอกระบบในปี 2004 ประกอบกบั
ปัญหำประชำกรวยัเด็กลดลง ส่งผลใหเ้กิดกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึนระหวำ่งมหำวทิยำลยั แต่ละมหำวทิยำลยัจึงไดใ้ห้
ควำมส ำคญักบันโยบำย Industry - Academia - Government Collaboration มำกยิง่ข้ึน จนกระทัง่ปี 2006 ไดมี้กำร
เพิ่มบทบำทของมหำวทิยำลยัใหมี้ส่วนร่วมในกำรพฒันำสังคม เพิ่มเติมจำกกำรใหค้วำมรู้ และกำรท ำวจิยัอีกดว้ย ท ำ
ใหส้ำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกบัภำคเอกชนในรูปแบบใหม่ได ้ เช่น สำมำรถจดัตั้งศูนย ์ TLOs ของ
มหำวทิยำลยัเองได ้เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลใหก้ำรด ำเนินนโยบำยมีควำมคล่องตวัและมีประสิทธิภำพสูงข้ึน 

กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ 

กำรน ำผลวจิยัท่ีส ำเร็จมำสร้ำงเป็นองคค์วำมรู้

ใหม่ เพ่ือกำรพฒันำเทคโนโลย ี

 กำรสนบัสนุนกำรวจิยัพ้ืนฐำน 

 กำรใหก้ำรสนบัสนุนนกัวจิยัรุ่นใหม่  

  ฯลฯ 

 

กำรน ำองคค์วำมรู้มำใชป้ระโยชน์ 

กำรน ำองคค์วำมรู้มำประยกุตใ์ชใ้นกำร

พฒันำในดำ้นต่ำงๆ  

 กำรสนบัสนุนกำรวจิยัร่วม 

 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย   

  ฯลฯ 
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ในส่วนของภำคเอกชน เป็นโอกำสในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัภำคกำรศึกษำ หรือศูนยว์จิยัใน
กำรพฒันำ โดยสำมำรถเลือกเทคโนโลยท่ีีเป็นจุดแขง็ท่ีภำคกำรศึกษำมีอยู ่ (Seeds) ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของ
สังคม (Needs) ผำ่นควำมร่วมมือภำยใตน้โยบำย Industry - Academia - Government Collaboration  ซ่ึงแต่ละภำค
ส่วนก็จะสำมำรถรับผดิชอบในส่วนท่ีตนเองมีควำมช ำนำญเพื่อสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ 

1.3  กำรด ำเนินกำรทีผ่่ำนมำ 
กฎหมำยวำ่ดว้ย “กำรพฒันำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี” หรือ “ Science and Technology 

Basic Act ” ในปี 1995 ท่ีกล่ำวขำ้งตน้ เป็นกฎหมำยท่ีสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรนโยบำย Industry - Academia - 
Government Collaboration ซ่ึงภำยใตก้ฎหมำยดงักล่ำวไดมี้กำรจดัท ำแผน 5 ปีในกำรพฒันำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยมีำอยำ่งต่อเน่ือง  ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของแผนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยฉีบบัท่ี 4  ทั้งน้ี 
รำยละเอียดของแผนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแต่ละฉบบัมีดงัน้ี  
1.3.1  แผนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยพีืน้ฐำนฉบับที ่1 (ปี 1996 - 2000)  

“กำรสนบัสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยของหน่วยงำนสำมฝ่ำย” 
ในเดือน พฤศจิกำยน ปี 1996 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัแผนฉบบัท่ี 1 โดยตั้งเป้ำหมำยมูลค่ำกำร

ลงทุนดำ้นกำรวิจยัและพฒันำรวมท่ี 17 ลำ้นลำ้นเยน เพื่อสนบัสนุนกำรวิจยัและพฒันำเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบั
ควำมตอ้งกำรทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรจดักำรโครงสร้ำงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำใหมี้ควำมชดัเจน รวมถึง
เงินทุนสนบัสนุนกำรวจิยั และกำรเพิ่มจ ำนวนจ ำนวนนกัวจิยัระดบั Post Doctoral ใหถึ้ง 10,000 คน ฯลฯ โดยมี
นโยบำยในกำรพฒันำในดำ้นต่ำงๆ เช่น 

1. กำรจดัตั้งโครงสร้ำงระบบวจิยัและพฒันำรูปแบบใหม่  
  -  กำรสร้ำงนกัวิจยัรุ่นใหม่ และระบบวจิยัและพฒันำ 
  -  กำรจดักำรดำ้นเงินทุนกำรสนบัสนุนกำรวจิยั 
  -  กำรสนบัสนุนกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัต่ำงประเทศ 
  -  กำรส่งเสริมกำรพฒันำเทคโนโลยใีนทอ้งถ่ิน 

2. กำรด ำเนินกำรจดักำรโครงสร้ำงระบบวจิยัและพฒันำตำมเป้ำหมำย 
-  กำรตรวจสอบสภำพและปรับปรุงคุณภำพศูนยว์จิยัของมหำวทิยำลยัและของรัฐใหท้นัสมยั   

3. กำรส่งเสริมหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนใหส้อดคลอ้งกบักำรพฒันำเทคโนโลย ี 
-  กำรปรับปรุงหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนดำ้นวทิยำศำสตร์ รวมถึงกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ใน
กำรเรียนรู้ของเยำวชน โดยใหภ้ำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดหลกัสูตร 

กำรด ำเนินกำรหลกัภำยใต้แผนพฒันำฉบับที ่1  
- ปี 1998    ออกกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยจีำกภำคกำรศึกษำสู่ภำคเอกชน  
   (Act on the promotion of Technology Transfer from University to Private Business   
   Operators) โดยมีกำรจดัตั้งTLO (Technology  Licensing  Organization)   
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- ปี 1999   ออกกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดักำรลิขสิทธ์ิของทรัพยสิ์นทำงปัญญำ  
   (Act on Special Measure for Industrial Revitalization : Japanese Bayh-Dole Act))  
- ปี 2000    ออกกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเพิ่มประสิทธิภำพดำ้นเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
   (Industrial Technology Enhancement Act) 

ผลกำรด ำเนินกำรของแผนพฒันำฉบบัท่ี 1 แมว้ำ่จะอยูภ่ำยใตส้ภำวะท่ีรัฐบำลมีงบประมำณท่ีจ ำกดั 
แต่ยอดตวัเลขกำรลงทุนรวมอยูท่ี่ 17.6 ลำ้นลำ้นเยน ซ่ึงสูงกวำ่ท่ีไดต้ั้งเป้ำไว ้
 
1.3.2  แผนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยพีืน้ฐำนฉบับที ่2 (ปี 2001 - 2005) 

“กำรปฏิรูประบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย”ี 
แผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี 2 มีนโยบำยกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรพฒันำเทคโนโลยขีอง

ภำคอุตสำหกรรม และกำรปฏิรูประบบควำมร่วมมือของสำมฝ่ำยใหมี้ควำมชดัเจนมำกยิง่ข้ึน เช่น ในปี 2001 
กระทรวงศึกษำธิกำรไดมี้กำรจดัตั้งโครงกำรเพื่อสนบัสนุนกำรวจิยัและพฒันำของมหำวิทยำลยั โดยคดัเลือกบุคคล
ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในดำ้นต่ำงๆ (Coordinator)  ใหก้ำรสนบัสนุนกำรวจิยัในแต่ละสำขำท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของ
แต่ละหน่วยงำน 

แผนฉบบัท่ี 2 จะเนน้กำรพฒันำเทคโนโลยใีนระดบัสำกล ในกำรสร้ำงระบบวิจยัและพฒันำ
พื้นฐำน และกำรส่งเสริมกำรวจิยัเพื่อแกปั้ญหำดำ้นเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพฒันำประเทศญ่ีปุ่นไปสู่ระดบัสำกล 
โดยมีงบประมำน 24 ลำ้นลำ้นเยน โดยมีเป้ำหมำยหลกั 3 เร่ือง คือ  

1. กำรน ำองคค์วำมรู้ไปใชใ้นกำรสร้ำงองคค์วำมรู้สมยัใหม่ เพื่อสำมำรถน ำไปพฒันำต่อในระดบั
โลก โดยตั้งเป้ำหมำยวำ่จะมีผูรั้บรำงวลัโนเบลในสำขำต่ำงๆ 30 คน ภำยในระยะเวลำ 50 ปี และกำรเป็นศูนยร์วม
ของนกัวจิยัระดบัโลก  

2. กำรเป็นประเทศท่ีมีควำมพร้อมในกำรแข่งขนัในระดบัสำกล  
3. กำรสร้ำงประเทศท่ีมีคุณภำพชีวติท่ีดีและปลอดภยั 
ทั้งน้ี  หวัขอ้หลกัท่ีใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำในช่วงท่ี 2  มีดงัต่อไปน้ี   
1. Life Science 
2. Information System  
3. Nano Technology Material  
4. Environment  

แมก้ำรพฒันำในช่วงท่ี 2 น้ี จะไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยยอดรวมของมูลค่ำกำรวจิยัท่ี  
24 ลำ้นลำ้นเยน แต่เม่ือเปรียบเทียบผลงำนกบันโยบำยอ่ืนๆในขณะนั้น ถือเป็นตวัเลขท่ีสูงมำก (21 ลำ้นลำ้นเยน) 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ประสิทธิภำพของกำรวจิยัและพฒันำส่งผลใหง้บประมำณของรัฐ มีสัดส่วนท่ีเพิ่มมำกข้ึนจำกปี 
2001 ท่ี 38 % เป็น 46% ในปี 2005  
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กำรด ำเนินกำรหลกัภำยใต้แผนพฒันำฉบับที ่2 
- ปี 2003    กำรออกกฎหมำยทรัพยสิ์นทำงปัญญำขั้นพื้นฐำน (Intellectual Property Basic Acts) 
- ปี 2004    มหำวทิยำลยัของรัฐบำลออกนอกระบบ (Incorporation of National Universities) 

1.3.3  แผนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยพีืน้ฐำนฉบับที ่3  (ปี 2006 - 2010) 
“กำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมใหม่” 

กำรด ำเนินกำรในช่วงท่ี 3 เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองจำกเป้ำหมำย 3 ขอ้ในช่วงท่ี 2 ซ่ึงจะมีกำร
ด ำเนินกำรท่ีเป็นรูปธรรมมำกข้ึน โดยเฉพำะในดำ้นหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของภำคเอกชนท่ีมีควำมชดัเจนมำก
ยิง่ข้ึน และไดแ้ตกรำยละเอียดของเป้ำหมำย เป็น 6 หวัขอ้หลกั และ 12 หวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

1. กำรสร้ำงสังคมแห่งองคค์วำมรู้  
  (1) กำรน ำทฤษฎีท่ีคน้พบใหม่มำประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์  
  (2) กำรเป็นศูนยร์วมของแหล่งควำมรู้ของนวตักรรมใหม่ 

2. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
  (3) กำรสร้ำงแรงจูงใจกำรพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยขีองโครงกำรมำตรฐำนระดบัโลก 

3. กำรพฒันำเศรษฐกิจควบคู่กบักำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  (4) กำรจดักำรรับมือปัญหำโลกร้อน และปัญหำพลงังำน 
  (5) กำรอยูร่่วมกนัระหวำ่งสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

4. กำรสร้ำงประเทศญ่ีปุ่นให้เป็นประเทศแห่งกำรสร้ำงนวตักรรม 
  (6) กำรพฒันำสังคมท่ีมีควำมพร้อมในทุกๆดำ้น (Ubiquitous Social) 
  (7) กำรเป็นผูน้ ำในดำ้นกำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ ์(Monodukuri)  

(8) กำรใชว้ทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขนัใน
ระดบัสำกล 

5. กำรพฒันำชีวิตควำมเป็นอยูข่องประชำกรในสังคม 
  (9) กำรพฒันำระบบกำรรักษำโรค 
  (10) กำรสร้ำงสังคมท่ีมีคุณภำพชีวติท่ีดี 

6. กำรสร้ำงสังคมท่ีมีควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินชีวติ  
  (11) กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัในสังคมในกำรอยูอ่ำศยั 
  (12) ควำมปลอดภยัในกำรอยูอ่ำศยั 
  ในกำรพฒันำในช่วงท่ี 3 รัฐบำลไดก้ ำหนดมูลค่ำกำรลงทุนดำ้นกำรวจิยัและพฒันำรวม 25 ลำ้น
ลำ้นเยน และไดมี้กำรส่งเสริมและเปิดโอกำสส ำหรับกำรพฒันำและแนวคิดท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน โดยภำครัฐไดอ้อก
นโยบำยในกำรด ำเนินกำรแยกตำมหวัขอ้ต่ำงๆ ซ่ึงไดมี้กำรเพิ่มเติมหวัขอ้มำกข้ึนจำกหวัขอ้พฒันำหลกัในฉบบัท่ี 2 
อีก 4 เร่ืองเพื่อกำรส่งเสริมเป็นพิเศษ คือ    



- 9 - 
 

1. Energy  
2. กำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ ์(Monodukuri)  
3. Social Infrastructure 
4. Frontier Business 

กำรด ำเนินกำรหลกัภำยใต้แผนพฒันำฉบับที ่3 
- ปี 2006  กำรปรับหนำ้ท่ีของภำคกำรศึกษำในระดบัมหำวทิยำลยั ในกำรเพิ่มบทบำทใน   
  ดำ้นกำรส่งเสริมกำรพฒันำของสังคม (Improvement of “Basic Act on Education”) 
- ปี 2008  ออกกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรวจิยัและพฒันำ 

1.3.4  แผนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยพีืน้ฐำนช่วงที ่4  (ปี 2011 - 2015) 
“กำรส่งเสริมพฒันำนวตักรรมทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนรูปแบบรวมศูนย”์ 

จำกเหตุกำรณ์แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในปี 2011 ส่งผลใหป้ระเทศญ่ีปุ่นประสบปัญหำอยำ่งหนกั ทั้ง
ในดำ้นกำรจดักำรพลงังำน รวมถึงปัญหำสังคมผูสู้งอำยุ และปัญหำภำยนอกประเทศ ทั้งปัญหำภำวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ถดถอยพลงังำน ปัญหำดำ้นพลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำตั้งแต่ฉบบัท่ี 1 ถึง 3  
ทั้งในเร่ืองสัดส่วนของกำรวิจยัและพฒันำในภำพรวมท่ีลดลง ซ่ึงเป็นปัญหำส ำคญัท่ีตอ้งมีแผนกำรมำรองรับอยำ่ง
เร่งด่วน โดยแผนพฒันำฉบบัท่ี 4 มีนโยบำยพื้นฐำน 3 หวัขอ้ใหญ่ และเป้ำหมำย 5 ขอ้ ในกำรด ำเนินกำร 

1.3.4.1 นโยบำยพืน้ฐำน 
1) กำรพฒันำนวตักรรมวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนภำพรวม  
ภำครัฐตอ้งท ำกำรรวบรวมหวัขอ้ในกำรพฒันำใหเ้กิดควำมชดัเจน โดยน ำนวตักรรมเขำ้มำใชใ้น

กำรพฒันำเพื่อด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย  ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้ด ำเนินกำรก็จะมีกำรน ำนวตักรรมในส่วนต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำใช ้ซ่ึงต่ำงจำกแผนพฒันำฉบบัท่ี 3 ซ่ึงจะเป็นกำรด ำเนินกำรแยกตำมหวัขอ้ท่ีวำงไว ้ 

 2) กำรใหค้วำมส ำคญัในหนำ้ท่ีรับผดิชอบของหน่วยงำนดำ้นกำรสร้ำงบุคลำกร 
  ภำยใตส้ภำวะขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติ และประชำกรท่ีลดลงของประเทศญ่ีปุ่น จึงตอ้ง
อำศยักำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยเีขำ้มำใชใ้นกำรพฒันำประเทศ ซ่ึงกำรสร้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ นั้น 
มหำวทิยำลยั และหน่วยงำนวจิยัของรัฐจ ำเป็นตอ้งมีกำรสร้ำงหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบเพื่อสนบัสนุนกำร
ด ำเนินกำรในส่วนน้ีอยำ่งจริงจงั  

3) กำรพฒันำประเทศควบคู่กบักำรพฒันำสังคม 
  ในกำรออกมำตรกำรต่ำงๆในกำรด ำเนินกำรนั้น จ  ำเป็นตอ้งใหป้ระชำชนเกิดควำมเขำ้ใจ โดย
กำรใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็น และแลกเปล่ียนขอ้มูล  
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1.3.4.2 เป้ำหมำย 
  ส ำหรับเป้ำหมำยในแผนพฒันำฉบบัท่ี 4 จะเนน้ในกำรด ำเนินกำรหลกัคือ “กำรฟ้ืนฟูประเทศ ” 
“Green Innovation” และ “Life Innovation” โดยจะแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้หลกั คือ  

1. กำรฟ้ืนฟูประเทศจำกเหตุกำรณ์แผน่ดินไหว และกำรพฒันำและสร้ำงควำมเจริญเติบโตของ
ประเทศอยำ่งย ัง่ยนื 

2. กำรสร้ำงควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินชีวิต และกำรสร้ำงคุณภำพชีวติท่ีดีของประชำชน 
3. กำรเป็นประเทศท่ีมีควำมพร้อมในกำรรับมือกบัภยัธรรมชำติไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
4. กำรเป็นประเทศท่ีมีนวตักรรมเทคโนโลยเีป็นพื้นฐำนในกำรพฒันำประเทศ 
5. กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่ๆ และสำมำรถน ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีป็นวฒันธรรมของ

ประเทศ 
 
1.4  ผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 

เม่ือเปรียบเทียบจำกท่ีไดเ้ร่ิมก่อตั้งศูนยว์จิยัร่วมกบัมหำวิทยำลยัของรัฐในปี 1983 มีจ ำนวนงำนวิจยั
ร่วม 58 โครงกำร แต่ในปี 2003 มีถึง 9,255 โครงกำร และในปี 2011 มีจ ำนวนทั้งหมด 19,299 โครงกำร 
นอกจำกนั้น จ ำนวนผลงำนท่ีขอเขำ้รับกำรจดสิทธิบตัรในปี 2003 มีทั้งหมด 2,462 รำยกำร และในปี 2011 มีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 9,124 รำยกำร  

แต่อยำ่งไรก็ดี จำกเหตุกำรณ์วกิฤติกำรณ์ Lehman Shock ในปี 2008 และเหตุกำรณ์แผน่ดินไหว
คร้ังใหญ่ในปี 2011 ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนในกำรวจิยัของภำคเอกชนเป็นอยำ่งมำก ท ำใหค้่ำเฉล่ียมูลค่ำต่อ
โครงกำรมีขนำดลดลง โดยในปี 2011 ค่ำเฉล่ียต่อโครงกำรท่ีไม่เกิน 1 ลำ้นเยน มีจ ำนวนสูงถึงคร่ึงหน่ึงของโครงกำร
ทั้งหมด และโครงกำรท่ีมีมูลค่ำมำกกวำ่ 10 ลำ้นเยน มีเพียงร้อยละ3.7 เท่ำนั้น นอกจำกนั้น ร้อยละ 70 ของโครงกำร
ทั้งหมดมีสัญญำท ำกำรวจิยัต ่ำกวำ่ 1 ปี ซ่ึงคำดวำ่จะเป็นลกัษณะสัญญำปีต่อปี  ท ำใหมี้ควำมมัน่คงท่ีต ่ำ และจำกกำร
ท่ีโครงกำรขนำดเล็กมีจ ำนวนกวำ่คร่ึงหน่ึงของโครงกำรทั้งหมด ส่งผลใหก้ำรพฒันำผลิตภณัฑไ์ม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อตลำดไดม้ำกเท่ำท่ีควร จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งหำมำตำรกำรเพื่อด ำเนินกำรในส่วนน้ีอยำ่งเร่งด่วน  
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บทที่ 2 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

นโยบำย  Industry - Academia - Government Collaboration ไม่เพียงแต่ใหก้ำรสนบัสนุนดำ้น
กำรวจิยัเท่ำนั้น ยงัครอบคลุมไปถึงกำรพฒันำโครงกำรและผลิตภณัฑ ์  และกำรตลำดของภำคเอกชน โดยจะมีกำร
สนบัสนุนตั้งแต่กำรท ำกำรวิเครำะห์โครงกำร กำรส ำรวจตลำด กำรวำงแผนโครงกำร กำรวจิยัและพฒันำ และกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 2.1 ในกำรด ำเนินกำรแต่ละขั้นตอนนั้น จะมี Coordinator ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ
ในกำรจดักำรโครงกำร เพื่อใหค้  ำแนะน ำนโยบำย หรือวธีิท่ีเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.1  รูปแบบกำรด ำเนินกำรพื้นฐำนกำรสนบัสนุนโครงกำรควำมร่วมมือ  
Industry - Academia - Government Collaboration 

2.1 รูปแบบควำมร่วมมอื  
หลงัจำกท่ีมีกำรประกำศใหม้หำวทิยำลยัออกนอกระบบในปี 2004 กฎระเบียบต่ำงๆในกำร

สนบัสนุนกำรควำมร่วมมือ Industry - Academia - Government Collaboration  ก็ไดมี้ควำมยดืหยุน่มำกข้ึน ท ำให้
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของทั้งภำคเอกชน  และภำคกำรศึกษำมีควำมคล่องตวั  โดยแต่ละภำคส่วนสำมำรถก ำหนด
รูปแบบควำมช่วยเหลือและกำรด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบัจุดแขง็ของตนเองเพื่อกำรพฒันำท่ีมีประสิทธิภำพ  

ควำมร่วมมือภำยใตน้โยบำยควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย  มีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำงๆ  เช่น  
1. กำรท ำกำรวจิยัร่วม หรือกำรจำ้งวจิยัระหวำ่งภำคกำรศึกษำกบัภำคเอกชน 
2. กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพฒันำบุคลำกรในรูปแบบของ Internship หรือโครงกำรพฒันำ

ร่วมกบัภำคเอกชน 
3. สนบัสนุนกำรวจิยัร่วม และกำรเขียนบทควำมวจิยัร่วมกบัภำคเอกชน 
4. กำร Licensing เช่น กำร Licensing ผำ่น Technology Licensing Organization (TLO) 
5. กำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นเทคนิคจำกผูเ้ช่ียวชำญจำกภำคกำรศึกษำ 
6. กำรจำ้งหน่วยงำนภำคกำรศึกษำท ำกำรวเิครำะห์ทดสอบ 

กำรส ำรวจ และวำงแผนโครงกำร กำรวิจยัและพฒันำ กำรด ำเนินโครงกำร 

 

ส ำรวจ 

ตลำด 

วำงแผนโครงกำร 

ส ำรวจ 
เทคโนโลยี 

 
กำรส ำรวจ 

ควำมเป็นไปได ้
ในกำด ำเนินกำร 
ควำมร่วมมือ 

Industry - 
Academia - 
Government 

Collaboration 

กำรวจิยัและพฒันำ 
โครงกำรภำยใต ้

ควำมร่วมมือ Industry 
- Academia - 
Government 

Collaboration 

 

ผลิต

ภณัฑ ์

กำรผลิต 

ช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ 

กำรตลำด  

 

สิน

คำ้ 

Coordinator 
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2.2 บทบำทและหน้ำทีข่องแต่ละฝ่ำย 
ภำยใตก้ำรด ำเนินกำรนโยบำย Industry - Academia - Government Collaboration บทบำทหนำ้ท่ี

ในควำมร่วมมือของแต่ละฝ่ำยตอ้งมีควำมชดัเจน โดยมีหนำ้ท่ีหลกัดงัน้ี 
ภำคกำรศึกษำ 

องคก์รภำคกำรศึกษำ ประกอบดว้ย มหำวทิยำลยั ศูนยว์จิยั โรงเรียนอำชีวะ ทั้งของภำครัฐและ
เอกชน มีหนำ้ท่ีในกำรสนบัสนุนในกำรใหค้วำมรู้ กำรพฒันำและวจิยั และกำรสนบัสนุนในกำรพฒันำเทคโนโลยี
นวตักรรมใหม่ รวมไปถึงกำรสร้ำงบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพเพื่อเป็นส่วนส ำคญัในกำรพฒันำ เศรษฐกิจและสังคม
ประเทศ  
ภำคเอกชน  

องคก์รภำคเอกชน (Private Sector) มีหนำ้ท่ีในพฒันำเทคโนโลย ี โดยกำรน ำองคค์วำมรู้จำกภำค
กำรศึกษำท่ีมีอยูไ่ปพฒันำใหเ้กิดสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ ์หรือสินคำ้ในเชิงพำณิชยใ์หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด  
ภำครัฐ  

องคก์รภำครัฐ หรือหน่วยงำนท่ีจดัตั้งโดยภำครัฐ รวมถึงศูนยว์จิยัท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุนในกำร
ด ำเนินกำรจำกภำครัฐ มีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรใหก้ำรสนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยีนวตักรรมในสำขำต่ำงๆ ดงัน้ี 

1) เงินทุนสนบัสนุนในกำรด ำเนินกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยี 
2) สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือใหเ้ป็นรูปธรรมใหเ้กิดควำมส ำเร็จ รวมถึงเป็นตวักลำงใน

กำรสนบัสนุนในกำรวิจยัและพฒันำใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 
 

 2.3 หน่วยงำนภำครัฐทีเ่กีย่วข้อง  
หน่วยงำนหลกัของภำครัฐท่ีด ำเนินกำรสนบัสนุนควำมร่วมมือนโยบำย Industry - Academia - 

Government Collaboration คือ กระทรวงเศรษฐกิจ กำรคำ้ และอุตสำหกรรม (METI) และ กระทรวงศึกษำธิกำร 
วฒันธรรมและกีฬำ (MEXT) ซ่ึงไดมี้กำรออกกฎระเบียบในกำรสนบัสนุนควำมร่วมมือในกำรสนบัสนุนกำรวิจยั
และพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมภำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรพฒันำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี เช่น 
นโยบำยสร้ำงคลสัเตอร์ของกลุ่มอุตสำหกรรมของ METI  หรือนโยบำยคลสัเตอร์องคค์วำมรู้ของ MEXT 

2.3.1 กำรด ำเนินกำรของกระทรวงเศรษฐกจิ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม (METI) 
กำรสนบัสนุนของ METI จะเนน้ในดำ้นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงเทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ และกำร

สร้ำงระบบท่ีเอ้ืออ ำนวยในกำรพฒันำ โดยในปี 2001 ไดเ้ร่ิมด ำเนินโครงกำรคลสัเตอร์อุตสำหกรรม (Industrial 
Cluster Program) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยของนวตักรรมและบริษทั Venture ในแต่ละทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรูปธรรม โดยมีกำร
สร้ำงองคก์รสนบัสนุนควำมร่วมมือระหวำ่งภำคเอกชนและหน่วยงำนทอ้งถ่ินของ METI ใน 19 พื้นท่ีทัว่ประเทศ 
และมีโครงกำรต่ำงๆ เช่น  

1. โครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือสำมฝ่ำยของทอ้งถ่ิน 
2. กำรสนบัสนุนกำรน ำเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมำใชใ้นกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยี 
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3. กำรสนบัสนุนกำรสร้ำงธุรกิจผำ่น Incubation Center 
4. กำรสร้ำงเครือข่ำยกบัTrading Company เพื่อสนบัสนุนในกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรคำ้ 
5. กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัสถำบนักำรเงินในดำ้นเงินสนบัสนุนโครงกำร 
6. กำรสร้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 
โครงกำรคลสัเตอร์อุตสำหกรรมของ METI ไดมี้กำรด ำเนินกำรระหวำ่งปี 2001- 2009 ซ่ึงผลกำร

ด ำเนินกำรภำยใตค้วำมร่ววมือสำมฝ่ำย มีผูเ้ขำ้ร่วมจำกภำคเอกชน 10,200 บริษทั และมหำวทิยำลยั 290 แห่งทัว่
ประเทศ ซ่ึงสำมำรถสร้ำงธุรกิจใหม่ไดม้ำกกวำ่ 70,000 โครงกำร แสดงใหเ้ห็นถึงโครงกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรทัว่
ประเทศญ่ีปุ่น   

2.3.2  กำรด ำเนินกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร วฒันธรรมและกฬีำ (MEXT) 
ในกำรด ำเนินกำรส่งเสริมควำมร่วมมือสำมฝ่ำยของ MEXT จะเนน้ดำ้นกำรจดักำรองคค์วำมรู้ของ

มหำวทิยำลยั และกำรน ำองคค์วำมรู้ไปใชป้ระโยชน์ในกำรสร้ำงธุรกิจหรือผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำ
ดำ้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 

ในแผนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยฉีบบัท่ี 2 ปี 2002  มีกำรเร่ิมด ำเนินโครงกำรคลสัเตอร์
องคค์วำมรู้ (Knowledge Cluster Program) เพื่อจดักำรองคค์วำมรู้ท่ีมีศกัยภำพในกำรพฒันำของมหำวทิยำลยั 
รวมถึงศูนยว์จิยัต่ำงๆ ของทอ้งถ่ิน  และไดมี้กำรด ำเนินโครงกำรหลกัดงัน้ี  

1. จดัตั้ง Knowledge Cluster Headquarter 
2. กำรจดัตั้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะทำงในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำร 
3. กำรจดัตั้งศูนยว์จิยัและพฒันำร่วมกบัมหำวทิยำลยั 
4. กำรสนบัสนุนในกำรจดสิทธิบตัรของเทคโนโลยท่ีีประสบควำมส ำเร็จ  
5. กำรจดังำนประกวดผลกำรวจิยัในดำ้นต่ำงๆ  
 
จำกควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของทั้งสองกระทรวง ในปี 2009 ไดมี้กำรออกนโยบำย

ด ำเนินกำรร่วมกนัของ METI และ MEXT ในกำรสนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยอียำ่งย ัง่ยนื และสร้ำงควำม
ร่วมมือของนโยบำยควำมร่วมมือสำมฝ่ำยใหมี้ควำมเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมำกข้ึน ไดท้  ำกำรคดัเลือกพื้นท่ีด ำเนินกำร
ของทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเพื่อด ำเนินกำรนโยบำย Industry - Academia - Government Collaboration ในระดบัทอ้งถ่ิน 
(Regional Cluster) เพื่อจดัตั้งศูนยส์นบัสนุนโครงกำรควำมร่วมมือสำมฝ่ำย 2 ประเภท คือ  
1) โครงกำรควำมร่วมมือสำมฝ่ำยระดบัทอ้งถ่ิน  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของภำคเอกชนในทอ้งถ่ิน และจดัโครงสร้ำง
กำรด ำเนินกำรในภำคเอกชน เพื่อกำรสร้ำงสรรคธุ์รกิจใหม่ โดยอำศยัเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเขำ้มำใชใ้นกำรพฒันำ 

2) โครงกำรควำมร่วมมือสำมฝ่ำยระดบันำนำชำติ 
 เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือสำมฝ่ำยในสำขำต่ำงๆ โดยกำรน ำจุดแขง็ของและ

เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเขำ้มำใชใ้นกำรพฒันำ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถดำ้นกำรวิจยัและพฒันำในกำรแข่งขนัระดบั
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นำนำชำติ รวมถึงกำรสร้ำงบุคคลำกรท่ีมีคุณภำพ และกำรพฒันำระบบท่ีมีควำมพร้อมท่ีสำมำรถรองรับกำรวิจยัและ
พฒันำ 

หน่วยงำนทอ้งถ่ินจะเป็นหลกัในกำรด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือสำมฝ่ำยและกำรจดักำรใน
ภำครวมของทอ้งถ่ินตวัเอง ผำ่นกำรสนบัสนุนทำงนโยบำยของทั้งสองกระทรวง ซ่ึงทำง MEXT จะเนน้กำรใหก้ำร
สนบัสนุนดำ้นกำรจดักำรองคค์วำมรู้ เช่น กำรสนบัสนุนกำรพฒันำระบบวจิยัและพฒันำของมหำวทิยำลยั หรือกำร
ส่งเสริมกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยท่ีีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั (Seeds) และส ำหรับ METI จะท ำกำรน ำองคค์วำมรู้
จำกภำคกำรศึกษำ น ำไปพฒันำเป็นผลิตภณัฑใ์นเชิงพำณิชยใ์หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด (Needs)  ดงั
ตวัอยำ่งในรูปท่ี 2.2  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

รูปที ่2.2  ควำมร่วมมือระหวำ่ง METI และ MEXT ของนโยบำยควำมร่วมมือสำมฝ่ำย 
 

2.4  แนวทำงกำรสนับสนุนของภำครัฐ 
หน่วยงำนจำกต่ำงๆของภำครัฐ เช่น ส ำนกัเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกลำง หน่วยงำนทอ้งถ่ินหรือ

ศูนยว์จิยัของภำครัฐ  ไม่ไดจ้  ำกดัเพียงแค่กำรสนบัสนุนดำ้นกำรวจิยัและพฒันำเท่ำนั้น ยงัรวมถึงกำรสนบัสนุนใน
ดำ้นกำรสร้ำงผลิตภณัฑใ์นเชิงพำณิชยแ์ละกำรขยำยกำรตลำดอีกดว้ย โดยจะมีผูเ้ช่ียวชำญในกำรใหค้  ำแนะน ำในกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือในดำ้นต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี  

2.4.1  เงินสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจำกโครงกำรของรัฐ 
ผูเ้ช่ียวชำญจะใหค้ ำปรึกษำผูป้ระกอบกำร SMEs ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรท่ีด ำเนินกำรโดย

หน่วยงำนของรัฐ เช่น ส ำนกัเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกลำง SMRJ หรือ NEDO เป็นตน้ โดยจะใหค้  ำแนะน ำในกำรท ำ
แผนโครงกำรเพื่อสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร ใหต้รงกบัควำมถนดัและควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำรแต่ละรำย เม่ือ
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ไดรั้บกำรคดัเลือกแลว้ก็จะสำมำรถไดรั้บเงินสนบัสนุนเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินโครงกำร โดยสัดส่วนของเงินช่วยเหลือ
ก็แตกต่ำงกนัตำมประเภทของโครงกำร และหน่วยงำนท่ีเป็นเจำ้ของโครงกำร 

2.4.2  กำรยกเว้นหรือลดค่ำธรรมเนียมในกำรขอจดสิทธิบัตร 
ส ำหรับหน่วยงำนท่ีไม่มีควำมพร้อมในดำ้นทุนทรัพย ์ สำมำรถยืน่ขอสิทธิในกำรลดหรือละเวน้

ค่ำธรรมเนียมในกำรขอจดสิทธิบตัรได ้ 

2.4.3  กำรขอลดหย่อนภำษี 
สิทธิในกำรยืน่ขอลดหยอ่นภำษีส ำหรับบริษทัท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำกำรวจิยัร่วมกบัมหำวทิยำลยั  

กำรจำ้งวจิยั  หรือเงินช่วยเหลือในกำรวจิยัแก่หน่วยงำนอ่ืน  โดยนอกเหนือจำกน ำมำหกัเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร
ค ำนวณภำษีแลว้ ยงัสำมำรถน ำมำลดหยอ่นภำษีไดด้ว้ย โดยสำมำรถน ำมำลดหยอ่นภำษีได ้ 12% ของค่ำใชจ่้ำยใน
กำรคน้ควำ้วิจยัร่วมกบัมหำวิทยำลยั หรือหน่วยงำนคน้ควำ้วจิยั 

2.4.4  สิทธิในกำรขอกู้ยมืเงินจำกสถำบันกำรเงินของรัฐ 
ส ำหรับบริษทัท่ีไดรั้บเงินทุนช่วยเหลือกำรด ำเนินโครงกำร ยงัสำมำรถไดรั้บสิทธิกำรกูย้มืเงินเงิน

ลงทุนจำกสถำบนักำรเงินท่ีเขำ้ร่วมในโครงกำรคลสัเตอร์อุตสำหกรรม หรือกำรกูย้มืเงินลงทุนดำ้นเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆจำกสถำบนักำรเงินของรัฐบำล 

2.4.5 กำรประชำสัมพนัธ์ในงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ  
กำรส่งเสริมในกำรประชำสัมพนัธ์ดำ้นกำรตลำด เช่น กำรออกบูธในงำนแสดงสินคำ้ งำนประกวด

ผลิตภณัฑ ์หรือ Business Matching เป็นตน้ 
 
2.5  บุคลำกรและหน่วยงำนเฉพำะภำยใต้นโยบำย  Industry - Academia - Government Collaboration   
2.5.1  ผู้เช่ียวชำญ (Coordinator)   

กำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือภำยใตน้โยบำย Industry - Academia - Government Collaboration  
จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งผูมี้ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรจดักำรดำ้นวจิยัและพฒันำ และกำรน ำเทคโนโลยใีหม่มำ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นตวักลำงในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือ ใหส้ำมำรถน ำองค์
ควำมรู้จำกภำคกำรศึกษำเขำ้มำใชใ้หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของภำคเอกชนในกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์โดยในปี 2001 
กระทรวงศึกษำธิกำรไดจ้ดัตั้งกลุ่มผูเ้ช่ียวชำญในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรโครงกำรพฒันำควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย 
เพื่อท ำกำรสนบัสนุนภำคกำรศึกษำ (Industry-Academia-Government collaboration coordinators) และในปี 2008 
ไดมี้กำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำควำมร่วมมือโครงกำรควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย (Coordinator Program )โดยส่ง
ผูเ้ช่ียวชำญเขำ้ไปยงัมหำวทิยำลยั เพื่อท ำกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือใหมี้ประสิทธิภำพมำก
ข้ึน โดยแบ่งประเภทผูเ้ช่ียวชำญได ้3 ประเภท คือ 
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1. ผู้เช่ียวชำญทัว่ไป  
ท ำหนำ้ท่ีสร้ำงควำมร่วมมือในกำรน ำองคค์วำมรู้ของภำคกำรศึกษำเพื่อจบัคู่ให้ตรงกบัควำม

ตอ้งกำรของภำคเอกชนให้เกิดกำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่  

2. ผู้เช่ียวชำญสนับสนุนด้ำนกำรพฒันำท้องถิ่น  
ท ำหนำ้ท่ีในกำรพฒันำทอ้งถ่ินโดยกำรน ำจุดเด่นของทอ้งถ่ินมำใช ้ และใชภ้ำคกำรศึกษำเป็นหลกั 

ในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งบริษทั SMEs และหน่วยงำนต่ำงๆในทอ้งถ่ิน 

3. ผู้เช่ียวชำญสนับสนุนโครงกำรพเิศษ 
เป็นผูเ้ช่ียวชำญท่ีมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ ตั้งแต่ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยจีนถึงกำรจดักำร

กำรด ำเนินโครงกำร ท ำหนำ้ท่ีคดัเลือกโครงกำรท่ีมีนวตักรรมเทคโนโลยท่ีีมีศกัยภำพของภำคกำรศึกษำ เพื่อท ำกำร
จบัคู่กบัภำคเอกชนใหเ้กิดกำรพฒันำสังคมในอนำคต   

หน้ำที่หลกัของ Coordinator มีดังต่อไปนี ้   
1. กำรใหค้  ำปรึกษำดำ้นเทคนิค 
2. กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรวจิยัร่วม 
3. กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรดำ้นสัญญำวำ่จำ้งในกำรวิจยั และกำรวำงแผนโครงกำร 
4. กำรจดักำรดำ้นเงินทุนสนบัสนุนกำรวจิยัจำกภำคเอกชน 
5. กำรใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยจีำกภำคกำรศึกษำสู่ภำคอกชน 
6. กำรสนบัสนุนกำรจดัตั้งบริษทั Venture 
7. กำรสนบัสนุนดำ้นกำรขอเงินทุนช่วยเหลือกำรวจิยัจำกภำครัฐ  

 
2.5.2  Technology Licensing Organization (TLO)  

TLO เป็นหน่วยงำนท่ีมีส่วนส ำคญัอยำ่งมำกในกำรด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือ โดยท ำหนำ้ท่ี
เป็นศูนยก์ลำงในกำรส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยท่ีีมีอยูจ่ำกภำคกำรศึกษำไปยงัภำคเอกชน รวมถึงดำ้นขอ้มูล
ส ำหรับควำมร่วมมือในดำ้นต่ำงๆ โดยในปี 1998   ไดมี้กำรออกกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำกภำคกำรศึกษำสู่ภำคเอกชน (Act on the promotion of Technology Transfer from University to Private 
Business Operators) โดยมีกำรจดัตั้ง TLO (Technology  Licensing  Organization)  ซ่ึงมีกำรด ำเนินกำรในรูปแบบ
ดงัรูปท่ี 2.3   ภำคเอกชนจะน ำเทคโนโลยขีองมหำวทิยำลยั ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทำงปัญญำของภำคกำรศึกษำไปพฒันำ
เป็นผลิตภณัฑ ์ โดย TLO จะเป็นผูท้  ำกำรคดัเลือกเทคโนโลยขีองภำคกำรศึกษำให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของ
ภำคเอกชน  และภำคเอกชนจะจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของ Royalty ใหแ้ก่ TLO จำกนั้น TLO จะแบ่งค่ำตอบแทน
กลบัไปยงัภำคกำรศึกษำ 
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รูปที ่2.3  รูปแบบกำรด ำเนินกำรของ TLO 
 

รูปแบบกำรด ำเนินกำรของ TLO ระหว่ำงภำคกำรศึกษำและภำคเอกชน 
รูปแบบที ่1 กำรจัดตั้ง TLO ในภำคกำรศึกษำ 
   
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำรในรูปแบบท่ี 1 เป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงระหวำ่งภำคกำรศึกษำและภำคเอกชน ท ำ
ใหภ้ำคกำรศึกษำสำมำรถจดักำรดำ้นทรัพยสิ์นทำงปัญญำได ้ แต่จะมีควำมเส่ียงสูงต่อภำคกำรศึกษำในกรณีท่ีเกิดขอ้
พิพำท 
 
รูปแบบที ่2  กำรจัดตั้ง TLO นอกภำคกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

รูปแบบท่ี2 มหำวทิยำลยัจะท ำกำรจดัตั้งศูนย ์TLO ภำยนอกมหำวทิยำลยั ซ่ึง TLO จะเป็นตวักลำง
ในกำรประสำนงำนระหวำ่ง  ศูนยท์รัพยสิ์นทำงปัญญำซ่ึงท ำหนำ้ท่ีดูแลกำรจดักำรองคค์วำมรู้และทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำของมหำวทิยำลยั กบัภำคเอกชน ซ่ึงควำมเส่ียงของมหำวทิยำลยัมีนอ้ยกวำ่รูปแบบท่ี 1  

 

ภำคกำรศึกษำ  
หน่วยงำนวจิยั 

TLO 
 ประเมินเทคโนโลย ี

 ประเมินกำรตลำด 

 

 

 

ผลกำรวิจยั 

น ำเทคโนโลยไีปใช ้

(Licensing) 

ค่ำตอบแทน 

(Royalty) 

ค่ำตอบแทน 

 

ภำคเอกชน 
 

Patent Office 

กำรขอจดสิทธิบตัร 

ภำคกำรศึกษำ 
มหำวทิยำลยั  

ภำคเอกชน 
TLO 

ภำคกำรศึกษำ ภำคเอกชน 
TLO 

ศูนย์ทรัพย์สินทำง

ปัญญำ 

จดัตั้ง 
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รูปแบบที ่3  กำรใช้บริกำรผ่ำนศูนย์ TLO  
 
 
 
 
 

รูปแบบท่ี 3 จะเป็นกำรมอบหมำยให ้ศูนย ์TLO ทัว่ไป ด ำเนินกำรประสำนงำนกบัภำคเอกชน ซ่ึง
รูปแบบน้ี ศูนย ์TLO จะมีควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินกำรมำกกวำ่  ซ่ึงในรูปแบบน้ีควำมเส่ียงของภำคกำรศึกษำจะ
ต ่ำท่ีสุด  

ภำยหลงัจำกท่ีไดมี้กำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรออกนอกระบบของมหำวทิยำลยัในปี 2004 ท ำใหเ้กิด
ควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรจดักำรเทคโนโลยมีำกข้ึน ซ่ึงมหำวทิยำลยัสำมำรถจดัตั้งศูนย ์TLO ของ
ตวัเองได ้ โดยในปัจจุบนัมหำวทิยำลยัท่ีมีกำรจดัตั้งศูนย ์TLO เป็นของตวัเองซ่ึงไดรั้บกำรรับรองจำกรัฐบำล มี
มำกกวำ่ 36 แห่ง ในภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ประเทศ และรวมถึงศูนย ์TLO ท่ีไดรั้บกำรรับรองอ่ืนๆ อีก รวมทั้งหมด 43 
แห่งทัว่ประเทศ ดงัรูปท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

รูปที ่2.4   ศูนย ์TLO ท่ีไดรั้บกำรรับรองทัว่ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคกำรศึกษำ ภำคเอกชน 
TLO 

ศูนย์ทรัพย์สินทำง

ปัญญำ 
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ในกำรประสำนงำนระหวำ่งภำคกำรศึกษำและภำคเอกชน มีกำรแบ่งหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ
ศูนยท์รัพยสิ์นทำงปัญญำและ TLO  อยำ่งชดัเจน โดยศูนยท์รัพยสิ์นทำงปัญญำ จะท ำหนำ้ท่ีในกำรจดักำรองค์
ควำมรู้ของภำคกำรศึกษำ และ  TLO  จะท ำหนำ้ท่ีในกำรน ำองคค์วำมรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ดงัรำยละเอียดใน
รูปท่ี 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.5  หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของศูนยท์รัพยสิ์นทำงปัญญำ และTLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
“กำรจดักำรองคค์วำมรู้” 

 สนบัสนุนกำรสร้ำงสรรคท์รัพยสิ์นทำงปัญญำ  

 กำรจดักำรทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

 กำรจดัท ำกฎระเบียบกำรใชท้รัพยสิ์นทำงปัญญำ 

 กำรจดัท ำกฎระเบียบพ้ืนฐำนกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือสำมฝ่ำย 

 กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรดำ้นทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

 

 

TLO 
“กำรน ำองคค์วำมรู้มำใชป้ระโยชน์” 

 กำรน ำทรัพยสิ์นทำงปัญญำมำใชใ้นกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี 

 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของภำคเอกชน 

 กำรส ำรวจองคค์วำมรู้ของภำคกำรศึกษำ 

 กำรให้ค  ำแนะน ำดำ้นเทคนิคแก่ภำคเอกชน 
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บทที่ 3 
ตัวอย่ำงโครงกำรควำมร่วมมือ 

 
3.1 กำรพฒันำโครงกำรรถมนิิบัสพลงังำนไฟฟ้ำ 

โครงกำรน้ีเป็นกำรพฒันำโครงกำรรถมินิบสัพลงัแบตเตอร่ี โดยกำรน ำแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน
(Lithium-ion) เขำ้มำใชเ้ป็นพลงังำนของรถมินิบสัเป็นควำมร่วมมือระหวำ่ง ภำครัฐ เอกชน ภำยใตโ้ครงกำร
สนบัสนุนกำรพฒันำของภำครัฐระหวำ่งปี 2005-2006 ซ่ึงถือเป็นโครงกำรแรกท่ีไดน้ ำมำทดลองกบัมินิบสั และไดมี้
กำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนกำรใชเ้กิดงำนไดจ้ริงในกำรใชเ้ป็นรถรับส่งท่ีใชใ้นทอ้งถ่ินในอนำคต ทั้งกำร
พฒันำระบบ atomized pyrolysis ในแบตเตอร่ี หรือระบบชำร์จไฟแบบด่วน ซ่ึงทำงผูผ้ลิตท่ีเก่ียวขอ้งในโครงกำรน้ีมี
แผนด ำเนินกำรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1  รูปและขอ้มูลของรถมินิบสัพลงังำนแบตเตอร่ี 
 

ปัจจยัท่ีท ำใหเ้กิดควำมส ำเร็จในโครงกำรน้ีเกิดจำกควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนซ่ึงมีควำมตั้งใจใน
กำรท่ีจะพฒันำทอ้งถ่ินในกำรแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงั โดยกำรไฟฟ้ำของ Hokuriku ซ่ึงเป็นผูน้ ำในกำร
ด ำเนินโครงกำรน้ี ไดเ้ชิญชวนผูท่ี้มีควำมสนใจในกำรพฒันำจำกภำคส่วนต่ำงๆ มำท ำวิจยัร่วมกนัจนเกิดเป็น
ผลส ำเร็จ ซ่ึงองคค์วำมรู้และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรในคร้ังน้ี นอกเหนือจำกเทคโนโลยขีอง
มหำวทิยำลยั Fukui แลว้ ยงัไดมี้กำรน ำเทคโนโลยจีำกหน่วยงำนในและนอกทอ้งถ่ิน และภำคเอกชน ดงัรูปท่ี 3.2 
เขำ้มำใชป้ระโยชน์อีกดว้ย ส่งผลใหก้ำรด ำเนินกำรในโครงกำรน้ีส ำเร็จไดใ้นระยะสั้น  
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลรถมินิบสัพลงังำนแบตเตอร่ี 

 จ ำนวนผูโ้ดยสำร 28 ท่ีนัง่ 

 ควำมเร็วสูงสุด 90 กม./ชม.  

 ระยะทำง 100 กม. 

 กำรชำร์จไฟ  

-  แบบปกติ (ชำร์จในเวลำกลำงคืน 100% ใชเ้วลำ 8 ชัว่โมง) 

-  แบบด่วน (ชำร์จในเวลำกลำงคืน 50% ใน 30 นำที 

 อตัรำกำรปล่อย CO2 เม่ือเปรียบเทียบกบัประเภทใชน้ ้ำมนัดีเซล 

เท่ำกบั 1/3 เท่ำ 

 พลงังำนท่ีใชเ้ม่ือเทียบกบัประเภทท่ีใชน้ ้ำมนัดีเซล เท่ำกบั 1/5 เท่ำ 
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รูปที ่3.2  ควำมร่วมมือโครงกำรพฒันำมินิบสัพลงังำนแบตเตอร่ีของ Hokuriku  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรไฟฟ้ำ Hokuriku 
เทคโนโลยเีคร่ืองชำร์จและกำรทดสอบ 

บริษัท ENAX 
เทคโนโลยดีำ้นแบตเตอร่ี 

บริษัท CHUKAI RO 
กำรผลิตแบตเตอร่ี 

บริษัท KEC 
เทคโนโลยเีคร่ืองชำร์จ 

 

บริษัท Mitsubishi Fuso 
กำรผลิตรสบสั 

Fukui University 
วจิยัและพฒันำแบตเตอร่ี 

บริษัท Tokyo R&D 
ดำ้นกำรออกแบบรถบสั 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม
Hokuriku 
ประสำนงำน 

ภำครัฐ 

 โครงกำรพฒันำรถมนิิบัสพลงังำนแบตเตอร่ี 
ในเทคโนโลยอีืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  

กำรวิจยัร่วม 
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3.2  กำรพฒันำกล้องถ่ำยภำพจอประสำทตำระบบดิจิตอล (Non-Mydriatic Retinal Camera) 
โครงกำรน้ีเป็นควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพฒันำกลอ้งถ่ำยภำพจอประสำทตำ

ระบบดิจิตอล ไดแ้ก่  บริษทั Kowa ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์, Gifu University 
Graduate School of Medicine, Gifu University Hospital และมูลนิธิเพื่อกำรสนบัสนุนกำรพฒันำของจงัหวดั Gifu  
ภำยใตโ้ครงกำรสนบัสนุนของรัฐบำลระหวำ่งปี 2006-2007 จนประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงผลิตภณัฑ ์และจดั
จ ำหน่ำยโดยบริษทั Kowa ในเดือนกนัยำยน ปี 2007  

ในควำมร่วมมือคร้ังน้ี ไดมี้กำรน ำเทคโนโลยขีองหน่วยงำนต่ำงๆ เขำ้มำใชใ้นกำรวิจยั เช่น 
เทคโนโลย ีNon-Mydriatic Retinal Camera ของบริษทั Kowa  เทคนิคกำรแสดงผลของจอประสำทตำ, เทคนิคดำ้น 
CAD (Computer-Aided Diagnosis) และกำรวนิิจฉยัโรคตอ้หินของ  Gifu University Hospital ในกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑส์ ำหรับถ่ำยภำพ   และนอกจำกนั้นมีบริษทั TAK ซ่ึงเป็นบริษทัดำ้น IT  ท ำกำรพฒันำโปรแกรมส ำหรับ
กำรวนิิจฉยัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดโรคตอ้กระจกจำกภำพถ่ำย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3   Non-Mydriatic Retinal Camera 
 

กำรพฒันำผลิตภณัฑเ์พื่อกำรคำ้ นั้น กำรศึกษำวจิยัทั้งระบบตั้งแต่ขั้นพื้นฐำนจนถึงขั้นประยกุตมี์
ควำมส ำคญัอยำ่งมำก  โครงกำรน้ีไดมี้กำรวจิยัขั้นพื้นฐำนเก่ียวกบัเทคโนโลย ีNon-Mydriatic Retinal Camera ตั้งแต่
ปี 2005 เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยใชค้วำมรู้และเทคโนโลยีของมหำวทิยำลยัเป็นหลกัในกำรด ำเนินกำรวิจยัพื้นฐำน 
จำกนั้น น ำผลท่ีไดจ้ำกกำรวจิยัพื้นฐำนไปพฒันำต่อยอดเป็นผลิตภณัฑโ์ดยภำคเอกชน โดยมีกำรจดักำรเร่ืองเวลำ
และก ำหนดหนำ้ท่ีรับผดิชอบอยำ่งชดัเจน รวมถึงกำรตั้งเป้ำหมำยโครงกำรและใหเ้กิดควำมเขำ้ใจร่วมกนัเพื่อกำร
ด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกนั ก็เป็นอีกหน่ึงเหตุผลหลกัท่ีขำดไม่ได ้จนท ำใหส้ำมำรถพฒันำผลิตภณัฑไ์ดส้ ำเร็จ  
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รูปที ่3.4  ควำมร่วมมือกำรพฒันำกลอ้งถ่ำยภำพจอประสำทตำระบบดิจิตอล 
 
 

 

บริษัท TAK 
Softwareวิเครำะห์ขอ้มูล 
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เทคนิคดำ้นกำรแสดงผล 

บริษัท Kowa 
เทคโนโลยกีลอ้ง 

Non-Mydriatic Retinal  

Gifu University Hospital 
เทคนิคทำงกำรแพทย ์

มูลนิธิเพื่อกำรสนบัสนุนกำร
พฒันำของจงัหวดั  Gifu  
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