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เป็นท่ีทราบกันดีว่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประสบ

ความสําเร็จด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการคิดค้น

ต่างๆ ท้ังนี้ส่วนหนึ่งมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

มีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) หรือท่ี

เรียกเป็นภาษาเยอรมัน ว่า Mittelstand จํานวนกว่า

ร้อยละ 90 ของบริษัทท้ังหมดในเยอรมนีท่ีมีความรู้

ความชํานาญเฉพาะด้าน บริษัทเหล่านี้อาจไม่เป็นท่ีรู้จัก

กันท่ัวไป แต่เป็นส่วนสําคัญในความสําเร็จของสินค้า

เยอรมัน (เช่น เครื่องจักรท่ีใช้ผลิตสินค้า หรือชิ้น

ส่วนประกอบในอุปกรณ์ต่าง ๆ) นอกเหนือจากนั้น ฝ่าย

วิจัยคิดค้นได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนเป็น

อย่างมาก ซึ่งเห็นได้จาก หลายนิคมอุตสาหกรรม ไม่ได้

มีเพียงโรงงานหรือบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นท่ีตั้งของ

สถาบันวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ในสถานท่ีเดียวกัน โดย 

ร่วมกันพัฒนาสินค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด 

ดังเห็นได้จาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ า ด เ ล อ ร์ โ ฮ ฟ  เ บ อ ร์ ลิ น  ( Science and  

Technology Park Berlin Adlershof) ซึ่งเป็นหนึ่ง

ใน 15 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ

ของโลก และมีส่วนทําให้กรุงเบอร์ลินติดอันดับหนึ่งใน

สามของเขตนวัตกรรมท่ีก้าวหน้าท่ีสุดในสหภาพยุโรป 

ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาดเลอร์

โฮฟ เบอร์ลินประกอบด้วย หน่วยงานวิจัยท่ีไม่ใช่

มหาวิทยาลัยถึง 11 แห่ง คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

Humboldt และ บริษัทต่าง ๆ มากกว่า 900 แห่ง 

ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นสําคัญของนิคมแห่งนี้  คือรัฐเบอร์ลิน 

(เบอร์ลินเป็นท้ัง เมืองหลวงและรัฐ) 

Credit: http://www.adlershof.de 
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Credit: industriekultur.berlin 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาดเลอร์โฮฟ เบอร์ลิน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 โดยพี่น้องตระกูล Wright 

บนพื้นท่ีกว่า 2,625.40 ไร่ (1,038 เอเคอร์) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบอร์ลิน ใกล้กับสนามบินบรัน

เดินบวร์ค (Brandenburg) ประมาณ 15-20 กิโลเมตร ในปี ค.ศ. 1992 วุฒิสภาเบอร์ลินได้ตัดสินใจพัฒนาพื้นท่ี

บริเวณ Adlershof  ให้เป็น Adlershof Science City เพื่อให้เป็นพื้นท่ีท่ีผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และธุรกิจ 

เป็นพื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดทํางานร่วมกันเพื่อนําวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมและตลาด ดึงดูดบริษัทใหม่ 

ๆ ท่ีมีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของเบอร์ลินตะวันออก  

เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นท่ีดังกล่าว อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาดเลอร์

โฮฟ เบอร์ลิน ได้ถูกออกแบบและวางแผนพื้นท่ีในลักษณะคลัสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และบริษัทท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาอยู่รวมกัน โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง 6 ศูนย์ 

ได้แก่ 1) ศูนย์โฟโตนิกส์และออพติกส์ (Photonics and Optics) 2) ศูนย์โฟโตวอลเทอิกและพลังงานหมุนเวียน 

(Photovoltaics and Renewable Energies) 3) ศูนย์ระบบจุลภาคและวัสดุ (Microsystems and Materials) 4) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ ( IT and Media Technology) 5) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 

(Biotechnology and Environment) 6) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ (Analytics) และรวมถึงมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยชั้นนํา รวมถึงมีบริการสําคัญเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการเทคโนโลยี  
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ใหม่ ๆ ตลอดจนเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง

ระหว่างภาครัฐ อุตสาหกรรม การศึกษา 

เอกชนและชุมชนในท้องถิ่นซึ่งให้ความสําคัญ

ยิ่งกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ

ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ 

ปัจจุบัน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาดเลอร์โฮฟ มีหน่วยงานในพื้นท่ี 5 ประเภท 

คือ 1) บริษัทเอกชน จํานวน  510 บริษัท ซึ่ง

เป็นบริษัทเข้าใหม่ 60 บริษัท มีพนักงาน

ท้ังสิ้น 6,134 คน และมีรายได้รวมท่ีไม่รวม

เงินอุดหนุน 766 ล้านยูโร 2) สถาบันวิจัยท่ี

ไม่ใช่มหาวิทยาลัย จํานวน 11 แห่ง มีจํานวน

พนักงาน 1,680 คน โดยมีงบประมาณในการ

ดําเนินงานท่ีแบ่งเป็นเงินสนับสนุนหลัก 134 

ล้านยูโร และเงินทุนสนับสนุนจากเอกชน 49 

ล้านยูโร 3) สถาบันวิจัยภายใต้ Humboldt-

Universität zu Berlin 6 ส ถ า บั น  คื อ 

สถาบันวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบัน

คณิตศาสตร์  สถาบันเคมี  สถาบันฟิสิกส์ 

สถาบันภูมิศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยา โดยมี

พนักงาน อาจารย์ และนักวิจัย ท้ังสิ้น 1,055 คน นักศึกษา 6,524 คน และมีงบประมาณในการดําเนินงานท่ี

แบ่งเป็นเงินทุนหลัก 49 ล้านยูโร และเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน 31 ล้านยูโร 4) Media City ซึ่งมีบริษัทท่ีอยู่

ภายใต้ Media City ท้ังหมด 140 บริษัท มีจํานวนพนักงาน (รวมฟรีแลนซ์) ท้ังสิ้น 1,977 คน และมีรายได้รวมท่ีไม่

รวมเงินอุดหนุน 209.1 ล้านยูโร และ 5) บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจการค้า บริการ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

ภายใน Adlershof จํานวน  363 บริษัท มีพนักงานท้ังสิ้น 5,150 คน และมีรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุน 638.5 ล้าน

ยูโร นอกจากนี้ภายในบริเวณใกล้เคียง Adlershof Science City ยังมีส่วนท่ีพักอาศัย (Living on Campus) 

ปัจจุบันมีท่ีพักอาศัยอยู่ท่ี 380 ยูนิต และมีแผนจะขยายให้ถึง 1,400 ยูนิตเพื่อรองรับนักศึกษา 2,500คน  

ท้ังนี้ไม่ใช่ว่าบริษัทใด ๆ จะสามารถมาเช่าพื้นท่ีในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adlershof แต่บริษัท Wista-

Management ซึ่งเป็นเป็นส่วนท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารพื้นท่ีและการตลาด รวมถึงหน้าท่ีจับคู่ทางการค้าของ  

Credit: http://www.adlershof.de 
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Adlershof จะเป็นผู้คัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมสอดคล้องกับ Adlershof โดยบริษัทที่มาเช่าพื้นที่ใน Adlershof จะ

สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวยความสะดวก และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทาง Adlershof มีได้ ดังนั้นจึงถือ

ว่าเป็นการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัยของ Adlershof และบริษัทด้านเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีใช้งานได้จริง 

นอกจากนี้การทํางานของ Adlershof ยังสอดคล้องกับนโยบายการสร้างเมือง และปรับภาพลักษณ์ของกรุงเบอร์ลิน 

โดยพยายามดึงดูดบริษัทใหม่ ๆ ท่ีสร้างนวัตกรรมและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ บ้านเมืองเจริญและประชากรมี

รายได้ทัดเทียมเท่าเมืองทางตะวันตก เหนือ และใต้ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อไป สิ่งอํานวยความสะดวกใน 

Adlershof มีท้ังห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิจัย พื้นท่ีให้เช่าสําหรับทําเป็น

สํานักงาน บริการการจับคู่ทางการค้าท้ังในและต่างประเทศ และท่ีสําคัญคือการให้การสนับสนุนด้านการเงิน ( soft 

loan) จากหน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเอง และ จากสหภาพยุโรปผ่านกองทุนเพื่อพัฒนาภูมิภาคยุโรป 

(European Regional Development Fund, ERDF) อีกท้ังยังมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การนํา

บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีท้ังในและต่างประเทศท่ีจะนําไปสู่การพบปะ

กับบริษัทใหญ่ ๆ และเกิดทํางานร่วมกันในอนาคต ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ Adlershof ประสบความสําเร็จ มีดังนี้ 

Credit: europa-center.de 
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การท่ีรัฐบาลท้องถิ่น และภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในการพัฒนาพื้นท่ี Adlershof 
ร่วมกัน 

 

มีกลไกในการสร้างให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา เช่น มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถมาใช้งาน
ร่วมกันได้ นอกจากทํางานร่วมกับหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย Humboldt 
แล้ว Adlershof ยังประสานงานกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทุกแห่งในกรุงเบอร์ลินและ
เมืองอื่น ๆ เช่น University Potsdam และ BTU Cottbus 

 

มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานวิจัยและบริษัทผู้ผลิตในพื้นท่ี 
เดียวกัน 

 

มีบริษัทท่ีดูแลส่วนบริหารซึ่งช่วยสนับสนุนด้านการจัดการ การเงิน การจับคู่ผู้ผลิต
กับผู้วิจัย และจับคู่ผู้ผลิตกับผู้ซื้อ 

 

1 
2 

3 
4 

Credit: europa-center.de 

ที่มา:  http://www.adlershof.de 
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มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ทแห่งเบอร์ลิน (ภาษาเยอรมัน: 

Humboldt-Universität zu Berlin) เ ป็ น

มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงเบอร์ลิน ก่อตั้งขึ้นในปี 

ค.ศ. 1810 (พ.ศ. 2353) ในชื่อ มหาวิทยาลัยแห่ง

เบอร์ลิน (Universität zu Berlin) ผู้ก่อตั้งคือนาย วิล

เฮลม์ ฟอน ฮุมโบลด์  (Wilhelm von Humboldt) 

นักปฏิรูปการศึกษาและนักปรัชญาเสรีนิยมชาวปรัสเซีย 

เป็นผู้ริเร่ิมมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ท่ีรวมการเรียนการ

สอน การวิจัย เสรีภาพทางวิชาการ และการศึกษา

อย่างครอบคลุม  ซึ่ งต่อมามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้

กลายเป็นต้นแบบท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อมหาวิทยาลัย

อื่น ๆ ท่ัวโลก โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ทแห่งเบอร์ลินได้รับการจัดอันดับ 

 

ให้เป็นหนึ่งในสิบเอ็ด “มหาวิทยาลัยท่ีมีความเป็นเลิศ” 

ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ในสองศตวรรษท่ีผ่าน

มา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สร้างนักคิดผู้มีชื่อเสียงของ

ประเทศจํานวนมาก เช่น ฟิชเทอ เชลลิง และเฮเกล 

นักปรัชญา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ มักซ์ พลังค์ นัก

ฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียง คาร์ล มาร์กซ และ ฟรีดริช เองเงิลส์ 

ผู้ก่อตั้งทฤษฎีมาร์กซิสต์ คาร์ล เลียบเนคท์ ผู้ก่อตั้ง

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออท

โท ฟอน บิสมาร์ค ผู้รวมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

และ โรเบิร์ท ชูมานน์ ผู้รวมยุโรป โดยมีผู้ได้รับรางวัล

โนเบลมากถึง 29 คน 

Credit: : https://www.hu-berlin.de  
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Credit: : german.bard.edu 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนใน 9 คณะ ได้แก่ กฎหมาย, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ I และ II, 

ชีววิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ศิลปศาสตร์, ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ และ

การแพทย์ มีศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัย 10 ศูนย์ และ คลัสเตอร์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 9 กลุ่ม ปัจจุบันมี

นักศึกษาท้ังสิ้น 34,214 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 5,384 คน มีบุคลากร 1,984 คน และอาจารย์ 419 คน 

มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ 384 ล้านยูโร โดย 104 ล้านยูโร มาจากภาคเอกชน (third-party) มหาวิทยาลัยฮุม

โบลด์ มีวิทยาเขต 3 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาเขตมิตเต (Mitte) เป็นท่ีตั้งของคณะมนุษยศาสตร์ 2) วิทยาเขตนอร์ด 

(Nord) เป็นท่ีตั้งของคณะชีววิทยาศาสตร์ และ 3) วิทยาเขตอาดเลอร์โฮฟ (Adlershof) เป็นที่ตั้งของคณะ

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาดเลอร์โฮฟเบอร์ลิน 

(Science and Technology Park of the Humboldt-University at Berlin-Adlershof) 

มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ทแห่งเบอร์ลิน วิทยาเขตอาดเลอร์โฮฟ (Humboldt University’s Adlershof Campus) นี้

ประกอบด้วย 6 สถาบันได้แก่ เคมี (Chemistry) ภูมิศาสตร์ (Geography) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer  

Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ฟิสิกส์ (Physics) และ จิตวิทยา (Psychology) นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดเออร์

วิน ชโรดิงเจอร์ (The Erwin-Schrödinger Center) เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์และบริการด้านไอทีและ

มีเดียสําหรับนักวิจัยและอาจารย์ ในวิทยาเขตนี้มีจํานวนบุคลากรรวมอาจารย์ 1,055 คน นักศึกษา 6,524 คน ได้รับ

งบประมาณ 49 ล้านยโูร และไดร้บัทุนสนบัสนนุจากเอกชน 31 ล้านยโูร 

ท่ีมา: www.hu-berlin.de  
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สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer-Gesellschaft) 

เป็นองค์กรวิจัยเชิงประยุกต์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ

ยุโรป การวิจัยมุ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของ

มนุษย์ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การสื่อสาร 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยและ

พัฒนาท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของโลก มีสถาบันย่อยและ

ศูนย์วิจัยกว่า 67 แห่ง กระจายอยู่ ท่ัวประเทศ มี

บุคลากรท้ังสิ้น 24,000 คน ได้รับงบประมาณการวิจัย

มากกว่า 2.1 พันล้านยูโร โดยมากกว่า 1.8 พันล้านยูโร 

ม าจ ากกา รรั บ ทํ า วิ จั ย  ( contract research) ซึ่ ง

มากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้ ท่ีรับงบประมาณ

สนับสนุนมาจากภาคอุตสาหกรรมและโครงการวิจัยทุน

สาธารณะ มีการร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศประเทศ

ต่าง ๆ และ บริษัทนวัตกรรมท่ัวโลก Fraunhofer แบ่ง 

 

การวิจัยและพัฒนาออกเป็น 7 กลุ่มพันธมิตร ได้แก่ 1) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information 

and Communication Technology) 2 )  ชี ว วิทยา

ศาสตร์ (Life Sciences) 3) แสงและพื้นผิวสัมผัส 

(Light & Surfaces) 4 )  ไ ม โ ค ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 

(Microelectronics) 5)  การผลิต (Production) 6 ) 

การป้องกันและความมั่นคง (Defence and Security) 

และ 7) วัสดุและส่วนประกอบ (Materials and Com-

ponents) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานการทํางาน

ร่วมกันในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรวมทรัพยากรและองค์

ความรู้หลัก ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อนําเสนอภาพแบบ

ครบวงจรสู่ตลาด โดยมีผู้บริหารของกลุ่มและคณะ

กรรมการบริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากสภาของ 

Fraunhofer-Gesellschaft มาเป็นผู้บริหารกลุ่ม 

Credit: : fraunhofer.de 
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Credit: : ipk.fraunhofer.de 

สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ หน่วยเครื่องจักรโรงงานและการ

ออกแบบเทคนิ ค  ( Fraunhofer IPK: Institute for 

Production Systems and Design Technology) 

เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ส ถ า บั น วิ จั ย ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต 

(Production) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน และได้ก่อตั้ง

มาแล้ วกว่ า  40  ปี แล้ ว  มี ค วาม เป็ น เลิ ศ ในด้ าน

วิทยาศาสตร์การผลิต ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ตลอด

กระบวนการของอุตสาหกรรม จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลิต การบํารุงรักษาสินค้า การลงทุน และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ เพื่อการออกแบบและการจัดการของ

บริษัทผู้ผลิต บทบาทของ Fraunhofer IPK คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยนําเสนอแอพพลิเคชันท่ี

เน้นการช่วยแก้ไขปัญหาท่ีพบในระบบของโรงงานอุตสาหกรรม อีกท้ัง ยังช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังอุตสาหกรรม

อื่นภายนอกโรงงาน อาทิ อุตสาหกรรมยา การขนส่ง และความปลอดภัย เป็นต้น เน้นการจดสิทธิบัตรจํานวนมาก 

และไม่เน้นการตีพิมพ์บทความวิชาการในเชิงงานวิจัยพื้นฐาน 

Fraunhofer IPK ในฐานะท่ีอยู่ภายใต้สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ จึงได้มีการปรับการทํางานอย่างใกล้ชิดกับความต้องการ

ของลูกค้า ด้วยการวางแผนการตลาดและคํานึงถึงความคุ้มค่าท่ีแท้จริง ตลอดจนทําการวิจัยและพัฒนา โดยจะไป

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในระยะยาว มองการพัฒนาไปข้างหน้าหาวิธีการใหม่ ๆ ท่ี

ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้   

Credit: : ipk.fraunhofer.de 
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Fraunhofer IPK มีพันธมิตรกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์หลายหน่วยงาน ได้แก่ การร่วมมือกับ 2 มหาวิทยาลัย

หลัก คือ Institute for Machine Tools and Factory Management IWF และ Production Technology 

Center (PTZ) โดยท้ังสองมหาวิทยาลัยนี้ เป็นพันธมิตรท่ีดีของ Fraunhofer IPK มาตั้งแต่ก่อตั้ง โดยเป็นแหล่ง

พัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐาน (basic research) เนื่องจากมีความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยี ท้ังนี้ผลของการ

วิจัยในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อนํามาเป็นต้นแบบต่อไป นอกจากนี้ Fraunhofer IPK ยังมีความ

ร่วมมือกับ 2 สถาบันชั้นนํา ได้แก่  Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) และ  

Charité – Universitätsmedizin Berlin เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน นําไปสู่ผลบวก

ทางด้านเศรษฐกิจและด้านความปลอดภัย 

สถาบัน Fraunhofer IPK มีการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับบริษัท Pickert & Partner ซึ่งเป็นบริษัทผลิตซอฟท์แวร์ 

โดยร่วมกันสร้างโปรแกรมเพื่อเป็นศูนย์รวมการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม 4.0 หรือ จะเรียกว่าเป็น “Industry 

Cockpit” ก็ว่าได้ โปรแกรมดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายการผลิต ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายบัญชีเข้าด้วยกัน 

และทําให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้น ในปัจจุบันนี้ ระบบดังกล่าว จะเป็นระบบท่ีคอยควบคุมดูแลเท่านั้น แต่ในอนาคต

ระบบนี้จะมีหน้าท่ีในการส่ังงานด้วย  

Fraunhofer ยังมีสาขาท่ีประเทศไทย กรุงเทพ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยท่ีผ่านมา ทางสถาบันได้ร่วมมือกับ

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทําโครงการท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์จํานวนหลาย

โครงการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา

ผังเมืองด้วยระบบข้อมูลสามมิติแบบเสมือนจริง เป็นต้น 

ท่ีมา: ipk.fraunhofer.de 

Credit: : ipk.fraunhofer.de 
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ศูนย์ความสามารถดาร์มสตัดท์ (Darmstadt Competence Centre) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ดาร์มสตัดท์ 

(Darmstadt University of Technology หรือTechnische Universität Darmstadt) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity, CYSEC), อินเทอร์เน็ตและดิจิทัล (Internet and 

Digitization) สสารและวิทยาศาสตร์รังสี (Matter and Radiation Science) อุณหพลศาสตร์-กลศาสตร์ของไหล

และการเชื่อมต่อ (Thermo-Fluids & Interfaces) ระบบพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy Systems) และ

นวัตกรรมจากวัสดุ (From Material to Product Innovation) โดยศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นหนึ่งในสิบศูนย์

ปฏิบัติการท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย SMEs 4.0 (Mittelstand 4.0) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ

ได้รับทุนสนับสนุน (Funding Initiative) จากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของรัฐบาลกลางของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมน ี

Mittelstand 4.0 คือ ความริเริ่ม ( initiative) ด้านการผลิตและกระบวนการทํางานทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้กลายเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และผลักดันการริเริ่มใช้

แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ในหมู่ SMEs โดยขับเคลื่อนผ่าน ศูนย์Mittelstand 4.0 Competence 

Centre ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมไปถึง

การจัดหาข้อมูล การฝึกอบรม การให้มุมมองและทดสอบวิธีการใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการในทางปฏิบัติในภูมิภาค

ต่าง ๆ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

Credit: www.ptw.tu-darmstadt.de 
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ศูนย์ความสามารถดาร์มสตัดท์ เป็นศูนย์ติดต่อกลางสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยตั้งอยู่ในรัฐ 

Hesse และ Rhine-Main-Neckar มุ่งเน้นการสร้างเสริมให้ 

SMEs มีความสามารถรองรับการทํางานท่ีใช้ศักยภาพอย่าง

เต็มท่ีในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (digitalization) มาใช้ ด้วย

การใช้ เทค โน โลยีดิ จิ ทั ล ท้ั ง ในกระบวนการผลิ ตและ

กระบวนการทํางาน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

และเปิดโอกาสสู่ตลาดใหม่ให้แก่ SMEs และผู้ผลิตงานฝีมือ 

โดยให้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสําหรับการให้ความรู้ตั้งแต่

เริ่มต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ฝึกปฏิบัติสารสนเทศและการ

สื่อสาร ( IT security),  การทํางานยุค 4.0 (Work 4.0 ) , 

รูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Models), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) และ 

กระบวนการเพิ่มมูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Value-Added Processes) 

ศนูยค์วามสามารถดาร์มสตัดท์ ยังเป็นศนูย์อบรมภาคปฏบิัติให้กับบุคลากรจากภาคอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ท่ัวท้ังสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมน ีมกีารจดัอบรมเชิงปฏิบตักิารจํานวน 15 หลกัสูตร โดยการสอนทฤษฎจีะใชเ้วลาไมม่าก แตจ่ะเน้น

ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมได้ฝกึงานกับสถานการณจ์ริง เครื่องมอืจริง มกีารพฒันาระบบซอฟตแ์วรเ์พ่ือตดิตามการทํางานใน 
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โรงงานอุตสาหกรรมตามจุดต่าง ๆ มีการจัดเกบ็ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และนํามาวเิคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีถูก

จุด มีคู่มือการประกอบชิ้นส่วนแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสั่งซื้อตามความต้องการของลูกค้า แม้ว่าในการประกอบจะมี

หลายพันวิธีท่ีสามารถทําได้ แตด่ว้ยอุตสาหกรรมแบบ 4.0 พนักงานสามารถนําชิน้สว่นสแกนและดงึวดิีทศัน์ท่ีแสดงถึง

ขัน้ตอนการประกอบของชิน้ส่วนนั้น ๆ จากฐานข้อมูลขึน้มาและทําตามท่ีละขั้นตอน แทนวธิกีารแบบดัง้เดมิท่ีตอ้งเปิด

คูม่อืเลม่หนาเพือ่หาวธิกีารประกอบชิน้สว่นหนึง่ ๆ 

นอกจากนี้ ศนูย์ความสามารถดาร์มสตัดท์ ยังเปน็พันธมิตรกบัหนว่ยงานทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

อกี 8 แหง่ เพือ่รวบรวมและแลกเปลีย่นองคค์วามรูด้า้นดจิทัิล การพฒันาไปสู่อตุสาหกรรม 4.0 และสรา้งเครอืขา่ย อีก

ท้ังยังมีความร่วมมือกับสถาบันวิศวกรรมการผลิตและเครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปโลหะ ( Institute for Production  

Engineering and Forming Machines) และศูนย์อื่น ๆ ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดาร์มสตัดท์อีก 3 แห่ง 

ตลอดจนสถาบันภายใต้ฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer) 2 แห่ง ได้แก่ IHK Darmstadt และ the Chamber of Crafts 

Frankfurt-Rhine-Main 

ท่ีมา: www.ptw.tu-darmstadt.de 

Credit: www.ptw.tu-darmstadt.de 
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งานวิจัยของ Erasmus University Rotterdam ได้มีการแบ่งออกไป 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ ความมั่งคั่ง การ

ปกครอง และวัฒนธรรม ซึ่ง Erasmus Centre of Entrepreneurship (ECE) อยู่ภายใต้หมวดหมู่ความมั่งคั่ง และ

ดําเนินการโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยเป้าหมายท่ีจะพัฒนาผู้ประกอบการจากเครือข่ายและความร่วมมือ

ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมภายใต้ ECE มีสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น หน่วยงานภาคเอกชน และอาจารย์มหาวิทยาลัย 

และ ECE Campus ได้ขึ้นชื่อว่า มีความเป็นผู้ประกอบการมากท่ีสุดในยุโรป โดยมีตั้งแต่การอบรมการจัดตั้ง

วิสาหกิจเริ่มต้น จับคู่ทางธุรกิจระหว่างบริษัทและวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อพัฒนานวัตกรรมยั่งยืน จนถึงการพัฒนา

บุคคลากรในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดการนํางานวิจัยสู่ตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีสตาร์ทอัวิสาหกิจ

เริ่มต้นพประจําอยู่ใน ECE campus ถึง 160 รายในปี ค.ศ. 2018 และดําเนินการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น

ชื่อ Get Started Programme และ PortXL accelerator อีกด้วย 

ECE เป็นศูนย์กลางชั้นนําสําหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ของยุโรป ยึดหลักในการบริหารจัดการด้วย

แนวคิดที่ว่า “ความเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งขับเคลื่อนหลักสําหรับนวัตกรรม” ดังนั้น ECE จึงมีเป้าหมายท่ีจะสร้าง

ความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอยู่ในดีเอ็นเอของพลเมือง ECE ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างบริษัท แต่มีเป้าหมายใน

การสร้างความเป็นผู้ประกอบการผ่านองค์ความรู้และเครือข่ายของ Erasmus University Rotterdam ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยท่ีก่อตั้งโดยผู้ประกอบการมานานกว่า 100 ปี 

Credit: ece.nl 
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ECE มีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ (Executive training and development on entrepre-

neurship) ท้ังในระดับ Strategic board level และสําหรับทีมนวัตกรรม (Innovation teams) โดย ECE มีผู้สอน

ท่ีเป็นศาสตราจารย์ (Full processors) จํานวน 4 ท่าน และทีมงานผู้ให้การฝึกอบรมท่ีเป็นนักวิชาการ (Academic 

trainer) และ นักวิจัยมากกว่า 30 ท่าน ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการ โดยโปรแกรมการ

ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการนี้ โดยท่ัวไป จะจัดท่ี ECE Campus ซึ่งตั้งอยู่ใน Rotterdam Science Tower 

ท่ีอยู่ ณ บริเวณตรงกลางของ Rotterdam Innovation District ท่ี ECE Campus นี้ มีบริษัทด้านนวัตกรรม

มากกว่า 100 บริษัท มาเช่าใช้สถานท่ี นอกจากนี้ยังเป็นท่ีจัดงานต่าง ๆ 

ECE มีการติดตามและวิจัยถึงบริษัทท่ีมีการเติบโตทางธุรกิจท่ีรวดเร็ว (Fast growing companies) บริษัทท่ีมีการ

ขยายตัว (Scale-ups) และมีการนําเสนอผลการติดตามและวิจัยประจําปี ดังกล่าว ใน Annual Scaleup Dash-

board  

ในทุก ๆ ปี มีผู้ประกอบการมากกว่า 100 ท่ีเร่ิมต้นบริษัทและเข้าร่วมในโปรแกรม Get Started Program ท่ีจัดโดย 

ECE ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับการเริ่มต้นความเป็นผู้ประกอบการ ECE Campus ตั้งอยู่ในอาคาร 7 ชั้น ยังได้ริเริ่ม

โปรแกรมธุรกิจแบบต่างๆ ประกอบด้วย PortXL accelerator(Port of Rotterdam), Life Sciences & Health 

hub (ErasmusMC) และ Startup Floor (Get in the Ring) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในภาคส่วนต่าง ๆ ECE มี

หลักสูตรสําหรับการสร้างผู้ประกอบการสําหรับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับ MBA ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ของเนเธอร์แลนด์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยในแต่ละปีสามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า 10,000 คน 

ท่ีมา: ece.nl 
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