
โครงการจัดงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป ๒๕๕๕ 

ความสําคัญและท่ีมา

มติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ไดกําหนดใหวันที่ ๒ 

กุมภาพันธ  ของทุกป เปน “วันนักประดิษฐ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราช  ในการที่ไดทรงประดิษฐคิดคน “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนชา 

แบบทุนลอย” หรือ “กังหันน้ําชัยพัฒนา” และทรงไดรับการทูลเกลา ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ  เมื่อ 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ นอกจากจะเปนการเฉลิมพระเกียรติแลว  ยังเปนวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร 

ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรใหแกพระมหากษัตริยพระองคแรกของโลก  ที่ทรงคิดคนประดิษฐสิ่งที่ 

เปนประโยชนตอประเทศ และทรงไดรับสมัญญานาม “พระบิดาแหงการประดิษฐไทย” และ “พระบิดาแหง 

การประดิษฐโลก” 

ตอมาเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดแจงวา 

นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชามอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนหนวยงานกลางในการ 

จัดงาน “วันนักประดิษฐ” ข้ึนเพื่อดําเนินการสงเสริมการคิดคน  และประดิษฐสิ่งที่เปนประโยชนทางดาน 

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  อันนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและความมั่นคงของประเทศ 

โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่มีความคิดสรางสรรค  มีความรู  ความสามารถ 

และสนใจที่จะดัดแปลงหรือคิดคนประดิษฐสิ่งใหม ๆ ที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศ ดวยการสงเสริมและ 

สนับสนุนการประดิษฐคิดคนของนักประดิษฐในทุกระดับชั้น ใหสามารถพัฒนาไปสูการนําไปใชประโยชนอยาง 

แทจริง และกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาติ 

“วันนักประดิษฐ” มีเปาหมายอันสําคัญในการสงเสริมการประดิษฐของนักประดิษฐตลอดจน 

เยาวชน  นักศึกษา  นักเรียน  และผูสนใจการประดิษฐ  ฉะนั้นจึงเปนที่มุงหวังวากิจกรรมที่จัดข้ึนอยางพรอม 

เพรียงกันโดยความรวมมือของหนวยงานรวมที่เกี่ยวของ  จะสงผลใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ข้ึนอยางกวางขวาง และเปนการสงเสริมการประดิษฐคิดคนของคนไทยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและ 

มีความกาวหนามั่นคงตอไป 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ฯ 

สยามินทราธิราช “พระบิดาแหงการประดิษฐไทย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐคิดคนสิ่งที่เปนประโยชน 

มาแกไขปญหาและการพัฒนาประเทศ  และเพื่อเปนที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตรของการจดทะเบียนและออก 

สิทธิบัตรใหแกพระมหากษัตริยพระองคแรกของโลก  ที่ทรงเปนแบบฉบับใหนักประดิษฐไดเจริญรอยตามเบื้อง 

พระยุคลบาทใหมีความคิดกวางไกล สรางสรรคใหเกิดความพัฒนาสิ่งประดิษฐอันเปนประโยชนตอสาธารณชน 

๒. เพื่อเปนการสงเสริมและเผยแพรผลงานของนักประดิษฐไทยใหเปนที่รูจัก  เพื่อนําไปใช 

เปนเครื่องมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

/๓. เพื่อสงเสริม...



 ๒  

๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือและประสานประโยชนระหวางหนวยงานภาครัฐบาลและ 

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการประดิษฐคิดคน  ตลอดจนการรวมพลังนักประดิษฐของประเทศและตางประเทศที่ 

เขารวมกิจกรรม 

๔. เพื่อสนับสนุนและใหกําลังใจแกนักประดิษฐ  เยาวชนและประชาชนทั่วไปในอันที่จะแสดง 

ความรูความสามารถตอสาธารณชน  เพื่อจะไดทําการประดิษฐคิดคนสิ่งที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

ใหมากยิ่งขึ้น 

๕. เพื่อประกาศเกียรติคุณแกนักประดิษฐที่มีความสามารถ และนําผลงานของนักประดิษฐ 

ออกเผยแพรใชงานไดจริง 

กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา  นักประดิษฐ  นักวิจัย  นักธุรกิจ  และผูประกอบการ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

 สื่อมวลชน 

ระยะเวลาและสถานท่ี 

ระหวางวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และวันที่ ๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ  ฮอลล ๙ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

กิจกรรมภายในงาน 

๑. สวนแสดงนิทรรศการ 

๑.๑ นิทรรศการและการแสดงผลงานประดิษฐคิดคนของ พระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราช “พระบิดาแหงการประดิษฐไทย” 

๑.๒ นิทร รศการและการแสดงผลงานของ สมเด็ จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 

๑.๓ นิทรรศการและการแสดงผลงานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 

บรมราชกุมารี 

๑.๔ นิทรรศการและการแสดงผลงานของ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 

๑.๕ นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ  รางวัล 

ผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ  ประจําป ๒๕๕๔ และรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป ๒๕๕๕ 

๑.๖ นิทรรศการรางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจําป ๒๕๕๔ 

/๑.๗ นิทรรศการ...
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๑.๗ นิทรรศการผลงานประดิษฐคิดคนจากตางประเทศ 

๑.๘ นิทรรศการผลงานประดิษฐคิดคนและนวัตกรรมจากหนวยงานรวมทั้งทาง 

ภาครัฐบาล  และภาคเอกชน  ในกลุมตาง ๆ ดังนี้ 

๑. กลุมเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม ประกอบดวย เครื่องจักรกลและ 

โลหะการ, ยานยนต  ช้ินสวนและอะไหลยนต  โลหะภัณฑ  และอุปกรณขนสง, วิทยุและโทรทัศนและ 

อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 

๒. กลุ ม เทคโนโลยีดานการผลิตภาคการ เกษตร ประกอบดวย 

เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณและเครื่องมือทางการเกษตร 

๓. กลุมการพัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร  และอาหาร ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป, การผลิตเพื่อถนอมอาหาร และผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 

๔. กลุมพลังงานทดแทน ประกอบดวย พลังงานทางเลือก 

๕. กลุมบริการดานการแพทย  และสุขภาพ ประกอบดวย เครื่องมือทาง 

การแพทย, ผลิตภัณฑทางดานการแพทย, ผลิตภัณฑอาหารเสริม และสมุนไพร 

๖. กลุมเทคโนโลยีอุบัติใหม ประกอบดวย  นาโนเทคโนโลยี, พันธุ 

วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ 

๗. กลุมงานสรางสรรคและออกแบบ ประกอบดวย การออกแบบ, 

สถาปตยกรรม, ซอฟตแวร, แฟช่ัน, การโฆษณา, สินคาและบริการที่ใชความคิดสรางสรรค, งานฝมือและ 

หัตถกรรม 

๘. กลุมสังคมและการศึกษา ประกอบดวย สื่อการสอน, ภูมิปญญา 

ทองถ่ิน  และ OTOP 

๒. สวนพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

๒.๑ พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ  รางวัล 

ผลงานวิจัย  และรางวัลวิทยานิพนธ  ประจําป ๒๕๕๔ และรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป ๒๕๕๕ 

ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๒.๒ พิธีมอบรางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  ในวันที่ ๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๓. การประกวดผลงานประดิษฐคิดคนในระดับเยาวชน  ที่มีความคิดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ 

ภายใตโครงการ “คายนักประดิษฐรุนใหม” ใน ๔ กลุมเรื่อง  คือ 

๓.๑ ประเภทอุปกรณรักษาสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน 

๓.๒ ประเภทอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในบานพักอาศัย  โรงเรียน  หรือชุมชน 

๓.๓ ประเภทผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประกอบอาชีพ  หรือ OTOP 

๓.๔ ประเภทชุดยังชีพสําหรับภัยพิบัติ 

/๔. การถายทอด...
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๔. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสูการใชประโยชน  เพื่อ 

ถายทอดความรูและการใชประโยชนจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐในดานตาง ๆ เชน  การพัฒนาเครื่องบิน 

บังคับวิทยุ (เครื่องบินปกหมุน) สําหรับใชในงานดานการเกษตรและดานอุตสาหกรรม เปนตน 

๕. การแขงขันการประดิษฐรม 

๖. การประกวดรางวัลขวัญใจนักประดิษฐ  และรางวัลขวัญใจประชาชน  แกผลงานที่นํามา 

แสดงในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป ๒๕๕๕ เพื่อเปนขวัญ กําลังใจ และใหความสําคัญแกเจาของ 

ผลงานที่นํามาแสดงในงาน  ดังนี้ 

รางวัลขวัญใจนักประดิษฐ 

 รางวัลที่ ๑ มีหนึ่งรางวัล  ถวยรางวัล  พรอมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท 

และประกาศนียบัตร 

(สําหรับคูหานิทรรศการที่ไดรับคะแนนขวัญใจนักประดิษฐสูงสุดเปนอันดับที่ ๑) 

 รางวัลที่ ๒ มีหนึ่งรางวัล  ถวยรางวัล  พรอมเงินสด ๗,๐๐๐ บาท 

และประกาศนียบัตร 

(สําหรับคูหานิทรรศการที่ไดรับคะแนนขวัญใจนักประดิษฐเปนอันดับที่ ๒) 

 รางวัลที่ ๓ มีหนึ่งรางวัล  ถวยรางวัล  พรอมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท 

และประกาศนียบัตร 

(สําหรับคูหานิทรรศการที่ไดรับคะแนนขวัญใจนักประดิษฐเปนอันดับที่ ๓) 

รางวัลขวัญใจประชาชน 

 รางวัลที่ ๑ มีหนึ่งรางวัล  ถวยรางวัล  พรอมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท 

และประกาศนียบัตร 

(สําหรับคูหานิทรรศการที่ไดรับคะแนนขวัญใจประชาชนสูงสุดเปนอันดับที่ ๑) 

 รางวัลที่ ๒ มีหนึ่งรางวัล  ถวยรางวัล  พรอมเงินสด ๗,๐๐๐ บาท 

และประกาศนียบัตร 

(สําหรับคูหานิทรรศการที่ไดรับคะแนนขวัญใจประชาชนเปนอันดับที่ ๒) 

 รางวัลที่ ๓ มีหนึ่งรางวัล  ถวยรางวัล  พรอมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท 

และประกาศนียบัตร 

(สําหรับคูหานิทรรศการที่ไดรับคะแนนขวัญใจประชาชนเปนอันดับที่ ๓) 

๗. สวนใหคําปรึกษาและบริการ 

๗.๑ ใหบริการขาเทียมแจกแกผูประสบอุบัติเหตุต้ังแตใตหัวเขาลงมาของ  มูลนิธิขา 

เทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๗.๒ ใหบริการปรึกษาแกผูประดิษฐเพื่อนําผลงานออกไปสู เชิงพาณิชย  โดย 

เจาหนาที่ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

/๗.๓ ใหบริการ...



 ๕  

๗.๓ ใหบริการปรึกษาแกผูประดิษฐที่สนใจนําผลงานเขาจดสิทธิบัตร  โดยเจาหนาที่ 

ของกรมทรัพยสินทางปญญา 

๘. จําหนายผลิตภัณฑ / ผลผลิตจากสิ่งประดิษฐ ที่มีคุณภาพโดยตรงจากนักประดิษฐ  ใน 

ราคายอมเยา 

๙. กิจกรรมและการแสดงบนเวที  อาทิ การสาธิตผลงานประดิษฐคิดคนและการใช 

ประโยชน เลนเกมเพื่อชิงรางวัล  เปนตน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สวนวิจัยเกียรติคุณ (วก.) ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย (ภบ.) สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

สอบถามรายละเอียดท่ี 

สวนวิจัยเกียรติคุณ (วก.) ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย (ภบ.) สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหงชาติ (วช.) โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ ๕๑๖, ๕๓๐, ๕๓๙, ๕๕๑ โทรสาร 

๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ 




