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“บริดจสโตน” ชูเยาวชนไทยร่วมขับเคล่ือน “สังคมไทยไร้อุบัตเิหตุ” 

พร้อมมอบรางวัล “Bridge 2 Inventor 2019 : B2i” 

 

 
 

[กรุงเทพฯ] (15 พฤศจิกายน 2562) บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ชูผลงานนวัตกรรมของเยาวชน

ไทย เพ่ือเป็นแรงผลักดันในการสร้างสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ หลังไทยติดอันดับ 1 ประเทศท่ีมีอัตรา

การเสียชีวิตจากท้องถนนมากสุดในเอเชีย และอาเซียน พร้อมมอบรางวัลผลการประกวด

โครงการ  B2i (Bridge 2 Inventor 2019) “นวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง : Innovation 

for Smart Mobility” และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท  

 

มร. ฮิโรยูกิ ไซโตะ ผู้อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวว่า บริดจสโตนในฐานะ

ผู้ผลิตยางรถยนต์ชัน้นําของโลก ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ

เยาวชนไทย โดยได้เร่ิมก่อตัง้ ศนูย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน ในปี 2003 และเร่ิมจดัการประกวด

นวตักรรม Bridge 2 Inventor มาตัง้แตปี่ 2008 ตอ่เน่ืองมาจนถึงปี 2019 ซึ่งตลอดระยะเวลา 12 ปีท่ีจดัการ

ประกวด ทําให้เห็นพฒันาการด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทกุ ๆ ปี และสะท้อน

ให้เห็นว่า เยาวชนไทยคือกําลังสําคัญของประเทศ บริดจสโตนจึงได้มุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนา

เยาวชนไทย เพ่ือก้าวไปเป็นกําลงัสําคญัของการสร้างเมืองนวตักรรม Smart City และประเทศไทย 4.0 ใน

อนาคต 
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“การที่ประเทศจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้นส่วนสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

ภายในประเทศ ให้สามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้ในทกุมิติ บริดจสโตน จึงมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาและสาน

ต่อโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการวางรากฐานความรู้ และ

ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยให้สามารถเติบโตข้ึนเป็นกําลงัหลกัของประเทศที่จะพฒันาเมืองสู่

เมืองนวตักรรม และนําไปสู่การพฒันาประเทศสู่ Thailand 4.0 ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรือง และเสริมสร้าง

ความเท่าเทียมของคนไทยทกุคน” มร. ฮโิรยูกิ กล่าว 

 

 

การจดั Bridge 2 Inventor 2019 หรือ B2i ในปีนี ้เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์สมองกล ใน

หวัข้อ “นวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง : Innovation for Smart Mobility” เพ่ือเสริมสร้าง

สงัคมไทยไร้อบุตัเิหต ุโดยมีแนวคดิมาจากการท่ีประเทศไทยมีอตัราการเกิดอบุตัเิหตใุนระดบัสงู ซึง่ข้อมลูจาก

องค์การอนามยัโลกเปิดเผยว่า อตัราการเสียชีวิตจากภยับนท้องถนนของไทยในปี 2558 ถกูจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 

2  ของโลก และลดลงมาอยู่อันดบัท่ี 9 ในปี 2561 แต่ยงัคงเป็นอนัดบั 1 ในเอเชีย และอาเซียน สะท้อนว่า 

สถานการณ์บนท้องถนนของไทยยงัอยูใ่นขัน้วิกฤต และในปีท่ีผา่นมาไทยมีสถิตกิารเสียชีวิตบนท้องถนนอยู่ท่ี 

22,491 รายตอ่ปี หรือเฉล่ียเสียชีวิต 60 รายตอ่วนั ซึง่การท่ีจะลดอตัราการเกิดอบุตัเิหตไุด้มากขึน้นัน้นอกจาก

วินยัจราจร การขบัข่ี ความประมาทส่วนบุคคล ฯลฯ แล้ว หากมีนวตักรรมท่ีจะสามารถช่วยบรรเทาการเกิด

อบุตัเิหตไุด้ ก็จะเป็นตวัชว่ยสําคญัท่ีทําให้อตัราการเกิดอบุตัเิหตขุองไทยลดลงได้อีกทาง  

 

สําหรับการจดัโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 ในครัง้นีมี้นกัเรียนจากทัว่ประเทศให้ความสนใจและเข้า

ร่วมเป็นจํานวนมากโดยได้ปิดรับสมัครตัง้แต่ช่วงกลางปี 2019 หลังจากนัน้มีการจัด Bridge 2 Inventor 

Camp แก่ทีมผู้ เข้าประกวด ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร จงัหวดัปทมุธานี และท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดั

พิษณโุลก และได้จดั Bridge 2 Inventor Challenge รอบชิงชนะเลิศ ระหวา่งวนัท่ี 13 – 15 พฤศจิกายนนี ้ซึง่

มีทีมผ่านเข้ารอบมาจํานวนทัง้สิน้ 40 ทีมจากทัว่ประเทศ โดยรางวลัชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยา

คาร จงัหวดัหนองคาย จากผลงาน ระบบความปลอดภัยรถยนต์อจัฉริยะ รับเงินรางวลัมูลค่า 40,000 บาท 

พร้อมทนุการศกึษาระดบัปริญญาตรี เม่ือเข้าศกึษา ณ มหาวิทยาลยัรัฐบาลในประเทศไทยรางวลัรองชนะเลิศ
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อันดบั 1 ได้แก่ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จากผลงาน SSS Helmet (หมวกกันน็อคอัจฉริยะ) รับเงิน

รางวลั มูลค่า 30,000 บาท รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ได้แก่  โรงเรียนสารวิทยา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จากผลงาน Alarmulance รับเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเย่ียมได้แก่ 

โรงเรียนสตรีพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ จากผลงาน Smart U-turn รับเงินรางวลั มลูคา่ 10,000 บาท รางวลันําเสนอ

ยอดเย่ียมได้แก่ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ  จากผลงาน กล่องตุ๊กตานําทาง รับเงินรางวัล 

มูลค่า 10,000 บาท รางวัลเทคนิคยอดเย่ียมได้แก่ โรงเรียนเจากเชียงคําวิทยาคม จงัหวดัพะเยา  จงัหวดั 

ผลงาน ระบบชว่ยเหลือผู้ขบัข่ีรถยนต์ Assistant Driver System รับเงินรางวลั มลูคา่ 10,000 บาท 

 

ด้านนายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการ

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ว่า กระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายท่ีจะพฒันาคณุภาพการศกึษาของไทย

ให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ สร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางสงัคม รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนท่ีจะ

เป็นกําลงัหลกัของประเทศในอนาคตนัน้ มีองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี นวตักรรม ท่ีจะสามารถสนบัสนนุการ

พฒันาประเทศได้อย่างยัง่ยืน ซึ่งโครงการ Bridge 2 Inventor นัน้ถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของกระทรวงฯ ด้านการส่งเสริมพฒันาเยาวชนให้เติบโตเพ่ือเป็นกําลงัสําคญัท่ีจะนําพาประเทศไปสู่ความ

มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ตามเปา้หมายของกระทรวงศกึษาธิการท่ีต้องการหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็นบุคคลผู้

เรียนรู้ ผู้ ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม และตอบโจทย์ในเร่ืองการลดความเหล่ือมลํา้ พฒันาคณุภาพคน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือสร้างคนดีและคนเก่ง ซึ่งต้องขอบคุณคณะผู้ จัดงาน มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มหาวิทยาลยันเรศวร และบริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ท่ีจดัโครงการดี ๆ แบบนีเ้พ่ือร่วมกัน

เป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสูค่วามยัง่ยืนในอนาคต 
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เกีย่วกบั บริดจสโตน 

บรษิทั บรดิจสโตน คอร์ปอเรชัน่  มสีํานักงานใหญ่ทีโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เป็นบรษิทัผลติยางรถยนต์และผลติภณัฑ์ยางทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

นอกจากการผลติยางรถยนต์สําหรบัการนําไปใชท้ีห่ลากหลายกวา้งขวางแลว้ ยงัผลติผลติภณัฑ์อืน่ๆ ทีห่ลากหลายครอบคลุมในวงกวา้งซึง่

รวมถงึผลติภณัฑย์างอุตสาหกรรมและเคมภีณัฑ ์และอุปกรณ์กฬีา ผลติภณัฑข์องบรดิจสโตน มจีาํหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทัว่โลก 

สาํหรบัประเทศไทย บรดิจสโตนประสบสาํเรจ็ในการเป็นผูนํ้าทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกวา่ 50  ปี นบัตัง้แต่เริม่เปิดดาํเนินการ

ในปี พ.ศ. 2512 โดยมแีนวทางการทํางาน คอื มุ่งม ัน่ รเิริม่ สร้างสรรค์ คดิค้น วจิยั พฒันาผลติภณัฑ์ในทุกๆดา้นใหด้ทีีสุ่ดและเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มในประเทศ ตัง้แต่การเลอืกวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ การนําเครือ่งจกัรและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นกระบวนการผลติ การตรวจสอบ

ควบคุมคุณภาพอย่างเขม้งวดทุกขัน้ตอน นอกจากนี้บรดิจสโตนยงัส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้กจิกรรมเพือ่สงัคมใหส้อดคลอ้งกบั

ปรชัญาทีย่ดึมัน่เป็นหนึง่เดยีวกนัทัว่โลกว่า “รบัใชส้งัคม ดว้ยคุณภาพทีเ่หนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality) 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ: 

ขอขอบพระคณุสาํหรบัการเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ ์สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี:่ 

นางสาวภทัรวลัลิ ์ขนัทอง  ผูจ้ดัการแผนกสือ่สารองคก์ร  บรษิทั ไทยบรดิจสโตน จาํกดั 

โทรศพัท:์ 02-636-1505 ต่อ 2381 Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com 

mailto:chamaiporn.meeprayad@bridgestone.com

