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บรูซ ริทมานน์ และ มาร์ค ฟาน ลูสเดรชท์ คว้ารางว ัล Stockholm Water Prize ประจาปี 2561
สตอกโฮล์ม--22 มีนาคม--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
ศาสตราจารย์ บรูซ ริทมานน์ และศาสตราจารย์ มาร์ค ฟาน ลูสเดรชท์ ได ้รับรางวัล Stockholm
Water Prize ประจาปี 2561 จากผลงานการปฏิวัตก
ิ ารบาบัดน้ าและน้ าเสีย
ศาสตราจารย์ บรูซ ริทมานน์ และศาสตราจารย์ มาร์ค ฟาน ลูสเดรชท์
ได ้รับการยอมรับอย่างกว ้างขวางในฐานะผู ้นาด ้านการบาบัดน้ าโดยใช ้เทคโนโลยีชวี ภาพด ้านสิง่ แวดล ้อม
่ ารบาบัดน้ าแบบประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่
โดยมีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆทีน
่ าไปสูก
ซึง่ สามารถสกัดสารอาหารและสารเคมีตา่ งๆในน้ าเสียได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ สารทีเ่ ป็ นประโยชน์และเป็ นอันตราย
มาร์ค ฟาน ลูสเดรชท์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพด ้านสิง่ แวดล ้อมทีม
่ หาวิทยาลัย
Delft University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ ขณะที่ บรูซ ริทมานน์
เป็ นศาสตราจารย์ด ้านวิศวกรรมสิง่ แวดล ้อมของ Regents และเป็ นผู ้อานวยการศูนย์ Biodesign Swette
Center for Environmental Biotechnology แห่งสถาบัน Biodesign Institute มหาวิทยาลัย Arizona
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์ ฟาน ลูสเดรชท์ กล่าวหลังทราบข่าวว่า “ผมรู ้สึกตืน
่ เต ้นและดีใจมาก
เพราะนีไ
่ ม่ใช่แค่การยอมรับผลงานของเราเท่านัน
้
แต่ยงั เป็ นการยอมรับว่าวิศวกรรมจุลชีววิทยามีประโยชน์ตอ
่ อุตสาหกรรมน้ าด ้วย”
คณะกรรมการตัดสินรางวัล Stockholm Water Prize ให ้การยอมรับศาสตราจารย์ ฟาน ลูสเดรชท์
และศาสตราจารย์ ริทมานน์ จาก
“การเป็ นผู ้บุกเบิกและผู ้นาในการพัฒนากระบวนการบาบัดน้ าและน้ าเสียโดยใช ้เทคโนโลยีชวี ภาพด ้านสิง่ แว
ดล ้อม ทัง้ สองท่านได ้ปฏิวต
ั ก
ิ ารบาบัดน้ าให ้เป็ นน้ าทีส
่ ามารถดืม
่ ได ้อย่างปลอดภัย
่ รรมชาติหรือนากลับมาใช ้ใหม่
รวมถึงบาบัดน้ าเสียให ้เป็ นน้ าสะอาดเพือ
่ ปล่อยสูธ
ซึง่ กระบวนการทัง้ หมดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให ้เหลือน ้อยทีส
่ ด
ุ ”
่ ระบวนการใหม่ๆในการบาบัดน้ าเสีย
การวิจัยของศาสตราจารย์ทงั ้ สองท่านได ้นาไปสูก
่
้อยู
ซึงทั่วโลกกาลังใช ใ่ นขณะนี้ โดยศาสตราจารย์รท
ิ มานน์ กล่าวว่า
“เดิมทีเราคิดแค่วา่ สารพิษเป็ นสิง่ ทีต
่ ้องกาจัดทิง้
แต่ตอนนีเ้ ราเริม
่ เล็งเห็นว่าสารพิษเป็ นทรัพยากรทีม
่ ศ
ี ักยภาพ เพียงแต่อยูผ
่ ด
ิ ทีเ่ ท่านัน
้ ”
ทอร์กนี โฮล์มเกรน กรรมการบริหารของ Stockholm International Water Institute (SIWI)
กล่าวว่า “ศาสตราจารย์ ริทมานน์ และศาสตราจารย์ ฟาน ลูสเดรชท์ ได ้ร่วมกันบุกเบิก จุดประกาย
และแสดงให ้เห็นถึงแนวทางการบรรลุเป้ าหมายทีท
่ ้าทายทีส
่ ด
ุ อย่างหนึง่ ของมนุษยชาติ นั่นคือ
การจัดหาน้ าทีส
่ ะอาดและปลอดภัยสาหรับมนุษย์ อุตสาหกรรม และระบบนิเวศ”
เจ ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน จะพระราชทานรางวัลแก่ศาสตราจารย์ ริทมานน์
และศาสตราจารย์ ฟาน ลูสเดรชท์ ในฐานะผู ้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16
กุสตาฟแห่งสวีเดน องค์อป
ุ ถัมภ์รางวัล Stockholm Water Prize
ในพิธพ
ี ระราชทานรางวัลซึง่ จะจัดขึน
้ ในวันที่ 29 สิงหาคม ระหว่างงานสัปดาห์น้ าโลก (World Water Week)
ทีส
่ ตอกโฮล์ม
หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ:
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ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผู ้ชนะรางวัล: http://www.siwi.org/swp2018
เฟซบุก
๊ : https://www.facebook.com/SIWIwater
ทวิตเตอร์: https://twitter.com/siwi_water แฮชแท็ก: #SWP2018
ติดต่อ: Rowena Barber, SIWI, +46-812-136-039, rowena.barber@siwi.org
ทีม
่ า: Stockholm International Water Institute (SIWI)

