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ี่ วชาญด้านแม่นา้ คว้ารางว ัล Stockholm Water Prize ประจาปี 2562
ดร.แจ็ คกี้ คิง ผูเ้ ชย
สตอกโฮล์ม--19 มีนาคม 2562--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
ดร.แจ็คกี้ คิง ได ้รับรางวัล Stockholm Water Prize ประจาปี 2562
จากคุณูปการทีม
่ ต
ี อ
่ การบริหารจัดการแม่น้ าทัว่ โลก
ด ้วยการยกระดับความเข ้าใจทางวิทยาศาสตร์เกีย
่ วกับการไหลของน้ า
ซึง่ ช่วยให ้ผู ้มีอานาจตัดสินใจสามารถประเมินผลได ้ผลเสียทีแ
่ ท ้จริงของการพัฒนาระบบแม่น้ า
ดร.คิงเป็ นผู ้นาในการพัฒนาเครือ
่ งมือต่างๆ ขณะทีเ่ ป็ นนักวิจัยทีม
่ หาวิทยาลัยเคปทาวน์
ประเทศแอฟริกาใต ้
และสานต่องานดังกล่าวในขณะดารงตาแหน่งศาสตราจารย์กต
ิ ติมศักดิข
์ องมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
์ เคป
นอกจากนี้
ดร.คิงและเพือ
่ นร่วมงานยังคิดค ้นระเบียบวิธใี นการแสดงผลกระทบทางสังคมและระบบนิเวศอันเกิดจากก
ารสร ้างเขือ
่ นและการระบายน้ าจากแม่น้ า
เมือ
่ ได ้ทราบข่าวว่าได ้รับรางวัล ดร.คิง กล่าวว่า “ดิฉันรู ้สึกเป็ นเกียรติ ยินดี และมีกาลังใจอย่างยิง่
ดิฉันไม่เคยขวนขวายหางานตาแหน่งใหญ่โต และมีความสุขดีทไี่ ด ้ทางานเป็ นนักวิทยาศาสตร์
และได ้พูดในสิง่ ทีร่ ู ้สึกว่าจาเป็ นต ้องพูดออกมา”
ความทุม
่ เทในการรณรงค์ให ้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ าและความสาคัญทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้คนหลาย
ล ้าน ทาให ้ดร.คิงได ้รับการยอมรับอย่างกว ้างขวางจากนักวิชาการและนักบริหารจัดการน้ าทัว่ โลก
่ ผู ้เข ้าชิงรางวัลระบุวา่ “ดร.แจ็คเกอลีน คิง
โดยคณะกรรมการเสนอชือ
่ วชาญทางวิทยาศาสตร์
มีความรู ้ความเชีย
และอุทศ
ิ ตนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ ดเหนือ
่ ยเพือ
่ เปลีย
่ นวิธท
ี เี่ ราคิด พูด และจัดการน้ า
ในฐานะทีน
่ ้ าคือชีวต
ิ ”
ผลงานของดร.คิงมีอท
ิ ธิพลต่อการบังคับใช ้กฎหมายน้ าแห่งชาติปี 2541 ของแอฟริกาใต ้
ทัง้ ยังมีอท
ิ ธิพลมากขึน
้ ต่อรัฐบาลและสถาบันต่างๆทั่วโลก โดยดร.คิง กล่าวว่า
“รัฐบาลหลายประเทศทีก
่ าลังพัฒนาทรัพยากรน้ าต่างเข ้าใจถึงประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับ
่ มสภาพของแม่น้ า
แต่อาจไม่เข ้าใจถึงการเสือ
ตอนนีเ้ ราสามารถแสดงผลกระทบทางสังคมและระบบนิเวศอย่างละเอียด
และข ้อมูลใหม่เหล่านีจ
้ ะช่วยให ้รัฐบาลประเทศต่างๆ เข ้าใจมากขึน
้ เกีย
่ วกับผลได ้ผลเสียจากการพัฒนา
ซึง่ จะช่วยตัดสินอนาคต”
คุณทอร์กนี โฮล์มเกรน กรรมการบริหารของ Stockholm International Water Institute
(SIWI) กล่าวว่า “ดร.คิงช่วยให ้ผู ้มีอานาจตัดสินใจเข ้าใจว่า
การพัฒนาระบบนิเวศแม่น้ าให ้สมบูรณ์ไม่ใช่เรือ
่ งฟุ่ มเฟื อย แต่เป็ นพืน
้ ฐานของการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน”
รางวัล Stockholm Water Prize มอบโดย SIWI และมี Royal Swedish Academy of
Sciences ทาหน ้าทีป
่ ระเมินผู ้เข ้าชิงรางวัล

ผู ้ชนะจะได ้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน
องค์อป
ุ ถัมภ์รางวัล ในพิธพ
ี ระราชทานรางวัลซึง่ จะจัดขึน
้ ในวันที่ 28 สิงหาคม ระหว่างงานสัปดาห์น้ าโลก
(World Water Week) ทีส
่ ตอกโฮล์ม
หมายเหตุสาหรับบรรณาธิการ
ข ้อมูลผู ้ชนะรางวัล: http://www.siwi.org/swp2019
เฟซบุก
๊ : https://www.facebook.com/SIWIwater
SIWI - Stockholm International Water Institute | Box 101 87, SE-100 55, Stockholm, Sweden
PHONE +46 8 121 360 00 │FAX +46 8 121 360 01│EMAIL siwi@siwi.org │www.siwi.org

PRESS INFORMATION
Maria Sköld, SIWI, +46 720 506033
maria.skold@siwi.org

ทวิตเตอร์: https://twitter.com/siwi_water แฮชแท็ก #SWP2019
ติดต่อ: Maria Skold, maria.skold@siwi.org, +46-720506033
รูปภาพ https://mma.prnewswire.com/media/835249/Stockholm_International_Water_Institu
te_SIWI.jpg
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