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ระบบโครงขายการบําบัดน้ําอัจฉริยะข้ันสูง โดยการผสมผสานเทคโนโลยี
แยกเกลือออกจากน้ําทะเล (Desalination) เทคโนโลยีเซ็นเซอร (Sensor
Fusion) และระบบฝงตัวแบบนาโนไฮบริดส (Nanohybrids Embedded)
เขาไปในเมมเบรน ซ่ึงระบบโครงขายการบําบัดน้ําอัจฉริยะน้ีจะทําหนาท่ี
ตรวจจับส่ิงปนเปอน และประเมินตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพ่ือเลือก
กระบวนการบําบัดท่ีเหมาะสมกับสภาพน้ํา

ADVANCED
AQUA GRIDs
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สถานการณความทาทายในอนาคต
(FUTURE CHALLENGES)

จํานวนประชากร
เพ่ิมมากข้ึน

ความตองการ
น้ําสะอาดท่ีสูงข้ึน

ขอจํากัด
ของเทคโนโลยีเดิม

ความย่ังยืนของ
แหลงทรัพยากรน้ํา

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

ของมนุษย

การขาดแคลน
ทรัพยากร

การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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การผสมผสานเทคโนโลยีเขาดวยกัน
(converging technology)

Nanohybrids (For Membranes)
เนนใชเทคโนโลยีนาโนไฮบริดสเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพเมมเบรน ยืดอายุ ลดตนทุน
และลดการอุดตันของเย่ือกรองเมมเบรน

 (Membrane Fouling)

Next-gen Desalination
เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ํา (Desalination)

ในยุคหนาถูกออกแบบมาเพ่ือใชกับพลังงานหมุนเวียน
ไมใชสารเคมี มีประสิทธิภาพในการรับ-สงน้ําสูง

และลดความเค็มของส่ิงเจือปนในน้ําใหเหลือนอยท่ีสุด

Blockchain
เทคโนโลยี Blockchain เนนใชบันทึกขอมูล
คุณภาพน้ําในแตละข้ันตอน ต้ังแตขอมูล
แหลงท่ีมาจนถึงผูบริโภค

Sensor Fusion
เทคโนโลยีเซ็นเซอร ถูกนํามาใชตรวจ

คุณภาพน้ํา ประมวลผลขอมูลน้ํา
จากหลายๆ เซ็นเซอร และติดตาม

เครือขายระบบบริหารจัดน้ําทุกระบบ
ใหมีความแมนยํามากข้ึน

Distributed Energy
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนย
จะทําใหมีปริมาณไฟฟาท่ีเพียงพอตอการ
ทํางานของเทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ํา
ในพ้ืนท่ีหางไกล

Advanced Aqua Grids
การผสมผสานเทคโนโลยีข้ันสูงเขาดวยกัน

สามารถเปนแนวทางปฏิบัติ
ท่ีนําไปสูความย่ังยืน
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แนวโนมเทคโนโลยีสำคัญที่รองรับ
ระบบโครงขายการบำบัดน้ำอัจฉริยะขั้นสูง

โจทยความตองการ
การขาดแคลนน้ํา (Water Scarcity)
ระบบการผลิตน้ําจืดท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงกระบวนการ
ทําน้ําใหบริสุทธ์ิ (Water Purification) และการบริหารจัดการน้ํา
ใหเพียงพอตอความตองการน้ํา
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact)
กระบวนการใชสารเคมีและผลพลอยไดท่ีมีความเค็มสูงสงผลตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ซ่ึงการพัฒนาเทคโนโลยี
จะชวยลดผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ
ตอระบบนิเวศ

ความย่ังยืนของแหลงน้ํา
(Sustainable Water Source)
การผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลดวยพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนท่ี
หางไกลท่ีเขาไมถึงไฟฟาและแหลงน้ําสะอาด จะชวยใหผูบริโภค
เขาถึงแหลงน้ําท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมได

การรวมกันของขอมูลจากเซ็นเซอร
(Sensor Data Integration)
การรวมขอมูลแบบรวมศูนยชวยใหสามารถตรวจสอบติดตาม
คุณภาพน้ําและปริมาณน้ําไดแบบอัจฉริยะ สามารถแจงเตือน
ขอมูลคุณภาพน้ําและใชเปนขอมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางย่ังยืน

แนวโนมเทคโนโลยีใหม
Blockchain + IoT Sensors
เทคโนโลยี IBM Blockchain Platform พัฒนาเทคโนโลยีติดตาม
การใชน้ําบาดาล (Groundwater)

Nanotechnologies + Filtration
เทคโนโลยี Graphene Enhanced Filtration การกรองน้ําข้ันสูง
โดยใชเมมเบรนท่ีเคลือบดวยแกรฟนออกไซด (Graphene Oxide)
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
แยกเกลือออกจากน้ําใหดีข้ึน

Desalination + Renewables
ระบบการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลหรือน้ํากรอย (Brackish Water)
หรือน้ําท่ีปนเปอนโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ในกระบวนการกอน
บําบัดไมใชสารเคมีและเมมเบรน แตใชระบบ
ความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย
65% โดยไมตองใชแบตเตอร่ี

Water Quality Monitoring + Data Fusion Technology
การตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยใช Multi-sensor Fusion โดยรวบรวม
ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ําจากเซ็นเซอรหลายตัวเขาดวยกัน เพ่ือตรวจสอบ
ส่ิงปนเปอนในน้ําไดแมนยํามากข้ึน
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ความเชื่อมโยงการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)

การเขาถึงแหลงน้ําจืดอยางเพียงพอ
ชวยปรับปรุงผลิตภาพการผลิต
ทางการเกษตร และแกปญหา
การขาดแคลนอาหาร

ลดสารปนเปอนในน้ํา
และปรับปรุงคุณภาพน้ํา

การผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลดวยพลังงานหมุนเวียน
ชวยลดการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล
ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ

มีเทคโนโลยี นวัตกรรม
ดานระบบน้ําและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ชวยรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
อยางย่ังยืน ลดการ
เกิดของเสีย

เพ่ิมปริมาณน้ําสะอาด
ใหเพียงพอตอการ
อุปโภคและบริโภค

ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
จากความเจ็บปวยท่ีเกิดจาก
ความเก่ียวของทางน้ํา
(Water-related Diseases)

ลดมลพิษทางทะเล ลดการ
สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และรักษาระบบ
นิเวศน้ําจืดอยางย่ังยืน

Advanced Aqua Grids
ชวยใหเขาถึงแหลงน้ําสะอาด
และสุขาภิบาล
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ปจจัยขับเคลื่อนสถานการณการพัฒนา
เทคโนโลยี Advanced Aqua Grids

Degree of Impact
ภายใตสถานการณท่ีคาดวามีความตองการใชน้ําสูง
ประเทศกําลังพัฒนาและพ้ืนท่ีหางไกลแหลงน้ําจืด
การพัฒนาเทคโนโลยี Nanohybrids, Blockchain
และ Sensor Fusion จะเปนประโยชนอยางมาก

Time of Impact
ในระยะส้ันคาดวาโมเดลธุรกิจสวนใหญจะเปนการผลิตน้ําจืด
ดวยพลังงานแสงอาทิตย และการติดตามตรวจสอบน้ําโดยใช
เทคโนโลยี Blockchain และคาดวาเทคโนโลยี Advanced Aqua
Grids จะถูกน้ําไปใชในเชิงพาณิชยหลังป 2025

Disruptive Potential
Advanced Aqua Grids เปนเทคโนโลยีท่ีมีโอกาส
สรางความพลิกผันสูง ในการสรางความเปล่ียนแปลง
Game Changing ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําจืด
จากน้ําทะเลเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา

Probability of Success
สถานการณท่ีมีความเปนไปได เทคโนโลยี Nanohybrids
และ Blockchain มีโอกาสนํามาใชนอยในการพัฒนา
เทคโนโลยีโครงขายการจัดการน้ําระยะแรกๆ
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