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ผู้อยูอ่ำศัยรมิแมน่ ้ำโขงทัง้ห้ำคนชนะเลศิกำรประกวดกำรเขยีนควำมเรยีงของคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง
ในหวัข้อแมน่ ้ำโขงมคีวำมส ำคญักบัคณุอยำ่งไร 
 

เวยีงจนัทน,์ สปป.ลำว, 28 มนีำคม 2561– วนัน้ี พลเมอืงผู้อยูอ่ำศัยรมิแมน่ ้ำโขงทัง้ห้ำคน
ไดร้บักำรเสนอชือ่ให้เป็นผู้ชนะเลศิในกำรประกวดกำรเขยีนควำมเรยีงของคณะกรรมำธกิำร
แมน่ ้ำโขง (MRC) ทีไ่ดต้ ัง้ค ำถำมวำ่แมน่ ้ำโขงมคีวำมส ำคญักบัคุณอยำ่งไร  
 

ผู้ชนะเลศิทัง้ห้ำคนไดร้บัเลอืกจำกกลุม่นกัเขยีนและนกัเลำ่เรือ่งทีเ่ข้ำรว่มกำรประกวดดว้ย
ควำมหวงัจ ำนวน 333 คน ชำวกมัพชูำไดร้บัรำงวลัชนะเลศิอนัดบัหน่ึงและอนัดบัส่ี ไดร้บัรำงวลั
เป็นเงนิจ ำนวน 300 ดอลลำรส์หรฐั และ 50 ดอลลำรส์หรฐัตำมล ำดบั พลเมอืงในลุม่แมน่ ้ำโขง
ชำวไทย ชำวเวยีดนำม และชำวลำว ไดร้บัรำงวลัชนะเลศิล ำดบัสอง สำม และห้ำตำมล ำดบั โดย
ไดร้บัรำงวลัเป็นเงนิคนละ 50 ดอลลำรส์หรฐั 
 

ผู้ชนะเลศิกำรประกวดทัง้หมดมองเห็นแมน่ ้ำเป็นแหลง่ทีม่ำทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องชวีติ 
ควำมรกั ควำมรุง่เรอืง ควำมรว่มมอื และสันตภิำพ 
 

“แมน่ ้ำโขงเปรยีบเสมอืนมนตรำแหง่ชวีติ แมน่ ้ำโขง เปรยีบเสมอืนกบัธำตุ H20 ทีห่ลอ่
เลีย้งชวีติทีอ่ำศัยอยูใ่ตแ้มน่ ้ำและเหนือแมน่ ้ำ เปรยีบเสมอืนพระเจ้ำ ทีสั่ญญำวำ่จะท ำให้เกดิฝน 
เปรยีบเสมอืนกบัปุ๋ ย ทีเ่ป็นพืน้ดนิปำกแมน่ ้ำทีม่คีุณคำ่ทำงอำหำร เปรยีบเสมอืนบ้ำนทีใ่ห้ทีพ่กัพงิ
กบัพชืและสัตวน์ ้ำจดืจ ำนวนมำก เปรยีบเสมอืนรำ้นอำหำรบฟุเฟ่ตท์ีห่ลอ่เลีย้งชวีติคนกวำ่ลำ้น
คน” เขยีนโดย Uy Lim Ung ผู้ชนะเลศิล ำดบัทีห่น่ึง ซึง่เป็นนกัศึกษำในระดบัชัน้ปรญิญำตรทีี่
ศึกษำอยูท่ีส่ถำบนัภำษำตำ่งประเทศ  
 

“แมน่ ้ำโขง สำยน ้ำแหง่ชวีติ ควำมรกั และควำมรุง่เรอืง พอ่แมข่องฉัน ทำ่นเลำ่ให้ฉันฟังเกีย่วกบั
เรือ่งรำวกำรสำนสัมพนัธค์วำมรกัขำ้มแมน่ ้ำโขงของบรรพบุรุษ ฉันประจกัษ์พยำนวำ่แมน่ ้ำทีง่ดงำมเส้นนี้
ไดอุ้ทศิตนเพือ่ผู้คนทีอ่ำศัยอยูต่ำมล ำน ้ำอยำ่งมำกมำยมหำศำลเพยีงใดในแตล่ะวนั สำยน ้ำทีไ่หลอยำ่ง
สงบและทรงพลงัผำ่นหวัใจและจติวญิญำนของเรำ – เรำเรยีกสำยน ้ำแหง่นี ้วำ่ “บ้ำน” เขยีนโดยผู้
ชนะเลศิล ำดบัทีส่องจำกประเทศไทย Avitar Ava Worasit.  

 

เช่นเดยีวกนักบัชำวเวยีดนำมคนอืน่ๆมำกมำย ฉันยดึแมน่ ้ำโขงไว้เป็นหลกัในจติใจของ
ฉัน ทีส่ำมำรถอธบิำยไดว้ำ่แมน่ ้ำคอืแมท่ีค่อยดแูล “ลกูๆ” ทัง้หกคนและน ำมำซึง่อำรยธรรม
มำกมำยในอดตี จำกกำรทีพ่วกเรำอยูบ่รเิวณปำกแมน่ ้ำ พวกเรำพจิำรณำวำ่ตนเองเป็น “ลกู”คน
สดุท้อง ทีเ่ป็นผู้น ำพำควำมหวงัและควำมฝันของแมใ่ห้เกดิควำมเจรญิรุง่เรอืงและสันตภิำพ” Bui 

Ngoc Han จำกเวยีดนำม ผู้ชนะเลศิล ำดบัทีส่ำม 
 

“แมน่ ้ำโขงมคีุณคำ่ส ำหรบัฉันเช่นเดยีวกนักบัทกุคนในภูมภิำคน้ี แมน่ ้ำโขงให้น ้ำและ
อำหำรทีส่ะอำดแกพ่วกเรำ และเป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของภูมภิำค หำกประเทศในลุม่
แมน่ ้ำโขงเป็นอวยัวะของรำ่งกำย แมน่ ้ำโขงก็จะเป็นเส้นเลอืดทีเ่ชือ่มโยงและหลอ่เลีย้งอวยัวะทกุ
ส่วนในรำ่งกำย ดงันั้น พวกเรำไมส่ำมำรถอยูไ่ดห้ำกปรำศจำกเส้นเลอืดหลอ่เลีย้งเหลำ่น้ี” เขยีน
โดย Souliphone Dalavong จำกสปป.ลำว ผู้ทีไ่ดร้บัรำงวลัชนะเลศิล ำดบัทีห้่ำในกำรแขง่ขนั 
 



ในขณะทีม่กีำรประกำศผลผู้ชนะกำรประกวดจำกส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะกรรมำธกิำร
แมน่ ้ำโขงในเวยีงจนัทน ์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร นำย Pham Tuan Phan ไดก้ลำ่ววำ่เขำรูสึ้ก
ประทบัใจจำกกำรทีผู่้เข้ำประกวดไดใ้ห้คุณคำ่กบัแมน่ ้ำและสำยสัมพนัธท์ีเ่ชือ่มโยงแมน่ ้ำกบัตวั
ของพวกเขำอยำ่งแน่นแฟ้น  
 

“จำกผลงำนทีส่่งมำหลำยรอ้ยชิน้ ผมไดเ้ห็นวำ่แมน่ ้ำโขงมคีุณคำ่อยำ่งไร และมี
ควำมสัมพนัธท์ีเ่ข้มแข็งกบัผู้คนอยำ่งไร ส่ิงเหลำ่น้ีแสดงให้เห็นวำ่เพรำะเหตุใดพวกเรำจงึต้อง
ท ำงำนหนกัรว่มกนัหนกัขึน้เพือ่ปกป้องแมน่ ้ำ และเพรำะเหตุใดคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงจะต้อง
มบีทบำทมำกขึน้เมือ่เทยีบจำกบทบำทพืน้ฐำนเพือ่ด ำเนินกำรในระดบัภูมภิำค”  
 

กำรประกวดกำรเขยีนควำมเรยีงทีไ่ดด้ ำเนินกำรระหวำ่งวนัที ่ 15 กุมภำพนัธ ์ ถงึวนัที ่ 15 
มนีำคม ไดเ้ปิดโอกำสให้พลเมอืงและผู้อยูอ่ำศัยในกมัพชูำ สปป.ลำว ไทย และเวยีดนำมทกุช่วง
วยัไดส่้งผลงำนเข้ำประกวด โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เฉลมิฉลองวนัแมน่ ้ำโขง ซึง่เป็นวนัทีไ่ดม้กีำร
ลงนำมในสนธสัิญญำแมน่ ้ำโขงในปี พ.ศ. 2538 และกำรประชุมสดุยอดผู้น ำคณะกรรมำธกิำร
แมน่ ้ำโขงครัง้ทีส่ำม ทีจ่ะถูกจดัขึน้วนัที ่ 4 และ 5 เมษำยน ณ เมอืงเสียมรำฐ กมัพชูำ ผู้เขำ้รว่ม
กำรประกวดจะต้องส่งผลงำนทีป่ระกอบดว้ยค ำไมเ่กนิ 60 ค ำ โดยสำมำรถส่งผลงำนเป็น
ภำษำองักฤษหรอืภำษำแมข่องพวกเขำ 

 

คณะกรรมกำรตดัสินทัง้หมดมำจำกส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงได้
ท ำกำรเลอืกผลงำนทีช่นะเลศิจำกเงือ่นไขตำ่งๆโดยรวมไปถงึควำมเชือ่มโยงของค ำถำมทีถ่ำม
และงำนของคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง โดยเป็นเน้ือควำมทีล่กึซึง้กนิใจ กระชบั และอำ่นงำ่ย 
หลงัจำกทีก่รรมกำรแตล่ะคนไดท้ ำกำรคดัเลอืกผลงำนทีเ่ข้ำรอบอยำ่งเป็นอสิระแลว้ 
คณะกรรมกำรก็จะมำประชุมรว่มกนัเพือ่ลงคะแนนให้กบัผู้ชนะเลศิในรอบสดุท้ำยทัง้ห้ำคน จำก
กำรไดพ้บกบัผลงำนมำกมำยทีม่เีน้ือหำจบัใจ คณะกรรมกำรไดค้ดัเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัชมเชย
จ ำนวนเจ็ดคน และถงึแมว้ำ่พวกเขำจะไมไ่ดร้บัรำงวลัเป็นเงนิสด แตพ่วกเขำก็จะไดร้บัเกยีรติ
บตัรเพือ่เป็นกำรชมเชย 
 

 ผลงำนทีช่นะเลศิทัง้ 12 ผลงำนจะไดร้บักำรจดัแสดงใน กำรประชุมวชิำกำรระดบั
นำนำชำตขิองคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง และในระหวำ่งทีม่กีำรจดักจิกรรมในวนัแมน่ ้ำโขงจะ
ไดถ้กูน ำเสนอตอ่ผู้น ำประเทศทีก่ำรประชุมสดุยอดผู้น ำคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงครัง้ทีส่ำม 
รวมทัง้ไดร้บักำรตพีมิพใ์นผลงำนอืน่ๆของคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง  
 

น่ีคอืกำรประกวดกำรเขยีนควำมเรยีงครัง้แรกในระดบัภูมภิำคทีจ่ดัขึน้โดย
คณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง หลงัจำกทีม่กีำรจดั กำรประกวดภำพถำ่ย ทีถู่กจดัขึน้ปีทีแ่ลว้ และมี
ช่ำงภำพมอืสมคัรเลน่จ ำนวน 42 คน ส่งผลงำนจ ำนวน 165 ภำพ   

 

ผลงำนทีไ่ดร้บัรำงวลัชนะเลศิจ ำนวน 12 ผลงำนสำมำรถอำ่นในรปูแบบออนไลนไ์ดท้ีน่ี่: 
XXXX.   
 

บนัทกึบรรณำธกิำร:  
 

คณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขงเป็นองคก์รระดบัระหวำ่งรฐัเพือ่กำรเจรจำและควำมรว่มมอื
ระหวำ่งประเทศในลุม่แมน่ ้ำโขงตอนลำ่ง กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2538 จำกข้อตกลงแมน่ ้ำโขง
ระหวำ่งกมัพชูำ สปป.ลำว ไทย และเวยีดนำม องคก์รดงักลำ่วเป็นช่องทำงเจรจำในระดบัภูมภิำค

https://www.mrcsummit.org/overview/
https://www.mrcsummit.org/overview/
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/media-release-mrc-awards-photo-contest/


ส ำหรบักำรทตูทีเ่กีย่วข้องกบัน ้ำและเป็นศนูยก์ลำงควำมรูใ้นกำรบรหิำรจดักำรน ้ำเพือ่กำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยนืในภูมภิำค 
 

- จบ - 
 

ส ำหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่: 
นำย Sopheak Meas 

เจ้ำหน้ำทีส่ื่อสำรองคก์ร  

ส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะกรรมำธกิำรแมน่ ้ำโขง  
อเีมล: sopheak@mrcmekong.org  

โทรศัพท:์ +856-21-263263, ตอ่ 4607 

โทรศัพทม์อืถอื: +856-20-77779168 


