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ບົດແນວຄວາມຄິດ 

ການແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍ “ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ຜ່ານສາຍຕາຂອງທ່ານ” 

ຄວາມເປັນມາ 

ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍາຂອງສາກົນ (ຄມສ) ກໍາລັງຈັດ ການແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ “ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງ ຜ່ານສາຍຕາຂອງທ່ານ”.  ການເປີດຮັບສະໝັກແມ່ນເລ່ີມແຕ່ ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ຫາ 24 ກັນຍາ 

2017 (ວັນແມ່ນ້ໍາໂລກ). ຜູ້ທີ່ຊະນະການແຂ່ງຂັນ ຈະຖືກແຈ້ງ ພາຍໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2017 ແລະ ຖືກປະກາດ

ຢ່າງເປັນ ທາງການ ໃນພິທີປະກາດຜົນລາງວັນ ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2017 (ຍັງຖ້າການຢ້ັງຢືນ) ທີ່ກອງເລຂາ 

ຄມສ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 

ການແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍ ແມ່ນຖກືຈັດຂ້ືນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ຄະນະກໍາມະການແມ່ນ້ໍາຂອງແຫ່ງຊາດ ຂອງ ຣາຊະອານາ 
ຈັກກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທືນ ຈາກ

ທະນາຄານໂລກ ຜ່ານ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແບບປະສົມປະສານໃນແມ່ນ້ໍາຂອງ ຂອງ ຄມສ. 
ໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບຽບການ ແລະ ເຄ່ືອງມື ຂອງ ຄມສ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາ
ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ, ການແລກປ່ຽນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມການໄຫຼຂອງແມ່ນ້ໍາເພ່ືອອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃນ

ການຮ່ວມມືຂ້າມຊາຍແດນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບອ່າງ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວຍັງສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ປະສານງານການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການ

ນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຂ້າມຊາຍແດນ.  

ການແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍແມ່ນຈະເປິດໂຕຜ່ານທາງເວບໄຊ໌ ຂອງ ຄມສ ແລະ ຄມຊ ແລະ ສ່ືສັງຄົມ ແລະ ຊ່ອງທາງການ
ສ່ືສານຕ່າງໆ. ຮູບຖ່າຍທີ່ຊະນະເລິດ ຈະຖືກວາງສະແດງ ທີ່ພິທີມອບລາງວັນ ທີຈັດດໂດຍ ຄມສ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນ

ປະຕິທິນ ຂອງ ຄມສ ປີ 2018 ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ່ືສານອ່ືນໆ. 

ເປ້ົາຫມາຍ ແລະ ວັດຖຸປະສົງ  

ການແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍ ມີເປ້ົາຫມາຍ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ ແມ່ນ້ໍາຂອງ ຜ່ານຮູບຖ່າຍຕ່າງໆ, ແລະ 
ປູກຈິດສໍານຶກ ຕໍ່ຄວາມສໍາຄັນໃນການຮ່ວມມືຂ້າມຊາຍແດນ ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແບບ
ປະສົມປະສານ ເພ່ືອ ສະໜັບສະໜຸນ ການພັດທະນາທ່ີຢືນຢົງ ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ. 

ການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນແນໃສ່ຊອກຫາຮູບພາບທີສ່ະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕ້ອງການ ນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ຈາກແມ່ນ້ໍາຂອງ, ຮວມທັງ

ການນໍາໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ຊົນລະກະເສດ, ການປະມົງ, ການຂົນສ່ົງ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານ.  

ພວກເຮົາຍັງຊອກຫາ ຮູບຖາ່ຍ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມງາມຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີຊຸ່ມຊົນຕາມແຄມແມ່ນ້ໍາ ນໍາໃຊ້ເພ່ືອການດໍາລົງຊີວິດ, ແລະ ຮູບພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຜົນກະທົບຈາກການ ພັດທະນາ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ຄຸກຄາມຕໍ່ຄວາມຢືນຢົງຂອງລະບົບ
ນິເວດແມ່ນ້ໍາຂອງ ເຊ່ັນ: ນ້ໍາຖ້ວມ, ການຕົກຕະກອນ ແລະ ການທໍາລາຍທີຢູ່່ອາໃສຂອງປາ ແລະ ດິນບໍລິເວນນ້ໍາ. 
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ການແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍ ສ່ົງເສິມໃຫ້ນັກຖ່າຍຮູບ ໃຊ້ຈິນຕະນາການເພ່ືອຖ່າຍຮູບທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ແລະ ສະແດງເຖິງ: 

 ລັກສະນະຄວາມສວຍງາມ ຂອງ ແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ ແມ່ນ້ໍາສາຂາຫັຼກ ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ, ແລະ ການດໍາລົງ 

ຊີວິດທີ່ເປັນເອກະລັກ ໃນຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ໍາ. 

 ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ໃນການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ຈາກແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ: ການສະ

ໜອງນ້ໍາເພ່ືອການນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ການປະມົງ, ການເຮັດໄຮ່, ການຄວບຄຸມນ້ໍາຖ້ວມ, ການຜະລິດ

ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ໍາຕົກ, ການຂົນສ່ົງທາງນ້ໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.  

 ຜົນກະທົບຈາກ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ການພັດທະນາພ້ຶນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນ ກໍຄື ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພ່ືອຫດລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານ້ັນ.  

ບັນດາຮູບພາບທີ່ຊະນະ, ທີ່ຈະຖືກວາງສະແດງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນປະຕິທິນປີ 2018 ແລະ ສ່ືຕ່າງໆ, ຈະສ່ອງແສງ

ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຮ່ວມມືແບບຂ້າມຊາຍແດນ ເພ່ືອ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ ຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ.  

ຮູບຖ່າຍເຫຼົ່ານ້ີ ແມ່ນຈະກະຕຸກຊຸກຍູ້ ກິດຈະກໍາ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ຊາດ ແລະ ພາກພ້ຶນ ເພ່ືອ ຮ່ວມກັນ ແກ້ໄຂ

ບັນຫາທ່ີຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ເພ່ືອ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຄົນໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ.     

ເງື່ອນໄຂ ການສະໝັກ 

ການແຂ່ງຂັນແມ່ນເປິດໃຫ້ກັບ ນັກຖ່າຍຮູບສະໝັກຫຼີ້ນ ໃນທຸກໄວ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈະຕ້ອງ ມີສັນຊາດ ແລະ ອາ

ໃສໃນ ປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ: ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 

ກໍາມະການຂອງການແຂ່ງຂັນ, ຜູ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ, ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນການແຂ່ງຂັນ, ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ ຜູ້

ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນໄດ້.  

ເງື່ອນໄຂການ ສ່ົງຮູບເຂ້ົາແຂ່ງຂັນ 

 ຮູບຖ່າຍ ຕ້ອງຖືກຕາມ ເປ້ົາຫມາຍຄໍາຂວັນ ຂອງການແຂ່ງຂັນ; 

 ສ່ົງຮູບ ບ່ໍເກີນ 5 ຮູບຖ່າຍ ໃນ ຮູບແບບດິຈິຕອນ ແລະ ຟາຍແບບ JPEG ; 

 ຮູບຖ່າຍຕ້ອງບ່ໍໄດ້ຖືກດັດແກ້ແຕ່ຢ່າງໃດ; 

 ຟາຍຂອງຮູບພາບ ຕ້ອງ ມີຂະໜາດ ລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ເມກາໄບ້ ແລະ ມີມິຕິຄວາມລະອຽດ ຢ່າງໜ້ອຍ 

1,600 ພິກເຊວ. ຖ້າຜົນງານຂອງທ່ານຜ່ານເຂ້ົາຮອບຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະເລີດ, ທ່ານ ຈະຕ້ອງສ່ົງຟາຍຮູບ
ຖ່າຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ເພ່ືອການຈັດພິມ ແລະ ວາງສະແດງ ແລະ ອາດຈະມີການກວດກາຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບ ຂອງການແຂ່ງຂັນ;  

 ແຕ່ລະຮູບຕ້ອງປະກອບຂ້ໍມູນຄື: ຫົວຂ້ໍ, ວັນເວລາທ່ີຖ່າຍ, ສະຖານທ່ີ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍ (ບ່ໍ

ເກີນ 100 ຄໍາ ທັງພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຂອງປະເທດຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ), ອະທິບາຍວ່າ ຮູບພາບນ້ັນສະແດງເຖິງ

ຫຍັງ; 



3 
 

 ຮູບທີ່ຖ່າຍກ່ອນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 ຈະບ່ໍຖຶກພິຈາລະນາ; 
 ຮູບຖ່າຍທີ່ເຄີຍຊະນະເລີດ ຫຼື ສ່ົງເຂ້ົາຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນອ່ືນໆ ຫຼ ືຈັດພິມມາກ່ອນ ແມ່ນ ຖືວ່ານໍາໃຊ້ບ່ໍໄດ້ 

ຫຼື ຈະບ່ໍຖືກພິຈາລະນາ; 

 ນັກຖ່າຍຮູບ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຖ່າຍ ແລະ ຖືລິຂະສິດຕ່ໍຮູບທີ່ສ່ົງເຂ້ົາແຂ່ງຂັນ ພຽງຜູ້ດຽວ; 

 ນັກຖ່າຍຮູບ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ບຸກຄົນໃນຮູບທີ່ສ່ົງເຂ້ົາແຂ່ງຂັນ, ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີໃຫ້ສ່ົງ

ເຂ້ົາແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ຮູບອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ ຫຼື ຈັດພິມໂດຍ ຄມສ;  

 ເມື່ອເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ນັກຖ່າຍຮູບຕ້ອງ ເຫັນດີປະຕິບັດຕາມ ຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂ ທີ່ຄັດຕິດໃນ

ແບບ ຟອມສະໝັກ; 

 ນັກຖ່າຍຮູບ ຈະຕ້ອງສ່ົງຮູບຖ່າຍຜ່ານທາງອີເມວ ຫາ mrcphotocontest@mrcmekong.org ພາຍໃນ

ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2017, ເວລາ 17:00 (ເວລາທ້ອງຖ່ີນທ່ີ ສປປ ລາວ), ໂດຍລົງຂ້ໍມູນ ສັນຊາດ ແລະ ປະເທດ

ທີ່ອາໃສຢູ່ ໃນ ຫົວຂໍ້ທີ່ສ່ົງທາງອີເມວ; 

 ເວລາທີ່ນໍາສ່ົງຮູບຖ່າຍ, ນັກຖ່າຍຮູບຕ້ອງຄັດຕິດ ແບບຟອມສະໝັກທີ່ຂຽນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ພ້ອມກັບ 

ບັດປະຊາຊົນທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນ ສັນຊາດ, ປະເທດທີ່ອາໃສ ແລະ ອາຊີບ.  

ລາງວັນ 

ຮູບພາບທີ່ຊະນະ ສິບສອງຮູບ ຈະຖືກຄັດເລືອກບົນພ້ຶນຖານການຕັດສິນ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການ. ແຕ່ລະຮູບ
ສາມາດຊະນະໄດ້ພຽງລາງວັນດຽວ ຫຼື ຊຸດລາງວັນດຽວ.  

 ອັນດັບທີ 1 : ເງິນສົດ $500, ຫຼຽນຄໍາ ພ້ອມທັງໃບຢ້ັງຢືນ   

 ອັນດັບທີ 2 : ເງິນສົດ $300, ຫຼຽນເງິນ ພ້ອມທັງໃບຢ້ັງຢືນ   

 ອັນດັບທີ 3 : ເງິນສົດ $200, ຫຼຽນທອງ ພ້ອມທັງໃບຢັ້ງຢືນ   

 ຮູບພາບໂດດເດ່ັນ ຈາກ 4 ປະເທດ: ເງິນສົດ $100 ພ້ອມທັງໃບຢ້ັງຢືນ 

 ຮູບພາບ 5  ຮູບ ທ່ີໄດ້ຄະແນນສູງ: ໃບຢ້ັງຢືນ 

ນັກຖ່າຍຮູບຊະນະເລີດ ຈະຖືກເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມພິທີມອບລາງວັນ ຈັດໂດຍກອງເລຂາ ຄມສ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 

ສປປ ລາວ. ຮູບພາບທີ່ຊະນະເລິດ ອາດຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນປະຕິທິນ ປີ 2018 ແລະ ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ ຂອງ ຄມສ.   

ວັນປິດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຕ່ໍເວລາ  

ຮູບຖ່າຍສາມາດສ່ົງໄດ້ຈົນເຖິງເວລາ 17:00 (ເວລາທ້ອງຖິ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ) ຂອງ ວັນອາທິດ 24 ກັນຍາ 2017.  

ຮູບຖ່າຍທັງໝົດທີ່ສ່ົງຫຼັງຈາກນ້ີແມ່ນຈະບ່ໍຖືກພິຈາລະນາ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ຜູຈັດ/ຄມສ ຮັກສາສິດໃນການ ຕໍ່ ເວລາການ

ແຂ່ງຂັນ ອອກໄປອີກບ່ໍເກີນ 30 ວັນ.   

ເງື່ອນໄຂການປະເມິນ   
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ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ ແມ່ນມາຈາກ ຫຼາຍສາຂາ, ຮ່ວມທັງ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແລະ ນັກຖ່າຍຮູບມືອາຊີບ, 

ຈະທົບທວນຮູບຖ່າຍ. ການປະເມິນທົບທວນຈະດໍາເນິນໄປສອງຮອບດ່ັງນ້ີ:  
 

 ການຄັດເລືອກຮອບທໍາອິດ: ຮູບທີ່ນໍາສ່ົງມາຈະຖືກຄັດເລືອກໂດຍ ຄະນະວິຊາການຮັບຜິດຊອບ

ວຽກງານ ສືສານ ຂອງ ຄມສ ເພ່ືອກວດການຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ. ຮູບຖ່າຍທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຈະບ່ໍ

ຖືກພິຈາລະນາ.  ຄະນະວິຊາການຈະຄັດເລືອກ 30 ຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ຕາມເງ່ືອນໄຂດ່ັງນ້ີ:  
 
ລໍາດັບ ເງ່ືອນໄຂການປະເມິນ 

 

1 ຮູບຖ່າຍ ຖືກຕ້ອງຕາມ ເງ່ືອນໄຂຕ່ໍາສຸດ ຄື ຂະໜາດຂອງຟາຍ ແລະ ຂ້ໍມູນລາຍລະອຽດ 
ເຊ່ັນ: ວັນເວລາທີ່ຖ່າຍ, ສະຖານທີ່ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍ ມີ ຫຼື ບ່ໍ? 

2 ຮູບຖ່າຍຖືກຕາມ ເປ້ົາຫມາຍຄໍາຂວັນຂອງການແຂ່ງຂັນ ຫຼື ບ່ໍ? 

3 ຮູບຖ່າຍມີຄຸນນະພາບດີ ຫຼື ຖືກຕາມຫຼັກວິຊາການ ເຊ່ັນ ການໃຊ້ແສງ, ຄວາມໄວການ
ຖ່າຍ, ການດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງສີ ຫຼື ບ່ໍ? 

4 ຮູບຖ່າຍຕ້ົນສະບັບ ຖືກດັດແກ້ ບ່ໍ?  
 

 ການຄັດເລືອກຮອບທີສອງ ໂດຍ ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ: ໃນຮູບຖ່າຍທີ່ຖກືຄັດເລືອກໃນ

ຮອບທໍາອິດ, ຄະນະກໍາມະການ 6 ທ່ານ ( 4 ທ່ານ ຈາກ ຄມສ, 1 ທ່ານແມ່ນນັກຖ່າຍຮູບມືອາຊີບ ແລະ 

1 ທ່ານແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ) ຈະໄດ້ຄັດເລືອກ ຮູບພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ 3 ຮູບ ແລະ ອີກ 5 ຮູບທີ່ໄດ້ຄະແນນ

ສູງ, ບົນພ້ຶນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງການແຂ່ງຂັນ. ຄະນະກໍາມະການທັງສ່ີທ່ານ ຈາກ 

ຄມຊ ຈະຄັດເລືອກຮູບຖ່າຍ ທີ່ໂດດເດ່ັນຂອງປະເທດ.  
 

 
ລໍາດັບ ເງື່ອນໄຂການປະເມິນ ຄະແນນສູງສຸດ ຄະແນນ 

1 ຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ວັດຖຸປະສົງການແຂ່ງຂັນ 30   

2 ຮູບຖ່າຍຕ້ົນສະບັບ 30   

3 ຄຸນນະພາບ/ອົງປະກອບ/ແສງ 20   

4 ຄໍາອະທິບາຍ 20   
ລວມຄະແນນສູງສຸດທັງໝົດ 100  

 

ຂອບເຂດເວລາ ການຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະ: ການຄັດເລືອກຮູບຖ່າຍຈະດໍາເນີນ ພາຍໃນ 60 ວັນ ພາຍຫຼັງວັນ

ເວລາທີ່ກໍານົດ ໃຫ້ນໍາສ່ົງ. ຄມສ ມີສິດໃນການຕ່ໍເວລາ ຖ້າຈໍາເປັນ.  

ຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ  
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ເມືອ່ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ, ນັກຖ່າຍຮູບຕ້ອງ ຍອມຮັບຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂ ຂອງ ການແຂ່ງຂັນດ່ັງນ້ີ:  

 ນັກຖ່າຍຮູບ ຢ້ັງຢືນວ່າ ຮູບຖ່າຍທີ່ນໍາສ່ົງມາ ແມ່ນຜູ້ກ່ຽວເອງເປັນຜູ້ຖ່າຍ ແລະ ເປັນຕ້ົນສະບັບ ເພ່ືອ ເຂ້ົາ
ຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຄ້ັງນ້ີເທົ່ານ້ັນ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວມີລິຂະສິດຕ່ໍຮູບພາບ ດ່ັງກ່າວ; 

 ນັກຖ່າຍຮູບ ຢ້ັງຢືນວ່າ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບຸກຄົນທີ່ປາກົດໃນຮູບຖ່າຍທີ່ໄດ້ ສ່ົງເຂ້ົາມາແຂ່ງຂັນ ແລະ ຜູ້
ກ່ຽວເຫັນດີ ໃຫ້ນໍາສ່ົງເຂ້ົາແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍຂອງ ຄມສ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ຮູບພາບດ່ັງກ່າວອາດຖືກນໍາໃຊ້ ຫຼ ື
ຈັດພິມໂດຍ ຄມສ;  

 ຖ້ານັກຖ່າຍຮູບຖືກເລືອກເຂ້ົາໃນຮອບສຸດທ້າຍ ຫຼື ເປັນຜູ້ຊະນະເລິດ, ຜູ້ກ່ຽວຈະນໍາສ່ົງຮູບຖ່າຍ ທີ່ ມີຄຸນ

ນະພາບສູງເພ່ືອການຈັດພິມ ແລະ ຈັດສະແດງ, ແລະ ຖ້າຈໍາເປັນ, ນໍາສ່ົງຮູບພາບ ທີ່ເປັນຕ້ົນສະບັບ ເພ່ືອ

ກວດກາວ່າມີການດັດແກ້ຖືກຕ້ອງຕາມເງ່ືອນໄຂຂອງ ການແຂ່ງຂັນ ຫຼື ບ່ໍ; 

 ນັກຖ່າຍຮູບຢ້ັງຢືນວ່າ ຮູບທີ່ນໍາສ່ົງມານ້ັນ ບ່ໍໄດ້ຖືກດັດແກ້ທາງດິຈິຕອນ. ໃນເວລາທີ່ດໍາເນິນຂະບວນຫຼັງ 

ການຖ່າຍຮູບ ເຊ່ິງຮວມມີ ການປັບຄວາມແຈ້ງຂອງແສງ, ຄວາມກົງກັນຂ້າມຂອງແສງ, ການຕັດ ຂອບ 

ແລະ ຄວາມຄົມ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ແຕ່ການແຕ່ງຕື່ມ ເຊ່ັນການ ຕື່ມເຂ້ົາ, ຕັດອອກ ຮູບພາບຂອງ 

ຄົນ, ສັດ, ພຶດ ຫຼື ວັດຖຸອ່ືນໆ ໃນຮູບແມ່ນ ຫ້າມເດັດຂາດ; 

 ການຮັບຮູ້, ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍແກ່ ຮູບພາບທີ່ຊະນະການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮູບພາບທີ່ເຂ້ົາຮອບສຸດທ້າຍ 

ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເວບໄຊ໌ຂອງ ຄມສ, ສ່ືທາງສັງຄົມຕ່າງໆ, ຊ່ອງທາງສ່ືມວນຊົນ 

ແລະ ອ່ືນໆ, ແລະ ເອກະສານຂ່າວສານຕ່າງໆ; 
 ຜູ້ທີ່ເຂ້ົາຮອບສຸດທ້າຍ ຈະຖກືເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມພິທີມອບຮັບລາງວັນ ທີ່ຈັດໂດຍ ກອງເລຂາ ຄມສ ທີ່ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ເຊ່ິງຈະມີການວາງສະແດງ ຮູບພາບອີກດ້ວຍ. ຮູບພາບທີ່ຊະນະເລີດ 

ຈະໄດ້ ຖືກຈັດພິມໃນປະຕິທິນປີ 2018 ແລະ ສິງພິມອ່ືນໆ ຂອງ ຄມສ;  
 ຄມສ ຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ຂ້ໍຜິດພາດທາງເຕັກນິກ ຫຼື ການຂັດຂ້ອງ ທີ່ອາດເກິດຂ້ຶນໃນເວລານໍາສ່ົງຮູບ

ພາບ; 
 ນັກຖ່າຍຮູບ ຕ້ອງ ຮັບປະກັນວ່າຕົນ ໄດ້ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂອ່ືນໆ ຂອງ ການ

ແຂ່ງຂັນຮູບຖ່າຍຂອງ ຄມສ. ຄມສ ມີສິດ ຄັດຮູບອອກ ຖ້າ ນັກຖ່າຍຮູບປະຕິບັດບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຕາມຂ້ໍກໍານົດ 
ແລະ ເງ່ືອນໄຂ ຂອງ ການແຂ່ງຂັນ. 

ລິຂະສິດ  

 ນັກຖ່າຍຮູບ ຖື ລິຂະສິດສົມບູນ ຕໍ່ຮູບທີ່ ຜູ້ກ່ຽວນໍາສ່ົງມາ ແລະ ຕົກລົງໃຫ້ສິດ ຄມສ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ ໃນ
ການນໍາໃຊ້, ຜະລິດຄືນ, ດັດແປງ, ວາງສະແດງ, ຈັດພິມ, ແຈກຢາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຮູບພາບທີ່ຊະນະເລີດ, 

ເຊ່ິງອາດຈະນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບຮູບພາບ, ຕົວໜັງສື, ຮູບສະແດງອ່ືນໆ ເພ່ືອການປູກຈິດສໍານຶກ, ການແລກ ປ່ຽນ

ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການລາຍງານ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາ ກໍຄື ເພ່ືອວັດຖຸປະສົງຂອງການສ່ົງເສີມ

ອ່ືນໆ; 
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 ຄມສ ມີສິດໃນການນໍາໃຊ້ຮູບທີ່ຊະນະເລີດ ໃນສ່ືທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ໃນການຈັດພິມຂອງ ຄມສ ເຊ່ັນ ໃນ 

ບົດລາຍງານ, ວາລະສານ, ຈົດຫມາຍຂ່າວ, ປະຕິທິນ, ບັດອວຍພອນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ເຫມາະສົມ

, ແຕ່ ຄມສ ບ່ໍມີພັນທະໃນການດໍາເນິນການ ດ່ັງທີ່ກ່າວມາ; 

 ເມື່ອ ຄມສ ຈັດພິມຮູບພາບທີ່ຊະນະເລິດ, ຄມສ ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມີການລະບຸ ຊ່ື ຂອງ ນັກຖ່າຍຮູບ ດ່ັງຕໍ່

ໄປນ້ີ: ຄມສ/ຊ່ື ນັກຖ່າຍຮູບ.  

 


