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รา่งแนวคดิโครงการ 

การประกวดภาพถา่ย “ความหลากหลายของสายนํา้โขงผา่นสายตาคณุ” 
แนวคดิในภาพรวม  

คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง (MRC) จะจัดการประกวดภาพถ่ายในธีมหลักเรื่อง “ความ
หลากหลายของสายนํา้โขงผ่านสายตาคุณ” โดยมรีะยะเวลาเปิดรับสมัครตัง้แต่ วนัที ่7 
กรกฎาคม ถงึ วนัที ่24 กนัยายน 2560 (วันแม่น้ําโลก) จะแจง้ผลต่อผูช้นะการประกวด
ภายใน วนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในพธิมีอบรางวัลทีจ่ะ
จัดขึน้ในวันที ่22 พฤศจกิายน 2560 (จะยนืยันอกีครัง้หนึง่) ณ สํานักเลขาธกิารของ MRC ที่
กรงุเวยีงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว  

การประกวดภาพถ่ายนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับคณะกรรมการแม่น้ําโขงแห่งชาติ (NMC) 
กัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวยีดนาม ดว้ยทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกผ่านโครงการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ําของแม่น้ําโขงแบบบูรณาการ (M-IWRMP) ที่คณะกรรมาธกิารแม่น้ําโขง
กําลังดําเนินการอยู ่โครงการนี้ทําหนา้ที่สง่เสรมิการใชร้ะเบยีบปฏบิัตแิละเครือ่งมอืต่างๆ ของ
คณะกรรมาธกิารฯสําหรับการเจรจาเรือ่งการใชน้ํ้า การแบ่งปันขอ้มูล และการเฝ้าตดิตามดูการ
ไหลของแม่น้ํา เพือ่เอือ้อํานวยความรว่มมอืขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศตา่งๆ ในลุ่มแมน้ํ่าโขง 
ทัง้ในระดับประเทศและในระดับลุ่มน้ํา  โครงการ M-IWRMP นี้ชว่ยสง่เสรมิแนวทางการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบรูณาการ  ซึง่มกีารวางแผนและการบรหิารจัดการการใชป้ระโยชน์น้ําที่
สอดประสานกันจากหลายภาคส่วน ครอบคลุมการใชป้ระโยชน์น้ําทัง้ภายในประเทศและขา้ม
พรมแดน   

การประกวดนี้จะเปิดตัวและเผยแพร่ส่งเสรมิข่าวการประกวดผ่านทางเว็บไซต์ของ MRC และ 
NMC รวมทัง้ในสงัคมออนไลน์และชอ่งทางการสือ่สารอืน่ๆ  ภาพทีช่นะการประกวดจะจัดแสดง
ในพธิมีอบรางวัลที ่MRC เป็นเจา้ภาพ และตพีมิพใ์นปฏทินิปี 2561 ของโครงการ IWRMP ของ 
MRC และ/หรอื ในผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีใ่ชภ้าพเป็นสือ่      

เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 

การประกวดภาพถา่ยครัง้นี้มจีดุมุ่งหมายเพือ่ยกยอ่งและรําลกึถงึความหลากหลายของแมน้ํ่าโขง
ผ่านภาพถ่ายต่างๆ และเพื่อสรา้งความตระหนักถงึความสําคัญของความร่วมมือขา้มพรมแดน
ผา่นแนวทางการบรหิารจัดการทัพยากรน้ําแบบบูรณาการ เพือ่หนุนเสรมิการพัฒนาลุม่แมน้ํ่าโขง
อยา่งยั่งยนื  

การประกวดจะเฟ้นหาภาพทีส่ะทอ้นความตอ้งการตา่งๆ ซึง่แขง่ขันกันในการใชน้ํ้าจากแมน้ํ่าโขง 
เชน่ การใชน้ํ้าภายในประเทศ การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม การประมง การขนสง่ และ
การผลติไฟฟ้า  

นอกจากนี้ เราจะเฟ้นหาภาพทีนํ่าเสนอความสวยงามของแม่น้ําโขงและทรัพยากรธรรมชาตอิัน
อุดมสมบูรณ์ที่ชุมชนรมิแม่น้ําไดพ้ึง่พาหาเลี้ยงชพี รวมทัง้ภาพที่แสดงถงึผลกระทบจากการ
พัฒนาและการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศทีค่กุคามความยั่งยนืของระบบนเิวศน์ตา่งๆ ของแมน้ํ่า
โขง เชน่ ภาวะน้ําท่วม การสะสมตะกอนและความเสือ่มโทรมของแหล่งทีอ่ยู่อาศัยของปลาและ
พืน้ทีชุ่ม่น้ํา   

เราขอชกัชวนใหช้า่งภาพใชจ้นิตนาการของตนในการจับภาพทีง่ดงาม มเีสน่ห ์ ทีเ่นน้ชปูระเด็น
ตอ่ไปนี ้
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• ความสวยงามของแม่น้ําโขงและแม่น้ําสาขาสายสําคัญๆ ในลุ่มแม่น้ําโขง ตลอดจนวถิี
ชวีติอันมเีอกลักษณ์ของผูค้นในชมุชนรมิฝ่ังแมน้ํ่า     

• ความตอ้งการใชน้ํ้าและทรัพยากรธรรมชาตจิากแม่น้ําโขงในดา้นต่างๆ ที่หลากหลาย 
เช่น การเก็บสํารองน้ําไวใ้ชภ้ายในประเทศ การประมง การเกษตรกรรม การควบคุมน้ํา
ทว่ม การผลติไฟฟ้าพลังน้ํา การขนสง่ทางน้ํา และการทอ่งเทีย่ว   

• ผลกระทบของการขยายเขตเมือง การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ําโขงและต่อวิถีชีวิตของผูค้น 
รวมทัง้ความพยายามตา่งๆ ทีไ่ดดํ้าเนนิการเพือ่ลดผลกระทบดังกลา่ว    

ภาพต่างๆ อันหลากหลายของแม่น้ําโขงที่ชนะการประกวดจะไดร้ับการจัดแสดงและตพีมิพ์ใน
ปฏทินิปี 2561 และช่องทางการสือ่สารอื่นๆ เพื่อสะทอ้นถงึความจําเป็นของความร่วมมอืขา้ม
พรมแดนเพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการน้ําและทรัพยากรทีเ่กีย่วขอ้ง อันเป็นทรัพยากรรว่มกันได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  ผูจั้ดการประกวดคาดหวังวา่ ภาพเหล่านี้จะชว่ยสรา้งแรงบันดาลใจสําหรับ
การดําเนินกจิกรรมต่างๆ ต่อไปในอนาคต ทัง้ในระดับชมุชน ระดับชาต ิและระดับภมูภิาค เพื่อ
รว่มกันจัดการกับปัญหาเรือ่งน้ําเพือ่ผลประโยชน์ของผูค้นทั่วทัง้ลุม่น้ํา      

ผูม้สีทิธสิง่ภาพเขา้ประกวด 

ผูม้ีสทิธิส์่งภาพเขา้ประกวดไดแ้ก่ ช่างภาพสมคัรเล่นทุกคน ไม่จํากัดอายุ โดยตอ้งเป็น
พลเมอืงและผูอ้ยู่อาศัยประจําในสมาชกิของ MRC ประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึง่ไดแ้ก่ กัมพูชา 
สปป.ลาว ไทย และเวยีดนาม คณะกรรมการผูต้ัดสนิ ผูจั้ดการประกวด สปอนเซอรผ์ูส้นับสนุน
การประกวด และสมาชกิในครอบครัวของบคุคลดังกลา่วนี้ ไมม่สีทิธสิง่ภาพเขา้รว่มประกวด 

ขอ้กําหนดในการสง่ภาพเขา้ประกวด 

• ภาพทีส่ง่มาตอ้งสอดคลอ้งกับหัวขอ้ธมีของการประกวด  
• สง่ภาพมาไดไ้มเ่กนิ 5 ภาพในรปูแบบดจิติอลและ JPEG  
• ภาพทีส่ง่มาตอ้งไมผ่า่นการตัดตอ่ ตกแตง่ ดัดแปลงใดๆ ดว้ยวธิทีางดจิติอล  
• ขนาดของไฟลภ์าพตอ้งอยู่ระหว่าง 3 ถงึ 5 เมกะไบต ์และมคีวามละเอยีดอย่างนอ้ย 

1,600 พกิเซล ในกรณีทีภ่าพของทา่นไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้สูร่อบสดุทา้ยหรอืไดร้ับรางวัล 
ท่านจะตอ้งนําสง่ภาพที่มีความละเอยีดสงูมาเพือ่จัดพมิพ์และจัดแสดง และในกรณีที่
กําหนดไว ้ท่านจะตอ้งส่งไฟลภ์าพ RAW มาเพือ่ตรวจสอบว่าการปรับแต่งภาพเป็นไป
ตามขอ้กําหนดของการประกวดหรอืไม ่  

• แตล่ะภาพทีส่ง่มาตอ้งมขีอ้มูลตอ่ไปนี้ประกอบ ชือ่ภาพ วนัทีถ่า่ย สถานทีท่ ีถ่า่ย และ
คําบรรยายภาพ (ไม่เกนิ 100 คํา เป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาทอ้งถิน่ของช่างภาพ) 
อธบิายวา่ภาพนัน้สือ่ถงึสิง่ใด  

• ภาพทีถ่า่ย กอ่นวนัที ่1 มกราคม 2560  จะไมไ่ดร้ับการพจิารณา  
• ภาพทีเ่คยไดร้ับรางวัลมากอ่นหรอืเคยสง่เขา้ประกวดในรายการอืน่ๆ กอ่นหนา้นี้ หรอืเคย

ไดร้ับการพมิพเ์ผยแพรม่ากอ่น ถอืวา่เป็นภาพทีข่าดคณุสมบัตใินการสง่เขา้ประกวด  
• ช่างภาพตอ้งเป็นเจา้ของภาพที่ส่งเขา้ประกวดแต่เพียงผูเ้ดียว และถือครองสทิธใิน

ทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมดของภาพนัน้ๆ 
• ชา่งภาพตอ้งไดร้ับอนุญาตและความยนิยอมจากบุคคลทีอ่ยู่ในภาพถ่ายว่า ใหส้่งภาพ

เขา้ประกวดในรายการ  MRC photo contest ได ้และยนิยอมให ้MRC นําภาพไปใช ้
หรอืจัดพมิพเ์ผยแพรไ่ด ้ 

• โดยการเขา้ร่วมในการแข่งขัน ชา่งภาพยนิยอมรับขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีไ่ดแ้นบแจง้ไว ้
กับใบสมัคร   
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• ชา่งภาพตอ้งสง่ภาพมาทางอเีมลไ์ปที ่mrcphotocontest@mrcmekong.org ภายในวันที ่
24 กนัยายน 2017 เวลา 17:00 น. (เวลาทอ้งถิน่) โดยระบ ุสญัชาต ิและ ประเทศที่
พํานกัอาศยั ในชอ่ง หวัขอ้เร ือ่ง (subject) ของอเีมล ์ 

• เมือ่สง่ภาพเขา้รว่มการประกวด ชา่งภาพตอ้งแนบ  ใบสมคัรทีก่รอกขอ้ความและลง
ลายมอืชื่อเรยีบรอ้ย พรอ้มทัง้ สําเนาบตัรประจําตวัทีย่งัไม่หมดอายุ เพื่อยืนยัน
สญัชาต ิประเทศทีพํ่านักอาศัย และอาชพีของตน   

รางวลั 

 ภาพยอดเยีย่มลําดบัที ่1 : เงนิสด 500 ดอลลาร ์เหรยีญทอง และเกยีรตบิัตร  
 ภาพยอดเยีย่มลําดบัที ่2 : เงนิสด 300 ดอลลาร ์เหรยีญเงนิ และเกยีรตบิัตร 
 ภาพยอดเยีย่มลําดบัที ่3 : เงนิสด 200 ดอลลาร ์เหรยีญทองแดง และเกยีรตบิัตร 
 ภาพทีโ่ดดเดน่ของแตล่ะประเทศ (รวม 4 รางวัล): เงนิสด 100 ดอลลาร ์และเกยีรตบิตัร 
 ภาพอืน่ๆทีไ่ดค้ะแนนสงู (รวม 5 ภาพ): เกยีรตบิัตร    

ช่างภาพผูช้นะการประกวดจะไดร้ับเชญิเขา้ร่วมพธิมีอบรางวัลที่จัดโดยสํานักเลขาธกิารของ 
MRC ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 ณ กรุงเวยีงจันทน์ ประเทศลาว ภาพที่ชนะการประกวดอาจ
ไดร้ับการตพีมิพใ์นปฏทินิปี 2561 ของโครงการ IWRMP ของ MRC และในผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีใ่ช ้
ภาพเป็นสือ่ 

การสิน้สุดการรบัสมคัรและการขยายเวลา  

การประกวดจะเปิดรับภาพถ่ายจนถึงเวลา 17:00 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ของวันอาทิตย์ที่ 24 
กันยายน 2560 ภาพทีไ่ดร้ับหลังจากนัน้ถอืว่าขาดคุณสมบัต ิในกรณีที่เห็นว่าจําเป็น ผูจั้ดการ
ประกวด/MRC สงวนสทิธทิีจ่ะขยายเวลาสิน้สุดการรับสมัครออกไปอีกเป็นระยะเวลาทีส่มควร 
โดยเลือ่นไปไดน้านทีส่ดุไมเ่กนิ 30 วัน      

หลกัเกณฑก์ารประเมนิและตดัสนิ 

คณะกรรมการที่มาจากภมูหิลังทีแ่ตกต่างกัน ซึง่รวมถงึผูเ้ชีย่วชาญในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งและ
ชา่งภาพมอือาชพี จะพจิารณาภาพถา่ยทีส่ง่มา โดยจะมกีารพจิารณาสองรอบดังตอ่ไปนี้     

 
• การคดัเลอืกรอบแรก: ในลําดับแรก ทีมงานดา้นการสื่อสารของ MRC จะเป็นผู ้

พจิารณาภาพถ่ายทีส่ง่เขา้มา เพือ่ดูวา่มคีวามสอดคลอ้งทางเทคนคิกับขอ้กําหนดของ
การส่งเขา้ประกวดหรือไม่ ภาพถ่ายใดๆ ที่ไม่มีคุณสมบัตติามขอ้กําหนดดังกล่าวจะ
ไม่ไดร้ับการพิจารณาต่อ  ทีมงานนี้จะคัดเลือกภาพที่ดีเยี่ยม 30 อันดับแรกตาม
หลักเกณฑต์อ่ไปนี้   
 

ลําดับ หลังเกณฑก์ารประเมนิ 
 

1 ภาพถา่ยมคีณุสมบัตติรงตามขอ้กําหนดขัน้ตํ่าหรอืไม ่เชน่ ขนาดของไฟล์
ภาพ รวมทัง้ขอ้มลูประกอบ เชน่ วันทีถ่า่ย สถานทีท่ีถ่า่ย และคําบรรยาย
ภาพ? 

2 ภาพมคีวามสอดคลอ้งกับหัวขอ้ธมีการประกวดหรอืไม?่ 
3 ภาพมคีณุภาพดหีรอืมคีวามเป็นเลศิดา้นเทคนคิหรอืไม ่เชน่ การรับแสงที่

ถกูตอ้ง ความเร็ว shutter ทีเ่หมาะสม การปรับความสมดลุของสขีาว และ
ความชดัลกึชดัตืน้ของภาพ? 

mailto:mrcphotocontest@mrcmekong.org
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4 เป็นภาพตน้ฉบับดังเดมิหรอืเป็นภาพทีผ่า่นการตัดตอ่ ตกแตง่ ดัดแปลง
มา?   

 
• การคดัเลอืกรอบทีส่องโดยคณะกรรมการผูต้ดัสนิ: จากบรรดาภาพทีไ่ดค้ัดเลอืก

ไวใ้นรอบแรก คณะกรรมการผูต้ัดสนิ 6 คน (4 คนจาก MRC ชา่งภาพอาชพี 1 คน และ
ผูด้แูลรกัษา/ผูจั้ดการภาพถา่ย (photo curator) 1 คน) จะคัดเลอืกภาพยอดเยีย่มทีส่ดุ 
3 ภาพและภาพอื่นๆ ที่ไดค้ะแนนสูงอีก 5 ภาพ โดยยดึหลักเกณฑ์ว่าภาพเหล่านั้น
สามารถถ่ายทอดประเด็นทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ของการประกวดไดด้เีพยีงใด สว่นภาพที่
จะไดร้ับรางวัลภาพโดดเด่นของแต่ละประเทศนัน้ กรรมการ 4 คนจากคณะกรรมการ
แมน้ํ่าโขงแหง่ชาต ิ(NMC) ของทัง้ 4 ประเทศจะเป็นผูค้ัดเลอืก   

 
ลําดบั หลกัเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนทีท่ ีไ่ด ้

1 ความสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคข์องการประกวด 30 คะแนน  
2 การเป็นภาพตน้ฉบับดัง้เดมิ 30 คะแนน  
3 คณุภาพ/การจัดองคป์ระกอบ/การจัดแสง 20 คะแนน  
4 คําบรรยายภาพ 20 คะแนน  

รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

ระยะเวลาเสร็จสิน้ของการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะ การคัดเลอืกภาพจะกระทําภายใน 60 
วันนับตัง้แตวั่นทีภ่าพถกูสง่เขา้มา MRC สงวนสทิธิท์ีจ่ะขยายระยะเวลานี้ออกไปอกี หากจําเป็น  

ขอ้ตกลงและเงือ่นไข   

โดยการเขา้รว่มในการประกวด ชา่งภาพยอมรับขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการประกวดดังตอ่ไปนี้  

• ช่างภาพยืนยันว่าภาพถ่ายที่ส่งเขา้ประกวดเป็นภาพที่ถ่ายดว้ยตนเอง และเป็นภาพ
ตน้ฉบับดัง้เดมิสําหรับการประกวดนี้เท่านัน้ และรับรองว่าตนถอืครองสทิธใินทรัพยส์นิ
ทางปัญญาทัง้หลายทัง้ปวงของภาพเหลา่นี้  

• ชา่งภาพยนืยันวา่ตนเองไดข้ออนุญาตและไดร้ับความยนิยอมจากบคุคลทีอ่ยูใ่นภาพถา่ย
ว่า ใหส้่งภาพเขา้ประกวดในรายการ  MRC’s photo contest ได ้และยนิยอมให ้MRC 
นําภาพไปใชห้รอืจัดพมิพเ์ผยแพรไ่ด ้  

• หากชา่งภาพไดร้ับเลอืกเขา้สูร่อบสดุทา้ยหรอืเป็นผูช้นะการประกวดรางวัลใดรางวัลหนึ่ง 
ชา่งภาพจะนําส่งภาพที่มีความละเอียดสงู (high resolution image) สําหรับการพมิพ์
และการจัดแสดง และหากกําหนดไว ้จะนําส่งไฟลภ์าพ RAW มาเพื่อตรวจสอบว่าการ
ปรับแตง่ภาพเป็นไปตามขอ้กําหนดของการประกวดหรอืไม ่   

• ชา่งภาพยืนยันว่าภาพที่สง่เขา้ประกวดไมไ่ดผ้่านการตกแต่ง ดัดแปลงหรอืตัดต่อใดๆ 
ทางดจิติอล ขณะเดยีวกนั ภาพถา่ยทีอ่ัดภาพออกมาเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ อนุญาตใหม้กีาร
ปรับแตง่ไดบ้า้งเล็กนอ้ยในสว่นของการปรับแสง (exposure) การปรับ contrast การตัด
ภาพออกบางสว่น (cropping) และการปรับความคมชัด (sharpening) แตก่ารตกแต่ง
ดัดแปลง ตัดต่อภาพ เช่น การเพิม่ การเอาออก หรอืการเคลื่อนยา้ย บุคคล สัตว์ พืช 
หรอืสิง่ของใดๆ ทีอ่ยูใ่นภาพนัน้ หา้มกระทําโดยเด็ดขาด   

• จะมีการประกาศเผยแพร่เกียรติคุณของภาพและเจา้ของภาพที่ชนะการประกวดและ
เขา้รอบสดุทา้ยอยา่งแพรห่ลายในเว็บไซตข์อง MRC, บน platform ของ social media 
ตา่งๆ,  ผ่านชอ่งทางสือ่สารมวลชนและชอ่งทางทีไ่ม่ใชส่ือ่สารมวลชนต่างๆ รวมทัง้ใน
สือ่ขอ้มลูเผยแพรอ่ืน่ๆ 
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• ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยของการประกวดจะไดร้ับเชญิเขา้ร่วมพิธมีอบรางวัลที่จะจัดขึน้โดย
สํานักเลขาธกิาร คณะกรรมาธกิารแม่น้ําโขง ทีก่รงุเวยีงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว ซึง่จะ
มกีารจัดแสดงภาพถา่ยทีไ่ดร้ับรางวัล  ภาพถา่ยทีช่นะการประกวดยังอาจไดร้ับการนําไป
จัดทําปฏทินิปี 2561 ของโครงการ IWRMP และใชใ้นสือ่ทีม่ภีาพประกอบอืน่ๆ 

• MRC ไม่จําเป็นตอ้งรับผดิชอบต่อขอ้ขัดขอ้งทางเทคนิคหรือขอ้ขัดขอ้งอื่นใดที่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่การนําสง่ภาพเขา้ประกวด   

• ช่างภาพตอ้งปฏบิัติตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ของการประกวดภาพถ่ายนี้ MRC 
สงวนสทิธิท์ีจ่ะตัดภาพใดๆ ออกจากการประกวดได ้หากชา่งภาพไดก้ระทําการใดๆ ทีฝ่่า
ฝืนขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการประกวด    

ลขิสทิธิ ์

• ชา่งภาพยังคงเป็นเจา้ของลขิสทิธิใ์นภาพของตน และอนุญาตให ้MRC นําภาพทีช่นะ
การประกวดมาใช ้ผลติซ้ํา ดัดแปลง จัดแสดง จัดพมิพ ์เผยแพรแ่ละแจกจา่ยได ้โดยไม่
คดิคา่ใชจ้า่ยและเป็นการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธโิดยไมจํ่ากัดแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ไมว่า่จะเป็นการ
นําไปใชร้่วมกับภาพถ่าย ขอ้ความ และภาพกราฟิกอืน่ๆ หรอืไมก็่ตาม เพือ่วัตถุประสงค์
ในการเสรมิสรา้งความตระหนัก การแบ่งปันขอ้มูล การรายงาน การฝึกอบรม/การให ้
ความรู ้การเขยีนบทบรรณาธกิาร หรอืเพือ่การสง่เสรมิเผยแพรอ่ืน่ๆ    

• MRC มสีทิธนํิาภาพทีช่นะการประกวดไปใชบ้นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตผา่นชอ่งทางสือ่ใดๆ 
ทีเ่หมาะสม และใชใ้นสิง่พมิพเ์ผยแพร่ของ MRC เชน่ รายงาน นิตยสาร จดหมายข่าว 
ปฏทินิ โปสการด์ หรือสิง่พมิพ์เผยแพร่ที่เหมาะสมอื่นๆ ได ้แต่ทัง้นี้ ไม่มีขอ้ผูกมัดว่า 
MRC จะตอ้งนําภาพไปใชด้ังทีก่ลา่วมาขา้งตน้     

• ทุกครัง้ที่ MRC จัดพมิพเ์ผยแพร่ภาพที่ชนะการประกวด จะดําเนินการใหแ้น่ใจว่ามีชือ่
ของชา่งภาพปรากฏอยูด่ว้ย ในรปูแบบดังนี้ “MRC/ชือ่ของชา่งภาพ”   

 

   
 

 


