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กจิกรรมพาโนรามา: แม่โขง ปี 2564 (CCCL PANORAMA: MEKONG 2021) 

 

รายละเอียดและข้อกาํหนดการสมัครโครงการ 

CCCL Panorama เป็นแพลตฟอร์มสําหรับเยาวชนและบคุคลทัDวไปทีDมีโปรเจ็กต์หรือไอเดียภาพยนตร์

สั MนเกีDยวกบัวิกฤติโลกร้อน ได้เข้าร่วมพดูคยุ แลกเปลีDยนมมุมอง และนําเสนอโปรเจ็กต์ตอ่บคุลากรทางด้าน

ภาพยนตร์และนกัวิชาการทางด้านสภาพอากาศ   

สําหรับปีนี M CCCL Film Festival ร่วมกบั สถานทตูสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย จดักิจกรรม

ภายใต้หวัข้อการเปลีDยนแปลงทางสภาพอากาศในพื MนทีDลุม่แมนํ่ Mาโขง โดยทางเทศกาลเปิดรับสมคัรแผน

โครงการภาพยนตร์สั Mน (proposal) ทีDบอกเลา่เรืDองราวการเปลีDยนแปลงทางด้านตา่ง ๆ ในบริเวณพื MนทีDลุม่แมนํ่ Mา

โขงอนัเกิดมาจากวิกฤติการเปลีDยนแปลงทางสภาพอากาศ (climate change) ตวัอยา่งเชน่ ปัญหาความแห้ง

แล้งและอณุหภมิูทีDสงูขึ Mนก่อให้ภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบ ปัญหาความสมบรูณ์ทางทรัพยากรของแมนํ่ Mา

สง่ผลตอ่ภาคการประมงและภาคครัวเรือน ปัญหาการตดัต้นไม้เพืDอสร้างเขืDอนและโรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น 

โดยโครงการภาพยนตร์สั MนทีDนําเสนอสามารถเป็นเรืDองแตง่หรือสารคดีและจะต้องมีความยาวไมเ่กิน 15 นาที

เมืDอถกูผลติเสร็จสมบรูณ์ 

ผู้ ทีDสนใจสามารถสง่แผนโครงการแบบเดีDยวหรือแบบทีม ทีมละ 2 คน ทีมทีDผา่นการคดัเลือก จะได้เข้า

รับการอบรมกบัวิทยากรด้านสิDงแวดล้อมและบคุลากรในวงการภาพยนตร์ไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา และมี

โอกาสนําเสนอโปรเจกต์ ชิงทนุสนบัสนนุผลติภาพยนตร์จํานวน 20,000 บาท ในระหวา่งวนัทีD 10-11 ธนัวาคม 

ทีD จ.อบุลราชธานี โดยทางเทศกาลจะออกคา่เดินทางและคา่ใช้จ่ายระหวา่งกิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมทั Mงหมด 

ผู้ ทีDสนใจสามารถสง่แผนโครงการได้ตั Sงแต่วันทีV 17 กันยายน จนถงึวันทีV 15 ตุลาคม [\]^ ทีV 

www.ccclfilmfestival.com/panorama เทศกาลจะแจ้งผลผู้ทีVผ่านการคัดเลือกในช่วงต้นเดือน

พฤศจกิายน 

 

 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร 

 ผู้สมคัรกิจกรรมนี Mต้องเป็นผู้ ทีDมีสญัชาติไทย หรือผู้ ทีDอาศยัอยูใ่นประเทศไทยรวมถงึสมาชิกกลุม่ชาติ

พนัธุ์และบคุคลตา่งชาติทีDอาจไมมี่สญัชาติไทย โดยสามารถสมคัรเป็นแบบเดีDยวหรือแบบทีม (ทีมละไมเ่กิน 2 

คน และหนึDงในผู้สมคัรจะต้องเป็นผู้ กํากบัหรือโปรดิวเซอร์ของโครงการภาพยนตร์) ไมจํ่ากดัอาย ุผู้สมคัรไม่

จําเป็นต้องมีประสบการณ์ทําภาพยนตร์มาก่อน โครงการของเยาวชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ทีมทีDได้รับการคดัเลือก จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพาโนรามาในช่วงวนัทีD 10-11 ธนัวาคม 2564 ทีD 

จ.อบุลราชธานี (วนัและเวลาอาจเปลีDยนแปลงขึ Mนอยูก่บัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019) ผู้ ทีD
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ได้รับคดัเลือกทีDยงัไมบ่รรลนิุติภาวะจําเป็นต้องมีผู้ปกครองเข้าดแูลระหวา่งกิจกรรม โดยทางเทศกาลจะออกคา่

เดินทางและคา่ใช้จ่ายระหวา่งกิจกรรมให้กบัสมาชิกทีมจํานวนไมเ่กิน 2 ทา่นเทา่นั Mน 

 

 

ค่าสมัคร 

ไมมี่คา่ใช้จ่ายในการสมคัร 

 

 

ขั Sนตอนการสมัคร 

ผู้ ทีDสนใจสามารถสมคัรได้ทีD www.ccclfilmfestival.com/panorama โดยผู้สมคัรจะต้องเตรียมข้อมลูดงัตอ่ไปนี M 

i. เรืDองยอ่ภาพยนตร์ 

ii. แผนการดําเนินงาน (เมืDอได้รับทนุสนบัสนนุ ผู้ ได้รับทนุควรดําเนินการผลติภาพยนตร์สั Mนให้แล้ว

เสร็จภายในวนัทีD 31 สงิหาคม พ.ศ. 2565) 

iii. Visual references หรือ ภาพตวัอยา่งเพืDอแสดงถงึรูปแบบ/สไตล์ของโครงการ (ผู้สมคัรสามารถ

อ้างอิงภาพจากภาพยนตร์ มิวสคิวิดีโอ หรือสืDออืDน ๆ ทีDบง่บอกถงึแนวทางภาพยนตร์ทีDผู้สมคัร

ต้องการจะผลติ) 

iv. Director statement หรือ ถ้อยแถลงจากผู้ กํากบั ผู้สมคัรจะต้องอธิบายวา่โครงการภาพยนตร์สั Mน

ของผู้สมคัรเกีDยวข้องกบัวิกฤติการเปลีDยนแปลงของสภาพภมิูอากาศในพื MนทีDลุม่แมนํ่ Mาโขงอยา่งไร 

และทําไมผู้สมคัรถงึสนใจทีDจะเลา่เรืDองนี M 

v. ประวติัผู้ กํากบัและทีมงาน (เขียนแนะนําตวัเองให้เทศกาลรู้จกัคณุมากขึ Mน) 

vi. ลงิก์ตวัอยา่งผลงานหนงัสั MนหรือสืDอสร้างสรรค์ทีDเคยทํา ถ้าผู้สมคัรไมเ่คยทําภาพยนตร์มาก่อน 

กรุณาแนบลงิก์ผลงานอืDนๆ ทีDแสดงถงึมมุมองและแนวทางงานของผู้ กํากบั 

 

ปิดรับสมคัรโครงการขอรับทนุสนบัสนนุผลติภาพยนตร์สั MนวันทีV 15 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. 

เทศกาลจะติดตอ่ผู้ ทีDผา่นการคดัเลือกรอบแรกเพืDอสมัภาษณ์ในช่วงปลายเดือนตลุาคม และจะแจ้งผล

การคดัเลือกให้ผู้สมคัรช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน  

 

 

การพจิารณาให้ทุนสนับสนุน 

 เทศกาลมองหาโครงการภาพยนตร์สั MนทีDมีความสดใหม ่มีความทะเยอทะยานในการเลา่เรืDองราว

เกีDยวกบัผลกระทบในด้านการเปลีDยนแปลงทางสภาพอากาศทีDมีตอ่ชมุชนในพื MนทีDลุม่นํ Mาโขง เนื Mอหาภาพยนตร์
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จะต้องสามารถดไูด้ทกุวยั และสามารถนําไปฉายในวงกว้างได้ นอกจากนี MผลงานทีDสง่เข้ารับการพิจารณา

จะต้องสามารถถ่ายทําได้จริงและสามารถผลติแล้วเสร็จในวนัทีD 31 สงิหาคม 2565 

 

 

เงืVอนไขโครงการ 

1. ผู้สมคัรจะเป็นผู้ ถือลขิสทิธิ�ทรัพย์สนิทางปัญญาของเนื MอหาทีDสง่เข้าร่วมพิจารณา 

2. ผู้สมคัรสามารถสง่โครงการเพืDอเข้ารับการพิจารณามากกวา่ 1 โครงการ อยา่งไรก็ตามทางเทศกาลจะ

ให้ทนุโครงการแก่ผู้สมคัรเพียงโครงการเดียวเทา่นั Mน 

3. ผู้สมคัรทีDผา่นการคดัเลือกจะต้องนําเสนอโครงการ (pitching) ให้กบัคณะกรรมการในช่วงกิจกรรมพา

โนรามา เทศกาลจะประกาศผลโครงการทีDถกูคดัเลือกได้รับในช่วงกิจกรรม โดยทางเทศกาลจะจ่ายทนุ

สนบัสนนุ 20,000 บาท จํานวน 1 ทนุ ตอ่ผู้ ได้รับทนุในระยะเวลา 1 เดือนภายหลงัจากจบกิจกรรม 

4. ผู้ได้รับทนุจะต้องผลติภาพยนตร์และสง่ให้เทศกาลภายในวนัทีD 31 สงิหาคม 2565 โดยผลงานจะต้อง

ขึ Mนโลโก้สนบัสนนุจาก CCCL Film Festival และสถานทตูสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 

5. ผู้ได้รับทนุสนบัสนนุจะต้องรายงานการดําเนินการผลติภาพยนตร์ตอ่เทศกาลอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั Mง 

6. ผลงานภาพยนตร์เมืDอผลติแล้วเสร็จจะต้องมีความยาวไมเ่กิน 15 นาที 

7. ผู้ได้รับทนุยินยอมให้เทศกาลหนงัสั Mนโลกป่วยเราต้องเปลีDยน (CCCL Film Festival) ภายใต้มลูนิธิแสง 

สถานทตูสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และพนัธมิตรของเทศกาล เผยแพร่ผลงานหนงัสั Mนใน

กิจกรรมตา่ง ๆ ทั Mงแบบออฟไลน์และออนไลน์โดยไมต้่องได้รับอนญุาตจากเจ้าของผลงาน 

8. ผลงานภาพยนตร์ทีDผลติจะต้องไมล่ะเมิดลขิสทิธิ�ทรัพย์สนิทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ Mน ผู้สมคัร

จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว 

9. เทศกาลขอสงวนสทิธิ�ในการเปลีDยนแปลงเงืDอนไขกิจกรรมและการให้ทนุสนบัสนนุโดยไมต้่องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

 

 

แผนกจิกรรมโครงการ 

17 ก.ย. - 15 ต.ค.  เปิดรับสมคัรผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการ 

25 - 29 ต.ค.  สมัภาษณ์ผู้ผา่นเข้ารอบสดุท้าย 

3 พ.ย.    เทศกาลติดตอ่ผู้ผา่นการคดัเลือก  

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมยืนยนัการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเซน็สญัญา 

13 พ.ย.   ปฐมนิเทศออนไลน์ 
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10 - 11 ธ.ค. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางสู ่จ.อบุลราชธานี (กิจกรรมในวนัทีD 10 ธ.ค. จะเริDม

ในช่วงเย็น สว่นกิจกรรมในวนัทีD 11 ธ.ค. จะแล้วเสร็จเวลาประมาณ 21:00 

น. ทางเทศกาลจะแจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้กบัผู้ เข้าร่วมอีกครั Mง) 

12 ธ.ค.   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลบับ้าน 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิVมเตมิได้ทีV 

อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ccclfilmfest 

Website: https://www.ccclfilmfestival.com 

 


