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ทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั 1น ปี 2564 (CCCL FILM GRANTS) 

 

รายละเอียดและข้อกาํหนดการสมัครโครงการ 

 

เทศกาลหนงัสั -นโลกป่วยเราต้องเปลี8ยน (CCCL Film Festival) เปิดรับสมคัรโครงการขอรับทนุ

สนบัสนนุผลติภาพยนตร์สั -นในหวัข้อ “สานสนัติสูธ่รรมชาติ (Making Peace with Nature)” ซึ8งเป็นสว่นหนึ8ง

จากคําพดูของ เลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres ที8กลา่วถงึพนัธกิจสําคญัของทกุคนในศตวรรษที8 

op โดยเนื -อหาของโครงการภาพยนตร์จะต้องมีความเกี8ยวข้องกบัสภาวะโลกร้อนหรือการเปลี8ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ (climate change) ซึ8งเป็นปัญหาใหญ่ระดบัโลกที8เราทกุคนต้องร่วมกนัทําความเข้าใจและแก้ไขเพื8อ

อนาคตของเยาวชนและสิ8งมีชีวิต และเพื8อให้โลกกลบัมาสูส่ภาวะสมดลุอีกครั -ง  

โดยโครงการภาพยนตร์สั -นอาจนําเสนอมมุมองความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาติ มนษุย์กบั

สิ8งมีชีวิต มนษุย์กบัชมุชน หรืออื8น ๆ ในรูปแบบสารคดี (documentary) หรือประเภทอื8น ๆ (non-

documentary) เช่น ดรามา่ แอนิเมชนั sci-fi วิดีโออาร์ต หรือหนงัทดลอง เป็นต้น ทั -งนี -หากโครงการภาพยนตร์

สั -นได้รับการคดัเลือกและผลติ ผลงานภาพยนตร์จะต้องมีความยาวไมเ่กิน py นาที  

ผู้ ที8ได้รับการคดัเลือกจะได้รับทนุสนบัสนนุผลติภาพยนตร์สั -น เป็นจํานวนเงิน oy,{{{ บาท (จํานวนไม่

เกิน o{ ทนุ) สามารถสมัครได้ตั 1งแต่วันทีW X มีนาคม จนถงึวันทีW 10 พฤษภาคม `abc เทศกาลจะ

ประกาศผลผู้ทีWผ่านการคัดเลือกในวันทีW Xh พฤษภาคม `abc 

 

 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร 

 ผู้สมคัรโครงการ CCCL Film Fund ต้องเป็นผู้ ที8มีสญัชาติไทย หรือผู้ ที8อาศยัอยูใ่นประเทศไทยรวมถงึ

สมาชิกกลุม่ชาติพนัธุ์และบคุคลตา่งชาติที8อาจไมมี่สญัชาติไทย โดยสามารถสมคัรเป็นทีมหรือเดี8ยว ไมจํ่ากดั

อาย ุผู้สมคัรไมจํ่าเป็นต้องมีประสบการณ์ทําภาพยนตร์มาก่อน โครงการของเยาวชนได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษ 

 ผู้สมคัรที8ได้รับการคดัเลือก ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมตา่ง ๆ ที8จดัขึ -น

โดยเทศกาล หากไมส่ามารถเข้าร่วมได้จะต้องแจ้งเทศกาลให้ทราบก่อนลว่งหน้า 

 

 

ค่าสมัคร 

ไมมี่คา่ใช้จ่ายในการสมคัร 
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ขั 1นตอนการสมัคร 

1. ผู้สมคัรจะต้องเตรียมข้อมลูดงัตอ่ไปนี - 

i. เรื8องยอ่ภาพยนตร์ 

ii. แผนคา่ใช้จา่ย (Budget plan) ผู้สมคัรจะต้องอธิบายวา่จะใช้เงินทนุ 25,000 อยา่งไร 

iii. Visual references หรือ ภาพตวัอยา่งเพื8อแสดงถงึรูปแบบ/สไตล์ของโครงการ (ผู้สมคัรสามารถ

อ้างอิงภาพจากภาพยนตร์ มิวสคิวิดีโอ หรือสื8ออื8น ๆ ที8บง่บอกถงึแนวทางภาพยนตร์ที8ผู้สมคัร

ต้องการจะผลติ) 

iv. Director statement หรือ ถ้อยแถลงจากผู้ กํากบั ผู้สมคัรจะต้องอธิบายวา่โครงการภาพยนตร์สั -น

ของผู้สมคัรเกี8ยวข้องกบัวิกฤติการเปลี8ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศอยา่งไร และทําไมผู้สมคัรถงึ

สนใจที8จะเลา่เรื8องนี - 

v. ประวติัผู้ กํากบัและทีมงาน (เขียนแนะนําตวัเองให้เทศกาลรู้จกัคณุมากขึ -น) 

vi. ตวัอยา่งผลงานหนงัสั -นหรือสื8อสร้างสรรค์ที8เคยทํา ความยาวไมเ่กิน 15 นาที (เทศกาลขอไม่

พิจารณา Showreel) ถ้าผู้สมคัรไมเ่คยทําภาพยนตร์มาก่อน กรุณาเขียนอธิบายวา่ทําไมคณุถงึ

สนใจงานภาพยนตร์ และยกตวัอยา่งภาพยนตร์ 2-3 เรื8องพร้อมอธิบายเหตผุลวา่ทําไมคณุถงึชอบ

ภาพยนตร์เรื8องนั -น 

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมคัรที8 www.ccclfilmfestival.com/grants  

3. กรอกใบสมคัรให้เรียบร้อยแล้วสง่แบบฟอร์มมาที8อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com ตั -งชื8อหวั

เรื8อง “CCCL Film Fund 2021 - (ชื8อภาพยนตร์)” เช่น “CCCL Film Fund 2021 - ภาวะโลกเลฟิ” 

 

ปิดรับสมคัรโครงการขอรับทนุสนบัสนนุผลติภาพยนตร์สั -นวันทีW 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 

น. (โครงการที8สง่หลงัจากวนัและเวลาที8กําหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณา) และทางเทศกาลจะประกาศผลผู้ ที8

ได้รับการคดัเลือกในวนัที8 17 พฤษภาคม 2564 

 

 

การพจิารณาให้ทุนสนับสนุน 

 เทศกาลมองหาผลงานภาพยนตร์สั -นที8มีความสดใหม ่มีความทะเยอทะยานในการเลา่เรื8องราว

เกี8ยวกบัสภาวะโลกร้อนในรูปแบบและสไตล์ที8ไมเ่คยเห็นมาก่อน ผลงานที8สง่เข้ารับการพิจารณาจะต้อง

สามารถถ่ายทําได้จริงในระยะเวลาที8ทางเทศกาลกําหนด และทีมงานจะต้องปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัโค

วิด-p� 
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 อนึ8ง ประเดน็สภาวะโลกร้อนในภาพยนตร์ อาจจะกลา่วถงึภยัแล้ง การเพิ8มขึ -นของอณุหภมิูโลกอยา่ง

ผิดปกติ ปัญหานํ -าทว่ม ดินถลม่ ระดบันํ -าทะเลที8เพิ8มขึ -น พายฝุน การเปลี8ยนแปลงของสภาพอากาศ และการ

เสื8อมโทรมของระบบนิเวศอนัเกิดจากการขยายตวัของสงัคมเมือง เป็นต้น หากผู้สมคัรต้องการคําปรึกษา

โครงการเกี8ยวกบัประเดน็ที8จะเลา่ สามารถติดตอ่ที8 submissions@ccclfilmfestival.com 

ทางเทศกาลขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาโครงการที8ได้รับการคดัเลือก หากผู้สมคัรที8ได้รับการคดัเลือก 

ผู้สมคัรจะต้องผลติภาพยนตร์สั -นสง่เทศกาลในระยะเวลาที8กําหนด หากผู้สมคัรต้องการเปลี8ยนแปลงเนื -อเรื8อง 

ประเดน็ หรือรูปแบบการนําเสนอภายหลงัได้รับการคดัเลือก ผู้สมคัรจะต้องแจ้งให้ทางเทศกาลทราบลว่งหน้า 

 

 

เงืWอนไขโครงการ 

1. ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูถ้อืลขิสทิธิ 9ทรพัยส์นิทางปัญญาของเนื?อหาทีBสง่เขา้รว่มพจิารณา 
2. ผู้สมคัรสามารถสง่โครงการเพื8อเข้ารับการพิจารณามากกวา่ 1 โครงการ อยา่งไรก็ตามทางเทศกาลจะ

ให้ทนุโครงการแก่ผู้สมคัรเพียงโครงการเดียวเทา่นั -น 

3. ในปีนี - ทางเทศกาลมีโครงการพี8เลี -ยงช่วยแนะแนวการผลติภาพยนตร์ (Mentorship Program) สําหรับ 

ผู้สมคัรที8มีอายตํุ8ากวา่ 21 ปีหรือไมเ่คยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์มาก่อน ผู้สมคัรสามารถเลือก

ได้วา่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Mentorship หรือไม ่โดยรายชื8อพี8เลี -ยง (Mentor) จะประกาศให้ทราบ

ภายหลงั 

4. ทนุสนบัสนนุ  25,000 บาท จะมอบให้กบัผู้ ที8ผา่นการคดัเลือกหลงัจากที8บทภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อย

แล้ว โดยผู้สมคัรจะต้องพฒันาบทภาพยนตร์ให้แล้วเสร็จภายในวนัที8 30 มิถนุายน 2564 ทั -งนี -ทาง

เทศกาลอาจให้คําแนะนําตอ่โครงการ และจะเคารพการตดัสนิใจของผู้สมคัรเป็นหลกั 

5. ผู้สมคัรที8ผา่นการคดัเลือกจะต้องผลติภาพยนตร์และสง่ให้เทศกาลภายในวนัที8 24 กนัยายน 2564 

6. ผลงานภาพยนตร์จะต้องมีความยาวไมเ่กิน 15 นาที 

7. ผู้สมคัรที8ผา่นการคดัเลือกยินยอมให้เทศกาลหนงัสั -นโลกป่วยเราต้องเปลี8ยน (CCCL Film Festival) 

ถือลขิสทิธิ�ผลงานภาพยนตร์ที8ผลติภายใต้โครงการ CCCL Film Fund ร่วมกนั โดยทางเทศกาล

สามารถเผยแพร่ผลงานดงักลา่วผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ และกิจกรรมของเทศกาล 

8. ผลงานที8ผลติจะไมส่ามารถเผยแพร่ออนไลน์ได้จนกวา่ผลงานเรื8องนั -นจะฉายในเทศกาลหนงัสั -นโลก

ป่วยเราต้องเปลี8ยน (CCCL Film Festival) ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 

9. ผลงานภาพยนตร์ที8ผลติจะต้องไมล่ะเมิดลขิสทิธิ�ทรัพย์สนิทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ -น ผู้สมคัร

จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว 
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10. เทศกาลขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี8ยนแปลงเงื8อนไขการรับสมคัรโครงการขอรับทนุโดยไมต้่องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

 

 

แผนกจิกรรมโครงการ 

ผู้สมคัรที8ผา่นการคดัเลือกจะต้องเข้าร่วมและปฏิบติัตามแผนกิจกรรมของเทศกาลอยา่งเคร่งครัด 

 

19 - 21 พ.ค.   ผู้สมคัรที8ผา่นการคดัเลือกยืนยนัการเข้าร่วมโครงการ 

22 พ.ค.   ปฐมนิเทศออนไลน์และเซน็สญัญา 

20 - 30 มิ.ย.  สง่บทภาพยนตร์ร่างสดุท้ายเพื8อรับทนุสง่เสริม 

14 - 20 ส.ค.  สง่ภาพยนตร์ฉบบัร่างและรับคําแนะนําจากเทศกาล 

24 ก.ย.   วนัสดุท้ายของการสง่ภาพยนตร์ฉบบัสมบรูณ์ 

 

 

โครงการพีWเลี 1ยง (Mentorship Program) 

โครงการ Mentorship Program เป็นโครงการที8เปิดโอกาสให้ผู้สมคัรโครงการที8มีอายตํุ8ากวา่ 21 ปี 

หรือ ผู้ ที8ไมเ่คยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์มาก่อนได้ร่วมพฒันาบทและรับคําแนะนําจากคนทําหนงัใน

อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยคนทําหนงัหรือพี8เลี -ยง (mentor) จะเข้าร่วมประชมุกบัผู้สมคัรอยา่งน้อยเดือน

ละ 1 ครั -ง ครั -งละอยา่งน้อย 1 ชั8วโมง เพื8อให้คําแนะนําและเทคนิคการถ่ายทําภาพยนตร์ตั -งแตข่ั -นตอนการเขียน

บทไปจนถงึการผลติภาพยนตร์หลงัการถ่ายทํา ตั -งแตช่่วงเดือน มิถนุายน จนถงึ เดือนกนัยายน โดยกําหนดการ

วนัและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

 

 

การจัดส่งภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ 

หลงัจากผู้สมคัรที8ผา่นการคดัเลือกผลติภาพยนตร์เสร็จสมบรูณ์ จะต้องจดัสง่ภาพยนตร์และไฟล์ตา่ง ๆ ดงันี - 

1. ไฟล์ภาพยนตร์ 

i. ความละเอียด o{��xppyo (หาก master file มีคณุภาพ oK ขึ -นไป), 1920x1080, 1280x720 

(หาก master file มีคณุภาพ �o{p หรือตํ8าหวา่นั -น)  

ii. ประเภทไฟล์ MP4, MOV 

iii. Codec: H.264, ProRes 
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iv. Video bitrate: 20 Mbps minimum 

v. Audio format: 2.0 and 5.1 

vi. ขนาดไฟล์ (ไมเ่กิน p{ GB) 

2. ช่องทางการสง่ 

ผู้สมคัรสามารถสง่ลงิก์ไฟล์ที8อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com หรือ อปัโหลดไฟล์ใน CCCL 

Google Drive 

3. ไฟล์อื8น ๆ 

 ผู้สมคัรจะต้องอปัโหลดไฟล์สําหรับการประชาสมัพนัธ์ ดงันี - 

i. โปสเตอร์ (ความละเอียด ¢{{ dpi / File type: JPEG หรือ PNG) 

ii. ภาพนิ8งจากภาพยนตร์ (ความละเอียด ¢{{ dpi / File type: JPEG หรือ PNG) 

iii. ภาพถ่ายเบื -องหลงั (ความละเอียด ¢{{ dpi / File type: JPEG หรือ PNG) 

iv. เรื8องยอ่ขนาดสั -น หรือ Logline (ไฟล์ .docx หรือ Apple’s Pages Document) 

v. เรื8องยอ่ (ไฟล์ .docx หรือ Apple’s Pages Document) 

vi. รายชื8อนกัแสดงและทีมงานทั -งหมดพร้อมระบตํุาแหน่ง (ไฟล์ .docx หรือ Apple’s Pages 

Document) 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ0มเตมิได้ที0 

อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com 

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

Website: https://www.ccclfilmfestival.com 

 


