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วนัที� 31 ก.ค.65 ที�โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์เชยีงราย (โรงที� 1) CentralPlaza Chiangrai (3rd Fl.)  นายวราดศิร ออ่นนุช รองผูว้า่ราชการ
จังหวดัเชยีงรายเป็นประธานมอบรางวลั  โครงการจัดกจิกรรมสง่เสรมิทอ่งเที�ยวผา่นสื�อภาพยนตร ์4 จังหวดัลา้นนาตะวนัออก สง่เสรมิทอ่งเที�ยว
เชงิวฒันธรรมลา้นนาตะวนัออก เชื�อมโยงอนุภมูภิาคลุม่นํ�าโขง Short film contest 2022 ภายใตห้วัขอ้ “มาเหนอื” ผา่นมมุมองของคนรุน่ใหม ่ที�
ไดม้าประชนัฝีมอืกนั โดยประเด็นการนําเสนอที�โดดเดน่ สื�อความหมายไดต้รงกบัแนวคดิ สามารถถา่ยทอดเรื�องราวไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจงา่ย มี
ศลิปะ น่าตดิตามและเขา้ถงึกลุม่ผูช้มที�หลากหลาย พรอ้มคณุภาพของภาพและเสยีงที�สามารถนําไปเผยแพรผ่า่นทาง Digital Channel ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยม ีนายเสรฐิ ไชยยานันตา ทอ่งเที�ยวและกฬีาจังหวดัเชยีงราย, ผูกํ้ากบัภาพยนตรช์ื�อดงัของประเทศ รว่มการตดัสนิในครั �งนี� 3 ทา่น
ไดแ้ก ่"ออ๊ด" บณัฑติ ทองด,ี "ปื� ด" ธปื� ด ธนติย ์จตินุกลู, "ปัด" ปรัชญา ปิ�นแกว้ รว่มงานประกาศผลพธิมีอบรางวลั ผลงาน 10 เรื�องสดุทา้ย โดยมี
 ตวง- สาวกิา กาญจนมาศ ดารา พธิกีร ผลงานเบื�องหลงัรายการระดบัประเทศ รับหนา้ที�พธิกีรของงาน ภายในงาน รว่มกจิกรรมจดุถา่ยภาพการ
ประกวด, ชมนทิรรศการภาพยนตรส์ั �นที�ไดรั้บรางวลั, ชมบธูสง่เสรมิการทอ่งเที�ยว ๔ จังหวดัลา้นนาตะวนัออก (เชยีงราย  พะเยา แพร ่น่าน)

พรอ้มรว่มชมผลติภณัฑส์นิคา้ของชมุชน โปรแกรมการทอ่งเที�ยวโดยชมุชนและบรกิารขอ้มลูดา้นการทอ่งเที�ยวแพ็คเกจโปรแกรมการทอ่งเที�ยว
ที�มคีวามหลากหลาย 

โดยผูเ้ขา้แขง่ขนัจะเป็นเป็นบคุคลประชาชนทั�วไป นักเรยีน นสิติ นักศกึษา ในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ สงักดัของรัฐบาลและเอกชนทั�วประเทศ
คนทํางานศลิปะรุน่ใหมไ่ดส้รา้งสรรคแ์ละแสดงผลงาน สมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัมากถงึ 40 ทมี ซึ�งทมีที�ผา่นการคดัเลอืกไดเ้ขา้รว่ม Workshop

อบรมผลติภาพยนตรส์ั �นจากวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญผูกํ้ากบัชื�อดงัของเมอืงไทย เพื�อใหผู้ป้ระกวดสามารถตอ่ยอดความรู ้รวมทั �งมกีารพดูคยุเพื�อให ้
เกดิการพัฒนาแนวคดิการผลติภาพยนตรส์ั �นเพิ�มเตมิ เพื�อใหไ้ปถา่ยทําผลงานภาพยนตรส์ั �นใหม้คีวามสมบรูณม์ากยิ�งขึ�น เพื�อชงิเงนิรางวลัมลูคา่
รวม 120,000 บาท และผา่นการคดัเลอืก จนไดผู้ท้ี�ผา่นเขา้รอบสดุทา้ยจํานวน 10 ทมี  มาจากทั�วทกุภาค  โดยไดรั้บโจทยก์ารแขง่ขนัภายใต ้
แนวคดิ ภายใตห้วัขอ้ “มาเหนอื" เพื�อนําเสนอการทอ่งเที�ยวดว้ยสสีนัความงดงามของสถานที�ตา่งๆเสนออตัลกัษณเ์ดน่ของการทอ่งเที�ยว 4

จังหวดัลา้นนาตะวนัออกเชื�อมโยงอนุภาคลุม่นํ�าโขง สรา้งความตระหนักในดา้นทอ่งเที�ยวเชงิวฒันธรราม 5 ดา้น การแตง่กาย ดา้นอาหาร ดา้น
ขนบธรรมเนยีมประเพณี ดา้นวถิชีวีติความเป็นอยู ่ดา้นแหลง่ทอ่งเที�ยวเชงิวฒันธรรมที�โดดเดน่ ดา้นชาตพัินธุ ์ดา้นสนิคา้ชมุชน และดา้นสขุภาพ
โดยมอีงคป์ระกอบในการทอ่งเที�ยวเชื�อมโยงพื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 2 จังหวดั ในกลุม่จังหวดัลา้นนาตะวนัออก (เชยีงราย พะเยา แพร ่น่าน) โดยสื�อ
จากมมุมองตา่งๆ ของผูเ้ขา้แขง่ขนั เพื�อถา่ยทอดสูภ่าพยนตรส์ั �น 
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สําหรับภาพยนตรส์ั �นที�ชนะการประกวด ฉายในโรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์เชยีงราย CentralPlaza Chiangrai และนําไปเผยแพรผ่า่นชอ่ง
ทางออนไลน ์มรีายชื�อทมีที�ไดรั้บรางวลั ดงัตอ่ไปนี�

 
รางวลัชนะเลศิ ไดแ้ก ่ ภาพยนตรส์ั �นเรื�อง หมั �นเกลา้ ทมี FILMFARM (กลุม่คนทํางานศลิปะรุน่ใหมจั่งหวดัเชยีงราย)

 
รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ไดแ้ก ่ภาพยนตรส์ั �นเรื�อง Workcation “พักเถอะนะ” ทมี Lighthouse Studio (กลุม่คนทํางานศลิปะรุน่ใหมจั่งหวดั
เชยีงราย)

 
รางวลัชนะเลศิอนัดบั 2 ไดแ้ก ่ภาพยนตรส์ั �นเรื�อง Love Around  ทมี Cat9Life Studio (กลุม่คนทํางานศลิปะรุน่ใหมจั่งหวดัเชยีงใหม)่

 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั ไดแ้ก ่ ภาพยนตรส์ั �นเรื�อง มาเหนอืมาเที�ยวเหนอื ทมี Ggun Film (นักศกึษามหาวทิยาลยักรงุเทพ จังหวดักรงุเทพ)

 
และ ภาพยนตรส์ั �นเรื�อง You Can Trust Me “เชื�อใจฉันเถอะ” ทมี นศนง (มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จังหวดัเชยีงราย)

นายวราดศิร ออ่นนุช รองผูว้า่ราชการจังหวดัเชยีงรายเป็นประธานมอบรางวลั กลา่ววา่ ขอขอบคณุประชาชนทั�วไป นักเรยีน นสิติ นักศกึษา ใน
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ สงักดัของรัฐบาลและเอกชนทั�วประเทศที�สง่ผลงานเขา้ประกวด และขอแสดงความยนิดกีบัผูเ้ขา้ประกวดแขง่ขนัที�ไดรั้บ
รางวลัทกุคน รวมทั �งขอชื�นชมผลงานของผูท้ี�ไดรั้บรางวลัวา่มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรคแ์ละมทีกัษะการผลติสื�อสรา้งสรรคท์อ่งเที�ยว จนไดรั้บการ
ตดัสนิจากคณะกรรมการใหไ้ดรั้บรางวลั และหวงัวา่ ความสามารถเหลา่นี� จะทําใหท้กุทา่น ประสบความสําเร็จ และนําไปตอ่ยอดในการประกอบ
วชิาชพีในอนาคต ผลงานภาพยนตรส์ั �นที�ผา่นเขา้มาสูร่อบชงิชนะเลศิทั �ง 10 เรื�องในวนันี� ถอืไดว้า่เป็นผลงานที�มมีลูคา่อยา่งมหาศาล ที�จะทํา
หนา้ที�สื�อสารการทอ่งเที�ยวเชงิคณุภาพ คงไวซ้ ึ�งเอกลกัษณห์รอือตัลกัษณค์วามเป็น 4 จังหวดัลา้นนาตะวนัออก สง่เสรมิการทอ่งเที�ยวตามความ
ตอ้งการของตลาดเพื�อกระจายรายไดสู้ค่นในชมุชนและทอ้งถิ�นทั�วประเทศตลอดจนการสง่เสรมิการสรา้งความเชื�อมโยงดา้นการทอ่งเที�ยวใน
ภมูภิาคอาเซยีน ทั �งประเทศที�มพีรมแดนตดิกนัและที�มคีมนาคมขนสง่เชื�อมโยงทางวฒันธรรมของกลุม่จังหวดัภาคเหนอืตอนบน 2 เพื�อสรา้ง
โอกาสทางการตลาดใหแ้กภ่าคบรกิารและการทอ่งเที�ยวมากยิ�งขึ�น อนัจะเป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก ่ประชาชนในจังหวดัตอ่ไป ซึ�งถอืเป็นความ
สําเร็จอยา่งยิ�งของโครงการนี�
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ดา้น นายเสรฐิ ไชยยานันตา ทอ่งเที�ยวและกฬีาจังหวดัเชยีงราย กลา่วเสรมิวา่ กจิกรรมในครั�งนี�นับเป็นกจิกรรมที�มุง่เนน้การสรา้งเสรมิความรู ้
และความเขา้ใจ เกี�ยวกบัการผลติภาพยนตรส์ั �นทอ่งเที�ยวเพื�อเปิดโอกาสใหเ้ด็ก เยาวชน และคนทํางานศลิปะรุน่ใหมไ่ดส้รา้งสรรคแ์ละแสดงผล
งาน ภาพยนตส์ั �น ไดเ้รยีนรู ้ฝึกปฏบิตักิบัศลิปิน ผูกํ้ากบั และผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการผลติภาพยนตม์อือาชพี รว่มกบัผูกํ้ากบัภาพยนตรไ์ทยอนัดบัตน้
ของประเทศ ซึ�งมผีูส้นใจเขา้ประกวดมากถงึ 40 ทมี จนไดผู้ท้ี�ผา่นเขา้รอบสดุทา้ยจํานวน 10 ทมี  มาจากทั�วทกุภาค ซึ�งจะเป็นประโยชนใ์น
การนําไปเผยแพรต่อ่ไป นับวา่การจัดโครงการประกวด จัดกจิกรรมสง่เสรมิทอ่งเที�ยวผา่นสื�อภาพยนตร ์4 จังหวดัลา้นนาตะวนัออก เชื�อมโยงอนุ
ภมูภิาคลุม่นํ�าโขง“การประกวดภาพยนตรส์ั �น สง่เสรมิทอ่งเที�ยวเชงิวฒันธรรมลา้นนาตะวนัออก”Short film contest 2022  ภายใตห้วัขอ้ “มา
เหนอื"  ประสบความสําเร็จตรงตามวตัถปุระสงคข์องโครงการที�วางไว ้เพื�อสรา้งการรับรู ้สรา้งแรงบนัดาลใจ สรา้งความตระหนักในดา้นทอ่ง
เที�ยวเชงิวฒันธรรม เพื�อสรา้งโอกาสทางการตลาดใหแ้ก ่ ภาคบรกิารและการทอ่งเที�ยวมากยิ�งขึ�น 
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