
 
 

               
 

                                                                                                
                                                                                            12 ມຖຸິນາ ປີ 2020 

ສູນອາຊມູີນນທິຍິີີ່ ປຸີ່ ນ ປະຈ ານະຄອນຫຼວງ  
 

ການແຂີ່ ງຂນັຮູບເງາົສັ ັ້້ ັ້້ນລະດບັພາກພ ັ້້ນໃນປະເທດລາວຄັ ັ້້ງທ ີ1 ເພ ີ່ ອຄດັເລ ອກເຂົ ັ້້າຮີ່ ວມງານ 
“DigiCon6 ASIA Awards-ASIA's SUPREME SHORT MOVIE CONTEST” 

 

 

1. ເປົັ້້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ 
  ນບັຕັ ັ້້ງແຕີ່  ປີ 2000 ເປັນຕົ ັ້້ນມາ ກຸີ່ ມບ ລສິດັສ ີ່ ສານຂອງປະເທດຍີີ່ ປຸີ່ ນ ຊ ີ່ ງເປັນລະບບົກະຈາຍສຽງຂອງໂຕ
ກຽວ ຫຼ ວີ່ າ TBS ໄດ ັ້້ຈດັການແຂີ່ ງຂນັທີີ່ ເອີ ັ້້ນວີ່ າ” DigiCon6 ASIA Awards” ຫຼ ວີ່ າ ການແຂີ່ ງຂນັຄດັ
ເລ ອກຮູບເງາົສັ ັ້້ນ ຂ ັ້້ ັ້້ນທຸກໆປີ ທີີ່ ປະເທດຍີີ່ ປຸີ່ ນ. ຈດຸປະສງົແມີ່ ນເພ ີ່ ອຊອກຫາລາງວນັຮູບເງາົສັ ັ້້ນທີີ່ ມພີອນ
ສະຫວນັ ແລະ ກະຕຸນສັ ັ້້ນ ຈາກປະເທດ ແລະ ພາກພ ັ້້ນ ໃນເອເຊຍ. ແລະ ປີນີ ັ້້ຈະໄດ ັ້້ຈດັຂ ັ້້ນໃນເດ ອນພະຈກິທີີ່
ນະຄອນໂຕກຽວ ຊ ີ່ ງເປັນຄັ ັ້້ງທ ີ22. ລາຍລະອຽດເຂົ ັ້້າມາອີ່ ານທີີ່ : https://www.tbs.co.jp/digicon/en/ 
  ກີ່ ອນການແຂີ່ ງຂນັທີີ່ ໂຕກຽວ, ຈະໄດ ັ້້ຈດັໃຫ ັ້້ມກີານແຂີ່ ງຂນັຂັ ັ້້ນເຂດຂ ັ້້ນໃນແຕີ່ ລະປະເທດ ແລະ ພາກພ ັ້້ນ
ໃນເອເຊຍເຊັີ່ ນ: ຍີີ່ ປຸີ່ ນ, ກ າປູເຈຍ, ຈນີ, ຮງົກງົ, ອນິເດຍ, ອນິໂດເນເຊຍ, ສາທາລະນະລດັເກາົຫຼ,ີ ມະເລເຊຍ
, ສງິກະໂປ, ສລີງັກາ, ໃຕ ັ້້ຫວນັ, ໄທ, ອຸດເບກດິສະຖານ, ຫວຽດນາມ, ແລະ ປະເທດລາວ.  
  ຄັ ັ້້ງນີ ັ້້ຈະເປັນຄັ ັ້້ງທ າອດິສ າລບັປະເທດລາວທີີ່ ຈະເຂົ ັ້້າຮີ່ ວມໃນນາມສະມາຊກິພາກພ ັ້້ນໃໝີ່  ຊ ີ່ ງ ສູນອາຊມູີນ
ນທິຍິີີ່ ປຸີ່ ນຈະເປັນຜູ ັ້້ຈດັງານການແຂີ່ ງຂນັລະດບັພາກພ ັ້້ນເປັນຄັ ັ້້ງທ ີ1 ທີີ່ ປະເທດລາວ ໃນເດ ອນສງິຫາ 2020. 

           ລາງວນັອນັດບັ 1 ຫຼ  ລາງວນັທອງຄ າຂັ ັ້້ນພາກພ ັ້້ນ ຈະໄດ ັ້້ຖ ກຮບັເຊນີໄປຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັທີີ່ ປະເທດຍີີ່ ປຸີ່ ນ.  
           ສ  າລບັຜນົງານຂອງລາງວນັທ ີ2 ແລະ ທ ີ3 ຈະໄດ ັ້້ຖ ກສົີ່ ງໄປແຂີ່ ງຂນັຄດັເລ ອກເຊັີ່ ນດຽວກນັທີີ່ ຍີີ່ ປຸີ່ ນ.  
 

2. ລາຍລະອຽດຂອງການແຂີ່ ງຂນັຂັ ັ້້ນພາກພ ັ້້ນຄັ ັ້້ງທ ີ1 ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
 

(1) ຮູບແບບຂອງຮູບເງາົສັ ັ້້ນທີີ່ ຈະສົີ່ ງເຂົ ັ້້າມາແຂີ່ ງຂນັ 
a. ຄວາມຍາວຂອງຄລບິບ ີ່ ກາຍ 15 ນາທ ີ
b. ວດິໂີອຈະລວມມ ີກະຕຸນ CG (2D/3D), ອະນເິມຊັ ັ້້ນ ຮູບປັັ້້ນ, ຖີ່ າຍພາບ ແລ ັ້້ວມາຕ ີ່ ກນັ ແລະ ການ

ຖີ່ າຍທ າວດິໂີອຈງິ... 
c. ຊະນດິຂອງໄຟຣ ໌ແມີ່ ນເປັນ MP4 ຫຼ  MOV (ລະດບັຄຸນນະພາບ FHD 1920 x 1080) 

 
ໝາຍເຫດ: ວດິໂີອທີີ່ ຜະລດິອອກບ ີ່ ໃຫ ັ້້ ແຕະຕ ັ້້ອງເຖງິເລ ີ່ ອງການເມ ອງ ແລະ ໃຫ ັ້້ມເີນ ັ້້ອໃນທີີ່ ເໝາະສມົ
ກບັເຍາົວະຊນົ-ຊາວໜຸີ່ ມ ຫຼ  ໃຫ ັ້້ແທດເໝາະກບັໃນສງັຄມົ. 

 
(2) ເງ  ອນໄຂຜູ ັ້້ສະໝກັ 

ຕັ້້ອງເປັນຄນົລາວ ແລະ ດ າລງົຊວີດິໃນປະເທດລາວ 
 

(3) ວທິກີານຂ ສະໝກັເຂົ ັ້້າແຂີ່ ງຂນັ 

https://www.tbs.co.jp/digicon/en/


ກະລຸນາດາວໂຫຼດຟອມສະໝກັຈາກລິ ັ້້ງລຸີ່ ມນີ ັ້້   
http://www.tbs.co.jp/digicon/en/22nd/entry/      
 
ຫຼງັຈາກທີີ່ ຕ ີ່ ມຂ ັ້້ມູນຄບົຖັ້້ວນແລັ້້ວກະລຸນາສົີ່ ງມາທີີ່  

           info-laos@tbd-digicon.asia  

 

(4) ກ ານດົສົີ່ ງຮູບເງາົສັ ັ້້ນ 
a. ປິດຮບັສະໝກັວນັທ ີ20 ສງິຫາ 2020 ເວລາ 15:00 (ທີ່ ານສາມາດສົີ່ ງໄດ ັ້້ກີ່ ອນມ ັ້້ປິດຮບັສະໝກັ) 
b. ນ າໃຊ ັ້້ Google Drive ເພ ີ່ ອສົີ່ ງຄລບິໃຫ ັ້້ ສູນອາຊ ີມູນນທິຍິີີ່ ປຸີ່ ນ(info-laos@tbd-digicon.asia) 

 
(5) ລາງວນັຜູ ັ້້ຊະນະເລດີແຕີ່ ລະລະດບັ 

ລາງວນັທ ີ1: ຈະໄດ ັ້້ຮບັເງນິສດົ 5,000,000 ກບີ ແລະ ຈະຖ ກເຊນີໄປຮີ່ ວມງານແຂີ່ ງຂນັຄດັຮອບລະດບັ 
ເອເຊຍໃນທັ້້າຍເດ ອນ ພະຈກິທີີ່ ປະເທດຍີີ່ ປຸີ່ ນ 

            ລາງວນັທ ີ2: ຈະໄດ ັ້້ຮບັເງນິສດົ 3,000,000 ກບີ  
            ລາງວນັທ ີ3: ຈະໄດ ັ້້ຮບັເງນິສດົ 1,500,000 ກບີ 
           # ທງັ 3 ຜນົງານຂ ັ້້າງເທງິຈະຖ ກສົີ່ ງຕ ີ່ ໄປແຂີ່ ງຂນັທີີ່ ງານ Digicon ASIA Award ທີີ່ ປະເທດຍີີ່ ປຸີ່ ນ. 
      

3. ຄະນະກ າມະການ 
ກ າມະການ 5 ທີ່ ານ ຈາກຂະແໜງບນັເທງີ (ແຈ ັ້້ງລາຍຊ ີ່ ພາຍຫຼງັ) 
 

4. ຂ ັ້້ມູນຂອງຜູ ັ້້ຈດັງານຄັ ັ້້ງນີ ັ້້: 
ສູນອາຊ ີມູນນທິຍິີີ່ ປຸີ່ ນ ປະຈ ານະຄອນຫຼວງ 
ໂທລະສບັ: 021-240-280 
ຜູ ັ້້ຮບັຜດິຊອບງານ: ທີ່ ານ. ພຸດທະສອນ (ຕ ັ້້ອມ) (ໂທ: 020-5560-6620) 
ອເີມວ: digiconlaos@gmail.com 

    
5. ສ າລບັຂ ັ້້ມູນເພີີ່ ມເຕມີ ໃນການແຂີ່ ງຂນັຮູບເງາົສັ ັ້້ນລະດບັພາກພ ັ້້ນ ໃນປະເທດລາວ, ກະລຸນາເຂົ ັ້້າໄປອີ່ ານທ:ີ 

ເຟັສບຸກ: www.facebook.com/jfacvt/ 
ເວບັໄຊ ັ້້: www.jfacvt.la 

 

（END） 
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