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เปิดมุมมองศักยภาพและตัวตนของมังงะ
เสวนาออนไลน์และเวิรก์ ชอปตัวต่อตัว

เสวนาออนไลน์ และเวิ รก์ ชอปตัวต่อตัว
วัน
วันเสาร์ท่ี 4 ธันวาคม 2564
เวลา
16:00 - 18:15 น. (เวลาประเทศไทย, UTC+7)
ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
ภาษา
ญีป่ ่ นุ แปลไทย
สถานทีจ่ ดั
รับชมทางการถ่ายทอดสดออนไลน์ บนยูทูปของเจแปนฟาวน์ เดชั ่น กรุงเทพฯ
The Japan Foundation, Bangkok YouTube Channel
*สำหรับเวิรก์ ชอปตัวต่อตัว ผูท้ ไี ่ ด้รบั คัดเลือก 6 ท่ำนจะต้องเข้ำร่วมด้วยตัวเอง ที ่ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (BACC)
นิ ทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace
วัน
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม 2564
เวลา
10:00 – 19:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
สถานทีจ่ ดั
ณ ผนังโค้ง ชัน้ 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ร่วมกับ สานักงานยูเนสโกเพื่อการศึกษาส่วนภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก (ยูเนสโก กรุงเทพฯ),
SILENT MANGA AUDITION® (SMA) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ภูมใิ จนาเสนอการเสวนาออนไลน์
และเวิร์ ก ชอปตัว ต่ อ ตัว ในหัว ข้อ “เปิ ดมุ ม มองศัก ยภาพและตัว ตนของมัง งะ (Enlighten Manga Characteristics and
Possibilities)”
มังงะเป็ นทีร่ จู้ กั กันในหมู่นักอ่านทัวโลกในฐานะป๊
่
อปคัลเจอร์ส่อื บันเทิงรูปแบบหนึ่งจากญีป่ ่ นุ อีกทัง้ อยู่ถูกใช้เป็ นสื่อกลางในการ
สื่อสารเรื่องราวมานานหลายศตวรรษ เสวนาออนไลน์และเวิรก์ ชอปตัวต่อตัวหัวข้อ “เปิ ดมุมมองศักยภาพและตัวตนของมังงะ
(Enlighten Manga Characteristics and Possibilities)” ในครัง้ นี้ จะมาสารวจคุณลักษณะรวมถึงประวัตศิ าสตร์ของมังงะญีป่ ่ นุ
และเอกลักษณ์ของมังงะเงียบ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ โองาวะ ทซึโยชิ จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซย์กะ พร้อมทัง้
เวิรก์ ชอปตัวต่อตัวทีเ่ ปิ ดรับพอร์ทโฟลิโอผูส้ มัคร 6 ท่าน ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกจะได้มโี อกาสรับคาแนะนาจากอาจารย์และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการวาดมังงะกับมืออาชีพอย่าง อาจารย์โองาวะ สึโยชิ โดยตรง ทัง้ สองกิจกรรมจะถูกถ่ายทอดสดบน
ยูทูปของเจแปนฟาวน์ เดชั ่น กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 16:00 – 18:15 น. (เวลาประเทศไทย)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีการจัดแสดง งานนิ ทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace รวบรวม 15 ผลงาน จาก 274 ผลงาน
ของผูแ้ ข่งขันจากหลายประเทศทัวโลกในงาน
่
SILENT MANGA AUDITION® (SMA) ครัง้ ที่ 13 จัดแสดงตัง้ แต่ วันอังคารที่ 16
พฤศจิ กายน จนถึง วันอาทิ ตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ชัน้ 3 หอศิ ลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ตัง้ แต่เวลา
10:00 – 19:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ในช่วงระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการมีกจิ กรรมพิเศษอีก 2 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่
วันพุธที่ 24 พฤศจิ กายน 2564 เวลา 13:00, กิจกรรมการฉายภาพยนตร์สนั ้ เรื่อง SKY SKY กากับโดยคุณนนทรีย์ นิมบิ ตุ ร ผู้
กากับภาพยนต์ช่อื ดังชาวไทย และ กิจกรรมสาธิตวาดภาพโดย KP Learning Space ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 14:00 –
16:00 น. และ วันอาทิ ตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 14:00 – 18:00 น.
คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมเวิ รก์ ชอปตัวต่อตัว
- ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ไม่จากัดอายุ วุฒกิ ารศึกษา และ ประสบการณ์
- ผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วมจะต้องยินยอมให้ทางเจแปนฟาวน์เดชัน่
กรุงเทพฯ เผยแพร่ผลงานของท่านและตัวท่านระหว่าง
ถ่ายทอดสดได้ และสะดวกเดินทางมาร่วมงานได้ดว้ ยตนเองทีห่ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) วันเสาร์
ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 15:30 น. - 18:15 น. (เวลาประเทศไทย)
วิ ธีการเข้าร่วมเวิ รก์ ชอปตัวต่อตัว
1. เขียนอธิบายเกีย่ วกับพอร์ตฟอลิโอของท่านเป็ นภาษาไทย ไม่เกิน 5 บรรทัด ไว้ทห่ี น้าแรกของพอร์ตฟอลิโอรวบรวม
ผลงาน กรุณาแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 8 หน้า และ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB เนื้อหาภายในพอร์ตสามารถ
ประกอบด้วยงานศิลปะแขนงใดก็ได้ตงั ้ แต่ มังงะเรื่องสัน้ ออกแบบตัวละคร หรือ ภาพประกอบ
2. กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร และ กดยินยอมเผยแพร่ผลงานของท่านและตัวท่านระหว่างการถ่ายทอดสด พร้อมแนบ
ไฟล์พอร์ตฟอลิโอ ไปทีล่ งิ ค์ https://forms.gle/4aHM8uWKqMmAuwtL9 แบบฟอร์มจะปิ ดรับสมัครใน วันศุกร์
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ที่ 26 พฤศจิ กายน 2564 เวลา 12:00 น. หรือ อาจปิ ดรับแบบฟอร์มก่อนกาหนดหากได้รบั ผูส้ มัครครบจานวนแล้ว การ
ปิ ดรับสมัครจะประกาศบนเฟซบุก๊ เพจ และ เว็บไซต์ ของเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ
3. ผูเ้ ข้าร่วม 6 ท่านแรกทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมลล์เพื่อแจ้งเรื่องผลการคัดเลือก
4. กรุณายืนยันการเข้าร่วมงานภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และในวันงานรบกวนผูเ้ ข้าร่วมอ่านคาอธิบายพอร์ตฟอลิโอ
ในหน้าแรกของท่านให้อาจารย์โองาวะฟั งก่อนรับคาแนะนา

เกี่ยวกับวิ ทยากร
รองศาสตราจารย์ โองาวะ ทซึโยชิ
(หลักสูตรการออกแบบตัวละครมังงะ คณะมังงะ มหาวิ ทยาลัยเกียวโตเซกะ)
ในฐานะทีเ่ ป็ นภัณฑารักษ์ เขาได้ออกงานนิทรรศการ และ อีเวนต์ ทีเ่ กีย่ วกับการผลิตมังงะ เช่นที่
พิพธิ ภัณฑ์มงั งะนานาชาติเคียวโตะ, ศูนย์ศลิ ปะและวัฒนธรรมปงปิ ดู ประเทศฝรังเศส,
่
Japan
creative center สิงคโปร์, Contemporary Art Museum คุมะโมะโตะ ญีป่ ่ นุ นอกจากนี้ยงั มีส่วนร่วมใน
การวางแผนงานนิทรรศการทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ยโู นะมาเอะมังงะ อีกทัง้ ยังก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์โคจิมงั งะ และ โค
จิมงั งะ BASE อีกด้วย ส่วนในด้านการศึกษานัน้ เขาได้เป็ นส่วนหนึ่งในการวางแผนโครงสร้างการ
สอนมังงะ, วิชามังงะ, และจัด Work-shopเกีย่ วกับศิลปะ นอกจากนี้เขายังรับคาเรียกร้องจากบริษทั
และ รัฐบาลท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับคีย์เวิรด์ “การแสดงท่าทางของตัวละครในมังงะ และ การออกแบบ” และ
เขายังออกแบบภาพประกอบ ออกแบบตัวละคร ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และ อื่น ๆ

เกี่ยวกับล่าม
มัชฌิ มา โตจิ ราการ
(อาจารย์พิเศษ มหาวิ ทยาลัยไอจิ ชูกโุ ทกุ)
เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2527 ทีก่ รุงเทพมหานคร นักศึกษาปริญญาเอกอักษรศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
เกียวโต เคยทางานเป็ นนักวิจยั และอาจารย์พเิ ศษทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกียวโตปั จจุบนั
ทางานเป็ นอาจารย์พเิ ศษทีม่ หาวิทยาลัยไอจิชูกุโทกุ (“ประวัตศิ าสตร์มงั งะและอนิเมะ” “ทฤษฎี
เกีย่ วกับมังงะ”)

ติ ดต่อสอบถาม
เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ
ชัน้ 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถ.สุขมุ วิท 21
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
Tel: 02-260-8560～4, Email : acdept@jfbkk.or.th
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