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  เปิดมุมมองศกัยภาพและตวัตนของมงังะ 
เสวนาออนไลน์และเวริก์ชอปตวัต่อตวั 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

เสวนาออนไลน์และเวิรก์ชอปตวัต่อตวั 
วนั   วนัเสารท์ี ่4 ธนัวาคม 2564   
เวลา   16:00 - 18:15 น. (เวลาประเทศไทย, UTC+7) 
ค่าเขา้ชม   ไม่เสยีค่าใชจ้า่ย 
ภาษา   ญีปุ่่ น แปลไทย  
สถานทีจ่ดั รบัชมทางการถ่ายทอดสดออนไลน์บนยูทูปของเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรงุเทพฯ   
 The Japan Foundation, Bangkok YouTube Channel  

*ส ำหรบัเวริก์ชอปตวัต่อตวั ผูท้ีไ่ดร้บัคดัเลอืก 6 ท่ำนจะตอ้งเขำ้รว่มดว้ยตวัเอง ที ่หอ
ศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหำนคร (BACC) 

   
นิทรรศการการตู์นมงังะเงียบ Together for Peace  

วนั   วนัองัคารที ่16 พฤศจกิายน – วนัอาทติยท์ี ่5 ธนัวาคม 2564 
เวลา   10:00 – 19:00 น. ทุกวนั ยกเวน้วนัจนัทร ์
ค่าเขา้ชม   ไม่เสยีค่าใชจ้า่ย 
สถานทีจ่ดั  ณ ผนังโคง้ ชัน้ 3 หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 
 

https://www.youtube.com/channel/UCQ7gvbL8k4HDDn24TojRBgg
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เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ร่วมกบัส านักงานยูเนสโกเพื่อการศกึษาส่วนภูมภิาคเอเชยีและแปซิฟิก (ยูเนสโก กรุงเทพฯ), 
SILENT MANGA AUDITION® (SMA) และ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ภูมใิจน าเสนอการเสวนาออนไลน์
และเวิร์กชอปตัวต่อตัวในหัวข้อ “เปิดมุมมองศักยภาพและตัวตนของมงังะ (Enlighten Manga Characteristics and 
Possibilities)”   

 

มงังะเป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่นักอ่านทัว่โลกในฐานะป๊อปคลัเจอรส์ื่อบนัเทงิรปูแบบหนึ่งจากญีปุ่่ น อกีทัง้อยู่ถูกใชเ้ป็นสื่อกลางในการ

สื่อสารเรื่องราวมานานหลายศตวรรษ เสวนาออนไลน์และเวริก์ชอปตวัต่อตวัหวัขอ้ “เปิดมุมมองศกัยภาพและตวัตนของมงังะ 

(Enlighten Manga Characteristics and Possibilities)”  ในครัง้นี้ จะมาส ารวจคุณลกัษณะรวมถงึประวตัศิาสตรข์องมงังะญีปุ่่ น 

และเอกลกัษณ์ของมงังะเงยีบ บรรยายโดย รองศาสตราจารย ์ โองาวะ ทซึโยชิ จากมหาวิทยาลยัเกียวโตเซยก์ะ พรอ้มทัง้

เวริก์ชอปตวัต่อตวัทีเ่ปิดรบัพอรท์โฟลโิอผูส้มคัร 6 ท่าน ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจะไดม้โีอกาสรบัค าแนะน าจากอาจารยแ์ละ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการวาดมงังะกบัมอือาชพีอย่าง อาจารยโ์องาวะ สโึยช ิโดยตรง ทัง้สองกจิกรรมจะถูกถา่ยทอดสดบน

ยูทูปของเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรงุเทพฯ ในวนัเสารท่ี์ 4 ธนัวาคม 2564 เวลา 16:00 – 18:15 น. (เวลาประเทศไทย) 

  

ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมกีารจดัแสดง งานนิทรรศการการตู์นมงังะเงียบ Together for Peace รวบรวม 15 ผลงาน จาก 274 ผลงาน 

ของผูแ้ขง่ขนัจากหลายประเทศทัว่โลกในงาน SILENT MANGA AUDITION® (SMA) ครัง้ที ่13 จดัแสดงตัง้แต่ วนัองัคารท่ี 16 

พฤศจิกายน จนถึง วนัอาทิตยท่ี์ 5 ธนัวาคม 2564 ณ ชัน้ 3 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร (BACC) ตัง้แต่เวลา 

10:00 – 19:00 น. ทุกวนั ยกเว้นวนัจนัทร ์ในช่วงระยะเวลาการจดัแสดงนิทรรศการมกีจิกรรมพเิศษอกี 2 กจิกรรมดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

วนัพธุท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00, กจิกรรมการฉายภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง SKY SKY ก ากบัโดยคุณนนทรยี ์นิมบิตุร ผู้

ก ากบัภาพยนตช์ื่อดงัชาวไทย  และ กจิกรรมสาธติวาดภาพโดย KP Learning Space ในวนัเสารท่ี์ 4 ธนัวาคม เวลา 14:00 – 

16:00 น. และ วนัอาทิตยท่ี์ 5 ธนัวาคม 2564 เวลา 14:00 – 18:00 น. 

 

คณุสมบติัของผู้สนใจเข้าร่วมเวิรก์ชอปตวัต่อตวั 

- ไม่มคี่าใชจ้่ายในการเขา้รว่มกจิกรรม 
- ไม่จ ากดัอายุ วฒุกิารศกึษา และ ประสบการณ์ 
- ผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมจะตอ้งยนิยอมใหท้างเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรงุเทพฯ เผยแพร่ผลงานของท่านและตวัท่านระหว่าง

ถ่ายทอดสดได ้และสะดวกเดนิทางมารว่มงานไดด้ว้ยตนเองทีห่อศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) วนัเสาร์
ที ่4 ธนัวาคม 2564 เวลา 15:30 น. - 18:15 น. (เวลาประเทศไทย) 

วิธีการเข้าร่วมเวิรก์ชอปตวัต่อตวั 

1. เขยีนอธบิายเกีย่วกบัพอรต์ฟอลโิอของท่านเป็นภาษาไทย ไมเ่กนิ 5 บรรทดั ไวท้ีห่น้าแรกของพอรต์ฟอลโิอรวบรวม

ผลงาน กรุณาแนบไฟลใ์นรปูแบบ PDF ไม่เกนิ 8 หน้า และ ขนาดไฟลไ์ม่เกนิ 10MB เน้ือหาภายในพอรต์สามารถ

ประกอบดว้ยงานศลิปะแขนงใดกไ็ดต้ัง้แต่ มงังะเรื่องสัน้ ออกแบบตวัละคร หรอื ภาพประกอบ 

2. กรอกแบบฟอรม์รบัสมคัร และ กดยนิยอมเผยแพร่ผลงานของท่านและตวัท่านระหว่างการถา่ยทอดสด พรอ้มแนบ

ไฟลพ์อรต์ฟอลโิอ ไปทีล่งิค ์https://forms.gle/4aHM8uWKqMmAuwtL9 แบบฟอรม์จะปิดรบัสมคัรใน วนัศกุร์

https://forms.gle/4aHM8uWKqMmAuwtL9
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ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น. หรอื อาจปิดรบัแบบฟอรม์ก่อนก าหนดหากไดร้บัผูส้มคัรครบจ านวนแลว้ การ

ปิดรบัสมคัรจะประกาศบนเฟซบุก๊เพจ และ เวบ็ไซต ์ของเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ 

3. ผูเ้ขา้ร่วม 6 ท่านแรกทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น ทางเราจะตดิต่อกลบัไปทางอเีมลลเ์พื่อแจง้เรื่องผลการคดัเลอืก 

4. กรุณายนืยนัการเขา้ร่วมงานภายในวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 และในวนังานรบกวนผูเ้ขา้ร่วมอ่านค าอธบิายพอรต์ฟอลโิอ

ในหน้าแรกของท่านใหอ้าจารยโ์องาวะฟังก่อนรบัค าแนะน า 

เก่ียวกบัวิทยากร 
รองศาสตราจารย ์โองาวะ ทซึโยชิ  
(หลกัสูตรการออกแบบตวัละครมงังะ คณะมงังะ มหาวิทยาลยัเกียวโตเซกะ)   
 
ในฐานะทีเ่ป็นภณัฑารกัษ์ เขาไดอ้อกงานนิทรรศการ และ อเีวนต์ ทีเ่กีย่วกบัการผลติมงังะ เช่นที่
พพิธิภณัฑม์งังะนานาชาตเิคยีวโตะ, ศูนยศ์ลิปะและวฒันธรรมปงปิดู ประเทศฝรัง่เศส, Japan 
creative center สงิคโปร,์ Contemporary Art Museum คุมะโมะโตะ ญีปุ่่ น นอกจากนี้ยงัมสี่วนร่วมใน
การวางแผนงานนิทรรศการทีพ่พิธิภณัฑย์โูนะมาเอะมงังะ อกีทัง้ยงัก่อตัง้พพิธิภณัฑโ์คจมิงังะ และ โค
จมิงังะ BASE อกีดว้ย ส่วนในดา้นการศกึษานัน้เขาไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนโครงสรา้งการ
สอนมงังะ, วชิามงังะ, และจดั Work-shopเกีย่วกบัศลิปะ นอกจากนี้เขายงัรบัค าเรยีกรอ้งจากบรษิทั 
และ รฐับาลทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัคยี์เวริด์ “การแสดงท่าทางของตวัละครในมงังะ และ การออกแบบ” และ

เขายงัออกแบบภาพประกอบ ออกแบบตวัละคร ออกแบบบรรจุภณัฑ์ และ อื่น ๆ 
 

เก่ียวกบัล่าม 
  
มชัฌิมา โตจิราการ  
(อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัไอจิชูกโุทก)ุ 

  
เกดิเมื่อปีพ.ศ. 2527 ทีก่รุงเทพมหานคร นักศกึษาปรญิญาเอกอกัษรศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติมหาวทิยาลยั
เกยีวโต เคยท างานเป็นนักวจิยัและอาจารยพ์เิศษทีบ่ณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกยีวโตปัจจุบนั
ท างานเป็นอาจารย์พเิศษทีม่หาวทิยาลยัไอจชิูกุโทกุ (“ประวตัศิาสตรม์งังะและอนิเมะ” “ทฤษฎี
เกีย่วกบัมงังะ”)  
 
 

 
ติดต่อสอบถาม 
เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ 
ชัน้ 10 อาคารเสรมิมติร ทาวเวอร ์159 ถ.สุขมุวทิ 21 
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
Tel: 02-260-8560～4, Email : acdept@jfbkk.or.th 
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ร่วมจดัโดย         
 

 


