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About the front cover | เกี่ ยวกั บภาพปกหน้ า
The centre features an origami dove made of shapes in the 17 colours of the Sustainable Development Goals
as the symbol of peace and how each goal comes together to build peace. Characters from the manga
entries are included in each shape. Penmaru, the mascot of SILENT MANGA AUDITION® is at the bottom
right corner of the cover.

ภาพตรงกลางคืือนกเขากระดาษพัับแบบญี่่�ปุ่่�นที่่�ทำขึ้้�นจากรููปร่่างต่่าง ๆ ใน 17 สีีที่่�ใช้้ในเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ในฐานะสััญลัักษณ์์ของสัันติิภาพและการที่่�เป้้าหมายแต่่ละข้้อมารวมตััวเพื่่�อช่่วยกัันสร้้างสัันติิภาพ แต่่ละรููปร่่างมีีภาพ
ของตััวละครจากผลงานการ์์ตููนมัังงะ เพ็็นมารุุ มาสคอตของ SILENT MANGA AUDITION® ยืืนอยู่่�ที่่�มุุมขวาล่่างของปก
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Introduction | ความนำ �
Silent Manga refers to manga stories told entirely through illustrations
without the use of dialogue. This Silent Manga Catalogue Teacher’s
Companion is intended for use by teachers (or parents) together with
Silent Manga Catalogue, a compilation of Silent Manga entries selected
from SILENT MANGA AUDITION® Round 13, which was based on the
theme ‘Together for Peace’.
The manga stories showcase different aspects of peace as envisioned
by artists around the world, and based on various related topics
such as out-of-school children, lifelong learning, anti-bullying,
conflict, youth, learning to live together, refugees and shared
histories. Through the power of Silent Manga, teachers can use such
manga stories to spark a thought-provoking discussion among younger
generations that represent the chief architects of world peace not only
in our own times, but in the years to come.

การ์์ตููนมัังงะเงีียบหมายถึึงการ์์ตููนมัังงะที่่�บอกเล่่าเรื่่�องราวทั้้�งหมดด้้วยรููปภาพ ไม่่มีี
การใช้้บทสนทนา คู่่�มืือผู้้�สอนสำหรัับหนัังสืือรวมผลงานการ์์ตููนมัังงะเงีียบเล่่มนี้้�
จััดทำขึ้้�นเพื่่�อให้้คุุณครูู (หรืือคุุณพ่่อคุุณแม่่) ใช้้ประกอบคู่่�กัับหนัังสืือรวมผลงาน
การ์์ตููนมัังงะเงีียบ ซึ่่�งรวบรวมผลงานการ์์ตููนมัังงะที่่�ได้้รัับเลืือกจากงานประกวด
SILENT MANGA AUDITION® ครั้้�งที่่� 13 ซึ่่�งจััดขึ้้�นภายใต้้หััวข้้อ Together for
Peace (ร่่วมกัันเพื่่�อสัันติิภาพ)
การ์์ตููนมัังงะแต่่ละเรื่่�องนำเสนอแง่่มุุมต่่าง ๆ ของสัันติิภาพที่่�ศิิลปิินทั่่�วโลกวาดฝัันถึึง
โดยเป็็ น เรื่่� อ งราวในประเด็็ น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งต่่ า ง ๆ เช่่ น เด็็ ก นอกระบบการศึึ ก ษา
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต การต่่อต้้านการกลั่่�นแกล้้งรัังแก ปััญหาความขััดแย้้ง เยาวชน
การเรีียนรู้้�ที่่�จะอยู่่�ร่่วมกััน ประเด็็นผู้้�ลี้้�ภััย ตลอดจนประวััติิศาสตร์์ร่่วมกััน ผู้้�สอน
สามารถใช้้การ์์ตููนมัังงะเหล่่านี้้�ช่่วยจุุดประกายการอภิิปรายกระตุ้้�นต่่อมความคิิดใน
หมู่่�อนุุชนรุ่่�นหลัังที่่�เป็็นตััวแทนของผู้้�ที่่�จะร่่วมสร้้างสัันติิภาพให้้บัังเกิิดขึ้้�นในโลกใบนี้้�
ทั้้�งในยุุคสมััยของพวกเราและในอนาคตที่่�จะมาถึึง
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Summaries of Manga Stories and Activities
Silent Manga contain no dialogue and are meant to be read in Japanese
style, right to left, which may be challenging for some readers. Summaries
of manga stories are provided for easier comprehension. For further
guidance, please refer to reading instructions on Page 4 of the Silent
Manga Catalogue.
Reading comprehension questions (marked with 📖 icon) and
thought-provoking questions for group discussions (marked with
💬  icon) are provided at the end of each manga summary.

📖 Reading comprehension questions can help assess if a student
understands what he/she has read. They can be asked verbally
or as a writing assignment after reading. There is no one correct
answer to these questions. The questions are means to encourage
students to express what they have understood and felt about
the stories.

💬 Group discussion can encourage students to learn to express their
viewpoints and to practise thoughtful reasoning. Students can be
asked how they would address a certain issue if they were leaders
or policymakers. Follow-up questions can be added by the teacher.
More activities are provided at the end of this Teacher’s Companion.
Teachers are welcome to adapt these activities as they see fit, including
for online learning.
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เรื่องย่ อของการ์ตูนมั งงะและกิ จกรรมประกอบ
การ์์ ตูู น มัั ง งะไม่่ มีี บ ทสนทนาและต้้ อ งอ่่ า นจากขวาไปซ้้ า ยตามรูู ป แบบการอ่่ า น
ของญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งอาจจะเป็็นเรื่่�องท้้าทายสำหรัับผู้้�อ่่านบางคน จึึงมีีการสรุุปเรื่่�องย่่อของ
การ์์ตููนมัังงะเพื่่�อความเข้้าใจที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น สำหรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม โปรดพลิิกไป
ที่่�หน้้าที่่� 4 (วิิธีีอ่่าน) ของหนัังสืือรวมผลงานการ์์ตููนมัังงะเงีียบ
ท้้ายเรื่่อ� งย่่อของการ์์ตูนู มัังงะแต่่ละเรื่่อ� งจะมีีคำถามวััดความเข้้าใจ (ปรากฏสััญลัักษณ์์
📖) และคำถามชวนคิิดสำหรัับการอภิิปรายกลุ่่�ม (ปรากฏสััญลัักษณ์์ 💬)
📖 คำถามวัั ด ความเข้้ า ใจใช้้ ป ระเมิิ น ว่่ า ผู้้� เ รีี ย นเข้้ า ใจในสิ่่� ง ที่่� ต นอ่่ า นหรืือไม่่

โดยสามารถใช้้ถามปากเปล่่าหรืือกำหนดเป็็นโจทย์์ให้้เขีียนตอบหลัังการอ่่าน
คำถามเหล่่านี้้�ไม่่ได้้มีีคำตอบจำเพาะเจาะจงเพีียงคำตอบเดีียว หากแต่่เป็็น
เครื่่�องมืือช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้แสดงออกว่่าตััวเองเข้้าใจและรู้้�สึึกอย่่างไรกัับ
เรื่่�องราวเหล่่านั้้�น

💬 คำถามชวนคิิดสำหรัับการอภิิปรายกลุ่่ม� จะช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้เ้� รีียนแสดงทััศนะของ

ตนเองและฝึึกฝนการไตร่่ตรองให้้เหตุุผล โดยอาจตั้้�งคำถามผู้เ้� รีียนว่่าจะจััดการกัับ
ประเด็็นใดประเด็็นหนึ่่�งอย่่างไรหากตััวเองเป็็นผู้้�นำหรืือผู้้�กำหนดนโยบาย และ
ผู้้�สอนก็็สามารถถามต่่อยอดออกไปอีีกได้้้�

ท้้ายคู่่�มืือการสอนเล่่มนี้้�ยัังมีีกิิจกรรมประกอบแบบต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�สอนสามารถนำไปปรัับ
ใช้้ได้้ตามความเหมาะสมซึ่่�งรวมถึึงการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์์�
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Invisible
By João Eddie
Brazil | บราซิล

Standing in a landfill, a young boy, who has been
forced by his stepfather to work by collecting
rubbish, finds a book. During lunchtime, he throws
his mouldy bread to the birds. At night, he sees in
the book how children usually go to school. One
day, the boy decides to run away. His stepfather
tries to stop him, but is attacked by the birds.
The boy breaks out crying, as he cannot catch up with the departing
school bus. A woman whose image appears on the book’s cover finds
the boy with the book. In the end, the boy is introduced to a new life
as the woman takes him to school.

เด็็กชายผู้้�ถููกพ่่อเลี้้�ยงบัังคัับให้้ทำงานเก็็บขยะกำลัังยืืนอยู่่�ท่่ามกลางกองขยะและ
ได้้พบหนังั สืือเล่่มหนึ่่�ง ระหว่่างช่่วงพัักกลางวัันเขาโยนขนมปัังขึ้้น� ราให้้นกกิิน และ
ในยามค่่ำคืืนเขาก็็พบจากหนัังสืือเล่่มนั้้�นว่่าปกติิแล้้วเด็็ก ๆ ไปโรงเรีียนกััน จนอยู่่�
มาวัันหนึ่่�งเด็็กชายก็็ตัดั สิินใจหลบหนีี พ่่อเลี้้ย� งพยายามหยุุดยั้้ง� เขาไว้้แต่่ก็ถู็ กู ฝููงนก
รุุมทำร้้าย แต่่เมื่่�อเขาไม่่อาจวิ่่�งไล่่ตามรถโรงเรีียนได้้ทััน เด็็กชายก็็ร่่ำไห้้ หญิิงสาว
ในภาพหน้้าปกของหนัังสืือเล่่มนั้้�นเจอตััวเด็็กชายพร้้อมหนัังสืือ และในตอนจบ
เด็็กชายก็็ได้้มีีชีีวิิตใหม่่เมื่่�อหญิิงสาวคนนั้้�นได้้พาเขาเข้้าโรงเรีียน
📖 Why does the boy collect books and stationery from rubbish?

ทำ�ไมเด็กชายจึงเก็บหนังสือและเครื่องเขียนจากกองขยะ?
💬 Why is the boy ‘invisible’? Give examples of groups or people who
are deemed ‘invisible’, and how they acquire such a label.

ทำ�ไมเด็กชายคนดังกล่าวจึง “ไร้ตัวตน” ให้ยกตัวอย่างกลุ่มคนหรือบุคคลที่
ถูกมองว่า “ไร้ตัวตน” และเพราะเหตุใดคนเหล่านี้จึงถูกมองเช่นนั้น?
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In Your Shoes
By Priscilla Miranda & Lucas Marques
Brazil | บราซิล

A teacher finds an old photo album while cleaning
the bookshelf of her dilapidated school, and she
cannot help recalling the difficult and emotional
experiences of one of her students. The student
is too poor to afford a book that he needs for his
studies. With help from his caring teacher, he finally
has a chance to study with the gift of a book she
has presented to him. Years later, the boy, now an adult, returns to
his alma mater with books that he donates for the benefit of current
students.

คุุณครููพบอััลบั้้�มรููปเล่่มเก่่าขณะกำลัังทำความสะอาดชั้้�นหนัังสืือในโรงเรีียน
อัันทรุุดโทรม ซึ่ง่� ทำให้้เธอหวนนึึกถึึงประสบการณ์์อันั ซาบซึ้้�งกิินใจและยากลำบาก
ของนัักเรีียนที่่�เธอเคยสอนคนหนึ่่�ง นัักเรีียนคนนั้้�นยากจนเกิินกว่่าที่่�จะซื้้�อหนัังสืือ
แบบเรีียนได้้ แต่่ด้ว้ ยความช่่วยเหลืือจากคุุณครููผู้เ้� อาใจใส่่ เขาก็็มีโี อกาสได้้เล่่าเรีียน
จากหนัังสืือที่่�คุณ
ุ ครููให้้เป็็นของขวััญ จวบจนหลายปีีต่อ่ มาเด็็กชายได้้เติิบใหญ่่และ
กลัับมายัังโรงเรีียนเก่่าพร้้อมหนัังสืือมากมายที่่�เขานำมาบริิจาคเพื่่อ� ประโยชน์์ของ
เด็็ก ๆ นัักเรีียนรุ่่�นปััจจุุบััน
📖 Why does the man donate books to his school?

ทำ�ไมชายหนุ่มจึงบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียน?
💬 In addition to good books, what other things and ways are
important for ensuring that children have access to education?

นอกจากหนังสือดี ๆ แล้ว สิ่งใดและวิธีการใดที่สำ�คัญต่อการช่วยให้เด็ก ๆ
เข้าถึงการศึกษาได้?
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Mr Roux’s Math Class
By Akimichi

Russian Federation | สหพันธรัฐรัสเซีย

Students in school are enjoying their lessons in
a mathematics class. An old janitor, disappointed
with himself for not having had an opportunity
to study when he was a young boy, looks
on the happy students from the outside.
The teacher then offers to clean the floor
for the janitor, so that he might study, with
further help provided by the students. The janitor, with his endless
passion for learning, starts studying again until he one day
completes his education.

บรรดาเด็็ ก นัั ก เรีี ย นกำลัั ง สนุุ ก กัั บค าบเรีี ย นคณิิ ต ศาสตร์์ ภารโรงชราเฝ้้ า ดูู
เด็็กนัักเรีียนที่่�กำลัังมีีความสุุขเหล่่านั้้�นจากด้้านนอกและรู้้�สึึกผิิดหวัังกัับตนเองที่่�
ไม่่มีีโอกาสได้้เรีียนหนัังสืือตอนเป็็นเด็็ก คุุณครููจึึงอาสาช่่วยทำความสะอาดแทน
ภารโรงเพื่่�อให้้เขาได้้เรีียน โดยมีีเหล่่าเด็็กนัักเรีียนให้้ความช่่วยเหลืือด้้วย ภารโรง
ผู้้�มีีความปรารถนาแรงกล้้าต่่อการศึึกษาจึึงได้้เริ่่�มเรีียนอีีกครั้้�งจนกระทั่่�งวัันหนึ่่�ง
เขาก็็ได้้สำเร็็จการศึึกษา
📖 What might be the factors that prevented the janitor from
studying when he was a young boy?

สิง่ ใดทีอ่ าจเป็นปัจจยั ขัดขวางให้ภารโรงไม่สามารถเรียนหนังสอื ได้ตอนเป็นเด็ก?
💬 Give examples of things that you can share with an older
generation, and things you will need to learn from a younger
generation, in the future.

จงยกตัวอย่างสิง่ ที่คณ
ุ สามารถร่วมแบ่งปันกับคนรุน่ ก่อน และสิง่ ที่คณ
ุ จำ�เป็นต้อง
เรียนรู้จากคนรุ่นหลังในอนาคต?
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Chrysalis
By Carriere Alexandre
France | ฝรั่งเศส

A girl goes to school with a chrysalis in her insect
feeding box. She hugs the box and avoids the
crowd. A mental chrysalis has formed around her
as she isolates herself. A boy approaches her and
asks about the chrysalis, but she pushes him away.
As the insect inside cracks the chrysalis open, the
girl decides to open her mind, and she rushes to
the boy and shows him a beautiful butterfly.

เด็็กหญิิงไปโรงเรีียนพร้้อมกัับดัักแด้้ที่่�ใส่่อยู่่�ในกล่่องเลี้้�ยงแมลง เธอกอดกล่่องนั้้�น
ไว้้และหลีีกเลี่่�ยงผู้้�คน ดัักแด้้ทางจิิตใจได้้ห่่อหุ้้�มเธอไว้้ขณะที่่�เธอโดดเดี่่�ยวตนเอง
เด็็กชายเดิินเข้้ามาหาและถามเธอเกี่่ย� วกัับดักั แด้้แต่่เธอก็็ผลักั เขาออกไป เมื่่อ� แมลง
ที่่�อยู่่�ข้้างในได้้แหวกดัักแด้้ให้้เปิิดออก เด็็กหญิิงก็็ตััดสิินใจที่่�จะเปิิดใจ วิ่่�งไปหา
เด็็กชายและอวดผีีเสื้้�อที่่�งดงามให้้เขาดูู
📖 How does the girl make up with the boy? Why?

เด็กหญิงคืนดีกับเด็กชายอย่างไร? เพราะเหตุใด?
💬 The ‘wall’ visible to the heart differs from one person to another.
What can they be? Why do these walls exist?

“กำ�แพง” ภายในใจของแต่ละคนล้วนต่างกัน กำ�แพงเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งใด
ได้บ้าง? เพราะเหตุใดผู้คนจึงมีกำ�แพงเหล่านี้?
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A Melody of Peace
By Kenkyostudio
Spain | สเปน

A girl is bullied by her classmates, who have
made fun of her for wearing a wig to hide
her temporary baldness. After an accident,
a classmate who had instigated the teasing visits
a hospital. Inspired by his curiosity over the origin
of a beautiful melody, he discovers his classmate
playing her violin to cheer up other sick children
with baldness caused by chemotherapy treatments for cancer. After
witnessing that generosity of spirit, he repents for his former actions
and convinces the rest of his classmates to shave their heads in
collective apology.

เด็็กหญิิงถููกเหล่่าเพื่่�อนร่่วมห้้องกลั่่�นแกล้้ง พวกเขาเห็็นว่่าการที่่�เธอใส่่วิิกผมปิิด
อาการศีีรษะล้้านชั่่วค
� ราวเป็็นเรื่่อ� งตลก หลัังจากประสบอุุบัติั เิ หตุุ เพื่่อ� นร่่วมห้้องคน
ก่่อเหตุุแกล้้งล้้อเลีียนได้้ไปโรงพยาบาล ที่่�นั่่น� เขาได้้ยินิ เสีียงเพลงอัันไพเราะที่่�ทำให้้
เขาเกิิดสนใจใคร่่รู้้� จนเขาค้้นพบว่่าเด็็กหญิิงที่่�เขากลั่่�นแกล้้งกำลัังเล่่นไวโอลิินเพื่่�อ
ให้้กำลัังใจผู้้�ป่่วยเด็็กคนอื่่�น ๆ ที่่�มีีศีีรษะล้้านเพราะการรัักษามะเร็็งด้้วยเคมีีบำบััด
หลัังจากที่่�เขาได้้เห็็นถึึงจิิตวิิญญาณที่่�เอื้้�อเฟื้้�อของเด็็กหญิิง เขาก็็ได้้สำนึึกผิิดใน
การกระทำก่่อนหน้้าและเกลี้้�ยกล่่อมให้้เพื่่�อนร่่วมห้้องคนอื่่�น ๆ โกนศีีรษะเป็็น
การขอขมา
📖 Why does the boy feel remorse by his past actions in relation to
the girl?

เพราะเหตุใดเด็กชายจึงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้กระทำ�ลงไปต่อเด็กหญิง?
💬 What can be done to address bullying?

เราสามารถแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกได้อย่างไร?
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A Wordless Apology
By Marika Mangaka DZ
Algeria | แอลจีเรีย

A Syrian refugee who moves to a new school meets
a boy who bullies her by making fun of her. The girl
stops attending school for several days, and later
he coincidentally finds her working for food. Out
of curiosity, he follows her home and is shocked
to find that she and her entire family have been
going through tough times. Atoning for what he
has done, he expresses his wordless apology by collecting donations
with the help of his teacher and classmates, so they can buy everyday
necessities for the girl and her family. The girl and the boy finally make
up as friends.

เด็็กหญิิงผู้้�อพยพชาวซีีเรีียย้้ายไปยัังโรงเรีียนใหม่่ ณ ที่่�แห่่งนั้้�นเธอได้้พบกับั เด็็กชาย
ที่่�กลั่่�นแกล้้งและทำเหมืือนเธอเป็็นตััวตลก ต่่อมาเด็็กหญิิงได้้หยุุดเรีียนไปหลายวััน
เด็็กชายบัังเอิิญพบเด็็กหญิิงกำลัังทำงานเพื่่�อหาอาหารเลี้้�ยงปากท้้อง เด็็กชายที่่�
สะกดรอยตามเธอกลัับบ้า้ นด้้วยความใคร่่รู้้�กลัับตื่น่� ตะลึึงเมื่่อ� พบว่่าเธอกัับครอบครััว
กำลัังประสบความยากลำบาก เพื่่�อเป็็นการไถ่่โทษสำหรัับสิ่่�งที่่�เขาได้้กระทำไป
เด็็ ก ชายรวบรวมเงิิ น บริิ จาคด้้ วยความช่่วยเหลืือของคุุ ณ ครูู แ ละเพื่่� อ นร่่ วมชั้้� น
เพื่่อ� ซื้้อ� ของใช้้ที่่จ� ำเป็็นในชีีวิติ ประจำวัันให้้แก่่เด็็กหญิิงและครอบครััวเป็็นคำขออภััย
ที่่�ไร้้เสีียง และในตอนจบเด็็กทั้้�งสองก็็ได้้คืืนดีีกลัับมาเป็็นเพื่่�อน
📖 What are the possible hardships experienced by the girl and her
refugee family?

เด็กหญิงและครอบครัวของเธอที่เป็นผู้ล้ีภัยอาจต้องประสบความยากลำ�บาก
ประการใดบ้าง?
💬 What can be the causes of bullying?

อะไรที่อาจเป็นสาเหตุของการกลั่นแกล้ง?
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The Lost Boy
By gawinsat
Thailand | ไทย

Upon finding a book, a child soldier asks a prisoner
being held by his militant group to teach him to
read. One day, his fellow soldiers intend to kill the
hostage, and a superior hands the child soldier a
knife to execute the man. The boy imagines what
a more normal life could be like if he could only
pursue his education, and he drops the knife.
When the militant superior is about to shoot the young soldier for his
disobedience, another group of soldiers rescue the hostage and arrest
the brutal militants. Both the hostage and the boy soldier survive the
entire ordeal.

เด็็ ก ชายคนหนึ่่� ง ที่่� เ ป็็ น ทหารเด็็ ก พบหนัั ง สืือเล่่ ม หนึ่่� ง เขาจึึ ง ขอให้้ นัั ก โทษที่่�
กลุ่่�มติิ ด อาวุุ ธ ที่่� ต นสัั ง กัั ด ควบคุุ ม ตัั ว ไว้้ ส อนให้้ เ ขาอ่่ า นหนัั ง สืือ อยู่่�มาวัั น หนึ่่� ง
กลุ่่�มติิดอาวุุธของเขาตั้้ง� ใจจะฆ่่าตััวประกัันรายนี้้� ทหารรุ่่�นพี่่�จึงึ ยื่่น� มีีดให้้เด็็กชายใช้้
สัังหารชายนัักโทษ เด็็กชายจิินตนาการว่่าชีีวิิตที่่�ธรรมดาจะเป็็นเช่่นไรหากเพีียง
แต่่เขามีีโอกาสได้้ศึึกษาเล่่าเรีียน เด็็กชายทิ้้�งมีีดเล่่มนั้้�นลง เมื่่�อทหารรุ่่�นพี่่�กำลัังจะ
ยิิงเด็็กชายทิ้้�งฐานขััดคำสั่่�ง ทหารอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งก็็ได้้บุุกเข้้ามาช่่วยเหลืือตััวประกััน
และจัับกุุมกลุ่่�มติิดอาวุุธที่่�โหดร้้ายทารุุณนี้้� ทั้้�งเด็็กชายและตััวประกัันจึึงรอดชีีวิิต
จากเหตุุการณ์์ทั้้�งหมด
📖 Why does the boy decide not to execute the hostage as ordered
by his superior?

ทำ�ไมเด็กชายจึงตัดสินใจไม่สังหารตัวประกันตามคำ�สั่งของทหารรุ่นพี่?
💬 How are child soldiers created? Why?

ทหารเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไร? เพราะเหตุใด?
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Tabletop Warfare
By Joe Warat
Thailand | ไทย

A boy is witnessing two fights in progress in his
own household kitchen. His parents are arguing
because his father has broken an object; at the
same time, two groups of ants are warring over a
piece of biscuit. One of the ants sees what’s going
on and has an idea. It bites the boy and promptly
hides from him. As the boy is looking for the ant,
he falls off his chair. Only then do his parents stop arguing. As his
mother tends to him, she sees her wedding photo. The parents make
up, and the boy rewards the ants by splitting the biscuit between
the two groups.

เด็็กชายกำลัังเฝ้้าดููการปะทะสองเหตุุการณ์์ที่่�กำลัังระอุุขึ้้�นพร้้อมกัันในห้้องครััว
ที่่�บ้้าน พ่่อแม่่กำลัังทะเลาะกัันเพราะพ่่อทำของแตก ขณะเดีียวกัันมดสองกลุ่่�มก็็
กำลัังรบราแย่่งชิิงเศษขนมบิิสกิิต เจ้้ามดตััวหนึ่่�งเห็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วเกิิดความคิิด
เจ้้ามดจึึงกััดเด็็กชายแล้้วรีีบหลบซ่่อนไม่่ให้้เด็็กชายเห็็น ขณะที่่�เด็็กชายกำลัังมอง
หาเจ้้ามด เขากลัับพลััดตกจากเก้้าอี้้� ซึ่่�งทำให้้พ่่อแม่่เขาหยุุดเถีียงกััน เมื่่�อแม่่มาดูู
อาการเด็็กชาย เธอก็็เห็็นภาพถ่่ายวัันแต่่งงาน พ่่อแม่่ของเด็็กชายคืืนดีีกันั เด็็กชาย
จึึงให้้รางวััลเหล่่ามดน้้อยโดยแบ่่งบิิสกิิตให้้เจ้้ามดทั้้�งสองกลุ่่�ม
📖 How does the ant’s bite help end the tabletop warfare?

การที่มดกัดช่วยให้การปะทะบนโต๊ะอาหารสิ้นสุดลงได้อย่างไร?
💬 Share your experience of trying to end an argument or a conflict
of some kind. What did you do? Did it work?

ขอให้แบ่งปันประสบการณ์การพยายามยุติการถกเถียงหรือความขัดแย้ง
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คุณทำ�อย่างไร ประสบความสำ�เร็จหรือไม่?
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Neither Bright Nor Dark
By Laica Chrose
Brazil | บราซิล

Two communities, the Sun people and the Moon
people, are separated by a big wall. The Sun people
believe that the Moon people are monsters that can
summon dark clouds. Through a crack in the wall, a
boy makes friends with someone from the ‘monster’
group. Angered by poor harvests caused by the
dark clouds, the Sun people are about to fight the
‘monsters’. The boy succeeds in stopping a developing conflict, working
together with his ‘friend’, who turns out to be a young girl, not a ‘monster’.
The Sun people come to realise that the scary armour and dark clouds
are for shielding the Moon people from the sun. Both Sun and Moon
peoples then adjust their lifestyles so they can live together harmoniously.

มีีกำแพงสููงใหญ่่ขวางกั้้�นระหว่่างสองชุุมชน ได้้แก่่ ชาวสุุริิยัันและชาวจัันทรา
ชาวสุุริิยัันเชื่่�อว่่าชนต่่างกลุ่่�มคืือสััตว์์ประหลาดที่่�สามารถอััญเชิิญเมฆทมิิฬมาได้้
แต่่แล้้วเด็็กชายก็็ได้้รู้้�จัักกัับเพื่่�อนใหม่่จากกลุ่่�ม “สััตว์์ประหลาด” จากช่่องโหว่่
ตรงกำแพง ทว่่าเมื่่อ� มวลเมฆทมิิฬทำให้้เก็็บเกี่่ย� วผลผลิิตไม่่ได้้ ชาวสุุริยัิ นั ที่่�โกรธเกรี้้ย� ว
ก็็กำลัังจะเปิิดศึึกกัับพวก “สััตว์์ประหลาด” เด็็กชายหยุุดการประจััญบานไว้้ได้้สำเร็็จ
ด้้วยความร่่วมมืือกัับ “เพื่่อ� น” ของเขาผู้้�ที่่คว
� ามจริิงแล้้วเป็็นเพีียงเด็็กสาวคนหนึ่่�งไม่่ใช่่
“สััตว์์ประหลาด” และแล้้วชาวสุุริิยัันจึึงตระหนัักว่่าชุุดเกราะอัันน่่าสะพรึึงกลััวและ
มวลเมฆทมิิฬมีีไว้้เพื่่�อปกป้้องชาวจัันทราจากแสงอาทิิตย์์ ชาวสุุริิยัันและชาวจัันทรา
ได้้ปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตและอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิ
📖 What do people of the two groups have to adjust to so they can
live peacefully together?

กลุ่มคนทั้งสองต้องปรับตัวในเรื่องใดบ้างจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ?
💬 What is the relationship between diversity and empathy?

“ความหลายหลาย” และ “การเอาใจเขามาใส่ใจเรา” มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
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My Weird Roommate
By Heitor Amatsu
Brazil | บราซิล

A man and a woman with different lifestyles become
roommates. The man loves loud music, while the
woman loves meditating quietly with incense. One
day, as the man is practising his guitar, the woman’s
meditation crystal breaks. Upon discovering this, she
cuts the man’s guitar strings in revenge. Then, as she
goes out, the woman falls into a river. The man comes
to her rescue, and he gives her a new crystal as an apology. When the
man subsequently discovers his broken guitar strings, the woman gives
him new strings as her apology. They make up and find themselves able
to share the room in peace.

ชายหนุ่่�มหญิิงสาวที่่�มีีวิิถีีชีีวิิตต่่างกัันคนละขั้้�วได้้กลายมาเป็็นเพื่่�อนร่่วมห้้องกััน
ชายหนุ่่�มหลงใหลในเสีียงดนตรีีดัังสนั่่�น ขณะที่่�หญิิงสาวกลัับชอบทำสมาธิิเงีียบ ๆ
พร้้อมจุุดธููป อยู่่�มาวัันหนึ่่�งขณะที่่�ชายหนุ่่�มกำลัังซ้้อมกีีตาร์์ ผลึึกคริิสตััลสำหรัับทำ
สมาธิิของหญิิงสาวกลัับแตกออก เมื่่�อหญิิงสาวรู้้�เรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นเธอจึึงแก้้แค้้นด้้วย
การตััดสายกีีตาร์์ของชายหนุ่่�ม ต่่อมาเมื่่�อเธอออกไปข้้างนอก เธอพลััดตกลงไปใน
แม่่น้้ำ ชายหนุ่่�มมาช่่วยเธอเอาไว้้และมอบผลึึกคริิสตััลอัันใหม่่ให้้เป็็นการขอโทษ
และเมื่่�อชายหนุ่่�มพบว่่าสายกีีตาร์์ของเขาขาด หญิิงสาวก็็มอบสายกีีตาร์์ใหม่่ให้้เป็็น
การขอโทษเช่่นกััน ทั้้�งสองจึึงคืืนดีีกัันและพบว่่าทั้้�งคู่่�สามารถอยู่่�ร่่วมห้้องกัันได้้
อย่่างสัันติิ
📖 What are the chief differences between the man and the woman?

ชายหนุ่มกับหญิงสาวมีความแตกต่างหลัก ๆ กันในเรื่องใด?
💬 How can people with differences in viewpoints or lifestyles live
peacefully together?

ผู้คนที่มีทัศนะหรือมีวิถีชีวิตต่างกันจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไร?
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Homeless
By Simone Sanseverino
Italy | อิตาลี

Separated from his usual group, a little penguin
arrives alone at a tundra. He is discriminated
against and is hurt by local birds led by a father
bird. The local birds see the penguin as strange
and ‘different’, because his wings are useless for
flying. A blizzard blows away the father bird’s egg,
which is saved by the penguin, who is good at
swimming. Not yet knowing this, the father bird finds the penguin and
is about to attack him, when he is joined by his local followers. The bird
couple is touched to learn that their egg is safe, and the father bird
feels genuinely sorry for being so mean to the penguin.

เจ้้าเพนกวิินน้้อยพลััดหลงจากฝููงและยืืนอยู่่�โดดเดี่่�ยวท่่ามกลางทุ่่�งทุุนดรา เขาถููก
ฝููงนกเจ้้าถิ่่�นที่่�นำโดยพ่่อนกกีีดกัันและทำร้้าย นกเจ้้าถิ่่�นเห็็นว่่าเพนกวิินน้้อย
ประหลาดและ “แตกต่่าง” เพราะปีีกของเจ้้าเพนกวิินใช้้บิินไม่่ได้้ ต่่อมาเมื่่�อพายุุ
หิิมะพััดเอาไข่่ในรัังของพ่่อนกไป และเพนกวิินน้้อยก็็ช่่วยไข่่ฟองนั้้�นไว้้ได้้เพราะ
ตนว่่ายน้้ำเก่่ง พ่่อนกที่่�ยังั ไม่่รู้้�เรื่่อ� งที่่�เกิิดขึ้้น� เจอตััวและกำลัังจะทำร้้ายเพนกวิินน้้อย
แต่่ฝูงู นกเพนกวิินก็็ปรากฏตััวขึ้้น� เสีียก่่อน พ่่อนกแม่่นกรู้้�สึกึ ซาบซึ้้�งใจเมื่่อ� รู้้�ว่า่ ไข่่ของ
ตนปลอดภััยและพ่่อนกก็็รู้้�สึึกเสีียใจจากใจจริิงที่่�ใจร้้ายกัับเจ้้าเพนกวิิน
📖 Why is the penguin not initially welcomed by the father bird and
other local birds?

ทำ�ไมในตอนแรกพ่อนกและนกเจ้าถิ่นตัวอื่น ๆ จึงไม่ยินดีต้อนรับเจ้าเพนกวิน?
💬 How can differences breed hostility?

ความแตกต่างทำ�ให้เกิดความรู้สึกเป็นปรปักษ์ได้อย่างไร?
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Controversy of Sky
By Thuntopia
Thailand | ไทย

After a World War, only arid desert remains on
Earth, while adults are slumbering in the sky.
A woman wakes up and sees a boy down below,
earthbound, trying to find water from a sprout.
She awakens other adults to help the boy, but
they all end up fighting, as they are old enemies.
As the boy is about to eat the sprout, he is stopped
by an injured girl. At first they fight each other, too, but the boy suddenly
stops, and they hug each other and cry together. Saddened by the
incident, the adults join hands to create a stream, which enables plants
to flourish again.

หลัั ง สงครามโลกสิ้้� น สุุ ด โลกก็็ เ หลืือเพีี ย งแต่่ ท ะเลทรายที่่� แ ห้้ ง แล้้ ง ขณะที่่�
เหล่่าผู้้�ใหญ่่กำลัังหลัับใหลอยู่่�บนฟากฟ้้า หญิิงสาวลืืมตาตื่่�นและมองเห็็นเด็็กชาย
บนโลกเบื้้�องล่่างที่่�กำลัังหาน้้ำกิินจากต้้นอ่่อนงอกใหม่่ เธอปลุุกผู้้�ใหญ่่คนอื่่�น ๆ
ให้้ตื่่�นขึ้้�นมาช่่วยเด็็กชาย แต่่พวกผู้้�ใหญ่่ทั้้�งหมดกลัับสู้้�กัันเองเพราะเป็็นอริิเก่่า
เมื่่�อเด็็กชายกำลัังจะกิินต้้นอ่่อนงอกใหม่่นั้้�น เด็็กหญิิงที่่�บาดเจ็็บอยู่่�ก็็มาห้้ามเขาไว้้
ในตอนแรกทั้้�งสองก็็ต่อ่ สู้้�กััน แต่่เด็็กชายกลัับหยุดุ สู้้�อย่่างกะทัันหััน ทั้้�งสองกอดกััน
ร้้องไห้้ เหล่่าผู้ใ้� หญ่่ที่่โ� ศกเศร้้ากัับเหตุุการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� จึึงร่่วมมืือกัันสร้้างกระแสธาร
ที่่�ช่่วยหล่่อเลี้้�ยงให้้พืืชพรรณกลัับมางอกงามอีีกครั้้�ง
📖 Why do the adults continue fighting after waking up in the sky?

ทำ�ไมพวกผู้ใหญ่ถึงยังสู้กันต่อหลังจากที่ตื่นขึ้นมาบนฟากฟ้า?
💬 What can be the possible causes for spurring people to war with
each other?

อะไรบ้างที่อาจเป็นเหตุกระตุ้นให้ผู้คนรบราฆ่าฟันกัน?

18

Legacy
By YUKIRA
Malaysia | มาเลเซีย

An archaeologist excavating a site in Malacca
finds a buried tomb. His consciousness suddenly
travels back to the 15th century, as though he were
a wealthy Chinese merchant. He then explores
the history and diversity of the culture at the port
city of Malacca. He kindly lends a hand to a boy of
different race, who is in need of assistance. The boy
then matures into a responsible person over the course of some years.
The merchant passes away, and the archaeologist’s consciousness
returns to his own modern times. He realizes that he has experienced
the life of the person who had saved the boy, who is one of his own
ancestors.

นัักโบราณคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการขุุดค้้นที่่�มะละกาได้้ค้้นพบป้้ายศิิลาหน้้าหลุุมที่่�
ถููกฝััง ทัันใดนั้้�นดวงจิิตของเขาก็็ได้้ย้อ้ นเวลากลัับไปในศตวรรษที่่� 15 ประหนึ่่�งว่่าเขา
เคยเป็็นวาณิิชชาวจีีนผู้้�ร่่ำรวย เขาได้้ท่อ่ งไปในประวััติศิ าสตร์์และความหลากหลาย
ทางวััฒนธรรมของเมืืองท่่ามะละกา เขาได้้เมตตาช่่วยเหลืือเด็็กชายต่่างชาติิพัันธุ์์�
ที่่�กำลัังลำบากและจากนั้้�นหลายปีีเด็็กชายก็็ได้้เติิบโตขึ้้�นเป็็นคนที่่�พึ่่�งพาแบกรัับ
ภาระได้้ เมื่่�อวาณิิชสิ้้�นลมและดวงจิิตของนัักโบราณคดีีได้้กลัับมายัังยุุคปััจจุุบััน
เขาก็็ตระหนัักว่่าเขาได้้ไปเห็็นชีีวิิตของคนที่่�ได้้ช่่วยเหลืือเด็็กชายไว้้ ซึ่่�งเด็็กชายนั้้�น
ก็็คืือบรรพบุุรุุษของเขาเอง
📖 How does the merchant treat the boy?

วาณิชได้ปฏิบัติต่อเด็กชายอย่างไร?
💬 What do people of South-East Asia have in common?

ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสิ่งใดเหมือนกัน?
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Over the Barriers
By AntiGA
Italy | อิตาลี

Four children are divided by manga frames.
The first three are enjoying their time in their own
frames, while by distinct contrast, a girl in the
last frame apparently is living amid fighting. As
the fighting intensifies, the boy who lives next to
the girl’s frame notices the situation. He then alerts
the other two children. Working closely together,
they remove parts of their manga frames to construct a ladder
allowing the last girl to escape to safety.

เด็็กสี่่�คนถููกแยกจากกัันด้้วยช่่องกรอบการ์์ตููน ในขณะที่่�เด็็กสามคนแรกกำลััง
มีีความสุุขกัับชีีวิิตในช่่องกรอบของตน ในสภาพที่่�ต่่างออกไปโดยสิ้้�นเชิิงดููเหมืือน
ว่่าเด็็กหญิิงในการ์์ตููนกรอบสุุดท้้ายกำลัังมีีชีีวิิตอยู่่�ท่่ามกลางการต่่อสู้้�ปะทะกััน
เมื่่อ� การต่่อสู้้�ทวีีความรุุนแรงขึ้้น� เด็็กชายที่่�อาศััยอยู่่�ในกรอบติิดกัับเด็็กหญิิงก็็สังั เกต
เห็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น เขาจึึงบอกเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นให้้เด็็กอีีกสองคนรู้้� ทั้้�งสามจึึงร่่วมแรง
ร่่วมใจกัันเอาเส้้นกรอบช่่องการ์์ตููนของพวกตนมาสร้้างเป็็นบัันไดเพื่่�อให้้เด็็กหญิิง
คนสุุดท้้ายหลบหนีีออกมาได้้สู่่�ความสงบปลอดภััย
📖 How do the three children help the girl in the troublesome manga
frame?

เด็กทัง้ สามช่วยเหลือเด็กหญิงในช่องกรอบการ์ตนู ทีก่ �ำ ลังเกิดปัญหาอย่างไร?
💬 What can the frames and the ladder in this manga be compared
with in reality? Why?

ช่องกรอบการ์ตูนกับบันไดในการ์ตูนมังงะเรื่องนี้อาจเปรียบเป็นสิ่งใดได้ใน
ความเป็นจริง? เพราะเหตุใด?
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Prototype
By Bakti Abdul Jabar & Jabbar Wardana
Indonesia | อินโดนีเซีย

In an industrial factory, robots are being produced for
fighting purposes. An accident has caused one of the
robots to fall from the production line, its head hitting
the floor, activating the installation of the original
software, which is peace-loving. The robot wakes up
and is confused to see other robots being produced
for fighting. It then has the idea to transfer the original
software to its fellow robots via a main server. Successfully escaping
surveillance, the robot manages to install the original software to the server,
and the data is thereby copied to all the remaining robots.

โรงงานอุุตสาหกรรมแห่่งหนึ่่�งกำลัังผลิิตหุ่่�นยนต์์เพื่่�อใช้้สู้้�รบ แต่่อุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�น
ทำให้้หุ่่�นยนต์์ตััวหนึ่่�งหล่่นลงมาจากสายการผลิิต การที่่�หััวของหุ่่�นยนต์์กระแทกกัับ
พื้้�นทำให้้ระบบดำเนิินการติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์ดั้้�งเดิิมซึ่่�งก็็คืือการรัักสัันติิ เมื่่�อเจ้้าหุ่่�นยนต์์
ตื่่�นขึ้้�นมาก็็รู้้�สึึกงุุนงงที่่�เห็็นหุ่่�นยนต์์ตััวอื่่�นถููกผลิิตขึ้้�นมาเพื่่�อการสู้้�รบ เจ้้าหุ่่�นยนต์์จึึงเกิิด
ความคิิดที่่�จะถ่่ายโอนข้้อมููลซอฟต์์แวร์์ดั้้ง� เดิิมไปให้้เพื่่อ� นหุ่่�นยนต์์ผ่า่ นทางเซิิร์ฟ์ เวอร์์กลาง
เจ้้าหุ่่�นยนต์์ที่่�หลบหลีีกระบบความปลอดภััยได้้สำเร็็จได้้ติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์ดั้้�งเดิิมลงที่่�
เซิิร์์ฟเวอร์์ ทำให้้หุ่่�นยนต์์ทั้้�งหมดที่่�เหลืือคััดลอกชุุดข้้อมููลรัักสัันติินั้้�นไป
📖 Why does the robot want to install the original software to the other
robots? What does the peace-loving robot do to achieve this?

ทำ�ไมเจ้าหุ่นยนต์จึงอยากติดตั้งซอฟต์แวร์ดั้งเดิมให้แก่หุ่นยนต์ตัวอื่น? เจ้าหุ่นยนต์
รักสันติได้ทำ�อะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย?
💬 What are opportunities and challenges caused by artificial intelligence
(AI)?

อะไรคือโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)?
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Writing Tasks
Some of these writing tasks can be assigned for students to practice
their creative writing skills. Appropriate word limits can be added.
1. Dialogue writing: Write dialogues that characters in the manga
frames might say if this were not a Silent Manga.
2. Summary writing: Write a summary of a Silent Manga and what
one has learned from it.
3. Novelization: Write a short story based on a chosen Silent Manga.
4. Turning point analysis: Identify a possible turning point in
a manga, and explain why it is important to the storyline.
5. Character analysis: Write a review of a manga character and how
and why it changes in personality or behaviour over the course of
the story. Refer to the Characters Sheet on Page 27, if needed.

22

งานฝึ กเขี ยน
ผู้้� ส อนอาจมอบหมายงานฝึึ ก เขีี ย นเหล่่ า นี้้� ใ ห้้ แ ก่่ ผู้้� เ รีี ย นเพื่่� อ ฝึึ ก ฝนการเขีี ย น
เชิิงสร้้างสรรค์์ โดยอาจกำหนดจำนวนคำที่่�เหมาะสม
1. แต่ง่ บทพููด: จงแต่่งบทพููดที่่�ตัวั ละครในการ์์ตูนู อาจพููด หากการ์์ตูนู เรื่่อ� งดัังกล่่าว
ไม่่ใช่่การ์์ตููนมัังงะเงีียบ
2. สรุุปความ: จงเขีียนสรุุปเรื่่�องราวในการ์์ตููนมัังงะเงีียบและสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�
จากเรื่่�องดัังกล่่าว
3. แต่่งเรื่่�อง: จงเลืือกการ์์ตููนมัังงะเงีียบมาเขีียนเป็็นเรื่่�องสั้้�น
4. วิิเคราะห์์จุุดเปลี่่ย� น: จงพิิจารณาว่่าจุุดใดที่่�เป็็นจุุดเปลี่่�ยนของการ์์ตูนู มัังงะ และ
อธิิบายว่่าจุุดเปลี่่�ยนนั้้�นมีีความสำคััญต่่อเนื้้�อเรื่่�องอย่่างไร
5. วิิเคราะห์์ตััวละคร: จงเขีียนวิิเคราะห์์ตััวละครในการ์์ตููนมัังงะ และอธิิบาย
ว่่าทำไมตััวละครนั้้�นจึึงเปลี่่�ยนนิิสััยหรืือหรืือพฤติิกรรมเมื่่�อเรื่่�องราวดำเนิินไป
และตััวละครนั้้�นเปลี่่�ยนไปอย่่างไร หากจำเป็็นโปรดพลิิกไปดููตารางตััวละคร
ในหน้้า 27
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Fun Activities
Activity 1: Role-playing (with or without dialogue)
1. Divide students into groups.
2. Draw lots to decide which manga a group will do the role-playing,
and their order of performance.
3. The numbers of characters in a manga and group members may
vary. The story can be adapted to the particular circumstances at
hand.

Activity 2: Mime
1. Divide students into two groups.
2. Each group takes turn in sending a member to the teacher, who
will point to one character from the Characters Sheet on Page 27.
3. The student performs the mime based on the chosen character,
while others try to guess from which manga the mime originates,
as well as which particular character the student is miming.
4. The group that can answer correctly scores a point. The group with
the highest points after several rounds wins the game.

Activity 3: Drawing manga
Ask students to draw their favourite manga character(s) from the
Silent Manga Catalogue or from a manga they read. Also ask them to
share why they love this/these characters.
Older students can be asked to draw a three-panel or a four-panel
manga strips. To add another layer of challenge, the manga strips can
be silent manga. (Only onomatopoeia is allowed.)
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กิ จกรรมพาเพลิ น

กิจกรรม 1: แสดงละครสวมบทบาท (มีบทพูด/ไม่มีบทพูด)
1. แบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็นกลุ่่�ม
2. จัับฉลากเพื่่�อตััดสิินว่่ากลุ่่�มใดจะแสดงการ์์ตููนมัังงะเรื่่�องใด และจััดลำดัับ
การขึ้้�นแสดง
3. จำนวนสมาชิิกในกลุ่่�มและจำนวนตััวละครในการ์์ตููนมัังงะแต่่ละเรื่่�องอาจ
ต่่างกััน โดยอาจปรัับเนื้้�อเรื่่�องให้้เหมาะสมตามสถานการณ์์จริิง

กิจกรรมที่ 2: บอกใบ้เลียนแบบท่าทาง
1. แบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็นสองกลุ่่�ม
2. ให้้แต่่ละกลุ่่�มผลััดกัันส่่งตััวแทนกลุ่่�มไปพบผู้้�สอน ผู้้�สอนจะชี้้�ไปที่่�ภาพตััวละคร
ตััวใดตััวหนึ่่�งใน ตารางตััวละคร หน้้า 27
3. ให้้ตัวั แทนกลุ่่�มบอกใบ้้แสดงท่่าทางเลีียนแบบตััวละครที่่�ผู้ส้� อนชี้้� และให้้สมาชิิก
คนอื่่น� ในกลุ่่�มทายว่่ามาจากการ์์ตูนู มัังงะเรื่่อ� งใดและกำลัังเลีียนแบบตััวละครใด
4. กลุ่่�มที่่�ตอบถููกจะได้้คะแนน กลุ่่�มที่่�ได้้คะแนนรวมจากการเล่่นทุุกรอบมากที่่�สุดุ
เป็็นผู้้�ชนะ

กิจกรรมที่ 3: วาดการ์ตูน
ให้้ผู้้�เรีียนวาดรููปตััวละครที่่�ตนชื่่�นชอบจากหนัังสืือรวมผลงานการ์์ตููนมัังงะเงีียบ
หรืือตััวละครจากการ์์ตููนมัังงะที่่�เคยอ่่าน จะให้้วาดหนึ่่�งตััวหรืือหลายตััวก็็ได้้ และ
ถามเหตุุผลว่่าทำไมผู้้�เรีียนจึึงชื่่�นชอบตััวละครดัังกล่่าว
สำหรัับผู้้�เรีียนที่่�โตกว่่า อาจจะขอให้้วาดการ์์ตููนมัังงะสามช่่องหรืือสี่่�ช่่อง หรืืออาจ
เพิ่่�มความท้้าทายด้้วยการกำหนดให้้วาดเป็็นการ์์ตููนมัังงะเงีียบ (อนุุญาตให้้ใช้้ได้้
เฉพาะคำแทนเสีียงหรืือเลีียนเสีียงธรรมชาติิ)
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End note | คำ �ส่ งท้ าย
Do let us know how you use the Silent Manga Catalogue for teaching
and learning! You can do so by way of the following:
1) Share your story and photos with us by email,
at pio.bangkok@unesco.org.
2) Post several photos on social media with captions. Please add
#TogetherForPeace and #SilentMangaAudition and tag these social
media accounts depending on the platform you use.
@unescobangkok and @SilentMangaAudition
@unescobangkok and @SilentMangaComm
@unescobangkok and @silent_manga_audition
By submitting photos to us or by posting photos on social media, please
make sure that you have obtained permission from any persons, adults
and parents/guardians of children, who are featured in the photograph(s).

โปรดแบ่่ ง ปัั น ให้้ เ ราทราบว่่ า คุุ ณ ได้้ ใ ช้้ หนัั ง สืือรวมผลงานการ์์ ตูู น มัั ง งะเงีี ย บเพื่่� อ
การสอนและการเรีียนรู้้�อย่่างไรบ้้าง! โดยสามารถร่่วมแบ่่งปัันได้้ทางช่่องทางด้้านล่่างนี้้�:
1. แบ่งปันเรื่องราวและภาพถ่ายกับเราทางอีเมล pio.bangkok@unesco.org
2. โพสต์ภาพลงบนสื่อสังคมออนไลน์และแฮชแท็ก #TogetherForPeace และ
#SilentMangaAudition พร้อมทั้งแท็กบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้้
@unescobangkok และ @SilentMangaAudition
@unescobangkok และ @SilentMangaComm
@unescobangkok และ @silent_manga_audition

ในการส่่งภาพถ่่ายให้้เราและการโพสต์์ภาพถ่่ายลงบนสื่่�อสัังคมออนไลน์์ โปรดตรวจ
สอบยืืนยัันก่่อนว่่าคุุณได้้รัับอนุุญาตจากบุุคคลที่่�ปรากฏอยู่่�ในภาพถ่่ายแล้้ว ทั้้�งจาก
บุุคคลที่่�บรรลุุนิิติิภาวะและจากคุุณพ่่อคุุณแม่่/ผู้้�ปกครองของผู้้�เยาว์์
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Characters Sheet Page | ตารางตัวละคร
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