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Introduction | ความนำา

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.

การ์ตูนมังงะเงียบัห่มายถึงการ์ตูนมังงะที�บัอกเล่าเร่�องราวิทั�งห่มดด้วิยรูปีภาพิ ไม่มี
การใช้บัทสนทนา ค์ู่ม่อผูู้้สอนสำห่รับัห่นังส่อรวิมผู้ลงานการ์ตูนมังงะเงียบัเล่มนี� 
จััดทำข้ึ�นเพ่ิ�อให่้ค์ุณค์รู (ห่ร่อค์ุณพิ่อค์ุณแม่) ใช้ปีระกอบัคู่์กับัห่นังส่อรวิมผู้ลงาน 
การ์ตูนมังงะเงียบั ซึ่ึ�งรวิบัรวิมผู้ลงานการ์ตูนมังงะที�ได้รับัเล่อกจัากงานปีระกวิด 
SILENT MANGA AUDITION® ค์รั�งที� 13 ซึ่ึ�งจััดขึ้�นภายใต้ห่ัวิข้้อ Together for 
Peace (ร่วิมกันเพิ่�อสันติภาพิ) 

การ์ตูนมังงะแต่ละเร่�องนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ข้องสันติภาพิที�ศึิลปีินทั�วิโลกวิาดฝันถึง 
โดยเปี็นเร่�องราวิในปีระเด็นที�เกี�ยวิข้้องต่าง ๆ เช่น เด็กนอกระบับัการศึึกษา  
การเรียนรู้ตลอดชีวิิต การต่อต้านการกลั�นแกล้งรังแก ปีัญห่าค์วิามข้ัดแย้ง เยาวิชน  
การเรียนรู้ที�จัะอยู่ร่วิมกัน ปีระเด็นผูู้้ลี�ภัย ตลอดจันปีระวัิติศึาสตร์ร่วิมกัน ผูู้้สอน
สามารถใช้การ์ตูนมังงะเห่ล่านี�ช่วิยจัุดปีระกายการอภิปีรายกระตุ้นต่อมค์วิามค์ิดใน 
ห่มู่อนุชนรุ่นห่ลังที�เปี็นตัวิแทนข้องผูู้้ที�จัะร่วิมสร้างสันติภาพิให่้บัังเกิดข้ึ�นในโลกใบันี�
ทั�งในยุค์สมัยข้องพิวิกเราและในอนาค์ตที�จัะมาถึง
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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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เร่ืองย่อของการ์ตูนมังงะและกิจกรรมประกอบ

การ์ตูนมังงะไม่มีบัทสนทนาและต้องอ่านจัากข้วิาไปีซ้ึ่ายตามรูปีแบับัการอ่าน 
ข้องญี�ปีุ�น ซึึ่�งอาจัจัะเปี็นเร่�องท้าทายสำห่รับัผูู้้อ่านบัางค์น จัึงมีการสรุปีเร่�องย่อข้อง 
การ์ตูนมังงะเพิ่�อค์วิามเข้้าใจัที�ดียิ�งขึ้�น สำห่รับัรายละเอียดเพิิ�มเติม โปีรดพิลิกไปี 
ที�ห่น้าที� 4 (วิิธีอ่าน) ข้องห่นังส่อรวิมผู้ลงานการ์ตูนมังงะเงียบั

ทา้ยเร่�องยอ่ข้องการต์นูมังงะแตล่ะเร่�องจัะมคีำถามวัดัควัามเข้า้ใจ (ปีรากฏสัญลกัษณ์ 
📖) และคำถามชวันคิดสำหรัับการัอภิิปรัายกลุ่่�ม (ปีรากฏสัญลักษณ์ 💬 )

📖 คำถามวััดควัามเข้้าใจใช้ปีระเมินวิ่าผูู้้ เรียนเข้้าใจัในสิ�งที�ตนอ่านห่ร่อไม่  
โดยสามารถใช้ถามปีากเปีล่าห่ร่อกำห่นดเปี็นโจัทย์ให่้เข้ียนตอบัห่ลังการอ่าน 
ค์ำถามเห่ล่านี�ไม่ได้มีค์ำตอบัจัำเพิาะเจัาะจังเพีิยงค์ำตอบัเดียวิ ห่ากแต่เปี็น 
เค์ร่�องม่อช่วิยส่งเสริมให่้ผูู้้เรียนได้แสดงออกว่ิาตัวิเองเข้้าใจัและรู้สึกอย่างไรกับั
เร่�องราวิเห่ล่านั�น

💬  คำถามชวันคดิสำหรับัการัอภิปิรัายกลุ่่�มจัะชว่ิยส่งเสริมให้่ผูู้้เรียนแสดงทัศึนะข้อง
ตนเองและฝกึฝนการไตรต่รองให้่เห่ตผุู้ล โดยอาจัตั�งค์ำถามผูู้เ้รยีนว่ิาจัะจัดัการกบัั
ปีระเด็นใดปีระเด็นห่นึ�งอย่างไรห่ากตัวิเองเป็ีนผูู้้นำห่ร่อผูู้้กำห่นดนโยบัาย และ 
ผูู้้สอนก็สามารถถามต่อยอดออกไปีอีกได้้

ท้ายค์ู่ม่อการสอนเล่มนี�ยังมีกิจักรรมปีระกอบัแบับัต่าง ๆ ที�ผูู้้สอนสามารถนำไปีปีรับั
ใช้ได้ตามค์วิามเห่มาะสมซึ่ึ�งรวิมถึงการเรียนการสอนแบับัออนไลน์์
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Invisible
By João Eddie 

Brazil | บัราซึ่ิล

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.

เด็กชายผูู้้ถูกพ่ิอเลี�ยงบัังคั์บัให้่ทำงานเก็บัข้ยะกำลังย่นอยู่ท่ามกลางกองข้ยะและ
ไดพ้ิบัห่นงัส่อเลม่ห่นึ�ง ระห่วิา่งชว่ิงพิกักลางวินัเข้าโยนข้นมปีงัขึ้�นราให่น้กกนิ และ
ในยามค์�ำค์่นเข้าก็พิบัจัากห่นังส่อเล่มนั�นวิ่าปีกติแล้วิเด็ก ๆ ไปีโรงเรียนกัน จันอยู่
มาวัินห่นึ�งเด็กชายก็ตดัสนิใจัห่ลบัห่นี พิอ่เลี�ยงพิยายามห่ยุดยั�งเข้าไว้ิแตก่ถ็กูฝูงนก
รุมทำร้าย แต่เม่�อเข้าไม่อาจัวิิ�งไล่ตามรถโรงเรียนได้ทัน เด็กชายก็ร�ำไห่้ ห่ญิงสาวิ
ในภาพิห่น้าปีกข้องห่นังส่อเล่มนั�นเจัอตัวิเด็กชายพิร้อมห่นังส่อ และในตอนจับั 
เด็กชายก็ได้มีชีวิิตให่ม่เม่�อห่ญิงสาวิค์นนั�นได้พิาเข้าเข้้าโรงเรียน

 📖 Why does the boy collect books and stationery from rubbish?

ทำาไมเด็กชายจัึงเก็บัห่นังส่อและเค์ร่�องเข้ียนจัากกองข้ยะ?

 💬 Why is the boy ‘invisible’? Give examples of groups or people who 
are deemed ‘invisible’, and how they acquire such a label.
ทำาไมเด็กชายค์นดังกล่าวิจัึง “ไร้ตัวิตน” ให่้ยกตัวิอย่างกลุ่มค์นห่ร่อบัุค์ค์ลที�
ถูกมองวิ่า “ไร้ตัวิตน” และเพิราะเห่ตุใดค์นเห่ล่านี�จัึงถูกมองเช่นนั�น? 
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In Your Shoes
By Priscilla Miranda & Lucas Marques
Brazil | บัราซึ่ิล

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.

ค์ุณค์รูพิบัอัลบัั�มรูปีเล่มเก่าข้ณะกำลังทำค์วิามสะอาดชั�นห่นังส่อในโรงเรียน 
อนัทรุดโทรม ซึึ่�งทำให่เ้ธอห่วินนึกถงึปีระสบัการณ์อนัซึ่าบัซึ่ึ�งกนิใจัและยากลำบัาก
ข้องนักเรียนที�เธอเค์ยสอนค์นห่นึ�ง นักเรียนค์นนั�นยากจันเกินกวิ่าที�จัะซึ่่�อห่นังส่อ
แบับัเรยีนได ้แตด่ว้ิยค์วิามชว่ิยเห่ลอ่จัากคุ์ณค์รผููู้เ้อาใจัใส ่เข้ากม็โีอกาสไดเ้ล่าเรยีน
จัากห่นังส่อที�ค์ณุค์รูให่เ้ปีน็ข้องข้วัิญ จัวิบัจันห่ลายปีต่ีอมาเด็กชายได้เตบิัให่ญ่และ
กลบััมายังโรงเรียนเก่าพิร้อมห่นังสอ่มากมายที�เข้านำมาบัริจัาค์เพ่ิ�อปีระโยชน์ข้อง
เด็ก ๆ นักเรียนรุ่นปีัจัจัุบััน

 📖 Why does the man donate books to his school?

ทำาไมชายห่นุ่มจัึงบัริจัาค์ห่นังส่อให่้แก่โรงเรียน?

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

นอกจัากห่นังส่อดี ๆ แล้วิ สิ�งใดและวิิธีการใดที�สำาค์ัญต่อการช่วิยให่้เด็ก ๆ 
เข้้าถึงการศึึกษาได้?
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Mr Roux’s Math Class
By Akimichi

Russian Federation | สห่พิันธรัฐรัสเซึ่ีย

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. 

บัรรดาเด็กนักเรียนกำลังสนุกกับัค์าบัเรียนค์ณิตศึาสตร์ ภารโรงชราเฝ้าดู 
เด็กนักเรียนที�กำลังมีค์วิามสุข้เห่ล่านั�นจัากด้านนอกและรู้สึกผิู้ดห่วัิงกับัตนเองที�
ไม่มีโอกาสได้เรียนห่นังส่อตอนเปี็นเด็ก ค์ุณค์รูจัึงอาสาช่วิยทำค์วิามสะอาดแทน
ภารโรงเพิ่�อให่้เข้าได้เรียน โดยมีเห่ล่าเด็กนักเรียนให่้ค์วิามช่วิยเห่ล่อด้วิย ภารโรง
ผูู้้มีค์วิามปีรารถนาแรงกล้าต่อการศึึกษาจึังได้เริ�มเรียนอีกค์รั�งจันกระทั�งวิันห่นึ�ง
เข้าก็ได้สำเร็จัการศึึกษา

 📖 What might be the factors that prevented the janitor from 
studying when he was a young boy?

สิ�งใดที�อาจัเปีน็ปีจััจัยัข้ดัข้วิางให่ภ้ารโรงไมส่ามารถเรยีนห่นงัสอ่ไดต้อนเปีน็เดก็?

 💬 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.

จังยกตวัิอยา่งสิ�งที�ค์ณุสามารถร่วิมแบัง่ปีนักบััค์นรุน่กอ่น และสิ�งที�ค์ณุจัำาเปีน็ตอ้ง 
เรียนรู้จัากค์นรุ่นห่ลังในอนาค์ต?
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Chrysalis
By Carriere Alexandre
France | ฝรั�งเศึส

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. 

เด็กห่ญิงไปีโรงเรียนพิร้อมกับัดักแด้ที�ใส่อยู่ในกล่องเลี�ยงแมลง เธอกอดกล่องนั�น
ไวิ้และห่ลีกเลี�ยงผูู้้ค์น ดักแด้ทางจัิตใจัได้ห่่อหุ่้มเธอไวิ้ข้ณะที�เธอโดดเดี�ยวิตนเอง  
เดก็ชายเดินเข้า้มาห่าและถามเธอเกี�ยวิกับัดกัแด้แตเ่ธอก็ผู้ลักเข้าออกไปี เม่�อแมลง
ที�อยู่ข้้างในได้แห่วิกดักแด้ให่้เปีิดออก เด็กห่ญิงก็ตัดสินใจัที�จัะเปีิดใจั วิิ�งไปีห่า 
เด็กชายและอวิดผู้ีเส่�อที�งดงามให่้เข้าดู

 📖 How does the girl make up with the boy? Why?

เด็กห่ญิงค์่นดีกับัเด็กชายอย่างไร? เพิราะเห่ตุใด?

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

“กำาแพิง” ภายในใจัข้องแต่ละค์นล้วินต่างกัน กำาแพิงเห่ล่านั�นอาจัเปี็นสิ�งใด
ได้บั้าง? เพิราะเห่ตุใดผูู้้ค์นจัึงมีกำาแพิงเห่ล่านี�?
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A Melody of Peace
By Kenkyostudio

Spain | สเปีน

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.

เด็กห่ญิงถูกเห่ล่าเพ่ิ�อนร่วิมห้่องกลั�นแกล้ง พิวิกเข้าเห็่นว่ิาการที�เธอใส่วิิกผู้มปิีด
อาการศึรีษะลา้นชั�วิค์ราวิเปีน็เร่�องตลก ห่ลังจัากปีระสบัอุบัตัเิห่ตุ เพิ่�อนรว่ิมห่อ้งค์น
กอ่เห่ตุแกล้งลอ้เลียนได้ไปีโรงพิยาบัาล ที�นั�นเข้าไดย้นิเสียงเพิลงอันไพิเราะที�ทำให้่
เข้าเกิดสนใจัใค์ร่รู้ จันเข้าค์้นพิบัวิ่าเด็กห่ญิงที�เข้ากลั�นแกล้งกำลังเล่นไวิโอลินเพิ่�อ
ให่้กำลังใจัผูู้้ปี�วิยเด็กค์นอ่�น ๆ  ที�มีศึีรษะล้านเพิราะการรักษามะเร็งด้วิยเค์มีบัำบััด  
ห่ลังจัากที�เข้าได้เห่็นถึงจิัตวิิญญาณที�เอ่�อเฟ้�อข้องเด็กห่ญิง เข้าก็ได้สำนึกผิู้ดใน 
การกระทำก่อนห่น้าและเกลี�ยกล่อมให้่เพิ่�อนร่วิมห่้องค์นอ่�น ๆ โกนศึีรษะเปี็น 
การข้อข้มา

 📖 Why does the boy feel remorse by his past actions in relation to 
the girl?

เพิราะเห่ตุใดเด็กชายจัึงรู้สึกเสียใจักับัสิ�งที�เข้าได้กระทำาลงไปีต่อเด็กห่ญิง?

 💬 What can be done to address bullying?
เราสามารถแก้ไข้ปีัญห่าการกลั�นแกล้งรังแกได้อย่างไร?
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A Wordless Apology
By Marika Mangaka DZ
Algeria | แอลจัีเรีย

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.

เดก็ห่ญงิผูู้อ้พิยพิชาวิซีึ่เรยียา้ยไปียงัโรงเรียนให่ม ่ณ ที�แห่ง่นั�นเธอได้พิบักบััเดก็ชาย
ที�กลั�นแกล้งและทำเห่ม่อนเธอเปี็นตัวิตลก ต่อมาเด็กห่ญิงได้ห่ยุดเรียนไปีห่ลายวิัน  
เด็กชายบัังเอิญพิบัเด็กห่ญิงกำลังทำงานเพ่ิ�อห่าอาห่ารเลี�ยงปีากท้อง เด็กชายที� 
สะกดรอยตามเธอกลบัับัา้นดว้ิยค์วิามใค์รรู่ก้ลบััต่�นตะลงึเม่�อพิบัวิา่เธอกบััค์รอบัค์รวัิ
กำลังปีระสบัค์วิามยากลำบัาก เพิ่�อเปี็นการไถ่โทษสำห่รับัสิ�งที�เข้าได้กระทำไปี  
เด็กชายรวิบัรวิมเงินบัริจัาค์ด้วิยค์วิามช่วิยเห่ล่อข้องค์ุณค์รูและเพิ่�อนร่วิมชั�น 
เพ่ิ�อซึ่่�อข้องใชท้ี�จัำเปีน็ในชวีิติปีระจัำวินัให่แ้กเ่ดก็ห่ญงิและค์รอบัค์รวัิเปีน็ค์ำข้ออภยั 
ที�ไร้เสียง และในตอนจับัเด็กทั�งสองก็ได้ค์่นดีกลับัมาเปี็นเพิ่�อน

 📖 What are the possible hardships experienced by the girl and her 
refugee family?

เด็กห่ญิงและค์รอบัค์รัวิข้องเธอที�เปี็นผูู้้ลี�ภัยอาจัต้องปีระสบัค์วิามยากลำาบัาก
ปีระการใดบั้าง? 

 💬 What can be the causes of bullying?

อะไรที�อาจัเปี็นสาเห่ตุข้องการกลั�นแกล้ง?
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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. 

เด็กชายค์นห่นึ�งที�เปี็นทห่ารเด็กพิบัห่นังส่อเล่มห่นึ�ง เข้าจัึงข้อให่้นักโทษที� 
กลุ่มติดอาวุิธที�ตนสังกัดค์วิบัคุ์มตัวิไว้ิสอนให้่เข้าอ่านห่นังส่อ อยู่มาวัินห่นึ�ง 
กลุม่ตดิอาวุิธข้องเข้าตั�งใจัจัะฆ่า่ตวัิปีระกนัรายนี� ทห่ารรุน่พิี�จังึย่�นมีดให้่เดก็ชายใช้
สังห่ารชายนักโทษ เด็กชายจัินตนาการวิ่าชีวิิตที�ธรรมดาจัะเปี็นเช่นไรห่ากเพิียง
แต่เข้ามีโอกาสได้ศึึกษาเล่าเรียน เด็กชายทิ�งมีดเล่มนั�นลง เม่�อทห่ารรุ่นพิี�กำลังจัะ
ยิงเด็กชายทิ�งฐานข้ัดค์ำสั�ง ทห่ารอีกกลุ่มห่นึ�งก็ได้บัุกเข้้ามาช่วิยเห่ล่อตัวิปีระกัน
และจัับักุมกลุ่มติดอาวิุธที�โห่ดร้ายทารุณนี� ทั�งเด็กชายและตัวิปีระกันจัึงรอดชีวิิต
จัากเห่ตุการณ์ทั�งห่มด

 📖 Why does the boy decide not to execute the hostage as ordered 
by his superior?

ทำาไมเด็กชายจัึงตัดสินใจัไม่สังห่ารตัวิปีระกันตามค์ำาสั�งข้องทห่ารรุ่นพิี�?

 💬 How are child soldiers created? Why?
ทห่ารเด็กเกิดข้ึ�นได้อย่างไร? เพิราะเห่ตุใด?
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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. 

เด็กชายกำลังเฝ้าดูการปีะทะสองเห่ตุการณ์ที�กำลังระอุข้ึ�นพิร้อมกันในห้่องค์รัวิ
ที�บั้าน พิ่อแม่กำลังทะเลาะกันเพิราะพิ่อทำข้องแตก ข้ณะเดียวิกันมดสองกลุ่มก็
กำลังรบัราแย่งชิงเศึษข้นมบัิสกิต เจั้ามดตัวิห่นึ�งเห่็นสิ�งที�เกิดข้ึ�นแล้วิเกิดค์วิามค์ิด 
เจั้ามดจัึงกัดเด็กชายแล้วิรีบัห่ลบัซึ่่อนไม่ให่้เด็กชายเห่็น ข้ณะที�เด็กชายกำลังมอง
ห่าเจั้ามด เข้ากลับัพิลัดตกจัากเก้าอี� ซึ่ึ�งทำให่้พิ่อแม่เข้าห่ยุดเถียงกัน เม่�อแม่มาดู
อาการเดก็ชาย เธอกเ็ห่น็ภาพิถา่ยวินัแตง่งาน พิอ่แมข่้องเดก็ชายค่์นดกีนั เดก็ชาย
จัึงให่้รางวิัลเห่ล่ามดน้อยโดยแบั่งบัิสกิตให่้เจั้ามดทั�งสองกลุ่ม

 📖 How does the ant’s bite help end the tabletop warfare?

การที�มดกัดช่วิยให่้การปีะทะบันโต๊ะอาห่ารสิ�นสุดลงได้อย่างไร?

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

ข้อให้่แบ่ังปัีนปีระสบัการณ์การพิยายามยุติการถกเถียงห่ร่อค์วิามขั้ดแย้ง 
รูปีแบับัใดรูปีแบับัห่นึ�ง ค์ุณทำาอย่างไร ปีระสบัค์วิามสำาเร็จัห่ร่อไม่?
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Neither Bright Nor Dark
By Laica Chrose

Brazil | บัราซึ่ิล

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.

มีกำแพิงสูงให่ญ่ข้วิางกั�นระห่วิ่างสองชุมชน ได้แก่ ชาวิสุริยันและชาวิจัันทรา  
ชาวิสุริยันเช่�อวิ่าชนต่างกลุ่มค์่อสัตวิ์ปีระห่ลาดที�สามารถอัญเชิญเมฆ่ทมิฬมาได้  
แต่แล้วิเด็กชายก็ได้รู้จัักกับัเพิ่�อนให่ม่จัากกลุ่ม “สัตวิ์ปีระห่ลาด” จัากช่องโห่วิ่ 
ตรงกำแพิง ทวิา่เม่�อมวิลเมฆ่ทมฬิทำให่เ้กบ็ัเกี�ยวิผู้ลผู้ลิตไมไ่ด ้ชาวิสุรยินัที�โกรธเกรี�ยวิ
กก็ำลงัจัะเปีดิศึกึกบััพิวิก “สตัวิป์ีระห่ลาด” เดก็ชายห่ยดุการปีระจัญับัานไวิไ้ดส้ำเรจ็ั
ดว้ิยค์วิามรว่ิมมอ่กบัั “เพิ่�อน” ข้องเข้าผูู้ท้ี�ค์วิามจัรงิแลว้ิเปีน็เพิยีงเดก็สาวิค์นห่นึ�งไมใ่ช่ 
“สัตวิ์ปีระห่ลาด” และแล้วิชาวิสุริยันจัึงตระห่นักวิ่าชุดเกราะอันน่าสะพิรึงกลัวิและ
มวิลเมฆ่ทมิฬมีไวิ้เพิ่�อปีกปี้องชาวิจัันทราจัากแสงอาทิตย์ ชาวิสุริยันและชาวิจัันทรา
ได้ปีรับัเปีลี�ยนวิิถีชีวิิตและอยู่ร่วิมกันอย่างสันติ 

 📖 What do people of the two groups have to adjust to so they can 
live peacefully together? 

กลุ่มค์นทั�งสองต้องปีรับัตัวิในเร่�องใดบั้างจัึงจัะสามารถอยู่ร่วิมกันอย่างสันติ?

 💬 What is the relationship between diversity and empathy?

“ค์วิามห่ลายห่ลาย” และ “การเอาใจัเข้ามาใส่ใจัเรา” มีค์วิามสัมพิันธ์กันอย่างไร?
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My Weird Roommate
By Heitor Amatsu
Brazil | บัราซึ่ิล

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.

ชายห่นุ่มห่ญิงสาวิที�มีวิิถีชีวิิตต่างกันค์นละข้ั�วิได้กลายมาเปี็นเพิ่�อนร่วิมห่้องกัน  
ชายห่นุ่มห่ลงให่ลในเสียงดนตรีดังสนั�น ข้ณะที�ห่ญิงสาวิกลับัชอบัทำสมาธิเงียบั ๆ 
พิร้อมจุัดธูปี อยู่มาวัินห่นึ�งข้ณะที�ชายห่นุ่มกำลังซึ่้อมกีตาร์ ผู้ลึกค์ริสตัลสำห่รับัทำ
สมาธิข้องห่ญิงสาวิกลับัแตกออก เม่�อห่ญิงสาวิรู้เร่�องที�เกิดข้ึ�นเธอจึังแก้แค์้นด้วิย 
การตัดสายกีตาร์ข้องชายห่นุ่ม ต่อมาเม่�อเธอออกไปีข้้างนอก เธอพิลัดตกลงไปีใน
แม่น�ำ ชายห่นุ่มมาช่วิยเธอเอาไวิ้และมอบัผู้ลึกค์ริสตัลอันให่ม่ให่้เปี็นการข้อโทษ 
และเม่�อชายห่นุ่มพิบัว่ิาสายกีตาร์ข้องเข้าข้าด ห่ญิงสาวิก็มอบัสายกีตาร์ให่ม่ให้่เป็ีน 
การข้อโทษเช่นกัน ทั�งสองจึังค์่นดีกันและพิบัว่ิาทั�งค์ู่สามารถอยู่ร่วิมห้่องกันได้ 
อย่างสันติ 

 📖 What are the chief differences between the man and the woman?

ชายห่นุ่มกับัห่ญิงสาวิมีค์วิามแตกต่างห่ลัก ๆ กันในเร่�องใด?

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

ผูู้้ค์นที�มีทัศึนะห่ร่อมีวิิถีชีวิิตต่างกันจัะสามารถอยู่ร่วิมกันอย่างสันติได้อย่างไร?
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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. 

เจั้าเพินกวิินน้อยพิลัดห่ลงจัากฝูงและย่นอยู่โดดเดี�ยวิท่ามกลางทุ่งทุนดรา เข้าถูก 
ฝูงนกเจั้าถิ�นที�นำโดยพิ่อนกกีดกันและทำร้าย นกเจั้าถิ�นเห่็นวิ่าเพินกวิินน้อย
ปีระห่ลาดและ “แตกต่าง” เพิราะปีีกข้องเจั้าเพินกวิินใช้บัินไม่ได้ ต่อมาเม่�อพิายุ
ห่ิมะพิัดเอาไข้่ในรังข้องพ่ิอนกไปี และเพินกวิินน้อยก็ช่วิยไข้่ฟองนั�นไวิ้ได้เพิราะ 
ตนว่ิายน�ำเก่ง พิอ่นกที�ยงัไม่รูเ้ร่�องที�เกิดข้ึ�นเจัอตัวิและกำลังจัะทำร้ายเพินกวินิน้อย  
แตฝ่งูนกเพินกวินิก็ปีรากฏตวัิขึ้�นเสยีก่อน พิอ่นกแม่นกรูสึ้กซึ่าบัซึึ่�งใจัเม่�อรูว้ิา่ไข้ข่้อง
ตนปีลอดภัยและพิ่อนกก็รู้สึกเสียใจัจัากใจัจัริงที�ใจัร้ายกับัเจั้าเพินกวิิน 

 📖 Why is the penguin not initially welcomed by the father bird and 
other local birds?

ทำาไมในตอนแรกพิ่อนกและนกเจั้าถิ�นตัวิอ่�น ๆ จัึงไม่ยินดีต้อนรับัเจั้าเพินกวิิน?

 💬 How can differences breed hostility?
ค์วิามแตกต่างทำาให่้เกิดค์วิามรู้สึกเปี็นปีรปีักษ์ได้อย่างไร?



18

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.

ห่ลังสงค์รามโลกสิ�นสุด โลกก็เห่ล่อเพิียงแต่ทะเลทรายที�แห่้งแล้ง ข้ณะที� 
เห่ล่าผูู้้ให่ญ่กำลังห่ลับัให่ลอยู่บันฟากฟ้า ห่ญิงสาวิล่มตาต่�นและมองเห่็นเด็กชาย
บันโลกเบั่�องล่างที�กำลังห่าน�ำกินจัากต้นอ่อนงอกให่ม่ เธอปีลุกผูู้้ให่ญ่ค์นอ่�น ๆ  
ให่้ต่�นข้ึ�นมาช่วิยเด็กชาย แต่พิวิกผูู้้ให่ญ่ทั�งห่มดกลับัสู้กันเองเพิราะเปี็นอริเก่า  
เม่�อเด็กชายกำลังจัะกินต้นอ่อนงอกให่ม่นั�น เด็กห่ญิงที�บัาดเจั็บัอยู่ก็มาห่้ามเข้าไวิ้ 
ในตอนแรกทั�งสองกต็อ่สูกั้น แต่เดก็ชายกลบััห่ยดุสูอ้ยา่งกะทนัห่นั ทั�งสองกอดกนั
รอ้งไห่ ้เห่ลา่ผูู้ใ้ห่ญท่ี�โศึกเศึรา้กบััเห่ตกุารณท์ี�เกดิขึ้�นจังึรว่ิมมอ่กนัสรา้งกระแสธาร
ที�ช่วิยห่ล่อเลี�ยงให่้พิ่ชพิรรณกลับัมางอกงามอีกค์รั�ง

 📖 Why do the adults continue fighting after waking up in the sky?

ทำาไมพิวิกผูู้้ให่ญ่ถึงยังสู้กันต่อห่ลังจัากที�ต่�นข้ึ�นมาบันฟากฟ้า?

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

อะไรบั้างที�อาจัเปี็นเห่ตุกระตุ้นให่้ผูู้้ค์นรบัราฆ่่าฟันกัน?
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Legacy
By YUKIRA

Malaysia | มาเลเซึ่ีย

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.

นักโบัราณค์ดีที�อยู่ระห่วิ่างการขุ้ดค์้นที�มะละกาได้ค้์นพิบัปี้ายศิึลาห่น้าห่ลุมที� 
ถกูฝงั ทนัใดนั�นดวิงจัติข้องเข้ากไ็ดย้อ้นเวิลากลบััไปีในศึตวิรรษที� 15 ปีระห่นึ�งวิา่เข้า
เค์ยเปีน็วิาณชิชาวิจันีผูู้ร้�ำรวิย เข้าไดท้อ่งไปีในปีระวิตัศิึาสตรแ์ละค์วิามห่ลากห่ลาย 
ทางวิัฒนธรรมข้องเม่องท่ามะละกา เข้าได้เมตตาช่วิยเห่ล่อเด็กชายต่างชาติพิันธุ์
ที�กำลังลำบัากและจัากนั�นห่ลายปีีเด็กชายก็ได้เติบัโตข้ึ�นเปี็นค์นที�พิึ�งพิาแบักรับั
ภาระได้ เม่�อวิาณิชสิ�นลมและดวิงจัิตข้องนักโบัราณค์ดีได้กลับัมายังยุค์ปัีจัจัุบััน 
เข้าก็ตระห่นกัวิ่าเข้าได้ไปีเห่็นชีวิิตข้องค์นที�ได้ช่วิยเห่ล่อเด็กชายไวิ้ ซึ่ึ�งเด็กชายนั�น
ก็ค์่อบัรรพิบัุรุษข้องเข้าเอง

 📖 How does the merchant treat the boy?

วิาณิชได้ปีฏิบััติต่อเด็กชายอย่างไร?

 💬 What do people of South-East Asia have in common?
ผูู้้ค์นในเอเชียตะวิันออกเฉียงใต้มีสิ�งใดเห่ม่อนกัน?
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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. 

เด็กสี�ค์นถูกแยกจัากกันด้วิยช่องกรอบัการ์ตูน ในข้ณะที�เด็กสามค์นแรกกำลัง 
มีค์วิามสุข้กับัชีวิิตในช่องกรอบัข้องตน ในสภาพิที�ต่างออกไปีโดยสิ�นเชิงดูเห่ม่อน
วิ่าเด็กห่ญิงในการ์ตูนกรอบัสุดท้ายกำลังมีชีวิิตอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ปีะทะกัน  
เม่�อการตอ่สูท้วิคี์วิามรนุแรงข้ึ�น เดก็ชายที�อาศึยัอยูใ่นกรอบัติดกบััเดก็ห่ญิงกส็งัเกต
เห่็นสิ�งที�เกิดข้ึ�น เข้าจัึงบัอกเร่�องที�เกิดข้ึ�นให่้เด็กอีกสองค์นรู้ ทั�งสามจัึงร่วิมแรง
ร่วิมใจักันเอาเส้นกรอบัช่องการ์ตูนข้องพิวิกตนมาสร้างเปี็นบัันไดเพิ่�อให่้เด็กห่ญิง
ค์นสุดท้ายห่ลบัห่นีออกมาได้สู่ค์วิามสงบัปีลอดภัย

 📖 How do the three children help the girl in the troublesome manga 
frame?

เด็กทั�งสามช่วิยเห่ล่อเด็กห่ญิงในช่องกรอบัการ์ตูนที�กำาลังเกิดปัีญห่าอย่างไร?

 💬 What can the frames and the ladder in this manga be compared 
with in reality? Why?

ช่องกรอบัการ์ตูนกับับัันไดในการ์ตูนมังงะเร่�องนี�อาจัเปีรียบัเปี็นสิ�งใดได้ใน
ค์วิามเปี็นจัริง? เพิราะเห่ตุใด?
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Prototype
By Bakti Abdul Jabar & Jabbar Wardana 

Indonesia | อินโดนีเซึ่ีย

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. 

โรงงานอุตสาห่กรรมแห่่งห่นึ�งกำลังผู้ลิตหุ่่นยนต์เพิ่�อใช้สู้รบั แต่อุบััติเห่ตุที�เกิดข้ึ�น
ทำให่้หุ่่นยนต์ตัวิห่นึ�งห่ล่นลงมาจัากสายการผู้ลิต การที�ห่ัวิข้องหุ่่นยนต์กระแทกกับั
พิ่�นทำให่้ระบับัดำเนินการติดตั�งซึ่อฟต์แวิร์ดั�งเดิมซึ่ึ�งก็ค์่อการรักสันติ เม่�อเจั้าหุ่่นยนต์ 
ต่�นข้ึ�นมาก็รู้สึกงุนงงที�เห็่นหุ่่นยนต์ตัวิอ่�นถูกผู้ลิตข้ึ�นมาเพ่ิ�อการสู้รบั เจ้ัาหุ่่นยนต์จึังเกิด 
ค์วิามคิ์ดที�จัะถ่ายโอนข้อ้มูลซึ่อฟต์แวิร์ดั�งเดิมไปีให้่เพ่ิ�อนหุ่น่ยนต์ผู้า่นทางเซิึ่รฟ์เวิอร์กลาง  
เจั้าหุ่่นยนต์ที�ห่ลบัห่ลีกระบับัค์วิามปีลอดภัยได้สำเร็จัได้ติดตั�งซึ่อฟต์แวิร์ดั�งเดิมลงที�
เซึ่ิร์ฟเวิอร์ ทำให่้หุ่่นยนต์ทั�งห่มดที�เห่ล่อค์ัดลอกชุดข้้อมูลรักสันตินั�นไปี

 📖 Why does the robot want to install the original software to the other 
robots? What does the peace-loving robot do to achieve this?

ทำาไมเจั้าหุ่่นยนต์จึังอยากติดตั�งซึ่อฟต์แวิร์ดั�งเดิมให้่แก่หุ่่นยนต์ตัวิอ่�น? เจั้าหุ่่นยนต์ 
รักสันติได้ทำาอะไรเพิ่�อให่้บัรรลุเปี้าห่มาย?

 💬 What are opportunities and challenges caused by artificial intelligence 
(AI)?
อะไรค์่อโอกาสและค์วิามท้าทายที�เกิดข้ึ�นจัากปีัญญาปีระดิษฐ์ (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.
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งานฝึกเขียน

ผูู้้สอนอาจัมอบัห่มายงานฝึกเข้ียนเห่ล่านี�ให่้แก่ผูู้้ เ รียนเพ่ิ�อฝึกฝนการเข้ียน 
เชิงสร้างสรรค์์ โดยอาจักำห่นดจัำนวินค์ำที�เห่มาะสม

1. แต่�งบทพูดู: จังแตง่บัทพิดูที�ตวัิละค์รในการต์นูอาจัพิดู ห่ากการต์นูเร่�องดงักลา่วิ
ไม่ใช่การ์ตูนมังงะเงียบั

2. สรั่ปควัาม: จังเข้ียนสรุปีเร่�องราวิในการ์ตูนมังงะเงียบัและสิ�งที�ได้เรียนรู้ 
จัากเร่�องดังกล่าวิ

3. แต่�งเรั่�อง: จังเล่อกการ์ตูนมังงะเงียบัมาเข้ียนเปี็นเร่�องสั�น

4. วัเิครัาะห์จด่เปลุ่่�ยน: จังพิจิัารณาวิา่จัดุใดที�เปีน็จัดุเปีลี�ยนข้องการต์นูมงังะ และ
อธิบัายวิ่าจัุดเปีลี�ยนนั�นมีค์วิามสำค์ัญต่อเน่�อเร่�องอย่างไร

5. วัิเครัาะห์ต่ัวัลุ่ะครั: จังเข้ียนวิิเค์ราะห่์ตัวิละค์รในการ์ตูนมังงะ และอธิบัาย
วิ่าทำไมตัวิละค์รนั�นจัึงเปีลี�ยนนิสัยห่ร่อห่ร่อพิฤติกรรมเม่�อเร่�องราวิดำเนินไปี 
และตัวิละค์รนั�นเปีลี�ยนไปีอย่างไร ห่ากจัำเปี็นโปีรดพิลิกไปีดูตารางตัวิละค์ร 
ในห่น้า 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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กิจกรรมพาเพลิน

กิจกรัรัม 1: แสดงลุ่ะครัสวัมบทบาท (ม่บทพููด/ไม�ม่บทพููด)

1. แบั่งผูู้้เรียนออกเปี็นกลุ่ม 

2. จัับัฉลากเพิ่�อตัดสินวิ่ากลุ่มใดจัะแสดงการ์ตูนมังงะเร่�องใด และจััดลำดับั 
การข้ึ�นแสดง

3. จัำนวินสมาชิกในกลุ่มและจัำนวินตัวิละค์รในการ์ตูนมังงะแต่ละเร่�องอาจั 
ต่างกัน โดยอาจัปีรับัเน่�อเร่�องให่้เห่มาะสมตามสถานการณ์จัริง

กิจกรัรัมท่� 2: บอกใบ้เลุ่่ยนแบบท�าทาง

1. แบั่งผูู้้เรียนออกเปี็นสองกลุ่ม 

2. ให่้แต่ละกลุ่มผู้ลัดกันส่งตัวิแทนกลุ่มไปีพิบัผูู้้สอน ผูู้้สอนจัะชี�ไปีที�ภาพิตัวิละค์ร
ตัวิใดตัวิห่นึ�งใน ตารางตัวิละค์ร ห่น้า 27 

3. ให่ต้วัิแทนกลุม่บัอกใบ้ัแสดงทา่ทางเลยีนแบับัตัวิละค์รที�ผูู้ส้อนชี� และให้่สมาชกิ
ค์นอ่�นในกลุม่ทายว่ิามาจัากการ์ตนูมังงะเร่�องใดและกำลังเลียนแบับัตัวิละค์รใด 

4. กลุม่ที�ตอบัถูกจัะได้ค์ะแนน กลุม่ที�ไดค้์ะแนนรวิมจัากการเล่นทกุรอบัมากที�สดุ
เปี็นผูู้้ชนะ

กิจกรัรัมท่� 3: วัาดการั์ตู่น

ให่้ผูู้้เรียนวิาดรูปีตัวิละค์รที�ตนช่�นชอบัจัากห่นังส่อรวิมผู้ลงานการ์ตูนมังงะเงียบั
ห่ร่อตัวิละค์รจัากการ์ตูนมังงะที�เค์ยอ่าน จัะให่้วิาดห่นึ�งตัวิห่ร่อห่ลายตัวิก็ได้ และ
ถามเห่ตุผู้ลวิ่าทำไมผูู้้เรียนจัึงช่�นชอบัตัวิละค์รดังกล่าวิ 

สำห่รับัผูู้้เรียนที�โตกวิ่า อาจัจัะข้อให่้วิาดการ์ตูนมังงะสามช่องห่ร่อสี�ช่อง ห่ร่ออาจั
เพิิ�มค์วิามท้าทายด้วิยการกำห่นดให่้วิาดเปี็นการ์ตูนมังงะเงียบั (อนุญาตให่้ใช้ได้
เฉพิาะค์ำแทนเสียงห่ร่อเลียนเสียงธรรมชาติ)
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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).

โปีรดแบ่ังปัีนให้่เราทราบัว่ิาคุ์ณได้ใช้ห่นังส่อรวิมผู้ลงานการ์ตูนมังงะเงียบัเพ่ิ�อ 
การสอนและการเรียนรูอ้ย่างไรบ้ัาง! โดยสามารถร่วิมแบ่ังปีนัไดท้างช่องทางด้านล่างนี�:

1. แบั่งปีันเร่�องราวิและภาพิถ่ายกับัเราทางอีเมล pio.bangkok@unesco.org

2. โพิสต์ภาพิลงบันส่�อสังค์มออนไลน์และแฮชแท็ก #TogetherForPeace และ 
#SilentMangaAudition พิร้อมทั�งแท็กบััญชีส่�อสังค์มออนไลน์ที�ค์ุณใช้้

@unescobangkok และ @SilentMangaAudition

@unescobangkok และ @SilentMangaComm

@unescobangkok และ @silent_manga_audition

ในการส่งภาพิถ่ายให่้เราและการโพิสต์ภาพิถ่ายลงบันส่�อสังค์มออนไลน์ โปีรดตรวิจั
สอบัย่นยันก่อนว่ิาคุ์ณได้รับัอนุญาตจัากบุัค์ค์ลที�ปีรากฏอยู่ในภาพิถ่ายแล้วิ ทั�งจัาก
บัุค์ค์ลที�บัรรลุนิติภาวิะและจัากค์ุณพิ่อค์ุณแม่/ผูู้้ปีกค์รองข้องผูู้้เยาวิ์

mailto:pio.bangkok%40unesco.org.?subject=
https://www.facebook.com/unescobangkok
https://www.facebook.com/SilentMangaAudition
https://twitter.com/unescobangkok
https://twitter.com/SilentMangaComm
https://www.instagram.com/unescobangkok/
https://www.instagram.com/silent_manga_audition/
https://www.facebook.com/unescobangkok
https://www.facebook.com/SilentMangaAudition
https://twitter.com/unescobangkok
https://twitter.com/SilentMangaComm
https://www.instagram.com/unescobangkok/
https://www.instagram.com/silent_manga_audition/


Characters Sheet Page | ตารางตัวละคร



U N E S C O  B a n g k o k  O f f i c e
M o m  L u a n g  P i n  M a l a k u l  C e n t e n a r y  B u i l d i n g

S p e c i a l  t h a n k s  t o  o u r  p a r t n e r s

920 Sukhumvit Road, Prakanong, 
Klongtoei, Bangkok 10110, Thailand

bangkok@unesco.org
+66 2 391 0577

https://bangkok.unesco.org
@unescobangkok


