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EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :  
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอรวิน วูรม ปรัชญา ประ-ติ-บัต”ิ  

 
ช่ือกิจกรรม : One Minute Sculpture Kids Version  

ผูเขารวม : อายุ 9-12 ป จํานวน 20 คน  
วันเสารท่ี 28 มกราคม 2560 
และวันเสารท่ี 4 กุมภาพันธ 2560 (กรุณาเลือกเขารวมกิจกรรม 1 วัน) 
เวลา : 14.00-15.30 น.  
 
ณ หองนิทรรศการหลัก ช้ัน 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิด ประติมากรรมคืออะไร 

นิทรรศการ แอรวิน วูรม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ 

ประติมากรรมสําหรับเด็กๆหมายถึงอะไร เด็กๆ เขาใจความหมายของคําวาประติมากรรมหรือไม และ

อะไรท่ีจะเรียกวาประติมากรรม 

 

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ แอรวิน วูรม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ ชื่อกิจกรรม “One Minute 

Sculpture Kids Version” เปดพ้ืนท่ีใหนองๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําความเขาใจกับคําวา

ประติมากรรม (Sculpture) โดยผานกิจกรรมการตามหาสิ่งของในชีวิตประจําวันท่ีอยูในพ้ืนท่ี

นิทรรศการ เชื่อมโยงความเขาใจระหวางกิจกรรมท่ีทํากับผลงานของศิลปน (แอรวิน วูรม) ในชั้น

นิทรรศการ 

 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเด็กอายุ 9-12 ป ในวันเสารท่ี 28 มกราคม (รับจํานวน 30 คน) และวัน

เสารท่ี 4 กุมภาพันธ (รับจํานวน 40 คน) เวลา 14.00-15.30 น. สามารถเลือกวันท่ีสะดวกเขารวม

กิจกรรม 1 วัน ณ หองนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ติดตอสํารองท่ี

นั่งไดท่ีฝายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ 
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 โดยแจงชื่อ-นามสกุล ของนองและผูปกครอง เบอรโทรศัพทติดตอกลับ เพ่ือเขารวมกิจกรรมไดท่ี ฝาย

การศึกษา 02-214-6630 ตอ 519 หรือ exh_activity@bacc.or.th 

 

** ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมหรือสํารองท่ีนั่งไดท่ี ฝายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท 02-214-6630-8 ตอ 519 Email : exh_activity@bacc.or.th 
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ช่ือกิจกรรม : One Minute Sculpture Kids Version 
 
กลุมเปาหมาย : เด็กและเยาวชน อายุ 9-12 ป (ประถมศึกษาตอนปลาย)  

ระยะเวลา :   
- วันเสารท่ี 28 มกราคม 2560 (30 คนตอรอบ) 

- วันเสารท่ี 4 กุมภาพันธ 2560 (40 คนตอรอบ) 

เวลา 14.00-15.30 น.  

 

 
สถานท่ี 
หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9 

 
วัตถุประสงค :  

1. สงเสริมเรียนรูงานประติมากรรมรวมสมัย ทํารูจักศิลปน (Erwin Wurm)  

2. สรางความเขาใจในสาระสําคัญของการสรางสรรคผลงานของ Erwin Wurm 

 

กระบวนการจัดกิจกรรม : 
1. ลอมวงคุยในหองนิทรรศการ ชั้น 9 ตั้งคําถาม “ประติมากรรมคืออะไร” ใหเด็กๆ เขียนความเขาใจ

ลงในกระดาษ (10 นาที) 

2. ทําความรูจักงานประติมากรรม และ Erwin Wurm ผานวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ (30 นาที) 

 2.1 แบงกลุมผูเขารวมกิจกรรม เปน กลุมละ 4 คน 

2.2 เลนเกมสหาของ โดยการจัดฉลากไปรับของจากผูท่ีเก่ียวของในนิทรรศการ เชน แมบาน 

รปภ. หรือเจาหนาท่ี นําชม เม่ือไดรับของแลว กลับมาคุยกันในประเด็น ประติมากรรมคือ

อะไร และส่ิงท่ีไดรับเปนประติมากรรมหรือไม 

2.3 นําเสนอความคิดเห็นของแตละกลุม 

2.4 สรุปและอธิบายถึงความเก่ียวของ เชื่อมโยงกับศิลปน และพูดถึงงานศิลปะ 
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3. พาชมผลงาน One Minute Sculpture และอธิบายวิธีการ ท่ีมาท่ีไปของานแตละชิ้น ดวยภาษาท่ี

เรียบงาย ชวนคุยดวยการตั้งคําถาม เชน เด็กๆเห็นอะไรบาง, ถาเปนเด็กๆ จะทําอยางไร, ถาสามารถ

แกไขได อยากปรับเปลี่ยนอะไร ฯลฯ (15 นาที) 

4. ใหเด็กๆ เลือกผลงานท่ีตนเองอยากลงไปมีสวนรวมคนละ 1 ชิ้น (แบงเปน 2 กลุม) และถายภาพ 

(15 นาที) 

5. นําภาพมาพูดคุยกันถึงเหตุผลของการเลือกของแตละคน (10 นาที) 

6. สรุปกิจกรรม ถายภาพรวมกัน (5 นาที) 

 

 

อุปกรณ : 
1. วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ท่ีคลายกับผลงานท่ี Erwin ใช เชน เสื้อ ถังน้ํา ฯลฯ ท้ังหมด  5 ชิ้น 

2. กลองโพลารอยด + ฟลม 100 ใบ 

3. กระดาษ A4 20 แผน 

4. ดินสอยางลบ 20 ชุด 

 

   

คาใชจาย 

ลําดับ รายการ / อุปกรณ จํานวน ราคาตอหนวย ราคา 

1. ฟลมกลองโพราลอยด 100 ใบ 250x10 2,500 

2. เบ็ดเตล็ด   500 

รวมเปนเงิน 3,000 
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