
ภารกิจ: สำารวจ
นอกชั.นเรียน

แรงบันดาลใจเกี8ยวกับหัวข้อและบทเรียนสำาหรับการสอนในทุกช่วงอายุ

 
โดย Mission: Explore



หนังสือเล่มนี.จะเปล8ียนวิธีท8ีนักเรียนในชั.นเรียนของคุณมองโลกภายนอกตลอดไป

หากคุณกลัวท8ีจะออกไปผจญภัยในโลกกว้างหรือกลัวท8ีจะลองทำาในสิ8งใหม่ ๆ แล้วล่ะก็ อย่าเปิ ดอ่านไปมากกว่านี

ในหนังสือเล่มนี. คุณจะพบภารกิจสิบอย่างท8ีจะทำานอกชั.นเรียน

ทา้ ทายนักเรียนในชั.นเรียนของคุณให้ทำาภารกิจเหล่านี.ให้เสร็จและบันทึกภารกิจแต่ละอย่างให้มีรายละเอียดมากท8ีสุดเท่

าท8ีจะสามารถทำาได้ คุณสามารถจัดให้นักเรียนทำาภารกิจเหล่านี.ได้ทุกท8ีซึ8งคุณสามารถพบว่ามีดินโคลน สิ8งมีชีวิต

และมีพื.นท8ีว่างเพียงพอท8ีจะให้นักเรียนวิง8 เล่น สิ8งท8ีนักเรียนต้องการก็มีเพียงแค่สมุดบันทึกเล่มนี. ดินสอหนึ8งแท่ง

และจินตนาการเท่านั.นเอง

ตอนท8ีคุณรู้ว่าคุณได้ทำาภารกิจในหนังสือเล่มนี.เสร็จ นักเรียนในชั.นเรียนของคุณก็จะเป็นนักสำารวจนอกชั.นเรียน

นกั ภูมิศาสตร์อิสระ และนักผจญภัยท8ีเต็มไปด้วยความคิดริเริ8มสร้างสรรคไ์ ปเรียบร้อยแลว้

พร้อมรึยงั

ถึงเวลาที8จะทำาภารกิจ: สำารวจกันแล้วล่ะ

นอกชั.นเรียน

ยินดีต้อนรับสู่



คำาเตือน!
หนังสือเล่มนี.อันตราย

ห้าม:

1. อยู่เฉย ๆ โดยไม่ทำาอะไรเลย

2. ทำาอะไรก็ตามที8คุณไม่อยากทำา

3. ทำาอะไรก็ตามที8อาจทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้อื8น สิ8งมีชีวิตที8อยู่ในธรรมชาติ หรือสถานที8ต่าง ๆ

คำาเตือน!
การพยายามที8จะทำาภารกิจในหนังสือเล่มนี.ให้เสร็จจะทำาให้เกิดการสำารวจท8ีน่าต8ืนเต้น ผสมผสานกับอันตรายเล็ก ๆ น้อย ๆ

และการมีความทรงจำาท8ีดีและไม่ดี เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณจากการทำาภารกิจเหล่านี. –

นั8นเป็นหน้าที8ของคุณเอง

ก่อนท8ีจะตกลงทำาภารกิจใด ๆ ในหนังสือเล่มนี. จะต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตใหท้ าำ ตามแผนการ

หากมีความเสี8ยงจากบางสิ8งบางอย่าง หรือใครบางคนได้รับบาดเจ็บในระดับที8ไม่สามารถยอมรับได้

ให้ลองกำาจัดอันตรายนั.น ให้พยายามทำาภารกิจเม8ือคุณมัน8 ใจว่าสามารถทำาได้อย่างปลอดภัยพอสมควรเท่านั.น



ขุดหลุมลึกเท่ากับนิ.วของคุณ

เขียนแผนผังของสิ8งที8คุณพบในหลุมที8คุณขุดด้านล่าง
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ฟัง

ให้นัง8 หันหลังชนกันกับเพ8ือนอีกคนหนึ8งและฟังอย่างเงียบ ๆ ให้จดบันทึกรายการสิ8งต่าง ๆ ท8ีคุณได้ยินในช่วงสามนาที

คุณทั.งคู่ได้ยินสิ8งเดียวกันทุกรายการรึเปล่า
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ดูแลวัชพืช 

เขียนกลอนแบบเก้าคำาว่าเพราะเหตุใดวัชพืชจึงควรถูกปกป้อง    
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ตามรอยแมลง

คุณคิดว่าแมลงนี.คิดอะไรอยู่ ให้บันทึกข้อมูลไว้ท8ีน8ี

ความคิดที8 1:

ความคิดที8 2:

ความคิดที8 3:

ความคิดที8 4: 

ความคิดที8 5:  
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นกดูคุณ 

เดินจากจุด A ไปยงั จุด B โดยไม่ให้นกสักตัวเห็นคุณ 

สถานที8 A:      

สถานที8 B:      

ระยะทางโดยประมาณ:   

 ชนะ   

 แพ้



ก่อกองหิน (cairn) ขนาดเลก็ …

… จากการวางหินก้อนเล็ก ๆ ซ้อนกันแล้วดูว่าคุณสามารถวางหินซ้อนกันได้สูงขนาดไหน
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ไบโอบลิตซ์

คุณพบสัตว์หรือพืชกี8ชนิดภายในห้านาที 

บันทึกข้อมูลที8นี
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ประดิษฐห์ นวด...

… จากกิ8งไม้ หญ้า หรือสิ8งอื8น ๆ ท8ีคุณพบในบริเวณนั.น 

เมื8อคุณวางหนวดของคุณไว้ในตำาแหน่งที8เหมาะสมแล้ว

ใหพ้ ดู คุยถึงสิ8งท8ีไม่สำาคัญโดยตอ้ งไม่พูดถึงคำาท8ีขึ.นต้นด้วยดบั เบิลยูต่อไปนี.เป็นเวลาหน8ึงนาที:

อะไร (what)      ที8ไหน (where)      เมื8อไร (when)    

เพราะอะไร (why)      ใคร (who)      ไดเ้ ป็น (was)      เรา (we) 
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โคลนใชไ้ ดผ้ ลดี แต่อย่าให้โคลนเข้าปากหรือมิฉะนั.นคุณอาจจะอาเจียนไปทัว8 บริเวณนั.น หรืออาจเกิดอะไรท8ีแย่กว่านั.นก็ได้
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ทำาให้ใบหน้าของคุณดูประหลาด

กดใบหน้าลงบนพื.นผิวท8ีต่างกันเพ8ือให้มีรอยบนผิวหนังของคุณ

อย่ากดใบหน้าของคุณบนสิ8งที8คม เหม็น หรือสกปรก
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ประดิษฐภ์ ูมิทศั น์

สร้างภูมิทัศน์ขนาดจิYวจากโคลน โดยให้มีภูเขา หุบเขา และธรณีสัณฐานอื8น ๆ

วาดภาพลักษณะภูมิประเทศของคุณเมื8อมองจากดาวเทียมในที8ว่างด้านล่าง
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การเป็นนักภูมิศาสตร์ที8ดี
ภูมิศาสตร์นั.นเก8ียวกับความอยากรู้อยากเห็น การสำารวจ และการค้นพบสิ8งใหม่ ๆ

ซึ8งจะมอบอำานาจให้คุณพบเห็นสถานท8ีต่าง ๆ ในรูปแบบท8ีต่างออกไปจากเดิม แม้แต่ภาพในจินตนาการก็ตาม

นอกจากนั.นภูมิศาสตร์ยังช่วยให้คุณเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงเหตุผลของสิ8งต่าง ๆ ท8ีเกิดขึ.นในโลกใบนี. และยังช่วยแก้ปัญหาต่าง

ๆ ได้

ในการเป็นนกั ภูมิศาสตร์ท8ีดีนั.น คุณควรจะ:

  คิดเกี8ยวกับคำาถามต่าง ๆ ที8คุณสงสัย

  คน้ หาคาำ ตอบดว้ ยตวั เอง

  พูดคุย เฝ้าดู และฟังผู้คน สัตว์ พืช และสถานที8ต่าง ๆ

  คิดเกี8ยวกับว่าคุณเป็นใครและผลกระทบต่าง ๆ ที8เกิดจากการกระทำาของคุณ

นกั ภูมิศาสตร์ใช้ ‘การกระทาำ ’ หลายอย่างเพ8ือวิจัย แบ่งปัน และใชป้ ระโยชน์จากการค้นพบต่าง ๆ

ฝึกฝนการกระทำาของคุณเพ8ือพัฒนาความสามารถของคุณในการทำาภารกิจ รวมไปถึงการดม การว่ายนำ.า การวาดแผนท8ี

การวาดภาพ การเปรียบเทียบ การสร้างจินตนาการ การแบ่งปัน การถาม ความรู้สึก การค้นหา การพบ การสังเกตการณ์

การสำารวจ การเก็บรวบรวม การดม การทำาซำ.า ๆ การทดลองชิม และการทำาการทดลอง
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การเป็นนกั ภูมิศาสตร์อิสระ
คุณสามารถทำาภารกิจทั.งหมดในหนังสือเล่มนี.ได้เพ8ือความสนุกสนาน

แต่นอกจากนั.นคุณก็ยังสามารถทำาภารกิจเพ8ือให้กลายเป็นภูมิศาสตร์อิสระ (Guerrilla Geographer) (ไม่ใช่กอริล่านะ)

นักภูมิศาสตร์อิสระถามคำาถามเกี8ยวกับสถานที8ต่าง ๆ และส่งเสริมให้คนอื8น ๆ ถามคำาถามด้วย

นักภูมิศาสตร์อิสระเชื8อในความสำาคัญของความยุติธรรมและสิ8งที8เท่าเทียมกันและเป็นมิตรสำาหรับมนุษย์ สัตว์ และสถานที

ภารกิจบางอย่างที8คุณทำาท้าทายให้ผู้คนคิดเกี8ยวกับสิ8งที8มีความสำาคัญต่อคุณ ภารกิจอื8น ๆ

นั.นก็ทำาให้คุณหรือคนอ8ืนคิดในเชิงภูมิศาสตร์ ซึ8งอาจดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาและในสถานท8ีท8ีผิดปกติหรือคาดไม่ถึง

แน่นอนว่าภารกิจต่าง ๆ นั.นยังผสมผสานกับความสนุกสนานมากมาย การได้ออกไปผจญภัย และการค้นพบสิ8งใหม่ ๆ ด้วย
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เกี8ยวกับภารกิจ: สำารวจ
ภารกิจ: สาำ รวจเป็นการอบรมพิเศษสาำ หรับนกั ภูมิศาสตร์อิสระและนกั สาำ รวจเชิงทดลอง

ภารกิจของเราไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังบุคคลท8ีมีอายุอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ8ง

แต่เหมาะอย่างยิง8 สำาหรับผู้ท8ีมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบวพิ ากษว์ จิ ารณ์ และมีความคิดสร้างสรรค ์

แต่เราขอเตือนว่าคุณจะไม่ได้มองโลกในรูปแบบเดิมอีกต่อไปหากคุณทำาภารกิจของเรา

หนังสืออ8ืน ๆ ในชุดนี.รวมถึง: ภารกิจ: สำารวจการแค้มปิ.ง อาหาร การเดินทาง อุทยานแห่งชาติ แหล่งนำ.า และจอห์น มัวเออร์

เยี8ยมชม Mission:Explore.net เพื8อดูภารกิจอีกมากมาย เพื8อรับแต้มรางวัลและรับเหรียญตรา
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เกี8ยวกับผู้เขียน
หนังสือเล่มนี.ได้เขียน ออกแบบ สำารวจ และตีพิมพ์โดยทีมงานจากสำานักงานใหญ่นักสำารวจ นัน8 คือเฮเลน แดเนียล อลัน

มาร์ก และทอม

เราหวังว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี.โดยการนำาหนังสือเล่มนี.ออกไปเปื. อนดินโคลนและเติมเต็มรายละเอียดด้วยรายงานภารกิ

จของคุณ

เกี8ยวกับผู้วาดภาพประกอบหนังสือ

ทอมวาดภาพประกอบโดยใชป้ ากกาคอแร้งและมักจะทำาให้ภาพมีรอยเปื. อนหมึก

ซึ8งเป็นเหตุผลท8ีว่าเพราะเหตุใดเขาจึงเรียกเว็บไซต์ของเขาว่า www.inkymess.com



Outdoor Classroom Day

เป็นแคมเปญทจ&ี ัดขน3ึ ทว&ั โลกเพอ&ื ฉลองและสรา้ งแรงบันดาลใจในการเรียนรูแ้ ละการเล่นนอกชัน3 เรียน
ซง&ึ ไดรั้บการสนับสนุนโดยแบรนด์ Dirt is Good ของ Unilever และนําโดย Project Dirt

ในวันนัน3 โรงเรียนต่าง ๆ ทว&ั โลกจะนํานักเรียนออกไปเรียนรูน้ อกชัน3 เรียนอย่างนอ้ ยทส&ี ุดหนง&ึ ชัน3 เรียน
โดยจะทําการสอนทักษะทจ&ี ําเป็นและสรา้ งความตระหนักเกย&ี วกับความสําคัญของการเล่น
เราหวังว่ากิจกรรมนจ3ี ะช่วยสรา้ งแรงบันดาลใจใหโ้ รงเรียนต่าง ๆ
ทว&ั โลกทจ&ี ะทําใหก้ ารเรียนรูแ้ ละการเล่นนอกชัน3 เรียนเป็นส่วนหนง&ึ ของการเรียนทโ&ี รงเรยี นทกุ วนั !
ดว้ ยการสนับสนุนจากทุกคน เราสามารถทําใหม้ น&ั ใจไดว้ ่าเด็ก ๆ
จากทุกแห่งทั&วโลกมีประสบการณ์ในวัยเด็กที&สนุกสนานและมีรากฐานต่างๆ
ทจ&ี ําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตทพ&ี วกเขาตอ้ งการในอนาคต

เล่นในวันนเ3ี พอ&ื เตรียมพรอ้ มรับชีวิตทส&ี ดใสในวันพรงุ่ น!3ี

คน้ หาว่าคุณจะสามารถเขา้ ร่วมและเขา้ ถึงแหล่งขอ้ มูลต่าง ๆ ไดอ้ ย่างไร
ที่: https://outdoorclassroomdayth.org/

โปรดทราบว่าคุณตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสย&ี งทเ&ี กิดขน3ึ จากการเขา้ ร่วมกิจกรรมนด3ี ว้ ยตนเอง!

เตรยี มพรอ้ มรับความมหัศจรรย…

งานชิ้นนี้ได้รับใบอนุญาตภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International License
ในการดูสําเนาของใบอนุญาตนี้ โปรดเยี่ยมชม http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

@OutdoorClassDay/outdoorclassroomday


