ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิ ธิมิตซูบิชิ อิ เล็คทริ คไทย จัดกิ จกรรม “ห้องเรียนสมาธิ ”
แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านช่อผกาและโรงเรียนมีชยั พัฒนา จังหวัดบุรีรมั ย์
มูลนิธมิ ติ ซูบชิ ิ อิเล็คทริคไทย ตอกย้ำเจตนำรมณ์ในกำรมุ่งมันด
่ ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
ควำมรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม เดิน หน้ ำ ลงพื้น ที่ พร้อ มจัด กิจ กรรม “ห้อ งเรีย นสมำธิ” (Meditation
Classroom) ซึ่งเป็ น หนึ่ งในกิจ กรรมที่ท ำงมูล นิธิฯ จัด ขึ้น ในโอกำสเยี่ย มชมผลกำรด ำเนิน งำน
ภำยใต้ “โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ” เป็ นครัง้ แรก ณ โรงเรียนบ้ำนช่อผกำ อำเภอชำนิ จังหวัด
บุรรี มั ย์ และโรงเรียนมีชยั พัฒนำ อำเภอลำปลำยมำศ จังหวัดบุรรี มั ย์

นำยอำสำ สำรสิน ประธำนกรรมกำร มร. ฮิโระอำกิ คอนโด้ รองประธำนกรรมกำร
มูลนิธมิ ติ ซูบชิ ิ อิเล็คทริคไทย และนำยกริช ทองนำค กรรมกำรมูลนิธิ ร่วมลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชม ติดตำม
ควำมคืบหน้ำและควำมสำเร็จของกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้ “โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ” ทีม่ ูลนิธฯิ
ให้กำรสนับสนุ นต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3 เพื่อให้โรงเรียนเป็ น “แหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ” เพื่อกำรพัฒนำ
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ ของชุ ม ชนโดยรอบ พร้อ มจัด กิจ กรรม “ห้อ งเรีย นสมำธิ” (Meditation
Classroom) โดยมี นำยพิเชษฐ จันศรี ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนช่อผกำ พร้อมด้วยคณะอำจำรย์
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และนัก เรียนชัน้ อนุ บ ำล 1 – มัธ ยมศึก ษำปี ท่ี 3 กว่ ำ 300 คนเข้ำ ร่ว มกิจกรรม โดยได้ร บั ควำม
อนุ เครำะห์จำกพระอำจำรย์ชำญชัย สุธมฺโม พระวิทยำกรจำกวัดธรรมมงคล เมตตำมำให้ควำมรูใ้ น
กำรทำสมำธิแบบง่ำยทีน่ กั เรียนสำมำรถนำไปปฏิบตั เิ องได้ในชีวติ ประจำวัน

ด.ญ. เดือนเพ็ญ พรมดี นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 โรงเรียนบ้ำนช่อผกำกล่ำวถึง
ควำมรู้สกึ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมห้องเรียนสมำธิในครัง้ นี้ว่ำ “การเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ได้รบั
ความรูแ้ ละสนุกสนาน ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการนังสมาธิ
่
แล้วนาไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยการหา
เวลาเพือ่ นัง่ สมาธิทุกวัน เพือ่ ทาให้เราเป็นคนมีสติ มีสมาธิ ไม่ฟ้ ุงซ่านค่ะ”
น.ส. ธัญญำรัตน์ จรัสวงศ์ภกั ดี ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 5 โรงเรียนมีชยั พัฒนำ กล่ำวถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกกำรร่วมกิจกรรมห้องเรียนสมำธิในครัง้ นี้ว่ำ “หลังทีห่ นูได้ทากิจกรรมห้องเรียน
สมาธิ ทาให้รู้สกึ สบายใจ มีสติมากขึ้น ได้เรียนรู้การทาสมาธิทถี ่ ูกต้อง และประโยชน์ จากการทา
สมาธิ โดยจะนาสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ในการจัดการปั ญหาต่าง ๆ ฝึ กทาสมาธิให้เป็ นกิจวัตร
ประจาวัน เพือ่ ทีจ่ ะได้มปี ระสิทธิภาพในการเรียนทีด่ ขี น้ึ ค่ะ”
กิจกรรม “ห้องเรียนสมำธิ” นับเป็ นกิจกรรมสร้ำงสรรค์ท่มี ูลนิธมิ ติ ซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
เล็งเห็นว่ำ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนจิตใจเป็ นส่วนสำคัญทีจ่ ะเป็ นกำรสร้ำงรำกฐำนทีด่ ที จ่ี ะนำไปสู่
กำรพัฒนำเด็กไทยเพือ่ เป็ นกำลังสำคัญของชำติต่อไปในอนำคต

2

ในโอกำสนี้ ผูแ้ ทนจำกมูลนิธมิ ติ ซูบชิ ิ อิเล็คทริคไทย ได้ร่วมเยีย่ มชมโรงเรียนมีชยั พัฒนำ
พร้อมจัดกิจกรรม “ห้องเรียนสมำธิ” โดยมี ดร. มีชยั วีระไวทยะ ผูก้ ่อตัง้ โรงเรียนมีชยั พัฒนำ พร้อม
ด้วยนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 – 6 เข้ำร่วมกิจกรรม โดยหวังว่ำผลสำเร็จของกำรจัดกิจกรรมใน
ครัง้ นี้จะสำมำรถต่อยอดไปเป็ นอีกกิจกรรมทีท่ ำงมูลนิธฯิ จะได้ให้กำรสนับสนุ นกับโรงเรียนอื่น ๆ
ต่อไป

สำหรับโรงเรียนช่อผกำนัน้ เป็ นโรงเรียนใน “โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ” ทีม่ ลู นิธมิ ติ ซู
บิชิ อิเล็คทริคไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิมีชยั วีระไวทยะ ให้กำรสนับสนุ นมำตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2563
จนถึงปั จจุบนั โดยได้จดั กิจกรรม “ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ออนไลน์” (Science Classroom Online)
ไปเมือ่ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ซึง่ อีกผลสำเร็จของกิจกรรมในโครงกำรฯ ซึง่ ทำงโรงเรียนบ้ำน
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ช่อผกำได้ขยำยควำมช่วยเหลือโดยแจกจ่ำยพืชพันธุ์ทำงกำรเกษตรเพื่อควำมมันคงทำงอำหำร
่
ให้แก่ผสู้ งู อำยุในชุมชนบริเวณโดยรอบอีกด้วย ตำมเจตนำรมณ์ของ “โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ”
ซึ่งเป็ นแนวคิดในกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ภำยใต้บทบำทควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร กับ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถำบันต่ำงๆ ที่ให้กำรสนับสนุ น
ทรัพยำกร และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อให้โรงเรียนเป็ น “แหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ”
เน้นพัฒนำโรงเรียนให้เป็ นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำทักษะ คุณภำพชีวติ และเศรษฐกิจของชุมชน
โดยรอบ สอดคล้องกับถ้อยแถลงองค์กรที่ว่ำ “กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อสิง่ ที่ดกี ว่ำ (Changes for the
Better)”
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