
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561  การประชุมกลุ่มสตรี อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด 

(สอล.) จังหวัดนครราชสีมา 

บาทหลวงสมชัย เสนอว่า ในบริบทของกลุ่มเหมาะกับงานในรูปแบบงานออมทรัพย์ อยาก

ให้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งกลุ่มก็อาจจะเป็นแกนนำของวัดเรื่องของงานออมทรัพย์ในอนาคต 

และสมาชิกต่างให้ความสนใจ คุณอัจฉรา เสนอว่า หากจะก่อตั้งกลุ่มต้องมีการประชาสัม

พันธ์ การแจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของกลุ่มออมทรัพย์ ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ที่รับซึ่ง

เป็นเพียงผลพลอยได้จากการรวมกลุ่ม แต่แท้จริงการที่รวมกลุ่มกันนี้ก็เพื่อการช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน และเพื่อการออมเงินมากกว่า 

เรื่องงบประมาณคุณอัจฉรา เสนอทางเลือกของกลุ่มอาจจะมีการตั้งกล่องเพื่อขอรับบริจาค

สมทบทุนงานกลุ่มสตรี  คุณชาดา แย้งว่า ไม่เหมาะสมหากจะหาทุน ให้เป็นไปในเชิงของ

การขอสนับสนุนจะดีกว่า แต่โดยสรุปแล้ว การที่กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้าขาย 

จากขายได้ทีละน้อย ตอนนี้ก็มียอดเงินมากขึ้น กลุ่มสามารถหางบประมาณได้เอง จะ

สามารถบริหารงานของกลุ่มได้ดีกว่าการของบประมาณ 



 

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561  การประชุมกลุ่มสตรีหนองไม้งาม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

แนวทางในการทำโครงการนี้ จากข้อมูลดังกล่าวมานี้ทางกลุ่มหนองไม้งามได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ต่อกันว่า ทางกลุ่มอยากทำเรื่องของการคัดแยกขยะเพราะยังไม่มีใครคิดทำในเรื่องนี้ และน่าจะเป็น

ทางเลือกที่สามารถทำต่อไปได้ ดังนั้น จะให้สมาชิกทุกท่านกลับไปพูดคุยถึงเรื่องการจัดการขยะอีกครั้ง

แล้วจะนำมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งต่อไป 



 

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561  ประชุมโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บ้านโนนแก้ว      

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  ณ ห้องประชุมใต้โบสถ์เก่าวัดนักบุญเทเรซา  

แนวทางในการทำโครงการนี้สำหรับกลุ่มสตรีบ้านโนนแก้วและกลุ่มสตรีบ้านโนนแฝก 

เป็นความจำเป็นในการทำกิจกรรมที่ต่อยอดจากการปลูกผักปลอดสารพิษ ถ้าเราได้มีโอกาสในการคัด

แยกขยะทั้งของที่เราเหลือจากการกิน เหลือจากการใช้ เศษสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ ถ้าเราจัดแจงคัดแยก

ขยะและเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เราก็สามารถทำให้เกิดรายได้และทำให้เกิดประโยชน์ต่อการทำเกษตร

ของเราด้วย ดังนั้น การทำกิจกรรมต่อไป 3 กิจกรรมนี้จะช่วยเราได้ 

1. การคัดแยกขยะ ชมคลิปวีดีโอ ประโยชน์การคัดแยกขยะ 

2. การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ / น้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหารที่เหลือกิน 

3. การทำบัญชีครัวเรือน จะเป็นตัวชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด 

 



วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 ประชุมกลุ่มสตรีหนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

ในช่วงแรก คุณกฤตชัย ทาชัย ได้กล่าวถึงการประชุมครั้งที่แล้ว ที่สืบเนื่องการพูดคุยในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มาพบปะพูดคุยกับแกนนำกลุ่มสตรีบ้านหนอง

พลวง  สมาชิกกลุ่มสตรีหนองพลวงเสนอ อยากให้มีกิจกรรมกลุ่ม อย่างการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การ

ออกกำลังกาย ที่ทางหมู่บ้านเคยทำมาก่อนหน้านี้ อยากให้รื้อฟื้นกิจกรรมออกกำลังกาย (โครงการ 

สสส.) เพราะการออกกำลังกายนอกจากจะได้ขยับร่างกาย ยังเป็นโอกาสที่คนในชุมชนได้พูดคุยกัน 

เสริมสร้างจิตใจ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นได้พูดคุยกับสมาชิกเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พบว่า ส่วนใหญ่เรื่องของการทอเสื่อ ทอผ้าห่ม เหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวแล้ว เพราะไม่มีตลาดสำหรับ

การจัดจำหน่าย ทำให้ความสนใจลดน้อยลงตามลำดับ 



 

วันที่ 14 กันยายน 2561  การประชุมกลุ่มสตรีปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองไม้งาม ต.ห้วยบง 

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

เรื่อง งานติดตามโครงการฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่ได้ติดค้างกันไว้เมื่อการประชุมครั้งที่แล้วเรื่อง 

การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชน 

ปัญหาที่คิดว่าจะเกิดขึ้น 

1. ในชุมชนเองไม่มีที่เก็บขยะ 

2. จากการสังเกตในบ้านที่เขารับซื้อขยะรีไซเคิล บริเวณบ้านก็มีแต่ขยะเต็มบ้านเลย 

3. สมาชิกในชุมชนไม่มีรถที่จะนำขยะรีไซเคิลไปขาย ถ้าไปจ้างรถมาขนก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม      

และไม่รู้ราคาของแต่ละอย่างที่นำไปขายไม่รู้ว่าจะคุ้มทุนหรือไม่ 

4. กังวลว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับกลุ่มอีกหรืออาจจะไปตกอยู่กับคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 

แนวทางแก้ไขและข้อตกลงร่วมกัน 

1. ในเบื้องต้นให้สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษทุกคนจัดการทำความสะอาดบ้านและ

บริเวณบ้านของตนเองก่อน ถ้ามีขยะรีไซเคิลก็ให้แต่ละครอบครัวคัดแยกและเก็บไว้ที่บ้านก่อน 



2. ให้สมาชิกกลุ่มฯทุกคนคัดแยกขยะในครอบครัวของตนเอง  

 2.1. ขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผักสด ให้นำมาหมักหรือขุดหลุมฝัง 

2.2. ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว พลาสติด ให้คัดแยกแล้วเก็บไว้ที่บ้านของตนเองก่อน 

2.3. ขยะทั่วไปให้นำไปทิ้งในถังที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ 

2.4. ขยะพิษ ให้นำไปรวมกันไว้ตรงถังที่ทางเทศบาลจัดให้ในชุมชน 

3. จัดทำผ้าป่าขยะรีไซเคิลที่แต่ละครัวเรือนได้คัดแยกเอาไว้ ให้นำมารวมกันเป็นช่วงๆ เช่น 

เวลามีประชุม  เพื่อรวบรวมไปขายเป็นทุนในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชนต่อไป 

4. ก่อนที่จะมีการตั้งกลุ่มบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชนแกนนำต้องไปศึกษาดูงานก่อน 

เราจะได้มองเห็นภาพว่าเราจะทำกันอย่างไร 



วันที่ 18 กันยายน 2561  การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสตรีอาสนวิหารฯนครราชสีมา 

ที่ห้องประชุมชั้นล่างอาสนวิหารฯ 

ประธานแจ้งให้ทราบ กิจกรรมการออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

มีคณะกรรมการกลุ่มสตรีบางท่านได้ออกเยี่ยมชุมชน ร่วมกับคุณพ่อวิโรจน์ มีชุมชนสวนผัก,ชุมชนหลัง

ต่ายสุรนารี(บ้านหนองพลวงน้อย),บ้านสีมุม 

* รายงานการเงิน ณ ปัจจุบันนี้ กลุ่มสตรีอาสนวิหารฯมีเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มจำนวน 7,090 บาท 

* กิจกรรมการหารายได้เข้ากลุ่มสตรีฯ มีการจำหน่ายเหล้าองุ่นและแผ่นปังหน้าวัดทุกวัน

อาทิตย์ ราคาจำหน่ายนั้นอยู่ที่ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ในชุดนั้นๆ คุณชาดาเป็นผู้รับผิดชอบ

หลักในการบริหารจัดการ ส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานนั้นในเดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้จำ

หน่ายออกไปเลยเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีคนรับผิดชอบหลักในการดำเนินการและอีกอย่างในคณะกรร

มการชุดนี้ในวันอาทิตย์ก็ไปเข้าวัดคนละที่ ในการแก้ปัญหานี้ก็คือ ทุกวันอาทิตย์ให้คณะกรรมการจัด

แบ่งกันมาจำหน่ายโดยได้แบ่งให้มีคนรับผิดชอบหลักอาทิตย์ละ 2 คน 

 



 

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ทำน้ำยาล้างจาน ณ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระ

หรรษทาน โคกปราสาท-ปราสาทพร อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 

ได้มีการพูดคุยเรื่องการทำน้ำยาล้างจานครั้งที่แล้วมีเสียงตอบรับมาว่า “น้ำยาล้างจานใสเกินไปไม่ค่อย

เข้มข้น ล้างไม่ค่อยสะอาด”  ดังนั้น การทำน้ำยาล้างจานในครั้งนี้ จึงลดส่วนผสมลง จากใช้น้ำ 12 ลิตร 

เหลือ 10 ลิตร เพื่อให้น้ำยาล้างจานมีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งคราวนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพ

ราะมีส่วนผสมจากน้ำหมักผลมะนาว /มะกรูด  ที่ชาวบ้านกลุ่มสตรีได้ทำการหมักไว้ตามคำแนะนำของ

เจ้าหน้าที่สตรี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จึงได้น้ำหมักมะนาม/มะกรูดจากธรรมชาตินี้ มีประสิทธิภาพมาก

ในการช่วยขจัดกลิ่นและขจัดคราบมันเป็นอย่างดี   



 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เยี่ยมเยียนและติดตามกลุ่มสตรีบ้านไผทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ 

จ.บุรีรัมย์ 

ในช่วงแรกเริ่มเจ้าหน้าที่แผนกครอบครัวเริ่มบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “ครอบครัว” การมองสิ่งที่ใกล้ตัว

ก่อนไกลตัว การแบ่งปันให้กับครอบครัว ปรับมุมมอง ความคาดหวังกับคนในครอบครัว ทั้งนี้ยังเปิด

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในคำถามที่ว่า “ถ้าอีก 10 วันเราจะตาย เราจะทำอะไร” การ

ลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องส่งเสริมชีวิตครอบครัว เพราะบ้านไผทรินทร์ได้

ห่างจากงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวมานาน 

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการพูดคุยเบื้องต้น โดยมีจุดประสงค์หลักคือการเยี่ยมเยียนกลุ่มบ้านผ

ไทรินทร์     ทั้งกลุ่มสตรีและกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว เพราะไม่ได้ติดตามลงเยี่ยมเยียนกลุ่มมาเป็น

เวลานานพอสมควร ถึงกระนั้นชุมชนก็ต้อนรับเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นกันเองเช่นเคย กลุ่มบ้านไผทริ

ทร์มีจุดแข็งคือ ความสามัคคีภายในกลุ่ม ความเข้มแข็งของชุมชน แต่ในช่วงนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ

การทำนา ฝนไม่ตกตามฤดู ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการทำนา จึงเกิดคำถามขึ้นว่าจะทำอย่างไรให้

ชุมชนมีอาชีพทางเลือกมากขึ้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะลงติดตามกลุ่มบ้านผไทรินทร์ต่อไป 



 

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561  กิจกรรมสร้างจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

กลุ่มสตรีหนองพลวง บ้านหนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองพลวง ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ บ้านคุณแม่นวล ช่วงแรก

ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลประทาย มานำทำสมาธิในบทเพลง “ลมหาย

ใจเข้า” หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่แผนกสตรีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นำบริหารร่า

งกายในช่วงหลัง และรับประมานอาหารเที่ยงพร้อมกัน หลังจากจัดกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านได้รับ

ความสนุกสนาน และได้มีโอกาสพูดคุยกันเพราะปกติก็ต่างอยู่บ้านใครบ้านมัน อยากให้มีอีกต่อไป จึง

ได้นัดหมายวันเวลาทำกิจกรรมครั้งต่อไป 



 

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561  ติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มทอเสื่อเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 

เจ้าหน้าที่แผนกสตรี นัดหมายพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านเมืองคงเกี่ยวกับการทอเสื่อ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่

ศูนย์สังคมพัฒนาประสานมายังเจ้าหน้าที่แผนกสตรีว่ากลุ่มชาวบ้านเมืองคง อยากให้เจ้าหน้าที่มาดู

เกี่ยวการกับทอเสื่อในชุมชน ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรหากนำเข้าสู่การตลาด 

เมื่อไปถึงที่นัดหมายตามเวลา พบว่า ชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มกันในส่วนของผู้ที่สนใจทำ และต่างนำ

ผลงานมาให้พิจารณาดู พบว่า ในส่วนของงานฝีมือนั้นมีความสวยงาม และมีลวดลายต่างๆ กันไป มี

คุณภาพ แต่วัตถุหลักสำหรับการทอเสื่อ คือ “ไหล” ชาวบ้านได้นำเข้ามาจากต่างจังหวัด ไม่มีปลูกใน

ชุมชน ซึ่งทำให้ต้นทุนของเสื่อสูง   ส่วนขนาดของเสื่อยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีการพูดคุยกัน

ในเรื่องมาตรฐานว่าจะเอาขนาดเท่าใด ให้เป็นหลักกันทุกคนในกลุ่ม และที่สำคัญจะต้องปลูกไหล

กันเอง เพื่อจะได้ลดต้นทุนในการไปซื้อจากที่อื่น 



วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ประชุมสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561 

ณ สำนักมิสซังฯ นครราชสีมา  

แผนกสตรีสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดให้มีการประชุมคระกรรมการสตรีสังฆมณฑล

นครราชสีมาขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การประชุมคณะกรรมการสตรีมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้นำสตรีในแต่ละวัดได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันเพื่อสร้างสรรค์งานร่วมกัน รวมทั้งเพื่อหาแนว

ทางร่วมกันในการทำงานอภิบาลสตรีของสังฆมณฑลนครราชสีมา เพราะผู้นำสตรีในแต่ละวัดเป็นผู้ที่

ขับเคลื่อนงานต่างๆภายในวัดร่วมกับสภาภิบาลและคุณพ่อเจ้าวัด  

คุณพิชิตได้พูดถึง“สถานการณ์ขยะในปัจจุบัน และการจัดการขยะในชุมชน”  จึงได้นำสมณสาส์นของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “Laudato Si” ขึ้นมาพูดคุยกัน พระสมณสาส์นฉบับนี้เป็นเนื้อหาแจ้ง

สารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ท่านทรงเชื้อเชิญให้เรามนุษย์ทั่วโลกทำงานร่วมกัน ทรงท้าทายเราให้มองภาพ

ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อโลกใบนี้ในแง่ของสิ่งแวดล้อม 

ซิสเตอร์ณัฐพรได้บรรยายในหัวข้อ“พลังที่ยิ่งใหญ่ของสตรีในการทำงาน” ให้เห็นถึงพลังและคุณค่าของ

สตรีพระคัมภีร์ว่าทรงพลังมากเพียงไร เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในฉุกคิดเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลัง

ใจให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรี ให้มองเห็นพลังของตนและพลังของการรวมกลุ่มกัน 


