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สรุปรายงานการประชุมครบวาระ 2 ปี ของชมรมศลิปวฒันธรรมไทย 

 

28 September 2014 

ณ Thai Bistro & Take Away. Zugerstrasse 69, 6340 Baar/ZG 

  

 

สรุปรายงานการประชุมครบวาระ 2 ปี ของชมรมศลิปวฒันธรรมไทย 

 

28 September 2014 ( 15.30 – 17.00) 

ณ Thai Bistro & Take Away. Zugerstrasse 69, 6340 Baar/ZG 

 

มีผูเ้ขา้รว่มประชุม  23 คน 

 

เปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 

  

คณุอมัพนั โดมชิ ั่น (อดีตประธาน) ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์กลา่วทกัทายสมาชกิของชมรมฯทุกทา่น ถาม
ความเป็นอยู่ลูกหลานและสมาชกิทุกคน และถามขา่วคราวการด าเนินการของชมรมฯ ในระยะการท างาน 
2 ปี ทีผ่า่นมา 
  

หัวข้อประชุม 
 

1. ประธานชมรมฯกลา่วเปิดการประชุม 

 

 
ประธานชมรมฯ คุณอรญัญา วสิเมอร์ ทกัทายสมาชกิฯ ถามความเป็นอยูข่องสมาชกิทุกคน และไดเ้ปิดการประชุม 
ไดก้ลา่วยอ้นถงึการประชุมคร ัง้กอ่นคุณอมัพนั กลบัเมืองไทย ชว่งเดือนปลายเดือนกนัยายน ปี 2012 คุณอมัพนั ได้
มอบหมายงาน ใหต้นเองเป็นคนท าหน้าทีเ่ป็นประธานคนใหมช่องชมรมศลิปวฒันธรรมไทย ในสวติเซอร์แลนด์
และคณะกรรมการคนอืน่ ๆ ทุกทา่น และไดข้อบคุณคุณอมัพนั เป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดม้อบหมายหน้าทีน้ี่ใหก้บัตนเอง
ดูแล และตนเองก็ไมส่ามารถท างานคนเดียวไดถ้า้ไมม่ีสมาชกิทา่นอืน่ๆ ช่ว่ยเหลือกนัและสนบัสนุน  ซงึตนเองมี
ความรูส้กึไดว้า่ชมรมฯของเราน้ีเป็น ชมรมฯเดียวทีอ่ยูด่ว้ยกนัแบบพีน้่องรกักนัแบบพีน้่องจรงิ ๆ ซงึตนเองรูส้กึได้
จากการทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมกบัหลายๆกลุม่ในสวสิทีผ่า่นมา 

  

2. ประธานฯรายงานบนัทกึประจ าปี 2013-14 

3. ประธานฯรายงานผลงานประจ าปี 2013-2014 

 

 
เวลา 15.40 น.คุณอรญัญาไดก้ลา่ว หลงัจากคุณอมัพนั ไดห้มอบหมายงานใหต้นเองและคณะกรรมการทุกทา่น
แลว้ ทางเรากไ็ดม้ีการประชุมกนัชว่งเดือนพฤษจกิายน 2012  ทีบ่า้นคุณศริเิพ็ญ ซีงคณะกรรมการไดค้ยุกนัวา่ทาง
ชมรมฯน่าจะมีการเชา่หอ้งเพือ่นใหเ้ด็ก ๆ ในกลุม่มารวมตวักนัซอ้มร า เดือนละประมาณ 2 คร ัง้ แลว้แตบ่างเดือน
อาจจะ 1 คร ัง้ บางเดือนอาจะ 2 คร ัง้ บางเดือนอาจะ 3  คร ัง้  แตช่ว่งเด็กหยุดโรงเรียนกจ็ะไมม่ีการซอ้มร า ซึง่คุณรุจิ
วรรณ และคุณศศธิร ไดร้บัปากวา่จะมาซอ้มร าใหเ้ด็กไดใ้นวนัอาทติย์   และระยะแรกเรายงัมีเด็กไมเ่ยอะ  แต่
หลงัจากมีการซอ้มร าผา่นไปซกัระยะก็ไดม้ีเด็กมาเพิม่เรือ่ย ๆ จนปจัจุบนัน้ีเรามีเด็กทีม่าซอ้มร ากบัทางชมรมฯ 
ประมาณ 20 กวา่คน   

หลงัจากมีการซอ้มร าไดซ้กั 7-8 คร ัง้ทางชมรมฯ เรากไ็ดเ้ขา้รว่มในงาน Zürich Fest 

Zürich Fest เป็นงานแรกเราไดม้ีการโชว์ร า 4 ภาค และลาวกระทบไม ้ตนขอยกความดีความชอบ ใหก้บัคุณ 
รุจวิรรณ และคุณศศธิร ทีท่ าหน้าทีน้ี่ไดเ้ป็นอยา่งดี  และสมาชกิทุกทา่นก็ไดช้ว่ยงานกนัเป็นอยา่งดี เพราะชมรมฯ
เราจรงิๆ แลว้เป็นชมรมฯ ชมรมศลิปวฒันธรรมไทย ทีเป็นชมรมฯแรกในประเทศสวติเซอร์แลนด์ และในยโุรป ที่
เน้นทางดา้นวฒันธรรม และขนบธรรมเนียบไทย เผยแพรใ่หก้บั ชาวไทยทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศสวสิฯ และชาวยโุรป  
เราจ าเป็นจะตอ้งมีการร าฯ เพราะเราไมไ่ดเ้น้นในการท างานปาร์ตี้เซอร์วทิอยา่งเดียว แตล่ะฝ่ายกช็ว่ยกนัเป็นอยา่ง
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ดี สว่นเรือ่งอาหารคุณหน่อย(บ ารุง)เป็นคนรบัผดิชอบ อาหารเราขายไมค่อ่ยดีเทา่ทีค่วร เพราะปีนั้นอากาศรอ้น
มากคนสว่นใหญไ่ปเดนิเทีย่วทะเลสาปมากกวา่  
 
สว่นงานทีส่องเป็นงานที ่สถานทูตฯปี 2013 เราไดเ้ขา้ไปรว่มดว้ย และสว่นใหญง่านสถานทตูฯเราจะตรงกบัชว่ง
โรงเรียนปิดเทอมใหญฯ่ คนเราเลยไมค่อ่ยเยอะปีทีแ่ลว้พีห่น่อยไดเ้ขา้ไปชว่ยในเรือ่งอาหาร ทีเ่ราเขา้ไปท านัน้งาน
คร ัง้น้ีเราท าเพือ่ใหเ้รามีชือ่อยูใ่นสถานทูตฯเราไมเ่น้นเรือ่งก าไร และการร าโชว์นัน้มีคนเขา้มารว่มเยอะ และหลาย 
ๆ ๆ กลุม่ สว่นชมรมฯของเราปีทีแ่ลว้มีแคซ่อนญา่เขา้ไปชว่ยเพราะสว่นใหญค่นไปเทีย่วกนัหมด สว่นงาน สถาน
ทูตฯ ปี 2014  ทางสถานทตูฯ ไดเ้ชญิคณะโปงลางมาจากหนองคายทางเราเลยไมไ่ดเ้ขา้ไปชว่ยในเรือ่งร า แตท่าง
เราไดม้ีการจดัรา้น ซงึหนุ่ยไดช้ว่ยในเรือ่งการจดัรา้น และขอมอบความดคีวามชอบใหก้บัน้องหนุ่ยเพราะจดัรา้น
ไดส้วยงามมาก และรา้นของกลุม่เราเดน่ทีสุ่ดในงาน แตว่นัน้ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 
ชว่งเดือนสงิหาคม เราไดม้ีการโชว์ที ่Freibugg  เขาไดต้ดิตอ่เรามาซงึเป็นงานแรกของเขา มีคนไปรว่มโชว์
ประมาณ 10 คน แตโ่ชว์ไมค่อ่ยเยอะเพราะแขกเขาไมค่อ่ยเยอะเพราะอากาศรอ้นมากและจดังานในระยะเวลาส ัน้
มาก 
 
งานเดนิขบวนประเพณีเผาหุน่หมิะ ทีจ่ดัขึน้ทุกปีของจงัหวดัซูรกิ ทางชมรมฯก็ไดเ้ขา้รว่มทุกปี  ทางสถานทตูฯ ได้
ใหก้ารสนบัสนุนฯ การเงนิเหมอืนทุก ๆ ปี 
 
คุณอรญัญาไดข้อรายงานตอ่เกีย่วกบัเรือ่งงานที ่ Rapperswil และงาน  Zürich Zoo   ซงึเป็นงานของปีน้ีและจะ
ขอสรุปแคง่านน้ีงานตอ่ไปจะยงัไมพู่ดถงึเพราะเป็นงานของปีหน้า 
 

 
คุณปทัมาวดี เสนอใหคุ้ณอรญัญา รายงานตอ่และขอใหส้มาชกิทา่นใดมปีญัหาขอ้งใจไมเ่ขา้ใจตรงไหนให้
สอบถามไดก้บัคุณอรญัญา ทนัที ทุกเรือ่งทุกปญัหา และขอใหป้ระธานกลุม่ชว่ยช้ีแจงรายงานการท างาน
ชว่งระยะเวลาสองปีทีผ่า่นมา ในเรือ่งรายรบัรายจา่ย ใหส้มาชกิทุกทา่นทราบ และอยากใหม้กีารเลือก
ประธานคนใหม ่คุณรุจวิรรณ ไดแ้จกเอกสารรายละเอียดการท างานในระยะเวลาสองปีใหส้มาชกิทุกทา่น 
 
 

4. รายงานการเงนิ ประจ าปี 29 กนัยายน 2013 - 29 กนัยายน 2014 และผลการตรวจสอบบญัชี ปี  29 
กนัยายน 2013-และของปี  29  กนัยายน 2014  

 
คุณปทัมาวดี เสนอใหคุ้ณศริเิพ็ญเป็นคนสรุปยอดเงนิของกลุม่ 
คุณศริเิพ็ญสรุปยอดบญัชี ณ วนัน้ีโดยสรุป  11,760.40 Fr.  
 

บญัชี ที ่1 เป็นบญัชีในนามของชมรมฯ ซึง่มคีุณศริเิพ็ญเป็นเหรญัญกิเป็นผูร้บัผดิชอบอยู ่ซึง่มี
เงนิอยูจ่ านวนท ัง้หมด 9,455.55 Fr.เป็นบญัชีของ Post-Konto 60-506083-2 

 
บญัชีที ่2 เป็นบญัชีในนามชมรมฯ ซึง่มีคุณอรญัญาเป็นประธานชมรมฯ.เป็นผูร้บัผดิชอบ ซึง่มี

เงนิอยูใ่นบญัชีจ านวนท ัง้หมด  2,304.85 Fr.เป็นบญัชีของ RAIFFEISEN CHAM Inhaber: 
Aranya Wismer-Preeyanon Konto: CH76 8145 5000 0910 4647 6  “Thai-
Kulturgruppe” ไมม่ีการแสดงหลกัฐานรายละเอียดบญัชีระยะฝากเงนิ 6 เดือน จากธนาคาร ของปี 
2014 มาแสดงใหก้บัผูต้รวจสอบบญัชี ซึง่การตรวจสอบบญัชี คร ัง้น้ีถือวา่ยงัไมเ่ป็นทีย่อมรบัของผู้
ตรวจสอบบญัชี 

 
นายนพดล ไดถ้ามเกีย๋วกบังาน Rapperswil Zoo ท าไมมีเงนิเขา้กลุม่แค ่300.00 Fr. คุณอรญัญาตอบวา่งานน้ี
เธอไดม้อมหมายใหคุ้ณบ า่รุง เป็นคนท าอาหาร เธอไดจ้า่ยใหก้บัคุณบ ารุงเป็นเงนิจ านวน 3,000.00 Fr. และจา่ย
ใหค้า่นกัแสดงประมาณหนึง นายนพดล ถามอีกวา่เงนิทีเ่หลืออยูไ่หน คุณอรญัญากลา่ววา่เงนิสว่นหนึงจา่ยให้
นกัแสดงเป็นเงนิประมาณ 1,150.00 Fr.  และคา่จดัการของคุณอรญัญาเอง 500.00 Fr. สว่นเงนิทีเ่หลือก็เป็น
เงนิเขา้ชมรมฯเป็นเงนิจ านวน  300.00  Fr.  นายนพดล ขอใหคุ้ณอรญัญา แจง้รายละเอียดใหม้ากกวา่น้ี  คุณ
อรญัญาใหเ้หตุผลวา่ในงานแตล่ะงานไมเ่หมือนกนั และงานสว่นใหญท่ีท่ ามาก็จะมีการน ้าเงนิเขา้ชมรมฯประมาณน้ี
ทุกคร ัง้  คุณอมัพนั ไดถ้ามวา่งาน  Rapperswil Zoo ไดร้บังานน้ีเป็นในนามของชมรมฯหรือวา่เป็นงานสว่นตวั  
คุณอรญัญาไดต้อบวา่เป็นงานของชมรมฯ  แตว่า่เรามีเงนิเขา้กลุม่แค ่ 300.00  Fr 
คุณอรญัญาขอแจง้ไปถงึงาน Zürich Zoo  ซงึมียอดเงนิเขา้ชมรมฯ ประมาณ 8,074.00 Fr. ซงึเป็นงานทีม่ีการ
แสดง 5  วนัและเป็นงานทีก่ารขายของ ขายอาหาร ซงึแตง่ตา่งไปจากงานอืน่ๆ 
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สรุปรายงานดา้นบญัชีและผลการตรวจสอบบญัชี ขา้งตน้  
 

ก. ใบบญัชีด ัง้กลา่วไมม่ีรายละเอียดของบญัชี บางสว่น 
ข. การท าสญัญาระหวา่งการรบังาน ก็ไมม่หีลกัฐานในการตรวจเช็ค ดงันัน้ผูต้รวจสอบบญัชีไม่

สามารถจะตรวจเช็คได ้เชน่   Rapperswil Zoo / Zürich Zoo  ฯลฯ 
 

การด าเนินการในขณะน้ี มีเงนิรวมท ั่งหมดอยูใ่น บญัชีของชมรมศลิปวฒันธรรมไทย ในนาม Post Konto  
Konto  
Nr 60-506083-2  จ านวนเงนิ 11032.25 Fr. 

 
 

5. รบัรองการท างานของคณะกรรมการชุดเดมิ และยกเลกิหน้าทีก่ารรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดปี 
2013-2014 

 
 
คุณปทัมาวดี ขอใหคุ้ณอรญัญากลา่วเกีย่วกบัการท างานในระยะสองปีทีผ่า่นมาเรียบรอ้ยแลว้  และเสนอใหม้ีการ
เลือกประธานคนใหม ่และกรรมการชุดใหม ่
 
คุณอรญัญากลา่วตนเองก็ยนิดถีา้เกดิจะมีการเลือกต ัง้ใหม ่ถา้ใครคดิวา่ตนเองมีความพรอ้มทีจ่ะเขา้มารบัต าแหน่ง
ตอ่จากตนเองก็ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ แตถ่า้ยงัไมม่ใีครทีม่ีความพรอ้มทีจ่ะเขา้มารบัต าแหน่งตนเองก็จะขอท าหน้าทีน้ี่
ตอ่ไปจนกวา่จะมใีครเสนอเขา้มารบัต าแหน่งตอ่ไป 
 

6. การเลือกต ัง้คณะกรรมการชุดใหม ่
 

คุณปทัมาวดี ขอใหบุ้คคลใดทีเ่หมาะสมทีจ่ะดูแลงานตอ่ไปไดใ้หส้มาชกิเสนอชือ่มาเพือ่ท าการเลือกต ัง้ 
ซงึมคีุณบ ารุง และ เป็นคุณทองพูล เป็นประธาน นบัคะแนนเสียงและรบัผดิชอบในการเลือกต ัง้ 
 
คุณทองพูล  ไดบ้อกชือ่ผูท้ีถู่กเขา้เลือกคือ 
เบอร์ 1  คุณอรญัญา วสิเมอร์ 
เบอร์ 2  คุณรุจวิรรณ ท ัง้ศริ ิ
 
สรุปผลการเลือกต ัง้ ผลคือ เบอร์ 2 คุณรุจวิรรณ ไดร้บัเลือก จากเสียงของสมาชกิท ัง้หมด 20 คน และอีก 3 เสียง
ของสมาชกิทา่นทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มแตไ่ดเ้ขียนเป็นลายลกัษ์อกัษรเพือ่เลือกเบอร์ 2  รวมคะแนนเป็น 23 เสียง  
 
คุณปทัมาวดี สรุปคุณรุจวิรรณ ไดร้บัเลือกเป็นประธานชมรมฯคนใหม ่ และใหคุ้ณรุจวิรรณ เสนอใหใ้ครเป็นขีน้มา
รบัเป็นรองประธานคนใหม ่ 
คุณรุจวิรรณ เสนอชือ่ใหคุ้ณ Norbert เป็นรองประธานเน่ืองจาก คุณNorbert เป็นบคุคลทีอ่ยูก่บัทางชมรมฯมา
นานและรูเ้รือ่งเกีย่วกบัประวตัขิองชมรมฯมากพอสมควร คณุรุจวิรรณไดถ้าม คุณNorbert วา่สนใจทีจ่ะมาเป็น
รองประธานหรือเปลา่ คุณNorbert ตอบรบัดว้ยความยนิดีและดว้ยความเตม็ใจ  
 

ผลการเลือกต ัง้คณะกรรมการชุดใหม ่ประกอบดว้ยรายชือ่ของคณะกรรมการชุดใหมจ่ะอยูใ่นรายการ
ของเอกสารอกีฉบบั 
 
 
 
คุณรุจวิรรณ กลา่วขอบคุณสมาชกิทุกทา่นทีใ่หโ้อกาสและความไวว้างใจและจะขอท างานภายในสองปีใหด้ีทีส่ดุ 
และตนเองจะท างานคนเดียวไมไ่ดถ้า้ไมม่ีสมาชกิและทุกคนใหค้วามรว่มมือ  และขอเสียสละเวลาเพือ่การท างาน
ของชมรมศลิปวนัฒนธรรมไทย เพือ่ชมรมฯของเราตอ่ไป ตนขอยอมรบัขอ้เสนอของสมาชกิทุกทา่น 
 
 
 7.  แผนงานโครงการและกจิกรรม ประจ าปี  
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คุณอมัพนั ไดส้อบถามเกีย่วกบักจิกรรมในปีหน้ามีอะไรบา้ง คุณอรญัญากลา่ว งานสว่นใหญจ่ะเหมือนกนักบัทุกปี 
คือ จะมีงานหลกัคือ งาน Zürich Fest งานสถานทูตฯ งานเด็กเดนิขบวน  และอาจจะมีงาน Zürich Zoo เขา้มา
อีกเพราะทางสวนสตัว์เขาจะจดังานแกง่กระจานทุกปีแตว่า่งานจะเล็กกวา่งานวนัเปิด อาจจะเป็นในชว่งเดือ่น 
พฤษภาคม หรือ เดือนมืถุนายน ทางสวนสตัว์จะตดิตอ่เรามาเอง 
 
 
 
คุณอมัพนั ไดก้ลา่วถงึการเดนิทางมาสวสิเพือ่นเยีย่มเยือนสมาชกิและตอ้งการใหส้มาชกิมารวมกนัไหวค้รู และบชูา
ครูอาจารย์ทีเ่คารพของพวกเรา  เพือ่ทีท่า่นจะไดป้กป้องคุม้ครองดูแลพวกเราทุกคน พรอ้มน้ีคุณป้าอมัพนั ก็ใหพ้ร
แกลู่กหลานทุกคนและทุกทา่น และขอใหทุ้กคนชว่ยกนัดูแลกนัตอ่ไปเหมือนเดมิและขอใหท้กุคนท างานอยา่งมีสต ิ
สมาธ ิและขอสมาชกิทุกทา่นหา้มลืมรุน่พีท่ีเ่คยท ามากอ่น ป้าแดงจะกลบัไปอยูเ่มืองไทยปีหน้าชว่งเดือนมีนาคม 
และป้าอมัพนัไดฝ้ากใหส้มาชกิดูแลรุน่อาวุโส ป้าๆ ทุกคนทีย่งัอยูส่วสิ ดูแลกนัเหมือนทีเ่คยดกูนัฉนัท์พีน้่อง
ครอบครวัของชมรมฯตอ่ไป 
  
คุณอรญัญากลา่วขอบคุณสมาชกิทุกคนทีไ่ดช้ว่ยเหลือการท างานใหผ้า่นมาไดด้ว้ยดีและตนดีใจในการท างาน
ระยะเวลาสองปีทีผ่า่นมา และจะขอมอบหมายหน้าทีป่ระธานชมรมศลิปวฒันธรรมไทย คนใหมร่บัหน้าที ่ตอ่จาก
เธอใหแ้ก ่    คุณรุจวิรรณ ท ั่งศริ ิท าหน้าทีป่ระธานคนใหมต่อ่ไป 
 
 
8.  การประชุมคร ัง้ตอ่ไป 
 
 
งานของชมรมฯหลกั ๆ ๆ ก็จะเป็นงาน Kinderumzug งาน Zürich Fest ซงึจะมีทุกๆ 3 ปี งานสถานทตู และปี
หน้าอาจจะมีกจิกรรมของชมรมฯทีจ่ะจดัขึน้ ณ ที ่ GZ Buchegg ซงึงานน้ีกจ็ะมีการขายของ เปิดรา้น ขายอาหาร 
มีการร าโชว์ อาจจะเป็นชว่งหลงัวนัหยดุฤดรูอ้น แตเ่ราตอ้งประชุมกนัอีกคร ัง้วา่จะจดัไดเ้มือ่ไหร ่ คุณอมัพนัได้
เสนอชือ่งาน เป็น Thai Food festival für Thaikultur Gruppe คุณอมัพนัทราบวา่ถา้ทางชมรมฯ จะจดังานวนั
ไหนใหส้ง่ขา่วใหเ้ธอทราบดว้ยเธอจะมาใหก้ าลงัใจ 
 
คุณนวลลออ ขอพูดเกีย่วกบัน้องนาตาลี ทีไ่ดร้บัต าแหน่ง  Miss Thailand World  และไดม้อบทุนสนบัสนุน
ชมรมฯ500 Fr. และไดม้อบเงนิใหคุ้ณศริเิพ็ญเพือ่น าเงนิไปเขา้บญัชีกของชมรมฯตอ่ไป ขอขอบคุณ คุณนวลลออ 
และน้อง นาตาลีและครอบครวัมา ณ ทีน้ี่ดว้ย  
 
ขอบคุณสมาชกิทุกทา่น และครอบครวั 
 
ปิดการประชุมเวลา 17.00 น 
 

 
 
นางอรุณ ฮอร์วาท  ผูบ้นัทกึการประชุม    คุณรุจวิรรณ ท ัง้ศริ ิ  ประธานชมรมฯ
    
(Frau Rungaroon Horvath)     (Frau Rujiwan Tangsiri) 
            
            
     
 


