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สรุปรายงานการประชุมครบวาระ 2 ปี ของชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย
28 September 2014
ณ Thai Bistro & Take Away. Zugerstrasse 69, 6340 Baar/ZG
สรุปรายงานการประชุมครบวาระ 2 ปี ของชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย
28 September 2014 ( 15.30 – 17.00)
ณ Thai Bistro & Take Away. Zugerstrasse 69, 6340 Baar/ZG
มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 23 คน
เปิ ดการประชุม เวลา 15.30 น.
คุณอัมพัน โดมิช่น
ั (อดีตประธาน) ทีป
่ รึกษากิตติมศักดิ ์ กล่าวทักทายสมาชิกของชมรมฯทุกท่าน ถาม
ความเป็ นอยู่ลูกหลานและสมาชิกทุกคน และถามข่าวคราวการดาเนินการของชมรมฯ ในระยะการทางาน
2 ปี ทีผ
่ า่ นมา

หัวข้ อประชุม
1. ประธานชมรมฯกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานชมรมฯ คุณอรัญญา วิสเมอร์ ทักทายสมาชิกฯ ถามความเป็ นอยูข
่ องสมาชิกทุกคน และได้เปิ ดการประชุม
ได้กล่าวย้อนถึงการประชุมครัง้ ก่อนคุณอัมพัน กลับเมืองไทย ช่วงเดือนปลายเดือนกันยายน ปี 2012 คุณอัมพัน ได้
มอบหมายงาน ให้ตนเองเป็ นคนทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานคนใหม่ชองชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย ในสวิตเซอร์แลนด์
และคณะกรรมการคนอืน
่ ๆ ทุกท่าน และได้ขอบคุณคุณอัมพัน เป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มอบหมายหน้าทีน
่ ี้ให้กบั ตนเอง
ดูแล และตนเองก็ไม่สามารถทางานคนเดียวได้ถา้ ไม่มีสมาชิกท่านอืน
่ ๆ ช่ว่ ยเหลือกันและสนับสนุ น ซึงตนเองมี
ความรูส้ ก
ึ ได้วา่ ชมรมฯของเรานี้ เป็ น ชมรมฯเดียวทีอ
่ ยูด
่ ว้ ยกันแบบพีน
่ ้องรักกันแบบพีน
่ ้องจริง ๆ ซึงตนเองรูส้ ก
ึ ได้
จากการทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมกับหลายๆกลุม
่ ในสวิสทีผ
่ า่ นมา
2. ประธานฯรายงานบันทึกประจาปี 2013-14

3. ประธานฯรายงานผลงานประจาปี 2013-2014
เวลา 15.40 น.คุณอรัญญาได้กล่าว หลังจากคุณอัมพัน ได้หมอบหมายงานให้ตนเองและคณะกรรมการทุกท่าน
แล้ว ทางเราก็ได้มีการประชุมกันช่วงเดือนพฤษจิกายน 2012 ทีบ
่ า้ นคุณศิรเิ พ็ญ ซีงคณะกรรมการได้คยุ กันว่าทาง
ชมรมฯน่าจะมีการเช่าห้องเพือ
่ นให้เด็ก ๆ ในกลุม
่ มารวมตัวกันซ้อมรา เดือนละประมาณ 2 ครัง้ แล้วแต่บางเดือน
อาจจะ 1 ครัง้ บางเดือนอาจะ 2 ครัง้ บางเดือนอาจะ 3 ครัง้ แต่ชว่ งเด็กหยุดโรงเรียนก็จะไม่มีการซ้อมรา ซึง่ คุณรุจิ
วรรณ และคุณศศิธร ได้รบ
ั ปากว่าจะมาซ้อมราให้เด็กได้ในวันอาทิตย์ และระยะแรกเรายังมีเด็กไม่เยอะ แต่
หลังจากมีการซ้อมราผ่านไปซักระยะก็ได้มีเด็กมาเพิม
่ เรือ
่ ย ๆ จนปัจจุบน
ั นี้ เรามีเด็กทีม
่ าซ้อมรากับทางชมรมฯ
ประมาณ 20 กว่าคน
หลังจากมีการซ้อมราได้ซกั 7-8 ครัง้ ทางชมรมฯ เราก็ได้เข้าร่วมในงาน Zürich Fest
Zürich Fest เป็ นงานแรกเราได้มีการโชว์รา 4 ภาค และลาวกระทบไม้ ตนขอยกความดีความชอบ ให้กบั คุณ
รุจวิ รรณ และคุณศศิธร ทีท
่ าหน้าทีน
่ ี้ได้เป็ นอย่างดี และสมาชิกทุกท่านก็ได้ชว่ ยงานกันเป็ นอย่างดี เพราะชมรมฯ
เราจริงๆ แล้วเป็ นชมรมฯ ชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย ทีเป็ นชมรมฯแรกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และในยุโรป ที่
เน้นทางด้านวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียบไทย เผยแพร่ให้กบั ชาวไทยทีอ
่ าศัยอยูใ่ นประเทศสวิสฯ และชาวยุโรป
เราจาเป็ นจะต้องมีการราฯ เพราะเราไม่ได้เน้นในการทางานปาร์ตี้เซอร์วท
ิ อย่างเดียว แต่ละฝ่ ายก็ชว่ ยกันเป็ นอย่าง
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ดี ส่วนเรือ
่ งอาหารคุณหน่ อย(บารุง)เป็ นคนรับผิดชอบ อาหารเราขายไม่คอ
่ ยดีเท่าทีค
่ วร เพราะปี นั้นอากาศร้อน
มากคนส่วนใหญ่ไปเดินเทีย่ วทะเลสาปมากกว่า
ส่วนงานทีส
่ องเป็ นงานที่ สถานทูตฯปี 2013 เราได้เข้าไปร่วมด้วย และส่วนใหญ่งานสถานทูตฯเราจะตรงกับช่วง
โรงเรียนปิ ดเทอมใหญ่ฯ คนเราเลยไม่คอ
่ ยเยอะปี ทีแ
่ ล้วพีห
่ น่อยได้เข้าไปช่วยในเรือ
่ งอาหาร ทีเ่ ราเข้าไปทานัน
้ งาน
ครัง้ นี้ เราทาเพือ
่ ให้เรามีชือ
่ อยูใ่ นสถานทูตฯเราไม่เน้นเรือ
่ งกาไร และการราโชว์นน
้ ั มีคนเข้ามาร่วมเยอะ และหลาย
ๆ ๆ กลุม
่ ส่วนชมรมฯของเราปี ทีแ
่ ล้วมีแค่ซอนญ่าเข้าไปช่วยเพราะส่วนใหญ่คนไปเทีย่ วกันหมด ส่วนงาน สถาน
ทูตฯ ปี 2014 ทางสถานทูตฯ ได้เชิญคณะโปงลางมาจากหนองคายทางเราเลยไม่ได้เข้าไปช่วยในเรือ
่ งรา แต่ทาง
เราได้มีการจัดร้าน ซึงหนุ่ ยได้ชว่ ยในเรือ
่ งการจัดร้าน และขอมอบความดีความชอบให้กบั น้องหนุ่ ยเพราะจัดร้าน
ได้สวยงามมาก และร้านของกลุม
่ เราเด่นทีส
่ ุดในงาน แต่วน
ั นี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ช่วงเดือนสิงหาคม เราได้มีการโชว์ที่ Freibugg เขาได้ตด
ิ ต่อเรามาซึงเป็ นงานแรกของเขา มีคนไปร่วมโชว์
ประมาณ 10 คน แต่โชว์ไม่คอ
่ ยเยอะเพราะแขกเขาไม่คอ
่ ยเยอะเพราะอากาศร้อนมากและจัดงานในระยะเวลาสัน
้
มาก
้ ทุกปี ของจังหวัดซูรก
งานเดินขบวนประเพณี เผาหุน
่ หิมะ ทีจ่ ดั ขึน
ิ ทางชมรมฯก็ได้เข้าร่วมทุกปี ทางสถานทูตฯ ได้
ให้การสนับสนุ นฯ การเงินเหมือนทุก ๆ ปี
คุณอรัญญาได้ขอรายงานต่อเกีย่ วกับเรือ
่ งงานที่ Rapperswil และงาน Zürich Zoo ซึงเป็ นงานของปี นี้ และจะ
ขอสรุปแค่งานนี้ งานต่อไปจะยังไม่พูดถึงเพราะเป็ นงานของปี หน้า
คุณปัทมาวดี เสนอให้คุณอรัญญา รายงานต่อและขอให้สมาชิกท่านใดมีปญ
ั หาข้องใจไม่เข้าใจตรงไหนให้
สอบถามได้กบั คุณอรัญญา ทันที ทุกเรือ
่ งทุกปัญหา และขอให้ประธานกลุม
่ ช่วยชี้แจงรายงานการทางาน
ช่วงระยะเวลาสองปี ทีผ
่ า่ นมา ในเรือ
่ งรายรับรายจ่าย ให้สมาชิกทุกท่านทราบ และอยากให้มก
ี ารเลือก
ประธานคนใหม่ คุณรุจวิ รรณ ได้แจกเอกสารรายละเอียดการทางานในระยะเวลาสองปี ให้สมาชิกทุกท่าน
4. รายงานการเงิน ประจาปี 29 กันยายน 2013 - 29 กันยายน 2014 และผลการตรวจสอบบัญชี ปี 29
กันยายน 2013-และของปี 29 กันยายน 2014
คุณปัทมาวดี เสนอให้คุณศิรเิ พ็ญเป็ นคนสรุปยอดเงินของกลุม
่
คุณศิรเิ พ็ญสรุปยอดบัญชี ณ วันนี้ โดยสรุป 11,760.40 Fr.
บัญชี ที่ 1 เป็ นบัญชีในนามของชมรมฯ ซึง่ มีคุณศิรเิ พ็ญเป็ นเหรัญญิกเป็ นผูร้ บั ผิดชอบอยู่ ซึง่ มี
เงินอยูจ่ านวนทัง้ หมด 9,455.55 Fr.เป็ นบัญชีของ Post-Konto 60-506083-2
บัญชีที่ 2 เป็ นบัญชีในนามชมรมฯ ซึง่ มีคุณอรัญญาเป็ นประธานชมรมฯ.เป็ นผูร้ บ
ั ผิดชอบ ซึง่ มี
เงินอยูใ่ นบัญชีจานวนทัง้ หมด 2,304.85 Fr.เป็ นบัญชีของ RAIFFEISEN CHAM Inhaber:
Aranya Wismer-Preeyanon Konto: CH76 8145 5000 0910 4647 6 “ThaiKulturgruppe” ไม่มีการแสดงหลักฐานรายละเอียดบัญชีระยะฝากเงิน 6 เดือน จากธนาคาร ของปี
2014 มาแสดงให้กบั ผูต
้ รวจสอบบัญชี ซึง่ การตรวจสอบบัญชี ครัง้ นี้ ถือว่ายังไม่เป็ นทีย่ อมรับของผู้
ตรวจสอบบัญชี
นายนพดล ได้ถามเกีย๋ วกับงาน Rapperswil Zoo ทาไมมีเงินเข้ากลุม
่ แค่ 300.00 Fr. คุณอรัญญาตอบว่างานนี้
เธอได้มอมหมายให้คุณบา่ รุง เป็ นคนทาอาหาร เธอได้จา่ ยให้กบั คุณบารุงเป็ นเงินจานวน 3,000.00 Fr. และจ่าย
ให้คา่ นักแสดงประมาณหนึง นายนพดล ถามอีกว่าเงินทีเ่ หลืออยูไ่ หน คุณอรัญญากล่าวว่าเงินส่วนหนึงจ่ายให้
นักแสดงเป็ นเงินประมาณ 1,150.00 Fr. และค่าจัดการของคุณอรัญญาเอง 500.00 Fr. ส่วนเงินทีเ่ หลือก็เป็ น
เงินเข้าชมรมฯเป็ นเงินจานวน 300.00 Fr. นายนพดล ขอให้คุณอรัญญา แจ้งรายละเอียดให้มากกว่านี้ คุณ
อรัญญาให้เหตุผลว่าในงานแต่ละงานไม่เหมือนกัน และงานส่วนใหญ่ทท
ี่ ามาก็จะมีการน้าเงินเข้าชมรมฯประมาณนี้
ทุกครัง้ คุณอัมพัน ได้ถามว่างาน Rapperswil Zoo ได้รบ
ั งานนี้ เป็ นในนามของชมรมฯหรือว่าเป็ นงานส่วนตัว
คุณอรัญญาได้ตอบว่าเป็ นงานของชมรมฯ แต่วา่ เรามีเงินเข้ากลุม
่ แค่ 300.00 Fr
คุณอรัญญาขอแจ้งไปถึงงาน Zürich Zoo ซึงมียอดเงินเข้าชมรมฯ ประมาณ 8,074.00 Fr. ซึงเป็ นงานทีม
่ ีการ
แสดง 5 วันและเป็ นงานทีก
่ ารขายของ ขายอาหาร ซึงแต่งต่างไปจากงานอืน
่ ๆ
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สรุปรายงานด้านบัญชีและผลการตรวจสอบบัญชี ข้างต้น
ก. ใบบัญชีดง้ ั กล่าวไม่มีรายละเอียดของบัญชี บางส่วน
ข. การทาสัญญาระหว่างการรับงาน ก็ไม่มห
ี ลักฐานในการตรวจเช็ค ดังนัน
้ ผูต
้ รวจสอบบัญชีไม่
สามารถจะตรวจเช็คได้ เช่น Rapperswil Zoo / Zürich Zoo ฯลฯ
การดาเนินการในขณะนี้ มีเงินรวมทั่งหมดอยูใ่ น บัญชีของชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย ในนาม Post Konto
Konto
Nr 60-506083-2 จานวนเงิน 11032.25 Fr.
5. รับรองการทางานของคณะกรรมการชุดเดิม และยกเลิกหน้าทีก
่ ารรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดปี
2013-2014
คุณปัทมาวดี ขอให้คุณอรัญญากล่าวเกีย่ วกับการทางานในระยะสองปี ทีผ
่ า่ นมาเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้มีการ
เลือกประธานคนใหม่ และกรรมการชุดใหม่
คุณอรัญญากล่าวตนเองก็ยน
ิ ดีถา้ เกิดจะมีการเลือกตัง้ ใหม่ ถ้าใครคิดว่าตนเองมีความพร้อมทีจ่ ะเข้ามารับตาแหน่ ง
ต่อจากตนเองก็ยน
ิ ดีเป็ นอย่างยิง่ แต่ถา้ ยังไม่มใี ครทีม
่ ีความพร้อมทีจ่ ะเข้ามารับตาแหน่ งตนเองก็จะขอทาหน้าทีน
่ ี้
ต่อไปจนกว่าจะมีใครเสนอเข้ามารับตาแหน่ งต่อไป
6. การเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่
คุณปัทมาวดี ขอให้บุคคลใดทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะดูแลงานต่อไปได้ให้สมาชิกเสนอชือ
่ มาเพือ
่ ทาการเลือกตัง้
ซึงมีคุณบารุง และ เป็ นคุณทองพูล เป็ นประธาน นับคะแนนเสียงและรับผิดชอบในการเลือกตัง้
คุณทองพูล ได้บอกชือ
่ ผูท
้ ีถ
่ ูกเข้าเลือกคือ
เบอร์ 1 คุณอรัญญา วิสเมอร์
เบอร์ 2 คุณรุจวิ รรณ ทัง้ ศิริ
สรุปผลการเลือกตัง้ ผลคือ เบอร์ 2 คุณรุจวิ รรณ ได้รบ
ั เลือก จากเสียงของสมาชิกทัง้ หมด 20 คน และอีก 3 เสียง
ของสมาชิกท่านทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมแต่ได้เขียนเป็ นลายลักษ์ อกั ษรเพือ
่ เลือกเบอร์ 2 รวมคะแนนเป็ น 23 เสียง
คุณปัทมาวดี สรุปคุณรุจวิ รรณ ได้รบั เลือกเป็ นประธานชมรมฯคนใหม่ และให้คุณรุจวิ รรณ เสนอให้ใครเป็ นขีน
้ มา
รับเป็ นรองประธานคนใหม่
คุณรุจวิ รรณ เสนอชือ
่ ให้คุณ Norbert เป็ นรองประธานเนื่องจาก คุณNorbert เป็ นบุคคลทีอ
่ ยูก
่ บั ทางชมรมฯมา
นานและรูเ้ รือ
่ งเกีย่ วกับประวัตข
ิ องชมรมฯมากพอสมควร คุณรุจวิ รรณได้ถาม คุณNorbert ว่าสนใจทีจ่ ะมาเป็ น
รองประธานหรือเปล่า คุณNorbert ตอบรับด้วยความยินดีและด้วยความเต็มใจ

ผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วยรายชือ
่ ของคณะกรรมการชุดใหม่จะอยูใ่ นรายการ
ของเอกสารอีกฉบับ

คุณรุจวิ รรณ กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีใ่ ห้โอกาสและความไว้วางใจและจะขอทางานภายในสองปี ให้ดีทส
ี่ ด
ุ
และตนเองจะทางานคนเดียวไม่ได้ถา้ ไม่มีสมาชิกและทุกคนให้ความร่วมมือ และขอเสียสละเวลาเพือ
่ การทางาน
ของชมรมศิลปวันฒนธรรมไทย เพือ
่ ชมรมฯของเราต่อไป ตนขอยอมรับข้อเสนอของสมาชิกทุกท่าน
7. แผนงานโครงการและกิจกรรม ประจาปี
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คุณอัมพัน ได้สอบถามเกีย่ วกับกิจกรรมในปี หน้ามีอะไรบ้าง คุณอรัญญากล่าว งานส่วนใหญ่จะเหมือนกันกับทุกปี
คือ จะมีงานหลักคือ งาน Zürich Fest งานสถานทูตฯ งานเด็กเดินขบวน และอาจจะมีงาน Zürich Zoo เข้ามา
อีกเพราะทางสวนสัตว์เขาจะจัดงานแก่งกระจานทุกปี แต่วา่ งานจะเล็กกว่างานวันเปิ ด อาจจะเป็ นในช่วงเดือ
่ น
พฤษภาคม หรือ เดือนมืถุนายน ทางสวนสัตว์จะติดต่อเรามาเอง

คุณอัมพัน ได้กล่าวถึงการเดินทางมาสวิสเพือ
่ นเยีย่ มเยือนสมาชิกและต้องการให้สมาชิกมารวมกันไหว้ครู และบูชา
ครูอาจารย์ทเี่ คารพของพวกเรา เพือ
่ ทีท
่ า่ นจะได้ปกป้ องคุม
้ ครองดูแลพวกเราทุกคน พร้อมนี้ คุณป้ าอัมพัน ก็ให้พร
แก่ลูกหลานทุกคนและทุกท่าน และขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลกันต่อไปเหมือนเดิมและขอให้ทก
ุ คนทางานอย่างมีสติ
สมาธิ และขอสมาชิกทุกท่านห้ามลืมรุน
่ พีท
่ เี่ คยทามาก่อน ป้ าแดงจะกลับไปอยูเ่ มืองไทยปี หน้าช่วงเดือนมีนาคม
และป้ าอัมพันได้ฝากให้สมาชิกดูแลรุน
่ อาวุโส ป้ าๆ ทุกคนทีย่ งั อยูส
่ วิส ดูแลกันเหมือนทีเ่ คยดูกน
ั ฉันท์พีน
่ ้อง
ครอบครัวของชมรมฯต่อไป
คุณอรัญญากล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือการทางานให้ผา่ นมาได้ดว้ ยดีและตนดีใจในการทางาน
ระยะเวลาสองปี ทีผ
่ า่ นมา และจะขอมอบหมายหน้าทีป
่ ระธานชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย คนใหม่รบ
ั หน้าที่ ต่อจาก
เธอให้แก่ คุณรุจวิ รรณ ทั่งศิริ ทาหน้าทีป
่ ระธานคนใหม่ตอ
่ ไป
8. การประชุมครัง้ ต่อไป
งานของชมรมฯหลัก ๆ ๆ ก็จะเป็ นงาน Kinderumzug งาน Zürich Fest ซึงจะมีทุกๆ 3 ปี งานสถานทูต และปี
้ ณ ที่ GZ Buchegg ซึงงานนี้ กจ็ ะมีการขายของ เปิ ดร้าน ขายอาหาร
หน้าอาจจะมีกจิ กรรมของชมรมฯทีจ่ ะจัดขึน
มีการราโชว์ อาจจะเป็ นช่วงหลังวันหยุดฤดูรอ้ น แต่เราต้องประชุมกันอีกครัง้ ว่าจะจัดได้เมือ
่ ไหร่ คุณอัมพันได้
เสนอชือ
่ งาน เป็ น Thai Food festival für Thaikultur Gruppe คุณอัมพันทราบว่าถ้าทางชมรมฯ จะจัดงานวัน
ไหนให้สง่ ข่าวให้เธอทราบด้วยเธอจะมาให้กาลังใจ
คุณนวลลออ ขอพูดเกีย่ วกับน้องนาตาลี ทีไ่ ด้รบั ตาแหน่ ง Miss Thailand World และได้มอบทุนสนับสนุ น
ชมรมฯ500 Fr. และได้มอบเงินให้คุณศิรเิ พ็ญเพือ
่ นาเงินไปเข้าบัญชีกของชมรมฯต่อไป ขอขอบคุณ คุณนวลลออ
และน้อง นาตาลีและครอบครัวมา ณ ทีน
่ ี้ ดว้ ย
ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และครอบครัว
ปิ ดการประชุมเวลา 17.00 น

นางอรุณ ฮอร์วาท ผูบ
้ น
ั ทึกการประชุม

คุณรุจวิ รรณ ทัง้ ศิริ ประธานชมรมฯ

(Frau Rungaroon Horvath)

(Frau Rujiwan Tangsiri)

