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Thailändischer Kulturverein - Watthanatham Thai
สมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย
สมาคมจดทะเบียนเป็ นองค์กรพัฒนาทีดําเนินงานโดยอิสระ มิได ้แสวงหาผลประโยชน์ และผลกําไรส่วนตัวจาก
การก่อตัง ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล เพือส่งเสริม สืบสาน ด ้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย ประเพณี ภาษา ความ
เป็ นอยูข
่ องชาวไทยออสเตรีย ภายใต ้กฏหมายแพ่ง และพาณิชย์ ของประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

คณะกรรมการบริหารสมาคม
สมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรีย มีกรรมการบริหาร และกรรมการ ประกอบด ้วย



ประธานสมาคม คุณนริศา บัวชไตน์ (Narisa Burstein)



รองประธานสมาคม คุณลําเพย ซีเบนฮันเดล (Lampuey Siebenhandl)



ตัวแทนสมาคม คุณอเล็กซานเดอร์ บัวชไตน์ (Alexander Burstein)



กรรมการ คุณถิรยา บุญสุวรรณ คเนอเบิล (Tiraya Boonsuwan Knöbl)



กรรมการ คุณสมคิด ฮาเมเซเดร์ (Somkhit Hameseder)



กรรมการ คุณสุวม
ิ ล ไครเนอร์ (Suwimon Kreiner)



กรรมการ คุณจันสุดา สีสมแพง (Chansuda Sisompaeng)

การทํางาน และหน้าที
คณะกรรมการสมาคม ประกอบไปด ้วย, ประธานสมาคม, รองประธาน, เลขานุการ, ตัวแทนสมาคม, เหรัญญิก และผู ้ตรวจสอบบัญชี



ประธานสมาคมฯ เป็ นตัวแทนของสมาชิก ในการการสร ้างโอกาสต่างๆ ดําเนินงานอืนใดกับบุคคลภายนอก



รองประธานสมาคมฯ ในการการสร ้างโอกาสต่างๆ ดําเนินงานอืนใดกับบุคคลภายนอก เมือได ้รับมอบหมายเป็ นตัวแทนของ
ประธานฯ



ตัวแทนสมาคม เป็ นตัวแทนของสมาชิก ในการการสร ้างโอกาสต่างๆ ดําเนินงานอืนใดกับบุคคลภายนอกเมือได ้รับมอบหมาย
จากประธานฯ



เลขานุการ ติดต่อประสานงานอืนใด ภายในและภายนอก เมือได ้รับมอบหมายเป็ นตัวแทนของประธานฯ



เหรัญญิกของสมาคมฯ ดูแลการบัญชี การจัดการทางการเงิน, งบประมาณต่างๆ รายรับ-รายจ่าย เป็ นรายลักษณ์อักษร และ
รายงาน แก่ผู ้ตรวจสอบบัญชี ได ้ทราบเป็ นรายปี



ผู ้ตรวจสอบบัญชี เป็ นผู ้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต ้อง การจัดการทางการเงิน, งบประมาณต่างๆ รายรับ-รายจ่าย และ
รายงานให ้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได ้ทราบเป็ นรายปี

ว ัตถุประสงค์
1. เพือสร ้างแหล่งเรียนรู ้ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด การแสดงออก แลกเปลียนทางวัฒนธรรม และ/หรือ ความร่วมมือทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และความเป็ นอยู่ ในประเทศออสเตรีย

2. เพือเสริมสร ้างความเป็ นเอกภาพ อิสรภาพ เสรีภาพ ศักดิศรี และคุณค่าความเป็ นไทยทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และความ
เป็ นอยู่ ในประเทศออสเตรีย

3. เพือการจัดตัง ขยายเครือข่าย ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการบริหาร ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
และความเป็ นอยู่ ในประเทศออสเตรีย

4. เพือสร ้างภาพลักษณ์เชิงบวก เอกลักษณ์ไทย ทางวัฒนธรรม ประเพณี ของชาวไทยในประเทศออสเตรีย
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เป้าหมาย
1. เป็ นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู ้สําหรับเยาวชนเชือสายไทยให ้มีความเข ้าใจ ด ้านภาษาไทย ขนมธรรมเนียมประเพณี ประวัตศิ าสตร์
ชาติไทย นาฎศิลป์ ดนตรีไทย มารยาท การแต่งกาย ทีจะส่งผลให ้มีความผูกพันกับประเทศไทยมากยิงขึนไป

2. เป็ นศูนย์กลางเสริมสร ้างค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ความเป็ นอยู่ ทีเหมาะสมกับสังคมไทย ในประเทศออสเตรีย
3. เป็ นศูนย์กลางการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด แลกเปลียนทางวัฒนธรรม และ/หรือ ความร่วมมือทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
และความเป็ นอยู่ ในประเทศออสเตรีย

4. เป็ นศูนย์กลางการรณรงค์ การรวมพลังปลูกฝั ง ปกป้ อง เผยแพร่ สืบสาน สนับสนุน การแสดงออก ประสานงาน และติดตาม
ทางวัฒนธรรม ประเพณีของไทย
ากตัวแทนสมาชิก

การดําเนินการ


จัดกิจกรรม และนิทรรศการ เพือส่งเสริม เชิดชู เผยแพร่ผลงานทางด ้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ความเป็ นอยู่ เพิมให ้แก่สมาชิก
และผู ้สนใจทัวไป ในประเทศออสเตรีย



ส่งเสริมจิตอาสา ปลุกจิตสํานึก ยอมรับนับถือการทํางานร่วมกัน เสริมทักษะทางวิชาชีพ ฝึ กอาชีพอิสระ เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวต
ิ เครือข่ายทางวัฒนธรรม ภาษา ความเป็ นอยูใ่ นประเทศออสเตรีย



ปฏิบัตงิ านร่วม หรือสนับสนุน การปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอืน ทีเกียวข ้องทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย ความเป็ นอยู่ ใน
ประเทศออสเตรีย



ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน การพัฒนา บุคลากรทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย ความเป็ นอยู่ ในประเทศออสเตรีย



จัดกระบวนการเรียนรู ้ การแสดงออกทาง ความคิด และการริเริมสร ้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย ให ้เหมาะสมกับ
ความเป็ นอยู่ ในประเทศออสเตรีย



มุง่ ให ้การศึกษา ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านร่วมกันของคนต่างวัย เคารพความหลากหลายทางความคิด ให ้คุณค่า และยอมรับการ
ทํางานร่วมกันด ้วยความซือสัตย์ ความสามัคคี ยึดหลักสิทธิมนุษยชนของการมีสว่ นร่วม ไม่เลือกปฏิบัต ิ และดําเนินงานตาม
หลักธรรมภิบาล
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กิจกรรม ทีจะมีขนตามโอกาส
ึ
และความสนใจในด้านต่างๆ ด ังนี
1/ ด้านภาษา สนับสนุนให ้มีการเรียน รวมถึงกิจกรรมอืนทีเกียวข ้อง ให ้แก่เด็กไทยทีเกิด, อาศัยในกรุงเวียนนา และออสเตรีย สําหรับ
ผู ้สนใจทัวไป สนั บสนุนการใช ้คําภาษาไทยทีถูกต ้อง
 การสอนภาษาไทย เด็กเล็ก, เด็กโต





การสอนภาษาไทย สําหรับสนใจทัวไป (เตรียมความพร ้อมท่องเทียวเมืองไทย)
ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติไทย
การสอนภาษาเยอรมันสําหรับคนไทย

2/ ด้านอาหาร สนับสนุนให ้มีการเผยแผ่ อาหารไทย ขนมไทย ให ้รู ้จักเป็ นทีแพร่หลาย จัดให ้มีการเรียน การสอน สําหรับคนไทย และ
ผู ้สนใจทัวไป
 อาหารไทย




ขนมไทย
ภูมป
ิ ั ญญา

3/ ด้านงานฝี มือ สนับสนุนให ้มีการจัดตังการเรียน การสอน ด ้านงานฝี มอ
ื สําหรับคนไทย และผู ้สนใจทัวไป
 แกะสลัก ผัก ผลไม ้



ร ้อยดอกไม ้ พวงมาลัยและ กิจกรรมอืนทีเกียวข ้อง

4/ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ รําไทย สนับสนุนให ้มี การเรียนการสอน ฟ้ อนรําภาคต่างๆ ท่ารําทีถูกต ้อง เครืองดนตรีไทยหลายขนาน ให ้แก่
เด็กไทยทีเกิด, อาศัยในกรุงเวียนนา และออสเตรีย รวมถึงผู ้สนใจทัวไป
 รําไทย 4ภาค




ดนตรีไทย
การแต่งกาย ผ ้าไทยในแต่ละยุคสมัย

5/ ด้านเอกล ักษณ์ และมารยาทไทย สนับสนุนให ้มีการจัดตังการสอน ทําความเข ้าใจถึง มารยาทไทย ซึงเป็ นความงดงามทีมีมาแต่
บรรพบุรษ
ุ สําหรับเด็กลูกครึงไทย - ออสเตรีย ( หรือชาติอนๆที
ื
สนใจ)
 มารยาทไทย





ขนบธรรมเนียมของไทย
การละเล่นแบบไทย
ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติไทย

6/ โครงการ "ทําดีดว้ ยห ัวใจ ต ัวอยูไ่ กล ห่วงใยบ้านเกิด" เปิ ดโอกาสให ้ สนั บสนุนให ้สมาชิกฯ ทุกคนมีโอกาสได ้ตอบแทนแผ่นดิน
เกิด เช่น จัดสรรรายได ้จากการดําเนินงานส่วนหนึง แบ่งปั น สร ้างกุศล มอบความสขให ้เด็กด ้อยโอกาสในเมืองไทย

่ เสริม ข ับเคลือนการการดําเนินงานของสมาคมฯ
การจ ัดหารายได้ เพือสง
เพือให ้การดําเนินส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในออสเตรียเป็ นไปได ้ด ้วยดี สมาคมมีนโยบายจัดเหตุการณ์ ออกงานร ้านค ้า เพือจัดหารายได ้
ในการส่งเสริม ขับเคลือนกิจกรรมของสมาคม ให ้บังเกิด จึงจําเป็ นต ้องมีรายได ้ซึงเกิดจาก



การรับบริจาคจากหน่วยงานทัวไป ตามความเหมาะสม และไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์



การจัดกิจกรรม หรือการเรียน การสอนด ้านต่างๆ การสอน ด ้านต่างๆ ภาษาไทย, ภาษาเยอรมัน, นาฎศิลป์ ฟ้ อนรํา และดนตรี,
ด ้านอาหารไทย, ด ้านงานฝี มือ, การจัดจําหน่ายสิงของต่างๆ



การออกงานร ้านค ้าทังทีสมาคมจัดขึนเอง เพือจําหน่ายสินค ้าพืนเมือง ของฝาก ของขวัญ โดยนํ าเข ้าจากเมืองไทย และการให ้
ความร่วมกับสมาคมอืนๆ ในประเทศออสเตรีย และภาคพืนยุโรป



ิ ค ้า ผลงาน ของคนไทย
จําหน่ายสินค ้าส่งเสริมความเป็ นไทย เพือเป็ นการเผยแผ่สน



อัตราแรกเข ้าร่วมเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ
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สมาชิก ทุกๆคนทีมีความสนใจในด ้านวัฒนธรรมของไทย สามารถสมัครเข ้าร่วมเป็ นสมาชิกได ้ โดยไม่จํากัดเชือชาติ ศาสนา และภาษา
 สมาชิกสามัญ/ บุคคล (ค่าธรรมเนียมรายปี 35 ยูโร)





สมาชิกครอบครัว/ (คู่ สามี-ภรรยา/ และบุตรทุกคน) (ค่าธรรมเนียมรายปี 65 ยูโร)
สมาชิกร ้านค ้า/ ร ้านค ้า, ผู ้ประกอบการ ทีให ้การสนับสนุนสมาคมฯ (ค่าธรรมเนียมรายปี 200 ยูโร)
ผู ้อุปถัมถ์กต
ิ ติมาศักดิ / บุคคล, ร ้านค ้า, ผู ้ประกอบการ ทีให ้การสนับสนุน หรือทําการอันเกิดประโยชน์แก่สมาคม และสมาชิก
ส่วนรวม (ไม่จํากัด)

สิทธิของสมาชิก
ิ ธิเข ้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีสมาคมฯจัดขึนตามโอกาส และความเหมาะสม
1. สมาชิกของสมาคมฯ มีสท
ิ ธิ ใช ้บริการ สิงอํานวยความสะดวกของสมาคมฯ เต็มตามข ้อเรียกร ้องของกฏหมาย
2. สมาชิกทุกท่านมีสท
ิ ธิ เป็ นตัวแทนของสมาคมฯ ในการสร ้างคุณประโยชน์ ในวาระ และสถานทีต่างๆ ตามโอกาสและความ
3. สมาชิกทุกท่านมีสท
เหมาะสม

ิ ธิ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แนวทาง การทํ างาน ตามความเหมาะสม
4. สมาชิกทุกท่านมีสท

5. สมาคมฯสนับสนุน ให ้โอกาส สมาชิกทุกท่านในการแสดงความรู ้ความสามารถ ความชํานาญ ตามโอกาสและความเหมาะสม
ิ ธิเข ้าร่วมการประชุมสามัญ ร่วมกับคณะกรรมบริหาร และทุกท่าน มีอํานาจเต็ม สิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. สมาชิกทุกท่านมีสท
ตามกฎหมาย

ิ ธิ แต่งตังคณะกรรมการ (อนุญาโตตุลาการ) เพือยุตเิ มือมีความสัมพันธ์เชือมโยงไปสูค
่ วามขัดแย ้ง
7. สมาชิกทุกท่านมีสท

8. การเป็ นสมาชิกสินสุดอัตโิ นมัต ิ เมือบุคคลนัน เสียชีวติ , ลาออก เป็ นบุคคลล ้มละลายตามกฏหมาย

