
 
Thailändischer Kulturverein - Watthanatham Thai  

สมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรยี 
Registernummer: ZVR 13861912  

Bloch-Bauer-Promenade 24/110, 1100 Wien, Österreich 
www.watthanathamthai.net E-Mail: cultural.thai@gmail.com, FB/watthanathamthai 

 

 

Thailändischer Kulturverein - Watthanatham Thai 

สมาคมวฒันธรรมไทย ในออสเตรีย 

สมาคมจดทะเบยีนเป็นองคก์รพัฒนาทดํีาเนนิงานโดยอสิระ มไิดแ้สวงหาผลประโยชน ์และผลกําไรสว่นตวัจาก
การกอ่ตงั ดําเนนิการตามหลักธรรมาภบิาล เพอืสง่เสรมิ สบืสาน ดา้นวฒันธรรม เอกลักษณ์ไทย ประเพณี ภาษา ความ
เป็นอยูข่องชาวไทยออสเตรยี ภายใตก้ฏหมายแพ่ง และพาณิชย ์ของประเทศสาธารณรัฐออสเตรยี  

 
คณะกรรมการบรหิารสมาคม 

 
สมาคมวัฒนธรรมไทย ในออสเตรยี มกีรรมการบรหิาร และกรรมการ  ประกอบดว้ย 
 

 ประธานสมาคม คณุนรศิา บัวชไตน ์(Narisa Burstein) 

 รองประธานสมาคม คณุลําเพย ซเีบนฮันเดล (Lampuey Siebenhandl) 

 ตัวแทนสมาคม คณุอเล็กซานเดอร ์บัวชไตน ์(Alexander Burstein) 

 กรรมการ คณุถริยา บุญสวุรรณ คเนอเบลิ (Tiraya Boonsuwan Knöbl) 

 กรรมการ คณุสมคดิ ฮาเมเซเดร ์ (Somkhit Hameseder) 

 กรรมการ คณุสวุมิล ไครเนอร ์(Suwimon Kreiner) 

 กรรมการ คณุจันสดุา สสีมแพง (Chansuda Sisompaeng) 
 

การทํางาน และหนา้ท ี
 
คณะกรรมการสมาคม ประกอบไปดว้ย, ประธานสมาคม, รองประธาน, เลขานุการ, ตัวแทนสมาคม, เหรัญญกิ และผูต้รวจสอบบัญช ี

 ประธานสมาคมฯ เป็นตัวแทนของสมาชกิ ในการการสรา้งโอกาสตา่งๆ ดําเนนิงานอนืใดกับบคุคลภายนอก 

 รองประธานสมาคมฯ ในการการสรา้งโอกาสตา่งๆ ดําเนนิงานอนืใดกับบคุคลภายนอก เมอืไดร้ับมอบหมายเป็นตัวแทนของ

ประธานฯ 

 ตัวแทนสมาคม เป็นตัวแทนของสมาชกิ ในการการสรา้งโอกาสตา่งๆ ดําเนนิงานอนืใดกับบคุคลภายนอกเมอืไดร้ับมอบหมาย

จากประธานฯ 

 เลขานุการ ตดิตอ่ประสานงานอนืใด ภายในและภายนอก เมอืไดร้ับมอบหมายเป็นตัวแทนของประธานฯ 

 เหรัญญกิของสมาคมฯ ดแูลการบัญช ีการจัดการทางการเงนิ, งบประมาณตา่งๆ รายรับ-รายจ่าย เป็นรายลักษณ์อักษร และ

รายงาน แกผู่ต้รวจสอบบัญช ีไดท้ราบเป็นรายปี 

 ผูต้รวจสอบบัญช ีเป็นผูดํ้าเนนิการตรวจสอบความถกูตอ้ง การจัดการทางการเงนิ, งบประมาณตา่งๆ รายรับ-รายจ่าย และ

รายงานใหแ้กส่มาชกิของสมาคมฯ ไดท้ราบเป็นรายปี 

วตัถปุระสงค ์
 

1. เพอืสรา้งแหลง่เรยีนรู ้สง่เสรมิ อนุรักษ์ สบืทอด การแสดงออก แลกเปลยีนทางวัฒนธรรม และ/หรอื ความรว่มมอืทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และความเป็นอยู ่ในประเทศออสเตรยี  
 

2. เพอืเสรมิสรา้งความเป็นเอกภาพ อสิรภาพ เสรภีาพ ศักดศิร ีและคณุค่าความเป็นไทยทางวฒันธรรม ประเพณี ภาษา และความ
เป็นอยู ่ในประเทศออสเตรยี  

 
3. เพอืการจัดตัง ขยายเครอืขา่ย ประสานงาน สนับสนุน สง่เสรมิ และพัฒนากระบวนการบรหิาร ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา 

และความเป็นอยู่ ในประเทศออสเตรยี 
 

4. เพอืสรา้งภาพลักษณ์เชงิบวก เอกลักษณ์ไทย ทางวฒันธรรม ประเพณี ของชาวไทยในประเทศออสเตรยี  
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เป้าหมาย 
 

1. เป็นศนูยก์ลางแหลง่เรยีนรูสํ้าหรับเยาวชนเชอืสายไทยใหม้คีวามเขา้ใจ ดา้นภาษาไทย ขนมธรรมเนยีมประเพณี ประวตัศิาสตร์

ชาตไิทย นาฎศลิป์ ดนตรไีทย มารยาท การแตง่กาย ทจีะสง่ผลใหม้คีวามผกูพันกับประเทศไทยมากยงิขนึไป  

2. เป็นศนูยก์ลางเสรมิสรา้งคา่นยิมทางวฒันธรรม ประเพณี ภาษา ความเป็นอยู ่ ทเีหมาะสมกับสังคมไทย ในประเทศออสเตรยี  

3. เป็นศนูยก์ลางการสง่เสรมิ อนุรักษ์ สบืทอด แลกเปลยีนทางวัฒนธรรม และ/หรอื ความรว่มมอืทางวฒันธรรม ประเพณี ภาษา 

และความเป็นอยู่ ในประเทศออสเตรยี 

4. เป็นศนูยก์ลางการรณรงค ์การรวมพลังปลกูฝัง ปกป้อง เผยแพร ่สบืสาน สนับสนุน การแสดงออก ประสานงาน และตดิตาม 
ทางวัฒนธรรม ประเพณขีองไทย  

ากตัวแทนสมาชกิ 
การดาํเนนิการ 

 
 จัดกจิกรรม และนทิรรศการ เพอืสง่เสรมิ เชดิช ูเผยแพรผ่ลงานทางดา้นวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ความเป็นอยู ่เพมิใหแ้กส่มาชกิ 

และผูส้นใจทัวไป ในประเทศออสเตรยี  
 
 สง่เสรมิจติอาสา  ปลกุจติสํานกึ ยอมรับนับถอืการทํางานรว่มกัน เสรมิทักษะทางวชิาชพี ฝึกอาชพีอสิระ เพอืพัฒนาคณุภาพ

ชวีติ เครอืขา่ยทางวฒันธรรม ภาษา ความเป็นอยูใ่นประเทศออสเตรยี  
 
 ปฏบิัตงิานรว่ม หรอืสนับสนุน การปฏบิัตงิานของหน่วยงานอนื ทเีกยีวขอ้งทางวฒันธรรม เอกลักษณ์ไทย ความเป็นอยู ่ใน

ประเทศออสเตรยี  
 
 สง่เสรมิ สนับสนุนการดําเนนิงาน การพัฒนา บคุลากรทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย ความเป็นอยู่ ในประเทศออสเตรยี  

 
 จัดกระบวนการเรยีนรู ้การแสดงออกทาง  ความคดิ และการรเิรมิสรา้งสรรคท์างวฒันธรรม เอกลักษณ์ไทย ใหเ้หมาะสมกับ

ความเป็นอยู ่ในประเทศออสเตรยี  
 

 มุง่ใหก้ารศกึษา สง่เสรมิการปฏบัิตงิานรว่มกันของคนตา่งวยั เคารพความหลากหลายทางความคดิ ใหคุ้ณคา่ และยอมรับการ
ทํางานรว่มกันดว้ยความซอืสัตย ์ความสามัคค ียดึหลักสทิธมินุษยชนของการมสีว่นรว่ม ไมเ่ลอืกปฏบิัต ิและดําเนนิงานตาม
หลักธรรมภบิาล 
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กจิกรรม ทจีะมขีนึตามโอกาส และความสนใจในดา้นตา่งๆ ดงัน ี

 
1/ ดา้นภาษา  สนับสนุนใหม้กีารเรยีน รวมถงึกจิกรรมอนืทเีกยีวขอ้ง ใหแ้กเ่ด็กไทยทเีกดิ, อาศัยในกรงุเวยีนนา และออสเตรยี สําหรับ
ผูส้นใจทัวไป สนับสนุนการใชคํ้าภาษาไทยทถีกูตอ้ง  

 การสอนภาษาไทย เด็กเล็ก, เด็กโต 
 การสอนภาษาไทย สําหรับสนใจทัวไป (เตรยีมความพรอ้มทอ่งเทยีวเมอืงไทย) 
 ประวตัศิาสตรช์าตไิทย 
 การสอนภาษาเยอรมันสําหรับคนไทย 

 
2/ ดา้นอาหาร สนับสนุนใหม้กีารเผยแผ ่อาหารไทย ขนมไทย ใหรู้จั้กเป็นทแีพรห่ลาย จัดใหม้กีารเรยีน การสอน สําหรับคนไทย และ
ผูส้นใจทัวไป  

 อาหารไทย 
 ขนมไทย 
 ภมูปัิญญา 

 
3/ ดา้นงานฝีมอื  สนับสนุนใหม้กีารจัดตังการเรยีน การสอน ดา้นงานฝีมอืสําหรับคนไทย และผูส้นใจทัวไป 

 แกะสลัก ผกั ผลไม ้ 
 รอ้ยดอกไม ้พวงมาลัยและ กจิกรรมอนืทเีกยีวขอ้ง  

 
4/ ดา้นดนตร ีนาฎศลิป์ ราํไทย สนับสนุนใหม้ ีการเรยีนการสอน ฟ้อนรําภาคตา่งๆ ทา่รําทถีกูตอ้ง เครอืงดนตรไีทยหลายขนาน ใหแ้ก่
เด็กไทยทเีกดิ, อาศัยในกรงุเวยีนนา และออสเตรยี รวมถงึผูส้นใจทัวไป  

 รําไทย 4ภาค 
 ดนตรไีทย 
 การแตง่กาย ผา้ไทยในแต่ละยคุสมัย 

 
5/ ดา้นเอกลกัษณ ์และมารยาทไทย   สนับสนุนใหม้กีารจัดตังการสอน ทําความเขา้ใจถงึ มารยาทไทย ซงึเป็นความงดงามทมีมีาแต่
บรรพบรุษุ สําหรับเด็กลกูครงึไทย - ออสเตรยี ( หรอืชาตอินืๆทสีนใจ)  

 มารยาทไทย  
 ขนบธรรมเนยีมของไทย 
 การละเลน่แบบไทย 
 ประวตัศิาสตรช์าตไิทย 

 
6/ โครงการ "ทําดดีว้ยหวัใจ ตวัอยูไ่กล หว่งใยบา้นเกดิ" เปิดโอกาสให ้สนับสนุนใหส้มาชกิฯ ทกุคนมโีอกาสไดต้อบแทนแผน่ดนิ
เกดิ เชน่ จัดสรรรายไดจ้ากการดําเนนิงานสว่นหนงึ แบง่ปัน สรา้งกศุล มอบความสขใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสในเมอืงไทย  
 
 

การจดัหารายได ้เพอืสง่เสรมิ ขบัเคลอืนการการดาํเนนิงานของสมาคมฯ 
 
เพอืใหก้ารดําเนนิสง่เสรมิวฒันธรรมไทยในออสเตรยีเป็นไปไดด้ว้ยด ีสมาคมมนีโยบายจัดเหตุการณ์ ออกงานรา้นคา้ เพอืจัดหารายได ้
ในการสง่เสรมิ ขับเคลอืนกจิกรรมของสมาคม ใหบ้ังเกดิ จงึจําเป็นตอ้งมรีายไดซ้งึเกดิจาก  

 การรับบรจิาคจากหน่วยงานทัวไป ตามความเหมาะสม และไมข่ัดตอ่วัตถปุระสงค ์

 การจัดกจิกรรม หรอืการเรยีน การสอนดา้นต่างๆ การสอน ดา้นต่างๆ ภาษาไทย, ภาษาเยอรมัน, นาฎศลิป์ ฟ้อนรํา และดนตร,ี 
ดา้นอาหารไทย, ดา้นงานฝีมอื, การจัดจําหน่ายสงิของตา่งๆ  

 การออกงานรา้นคา้ทังทสีมาคมจัดขนึเอง เพอืจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืง ของฝาก ของขวญั โดยนําเขา้จากเมอืงไทย และการให ้
ความรว่มกับสมาคมอนืๆ ในประเทศออสเตรยี และภาคพนืยโุรป 

 จําหน่ายสนิคา้สง่เสรมิความเป็นไทย เพอืเป็นการเผยแผส่นิคา้ ผลงาน ของคนไทย 

 อัตราแรกเขา้รว่มเป็นสมาชกิของสมาคมฯ 
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สมาชกิ ทกุๆคนทมีคีวามสนใจในดา้นวฒันธรรมของไทย สามารถสมัครเขา้รว่มเป็นสมาชกิได ้โดยไม่จํากัดเชอืชาต ิศาสนา และภาษา   

 สมาชกิสามัญ/ บคุคล  (ค่าธรรมเนยีมรายปี 35 ยโูร) 
 สมาชกิครอบครัว/ (คู ่สาม-ีภรรยา/ และบตุรทกุคน) (คา่ธรรมเนยีมรายปี 65 ยโูร) 
 สมาชกิรา้นคา้/ รา้นคา้, ผูป้ระกอบการ ทใีหก้ารสนับสนุนสมาคมฯ   (คา่ธรรมเนยีมรายปี 200 ยโูร) 
 ผูอ้ปุถัมถก์ติตมิาศักด ิ/ บคุคล, รา้นคา้, ผูป้ระกอบการ ทใีหก้ารสนับสนุน หรอืทําการอันเกดิประโยชนแ์กส่มาคม และสมาชกิ

สว่นรวม (ไมจํ่ากัด) 
 

สทิธขิองสมาชกิ   

1. สมาชกิของสมาคมฯ มสีทิธเิขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ทสีมาคมฯจัดขนึตามโอกาส และความเหมาะสม 

2. สมาชกิทกุทา่นมสีทิธ ิใชบ้รกิาร สงิอํานวยความสะดวกของสมาคมฯ เต็มตามขอ้เรยีกรอ้งของกฏหมาย 

3. สมาชกิทกุทา่นมสีทิธ ิเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการสรา้งคณุประโยชน ์ในวาระ และสถานทตีา่งๆ ตามโอกาสและความ
เหมาะสม 

4. สมาชกิทกุทา่นมสีทิธ ิแสดงความคดิเห็น เสนอแนะ แนวทาง การทํางาน ตามความเหมาะสม 

5. สมาคมฯสนับสนุน ใหโ้อกาส สมาชกิทกุทา่นในการแสดงความรูค้วามสามารถ ความชํานาญ ตามโอกาสและความเหมาะสม 

6. สมาชกิทกุทา่นมสีทิธเิขา้รว่มการประชมุสามัญ รว่มกับคณะกรรมบรหิาร และทกุทา่น มอํีานาจเต็ม สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ตามกฎหมาย  

7. สมาชกิทกุทา่นมสีทิธ ิแตง่ตังคณะกรรมการ (อนุญาโตตุลาการ) เพอืยตุเิมอืมคีวามสัมพันธเ์ชอืมโยงไปสูค่วามขัดแยง้ 

8. การเป็นสมาชกิสนิสดุอัตโินมัต ิเมอืบคุคลนัน เสยีชวีติ, ลาออก เป็นบคุคลลม้ละลายตามกฏหมาย  


