
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวช 

ณ วัดพระศร�รัตนศาสดาราม ระหว�างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจ�กายน ๒๔๙๙ 

ได�พระสมญานามว�า "ภูมิพโลภิกข�" 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej went into a royal ordination at 

Phra Si Rattana Satsadaram Temple during 

22 October – 5 November 1956. His Buddhist name was 

Bhumipalo Bhikkhu.

๒๔ กรกฎาคม สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ออกนโยบายช�วยเหลือ

ประเทศกำลังพัฒนา ด�วยเง�นทุนแรกเร��ม ๕๐ ล�านดอยช�มาร�ค

On 24 July, West Germany launched aid policies for developing 

countries  with the initial fund of 50 Million DM.

โรคมินามาตะถูกค�นพบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ�น ซึ่งเป�นโรคที่เกิดจากพ�ษของ

สารปรอท ซึ่งจะเกิดในคนที่บร�โภคปลา และสัตว�น้ำที่มีเปลือกที่ปนเป��อนสารปรอท

ที่ถูกปล�อยจากโรงงานอุตสาหกรรม

Minamata disease was first discovered in Japan. The disease is 

mercury poisoning that occurred in humans who consumed fish and 

shellfish contaminated by mercury discharged from industrial plant.

๑๖ กันยายน จอมพล ป. พ�บูลสงคราม ถูกโค�นล�มอำนาจโดยการรัฐประหารของ

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต� 

On 16 September, Field Marshal Plaek Phibunsongkhram was disposed 

by Field Marshal Sarit Thanarat’s coup in Thailand.

๒๔๙๙/1956

สมาคมฟ�ตบอลแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�เข�าเป�นสมาชิก

สมาพันธ�ฟ�ตบอลเอเชีย

Football Association of Thailand under the patronage of 

His Majesty the King joined Asian Football Confederation.

๑๓ พฤศจ�กายน Gordon Gould นักฟ�สิกส�ชาวอเมร�กัน ประดิษฐ�เลเซอร�สำเร็จ

On 13 November, Gordon Gould, an American physicist

invented the laser.

สหภาพโซเว�ยตปล�อยดาวเทียมดวงแรกของโลก “สปุตนิก” ข�้นสู�วงโคจรของโลก 

ซึ่งนำไปสู� “ว�กฤติการณ�สปุตนิก” ว�กฤติการณ�ครั้งนี้ทำให�เกิดโครงการนาซ�า

และการแข�งขันด�านอวกาศของสองประเทศมหาอำนาจ 

The Soviet Union launched the world’s first satellite into the earth orbit.

This led to the Sputnik Crisis. The crisis triggered the creation of NASA

and Space Race between the two superpowers.

๑ พฤษภาคม การบินไทย (สายการบินแห�งชาติของไทย) เป�ดให�บร�การเที่ยวบินแรก

On 1 May, Thai Airways (Thai national airline) operated its first flight.

ในเดือนกรกฎาคม Heinrich Lübke ได�รับการเลือกตั้ง

เป�นประธานาธิบดีคนที่สองของประเทศเยอรมนี

Heinrich Lübke became the second German president in July.

สถานีว�ทยุโทรทัศน�กองทัพบกช�อง ๗ ออกอากาศครั้งแรกอย�างเป�นทางการ

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 

On 25 January, the Royal Thai Army Television, Channel 7

was on air for the first time.

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ก�อตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม

On 1 January, the European Economic Community (EEC) was founded.

เหมา เจ�อตง เร��มปกครองสาธารณรัฐประชาชนจ�นด�วยนโยบายก�าวกระโดด 

และผลักดันให�โรงงานและฟาร�มเพ��มผลผลิตให�ได�ตามเป�าหมายที่ตั้งไว�เกินจร�ง

Mao Tse-tung started his "Great Leap Forward" movement in China. 

He tried to modernize the country’s economy and urged factories 

and farms to meet impossible production targets. 

๒๒ กันยายน ประเทศไทยเร��มใช�พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓

On 22 September, Thailand started its first National Parks Act 1960.

ความร�วมมือด�านการพัฒนาระหว�างประเทศเกิดข�้นในต�นป� พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ภายหลังภาวะสงคราม ได�ดำเนินการอย�างต�อเนื่อง และได�รับการยอมรับว�า

เป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วโลก

International development cooperation surged in the early 1960s 

amidst post-war optimism and enthusiasm. It has since continued 

to evolve and was recognised as one of the key factors in advancing 

global development.

กำแพงเบอร�ลินถูกสร�างข�้นเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม เพ�่อแบ�งแยกเบอร�ลินตะวันตกออก

จากเยอรมันตะวันออก กำแพงนี้เป�นสัญลักษณ�ของการแบ�งขั้วอำนาจระหว�าง

ระบอบประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต�ในยุคสงครามเย็น

On 13 August, the construction of the Berlin Wall started to cut off 

West Berlin from surrounding East Germany and East Berlin. The wall 

was the symbolic boundary between democracy and communism 

during the Cold War.

กระทรวงเพ�อ่ความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห�งสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 

ก�อตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน เพ�่อบร�หารงานด�านความร�วมมือเพ�่อการพัฒนา

German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 

(BMZ) was established on 14 November to be accountable for German 

Development Cooperation.

สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (อาสา-ASA) ถูกก�อตั้งข�้น โดยประเทศฟ�ลิปป�นส� 

มาเลเซีย และประเทศไทย ASA เป�นจ�ดเร��มต�นของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

ASA (Association of South East Asia), was founded by Philippines, 

Malaysia, and Thailand, which was the starting point of ASEAN.

องค�การกองทุนสัตว�ป�าโลกสากล ก�อตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน

The World Wide Fund for Nature (WWF), 

formerly known as World Wildlife Fund, was founded on 29 April.

๙ สิงหาคม - องค�กร AID ได�นำเคร�่องคอมพ�วเตอร� IBM 1620 

(ซึ่งถือว�าเป�นเคร�่องคอมพ�วเตอร�เคร�่องแรกของประเทศไทย) มามอบให�กับ

ภาคว�ชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

On 9 August, AID gave IBM 1620, Thailand’s first computer to 

Chulalongkorn University’s Faculty of Commerce and Accountancy.

Deutsche Entwicklungsdienst (DED) หร�อ German Development Service 

ก�อตั้งข�้นเพ�่อจัดหาผู�เชี่ยวชาญมาทำงานในโครงการความร�วมมือทางว�ชาการ

ของเยอรมนี หร�อตามที่ประเทศที่ทำงานร�วมกันต�องการ

Deutsche Entwicklungsdienst (DED) was founded to provide technical 

personnel for projects within German technical cooperation or as 

requested by partner countries.

สถาบันเกอเธ� องค�กรส�งเสร�มวัฒนธรรมของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 

ตั้งข�้นในกรุงเทพฯ เพ�่อสนับสนุนการเร�ยนการสอนภาษาเยอรมัน การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและความสัมพันธ�ระหว�างสองประเทศ

The Goethe Institut, a German cultural institution, was founded in 

Bangkok. It promotes the study of the German language and 

encourages international cultural exchange and relations.

หอการค�าไทย-เยอรมันก�อตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 

Thai-German Chamber of Commerce was established in 

Thailand on 19 July.

๘ พฤษภาคม ภาค Dr. No ซึ่งเป�นภาคแรกของ ภาพยนตร� James Bond 

ถูกฉายในโรงภาพยนตร�ในสหรัฐอเมร�กา

On 8 May, Dr. No, the first James Bond film, was shown in U.S. theaters.

๒๕๐๐/1957

๒๕๐๐/1957

๒๕๐๑/1958

๒๕๐๒/1959 ๒๕๐๓/1960

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ�าสิร�กิติติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงบอนน� สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ประธานาธิบดี Heinrich Lübke และนายกรัฐมนตร� 

Konrad Adenaürm ถวายการต�อนรับอย�างอบอุ�น

H.M. Bhumibol Adulayadej and Queen Sirikit of Thailand paid a royal 

visit in Bonn, Germany on 26 July. German Federal President Heinrich 

Lübke and Prime Minister Konrad Adenauer gave their Majesty 

a warm welcome.

๓ พฤษภาคม  สมาคมการค�าเสร�ยุโรปถูกก�อตั้งข�้น

On 3 May, the European Free Trade Association (EFTA) 

was established.

กลุ�ม OPEC หร�อกลุ�มประเทศผู�ส�งออกน้ำมันป�โตรเลียม 

ก�อตั้งข�้นระหว�างการประชุมที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

was formed during the meeting in Baghdad, Iraq.

๒๕๐๓/1960

๒๕๐๔/1961

ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙) 

ซึ่งเน�นการเติบโตทางเศรษฐกิจด�วยการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน และยกมาตรฐาน

การครองชีพของประชาชนในด�านรายได�

Thailand launched the first National Economic Development Plan

(1961 – 1966). The focus was on supporting economic growth through 

infrastructure and increased living standard in term of income.

๑๘ กันยายน จัดตั้งอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� อุทยานแห�งชาติแห�งแรกของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ ๒๕๐๔ (ฉบับแรก) เป�นกฎหมายที่ออกมาเพ�่อ

คุ�มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู� เช�น พันธุ� ไม�และของป�า สัตว�ป�า ให�คงอยู�

ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให�ถูกทำลายหร�อเปลี่ยนแปลงไปเพ�่อประโยชน�ของรัฐ

และประชาชน 

On 18 September, Khao Yai became Thailand’s first National Park.

National Parks Act 2504 (first act) was legislated to protect existing 

natural resources such as flora and fauna in its natural condition. 

They shall not be destroyed or altered to benefit the state or the citizens.

๒๕๐๔/1961

๒๕๐๕/1962

๒๕๐๖/1963

๒๕๐๗/1964 ๒๕๐๘/1965 ๒๕๑๐/1967 ๒๕๑๑/1968

๒๕๑๑/1968

๒๕๑๒/1969

๒๕๐๙/1966

๒๕๐๐

1957

๒๕๐๑

1958

๒๔๙๙
1956

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ประเทศไทยและสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีลงนามข�อตกลงว�าด�วย

ความร�วมมือด�านเศรษฐกิจและว�ชาการ

On 9 October 1956, 
Thailand and Germany signed the Agreement on Economic 

and Technical Cooperation.

“การศึกษาที่นี่ไม�ใช�ให�แค�ว�ชาการเท�านั้น แต�ฝ�กปฏิบัติบนพ�้นฐาน และฝ�กปฏิบัติ

บนงานจร�งด�วย อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือการทำได� ไม�ใช�เง�่อนไขสำคัญ 

แต�ต�องทำได�ตามมาตรฐานการผลิต อันนี้เป�นหัวใจของการอบรมและการศึกษา

ในเยอรมัน”

รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช 
อดีตรองผู�อำนวยการโรงเร�ยนเทคนิคไทย-เยอรมัน และอดีตอธิการบดี มจพ.

“Education here is not only about theory but also practical training in real work situations. 

It’s not enough for someone to be able to work; the work and products must also meet 

production standards. This is the essence of training and education in Germany.”

Assoc. Prof. Dr. Somchob Chaiyavej 
Former director of Thai-German Technical School and president of KMUTNB

โครงการโรงเร�ยนเทคนิคไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๓)
โรงเร�ยนเทคนิคไทย-เยอรมัน หร�อโรงเร�ยนเทคนิคพระนครเหนือ ก�อตั้งข�้นเป�นโครงการแรก เพ�่อผลิตช�างอุตสาหกรรม

ที่มีความชำนาญสูง เพ�่อตอบสนองความต�องการของภาคอุตสาหกรรม โรงเร�ยนได�รับแนวทางการศึกษาแบบเยอรมัน

ที่เร�ยกว�า “อาชีวศึกษาระบบทว�ภาคี” ซึ่งมีทั้งการสอนภาคทฤษฏีและปฏิบัติที่เข�มข�น ความร�วมมือไทย-เยอรมันได�สนับสนุน

สถาบันเป�นเวลากว�า ๔๐ ป� ในป�พ.ศ.2550 โรงเร�ยนพัฒนาเป�นมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ (มจพ.)

Thai-German Technical School Project (1959-1970)
Thai-German Technical School (or North Bangkok Technical School) was established as the first project 

to produce skilled industrial technicians to serve industry need. The school was influenced by the German 

vocational dual system, which combined both "theory" and "practice". Thai-German cooperation has 

supported this institute for more than 40 years. In 2007, the school has become 

the King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB).

๒๕๐๒
1959

รู�หร�อไม� ? 
ทุกวันนี้ “เสื้อชอป” ของนักศึกษาว�ศวกรรมศาสตร� 

ของ มจพ. ยังมีคำว�า “ไทย-เยอรมัน” ไว�บนแขนเสื้อ 

เพ�่อระลึกถึงต�นกำเนิดของสถาบันที่เกิดจากความร�วมมือ และหลักการเร�ยนการสอน

ที่รวมปรัชญาของสองประเทศไว�ด�วยกัน

Did you know ?
The workshop jackets of students in the Faculty of Engineering still include 

the embroidered phrase “THAI-GERMAN” on the sleeves in remembrance 

of the institutes having been founded by both governments and of the 

learning principles combining the philosophies of both countries.

โครงการก�อสร�างศูนย�ว�จัยประมงทะเล (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๘)
จัดการฝ�กอบรมแนะนำการจับปลาโดยใช�แหให�กับชาวประมง

Marine Fisheries Laboratory Project (1962-1975)
It introduced the trawling method to Thai fishing industry 

and provided training courses to local fishermen.

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จฯ เยือนโรงเร�ยนเทคนิคไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๐๕ 

อ. คาร�ล ซตุทซ�เลอ และ ศ.ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ

ผู�บร�หารรุ�นแรก ถวายการต�อนรับ

H.M. King Bhumibol with Dipl.Ing. Karl Stuetzle and 
Prof. Dr. Boonyasak Jaijongkit, the shool’s founding farthers, 

on a visit to the Thai-German Technical School on 7 February 1962.

๒๕๐๗

1964

โครงการฟาร�มโคนมไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๐) 
มีเป�าหมายเพ�่อปรับปรุงผลิตภัณท�จากนมและเนื้อ ณ จังหวัดเชียงใหม� และได�ช�วยก�อตั้ง

สหกรณ�โคนมเชียงใหม� ซึ่งยังผลิตนมตราวัวยิ�มที่มาจากโลโก�โครงการจนถึงทุกวันนี้

Thai-German Livestock and Farming Project (1965-1977) 
The project aimed to improve dairy and meat production in Chiang Mai.

Later it supported the establishment of Chiang Mai Dairy Cooperative. 

Today, the cooperative still uses “smiling cow” logo, adapted from the 

project logo, on thier dairly products.

“ก�อนป� พ.ศ. ๒๕๑๗ เรามี “กลุ�มผู�เลี้ยงโคนมเชียงใหม�” สมาชิกประมาณ ๕๐-๖๐ คน โครงการ

ก็แนะนำให�พวกเราจัดตั้งสหกรณ�ข�้นมา เราก็คิดกันว�าจะใช�อะไรเป�นสัญลักษณ�สหกรณ�ดี 

ทางโครงการไทย-เยอรมันก็แนะนำให�ใช�โลโกวัวยิ�มของโครงการ เราก็ใช�มาตลอดครับ ตอนแรกใช�กันสองที่

มีสหกรณ�โคนมอยุธยาด�วยเพราะไทย-เยอรมันก็สนับสนุนอยู� ต�อมาสหกรณ�อยุธยาป�ดไป

เราก็เลยเป�นที่เดียวที่ใช�ตราวัวยิ�ม”

คุณยงยุทธ วงศ�ษา 

เกษตรกรและผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�โคนม

“Before 1974, there was a Chiang Mai Cattle Farmer Group with around 50-60 members. 

The Thai-German Project advised us on forming Chaing Mai Dairy Cooperative, and finally 

we got registered.  Then we thought of a logo for our products. The project allowed us to use

the project logo with the “smiling cow.”  At the beginning, the Ayutthaya Dairy Cooperative, 

also under Thai-German cooperation,  used the same logo. Later their cooperative was dissolved,

so we are the only co-op using this “smiling cow” logo until today.” 

Mr. Yongyuth Wongsa 

Farmer and Dairy Cooperative Inspector

 โครงการสนับสนุนเคร�อข�ายระดับภูมิภาคว�าด�วยเวชศาสตร�เขตร�อนและสาธารณสุขขององค�การรัฐมนตร�ศึกษา
 แห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (SEAMEO TROPMED Centre Bangkok) (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๘) 
 เยอรมนีสนับสนุน SEAMEO TROPMED ซึ่งเป�นศูนย�กลางด�านความรู� ฝ�กอบรม และว�จัยในสาขาเวชศาสตร�เขตร�อน

 และสาธารณสุขระดับภูมิภาค

 Support to Southeast Asian Ministers of Education Organization’s Tropical Medicine and Public Health Network
 (SEAMEO TROPMED, Bangkok) (1966-1975)
 Germany supported activities of SEAMEO TROPMED, which is the focal point for education, training and

 research in tropical medicine and public health in the region.

โครงการให�คำปร�กษาแก�บรรษัทเง�นทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (IFCT) (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๙) 
สถาบันสินเชื่อเพ�่อการบูรณะของสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี (KfW) ได�ให�การช�วยเหลือด�านเง�นทุน

และส�งผู�เชี่ยวชาญมาทำงาน ต�อมาในป� พ.ศ. ๒๕๔๗ IFCT ถูกควบรวมกิจการเข�ากับธนาคารทหารไทย

และไทยทนุ หลังเกิดว�กฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐

Advisory Services to the Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT) (1966-1976)
Under this Project, the German Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) provided financial

assistance and dispatched German experts. In 2004, IFCT was merged with the

Thai Military Bank (TMB) and Thai Danu Bank as a result of the 1997 financial crisis.

โครงการสถาบันประสาทว�ทยา (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๑)
โครงการได�จัดหาเคร�่องมือแพทย�เพ�่อใช�ในห�องว�จัยด�าน

คลินิคและเคมีของสถาบัน

Prasat Neurological Hospital Project (1965-1968)  
The project supported the installation and equipping 

of central diagnostic laboratory of the hospital.

โครงการติดตั้งหลักผูกเร�อที่ท�าเร�อกรุงเทพ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔) 
ได�ติดตั้งหลักผูกเร�อจำนวน ๓๖ หลักในแม�น้ำเจ�าพระยา

The Construction of Mooring Posts at the Port of 
Bangkok Project (1967-1971) 
The project constructed 36 pressure dolphins in the 

Chao Phraya River.

โครงการพัฒนาการเกษตรนิคมสร�างตนเองพระพ�ทธบาทสระบุร� (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๘)
ปรับปรุงแหล�งรายได�ของชุมชนนิคมสร�างตนเองผ�านการเกษตรแบบใหม� การบำรุงพันธุ�สัตว� การแนะนำพันธุ�พ�ชใหม� การตั้งหน�วยงานด�านการตลาด

และการปรับปรุงสาธารณูปโภคในท�องถิ�น โครงการเป�นตัวอย�างในการพัฒนาชุมชนให�กับโครงการพัฒนานิคมอื่นๆ เช�น ลำตะคอง และพ�มาย 

Thai-German Agricultural Development Project Saraburi (1967-1975) 
The project improved and stabilised income sources of settlers through 

introduction of new farming methods, livestock husbandry, new crops and 

marketing organization together with improvement of local infrastructure. 

The project set a model for settlement development in Lamtakong and Pimai.

 รู�หร�อไม� ?
 โครงการได�แนะนำการปลูกพ�ชเพ�่อการค�า โดยเฉพาะ

 กระเจ�๊ยบแดง เยอรมนีสั่งกระเจ�๊ยบแดงจากไทย โดยเอาไปหั่น

 และบรรจ�ใส�ถุงชา เพ�่อใช�เป�นเคร�่องดื่มบำรุงสุขภาพและ

 ได�รับความนิยมมาก ประเทศไทยก็เร��มนิยมดื่มน้ำกระเจ�๊ยบแดง

จนป� พ.ศ. ๒๕๑๗ มีกระเจ�๊ยบแดงเหลือส�งไปขายต�างประเทศไม�มาก เพราะราคากระเจ�๊ยบแดง

ส�งขายต�างประเทศสูง สู�ราคาในประเทศไม�ได�

Did you know ?
Hibiscus sabdariffa was introduced as a commercially new crop by the project.

The sepals of this beautiful plant were exported to Germany, cut, pack in small 

tea bags and highly valued as a health drink. In Thailand, it was increasingly 

used as a cold soft drink that in 1974, only small amounts were available for 

export as the world market price was below the domestic one.

โครงการสถาบันว�จัยว�ทยาศาสตร�สาธารณสุข
(พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔)
ช�วยพัฒนาสถาบัน ทั้งในศูนย�ใหญ�ที่กรุงเทพมหานคร 

และสาขาย�อยในจังหวัดพ�ษณุโลก และสงขลา

Public Health Research Institute (PHRI) Project
(1967-1971)
The project significantly improved the working 

capacity at the central laboratory of the PHRI and

its branches in Phitsanulok, and Songkhla.

๒๕๐๕
1962

๒๕๐๔

1961

๒๕๐๓

1960

โครงการขยายระบบจ�ายไฟฟ�า (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๓) 
ในช�วงป� พ.ศ. ๒๕๐๓ หลายพ�้นที่ในชนบทของไทยยังไม�มีไฟฟ�าใช�  

โครงการนี้จ�งสนับสนุนการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในการวางแผนและกระจาย

ระบบไฟฟ�าไปต�างจังหวัด

Expansion of the Thai Power Supply System Project (1962-1970) 
In the beginning of the 1960s, many rural areas in Thailand

had no access to power supply network. The project supported 

the Provincial Electricity Authority in planning and constructing 

several power distribution systems.

๒๕๐๖
1963

โครงการสถาบันเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก�น (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๘) 
สถาบันเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก�น ตั้งข�้นเพ�่อขยายอาชีวศึกษา

ให�กับเยาวชนไทย ต�อมาในป� พ.ศ. ๒๕๔๘ สถาบันพัฒนาเป�น

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�ทยาเขตขอนแก�น 

Thai-German Technical Institute Khon Kaen Project (1963-1975)  
The Thai-German Technical Institute Khon Kaen was established 

to provide the vocational training for young Thais to become 

skilled workers and technicians. In 2005, the institute become 

Rajamangala University of Technology, Isan Khon Kaen Campus.

๒๕๐๘
1965

๒๕๐๙
1966

๒๕๑๐
1967

๒๕๑๒
1969

โครงการเทคนิคครุศาสตร�อุตสาหกรรมไทย-เยอรมัน 
(พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๘)
สนับสนุนการผลิตครูช�างอุตสาหกรรมโดยการจัดหาเคร�่องจักร 

ผู�เชี่ยวชาญ และให�ทุนการศึกษา ซึ่งต�อมาได�พัฒนา

เป�นคณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมของมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล�าพระนครเหนือ (มจพ.)

Thai-German Technical Teacher College Project (1969-1985)
The objective was to strengthen technical teaching personnel 

through machine support, consultancy and scholarship.

The college is now the "Faculty of Technical Education," 

King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB).

๒๕๑๑

1968

ศูนย�ฝ�กอบรมว�ศวกรรมเกษตร ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๒)
โครงการได�ส�งเสร�มการเร�ยนการสอนด�านว�ศวกรรมการเกษตร

Thai-German Agricultural Engineering 
Training Center Project (1965-1979)
This project established a center to provide training courses 

in agricultural engineering.

โครงการให�คำปร�กษามาตรฐานการใช�ยานพาหนะ (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๓)
เสนอแนวทางการสอบใบขับข�่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

Automobile Inspection Assistance Project (1965-1970) 
The project supported the design of new driving test based

on both theory and practice.

๒๔๙๙-๒๕๑๒
1956-1969

อาภัสรา หงสกุล ได�ครองตำแหน�งนางงามจักรวาลคนที่ ๑๔ ใน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ซึ่งเป�นคนแรกของประเทศไทยที่ได�รับตำแหน�งนี้

Apassara Hongsakul was crowned 14th Miss Universe winner 

on 28 July 1965. She was the first Thai to receive the title.

๑๓ สิงหาคม เหมา เจ�อตง เร��มการปฏิวัติวัฒนธรรม เพ�่อจัดระบบใหม�

ให�กับพรรคคอมมิวนิสต� ในสาธารณรัฐประชาชนจ�น

On 13 August, In the People's Republic of China, 

Mao Tse-tung began the Cultural 

Revolution to purge and reorganize China's Communist Party.

๘ กันยายน Star Trek ทีว�ซีร�่ส�แนวว�ทยาศาสตร�เร��มออกอากาศทาง NBC 

ในประเทศสหรัฐอเมร�กา โดยมีตอนแรกชื่อ The Man Trap 

On 8 September, Star Trek, the science fiction television series, debut on 

NBC TV in the United States with its first episode, titled "The Man Trap".

ภาพยนตร�เร�่อง มนต�รักเพลงสวรรค� (The Sound of Music) ได�รับรางวัล

ภาพยนตร�ยอดเยี่ยมจากthe Academy Award  

‘The Sound of Music’ win the Academy Award for “Best Picture”.

๒๔ มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จฯ เป�ดโรงพ�มพ�ธนบัตร ณ ธนาคารแห�งประเทศไทย 

On 24 June, His Majesty King Bhumibol Adulyadej opened 

Currency Printing House at the Bank of Thailand.

นีล อาร�มสตรอง เป�นนักบินอวกาศคนแรกที่ไปเหยียบพ�้นผ�วดวงจันทร�

Neil Armstrong was the first person to set foot upon the Moon.

วุดสต�อค - เกือบคร�่งล�านคนรวมตัวกันเป�นเวลา 4 วัน เต็มไปด�วย 

ฝน, เซ็กส�, ยาเสพติดและร็อคแอนด�โรล

Woodstock: Nearly half a million people gathered for 4 days of rain, 

sex, drugs and rock 'n' roll.

ก�อตั้งกลุ�ม G77 ประเทศไทยเป�นหนึ่งในสมาชิกที่ก�อตั้ง

Group of 77 (G77) was formed and Thailand is one of 

the founding members.

หน�วยงานให�ความช�วยเหลือทางว�ชาการแก�ประเทศกำลังพัฒนา ถูกก�อตั้งข�้นที่

ประเทศเยอรมนี โดยพัฒนามาจาก GAWI ซึ่งตั้งข�้นมาตั้งแต� พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ให�เป�นหน�วยงานหลักของเยอรมัน เพ�่อดำเนินความช�วยเหลือทางว�ชาการต�างๆ 

Deutsche Förderungsgesellschaft für Entwicklungsländer or the 

Corporation for Technical Assistance to Developing Countries was 

established and developed from Garantie-und Abwicklungsgesellschaft

(GAWI) which was founded since 1932 as a German agency to 

implement technical assistance.

นักเร�ยนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑๐ คน มาเร�ยนที่โรงเร�ยน

เทคนิคไทย-เยอรมัน เพ�่อฝ�กอบรมและกลับไปสอนด�านอาชีวศึกษาในประเทศลาว

Students from Lao PDR came to study at the Thai-German Technical 

School to receive training and returned to Lao PDR to become 

vocational technical teachers.

วันที่ 5 มีนาคม วงสี่เต�าทอง ‘เดอะ บีทเทิลส�’ ออกเพลงฮิต 

‘I Want to Hold Your Hand’ และ ‘She Loves You’ เป�นภาษาเยอรมัน

On 5 March, The Beatles released German versions of 

‘I Want to Hold Your Hand’ and ‘She Loves You’.

สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� หร�ออาเซียน ถูกก�อตั้งข�้น

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม มีสมาชิกก�อตั้ง ๕ ประเทศ ได�แก� อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟ�ลิปป�นส� สิงคโปร� และประเทศไทย

Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed 

on 8 August, by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore 

and Thailand.

๑๑ มีนาคม สงครามกลางเมืองระหว�างกัมพ�ชาและเขมรแดง 

เร��มต�นข�้นในประเทศกัมพ�ชา

On 11 March, the first phase of the Cambodian Civil War began 

between the Kingdom of Cambodia and the Khmer Rouge.

ซูฮาร�โตได�รับเลือกเป�นประธานาธิบดีคนที่สองของอินโดนีเซีย

Suharto becomes the second president of Indonesia.  

มูฮัมหมัดอาลีถูกปลดออกจากตำแหน�งแชมป�เฮฟว�่เวท

เพราะไม�ยอมถูกเกณฑ�ทหารไปรบในเว�ยดนาม

Muhammad Ali was stripped of his heavyweight title 

for refusing to be drafted for the Vietnam war.

McDonaldsขายบิ�กแม็คครั้งแรกที่ ราคา 49 เซนต�

The first Big Mac goes on sale in McDonalds costing 49 cents.

มีการประท�วงต�อต�านสงครามเว�ยดนามในหมู�ประเทศตะวันตก

Anti Vietnam War protests throughout the western world.

ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ได�มีการยกเลิกการให�บริการรถรางเพื่อเป�ดการจราจรให�รถยนต�

หลังจากที่ประเทศไทยมีรถรางใช�มาเกือบ ๘๐ ป�

After 80 years of operation, on 11 October, the tram service in 

Thailand stopped operating in order to provide traffic space for cars.

 “ขอชื่นชมและขอขอบคุณรัฐบาลเยอรมันด�วย ที่ทำให�โครงการของเราสามารถกระจายไปที่ประเทศอื่นได�ด�วย อันนี้ถือว�าเป�นนโยบายที่ดี

 ของประเทศผู�ให�ความช�วยเหลือที่สนับสนุนงานของเรา เคร�อข�ายได�เร�ยนรู�ว�าประเทศเพ�่อนบ�านทำอะไรกัน เราและเขาจะได�กลับไปพัฒนา

 ของเราเองบ�าง อันนี้มันเป�นประโยชน�ที่ได�รับ เราอยู�ในสังคมที่เป�นโลกใบเดียวกัน จะอยู�อย�างโดดเดี่ยวไม�ได�” 

 คุณว�มลศร� พานิชยานนท� 

 อดีตผู�ช�วยประสานงานโครงการ

“We appreciate Germany’s support to SEAMEO TROPMED a lot.  Our work is networking and expanding knowledge to individuals and institutes.

It is just great that donors support this idea.  It is important for a country to transfer the lessons learned and knowledge to others. 

We are now living in ‘one world’ community and cannot live alone…”

Ms. Vimolsri Panichyanon

Former Assistant Coordinator for Programs, SEAMEO TROPMED Central Office


