โครงการพัฒนาดานการเกษตรไทย-เยอรมัน ลำตะคอง (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙)
สงเสร�มการเกษตรและสหกรณการเกษตร การปลูกพ�ชหลายสายพันธุ เง�นกูเพ�่อ
การเกษตรดอกเบี้ยต่ำ และการปรับปรุงบร�การสาธารณสุข โดยทำตามแบบแผน
โครงการพัฒนาการเกษตรนิคมสรางตนเองพระพ�ทธบาทสระบุร�
Thai-German Agricultural Development Project Lamtakhong (1972-1976)
Following the model developed at the Pra-Buddhabat Land Settlement
in Saraburi, the project established an agricultural extension service and an
agricultural cooperative society such as promotion of crop diversification,
farm credits at low interest rates, and an improvement of the local health service.

โครงการศึกษาการคมนาคมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘)
เสนอแนวทางการสรางระบบขนสงสาธารณะและทางดวน
รวมถึงการจำกัดปร�มาณการใชรถยนตสวนบุคคล
Bangkok Transportation Study (1971-1975)
The project suggested the construction of mass transit and expressways, including
the restriction of car ownership and car use.

๒๕๑๓-๒๕๒๒

โครงการใหคำปร�กษาดานสินเชื่อแกกรมประชาสงเคราะห (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๗)
สรางระบบบร�การสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพตอทั้งผูกู ซึ่งเปนเกษตรกร
และผูปลอยกู พัฒนาระบบบัญชี รางกฏการจัดสรรและการจัดการสินเชื่อ
พรอมฝกอบรมใหกับขาราชการของกรมประชาสงเคราะห
โครงการพัฒนาแองฝาง เข�่อนแมสาว (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓)
Fang Basin Development Mae Sao Project (1975-1980)

โครงการสงเสร�มการเกษตรไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๕)
โดยความรวมมือกับกรมการประกันภัย กรมสงเสร�มการเกษตร และสมาคมประกันว�นาศภัย ไดมีการจัดทำการประกันภัยพ�ชผล
และมีโครงการประกันภัยฝายที่ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เปนโครงการนำรอง และไดขยายการดำเนินงานไปยังพ�้นที่อื่นๆ ถือวาเปนตนแบบ
การประกันภัยพ�ชผลในประเทศไทย เกษตรกรจายเบี้ยประกันภัยฝายไวไรละ ๕๐ บาท และไดรับความคุมครองไรละ ๑,๔๐๐ บาท

โครงการสงเสร�มสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (๒๕๑๕-๒๐๐๒)
รวมเสร�มศักยภาพของสถาบันผานการพัฒนาหลักสูตร
การจัดหาคณาจารย สนับสนุนทุนว�จัย และทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจำนวน ๑,๒๖๘ ทุน

1970-1979

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีจ�ลสาหราย
ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๓)
สงเสร�มการเลี้ยงจ�ลสาหรายไวใชใน
อาหารเสร�มและการสงออก
Microalgae-Technological Testing
Project (1971-1980)
The aim was to cultivate microalgae and
use them for the alimentation of the
local population and for export.

๒๕๑๓
1970

Support to Asian Institute of Technology (AIT) Project (1972-2002)
The cooperation strengthened the institute through curriculum
development, faculty staffs and financing of researches and 1,268 scholarships.

โครงการสำนักงานสงเสร�มการคาและการลงทุน
(พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๒)
สำนักงานสงเสร�มการคาและการลงทุน
ตั้งข�้นในเมืองแฟรงคเฟ�รต ประเทศเยอรมนี
ในป พ.ศ. ๒๕๑๔ เพ�่อสงเสร�มเศรษฐกิจไทย
ทั้งสินคาสงออก และการลงทุนจากตางประเทศ

“เพ�่อนรวมงานคนไทยบอกผมวาเขาชอบว�ธีการทำงานรวมกันของพวกเรามาก เพราะเปนการเร�ยนรูไปดวยกัน
‘ผมเร�ยนรูจากคุณ คุณเร�ยนรูจากผม’ ผมคิดวาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นไมไดจำกัดเฉพาะหองเร�ยน และการเร�ยนการสอน
แตควรเปนการเร�ยนรูซึ่งกันและกัน อันจะทำใหเกิดพลังขับเคลื่อน และไดผลดีข�้น”
ศาสตรจารย คารล อี เวเบอร
คณบดีคนแรกของคณะสิ�งแวดลอม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ภายใตกรอบความรวมมือเยอรมัน-AIT

Thai Trade and Investment Center
Project (1971-1979)
The Thai Trade and Investment Center
(TTIC) was founded in Frankfurt am Main,
Germany in 1971, in order to strengthen
the Thai economy, promote the export
of Thai goods and attract foreign investors.

๒๕๑๔
1971

“My Thai colleague told me they appreciate the way we work together, I learn from them they learn from me.
We work together, we get something done, and accomplished. This type of human resources development is very
important beyond classroom and teaching. It’s the synergy effect which enriches and makes good results.”
Prof. Karl E. Weber
Founding Dean of School of Environment, Resources and Development (SERD) seconded by Federal German government

๒๕๑๕
1972

๒๕๑๓/1970

๒๕๑๔/1971
สถาบันสงเสร�มการสอนว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ถูกจัดตั้งข�้น
Thailand established the Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology.

๑๒ สิงหาคม เยอรมนีตะวันตกและสหภาพโซเว�ยตลงนามในสนธิสัญญา
กรุงมอสโก ซึ่งเยอรมันตะวันตกยอมรับเยอรมันตะวันออก
และสละดินแดนฝงตะวันออกของ Oder-Neisse
On 12 August, West Germany and the Soviet Union signed the Treaty
of Moscow, in which the former recognised East Germany
and renounced its claims on historical German territory east
of the Oder–Neisse line.
๒๒ เมษายน ประชาชนชาวอเมร�กันกวา ๒๐ ลานคน พรอมใจกันเดินขบวนตาม
เมืองใหญเพ�่อรณรงคเร�่องปญหาสิ�งแวดลอมโลก
On 22 April, more than 20 million Americans rallied in big cities
to campaign about the world’s environmental problems.

๒๐ ตุลาคม ว�ลลี่ แบรนต นายกรัฐมนตร�ฝา ยสังคมประชาธิปไตยของเยอรมนี
ตะวันตก ไดรับรางวัลโนเบลสันติภาพ ดวยนโยบาย Ostpolitik ซึ่งเปนความ
พยายามของเขาในการสรางมิตรกับคอมมิวนิสตยุโรปตะวันออก
On 20 October, West Germany's Social Democrat chancellor,
Willy Brandt, won the Nobel Peace Prize for his attempts to normalise
relations with the Communist states in Eastern Europe
(so-called Ostpolitik).
๑๔ ตุลาคม กร�นพ�ซถูกกอตั้งข�้นที่แวนคูเวอร ประเทศแคนาดา โดยเร��มจากการ
ตอตานการทดสอบนิวเคลียรของสหรัฐอเมร�กาในอลาสกา
On 14 October, Greenpeace was founded in Vancouver, Canada.
It was opposed to US nuclear testing in Alaska.

โครงการสงเสร�มนิคมสรางตนเองไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๓๔)
แนะนำการปลูกพ�ช เลี้ยงสัตว การจัดการปาไมอยางยั่งยืน
การจัดการสินเชื่อเพ�่อภาคเกษตร ในกวา ๑๓ นิคมสรางตนเอง
เชน ลำโดมนอย จ. อุบลราชธานี และเข�่อนภูมิพล จ. ตาก
นอกจากนี้ยังจัดอบรมใหกับกรมประชาสงเคราะหอีกดวย
Thai-German Land Settlement Promotion Project (1974-1991)
The project promoted plant production, animal husbandry,
sustainable forestry and an agricultural credit supply.
The pilot sites were totally 13 settlements e.g. Lam Dom Noi
(Ubon Ratchathani), Khuan Bhumibol (Tak). It provided training
and promotion of the Department of Public Welfare.

โครงการสนับสนุนผูประกอบการไทยเขารวมงานแสดงสินคา (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒)
มีการสงเสร�มการคาและการสงออกสินคาไทยไปเยอรมนี และเขาสูตลาดสากล ผานการสนับสนุนผูประกอบการไทย
เขารวมงานแสดงสินคาตางๆ ที่ประเทศเยอรมนี เปนเวลาตอเนื่องหลายป เชน งานแสดงสินคาแฟชั่นที่ดุซเซลดอรฟ
งานแสดงสินคาอาหารที่โคโลญจน งานเทศกาลฤดูใบไมรวงที่แฟรงคเฟ�รต งานแสดงจ�วเวลร�่ เคร�่องประดับ นาิกา
อัญมณีที่มิวนิค งานแสดงเฟอรนิเจอรที่โคโลญจน และงานแสดงสินคาอาหาร เกษตร และพ�ชสวนที่เบอรลิน เปนตน
Support of Thai Entrepreneurs Participation in Trade Fairs (1975-1979)
Germany supported trading and export for Thai entrepreneurs and traders through the participation
in various trade fair in Germany such as IGEDO in Düsseldorf, ANUGA in Cologne, International
Frankfurt Autumn-Fair, Frankfurt Spring-Fair, Fair INHORGENTA in Munich and the International
Furniture Fair in Cologne, the International Green Week, Berlin.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) ไดเร��มข�้น แผนฉบับนี้ไดมุงเนนที่การเรงการพัฒนาชนบท
และการเพ��มการผลิตทางการเกษตร
Thailand’s National Economic and Social Development Plan 3
(1972-1976) was launched. It focused on accelerating rural development
and increasing agricultural production.
๕ กันยายน กลุมผูกอการรายชาวปาเลสไตน โจมตีนักกีฬาอิสราเอลระหวาง
การแขงขันกีฬาโอลิมปกที่เมืองมิวนิค โดยไดฆานักกีฬาอิสราเอล ๒ คน
และจับตัวประกัน ๙ คน ซึ่งถูกฆาตายในภายหลัง
On 5 September, the Palestinian terrorist group attacked the
Olympic Games in Munich. The Palestinian Commandos
killed 2 members of the Israel team and took 9 other hostages,
who were later murdered.
ระหวางวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน สหประชาชาติจัดการประชุมเร�่องสิ�งแวดลอมมนุษย
ที่กรุงสตอกโฮลม ประเทศสว�เดน โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อรวมพ�จารณาหามาตรการ
ในการแก ไขปญหาสิ�งแวดลอมตางๆ ที่แตละประเทศสมาชิกกำลังประสบอยูอยางเรงดวน
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเร��มเขามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลกนับตั้งแตปนี้
During 5-16 June, the United Nations Conference on
the Human Environment was held in Stockholm, Sweden, with the aim
to jointly consider measures to urgently solve environmental problems
that each Member State was facing. The concept of sustainable
development began to play a role in the developing world at this time.

Thai-German Agricultural Development Project Pimai (1975-1977)
The project aimed at improving the income situation and living
conditions of local settlers through agricultural extension
services and cooperatives.

๒๕๑๘
1975

๒๕๑๖/1973
๒๘ ธันวาคม สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ ทรงไดรับการสถาปนา
เปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
On 28 December, Prince Maha Vijiralongkorn was made Crown Prince.

โครงการพัฒนาดานการเกษตรไทย-เยอรมัน พ�มาย (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๐)
ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพ�้นที่และเพ��มรายได
ผานการสงเสร�มเกษตรกรรมและจัดตั้งสหกรณ

โครงการปองกันและกำจัดหนูไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓)
แนะนำว�ธีกำจัดหนูนาและหนูบาน รวมถึงปรับปรุงสภาพความเปนอยู
ในชนบท โครงการนี้ทำใหเกิดแนวคิดตอยอดเปนโครงการปองกัน
และกำจัดศัตรูพ�ช ไทย-เยอรมัน โดยเนนการใชว�ธีชีวภาพกำจัดศัตรูพ�ช
Thai-German Rodent Control Project (1976-1980)
The project aimed at combating house and field rats, incl.
improve living conditions of the rural population.
The project led to Thai-German Plant Protection Programme,
which focused on bio-pesticide method.

รูหร�อไม ?
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑ เยอรมนีไดสงโคชฟ�ตบอลชาวเยอรมัน มาฝกสอนกีฬาฟ�ตบอลใหแกเยาวชนไทย หลายปตอมายังไดสงโคชฟ�ตบอล
มาฝกสอนใหกับเยาวชนชาวเขาในพ�้นที่ปลูกฝ�น เพ�่อสงเสร�มการกีฬาและสนับสนุนสุขภาพใหเด็กๆ หางไกลยาเสพติด
ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีมชาติไทยก็ยังจางโคชชาวเยอรมันมาคุมทีมเพ�่อลุนในการเขารอบฟ�ตบอลโลก ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประเทศบราซิล

รูหร�อไม ?
หนูเปนลานตัวที่ทำลายพ�ชผลทางการเกษตร ถูกกำจัดโดยว�ธีทางชีวภาพ
หลังจากนั้น ๒๐ ป ไทย-เยอรมัน ยังไดทำโครงการลักษณะเดียวกัน
ในระดับอาเซียน

Did you know ?
During 1976-1978, Germany dispatched German football coach to train Thai youth in this world’s popular sport. Many years later, German coach was also sent to train the youth in
highland community, where opium poppy was still cultivated, for health promotion and drug abuse prevention purpose. In 2012, Thailand national football team hired
German football coach to guide the team for the hope of 2014 World Cup final round qualify in Brazil.

Did you know ?
Million of rats destroying the harvest of whole regions were
killed during the project. 20 years later, Thailand and Germany
cooperate in bio-pesticide again at Asean level.

โครงการสรางบอน้ำบาดาลไทย-เยอรมัน
(พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๕)
เพ�่อใหมีน้ำดื่มสะอาดสำหรับใชในครัวเร�อน
และเลี้ยงสัตว โครงการจ�งสรางบอน้ำบาดาล
โดยเปนบอน้ำตื้น ๑๕๘ บอ และบอน้ำลึก
อีก ๓๕ บอ ในพ�้นที่นิคมสรางตนเอง ๑๖ แหง
Thai-German Underground Water Supply
Promotion Project (1976-1982)
The project provided clean potable water
for households and livestock farming.
158 shallow wells and 35 tube wells were
dug in 16 settlement communities.

โครงการสุขภาพสัตว ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๕)
จัดตั้งศูนยว�จัยและว�นิจฉัยการสัตวแพทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ. ขอนแกน รวมทั้งจัดหาอุปกรณและพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ
ซึ่งขณะนั้นเร��มทำว�จัยโรคในสัตว เชน โค กระบือ และสัตวปก
ปจจ�บันคือ ศูนยว�จัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Thai-German Animal Health Project (1978-1992)
The project established, equipped and developed the “Northeast Regional
Veterinary Research and Diagnostic Centre (NERVRDC)” in Khon Kaen,
which started to research on economically important diseases that
occur among buffaloes, cattle and poultry. Now, this center is called
"Veterinary Research and Development Center (Upper Northeastern Region)".

ครั้งหนึ่ง ประธานาธิบดีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะมาเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ แตบอกลวงหนาเพ�ยงไมกี่วัน
ทางฝายบร�หารของสถาบันก็อยากจะนำเสนองานของภาคว�ชาตางๆ ผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันก็เร��มกังวลเพราะเวลาไมพอ
ที่จะผลิตหร�อติดตั้งซุมจัดแสดงที่สวยงามไดทัน แตผูอำนวยการสถาบันชาวไทยบอกวา “แนนอน ชาวเยอรมันอยางพวกคุณ
ชอบวางแผนจัดการงานตางๆ อยางสมบูรณแบบ แตเรามีเวลาไมกี่วัน เราตองชวยกันหาว�ธีที่รวดเร็วแลวละ” แลวเขาก็เสร�มวา
“เราทำได!” แลวเราก็ทำไดจร�ง เราติดตั้งและจัดทำซุมนำเสนอไดนาสนใจมาก อยูที่นี่ผมไดเร�ยนรูว�ธีการ “ดนสด” เยอะเลย
ว�ลเฮลม ร�งเกลซีป ผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากโครงการพัฒนาสื่อการเร�ยนการสอนไทย-เยอรมัน
Once, a visit by the German Federal President to the King Mongkut’s Institute of Technology was announced at very short notice, and the University Directorate
decided to present the different departments on the campus. The German experts doubted that there was enough time to develop, produce, and set up
a good presentation, but the Thai director, disagreed: “You Germans, of course, usually plan such an event perfectly. But since we only have a few days
to prepare, we need to come up with something quickly.“ Then he added: ‘And, yes, we can do it!‘ And, in fact, by the time the Federal President arrived,
we had managed to set up a tent with an interesting and entertaining presentation of our work – and I had learnt a lot concerning ‘improvisation’.
Mr. Wilhelm Ringelsiep, German expert, the Thai-German Teaching Aid Center Project

๒๕๑๗
1974

๒๕๑๖
1973

๒๕๑๕/1972
๑๕ พฤษภาคม มหาว�ทยาลัยรามคำแหงซึ่งเปนมหาว�ทยาลัยเปดแหงแรก
ของประเทศไทยถูกกอตั้งข�้น
On 15 May, the first open university, Ramkhamhaeng University
was founded in Thailand.

Thai-German Agricultural Extension Project (1976-1982)
In 1978, the project cooperated with the Department of Insurance, Agricultural Extension Department and the General Insurance
Association to implement the Crop Insurance Project. This pilot project was to insure cotton production in Pakchong district,
Nakorn Ratchasima province. At that time, the premium was 50 Baht per Rai with return coverage at 1,400 Baht per Rai.

โครงการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
(พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๖)
Promotion of the Medical Faculty of Khon Kaen University
(1976-1983)

Credit Advisor to the Department of Public Welfare (1978-1984)
Created an efficient and ordered loan workout, both to the borrowers
(farmers) and lenders. The project developed a locally integrated
accounting system, as well as a regulatory framework for credit
handling and management and provided trainings to the staff of
Department of Public Welfare.

๒๕๑๙
1976
๒๕๑๗/1974

๑๔ ตุลาคม หร�อวันมหาว�ปโยคเปนเหตุการณครั้งสำคัญในประวัติศาสตร ไทย
การชุมนุมนำไปสูการสิ�นสุดของรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร
และไดเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย ซึ่งทำใหเห็นถึงอิทธิพลของนักศึกษาในการเมือง
On 14 October, "Day of Great Sorrow" was a watershed
event in Thailand's history. The uprising resulted in the end of the
ruling military dictatorship of anti-communist Thanom Kittikachorn
and altered the Thai political system. Notably, it highlighted
the growing influence of Thai university students in politics.
๑๘ กันยายน เยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกไดเขารวมเปนสมาชิก
ของสหประชาชาติ
On 18 September, East and West Germany were admitted to the
United Nations.

ว�กฤตการณน้ำมันเร��มตนข�้น เมื่อประเทศในองคการกลุมประเทศผูสงออกน้ำมัน
(โอเปก) ออกประกาศหามสงออกน้ำมัน เพ�่อเปนการตอบโตการตัดสินใจ
ของสหรัฐอเมร�กาที่สนับสนุนกองทัพของอิสราเอล ในชวงสงครามยม คิปปูร
Oil crisis began when the countries in the Organisation of Arab
Petroleum Exporting Countries (OPEC) announced an oil embargo
in response to the U.S. decision to re-supply the Israeli military
during the recent Yom Kippur War.
๓ เมษายน โทรศัพทมือถือเคร�่องแรกถูกผลิตข�้น โดยมารติน คูเปอร ผูจัดการทั่วไป
ของบร�ษัทโมโตโรลา
On 3 April, the first cell phone was produced by Martin Cooper,
General Manager of Motorola.

๒๕๑๘/1975
๙ ตุลาคม รัฐมนตร�วาการกระทรวงมหาดไทยไดใหสิทธิการ
เปนพลเมืองไทยกับกลุมชาติพันธุ
On 9 October, the Interior Minister granted citizenship
to hill tribe people in Thailand.

เยอรมนีชนะฟ�ฟาเว�ลดคัพ ซึ่งจัดข�้นในเยอรมนีตะวันตก
Germany won the FIFA World Cup, held in West Germany.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำร�วาดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง
เปนครั้งแรก ในพ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตรแกนิสิตมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม เพ�่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีว�ต และปฏิบัติตนใหแก
ประชาชนทุกระดับทุกสาขาว�ชาชีพ
On 18 July, His Majesty King Bhumibol Adulyadej introduced
the Sufficiency Economy Philosophy at the Graduation Ceremony
at Kasetsart University. It has always been the guiding principles
for life for all citizens.
สำนักงานพลังงานระหวางประเทศถูกกอตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจ�กายน
เพ�่อชวยเหลือประเทศตางๆในการประสานงาน เมื่อเกิดปญหาในการจัดหาน้ำมัน
The International Energy Agency was founded on 18 November to
help countries co-ordinate a collective response to major disruptions
in the supply of oil.

องคการการทองเที่ยวโลก (WTO) กอตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจ�กายน
On 1 November, the World Tourism Organisation (WTO)
was established.

๒๕๒๑
1978

๒๕๒๐
1977

๒๕๑๙/1976

๒๕๒๐/1977

๒๕๒๑/1978

๖ ตุลาคม นักศึกษารวมตัวกันประทวงการกลับมาประเทศไทยของ
จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตผูนำเผด็จการทหาร ซึ่งขณะนั้นบวชเปนพระ
นักศึกษาถูกปราบปรามอยางรุนแรง ทำใหมีผูเสียชีว�ตและสูญหายเปนจำนวนมาก
On 6 October, the demonstration of Thai students against the return
of Field Marshall Thanom Kittikachorn, a military dictator in monkhood,
faced violent crack-down, resulting in a great number of deaths
and disappearances.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) เร��มตนข�้น
แผนนี้ไดมุงเนนไปที่การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ทามกลางความไมแนนอน
ทางการเมืองที่รุนแรง และการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต
Thailand’s National Economic and Social Development
Plan 4 (1977-1981) was launched. It focused on national security
amidst intense political instability and expansion of communism.

๒๙ มกราคม สวนสนุกแดนเนรมิต เปดใหบร�การเปนวันแรก ปราสาทที่ตั้งอยู
บร�เวณทางเขาของสวนสนุกไดรับการออกแบบในสไตลเดียวกับปราสาท
Neuschwanstein ในประเทศเยอรมนี
On 29 January, ‘Magic Land’ amusement park was opened in Bangkok
for the first time. An attractive feature was the castle at
the entrance constructed in the architectural style
of Neuschwanstein castle in Germany.

คอมพ�วเตอรสวนบุคคลรุนแรกของโลก Commodore PET ซึ่งรวมคียบอรด
จอ และพ�้นที่เก็บเทป ไดถูกวางจำหนาย
The world's first all-in-one home computer (keyboard/screen/
tape storage), the Commodore PET came out.

สงครามเว�ยดนามยุติลง ในวันที่ ๓๐ เมษายน หลังจากที่ทหารเว�ยดนามเหนือ
เขายึดเมืองไซงอนไดสำเร็จ เปนผลใหเกิดการรวมชาติของเว�ยดนามเหนือ
และเว�ยดนามใตอีกครั้ง
The Vietnam War ended on 30 April. The capture of Saigon
by the Vietnam People’s army marks the end of Vietnam War.
North and South Vietnam were unified.

เหมา เจอตง ถึงแกอสัญกรรม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ซึ่งถือเปนจ�ดจบของ
การปฏิวัติทางวัฒนธรรมในประเทศจ�น
Mao Tse-tung’s death on 9 September marked the end of Cultural
Revolution in China.

ภาพยนตรเร�่อง "Saturday Night Fever" เปนจ�ดร�เร��มของแนวเพลงเตน
ดิสโกทั่วโลก
The film "Saturday Night Fever" was released which starts
a worldwide disco mania.

BfE และ GAWI รวมตัวกัน เปนสำนักงานความรวมมือทางว�ชาการของเยอรมัน
หร�อที่รูจักกันในนาม GTZ
The merger of Bundesstelle für Entwicklungshilfe (BfE) and
Garantie-und Abwicklungsgesellschaft (GAWI) led to the establishment
of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(German Technical Cooperation or known as GTZ).

เขมรแดงข�้นมากุมอำนาจในประเทศกัมพ�ชา โดยประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พอล พต ไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตร� และใชว�ธีรุนแรง
ในการปกครอง
Khmer Rouge leader Pol Pot became prime minister
(and virtual dictator) of Cambodia after Prince Sihanouk steps down.

ประเทศไทยเร��มใชธนบัตร ๕๐๐ บาท
Thailand started to use 500 Baht banknote.

สถาบันแหงชาติเพ�่อการว�จัยดิน ของประเทศเยอรมนี ถูกเปลี่ยนชื่อเปน
สถาบันแหงชาติเพ�่อธรณีศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการทำงานมุงเนน
ในดานธรณีศาสตรและเหมืองแร รวมทั้งการอนุรักษทางธรณีว�ทยา สิ�งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ
The Bundesanstalt für Bodenforschung (Federal Institute for Soil
Research) was renamed to Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe or BGR (Federal Institute for Geosciences and Natural
Resources), focusing on geosciences and mining, including geological
environmental and resource conservation.

บิล เกตส กอตั้งบร�ษัทไมโครซอฟท ซึ่งเปนบร�ษัทผลิตและพัฒนาซอฟตแวร
คอมพ�วเตอรชั้นนำของโลก
Bill Gates founded Microsoft company. Microsoft is the world's leading
computer software producer and developer.

Star Wars เปนภาพยนตรที่ทำรายไดสูงที่สุดเทาที่ผานมา
Star Wars opens in cinemas and becomes the highest grossing film
of all time.

๒๕๒๒
1979

๒๕๒๒/1979
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบร�ษัทในเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ
และบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งสองกอตั้งข�้นในป พ.ศ. ๒๕๒๑
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF),
a company of the Charoen Pokphand Group, as well as PTT Public
Company Limited, were established in 1978.

รถยนตโฟลกสวาเกน บีเทิล คันสุดทายผลิตจากโรงงาน
ในเมืองเอ็มเด็นประเทศเยอรมนี อยางไรก็ตามยังคงมีการผลิตรถยนต
รุนบีเทิลตอในทว�ปลาตินอเมร�กาจนป พ.ศ. ๒๕๔๖
The last Volkswagen Beetle made in Germany leaves VW's plant in
Emden. Beetle production in Latin America would continue until 2003.

โซนี่เปดตัว Walkman รุนแรก
Sony introduced first Walkman prototype.

สารคดี "Soul of a Nation: the Royal Family of Thailand" จัดทำโดย BBC
The documentary "Soul of a Nation: the Royal Family of Thailand"
was produced by the British Broadcasting Corporation (BBC).

ประเทศจ�นประกาศใชนโยบายลูกคนเดียวเพ�่อควบคุมอัตราการเพ��ม
ของประชากร
China institutes the one child per family rule to help control
its exploding population.

ว�กฤตน้ำมันครั้งที่สองเปนแรงผลักดันใหเกิดการว�จัยดานการอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศตะวันตก
The second oil crisis caused intensive research for
energy conservation and renewable energy in the West.

เด็กหลอดแกวคนแรกของโลกกำเนิดข�้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ที่ประเทศอังกฤษ
เปนทารกเพศหญิง ชื่อ “หลุยส บราวน”
First Test Tube Baby is born on 25 July in England
a girl Louise Brown, from in vitro fertilisation.
อุบัติเหตุนิวเคลียรบนเกาะทร�ไมลเกิดข�้นวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒
ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมร�กา อุบัติเหตุครั้งนี้รายแรงที่สุดในประวัติศาสตร
โรงไฟฟานิวเคลียร ประชาชนในเมืองมิดเดิลทาวนกวา ๑๔๔,๐๐๐ คน
ตองอพยพออกจากเมือง
The Three Mile Island accident was a partial nuclear meltdown
that occurred on March 28, 1979 in Pennsylvania, United States.
It was the most significant accident in U.S. commercial nuclear
power were plant history. 144,000 residents of nearby Middletown
were evacuated.

