๒๕๒๓-๒๕๓๒
1980-1989

โครงการพัฒนาสื่อการเร�ยนการสอน ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑)
สนับสนุนการเร�ยนอาชีวศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
โดยชวยพัฒนาและผลิตอุปกรณการสอน และเปนที่มาของสำนักพัฒนา
โครงการวางแผนครอบครัว
เทคนิคศึกษา ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ป พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผานบร�การการแพทยขั้นพ�้นฐาน
ไดรับมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก TÜV CERT. ประเทศเยอรมนี
(พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๘)
Thai-German Teaching Aid Center (1980-1988)
สนับสนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในการ
The project supported the King Mongkut’s Institute of Technology (KMIT) to develop and
วางแผนครอบครัวใหชาวบาน ๑๐ ตำบล ในเขตภาคเหนือ
produce teaching materials. The project was later developed to "Institute for Technical
และตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
Education Development" (ITED). Since March 1, 2006 ITED has been certified with
ใหคำปร�กษาดานการวางแผนครอบครัว และรักษาโรค
ISO 9001: 2000 by TÜV CERT. of Germany.
Family Planning by the Provision
of Basic Medical Service (1980-1985)
The project supported the Population and Community
โครงการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๕)
Development Association (PDA) to promote family
ไทยและเยอรมนีรวมกันสนับสนุนอาชีวศึกษานอกโรงเร�ยน และสรางอาชีพใหกับ
planning in the rural regions. In 10 pilot districts in
เยาวชนและผูวางงาน โดยจัดตั้งสถาบันฯ สนับสนุนอุปกรณการเร�ยนการสอน
the North and Northeast of Thailand, two mobile
และหลักสูตรการอบรม ปจจ�บันสถาบันฯ ตั้งศูนยพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
clinical units were established, to provide advices
สงขลา ภายใตกรอบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ฝาย (สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ)
on family planning and offer treatment of diseases.
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เพ�่อเปนการเผยแพรประสบการณสูภูมิภาค
Southern Institute for Skill Development Songkhla (1980-1992)
Thailand and Germany supported non-formal vocational education training for the youth and
unemployed by establishing the Southern Institute for Skill Development Songkhla, together
with equipment and curricula support. Today, the International Centre for Skill Development
in Songkhla has also been set up within the framework of the Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle to disseminate lessons learned throughout the region.
โครงการปองกันกำจัดศัตรูพ�ชไทย-เยอรมัน
(พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑)
สงเสร�มใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีในการ “จากการไดมสี ว นรวมทำโครงการ ผมมองวาในกลุม ของเกษตรกรเกิดการเร�ยนรูอ ยางแทจร�งในเร�อ่ งว�ธปี อ งกัน และกำจัดศัตรูพช�
อยางถูกว�ธี และการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย เราจะใหความรูแ กเกษตรกร เราก็ตอ งลงไปทำในแปลงจร�งๆ เลยถือวา
กำจัดศัตรูพ�ช โดยหันมาใชว�ธีชีวภาพเสร�ม
เกษตรกรไดรบั การปฏิบตั ิ และการถายทอดความรูอ ยางเปนระบบ”
เชน การใชสัตวประเภทอื่นมาชวยกำจัด
Thai-German Plant Protection
Programme (1980-1988)
It focused on reducing pesticide use
among farmers by substituting it with
biological methods, e.g. using
animals to kill pests.

คุณทิวา แซมเพชร อดีตนักว�ชาการเกษตร กรมงานอารักขาพ�ช
“From my experience in this project, the farmers have learnt intensively about plant protection, pesticide and
how to safely apply chemical substance. To make the farmers understand this, they need to learn and practice
it in the field. The farmers finally gain the skills and know-how in a very systematic way.”
Mr. Tiwa Sampetch, Former agriculture expert at Plant Protection Section

๒๕๒๓
1980

โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๑)
ตามแนวพระราชดำร�ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โครงการมีวัตถุประสงคเพ�่อลดพ�้นที่ปลูกฝ�น
และพัฒนาคุณภาพชีว�ตความเปนอยูของชาวเขาในภาคเหนือของไทย อาศัยการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการ
ผานกวา ๒๐ หนวยงานจากหลายภาคสวน โดยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เปนหนวยงานหลักในการดำเนินงาน
Thai-German Highland Development Programme (TG-HDP) (1981-1998)
Following the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the project aimed
to reduce opium poppy cultivation and improve living condition of the hill tribe population
in northern Thailand, through integrated rural development approach.
There were more than 20 implementing agencies, with the Office of the
Narcotics Control Boards as the main project partner.
“ตอนนัน้ หลังโครงการจบไปแลว เราพานักขาวไปเยีย่ มชมหมูบ า นซึง่ หอมลอมไปดวยสวนกาแฟ
และพ�ชพันธุต า งๆ นักขาวถามชาวบานวา 'โครงการพัฒนาทีส่ งู นีใ่ หอะไรกับคุณบาง' ผมคาดวาชาวบาน
จะตอบวา 'ดูตน กาแฟ ดูววั ควายทีเ่ ราไดมานีส่ 'ิ แตชาวบานกลับตอบวา 'การศึกษาและสาธารณสุข' ”
มร. ฮาเกน เดร�กเซน อดีตหัวหนาทีมโครงการพัฒนาทีส่ งู ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๑)
“We went with a journalist, it was a kind of post project mission. We visited the village, which
was surrounded by a fantastic plantation from coffee and tree crops. And the journalist asked
a villager, 'Tell me what the TG-HDP has brought to you?' And I expected
that the villager would say 'Look at that coffee trees, look at the cattle
I’ve now.' But the villager answered 'education and health.”
Mr. Hagen Dirksen, the former Team Leader of Thai-German Highland
Development Programme, TG-HDP (1989-1998)

โครงการพัฒนาคณะว�ศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๖)
สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาดานว�ศวกรรมไฟฟากำลัง และว�ศวกรรม
การผลิต ซึ่งเปนแหงแรกๆในไทย

โครงการการประเมินการใชหินน้ำมันในแมสอด (พ.ศ. ๒๕๒๔–๒๕๒๕)
สำรวจหินน้ำมันเพ�่อใชเปนพลังงานทางเลือก พบวาหินน้ำมัน และ
สภาพแวดลอม ที่แมสอด จ.ตาก ไมเหมาะจะเปนเหมืองถานหิน

Did you know ?
During late 1980s, in Wawee village, Chiang Rai province, “TG” motorcycle was a popular brand among
villagers, just the way Yamaha and Honda were. This was because the project officers of Thai-German
Highland Development Programme or TG-HDP rode a “TG” motorbike when they regularly visited and
worked with the villagers. The villagers would like to buy one “TG” bike, but could not find them available.
This was because the bikes were actually “Honda” but with “TG-HDP” project logo cover.

“ที่นี่เปนมหาว�ทยาลัยแหงแรกที่เปดสอนภาคว�ชาว�ศวกรรมการผลิตในไทย
ผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันมาสำรวจแลวคิดวาควรจะเนนไปที่ภาคการผลิต
เพราะภาคอุตสาหกรรมไทยในปจจ�บันเนนการผลิตชิ�นสวนรถยนต
และเคร�่องจักรจำนวนมาก ภาคว�ชานี้สามารถสนองตอบความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรมไดโดยตรง”

โครงการพัฒนาอาหารสัตว ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๔)
ชวยกอตั้งหองปฏิบัติการอาหารสัตว ว�จัยและฝกอบรมใหกับนักศึกษา
ปร�ญญาตร�และโทของภาคว�ชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร
มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
Thai-German Animal Nutrition Project (1981-1991)
The project established a laboratory for the analysis of
feedstuff and should serve as training and research facility
for M.Sc. students and graduates in the Department Animal
Husbandry at the Chiang Mai University.

๒๕๒๔/1981
พรรคกร�นถูกกอตั้งข�้นในประเทศเยอรมนี
สืบเนื่องมาจากขบวนการเคลื่อนไหวดานสิ�งแวดลอมในชวงทศวรรษที่ ๗๐
The German Green Party
was founded as a result of the environmental movement in the 70’s.

อิรักเร��มรุกรานอิหราน ซึ่งเปนจ�ดเร��มตนของสงครามอิรัก – อิหราน
หร�อสงครามอาวเปอรเซีย
Iraq started to invade Iran which ignited the Iraq-Iran war
or known as the first Persian Gulf War.

๑ มิถุนายน สถานีโทรทัศนซีเอ็นเอ็น ออกอากาศเปนรายการขาว 24 ชม.รายแรก
On 1 June, CNN (Cable News Network) made its debut become the
first 24hrs News Station.
ประเทศญี่ปุนข�้นมาเปนผูผลิตรถยนตที่ใหญที่สุดในโลก
Japan became the world’s largest auto producing country.

การเปดตัวของเกมอาเขต (เกมตู) PAC-MAN
Release of Pac-Man arcade game.

๑๑ กันยายน ระบบทอสงกาซธรรมชาติ เร��มสงกาซจาก
ต.มาบตาพ�ด จ.ระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง ซึ่งถือเปน
การผลิตกาซธรรมชาติเชิงพาณิชยครั้งแรกในประเทศไทย
On 11 September, the natural gas pipeline system started to operate
to transport natural gas from Map Ta Phut in Rayong province
to Bang Pra Kong power plant. It was the first commercial
production of natural gas in Thailand.

๒๙ ตุลาคม ทางพ�เศษเฉลิมมหานคร (สายดินแดง-ทาเร�อ)
ทางพ�เศษสายแรกของประเทศไทย เปดใหบร�การแกประชาชนเปนครั้งแรก
On 29 October, Thailand opened its first modern expressway
(Dindaeng - Tarue).

มีการคนพบโรคเอดสครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๒๔
โดยศูนยปองกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมร�กา
สวนเชื้อ HIV ที่เปนสาเหตุของโรค ถูกคนพบในป พ.ศ. ๒๕๒๖
AIDS was first recognised by the U.S. Centers for Disease Control
and Prevention in 1981 and its cause, HIV was identified around 1983.

บร�ษัท 3M เปดตัวโพสตอิต
Post It Notes were launched by 3M Corp.

Bangkok Port: Dolphin Facilities at KM. 14
and 28 on the Chaophraya River
(1982-1987)

โครงการใหคำปร�กษาแกการประปาสวนภูมิภาค
(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๔)
ปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบบัญชี และ
การตรวจสอบภายในของการประปาสวนภูมิภาค
GTZ-PWA Cooperation Project (1982-1991)
Provincial Waterworks Authority (PWA)
was supported to improve re-organisation
and accounting system and internal audit.

๒๕๒๕
1982
๒๕๒๕/1982

๒๕๒๖/1983
๑๗ สิงหาคม แผนซีดีไดออกวางจำหนายในประเทศเยอรมนีเปนครั้งแรก
On 17 August, the first compact discs (CDs)
were released to the public in Germany.

๑๓ เมษายน การประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุถูกจัดข�้น ณ กรุงเว�ยนนา
ประเทศออสเตร�ย ในที่ประชุมไดกำหนดใหผูที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปข�้นไป เปนผูสูงอายุ
ซึ่งใชเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกจนถึงปจจ�บัน
On 13 April, the World Assembly on Aging was held
in Vienna, Austria. It identified an elderly person as someone who is
age 60 or older. Today, this standard is still used worldwide.

๑๙ กันยายน สกอตต ฟาหลแมน
เสนอใหใชอีโมติคอน ":-)" และ ":- (" เปนคนแรก
19 September was the day of Smiley Emoticons.
Scott Fahlman posted the first documented emoticons
:-) and :-(

ไมเคิล แจ็กสัน ออกอัลบั้ม Thriller ขายได 25 ลานแผน
เปนอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร
Michael Jackson released Thriller. Over 25 million copies
made it the biggest-selling album in history.

ซ็อพ (ZOPP) เปนคำยอจากภาษาเยอรมันดังนี้
• Ziel = goal = วัตถุประสงค
• Orientierte = oriented = เนน…เปนหลัก
• Projekt = project = โครงการ • Planung = planning = การวางแผน
ZOPP เปนระบบ ขั้นตอน และเคร�่องมือ สำหรับการวางแผนโครงการโดยเนนวัตถุประสงค และผลสัมฤทธิ์
เปนหลัก เปนเทคนิค ซึ่งใชในการวางแผนโครงการของเยอรมันในยุคนั้น จ�ดเดนอยูที่การใชระบบการด โดยใหคนเข�ยน
ความคิดเห็นลงไปในกระดาษทำใหมีสวนรวมไดเต็มที่ และสามารถจัดหมวดหมูความคิดบนบอรดไดอยางเห็นภาพชัดเจน
มีกระบวนการที่เปนขั้นเปนตอน

โครงการสรางหลักผูกเร�อที่ทาเร�อกรุงเทพ
กิโลเมตรที่ ๑๔ และ ๒๘ ของแมน้ำเจาพระยา
(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐)

Assoc.Prof. Somnuk Watanasriyakul, Department of Production
Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

๒๕๒๔
1981

๒๕๒๓/1980

Thai-German Project Management Consultancy (1986-1993)
The project offered trainings on project planning and management (ZOPP) to
the officers of the Department of Technical and Economic Cooperation (DTEC).

Promotion of the Engineering Faculty at the King Mongkut's
Institute of Technology Project (1981-1993)
The project supported power electronic engineering and production
engineering curricula, which is the pioneer in Thailand.

Evaluation for Development and Utilisation of Oil Shale
Project, Mae Sot (1981-1982)
The project explored the utilisation of oil shale as alternative
sources of energy. The findings showed that the oil shale and รองศาสตราจารย สมนึก วัฒนศร�ยกุล ภาคว�ชาว�ศวกรรมการผลิต มจพ.
the mining condition in Mae Sot, Tak Province, were not
“We are the first university that offers the production engineering
favorable.
programme in Thailand. German expert assessed that production
engineering could well serve the demand of Thai industry,
since automobile parts and machinery production was the main focus.
The programme directly serves the demand in such sector."

รูหร�อไม ?
พ.ศ. ๒๕๓๐ ในหมูบานวาว� จ.เชียงราย รถมอเตอร ไซค ยี่หอ 'ทีจ�' เปนอีกยี่หอที่ชาวบานรูจักกันเปนอยางดี
พอๆ กับ ยามาฮา และฮอนดา เพราะวาเจาหนาที่ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน หร�อ TG-HDP จะขับรถ
มอเตอร ไซคที่ติดสติกเกอรโลโกโครงการเขาไปเยี่ยมและทำงานกับชาวบานในพ�้นที่อยูเปนประจำ จนชาวบานอยาก
จะใชรถยี่หอ 'ทีจ�' บางแตก็หาไมได เพราะวาจร�งๆ แลวเปนรถยี่หอฮอนดา แตติดสติ�กเกอร “TG-HDP” ทับไว

ที่ปร�กษาดานการจัดการโครงการไทย - เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๖)
สนับสนุนกรมว�เทศสหการในการวางแผน และจัดการโครงการเพ�่อการพัฒนา
ซึ่งเนนวัตถุประสงคและผลลัพธเปนหลัก ที่รูจักกันวา “ซ็อพ” (ZOPP)

๒๕๒๖
1983

Did you know?
ZOPP is an abbreviation from German:
• Ziel = goal • Orientierte = oriented • Projekt = project • Planung = planning
ZOPP is the system, process and tools for goal-oriented project planning. It was the management approach
used by Germany for development projects at that time. One uniqueness is the ‘card technique’ where
participants writing ideas in cards, a way to enable participation. The cards will be put on pin board
and later organised and managed through a systematic structure for results.
โครงการบัตรสุขภาพไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๖)
สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินนโยบายระบบประกันสุขภาพ
โดยสมัครใจในพ�้นที่นำรองที่ จ.เชียงใหม ลำปาง มหาสารคาม ระยอง
และสุราษฎรธานี ผลการดำเนินงานเปนขอมูล และประสบการณพ�้นฐาน
สวนหนึ่งในการปฏิรูประบบบร�การสาธารณสุขครั้งใหญ เพ�่อสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา หร�อ “๓๐ บาท รักษาทุกโรค” พ.ศ. ๒๕๔๔

“โครงการสอนใหคนทำงานในจังหวัดรูจักการวางแผน ซึ่งเยอรมันเคาก็จะเชี่ยวชาญเร�่องวางแผน framework พวกนี้คะ
แตในขณะเดียวกันก็มาพัฒนาเร�่องระบบบร�การสถานีอนามัยทำยังไงใหบร�การใหดีข�้น และก็มาทำเร�่องของการประเมินผล จร�งๆ
ตัวเองไดเร�ยนรูเร�่องกระบวนการวางแผนและก็ยังใชมาถึงจนปจจ�บัน จร�งๆ แลวกระบวนการวางแผนตอนนั้นที่เราทำเร�่อง ZOPP
หมอก็ยังเอามามาใชตอและก็มาขยายกับพ�้นที่ คือไปทำใหประกันสังคมทั่วประเทศ ตรงนี้ก็เปนเร�่องดี”

Thai-German Health Card Project (1984-1993)
The project supported Ministry of Public Health in implementing
the national voluntary health insurance scheme. The pilot
provinces were Chiang Mai, Lampang, Maha Sara Khaam,
Rayong and Surat Thani. The project results provided part of
basic data and lessons learned for the ambitious universal
coverage reform or 30-Baht scheme in 2001.

“The project taught officers at provincial level to plan, and I think Germany is famous for their planning method
and framework structure. At the same time, the project also developed health centre system management:
how can health centre provide better service? They also support us in monitoring. I have actually learnt a lot
about planning process and today I still use what I learn from that time. I still apply the ZOPP (goal-oriented
project planning) approach to my work and extend it to other areas when I work for Social Security Scheme
nationwide. This is a good thing.”

๒๕๒๗
1984

๒๕๒๘
1985

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม อุณหภูมิ ณ บร�เวณสถานี Soviet Vostok ในทว�ป
แอนตารกติกาลดลงถึง -๘๙.๒ องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำสุดเทาที่เคยมีบันทึกมา
On 21 July, the Soviet Vostok Station in Antarctica recorded
the lowest natural temperature on Earth at -89.2 °C.

• ระบบ Advanced Research Agency Network หร�อเคร�อขายอารพาเน็ต
เปลี่ยนเปนระบบอินเทอรเน็ตโพรโทรคอล กอใหเกิดอินเตอรเน็ต
• โปรแกรมไมโครซอฟทเว�รดถูกวางจำหนายเปนครั้งแรก
• มีนาิกาขอมือ Swatch เคร�่องแรก
• The Advanced Research Projects Agency Network or ARPANET
officially changes to use the Internet Protocol, creating the Internet.
• Microsoft Word was first released.
• First Swatch watch

สหประชาชาติไดจัดตั้งสมัชชาโลกวาดวยสิ�งแวดลอมและการพัฒนา
หร�อเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา “Brundtland Commission”
และไดเร�ยกรองใหชาวโลกเปลี่ยนแปลงว�ถีการดำรงชีว�ตเพ�่อรักษาสิ�งแวดลอม
และสอดคลองกับขอจำกัดของธรรมชาติ รวมทั้งไดเสนอวา
ทุกคนสามารถที่จะทำใหเกิด "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ข�้นมาได
World Commission on Environment and Development known as
Brundtland Commission was established. It aimed to call on the world
to change their lifestyles for the safety of the environment and comply
with the limits of nature. It also brought forward the idea that everyone
can contribute towards "Sustainable Development".

Advisory Assistance to the Management of the
State Railway of Thailand Project (1987-1992)
Germany supported the construction of railways in Thailand in 1891.
Later on during 1987-1992, Germany supported State Railway of
Thailand in marketing, seat ticketing and reservation system,
cost accounting, etc. to increase the work efficiency in the long term.

โครงการใหคำปร�กษาแกสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรนซีบอรด (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒)
โครงการใหคำแนะนำทางดานการวางแผนโครงสราง
พ�้นฐานและอุตสาหกรรม และการพัฒนาทาเร�อ

โครงการใหคำปร�กษาดานการวางแผนเมืองขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๗)
ฝกอบรมและใหคำปร�กษาแกกรมการผังเมือง ในการกระจาย
ภาระหนาที่ในการวางแผนเมืองไปยังระดับเมืองและภูมิภาค

Advisory Assistance to the Office of Eastern
Seaboard Project (1987-1989)
The project provided advices on infrastructure and
industrial planning together with port development.

Planning Advice for Small and Medium Size Towns
(1987-1994)
The project aimed at implementing decentralisation
of physical urban and regional planning. It provided
support and consultancy to the Department of Town
and Country Planning (DTCP).

พญ. เพชรศร� ศิร�นิรันดร อดีตผูเชี่ยวชาญของโครงการจากกระทรวงสาธารณสุข

๒๕๒๙
1986

๒ พฤศจ�กายน ไทยประกาศลดคาเง�นบาท
On 2 November, Thailand announced the devaluation of the Thai Baht.

๗ มกราคม รัฐสุลตานบรูไนดารุสซาลามเขารวมเปนสมาชิกลำดับที่ ๖
ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)
Brunei joined ASEAN, becoming the 6th member on 7 January.

๓๑ ตุลาคม อินทิรา คานธี นายกรัฐมนตร�คนที่ 3 แหงอินเดีย
ถูกลอบสังหารโดยทหารรักษาความปลอดภัยของตนเอง
Indira Gandhi, the 3rd Prime Minister of India,
was assassinated on 31 October by two of her own bodyguards.

๒๔ มกราคม เคร�่องคอมพ�วเตอรแมคอินทอช
ของบร�ษัทแอปเปล ออกวางจำหนายเปนครั้งแรก
The Macintosh, a series of personal computers (PCs)
was marketed by Apple Incorporation on 24 January.

เกิดปญหาความอดอยากในเอธิโอเปยเนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการเมือง
เชื่อกันวาประชาชนกวา 10 ลานคนตองตกอยูในภาวะขาดอาหารอยางรุนแรง
Famine in Ethiopia after political conflict, believing as many
as 10 million people are facing starvation.

เพลง “We are the world” ติดอันดับเพลงฮิตครั้งแรก
เพลงนี้เกิดจากการรวมตัวของศิลปน ที่รวมกันรองเพลงเพ�่อหาทุน
ในการชวยเหลือผูประสบภัยแลง ขาดแคลนอาหารในทว�ปแอฟร�กา
"We Are the World" was a charity single which aided
survivors in impoverished countries in Africa.

ร็อค ฮัดสันเสียชีว�ตจากโรคเอดสตอนอายุ ๕๙ ป
เขาเปนดาราคนแรกที่ตกเปนเหยื่อโรคเอดส
Rock Hudson dies of AIDS at age 59.
He was the first major star to fall victim to the disease.

ระหวางปพ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๖ คายผูลี้ภัยไซตสอง ซึ่งตั้งอยูบร�เวณชายแดน
ไทย-กัมพ�ชา มีผูอพยพ ๑๙๘,๐๐๐ คน เปนคายผูลี้ภัยที่ใหญที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
From 1985 until 1993 the Site Two Refugee Camp at
the Thai-Cambodian border (also known as Site II)
had a population of 198,000. It was the largest refugee camp
in Southeast Asia.

โครงการควบคุมปองกันโรคพยาธิใบไม ในตับ ไทย-เยอรมัน
(พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๘)
สงเสร�มสุขภาพประชาชน ๗ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผานกิจกรรมในชุมชน โดยขยายศูนยปองกันรักษาโรคไปยัง
เขตภูมิภาค และจัดทำยุทธศาสตรควบคุมโรคและการประเมินผล

โครงการอาชีวศึกษาระบบทว�ภาคี
(พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๕)
สงเสร�มระบบอาชีวศึกษาแบบทว�ภาคี
ในระดับประเทศเพ�่อเพ��มทักษะใหกับ
แรงงานไทย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

Thai-German Liver Fluke
Control Project (1988-1995)
The project aimed to improve
health status of people in
7 North Eastern provinces
following community-based
approach. It expanded
temporary treatment centres
to the region and developed
management strategies and
evaluation protocol.

Introduction of Dual Vocational
Training (DVT) Project (1988-2002)
The objective was to introduce a
system of dual vocational training
(DVT) on the national level in order
to increase skilled labour both in
theoretical and practical study.

“แตกอน เราตองซื้อกาซ LPG แตตอนนี้เราผลิตกาซชีวภาพไดเอง
จ�งไมตองซื้ออีก ผมไมไดซื้อกาซ LPG มากวา ๒๐ ปแลว”
คุณเสร� จอมบัว ประธานสหกรณผูเลี้ยงโคนมแมโจ จำกัด
“In the past, we had to buy LPG but after we can produce
biogas, we do not need to buy it anymore. I have not bought
LPG for 20 years now."
Mr. Seri Jombua, President of Maejo Dairy Cooperative Limited

ความชุกของโรคพยาธิใบไมในตับลดลง

Integrated Community Based Rural Development Chakkarat Project (1988-2000)
Several activities to increase income of Chakkarat villagers were introduced e.g. fruit production (sugar cane,
cassava), production of candle and soap.The most successful one was brick production (interlocking cement
block technology). At the end of the project income per capita increased by more than 50%.

“โครงการเปนโครงการนำรองขนาดเล็ก แตตอนนี้เกิดแหลงผลิต
กาซชีวภาพไปทั่วประเทศ ผมยังจำไดดีถึงบทบาทของความรวมมือ
ทางว�ชาการกับเยอรมันในภาคพลังงานนี้”
ดร. ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน อดีตรัฐมนตร�กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑
"This was a small pilot project, nowadays there are biogas
plants everywhere. I have not forgotten German Technical
Cooperation’s role in this sector.”
Dr. Piyasvasti Amranand, Minister of Energy during 2006-2008

รูหร�อไม ?
อาชีพหนึ่งที่เกิดข�้นในโครงการคือการขายไกยาง สมาชิกนิคมพ�่งตนเองคนหนึ่ง ไดทุมเทแรงกายแรงใจ
หาสูตรทำไกยาง และเอามาขายที่สหกรณจักราช เนื่องจากสัญลักษณของสหกรณเปนรูปเชือก ไกยาง
เลยไดชื่อวา “ไกยางเกลียวเชือก” ไกยางนี้ขายดิบขายดีในงานเทศกาลของจังหวัด
Did you know ?
One of the job created during the project is selling grilled chicken. One leader of a self-help group
initiated a special recipe of this grilled chicken and served it at the cooperatives. Since the symbol
of the cooperative is “twisted rope,” the chicken was therefore called “Kai Yang Kleaw Cheuk”
(Twisted Rope Grilled Chicken). It was always sold out at the provincial festivals.

ประชาคมยุโรปเร��มใชธงสัญลักษณ
ที่มีพ�้นสีน้ำเง�น และดาวสีเหลือง ๑๒ ดวง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
The 12 yellow stars on a blue field were officially adopted as the flag of
Europe and used as the symbol of the European Community on 26 May.
โรงงานไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเชอรโนบิลที่ประเทศยูเครน ระเบิดในวันที่
๒๖ เมษายน แรงระเบิดทำใหเกิดการปนเปอนของสารกัมมันตภาพรังสีในอากาศ
ซึ่งกระจายไปทั่วสหภาพโซเว�ยตฝงตะวันตกและยุโรป
The Chernobyl nuclear power plant in the Ukraine exploded
on 26 April. An explosion and fire released large quantities of
radioactive substances into the atmosphere, which spread over
the areas of Western Soviet Union and Europe.

เกิดเหตุการณ ไฟไหมที่คลังเคมีเกษตรของบร�ษัท Sandoz ประเทศสว�ตเซอรแลนด
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจ�กายน ทำใหเกิดการรั่วไหลของสารเคมี สงผลใหเกิด
การปลอยสารเคมีที่เปนพ�ษในอากาศและในแมน้ำไรน จนแมน้ำเปลี่ยนเปนสีแดง
The Sandoz chemical spill was a major environmental disaster
caused by a fire at Sandoz agrochemical storehouse in Switzerland
on 1 November. It released toxic agrochemicals into the air
and resulted in tons of pollutants entering the Rhine river,
consequently turning it into a red color.
องคการสหประชาชาติ ไดประกาศใหวันที่ ๒๑ กันยายน
เปน "วันสันติภาพสากล" เพ�่อขอใหทุกประเทศหยุดยิง
หยุดใชความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงคราม
The International Day of Peace was observed around the world each
year on 21 September by United Nations. The General Assembly has
declared this as a day devoted to “commemorating and strengthening
the ideals of peace both within and among all nations and peoples.”

Promotion of the Training Print Shop at Sukhothai Thammathirat Open University (1989-1995)
In cooperation with Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), the project established the National
Printing Technology Training Center (NPTTC) by providing printing machines and training programmes,
and developing printing curricula for trainings. Nowadays, this center still offers printing courses
both in short and long term programmes.

โครงการใหคำปร�กษาดานนโยบาย
และแผนแกกระทรวงคมนาคม
(พ.ศ. ๒๕๓๒–๒๕๓๗)
สงเสร�มศักยภาพของสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
โดยจัดฝกอบรมและใหคำปร�กษาดานตางๆ
Transport Policy and Planning Project
(1989-1994)
The project aimed at strengthening
the capacities and enhancing the
performance of the Transport Planning
Unit within the Ministry of Transport and
Communication. It provided trainings
and advisory services.

โครงการปองกันกำจัดศัตรูไมผล โดยว�ธีแบบผสมผสานไทย-เยอรมัน
(พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๐)
โครงการใชประสบการณจากโครงการปองกันกำจัดศัตรูพ�ช
ไทย-เยอรมัน มาใชในการกำจัดศัตรูพ�ชไมผล
Integrated Pest Management
in Selected Fruit Trees Project (1989-1997)
Experiences from the Thai-German
Plant Protection Programme (TG-PPP)
were utilised in this project, which aimed to reduce the
usage of pesticides in fruit cultivation.

๒๕๓๒
1989

๒๕๓๐/1987
๘ กรกฎาคม องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ไดนำบร�การโทรศัพทเคลื่อนที่มาใหบร�การเปนครั้งแรก
On 8 July, Thailand’s Telephone Organisation
provided mobile phone services for the first time.

โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมการพ�มพแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๘)
ดวยความรวมมือกับมหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�งมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรม
การพ�มพแหงชาติ โดยโครงการสนับสนุนอุปกรณเคร�่องจักร พัฒนาบุคลากรดาน
การพ�มพ และจัดทำหลักสูตรสอนการพ�มพ ปจจ�บันศูนยยังคงใหบร�การหลักสูตร
การพ�มพทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใตชื่อ “ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพ�มพแหงชาติ”

โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๓)
กิจกรรมโครงการมุงเนนการเพ��มรายไดใหกับชาวอำเภอจักราช เชน แนะนำการปลูกพ�ช (ออย มันสำปะหลัง) การผลิตเทียนไข สบู
แตที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือสงเสร�มการทำอิฐ เมื่อจบโครงการรายไดเฉลี่ยตอคนในจักราชเพ��มข�้นกวารอยละ ๕๐

๒๕๓๑
1988

๒๕๒๙/1986
เกิดเศรษฐกิจฟองสบูในประเทศญี่ปุนระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๔
ราคาอสังหาร�มทรัพยและราคาหุนทะยานสูงข�้น
The Japanese asset price bubble started in 1985 until 1991,
in which real estate and stock prices were inflated.

Thai-German Biogas Programme (1988-1994)
While the energy price has become higher, an alternative energy,
biogas technology was introduced to farmers in Chiang Mai under
the Cooperation of Chiang Mai University and the Department of
Agricultural Extension. The pilot areas were Chiang Mai,
Chiang Rai, Lamphun, Lampang and Phayao. The project contributed
to expansion of biogas nationwide and reduction of farming cost and
methane emission.

Environment Advisory for Industry Project (1987-2003)
Its activities led to a significant reduction of water consumption and
environmental pollution in the selected industrial branches e.g. reduction
of overall water consumption in palm oil production by 45%.

๒๕๓๐
1987
๒๕๒๘/1985

โครงการกาซชีวภาพไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗)
ในชวงที่ราคาน้ำมันสูงข�้นเร�่อยๆ โครงการไดรวมมือกับมหาว�ทยาลัยเชียงใหม
และกรมสงเสร�มการเกษตร แนะนำและสงเสร�มเทคโนโลยีกาซชีวภาพใหกับ
เจาของฟารมเลี้ยงสัตวใน จ.เชียงใหม เชียงราย ลำพ�น ลำปาง และพะเยา
โครงการเปนสวนหนึ่งในการสงเสร�มการขยายกาซชีวภาพไปทั่วประเทศ
ชวยลดตนทุนในฟารมและลดการปลอยกาซมีเทน

โครงการใหคำปร�กษา ดานสิ�งแวดลอมแกอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๖)
ผลจากโครงการมีสวนชวยลดการใชน้ำและลดมลพ�ษในอุตสาหกรรมที่รวมโครงการ เชน
ลดการใชน้ำในการผลิตน้ำมันปาลมไปไดรอยละ ๔๕

Dr. Petchsri Sirinirund, Former expert from the Ministry of Public Health

๒๕๒๗/1984
ไบเออร ผูผลิตยาของประเทศเยอรมนี จดสิทธิบัตรสารออกฤทธิ์
ของยาปฏิชีวนะ Cipro ซึ่งใชรักษาการติดเชื้อแบคทีเร�ย โรคปอดบวม
การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
Bayer, a German drug producer, patented the active ingredient
of the antibiotic Cipro. The drug is used to treat bacteria infection,
pneumonia, urinary tract infection and sexual transmission diseases.

โครงการใหคำปร�กษาดานการบร�หารจัดการ
แกการรถไฟแหงประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕)
เยอรมนีสนับสนุนการกอสรางทางรถไฟในไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ตอมาในป
พ.ศ. ๒๕๓๐ ยังไดเขามาใหคำแนะนำดานการตลาด การวางระบบจองที่นั่ง
การบัญชี และอื่นๆ เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว

๒๕๓๑/1988
ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ ของไทย (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔)
เศรษฐกิจไดฟ�นตัวและขยายตัวรอยละ ๑๐.๙ ตอป ซึ่งสูงสุดในรอบ ๒๕ ปที่ผานมา
เนื่องจากการจางงานในภาคอุตสาหกรรมและบร�การเพ��มข�้น
แตความเหลื่อมล้ำรายไดระหวางชนบทกับเมืองก็ยังสูงข�้น
During the period of Thailand National Economic and Social
Development Plan 6 (1987-1991), the Thai economy revived and
expanded at a rate of 10.9% per year, which was the highest number in
the past 25 years. The employment rate in industrial and service sectors
increased but it also raised the income gap between rural and urban areas.
สถาบันว�ชาการดานฟ�สิกส (PTB) ของเยอรมนี ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป
โดยไดสั่งสมความเชี่ยวชาญดานโครงสรางพ�้นฐานคุณภาพ ผานการ
ทำงานรวมกับสถาบันมาตรว�ทยา มาตรฐานและการรับรองคุณภาพตางๆ
มาตั้งแตกอตั้งสถาบันเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๐ นอกจากนี้ยังดำเนินการรวมกับ
โครงการไทย-เยอรมันในดานมาตรว�ทยาหลายโครงการ
1987 is the 100th year anniversary of Physikalisch Technische
Bundesanstalt (PTB), the National Metrology Institute of Germany,
which provides scientific and technical services in metrology.
PTB has been building expertise in the field of Quality Infrastructure
since its establishment in 1887. It also implemented many
Thai-German projects in the field of metrology.
๑๖ กันยายน องคการสหประชาชาติไดประกาศใหวันนี้ของทุกป
เปน "วันโอโซน" โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อสรางความตระหนักเร�่อง
การลดลงของชั้นโอโซนและหาทางแก ไขปญหา
On 16 September, World Ozone Day was established
by the United Nations General Assembly. The day is mainly
intended to raise awareness of the depletion of the Ozone Layer
and search for solutions to preserve it.
พ�ธีสารมอนทร�ออลวาดวยการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนคือสนธิสัญญาสากล
ที่ไดกำหนดข�้นเพ�่อลดการใชผลิตภัณฑที่มีสารคลอโรฟลูโอโรคารบอน (CFC)
ลงรอยละ ๕๐ ภายในปพ.ศ. ๒๕๔๓
An international treaty signed in Montreal calls for a 50%
reduction in the use of CFCs by the year 2000.

๒๕๓๒/1989
ใน พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔ สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
มีการออกนโยบายขยายบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
นโยบายตางประเทศในอินโดจ�นที่เนนการ“เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา”
During 1988-1991, Prime Minister General Chatchai Choonhavan
issued a policy to expand Thailand’s role in the Asian economy,
especially to change the international relationship in Indo-China
from a battleground to a market place.

๒๒ พฤศจ�กายน เกิดเหตุโคลนถลมในหมูบาน ต.กะทูน อ.พ�ปูน
จ.นครศร�ธรรมราช มีผูเสียชีว�ตถึง ๗๐๐ คน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการ
ลักลอบทำลายปา และเหตุการณนี้สงผลใหมีการยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศ
On 22 November, a mudslide spilled into the village in
T.Katun, A.Phipun, Nakhon Si Thammarat province, Thailand.
The death toll reached 700 people. It was caused by encroachment
of the forest and consequently caused the cancellation
of forest concessions nationwide.
ประเทศไทยเร��มใชเหร�ยญ ๑๐ บาท
Thailand started using 10 Baht coins.

สายการบิน Pan-Am รุน Boeing 747 เกิดระเบิดข�้น ลำตัวของเคร�่องบิน
ไดดิ�งตกลงสูหมูบาน Lockerbie ในสก็อตแลนด ซึ่งมีผูโดยสารเสียชีว�ต ๒๕๙ ราย
และชาวบานเสียชีว�ตอีก ๑๑ ราย
Pan-Am flight-Boeing 747 exploded from terrorist bomb and crashes
in Lockerbie, Scotland, killing all 259 aboard and 11 on ground.

พายุไตฝุนเกยพัดเขาสูอาวไทยถลมพ�้นที่ จ.ชุมพรในเดือนพฤศจ�กายน
เปนพายุที่มีความเร็วลมสูงสุดขณะข�้นฝงเทาที่เคยมีมาในคาบสมุทรมลายู
Typhoon Gay hit Chumphon province in November.
It caused many fatalities in and around the Gulf of Thailand.
It was the most powerful storm to make landfall in the
Malaysian peninsula.

กำแพงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ถูกทำลายเมื่อวันที่ ๙ พฤศจ�กายน
ถือวาเปนสัญลักษณของการสิ�นสุดสงครามเย็น
On 9 November, the fall of Berlin Wall was recognised
as symbol for the end of the Cold War.

๒ มีนาคม ประชาคมยุโรป ๑๒ ประเทศ
เห็นพองที่จะยกเลิกการใชสาร chlorofluorocarbons (CFCs)
ซึ่งเปนสารที่ทำลายโอโซนชั้นบรรยากาศของโลก ภายในศตวรรษนั้น
On 2 March, 12 European Community nations
agreed to ban the production of all chlorofluorocarbons (CFCs)
by the end of the century.
เร�อบรรทุกน้ำมันเอ็กซอนวาลเดซลม น้ำมัน ๒๔๐,๐๐๐ บารเรล
(๑๑ ลานแกลลอน) รั่วไหลในอลาสกา
The Exxon Valdez spills 240,000 barrels (11 million gallons)
of oil after running aground in Alaska.

