โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเง�นชุมชนรายยอย (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๗)
โครงการสนับสนุนธนาคารเพ�่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในการออกแบบผลิตภัณฑดานการเง�นใหมๆ
เชน เง�นฝากออมทรัพยทว�โชค ที่ผูฝากยังมีโอกาสถูกรางวัลชิงโชคอีกดวย

โครงการพัฒนาแผนแมบทโรงงานไฟฟา
พลังงานน้ำขนาดเล็ก (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕)
โครงการจัดทำรายงานสำรวจพ�้นที่สำหรับสราง
โรงงานไฟฟาพลังงานน้ำขนาดเล็กกวา ๖๘ รายงาน
อีกทั้งจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่กรมพัฒนาและ
สงเสร�มพลังงานในการวางแผนและประเมินโครงการ

Thai-German Micro-Finance Linkage Project (1992-2004)
The project introduced new financial products, e.g.
Om Sap Thawi Choke of the Bank of Agriculture and
Agricultural Cooperatives, which serves as a bank
account and a chance to win prizes for rural people.

Master Plan of Small Hydropower Development Project (1990-1992)
The project carried out 68 feasibility studies in order to assess possible future sites for
small hydro-power plants. Furthermore, the project supported the Department of Energy
Affairs in implementing modern methods of project planning and monitoring.

๒๕๓๓-๒๕๔๒
1990-1999

โครงการสนับสนุนสถาบันว�จัยจ�ฬาภรณ (พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๙)
โครงการสนับสนุนอุปกรณหองปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และการแลกเปลี่ยนนักว�จัย
ของทั้งสองประเทศ เพ�่อใหสถาบันว�จัยจ�ฬาภรณ เปนสถาบันว�จัยแบบสหว�ทยาการ
Promotion of the Chulabhorn Research
Institute (1990-1996)
The project aimed to promote the Chulabhorn
Research Institute as an interdisciplinary
research institute by providing laboratory
equipment, offering further trainings to Thai
personnel as well as by facilitating the
exchange of Thai and German researchers.

โครงการสินเชื่อบุคคลไทย – เยอรมัน
(๒๕๓๔-๒๕๔๒)
สินเชื่อไทรทอง และสินเชื่อเพ�่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคาร
ออมสินไดถูกพัฒนาข�้น
Thai-German Credit Project
(1991-1999)
Sai Thong Credit and SMEs loan of
Government Saving Bank were
developed under this project.

รูหร�อไม ?
คุณว�กรม กรมดิษฐ ไดมอบที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจำนวน ๑๖ ไร เพ�่อเปนที่ตั้งของ
สถาบันเทคนิคไทย-เยอรมัน โดยไมคิดมูลคาแตอยางใด

Material Properties Analysis and Development Center (MPAD) (1992-2003)
The project founded and supported to develop, improve and analyse material properties related
to engineering. MPAD provides services to companies and agencies in many industrial sectors
to enhance their production capacity and reduce production failure. Later, MPAD transfered the
knowhow to Vietnam through Thai-German Trilateral Cooperation.

Promotion of Women in the Office of the National
Commission on Women's Affairs (1993-1995)
The project provided trainings and supported in preparation and
equipping of a data/information coordination center for women's
issues and conducting studies.

"ผมบอกเลยนะวาจ�ดเดน คือ Teamwork ที่ทุกคนทำงานอยูบนพ�้นฐานของ
การใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีตัวชี้วัดเปนเปาหมาย แตในรายละเอียดไมมีใคร
ลงมายุง ทุกคนใหอิสระในการทำงาน เราวัดที่ตัวชี้วัดสุดทายอยางเดียววา
โอเค คุณมีปญหาตรงนี้นะ แกซะ ไมเคยลงมาจ�กจ�กในรายละเอียด"

๒๕๓๕
1992

๒๕๓๔/1991
๑ กันยายน สืบ นาคะเสถียร หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
ยิงตัวตาย เพ�่อเร�ยกรองใหคนในสังคมหันมาตระหนักถึงปญหาการทำลายปา
และสัตวปาการจากไปของสืบ นาคะเสถียร ไดสงผลกระทบตอผูที่รักธรรมชาติ
และแสวงหาความเปนธรรมในสังคม
On 1 September, Sueb Nakhasathien, the Chief of Huai Kha Khaeng
Wildlife Sanctuary shot himself to call attention for the deforestation
and wildlife issues. His death had deeply shaken those who care
about nature and social justice.

๓ ตุลาคม ประเทศเยอรมนีตะวันออกรวมกับ
ประเทศเยอรมนีตะวันตกอยางเปนทางการ เปน “สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี”
ชาวเยอรมันจ�งถือเอาวันที่ ๓ ตุลาคมของทุกปเปน “วันรวมชาติเยอรมัน”
On 3 October, East Germany and West Germany were
officially unified and became the nation Federal Republic of Germany.
Germans consider 3 October of every year as German Unity Day.

๑ มกราคม ประเทศเยอรมนีบังคับใชกฎหมายพลังงานหมุนเว�ยนเปนครั้งแรก
On 1 January, the German government enforced a
renewable energy law for the first time.

๒๓ ตุลาคม สงครามกลางเมืองในกัมพ�ชาที่ดำเนินมา ๑๓ ป ยุติลง
โดยเขมร ๔ ฝายไดลงนามรวมกันในขอตกลงสันติภาพ ณ กรุงปาร�ส
On 23 October, the 13-year civil war in Cambodia ended.
The 4 Khmer factions signed a peace agreement in Paris.

นายกิตติพันธ กาญจนพ�พัฒนกุล
อดีตอธิบดีสำนักงานความรวมมือระหวางประเทศ
“TGI is a model of a training center in an industrial estate,
that supports not only the industrial sector but also the
factories in that industrial estate.”
Mr.Kittipan Kanjanapipatkul, Former Director-General of TICA

โครงการไทย-เยอรมันเพ�่อสงเสร�มประสิทธิภาพพลังงาน (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๕)
โครงการสนับสนุนการใชกฎหมายอนุรักษพลังงานของไทย ผานการอบรมรับรอง
คุณภาพใหกับผูจัดการดานพลังงาน สงเสร�มศักยภาพเจาหนาที่ สรางแรงจ�งใจ
ใหภาคเอกชน และสรางระบบการจัดการขอมูลดานพลังงาน
Thai-German Energy Efficiency Promotion Project (1993 – 2002)
The project supported Thai Government in implementing energy
conservation law through trainings on accreditation system for energy
managers, capacity building for personnel, intensive scheme for
private sector and energy data management system.

Small-Scale Agroindustrial Development Project (SSAID) (1993-1997)
The project aimed at the improvement of the performance of existing small-scale
agro-industries and new established to increase jobs in the rural areas. The project,
however, did not reach maturity. Initially planned for a period of 6 years it was
merged the Small-Scale Industry Promotion Project in 1997.

รูหร�อไม ? เร�่องจร�งของสถาบันไทย-เยอรมัน
จ�ดเร��มตนของสถาบันไทย-เยอรมันเกิดข�้นจากวงสนทนาของผูมีว�สัยทัศน กวางไกลสองทาน คือ ดร.ยันเซน ผูประสานงานของ
เยอรมัน และ ดร. พ�สิฏฐ ภัคเกษม ทั้งสองมองวา อีก ๒๐-๓๐ ป ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตและ คอมพ�วเตอร
ในอนาคตคนจะสามารถสรางรถยนตในฝนของตัวเองโดยใชสวนประกอบจากยี่หอตางๆ ตามที่ตองการ เชน กันชนจากโตโยตา
กระจกจากออดี้ เคร�่องยนตจากเมอซิเดส เบนซ โดยสงมาประกอบใหกลายเปนรถยนตที่สมบูรณแบบที่ไทย แตจะทำเชนนั้นไดตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง
มีมาตรฐานสูงมากคลาดเคลื่อนไมไดแมแต ๑ เซนติเมตร การจะเปนดังฝนได ไทยตองมีสถาบันที่ไดมาตรฐาน และสามารถรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงได
สถาบันไทย-เยอรมันจ�งเกิดข�้น ปจจ�บัน เมื่อผานไป ๒๕ ป ประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตและคอมพ�วเตอรจร�งๆ !
Did you know ? The Real-Life Story of TGI
The story of TGI started in a discussion over coffee between two visionaries, Dr. Jansen, the German coordinator and
Dr. Phisit Pakkasem. They envisaged Thailand becoming a hub for automobile and computer component production in
the next 20-30 years. in the future, one would be able to order one’s dream car with parts from different brands, such as
bumpers from Toyota, mirrors from Audi, and an engine from Mercedes-Benz. All these parts could be shipped and
manufactured into a completed car in Thailand. The technology needed is a standardised knock-down system requiring
absolute precision. Thailand would need a very high-tech institute to carry out such a mission, and so TGI was founded.
Now, twenty-five years later, Thailand really has become a hub for automotive and computer components.

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม
(พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐)
เพ�่อขยายกิจการอุตสาหกรรมขนาดยอม
ไปสูภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ�่อลดชองวางความไมเทาเทียมกันทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งเมืองและชนบท แตตอมาโครงการถูกรวมกับเขากับ
โครงการสงเสร�มอุตสาหกรรมขนาดยอมในป พ.ศ ๒๕๔๐
Promotion of Small and Medium-Scale
Industries Project (1994-1997)
It aimed at the creation and expansion of small enterprises in
the North and Northeast of Thailand, in order to reduce regional,
economic and social imbalances prevalent between the rural
and urban regions at that time. But later in 1997, it was merged
into the Small-Scale Industry Promotion Project well.

๒๕๓๖/1993
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙)
ร�เร��มการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางมั่นคง
เพ��มการมีสวนรวมของภูมิภาคและพ�้นที่ชนบท รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
สิ�งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล
Thailand National Economic and Social Development Plan 7
(1992-1996) started the concept of “sustainable development”
aiming for stable economic development, inclusion of regional
and rural areas, and a balanced development of life quality,
environment and natural resources.

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยการสงเสร�มและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอมแหงชาติ
จ�งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ ซึ่งภายหลังเร�ยกวา
"พระราชบัญญัติสงเสร�มและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕”
On 29 March, His Majesty King Bhumibol Adulyadej asked to
revise the laws on the enhancement and conservation of national
environmental quality which was later called 1992.

สหประชาชาติจัดการประชุม Earth Summit ที่กรุงร�โอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล
ซึ่งผูแทนของ ๑๗๘ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดรวมลงนามรับรองแผน Agenda 21
ซึ่งถือเปนแผนแมบทของโลกเพ�่อพ�ทักษสิ�งแวดลอมเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The United Nations organised the Earth Summit in Rio de Janeiro,
Brazil. The representatives of 178 countries, including Thailand,
have signed Agenda 21 - the master plan to protect the environment
for sustainable development.

โครงการใหคำปร�กษาแกสำนักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๕)
โครงการชวยจัดทําระบบบริหารงานซอมบํารุงทาง (RMS) ซึ่งเปนฐานขอมูล
ที่ชวยในการบํารุงรักษาถนน

โครงการการยกระดับมาตรว�ทยาในทางกฏหมาย (พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๗) เร�ยนรูรวมกัน / Learning Together
โครงการไดชวยปรับปรุงกฏหมายตรวจสอบเคร�่องมือที่ใชในการชั่งตวงวัด
โดยรัฐสภาไดมีมติเห็นชอบกับกฏหมายใหมนี้ในเดือนมีนาคม ป พ.ศ. ๒๕๔๒ “ผมคิดวาทำงานกับคนไทยแลวสบายใจดีครับ เพราะคนไทย
ไมกาวราว ทำงานดวยงาย ผมวาการที่จะทำใหคนไทย
โกรธไดเนี่ย ไมใชเร�่องงายเลย เลยคิดวาถาเราปฏิบัติกับเขาดี
Amelioration of Legal Metrology
เราก็จะไดรับสิ�งและผลดีๆ กลับมา ผมคิดวาคนไทยมีความมั่นใจ
(1995-2004)
ในตัวเองอยูแลว เขารูดีวาเขามีความรููความสามารถของเขาเอง
The project supported in
ซึ่งสิ�งนั้นสำคัญมาก และตองนำมาใชในการทำโครงการ
revising the Verification Act
พัฒนาไมวาจะเปนดานใด”
on the measuring instruments,
which was approved by the
ฮาเกน เดียรคเซน กงสุลกิติมศักดิ์สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
Thai parliament in March 1999.
และอดีตหัวหนาโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน

โครงการไทย-เยอรมันเพ�่อการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔)
โครงการไดพัฒนาและดําเนินแผนการควบคุมยาเสพติด
แบบกระจายอํานาจไปยังภูมิภาค ใน ๔ จังหวัดนํารองและ
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด(ปปส.) และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
Thai-German Narcotics Control Programme
(1994-2001)
The project designed and implemented models for
decentralised narcotics control in 4 pilot provinces and
strengthened capacity of Office of the Narcotics Control
Board (ONCB) and associated institutions.

๑๘ ธันวาคม ดาวเทียมไทยคม (THAICOM) ดาวเทียมดวงแรกของไทย
ถูกสงข�้นวงโคจรจากฐานสงของบร�ษัทแอเร�ยนสเปซ ของประเทศฝรั่งเศส
ที่เมืองคูรู (Kourou) ประเทศเฟรนชเกียนา (French Guiana) ทว�ปอเมร�กาใต
On 18 December, THAICOM, Thailand's first satellite was launched
to the orbit by Arianespace, a French company in the city of Kourou
in French Guiana of France in South America.

การโคลนมนุษยครั้งแรก เซลลจากทารกในครรภที่ไมสมบูรณแบบซึ่งจะ
ถูกนำไปทำลายทิ�งในคลินิกรักษาผูมีบุตรยาก ไดถูกนำมาเลี้ยงใหเติบโตในสภาพ
แวดลอมเทียม และถูกพัฒนาข�้นถึงขั้น ๓๒ เซลลและจ�งถูกทำลาย
First humans cloned. Cells taken from defective human embryos
that were to be discarded in infertility clinic were grown in vitro
and developed up to 32-cell stage and then are destroyed.

๑ พฤศจ�กายน สหภาพยุโรปกอตั้งข�้นอยางเปนทางการ
ปจ�จบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๒๘ ประเทศ
On 1 November, European Union was founded.
There are currently 28 member states.

โครงการความรวมมือปองกันโรคเอดส ไทย-เยอรมัน
(พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๒)
โครงการไดพัฒนารูปแบบกิจกรรมการปองกันโรคเอดส และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธอื่นๆ ที่ใหความสําคัญกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ในพื้นที่นํารอง เชน จ.ขอนแกน ระยอง ลําปาง สงขลา
Thai-German Cooperation on Aids (1995-1999)
Developed models for socio-cultural prevention work for HIV,
AIDS and STD in selected pilot areas e.g. Khon Kaen, Rayong,
Lampang, Songkhla.

“I think what’s the most pleasant to work with Thai
people is there’s no aggression, people are pleasant
to work with. I think to push Thai people to the
situation they become angry, it’s not that easy.
So I think if you treat them nicely, you will have a very
positive response. Thai people I think they have
confident in themselves, they know for good reason
why they also have their own knowledge, which is
very important in any kind of develop project.”
Hagen Dirksen, German Honorary Consul-General
and the former Team Leader of Thai-German Highland
Development Programme

๒๕๓๘
1995
๒๕๓๗/1994

๒ กุมภาพันธ ในหลวงทรงไดรับสิทธิบัตรการประดิษฐกังหันน้ำชัยพัฒนา
ซึ่งใชในการบำบัดน้ำเสีย โดยการเพ��มปร�มาณออกซิเจนลงในน้ำ
นับเปนสิ�งประดิษฐเคร�่องกลเติมอากาศเคร�่องที่ ๙ ของโลกที่ไดรับสิทธิบัตร
และเปนสิทธิบัตรแรกของโลกที่ออกใหกับในหลวง
On 2 February, His Majesty the King received a patent for
Chaipattana Aerator which is used to increase the amount of oxygen
in wastewater treatment. The invention is the world’s 9th mechanical
aerator patented and the world's first patent issued to the King.

๘ เมษายน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปดใชอยางเปนทางการ
เปนสะพานขามแมน้ำโขงเพ�่อเชื่อมตอจังหวัดหนองคาย ของประเทศไทย
กับกรุงเว�ยงจันทนของสปป.ลาว สะพานแหงนี้ไดชวยสรางความสัมพันธ ไทย-ลาว
ใหกระชับแนนแฟนยิ�งข�้น ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
On 8 April, the Thai - Lao Friendship Bridge was officially opened.
It crosses the Mekong River, connecting Nong Khai province
with Vientiane. It has helped foster the relationship economically,
socially and culturally between Thailand and Lao PDR.

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลบังคับใช
เพ�่อใหบรรลุถึงการควบคุมระดับความเขมขนของกาซเร�อนกระจกในชั้นบรรยากาศ
The United Nations Framework Convention on Climate Change
became effective with the goal to control the level of
greenhouse gases in the atmosphere.

โครงการธรณีว�ทยาสิ�งแวดลอมเพ�่อการวางแผน
(พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๔)
ในชวงป ๒๕๓๓ ประเทศไทยประสบกับปญหา
ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม เชน การใชนํ้าบาดาลเกินขีดจํากัด
ดินเสื่อมสภาพ การปนเปอนของนํ้า โครงการจึง
มุงสงเสริมการรวบรวม วิเคราะหขอมูลดานธรณีวิทยา
เพื่อประยุกตใชขอมูลนั้นในการวางแผนในเดือนมีนาคม
ป พ.ศ. ๒๕๔๒
Environmental Geology for Regional Planning
(1996-2001)
During the 1990s, the exploitation of geological
resources – groundwater, soil, mineral raw
material – had become a major challenge in
Thailand. The project was to compile and
evaluate geological data in selected areas of
Thailand and made them available for regional
planners.

โครงการการจัดการสิ�งแวดลอมเมือง (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๓)
การดําเนินโครงการไดรับความรวมมือจากเทศบาล
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) องคกรชุมชน
นิคมสรางตนเองใน ๕ เมือง (ศรีราชา กาญจนบุรี แกงคอย
ชุมพร ลําพูน) โครงการประสบความสําเร็จในการสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอมและประสานใหหนวยงานตางๆ ทํางานรวมกัน
Urban Environment Management Project (1997-2000)
The project worked together with the municipalities,
Non-Governmental Organisations (NGOs), Community
Based Organisations and self-help-groups in 5 partner
towns (Sri Racha, Kanchanaburi, Kaeng Khoi, Chumphon,
Lamphun). The project succeeded in fostering cooperation
of these groups and building a rising awareness of
environmental issues.

๑๘ กรกฎาคม สมเด็จพระศร�นคร�นทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต
รวมพระชนมายุ ๙๕ พรรษา พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอประชาชนไทย
เปนอยางมาก โดยเฉพาะดานการแพทย
On 18 July, HRH the Princess Royal Mother
(Her Royal Highness Somdej Phra Sri Nakarindra Baromraj Chonni)
passed away at age 95. She had extraordinarily contributed
to the country, especially in the field of medicine.

การใหบร�การอินเตอรเน็ตในประเทศไทยไดเร��มตนข�้นเปนครั้งแรก
เมื่อเดือนมีนาคม โดยใหบร�การในนามบร�ษัท อินเตอรเน็ต ประเทศไทย
(Internet Thailand) เปนผูใหบร�การอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย
รายแรกของประเทศไทย
Internet service in Thailand started in March
by Internet Thailand Company, which is the first commercial
internet service provider in Thailand.

อีเบยเร��มตั้งเว็บไซตประมูลและชอปป�งออนไลน
Ebay started the online auction and shopping website.

โครงการจัดการพัฒนาทองถิ�น (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๖)
จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยการใหคําปรึกษาและ
ฝกอบรมแกเทศบาล เชน ใน จ.ลําพูน และภูเก็ต โดยเนนเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชนและการบริการตามความตองการของประชาชน
Urban Planning and Management Project (1997-2003)
The project was to support the decentralisation policy. It offered
consultancy services and trainings for pilot municipalities, e.g.
Lamphun, Phuket focusing in citizen participation and
citizen-oriented services.
การมีสวนรวมของสาธารณะ / Public Participation
“ผูบร�หารตองตั้งใจ ขาราชการของทางองคกรปกครองสวนทองถิ�นก็ตองตั้งใจทำจร�งๆ ดวย
บวกกับพ�่นองประชาชนในองคกรทองถิ�นนั้น ก็ตองใหความรวมมือและมีสวนรวมในการทำงาน
ตรงนี้ ยุทธศาสตรการจัดการขยะของเทศบาลพ�ษณุโลกที่ไดรวมกันทำข�้นไวเนี่ย เนนในเร�่อง
ของการลดปร�มาณขยะที่ประชาชนกอใหเกิดข�้น ทุกภาคสวนก็จะมีหนาที่ของตัวเองที่ชัดเจน
เชน GIZ ทำอะไร เทศบาลตองทำอะไร และภาคประชาชนและเอกชนตองทำอะไรบาง”
เปรมฤดี ชามพ�นท โครงการจัดการขยะมูลฝอยไทย-เยอรมัน อดีตนายกเทศมนตร�เทศบาลพ�ษณุโลก
“Commitment and willingness need to come from all parties: municipality
management, staff, and the public sector, all of whom must participate and cooperate
in the process. The local waste-management strategy is
to reduce waste from household and community, All parties
need cleary defined roles and tasks: the GIZ, municipality,
community, and private sector to do their parts.”
Premrudee Charmphunot,
Thai-German Solid Waste Management Programme,
Former Mayor of Nakhon Phitsanulok Municipality

สมรักษ คำสิงหเปนนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ไดรับรางวัลเหร�ยญทอง
จากการแขงขันมวยสากลสมัครเลนในกีฬาโอลิมปก
Somluck Kamsing won the First Olympic Gold Medal for Thailand.

ดร.เอียน ว�ลมัตและทีมงานโคลนแกะตัวแรกของโลกจากเซลลแกะ
ลูกแกะเกิดในเดือนกรกฎาคมชื่อดอลลี่
Dr. Ian Wilmut and his team clone the world's first sheep from
adult cells. The lamb born in July is named Dolly.

Deep Blue ของไอบีเอ็ม เอาชนะแชมปหมากรุกแกร�่คาสปารอฟเปนครั้งแรก
IBM's Deep Blue defeats Chess Champion Gary Kasparov for
the first time.

โครงการระบบการจัดการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จากการ
ขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย
(พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๗)
โครงการมีเปาหมายลดความเสียหาย
จากอุบัติเหตุระหวางการขนสงสินคา
อันตราย โดยมีการปรับกฎหมายใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
อีกทั้งตั้งระบบฐานขอมูลสารเคมีเพ�่อการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การพัฒนาศักยภาพและอบรมเจาหนาที่ ประเทศไทยกลายเปน
ผูบุกเบิกวัฒนธรรมความปลอดภัยพ�้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
Thai-German Dangerous Goods Project (1998-2004)
The project aimed to reduce damages caused by accidents
during the transport of dangerous goods. Thai legislation
in this field was brought up to international standards,
with Thai First Response Information Database set up to
prepare, plan and respond to incidents. Capacity building
and training courses were also conducted. Thailand plays
pioneering role in creating an adequate safety culture in
Southeast Asia.
“ลองนึกดู ป ๒๕๕๘ มีการเปดพรมแดนเสร�
รถจากเมืองจ�น จากมาเลเซีย สงไปลาว ตองผาน
ไทยหมด ไทยเปนประเทศศูนยกลาง ถาไมควบคุม
ไมมีการตระหนัก ไมมีการออกกฎหมายเร�่องนี้
แลวเกิดอุบัติเหตุในบานเราจะเกิดอะไรข�้น”
นายพงศนร�นทร เพชรชู อดีตเจาหนาที่ GTZ
“Let’s imagine, in 2015 the countries boarder was opened.
Goods transportation from China, Malaysia to Lao PDR
have to run across Thailand. If there would be no control,
no awareness, no regulations concerning dangerous goods,
what would happen, when accidents would occur in Thailand.”
Mr. Pongnarin Petchu, former GTZ officer.

๒๕๔๑
1998
๒๕๔๐/1997

การประชุมผูนำ ASEM (การประชุมเอเชีย-ยุโรป) ครั้งที่ ๑
จัดข�้นที่ประเทศไทย ระหวางวันที่ ๑-๒ มีนาคม ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิก
กลุมสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ๑๕ ประเทศ
ประเทศกลุมอาเซียน ๗ ประเทศ จ�น เกาหลี และญี่ปุน
On 1-2 March, the first meeting of ASEM leaders
(the Asia - Europe Meeting) was held in Thailand. The group consisted
of members of the European Commission and European Union Depot
from 15 countries, 7 ASEAN countries, China, Korea and Japan.

โครงการจัดการขยะมูลฝอยไทย-เยอรมัน (พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๐)
จากความรวมมือของเทศบาลนครพ�ษณุโลก ชุมชน และภาคเอกชน ปร�มาณขยะมูลฝอย
จากครัวเร�อนในเขตเทศบาลลดลงจาก ๑๔๐ ตัน เปน ๘๐ ตันตอวัน เมื่อจบโครงการ
Solid Waste Management Programme Phitsanulok (1999-2007)
With the continuous cooperation of Phitsanulok Municipality, community and waste separation stations,
the waste volume decreased from 140 tonnes to 80 tonnes a day in Phitsanulok, at the end of the project.

โครงการสงเสร�มอุตสาหกรรมขนาดยอม
(พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๖)
โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมในเขตชนบท
เพื่อลดชองวางการพัฒนาเมืองและชนบทที่ไมเทาเทียมกัน
Small-Scale Industry Promotion Project (1997-2003)
The project aimed at redressing urban-rural development
imbalance by promoting the development of small-scale
industries in the countryside.

๒๕๔๐
1997

๒๕๓๙/1996

เยอรมนีเร��มการทำงานสัปดาหละ ๓๕ ชั่วโมง
Germany introduced a 35-hour work week.
๖ มีนาคม เกิดอุบัติเหตุทางทะเลที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตร ไทย
เมื่อเร�อสัญชาติปารามาชนกับเร�อบรรทุกน้ำมันเอสโซ ทำใหน้ำมันดีเซล
เกือบ ๕ แสนลิตร ไหลลงสูอาวไทยใกลเกาะสีชัง
On 6 March, one of the most serious marine accidents in the history
of Thailand happened when the Panamanian vessel collided with an
Esso diesel tanker causing 500,000 litres of diesel to flow into the sea
near Si Chang island in the Gulf of Thailand.

Appropriate Regulatory Measures and Policy Reform for
Pesticide Risk Reduction (1997-2003)
The project supported in drafting the Master Plan on
appropriate regulatory measures for Pesticide Risk
Reduction (2002-2006) on legislation level, which was
approved by Thai cabinet in 2002.

๒๕๓๙
1996

๒๕๓๘/1995

ฟอรเรสท กัมพ อัจฉร�ยะปญญานิ�ม เปนภาพยนตรแนวชีว�ต - เบาสมอง
สรางจากนิยายเร�่อง Forrest Gump ที่แตงโดย ว�นสตัน กรูม
"Forrest Gump" is a comedy-drama film based on the novel
of the same name by Winston Groom.

โครงการรางนโยบายและแผนแมบทการใชสารปองกันกำจัดศัตรูพ�ช
(พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๖)
โครงการมีสวนชวยในการรางนโยบายและแผนแมบทการใช
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช ป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ และไดรับมติจาก
คณะรัฐมนตรี ในป พ.ศ. ๒๕๔๕

Institutional Strengthening of the Office of Accelerated Rural
Development (ARD) (1995-2002)
The project introduced the Road Management Maintenance System (RMS),
a database system to maintain road in a better condition.

๒๕๓๗
1994

๒๕๓๖
1993
๒๕๓๕/1992

๑๓ ธันวาคม ยูเนสโกไดประกาศให
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศร�สัชนาลัย-กำแพงเพชร
และอุทยานประวัติศาสตรพระนครศร�อยุธยา เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และประกาศใหเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
และในวันเดียวกันนี้ในปตอมายูเนสโกไดประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพ��มอีกแหง
On 13 December, UNESCO declared
Sukhothai - Sisatchanalai - Kamphaeng Phet and Ayutthaya
Historical Park, a world cultural heritage and declared a wildlife
sanctuary Thung Yai - Huai Kha Khaeng, a world natural heritage.
A year later on the same day, UNESCO agreed to announce Ban Chiang
in Nong Han district, Udon Thani province a world cultural heritage.

"Thai-German Institute คือตนแบบที่แสดงใหเห็นวาการมีสถาบัน
ฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม ไมไดชวยแคภาค
อุตสาหกรรม แตเอื้อประโยชนแกอุตสาหกรรมในนิคมนั้นโดยตรง"

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดยอม (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐)
วัตถุประสงคเพ�่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดยอม และเปนการสรางงานในพ�้นที่
ชนบท อยางไรก็ตามโครงการนี้ไมไดดำเนินงาน ๖ ปตามแผนที่วางไว แตรวมกับโครงการสงเสร�ม
อุตสาหกรรมขนาดยอมในป พ.ศ. ๒๕๔๐

Virach Chantra, Former Director of Material Properties Analysis and Development Center (MPAD)

๒๕๓๓/1990

เยอรมนีชนะฟ�ฟาเว�ลดคัพ ซึ่งจัดข�้นในประเทศอิตาลี
Germany won the FIFA World Cup, held in Italy.

โครงการใหคำปร�กษาดานการสงเสร�มสิทธิสตร�แกสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสร�มและประสานงานสตร�แหงชาติ (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๘)
โครงการจัดการฝกอบรมแกพนักงานและเตร�ยมพรอมขอมูลทำศูนยขอมูลเร�่องสตร�

“The most important is teamwork. Everyone works and respects each other. We aim to achieve
only indicators and don’t pay attend to some trivial stories. We work independently and the
performance is evaluated by indicators. When you have problems, just solve them.”

๒๕๓๔
1991

เหตุการณแกสระเบิดที่ถนนเพชรบุร�ตัดใหม กรุงเทพฯ ไฟไดลุกลาม
และครอกผูคนที่ติดอยูในรถยนต ทำใหมีผูเสียชีว�ต ๙๐ ราย
Liquid petroleum gas tanker truck crashed
on the expressway exit at New Phetchaburi Road in Bangkok,
causing large explosions and fires, killing 90 people.

Thai-German Institute (TGI) Project (1993-2004)
TGI was founded in Amata Nakorn Industrial area and supported as a training
centre in high-tech production for employees based on industry-specify needs.

ว�รัช จันทรา อดีต ผอ. ศูนยพัฒนาและว�เคราะหสมบัติของวัสดุ (ศพว.)

Did you know ?
Mr.Vikrom Kromadit donated 16 rai (2.56 hectares) of land in the Amata Nakorn
Industrial Estate for the establishment of the Thai-German Institute.

๒๕๓๓
1990

โครงการกอตั้งศูนยพัฒนาและว�เคราะหสมบัติของวัสดุ (ศพว.) (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๖)
กอตั้งและสนับสนุน ศพว. ใหเปนองคกรกลางในการพัฒนา ปรับปรุง ว�เคราะห แกปญหาวัสดุ และชิ�นสวน
ว�ศวกรรม โดยใหบร�การแกบร�ษัทและหนวยงานตางๆ ในภาคอุตสาหกรรม เพ�่อเสร�มสมรรถนะในการผลิตและ
ลดสาเหตุความเสียหาย ตอมา ศพว. ถายทอดองคความรูใหกับประเทศเว�ยดนามผานโครงการความรวมมือ
ไตรภาคี ไทย-เยอรมัน

โครงการสถาบันไทย-เยอรมัน
(พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๗)
สถาบันไทย-เยอรมันกอตั้งข�้นในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร และไดรับการสนับสนุนใหเปนศูนยอบรม
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงใหแกบุคลากรในภาค
อุตสาหกรรมไทยตามความตองการเฉพาะดาน
ของอุตสาหกรรม

“ความยั่งยืนของการกำจัดขยะเนี่ยอยูที่จ�ตสำนึก
ของพ�่นองประชาชน ถาพ�่นองประชาชนไมให
ความรวมมือก็คอนขางลำบาก ตองใหชาวบาน
เขามีสวนรวมดวยทุกขั้นตอน ตั้งแตตอนคิดจน
ถึงตอนทำงาน”
รอยเอกสนอง กลิน� ทอง ประธานชุมชนสระสองหอง
“The sustainable waste management depends on the
awareness of people. If people don’t participate,
it would be hard.”
Captain Sanong Klinthong,
Head of Sar Song Hong Community

โครงการความรวมมือเพ�่อพัฒนาหองปฏิบัติการมาตรว�ทยาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๑)
โครงการประสบความสำเร็จในการตั้งสถาบันมาตรว�ทยาแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่รักษาคามาตรฐานระดับชาติ
ของปร�มาตรที่สำคัญ และสงเคร�่องมือวัดที่ถูกตองไปยังภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
Promotion of the Thai Calibration Service (1999-2008)
The project successfully established the National Institute of Metrology Thailand (NIMT),
which will maintain the national standards of the most important physical quantities and
pass on correct measures to industrial and service sectors.
“สถาบันว�ชาการดานฟ�สิกส (PTB) ใหความชวยเหลือดานมาตรว�ทยาของไทย เพ�่อใหไดมาตรฐานพนักงานรุนใหมของสถาบัน
มาตรว�ทยา (NIMT) จ�งตองไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากผูเชี่ยวชาญของสถาบันดานมาตรว�ทยาชั้นนำ กวาคร�่งหนึ่งของ
ข�ดความสามารถดานการวัด (CMC) ของสถาบันมาตรว�ทยาไทยไดอยูในบัญชีขอมูลขององคกรนานาชาติเกี่ยวกับน้ำหนัก
และการวัด BIPM ซึ่งไดรับการถายทอดเทคโนโลยีมาจาก PTB”
พลอากาศตร� ดร. เพ�ยร โตทาโรง อดีตผูอำนวยการสถาบันมาตรว�ทยาแหงชาติ
"Since the beginning, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) has supported the development of the National Metrology System
in Thailand. In order to establish the National Measurement standards, NIMT's young staff needed the technology transfer from the
experts of the advanced National Metrology Institute. Nearly half of the NIMT Calibration Measurement Capability (CMC) appeared in
the International Bureau of Weights and Measures (BIPM), for which the technology was transferred from PTB."
Dr. Pian Totarong, Former Director of NIMT

๒๕๔๒
1999

๒๕๔๑/1998
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งไดชื่อวาเปน
"รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ไดถูกประกาศใช เนื่องจากเปนฉบับแรก
ที่ประชาชนมีสวนรวมในการรางมากที่สุด
The Constitution of the Kingdom of Thailand 1997,
namely "People's Constitution", was enforced.
It is the first drafting with public participation.

๓๑ สิงหาคม เจาหญิงไดอานา ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต
เสียชีว�ตที่กรุงปาร�ส ประเทศฝรั่งเศส พรอมกับ โดดี อัล ฟาเย็ต
และอองร� ปอล คนขับรถ ซึ่งเสียชีว�ตทันทีในอุบัติเหตุ
On 31 August, Diana, Princess of Wales died in a car accident
in Paris, France. Dodi al-Fayette and Henri Paul, the driver
were also pronounced dead at the scene.

ว�กฤตตมยำกุงหร�อว�กฤตทางการเง�นในเอเชีย เปนชวงเวลาของว�กฤตการณ
ทางการเง�นที่สงผลกระทบอยางรุนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และไดสราง
ความกังวลแกว�กฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ประสบว�กฤตการณ
ทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงเชนกัน ซึ่งสามารถรอดพนและสามารถดำรงอยูได
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพ�ยง"
ตามแนวพระราชดำร�ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙
Tom Yum Goong crisis or the Asian financial crisis was a period
of financial crisis that gripped much of East Asia and raised fears
of a worldwide economic meltdown. Thailand also experienced
a severe economic crisis. The country was able to get through
the crisis and survive under the necessary changes with the SEP
of the King Rama IX.
ปพ.ศ. ๒๕๔๐ มีมติเห็นชอบพ�ธีสารเกียวโต ซึ่งมีขอกำหนดพันธกรณีผูกพัน
ตอประเทศอุตสาหกรรมใหลดการปลอยแกสเร�อนกระจก
1997-Kyoto Protocol was established to legally bind
the developed countries to reduce their greenhouse gas emissions.

“บทเร�ยนที่เราไดรับจากโครงการนี้ คือการทำงานแบบ
มีสวนรวมกับประชาชน ซึ่งไดพัฒนาตอยอด เปนหลักสูตร
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน หร�อ community-based
solid waste management หร�อ CBM ทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม ไดนำหลักสูตรนี้ไปใช
ขยายผลกับองคกรปกครองสวนทองถิ�นทั่วประเทศ”
นายแพทยสุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตร�เทศบาลเมืองพ�ษณุโลก
“From the project experience, we realise that our work should focus
on the public participation. An approach called community - based
solid waste management (CBM) is applied by the Ministry of Natural
Resources and Environment in other local communities throughout
the country.”
Doctor Suthee Hantrakul, Deputy Mayor of Municipality Phisanulok

๒๕๔๒/1999
ประเทศไทยไดตกลงเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพ�้นที่ชุมน้ำพันธกรณีของ
อนุสัญญาแรมซาร ซึ่งมีผลบังคับใชในประเทศไทยเปนวันแรก พรอมทั้งประกาศ
ใหบร�เวณ "พรุควนข�้เสียน" เปนพ�้นที่แรมซารแหงแรกของประเทศไทย
The Ramsar Convention entered into force in Thailand.
"Pru Kuan Ki Sien" area was then declared
as the first Ramsar Site in Thailand.

ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันเอเชียนเกมส ครั้งที่ ๑๓
ซึ่งจัดข�้นที่กรุงเทพมหานคร มีประเทศเขารวมการแขงขันทั้งหมด ๔๑ ประเทศ
และมีกีฬาแขงขันทั้งหมด ๓๖ ชนิด
Thailand hosted the 13th Asian Games in Bangkok.
A total of 41 countries participated in the Game.
There are 36 kinds of sports.

ภาพยนตรเร�่องไททานิกกลายเปนภาพยนตรที่ทำรายไดสูงสุดตลอดกาล
และไดรับรางวัลออสการถึง 11 สาขา
"Titanic" became the highest-grossing film of all time
and captures a record 11 Academy Awards.

๑๔ เมษายน รัฐบาลเยอรมนีเร��มยายเมืองหลวงจากกรุงบอนน ไปยังกรุงเบอรลิน
On 14 April, the German government began to move its capital
from Bonn to Berlin.

รถไฟฟาบีทีเอส หร�อ รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
รถไฟฟาลอยฟาสายแรกของประเทศไทยเปดใหบร�การอยางเปนทางการ
BTS Skytrain or Elevated Train in Commemoration of HM the King's
6th Cycle Birthday, Thailand's first sky train was officially opened.

๓๐ สิงหาคม ชาวติมอรตะวันออกลงประชามติครั้งประวัติศาสตร เพ�่อแยกตัว
จากประเทศอินโดนีเซีย การลงประชามติครั้งนี้สงผลใหเกิดประเทศใหม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ “สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต”
ซึ่งเปนประเทศอันดับที่ ๑๔๒ ของโลก
On 30 August, East Timor held a historic referendum to be
independent from Indonesia. the referendum resulted in a new
country in Southeast Asia, "The Democratic Republic of Timor
- Leste," the 142nd country of the world.

ชาวโลกหวาดกลัวกับปญหา Y2K เพราะอาจจะทำให
ระบบคอมพ�วเตอรปนปวนและลมได
The world awaits the impact of the Y2K bug, fearing big chaos
due to computer breakdown.
Google ไดกอตั้งข�้น
The search engine Google was founded.

