โครงการพัฒนากฎหมายและระบบตรวจสอบ
หมอน้ำและถังทนแรงดัน (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗)
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน
(๒๕๕๒-๒๕๕๘)
วัตถุประสงคเพ�่อขับเคลื่อนใหเมืองขนาดเล็กสามารถพัฒนาและดำเนินงาน
“แผนอากาศสะอาด” โดยโครงการรวมมือกับหนวยงานในประเทศตางๆ
๘ ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย กัมพ�ชา สปป. ลาว ฟ�ลิปปนส ไทย เว�ยดนาม
มาเลเซียและเมียนมาร

Development of Regulations and Inspection
Systems for Industrial Boilers and
Pressure Vessels (2002-2004)

แผนการแปรรูปการจัดการขยะในชุมชนเมือง
(พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔)
Strategic Guidelines for Privatisation on Urban Solid Waste
Management (2000-2001)

โครงการบร�การใหคำปร�กษาดานการแปรรูปรัฐว�สาหกิจ
และการเพ��มมูลคาแกรัฐบาลไทย (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗)
Advisory Services for the Thai Government on
Implementing the Commercialisation and Privatisation
of the Public Sector (2001-2004)

๒๕๔๓-๒๕๕๒
2000-2009

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
(พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗)
นำแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศไปใชใน
นโยบายและขอบังคับดานสิ�งแวดลอม เพ�่อวางแผน
และพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตางๆ โดยใหความสำคัญ
กับผลกระทบตอสิ�งแวดลอม
Eco-Industrial Estate Development (2001-2004)
The project introduced eco-industrial principles
to Thai policies and regulations to integrate
environmental concerns into the planning and
development of industrial estates.

Promotion of the Political Education
of Children and Youth Project (2000-2003)

โครงการควบคุมมลพ�ษทางอากาศจากโรงงาน
(พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖)
เปาหมายโครงการเพ�่อสนับสนุนใหอุตสาหกรรมไทยใชเทคโนโลยี
ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอมและปฏิบัติตามมาตรการตางๆ เพ�่อหลีกเลี่ยง
การกอมลพ�ษทางอากาศ

โครงการสงเสร�มบร�การดานธุรกิจและเคร�อขายสำหรับว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)
โครงการเอื้อโอกาสให SME ในอุตสาหกรรมอาหาร
ชิ�นสวนรถยนต และชิ�นสวนอิเล็กทรอนิกสไดมีโอกาส
เขาถึงแหลงขอมูล และที่ปร�กษาธุรกิจที่เหมาะสม

Prevention and Control of Industrial Air Pollution Project (2000-2003)
The project aimed at encouraging Thai industrial companies to increase
the use of environmental friendly technologies as well as adopt measures
to avoid air pollution.

Promoting Business Development Services
and Networks for SMEs Project (2001-2005)
It aimed at facilitating access to adequate information
and consultancy services for SME in three industrial
sectors, namely the food-processing industries
and the supplier industries in the automotive
and electrical/electronic sectors.

Restructuring of the Ministry of Agriculture
and Cooperatives (2000-2004)

รูหร�อไม ?
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพ�ดเปนหนึ่งในพ�้นที่
นำรองโครงการ และเปนตัวอยางความสำเร็จของ
การวางแผนนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
ในระดับสากลในยุคนั้น
Did you know ?
Map Ta Phut Industrial Estate was one
of the pilot sites for this project and
has been a national and regional showcase
for eco-industrial planning at that time.

๒๕๔๔
2001
๒๕๔๔/2001

ชวง ๑๐ ปที่ผานมา ภายใตกรอบโครงการเพ�่อเสร�มสราง
ข�ดความสามารถในการแขงขันของว�สาหกิจ และโครงการ
สภาพภูมิอากาศ GTZ และหนวยงานไทยตางๆ ไดจัดเวที
แลกเปลี่ยน และศึกษาดูงานทั้งใน และตางประเทศ เชน
เวทีนโยบายดานเศรษฐนิเวศ

“การมีสุขภาพที่ดี ไมไดหมายถึงคนมีสุขภาพดีแตเพ�ยงผูเดียว
แตวาสัตวและสิ�งแวดลอม ตองมีสุขภาพที่ดีดวยเหมือนกัน”
คุณอโณทัย กองวัฒนา
เจาของไรปลูกรักและรานอาหารอโณทัย
“We also need to take care of the environment, and
that means also health of livestock, everything around us.
If everything is in a good health, it is also good for us human.”

Commercialisation of Biopesticides in Southeast
Asia Project (2002-2008)

Anotai Kongwatthana
Organic farmer and organic restaurant owner

โครงการใหคำปร�กษาเพ�่อฟ��นฟ�ระบบนิเวศในพ�้นที่ประสบภัยสึนามิ
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙)
โครงการเนนการฟ��นฟ�ดานธุรกิจ การใหความรู
ดานสิ�งแวดลอม และการจัดการภัยพ�บัติโดยชุมชน
Advice for Ecological Reconstruction of Tsunami-Affected
Areas Project (2005-2006)
The project provided advices in the fields of business
rehabilitation, environmental education and
community-based disaster management.

บร�การใหคำปร�กษาแกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พ.ศ. ๒๕๔๙)

“ความสัมพันธดานความรวมมือทางว�ชาการระหวางไทยกับเยอรมันยังคงมีอยูแตเปลี่ยนรูป
แบบจากประเทศผูใหและผูรับมาเปนประเทศหุนสวนเพ�่อการพัฒนาโดยรวมแบงปนคาใชจาย
แลวก็ขั้นตอนว�ธีการอยูบนพ�้นฐานที่เทาเทียมกันตั้งแตวางแผน คือจะไมมีใครเปนเจาภาพใหญ
เราจะประสานงานระหวางไทย เยอรมันและประเทศหุนสวนที่สาม และสรางความรวมมือ”

In recent years, within the Programme for Enterprise
Competitiveness and Climate Change related
Programmes GTZ and its Partners have organised
various national and international policy forums
and study visits, e.g. the Eco-Efficiency Forums.

Consultancy Services to the Department of Disaster
Prevention and Mitigation (2006)

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมหาว�ทยาลัยเทคนิค
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
ของประเทศเยอรมนี รวมกันกอตั้ง “บัณฑิตว�ทยาลัยว�ศวกรรมศาสตรนานาชาติ
สิร�นธร ไทย-เยอรมัน” หร�อ TGGS
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
and Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen or RWTH
Aachen University founded the Sirindhorn International Thai-German
Graduate School of Engineering (TGGS).

งาน Expo 2000 ไดจัดข�้นที่เมือง Hanover ประเทศเยอรมนีตั้งแต
วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ ตุลาคม โดยจัดข�้นที่ Messegelände ซึ่งถือเปน
สถานที่จัดงานนิทรรศการที่ใหญที่สุดในโลก
Expo 2000 was a World Fair held in Hanover, Germany from 1 June
to 31 October. It was located on the Messegelände Hannover which
is the largest exhibition ground in the world.

๑๑ กันยายน ผูกอการรายไดกอว�นาศกรรมที่ตึกเว�ลดเทรดเซ็นเตอร
ประเทศสหรัฐอเมร�กา
On 11 September, the World Trade Center in the USA
was attacked by the terrorists.

๑ มกราคม สหภาพยุโรประงับการใชน้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว
ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
On 1 January, European Union banned leaded gasoline
as it is a public health hazard.

๒๕๔๕
2002

๒๕๔๕/2002
๑๙ มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงประกอบพ�ธีวางศิลาฤกษอาคารผูโดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ
On 19 January, His Majesty King Bhumibol Adulyadej presided
the ceremony to lay the foundation stone of the passenger terminal
of Suvarnabhumi International Airport, Bangkok, Thailand.

๒๕๔๖
2003

๒๕๔๗
2004

๒๕๔๖/2003
๑ มกราคม ประเทศเยอรมนีเร��มใชธนบัตรและเหร�ยญยูโรเพ�่อการจับจายใชสอย
On 1 January, Germany started to use Euro notes and coins
as a means of cash payment.
ยูโรเปนสกุลเง�นที่ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ๑๒ ประเทศตกลงใชรวมกัน
สหภาพยุโรปไดเพ��มรัฐสมาชิกอีก ๑๐ ประเทศ
The Euro becomes the official currency of twelve
of the European Union's Members. The EU votes to add
10 new countries to the EU.

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันพ�ธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
คณะรัฐมนตร�มีมติเห็นชอบตามพันธกรณีในพ�ธีสารเกียวโต
กรณีการใชคารบอนเครดิต โดยใชกลไกการพัฒนาที่สะอาด
Thailand ratified Kyoto Protocol on 28 August.
The Thai Cabinet approved the implementation of the commitments
in the Kyoto Protocol , including the use of carbon credits in Thailand
through utilising the Clean Development Mechanism.
องคการสหประชาชาติจัดการประชุมสุดยอดโลก วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
หร�อการประชุม Rio+10 ณ นครโจฮันเนสเบอรก สาธารณรัฐแอฟร�กาใต
เพ�่อทบทวนความสำเร็จและความลมเหลวของประเทศตางๆ ในการดำเนินการ
ตามแผน Agenda 21 รวมถึงพันธกรณีขอตกลงและอนุสัญญาตางๆ
โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย เพ�่อใหมีการดำเนินการที่เปนรูปธรรม
และบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผลลัพธที่สำคัญ ไดแก
ปฏิญญาและแผนการดำเนินงานโจฮันเนสเบอรก และความเปนหุนสวน
หร�อขอร�เร��มเพ��มเติมจากขอตกลงระหวางรัฐบาล
The United Nations held a World Summit on Sustainable
Development (WSSD) or Rio +10 Conference in Johannesburg,
South Africa to review the successes and failures of the countries
in the implementation of Agenda 21, including the obligations of the
agreements with a focus on participation from all countries
to achieve the goal of sustainable development. The outcome
of the Summit included Johannesburg Declaration, Johannesburg
Plan of Implementation (JPOI), and additional Partnership/Initiatives
to the agreements between the governments.

๒๕๔๘
2005
๒๕๔๗/2004

๒๐-๒๑ ตุลาคม ประเทศไทยเปนเจาภาพการประชุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟ�ก
On 20-21 October, Thailand hosted APEC Economic Leaders' Meeting.

กลุมอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหร�อโรคซารส ระบาดจากประเทศจ�น
สิงคโปร และเว�ยดนาม โดยพบผูปวยโรคนี้จำนวนเกือบ ๙,๐๐๐ ราย ใน ๑๕ ประเทศ
และมีผูเสียชีว�ต ๘๐๐ ราย
The highly infectious disease SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome) spreads from China,
Singapore and Vietnam. Worldwide, nearly 9,000 people in 15
countries were effected and over 800 died from its effects.
โครงการจ�โนมมนุษย เปนอภิมหาโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ไดศึกษาการจัดทำแผนที่ของจ�โนมของมนุษย ลำดับจ�โนมของมนุษย
ไดมากกวารอยละ ๙๙.๙๙
The Human Genome Project successfully completed with 99%
of the human genome sequenced to 99.99% accuracy.

มีการฉายภาพยนตรดังๆ หลายเร�่อง เชน องคบาก แฟนฉัน กุมภาพันธ
หร�อ บิวตี้ฟ�ล บอกเซอร
A series of well crafted Thai movies, hit the cinemas,
such as Ong-Bak, Fan Chan, February or Beautiful Boxer.

๒๕๔๙
2006

๒๕๕๐
2007

๒๕๔๘/2005
๒๖ ธันวาคม เหตุจากแผนดินไหวที่เกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย
ทำใหเกิดคลื่นสึนามิ ประเทศที่ไดรับผลกระทบไดแก ประเทศอินโดนีเซีย
อินเดีย ไทย ศร�ลังกา และเมียนมาร
A tsunami occurred as the consequence of Earthquake in Sumatra,
Indonesia on 26 December. It affected Indonesia, India, Thailand,
Sri Lanka and Myanmar.

คุณอภินันท ภัทรธิยานนท
อดีตผูอำนวยการสำนักงานความรวมมือเพ�่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
“Thai-German Technical Cooperation shifted from donor-recipient to a new
chapter of development partnership. We are co-financing and implementing
project together based on an equal partnership. There is no single leader in
the project management but Thailand, Germany and a third country cooperate
to work together.”

สำนักงานความรวมมือเพ�่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
กระทรวงการตางประเทศ ถูกกอตั้งข�้นมาแทนกรมว�เทศสหการ ซึ่งเปนหนวยงาน
หลักของประเทศไทย ในการประสานความรวมมือทางว�ชาการไทย-เยอรมัน
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
was established under the Ministry of Foreign Affairs.
TICA is the successor of the Department of Technical and
Economic Cooperation (DTEC) which is the main Thai agency
for Thai-German Technical Cooperation.
๓ กรกฎาคม ระบบรถไฟฟามหานครเร��มเปดใชงานอยางเปนทางการในกรุงเทพฯ
On 3 July, Metropolitan Rapid Transit (MRT) officially began
operating in Bangkok.

๒๕๕๑
2008
๒๕๔๙/2006

แองเจลา แมรเคล ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตร�หญิงคนแรกของเยอรมนี
Angela Merkel was elected as the first female Chancellor of Germany.

ปฏิญญาปาร�ส (๒๐๐๕) แผนกลยุทธที่มุงเนนการปรับปรุงคุณภาพของ
ความชวยเหลือและผลกระทบตอการพัฒนา ไดรับการเห็นชอบโดยแผนการนี้
เนนการใชประสบการณตรงในการทำงาน ซึ่งประกอบดวย ความเปนเจาของ
ความเขาใจในจ�ดประสงคและการนำไปใช การประสานงานและกระจายขอมูล
ไปในทางเดียวกัน การจัดการเพ�่อใหเกิดผลลัพธ และความรับผ�ดชอบรวมกัน
The Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005), a practical,
action-oriented roadmap to improve the quality of aid and its
impact on development, was endorsed in order to base development
efforts on first-hand experience. It is formulated around 5 central
pillars; Ownership, Alignment, Harmonisation, Managing for Results
and Mutual Accountability.

คอนเสิรตไลฟ ๘ เปนชุดคอนเสิรตและงานที่จัดข�้นในเดือนกรกฎาคม
ในประเทศกลุม H แอฟร�กาใต เพ�่อรณรงคการชวยเหลือคนยากจนโดยเฉพาะ
ในแอฟร�กา มีศิลปนนักรองนักแสดงเขารวมมากกวา ๑,๐๐๐ คน
In July, millions of people attended Live 8, free concerts
by 1,000 artists in nine countries—South Africa and each
of the G8 countries - to promote increased aid to Africa.

โครงการพัฒนาทาเร�อในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน (๒๕๕๒-๒๕๕๙)
โครงการสงเสริมดานการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัยและลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมใหกับ ๑๒ ทาเรือใน ๗ ประเทศอาเซียน ใหไดมาตรฐานสากล โดยมีเปาหมายเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนงานและชุมชนบริเวณทาเรือ
Sustainable Port Development in the ASEAN Region (2009-2016)
Quality and efficiency of Safety, Health and Environmental (SHE) Management in 12 ports
7 ASEAN member states have been improved, leading to improved quality of life for the
workers and communities surrounding the ports.

ประเทศไทยเฉลิมฉลองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิร�ราชสมบัติเปนปที่ ๖๐
Thailand celebrated the 60th Anniversary of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej.

๑๙ กันยายน คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุขซึ่งมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
เปนหัวหนาคณะ ทำการรัฐประหารโคนรัฐบาลรักษาการ
ของนายทักษิณ ชินวัตร
On 19 September, Council for Democratic Reform (CDR) led by
General Sonthi Boonyaratglin staged a coup d'état against the elected
caretaker government of Prime Minister Thaksin Shinawatra.
๑๓ ตุลาคม นายบัน กี มูน ชาวเกาหลีใต ไดรับการเลือกตั้ง
เปนเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม
On 13 October, South Korean Ban Ki-Moon was elected as
the new Secretary-General of the United Nations.

ภาพยนตรเยอรมัน "The Lives of Others" ไดรับรางวัลออสการสาขา
ภาพยนตรภาษาตางประเทศยอดเยี่ยม
German film "The Lives of Others" won the 2006 Academy Award
for Best Foreign Language Film.

โครงการผลิตน้ำมันปาลมอยางยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)
สนับสนุนการพัฒนาหลักการและเกณฑกำหนดสำหรับการผลิตน้ำมันปาลม
อยางยั่งยืนของไทย
Sustainable Palm Oil Production for Bio-energy Project (2009-2011)
The project supported Thai palm oil smallholders to improve
eco-efficiency and to obtain sustainable production standard (RSPO).

๒๕๕๒
2009
๒๕๕๑/2008

๒๕๕๐/2007

เว็บไซต "YouTube" ไดกอตั้งข�้น
The video-sharing website "YouTube" was founded.
การเปดตัวของอาคารไทเป ๑๐๑ ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ดวยความสูง ๕๐๘ เมตร หร�อ ๑,๖๗๖ ฟ�ต
The opening of Taipei 101, the tallest skyscraper in the world, with a
height of 508 metres or 1,676 feet.

โครงการปกปองสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)
สนับสนุนรัฐบาลไทยในการพัฒนาและปฏิบัตินโยบายดานสภาพภูมิอากาศ
ผานสามโครงการยอย คือ
(๑) โครงการนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ
(๒) โครงการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
(๓) โครงการการปกปองสภาพภูมิอากาศในภาคการทองเที่ยว
Thai -German Climate Protection Programme (2009-2011)
The project supports Thailand's climate policy development and
implementation. It composes of 3 individual projects:
(1) Climate Change Policy;
(2) Energy Efficiency in Medium-Sized Enterprises; and
(3) Climate Protection in Tourism

Bangkok-21 (2007-2008)
A Public-Private Partnership Project by GTZ and SIEMENS (Thailand) Co. Ltd.
which conducted a comparison study on environmental city improvement.
To compare Bangkok’s position as a world-class city by the middle of century (2050).
To define policy measures for better quality of life, economic and social standards
for Bangkok’s residents .

Thai-German Programme for Enterprise Competitiveness (T-G PEC) (2004-2011)
The programme strengthened competitiveness of SMEs in 5 selected agro-industrial sectors:
palm oil, shrimps, tapioca, fruit and vegetable and mulberry paper. It worked in partnership
with more than 20 implementing agencies by integrating social, economic and environmental
solutions through 2 components:
(1) business and market development and (2) eco-efficiency and renewable energy services

โครงการพัฒนาการใชสารชีวภาพปองกันกำจัดศัตรูพ�ช
เชิงพาณิชย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๑)

๒๕๔๕/2002
ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลเยอรมันและตัวแทนอุตสาหกรรมนิวเคลียร
ลงนามในขอตกลงยกเลิกการใชพลังงานนิวเคลียร ใน ๒๐ ปขางหนา
In June, the German government and nuclear industry representatives
signed an agreement to phase out nuclear energy entirely over
next 20 years.

กันยายน รัฐสมาชิกสหประชาชาติไดตั้งเปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ
หร�อเปาหมาย MDGs ซึ่งเปนเปาหมายพัฒนาระหวางประเทศที่ไดกำหนด
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่แนนอนในการลดความยากจนภายใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘
In September world leaders set a new global partnership to reduce
extreme poverty and setting out a series of time-bound
targets with a deadline of 2015 - that have become known
as the 8 Millennium Development Goals (MDGs).

จำนวนประชากรโลกทะลุ ๖ พันลาน
World population surpassed 6 billion.

Development of Industry-Oriented Graduate Education and
Research in Engineering Project (2002-2005)
The project was initiated based on the lack of highly qualified personnel
in the fields of engineering, material sciences, electronics, energy and
environment-friendly technologies. The project used dual study programmes
combining university courses with on-the-job-training in industrial enterprises.

Clean Air for Smaller Cities in ASEAN (Phase II)
(2009-2015)
The project empowered smaller and medium-sized cities in
Indonesia, Cambodia, Lao PDR, the Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia
and Myanmar to develop and implement Clean Air Plans,
in order to improve air quality and move forward in sustainable
urban development.

Thai-German Trilateral Cooperation Programme (2008 onwards)
Starting a “new chapter of development cooperation” Thailand
and Germany jointly transfer experiences and knowhow to implement
development projects for the benefit of a third country starting with
Lao PDR, Cambodia, Vietnam and further in Timor - Leste.

Mr. Apinan Phatarathiyanon, Former Director-General of
Thailand International Cooperation Agency (TICA)

๒๕๔๓
2000
๒๕๔๓/2000

โครงการกรุงเทพฯ ศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑)
เปนโครงการภายใตกรอบความรวมมือของภาครัฐและเอกชน โดย GTZ และ
บร�ษัท ซีเมนส จำกัด ประเทศไทย เพ�่อศึกษาการปรับปรุงสิ�งแวดลอมของกรุงเทพฯ
ใหดีข�้นและเปนเมืองชั้นนำใหไดภายใน ป พ.ศ. ๒๕๙๓ และยกระดับคุณภาพชีว�ต เศรษฐกิจ
และสิ�งแวดลอมคนกรุงเทพฯ ใหดีข�้น

โครงการไทย-เยอรมัน เพ�่อเสร�มสรางข�ดความสามารถในการแขงขันของว�สาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔)
สงเสร�มอุตสาหกรรมการเกษตร ๕ อยาง เชน น้ำมันปาลม กุง มันสำปะหลัง ผักและผลไม และกระดาษสา
โดยรวมกับหนวยงานรัฐและเอกชนกวา ๒๐ หนวยงาน มีการบูรณาการแกไขปญหา ทั้งทางดานสังคม
เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอม โครงการแบงเปน ๒ สาขาหลัก คือ
๑) การบร�การธุรกิจและการเง�น และ ๒) การเพ��มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศของอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา และว�จัยว�ศวกรรมศาสตรแนวอุตสาหกรรม
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘)
เกิดข�้นจากปญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพดานว�ศวะ วัสดุว�ทยา ไฟฟา
พลังงานและเทคโนโลยีอนุรักษสิ�งแวดลอม โครงการดำเนินกิจกรรมการเร�ยน
แบบทว�ภาคี ซึ่งเปนการเร�ยนทฤษฎีในมหาว�ทยาลัย และฝกปฏิบัติในบร�ษัท

โครงการสนับสนุนการศึกษารัฐศาสตร
สำหรับเด็กและเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖)

โครงการปรับเปลี่ยนโครงสรางของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗)

โครงการความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป)
ไทยและเยอรมนีรวมกันเปนหุนสวนเพ�่อการพัฒนา โดยการถายทอด
ประสบการณและองคความรูใหกับประเทศที่สาม เร��มจากประเทศ
สปป.ลาว กัมพ�ชา เว�ยดนาม และจะขยายไปยังติมอร-เลสเต

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ที่ประชุมรัฐมนตร�ตางประเทศของยุโรปและเอเชีย
ในประเทศเยอรมนี ไดตกลงในการกำหนดเสนตายป พ.ศ. ๒๕๔๙
ในการเจรจาเกี่ยวกับขอตกลงระหวางประเทศเร�่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ�่อลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
On 29 May, European and Asian Foreign Ministers meeting in
Germany agreed to set a 2009 deadline to complete negotiations on
a new international climate change pact to limit greenhouse gases.

๒๕๕๒/2009
เกิดว�กฤตการณเง�นโลก ที่นักเศรษฐศาสตรทั่วโลกจำนวนมากว�เคราะหวา
เปนว�กฤตการณเง�นเลวรายที่สุด ตั้งแตภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญป
พ.ศ. ๒๔๗๓
Global Financial Crisis (GFC) or the Great Recession was considered
by many economists to be the worst financial crisis since
the Great Depression of the 1930’s.

แอปเป�ลเปดตัวไอโฟน
Apple introduced the iPhone.

๔ พฤศจ�กายน นายบารัก โอบามา สมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครต
ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีคนที่ ๔๔ ของสหรัฐอเมร�กา
และเปนประธานาธิบดีผ�วสีคนแรกของสหรัฐฯ
On 4 November, Barack Obama, Senator from Democrat Party,
won the United States presidential election and became the 44th
President and the first African-American President.

เร�อผูโดยสารที่ใหญที่สุดในโลก "เสร�ภาพแหงทองทะเล" ไดเร��มบร�การ
มีความยาว ๓๓๘.๙๑ เมตร กวาง ๕๖.๐๘ เมตร และความเร็วไดถึง
๔๐ กิโลเมตร / ๒๕ ไมลตอชั่วโมง
The world's largest passenger ship the "Liberty of the Seas" goes into
service. She is 338.91 metres long, 56.08 metres wide, and
cruises at 40 km/h; 25 mph.

พายุนากิสกอใหเกิดภาวะมหันตภัยในประเทศเมียนมาร บร�เวณแมน้ำอิราวดี
และยางกุง ปรากฎผูเสียชีว�ต ๗๘,๐๐๐ คน และมีผู ไรที่อยูเกือบลานคน
มีการรายงานผูสูญหายกวา ๒๘,๐๐๐ คน
Cyclone Nargis ravages Myanmar's Irrawaddy Delta and Yangon,
killing 78,000 people and leaving up to a million homeless.
About 28,000 people are reported missing and are feared dead.

“การเร��มตนบทใหมของความรวมมือดานการพัฒนา”
ไทยและเยอรมนีรวมกันเปนหุนสวนเพ�่อการพัฒนา โดยถายทอดประสบการณ
และองคความรูใหกับประเทศที่สาม เร��มจากประเทศในภูมิภาค
Starting a “new chapter of development cooperation”
Thailand and Germany jointly transferred experiences and
knowhow to implement development projects for the benefit
of a third country in the region.

๗ มกราคม รัสเซียประกาศหยุดสงกาซทุกชนิดไปยังยุโรป
โดยผานประเทศยูเครน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ของรัสเซีย
ไดเร�ยกรองใหนานาชาติมีสวนรวมในขอพ�พาทดานพลังงาน
On 7 January, Russia shut off all gas supplies to Europe
through Ukraine. Prime Minister Vladimir Putin publicly
endorsed the move and urged greater international
involvement in the energy dispute.

ราชาเพลงปอป ไมเคิลแจ็คสัน นักรองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเสียชีว�ต
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน
The King of Pop Michael Jackson, most successful entertainer
of all time, died on 25 June.

อวตาร เปนภาพยนตรสามมิติแนวมหากาพยว�ทยาศาสตร
กำกับโดย เจมส คาเมรอน
Avatar by James Cameron was released.

