การสงเสร�มการผลิตและการบร�โภคอยางยั่งยืนเพ�่อนำพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจคารบอนต่ำ โครงการการจัดซื้อจัดจางสินคาและบร�การที่เปนมิตร
กับสิ�งแวดลอมและฉลากสิ�งแวดลอม (๒๕๕๕-๒๕๕๘)
มีการขยายขอบเขตของเกณฑสินคาสีเข�ยวใหครอบคลุมเร�่องการปกปองสภาพภูมิอากาศ
เพ�่อลดการปลอยกาซเร�อนกระจกในกระบวนการผลิต โดยไดจัดทำหลักเกณฑดังกลาวในสินคา
ดังตอไปนี้ เชน เคร�่องถายเอกสาร เคร�่องปร��นเตอร หลอดฟลูออเรสเซนต กระดาษ อีกทั้งยัง
สงเสร�มใหภาครัฐจัดซื้อจัดจางสินคาและบร�การที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมใหครอบคลุมสินคา
และบร�การอื่นๆเพ��มมากข�้น
SCP for Low Carbon Economy - Low Emissions Public
Procurement and Eco-Labeling (SCP4LCE) (2012-2015)
Existing eco-labels have been expanded to cover climate protection criteria to
reduce the carbon emission in production processes, e.g. in photocopiers,
printers, fluorescent lamps and paper. Green public procurement expanded
to cover more products.

๒๕๕๓-ปจจ�บัน

ASEAN Biocontrol for Sustainable
Agrifood System Project (2011-2014)
Policies and strategies for sustainable
agrifood systems have been
developed e.g. regional guidelines for
the application and regulation of
biocontrol plant protection products.
Benefiting more than 5,000 farmers,
government officials, and supply
chain actors.

๒๕๕๓
2010

๒๕๕๔
2011

Thai-German Trilateral Cooperation with Laos: Nam Xong Sub-River Basin
Management Project (2012-2014)
Sub-river basin management task force established and Nam Xong water quality protection
regulations enforced in 3 major districts, benefiting over 1,000 farmers, fishermen,
hotel owners and households in 20 villages. Simple waste water treatment systems
for households were installed in 3 model villages.
โครงการการสอนงานที่มีประสิทธิภาพในสถานประกอบการในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (๒๕๕๕-๒๕๕๖)
มีการพัฒนามาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการสําหรับภูมิภาคอาเซียน (Standard for In-Company
Trainers in ASEAN Countries) โดยขอมูลเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีครูฝกในสถานประกอบการกวา
๘๔ คน ในสปป.ลาว ฟลิปปนส และไทย

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗)
โครงการกอใหเกิดการพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตรดานความยั่งยืนของระบบ
เกษตรอาหาร เชนแนวทางและกฎหมายที่
เกี่ยวของ การใชสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพ�ช
ภายในประเทศอาเซียน นอกจากนี้ชาวนา
ขาราชการและผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ กวา
๕,๐๐๐ คนไดเขารวมอบรมภายใตโครงการ

2010-present

โครงการความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ในการ
ใหความชวยเหลือประเทศลาว - โครงการ
การบร�หารจัดการลุมน้ำซอง (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบร�หารจัดการลุมแมน้ำยอย
แมน้ำแมซองและบังคับใชระเบียบลุมน้ำ เพ�่อควบคุม
คุณภาพน้ำในพ�้นที่ ๓ ตำบล ทำใหประชากรทั้งชาวนา
ชาวประมง ผูประกอบการ โรงแรม และชาวบานกวา ๑,๐๐๐ คน ในพ�้นที่ไดรับประโยชน นอกจากนี้ยัง
มีการทดลองติดตั้งระบบบำบัดน้ำแบบงายในครัวเร�อนใน ๓ หมูบานตนแบบ

โครงการสงเสร�มอุตสาหกรรมชิ�นสวนยานยนตสีเข�ยว (๒๕๕๕-๒๕๕๘)
โรงงานผูผลิตชิ้นสวนยานยนตกวา ๔๕๒ โรงงานสามารถลดตนทุนการผลิต
รวมกันไดทั้งสิ้น ๒๙๒,๕๕๙,๒๑๒ บาท จากการลดการใชพลังงาน
(ไฟฟา แกส นํ้ามัน) ไดทั้งสิ้น ๗๑,๑๑๖,๒๓๑ เมกกะจูลตอป ลดการใชนํ้า
๑๑๘,๒๓๐ ลูกบาศกเมตร ลดการใชวัสดุไปกวา ๑,๗๙๑ ตัน และลดของเสีย
ไปได ๒,๑๖๑ ตัน
Greening Supply Chains in the Thai Auto and
Automotive Parts Industries (2012-2014)
452 factories reduced their production cost by 292,559,212
million THB (€7.3 million). In total annual savings accounted
for energy reduced by 71,116,231 million megajoules, water
118,230 m3, 1,791 t of materials and 2,161 t waste.

In-Company Vocational Training for the Mekong Region
(2012-2013)
A regional standard for in-company trainers for ASEAN
and Mekong has been developed. As of June 2016, there
were 84 in-company trainers trained by Master Trainers
in Lao PDR, the Philippines and Thailand.
รูหร�อไม ?
ในรถยนต ๑ คันประกอบไปดวยชิ�นสวนตางๆมากมายกวา ๒๐,๐๐๐ ชิ�น ซึ่งเปนทั้งโลหะ พลาสติก กระจก ยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยเปนทั้งฐานการผลิตชิ�นสวนยานยนตและประกอบรถยนตที่ใหญที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนอันดับที่ ๑๒ ของโลก โดยไทยสงออกรถยนตสำเร็จรูปและรถกระบะกวา ๒ ลานคัน
Did you know ?
A car consists roughly of 20,000 parts, such as metal, plastic, mirror, natural and synthetic rubber.
As of 2015, Thailand automotive industry was the largest in Southeast Asia and the 12th largest in the
world with an annual output of near 2 million vehicles passenger cars and pickup trucks.

โครงการร�เร��มดานการจัดการแผนงานร�เร��มดานการจัดการความเสี่ยงภัยพ�บัติระดับโลก (๒๕๕๗-๒๕๕๙)
โครงการสงเสร�มการจัดการความเสี่ยงภัยพ�บัติ เชนการเตร�ยมความพรอมรับมือกับภัยพ�บัติใหกับโรงแรมและ อุตสาหกรรม
การปองกันพลเร�อน และระบบสัญญาณเตือนภัย โดยการสงเสร�มใหเกิดการแลกเปลี่ยนบทเร�ยนระหวางประเทศตางๆ ในเอเชีย

โครงการเสร�มสรางระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแหงชาติ
ของ สปป. ลาว (Lao GAP) (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
โครงการกอใหเกิดการพัฒนามาตรฐานและคูมือการปฎิบัติทางการ
เกษตรที่ดีแหงชาติ (Lao GAP) และมีผูตรวจประเมิน Lao GAP
๑๕ คน และที่ปร�กษาเกษตรกร ๔๒ คน อีกทั้งมีการกอตั้งกลุม
เกษตรกรนำรอง ๑๒ กลุม ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่ลงทะเบียน
๒๐๐ คน ๑๒ กลุมเกษตรกร ไดผานมาตรฐานใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘
Thai-German Trilateral Cooperation with Laos:
Strengthening National Good Agricultural
Practice (GAP) in Lao PDR (2012-2014)
LAO GAP standard and guidelines with over 15 inspectors
and 42 farm advisors established. 12 farmer pilot groups
established and registered in the system with over
200 farmers applications, and 12 already certified in 2015.
โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน
ตามแผนอนุรักษพลังงาน
(๒๕๕๕-๒๕๕๙)
โครงการจัดทำมาตรการดานนโยบายเพ�่อสงเสร�ม
การทำดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน (EEI) เกณฑ
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำในอาคาร
(BEC) บร�ษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และ
มาตรการลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ระดับชาติ (NAMA)
Thai-German Programme on Energy Efficiency
Development Plan (TGP-EEDP) (2012-2016)
Policy measures have been supported in the implementation,
such as Energy Efficiency Indicators (EEI) developed, Building
Energy Code (BEC) and Energy Service Company (ESCO)
market and NAMA supported.

โครงการเสร�มสรางการบร�หารระบบสหกรณ ในเขตที่สูงตะวันตก
และภาคกลางของเว�ยดนาม (๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ศูนยสงเสร�มสหกรณและเอสเอ็มอีในพ�้นที่สูงภาคตะวันตกและภาคกลาง
ของเว�ยดนามไดเสนอบร�การใหมๆ ๖ รายการ และตั้งศูนยออนไลน
เพ�่อบร�การสมาชิกสหกรณใน ๑๙ จังหวัด นอกจากนี้สหกรณ ๑๒ แหง
ใน ๔ จังหวัด ไดรับการยอมรับใหเปนตนแบบสหกรณ อีกทั้งมีการอบรม
ในหัวขอตางๆ ใหกับเจาหนาที่สหกรณในภาคกลางกวา ๓๐๐ คน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและบรรเทาผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนสงทางบกสำหรับ
ภูมิภาคอาเซียน (๒๕๕๕-๒๕๕๘)
โครงการมุงปรับนโยบายดานการขนสงในประเทศไทย เว�ยดนาม อินโดนีเซีย ฟ�ลิปปนส
และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยไดมีการทำรายงาน “การสงเสร�มการเดินทางในเมือง
ที่มีคนเปนศูนยกลาง” และ “รายงานเพ�่อการขนสงอยางยั่งยืน และปกปอง
สภาพภูมิอากาศ” ปจจ�บันโครงการสนับสนุนประเทศตางๆ ในการทำระบบ
การติดตามและประมวลผลการปลอยกาซเร�อนกระจกจากภาคการขนสง
Energy – Efficiency and Climate Change Mitigation for the Land
Transport Sector (2012-2015)
To improve transport policies in Thailand, Vietnam, Indonesia,
the Philippines and Malaysia. Manuals such as “People-centred
Urban Mobility NAMA” and “Thailand Stocktaking Report on
Sustainable Transport and Climate Change” were developed.
A Measurement, Reporting, and Verification (MRV) system to
monitor and document greenhouse gas emissions from transport
is being developed.

บร�ษัท Apple วางขาย Ipad ซึ่งใชเทคโนโลยีีไปอีกขั้นดวยระบบหนาจอสัมผัส (touch screen)
ในขณะที่ตลาด smart phone โทรศัพทระบบ Android เร��มขายดีกวา Apple
Apple released the Ipad taking the new technology of touch screen computing to new levels.
Android powered phones begin to outsell Apple in the smart phone market.

ลุงบุญมีระลึกชาติ เปนภาพยนตร ไทยไดรับรางวัลปาลมทองคำ ในเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส
Thai "Loong Boonmee Raleuk Chat" won Palme d'Or at the Cannes Film Festival.

Lena นักรองสาวชาวเยอรมันชนะการประกวดเพลงยูโร 2010 กับเพลง "ดาวเทียม"
With the song "Satellite", Germany's Lena won the Eurovision Song Contest 2010,
the first German victory since 1982.

โครงการบร�หารพ�้นที่ลุมน้ำโดยอาศัยมาตรการเชิงระบบนิเวศ
เพ�่อบรรเทาภัยแลงและอุทกภัย (๒๕๕๖-๒๕๖๐)
สงเสร�มการจัดการทรัพยากรน้ำโดยอาศัยระบบนิเวศ ทำใหชุมชนยิ�งเขาใจ
ถึงคุณคาและประโยชนของระบบนิเวศ กอใหเกิดความตระหนัก
และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู

Did you know ?
The number of vehicles in freight and logistic sector is
about 5% of all vehicles, but they emit pollution of about 60%.

เกิดน้ำทวมรุนแรงข�้นในประเทศไทยในชวงฤดูมรสุม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอนนกเต็นชวงเดือนกรกฎาคม
ทำใหมีผูเสียชีว�ต ๒๐ ราย บาดเจ็บ ๑๑ ราย ราษฎร ๑,๐๒๙,๗๑๖ คน ๓๑๔,๗๓๒ ครัวเร�อน
ไดรับความเดือดรอน และพ�้นที่การเกษตร ๖๑๙,๗๒๓ ไร ไดรับความเสียหาย
Severe flooding occurred during monsoon season in Thailand.
The flooding which began at the end of July was triggered by the tropical storm Nock-Ten.
It killed 20 people and injured 11 people. 1,029,716 people, 314,732 households
and 619,723 hectares of farmland have been damaged.

Integrated Resource Management in Asian Cities: the Urban NEXUS (2013-2018)
The Urban NEXUS guides stakeholders to identify and pursue possible synergies
between sectors, jurisdictions, so as to increase institutional performance,
optimise resource management. For example, Makhamtao pumping station in
Nakhon Ratchasima changed water pumps. It helped to reduce the station’s
electricity bill on average by 29% or over 1,000,000 Baht per month.

องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) ถูกกอตั้งข�้นโดยการรวมประสบการณ
อันยาวนานของทั้ง ๓ หนวยงานดานการพัฒนาเขาไวดวยกัน อันไดแก สำนักงานบร�การ
ดานการพัฒนาของเยอรมัน (DED), สำนักงานความรวมมือทางว�ชาการของเยอรมัน (GTZ)
และสำนักงานพัฒนาศักยภาพระหวางประเทศ (InWEnt)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)commenced operations.
(GIZ) brings together the long-standing expertise of the Deutsche
Entwicklungsdienst (DED) gGmbH, the Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) gGmbH and InWEnt.

๓๑ ตุลาคม เปนวันที่จำนวนประชากรโลกแตะเจ็ดพันลานคน ตามการประเมินของสหประชาชาติ
31 October was the day that has been officially designated by the United Nations
Population Fund (UNFPA) as the approximate day on which the world's population
reached 7 billion people.

จากการสำรวจเมนูยอดนิยม ๕๐ อันดับทั่วโลกของซีเอ็นเอ็น แกงมัสมั่นไทยครองตำแหนงอาหารอรอย
เปนอันดับหนึ่งของโลก สวนแฮมเบอรเกอรจากเยอรมนีอยูที่อันดับ ๖
From the CNN list of World’s 50 most delicious food, Thai Mussaman curry ranked
number 1 and German Hamburger ranked number 6.

จำนวนประชากรโลกไดทะลุ ๗ พันลาน
World population has surpassed 7 billion.

โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแหงอาเซียน
(๒๕๕๗-๒๕๖๐)
โครงการเนนการทํากรอบนโยบายความมั่นคงดานอาหาร
เทคโนโลยีการผลิตอยางยั่งยืนของอาเซียนเพื่อแกไขปญหา
ความมั่นคงดานอาหารในระยะยาวของภูมิภาค ซึ่งการสนับสนุน
หวงโซคุณคาระหวางประเทศ ตองไดรับความรวมมือจาก
ผูมีอํานาจตัดสินใจในภาครัฐ เอกชนในอุตสาหกรรมเกษตร
และสมาคมภาคเอกชนและชาวนา
ASEAN Sustainable Agrifood Systems (SAS)
(2014-2017)
It aims at providing solutions for long-term food
security in the region through development of
regionally-coordinated policies and strategies for
sustainable agriculture. This also includes promotion
of cross-border value chains in concern with public
decision-makers, agricultural enterprises as well
as farmers’ and private associations.

กระแสโลกโซเชียลไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ผาน Twitter, Facebook, selfies และ Snowden
เอ็ดเว�รด สโนวเดน เปนอดีตนักว�เคราะหขาวกรองชาวอเมร�กัน ผูปลอยขาวโครงการ
การสอดสองดูแลมวลชนลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐและอังกฤษหลายโครงการแกสื่อ
Social media starts to boom rapidly, Twitter, Facebook, "selfies" and “Snowden”.
Edward Snowden leaks information about the US and UK secret internet and cell-phone
data gathering activities.

อุกกาบาตระเบิดเหนือเมือง Chelyabinsk ที่รัสเซีย ทำใหมีผูรับบาดเจ็บราว ๑,๔๘๙ - ๑,๔๙๒ คน
และทำใหอาคารกวา ๔,๓๐๐ อาคารไดรับความเสียหาย เปนดาวตกที่มีผลรุนแรงในชวงศตวรรษ
ทำใหเกิดความกังวลถึงภัยจากอุกกาบาต
A meteor explodes over the Russian city of Chelyabinsk, injuring 1,489-1,492 people
and damaging over 4,300 buildings. It is the most powerful meteor to
strike Earth's atmosphere in over a century, prompting international concern
regarding the vulnerability of the planet to meteor strikes.

โครงการความรวมมือระหวางประเทศดานนโยบายยาเสพติด และการพัฒนา (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
โครงการฯ นำเสนอแนวทางการดำเนินนโยบายดานการพัฒนา เพ�่อลดการปลูกพ�ชเสพติด
และการใชมาตรการดานสาธารณสุขในการเยียวยาผูใชยาเสพติด โครงการจะนำแนวปฏิบัติ
ที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ�งจากประเทศไทย โดยในไทยไดรวมกับมูลนิธิแมฟาหลวงซึ่งมีประสบการณ
การดำเนินงานพัฒนาอาชีพทางเลือกในพ�้นที่ภาคเหนือของไทยเพ�่อลดการปลูกฝ�น

โครงการใชขอมูลจากการสำรวจระยะไกล และการประกันพ�ชผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
โครงการเนนการเก็บขอมูลการเพาะปลูกขาวเพ�่อสนับสนุนภาครัฐ ในการจัดการผลผลิตขาวภายในประเทศ และเพ��มโอกาส
การเขาถึงระบบการประกันพ�ชผลเพ�่อแกไขปญหาทางการเง�นหลังประสบภัยพ�บัติใหเกษตรกร

โครงการแผนการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติตามฐานความเสี่ยง (๒๕๕๘-๒๕๖๒)
โครงการสงเสริมการนําแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไปใชในระดับประเทศและทองถิ่น
Risk based - National Adaptation Plan (NAP) (2015-2019)
It develops a risk-based national adaptation plan (NAP)
and integrates it into national and subnational planning
processes, in order to strengthen Thailand’s capacity to
mitigate risks from climate change.

Remote Sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging Economies (RIICE) (2015-2017)
It helps governments to improve domestic rice production. It also helps to provide access to insurance
solutions to farmer to cushion the financial effects after natural catastrophes.
“การทำนาก็คือการลงทุน และการปลูกขาวก็มีความเสี่ยงชีว�ตไมแนนอน วันขางหนาไมรูวาจะเกิดอะไรข�้น
เดี๋ยวก็ฝนแลง เดี๋ยวก็น้ำทวม เดี๋ยวก็เพลี้ยกระโดด ทุกอยางเสี่ยงหมด อยางนอยถาผมเก็บเง�นไวสวนหนึ่ง เพ�่อทำประกันภัยขาว
เผ�่อเกิดอะไรข�้นอยางนอยก็ไดทุนคืนมาบาง ลูกหลานจะไดไมลำบากมาก”
นายบุญเสร�ม โกชวย และเปนคุณพอลูก ๓
“Rice planting is like an investment. There is a risk in. No one knows what will happen in
the season to come. There could be flooding, a drought or disease. Putting aside some
savings for the rice insurance can at least guarantee I will get some money back, at least
to cover my initial investment. Also, my family won’t have to suffer harsh living conditions
because of the risks.”
Mr Boonserm Gochouy, the father of three children.

๒๕๕๘
2015

๒๕๕๗ /2014
ประเทศเยอรมนีปลดระวางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ในรัฐบาเดิน-เวอรทเทมแบรก (Baden-Württemberg)
๒ โรง ซึ่งถูกปดตัวลงตามนโยบายทางการเมืองหลังเหตุการณอุบัติเหตุโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่ฟ�กุชิมะ
Two nuclear power plants were shut down in State Baden Württemberg
after the incident of the Fukushima power plant.

โครงการขนสงสินคาและโลจ�สติกสที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
ดวยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปโครงการมุงเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง ลดผลกระทบ
ตอสิ�งแวดลอม เสร�มสรางอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในภาคการขนสงสินคาและโลจ�สติกส
โครงการตั้งเปาจะสนับสนุนผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
จำนวน ๕๐๐ รายในประเทศกัมพ�ชา พมา กัมพ�ชา สปป. ลาว เมียนมาร เว�ยดนาม และไทย
Sustainable Freight Transport and Logistics in the Mekong Region (2016-2019)
With the co-financing from EU, it aims to improve fuel and energy efficiency, environmental performance,
occupational health and safety in the freight transport and logistics sector. It is targeting 500 SMEs in
Cambodia, LAO PDR, Myanmar, Vietnam and Thailand.

Project Development Programme Renewable Energy in
South-East Asia (PDP) (2015-2018)
It supports the promotion of renewable energy
technologies as a feasible alternative to conventional power
generation in emerging and developing countries.
By facilitating business partnerships and the exchange of
experiences and expertise between German and local
companies.

๒๕๕๗
2014

ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีฉลองครบรอบ ๑๕๐ ป ความสัมพันธทางการทูต
Thailand and Germany celebrated 150 years anniversary of Thai-German diplomatic relations.

การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๕ หร�อ RIO+20 ที่เมืองร�โอเดจาเนโร
ประเทศบราซิล ถูกจัดข�้นเพ�่อใหประเทศตางๆรวมกันใหคำมั่นตอการดำเนินงานดานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งรับทราบความกาวหนาในการดำเนินงาน การแกปญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน
โดยครอบคลุม ๒ หัวขอหลักคือ แนวทางเศรษฐกิจสีเข�ยวในบร�บทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การลดปญหาความยากจน และกรอบการทำงานของสถาบันดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
The United Nations Conference on Sustainable Development in 2012 (UNCSD) or
RIO + 20 in Rio de Janeiro, Brazil was held with the aim to bring all parties to commit
to implementing sustainable development as well as to acknowledge the progress in
the implementation, solutions, and obstacles to the implementation. It covered 2 main topics
including Green Economy with the context of sustainable development and poverty reduction,
and institutional framework for sustainable development.

การบรรเทาสภาวะโลกรอนที่เกี่ยวของกับน้ำ และน้ำเสียประเทศไทย (๒๕๕๗-๒๕๕๘)
เนื่องจากในกระบวนการบําบัดนํ้าเสียตองใชพลังงานอยางมาก และยังไมมีการนําพลังงาน
และสารอาหารที่ไดคืนจากนํ้าเสียมาใชใหเกิดประโยชน ทางโครงการจึงไดแนะนําเทคโนโลยี
ตางๆ เชน เครื่องสูบนํ้าที่ประหยัดพลังงาน การผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสีย การผลิตปุยจากนํ้าเสีย
Water and Wastewater Companies for Climate Mitigation Thailand (WaCCliM)
(2014-2015)
Many waste and wastewater companies operate with outdated and energy –
intensive conditioning technologies and pumps. The project therefore introduces
energy efficient pumps, biogas production from wastewater and fertiliser
production from wastewater.

๒๕๕๖ /2013
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดถูกจัดทำข�้นในชวงเวลา
ที่ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง”
ไปประยุกต ใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ
ซึ่งไดมีสวนเสร�มสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได อยางมั่นคงทามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
The 11th National Economic and Social Development Plan was planned during the time
that Thailand was facing social, economic and environmental challenges. In the 8 and 10th
National Economic and Social Development Plan, Sufficiency Economy Philosophy was
applied in several levels, from individual, family, community, social to country level.
It has helped to stabilise Thailand amidst these challenges.

Support to the development and implementation
of the Thai Climate Change Policy (CCA) (2014-2018)
The project supports the integration of climate change
aspects from Climate Change Master Plan of Thailand
(CCMP 2015 – 2050) into the development planning in
17 provinces and 32 municipalities.

โครงการบร�หารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเชีย (๒๕๕๖-๒๕๖๑)
The Urban NEXUS ชวยใหผูมีสวนไดเสียสามารถระบุและดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
ระหวางองคกร สถาบันตางๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมือง
ตัวอยางการทํางานของเทศบาลนครนครราชสีมาไดเปลี่ยนปมนํ้าที่สถานีมะขามเฒา แทนเครื่องเกา
ทําใหประหยัดคาไฟโดยเฉลี่ยรอยละ ๒๙ หรือกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอเดือน

Improved Flood - and Drought Prevention through Ecosystem
Based Adaptation in Watershed,Thailand (ECOSWAT) (2013-2017)
The project supports in water management by ecosystem based
adaptation and increase the awareness of people around river
basin to reserve natural resources.

๒๕๕๕ /2012

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินการดานนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (๒๕๕๗-๒๕๖๑)
โครงการไดสงเสริมเทศบาลนํารอง ๓๒ เทศบาล ใน ๑๗ จังหวัด
ในการพัฒนานโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู
การปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ของประเทศไทย

Better Rice Initiatives Asia (BRIA) (2013-2017)
BRIA improves rice production and rice-based nutrition by adopting a holistic value chain approach. To increase income
of producers and the nutritional situation of poor households in Thailand, Indonesia, Vietnam and the Philippines.
Over 10,000 rice farmers in northeastern provinces of Ubon Ratchathani, Roi Et, Sisaket and Surin are benefiting from lead
farmers from around 200 Community Rice Centers (CRCs) - with up to 20 percent income increase and pesticide reduction
of 40 percent.

๒๕๕๖
2013
๒๕๕๔ /2011

๒ พฤษภาคม ยูโรโซนและกองทุนการเง�นระหวางประเทศอนุมัติงบประมาณเง�นกู
๑๑๐,๐๐๐ ลานยูโร เพ�่อชวยเหลือไมใหประเทศกร�ซประสบภาวะลมละลาย
On 2 May, the Eurozone and the International Monetary Fund (IMF)
agreed to a €110 billion bailout package for Greece.

“เราจะนำสิ�งที่เราเร�ยนรูจากประเทศไทย มาประยุกตใชกับการพัฒนาโมเดลนำรองในเว�ยดนาม
เพ�่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
มร. เล เหง�ยน ดุก ทาง ผูอำนวยการศูนยสงเสร�มสหกรณและเอสเอ็มอีในพ�้นที่สูงภาคตะวันตก
และภาคกลางของเว�ยดนาม
“We will apply what we have learned from Thailand to the development
of pilot models in Vietnam for sustainable development.”
Mr.Le Nguyen Duc Thang,
Director of Centre for Support and Promotion of Cooperatives and SMEs in Western Highlands and Centre of Vietnam

รูหร�อไม ?
จำนวนยานพาหนะจากภาคการขนสงคิดเปนรอยละ ๕ ของยานพาหนะ
บนทองถนนทั้งหมด แตมีสัดสวนของการปลอยมลพ�ษถึงรอยละ ๖๐

๒๕๕๕
2012

๒๕๕๓ /2010

Thai-German Trilateral Cooperation with Vietnam: Strengthening Cooperative Management in Western Highland
and Central Region of Vietnam (2013-2015)
The Vietnam Cooperative Alliance in Western Highlands and Centre of Vietnam (VCA) has been enhanced with 6 new
services and an online center to support their members in 19 provinces. 12 cooperatives in 4 provinces have been
established as models. Over 300 cooperative staffs in Central Vietnam have benefited from training and coaching.

แผนงานพัฒนาโครงการ
พลังงานทดแทน ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
(๒๕๕๘-๒๕๖๑)
โครงการมุงเนนการสงเสร�มการใช
พลังงานทดแทนในประเทศกำลัง
พัฒนาเพ�่อเปนทางเลือกหนึ่งแทนพลังงานในรูปแบบเดิมๆ โดยการ
จับคูธุรกิจพลังงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณความรูและ
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี

The Global Initiative on Disaster Risk Management (2014-2016)
The project supports in disaster risk management such as disaster response preparedness in hotels and
industries and civil protection and early warning systems. It facilitates the sharing of good practices among
the countries in Asia to learn from each other.

โครงการร�เร��มขาวที่ดีข�้นแหงเอเชีย (เบร�ย) (๒๕๕๖-๒๕๖๐)
เบร�ย ชวยพัฒนาการผลิตขาวและโภชนาการขาว โดยการใชว�ธีการแบบองครวม
หวงโซคุณคา เพ�่อเสร�มสรางรายไดของผูผลิตและโภชนาการของครอบครัวเกษตรกร
ผูยากจนในประเทศไทย อินโดนีเซีย เว�ยดนาม และฟ�ลิปปนส ชาวนาตนแบบจาก
ศูนยขาวชุมชน ๒๐๐ แหง ไดชวยใหคำปร�กษาชาวนากวา ๑๐,๐๐๐ ราย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจ.อุบลราชธานี รอยเอ็ด ศร�สะเกษ สุร�นทร
จนมีรายไดเพ��มประมาณรอยละ ๒๐ และลดการใชปุยไดรอยละ ๔๐

โครงการพัฒนาการและวัดผลการผลิตและการบร�โภคอยางยั่งยืนสำหรับสังคม เศรษฐกิจคารบอนต่ำ
ในกลุมประเทศรายไดปานกลาง และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (๒๕๕๘-๒๕๖๑)
โครงการเนนการพัฒนาขอกำหนดดานความเปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศใหสอดคลองกับเกณฑฉลาก
สิ�งแวดลอมในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปปนส และมีการยอมรับรวมกันเร�่องฉลากสิ�งแวดลอม
ที่ดีข�้น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ�่อลดคาใชจายทางธุรกิจที่อาจเกิดข�้น
Advancing and Measuring Sustainable Consumption and Production (SCP) for a Low-Carbon Economy in
Middle - Income and Newly Industrialised Countries (Advance SCP) (2015-2018)
The project aims to integrate climate friendly criteria into the eco-labels and promote green procurement of the
target countries Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines and mutual recognition of the eco-labels in the
Southeast Asian region to reduce transaction costs.

ฟ�ตบอลทีมชาติของเยอรมนี หร�ออินทร�เหล็กไดแชมปโลกเปนสมัยที่ ๔
ในการแขงขันฟ�ตบอลโลก เว�ลดคัพ ๒๐๑๔
The German national football team, Iron Eagle won the 4th championship in World Cup 2014.

๑๕ สิงหาคม ประเทศปานามาเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปของการเปดคลองปานามา
ซึ่งเปนเสนทางการคาที่สำคัญของโลก มีเร�อมากกวา ๑ ลานลำ ใชเสนทางนี้ นับตั้งแตวันที่เปดทำการ
On 15 August, Panama celebrated the 100th anniversary since the opening of its canal.
The Panama Canal is a global trade route in which more than 1 million ships have crossed
since its opening.

แผนยุทธศาสตรการจัดการขยะของประเทศไทยไดกลายเปนวาระแหงชาติ เมื่อเดือนสิงหาคม
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปญหาไฟไหมบอขยะแพรกษา และปญหาการจัดการขยะของหลายพ�้นที่ในประเทศไทย
The roadmap of waste management in Thailand was launched in August after
the severe fire at Prakasa landfill in Samut Prakarn province.

โครงการเพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการลดกาซเร�อนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
ในอุตสาหกรรมเคร�่องปรับอากาศและเคร�่องทำความเย็น (RAC NAMA) (๒๕๕๙-๒๕๖๔)
โครงการเสร�มสรางข�ดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ระบบปรับอากาศและทำความเย็นเพ�่อติดตั้งอุปกรณเคร�่องปรับอากาศและเคร�่องทำความเย็น
ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
Thailand Refrigeration and Air Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Action (RAC NAMA)
(2016-2021)
It supports the refrigeration and air condition industry to transform by using climate-friendly / natural
refrigerants in order to reduce huge amount of greenhouse gas emissions in the industry.

โครงการเสร�มสรางความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
Improving Safety in Health Care for Protecting
Patients and Healthcare Workers Health (2017-2019)

๒๕๕๙
2016

๒๕๕๘ /2015
เคร�่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines เที่ยวบิน MH 370 หายสาบสูญไปอยางไรรองรอย
ขณะบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร ไปยังกรุงปกกิ�ง
Malaysia Airlines flight MH370 from Kuala Lumpur to Beijing went missing.

Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD) (2016-2019)
It provides effective solutions to reduce drug production and to deal with drug users. It adapts good
practices, especially from Thailand, in accordance with the socio-economic circumstances of a particular
area. The partner, the Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage (MFLF) is a well-known
for alternative development programmes aiming to reduce opium poppy cultivation.

๒๕๕๙ /2016
พรรคของนางออง ซาน ซู จ� ชนะการเลือกตั้งอยางถลมทลาย หลังปกครองโดยทหารมานานหลายทศวรรษ
In Myanmar, Aung San Suu Kyi's party won the election
by a landslide after military rule for decades.

กรมความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดตั้งภายใตกระทรวงการตางประเทศ แทนสำนักงานความรวมมือ
เพ�่อการพัฒนาระหวางประเทศ หร�อ กรมว�เทศสหการ
Thailand International Cooperation Agency (TICA) became a department
under the Ministry of Foreign Affairs. TICA is the successor of Thailand International
Development Cooperation Agency or formerly of the Department of Technical
and Economic Cooperation (DTEC).

เกิดแผนดินไหว ๗.๘ ร�กเตอร ใกลเมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล มีประชาชนเสียชีว�ต ๘,๐๐๐ คน
และกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน ไรที่อยูอาศัย อีกทั้งโบราณสถานตางๆถูกทำลาย
7.8-magnitude earthquake near Kathmandu in Nepal killed 8,000 people,
left over 100,000 people homeless and destroyed many historical sites.

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในพ.ศ. ๒๕๕๘ เปนกาวสำคัญ
ในวาระการประชุมบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
The establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015
is a major milestone in the regional economic integration agenda in ASEAN.

ในการประชุม COP21 ที่กรุงปาร�ส ๑๙๕ ประเทศ อนุมัติขอตกลงครั้งประวัติศาสตร เพ�่อยุติปญหาโลกรอน
COP21 Climate Change Summit in Paris reached a deal between
195 countries to attempt to tackle rising global temperatures.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชเสด็จสวรรคต
สรางความโศกเศราและเสียใจตอประชาชนชาวไทยเปนจำนวนมาก
Thailand’s King Bhumibol Adulyadej passed away, leaving Thai citizens in grief.

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จข�้นครองราชย
King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun ascends throne.

ประเทศไทยเปนประธานของ G77 มุงเนนการสรางรากฐานที่มั่นคงเพ�่อใหแนใจวา
Agenda 2030 ซึ่งเปนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดมีการดำเนินการอยางเต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะมีการประยุกต ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง
ใหเปนแนวทางที่เปนทางเลือกในการพัฒนาอยางยั่งยืน
Thailand assumed the Chairmanship of G77 aiming to build a solid foundation
to ensure full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable
Development. It will also offer to share its experiences in applying the Sufficiency
Economy Philosophy (SEP) as an approach to sustainable development.

ประชาชนในสหราชอาณาจักรรวมกันลงคะแนนเสียงแสดงความคิดเห็น
เพ�่อใหสหราชอาณาจักรออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป
United Kingdom voted to leave the European Union in their “Brexit” referendum.

