
การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร
และการพัฒนาชนบท

สิ�งแวดล�อมพลังงานและสาธารณูปโภค การพัฒนาเศรษฐกิจ

คนเราไม�สามารถที่จะแก�ป�ญหา

ด�วยว�ธีคิดเดียวกับที่เราใช�ตอนสร�างมันได�
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โรงเร�ยนเทคนิค
ไทย-เยอรมัน 

สนับสนุน 
สถาบันว�จัย
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สร�างพ�น้ฐานด�านแรงงานและสาธารณูปโภค
เพ�อ่เตร�ยมพร�อมสู�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

ขยายการสนับสนุนสู�ชนบท
เพ�่อกระจายการพัฒนาด�านการเกษตร

ขยายโครงสร�างพ�น้ฐานด�านสาธารณสุข
และความสมดุลด�านสังคมด�วยว�ธีการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม

สนับสนุนว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
พลังงานสิ�งแวดล�อม และความมั่นคงด�านสังคม

เสร�มรากฐานให�แข็งแกร�งในตลาดโลก และสร�างความทันสมัย
ให�กับอุตสาหกรรม และว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม

รักษารากฐานให�ย่ังยืนและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ท้ังระดับภูมิภาคและระดับโลก

พ.ศ. ๒๕๐๒
การศึกษาเป�นสาขาแรกและเป�นการทำงานอย�างต�อเนื่องของความร�วมมือทางว�ชาการ

ไทย-เยอรมัน และเป�นสาขาสำคัญอีกสาขาหนึ่งของความร�วมมือระดับภูมิภาคในป�จจ�บัน

โรงเร�ยนเทคนิคไทย-เยอรมันถูกก�อตั้งข�้นเพ�่อผลิตช�างอุตสาหกรรมที่มีฝ�มือ และตอบสนอง 

ความต�องการด�านแรงงานฝ�มือของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๕๒
เร��มแรกมีการนำ “การศึกษาระบบทว�ภาคี” ของเยอรมันมาประยุกต�ใช� โดยนักเร�ยนจะได�เร�ยน

ทั้งภาคทฤษฎี และฝ�กทักษะการปฏิบัติอย�างเข�มข�น ต�อมาพัฒนาไปสู�หลักสูตรการฝ�กอบรม 

ขั้นสูงและระดับปร�ญญา โดยเฉพาะในสาขาว�ศวกรรมศาสตร� ความร�วมมือทาง ว�ชาการ 

ไทย-เยอรมันได�ร�วมก�อตั ้งสถาบันอาชีวศึกษาที ่สำคัญหลายแห�ง และยังได�สนับสนุน

สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทย ผ�านการพัฒนาหลักสูตรและ การให�ทุนการศึกษา 

ณ ประเทศเยอรมนี

ป�จจ�บัน
ป�จจ�บันความร�วมมือทางทางว�ทยาศาสตร� และการว�จัยระหว�างทั้งสองประเทศยังคงดำเนิน 

ต�อไปโดยมีภาคเอกชนเข�ามามีส�วนร�วมมากข�้น เช�น การเพ��มศักยภาพของการฝ�กอบรมใน 

สถานประกอบการ

พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๒
ความร�วมมือทางว�ชาการไทย-เยอรมันเร��มสนับสนุนหน�วยงานสาธารณสุขในด�านเคร�่องมือ

ทางการแพทย� และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย�และการว�จัย

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๔๒
ในเวลาต�อมา โครงการต�างๆ ให�ความสำคัญกับการปรับปรุงสาธารณสุขชุมชนในพ�้นที่ชนบท  

และป�ญหาสาธารณสุขเฉพาะด�าน เช�น ป�ญหาโรคเอดส� ป�ญหายาเสพติด และอาชีวอนามัย 

เป�นต�น นอกจากนี้ สาธารณสุขยังถูกนำไปผนวกเข�ากับโครงการไทย-เยอรมันด�านอื่นๆ เช�น 

โครงการด�านการเกษตรและโครงการด�านการพัฒนาชนบทและอุตสาหกรรม ป�จจ�บันการว�จัย 

และปฏิรูประบบบร�การสาธารณสุขได�เป�นประเด็นสำคัญของความร�วมมือไทย-เยอรมัน  

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ป�จจ�บัน
ความร�วมมือทางว�ชาการไทย-เยอรมันได�วางรากฐานที ่สำคัญให�กับการพัฒนาระบบ 

สาธารณสุขในประเทศไทย ป�จจ�บันประเทศไทยได�นำระบบประกันสุขภาพถ�วนหน�ามาใช�  

ซึ่งทำให�ประเทศไทยเป�นตัวอย�างที่สำคัญ และเกิดความร�วมมือในภายภาคหน�ากับประเทศอื่นๆ 

อีกด�วย

พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๒๒ 
ความร�วมมือทางว�ชาการไทย-เยอรมันเร��มสนับสนุนแผนพัฒนาชนบท และการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของไทย โดยในช�วงแรกเน�นการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนา

สาธารณูปโภคในท�องถิ�น เพ�่อสนับสนุนชุมชนนิคมสร�างตนเอง ในภาคเหนือและตะวันออก 

เฉียงเหนือ

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒
เร��มนำแนวทางการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานเข�ามาใช� เพ�่อให�สามารถบรรลุเป�าหมาย 

ได�อย�างมีประสิทธิภาพและยั ่งยืนมากข�้น กิจกรรมประกอบด�วยการพัฒนาหลายสาขา 

และมีหน�วยงานหลายองค�กรร�วมกันทำงานอย�างเป�นองค�รวม โดยครอบคลุมด�านสิ�งแวดล�อม 

สาธารณสุข การเง�นและสินเชื่อ และการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ�มเกษตรกรรายย�อยในชนบท

พ.ศ. ๒๕๓๓ - ป�จจ�บัน
มีการออกมาตรฐานการผลิตและบร�การใหม�ๆ เพ�่อส�งเสร�มการแข�งขันในระดับสากลของ

ผลผลิตทางการเกษตรไทย การเกษตรและการพัฒนาชนบทได�กลายเป�นสาขาที่สำคัญ 

ของความร�วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และความร�วมมือในระดับภูมิภาคอีกด�วย

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๓๒
การเติบโตอย�างรวดเร็วของเศรษฐกิจไทยก�อให�เกิดป�ญหาด�านสิ�งแวดล�อมตามมา เช�น

มลพ�ษทางอากาศ น้ำ ขยะมูลฝอย และขยะอันตราย ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับสิ�งแวดล�อม

จ�งเป�นองค�ประกอบสําคัญในโครงการไทย-เยอรมันหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการด�าน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชนเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๒
โครงการไทย-เยอรมัน ได�หันมาเน�นเร�่องสิ�งแวดล�อม โดยให�ความสําคัญกับประเด็น เฉพาะทาง

ต�างๆ เช�น การใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี ่ยงด�านสารเคมี 

ในนิคมอุตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การป�องกันตลอดจนการ 

บรรเทาสาธารณภัยจากการขนส�งสารเคมีและวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ป�จจ�บัน
ป�จจ�บัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความสูญเสียของระบบนิเวศ รวมถึงการบร�โภค 

และการผลิตที่ไม�ยั่งยืน ก�อให�เกิดผลกระทบทางลบต�อสิ�งแวดล�อม ความร�วมมือทางว�ชาการ

ไทย-เยอรมัน จ�งเข�ามาร�วมจัดการแก�ป�ญหา ผ�านการสนับสนุนด�านนโยบายระดับประเทศ 

และภูมิภาค เพ�่อส�งเสร�มบทบาทของไทยในเวทีความร�วมมือระหว�างประเทศ

พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๓๒
จากการที่เศรษฐกิจไทยมีรากฐานสําคัญมาจากภาคการเกษตร ความร�วมมือทางว�ชาการ 

ไทย-เยอรมันจ�งเร� �มจากการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกด�านการค�าและการลงทุน 

ระหว�างสองประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๒
การส�งเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) กลายเป�นประเด็นสําคัญของ

ความร�วมมือ โดยมีเป�าหมายเพ�่อลดช�องว�างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว�างภูมิภาคต�างๆ

ในประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๔๓ - ป�จจ�บัน
เป�นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษที่ความร�วมมือทางว�ชาการไทย-เยอรมัน ได�ส�งเสร�มการปรับปรุง 

ศักยภาพว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) ของไทย ผ�านโครงการเพ�่อส�งเสร�ม

ข�ดความสามารถในการแข�งขันของว�สาหกิจ และเป�นครั ้งแรกที่มีการบูรณาการประเด็น

ด�านเศรษฐกิจ สิ�งแวดล�อม และสังคม เข�ามาเป�นแผนงานขนาดใหญ�เพ�่อส�งเสร�มห�วงโซ�คุณค�า

การผลิตของไทย

พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๒๒
ความร�วมมือมุ�งเน�นไปที่การส�งเสร�มศักยภาพของหน�วยงานที่รับผ�ดชอบด�านสาธารณูปโภค

พ�้นฐานของประเทศ เช�น การไฟฟ�า การคมนาคม การจราจร การท�าเร�อ การรถไฟ 

การสร�างเข�่อน และการชลประทาน 

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๕๒
ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีเร��มร�วมกันค�นคว�าและส�งเสร�มพลังงานทางเลือก เช�น

ก�าซชีวภาพ โรงไฟฟ�าพลังน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย� ตั ้งแต�นั ้นมาได�มีการส�งเสร�ม 

การประหยัดพลังงานและการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ ท�ามกลางกระแสการตื่นตัว

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาให�เข�าสู �ภาวะทันสมัย ซึ ่งนำไปสู�การสนับสนุนการวางแผน

ชุมชนเมือง และการคมนาคมอย�างยั่งยืน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ป�จจ�บัน
โครงการหลายโครงการได�เน �นความสำคัญด�านพลังงาน และการเปลี ่ยนแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป�นประเด็นที่เกี่ยวข�องกับหลายภาคส�วน ป�จจ�บันโครงการมากกว�าคร�่ง 

สนับสนุนนโยบายท้ังระดับประเทศและระดับภูมิภาค ท้ังในการสร�างความตระหนักรู� การส�งเสร�ม 

การบูรณาการ และการดำเนินงานด�านการลดผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

มาตรฐาน
ครูฝ�กในสถานประกอบการ

ในกลุ�มประเทศอาเซียน

สถาบันพัฒนา
ฝ�มือแรงงานภาค ๑๒

จังหวัดสงขลา

สนับสนุนสถาบัน
เทคโนโลยีแห�งเอเชีย

การก�อตั้งและสนับสนุน
สถาบันอาชีวศึกษา

ในภาคส�วนต�างๆ เช�น
เคร�่องยนต� ธุรกิจการเกษตร

และการพ�มพ�

ความร�วมมือระดับ
ภูมิภาคของไทย - เยอรมัน

เพ�่อส�งเสร�มความร�วมมือระดับ
ภูมิภาค เพ�่อส�งเสร�มคุณภาพของ

อาชีวศึกษาและการฝ�กอบรม
โดยมีภาคเอกชน
เข�ามามีส�วนร�วม

ความร�วมมือทางว�ชาการระหว�างประเทศไทยและสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี

เร��มต�นอย�างเป�นทางการ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ในช�วงทศวรรษแรกนั้น 

โครงการต�างๆ เน�นไปที่การสนับสนุนอาชีวศึกษาของไทย และการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาชนบท ต�อมาเนื่องจากประเทศไทยได�พัฒนาเป�น 

ประเทศอุตสาหกรรมใหม� การทำงานจ�งมุ�งเน�นไปสู�กระบวนการอุตสาหกรรม 

การปกป�องรักษาสิ�งแวดล�อมและสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการสร�างความทันสมัย

ให�กับประเทศ

โครงการความร�วมมือทางว�ชาการไทย-เยอรมัน ดำเนินงานครอบคลุมเนื้อหา

หลายสาขา และกว�าหกทศวรรษที่ผ�านมา มีโครงการเกิดข�้นกว�า ๓๐๐ โครงการ

โดยมีเป�าหมายเพ�่อการพัฒนาของประเทศไทย  

ด�วยว�สัยทัศน�ด�านความยั่งยืน ป�จจ�บันประเทศไทยและเยอรมนีเป�นหุ�นส�วนที่มุ�งมั่นดำเนินงาน 

ร�วมกันเพ�อ่การพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังในระดับภูมิภาคและท่ัวโลก ท้ังสองประเทศร�เร��มโครงการ ต�างๆ

ทั ้งในระดับไตรภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ ่งมิได�จํากัดเพ�ยงแค�การสนับสนุน 

เร � ่องงบประมาณ การแลกเปลี ่ยนความรู � ประสบการณ� ผ�านบุคลากร หลักปรัชญา 

“เศรษฐกิจพอเพ�ยง” แต�ยังรวมถึงวัฒนธรรมและการปฏิสัมพันธ�ระหว�างกัน และด�วยหลัก 

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพ�ยง” ทำให�ประเทศไทยมีหลักการทำงานที่เข�มแข็งซึ่งได�ถูกนำมาใช� 

ในโครงการต�างๆ ภายใต�ความร�วมมือ ไตรภาคีในภูมิภาคอีกด�วย

หลังจาก ๖๐ ป� ของการทำงานร�วมกัน ความร�วมมือนี้ยังคงดำเนินต�อไป โดยได�ดำเนินการให� 

สอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน (SDGs ป� พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๓) และยังคง 

มุ�งม่ันเพ�อ่สร�างสังคมท่ีเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม อีกท้ังในด�านการศึกษา สุขภาพ พลังงานสะอาด

นวัตกรรม เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ตลอดจนการบร�โภคและการผลิตที่มีความรับผ�ดชอบ

ต�อสังคม

ช�วงป�พ.ศ.

๒๕๐๓

ช�วงป�พ.ศ.

๒๕๑๓

ช�วงป�พ.ศ.

๒๕๒๓

ช�วงป�พ.ศ.

๒๕๓๓

ช�วงป�พ.ศ.

๒๕๔๓

ช�วงป�พ.ศ.

๒๕๕๓

สนับสนุน
คณะแพทยศาสตร�

และสถานพยาบาลต�างๆ

ปลูกกาแฟ
ต�นแรกที่ดอยวาว�

จ.เชียงราย

โครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด

รุ�นแรกของประเทศไทย

ระบบไฟฟ�า
กระจายไปยังชนบท

นำร�องด�าน
พลังงานจากชีวมวล

แสงอาทิตย�
และของเสีย

เกาะหมากได�รับการ
ยอมรับว�าเป�นสถานที่
ท�องเที่ยวคาร�บอนต่ำ

เกณฑ�ที่เป�นมิตร
กับสิ�งแวดล�อม ถูกนำไปใช�

ในการจัดซื้อจัดจ�าง
สินค�า ๑๓ ผลิตภัณฑ�

การใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ
เพ��มมากข�้นในภาคอุตสาหกรรมต�างๆ
เช�นการขนส�ง อุตสาหกรรมยานยนต�

ห�วงโซ�มูลค�าเกษตร อุตสาหกรรม
เหล็กและสิ�งทอ

ความร�วมมืออย�างต�อเนื่อง
ด�านการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

การบรรเทาผลกระทบ
และการปรับตัวของสภาพภูมิอากาศ
ในภาคส�วนต�างๆ เช�น ด�านพลังงาน

การขนส�ง ขยะ น้ำ
และการเกษตร

ลดการปลูกฝ��น
ในพ�้นที่ ๑,๕๐๐ 
ตารางกิโลเมตร

สนับสนุนสถาบันว�จัย
และพัฒนาการเกษตร

ต�างๆ 

การใช�ปุ�ยเคมีลดลง
และมีการแนะนำ

การกำจัดศัตรูพ�ช
ด�วยว�ธีชีวภาพ

รายได�เฉลี่ยต�อคนเพ��มข�้น 
เช�น กว�าร�อยละ ๕๐ 

ใน อ.จักราช
จ.นครราชสีมา

เกิดสหกรณ�ต�างๆ
เช�น สหกรณ�โคนมเชียงใหม�

พัฒนาระบบ
การให�สินเชื่อ

รายย�อย

สนับสนุนสถาบัน
ด�านสาธารณสุขที่สำคัญ

เช�น เคร�อข�ายระดับภูมิภาค
ว�าด�วยเวชศาสตร�เขตร�อน
และสาธารณสุขของซีมีโอ

ประเทศไทย

บัตรสุขภาพ
ไทย-เยอรมัน

โรคพยาธิใบไม�
ในตับลดลง

นำร�องด�านการ
ประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจ

การปฏิรูปบร�การ
ทางสุขภาพระดับประเทศ 
การปรับปรุงการบร�การ
(ทุนจากสหภาพยุโรป)

และความร�วมมือในด�านต�างๆ เช�น 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
และการเข�าถึงยารักษาโรค

การป�องกัน
โรคเอดส�

ห�วงโซ�มูลค�าในภาคเกษตร
ส�งผลให�เกิดการแข�งขันที่สูงข�้นและ

การผลิตอย�างยั่งยืน เช�น ในสวนผัก
ผลไม� น้ำมันปาล�ม มันสำปะหลัง

และฟาร�มกุ�ง การทำสวนมีคุณภาพ 
และการตลาดที่ดีได�รับการเผยแพร�

ไปยังกลุ�มประเทศอาเซียน
เพ�่อนำไปสู�ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยด�านอาหาร

ตลาดการส�งออกของไทย
เข�มแข็งข�้น โดยการ
เพ��มผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ

และพัฒนาห�วงโซ�คุณค�า

สมาคมธุรกิจและการค�าได�
ปรับปรุงงานบร�การแก�สมาชิก

เพ��มข�ดความสามารถ
ในการแข�งขันของว�สาหกิจไทย

เกิดการจ�างงานและความมั่นคงทางอาชีพ
กับความรับผ�ดชอบทางสังคมและ

ต�อสิ�งแวดล�อมที่สูงข�้น
สร�างโอกาสทางธุรกิจใหม�ๆ ผ�านความร�วมมือ
ทางธุรกิจไทย-เยอรมัน เช�น ในด�านเทคโนโลยี

ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

สนับสนุน SME
กว�า ๑,๐๐๐ แห�ง
ในกว�า ๑๐ สาขา

การสร�างมาตรฐาน
และการรับรองต�างๆ เช�น

การผลิตสําหรับภาคเกษตรของไทย
ท่ีปลอดภัย มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล�ม
อย�างยั่งยืน การแข�งขันของสินค�าอินทร�ย�

(ประเภทที่เข�าร�วมโครงการ)
ได�พัฒนาได�ดียิ�งข�้น

ผู�ประกอบอาชีพอิสระ
และเจ�าหน�าที่ฝ�ายรัฐและเอกชน

กว�า ๒๐,๐๐๐ คน
ได�พัฒนาทักษะในการพัฒนา
ธุรกิจจากการฝ�กอบรม CEFE

(การพัฒนาผู�ประกอบอาชีพอิสระ
ที่มีสมรรถนะเชิงเศรษฐกิจ)

ในช�วงป�
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๔๒
รายได�ของหลายชุมชน

เพ��มข�้นจากการผลิตที่สูงข�้น
และการพัฒนา

ของตลาด

ประเทศไทยและเยอรมนี
ยังคงความร�วมมือด�านการป�องกันภัยแล�ง
และน้ำท�วม รวมทั้งยังมีการเผยแพร�ความรู�
เกี่ยวกับการขนส�งสินค�าอันตรายของไทย
ไปยังประเทศอื่นๆ   ในภูมิภาคลุ�มแม�น้ำโขง

ผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม
ลดลงกว�า 20% ใน
อุตสาหกรรมนำร�อง

ต�นแบบนิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอุตสาหกรรมอย�างยั่งยืน

ท�าเร�อ และการขนส�งที่ยั่งยืน

ปร�มาณขยะใน จ.พ�ษณุโลก
ลดลง 50% และการจัดการขยะ
โดยมีชุมชนเป�นฐานได�นำไปใช�

เป�นตัวอย�างในชุมชนอื่นๆ
ในประเทศไทย

แนวคิดการเพ��มศักยภาพ
การใช�มาตรการเศรษฐศาสตร�

เพ�่อคงคุณค�าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ เช�นเคร�่องมือ

ด�านเศรษฐศาสตร�และการเง�นได�ถูกนำมาใช�
ในประเทศไทย และในภูมิภาค

ในการสร�างความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ
สิ�งแวดล�อม และสังคมในพ�้นที่
คุ�มครองและระยะแนวกันชน

ปรับปรุงการจัดการ การจัดเก็บ
การขนส�งวัสดุและสินค�าอันตราย

ในระดับประเทศ และโครงการนำร�อง
มาตรฐานสากล

โครงการปรับปรุง
คุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็ก

ในภูมิภาคอาเซียน
และ โครงการพัฒนาท�าเร�อ

ในภูมิภาคอาเซียน
อย�างยั่งยืน

๖๐ ป�  หุ�นส�วนความร�วมมือไทย-เยอรมัน

เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

,



พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๘
โครงการควบคุมป�องกัน
โรคพยาธิใบไม�ในตับไทย-
เยอรมัน ส�งเสร�มสุขภาพ
ประชาชน ๗ จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ�านกิจกรรมในชุมชน 
โดยขยายศูนย�ป�องกัน
รักษาโรคไปยังเขตภูมิภาค

พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๓
โรงเร�ยนเทคนิคไทย-เยอรมัน 
ก�อตั้งข�้นเป�นโครงการแรก
เพ�่อผลิตช�างอุตสาหกรรม
ที่มีความชำนาญสูง 
ป�จจ�บันโรงเร�ยนพัฒนาเป�น
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ
(มจพ.)

พ.ศ. ๒๕๐๕ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเร�ยน
เทคนิคไทย- เยอรมัน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ�  โดยมี 
Dipl.ing Karl Stützle และ ดร.บุญศักดิ์ ใจจงกิจ ทีมก�อตั้ง
โรงเร�ยน เป�นผู�ถวายการต�อนรับ 

พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๘
โครงการก�อสร�างศูนย�ว�จัยประมงทะเล 
ร�วมกับกรมประมง ได�นำว�ธีการจับปลา
ด�วยอวนและจัดอบรมให�กับชาวประมง

พ.ศ. ๒๕๐๖
สถาบันเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก�นก�อตั้งข�้นเพ�่อขยายการอาชีวศึกษา 
ป�จจ�บันคือมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�ทยาเขตขอนแก�น

พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๐
โครงการฟาร�มโคนมไทย-เยอรมัน 
เชียงใหม� ปรับปรุงผลิตภัณท�จาก
นมและเนื้อ และส�งเสร�มการก�อตั้ง
สหกรณ�โคนมเชียงใหม�

พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๘ 
เยอรมนีสนับสนุนเคร�อข�ายระดับภูมิภาคว�าด�วย
เวชศาสตร�เขตร�อนและสาธารณสุขขององค�การ
รัฐมนตร�ศึกษาแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ประเทศไทย
(SEAMEO TROPMED Centre Bangkok)

พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔
โครงการติดตั้งหลักผูกเร�อที่ท�าเร�อกรุงเทพ
ได�ติดตั้งหลักผูกเร�อจำนวน ๓๖ หลัก
ในแม�น้ำเจ�าพระยา

พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๘
โครงการว�ทยาลัยเทคนิคครุศาสตร�
อุตสาหกรรมไทย-เยอรมัน  ช�วยพัฒนา
บุคลากรด�านการสอน ป�จจ�บันคือ
คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม มจพ. 

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๐
โครงการพัฒนาด�านการเกษตร
ไทย- เยอรมัน พ�มาย 

พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๕
โครงการปรับปรุงสุขภาพ
สัตว�ไทย-เยอรมัน 

พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๖ 
โครงการบัตรสุขภาพไทย-เยอรมัน สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข
ในการดำเนินระบบประกันสุขภาพโดยสมัครใจ ผลการดำเนินงาน
เป�นข�อมูลและประสบการณ�พ�้นฐานส�วนหนึ่งในการปฏิรูประบบ
บร�การสาธารณสุขครั้งใหญ� เพ�่อสร�างหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า 
หร�อ “๓๐ บาทรักษาทุกโรค” พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗
โครงการก�าซชีวภาพ
ไทย-เยอรมัน ปรับปรุงและ
ส�งเสร�มเทคโนโลยีก�าซชีวภาพ
ให�สามารถใช�ได�ในฟาร�มเลี้ยง
สัตว� โครงการเป�นส�วนหนึ่ง
ในการส�งเสร�มการขยาย
ก�าซชีวภาพไปทั่วประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙
โครงการสนับสนุนสถาบันว�จัยจ�ฬาภรณ� 
สนับสนุนอุปกรณ�ห�องปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าที่ 
และการแลกเปลี่ยนนักว�จัยไทยและเยอรมัน 

พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๒
ธนาคารออมทรัพย�ไทยออก
สินเชื่อไทรทอง และเง�นกู� SMEs 
โดยพัฒนาผ�านโครงการสินเชื่อ
ไทย-เยอรมัน

พ.ศ. ๒๕๓๖
โครงการส�งเสร�มการใช�
พลังงานอย�างพอเพ�ยง พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒ 

โครงการความร�วมมือป�องกันโรคเอดส�ไทย-
เยอรมัน พัฒนารูปแบบกิจกรรมการป�องกัน
โรคเอดส�และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�อื่นๆ 

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖ 
โครงการส�งเสร�มอุตสาหกรรมขนาดย�อม 
ส�งเสร�มอุตสาหกรรมขนาดย�อมในเขตชนบท

พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๗
โครงการระบบการจัดการป�องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากการขนส�งสารเคมีและวัตถุ
อันตราย มีเป�าหมายลดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุระหว�างการขนส�งสินค�าอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๐ 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยไทย-เยอรมัน 
พ�ษณุโลกจากความร�วมมือของเทศบาลนคร
พ�ษณุโลก ชุมชน และภาคเอกชน สามารถลด
ปร�มาณขยะมูลฝอยจากครัวเร�อน และจัดการ
ขยะอย�างเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม 

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ 
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
โครงการพัฒนาการใช�สารชีวภาพ
ป�องกันกำจัดศัตรูพ�ชเชิงพาณิชย�
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

พ.ศ. ๒๕๕๑-ป�จจ�บัน 
โครงการความร�วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เป�นแนวทางของความร�วมมือ
รูปแบบใหม�โดยทั้งสองประเทศร�วมกันถ�ายทอดประสบการณ�และองค�ความรู�ให�กับ
ประเทศเพ�่อนบ�านในภูมิภาค

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘
โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน

สนับสนุนศักยภาพเมืองขนาดเล็กในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพอากาศและ
นําไปปฏิบัติ (ระยะที่ ๑: ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ระยะท่ี ๒: ป� ๒๕๕๖-๒๕๕๘)

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
โครงการปกป��องสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนรัฐบาลไทยในการพัฒนา และปฏิบัตินโยบาย

ด�านสภาพภูมิอากาศ ผ�านสามโครงการย�อย คือ โครงการนโยบาย ด�านสภาพภูมิอากาศ
โครงการการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในว�สาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย�อม

และโครงการการปกป�องสภาพภูมิอากาศในภาคการท�องเท่ียว

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
โครงการพัฒนาการใช�สารชีวภาพป�องกันกำจัดศัตรูพ�ชเชิงพาณิชย�ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต� โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�ด�าน
การเกษตรและอาหารยั่งยืน

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
โครงการการส�งเสร�มการผลิตและ

การบร�โภคอย�างยั่งยืนเพ�่อนำพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจคาร�บอนต่ำ โครงการ

การจัดซื้อจัดจ�างสินค�าและบร�การ
ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมและฉลากสิ�งแวดล�อม

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑
แผนงานพัฒนาโครงการพลังงาน

ทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
(ระยะที่ ๑: ป� ๒๕๕๖-๒๕๕๗

ระยะที่ ๒: ๒๕๕๘-๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
โครงการพัฒนาท�าเร�อใน

ภูมิภาคอาเซียนอย�างยั่งยืน

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
โครงการเสร�มสร�างการบร�หารระบบสหกรณ�ในเขตที่สูงตะวันตก
และภาคกลางของเว�ยดนาม

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
โครงการบร�หารพ�้นที่ลุ�มน้ำ

โดยอาศัยมาตรการเชิงระบบนเวศ
เพ�่อบรรเทาภัยแล�งและอุทกภัย

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑
โครงการบร�หารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง
ในเอเชีย (Nexus, ระยะที่ ๑: ป� ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
ระยะที่ ๒: ป� ๒๕๕๙-๒๕๖๑) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐   

โครงการร�เร��มข�าวที่ดีข�้นแห�งเอเชีย 
ช�วยพัฒนาการผลิตข�าวและ
โภชนาการข�าว โดยการใช�ว�ธีการ
แบบองค�รวมห�วงโซ�คุณค�า

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
โครงการความร�วมมือระดับภูมิภาคเพ�่อส�งเสร�ม

คุณภาพของอาชีวศึกษาและการฝ�กอบรมที่มุ�งเน�น
ความต�องการของตลาดแรงงาน

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
โครงการเสร�มสร�างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
โครงการความร�วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ�พลังงาน มุ�งเพ��มประสิทธิภาพการ
ใช�พลังงาน ปรับปรุงสภาพสิ�งแวดล�อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในภาคการขนส�ง
สินค�าและโลจ�สติกส�

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โครงการพัฒนาการและวัดผลการผลิตและ
การบร�โภคอย�างยั่งยืนสำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร�บอนต่ำในกลุ�มประเทศรายได�ปานกลาง
และกลุ�มประเทศอุตสาหกรรมใหม�

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
โครงการแผนการปรับตัวต�อ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห�งชาติ

ตามฐานความเสี่ยง

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โครงการความร�วมมือ
ระหว�างประเทศด�านนโยบายยาเสพติดและการพัฒนา

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
แผนงานร�เร��มด�าน
การจัดการความเสี่ยง
ภัยพ�บัติระดับโลก

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
โครงการบรรเทาสภาวะโลกร�อนที่เกี่ยวข�องกับน้ำและน้ำเสียประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕
โครงการศึกษาศักยภาพความพร�อม
ในการลดก�าซเร�อนกระจกในระยะยาว

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
โครงการส�งเสร�มอุตสาหกรรมชิ�นส�วนยานยนต�
สีเข�ยว ส�งเสร�มอุตสาหกรรมชิ�นส�วนยานยนต�
สีเข�ยวเพ�่อส�งเสร�มการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
โดยใช�หลักการจัดการทรัพยากรการผลิตที่
เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม และใช�พลังงานอย�างมี
ประสิทธิภาพให�ผู�ผลิตชิ�นส�วนยานยนต�ของไทย

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  
ความร�วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน 
ให�ความช�วยเหลือประเทศลาว ภายใต�
โครงการบร�หารจัดการลุ�มน้ำซอง

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
โครงการเสร�มสร�างระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีแห�งชาติ ของสปป. ลาว 
(Lao GAP) สนับสนุนการแข�งขันของ
เกษตรกรลาว และผู�ผลิตผักผลไม�รายย�อย

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๑ 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�พลังงาน
และบรรเทาผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคการขนส�งทางบกสำหรับ
ภูมิภาคอาเซียน (ระยะที่ ๑ : ป� ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
ระยะที่ ๒: ป� ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
 โครงการการสอนงานที่มี

ประสิทธิภาพในสถานประกอบการ
ในภูมิภาคลุ�มแม�น้ำโขง

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการความร�วมมือไทย-เยอรมัน 
ตามแผนอนุรักษ�พลังงาน 
(ระยะที่ ๑ : ป� ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๑
โครงการใช�ข�อมูลจากการสำรวจระยะไกล

และการประกันพ�ชผลทางการเกษตร
ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม�

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๕
โครงการสถาบันพัฒนา
ฝ�มือแรงงานภาค ๑๒ 
สงขลา เพ�่อสนับสนุน
อาชีวศึกษาและการ
จ�างงานสำหรับเยาวชน
และผู�ว�างงานนอกระบบ 

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑
โครงการป�องกันกำจัด
ศัตรูพ�ชไทย-เยอรมัน 
มุ�งเน�นการลดการใช�
ยาฆ�าแมลงของชาวนา

พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๑ 
โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน 
ลดพ�้นที่ปลูกฝ��นและพัฒนาคุณภาพ
ชีว�ตความเป�นอยู�ของชาวเขาใน
ภาคเหนือของไทย

พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๖
ไทยและเยอรมนีสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร�
มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓
โครงการป�องกันและกำจัด
หนูไทย-เยอรมัน 

พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๐๐๒ 
โครงการส�งเสร�มสถาบันเทคโนโลยี
แห�งเอเชียร�วมเสร�มศักยภาพของ
สถาบันผ�านการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดหาคณาจารย� สนับสนุนทุนว�จัย 
และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตจำนวน ๑,๒๖๘ ทุน 

พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๓
โครงการให�คำปร�กษามาตรฐาน
การใช�ยานพาหนะ เสนอแนวทาง
การสอบใบขับข�่ภาคทฤษฏี
และปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๑
โครงการสถาบันประสาทว�ทยา 
ได�จัดหาเคร�่องมือแพทย�เพ�่อใช�
ในห�องว�จัยด�านคลินิคและ
เคมีของสถาบัน

๒๕๑๓ - ๒๕๒๒ ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒ ๒๕๓๓ - ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙๒๔๙๙ - ๒๕๑๒

๒๕๐๐  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ�าสิร�กิติติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงบอนน� สหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม

๒๔๙๙  โรคมินามาตะถูกค�นพบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ�น 
เป��นโรคที่เกิดจากพ�ษของสารปรอท ซึ่งเกิดในคนท่ีบร�โภคปลา
และสัตว�น้ำที่มีเปลือก ที่ปนเป��อนสารปรอทที่ถูกปล�อยจาก
โรงงานอุตสาหกรรม

๒๔๙๙  ๒๔ กรกฎาคม สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีออกนโยบาย
ช�วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา ด�วยเง�นทุนแรกเร��ม ๕๐ ล�าน
ดอยช�มาร�ค

๒๕๐๐  สหภาพโซเว�ยตปล�อยดาวเทียมดวงแรกของโลก
“สปุตนิก” ข�้นสู�วงโคจรของโลก ซึ่งนำไปสู�การก�อตั้งองค�กรนาซ�า
และการแข�งขันด�านอวกาศของสองประเทศผู�นำ

๒๕๐๑  ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ก�อตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม

๒๕๐๔  กำแพงเบอร�ลินถูกสร�างข�้นเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
เพ�่อแบ�งแยกเบอร�ลินตะวันตกออกจากเยอรมันตะวันออก
กำแพงนี้เป�นสัญลักษณ�ของการแบ�งขั้วอำนาจระหว�างระบอบ
ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต�ในยุคสงครามเย็น

๒๕๐๕  สถาบันเกอเธ� องค�กรส�งเสร�มวัฒนธรรมของสหพันธ�
สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งข�้นในกรุงเทพฯ เพ�่อสนับสนุนการเร�ยน
การสอนภาษาเยอรมัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ�ระหว�างสองประเทศ

๒๕๐๖  Deutsche Entwicklungsdienst (DED) หร�อ German
Development Service ก�อตั้งข�้นเพ�่อจัดหาผู�เชี่ยวชาญมาทำงานในโครงการ
ความร�วมมือทางว�ชาการของเยอรมนี หร�อตามที่ประเทศที่ทำงานร�วมกันต�องการ

๒๕๐๗  กลุ��ม G77 ถูกก�อตั้งข�้น และประเทศไทยเป��นหนึ่งในสมาชิกท่ีก�อตั้ง

๒๕๐๘  อาภัสรา หงสกุล ได��รับตําแหน��งนางงามจักรวาลคนที่ ๑๔
ซึ่งเป�นคนไทยคนแรกที่ได�รับตำแหน�งนี้

๒๕๐๙  ภาพยนตร�เร�่อง The Sound of Music ได�รับรางวัล Academy Award 
ประเภทภาพยนตร�ยอดเยี่ยม

๒๕๑๐  สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� หร�ออาเซียน ถูกก�อตั้งข�้นเมื่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม มีสมาชิกก�อตั้ง ๕ ประเทศ ได�แก� อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส� 
สิงคโปร� และประเทศไทย

๒๕๑๒  นีล อาร�มสตรอง เป�นนักบินอวกาศคนแรกที่ไปเหยียบพ�้นผ�วดวงจันทร�

๒๕๑๒  เดือนสิงหาคม ผู�คนหลายแสนมารวมตัวที่เมือง Bethel ใกล�กับ 
Woodstock นิวยอร�ก เพ�่อมาดูคอนเสิร�ตที่จัดข�้น ๔ วัน

๒๕๑๔  ๑๔ ตุลาคม กร�นพ�ซถูกก�อตั้งข�้นที่แวนคูเวอร� ประเทศแคนาดา
โดยเร��มจากการต�อต�านการทดสอบนิวเคลียร�ของสหรัฐอเมร�กาในอลาสก�า

๒๕๑๔  ๓ เมษายน โทรศัพท�มือถือเคร�่องแรกถูกผลิตข�้น โดยมาร�ติน คูเปอร�
ผู�จัดการทั่วไปของบร�ษัท โมโตโรล�า

๒๕๑๔  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำร�ว�าด�วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยงเป�นคร้ังแรก ในพ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตรแก�นิสิต
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  เพ�่อชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีว�ต และปฏิบัติตนให�แก�ประชาชนทุกระดับทุกสาขาว�ชาชีพ

๒๕๑๘  BfE และ GAWI รวมตัวเป�นสำนักงานความร�วมมือทางว�ชาการ
ของเยอรมัน หร�อที่รู�จักกันในนาม GTZ

๒๕๑๙  พอล พต ข�้นเป��นนายกรัฐมนตร� (ผู��นําเผด็จการ) ของประเทศกัมพ�ชา
หลังจากที่สมเด็จนโรดมสีหนุออกจากตำแหน�งประมุขรัฐ

๒๕๒๐  Commodore PET คอมพ�วเตอร�ส�วนบุคคลเคร�่องแรก
(ประกอบด�วยแป�นพ�มพ�� จอ ช�องเล�นเทป) ออกจัดจำหน�าย

๒๕๒๒  อุบัติเหตุ Three Mile Island เป�นว�กฤตนิวเคลียร�ที่เกิดข�้นใน
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๑๙๗๙ ในรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมร�กา ทำให�ประชาชน
จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ คน ที่อาศัยอยู�ในบร�เวณใกล�เคียงมิดเดิลทาวน�ต�องย�ายที่อยู�

๒๕๒๓  พรรคกร�นถูกก�อตั้งข�้นในประเทศเยอรมนี สืบเนื่องมาจากขบวนการ
เคลื่อนไหวด�านสิ�งแวดล�อมในช�วงทศวรรษที่ ๗๐

๒๕๒๖  Advance Research Projects Agency Networks หร�อ ARPANET
เปลี่ยนไปใช� Internet Protocol อย�างเป�นทางการ ซึ่งทำให�เกิดอินเตอร�เน็ต

๒๕๒๘  We Are the World ซิงเกิ�ลเพลงการกุศลที่นำรายได�ไปช�วยเหลือ
ผู�ที่ขาดแคลนในประเทศต�างๆ ในทว�ปแอฟร�กา

๒๕๒๙  โรงงานไฟฟ�าพลังงานนิวเคลียร�เชอร�โนบิลที่ประเทศยูเครน ระเบิด
ในวันที่ ๒๖ เมษายน แรงระเบิดทำให�เกิดการปนเป��อนของสารกัมมันตภาพรังสี
ในอากาศ ซึ่งกระจายไปทั่วสหภาพโซเว�ยตฝ��งตะวันตกและยุโรป

๒๕๓๐  มีการเซ็นสนธิสัญญาระหว�างประเทศ เพ�่อลดการใช�ก�าซ CFC
ให�ได�ร�อยละ ๕๐ ภายในป� พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๕๓๑  เคร�่องบินโดยสาร Pan-Am 103 ระเบิดข�้นและตกลงโดยผู�ก�อการร�ายที่
Lockerbie ประเทศสก�อตแลนด� คร�าชีว�ตผู�โดยสารบนเคร�่องทั้งลำ
จำนวน ๒๕๙ คน และผู�ที่อยู�บนพ�้น ๑๑ คน

๒๕๓๒  กำแพงเบอร�ลิน ประเทศเยอรมนี ถูกทำลายลงเมื่อวันที่ ๙ พฤศจ�กายน 
ถือว�าเป�นสัญลักษณ�ของการสิ�นสุดสงครามเย็น

๒๕๓๓  รถบรรทุกแก�สเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำและระเบิดข�้น
ที่ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� กรุงเทพ มีผู�เสียชีว�ต ๙๐ คน

๒๕๓๔  ประเทศเยอรมนีบังคับใช�กฎหมายพลังงานหมุนเว�ยนเป�นครั้งแรก

๒๕๓๗  อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีผลบังคับใช� เพ�่อให�บรรลุถึงการควบคุมระดับความเข�มข�นของก�าซเร�อนกระจก
ในชั้นบรรยากาศ

๒๕๓๘  การให�บร�การอินเตอร�เน็ตในประเทศไทยได�เร��มต�นข�้นเป�นครั้งแรก
เมื่อเดือนมีนาคม โดยบร�ษัท อินเตอร�เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand)
เป�นผู�ให�บร�การอินเตอร�เน็ตเชิงพาณิชย�รายแรกของประเทศไทย

๒๕๓๙  สมรักษ� คำสิงห� ได�รับเหร�ยญทองโอลิมป�ค เหร�ยญแรกของประเทศไทย

๒๕๔๐  ว�กฤตการณ�ทางการเง�นในเอเชีย หร�อว�กฤตต�มยำกุ�ง
เป�นช�วงว�กฤตการณ�เง�น ซึ่งส�งผลกระทบถึงหลายประเทศในทว�ปเอเชีย 
ก�อให�เกิดความกลัวว�าจะเกิดการล�มสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลก

๒๕๔๒  รถไฟฟ�าบีทีเอส หร�อ รถไฟฟ�าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
รถไฟฟ�าลอยฟ�าสายแรกของประเทศไทย เป�ดให�บร�การอย�างเป�นทางการ

๒๕๔๔  ๑๑ กันยายน ผู�ก�อการร�ายได�ก�อว�นาศกรรมท่ีตึกเว�ร�ดเทรด
ประเทศสหรัฐอเมร�กา    

๒๕๔๕  ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ๑๒ ประเทศ เร��มใช�เง�นยูโร
อย�างเป�นทางการ และสหยุโรปได�โหวตให�เพ��มสมาชิกอีก ๑๐ ประเทศ

๒๕๔๖  โรคระบาดซาร�ส (กลุ�มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง)
กระจายจากประเทศจ�น สิงคโปร�และเว�ยดนาม และได�ระบาดไปทั่วโลก 
มีผู�ได�รับเชื้อเกือบ ๙,๐๐๐ คน ใน ๑๕ ประเทศ และมีผู�เสียชีว�ตกว�า ๘๐๐ คน

๒๕๔๖  ๒๖ ธันวาคม เกิดคลื่นสึนามิ ซึ่งเป�นผลจากแผ�นดินไหวที่เกาะสุมาตรา
ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่ได�รับผลกระทบได�แก� ประเทศอินโดนีเซีย 
อินเดีย ไทย ศร�ลังกา และเมียนมาร� 

๒๕๔๘  ปฏิญญาปาร�ส (๒๐๐๕) แผนกลยุทธ�ที่มุ�งเน�นการปรับปรุงคุณภาพของ
ความช�วยเหลือและผลกระทบต�อการพัฒนาได�รับการเห็นชอบ โดยแผนการนี้เน�น
การใช�ประสบการณ�ตรงในการทำงาน

๒๕๔๙  เกิดรัฐประหารในประเทศไทย วันที่ ๑๙ กันยายน นำโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร�ย�ทรงเป�นประมุข
เพ�่อโค�นล�มรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตร� พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร

๒๕๕๑  พายุไซโคลนนาร�กีสพัดถล�มเมืองอิรวดีและย�างกุ�ง ประเทศพม�า
มีผู�เสียชีว�ตถึง ๗๘,๐๐๐ คน ทำให�ประชาชนนับล�านไร�ที่อยู�อาศัย
และมีรายงานผู�สูญหายถึง ๒๘,๐๐๐ คน   

๒๕๕๘  การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในพ.ศ. ๒๕๕๘
เป�นก�าวสำคัญในวาระการประชุมบูรณาการทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๒๕๕๙  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุยเดชเสด็จสวรรคต
สร�างความโศกเศร�าและเสียใจมากต�อประชาชนชาวไทย

๒๕๕๙  สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เสด็จข�้นทรงราชย�

๒๕๕๙  กรมความร�วมมือระหว�างประเทศ (TICA)
กระทรวงการต�างประเทศ ถูกก�อตั้งข�้นมาแทนสำนักงาน
ความร�วมมือเพ�่อการพัฒนาระหว�างประเทศ (สพร.)
เพ�่อประสานความร�วมมือทางว�ชาการไทย-เยอรมัน

๒๕๕๙  สหราชอาณาจักร ลงประชามติที่จะออกจากสหภาพยุโรป

๒๕๕๓  Apple เป�ดตัวไอแพด ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม�ของการใช�คอมพ�วเตอร�
หน�าจอสัมผัสข�้นไปอีกระดับ ขณะที่โทรศัพท� Android เร��มมียอดขายที่สูงกว�า
Apple ในตลาดสมาร�ทโฟน

๒๕๕๔  เกิดน้ำท�วมรุนแรงข�้นในประเทศไทย ในช�วงฤดูกาลมรสุม ซึ่งได�รับ
อิทธิพลของพายุโซนร�อนนกเต็น มีผู�เสียชีว�ต ๒๐ คน สูญหาย ๑ คน
บาดเจ็บ ๑๑ คน ราษฎร ๑,๐๒๙,๗๑๖ คน ๓๑๔,๗๓๒ ครัวเร�อน
ได�รับความเดือดร�อน พ�้นที่การเกษตร ๖๑๙,๗๒๓ ไร� ได�รับความเสียหาย

๒๕๕๕  ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี
ฉลองครบรอบ ๑๕๐ ป� ความสัมพันธ�ทางการทูต

๒๕๕๖  โซเชี่ยลมีเดีย ได�แก� ทว�ตเตอร� เฟซบุค เซลฟ�� รวมทั้งการปล�อยข�าว
ของสโนเดนเร��มเป�นที่นิยมอย�างรวดเร็ว

๒๕๕๗  ฟ�ตบอลทีมชาติของเยอรมนี ได�แชมป�โลกเป�นสมัยที่ ๔  

พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔ 
โครงการไทย-เยอรมัน เพ�่อเสร�มสร�างข�ด
ความสามารถในการแข�งขันของว�สาหกิจ 
เสร�มสร�างศักยภาพในการแข�งขันของ
ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs)
ในอุตสาหกรรมการเกษตร ๕ อย�าง 
(น้ำมันปาล�ม กุ�ง มันสำปะหลัง ผักและ
ผลไม� และกระดาษสา)   

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙
โครงการให�คำปร�กษาเพ�่อฟ��นฟ�
ระบบนิเวศในพ�้นที่ประสบภัยสึนามิ 
โครงการเน�นการฟ��นฟ�ด�านธุรกิจ 
การให�ความรู�ด�านสิ�งแวดล�อม และ
การจัดการภัยพ�บัติโดยชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
โครงการเพ��มประสิทธิภาพ
การใช�พลังงานและการลด
ก�าซเร�อนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ ในอุตสาหกรรม
เคร�่องปรับอากาศและ
เคร�่องทำความเย็น

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
โครงการระบบอาหาร-เกษตรแบบยั่งยืนแห�งอาเซียน สนับสนุน
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ�่อเพ��มข�ดความสามารถในการดำเนินงาน
ตามกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด�านอาหารของอาเซียน 
และแผนกลยุทธ�ความมั่นคงด�านอาหารของอาเซียน

ภาพประกอบบางส�วนนำมาจากเว็บไซต�


