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โครงการพัฒนาแอ�งฝาง เข�่อนแม�สาว (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓)

Fang Basin Development Mae Sao Project (1975-1980)

โครงการสร�างบ�อน้ำบาดาลไทย-เยอรมัน 
(พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๕)
เพ�่อให�มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับใช�ในครัวเร�อน

และเลี้ยงสัตว�  โครงการจ�งสร�างบ�อน้ำบาดาล

โดยเป�นบ�อน้ำตื้น ๑๕๘ บ�อ และบ�อน้ำลึก 

อีก ๓๕ บ�อ ในพ�้นที่นิคมสร�างตนเอง ๑๖ แห�ง

Thai-German Underground Water Supply 
Promotion Project (1976-1982)
The project provided clean potable water 

for households and livestock farming. 

158 shallow wells and 35 tube wells were 

dug in 16 settlement communities.

โครงการให�คำปร�กษาด�านสินเชื่อแก�กรมประชาสงเคราะห� (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๗)
สร�างระบบบร�การสินเชื่อให�มีประสิทธิภาพต�อทั้งผู�กู� ซึ่งเป�นเกษตรกร 

และผู�ปล�อยกู� พัฒนาระบบบัญชี ร�างกฏการจัดสรรและการจัดการสินเชื่อ 

พร�อมฝ�กอบรมให�กับข�าราชการของกรมประชาสงเคราะห�

Credit Advisor to the Department of Public Welfare (1978-1984)
Created an efficient and ordered loan workout, both to the borrowers 

(farmers) and lenders. The project developed a locally integrated

accounting system, as well as a regulatory framework for credit

handling and management and provided trainings to the staff of

Department of Public Welfare.

โครงการสุขภาพสัตว� ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๕)
จัดตั้งศูนย�ว�จัยและว�นิจฉัยการสัตวแพทย� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ. ขอนแก�น รวมทั้งจัดหาอุปกรณ�และพัฒนาบุคลากรของศูนย�ฯ 

ซึ่งขณะนั้นเร��มทำว�จัยโรคในสัตว� เช�น โค กระบือ และสัตว�ป�ก 

ป�จจ�บันคือ ศูนย�ว�จัยและพัฒนาการสัตวแพทย�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Thai-German Animal Health Project (1978-1992)
The project established, equipped and developed the “Northeast Regional 

Veterinary Research and Diagnostic Centre (NERVRDC)” in Khon Kaen,

which started to research on economically important diseases that 

occur among buffaloes, cattle and poultry. Now, this center is called 

"Veterinary Research and Development Center (Upper Northeastern Region)".

ครั้งหนึ่ง ประธานาธิบดีสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนีจะมาเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าฯ แต�บอกล�วงหน�าเพ�ยงไม�กี่วัน 

ทางฝ�ายบร�หารของสถาบันก็อยากจะนำเสนองานของภาคว�ชาต�างๆ ผู�เชี่ยวชาญชาวเยอรมันก็เร��มกังวลเพราะเวลาไม�พอ

ที่จะผลิตหร�อติดตั้งซุ�มจัดแสดงที่สวยงามได�ทัน แต�ผู�อำนวยการสถาบันชาวไทยบอกว�า “แน�นอน ชาวเยอรมันอย�างพวกคุณ

ชอบวางแผนจัดการงานต�างๆ อย�างสมบูรณ�แบบ แต�เรามีเวลาไม�กี่วัน เราต�องช�วยกันหาว�ธีที่รวดเร็วแล�วล�ะ” แล�วเขาก็เสร�มว�า 

“เราทำได�!” แล�วเราก็ทำได�จร�ง เราติดตั้งและจัดทำซุ�มนำเสนอได�น�าสนใจมาก อยู�ที่นี่ผมได�เร�ยนรู�ว�ธีการ “ด�นสด” เยอะเลย

ว�ลเฮล�ม ร�งเกลซีป ผู�เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากโครงการพัฒนาสื่อการเร�ยนการสอนไทย-เยอรมัน

Once, a visit by the German Federal President to the King Mongkut’s Institute of Technology was announced at very short notice, and the University Directorate 

decided to present the different departments on the campus. The German experts doubted that there was enough time to develop, produce, and set up 

a good presentation, but the Thai director, disagreed:  “You Germans, of course, usually plan such an event perfectly. But since we only have a few days 

to prepare, we need to come up with something quickly.“ Then he added: ‘And, yes, we can do it!‘ And, in fact, by the time the Federal President arrived, 

we had managed to set up a tent with an interesting and entertaining presentation of our work – and I had learnt a lot concerning ‘improvisation’.

Mr. Wilhelm Ringelsiep, German expert, the Thai-German Teaching Aid Center Project

รู�หร�อไม� ?
หนูเป�นล�านตัวที่ทำลายพ�ชผลทางการเกษตร ถูกกำจัดโดยว�ธีทางชีวภาพ 

หลังจากนั้น ๒๐ ป� ไทย-เยอรมัน ยังได�ทำโครงการลักษณะเดียวกัน

ในระดับอาเซียน

Did you know ?
Million of rats destroying the harvest of whole regions were 

killed during the project. 20 years later, Thailand and Germany 

cooperate in bio-pesticide again at Asean level.  

๒๕๒๑
1978

๒๕๑๗
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๒๕๑๓-๒๕๒๒
1970-1979

สถาบันส�งเสร�มการสอนว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ถูกจัดตั้งข�้น

Thailand established the Institute for the Promotion of 

Teaching Science and Technology.

๑๒ สิงหาคม เยอรมนีตะวันตกและสหภาพโซเว�ยตลงนามในสนธิสัญญา

กรุงมอสโก ซึ่งเยอรมันตะวันตกยอมรับเยอรมันตะวันออก 

และสละดินแดนฝ��งตะวันออกของ Oder-Neisse

On 12 August, West Germany and the Soviet Union signed the Treaty 

of Moscow, in which the former recognised East Germany 

and renounced its claims on historical German territory east 

of the Oder–Neisse line.

๒๒ เมษายน ประชาชนชาวอเมร�กันกว�า ๒๐ ล�านคน พร�อมใจกันเดินขบวนตาม

เมืองใหญ�เพ�่อรณรงค�เร�่องป�ญหาสิ�งแวดล�อมโลก

On 22 April, more than 20 million Americans rallied in big cities 

to campaign about the world’s environmental problems.

๑๕ พฤษภาคม มหาว�ทยาลัยรามคำแหงซึ่งเป�นมหาว�ทยาลัยเป�ดแห�งแรก

ของประเทศไทยถูกก�อตั้งข�้น

On 15 May, the first open university, Ramkhamhaeng University 

was founded in Thailand.

๒๐ ตุลาคม ว�ลล่ี แบรนต� นายกรัฐมนตร�ฝ�ายสังคมประชาธิปไตยของเยอรมนี

ตะวันตก ได�รับรางวัลโนเบลสันติภาพ ด�วยนโยบาย Ostpolitik ซึ่งเป�นความ

พยายามของเขาในการสร�างมิตรกับคอมมิวนิสต�ยุโรปตะวันออก

On 20 October, West Germany's Social Democrat chancellor, 

Willy Brandt, won the Nobel Peace Prize for his attempts to normalise 

relations with the Communist states in Eastern Europe 

(so-called Ostpolitik).

๑๔ ตุลาคม กร�นพ�ซถูกก�อตั้งข�้นที่แวนคูเวอร� ประเทศแคนาดา โดยเร��มจากการ

ต�อต�านการทดสอบนิวเคลียร�ของสหรัฐอเมร�กาในอลาสก�า

On 14 October, Greenpeace was founded in Vancouver, Canada. 

It was opposed to US nuclear testing in Alaska.

๒๘ ธันวาคม สมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอ เจ�าฟ�าวชิราลงกรณ ทรงได�รับการสถาปนา

เป�นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

On 28 December, Prince Maha Vijiralongkorn was made Crown Prince.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย 

(พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) ได�เร��มข�้น แผนฉบับนี้ได�มุ�งเน�นที่การเร�งการพัฒนาชนบท 

และการเพ��มการผลิตทางการเกษตร

Thailand’s National Economic and Social Development Plan 3 

(1972-1976) was launched. It focused on accelerating rural development

and increasing agricultural production.

๕ กันยายน กลุ�มผู�ก�อการร�ายชาวปาเลสไตน� โจมตีนักกีฬาอิสราเอลระหว�าง

การแข�งขันกีฬาโอลิมป�กที่เมืองมิวนิค โดยได�ฆ�านักกีฬาอิสราเอล ๒ คน 

และจับตัวประกัน ๙ คน ซึ่งถูกฆ�าตายในภายหลัง

On 5 September, the Palestinian terrorist group attacked the 

Olympic Games in Munich. The Palestinian Commandos 

killed 2 members of the Israel team and took 9 other hostages, 

who were later murdered.

ระหว�างวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน สหประชาชาติจัดการประชุมเร�่องสิ�งแวดล�อมมนุษย� 

ที่กรุงสต�อกโฮล�ม ประเทศสว�เดน โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อร�วมพ�จารณาหามาตรการ

ในการแก�ไขป�ญหาสิ�งแวดล�อมต�างๆ ที่แต�ละประเทศสมาชิกกำลังประสบอยู�อย�างเร�งด�วน 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเร��มเข�ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลกนับตั้งแต�ป�นี้

During 5-16 June, the  United Nations Conference on 

the Human Environment was held in Stockholm, Sweden, with the aim 

to jointly consider measures to urgently solve environmental problems 

that each Member State was facing. The concept of sustainable 

development began to play a role in the developing world at this time.

๑๔ ตุลาคม หร�อวันมหาว�ปโยคเป�นเหตุการณ�ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร�ไทย 

การชุมนุมนำไปสู�การสิ�นสุดของรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร 

และได�เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไทย ซึ่งทำให�เห็นถึงอิทธิพลของนักศึกษาในการเมือง

On 14 October, "Day of Great Sorrow" was a watershed 

event in Thailand's history. The uprising resulted in the end of the 

ruling military dictatorship of anti-communist Thanom Kittikachorn 

and altered the Thai political system. Notably, it highlighted 

the growing influence of Thai university students in politics.

๑๘ กันยายน เยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกได�เข�าร�วมเป�นสมาชิก

ของสหประชาชาติ 

On 18 September, East and West Germany were admitted to the 

United Nations.

ว�กฤตการณ�น้ำมันเร��มต�นข�้น เมื่อประเทศในองค�การกลุ�มประเทศผู�ส�งออกน้ำมัน 

(โอเปก) ออกประกาศห�ามส�งออกน้ำมัน เพ�่อเป�นการตอบโต�การตัดสินใจ

ของสหรัฐอเมร�กาที่สนับสนุนกองทัพของอิสราเอล ในช�วงสงครามยม คิปปูร�

Oil crisis began when the countries in the Organisation of Arab 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) announced an oil embargo 

in response to the U.S. decision to re-supply the Israeli military 

during the recent Yom Kippur War.

๓ เมษายน โทรศัพท�มือถือเคร�่องแรกถูกผลิตข�้น โดยมาร�ติน คูเปอร� ผู�จัดการทั่วไป

ของบร�ษัทโมโตโรล�า 

On 3 April, the first cell phone was produced by Martin Cooper, 

General Manager of Motorola.

๙ ตุลาคม รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงมหาดไทยได�ให�สิทธิการ

เป�นพลเมืองไทยกับกลุ�มชาติพันธุ�

On 9 October, the Interior Minister granted citizenship 

to hill tribe people in Thailand.

เยอรมนีชนะฟ�ฟ�าเว�ลด�คัพ ซึ่งจัดข�้นในเยอรมนีตะวันตก 

Germany won the FIFA World Cup, held in West Germany.

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมีพระราชดำร�ว�าด�วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง

เป�นครั้งแรก ในพ�ธีพระราชทานปร�ญญาบัตรแก�นิสิตมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม เพ�่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีว�ต และปฏิบัติตนให�แก�

ประชาชนทุกระดับทุกสาขาว�ชาชีพ 

On 18 July, His Majesty King Bhumibol Adulyadej  introduced 

the Sufficiency Economy Philosophy at the Graduation Ceremony 

at Kasetsart University. It has always been the guiding principles 

for life for all citizens. 

สำนักงานพลังงานระหว�างประเทศถูกก�อตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจ�กายน 

เพ�่อช�วยเหลือประเทศต�างๆในการประสานงาน เมื่อเกิดป�ญหาในการจัดหาน้ำมัน

The International Energy Agency was founded on 18 November to

help countries co-ordinate a collective response to major disruptions 

in the supply of oil. 

องค�การการท�องเที่ยวโลก (WTO) ก�อตั้งข�้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจ�กายน

On 1 November, the World Tourism Organisation (WTO) 

was established.

ประเทศไทยเร��มใช�ธนบัตร ๕๐๐ บาท

Thailand started to use 500 Baht banknote.

สถาบันแห�งชาติเพ�่อการว�จัยดิน ของประเทศเยอรมนี ถูกเปลี่ยนชื่อเป�น 

สถาบันแห�งชาติเพ�่อธรณีศาสตร�และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการทำงานมุ�งเน�น

ในด�านธรณีศาสตร�และเหมืองแร� รวมทั้งการอนุรักษ�ทางธรณีว�ทยา สิ�งแวดล�อม

และทรัพยากรธรรมชาติ

The Bundesanstalt für Bodenforschung (Federal Institute for Soil 

Research) was renamed to Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe or BGR (Federal Institute for Geosciences and Natural 

Resources), focusing on geosciences and mining, including geological 

environmental and resource conservation.

สงครามเว�ยดนามยุติลง ในวันที่ ๓๐ เมษายน หลังจากที่ทหารเว�ยดนามเหนือ

เข�ายึดเมืองไซง�อนได�สำเร็จ เป�นผลให�เกิดการรวมชาติของเว�ยดนามเหนือ

และเว�ยดนามใต�อีกครั้ง

The Vietnam War ended on 30 April. The capture of Saigon 

by the Vietnam People’s army marks the end of Vietnam War. 

North and South Vietnam were unified.

BfE และ GAWI รวมตัวกัน เป�นสำนักงานความร�วมมือทางว�ชาการของเยอรมัน 

หร�อที่รู�จักกันในนาม GTZ 

The merger of Bundesstelle für Entwicklungshilfe (BfE) and 

Garantie-und Abwicklungsgesellschaft (GAWI) led to the establishment 

of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(German Technical Cooperation or known as GTZ). 

บิล เกตส� ก�อตั้งบร�ษัทไมโครซอฟท� ซึ่งเป�นบร�ษัทผลิตและพัฒนาซอฟต�แวร�

คอมพ�วเตอร�ชั้นนำของโลก

Bill Gates founded Microsoft company. Microsoft is the world's leading 

computer software producer and developer.

๖ ตุลาคม นักศึกษารวมตัวกันประท�วงการกลับมาประเทศไทยของ

จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตผู�นำเผด็จการทหาร ซึ่งขณะนั้นบวชเป�นพระ 

นักศึกษาถูกปราบปรามอย�างรุนแรง ทำให�มีผู�เสียชีว�ตและสูญหายเป�นจำนวนมาก

On 6 October, the demonstration of Thai students against the return 

of Field Marshall Thanom Kittikachorn, a military dictator in monkhood, 

faced violent crack-down, resulting in a great number of deaths 

and disappearances.

๒๙ มกราคม สวนสนุกแดนเนรมิต เป�ดให�บร�การเป�นวันแรก ปราสาทที่ตั้งอยู�

บร�เวณทางเข�าของสวนสนุกได�รับการออกแบบในสไตล�เดียวกับปราสาท 

Neuschwanstein ในประเทศเยอรมนี

On 29 January, ‘Magic Land’ amusement park was opened in Bangkok 

for the first time. An attractive feature was the castle at 

the entrance constructed in the architectural style 

of Neuschwanstein castle in Germany.

เหมา เจ�อตง ถึงแก�อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ซึ่งถือเป�นจ�ดจบของ

การปฏิวัติทางวัฒนธรรมในประเทศจ�น

Mao Tse-tung’s death on 9 September marked the end of Cultural 

Revolution in China.

เขมรแดงข�้นมากุมอำนาจในประเทศกัมพ�ชา โดยประกาศใช�รัฐธรรมนูญใหม�

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พอล พต ได�รับเลือกให�เป�นนายกรัฐมนตร� และใช�ว�ธีรุนแรง

ในการปกครอง

Khmer Rouge leader Pol Pot became prime minister 

(and virtual dictator) of Cambodia after Prince Sihanouk steps down.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) เร��มต�นข�้น 

แผนนี้ได�มุ�งเน�นไปที่การรักษาความปลอดภัยแห�งชาติ ท�ามกลางความไม�แน�นอน

ทางการเมืองที่รุนแรง และการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต�

Thailand’s National Economic and Social Development 

Plan 4 (1977-1981) was launched. It focused on national security 

amidst intense political instability and expansion of communism.

คอมพ�วเตอร�ส�วนบุคคลรุ�นแรกของโลก Commodore PET ซึ่งรวมคีย�บอร�ด 

จอ และพ�้นที่เก็บเทป ได�ถูกวางจำหน�าย

The world's first all-in-one home computer (keyboard/screen/

tape storage), the Commodore PET came out. 

ภาพยนตร�เร�่อง "Saturday Night Fever" เป�นจ�ดร�เร��มของแนวเพลงเต�น

ดิสโก�ทั่วโลก

The film "Saturday Night Fever" was released which starts 

a worldwide disco mania.

Star Wars เป�นภาพยนตร�ที่ทำรายได�สูงที่สุดเท�าที่ผ�านมา 

Star Wars opens in cinemas and becomes the highest grossing film 

of all time. 

บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป�นบร�ษัทในเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�

และบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งสองก�อตั้งข�้นในป� พ.ศ. ๒๕๒๑

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF), 

a company of the Charoen Pokphand Group, as well as PTT Public 

Company Limited, were established in 1978. 

รถยนต�โฟล�กสวาเกน บีเทิล คันสุดท�ายผลิตจากโรงงาน

ในเมืองเอ็มเด็นประเทศเยอรมนี อย�างไรก็ตามยังคงมีการผลิตรถยนต�

รุ�นบีเทิลต�อในทว�ปลาตินอเมร�กาจนป� พ.ศ. ๒๕๔๖

The last Volkswagen Beetle made in Germany leaves VW's plant in 

Emden. Beetle production in Latin America would continue until 2003.

โซนี่เป�ดตัว Walkman รุ�นแรก

Sony introduced first Walkman prototype.

เด็กหลอดแก�วคนแรกของโลกกำเนิดข�้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ที่ประเทศอังกฤษ 

เป�นทารกเพศหญิง ชื่อ “หลุยส� บราวน�” 

First Test Tube Baby is born on 25 July in England 

a girl Louise Brown, from in vitro fertilisation.

สารคดี "Soul of a Nation: the Royal Family of Thailand" จัดทำโดย BBC 

The documentary "Soul of a Nation: the Royal Family of Thailand"

was produced by the British Broadcasting Corporation (BBC).

ประเทศจ�นประกาศใช�นโยบายลูกคนเดียวเพ�่อควบคุมอัตราการเพ��ม

ของประชากร 

China institutes the one child per family rule to help control 

its exploding population.

ว�กฤตน้ำมันครั้งที่สองเป�นแรงผลักดันให�เกิดการว�จัยด�านการอนุรักษ�

พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศตะวันตก

The second oil crisis caused intensive research for 

energy conservation and renewable energy in the West.

อุบัติเหตุนิวเคลียร�บนเกาะทร�ไมล�เกิดข�้นวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒

ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมร�กา อุบัติเหตุครั้งนี้ร�ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร�

โรงไฟฟ�านิวเคลียร� ประชาชนในเมืองมิดเดิลทาวน�กว�า ๑๔๔,๐๐๐ คน

ต�องอพยพออกจากเมือง

The Three Mile Island accident was a partial nuclear meltdown 

that occurred on March 28, 1979 in Pennsylvania, United States. 

It was the most significant accident in U.S. commercial nuclear 

power were plant history. 144,000 residents of nearby Middletown 

were evacuated.

 

๒๕๑๓/1970 ๒๕๑๔/1971 ๒๕๑๕/1972 ๒๕๑๖/1973 ๒๕๑๗/1974 ๒๕๑๘/1975 ๒๕๑๙/1976 ๒๕๒๐/1977 ๒๕๒๑/1978 ๒๕๒๒/1979

โครงการศึกษาการคมนาคมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘) 
เสนอแนวทางการสร�างระบบขนส�งสาธารณะและทางด�วน

รวมถึงการจำกัดปร�มาณการใช�รถยนต�ส�วนบุคคล

Bangkok Transportation Study (1971-1975) 
The project suggested the construction of mass transit and expressways, including 

the restriction of car ownership and car use.

“เพ�่อนร�วมงานคนไทยบอกผมว�าเขาชอบว�ธีการทำงานร�วมกันของพวกเรามาก เพราะเป�นการเร�ยนรู�ไปด�วยกัน  

‘ผมเร�ยนรู�จากคุณ คุณเร�ยนรู�จากผม’ ผมคิดว�าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นไม�ได�จำกัดเฉพาะห�องเร�ยน และการเร�ยนการสอน 

แต�ควรเป�นการเร�ยนรู�ซึ่งกันและกัน อันจะทำให�เกิดพลังขับเคลื่อน และได�ผลดีข�้น”

ศาสตร�จารย� คาร�ล อี เวเบอร� 

คณบดีคนแรกของคณะสิ�งแวดล�อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย (AIT) ภายใต�กรอบความร�วมมือเยอรมัน-AIT 

“My Thai colleague told me they appreciate the way we work together, I learn from them they learn from me. 

We work together, we get something done, and accomplished. This type of human resources development is very 

important beyond classroom and teaching. It’s the synergy effect which enriches and makes good results.”

Prof. Karl E. Weber

Founding Dean of School of Environment, Resources and Development (SERD) seconded by Federal German government

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีจ�ลสาหร�าย
ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๓)
ส�งเสร�มการเลี้ยงจ�ลสาหร�ายไว�ใช�ใน

อาหารเสร�มและการส�งออก

Microalgae-Technological Testing 
Project (1971-1980)
The aim was to cultivate microalgae and 

use them for the alimentation of the 

local population and for export.

โครงการสำนักงานส�งเสร�มการค�าและการลงทุน 
(พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๒)
สำนักงานส�งเสร�มการค�าและการลงทุน

ตั้งข�้นในเมืองแฟรงค�เฟ�ร�ต ประเทศเยอรมนี

ในป� พ.ศ. ๒๕๑๔ เพ�่อส�งเสร�มเศรษฐกิจไทย

ทั้งสินค�าส�งออก และการลงทุนจากต�างประเทศ 

Thai Trade and Investment Center 
Project (1971-1979)
The Thai Trade and Investment Center 

(TTIC) was founded in Frankfurt am Main, 

Germany in 1971, in order to strengthen 

the Thai economy, promote the export 

of Thai goods and attract foreign investors. 

โครงการส�งเสร�มนิคมสร�างตนเองไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๓๔)
แนะนำการปลูกพ�ช เลี้ยงสัตว� การจัดการป�าไม�อย�างยั่งยืน 

การจัดการสินเชื่อเพ�่อภาคเกษตร ในกว�า ๑๓ นิคมสร�างตนเอง 

เช�น ลำโดมน�อย จ. อุบลราชธานี และเข�่อนภูมิพล จ. ตาก 

นอกจากนี้ยังจัดอบรมให�กับกรมประชาสงเคราะห�อีกด�วย

Thai-German Land Settlement Promotion Project (1974-1991)
The project promoted plant production, animal husbandry, 

sustainable forestry and an agricultural credit supply.  

The pilot sites were totally 13 settlements e.g. Lam Dom Noi 

(Ubon Ratchathani), Khuan Bhumibol (Tak). It provided training 

and promotion of the Department of Public Welfare. 

โครงการพัฒนาด�านการเกษตรไทย-เยอรมัน ลำตะคอง (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) 
ส�งเสร�มการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร การปลูกพ�ชหลายสายพันธุ� เง�นกู�เพ�่อ

การเกษตรดอกเบี้ยต่ำ และการปรับปรุงบร�การสาธารณสุข โดยทำตามแบบแผน

โครงการพัฒนาการเกษตรนิคมสร�างตนเองพระพ�ทธบาทสระบุร�  

Thai-German Agricultural Development Project Lamtakhong (1972-1976)
Following the model developed at the Pra-Buddhabat Land Settlement 

in Saraburi, the project established an agricultural extension service and an 

agricultural cooperative society such as promotion of crop diversification, 

farm credits at low interest rates, and an improvement of the local health service.

โครงการพัฒนาด�านการเกษตรไทย-เยอรมัน พ�มาย (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๐)
ยกระดับความเป�นอยู�ของประชาชนในพ�้นที่และเพ��มรายได�

ผ�านการส�งเสร�มเกษตรกรรมและจัดตั้งสหกรณ� 

Thai-German Agricultural Development Project Pimai (1975-1977)
The project aimed at improving the income situation and living 

conditions of local settlers through agricultural extension 

services and cooperatives.

โครงการสนับสนุนผ�ูประกอบการไทยเข�าร�วมงานแสดงสินค�า (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒)
มีการส�งเสร�มการค�าและการส�งออกสินค�าไทยไปเยอรมนี และเข�าสู�ตลาดสากล ผ�านการสนับสนุนผู�ประกอบการไทย

เข�าร�วมงานแสดงสินค�าต�างๆ ที่ประเทศเยอรมนี เป�นเวลาต�อเนื่องหลายป� เช�น งานแสดงสินค�าแฟชั่นที่ดุซเซลดอร�ฟ 

งานแสดงสินค�าอาหารที่โคโลญจน� งานเทศกาลฤดูใบไม�ร�วงที่แฟรงค�เฟ�ร�ต งานแสดงจ�วเวลร�่ เคร�่องประดับ นาิกา

อัญมณีที่มิวนิค งานแสดงเฟอร�นิเจอร�ที่โคโลญจน� และงานแสดงสินค�าอาหาร เกษตร และพ�ชสวนที่เบอร�ลิน เป�นต�น

Support of Thai Entrepreneurs Participation in Trade Fairs (1975-1979)
Germany supported trading and export for Thai entrepreneurs and traders through the participation 

in various trade fair in Germany such as IGEDO in Düsseldorf, ANUGA in Cologne, International 

Frankfurt Autumn-Fair, Frankfurt Spring-Fair, Fair INHORGENTA in Munich and the International 

Furniture Fair in Cologne, the International Green Week, Berlin.

โครงการส�งเสร�มการเกษตรไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๕)
โดยความร�วมมือกับกรมการประกันภัย กรมส�งเสร�มการเกษตร และสมาคมประกันว�นาศภัย ได�มีการจัดทำการประกันภัยพ�ชผล 

และมีโครงการประกันภัยฝ�ายที่ อ.ปากช�อง จ.นครราชสีมา เป�นโครงการนำร�อง และได�ขยายการดำเนินงานไปยังพ�้นที่อื่นๆ ถือว�าเป�นต�นแบบ

การประกันภัยพ�ชผลในประเทศไทย เกษตรกรจ�ายเบี้ยประกันภัยฝ�ายไว�ไร�ละ ๕๐ บาท และได�รับความค�ุมครองไร�ละ ๑,๔๐๐ บาท

Thai-German Agricultural Extension Project (1976-1982) 
In 1978, the project cooperated with the Department of Insurance, Agricultural Extension Department and the General Insurance

Association to implement the Crop Insurance Project. This pilot project was to insure cotton production in Pakchong district,

Nakorn Ratchasima province. At that time, the premium was 50 Baht per Rai with return coverage at 1,400 Baht per Rai.

โครงการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
(พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๖)
Promotion of the Medical Faculty of Khon Kaen University
(1976-1983)

โครงการป�องกันและกำจัดหนูไทย-เยอรมัน (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๓)
แนะนำว�ธีกำจัดหนูนาและหนูบ�าน รวมถึงปรับปรุงสภาพความเป�นอยู�

ในชนบท โครงการนี้ทำให�เกิดแนวคิดต�อยอดเป�นโครงการป�องกัน

และกำจัดศัตรูพ�ช ไทย-เยอรมัน โดยเน�นการใช�ว�ธีชีวภาพกำจัดศัตรูพ�ช

Thai-German Rodent Control Project (1976-1980) 
The project aimed at combating house and field rats, incl. 

improve living conditions of the rural population.  

The project led to Thai-German Plant Protection Programme, 

which focused on bio-pesticide method.

โครงการส�งเสร�มสถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย (๒๕๑๕-๒๐๐๒) 
ร�วมเสร�มศักยภาพของสถาบันผ�านการพัฒนาหลักสูตร

การจัดหาคณาจารย� สนับสนุนทุนว�จัย และทุนการศึกษา

ระดับบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจำนวน ๑,๒๖๘ ทุน

Support to Asian Institute of Technology (AIT) Project (1972-2002) 
The cooperation strengthened the institute through curriculum 

development, faculty staffs and financing of researches and 1,268 scholarships.

รู�หร�อไม� ?
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑ เยอรมนีได�ส�งโค�ชฟ�ตบอลชาวเยอรมัน มาฝ�กสอนกีฬาฟ�ตบอลให�แก�เยาวชนไทย หลายป�ต�อมายังได�ส�งโค�ชฟ�ตบอล

มาฝ�กสอนให�กับเยาวชนชาวเขาในพ�้นที่ปลูกฝ��น เพ�่อส�งเสร�มการกีฬาและสนับสนุนสุขภาพให�เด็กๆ ห�างไกลยาเสพติด

ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีมชาติไทยก็ยังจ�างโค�ชชาวเยอรมันมาคุมทีมเพ�่อลุ�นในการเข�ารอบฟ�ตบอลโลก ป� พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประเทศบราซิล

Did you know ?
During 1976-1978, Germany dispatched German football coach to train Thai youth in this world’s popular sport. Many years later, German coach was also sent to train the youth in 

highland community, where opium poppy was still cultivated, for health promotion and drug abuse prevention purpose. In 2012, Thailand national football team hired 

German football coach to guide the team for the hope of 2014 World Cup final round qualify in Brazil. 

 


