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โครงการ SUCCESS เริ่มด�าเนินการอย่าง 
เป็นทางการแล้วเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2562 

ที่ผ่านมา
โดยโครงการมี ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา 

เป็นผู้อ�านวยการโครงการ พร้อมด้วยทีมงาน
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะ และยังมีหน่วย
งานที่ดูแลและท�างานใน 2 พื้นที่ ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์ประชาสังคมและ
การจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ 

โครงการ SUCCESS จดหมายข่าว ฉบับที่ 1
ประจ�ำเดอืนพฤศจกิำยน 2562 - เมษำยน 2563

สวัสดีค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรก รอบเดือนพฤศจิกายน 62 – เมษายน 63 ของโครงการ SUCCESS ค่ะ  

พวกเราขอน�าเสนอจดหมายข่าวทีเ่ผยแพร่ข่าวสารความคืบหน้าของกจิกรรมต่างๆ ภายใต้ “โครงการประชาสงัคมร่วมแรง
เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง” หรือ “โครงการ SUCCESS” และขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านมาร่วมเป็นเครือข่ายกับเราเพื่อเรียนรู้และ
ขบัเคลือ่นการพฒันาเมอืง การเตรยีมพร้อมรบัมอืกับภยัพบิตัแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีค่รอบคลมุคนทกุระดบัชัน้
อย่างเป็นธรรมไปพร้อมกันนะคะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในจดหมายข่าวฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่าน 
ไม่มากก็น้อยค่ะ   

“โครงการประชาสังคมร่วมแรง 
เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง”

(CSNM) น�าทีมโดย รศ.ดร.บัวพนัธ์ พรหมพกัพงิ 
และภาคใต้ ได้แก่ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) 
น�าทีมโดยคุณชาคริต โพชะเรือง นอกจากนี้  
ยงัมหีน่วยงานหลักจากต่างประเทศทีน่�าความรู้
ที่ทันสมัยมาช่วยโครงการอีก คือ Maastricht 
University (UM) น�าทีมโดย Dr. Han Aarts 
และ Dr. Pim Martens โดยจะร่วมกนัวางแผน
เพื่อให้โครงการส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ 

ตั้งไว้ค่ะ
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การจับมือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในท้องถิ่น

ลงพื้นที่สร้างความคุ้นเคย 
ช่วงเดอืนมกราคมถงึเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 

CSNM, SCF และ TEI ได้ลงพื้นที่ ไปเจอกลุ่ม 

เป้าหมายที่จะชวนเข้าร่วมโครงการ และได้เข้า

พบกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด 

เพ่ือแนะน�าโครงการ สร้างความคุ้นเคยและ

สอบถามปัญหาในพื้นที่ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

เมือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ความไม่เท่าเทียมกันและความ 

เปราะบางของคนจนเมอืง และได้ชกัชวนเข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย

ค�าถามชวนคิด
จากการท�างาน 6 เดือนที่ผ่านมา มีค�าถามที่อยากชวนท่านผู้อ่าน มาช่วยกันคิดค่ะ 

• ค�าถาม: องค์กรภาคประชาสังคมจะต้องมีบทบาทอย่างไร เพื่อท�าให้เมืองมีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม

รับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรมและครอบคลุมคนทุกระดับชั้น?

ร่วมส่งค�าตอบหรือแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ successprojectinfo@gmail.com นะคะ

รอบรัว้โครงการ โครงการท�าอะไรมาแล้วบ้าง มาติดตามกันค่ะ  

ขอค�าแนะน�าจากคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาระดับชาติ

เดือนพฤศจิกายน  2562 ทีมงานของเรา

ได้เข้าพบขอค�าแนะน�าทิศทางการด�าเนินงาน

โครงการ กบัคณะกรรมการทีป่รึกษาระดบัชาติ 

(National Advisory Committee: NAC)  

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ 3 ท่านค่ะ 

ได้แก่ ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธุ ์ ศ.สุริชัย  

หวันแก้ว และ ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง  

ซ่ึงได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย 

เช่น แผนยุทธศาสตร์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือให้ภาคประชาสังคมกลุ ่มต่างๆ เข้ามา 

มีส่วนร่วมกับโครงการมากขึ้น รวมถึงให้เน้น 

การท�าความเข้าใจกับความต้องการท่ีแท้จริง

และความเปราะบางของชุมชนที่มีความ 

แตกต่างกัน และยังให้ค�าแนะน�าว ่าน่าจะ 

ต ้องจัดท�าบทเรียนที่ดีของชุมชนที่ท�าให ้ 

ผ่านสถานการณ์วิกฤตมาได้อีกด้วย 

โดยทาง รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง  

ได้พาทีมจาก CSNM ลงพื้นที่ไปที่อ�าเภอ 

บ้านไผ่ อ�าเภอท่าพระ และอ�าเภอน�้าพอง 

จังหวัดขอนแก่น ต�าบลโนนสูงและต�าบล 

กุดสระ จังหวัดอุดรธานี และต�าบลสระใคร 

จังหวัดหนองคาย

ส่วนทาง SCF และ TEI ก็ลงพื้นที่พบกับ

ตัวแทนจากเทศบาลและภาคประชาสังคม 

ในเทศบาลต�าบลพระตง และเทศบาลเมือง 

ปาดังเบซา เทศบาลนครสงขลา และเทศบาล

เมืองสตูล

นอกจากนี้ทางทีม TEI ยังได้ลงพื้นที่ไป 

พบเจอกบัภาคประชาสังคมและผูน้�ากลุม่ชมุชน

คนยากจน จากเมืองขอนแก่น เมืองอุดรธานี 

และเมืองสงขลาค่ะ
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ผูกสัมพันธ์และจับมือกับเครือข่าย 
นักวิชาการภาคใต้

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา  

ทาง SCF และ TEI ได้ร ่วมกันจัดประชุม 

เครือข่ายนักวิชาการภาคใต้ ท่ีหาดใหญ่ โดย 

งานนี้มีนักวิจัยและนักวิชาการหลากสาขาวิชา

เข้าร่วมมากมายรวม 6 มหาวิทยาลัยด้วยกัน  

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหานักวิจัยที่

สนใจจะท�าวิจัยกับพวกเรา เกีย่วกับการพฒันา

เมอืง การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรยีม 

รับมือกับภัยพิบัติ ความเปราะบางทางสังคม 

สานความรู้และความร่วมมือผ่านเวที 
“ข่วงเมือง” ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทาง 

CSNM และ TEI ได้ร่วมกันจัดงาน “ข่วงเมือง” 

คร้ังที่ 1 ขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภาค

ประชาสังคมและหน่วยงานท้องถ่ินเข้าร่วม

มากมาย เพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาและ

แนวทางการแก้ปัญหาจากการเติบโตของเมือง 

ผังเมืองท้องถิ่น และการจัดการภัยพิบัติ 

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้อ�านวยการ

ศนูย์ CSNM และทมีงาน เป็นผูน้�าทมีในการพดู

คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานในการ

พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

และธรรมาภิบาลด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศของเมือง และจับมือร่วมกันเป็น 

เครือข่ายนักวิจัยที่จะให้ความช่วยเหลือการท�า

วิจัยและสร้างความรู ้ใหม่ๆ ในพื้นที่เพิ่มขึ้น  

ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคประชาสังคมอย่างมาก  

ซึ่งทางทีมงานของพวกเราจะออกแบบการ 

ฝึกอบรมและการเรียนการสอนเพื่อช่วยให ้

ภาคประชาสงัคมมีความเข้าใจสภาพภมูอิากาศ

ของเมืองที่ซับซ ้อนและความท้าทายด้าน 

ธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกคนยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้านงานวิจัย 

ในอนาคต โดยได้สร้างช่องทางการสือ่สารภายใน

กลุ่ม และจะเข้าร่วมในกิจกรรมการประเมิน

ความเปราะบางภายใต้โครงการในอนาคต

ขอนแก่น การวางผังเมืองชุมชนท่าพระ และ 

การจัดการภัยพิบัติของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากองค์กรภาค

ประชาสงัคมท้องถ่ินและตวัแทนจากเทศบาลค่ะ 

ซึง่ภายในงานนี ้ดร.วจิารย์ สมิาฉายา ผูอ้�านวยการ 

จาก TEI ได้ให้เกยีรตเิข้าร่วมและแนะน�าภารกจิ

ของ TEI ทีผ่่านมาและจะสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

ของโครงการเตม็ทีเ่พือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ค่ะ 

ข ้อสรุปที่ ได ้จากผู ้ เข ้าร ่วมประชุมคือ 

ทุกท่านเห็นด้วยที่จะให้จัด “พื้นที่กลางในการ

พูดคุย” ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง 

ทัว่ถงึคนทกุระดับชัน้ และยงัท�าให้การวางแผน 

ของเมืองดีมากยิ่งไปกว่าเดิม ทาง CSNM และ 

TEI จึงมีความเห็นว่าจะจัดให้มีการประชุม 

“ข่วงเมือง” ขึ้นเป็นประจ�า รวมถึงจะจัดการ

ประชุมรูปแบบเดียวกันที่จังหวัดอุดรธานี และ

หนองคายอีกด้วยค่ะ
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เปิดตัวโครงการที่รับทุนจากสหภาพยุโรป 
ภายใต้ CSO Programme 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทางส�านักงาน

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย  

ได้จัดการเปิดตัวโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน

จากสหภาพยุโรปภายใต้ CSO programme  

มดีร.วจิารย์ สมิาฉายา ผู้อ�านวยการ TEI ร่วมกบั

ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อ�านวยการโครงการ  

น�าทีมงานเข้าร ่วมประชุมในครั้งน้ี ซ่ึงทาง

โครงการ SUCCESS ของเราก็เป็นหนึง่โครงการ

ที่ได้รับทุนภายใต้แผนงานนี้ด้วยนะคะ

ภายในงานได้เชิญ H.E. Mr. Pirkka 

Tapiola ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูต สหภาพยุโรป

ประจ�าประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 

ซึ่งทางสหภาพยุโรปเองได ้ให ้ความส�าคัญ 

กับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี การจ้างงานและ

การศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกนั กลยทุธ์ดจิติอล รวมทัง้

ความร่วมมอืในการลดผลกระทบเป็นอย่างมาก 

และสนับสนุนการท�าโครงการให้ตอบโจทย์ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) นอกจากน้ี 

ทาง H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven 

เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจ�าประเทศไทย 

ได้ร่วมน�าเสนอและย�้าการให้ความส�าคัญกับ

ประเด็น “ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ” อกีด้วยค่ะ

การพบปะครั้งแรกของหน่วยงานร่วมหลักของโครงการ

เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องน่ายินดี
อย่างยิ่งที่หน่วยงานร่วมหลักจาก Maastricht 
University ท�าความรู้จักและพบกับหน่วยงาน
ร่วมหลักของประเทศไทยเป็นครั้งแรก

Dr.Han Aarts ผู้อ�านวยการ Centre for 
International Cooperation in Academic 
Development (MUNDO) ของ Maastricht 
University ได้เดินทางมาประเทศไทยและ 
พบกับ รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิงและทีมงาน 
จาก CSNM ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี 
ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ผู้อ�านวยการศูนย์ 
วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาค
แม่น�า้โขง คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการที่ปรึกษาระดับชาติของเรา เข้าร่วม
พบปะในครั้งนี้พร้อมด้วยทีมงานจาก TEI ด้วย 
และหลังจากน้ันทาง Dr.Han ได้เดินทางไปยัง

การประชมุในครัง้นีไ้ด้เปิดโอกาสให้ผูร้บัทนุ 

ของสหภาพยุโรปได้เข้าใจกฎและข้อบังคับตาม

สัญญา และข้อก�าหนดการท�ารายงาน รายงาน

การเงนิ รวมถงึแผนการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์

โครงการมากขึ้น และท�าความรู้จักกับโครงการ

อื่นท่ีได้รับทุนนี้เพื่อในอนาคตพวกเราอาจได้มี

การร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการท�างาน 

ด้วยกันค่ะ รวมทั้งการประชุมครั้งนี้พวกเรา 

ยังได้รู้จักกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�า

ประเทศไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ

บริหารจัดการสัญญาและเงินทุนสนับสนุน 

อีกด้วยค่ะ

หาดใหญ่พร้อมกับทีมงานของ TEI เพื่อพบ 
และท�าความรูจ้กักบัคณุชาครติ โพชะเรอืง และ
คุณกมลทิพย์ อินทะโน จาก SCF 

การพบปะกันในครั้งนี้ท�าให้หน่วยงานร่วม
หลักทั้งหมดได้รู้จักซึ่งกันและกัน และใช้โอกาส
น้ีในการแลกเปล่ียนประสบการณ์และวางแผน
ยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดย
เฉพาะส่ิงทีท่าง Maastricht University จะช่วย
เหลือเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้องถิ่น 
ในทั้งสองภูมิภาคให้ได้มากท่ีสุด และจากที่
ลงพืน้ทีห่าดใหญ่ ได้มโีอกาสลงไปเยีย่มชมพืน้ที่
เกษตรในเมืองที่เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
การท�าการเกษตรในเมือง ท�าให้เมืองมีความ
มั่นคงทางด้านอาหารและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของ
เมอืง รวมทัง้ส่งเสรมิการผลิตอาหารเพือ่สขุภาพ
อีกด้วยค่ะ
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โลโก้ โครงการ SUCCESS 

เราม ีโลโก้ โครงการ SUCCESS แล้วนะคะ
ท่านผู ้อ่านสามารถสังเกตโลโก้ของเรา 

ร่วมกบัของโลโก้ของสหภาพยโุรปได้ตามเอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของโครงการเลยนะคะ 

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ
ทางสหภาพยุโรปให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก

พวกเราจึงได้สร้างช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลลัพธ์ของโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถรับข้อมูล 
ได้สะดวกมากขึ้นค่ะ ไปดูกันเลยนะคะว่า มีช่องทางไหนกันบ้าง

Banner ของโครงการ SUCCESS  
ที่ CSNM และ SCF 

ท่านผู้อ่านสามารถพบเห็น Banner ของ
โครงการ ได้ที่ส�านักงานของ CSNM และ SCF 
ถ้าใครผ่านไปเจอ ถ่ายรูปลง Facebook แล้ว 
ส่งรูปมาให้พวกเราดูด้วยนะคะ

เอกสารโครงการ SUCCESS

พวกเราได ้จัดท�าสรุปสาระส�าคัญของ
โครงการ 2 ฉบับ ทั้งเอกสารโครงการภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ คลิกอ่านกันได้เลยที่นี่นะคะ 

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/
public/success-project-brochure.pdf  

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/
public/success-project-brochure-e.pdf

หากท่านผู ้อ ่านเป็นองค์กรภาคประชา
สังคมที่ท�างานอยู่แล้วในพื้นท่ี และเป็นพื้นท่ี
เดียวกันกับโครงการ รวมท้ังสนใจเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพไปกับพวกเรา 
อย่ารอช้าคลิกที่นี่ได้เลยค่ะ 

http://www.tei.or.th/thaicityclimate/
public/success-brochure-cso.pdf 

Social media และ web links 

เรามีเว็บไซต์โครงการ SUCCESS เป็นของตัวเอง เพื่ออัปเดทข้อมูลข่าวสารและค้นหาข้อมูล 

เพิ่มเติม – เข้าไปดูกันได้เลยนะคะ http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html  

นอกจากนั้นเรายังมี Facebook ให้เข้าไปติดตาม ถ้าอยากรับข่าวสารความเคลื่อนไหว 

ใหม่ๆ ของโครงการ และข่าวสารเกี่ยวกับการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

– ติดตามได้ที่นี่ค่ะ https://www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand 

หรือ ถ้าท่านผู้อ่านต้องการติดตามข่าวสารการด�าเนินงานในภาคใต้ – เข้าร่วมเป็นเพื่อนกับเรา 

ได้ที่นี่เลยค่ะ  https://www.facebook.com/เปลี่ยนเมือง-110615147072858/  

และหากท่านผู ้อ ่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหภาพยุโรป 

ประจ�าประเทศไทย ติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ https://www.facebook.com/EUinThailand/ 
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หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่

 successprojectinfo@gmail.com

หากท่านผู้อ่านต้องการรับข่าวสารใหม่ๆ ของโครงการ ติดตามได้ที่

 http://www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html    www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand

แล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีก 6 เดือนข้างหน้านะคะ 

SUCCESS เป ็นโครงการ 5 ป ี 
(พฤศจิกายน 2562-ตุลาคม 2567)  
ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป เพื่อให้ชุมชน
เมืองปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศโดยใช้องค์ความรู ้และพื้นท่ี 
เวทีกลาง ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และขับเคลื่อนไปสู ่การเปลี่ยนแปลง 
ในระดับนโยบาย 

โครงการต้องการให้ภาคประชาสงัคม
และทุกคนเข้ามาร่วมเพื่อท�าให้การพัฒนา
เมือง การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน�้าดีมากยิ่งข้ึนและทั่วถึงคนทุกระดับ
ชั้นด้วยความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

ส�าหรับแผนงานของเราในอีก 6 เดือน 

ข้างหน้า (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2563)  

จะออกแบบและพัฒนาการเรียนรู ้และการ 

ฝึกอบรมให้เป็นไปตามความต้องการท่ีแท้จริง

ของภาคประชาสงัคมในพ้ืนที ่เพือ่ให้ภาคประชา

สังคมเข้มแข็งมากขึ้นและช่วยให้การพัฒนา

เมืองและเศรษฐกิจ การเตรียมรับมือภัยพิบัติ

เป็นไปอย่างทัว่ถงึคนทกุระดบัชัน้และเท่าเทยีม

กนั รวมถึงสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความเปราะบาง

และความไม่เท่าเทียมทางเพศให้มากยิ่งขึ้น  

โดยจะออกแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ และกิจกรรมการวิจัย 

ให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาคและท้องถิ่น 

และมีหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้องส�าหรับภาคประชาสังคมและผู ้ที่

เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

เทศบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักวิชาการ

จากเหตุการณ์การระบาดทั่วโลกของไวรัส

โคโรนา (Covid-19) แม้ว่าทางโครงการของเรา

ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด แต่พวกเรา

จ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่าง 

ใกล้ชิดและจะปรับแผนงานของเราหากมี 

ความจ�าเป็น โดยพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

เหตุการณ์จะกลับคืนสู ่ภาวะปกติในเร็ววัน  

และขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านปลอดภัยและ 

มีสุขภาพที่ดีค่ะ

ค�าสงวนสิทธิ์: เอกสารเผยแพร่โครงการ SUCCESS จัดท�าขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งทีมงานโครงการ SUCCESS ภายใต้ TEI  

มีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาทั้งหมด โดยเนื้อหาดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องสะท้อนมุมมองของสหภาพยุโรป


