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แผนยุทธศาสตร์ขององค์การ ทีบีซี สำาหรับปี พ.ศ. 2560-2562

1. ศูนย์รวมยุทธศาสตร์

	 แผนยุทธศาสตร์ของ	ทีบีซี	ฉบับนี้มุ่งเน้นสนับสนุนให้ชุมชนผู้หนีภัยจาก

ประเทศสหภาพเมียนมา	สมัครใจเดินทางกลับถิ่นฐาน	การไปตั้งถิ่นฐานในประเทศ

ที่สาม	และการบูรณาการเข้าสู่สังคมท้องถิ่น	ระหว่าง	พ.ศ.	2560	ถึง	2562	ในขณะ

เดียวกันแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ก็กล่าวถึงการควบรวมบริการความช่วยเหลือต่าง	ๆ	

ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย	และการปิดตัวขององค์การทีบีซีเองในที่สุด	

ซึ่งวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาหนึ่งหรือสองปี	หลังจากปิดพื้นที่พักพิงชั่วคราวส่วนใหญ่

	 ทีบีซี	เริ่มทำางานโดยเล็งเห็นว่ามีความจำาเป็นต้องพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐาน	และ

ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่าง	ๆ	แก่ประชาชนที่หลบหนีภัยจากการสู้รบ

ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหภาพเมียนมา	ตั้งแต่	พ.ศ.	2527	จนกว่า

จะพบวิธีแก้ปัญหาการพลัดถิ่นนี้ได้	ใน	พ.ศ.	2556	ทีบีซี	ได้จัดตั้งสำานักงานขึ้นใน

สหภาพเมียนมา	เพื่อสนับสนุนการเดินทางกลับถิ่นฐานของผู้หนีภัยและผู้หนีภัย

ภายในประเทศ	(IDP)	และฟื้นฟูชุมชนที่ต้องรองรับผู้หนีภัยเหล่านี้	หลังจากต้องอยู่

ท่ามกลางความขัดแย้งมานานหลายทศวรรษ

	 ทีบีซี	จะให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรกกับสิทธิและข้อห่วงใยของผู้หนีภัยและ

ผู้หนีภัยภายในประเทศ	และชุมชนในพื้นที่รองรับผู้หนีภัยเหล่านี้	โดยจะดำาเนินการ

อย่างสอดคล้องกับพันธกิจ	วิสัยทัศน์	และค่านิยมของ	ทีบีซี	(ดู	ภาคผนวก	1)	ใน

หลายปีข้างหน้า	ทีบีซี	จะยังทำางานต่อไปร่วมกับชุมชน	ผู้นำาชุมชน	รวมทั้งสมาชิก

ทุกคนของชุมชน	โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอมากที่สุด	เช่น	เด็ก	สตรี	และกลุ่ม

ชาติพันธ์และกลุ่มศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อย	จนกว่าผู้หนีภัยจากประเทศไทยจะกลับ

ประเทศของเขา	และบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท้องถิ่นได้
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2. บริบทในการทำางานตามชายแดนประเทศไทย-สหภาพเมียนมา

	 ระหว่างสองสามปีที่ผ่านมานี้	สถานการณ์ภายในสหภาพเมียนมา	และสถานะ

ของผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงตามชายแดนประเทศไทย-เมียนมา	ได้เปลี่ยนไปอย่าง

ชัดเจนในบางด้าน

	 หลังจากการเจรจานานสามปี	รัฐบาลสหภาพเมียนมา	และกองกำาลังชนกลุ่ม

น้อย	(EAO)	8	กลุ่ม	รวมถึง	Karen	National	Union	(KNU)	ได้ลงนามในข้อตกลง

หยุดยิงทั่วประเทศ	(NCA)	เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2558	ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จัด

ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน	2558	พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ	(NLD)	ได้รับชัยชนะ

อย่างถล่มทลาย	และเสริมความเข้มแข็งให้พรรค	NLD	ในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล

โดยแบ่งอำานาจปกครองกับทัดมาดอว์	(กองทัพเมียนมา)	ทัดมาดอว์ยังมีอำานาจ

บริหารกระทรวงกลาโหม	กระทรวงกิจการชายแดน	และกระทรวงมหาดไทย	รวม

ถึงกรมการปกครองทั่วไป	ซึ่งจัดหาเจ้าหน้าที่สำาหรับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐใน

ระดับภูมิภาค	อำาเภอ	และเมือง

	 เมื่อเดือนมีนาคม	2559	รัฐสภาได้เลือกประธานาธิบดีที่เป็นพลเรือนเป็นคน

แรกในรอบ	50	ปี	และรัฐบาลใหม่ได้ตั้งตำาแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐขึ้นมาสำาหรับนาง 

อองซานซูจี	โดยให้มีหน้าที่เป็นผู้นำาในการเจรจาสันติภาพ	บัดนี้	การแก้ไข

รัฐธรรมนูญ	การปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคง	และการกระจายอำานาจ/การปกครอง

แบบสมาพันธรัฐ	ได้กลายเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับกระบวนการเจรจาสันติภาพ	

นอกจากนี้	การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	ทั้งที่ลงนามและไม่ลงนาม	ในข้อตกลงหยุดยิง

ทั่วประเทศ	ก็เป็นปัจจัยสำาคัญในการเจรจา	และประชาสังคมยังต้องการมีส่วนร่วม

ในการวางแผนและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศด้วย

	 ผู้หนีภัยอาจกลับไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการหยุดยิงชั่วคราวได้	แต่ไม่อยู่ภายใต้ข้อ

ตกลงสันติภาพใด	ๆ	
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	 รัฐบาลไทยได้เน้นย้ำาว่าประเทศไทยจะยังไม่เริ่มต้นกระบวนการส่งผู้หนีภัย

กลับประเทศจนกว่ารัฐบาลสหภาพเมียนมาจะแสดงท่าทีว่าพร้อม

	 กองทัพของทั้งสองประเทศได้ทำาการเจรจาเกี่ยวกับการส่งผู้หนีภัยกลับ

ประเทศต่อไป	ในขณะที่ภาคเอกชนเตรียมพร้อมและคาดหมายให้เศรษฐกิจกลับ

มารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง	มุ่งเน้นการลงทุน	และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ	(SEZ)	และในนิคมอุตสาหกรรม	พลังงานน้ำาและธุรกิจท่องเที่ยว

ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหภาพเมียนมา			นอกจากประเด็นอื่น	ๆ	แล้ว	ความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนี้คาดว่าจะทำาให้เกิดแรงกดดันให้หาวิธีแก้ไขปัญหา

ด้านผู้หนีภัยมากขึ้น

3. ทิศทางยุทธศาสตร์

	 ขณะที่	ทีบีซี	ก้าวเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียง

ใต้ของสหภาพเมียนมา	และในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยในประเทศไทย	โครงการและ

กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่พักพิงอาจดำาเนินต่อไปในชุมชนต่างๆ	ในภาค

ตะวันออกเฉียงใต้ของสหภาพเมียนมา	เพื่อจัดการปัญหา	รวมถึงตอบสนองความ

ต้องการและสิทธิต่าง	ๆ

	 ทีบีซี	พยายามปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่องค์การยอมรับสำาหรับการให้

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	องค์การจึงกำาหนดรูปแบบโครงการทั้งหมดโดย

คำานึงถึงสิทธิของปัจเจกบุคคลและชุมชนเป็นหลัก	โดยมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

•	สิทธิ์เข้าถึงอาหาร	โดยจัดการให้ผู้หนีภัยและผู้หนีภัยภายในประเทศ	สามารถ

เข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ	ผ่านทางโครงการแจกจ่ายอาหาร	

การโอนเงินสด	หรือกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้หนีภัยพึ่งพาตนเอง	รวมทั้ง
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กิจกรรมด้านการศึกษาที่ส่งเสริมนิสัยการบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ	

และให้ความสนใจอย่างเพียงพอต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็ก	

และให้ความสำาคัญกับหัวข้อต่อไปนี้

•	ให้ความสำาคัญกับความเสมอภาคทางเพศ	เพื่อให้ดำาเนินกิจกรรมด้วยความ

เข้าใจพลวัตรทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเพศสภาพ

•	การหลอมรวมทางสังคม (social inclusion)	โดยเน้นความสำาคัญในการส่ง

เสริมการร่วมมือทางสังคม	และมองเห็นความจำาเป็นต้องตอบสนองความ

ต้องการขั้นพื้นฐานของสมาชิกทุกคนของชุมชนที่อ่อนแอ	โดยช่วยเหลือกลุ่มที่

อ่อนแอมากที่สุดเป็นอันดับแรก
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•	ความยุติธรรม	โดยสนับสนุนสิทธิพลเมือง	สิทธิทางสังคม	เศรษฐกิจและ

การเมือง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนและระบบต่าง	ๆ	

สามารถเข้าถึงและได้ใช้สิทธิเหล่านั้น	

•	ความตระหนักรู้ด้านสภาพแวดล้อม	โดยส่งเสริมความเข้าใจว่ากิจกรรมทั้ง

หลายที่ได้รับการสนับสนุนจาก	ทีบีซี	จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้ง

ระดับจุลภาคและมหภาค	และเราต้องบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

รับผิดชอบ

•	ความรับผิดชอบ โดยยอมรับว่าในการทำางาน	ทีบีซี	และองค์กรพันธมิตรมี

ภาระรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะผู้หนีภัยและผู้หนีภัยภายใน

ประเทศ	ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	ผู้บริจาค	รัฐบาลไทย	และรัฐบาลสหภาพ

เมียนมา	และสมาชิกขององค์การ

3.1 ชุมชนผู้หนีภัย และองค์กรประชาสังคม มีส่วนร่วมในการวางแผนการ

เดินทางกลับประเทศอย่างสมัครใจ การตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม และ

กระบวนการบูรณาการกลับคืนสู่สังคมท้องถิ่น

	 ในปี	2560-2562	ทีบีซี	จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ต่อไป	เพื่อพัฒนาภาวะ

ผู้นำาและความสามารถในการบริหารจัดการในกลุ่มองค์กรประชาสังคมของสหภาพ

เมียนมา	(CSO)	เพื่อสนับสนุน	(1)	กระบวนการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามที่ชุมชน

เป็นแกนนำา	และ	(2)	ให้ชุมชนได้ชี้แจงข้อห่วงใยของเขาในเวทีต่าง	ๆ	ทีบีซี	จะ

ทำางานร่วมกับ	CSO	และหน่วยงานปกครองในพื้นที่พักพิง	และในสหภาพเมียนมา

ต่อไป	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถตอบสนองได้มากขึ้นต่อปัญหาด้านสิทธิ	ข้อ

ห่วงใย	และความจำาเป็นของผู้เดินทางกลับประเทศ	และชุมชนท้องถิ่นที่รองรับผู้

เดินทางกลับ	โดยดำาเนินการต่อไปนี้
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•	เพิ่มความสามารถด้านการเงิน	การปฏิบัติงาน	และการจัดการโครงการให้แก่	

CSO	ทั้งหลาย

•	ให้ผู้หนีภัย	ผู้หนีภัยภายในประเทศ	และผู้นำาชุมชนที่รองรับผู้หนีภัยที่กลับ

ประเทศ	(1)	ดำาเนินการประเมินในหลายด้านสภาพพื้นที่สำาหรับผู้หนีภัยที่

ไปตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม	ระหว่างการเดินทางไป	“เยี่ยมและดู”	พื้นที่เหล่านั้น	

และ	(2)	ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหภาพ

เมียนมา	และ	CSO	ทั้งหลาย	ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการไปตั้ง

ถิ่นฐานเป็นกลุ่ม

•	แจ้งข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประเมินสภาพของพื้นที่ซึ่งผู้หนีภัยจะ

กลับไปและตั้งถิ่นฐาน	เพื่อให้สมาชิกชุมชนผู้หนีภัยทุกคนรับทราบ

•	จัดการให้มั่นใจได้ว่าผู้หนีภัยเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง	เกี่ยวกับ

พื้นที่ซึ่งผู้หนีภัยจะกลับไปอยู่อาศัย	รวมทั้งกระบวนการสันติภาพ	และให้ 

ผู้หนีภัยแต่ละคนมีโอกาสตัดสินใจอย่างเสรีเกี่ยวกับการเดินทางกลับ	และการ

ไปตั้งถิ่นฐานในสหภาพเมียนมา

•	เข้าใจมากขึ้นว่าผู้หนีภัย/ผู้หนีภัยภายในประเทศจำาเป็นต้องวางแผน	เพื่อการ

รณรงค์สนับสนุนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	หน่วยงานท้องถิ่น	EAG	เป็นต้น)

•	ทีบีซี	รณรงค์ขอการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้วางแผนอย่าง

สอดคล้องและครบถ้วน	ในการแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	ในการเดินทางกลับ

ประเทศและบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท้องถิ่น

ในกรณีที่การย้ายกลับเกิดขึ้นก่อนเวลาอันเหมาะสม	CSO	และชุมชนจะไม่มีเวลา

เพียงพอที่จะสร้างเครือข่ายและสภาพที่จำาเป็นต่อความสำาเร็จในกการเดินทาง

กลับและการบูรณาการความเป็นอยู่เข้ากับถิ่นฐานเดิม
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3.2 เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร และการหาเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนผู้หนี

ภัยและชุมชนท้องถิ่น

	 โครงการสนับสนุนการหาเลี้ยงชีพมีเป้าหมายจะช่วยให้การกลับถิ่นฐานและ

การบูรณาการเข้าสู่สังคมท้องถิ่นประสบความสำาเร็จในระยะเปลี่ยนผ่าน	ทีบีซี	จะ

สนับสนุนให้ผู้หนีภัยปรับตัวด้วยการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

เสมอภาคและยั่งยืน	เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร	และเพิ่มความตระหนักรู้เรื่อง

โภชนาการในกลุ่มผู้พลัดถิ่น	(ผู้หนีภัย/ผู้หนีภัยภายในประเทศ)	และชุมชนในถิ่น

ทุรกันดาร	องค์การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและการหาเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน	

โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

•	ส่งเสริมโครงการร่วม	สำาหรับผู้หนีภัยที่เดินทางกลับประเทศ	ผู้หนีภัยภายใน

ประเทศที่กลับไปตั้งถิ่นฐาน	และชุมชนในพื้นที่รองรับผู้หนีภัยในสหภาพ 

เมียนมา

•	สนับสนุนให้ผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน	และสมาชิกชุมชนผู้หนีภัย	ขอมีสิทธิหรือ

ขอคืนสิทธิในการครอบครองที่ดิน

•	เพิ่มความตระหนักรู้สำาหรับรัฐบาลสหภาพเมียนมา	EAO	ภาคเอกชน	และผู้มี

บทบาทในประชาสังคม	เกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าและนำา้

•	สนับสนุนให้เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย	และผู้หนีภัยที่

เดินทางกลับประเทศ	ด้วยการพลิกฟื้นผืนนาที่ถูกทิ้งร้าง

•	เพิ่มการเข้าถึงน้ำาสะอาดและสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขอนามัย	ในพื้นที่

สำาหรับตั้งถิ่นฐาน	และในชุมชนที่เพิ่งหลุดพ้นจากความขัดแย้ง

•	เน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พักพิง	และพื้นที่รองรับผู้หนีภัยที่

กลับคืนถิ่นฐาน	เพื่อความปลอดภัยและความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม
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•	คณะกรรมการกิจกรรมหาเลี้ยงชีพจะพัฒนาและกำากับดูแลการหาเลี้ยงชีพ	

และกิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	ในพื้นที่พักพิงของตน	 

และบูรณาการองค์ประกอบต่าง	ๆ	ด้านการดำารงชีวิตเข้าไปในแผนการเดิน

ทางกลับประเทศของผู้หนีภัย		

อาจจะมีการแย่งชิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น	ๆ	ซึ่งอาจเป็นเหตุให้

ผู้หนีภัยบางคนไม่สามารถพัฒนาการหาเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน	และมีความมั่นคงด้าน

อาหารได้
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3.3 ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชุมชนผู้หนีภัย

	 ทีบีซี	จะสนับสนุนครอบครัวผู้หนีภัยที่อ่อนแอที่สุดต่อไป	ด้วยการช่วยเหลือ

ให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงอาหารที่จำาเป็นและที่พักอาศัย	ในกรณีที่ทำาได้	องค์การจะ

ช่วยเหลือในรูปของเงินสดแทนการแจกเป็นสิ่งของ	ทีบีซี	จะเป็นผู้สนับสนุนหลัก

ด้านอาหารและที่พักอาศัยที่จำาเป็น	เพื่อให้ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงดำารงชีวิตได้อย่างมี

ศักดิ์ศรี	ทีบีซี	จะดำาเนินการต่อไปในด้านต่อไปนี้

•	สนับสนุนให้ผู้หนีภัยสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	และมีที่พัก

อาศัยอย่างเพียงพอแก่การดำารงชีพ

•	เพิ่มการรณรงค์ให้ความรู้ด้านโภชนาการในพื้นที่พักพิง	และในสหภาพเมียนมา

•	แสวงหาทางเลือกใหม่	ๆ	ต่อไปในการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยและอาหาร

สำาหรับพื้นที่พักพิงผู้หนีภัย

•	วัสดุก่อสร้างที่พักอาศัยได้รับการบริหารและการรื้อถอนอย่างมีประสิทธิภาพ	

เมื่อถึงคราวที่ไม่จำาเป็นต้องใช้

•	ชุมชนในถิ่นทุรกันดารในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหภาพเมียนมา	สามารถ

เข้าถึงความช่วยเหลือฉุกเฉินได้	เพื่อลดผลกระทบด้านการหาเลี้ยงชีพที่เกิด

จากการสู้รบ	การพลัดถิ่น	และภัยธรรมชาติ

•	สนับสนุนให้ผู้หนีภัยกลับประเทศและตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม	ช่วยเหลือบุคคล

เหล่านี้บูรณาการเข้าสู่สังคมท้องถิ่น		โดยเน้นช่วยเหลือ	CSO	ท้องถิ่นในด้าน

ใดที่องค์กรสากลเข้าถึงได้อย่างจำากัด
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3.4 ส่งเสริมการให้ความคุ้มครองในพื้นที่พักพิงและในพื้นที่รองรับผู้หนีภัยที่

กลับประเทศ

	 ทีบีซี	พยายามสนับสนุนให้ผู้หนีภัยเดินทางกลับถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและโดย

สมัครใจ	สำาหรับทีบีซี	ความปลอดภัยหมายความรวมถึงความปลอดภัยจากการสู้

รบและกับระเบิด	เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	และการเข้าถึงการเยียวยา

ในกรณีที่ผู้หนีภัยได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	ทีบีซี	จะพยายามจัดการให้ผู้

หนีภัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับความคุ้มครอง	และจะส่งเสริมความปลอดภัย

และสิทธิ์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชน	รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

สำาหรับบุคคลที่เลือกว่าจะกลับสหภาพเมียนมา	รวมทั้งบุคคลที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่

พักพิงในประเทศไทยต่อไป	โดยดำาเนินการในด้านต่อไปนี้

•	ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม	ด้วยการปลุกจิตสำานึกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน	โดยเฉพาะสิทธิของสตรีและบุคคลตามชายขอบอื่น	ๆ

•	เพิ่มความร่วมมือของชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความปรองดอง

และสันติภาพที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแบ้งและการพลัดถิ่นที่ยืดเยื้อ

•	สนับสนุนกลไกตรวจสอบมาตรการคุ้มครองพลเรือน	โดยเน้นการประเมินผล

มาตรการคุ้มครองในพื้นที่รองรับผู้หนีภัยที่เดินทางกลับไปและตั้งถิ่นฐานเป็น 

กลุ่ม

•	ปรับปรุงและช่วยเหลือให้ชุมชนในถิ่นทุรกันดารและผู้หนีภัยสามารถเข้าถึง

กลไกความคุ้มครองทางสังคม

•	เพิ่มความสามารถของผู้หนีภัยในการเป็นผู้นำากิจกรรมต่าง	ๆ	และเข้าถึงความ

คุ้มครองและความมั่นคงในพื้นที่พักพิง
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•	ทีบีซี	ประสานงานกับองค์กรพันธมิตร	หน่วยงานหลัก	และชุมชนท้องถิ่น	เพื่อ

รณรงค์สนับสนุนให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความคุ้มครองและความมั่นคง	และ

เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกแก้ไขข้อพิพาท	และขอคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งในพื้นที่พักพิง	และพื้นที่รองรับผู้หนีภัยที่เดินทางกลับไปตั้งถิ่นฐาน

•	ให้ข้อมูลแก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง	และในพื้นที่รองรับผู้หนีภัยที่เดินทางกลับ

ถิ่นฐาน	เกี่ยวกับแรงงาน	การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย	และปัญหาการค้ามนุษย์

หากการอพยพกลับถิ่นฐายยังคงยืดเยื้อในขณะที่ทรัพยากรและบทบาทของ 

ทีบีซีลดลง		ความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงต่าง	ๆ	ใน

เมืองไทยก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

3.5 การถอนตัวอย่างรับผิดชอบ: ให้พันธมิตรพัฒนาและสนับสนุนโครงการ

สำาหรับชุมชนผู้หนีภัย และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ หลังจาก 

ทีบีซี ปิดตัวแล้ว

	 เมื่อประชากรในพื้นที่พักพิงมีจำานวนลดลง	และสามารถควบรวมบริการต่าง	

ๆ	ได้แล้ว	ทีบีซี	จะพยายามส่งเสริมให้ผู้หนีภัยได้รับความปลอดภัย	มีสุขภาวะ	และ

พึ่งพาตนเองได้	ด้วยการส่งต่อความรับผิดชอบให้แก่ผู้นำาของพื้นที่พักพิงทีละน้อย	

และมอบหมายการบริหารจัดการให้แก่ผู้ที่ตกลงกันไว้ว่าจะเป็นผู้รับหน้าที่ต่อไป	

รวมทั้งผู้นำาผู้หนีภัย	รัฐบาลไทย,	UNHCR	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	จะเป็น

ผู้กำาหนดเวลาสำาหรับปิดพื้นที่พักพิงแต่ละแห่ง	และอาจควบรวมพื้นที่พักพิงบาง

แห่งเข้าด้วยกัน	ทีบีซี	จะไม่ถอนตัวออกจากพื้นที่พักพิงทุกแห่งในเวลาเดียวกัน	และ

องค์การคาดหมายว่าจะมีประชากรจำานวนหนึ่ง	(ประมาณ	20,000	คน)	อาศัยอยู่

ในพื้นที่พักพิงต่อไปและต้องการความช่วยเหลือ	ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร	

ทีบีซี	จะรับผิดชอบการรื้อถอนที่พักอาศัยในพื้นที่พักพิงทุกแห่ง	รวมทั้งโกดังของ	

ทีบีซี	และอาคารสาธารณประโยชน์
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	 แม้ว่าทีบีซี	เป็นองค์การที่จะปิดตัวลงหลังจากผู้หนีภัยส่วนใหญ่เดินทางกลับ

สหภาพเมียนมาแล้ว	แต่จะมีงานบางอย่างที่ต้องดำาเนินการต่อไป	ทีบีซี	จะพยายาม

จัดการดังต่อไปนี้

•	ช่วยให้สมาชิกขององค์การ	และองค์กรอื่น	ๆ	สามารถให้ความช่วยเหลืออย่าง

ต่อเนื่องแก่ผู้หนีภัยที่ไม่ต้องการ	หรือไม่สามารถกลับสหภาพเมียนมาได้

•	ระดมความสามารถพิเศษของสมาชิกขององค์การ	ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล	

ทรัพยากรทางวิชาการ	และการประสานงานกับพันธมิตรท้องถิ่นในการรับและ

ปลูกฝังความรู้

•	สมาชิกขององค์การและหุ้นส่วนอื่น	ๆ	จะทำางานต่อไปร่วมกับ	CBO	และ

หน่วยงานอื่น	ๆ	ในพื้นที่รองรับผู้หนีภัยที่เดินทางกลับ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ชุมชนเป็นแกนนำาจะดำาเนินต่อไปได้	เช่น	การบริหารจัดการ



ทรัพยากรธรรมชาติ	โภชนาการและความมั่นคงด้านอาหาร	การนับรวมทาง

สังคม	ความเสมอภาคทางเพศ	และประเด็นอื่น	ๆ	

•	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย	เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและ

การรณรงค์สนับสนุน	ซึ่งจะชี้ให้เห็นปัญหาต่าง	ๆ	ที่ยังต้องแก้ไข	เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้หนีภัยที่เดินทางกลับประเทศ	และชุมชนที่รองรับผู้หนีภัย

เหล่านี้ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหภาพเมียนมา

	 ในสถานการณ์จำาลองที่ดีที่สุด	ผู้หนีภัยจะกลับเดินทางกลับสหภาพเมียนมา

อย่างค่อยเป็นค่อยไป	ซึ่งจะทำาให้ผู้รับหน้าที่ต่อไปมีเวลาสำาหรับวางแผนด้านความ

คุ้มครองและความช่วยเหลือสำาหรับประชากรที่เหลือในพื้นที่พักพิง	ให้คนเหล่า

นี้ออกจากพื้นที่พักพิงอย่างเป็นระเบียบและในเวลาที่เหมาะสม	ในสถานการณ์

จำาลองที่เลวร้ายที่สุด	ทีบีซีและพันธมิตรอื่น	ๆ	จะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่พักพิงได้	

และไม่สามารถให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้ตามแผนที่กำาหนดไว้	แต่

สถานการณ์ก็อาจเป็นอย่างอื่นได้	ดังนั้น	ทีบีซี	และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องเฝ้า

ระวังและตอบสนองในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานี้

4. สมมุติฐานที่เป็นแนวทางสำาหรับการทำางานของ ทีบีซี

ทีบีซี	วางแผนการทำางานตามสมมุติฐานต่อไปนี้

บริบทภายนอก

•	สถานการณ์ความมั่นคงในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหภาพเมียนมาจะดีขึ้น

เรื่อย	ๆ

•	ผู้หนีภัยส่วนใหญ่ต้องการกลับสหภาพเมียนมา



•	คณะทำางานตรวจสอบร่วม	(Joint	Monitoring	Committee)	จะมีความ

สามารถอย่างจำากัดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เจรจาข้อ

ตกลงหยุดยิง	และจะมีการปะทะกันต่อไปเป็นระยะ

•	การปฏิรูปประชาธิปไตยจะเผชิญกับอุปสรรคและความล่าช้า	แต่จะฝังรากได้

ลึกมากขึ้นในสหภาพเมียนมา

•	การกระจายอำานาจทางการเมืองและการปกครอง	จะเป็นกระบวนการที่ยืด

เยื้อตามการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

•	การเจรจาทางการเมืองในการประชุมสันติภาพแห่งสหภาพ	(Union	Peace	

Conference)	จะดำาเนินต่อไปช้า	ๆ	ตลอดอายุของรัฐบาลที่พรรค	NLD	เป็น

แกนนำา

•	ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยจะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อ

การทำางานของ	ทีบีซี	ในพื้นที่พักพิง	แม้ว่าอาจมีความเปลี่ยนแปลงเป็นครั้ง

คราวเฉพาะบางด้าน	ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บางอย่าง

•	ประเทศไทยยังจำาเป็นต้องใช้แรงงานย้ายถิ่น

พื้นที่พักพิงสำาหรับผู้หนีภัย

•	พื้นที่พักพิงจะไม่เปิดรับผู้หนีภัยต่อไปอย่างไม่มีกำาหนด

•	ตราบใดที่พื้นที่พักพิงยังเปิดให้ผู้หนีภัยพักอาศัย	ผู้หนีภัยจะได้รับความช่วย

เหลือขั้นพื้นฐานต่อไป

•	จำานวนบุคคลที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามจะลดน้อยลงเรื่อย	ๆ

•	ประชากรบางคนในพื้นที่พักพิงจะเข้าสู่ตลาดแรงงานไทย	ไม่ว่าจะชอบด้วย



กฎหมายหรือไม่ก็ตาม	และจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับความ

คุ้มครองจากพื้นที่พักพิง

บทบาทของหน่วยงานต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการเดินทางกลับคืนถิ่นฐาน

•	UNHCR	จะเป็นผู้นำาในการประสานงานเพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้หนีภัย

เดินทางกลับประเทศ	โดยร่วมมือกับโครงการอาหารโลก	(WFP)	และองค์การ

สากลเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	(IOM)

•	การกลับประเทศจะไม่สามารถกระทำาได้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของ	

UNHCR

•	ผู้หนีภัยจะไม่กลับถิ่นฐานผ่านกระบวนการที่	UNHCR	สนับสนุนเหมือนกันทุก

คน	แต่ผู้หนีภัยเหล่านี้อาจยังต้องการความช่วยเหลือให้กลับถิ่นฐานและบูรณา

การเข้าสู่สังคมท้องถิ่น



•	ผู้หนีภัยบางคนจะต้องการกลับถิ่นฐานเมื่อสภาวะเหมาะสม	แม้ว่าสำาหรับบาง

คน	การกลับถิ่นฐานหมายถึงการกลับสู่สหภาพเมียนมา	จากนั้นจึงหาทางเข้า

สู่กระบวนการอันยุ่งยากในการขอเอกสารเพื่อย้ายถิ่นเข้ามาทำางานอย่างถูก

กฎหมายในประเทศไทย

•	ความสามารถของ	ทีบีซี	ในการดำาเนินโครงการและให้บริการต่าง	ๆ	จะขึ้นอยู่

กับเงินบริจาคที่อาจมีอย่างจำากัด

•	ทีบีซี	จะสามารถเข้าไปทำางาน	และมีเงินทุนสำาหรับทำางานภายในสหภาพ 

เมียนมา	เพื่อช่วยเหลือผู้หนีภัยที่เดินทางกลับไป 

ทรัพยากร

•	เงินบริจาคสำาหรับทำางานช่วยเหลือประชากรในพื้นที่พักพิงจะลดลง	ไม่ว่างาน

ในพื้นที่พักพิงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม

•	โอกาสในการหาเงินทุนสนับสนุนการไปตั้งถิ่นฐาน	และงานพัฒนาในภาค

ตะวันออกเฉียงใต้ของสหภาพเมียนมา	จะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป

•	ทีบีซี	จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับรัฐบาลสหภาพเมียนมา	ผ่าน

ทางกระทรวงกิจการชายแดน

5. การบริหารความเสี่ยง

	 ยุทธศาสตร์ของ	ทีบีซี	ในการจัดการอุปสรรคและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	

คือ	ต้องรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	สำาหรับเตรียมการและดำาเนินกระบวนการส่ง

ผู้หนีภัยกลับถิ่นฐาน	และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการอย่างน้อยทุกหกเดือน	

ถ้ามีเหตุการณ์สำาคัญที่ทำาให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเตรียมการ	หรือ

การดำาเนินกระบวนการกลับถิ่นฐาน	ทีบีซี	จะประเมินสถานการณ์ใหม่ทันที	และ

ปรับปรุงการดำาเนินงาน	และ/หรือแผนถอนตัว	ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์เหล่านี้	
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