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นับตั้งแต พ.ศ. 2527 เปนตนมา องคการ เดอะ 

บอรเดอร คอนซอรเต้ียม (TBC) ไดทํางานกับชุมชน

ผูหนภียัฯ และประชาชนจากภาคตะวนัออกเฉยีงใต

ของประเทศเมยีนมา ทีไ่ดรบัผลกระทบจากการสูรบ 

เพื่อใหความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และให

ความคุมครองแกประชาชนท่ีหนีภัยจากการสูรบ 

และสนับสนุนวิธีการแกไขปญหาที่นําไปสูสันติภาพ

และการพฒันา โดยยดึหลกัสทิธมินษุยชนเปนสาํคญั

เอกสารฉบับนี้ร างขึ้นดวยการหารือรวมกัน

ระหวางเจาหนาที่ของ TBC และองคการพันธมิตร 

เพื่อสรุปความทาทาย ความมุงมาดปรารถนา และ

พันธสัญญาของ TBC ในการขับเคลื่อนไปขางหนา 

และนําเสนอทิศทางยุทธศาสตรสี่ขอ ซึ่งจะเปน

แนวทางสําหรับจดัทาํโครงการในชวงระหวางสามปนี้

ขององคการในประเทศไทย และในภาคตะวันออก

เฉียงใตของประเทศเมียนมา

คํานํา

คําอธิบายศัพท : คําวา “ชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชน
ผู ไดรับผลกระทบจากการสู รบ” ในเอกสารฉบับนี้ 
หมายถึง ทุกชุมชนที่ TBC ทํางานดวย ซึ่งประกอบดวย
ผูหนีภัยจํานวนเกือบหน่ึงแสนคนท่ีอาศัยอยูตามพ้ืนท่ี
พักพิงชั่วคราวฯ ในประเทศไทย และรวมถึงชุมชน
พลัดถ่ินฐานในประเทศที่อาศัยอยูภายในประเทศของ
ตน ในบริเวณท่ีอาจเปนพืน้ท่ีรองรบัผูหนภียัฯ ทีเ่ดนิทาง
กลบัมาตุภมู ิและ/หรอืบริเวณท่ียงัไดรบัผลกระทบจาก
การสูรบในภาคตะวนัออกเฉยีงใตของประเทศเมยีนมา
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T H E
B O R D E R

S O R T I U M 

วิสัยทัศน� :

TBC คาดหวังที่จะเห็นประเทศเมียนมาท่ี

สงบสุข ที่ซึ่งสิทธิมนุษยชนไดรับการเคารพและ

ความหลากหลายไดรับการยอมรับ และชุมชน

ตาง ๆ สามารถพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาได

พันธกิจ :

TBC เปนองคการพันธมติรแหงหุนสวนทีท่าํงาน

กบัชมุชนผูหนภียัฯ และชมุชนทีไ่ดรบัผลกระทบจาก

การสู รบในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศ

เมยีนมา เพือ่ใหความชวยเหลอืตามหลกัมนษุยธรรม 

และสนับสนุนวิธีการแกไขปญหาที่นําไปสูสันติภาพ

และการพัฒนา โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและ

ใหชุมชนเปนผูผลักดัน
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1. รวมใหความชวยเหลือขั้นพ้ืนฐานตามหลักมนุษยธรรมแกชุมชนผูหนีภัยฯ โดยมุงเนนชวยเหลือสตรี 

เด็ก ผูสูงอายุ และบุคคลที่เจ็บปวยหรือพิการ

2. เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร โดยยกระดับโภชนาการและกิจกรรมหาเล้ียงชีพที่สรางผลผลิต

3. สงเสริมใหชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ ไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีให

ความคุมครอง และมีอนาคตที่ปลอดภัยและมีศกัดิ์ศรี

4. สงเสรมิสาํนกึในการรบัผิดชอบ การทาํงานแบบหุนสวน และสาํนกึในการเปนเจาของของชมุชน เพือ่

ใหองคการสามารถถอนตัวไดอยางรับผิดชอบ

ศักด์ิศรี
และ

ความเคารพ

ความเป�น
พันธมิตร

การเสริมสร�าง
ศักยภาพ
และพลัง

ความไว�วางใจ
ความยุติธรรม

และ
ความเสมอภาค

ค�านิยมหลักขององค�การ

ทิศทางและวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�
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แผนยุทธศาสตรของ TBC สําหรับ พ.ศ. 2560–2562 รางข้ึนเพื่อใหสอดรับกับดานการเมืองที่สําคัญใน

ประเทศเมียนมา และขอตกลงหยุดยงิทัว่ประเทศ (NCA) ระหวางรัฐบาลเมียนมาและกองกําลงักลุมชาติพนัธุ 

(EAOS) ทัง้แปดกลุม เมือ่ พ.ศ. 25581 รวมถึงการชนะเลือกต้ังของพรรคสันนบิาตแหงชาติเพือ่ประชาธิปไตย 

(NLD) ความเปล่ียนแปลงเหลาน้ีทําใหเกิดความหวังตอการปฏิรูปตามระบอบประชาธิปไตย สันติภาพ และ

การเปดเสรดีานเศรษฐกจิในประเทศเมยีนมา และมคีวามเปนไปไดทีผู่หนภียัฯ เกอืบหนึง่แสนคนทีอ่าศยัอยู

ในพ้ืนทีพ่กัพิงช่ัวคราวฯ ในประเทศไทย จะเดินทางกลับมาตุภูมโิดยสมัครใจและผนวกรวมกับชุมชนทองถ่ิน

อีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้น แผนยุทธศาสตรสําหรับ พ.ศ. 2560–2562 จึงมุงเนนสนับสนุนใหผูหนีภัยฯ เดินทางกลับ

มาตุภูมิโดยสมัครใจ และรวบรวมความชวยเหลือตาง ๆ ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ในประเทศไทย โดย

คาดหมายวาพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เหลาน้ีจะตองปดตัวลงในที่สุด และ TBC จะถอนตัวอยางรับผิดชอบ

การวิเคราะห�บริบท

1 กองกําลังกลุมชาติพันธุอีกสองกลุม รวมท้ังพรรครัฐมอญใหม ไดรวมลงนามเม่ือ พ.ศ. 2561 แต ณ เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 กองทัพกาวหนาแหงชาติคะยา ยังไมลงนามในสนธิสัญญา.
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แตกระนั้น นับตั้งแต พ.ศ. 2560 การปฏิรูปประเทศเมียนมาไดสะดุดลง และพรรค NLD ไดลมเหลว

ในการใหการสนบัสนนุใหเกดิการเคารพสทิธมินุษยชน หรอืสรางความมัน่คงปลอดภยัใหเกิดข้ึนในพืน้ทีท่ีไ่ดรบั

ผลกระทบจากการสูรบ ในป 2561–2562 ชาวโรฮงิญามากกวา 730,000 คน ไดหลบหนกีารใชกาํลงัทางทหาร

ในรฐัอาระกนั และนาํไปสูวกิฤตการณดานมนษุยธรรม การสูรบทวคีวามรนุแรงระหวางกองทพัและกองกาํลงั

กลุมชาติพันธุในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ และกระบวนการสรางสันติภาพหยุดชะงัก ทําใหการเดินทาง

กลบัมาตุภมูโิดยสมัครใจของผูหนภียัฯ จาํนวนมากจากประเทศไทยไมอาจเกดิข้ึนได และสถานการณในภาค

ตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมาขาดเสถียรภาพมากข้ึน คาดวาการตอสูและการปะทะท่ีถูกกระตุน

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีขนาดใหญ และการพิพาทเก่ียวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จะดําเนินอยู

ตอไป ทาํใหผูทีจ่ะเดินทางกลบัมาตุภมูเิกิดขอกงัขาวาจะสามารถม่ันใจตอความปลอดภัยไดหรอืไม นอกจากน้ี 

ยงัไมมสีญัญาณใด ๆ  ทีบ่งช้ีวาในอนาคตอันใกลนีจ้ะมมีาตรการแกไขปญหาทีเ่ปนอปุสรรคขดัขวางการเดินทาง

กลบัประเทศอยางปลอดภัยและมีศกัด์ิศรี รวมถึงการกําจัดทุนระเบดิ การถือครองท่ีดนิ การเขาถึงนํา้ประปา 

ไฟฟา บริการดานสาธารณสุขและการศึกษา และการหาเล้ียงชีพอยางยั่งยืน

เหตุการณที่มีนัยสําคัญ คือ ในจํานวนผูหนีภัยฯ 
ประมาณ 11,000 คน ที่เดินทางกลับไปประเทศ

เมียนมาแลวตั้งแต พ.ศ. 2559 นั้น มีผูหนีภัยฯ 
10,000 คน ที่เลือกจะไมกลับภายใตกระบวนการ

กลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ ซึ่งเปนการอนุมัติรวมจาก
รฐับาลไทยและเมียนมา ผูหนภียัฯ หลายคนไมมัน่ใจ
ในกระบวนการสงตัวกลับมาตุภูมิแบบทวิภาคี และ

ผูหนีภัยฯ ที่เลือกเดินทางกลับโดยใชชองทางอยาง

ไมเปนทางการเขาสูพื้นที่ซึ่งอยูภายใตการควบคุม
ของหลายกลุม หรือไมอยูภายใตการควบคุมของรัฐ 

ยังตองไดรับกลไกการใหความชวยเหลือแบบอื่น 

เพื่อเตรียมความพรอมและเพ่ือใหผนวกรวมเขากับ
ชุมชนทองถิ่นไดสําเร็จ ผูนําของผูหนีภัยฯ ไดจัดทํา

ระเบยีบการกลบัคนืสูมาตภุมูสิาํหรบัการเดนิทางกลบั
โดยสมคัรใจดวยวถิขีองตน (spontaneous) เปนการ

จําเพาะ และจะดําเนินการโดยไดรับการสนับสนุน
จาก TBC ในแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2563–2565 

ระหวางน้ี TBC จะเนนยํ้าสิทธิของผูหนีภัยฯ ที่จะ

เดินทางกลับประเทศและความรับผิดชอบของ

รฐับาลไทยและเมยีนมา ในกระบวนการกลบัสูมาตภุมูิ
และการผนวกรวมกบัชมุชนทองถิน่ TBC จะรณรงค

ขอการสนับสนนุจากผูมสีวนไดสวนเสีย และผูมหีนาที่
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ใหความคุมครองสิทธิ (duty bearers) ในการราง

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีจะสนับสนุนการผนวกรวม

ของผูหนภียัฯ เขากับชุมชนทองถ่ิน และตระหนักถึง

จุดรวมของการสรางสันติภาพ การปฏิบัติตามหลัก

สทิธมินษุยชน และเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื TBC จะใหการ

สนบัสนนุตอไปแกชมุชนท่ีไดรบัผลกระทบจากความ

ขดัแยงในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา 

เพื่อใหชุมชนเหลานี้พรอมจะตอนรับผูหนีภัยฯ ที่

เดินทางกลับสูมาตุภูมิ

ขณะท่ีองคการยังดําเนินการสนับสนุนอยาง

ตอเนื่องใหผูหนีภัยฯ เตรียมความพรอมสําหรับการ

เดนิทางกลบัมาตภุมู ิและผนวกรวมกับชุมชนทองถิน่

ในประเทศเมียนมา TBC และองคการพันธมิตรยัง

ตระหนักวาผูหนีภัยฯ จํานวนมากไมพิจารณาท่ีจะ

กลบัประเทศภายใตสภาวะปจจบุนั สาํหรับผูหนภียัฯ 

บางกลุม ความกลัวตอการไลทํารายและการสังหาร

ยังคงกอตัวอยู  ดังนั้นการกลับมาตุภูมิและการ

ผนวกรวมกับชุมชนทองถ่ินในประเทศเมียนมาจึงอาจไมใชทางเลือกท่ีบุคคลเหลานี้ปรารถนา ดังนั้น TBC 

จึงตองหาวิธีที่จะเพิ่มทางเลือกสําหรับอนาคตของผูหนีภัยฯ ตอไป

ประเทศไทยยังมีความตองการใชแรงงานขามชาติ บวกกับทาทีของรัฐบาลไทยผานวาทกรรมเกี่ยวกับ

ผูหนีภัยฯ ที่เปล่ียนไป เปดหนทางสูความเปนไปไดที่จะเคลื่อนยายแรงงานจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เขาสู

ประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมากําลังแสวงหาระบบสําหรับพิสูจนสัญชาติ

ลวงหนา เพ่ือจัดหาเอกสารรับรองฐานะพลเมืองใหแกผูหนีภยัฯ โดยท่ีผูหนีภยัฯ เหลานีไ้มตองกลับไปประเทศ

เมยีนมา แมวานีค่อืกาวสาํคญัทีน่าํไปสูการเพิม่ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง โดยจดัหาทางเลือกอืน่ใหแก

ผูหนภียัฯ แตประสบการณเตอืนเราใหระมดัระวงั กลาวคอื แมวาขอเสนอสามารถดําเนนิการและบรรลุผลได 
แตไมอาจรับประกันวาเปนทางออกท่ียนืยาว เปนทางออกสําหรับบคุคลในวัยทาํงานเทานัน้ และไมรบัประกัน

วาคนเหลานี้จะไดรับความคุมครอง TBC ตองรณรงคขอความรวมมือเพื่อใหผูหนีภัยฯ ทุกคนมีทางเลือก

ที่เหมาะสมที่สุดตอไป ซึ่งหมายรวมถึงกลุมผูหนีภัยฯ ที่เปราะบางท่ีสุดและอยูชายขอบที่สุด

เนื่องจากดูเหมือนการเดินทางกลับมาตุภูมิของผูหนีภัยฯ เปนจํานวนมากไมนาจะเปนไปได และตองใช

เวลานานกวาจะดําเนินการดวยวิธีอื่น ๆ ได TBC และพันธมิตรจึงคาดหมายวาจํานวนประชากรผูหนีภัยฯ 
ในพ้ืนทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ ทัง้ 9 แหง ในประเทศไทย จะไมลดจาํนวนลงอยางมนียัสาํคญัในระหวางสองถงึสามป
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ตอจากนี ้TBC ยงัคาดการณดวยวาพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ จะยงัปดไมไดในอนาคตอันใกลนี ้แมวาอาจเปนไปได

วาพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จะปดเปนบางสวน ถึงกระน้ันก็ยังไมสามารถตัดการควบรวมพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ 

บางแหงเขาดวยกนั และการถอนความชวยเหลอืบางอยางออกจากการคาดการณได เนือ่งจากมคีวามเปนไปได

วาเงินบริจาคจะลดลงอีก ทามกลางสถานการณทีไ่มแนนอนน้ี TBC ตองทํางานรวมกับพนัธมติรและผูบรจิาค 

เพ่ือดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือใหความชวยเหลือขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรม และใหความคุมครอง

ประชากรในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ การเตรียมการเพ่ือเปล่ียนผานสูอนาคตดวยความรับผิดชอบตอชุมชน

ผูหนีภัยฯ พันธมิตร และผูบริจาคยังคงดําเนินการตอไปควบคูกับการใหความชวยเหลือที่จําเปนในแตละวัน

แมวา TBC ไดรบัการสนบัสนนุอยางเขมแขง็จากผูบรจิาค แตยงัไมอาจรบัประกนัไดวาจาํนวนเงนิบรจิาค

จะครอบคลุมกิจกรรมไดจนถึงปลายป พ.ศ. 2563 ดวยเหตุนี้จึงไมอาจม่ันใจไดวา TBC จะสามารถใหความ

ชวยเหลือขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมได แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรทําใหชุมชนผูหนีภัยฯ 

ตองรับภาระที่หนักขึ้น โดยเฉพาะกับบรรดาผูนําและผูบริหารพื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น

เหลานี้เชื่อมโยงกับความตึงเครียดของชุมชนท่ีเพิ่มมากข้ึน และวิธีการรับมือในเชิงลบ ซึ่งนําไปสูประเด็น

เก่ียวกับความคุมครองในพื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ อีกทอดหน่ึง

ปญหาหลักสําหรับ TBC และผูมีหนาที่ใหความคุมครองสิทธิอื่น ๆ คือ การเคล่ือนยายตนเองออกจาก

พื้นที่ของผูหนีภัยฯ เมื่อผูหนีภัยฯ แสวงหาทางเลือกอ่ืนภายนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ คนเหลานี้ตองการ

อิสรภาพในการเดินทาง ภาวะขาดความมั่นคงดาน

การเงนิไดบบีบงัคบัใหหลายครอบครวัหาหนทางเสรมิ

รายไดของตนดวยการทํางานภายนอกพื้นที่พักพิง

ชั่วคราวฯ และทําใหพวกเขาเสี่ยงที่จะถูกแสวงหา

ประโยชนและถูกจับกุม ดังนั้น TBC จึงตองเพ่ิม
ความพยายามเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ใหความ

คุมครองสําหรับชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการสูรบ และในขณะเดยีวกันกพ็ยายาม

บรรเทาแรงกดดันตอการใหบริการความชวยเหลือ 
และการบรหิารจดัการพืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราวฯ ทัง้นีท้ัง้นัน้ 

แผนยทุธศาสตรควรคงความยืดหยุนและตอบสนอง

ตอสถานการณที่เปลี่ยนไปในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ 

ในประเทศไทย และในภาคตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศเมียนมา เพื่อใหมั่นใจไดวา TBC จะจัดทํา

โครงการโดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทและ
ความตองการของชุมชนผูหนีภัยฯ

แผนยุทธศาสตร�ของ TBC สําหรับ พ.ศ. 2563–25658



TBC คาดหวังท่ีจะเห็นอนาคตของชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบในภาค

ตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา ที่สามารถดํารงชีพโดยไมจําเปนตองไดรับความคุมครองจากพ้ืนที่

พกัพงิชัว่คราวฯ อกีตอไป ไดรบัความเคารพในสทิธขิัน้พืน้ฐาน และไดรบัการเสริมสรางศกัยภาพและพลังให

สามารถกําหนดอนาคตของตนเอง แผนยุทธศาสตรของ TBC สําหรับ พ.ศ. 2563–2565 สะทอนใหเห็นวา 

เราจะมุงมั่นทํางานตอไปเพื่อใหวิสัยทัศนนี้เกิดขึ้นจริง TBC ออกแบบโครงการในประเทศไทยและเมียนมา

เพือ่สงเสรมิสภาพแวดลอมทีใ่หความคุมครองและยัง่ยนื ใหอนาคตทีป่ลอดภยัสาํหรบัชมุชนที ่TBC ทาํงานดวย

เนื่องจาก TBC มองเห็นวา พื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ ไมใชวิธีแกไขปญหาที่ยั่งยืนสําหรับผูหนีภัยฯ องคการ

จึงจะรณรงคสนับสนุนใหผูหนีภัยฯ สมัครใจเดินทางกลับมาตุภูมิและผนวกรวมเขากับชุมชนทองถิ่นอยาง

ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีตอไป TBC จะสนับสนุนใหผู หนีภัยฯ ตัดสินใจจากขอมูลประกอบและเตรียม
ความพรอมสําหรับอนาคตของตน ซึ่งเหลานี้รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ

ความม่ันคงของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา

นอกจากนี้ TBC มองเห็นความจําเปนตองชวยผูหนีภัยฯ ใหมีทางเลือกมากขึ้นสําหรับอนาคต 

แผนยุทธศาสตรของเราสําหรับ พ.ศ. 2563–2565 จึงมุงเนนที่การขยายเสียงของผูหนีภัยฯ ดวยการรณรงค

ขอความรวมมือในการคนหาทางเลือกใหแกผูหนีภัย เชน เปนแรงงานขามชาติชั่วคราวในประเทศไทย

 TBC พรอมจะรับบทบาทผูนําในการสงเสริมสิทธิของชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก

การสูรบ TBC จะพยายามจัดหาปจจยัขัน้พืน้ฐานสาํหรับผูหนีภยัฯ ในประเทศไทยใหนานเทาทีจ่าํเปนตองทาํ

ในขณะเดยีวกนั แผนยทุธศาสตรฉบบันีร้างขึน้เพ่ือมุงไปสูขางหนาและเตรยีมพรอมสําหรบัอนาคต หาก

ความชวยเหลือจาก TBC ไมมีความจําเปนอีกตอไป หรือไมสามารถดําเนินการได โดยดําเนินการอยาง
ตอเนือ่งใหมกีารสรางความสามารถของประชาชนในทองถิน่ และสงเสริมสาํนกึในการเปนเจาของของชุมชน 

สํานึกในการรับผิดชอบ และการถอนตัวอยางรับผิดชอบ

โครงการเสริมในประเทศไทยและเมียนมา

หากไมมีการระบุเปนอยางอ่ืน วัตถุประสงคที่ระบุทิศทางยุทธศาสตรทั้งสี่ขอ จะถูกนําไปใชสําหรับ

โครงการของ TBC ทั้งในประเทศไทยและเมียนมา ความสําคัญของกิจกรรมคือการใหความชวยเหลือ

ตามหลักมนุษยธรรมเปนสวนใหญ เสริมดวยการสนับสนุนใหชุมชนฟนตัวในพ้ืนที่ซึ่งกําหนดใหเปนพื้นที่
รองรับผูหนีภัยฯ ที่เดินทางกลับมาตุภูมิ เพื่อชวยใหผูหนีภัยฯ ผนวกรวมเขากับชุมชนทองถิ่นไดมากข้ึน

แผนยุทธศาสตร�ของ TBC สําหรับ พ.ศ. 2563–2565
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TBC ใหคํามั่นวาจะใหความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และใหความคุมครองแกผูหนีภัยฯ ตาม

มาตรฐานสากล สทิธิของปจเจกบุคคลและชุมชนคือรากฐานของการออกแบบโครงการ การดําเนนิโครงการ 

และการรณรงคสนับสนุน พันธสัญญาเหลานี้เปนรากฐานของงานท้ังหมดของ TBC และสะทอนใหเห็น

คานิยมของ TBC เกี่ยวกับศักด์ิศรีและความเคารพ การทํางานแบบหุนสวน การใหอํานาจ ความยุติธรรม

และความเสมอภาค และความไววางใจ
• แนวทางการทํางานท่ีให�ความสําคัญกับสิทธิเป�นอันดับแรก – TBC ยอมรับวามนุษยทุกคนมี

คุณคาในตนเองและมีศักดิ์ศรีมาแตกําเนิด ดังนั้นจึงใหคํามั่นวาจะสงเสริมสิทธิ ความตองการ และ

ผลประโยชนของผูหนีภัยฯ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา ที่ไดรับผลกระทบ

จากการสูรบ ซึ่งเปนหลักการสําคัญในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการดําเนินโครงการ
• ความรบัผิดชอบของรฐั – TBC ทาํงานรวมกบัหนวยงานระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ ประชาสงัคม 

และกลุมองคการท่ีใหความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผูหนีภัยฯ และประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการสูรบ จะไดรับความเคารพ ปกปอง และสงเสริม

• ความเสมอภาค และการอยู�ร�วมกันในสังคม – TBC เนนความสําคัญของการไมเลือกปฏิบัติเพื่อ

การอยูรวมกันในสังคม องคการจึงใหความสนใจโดยเฉพาะกับบุคคลตามชายขอบสังคม เชน สตรี เด็ก 

ผูสูงอายุ ชนกลุมนอยดานชาติพันธุหรือศาสนา และบุคคลที่เจ็บปวยหรือพิการ
• การให�อาํนาจแก�ชมุชน และการเป�นพนัธมิตร – TBC สงเสริมศกัด์ิศรแีละความเคารพตอพันธมติร

ในชุมชน และประชาชนท่ีองคการทํางานดวย โดยรับฟงและดําเนินการตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของบุคคลเหลานี้ และโดยการทํางานอยางใกลชิดและสนับสนุนผูนําชุมชน และสงเสริมสํานึกในการเปน

เจาของชุมชน
• ความรบัผิดชอบ – TBC และพนัธมติรทีจ่ดัทาํโครงการ จะดําเนนิงานอยางรับผดิชอบ โปรงใส และ

ตอบสนองความตองการของชุมชนตาง ๆ รวมทั้งรัฐบาล หนวยงานทองถิ่น ผูบริจาค และองคการสมาชิก
• ความตระหนักด�านสภาพแวดล�อม – TBC สงเสริมใหจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเสมอภาค

และยัง่ยนื และพยายามฟนฟสูภาพแวดลอมทีไ่ดรบัความเสยีหายเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 

องคการมุงมั่นตั้งใจท่ีจะลดผลกระทบดานลบใด ๆ ตอสภาพแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมของ TBC 
• ไม�ก�ออันตราย – ขณะท่ี TBC พยายามเสนอความชวยเหลือ ความคุมครอง และทางออกใหแก

ผูหนีภัยฯ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา ที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ 
องคการไดดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะยั่วยุใหเกิดความขัดแยง หรือกออันตรายแก
บุคคลท่ีองคการพยายามชวยเหลือ

พันธสัญญาขององค�การ
ท่ีเป�นรากฐานของแผนยุทธศาสตร�
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ร�วมให�ความช�วยเหลอืขัน้พื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมแก�ชมุชนผู�หนีภยัฯ โดยมุ�งเน�นช�วยเหลือสตรี 
เด็ก ผู�สูงอายุ และบุคคลที่เจ็บป�วยหรือพิการ

TBC ปฏิบัติหนาที่หลักที่ไดรับมอบหมายดวยการจัดหาความ

ชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรมใหแกชุมชนผูหนีภัยฯ ในรูปของอาหาร 

เช้ือเพลิงหุงตมอาหาร และที่พักอาศัย
1.1 นวัตกรรมเชิงประจักษ (evidence-based innovation) 

ที่จะชวยผูหนีภัยฯ ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ ในประเทศไทย ใหเขาถึง

อาหารทีม่คีณุคาทางโภชนาการ เชือ้เพลิงหงุตม และทีพ่กัอาศัยไดอยาง

เทาเทียมกันมากข้ึน

1.2 ติดตามตรวจสอบและควบคุมระบบบัตรอาหารท่ีใหโอกาส

ซื้อหาอาหารจากตลาดในพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา

ประชาชนสามารถเขาถึงอาหารหลากหลายประเภทท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการ และมีคุณภาพในราคาที่เปนธรรม

1.3 บริหารจัดการวัสดุกอสรางที่พักอาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 

และร้ือถอนท่ีพักพิงที่ไมมีผูอยูอาศัยอีกตอไป

1.4 องคการประชาสงัคมทีท่าํงานในพืน้ท่ีรองรบัผูหนภียัฯ ทีเ่ดนิทาง

กลบัไปยังภมูภิาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา มคีวามสามารถ

และทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนใหกลุมผูหนีภัยฯ ที่สมัครใจเดินทางกลับ

มาตุภูมิผนวกรวมกับชุมชนทองถิ่นในเบื้องตนได

1.5 เพิ่มความพรอมของประชาสังคมในการรับมือกับภัยพิบัติ 

ทัง้ทีเ่กดิจากน้ํามอืมนษุยและภยัธรรมชาติ ดวยการจัดกิจกรรมตามเปา

เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ (DDR)

1.6 ชวยชุมชนผูหนภียัฯ และชมุชนทีไ่ดรบัผลกระทบจากการสูรบ

ในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมาและในประเทศไทย 
ใหเขาถึงความชวยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจาก

นํ้ามือมนุษยและภัยธรรมชาติ

ทิศทางและวัตถุประสงค�
เชิงยุทธศาสตร�

1.
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2. เพิ่มความม่ันคงด�านอาหาร โดยยกระดับโภชนาการ 
และกิจกรรมหาเล้ียงชีพที่สร�างผลผลิต

ชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการสูรบ ไดรับ

ประโยชนจากการปรับปรุงโภชนาการ อนามัยส่ิงแวดลอม วิธีปฏิบัติ

ดานการเกษตร และธุรกิจขนาดเล็ก
2.1 ใหชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ 

ปฏิบัติอยางตอเนื่องตามวิธีที่ถูกสุขลักษณะในการบริโภคอาหารของ

มารดา การใหอาหารแกทารกและเด็กเล็ก (IYCF) โดยใหความสําคัญ

กับระยะ 1,000 วันแรกของชีวิตของทารก

2.2 ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังภาวะโภชนาการของชุมชน

ผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ โดยมุงเนนที่เด็ก

วัยตํ่ากวา 5 ป

2.3 สงเสริมแนวทางเกษตรกรรมท่ีรูจักประเมินสภาพภูมิอากาศ

ที่เปล่ียนไป และเนนผลิตผลท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง ซึ่งจะเพิ่ม

ผลิตภาพ รายได และความม่ันคงดานอาหาร

2.4 การสนับสนุนการพัฒนาความสามารถดานธุรกิจ และเสริม

อํานาจดานเศรษฐกิจใหแกสตรี ชวยใหผู หนีภัยฯ ติดตอกับตลาด

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.5 การเขาถึงสิทธิในการถือครองท่ีดิน อุปกรณการเกษตร และ

ระบบชลประทาน จะเสรมิผลติภาพดานการเกษตรในภมูภิาคตะวนัออก

เฉียงใตของประเทศเมียนมา

2.6 เพิม่โอกาสใหครวัเรือนผูหนีภยัฯ สามารถเขาถงึน้ําดืม่ทีส่ะอาด

และสุขอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางปลอดภัยในภาคตะวันออกเฉียงใต

ของประเทศเมียนมา

2.7 สงเสริมแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง

เสมอภาคและย่ังยืนในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา

แผนยุทธศาสตร�ของ TBC สําหรับ พ.ศ. 2563–256512



3.
สงเสรมิสทิธมินษุยชน รวมทัง้สทิธิทีจ่ะขอลีภ้ยั และไมถกูบบีบงัคบั

ใหกลบัประเทศเมียนมาโดยไมสมคัรใจ องคการสงเสรมิสทิธขิองผูหนภียัฯ 
ที่จะเดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ รวมท้ังแสวงหาทางออกอื่น ๆ

3.1 ผูนาํชมุชนและองคการประชาสงัคม สงเสรมิใหเกดิสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอความคุมครองและความเทาเทียมกันทางเพศ โดยปฏิบัติตาม
หลักการแหงการสรางโอกาสท่ีเปนธรรมโดยไมแบงแยก ความเสมอภาค 
และภาวะผูนําที่มีความรับผิดชอบ

3.2 ใหความชวยเหลอืและความคุมครองตามหลกัมนษุยธรรมแก
ผูหนภียัฯ รายใหมทีห่ลบหนจีากการไลทาํรายและการสงัหารเขามาใน
พื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ ในประเทศไทย

3.3 สงเสริมการใหความคุมครองในชุมชนดวยการบันทึกเปน
เอกสารเมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรง การลวงละเมิด และรณรงค
สนับสนุนใหเคารพสิทธิมนุษยชน

3.4 ชุมชนผูหนีภัยฯ และองคการประชาสังคมมีสวนรวมในการ
วางแผน และการเตรียมความพรอมใหผูหนีภัยฯ สามารถดําเนินชีวิต
หลงัจากออกจากพืน้ท่ีพกัพงิช่ัวคราวฯ และชวยใหผูหนภียัฯ ไดรบัขอมูล
สําหรับตัดสินใจอยางเหมาะสมมากข้ึนเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง

3.5 ขอตกลงเกีย่วกบัระเบยีบการเพิม่ความชวยเหลอืใหผูหนภียัฯ 
เดนิทางกลับมาตุภมู ิทาํใหมกีรอบการทํางานสําหรบัตดิตามตรวจสอบ
และจดัการเกีย่วกบัสิทธแิละความตองการของผูหนภียัฯ ทีเ่ดนิทางกลบั
มาตุภูมิโดยสมัครใจ

3.6 กระชับความสัมพันธ และเพิ่มประสิทธิภาพใหแกเครือขาย
ตาง ๆ  ระหวางชมุชนผูหนีภยัฯ ในประเทศไทย และเจาหนาทีแ่ละชุมชน
ในพื้นที่ ซึ่งอาจเปนพื้นที่รองรับผู หนีภัยฯ ที่เดินทางกลับมาตุภูมิ
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา

3.7 การสนบัสนนุโดยใชหลกัฐานเชงิประจกัษเกีย่วกบัการพลดัถิน่
ที่ยืดเย้ือ และความเปราะบางท่ีเร้ือรัง จะเพ่ิมความตระหนักเก่ียวกับ
ความจําเปนท่ีตองตอบสนองความตองการทองถิน่ในระดับองครวมตอ
อุปสรรคและปญหาที่มีหลากหลายดาน ท่ีชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบกําลังเผชิญอยู

3.8 เสรมิมาตรการปองกนัทางสงัคมในภาคตะวนัออกเฉยีงใตของ
ประเทศเมียนมา ดวยการจัดตัง้ธนาคารขาวของชุมชน กจิกรรมสงเสรมิ
พฒันาการสําหรบัวัยเด็กตอนตน และใหความชวยเหลอืบุคคลท่ีเคยเปน
ผูเสยีหายจากความรนุแรงทางเพศและความรนุแรงเนือ่งจากเพศสภาพ

ส�งเสริมให�ชุมชนผู�หนีภัยฯ และชุมชนท่ี ได�รับผลกระทบจากการสู�รบ ได�อยู� ในสภาพแวดล�อม
ท่ีให�ความคุ�มครอง และมีอนาคตท่ีปลอดภัยและมีศักด์ิศรี
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TBC บรหิารจัดการความเปล่ียนแปลงอยางรับผดิชอบและโปรงใส 

รวมกับพันธมิตรระดับทองถิ่น ผูบริจาค และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ

4.1 TBC ปรับเปลี่ยนโครงสรางและโครงการอยางรับผิดชอบ 

ใหสอดรับกับบริบทที่เปล่ียนไป รวมทั้งความตองการและความหวงใย

ของชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ

4.2 รวมหารือ สื่อสาร และแลกเปล่ียนขอมูลกับพันธมิตร รวมทั้ง

ชุมชนเจาบานและชุมชนผูหนีภัยฯ เสนอขอมูล และใหบุคคลเหลาน้ี

มสีวนรวมในการจัดทาํโครงการและการวางแผนสาํหรับระยะเปลีย่นผาน

ของ TBC 

4.3 สงเสริมแนวทางทองถิ่นภิวัตน (localisation) และสํานึก

ในความเปนเจาของชมุชน ดวยการเสรมิความสามารถในการเปนผูนาํ

และการจัดการใหแกพันธมิตรและองคการประชาสังคม

4.4 กลไกปอนกลับขอมูลจะกระตุนใหชุมชนมีสวนรวม และชวย

ใหมั่นใจไดวา TBC และพันธมิตรจะทํางานกับชุมชนอยางรับผิดชอบ

4.5 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ชวยใหรับประกัน

คุณภาพการทํางานของ TBC และพันธมิตร เพ่ือใหมั่นใจไดวา TBC 

ทาํงานอยางรบัผดิชอบตอชมุชน ผูบริจาค และผูมสีวนไดสวนเสียอืน่ ๆ

4. ส�งเสริมสํานึกในการรับผิดชอบ การทํางานแบบหุ�นส�วน และสํานึกในการเป�นเจ�าของของชุมชน 
เพื่อให�องค�การสามารถถอนตัวได�อย�างรับผิดชอบ
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TBC รางยทุธศาสตรการบริหารจดัการความเส่ียง โดยยอมรับวาอาจมคีวามเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม

ในพื้นที่ ซึ่ง TBC และพันธมิตรทํางานในประเทศไทยและในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา 

ในระหวางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2563–2565 อนาคตเปนสิ่งที่ยากจะทํานายได รวมถึง

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไมอาจจํากัดไดเพียงเพราะผูบริจาคมีสวนรวมและใหการสนับสนุนดานการเงิน

นอยลงสําหรับกิจกรรมของ TBC จุดยืนทางการเมืองที่เปลี่ยนไปของรัฐบาลเมียนมาหรือรัฐบาลไทย 

กระบวนการสรางสนัตภิาพทีห่ยดุชะงกั การใชกาํลงัทหารเพิม่ขึน้ในภาคตะวนัออกเฉยีงใตของประเทศเมยีนมา 

และแรงกดดันที่เพ่ิมข้ึนสําหรับประชากรในพ้ืนที่พักพิงช่ัวคราวฯ ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากการลดบริการ

และความชวยเหลอื TBC มแีผนยทุธศาสตรในการบรรเทาความเส่ียงและแผนสาํรองสาํหรบัรบัมอืกบัความเส่ียง

เหลานี้เมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้นจริง TBC และพันธมิตรจะปรับตนเองใหสอดรับกับสภาวะที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจ

ตองใชการเจรจาเม่ือคํานึงถึงความคาดหมายและความประสงคของผูบริจาค และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ

TBC จะคอยตรวจสอบความเส่ียงอยางตอเน่ือง เพ่ือปรับเปล่ียนแผนดําเนินงานในพ้ืนทีพ่กัพิงช่ัวคราวฯ 

และในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมาตามความจําเปน สมาชิกและผูนาํของ TBC รวมท้ังผูหนภียัฯ 

จะดาํเนนิการรณรงคตอไปเพือ่ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลตาง ๆ จากผูบรจิาค และผูมสีวนไดสวนเสยีอืน่ ๆ 

เพ่ือใหม่ันใจไดวาจะมเีงนิทนุเพยีงพอสาํหรบัใหบรกิารความชวยเหลอืในระดบัทีย่อมรับไดในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ 

เนื่องจากปจจุบันมีความเสี่ยงมากที่การเดินทางกลับมาตุภูมิของผูหนีภัยฯ จะไมดําเนินไปตามท่ีคาดหวัง 

ระหวางป 2563–2565 ของแผนยุทธศาสตรนี้ TBC ยืนยันวาจะชวยผูหนีภัยฯ แสวงหาวิธีการอ่ืน ๆ ที่จะ

ดํารงชีพอยางปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีภายนอกพ้ืนที่พักพิงช่ัวคราวฯ ของพวกเขา

การบริหารจัดการความเส่ียง

เงินทุนสําหรับดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร�
TBC รณรงคใหพันธมิตรนานาชาติ และผูบริจาคขององคการ เขารวมรับผิดชอบและแบงเบาภาระของ

รัฐบาลไทยที่เกิดจากการพลัดถิ่นอยางยืดเยื้อสําหรับประเทศไทย มีความคาดหวังวา TBC จะไดรับการ

สนบัสนนุจากผูบรจิาคเพือ่ใหความชวยเหลอืทีจ่าํเปนตามหลกัมนษุยธรรมตราบใดทีย่งัมผีูหนภียัฯ อาศยัอยู

ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ สําหรับประเทศเมียนมา TBC ดําเนินการโครงการท่ีสามารถแสวงหาเงินบริจาค
ทีส่นบัสนนุไดเทานัน้ ปจจัยภายนอกทีส่าํคญัสามประการซึง่เปนปจจยักาํหนดงบประมาณและคาใชจายของ 

TBC คือ ราคาโภคภัณฑ จํานวนผูหนีภัยฯ ที่เดินทางออกจากพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวฯ และอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ TBC พยายามลดคาใชจายในการบริหารจัดการโดยใชวิธีทองถ่ินภิวัตน และจัดทํา
โครงการทีช่มุชนเปนแกนนาํ ขณะเดยีวกนักย็อมรบัวาองคการของชมุชนจาํเปนตองเขาถงึเงนิทนุดวยเชนกนั 

ทัง้นี ้TBC ยงัไดจดัสรรเงินทุนสาํรองไวสําหรับเปนคาชดเชยเม่ือเลิกจางสาํหรับเจาหนาทีท่กุคน และการปด
องคการหลังจากการปฏิบัติงานทุกดานยุติลงแลว ไมวาเหตุการณเหลานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม

เดอะ บอร�เดอร� คอนซอร�เตี้ยม (TBC) 15



TBC ประเทศไทย: 12/5 ถนนคอนแวนต� แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
TBC ประเทศเมียนมา: Room307, Myay Nu Condo Building no.99-B, Myay Nu Street, 
  San Chaung Township, Yangon

 www.theborderconsortium.org
 https://www.facebook.com/BorderConsortium
 : +662 238 5027-8   : +95 1 2305996, +95 9 250156110
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