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คํานํา
นับตั้งแต พ.ศ. 2527 เปนตนมา องคการ เดอะ
บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม (TBC) ไดทํางานกับชุมชน
ผูห นีภยั ฯ และประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียงใต
ของประเทศเมียนมา ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการสูร บ
เพื่อใหความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และให
ความคุมครองแกประชาชนที่หนีภัยจากการสูรบ
และสนับสนุนวิธีการแกไขปญหาที่นําไปสูสันติภาพ
และการพัฒนา โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ
เอกสารฉบั บ นี้ ร  า งขึ้ น ด ว ยการหารื อ ร ว มกั น
ระหวางเจาหนาที่ของ TBC และองคการพันธมิตร
เพื่อสรุปความทาทาย ความมุงมาดปรารถนา และ
พันธสัญญาของ TBC ในการขับเคลื่อนไปขางหนา
และนําเสนอทิศทางยุทธศาสตรสี่ขอ ซึ่งจะเปน
แนวทางสําหรับจัดทําโครงการในชวงระหวางสามปนี้
ขององคการในประเทศไทย และในภาคตะวันออก
เฉียงใตของประเทศเมียนมา
คําอธิบายศัพท : คําวา “ชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชน
ผูไดรับผลกระทบจากการสูรบ” ในเอกสารฉบับนี้
หมายถึง ทุกชุมชนที่ TBC ทํางานดวย ซึ่งประกอบดวย
ผูหนีภัยจํานวนเกือบหนึ่งแสนคนที่อาศัยอยูตามพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ ในประเทศไทย และรวมถึงชุมชน
พลัดถิ่นฐานในประเทศที่อาศัยอยูภายในประเทศของ
ตน ในบริเวณทีอ่ าจเปนพืน้ ทีร่ องรับผูห นีภยั ฯ ทีเ่ ดินทาง
กลับมาตุภมู ิ และ/หรือบริเวณทีย่ งั ไดรบั ผลกระทบจาก
การสูร บในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา
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วิสัยทัศน :
TBC คาดหวั ง ที่ จ ะเห็ น ประเทศเมี ย นมาที่
สงบสุข ที่ซึ่งสิทธิมนุษยชนไดรับการเคารพและ
ความหลากหลายได รั บ การยอมรั บ และชุ ม ชน
ตาง ๆ สามารถพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาได

พันธกิจ :
TBC เปนองคการพันธมิตรแหงหุน สวนทีท่ าํ งาน
กับชุมชนผูห นีภยั ฯ และชุมชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจาก
การสู  ร บในภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องประเทศ
เมียนมา เพือ่ ใหความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม
และสนับสนุนวิธีการแกไขปญหาที่นําไปสูสันติภาพ
และการพั ฒ นา โดยยึ ด หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ใหชุมชนเปนผูผลักดัน

THE
BORDER
SORTIUM
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คานิยมหลักขององคการ
ศักดิ์ศรี
และ
ความเคารพ

ความเปน
พันธมิตร

การเสริมสราง
ศักยภาพ
และพลัง

ความไววางใจ

ความยุติธรรม
และ
ความเสมอภาค

ทิศทางและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. รวมใหความชวยเหลือขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมแกชุมชนผูหนีภัยฯ โดยมุงเนนชวยเหลือสตรี
เด็ก ผูสูงอายุ และบุคคลที่เจ็บปวยหรือพิการ
2. เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร โดยยกระดับโภชนาการและกิจกรรมหาเลี้ยงชีพที่สรางผลผลิต
3. สงเสริมใหชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ ไดอยูในสภาพแวดลอมที่ให
ความคุมครอง และมีอนาคตที่ปลอดภัยและมีศกั ดิ์ศรี
4. สงเสริมสํานึกในการรับผิดชอบ การทํางานแบบหุน สวน และสํานึกในการเปนเจาของของชุมชน เพือ่
ใหองคการสามารถถอนตัวไดอยางรับผิดชอบ
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การวิเคราะหบริบท
แผนยุทธศาสตรของ TBC สําหรับ พ.ศ. 2560–2562 รางขึ้นเพื่อใหสอดรับกับดานการเมืองที่สําคัญใน
ประเทศเมียนมา และขอตกลงหยุดยิงทัว่ ประเทศ (NCA) ระหวางรัฐบาลเมียนมาและกองกําลังกลุม ชาติพนั ธุ
(EAOS) ทัง้ แปดกลุม เมือ่ พ.ศ. 25581 รวมถึงการชนะเลือกตัง้ ของพรรคสันนิบาตแหงชาติเพือ่ ประชาธิปไตย
(NLD) ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหเกิดความหวังตอการปฏิรูปตามระบอบประชาธิปไตย สันติภาพ และ
การเปดเสรีดา นเศรษฐกิจในประเทศเมียนมา และมีความเปนไปไดทผี่ หู นีภยั ฯ เกือบหนึง่ แสนคนทีอ่ าศัยอยู
ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ในประเทศไทย จะเดินทางกลับมาตุภมู โิ ดยสมัครใจและผนวกรวมกับชุมชนทองถิน่
อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น แผนยุทธศาสตรสําหรับ พ.ศ. 2560–2562 จึงมุงเนนสนับสนุนใหผูหนีภัยฯ เดินทางกลับ
มาตุภูมิโดยสมัครใจ และรวบรวมความชวยเหลือตาง ๆ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในประเทศไทย โดย
คาดหมายวาพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เหลานี้จะตองปดตัวลงในที่สุด และ TBC จะถอนตัวอยางรับผิดชอบ

1

กองกําลังกลุมชาติพันธุอีกสองกลุม รวมทั้งพรรครัฐมอญใหม ไดรวมลงนามเมื่อ พ.ศ. 2561 แต ณ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 กองทัพกาวหนาแหงชาติคะยา ยังไมลงนามในสนธิสัญญา.
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แตกระนั้น นับตั้งแต พ.ศ. 2560 การปฏิรูปประเทศเมียนมาไดสะดุดลง และพรรค NLD ไดลมเหลว
ในการใหการสนับสนุนใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หรือสรางความมัน่ คงปลอดภัยใหเกิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั
ผลกระทบจากการสูร บ ในป 2561–2562 ชาวโรฮิงญามากกวา 730,000 คน ไดหลบหนีการใชกาํ ลังทางทหาร
ในรัฐอาระกัน และนําไปสูว กิ ฤตการณดา นมนุษยธรรม การสูร บทวีความรุนแรงระหวางกองทัพและกองกําลัง
กลุมชาติพันธุในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ และกระบวนการสรางสันติภาพหยุดชะงัก ทําใหการเดินทาง
กลับมาตุภมู โิ ดยสมัครใจของผูห นีภยั ฯ จํานวนมากจากประเทศไทยไมอาจเกิดขึน้ ได และสถานการณในภาค
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมาขาดเสถียรภาพมากขึ้น คาดวาการตอสูและการปะทะที่ถูกกระตุน
โครงการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ และการพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จะดําเนินอยู
ตอไป ทําใหผทู จี่ ะเดินทางกลับมาตุภมู เิ กิดขอกังขาวาจะสามารถมัน่ ใจตอความปลอดภัยไดหรือไม นอกจากนี้
ยังไมมสี ญ
ั ญาณใด ๆ ทีบ่ ง ชีว้ า ในอนาคตอันใกลนจี้ ะมีมาตรการแกไขปญหาทีเ่ ปนอุปสรรคขัดขวางการเดินทาง
กลับประเทศอยางปลอดภัยและมีศกั ดิศ์ รี รวมถึงการกําจัดทุน ระเบิด การถือครองทีด่ นิ การเขาถึงนํา้ ประปา
ไฟฟา บริการดานสาธารณสุขและการศึกษา และการหาเลี้ยงชีพอยางยั่งยืน

เหตุการณที่มีนัยสําคัญ คือ ในจํานวนผูหนีภัยฯ
ประมาณ 11,000 คน ที่เดินทางกลับไปประเทศ
เมียนมาแลวตั้งแต พ.ศ. 2559 นั้น มีผูหนีภัยฯ
10,000 คน ที่เลือกจะไมกลับภายใตกระบวนการ
กลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ ซึ่งเปนการอนุมัติรวมจาก
รัฐบาลไทยและเมียนมา ผูห นีภยั ฯ หลายคนไมมนั่ ใจ
ในกระบวนการสงตัวกลับมาตุภูมิแบบทวิภาคี และ
ผูหนีภัยฯ ที่เลือกเดินทางกลับโดยใชชองทางอยาง
ไมเปนทางการเขาสูพื้นที่ซึ่งอยูภายใตการควบคุม
ของหลายกลุม หรือไมอยูภายใตการควบคุมของรัฐ
ยังตองไดรับกลไกการใหความชวยเหลือแบบอื่น

เพื่อเตรียมความพรอมและเพื่อใหผนวกรวมเขากับ
ชุมชนทองถิ่นไดสําเร็จ ผูนําของผูหนีภัยฯ ไดจัดทํา
ระเบียบการกลับคืนสูม าตุภมู สิ าํ หรับการเดินทางกลับ
โดยสมัครใจดวยวิถขี องตน (spontaneous) เปนการ
จําเพาะ และจะดําเนินการโดยไดรับการสนับสนุน
จาก TBC ในแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2563–2565
ระหวางนี้ TBC จะเนนยํ้าสิทธิของผูหนีภัยฯ ที่จะ
เดิ น ทางกลั บ ประเทศและความรั บ ผิ ด ชอบของ
รัฐบาลไทยและเมียนมา ในกระบวนการกลับสูม าตุภมู ิ
และการผนวกรวมกับชุมชนทองถิน่ TBC จะรณรงค
ขอการสนับสนุนจากผูม สี ว นไดสว นเสีย และผูม หี นาที่
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ใหความคุมครองสิทธิ (duty bearers) ในการราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่จะสนับสนุนการผนวกรวม
ของผูห นีภยั ฯ เขากับชุมชนทองถิน่ และตระหนักถึง
จุดรวมของการสรางสันติภาพ การปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชน และเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน TBC จะใหการ
สนับสนุนตอไปแกชมุ ชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากความ
ขัดแยงในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา
เพื่อใหชุมชนเหลานี้พรอมจะตอนรับผูหนีภัยฯ ที่
เดินทางกลับสูมาตุภูมิ
ขณะที่องคการยังดําเนินการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องใหผูหนีภัยฯ เตรียมความพรอมสําหรับการ
เดินทางกลับมาตุภมู ิ และผนวกรวมกับชุมชนทองถิน่
ในประเทศเมียนมา TBC และองคการพันธมิตรยัง
ตระหนักวาผูหนีภัยฯ จํานวนมากไมพิจารณาที่จะ
กลับประเทศภายใตสภาวะปจจุบนั สําหรับผูห นีภยั ฯ
บางกลุม ความกลัวตอการไลทํารายและการสังหาร
ยั ง คงก อ ตั ว อยู  ดั ง นั้ น การกลั บ มาตุ ภู มิ แ ละการ
ผนวกรวมกับชุมชนทองถิ่นในประเทศเมียนมาจึงอาจไมใชทางเลือกที่บุคคลเหลานี้ปรารถนา ดังนั้น TBC
จึงตองหาวิธีที่จะเพิ่มทางเลือกสําหรับอนาคตของผูหนีภัยฯ ตอไป
ประเทศไทยยังมีความตองการใชแรงงานขามชาติ บวกกับทาทีของรัฐบาลไทยผานวาทกรรมเกี่ยวกับ
ผูหนีภัยฯ ที่เปลี่ยนไป เปดหนทางสูความเปนไปไดที่จะเคลื่อนยายแรงงานจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เขาสู
ประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมากําลังแสวงหาระบบสําหรับพิสูจนสัญชาติ
ลวงหนา เพือ่ จัดหาเอกสารรับรองฐานะพลเมืองใหแกผหู นีภยั ฯ โดยทีผ่ หู นีภยั ฯ เหลานีไ้ มตอ งกลับไปประเทศ
เมียนมา แมวา นีค่ อื กาวสําคัญทีน่ าํ ไปสูก ารเพิม่ ความสามารถในการพึง่ พาตนเอง โดยจัดหาทางเลือกอืน่ ใหแก
ผูห นีภยั ฯ แตประสบการณเตือนเราใหระมัดระวัง กลาวคือ แมวา ขอเสนอสามารถดําเนินการและบรรลุผลได
แตไมอาจรับประกันวาเปนทางออกทีย่ นื ยาว เปนทางออกสําหรับบุคคลในวัยทํางานเทานัน้ และไมรบั ประกัน
วาคนเหลานี้จะไดรับความคุมครอง TBC ตองรณรงคขอความรวมมือเพื่อใหผูหนีภัยฯ ทุกคนมีทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดตอไป ซึ่งหมายรวมถึงกลุมผูหนีภัยฯ ที่เปราะบางที่สุดและอยูชายขอบที่สุด
เนื่องจากดูเหมือนการเดินทางกลับมาตุภูมิของผูหนีภัยฯ เปนจํานวนมากไมนาจะเปนไปได และตองใช
เวลานานกวาจะดําเนินการดวยวิธีอื่น ๆ ได TBC และพันธมิตรจึงคาดหมายวาจํานวนประชากรผูหนีภัยฯ
ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ทัง้ 9 แหง ในประเทศไทย จะไมลดจํานวนลงอยางมีนยั สําคัญในระหวางสองถึงสามป
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ตอจากนี้ TBC ยังคาดการณดว ยวาพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ จะยังปดไมไดในอนาคตอันใกลนี้ แมวา อาจเปนไปได
วาพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จะปดเปนบางสวน ถึงกระนั้นก็ยังไมสามารถตัดการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
บางแหงเขาดวยกัน และการถอนความชวยเหลือบางอยางออกจากการคาดการณได เนือ่ งจากมีความเปนไปได
วาเงินบริจาคจะลดลงอีก ทามกลางสถานการณทไี่ มแนนอนนี้ TBC ตองทํางานรวมกับพันธมิตรและผูบ ริจาค
เพื่อดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหความชวยเหลือขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรม และใหความคุมครอง
ประชากรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ การเตรียมการเพื่อเปลี่ยนผานสูอนาคตดวยความรับผิดชอบตอชุมชน
ผูหนีภัยฯ พันธมิตร และผูบริจาคยังคงดําเนินการตอไปควบคูกับการใหความชวยเหลือที่จําเปนในแตละวัน
แมวา TBC ไดรบั การสนับสนุนอยางเขมแข็งจากผูบ ริจาค แตยงั ไมอาจรับประกันไดวา จํานวนเงินบริจาค
จะครอบคลุมกิจกรรมไดจนถึงปลายป พ.ศ. 2563 ดวยเหตุนี้จึงไมอาจมั่นใจไดวา TBC จะสามารถใหความ
ชวยเหลือขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมได แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรทําใหชุมชนผูหนีภัยฯ
ตองรับภาระที่หนักขึ้น โดยเฉพาะกับบรรดาผูนําและผูบริหารพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น
เหลานี้เชื่อมโยงกับความตึงเครียดของชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น และวิธีการรับมือในเชิงลบ ซึ่งนําไปสูประเด็น
เกี่ยวกับความคุมครองในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อีกทอดหนึ่ง
ปญหาหลักสําหรับ TBC และผูมีหนาที่ใหความคุมครองสิทธิอื่น ๆ คือ การเคลื่อนยายตนเองออกจาก
พื้นที่ของผูหนีภัยฯ เมื่อผูหนีภัยฯ แสวงหาทางเลือกอื่นภายนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ คนเหลานี้ตองการ
อิสรภาพในการเดินทาง ภาวะขาดความมั่นคงดาน
การเงินไดบบี บังคับใหหลายครอบครัวหาหนทางเสริม
รายไดของตนดวยการทํางานภายนอกพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวฯ และทําใหพวกเขาเสี่ยงที่จะถูกแสวงหา
ประโยชนและถูกจับกุม ดังนั้น TBC จึงตองเพิ่ม
ความพยายามเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ใหความ
คุมครองสําหรับชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการสูร บ และในขณะเดียวกันก็พยายาม
บรรเทาแรงกดดันตอการใหบริการความชวยเหลือ
และการบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้
แผนยุทธศาสตรควรคงความยืดหยุน และตอบสนอง
ตอสถานการณที่เปลี่ยนไปในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ในประเทศไทย และในภาคตะวันออกเฉียงใตของ
ประเทศเมียนมา เพื่อใหมั่นใจไดวา TBC จะจัดทํา
โครงการโดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทและ
ความตองการของชุมชนผูหนีภัยฯ
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TBC คาดหวังที่จะเห็นอนาคตของชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบในภาค
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา ที่สามารถดํารงชีพโดยไมจําเปนตองไดรับความคุมครองจากพื้นที่
พักพิงชัว่ คราวฯ อีกตอไป ไดรบั ความเคารพในสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และไดรบั การเสริมสรางศักยภาพและพลังให
สามารถกําหนดอนาคตของตนเอง แผนยุทธศาสตรของ TBC สําหรับ พ.ศ. 2563–2565 สะทอนใหเห็นวา
เราจะมุงมั่นทํางานตอไปเพื่อใหวิสัยทัศนนี้เกิดขึ้นจริง TBC ออกแบบโครงการในประเทศไทยและเมียนมา
เพือ่ สงเสริมสภาพแวดลอมทีใ่ หความคุม ครองและยัง่ ยืน ใหอนาคตทีป่ ลอดภัยสําหรับชุมชนที่ TBC ทํางานดวย
เนื่องจาก TBC มองเห็นวา พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไมใชวิธีแกไขปญหาที่ยั่งยืนสําหรับผูหนีภัยฯ องคการ
จึงจะรณรงคสนับสนุนใหผูหนีภัยฯ สมัครใจเดินทางกลับมาตุภูมิและผนวกรวมเขากับชุมชนทองถิ่นอยาง
ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีตอไป TBC จะสนับสนุนใหผูหนีภัยฯ ตัดสินใจจากขอมูลประกอบและเตรียม
ความพรอมสําหรับอนาคตของตน ซึ่งเหลานี้รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ความมั่นคงของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา
นอกจากนี้ TBC มองเห็ น ความจํ า เป น ต อ งช ว ยผู  ห นี ภั ย ฯ ให มี ท างเลื อ กมากขึ้ น สํ า หรั บ อนาคต
แผนยุทธศาสตรของเราสําหรับ พ.ศ. 2563–2565 จึงมุงเนนที่การขยายเสียงของผูหนีภัยฯ ดวยการรณรงค
ขอความรวมมือในการคนหาทางเลือกใหแกผูหนีภัย เชน เปนแรงงานขามชาติชั่วคราวในประเทศไทย
TBC พรอมจะรับบทบาทผูนําในการสงเสริมสิทธิของชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
การสูร บ TBC จะพยายามจัดหาปจจัยขัน้ พืน้ ฐานสําหรับผูห นีภยั ฯ ในประเทศไทยใหนานเทาทีจ่ าํ เปนตองทํา
ในขณะเดียวกัน แผนยุทธศาสตรฉบับนีร้ า งขึน้ เพือ่ มุง ไปสูข า งหนาและเตรียมพรอมสําหรับอนาคต หาก
ความชวยเหลือจาก TBC ไมมีความจําเปนอีกตอไป หรือไมสามารถดําเนินการได โดยดําเนินการอยาง
ตอเนือ่ งใหมกี ารสรางความสามารถของประชาชนในทองถิน่ และสงเสริมสํานึกในการเปนเจาของของชุมชน
สํานึกในการรับผิดชอบ และการถอนตัวอยางรับผิดชอบ

โครงการเสริมในประเทศไทยและเมียนมา
หากไมมีการระบุเปนอยางอื่น วัตถุประสงคที่ระบุทิศทางยุทธศาสตรทั้งสี่ขอ จะถูกนําไปใชสําหรับ
โครงการของ TBC ทั้งในประเทศไทยและเมียนมา ความสําคัญของกิจกรรมคือการใหความชวยเหลือ
ตามหลักมนุษยธรรมเปนสวนใหญ เสริมดวยการสนับสนุนใหชุมชนฟนตัวในพื้นที่ซึ่งกําหนดใหเปนพื้นที่
รองรับผูหนีภัยฯ ที่เดินทางกลับมาตุภูมิ เพื่อชวยใหผูหนีภัยฯ ผนวกรวมเขากับชุมชนทองถิ่นไดมากขึ้น

10 แผนยุทธศาสตรของ TBC สําหรับ พ.ศ. 2563–2565

พันธสัญญาขององคการ
ที่เปนรากฐานของแผนยุทธศาสตร
TBC ใหคํามั่นวาจะใหความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และใหความคุมครองแกผูหนีภัยฯ ตาม
มาตรฐานสากล สิทธิของปจเจกบุคคลและชุมชนคือรากฐานของการออกแบบโครงการ การดําเนินโครงการ
และการรณรงคสนับสนุน พันธสัญญาเหลานี้เปนรากฐานของงานทั้งหมดของ TBC และสะทอนใหเห็น
คานิยมของ TBC เกี่ยวกับศักดิ์ศรีและความเคารพ การทํางานแบบหุนสวน การใหอํานาจ ความยุติธรรม
และความเสมอภาค และความไววางใจ
• แนวทางการทํางานที่ใหความสําคัญกับสิทธิเปนอันดับแรก – TBC ยอมรับวามนุษยทุกคนมี
คุณคาในตนเองและมีศักดิ์ศรีมาแตกําเนิด ดังนั้นจึงใหคํามั่นวาจะสงเสริมสิทธิ ความตองการ และ
ผลประโยชนของผูหนีภัยฯ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา ที่ไดรับผลกระทบ
จากการสูรบ ซึ่งเปนหลักการสําคัญในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการดําเนินโครงการ
• ความรับผิดชอบของรัฐ – TBC ทํางานรวมกับหนวยงานระดับชาติและระดับทองถิน่ ประชาสังคม
และกลุมองคการที่ใหความชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผูหนีภัยฯ และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ จะไดรับความเคารพ ปกปอง และสงเสริม
• ความเสมอภาค และการอยูรวมกันในสังคม – TBC เนนความสําคัญของการไมเลือกปฏิบัติเพื่อ
การอยูรวมกันในสังคม องคการจึงใหความสนใจโดยเฉพาะกับบุคคลตามชายขอบสังคม เชน สตรี เด็ก
ผูสูงอายุ ชนกลุมนอยดานชาติพันธุหรือศาสนา และบุคคลที่เจ็บปวยหรือพิการ
• การใหอาํ นาจแกชมุ ชน และการเปนพันธมิตร – TBC สงเสริมศักดิศ์ รีและความเคารพตอพันธมิตร
ในชุมชน และประชาชนที่องคการทํางานดวย โดยรับฟงและดําเนินการตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของบุคคลเหลานี้ และโดยการทํางานอยางใกลชิดและสนับสนุนผูนําชุมชน และสงเสริมสํานึกในการเปน
เจาของชุมชน
• ความรับผิดชอบ – TBC และพันธมิตรทีจ่ ดั ทําโครงการ จะดําเนินงานอยางรับผิดชอบ โปรงใส และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนตาง ๆ รวมทั้งรัฐบาล หนวยงานทองถิ่น ผูบริจาค และองคการสมาชิก
• ความตระหนักดานสภาพแวดลอม – TBC สงเสริมใหจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเสมอภาค
และยัง่ ยืน และพยายามฟน ฟูสภาพแวดลอมทีไ่ ดรบั ความเสียหายเนือ่ งจากความเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ
องคการมุงมั่นตั้งใจที่จะลดผลกระทบดานลบใด ๆ ตอสภาพแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมของ TBC
• ไมกออันตราย – ขณะที่ TBC พยายามเสนอความชวยเหลือ ความคุมครอง และทางออกใหแก
ผูหนีภัยฯ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา ที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ
องคการไดดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะยั่วยุใหเกิดความขัดแยง หรือกออันตรายแก
บุคคลที่องคการพยายามชวยเหลือ
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ทิศทางและวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร

1.

รวมใหความชวยเหลือขัน้ พื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมแกชมุ ชนผูห นีภยั ฯ โดยมุง เนนชวยเหลือสตรี
เด็ก ผูสูงอายุ และบุคคลที่เจ็บปวยหรือพิการ

TBC ปฏิบัติหนาที่หลักที่ไดรับมอบหมายดวยการจัดหาความ
ชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรมใหแกชุมชนผูหนีภัยฯ ในรูปของอาหาร
เชื้อเพลิงหุงตมอาหาร และที่พักอาศัย
1.1 นวัตกรรมเชิงประจักษ (evidence-based innovation)
ที่จะชวยผูหนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในประเทศไทย ใหเขาถึง
อาหารทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการ เชือ้ เพลิงหุงตม และทีพ่ กั อาศัยไดอยาง
เทาเทียมกันมากขึ้น
1.2 ติดตามตรวจสอบและควบคุมระบบบัตรอาหารที่ใหโอกาส
ซื้อหาอาหารจากตลาดในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ประชาชนสามารถเขาถึงอาหารหลากหลายประเภทที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ และมีคุณภาพในราคาที่เปนธรรม
1.3 บริหารจัดการวัสดุกอสรางที่พักอาศัยอยางมีประสิทธิภาพ
และรื้อถอนที่พักพิงที่ไมมีผูอยูอาศัยอีกตอไป
1.4 องคการประชาสังคมทีท่ าํ งานในพืน้ ทีร่ องรับผูห นีภยั ฯ ทีเ่ ดินทาง
กลับไปยังภูมภิ าคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา มีความสามารถ
และทรัพยากรที่จะสนับสนุนใหกลุมผูหนีภัยฯ ที่สมัครใจเดินทางกลับ
มาตุภูมิผนวกรวมกับชุมชนทองถิ่นในเบื้องตนได
1.5 เพิ่มความพรอมของประชาสังคมในการรับมือกับภัยพิบัติ
ทัง้ ทีเ่ กิดจากนํา้ มือมนุษยและภัยธรรมชาติ ดวยการจัดกิจกรรมตามเปา
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ (DDR)
1.6 ชวยชุมชนผูห นีภยั ฯ และชุมชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการสูร บ
ในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมาและในประเทศไทย
ใหเขาถึงความชวยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจาก
นํ้ามือมนุษยและภัยธรรมชาติ
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2.

เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร โดยยกระดับโภชนาการ
และกิจกรรมหาเลี้ยงชีพที่สรางผลผลิต

ชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ ไดรับ
ประโยชนจากการปรับปรุงโภชนาการ อนามัยสิ่งแวดลอม 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 สงเสริมแนวทางเกษตรกรรมที่รูจักประเมินสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนไป และเนนผลิตผลที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ซึ่งจะเพิ่ม
ผลิตภาพ รายได และความมั่นคงดานอาหาร
2.4 การสนับสนุนการพัฒนาความสามารถดานธุรกิจ และเสริม
อํานาจดานเศรษฐกิจใหแกสตรี ชวยใหผูหนีภัยฯ ติดตอกับตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.5 การเขาถึงสิทธิในการถือครองที่ดิน อุปกรณการเกษตร และ
ระบบชลประทาน จะเสริมผลิตภาพดานการเกษตรในภูมภิ าคตะวันออก
เฉียงใตของประเทศเมียนมา
2.6 เพิม่ โอกาสใหครัวเรือนผูห นีภยั ฯ สามารถเขาถึงนํา้ ดืม่ ทีส่ ะอาด
และสุขอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางปลอดภัยในภาคตะวันออกเฉียงใต
ของประเทศเมียนมา
2.7 สงเสริมแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เสมอภาคและยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา
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3.

สงเสริมใหชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ ไดรับผลกระทบจากการสูรบ ไดอยู ในสภาพแวดลอม
ที่ใหความคุมครอง และมีอนาคตที่ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี

สงเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะขอลีภ้ ยั และไมถกู บีบบังคับ
ใหกลับประเทศเมียนมาโดยไมสมัครใจ องคการสงเสริมสิทธิของผูห นีภยั ฯ
ที่จะเดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ รวมทั้งแสวงหาทางออกอื่น ๆ
3.1 ผูน าํ ชุมชนและองคการประชาสังคม สงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอความคุมครองและความเทาเทียมกันทางเพศ โดยปฏิบัติตาม
หลักการแหงการสรางโอกาสทีเ่ ปนธรรมโดยไมแบงแยก ความเสมอภาค
และภาวะผูนําที่มีความรับผิดชอบ
3.2 ใหความชวยเหลือและความคุม ครองตามหลักมนุษยธรรมแก
ผูห นีภยั ฯ รายใหมทหี่ ลบหนีจากการไลทาํ รายและการสังหารเขามาใน
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในประเทศไทย
3.3 สงเสริมการใหความคุมครองในชุมชนดวยการบันทึกเปน
เอกสารเมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรง การลวงละเมิด และรณรงค
สนับสนุนใหเคารพสิทธิมนุษยชน
3.4 ชุมชนผูหนีภัยฯ และองคการประชาสังคมมีสวนรวมในการ
วางแผน และการเตรียมความพรอมใหผูหนีภัยฯ สามารถดําเนินชีวิต
หลังจากออกจากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ และชวยใหผหู นีภยั ฯ ไดรบั ขอมูล
สําหรับตัดสินใจอยางเหมาะสมมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง
3.5 ขอตกลงเกีย่ วกับระเบียบการเพิม่ ความชวยเหลือใหผหู นีภยั ฯ
เดินทางกลับมาตุภมู ิ ทําใหมกี รอบการทํางานสําหรับติดตามตรวจสอบ
และจัดการเกีย่ วกับสิทธิและความตองการของผูห นีภยั ฯ ทีเ่ ดินทางกลับ
มาตุภูมิโดยสมัครใจ
3.6 กระชับความสัมพันธ และเพิ่มประสิทธิภาพใหแกเครือขาย
ตาง ๆ ระหวางชุมชนผูห นีภยั ฯ ในประเทศไทย และเจาหนาทีแ่ ละชุมชน
ในพื้นที่ ซึ่งอาจเปนพื้นที่รองรับผูหนีภัยฯ ที่เดินทางกลับมาตุภูมิ
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา
3.7 การสนับสนุนโดยใชหลักฐานเชิงประจักษเกีย่ วกับการพลัดถิน่
ที่ยืดเยื้อ และความเปราะบางที่เรื้อรัง จะเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับ
ความจําเปนทีต่ อ งตอบสนองความตองการทองถิน่ ในระดับองครวมตอ
อุปสรรคและปญหาที่มีหลากหลายดาน ที่ชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบกําลังเผชิญอยู
3.8 เสริมมาตรการปองกันทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงใตของ
ประเทศเมียนมา ดวยการจัดตัง้ ธนาคารขาวของชุมชน กิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการสําหรับวัยเด็กตอนตน และใหความชวยเหลือบุคคลทีเ่ คยเปน
ผูเ สียหายจากความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงเนือ่ งจากเพศสภาพ
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4.

สงเสริมสํานึกในการรับผิดชอบ การทํางานแบบหุนสวน และสํานึกในการเปนเจาของของชุมชน
เพื่อใหองคการสามารถถอนตัวไดอยางรับผิดชอบ

TBC บริหารจัดการความเปลีย่ นแปลงอยางรับผิดชอบและโปรงใส
รวมกับพันธมิตรระดับทองถิ่น ผูบริจาค และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
4.1 TBC ปรับเปลี่ยนโครงสรางและโครงการอยางรับผิดชอบ
ใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป รวมทั้งความตองการและความหวงใย
ของชุมชนผูหนีภัยฯ และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบ
4.2 รวมหารือ สื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอมูลกับพันธมิตร รวมทั้ง
ชุมชนเจาบานและชุมชนผูหนีภัยฯ เสนอขอมูล และใหบุคคลเหลานี้
มีสว นรวมในการจัดทําโครงการและการวางแผนสําหรับระยะเปลีย่ นผาน
ของ TBC
4.3 สงเสริมแนวทางทองถิ่นภิวัตน (localisation) และสํานึก
ในความเปนเจาของชุมชน ดวยการเสริมความสามารถในการเปนผูน าํ
และการจัดการใหแกพันธมิตรและองคการประชาสังคม
4.4 กลไกปอนกลับขอมูลจะกระตุนใหชุมชนมีสวนรวม และชวย
ใหมั่นใจไดวา TBC และพันธมิตรจะทํางานกับชุมชนอยางรับผิดชอบ
4.5 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ชวยใหรับประกัน
คุณภาพการทํางานของ TBC และพันธมิตร เพื่อใหมั่นใจไดวา TBC
ทํางานอยางรับผิดชอบตอชุมชน ผูบ ริจาค และผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ ๆ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
TBC รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยยอมรับวาอาจมีความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอม
ในพื้นที่ ซึ่ง TBC และพันธมิตรทํางานในประเทศไทยและในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา
ในระหวางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2563–2565 อนาคตเปนสิ่งที่ยากจะทํานายได รวมถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไมอาจจํากัดไดเพียงเพราะผูบริจาคมีสวนรวมและใหการสนับสนุนดานการเงิน
นอยลงสําหรับกิจกรรมของ TBC จุดยืนทางการเมืองที่เปลี่ยนไปของรัฐบาลเมียนมาหรือรัฐบาลไทย
กระบวนการสรางสันติภาพทีห่ ยุดชะงัก การใชกาํ ลังทหารเพิม่ ขึน้ ในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมา
และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นสําหรับประชากรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการลดบริการ
และความชวยเหลือ TBC มีแผนยุทธศาสตรในการบรรเทาความเสีย่ งและแผนสํารองสําหรับรับมือกับความเสีย่ ง
เหลานี้เมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้นจริง TBC และพันธมิตรจะปรับตนเองใหสอดรับกับสภาวะที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจ
ตองใชการเจรจาเมื่อคํานึงถึงความคาดหมายและความประสงคของผูบริจาค และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
TBC จะคอยตรวจสอบความเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ปรับเปลีย่ นแผนดําเนินงานในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
และในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศเมียนมาตามความจําเปน สมาชิกและผูน าํ ของ TBC รวมทัง้ ผูห นีภยั ฯ
จะดําเนินการรณรงคตอ ไปเพือ่ ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลตาง ๆ จากผูบ ริจาค และผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ ๆ
เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา จะมีเงินทุนเพียงพอสําหรับใหบริการความชวยเหลือในระดับทีย่ อมรับไดในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
เนื่องจากปจจุบันมีความเสี่ยงมากที่การเดินทางกลับมาตุภูมิของผูหนีภัยฯ จะไมดําเนินไปตามที่คาดหวัง
ระหวางป 2563–2565 ของแผนยุทธศาสตรนี้ TBC ยืนยันวาจะชวยผูหนีภัยฯ แสวงหาวิธีการอื่น ๆ ที่จะ
ดํารงชีพอยางปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีภายนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของพวกเขา

เงินทุนสําหรับดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
TBC รณรงคใหพันธมิตรนานาชาติ และผูบริจาคขององคการ เขารวมรับผิดชอบและแบงเบาภาระของ
รัฐบาลไทยที่เกิดจากการพลัดถิ่นอยางยืดเยื้อสําหรับประเทศไทย มีความคาดหวังวา TBC จะไดรับการ
สนับสนุนจากผูบ ริจาคเพือ่ ใหความชวยเหลือทีจ่ าํ เปนตามหลักมนุษยธรรมตราบใดทีย่ งั มีผหู นีภยั ฯ อาศัยอยู
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ สําหรับประเทศเมียนมา TBC ดําเนินการโครงการที่สามารถแสวงหาเงินบริจาค
ทีส่ นับสนุนไดเทานัน้ ปจจัยภายนอกทีส่ าํ คัญสามประการซึง่ เปนปจจัยกําหนดงบประมาณและคาใชจา ยของ
TBC คือ ราคาโภคภัณฑ จํานวนผูหนีภัยฯ ที่เดินทางออกจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ TBC พยายามลดคาใชจายในการบริหารจัดการโดยใชวิธีทองถิ่นภิวัตน และจัดทํา
โครงการทีช่ มุ ชนเปนแกนนํา ขณะเดียวกันก็ยอมรับวาองคการของชุมชนจําเปนตองเขาถึงเงินทุนดวยเชนกัน
ทัง้ นี้ TBC ยังไดจดั สรรเงินทุนสํารองไวสาํ หรับเปนคาชดเชยเมือ่ เลิกจางสําหรับเจาหนาทีท่ กุ คน และการปด
องคการหลังจากการปฏิบัติงานทุกดานยุติลงแลว ไมวาเหตุการณเหลานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม

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
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