


ทีบี ซี ได้ทำ า งานกับ ชุมชนผู้ หนีภั ยฯและ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
เมียนมามานานเกือบสี่สิบปแล้ว เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และให้ความ
คุ้มครองแก่ประชาชนที่หนีภัยจากการสู้รบ
และการพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นซ้ำาหลายครั้งรวม
ทั้งสนับสนุนวิธีการแก้ไขปัญหาที่นำาไปสู่
สันติภาพและการพัฒนา โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนเป็นสำาคัญและให้ชุมชนเป็นแกนนำา

เอกสารฉบับนี้ ส รุปบ ริบทปั จ จุบั นและ
จุดมุ่ งหมายสำาคัญและคำามั่นสัญญาของ
ทีบีซีสำาหรับ พ.ศ.2566-2568 โดยเสนอ
รายละเอียดของทิศทางยุทธศาสตร์สี่ ข้อ
ซึ่งจะเป็นแนวทางสำาหรับจัดทำาโครงการของ
องค์การในประเทศไทย และในภูมิภาคตะวัน
ออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา เอกสาร
ฉบับนี้ร่างขึ้นด้วยการหารือร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการ องค์กรสมาชิก เจ้าหน้าที่ 
องค์กรพันธมิตรของทีบีซี และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น ๆ

คำานำา

แผนยุทธศาสตร์ทีบีซี พ.ศ. 2566-25682



วิสัยทัศน์
ทีบีซี ต้องการเห็นอนาคตที่ชุมชนผู้หนีภัยฯ สามารถดำาเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี 
ท่ามกลางความเคารพในสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายของเชื้อชาติ

พันธกิจ
ทีบีซี เป็นสมาชิกขององค์กรประชาสังคม ที่ทำางานร่วมกับชุมชนผู้หนีภัยฯ และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา เพื่อให้ความช่วย
เหลือตามหลักมนุษยธรรม และสนับสนุนวิธีการแก้ไขปัญหาที่นำาไปสู่ความยุติธรรม สันติภาพ 
และการพัฒนา โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและให้ชุมชนเป็นแกนนำา
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ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2566-2568)
1. ให้ความสำาคัญกับความช่วยเหลือที่จำาเปนตามหลักมนุษยธรรม

ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่ชุมชนผู้หนีภัยฯ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
สู้รบ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอเป็นพิเศษ จัดการให้ชุมชนผู้หนีภัยฯ เข้าถึง
ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคในด้านอาหาร  ที่พักอาศัย และความช่วยเหลืออื่นๆ นอกจากอาหาร

2. ส่งเสริมความสามารถฟนตัวและกลับคืนสภาพเดิม

บรรเทาผลกระทบระยะยาวจากการพลัดถิ่นในด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ 
ยกระดับโภชนาการ อนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแนวทางเกษตรกรรมที่รู้จักประเมินสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ธุรกิจขนาดเล็ก และช่วยให้ชุมชนผู้หนีภัยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การสู้รบสามารถเข้าถึงการจ้างงาน

3. ส่งเสริมความคุ้มครองและอนาคตที่ปลอดภัยมากขึ้น

ลดโอกาสท่ีชุมชนผู้หนีภัยฯและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบจะได้รับอันตรายและ
สนับสนุนให้ดำาเนินการตามวิถีทางที่ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี ปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเข้า
ถึงความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในประเทศเมียนมา พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และการทำางานใน
ประเทศไทย และการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองระดับท้องถิ่น

จัดการให้มีตัวแทนจากกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย และส่งเสริมสำานึกในการรับผิดชอบในการเป็น
เจ้าของถิ่นที่อยู่ และการกำากับดูแลโครงการและบริการต่างๆ ดำาเนินการอย่างรับผิดชอบและ
โปร่งใสในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยร่วมมือกับผู้หนีภัยฯ และพันธมิตรประชาสังคม 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
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หลักการพื้นฐาน

  การให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชน

ทีบีซียอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตนเอง
และมีศักดิ์ศรีมาแต่กำาเนิด องค์การจึงสนับสนุน
คำาแนะนำาของพันธมิตรและชุมชนเกี่ยวกับ
นโยบาย การตัดสินใจ และโครงการต่างๆเพื่อ
แสดงความเคารพต่อสิทธิและทัศนคติของชน
พื้นเมือง ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ความ
ต้องการ และผลประโยชน์ของประชาชนชาว 
เมียนมาที่เป็นผู้หนีภัยฯ และได้รับผลกระทบ
จากการสู้รบ

  ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ทีบีซีเน้นความสำาคัญของการไม่เลือกปฏิบัติและ
การรวมบุคคลที่เป็นคนกลุ่มน้อยในกิจกรรม
ต่างๆเพื่อส่งเสริมความเชื่อมแน่นในสังคม
องค์การจึงให้ความสนใจโดยเฉพาะกับกลุ่ม
บุคคลที่อ่อนแอ รวมถึงสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ ทีบีซี จะส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศ ความพิการ และความครอบคลุมทางสังคม
(GEDSI) และสนับสนุนบุคคลที่มีความแตกต่าง 
ด้านเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และการ
แสดงออกทางเพศ (SOGIE)

  ความรับผิดชอบ

องค์การให้คำามั่นว่าจะยึดมั่นในคุณภาพ เพื่อ
ดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และตอบ
สนองความต้องการของชุมชนต่าง ๆ ผู้บริจาค
และองค์กรสมาชิก

  ความตระหนักด้านสภาพแวดล้อม

องค์การจะร่วมมือในการส่งเสริมให้จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเสมอภาคและยั่งยืน
โดยเคารพสิทธิในที่ดินและธรรมเนียมปฏิบัติ
ของชนพื้นเมือง และให้ความสำาคัญต่อการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยใช้เทคโนโลยี
ทีบีซีมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลดผลกระทบด้านลบใดๆต่อ
สภาพแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมขององค์การ

  ไม่ทำาอันตราย

ทีบีซีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง หรือก่อ
อันตรายแก่บุคคลที่องค์การพยายามช่วยเหลือ

  ความคุ้มครอง

ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และ
สิทธิของชุมชนผู้หนีภัย และชุมชนที่ได้รับผล 
กระทบจากการสู้รบ รวมถึงส่งเสริมให้ค้นหาวิธ ี
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และดำาเนินมาตรการ
ป้องกันที่เพียงพอ

  ความรับผิดชอบ และการรณรงค์สนับสนุน

ทีบีซีทำางานร่วมกับพันธมิตร องค์กรประชาสังคม 
องค์กรสากลต่างๆ และผู้บริจาค เพื่อรณรงค์
สนับสนุนให้เคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนผู้หนีภัยฯ และผู้ได้รับผล 
กระทบจากการสู้รบ

ทีบีซีให้คำามั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และให้ความคุ้มครองแก่ผู้หนีภัยฯ ตาม
มาตรฐานสากล สิทธิของปัจเจกบุคคลและชุมชนคือรากฐานของการออกแบบโครงการ การดำาเนิน
โครงการและการรณรงค์สนับสนุน คำามั่นเหล่านี้เป็นรากฐานของงานทั้งหมดของทีบีซี และสะท้อนให้
เห็นค่านิยมของทีบีซี เกี่ยวกับศักดิ์ศรีและความเคารพ ความยุติธรรมและความเสมอภาค ความไว้วางใจ
และความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมความสามารถในการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่น
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เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 กองทพัเมยีนมา
ได้พยายามทำารัฐประหาร เพื่อยึดอำานาจการ
ปกครองจากรั ฐบาลที่ ได้ รับการ เลือกตั้ ง
ประชาชนหลายล้านคนออกไปเดินประท้วง
ตามถนน และยังประท้วงรวมทั้งกระทำาการ
อารยขัดขืนต่อไปจนถึงทุกวันนี้ ทหารตอบสนอง
การประท้วงเหล่านี้โดยใช้ความรุนแรงมาก
ขึ้น ประชาชนมากกว่า 16,000 คนถูกจับกุม
ถูกฆ่ามากกว่า 5,000 คน1 บ้านเรือนมากกว่า 
30,000 หลังถูกเผาหรือทำาลาย และอย่างน้อย
ประชาชน 1.1 ล้านคนถูกขับไล่ออกจากถิ่น
ที่อยู่ของตน2 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศเมียนมา พลเรือนตกเป็นเป้าหมาย
การโจมตีนับครั้งไม่ถ้วน โดยใช้วิธีโจมตีทาง
อากาศ และการยิงปืนใหญ่เข้าใส่บ้านเรือน
โรงเรียน และสถานพยาบาล เครือข่ายประชา
สังคมคาดประมาณว่าชาวกะเหรี่ ยงและ
กะเรนนีมากกว่า 550,000 คนกลายเป็นผู้พลัด
ถิ่นภายในประเทศของตน3

องค์กรประชาสังคมกลายเป็นเป้าหมายของ
การโจมตีอยู่เสมอ และเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ท่ีให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ถูกฆ่า
สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) จงใจขัดขวางไม่ให้

ส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้หนีภัยการสู้รบภายใน
ประเทศ รวมทั้งประชาชนอื่น ๆ  ที่กำาลังต้องการ
ความช่วยเหลือ เศรษฐกิจที่ถดถอยและค่าเงิน
จาตที่ร่วงลงอย่างรวดเร็ว กำาลังส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อการหาเลี้ยงชีพและจะมีส่วนทำาให้
ประชาชนยากจนมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ เพิ่ม
ความเป็นไปได้ที่คนจำานวนมากจะย้ายถิ่นฐาน
โดยผิดกฎหมาย นอกเหนือจากประชาชน
ที่ถูกบังคับให้ย้ายถ่ินฐานข้ามพรมแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศไทยเมื่อปลายป
พ.ศ.2565 ผู้หนีภัยภายในประเทศ (IDPs) หลาย
หม่ืนคนอพยพมาอยู่ตามชายแดนประเทศไทย-
เมียนมา โดยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตราย
และขาดความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้น4

นับตั้งแต่เกิดรัฐประหาร ทีบีซีได้ให้ความช่วย
เหลือแก่พลเรือน 500,000 คนในภูมิภาคตะวัน
ออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา ผ่านทางเครือ
ข่ายอันกว้างขวางขององค์กรประชาสังคม และ
ผู้ให้ความช่วยเหลือที่เป็นชนพื้นเมือง แนวทาง
ที่เป็นความร่วมมือร่วมใจกันนี้ช่วยบรรเทาผล
กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ใน
ชุมชนต่างๆที่ถูกโจมตีจากกองทัพ นี่คือความ
ช่วยเหลือท่ีเสริมให้แก่แนวทางของหน่วย

การวิเคราะห์บริบท

1    https://aappb.org/
2    https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-23-31-october-2022
3    https://www.facebook.com/kcsnengbur/ and https://www.facebook.com/KPSN.karen
4    https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-23-31-october-2022
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งานอื่นๆ ที่กำาลังพยายามขยายช่องทางเข้าถึง
ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมผ่านการ
ติดต่อกับสภาบริหารแห่งรัฐ การตอบสนอง
ตั้งแต่ปฏิบัติการตามแบบแผน จนข้ามเส้น
ความเป็นกลางไปสู่การต่อต้านผู้กระทำาความ
ผิดด้านมนุษยธรรม5 เป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อตอบ
สนองความต้องการความช่วยเหลือในวงกว้าง
และอย่างรุนแรงในเมียนมา

รัฐบาลไทยได้กำาหนดเงื่อนไขให้ผู้หนีภัยฯ
รายใหม่ต้อง ผ่านกระบวนการคัดกรองที่  
“บริ เวณปลอดภัยชั่ วคราว”ซึ่ งอยู่ภายใต้
ขอบเขตอำานาจของกองทัพไทย อย่างไรก็ตาม
หลังจากรัฐประหารผ่านไปเกือบสองป ผู้หนี
ภัยฯรายใหม่ก็ยังรายงานว่าถูกขัดขวางไม่ให้
เข้าไปอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไม่อาจเข้าถึง
ความช่วยเหลือและความคุ้มครอง บุคคลที่เป็น
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้หลบหนีมาเพราะ
กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง และมา
ขอลี้ภัยในประเทศไทย และขอเดินทางไปตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศที่สาม ก็พบปัญหาในการได้
รับการยอมรับสถานภาพ 

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ ทีบีซีได้เสริม
กลไกในการตอบสนองต่อชุมชน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือที่จำาเป็นเร่งด่วน และเสริมด้วยการ
รณรงค์สนับสนุนโดยประสานงานกับสำานักงาน
ข้ าหลวง ใหญ่ ผู้ ล้ี ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ

(UNHCR) และองค์กรสากลอื่นๆ เพื่อขอให้
รัฐบาลไทยเคารพหลักการไม่ส่งผู้ลี้ภัยกลับ
ประเทศ (non-refoulement) 

ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯที่ได้รับการยอมรับ
จากรัฐบาลไทยยังมีการบังคับใช้มาตรการ
ห้ามเดินทางอย่างกว้างขวาง ซึ่งยังคงเป็นแรง
กดดันที่ทำาให้ผู้หนีภัยฯ ไม่สามารถทำางานหา
เลี้ยงชีพได้ ทีบีซีได้เพิ่มมูลค่าในระบบบัตร
อาหารเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสีย
รายได้ระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 วิธี
นี้ประสบความสำาเร็จในการรักษาความมั่นคง
ด้านอาหารและโภชนาการไว้ในระดับสูงใน
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และการจ้างหน่วยงาน
ของผู้หนีภัยฯ

ทีบีซีรณรงค์กับหน่วยงาน สถานทูต และรัฐบาล
ไทย ให้เปดทางเลือกให้แก่ผู้หนีภัยฯเดินทาง
ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม และการผนวก
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น เมื่อ
พิจารณาจากความต้องการแรงงานข้ามชาติ
อย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ความเป็นไปได้ที่
จะอนุญาตให้ผู้หนีภัยฯ มีโอกาสทำางานในท้อง
ที่อย่างถูกกฎหมายจึงเป็นมาตรการช่ัวคราว
ที่สำาคัญสำาหรับการดำาเนินชีวิตภายนอกพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ ในอนาคต ทีบีซี ยังคงรณรงค์
สนับสนุนแนวทางที่ปลอดภัยและมีประโยชน์
สำาหรับผู้หนีภัยฯ ทุกคน รวมทั้งบุคคลที่อ่อนแอ
ที่สุดและกลุ่มบุคคลตามชายขอบสังคม

5    https://odihpn.org/publication/humanitarian-resistance-its-ethical-and-operational-importance/

THE BORDER CONSORTIUM 7



ทิศทางและวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

ทิศทางที่1: ให้ความสำาคัญกับความช่วยเหลือที่จำาเปนตาม
หลักมนุษยธรรม

ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่ชุมชนผู้หนีภัยฯ
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โดยมุ่งเน้นให้ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอเป็นพิเศษ จัดการให้ชุมชน
ผู้หนีภัยฯ เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคในด้านอาหาร  
ที่พักอาศัย และความช่วยเหลืออื่นๆนอกจากอาหาร

1.1 นวัตกรรมอิงหลักฐาน (evidence-based) รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบด้วยระบบดิจิทัล ที่จะช่วยให้ผู้หนีภัยฯ ในประเทศไทย 
สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เชื้อเพลิงหุงต้ม 
และที่พักอาศัยได้อย่างเสมอภาคมากขึ้น

1.2  ติดตามตรวจสอบ และควบคุมระบบบัตรอาหาร ที่ให้โอกาสซื้อ
หาอาหารจากตลาดในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารหลากหลายประเภทที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ และมีคุณภาพ รวมทั้งเชื้อเพลิงหุงต้มที่ผลิต
อย่างรับผิดชอบ ในราคาที่เป็นธรรม โดยแจ้งข้อมูลการตรวจ
สอบให้ประชากรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯทราบอย่างสม่ำาเสมอ

1.3 บริหารจัดการวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
รื้อถอนบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยอีกต่อไป

1.4 ช่วยชุมชนผู้หนีภัยฯ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา และใน
ประเทศไทย ให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในด้าน
อาหาร ที่พักอาศัยชั่วคราว และสิ่งของอื่น ๆ นอกเหนือจาก
อาหารในกรณีฉุกเฉิน

1.5 เพิ่มโอกาสให้ชุมชนผู้หนีภัยฯ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการศึกษาระหว่าง
สถานการณ์ฉุกเฉิน

1.6 เพิ่มความพร้อมของประชาสังคมในการรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งที่
เกิดจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมที่ปรับปรุง
ใหม่และมีเป้าหมายเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ 
(DDR) ทั้งสองฝังของชายแดน  
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ทิศทางที่2: ส่งเสริมความสามารถฟนตัวและกลับคืน

สภาพเดิม

บรรเทาผลกระทบระยะยาวจากการพลัดถิ่นในด้านความ
มั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ยกระดับโภชนาการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแนวทางเกษตรกรรมที่รู้จัก
ประเมินสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ธุรกิจขนาดเล็ก และ
ช่วยให้ชุมชนผู้หนีภัยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
สู้รบสามารถเข้าถึงการจ้างงาน

2.1  ให้ชุมชนผู้หนีภัยฯ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ
ปฏิบัติตามวิธีที่ถูกสุขลักษณะในการบริโภคอาหารของ
มารดา การให้อาหารแก่ทารกและเด็กเล็ก (MIYCF) โดยให้
ความสำาคัญกับระยะ 1,000 วันแรกของชีวิตของทารก

2.2  ติดตามตรวจสอบภาวะโภชนาการของชุมขนผู้หนีภัยฯ และ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ และให้ความสำาคัญกับ
การจัดหาอาหารเสริมโภชนาการให้แก่สตรีมีครรภ์ และสตรี
ที่ให้นมบุตร โดยมุ่งเน้นที่เด็กวัยต่ำากว่า 5 ป

2.3 ส่งเสริมแนวทางเกษตรกรรมที่รู้จักประเมินสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนไป และเน้นผลิตผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่ง
จะเพิ่มผลิตภาพ รายได้ และความมั่นคงด้านอาหาร

2.4    สนบัสนนุการพฒันาความสามารถดา้นธรุกจิทีย่ัง่ยนื และการ
เสริมอำานาจด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มสตรี ช่วยให้ผู้
หนีภัยฯ ติดต่อกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
มีโอกาสทำางานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย

2.5เพิ่มผลิตภาพด้านการเกษตรและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในทั้งสองฝังของชายแดน
ขณะที่สนับสนุนความมั่นคงในการถือครองที่ดินในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา

2.6 เพิ่มโอกาสให้ครัวเรือนผู้หนีภัยฯ เข้าถึงน้ำาดื่มที่บริโภคได้
อย่างปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศเมียนมา
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ทิศทางที่3:  ส่งเสริมความคุ้มครองและอนาคตที่

ปลอดภัยมากขึ้น

ลดโอกาสที่ชุมชนผู้หนีภัยฯ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการสู้รบจะได้รับอันตราย และสนับสนุนให้ดำาเนิน
การตามวิถีทางที่ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยของ
ประชาชนในประเทศเมียนมา พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
และการทำางานในประเทศไทย และการไปตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศที่สาม

3.1 ผู้นำาชุมชน และองค์กรประชาสังคม ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ที่ให้ความคุ้มครอง และความเท่าเทียมกันทางเพศ โดย
ปฏิบัติตามหลักการนับรวมบุคคลทุกกลุ่มให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างเสมอภาค และมีผู้นำาที่รับผิดชอบ

3.2 ส่งเสริมการให้ความคุ้มครองในชุมชน ด้วยการบันทึกเป็น
เอกสารเม่ือเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและการล่วงละเมิด 
และรณรงค์สนับสนุนให้เคารพสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

3.3  เสริมมาตรการป้องกันทางสังคมรวมถึงให้การสนับสนุนด้าน
จิตสังคม การจัดตั้งธนาคารข้าวของชุมชน สำาหรับกลุ่ม
บุคคลที่อ่อนแอที่สุด

3.4 เสริมประสิทธิภาพของนโยบายปกป้องคุ้มครอง วิธีดำาเนิน
งานและการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เสมอต้นเสมอ
ปลาย และรวมไว้ในนโยบายหลัก เพื่อคุ้มครองกลุ่มบุคคล
ที่อ่อนแอให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิด การแสวงหา
ประโยชน์ และอันตราย

3.5 เสริมมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์ความรุนแรงทาง
เพศ และความรุนแรงที่เกิดจากเพศสภาพ โดยให้ชุมชนเป็น
ผู้ดำาเนินการ รวมถึงความช่วยเหลือในการส่งผู้เสียหายไป
รักษาตัว การให้คำาปรึกษา และมีที่อยู่สำาหรับหลบภัย

3.6    ใหช้มุชนผูห้นภีัยฯ และองคก์รประชาสงัคมมสีว่นรว่มในการ
วางแผนและการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้หนีภัยฯ ในการ
ดำาเนินชีวิตหลังจากออกจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวแล้ว ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้หนีภัยฯ มีข้อมูลสำาหรับตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต
ของตนเอง
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ทิศทางที่4:  เพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองระดับท้องถิ่น

จัดการให้มีตัวแทนจากกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย และส่งเสริม
ความรับผิดชอบและสำานึกในความเป็นเจ้าของชุมชน และ
การกำากับดูแลโครงการและบริการต่างๆ ดำาเนินการอย่าง
รับผิดชอบและโปร่งใสในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
โดยร่วมมือกับผู้หนี ภัยฯและองค์กรประชาสังคมที่ เป็น
พันธมิตร หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริจาค และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ

4.1ให้พันธมิตรที่เป็นชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้กำากับดูแลโครงสร้างและ
โครงการของ ทีบีซี มากขึ้น และปรับตนเองอย่างรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบริบท ความต้องการ และ
ความห่วงใยของชุมชนผู้หนีภัยฯ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการสู้รบ

4.2 เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่นโยบาย วิธีดำาเนินงาน และสมรรถภาพ
ด้านการเงิน การบริหารจัดการ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้งภายในองค์การทีบีซี และสำาหรับพันธมิตรที่เป็นชุมขนท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมสถาบันที่รู้จักรับผิดชอบ โปร่งใส และยั่งยืน

4.3      พฒันาตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลสมรรถภาพดา้นเทคโนโลยี
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทีบีซีและพันธมิตรที่เป็นชุมชนท้องถิ่นสามารถ
เสนอบริการคุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

4.4 กลไกสำาหรับป้อนกลับข้อมูล และตอบสนองต่อการร้องเรียนของ
ผู้รับประโยชน์ จะกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในวงกว้าง รวมถึง
ชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีบทบาทสำาคัญ และช่วยให้ทีบีซี และพันธมิตร
ทำางานกับชุมชนอย่างรับผิดชอบ

4.5 ให้ความสำาคัญกับการลดความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ
กับการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางกายภาพสำาหรับ
พันธมิตรที่เป็นชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเจรจากับผู้บริจาคเพื่อให้ 
ทีบีซี เข้ารับความเสี่ยงตามหน้าที่เพิ่มขึ้น

4.6    สนบัสนนุองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่ปน็ตัวแทนและรับผิดชอบ
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา ผ่านการลงทุน
ในด้านหลักการประชาธิปไตย ความสามารถด้านการบริหารรัฐกิจ
และการสร้างระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ โดยเริ่มต้นจาก
ฐานราก
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทีบีซีร่างยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยยอมรับว่า ทีบีซี พันธมิตร และชุมชนใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา
และประเทศไทย ต้องเผชิญกับความท้าทาย
ในด้านความมั่นคงที่หนักมาก อันเป็นผลมา
จากความพยายามในการทำารัฐประหารใน
ประเทศเมียนมา และความขัดแย้งที่เพิ่มมาก
ขึ้น ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จึงยืดหยุ่น และจะได้รับการทบทวนบ่อยครั้งให้
สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ประกอบด้วย แต่ไม่
จำากัดเฉพาะข้อจำากัดในการเข้าถึงความช่วย
เหลือตามหลักมนุษยธรรมและพื้นที่สำาหรับ
ประชาสังคม ภัยคุกคามความปลอดภัยทาง
กายภาพสำาหรับพันธมิตรที่เป็นชุมชนท้องถ่ิน
ความเ ส่ียงที่ จะ ไม่ สามารถตอบสนองต่อ
เหตุ การณ์ฉุ ก เฉิ นตามหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บมอบ
หมายความเสี่ยงด้านการเมืองที่รัฐบาลไทยจะ
มีความอดทนอดกล้ันน้อยลงต่อพื้นที่พักพิงชั่ว
คราวฯ ทั้ง 9 แห่ง และผู้บริจาคอาจมีส่วนร่วม
น้อยลง และให้การสนับสนุนทางการเงินน้อยลง
สำาหรับกิจกรรมของทีบีซี

ทีบีซีจะติดตามตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ เพื่อ
ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ในการ
ลดความเสี่ยง และแผนสำารองสำาหรับรับมือกับ
ความเสี่ยงเหล่านี้ และจะปรับตนเองให้สอดรับ
กับสภาวะที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจต้องใช้การเจรจา 
เมื่อคำานึงถึงความคาดหมาย และความประสงค์
ของผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ทีบีซีจะคอยตรวจสอบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับเปล่ียนแผนดำาเนินงานในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวฯ ตามแนวชายแดน และในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมาตาม
ความจำาเป็น สมาชิกและผู้นำาของ ทีบีซี รวมทั้ง
ผู้หนีภัยฯ จะรณรงค์ต่อไปเพื่อขอการสนับสนุน
จากรัฐบาลต่าง ๆ จากผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีเงินทุนเพียง
พอสำาหรับให้บริการความช่วยเหลือในระดับ
ที่ยอมรับได้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เนื่องจาก
สภาวะปัจจุบันไม่เอื้ออำานวยต่อการเดินทาง
กลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ และผลกระทบจากโรค
โควิด-19 ยังส่งผลกระทบด้านลบต่อโอกาสของผู้
หนีภัยฯ ในการทำางานในพื้นที่อย่างถูกกฎหมาย
ทีบีซียืนยันอย่างแน่วแน่มากขึ้นว่าจะช่วยผู้หนีภัยฯ
แสวงหาวิธีการอื่นๆ ที่จะดำารงชีพอย่างปลอดภัย
และมีศักดิ์ศรีภายนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
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ทีบีซีจะร้องขอการสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มเติม
สำาหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ท่ีหลากหลายและเพิ่มมากขึ้นของชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสู้รบ และชุมชนผู้หนีภัยใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา
สำาหรับประเทศไทย ยังมีความคาดหวังว่า ทีบีซี
จะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือที่จำาเป็นตามหลักมนุษยธรรมตราบใด
ที่ยังมีผู้หนีภัยฯ อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ทีบีซีรณรงค์ให้พันธมิตรนานาชาติ และผู้บริจาค
เข้าร่วมรับผิดชอบในการสนับสนุนเงินทุน
สำาหรับให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตามหลัก
มนุษยธรรมในประเทศเมียนมา นอกเหนือจาก
ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของรัฐบาลไทยที่
เกิดจากการพลัดถิ่นอย่างยืดเยื้อ

ปัจจัยภายนอกที่สำาคัญสามประการ ซึ่งเป็น
ปัจจัยกำาหนดงบประมาณและค่าใช้จ่ายของ 
ทีบีซี คือ ราคาโภคภัณฑ์ จำานวนผู้หนีภัยฯ ที่เข้า
และออกจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทีบีซีพยายามลด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโดยใช้วิธีท้องถิ่น
วิวัฒน์ และจัดทำาโครงการที่ชุมชนเป็นแกนนำา
ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าองค์กรของชุมชน
จำาเป็นต้องเข้าถึงเงินทุนด้วยเช่นกัน ทีบีซีได้จัดสรร
เงินทุนสำารองไว้สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเลิก
จ้างสำาหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน และการปดองค์การ
หลังจากการปฏิบัติงานทุกด้านยุติลงแล้ว ไม่ว่า
เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม 

เงินทุนสำาหรับดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

ภาพโดย Karen Information Centre
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