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กรอบการวิเคราะห์น้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยการสนบัสนุนจากชาวอเมริกนัผา่นองคก์ารเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศของสห

รัฐอเมริกา (USAID) เน้ือหาในเอกสารน้ีเป็นความรับผิดชอบของโครงการ IRC-DRC 

โดยความร่วมมือกบัคณะท างานดา้นสารสนเทศและการวิเคราะห์ส าหรับกลุ่มการคุม้ครองสากล 

และไม่จ าเป็นตอ้งสะทอ้นมุมมองของ USAID หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
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ค าขอบคุณ 

The International Rescue Committee (IRC), the Danish Refugee Council (DRC) และ Global Protection Cluster (GPC) 

ขอขอบคุณผูท้ี่มีส่วนร่วมในกรอบการวิเคราะห์การคุม้ครอง 

 
ทีมพฒันาและเขียนกรอบการวิเคราะห์การคุม้ครอง: Francesco Michele (ที่ปรึกษาหลกั โครงการ IRC-DRC), Brennan Webert (DRC), Katie 

Grant (IRC), Jude Sweeney (GPC IAWG) 

 
กลุ่มท่ีปรึกษายทุธศาสตร์โครงการ, กลุ่มวิจยัเชิงปฏิบติัการและผูต้รวจทานผลงาน: William Chemaly (GPC), Sofia Khetib Grundy (GPC), 

Jessica Lenz, Jenny McAvoy และ Lea Krivchenia (InterAction), Kathrine Starup (DRC), Rebecca Gang และ Alice Hawkes (IRC), 

Boris Aristin Gonzalez และ Ivan Cardona (GPC), Pilar Gimeno Sarciada, Caroline Baudot และ Valentine Honore (ICRC), Erik 

Kastlander และ Fawad Hussain Syed (OCHA), Rachel Hastie (Oxfam), Sam Cheung (UNHCR), Kim Roberson (UNHCR), 

Daunia Pavone (ที่ปรึกษา), Patrice Chataigner (ที่ปรึกษา), Dina Abou Samra (GPC OCHA), Kelly Ryan, Clarissa Dudenhoeffer, 

Rachelle Cloutier (UNHCR), Ellie Kemp (Translators without Borders), Valerie Svoboda (GPC UNHCR), George Readings, 
Bradford Adams, Andrew Meaux, Pauline Thivillier, Emily David, Emily Krehm, Dora Abdelghani (IRC), Verity McGivern 
(HelpAge International), Perrine Benoist (Humanity & Inclusion), Benedetta Cordaro และ Julián Ibargüen Onsurbe (IOM), 

Yannick Creoff (National Protection Cluster Iraq), Tiziana Clerico (Protection Sector Libya), Connie Pederson (Protection 
Cluster Palestine), Saadia Aleem (South Sudan Protection Cluster), Elizabeth Atkinson และ Stella Cotorcea (IRC Iraq), Elena 

Bartolini, Kayla Pries และ Ilse van der Straeten (DRC Iraq), Alon Margalit (Protection Sector Nigeria), Josephine Kiguru (IRC 

Nigeria), Dominique Reinecke (UNHCR Mali), Sven Schmitz-Leuffen และ Emilia Wahlstrom (UNEP), Caroline Blay (GPC), 

Luis Enrique Eguren (ที่ปรึกษา), Veerle Triquet และ Annelaure Duval (WFP), Murat Yücer (OCHA), Bruno Donat และ Christelle 

LoupForest (Mine Action AoR), Michael Copland และ Joyce Mutiso (Child Protection AoR), Jennifer Chase, Rofan Khalaf และ 

Astrid Haaland (GBV AoR), Jim Robinson (Housing, Land and Property AoR), Emilia Wahlstrom (UNEP), Mara Stecazzini, 
Patrick Rooney, Emilya Cermak และ Jan Hessbruegge (OHCHR) 

ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพฒันาชุดเคร่ืองมือน้ี: โครงการประเมินศกัยภาพ (ACAPS) • DRC • Global Protection Cluster 

ฝ่ายปฏิบตัิการ, ความรับผิดชอบ (AoRs) และทีมงาน – คณะท างานขอ้มูลและการวิเคราะห์, คณะท างานเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมดา้นสิทธิมนุษยชน, 

คณะท างานดา้นกฎหมายและนโยบาย • HelpAge International • Humanity & Inclusion • InterAction • คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 

• ส านกังานการยา้ยถิ่นระหว่างประเทศ (IOM) • IRC • บริการจดัท าโปรไฟลผู์พ้ลดัถิ่นร่วม (JIPS) • สภาผูล้ี้ภยัแห่งนอร์เวย ์ (NRC) • Oxfam GB • 

ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (OHCHR) • โครงการริเร่ิมการจดัการการป้องกนัขอ้มูล (PIM) • REACH Initiative • นกัแปลไร้พรมแดน 

•โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) • ขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) • ส านกังานประสานงานดา้นมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UN OCHA) APMB, NARAS • We World• โครงการอาหารโลก (WFP) • ไอคอนจดัท าโดย Pixel perfect, monkick, phatplus, becris, 

freepick จาก www.flaticon.com • เขียนโดย Kate Murphy • ออกแบบกราฟิกโดย Blake Roberts 

ส าหรับค าติชมหรือขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงส่ิงพิมพน้ี์ โปรดติดต่อคณะท างานเก่ียวกบัขอ้มูลและการวิเคราะห์ของ Global Protection Cluster 

ผ่านผูต้ิดต่อที่แสดงอยูใ่นเวบ็ไซต ์GPC 

กรอบการวิเคราะห์น้ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยการสนบัสนุนจากชาวอเมริกนัผ่านหน่วยงานเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) 

http://www.flaticon.com/
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แนวทางเชิงโครงสร้างในการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นการคุม้ครอง 

 
ขอบเขตของ PAF 

กรอบการวิเคราะห์การคุม้ครอง (PAF) ให้การวิเคราะห์การคุม้ครองเฉพาะบริบทที่มีประสิทธิภาพ 1 PAF ช่วยผูท้ี่ท  าการวิเคราะห์การคุม้ครองตอบค าถามต่อไปน้ี: 

 
 

ขอ้มูลใดบา้งที่จ  าเป็นส าหรับการวิเคราะห์การ

คุม้ครอง 

 
ขอ้มูลและสารสนเทศควรไดร้ับการจดัระเบียบและจั

ดโครงสร้างเพือ่รองรับการวิเคราะห์เชิงลกึและบูรณ

าการอยา่งไร 

 
PAF ให้แนวทางการวิเคราะห์การคุม้ครองในเชิงลึกและตอ่เน่ืองในภาวะวิกฤต 

ซ่ึงช่วยให้สามารถก าหนดกลยทุธ์ชองกลไกท างานหลายภาคส่วนและหลายสหวิชาชีพเพื่อลดและป้องกนัความเส่ียงในการคุม้ครองที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างปร

ะเทศ และผูล้ี้ภยั และกฎหมายมนุษยธรรม คู่มือน้ีเหมาะส าหรับใชใ้นบริบทดา้นมนุษยธรรม รวมถึงผูท้ี่เดินทางกลบัภูมิล าเนาโดยสมคัรใจ ผูเ้ดินทางกลบั ผูล้ี้ภยั 

และในหลายสถานการณ์ผสม 

วตัถุประสงคข์อง PAF 

ผลวิเคราะห์สามารถถูกน ามาใชเ้พื่อพฒันากลยทุธ์ที่จะช่วยลดความเส่ียงจากการคุม้ครอง ใช ้PAF 

ในช่วงเร่ิมตน้ของวิกฤตและในระหว่างการเกิดวิกฤตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวิเคราะห์อยา่งต่อเน่ืองและมีการ ตอบสนองอยา่งเหมาะสม 

PAF เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะดา้นการคุม้ครองและการจดัระเบียบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อให้เป็น 

“หลกัฐานเชิงประจกัษส์ าหรับการเขยีนโปรแกรม การสนบัสนุน 

และการเจรจาเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและนโยบายเพื่อสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มการคุม้ครองที่เอื้ออ านวยมากขึ้น” 2 

 

 
PAF ถูกริเร่ิมโดยโครงการวิเคราะห์การคุม้ครองตามผลลพัธ์ IRC-DRC โดยไดร้บัทุนสนบัสนุนจาก USAID BHA 

เพื่อสนบัสนุนการท างานร่วมกนัในการปรับปรุงและลดขั้นตอนการวิเคราะห์การคุม้ครอง PAF 

ไดร้ับการพฒันาร่วมกบัและดว้ยการสนบัสนุนอยา่งเต็มที่จากคณะท างานดา้นขอ้มูลและการวิเคราะห์ของ Global Protection Cluster 

ไดรั้บการรับรองจาก Global Protection Cluster 
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ความเส่ียงในการคุม้ครองตามล าดบัความส าคญั 

• ตวัขบัเคล่ือนหลกัของความเส่ียงในการคุม้ครองและ

ความจ าเป็นที่เป็นผล 

• ขอ้ควรพจิารณาในการคุม้ครองท่ีส าคญัส าหรับการ

ตอบสนองแบบบูรณาการ 

• ช่องว่างการตอบสนองตามระดบัของ Protection 

Egg 
• ความรุนแรงต่อกลุ่มประชากรและท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 

รูปท่ี 1: ขอ้สรุปการวิเคราะห์ PAF 

 

 

ปัจจยัดา้นบริบทที่เป็นอนัตราย 
เลือกปฏิบตัิ และการคุม้ครอง 

 

บริบท 

 
การละเมิดและก

ารข่มเหง 

 
 

ภยัคุกคามต่อประชากรในปั

จจุบนั 

 

 

ความสามารถท่ีมีอยูเ่พื่อจดัการ

กบัภยัคุกคามดา้นการคุม้ครอง 

 
ความสามารถและการครอบค

ลุมการตอบสนองและช่องว่าง 

 
ผลกระทบของภยัคุกคามต่

อประชากร 

 
ผลกระทบท่ีส าคญัต่อประชากร 

 

 

PAF จะช่วยคุณระบุความเส่ียงดา้นกานคุม้ครองอนัดบัตน้ ๆ เพื่อติดตามตรวจสอบเม่ือเวลาผ่านไป ในการระบุความเส่ียงดา้นการคุม้ครอง PAF 

ก าหนดให้คุณตอ้งพิจารณาส่ีดา้นดว้ยกนั (รูปที ่1): 

• ปัจจยัในปัจจุบนัที่ส่งผลต่อบริบทการคุม้ครองทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

• การละเมิดและการข่มเหงตามสถานที่ทางภูมิศาสตร์และกลุ่มประชากร 3 

• ผลกระทบที่ส าคญัต่อประชากร (ส่งผลตอ่ศกัด์ิศรี ความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี่ดีของประชากร) 

ที่เกิดจากการละเมิดและการข่มเหงเฉพาะส าหรับกลุม่ประชากรแต่ละกลุ่มและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ไดร้บัผลกระทบ 

• การผสมผสานของความสามารถส่วนบุคคล กลไกทอ้งถิ่น ความสามารถของสถาบนัระดบัชาติ 

และความสามารถในการตอบสนองดา้นมนุษยธรรมในปัจจุบนัเพื่อจดัการกบัการละเมิดและการข่มเหง 

การวิเคราะห์สามารถให้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบริบทซ่ึงจะเช่ือมโยงกลยทุธ์และการด าเนินการตามล าดบัความส าคญัเพื่อให้บรรลุผลลพัธ์การคุม้ครอง 

กระบวนการวิเคราะห์ควรสนบัสนุนการด าเนินการทั้งหมดเพื่อให้บรรลุผลดงักล่าว “รวมถึงภาคส่วนและสาขาวิชาต่าง ๆ 

ที่อาจจ าเป็นตอ้งระดมพลเพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ที่ตอ้งการ และเพือ่ระบุบทบาทของผูมี้บทบาทต่าง ๆ” 4 

ผูมี้บทบาทดา้นความคุม้ครองควรใชก้ารวิเคราะห์เพือ่ท างานร่วมกบัผูท้ี่ไม่ไดมี้บทบาทดา้นความคุม้ครองเพื่อร่วมกนัเสนอแนะและระบุ 

“เส้นทางและขั้นตอนเพื่อจดัการกบัปัจจยัเส่ียงที่เฉพาะเจาะจงและบรรลุผลตามที่ตอ้งการในการลดความเส่ียง … 
ผูมี้บทบาทดา้นความคุม้ครองควรตั้งเป้าเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์กบัผูมี้บทบาทอื่น ๆ ทั้งในระหว่างกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ 

ภายในองคก์รเดียวกนัเพือ่จดัการกบัปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ” 5 

 

แนะน านโยบายและความคิดริเร่ิม 

PAF สอดคลอ้งกบัค าจ  ากดัความเก่ียวกบัการคุม้ครองของคณะกรรมการประจ าระหว่างหน่วยงาน (IASC) ซ่ึงหมายถึง 

"กิจกรรมทั้งหมดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดร้ับความเคารพอยา่งเต็มที่ต่อสิทธิของแต่ละบุคคลตามจดหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

รวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (IHRL) กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายผูล้ี้ภยัระหว่างประเทศ (IRL)” 6 

นโยบายว่าดว้ยการคุม้ครองในการด าเนินการดา้นมนุษยธรรมของ IASC 7 และประกาศศูนยก์ลางของการคุม้ครอง8 

ร่วมกบัมาตรฐานวิชาชีพส าหรับงานคุม้ครองของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 9 ให้ตรรกะของ PAF 

และช่วยในการก าหนดตวัแปรส าหรับความเขา้ใจและการใชง้านของกรอบ 

โครงการริเร่ิมการจดัการขอ้มูลดา้นการคุม้ครอง (PIM) จดัให้มีทรพัยากรเพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ดา้นการคุม้ครองไดร้ับแจง้จากขอ้มูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
10 ควรใช ้PAF ตามหลกัการ PIM ภาษาและตรรกะของ PAF ยงัสอดคลอ้งกบัร่างค าแนะน าเก่ียวกบักลยทุธ์การคุม้ครองเพื่อมนุษยธรรมของประเทศของ Global 

Protection Cluster 11 
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PAF ไดร้ับการออกแบบเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบสามประการของการคุม้ครองตามผลลพัธ์: การวเิคราะห์เฉพาะบริบทอยา่งต่อเน่ือง กลยทุธ์สหสาขาวิชาชีพ 

และวิธีการเนน้ผลลพัธ์ 12 

ขณะสร้าง PIM หลกัการทีอ่ธิบายไวใ้นรูปที ่2 จะตอ้งรองรับกระบวนการวิเคราะห์การคุม้ครอง 

 

รูปท่ี 2: หลกัการหกประการท่ีสนบัสนุนกระบวนการวิเคราะห์การคุม้ครอง 
 

 

หลกัการหกประการท่ีสนบัสนุนกระบวนการวิเคราะห์การคุม้ครอง 

ยึดประชากรเป็นศูนยก์ลาง และครอบคลมุทุกกลุ่ม 

ความสนใจและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชากรตอ้งเป็นตวัช้ีน ากระบวนการ ประชากรตอ้งมีส่วนร่วมในกรอบแนวคิด 

การพฒันาและการด าเนินการหาทางออก 

มีความต่อเน่ือง 

การวิเคราะห์ตอ้งไดร้ับการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองและใชเ้พื่อให้การตดัสินใจ 

เพื่อการยื่นมือเขา้ไปหาทางออกร่วมกนัเพือ่ลดภยัคกุคามและผูท้ี่อ่อนแอต่อภยัคุกคามเหล่านั้น และเพิ่มขีดความสามารถ 

ทกัษะและความสามารถ 

ผูมี้บทบาทในการคุม้ครองตอ้งมัน่ใจว่าเจา้หนา้ที ่

พนกังานที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและการจดัการขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งไดร้ับการฝึกอบรมและมีทกัษะทีจ่  าเป็นอยา่งเหมาะสม 

การใชข้อ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยู ่

ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล และขอ้มูลที่มีอยูแ่ลว้ในบริบท 

วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์ควรก าหนดวตัถปุระสงคข์องการวเิคราะห์ไวอ้ยา่งชดัเจน ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการวิเคราะห์ 

และมุ่งเป้าไปที่การด าเนินการเพือ่ลดความเส่ียงในการคุม้ครอง 

การประสานงานและความร่วมมือ 

ความร่วมมือและการประสานงาน (ทั้งภายในทีมและองคก์ร และกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื่น ๆ - 

ทั้งที่เก่ียวขอ้งกบัมนุษยธรรมหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัมนุษยธรรม) 

มีความส าคญัอยา่งยิ่งที่ช่วยต่อยอดความพยายามที่มีอยูแ่ลว้ในการะบุและเขา้ใจความเส่ียงต่อการคุม้ครองและเลีย่งความซ ้าซ้อนของการท างาน 

ระบุการด าเนินการเพ่ือผลลพัธ์ดา้นการคุม้ครอง 

ระบุวิธีต่าง ๆ ที่คาดว่าจะลดความเส่ียงในการคุม้ครอง และล าดบัของการกระท าที่เก่ียวขอ้งและบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

การวิเคราะห์สามารถใชใ้นการให้ขอ้มูล ออกแบบ และปรับกลยทุธ์การลดความเส่ียงโดยรวม โดยพิจารณาจากระดบัการด าเนินการต่าง ๆ 

ตามกรอบความคุม้ครองรูปไข่ในบริบทเฉพาะ 
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ค าจ ากดัความท่ีไดต้กลงไวก่้อนแลว้จากงานท่ีมีอยู ่

ค าจ ากดัความของแนวคิดในรูปที่ 3 ไดจ้ากนโยบายและความคิดริเร่ิมทีมี่อยูแ่ลว้ รวมถึงทรัพยากร PIM และเอกสารแนะแนวทางต่าง ๆ 

ค าจ  ากดัน้ีเป็นขอ้สรุปจากผูช้ านาญการและกระบวนการของวารสารวิชาการที่มีคณะผูเ้ช่ียวชาญหลากหลายสาขาที่เก่ียวขอ้ง 

 
รูปท่ี 3: ค าจ  ากดัความตามแนวคิดของ PAF 

 

 

ค าจ ากดัความตามแนวคิดของ PAF 

การวิเคราะห์การคุม้ครอง 

กระบวนการที่ด าเนินการเพือ่ระบคุวามเส่ียงในการคุม้ครองโดยมีจุดประสงคเ์พือ่ให้ขอ้มูลที่ส่งเสริมต่อการวางกลยทุธ์และการตอบสนองต่อสถานการณ์ 

ภยัคุกคาม 

กิจกรรมของมนุษยห์รือผลจากกิจกรรมของมนุษยท์ีส่่งผลให้เกิดความรุนแรง การบีบบงัคบั หรือการกีดกนัโดยเจตนา ภยัคุกคามอาจเป็นผูก้ระท าผิด 

(ตวัแทนของภยัคกุคาม) หรือนโยบายหรือบรรทดัฐานทางชาติพนัธ์ุ (แหล่งที่มาของภยัคุกคาม) ที่ก่อให้เกิดอนัตราย 

ความเปราะบาง 

ลกัษณะบางประการหรือสถานการณ์บางอยา่งของบคุคลหรือกลุ่มบุคคล หรือสภาพแวดลอ้มทางกายภาพโดยรอบ ซ่ึงลดความสามารถในการคาดการณ์ 

รับมือ ต่อตา้น หรือฟ้ืนตวัจากผลกระทบของภยัคกุคาม ผูค้นสัมผสักบัภยัคุกคามแตกต่างกนัออกไปขึ้นอยูก่บับริบททางกลุ่มทางสังคม เพศทางสงัคม 

ชาติพนัธ์ุ อาย ุและปัจจยัอื่น ๆ ความเปราะบางไม่ไดเ้ป็นเร่ืองที่มีเกณฑก์ าหนดตายตวัหรือคงที่ที่ยึดติดกบับุคคลบางกลุ่ม และไม่มีใครเกิดมาเปราะบาง 

ความสามารถ 

ทรัพยากรและความสามารถที่มีให้ส าหรับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เพื่อรับมือกบัภยัคุกคาม หรือเพือ่ต่อตา้นหรือบรรเทาผลกระทบของภยัคกุคาม 

ทรัพยากรอาจเป็นวตัถุหรือสามารถพบไดใ้นวิธีการจดัระเบยีบชุมชน 

ความสามารถอาจรวมถงึชุดทกัษะเฉพาะหรือความสามารถในการเขา้ถึงบริการบางอยา่งหรือการเคลื่อนยา้ยอยา่งอิสระไปยงัสถานที่ที่ปลอดภยักว่า 

ความรุนแรง 

การกระท าที่มีเจตนาที่แสดงออกมาทางร่างกาย การขู่บงัคบั การแสดงอ านาจ ต่อตนเอง บุคคลอื่น กลุ่มบุคคล หรือชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 

การเสียชีวิต ความสะเทือนใจ ความสูญเสีย หรือ การถูกทอดทิ้ง 

การบีบบงัคบั 

บงัคบัให้บุคคลท าในส่ิงที่ขดัต่อเจตจ านงของเขา 

การกีดกนัโดยเจตนา 

การกระท าโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผูค้นเขา้ถึงทรัพยากร สินคา้ หรือบริการที่พวกเขาตอ้งการและมีสิทธ์ิเขา้ถึง 

ความเส่ียงในการคุม้ครอง 

ความเส่ียง หรือความเป็นไปไดท้ีจ่ะมีความเส่ียงของประชากรต่อความรุนแรง การบีบบงัคบั หรือการกีดกนัโดยเจตนา 

ความตอ้งการการคุม้ครอง 

เกิดขึ้นเม่ือเหยือ่ของการละเมิดไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์พื้นฐานของพวกเขา 

และไม่ไดร้ับความเคารพขั้นพื้นฐานที่พวกเขาไดร้ับอีกต่อไปจากผูมี้อ  านาจและผูมี้บทบาทอื่น ๆ ที่มีอ  านาจควบคุมพวกเขาหรือผูท้ี่พวกเขาพึ่งพา 

ผลลพัธ์การคุม้ครอง 

การลดความเส่ียง รวมถงึการที่ผูท้ี่ตกเป็นเหยือ่/ผูร้อดชีวิต สามารถเขา้ถึงสิทธิและไดร้ับการชดใชท้ี่ดีขึ้น ซ่ึงรวมถึงการลดภยัคกุคามที่ผูค้นเผชิญ 

การลดความเปราะบางของผูค้นต่อภยัคกุคามเหล่าน้ี และเพิ่มขีดความสามารถของพวกเขา 
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กรอบทฤษฎี PAF 

PAF ยึดตามกรอบทฤษฎีสมการความเส่ียงในการคุม้ครอง ใน PAF ความเส่ียงในการคุม้ครอง หมายถึง 
การสัมผสัที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นไปไดข้องประชากรที่ไดร้ับผลกระทบต่อความรุนแรง การบีบบงัคบั หรือการกีดกนัโดยเจตนา 

สมการความเส่ียงในการคุม้ครอง (รูปที่ 4) เป็นการแสดงที่ไม่ใช่ทางคณิตศาสตร์ของปัจจยัทั้งสามทีมี่ส่วนท าให้เกิดความเส่ียง 

ความเส่ียงในการคุม้ครองเกิดขึ้นเม่ือภยัคกุคามและความเปราะบาง (ของบคุคลหรือชุมชน) มีมากกว่าความสามารถในการป้องกนั ตอบสนอง 

และฟ้ืนตวัจากภยัคุกคามเฉพาะนั้น 

สมการความเส่ียงในการคุม้ครองตอ้งการมากกว่าการประเมินความเปราะบางและความสามารถของบุคคลหรือชุมชนในวงกวา้ง ผูใ้ช ้PAF 

ตอ้งพิจารณาความเปราะบางและความสามารถเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามที่ระบุแต่ละรายการ 

 

รูปท่ี 4: สมการความเส่ียงในการคุม้ครอง (ดดัแปลงจาก InterAction) 

 

 

 

 
 

ความเส่ียง ภยัคกุคาม  

ความเปราะบาง 

ลดความเปราะบางทีเ่ก่ียวขอ้

งกบัภยัคกุคาม 
 
 

ลดความแพร่หลาย 

ลดความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ลดภยัคุกคาม  
ความสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถที่เก่ียวขอ้งกบั

ภยัคุกคาม 

 
 

แนวคิดและโครงสร้างของ PAF 

โครงสร้าง PAF ปรับค าศพัทแ์ละค าจ ากดัความจากกรอบงานที่มีอยู่12 เพือ่หลกีเลีย่งความซ ้าซ้อน รับรองการท างานร่วมกนัระหว่างกรอบงาน 

และเพื่อส่งเสริมการใชข้อ้มูลและสารสนเทศที่มีอยู ่

PAF มีห้าองคป์ระกอบ (รูปที ่5): 

• ส่ีเสาหลกั 

• สามเสายอ่ยในแต่ละเสาหลกั 

• ชุดหมวดหมู่ที่แนะน าเพื่อจดัระเบียบขอ้มูล 

• ค าถามเชิงวิเคราะห์เพือ่ช่วยจดัโครงสร้างการวิเคราะห์ 

• รายการขอ้มูลและสารสนเทศทีจ่  าเป็น 

 
รูปท่ี 5: หา้องคป์ระกอบหลกัของ PAF 

 

 

หมวดหมูก่ารวิเคราะห์ท่ีกวา้งที่สุดเ
พื่อจดัระเบียบขอ้มูลและสารสนเทศที่

จ  าเป็นที่จะตอ้งรวบรวมภายใตข้อบเ

ขตที่จ  าเป็นส าหรับการวิเคราะห์การ

คุม้ครอง 

ขอบเขตย่อยของแต่ละเสาหลกั 
ช่วยในการจดัระเบียบขอ้มูลและ

สารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในกา

รท าความเขา้ใจการจบัภาพขอบ

เขตโดยเสาหลกั 

การจดัหมวดหมู่ท่ีละเอียดยิ่งข้ึนขอ

งพื้นท่ีหลกัของขอ้มูลท่ีอยู่ภายในแ

ต่ละเสาย่อย/เสาหลกั 

แนะน า 
 ค าถามส าคญัที่สอดคลอ้ง

กบัแต่ละหมวดหมู่ขอ้มูล PAF 

เพื่อเป็นแนวทางในการใชก้รอบงาน 

ค าถามเหล่าน้ีไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อ

ก าหนด แต่สามารถน าไป ปรับ  

 หรือขยายความได้

 ข้ึนอยู่กบับริบท 

แนะน าขอ้มูลและสารสนเทศที่จ  าเป็น

ที่สามารถช่วยในการตอบค าถามกา

รวิเคราะห์ท่ีเสนอ 

 

เสาหลกัแกนส าคั
ญ 

 

เสายอ่ย 
 

หมวดหมู่ 
ค าถามเชิงวิเคร
าะห์ 

ขอ้มูลและสารสนเ
ทศท่ีจ าเป็น 
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รูปท่ี 6: แนวคิดและโครงสร้างของ PAF 

 

รูปที่ 6 แสดงส่ีเสาหลกัของ PAF และสิบสองเสายอ่ย: 

 

 

 

 

 
 

ค าอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสาหลกั เสายอ่ย และหมวดหมู่ของ PAF อยูใ่นภาคผนวก 1 ค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัค าถามเชิงวเิคราะห์ 

และขอ้มูลและสารสนเทศที่จ  าเป็นอยูใ่นภาคผนวก 2 

เสาหลกัของ PAF สนบัสนุนให้นกัวิเคราะห์ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลส าคญั 4 ดา้น (รูปที่ 7) เพือ่สรุปความเส่ียงในการคุม้ครองที่ส าคญัในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เลือก 

 
ความขดัแยง้ 

และ/หรือประวติัอนัตราย 

 
ภูมิทศัน์ทางการเมืองและเศรษ

ฐกิจสงัคม 

 
ผูมี้บทบาทหลกัท่ีรับผิดชอบต่อภยัคุก

คาม 

 
ผลท่ีตามมาของภยัคุกคาม 

 
กลไก ระบบ 

และผูมี้บทบาทในทอ้งถ่ิน 

 
ท่ีมาของภยัคกุคาม 

 
กลยทุธ์การรับมือของประชากรท่ี

ไดรั้บผลกระทบ 

 
กลไกทางสถาบนั กลไกอ่ืน ๆ 

และความสามารถในการตอบสนอง 

 
ภูมิทศัน์ทางสถาบนั กฎหมาย 

และเชิงบรรทดัฐาน 

 
บริบท 

 
ภยัคุกคามในการคุม้ครอง 

 
ภยัคุกคามต่อประชากรในปัจจุบนั 

 
ลกัษณะของประชากรท่ีไดรั้บผลก

ระทบ 

 
ผลกระทบของภยัคุกคามต่อประชากร 

 
ความสามารถของประชากรท่ีไ

ดรั้บผลกระทบ 

 
ความสามารถท่ีมีอยูเ่พ่ือจดัการกบัภยัคุกคามในการคุม้ครอง 
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รูปท่ี 7: ส่ีเสาหลกัของ PAF 

 

 

วิธีใชก้รอบการวิเคราะห์การคุม้ครอง 

PAF ใหโ้ครงสร้างที่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และไตร่ตรองความคิดร่วมกนั และออกแบบการด าเนินการอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อผลลพัธ์การคุม้ครอง ปรับ PAF 

ให้เขา้กบับริบทเสมอ 

หลกัการพื้นฐานของ PAF 

PAF สนบัสนุนการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตรในหลายระดบั รวมทั้งชุมชน พื้นที่ ประเทศ และขา้มพรมแดน PAF ไม่ใช่เคร่ืองมือหรือแนวทางรวบรวมขอ้มูล 

แต่ช่วยให้ผูใ้ช ้PAF สามารถจดัระเบียบขอ้มูลและสารสนเทศจากหลายแหล่งและจากกลไกที่มีอยูไ่ด้ 

โดยการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์และขอ้มูลและสารสนเทศที่จ  าเป็น PAF สนบัสนุนการระบุช่องว่างของขอ้มูล ดงันั้นจึงให้การตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทาง 

วิธีการ และเคร่ืองมือที่เหมาะสมที่สุดในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลและสารสนเทศเพิ่มเติม 

การใช ้PAF จะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมิ และขอบเขตที่หมวดหมู่ขอ้มูลเฉพาะของ PAF ที่ส ารวจจะถูกปรับตามบริบท   

เพื่อน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด นกัวิเคราะห์ควร: 

• ระบุผูน้ าการวิเคราะห์การคุม้ครองเพื่อดูแลกระบวนการวิเคราะห์ 

• อธิบายโครงสร้างของกระบวนการและบทบาทให้กบัทุกคนที่เก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์ 

• ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูท้ี่ใกลชิ้ดกบัปัญหาการคุม้ครองมากที่สุดมีส่วนร่วมส าคญัในกระบวนการวิเคราะห์ 

 
ส่ีเสาหลกัของ PAF 

บริบท 

การวิเคราะห์บริบทอยา่งละเอยีดมีความส าคญัเพราะจะช่วยให้เราเขา้ใจปัจจยับริบทเฉพาะที่มีอทิธิพลต่อพลวตัวกิฤตและผลจากสถานการณ์การคุ ้มครอง 

ภยัคุกคามต่อประชากรในปัจจุบนั 

เป็นส่ิงส าคญัที่จะตอ้งระบปุระเภทของภยัคุกคามทีก่  าลงัเกิดขึ้น ความรับผิดชอบของผูมี้บทบาทที่เก่ียวขอ้ง และที่มาของภยัคกุคาม 

ผลกระทบของภยัคุกคามต่อประชากร 

เป็นส่ิงส าคญัที่จะตอ้งระบกุลุ่มประชากรที่ไดร้ับผลกระทบจากภยัคุกคาม พวกเขามีความเส่ียงต่อภยัคุกคามเหล่าน้ีอยา่งไรและเพราะเหตุใด 

และผลที่ตามมาอาจแตกต่างกนัไปตามกลุ่มประชากรและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยา่งไร 

ความสามารถท่ีมีอยูเ่พ่ือจดัการกบัภยัคุกคามในการคุม้ครอง 

เป็นส่ิงส าคญัที่จะตอ้งระบวุ่าความสามารถที่มีอยูใ่นระดบับุคคลและระดบัทอ้งถิ่น ตลอดจนการตอบสนองของสถาบนัและความสามารถอื่น ๆ 

(ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ) สามารถจดัการกบัภยัคกุคามในการคุม้ครองไดอ้ยา่งไร 

โดยบรรเทาผลที่ตามมาหรือจดัการกบัปัจจยัขบัเคลือ่นของภยัคกุคาม 
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ใครเป็นผูด้  าเนินการวิเคราะห์? 

กลุ่มเป้าหมายส าหรับ PAF คือเพื่อนร่วมงานดา้นการคุม้ครองที่ท  าการวเิคราะห์การคุม้ครอง รวมถงึเจา้หนา้ที่ฝ่ายคุม้ครองทั้งในระดบัพื้นที่หรือระดบัประเทศ 

และภายในโครงสร้างการประสานงาน เป็นกรอบส าหรับการวิเคราะห์และการท างานร่วมกนั 

จะเห็นไดว้่าการขาดทรัพยากรบุคคลมกัจะมกัจะเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์การคุม้ครองที่ครอบคลุม 

ดงันั้นการมีเคร่ืองมือเพือ่ให้แน่ใจว่าขอ้มูลใดมีประโยชน์และพร้อมใชส้ าหรับการตอบสนอง 13 

จะช่วยให้สามารถบ่งช้ีไดว้่าการช่วยเหลือและสนบัสนุนจากฝ่ายใดมีความจ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือและสนบัสนุนจากภายในหรือภายนอก 

ทั้งน้ีเพื่อสนบัสนุนการวิเคราะห์เชิงลึกและบูรณาการมากยิ่งขึ้น (รูปที ่8) 

นอกจากน้ีความคิดเห็นและความรู้จากผูร้ับผลกระทบเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พนัธมิตรภาคสนาม และเจา้หนา้ที่ด่านหนา้มีความส าคญั 

ผูน้ าการวิเคราะห์การคุม้ครองตอ้งรบัฟังความคิดเห็นและความรู้จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งม ไม่ว่าจะดว้ยการมีส่วนร่วมโดยตรงในการประชุมเตรียมการ ผ่านการสนทนาทวิภาคี 

หรือผ่านการวิเคราะห์ร่วมกนั 
 

รูปท่ี 8: บทบาทในการวิเคราะห์การคุม้ครอง 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นขอ้มูล 

บุคคลและผูม้ีบทบาทที่สามารถให้ค าแนะน าและสนบัสนุนในก
ารรวบรวม ความเขา้ใจ 

และการตีความขอ้มูลทางเทคนิคไดเ้ป็นอย่างด ี

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 

บุคคลและผูม้ีบทบาทที่มีความรู้เกี่ยวกบัการคุม้ครองและความ
รู้เฉพาะทางอ่ืน ๆ 

ในบริบทที่เขาสามารถสนบัสนุนการตคีวามผลลพัธ์และให้กา
รตดัสินใจร่วมกนั 

 
ผูถื้อสิทธิ 

ประชากรที่ไดร้ับผลกระทบอยู่ในต าแหน่งที่ดีที่สุดในการระบุความเส่ียงท่ีพวกเ
ขาพบ พวกเขาสามารถช่วยช้ีน าการวิเคราะห์ว่าความเส่ียง 
และความส าคญัใน 

ชีวิตของพวกเขาคืออะไร รวมถึงการออกแบบ กลยุทธ์การคุม้ครองในทอ้งถิ่น 

 
 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริบท / วฒันธรรม 

บุคคลและผูมี้บทบาทท่ีมีความรู้ในบริบทนั้น ๆ 
เพื่อใระบุแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงป

ริมาณที่จ าเป็นในบริบทและ 
ให้การตีความขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ 

 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ 

บุคคลและผูม้ีบทบาทที่รับผิดชอบการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 
แผนงาน และการด าเนินงาน 

รวมถึงผูน้ าทอ้งถ่ินและบุคคลอ่ืนท่ีมีประวตัิทางสังคมหรือวั
ฒนธรรมโดดเด่น 

 

จะท าการวิเคราะห์เม่ือใดและบ่อยแคไ่หน 

การใช ้ PAF ไม่จ าเป็นตอ้งมีจุดเร่ิมตน้เฉพาะ และอาจถูกกระตุน้ดว้ยเหตุการณ์ การกระทบกระแทกอยา่งกระทนัหัน หรือเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะ เม่ือมีการกระตุน้แลว้ 

ควรเป็นกระบวนการที่วนซ ้า การใชง้าน PAF ครั้ งแรกก าหนดให้ผูใ้ช ้PAF ตอ้ง: 

• ระบุและจดัระเบยีบขอ้มูลทุติยภูมิที่มีอยู ่

• ปรับค าถามเชิงวิเคราะห์ที่แนะน า 

• ระบุตวัช้ีวดั 

• ระบุขอ้มูลเพิ่มเติมที่จ  าเป็น 
 

คุณสามารถใช ้PAF เพื่อสร้างการวิเคราะห์ที่มีอยู ่ระบุช่องว่างของขอ้มูล 

และแนะน าความจ าเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรับการวิเคราะห์การคุม้ครองในเชิงลึกและแบบบูรณาการมากขึ้น 

การวิเคราะห์เพิ่มเติมสามารถสร้างขอ้มูลที่ไดร้ับการแกไ้ขเพื่อให้เห็นถึงบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป สามารถเลอืกส่วนประกอบของ PAF ไดแ้ทนที่จะใชก้รอบงานทั้งหมด 

ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์เฉพาะ ซ่ึงอาจหมายถึงการเนน้ที่เสาหลกัแกนส าคญัและรวบรวมขอ้มูลเฉพาะเพื่อรองรับวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้

ควรท าการวเิคราะห์ตามแนวทางของ PAF อยา่งสม ่าเสมอ14 เม่ือก าหนดกรอบเวลาการวเิคราะห์ 

ให้พิจารณาเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งตามบริบทหรือการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่ส่งผลตอ่ประชากร โครงการเพื่อมนุษยธรรมที่สามารถเป็นไปได ้

รวมถึงช่วงเวลาส าคญัหรือกรอบเวลาที่สร้างผ่านกลไกการประสานงาน 
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รูปท่ี 9: ส่ีขั้นตอนในกระบวนการ PAF 

 
 

ออกแบบ ไดม้า วิเคราะห์ ส่ือสาร 

 

 
1. ก าหนดวตัถุประสงค ์

2. ก าหนดผูม้ีบทบาท การมีส่วนร่วม 

และการประสานงาน 

3. ก าหนดขอ้มูลที่จ าเป็น 

4. การตรวจสอบขอ้มูลและสารสนเทศ 

5. ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ 

6. ก าหนดกิจกรรมและทรัพยา

กร 

 
1. ท าความคุน้เคยกบัผูม้ีบทบาทกั

บ PAF 

2. เปรียบเทียบขอ้มูลทุติยภูม ิ

3. รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 

ถา้จ าเป็น 

4. จดัเก็บและบ ารุงรกัษา

ขอ้มูลอย่างปลอดภยั 

 
1. ส ารวจ 

2. บรรยาย 

3. อธิบาย 

4. ตีความ 

5. คาดการณ ์

 
1. น าเสนอการวิเคราะห์ที่อ่านง่า

ยและโนม้นา้วใจ 

2. เอกสารและแบ่งปันผลลพัธ์ 

3. ทบทวนกระบวนการและบทเ

รียนที่ไดเ้รียนรู ้

 

เวิร์กโฟลวข์อง PAF 

เวิร์กโฟลวข์อง PAF (รูปที ่9) แสดงส่ีขั้นตอนหลกั (ดดัแปลงจาก ACAPS)15 

และกระบวนการที่เก่ียวขอ้งซ่ึงจ าเป็นเพือ่ให้ไดร้ับการวิเคราะห์การคุม้ครองในเวลาที่เหมาะสม มีคุณภาพ และน่าเช่ือถือ 

ปรับกระบวนการของแต่ละขั้นตอนตามบริบทและใชชุ้ดค าถามพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทาง รูปที่ 10 แสดงขั้นตอนและแนะน าค าถามพื้นฐาน 

รายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายไวใ้นภาคผนวก 1 - เคร่ืองมือวเิคราะห์ PAF 
 

รูปท่ี 10: ค าถามแนะน าเวร์ิกโฟลว ์PAF 

 

 

ออกแบบ  
วิเคราะห์ 

 

ปรึกษาและเช่ือมต่อ 

แทนท่ีจะคิดถึงกระบวนการใหม่ 

• คุณมีขอ้มูลเฉพาะเกี่ยวกบัโปรแกรมการคุม้ครองอะไรบา้ง 
• มีขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองอ่ืนใดบา้งในบริบทน้ี 

(การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน รายงานข่าว ฯลฯ) 
• คุณรู้อะไรเกี่ยวกบัรูปแบบที่มีอยู่แลว้ (เช่น ความมัน่คงทางอาหาร 

การสูญเสียอาชีพ อุปสรรคในการศกึษา) 
• คุณตอ้งการให้ใครมีส่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อให้เขา้ใจและจดัการกบัความเส่ี

ยงในการคุม้ครองไดด้ียิ่งขึ้น 

 
ถามตวัเองดว้ยค าถามท่ีถูกตอ้งแทนท่ีจะพย

ายามตอบทุกค าถาม 

• ส่ิงท่ีคุณรู้อยู่แลว้แตกต่างกนัเพียงใด 
หากวิเคราะห์จากมุมมองของการวิเคราะห์การคุม้ครอง 

• คุณตอ้งส ารวจอะไรเพ่ือให้เขา้ใจว่าสมมติฐานของคุณในบริบทนั้นถูกต้

องหรือไม ่
• คุณสามารถคาดการณ์อะไรไดบ้า้ง 

 

 
 

ไดม้า 

 

ส่ือสาร 

 

จดัระเบียบส่ิงท่ีคุณมีแทนท่ีจะรวบรวมขอ้มูลใ

หม่ 

• คุณควรร่วมมือกบัใครเพ่ือปิดช่องว่างหรืออุปสรรคในการรวบรวมขอ้มูล 
• แง่มุมท่ีส าคญัที่คุณตอ้งรู้ในบริบทคืออะไร 
• ขอ้มลูใดบา้ง (ในเสาหลกัแกนส าคญั) 

ที่สามารถป้อนขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีอยู่หรือผูม้ีบทบาทอ่ืน ๆ 

ไดอ้ย่างต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้งอาศยัการรวบรวมขอ้มูล 

แบ่งปันกบัผูม้บีทบาททีเ่หมาะสม มากกว่าแค่ในรายงาน 

• ใครบา้งท่ีอาจตอ้งการการวิเคราะห์และเพื่ออะไร 
• อะไรคือวิธีที่เหมาะที่สุดในการแบ่งปันกบัผูม้ีบทบาทที่เหมาะสม 
• ปัจจยัเส่ียงในการคุม้ครองใดบา้งท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ข 

และผูม้ีบทบาทใดเหมาะในการแทรกแซงมากที่สุด 
• จะปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ไดอ้ย่างไร 
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