
 

ภาคผนวก 2  

การจดัระเบียบขอ้มูลและสารสนเทศของคุณ 

กระบวนการวิเคราะห์ PAF ท่ีไดอ้ธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบการวิเคราะห์น้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยการสนบัสนุนจากชาวอเมริกนัผา่นองคก์ารเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศของสห

รัฐอเมริกา (USAID) เน้ือหาในเอกสารน้ีเป็นความรับผิดชอบของโครงการ IRC-DRC 

โดยความร่วมมือกบัคณะท างานดา้นสารสนเทศและการวิเคราะห์ส าหรับกลุ่มการคุม้ครองสากล 

และไม่จ าเป็นตอ้งสะทอ้นมุมมองของ USAID หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
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กระบวนการวิเคราะห์ PAF ท่ีไดอ้ธิบาย 

 
ภาคผนวกน้ี การจดัระเบียบขอ้มูลและสารสนเทศของคุณ: กระบวนการวเิคราะห์ PAF ที่ไดอ้ธิบาย อธิบายวิธีการใช ้ PAF ในทางปฏิบตั ิ

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแง่ของการจดัระเบยีบขอ้มูลและสารสนเทศ “ขอ้มูล” เป็นการรวบรวมขอ้เท็จจริง เช่น ตวัเลข การวดั หรือการสังเกต “สารสนเทศ” 

เป็นขอ้เทจ็จริงหรือรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ค าศพัทท์ัว่ไปของ PIM, 2018) 

ส าหรับแต่ละเสาหลกัของ PAF ทั้งส่ี ภาคผนวกน้ีจะตอบค าถามห้าขอ้ (รูป ก2.1) 
 

รูป ก2.1 ค าถามท่ีตอ้งถามในแต่ละเสาหลกัของ PAF 

 

     
ท าไมส่ิงน้ีจึงส า
คญั 

จะตอ้งถามค าถาม
ส าคญัอะไร 

ส ารวจอะไร เราสรุปอะไร ภาคส่วนและสาขาวิชาอ่ืน 
ๆ สามารถให้อะไรไดบ้า้ง 

ส่ีเสาหลกั ไดแ้ก ่

• บริบท 

• ภยัคุกคามต่อประชากรในปัจจบุนั 

• ผลกระทบของภยัคุกคามต่อประชากร 

• ความสามารถที่มีอยูเ่พือ่จดัการกบัภยัคุกคามในการคุม้ครอง 

จุดเร่ิมตน้ที่แนะน าคือการระบุภยัคุกคามในการคุม้ครองส่วนบุคคลและสร้างจากตรงน้ี 

ขอ้มูลและสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งควรรวมถงึรายละเอยีดของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีภยัคุกคาม กลุ่มประชากรที่ไดร้บัผลกระทบ ผลที่ตามมาของภยัคกุคาม 

และความสามารถที่มีอยูเ่พื่อจดัการกบัภยัคกุคาม อาจมีภยัคุกคามในการคุม้ครองหลายภยัคุกคามในบริบทที่ก าหนด 

ซ่ึงคุณอาจตอ้งจดัล าดบัความส าคญัเพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ไดร้บัการเพ่งเล็งอยา่งเหมาะสม 

เสาหลกัของ PAF เป็นแนวทางในการจดัระเบียบขอ้มูลและสารสนเทศ สามารถพบอภิธานศพัทข์องแนวคิดหลกัและค าอธิบายของเสาหลกัไดใ้นบทน าและภาคผนวก 1 

ตามล าดบั รูป ก2.2 แสดงขั้นตอนการจดัโครงสร้างขอ้มูลและสารสนเทศ 

โดยเนน้ว่าคุณควรจดัระเบียบและตีความขอ้มูลและสารสนเทศเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองและเป็นวฏัจกัร โดยเร่ิมจากการระบุภยัคุกคาม 

 
รูป ก2.2 กระบวนการทางตรรกะในการจดัระเบียบขอ้มูลและสารสนเทศ 

 

ผูค้นไดรั้บผลกระทบ 

จากภยัคุกคามต่างกนัอยา่งไร 

ระบุภยัคุกคาม 

ตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และกลุ่มประชากรท่ีไ
ดร้ับผลกระทบ 

พิจารณาในบริบท ความสามารถเชิงโครงสร้าง 

ในการจดัการกบัภยัคุกคามมีอะไรบา้ง 

อะไรคือความเส่ียงในการคุม้ครอง 

และผลท่ีตามมาท่ีส าคญัท่ีสุด 
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ค าถามเชิงวิเคราะห์ที่แนะน าเป็นแนวทางในกระบวนการไตร่ตรองและปรับใหเ้ขา้กบับริบท เม่ือคุณไดจ้ดัระเบียบขอ้มูลและสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งแลว้ ส่วน 

“ค าถามส าคญัที่ควรถาม” ของแนวทางน้ีดึงค าถามสะทอ้นที่ส าคญับางขอ้ส าหรับแต่ละเสาหลกั อยา่งไรก็ตาม 

ค าถามแบบละเอียดสามารถพบไดใ้นแท็บแผนการวิเคราะห์ของภาคผนวก 1 
 

รูป ก2.3 ตวัอยา่งวิธีการใช ้PAF 

 

รูป ก2.3 ให้ตวัอยา่งว่าทรพัยากรเฉพาะของ PAF อาจมีประโยชน์อยา่งไรในช่วงเวลาไตร่ตรองที่ส าคญั 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทรัพยากร 

PAF 

ท่ีมีประโยช
น์ 

เราทราบจุดประสงคใ์
นการวิเคราะห์ของเร

าหรือไม ่
เราพยายามคน้ห

าอะไร 

 
 
 
 

 
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนช้ีให้เห็
นว่ามีการขบัไล่ผูค้นจ านวนมากขึ้นเน่ือ

งจากขาดเอกสารสถานะพลเมือง 
องคก์รดา้นมนุษยธรรมตอ้งการเขา้ใจส่ิง

น้ีให้ดีขึ้น 
 
 
 

เมทริกซ์แนวคดิ 

 
 
 
 

กระบวนการวิเคราะ
ห์ PAF ทีไ่ดอ้ธิบาย 

 
 
 
 
 

คุณมีตวับ่งช้ี ขอ้มูล 
หรือสารสนเทศอยู่แลว้หรือไ

ม่ 

 
 
 
 
 

 
องคก์รไดร้วบรวมขอ้มูลและสา
รสนเทศเกี่ยวกบัจ านวนคน 

จ าแนกตามอาย ุเพศทางสังคม 
และความทุพพลภาพ 

ที่ขาดเอกสารสถานะพลเมือง 
 

 
 

ค าถามเชิงวิเคราะห์ที่แนะน า 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้มูลและ 

สารสนเทศช่วยให้คณุเ
ขา้ใจถึงความเส่ียงในก
ารคุม้ครองอย่างไร 

 
 
 
 

 
 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศระ
บุพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์และกลุ่มประชา
กรเฉพาะที่ไดร้ับผลกระทบมากที่สุดจ

ากการไม่มีเอกสารที่จ าเป็น 
ส าหรับการเขา้ถึงบริการ 
หลีกเล่ียงการขบัไล่ ฯลฯ 

 

 

 
 

องคก์รสามารถใชข้อ้มูลน้ีเพ่ือก าหนดเป้าหมา
ยบริการทางกฎหมายของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิ

ภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ก็สามารถร่วมมือกบัองคก์รทางกฎหมายระดบัป
ระเทศเพ่ือเสนอโปรแกรมการไกล่เกล่ียในพ้ืนท่ี

ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุได ้
นอกจากน้ียงัสามารถร่วมกบัฝ่ายสุขภาพ 

ที่พกัพิง และการศึกษา 
เพื่อตอบสนองต่อผลที่ตามมาของกลุ่มชาติพนั

ธ์ุที่ถูกกีดกนัจากเอกสารที่จ าเป็น 
เน่ืองจากมีผลกบัการเขา้ถึงบริการที่ส าคญัของ

พวกเขา 
 
 
 
 

 
คุณจะไดอ้ะไร 

ขอ้มูลที่จ าเป็นที่แนะน า 

 
 
 

องคก์รตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม 
รวมทั้งกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเป็นเป้าหมาย 

ขอ้มูลนั้นไม่มีอยู่ในขอ้มูลท่ีแยกย่อย 
อย่างไรก็ตาม 

พนัธมิตรทางกฎหมายระดบัประเทศก าลงัร
วบรวมขอ้มูลเพื่อโปรแกรมบริการดา้นกฎ

หมาย 

 
 
 
 
 

ขอ้มูลที่คุณมีเพียงพอ
หรือมีความจ าเป็นตอ้
งมีขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือ

ไม ่

 
 

 

องคก์รใชค้  าถามเชิงวิเคราะห์ของ PAF 
และไดเ้รียนรู้ว่ารัฐไดย้ึดเอกสาร 
จากกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงโดยเฉพาะ 

ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงการด าเนินการโดยเจตนาเพ่ือ
ขบัไล่ประชากรนั้น 

 
 
 
 
 

ค าถามของ PAF 
อ่ืนใดท่ีช่วยในการช้ีแจ
งหรือแยกแยะปัจจยัต่าง 

ๆ 
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เสาหลกั: บริบท 
 
 
 
 
 
 

ท าไมส่ิงน้ีจึงส า
คญั 

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงในการคุม้ครองอยา่งเหมาะสม 

เราตอ้งระบุและวิเคราะห์ปัจจยัและสาเหตุที่แทจ้ริงที่ขบัเคลื่อนความเส่ียงในการคุม้ครอง 1 

ควรวเิคราะห์ขอ้มูลในสามเสายอ่ย (รูป ก2.4) โปรดจ าไวว้่ากระบวนการวิเคราะห์เป็นวฏัจกัร 

ขอ้มูลและสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบับริบทเสายอ่ยตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพือ่สนบัสนุนขอ้สรุปจากการวิเคราะห์การคุม้ครอง

ของคุณ 

 
รูป ก2.4 บริบท: เสายอ่ย 

 

 
 

 

 
 

 

จะตอ้งถามค าถาม
ส าคญัอะไร 

ประวติัความขดัแยง้ และ/หรืออนัตราย 

ระบุและวเิคราะห์ขอ้มูลหรือแนวโนม้ในอดีตที่แสดงภยัคุกคามในการคุม้ครองและผลที่ตามมาของภยัคุกคามเหล่านั้นต่อกลุ่มประชากรหรือพื้

นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ ส าหรับรายการค าถามโดยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัประวติัความขดัแยง้ และ/หรืออนัตราย 

โปรดดูที่แท็บแผนการวิเคราะห์ในภาคผนวก 1 

• ขอ้มูลในอดีตสามารถเปิดเผยอะไรเก่ียวกบัภยัคุกคามในการคุม้ครองที่เกิดซ ้า 

และ/หรือปัจจยัที่ขดัขวางหรือเปิดให้มีการเขา้ถึงบริการได ้

• สถานะทางอ านาจและความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างผูมี้บทบาทที่รับผิดชอบในภยัคุกคามในการคุม้ครองและประชากรพลเรือนคืออะไ

ร พิจารณาความตึงเครียด กระบวนการเจรจาที่มีอยู ่กลไกการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ โครงสร้างความรับผิดชอบ ฯลฯ 

• ดา้นใดของกระบวนการสันติภาพและเสถียรภาพ (ที่เป็นทางการ และ/หรือไม่เป็นทางการ) 

ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบเหล่าน้ีเป็นบวกหรือลบ 

ลกัษณะทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคม 

ระบุและวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้ทางการเมืองและเศรษฐกิจสงัคมที่มีอิทธิพลต่อความเส่ียงในการคุม้ครอง มุ่งเนน้ไปที่ปัจจยัที่อาจผลกัดนั ท าให้รุนแรงขึ้น 

หรือลดภยัคกุคามในการป้องกนั พิจารณาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาของบุคคลหรือชุมชน หรือความสามารถในการลดความเส่ียง แมว้่าขอ้มูลจะองิตามพื้นที่ 

แต่ขอ้มูลระดบัประเทศยงัคงมีความส าคญัในการท าความเขา้ใจพลวตัตามพื้นที่ 

• มีปัจจยัทางการเมือง สงัคม หรือเศรษฐกิจทีท่  าให้แยล่งหรือบรรเทาภยัคกุคามต่อประชากรเฉพาะหรือไม่ 

• ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ/หรือสถานะทางอ านาจใดที่ขบัเคลื่อนหรือท าให้เกิดภยัคุกคามในการป้องกนัเฉพาะ 

• กลไก ระบบ หรือช่องทางการมีส่วนร่วม การมีสิทธิมีเสียงและความรับผิดชอบใดบา้งที่มีให้ส าหรับกลุ่มประชากรเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น 

การมีส่วนร่วมและอยา่งครอบคลุมส าหรับการจดัท างบประมาณและกระบวนการพฒันาทอ้งถิ่น การเมืองการเลือกตั้ง องคก์รพลเมืองที่สนบัสนุนในนามของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มาตรฐานวิชาชีพของ ICRC (2018:40) 

 
ประวตัิิความขดัแยง้ 
และ/หรืออนัตราย 

 
ประวติัศาสตร์ เหตุการณ์ในอดีต 

และ/หรือแนวโนม้ของภยัคุกคามในการ
คุม้ครองท่ีส่งผลต่อท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 

และ/หรือกลุ่มประชากร 

ลกัษณะทางการเมืองแ
ละเศรษฐกิจสังคม 

 

ตวักระตุน้หรือตวัขบัเ
คล่ือนทางการเมือง 

ของภยัคกุคามในการคุม้
ครองในปัจจุบนั 

ภูมิทศัน์ทางสถาบนั 

กฎหมาย  

และเชิงบรรทดัฐาน 

กรอบและกลไก 

เชิงบรรทัดฐานและระเบียบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบั 
การเลือกปฏิบติั เป็นอนัตราย 

หรือการคุม้ครอง 
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ภูมิทศัน์ทางสถาบนั กฎหมาย และเชิงบรรทดัฐาน 

ระบุและวเิคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั และแนวปฏิบตัิทางสังคมที่อาจกระตุน้หรือท าให้ภยัคกุคามในการคุม้ครองเฉพาะแยล่ง 

รวมทั้งระบุและวเิคราะห์แง่มุมของกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัเหล่าน้ีซ่ึงอาจลดภยัคุกคามในการคุม้ครอง 

พิจารณาว่าแมอ้าจมีกฎหมายคุม้ครองหรือกรอบการก ากบัดูแล แต่กลไกในการบงัคบัใชจ้ริงอาจไม่ไดผ้ล 

• กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั บรรทดัฐาน หรือแนวปฏิบตัิทางสงัคมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใดบา้งที่ส่งผลกระทบตอ่ประชากร (กลไกทีเ่ป็นอนัตราย 

เลือกปฏิบตัิ หรือคุม้ครอง) 
• มีกฎหมายระดบัประเทศเฉพาะที่ขบัเคลือ่นภยัคุกคามในการคุม้ครองหรือไม่ มีกฎหมายใดบา้งที่ขาดหายไปที่สามารถป้องกนัหรือลดภยัคุกคามในการป้องกนั 

• มีบรรทดัฐานหรือแนวปฏิบตัิทางสังคม ศาสนา หรือวฒันธรรมอื่น ๆ ที่ขบัเคลือ่นภยัคุกคามในการคุม้ครองหรือไม่ 

แมว้่าการวิเคราะห์มกัจะไม่เป็นไปตามแนวทางเชิงเส้นเสมอไป แต่ความเขา้ใจตามบริบทจะช่วยระบุและท าความเขา้ใจภยัคุกคามที่ส าคญั 
ผลกระทบของภยัคุกคามที่มีต่อประชากร และความสามารถในการจดัการกบัภยัคุกคาม (ดูรูป ก2.2) 
ขอ้มูลและสารสนเทศที่จดัอยู่ในเสาหลกัน้ีช่วยในการก าหนดและช้ีแจงสมมติฐานที่อยูเ่บื้องหลงัความเส่ียงในการคุม้ครอง 
จึงสามารถช่วยบอกวิธีการแกไ้ขปัญหาได ้กอ่นเร่ิมการวิเคราะห์บริบท ให้ระบขุอ้มูลและสารสนเทศทีมี่อยูซ่ึ่งจะ 

เราสรุปอะไร 

 
 
 
 
 

 

ภาคส่วนและสาขาวิชาอ่ืน 
ๆ สามารถให้อะไรไดบ้า้ง 

ช่วยให้คุณระบุความจ าเป็นของขอ้มูลของคุณเพิ่มเติมได ้ การวิเคราะห์บริบทส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 

แต่เป็นการรวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูลที่มีอยูเ่ก่ียวกบัภยัคุกคามในการคุม้ครองเฉพาะ ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้ง 

พร้อมกบัขอ้มูลและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง (เช่น นกัประวตัิศาสตร์ นกัมานุษยวิทยา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริบท ผูมี้บทบาทภาคประชาสังคม) 2 

การวิเคราะห์ของคุณเก่ียวกบัปัจจยัตามบริบทที่เป็นอนัตราย เลือกปฏิบตัิ และ/หรือคุม้ครอง จะแสดงขอ้สรุปภายในเสาหลกัอื่น ๆ ของ PAF 

คุณจะดูขอ้สรุปจากแต่ละเสาหลกัร่วมกนัเพื่อให้คุณเขา้ใจสถานการณ์โดยรวม 

ขอ้มูลและสารสนเทศที่ช่วยให้คุณเขา้ใจบริบทที่ความเส่ียงในการคุม้ครองเกิดขึ้นอาจมาจากภาคส่วนและสาขาวิชาต่าง ๆ 

แหล่งขอ้มูลและสารสนเทศอาจมาจาก 

• การวิเคราะห์ความเปราะบางของประเทศ (OECD, กลุ่มร่วมคิด ฯลฯ ) 

• แนวโนม้ (มหาวิทยาลยั องคก์รพฒันาเอกชนแห่งชาติ สถาบนัวิจยันโยบาย HNOs/HRPs) 

• การวิเคราะห์ทางกฎหมาย (การตรวจสอบรายงานเก่ียวกบับริการทางกฎหมาย ผูมี้บทบาทของ IHL/IHRL ฯลฯ) 

• ความคิดเห็นระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่น (ผูน้ าภาคประชาสังคม กลุ่มร่วมคิด หรือสถาบนัวจิยั เพื่อนร่วมงานในทอ้งถื่น ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ส าหรับค าอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการออกแบบเพื่อการวิเคราะห์ โปรดดูขั้นตอน ก ในแท็บเวิร์กโฟลวก์ารวิเคราะห์ในภาคผนวก 1 
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เสาหลกั: ภยัคุกคามต่อประชากรในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

ท าไมส่ิงน้ีจึงส า
คญั 

เป็นส่ิงส าคญัที่จะตอ้งวิเคราะห์บทบาทของบคุคลและสถาบนัที่ส าคญั รวมทั้งผูมี้บทบาทของรัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ 

บทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา และส่ิงที่ขบัเคลือ่นพฤติกรรมและทศันคติของพวกเขา 

ส่ิงน้ีช่วยให้คุณเขา้ใจว่าใครมีอทิธิพลเหนือภยัคกุคามเฉพาะ รวมถึงการละเมิดสิทธิและการข่มเหง 

โปรดทราบว่าความรบัผิดชอบอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการ (การกระท าโดยเจตนา) และการละเลย 

(ความลม้เหลวในการด าเนินการ) 

เพื่อระบุภยัคุกคาม เราตอ้งเขา้ใจลกัษณะของภยัคุกคาม ใคร/อะไรเป็นผูร้ับผิดชอบต่อภยัคุกคามนั้นและที่มาของภยัคุกคาม (รูป ก2.5) 

 
รูป ก2.5 ภยัคุกคามต่อประชากรในปัจจุบนั: เสายอ่ย 

 

 

 
 

 

 

จะตอ้งถามค าถาม
ส าคญัอะไร 

ภยัคุกคามใน

การค้ิ ุ มครอง 

ระบุและวเิคราะห์กิจกรรมของมนุษยห์รือผลิตภณัฑข์องกิจกรรมของมนุษยท์ี่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อประชากร 

พิจารณาขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งรอบคอบเพื่อระบุว่าปัญหาเฉพาะคือภยัคุกคามในการคุม้ครองเองหรือผลกระทบของภยัคกุคามในการคุ ้

มครอง ตวัอยา่งเช่น ภยัคุกคามอาจเป็นการปฏิเสธโดยไร้เหตุผลหรือการกีดกนัสัญชาติของชนกลุ่มนอ้ยบางกลุ่ม 

และผลกระทบอาจเกิดจากการทีก่ลุ่มนั้นไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารสถานะพลเรือนบางอยา่งได ้

อีกตวัอยา่งหน่ึงของภยัคุกคามคือกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐลกัพาตวัเด็ก 

ซ่ึงส่งผลให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนไดเ้พือ่หลีกเลี่ยงการคกุคามจากการลกัพาตวั ส าหรับตวัอยา่งเพิ่มเติม 

โปรดดูที่แท็บเมทริกซ์แนวคิดในภาคผนวก 1 

• ภยัคุกคามใดที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรง การบีบบงัคบั หรือการกีดกนัโดยเจตนาต่อประชากรทีไ่ดร้ับผลกระทบ ในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใด 

• ภยัคุกคามเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าส่วนบุคคล องคก์รหรือกลุ่ม นโยบายที่ไม่ใช่ของรัฐหรือของรฐัหรือไม่ 

ผูมี้บทบาทหลกัท่ีรับผดิชอบต่อภยัคุกคาม 

ระบุและวเิคราะห์พฤติกรรม แนวทางปฏิบตัิ หรือนโยบายทีอ่ยูเ่บื้องหลงัภยัคกุคามในการคุม้ครองเฉพาะ 

ซ่ึงอาจรวมถึงพฤติกรรมของผูมี้บทบาทที่ก่อให้เกิดอนัตรายโดยตรงต่อประชากร ผูมี้บทบาทที่มีหนา้ที่รับผิดชอบในการคุม้ครองโดยเฉพาะ 

และผูมี้บทบาทที่มีอิทธิพลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อภยัคุกคามที่เกิดขึ้น ค าถามเฉพาะควรเป็นแนวทางในการระบุว่าใคร อะไร และท าไม เช่น 

• ใครคือผูมี้บทบาทที่กอ่ให้เกิดภยัคุกคามโดยตรง อะไรคอืแรงจูงใจและส่ิงกระตุน้ที่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าของพวกเขา 

มีความสัมพนัธ์เฉพาะระหว่างผูมี้บทบาทที่กระท าการโดยตรงกบัผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบหรือไม่ ความสัมพนัธ์น้ีเป็นผลิตภณัฑข์องแนวโนม้ระดบับริบท เช่น 

รูปแบบการเลือกปฏิบตัิทางชาติพนัธ์ุหรือไม่ 

• ผูมี้บทบาทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัการ บรรเทา หรือป้องกนัอนัตรายที่ท  าไดท้ั้งหมดตามความสามารถหรือไม่ ถา้ไม่ เพราะเหตุใด ถา้ใช่ ท าไมภยัคุกคาม 

การละเมิด หรือการข่มเหงยงัคงด าเนินต่อไป 

 
ภยัคุกคามในก

ารคุม้ครอง 

 
ระบกิุจกรรมของมนุษยห์รือผลิตภณัฑจ์ากกิ

จกรรมของมนุษยซ่ึ์งในปัจจุบนัส่งผลให้เกิดควา
มรุนแรง การบีบบงัคบั หรือการกีดกนัโดยเจตนา 

ผูมี้บทบาทหลกัที่รับผิ
ดชอบต่อภยัคุกคาม 

 

ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบับทบาท การเก่ียวเน่ือง 
และแรงจูงใจของผูม้ีบทบาททีก่่อให้เกิดภยัคุก

คาม 
ตลอดจนผูม้ีบทบาทที่มีหนา้ท่ีเฉพาะในการคุม้ครอ

งและด าเนินคดกีบัผูก้ระท าความผิด 

 

ท่ีมาของภยั
คุกคาม 

 
ตวักระตุน้ ตวัขบัเคล่ือน 

และบรรทดัฐานท่ีมีอยู่ซ่ึงก่อใ
ห้เกิด เพ่ิม 

หรือคงไวซ่ึ้งแต่ละภยัคกุคาม 



24 กระบวนการวิเคราะห์ PAF ที่ไดอ้ธิบาย // สิงหาคม 2564 

 

ท่ีมาของภยัคุกคาม 

ระบุและวเิคราะห์ตน้เหตุเฉพาะและตวักระตุน้ของภยัคุกคามในการคุม้ครอง 

ใชข้อ้มูลน้ีเพื่อท าความเขา้ใจกลยทุธ์ที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อภยัคุกคามในการคุม้ครองโดยใชต้วัขบัเคลือ่นของภยัคกุคาม 

ตลอดจนผลที่ตามมาและผลกระทบในทนัทีต่อประชากร 

• ลกัษณะของภยัคุกคามในการคุม้ครองคอือะไร (เป็นการจงใจ ประสานงาน หรือฉวยโอกาส) 

• ปัจจยัใดบา้งที่ขบัเคลื่อนพฤติกรรมของผูมี้บทบาททีก่่อให้เกิดภยัคุกคามโดยตรงหรือผูมี้บทบาทที่มีอิทธิพลเหนือภยัคุกคาม 

• ภยัคุกคามหรือพฤติกรรมของผูมี้บทบาท แรงจงูใจ หรือยทุธวิธีเปลี่ยนไปอยา่งไรเม่ือเวลาผ่านไป 

แท็บเมทริกซ์แนวคิดในภาคผนวก 1 
ให้ค าจ  ากดัความทัว่ไปของภยัคุกคามในการคุม้ครองและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความชดัเจนในแนวคิดในการคุม้ครองต่าง ๆ 
และวิธีการที่เก่ียวขอ้งกบัสมการความเส่ียงในการคุม้ครองและกรอบทางกฎหมาย (สิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 
ต่าง ๆ แต่ละภยัคุกคามในการคุม้ครองในแท็บเมทริกซ์แนวคิดเป็นการกระท าทั้งที่ใชค้วามรุนแรง การบีบบงัคบั หรือการกีดกนัโดยเจตนา 
และแต่ละภยัคุกคามเช่ือมโยงกบัสิทธ์ิที่เก่ียวขอ้งภายใตก้ฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม 

ส ารวจอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เราสรุปอะไร 

 
 
 

ภาคส่วนและสาขาวิชาอ่ืน 
ๆ สามารถให้อะไรไดบ้า้ง 

กฎหมายเม่ือเป็นไปได ้

ความเช่ือมโยงกบักรอบกฎหมายสามารถช่วยให้คุณก าหนดไดว้่าจะใชก้ลยทุธ์การลดความเส่ียงเฉพาะเม่ือใดและอยา่งไร 

โดยมุ่งเนน้ที่การตอบสนอง การบรรเทาผลกระทบ และการสร้างส่ิงแวดลอ้ม (ที่สอดคลอ้งกบัแบบ Protection Egg)3 

กระบวนการที่แนะน าให้ใชเ้สาหลกัน้ีมีดงัน้ี 

1. วิเคราะห์หน่ึงภยัคกุคามในการคุม้ครองต่อครั้ง ให้เฉพาะเจาะจงและหลีกเลี่ยงภยัคุกคามในการคุม้ครองทัว่ไป 

ใชแ้ท็บแผนการวิเคราะห์และเมทริกซ์แนวคิดในภาคผนวก 1 เพือ่เป็นแนวทางในการจดัระเบียบขอ้มูล 

2. หากจ าเป็น ให้แกไ้ขภยัคุกคามในการคุม้ครองที่ก าหนดไวใ้นเมทริกซ์แนวคิดตามบริบทของคณุ 

หรือเพิ่มส่ิงทีอ่าจขาดหายไปเพราะรายการไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 

3. ขึ้นอยูก่บัพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณสนใจ คุณอาจระบุภยัคุกคามที่ใชก้บัสถานที่เฉพาะหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กวา้งขึ้น 

พิจารณาว่าปัจจยัที่ก่อให้เกิด เพิ่ม 

หรือคงไวซ่ึ้งภยัคุกคามนั้นแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัวา่ภยัคุกคามนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถิ่นเฉพาะอยา่งไร 

หรือมีปัจจยัมหภาคที่ส่งผลต่อภยัคุกคามมากขึ้นหรือไม่ นอกจากน้ี อยา่ลืมแกไ้ขการวิเคราะห์ของคุณเป็นประจ า 

เน่ืองจากปัจจยัขบัเคลื่อนและพลวตัของภยัคุกคามอาจเปลี่ยนแปลงเม่ือเวลาผ่านไป 

ขอ้สรุปเชิงวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ภยัคกุคามต่อประชากรในปัจจุบนัจะระบุการละเมิดและการข่มเหงตามสถานที่ทางภูมิศาสตร์และกลุ่มป

ระชากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน การบรรลุขอ้สรุปเบื้องตน้เก่ียวกบัรูปแบบของความรุนแรง การบีบบงัคบั และ/หรือการกีดกนัโดยเจตนา 

และบทบาทของผูมี้บทบาททั้งหมดที่เก่ียวขอ้ง (รัฐและที่ไม่ใช่รัฐ) เป็นขั้นตอนส าคญัในการท าความเขา้ใจความเส่ียงในการคุม้ครอง 

ตลอดจนกลยทุธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

ขอ้มูลและสารสนเทศที่ช่วยให้คุณเขา้ใจถึงภยัคุกคามในการคุม้ครองอาจมาจากภาคส่วนและสาขาวิชาต่าง ๆ 

แหล่งขอ้มูลและสารสนเทศอาจมาจาก 
 

• บทบาทและการด าเนินการของหน่วยงานทอ้งถิ่น (เพื่อนร่วมงานระดบัชาติ CBOs/NGOs ประชากรที่ไดร้ับผลกระทบ) 

• การวิเคราะห์ทางการเมือง (การปกป้องขอ้มูลพลเรือน มหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยันโยบาย ฯลฯ) 

• ขอ้มูลการก ากบัดูแลเก่ียวกบัสุขภาพและความรับผิดชอบของสถาบนั (โครงการพฒันา โครงการสนบัสนุนความสามารถ ฯลฯ) 

• ขอ้มูลการวเิคราะห์ความขดัแยง้ (โครงการสร้างสันติภาพ การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Protection Egg เป็นการแสดงภาพของการกระท าสามระดบัเพื่อตอบสนองต่อการละเมิด: หยุดการเกิด ท างานเคียงขา้งกบัเหยื่อ 

และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงท่ีย ัง่ยืนในสภาพแวดลอ้มเพื่อลดโอกาสในการเกิดซ ้า (มาตรฐานวิชาชีพของ ICRC, 2018:8) 
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เสาหลกั: วิเคราะห์ผลกระทบของภยัคุกคามต่อประชากร 
 
 
 
 
 
 

ท าไมส่ิงน้ีจึงส า
คญั 

เป็นส่ิงส าคญัที่จะตอ้งท าให้แน่ใจว่าเราไดร้ับความเขา้ใจอยา่งครบถว้นตามบริบทว่าใครมีความเส่ียงในบริบทใด 

เน่ืองจากมีปัจจยัมากมายที่อาจท าให้คนบางคนและกลุ่มบางกลุ่มมีความเส่ียงในบางบริบทมากกว่าปัจจยัอื่น ๆ 

การวิเคราะห์ควรพจิารณาถึงวิธีต่าง ๆ ที่ภยัคกุคามอาจส่งผลกระทบต่อประชากรบางกลุ่ม 

บุคคลอาจเส่ียงต่อภยัคุกคามบางอยา่งมากขึ้นเน่ืองจากที่ตั้งของกลุ่มประชากร กิจกรรมที่ประชากรที่แตกต่างกนัอาจด าเนินการ 

(รวมถึงเวลาและสถานที่ที่พวกเขาด าเนินการ) และระดบัการเขา้ถึงทรัพยากร และ/หรือบริการ 

วิธีที่ผูค้นไดร้ับผลกระทบจากภยัคุกคามเฉพาะนั้นยงัก าหนดรูปแบบตามเพศ อาย ุ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ ภาษา 

การเขา้ถึงทรัพยากร สังคม ชาติพนัธ์ุ ศาสนา หรือความร่วมมือทางการเมือง หรือปัจจยัอื่น ๆ เฉพาะตามบริบท4 รูป ก2.6 แสดงสามเสายอ่ย: 

 
 

รูป ก2.6 วิเคราะห์ผลกระทบของภยัคุกคามต่อประชากร: เสายอ่ย 
 

 

 

 

 
 

 

จะตอ้งถามค าถาม
ส าคญัอะไร 

ลกัษณะของประชากรที่ไดรั้บผลกระทบ 

การวิเคราะห์การคุม้ครองควรสนบัสนุนความเขา้ใจของคุณอยา่งถูกตอ้งถึงส่ิงที่ท  าให้กลุ่มประชากรในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เฉพาะมีควา

มเปราะบางต่อภยัคุกคามที่ระบุ 

โปรดทราบว่าผูค้นสัมผสักบัภยัคุกคามแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัตวัตนของพวกเขาหรือส่ิงที่อาจก าหนดตวัตนของพวกเขาได ้ เช่น 

กลุ่มทางสังคม เพศ ชาติพนัธ์ุ และอาย ุความเปราะบางไม่ควรถกูพิจารณาว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดห้รือคงที่ 

• ใครไดร้ับผลกระทบจากภยัคุกคาม ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรต่าง ๆ ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากภยัคกุคาม (ประชากรศาสตร์ 

สถานที่ การเคลือ่นยา้ย และการสัมผสั) มีอะไรบา้ง 

• ผูค้นไดร้ับผลกระทบต่างกนัอยา่งไร บุคคลบางคนมีความเส่ียงต่ออนัตรายมากขึ้น รับมือไดน้อ้ยลง 

หรือไดร้ับผลกระทบอยา่งเร่งด่วนจากภยัคุกคามหรือไม่ 

ผลท่ีตามมาของการคุกคาม 

การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรควรเป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจว่าท าไมแต่ละภยัคุกคามส่งผลต่อประชากรนั้นและส่งผลอยา่งไร 

ผลกระทบของภยัคุกคามต่อกลุ่มประชากรต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นไดห้ลายรูปแบบ และค าถามต่อไปน้ีอาจเผยให้เห็นว่าผูไ้ดร้ับผลกระทบประสบกบัภยัคุกคามอยา่งไร 

และวิธีที่หลายภยัคุกคามอาจเช่ือมโยงถงึกนัได:้ 

• ผลกระทบทางกายภาพของภยัคุกคามต่อกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบคืออะไร 

• ผลกระทบทางสังคมและจิตสังคมของภยัคกุคามต่อกลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบคืออะไร 

• ผลกระทบทางกฎหมายหรือวตัถุของภยัคกุคามต่อกลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบคอือะไร 

 
 
 
 
 
 
 

4 มาตรฐานวิชาชีพของ ICRC (2018:41) 

 

ลกัษณะของประชากรท่ีได้
รับผลกระทบ 

 
ระบกุลุ่มประชากรและท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ไ
ดร้ับผลกระทบจากภยัคุกคามในการคุม้ครอง 
และรูปแบบการเคล่ือนยา้ยและการสัมผสัที่มี

อยู่ 

 

ผลท่ีตามมาของภั
ยคุกคาม 

 
ผลกระทบหรือผลสะทอ้นของภยัคกุคา

มต่อกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มและสถานที่ท่ี
ไดร้ับผลกระทบ 

กลยทุธก์ารจดัการประช
ากรท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

การตอบสนอง (บวก/ลบ) 

ของประชากรที่ไดร้ับผลกระทบต่อผลท่ีต
ามมาของภยัคกุคามที่ระบ ุ
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กลยทุธ์การจดัการประชากรที่ไดรั้บผลกระทบ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีที่ผูค้นรับมือกบัผลเฉพาะของภยัคกุคามควรเป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจความสามารถที่มีอยูเ่พื่อจดัการกบัภยัคุกคามในการคุม้ครอง 

การรู้ส่ิงน้ีจะให้กลยทุธ์การตอบสนองที่สร้างจากกลยทุธ์ที่มีอยูข่องผูไ้ดร้ับผลกระทบ พิจารณา: 

• กลยทุธ์การจดัการของกลุ่มประชากรทีไ่ดร้ับผลกระทบจากภยัคุกคามในการคุม้ครองมีอะไรบา้ง และมีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบหรือไม่ 

• ประสบการณ์และการรับรูข้องผูค้นเก่ียวกบัภยัคุกคามเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอยา่งไร 

• การรับรู้ ความคิด ทศันคติ หรือความเช่ือใดที่ขบัเคลื่อนกลยทุธ์การจดัการของกลุ่มประชากรต่าง ๆ ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากภยัคุกคาม 

มนัเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหรือไม่ 

 
 

 

 
ส ารวจอะไร 

สาเหตุของความเปราะบางนั้นซบัซ้อน มีหลายจุด เก่ียวพนักนัและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เป้าหมายแบบแยกส่วนช่วยใหคุ้ณกา้วไปไกลกว่าการสันนิษฐานและอคติโดยไม่รู้ตวัเก่ียวกบักลุ่มทีอ่่อนแอที่ก าหนดไวล้่วงหนา้ 

อ านาจทบัซ้อนเป็นกรอบการวิเคราะห์ที่แสดงให้เหน็ว่ารูปแบบการกดขี่ (เช่น การเหยียดเช้ือชาติ การกีดกนัทางเพศ 

การกีดกนัในเร่ืองสภาพร่างกาย) ซ้อนทบักนั ก าหนดกลุ่มสังคมที่มีลกัษณะเฉพาะ 

วิธีการแบบแยกส่วนสันนิษฐานว่าอนัตรายและการละเมิดที่เก่ียวขอ้งกบัความทุพพลภาพ เช้ือชาติและชาติพนัธ์ุ เพศ หรืออตัลกัษณอ์ื่น ๆ 

ไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งเพียงพอดว้ยการศึกษาส่ิงเหล่าน้ีแยกออกจากกนั (IASC แนวทางเก่ียวกบัการรวมตวัของคนพิการ 2019:10) 

ค าถามเชิงวิเคราะห์ที่เก่ียวขอ้งกบัเสาหลกัน้ีจงึควรถกูใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มูลเพือ่ระบคุวามเปราะบางทีเ่ก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามในการคุม้ครองเฉพาะทีร่ะบุ 

หลีกเลีย่งการสรุปว่ากลุ่มอตัลกัษณ์ใดทีอ่าจมีความเปราะบางในภาพรวม 

ขอ้มูลทัว่ไปจ านวนมากเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรที่ไดร้บัผลกระทบและผลที่ตามมาของภยัคุกคามอาจมีให้ใชง้านผ่านขอ้มูลทุติยภูมิ 

แต่อาจไม่ไดร้ับการปรบัแต่งอยา่งเพียงพอส าหรับภยัคุกคามที่ระบุโดยเฉพาะ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลที่ตามมาและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัวิธีการรับมือของกลุ่มประชากรควรไดร้บัการตรวจสอบควบคูไ่ปกบัขอ้มูลทีจ่ ัดระเบียบและวิเคราะห์ภายใตบ้ริบท

และเสาหลกัของภยัคกุคามในการคุม้ครองเสมอ ขอ้มูลที่รวมกนัช่วยคุณก าหนดปัจจยัเฉพาะของความเปราะบาง (รูป ก2.7) 

ที่เก่ียวขอ้งกบัภยัคกุคามที่ระบุและผลกระทบที่ส าคญัต่อประชากร 

 
รูป ก2.7 กระบวนการคิดเพื่อก  าหนดปัจจยัของความเปราะบาง 

 

   รับมือ 
กลยทุธ ์

ภยัคุกคามในกา
รคุม้ครอง 

ผลท่ีตามมา 

กลุ่มประชากร ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 

 

ปัจจยัของความเปราะบางต่อภยัคุกคาม 

(ตวัอย่าง): 

• ลกัษณะเฉพาะตวั 
• ลกัษณะท่ีตั้ง 
• กลยุทธ์การรับมือที่เป็นอนัตรายหรือเชิงลบ 
• ขนาดของผลที่ตามมา 
• กลุ่มประชากรหรือปัจจยัสถานที่อ่ืน ๆ 
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กระบวนการที่แนะน าให้ใชเ้สาหลกัน้ีมีดงัน้ี 
 

1. ระบุกลุ่มประชากรที่ไดร้ับผลกระทบและจุดสนใจทางภูมิศาสตร์ 

โดยดึงจากการวิเคราะห์ที่ไดจ้ากเสาหลกับริบทและภยัคุกคามในปัจจุบนั 

2. ก าหนดความเช่ือมโยงระหว่างภยัคกุคามในการคุม้ครองทีร่ะบุแต่ละรายการกบัขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรที่ไดร้ับผลกระทบ 

ผลที่ตามมาของภยัคุกคามและกลยทุธ์การรับมือของประชากรที่ไดร้บัผลกระทบ 

3. ศึกษาแท็บเมทริกซ์แนวคิดในภาคผนวก 1 เพื่อส ารวจแนวคิดที่อาจเป็นประโยชน์ในการระบุปัจจยัความเปราะบางและความสามารถ 

ผลกระทบของภยัคุกคามต่อเสาหลกัของประชากรทีไ่ดร้ับผลกระทบควรให้ขอ้สรุปเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบที่มีความส าคญัในปัจจุบนั

ต่อศกัด์ิศรี ความปลอดภยั 

และความเป็นอยูท่ี่ดีของประชากรที่เกิดจากการละเมิดและการข่มเหงเฉพาะต่อกลุ่มประชากรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

ขอ้สรุปเชิงวิเคราะห์ในที่น้ีควรเป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจว่ากลุ่มประชากรและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดที่จะให้ความส าคญัใน 

เราสรุปอะไร 

 
 
 

ภาคส่วนและสาขาวิชาอ่ืน 
ๆ สามารถให้อะไรไดบ้า้ง 

กลยทุธ์การตอบสนอง 
 

ขอ้มูลและสารสนเทศที่ช่วยให้คุณเขา้ใจผลกระทบของภยัคกุคามต่อประชากรอาจมาจากภาคส่วนและสาขาวิชาต่าง ๆ 

แหล่งขอ้มูลทีอ่าจสนบัสนุนความจ าเป็นของขอ้มูล ไดแ้ก่ 
 

• ความจ าเป็นดา้นมนุษยธรรม (แนวโน้ม HNO/HRP, MIRA, ภาคส่วนอื่น ๆ ฯลฯ) 

• ขอ้มูลทางเศรษฐกิจสงัคม (ภาคความมัน่คงดา้นอาหาร โปรแกรมวเิคราะห์ความยากจน โปรแกรมเงินสด) 

• ผลที่ตามมาทางวตัถุ (ทีอ่ยูอ่าศยั ที่ดิน และทรัพยสิ์น พื้นที่ของผูร้ับผิดชอบ ภาคส่วนที่พกัพิง ฯลฯ) 

• ผลที่ตามมาทางสังคมและจิตสังคม (MHPSS, ภาคสุขภาพ, ผูมี้บทบาท SGBV, ภาคการศึกษา ฯลฯ ) 
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เสาหลกั: ความสามารถท่ีมีอยูเ่พื่อจดัการกบัภยัคุกคาม 
 
 
 
 
 
 

ท าไมส่ิงน้ีจึงส า
คญั 

ความสามารถในการจดัการกบัภยัคกุคามในการคุม้ครองจะรวมเอาความสามารถหลายระดบั ตั้งแต่ระดบับุคคลไปจนถงึระดบัสถาบนั 

ในระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 

ตอ้งเขา้ใจความสามารถเหล่าน้ีเพื่อให้แน่ใจว่ามีกลยทุธ์การตอบสนองทีเ่หมาะสมและเกิดผลกระทบมากที่สุด 

คุณตอ้งเขา้ใจว่าช่องว่างอยูใ่นนโยบาย การด าเนินการ 

และแนวปฏิบตัิที่มีอยูข่องผูมี้บทบาทและหน่วยงานที่รับผิดชอบในภยัคุกคามในการคุม้ครอง คุณตอ้งเขา้ใจความสามารถ ความมุ่งมัน่ 

และความเต็มใจของผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ของเขาและแกไ้ขปัญหา5 รูป ก2.8 แสดงสามเสายอ่ย: 
 

รูป ก2.8 วิเคราะห์ผลกระทบของภยัคุกคามต่อประชากร: เสายอ่ย 
 

 
 

 

จะตอ้งถามค าถาม
ส าคญัอะไร 

ความสามารถของประชากรที่ไดรั้บผลกระทบ 

วิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบตอ่ตวับุคคล ครอบครัว ครัวเรือน 

และเครือข่ายของพวกเขามกัจะอยูใ่นต าแหน่งที่ดีที่สุดในการตอบสนองและลดผลกระทบของภยัคุกคามผ่านการใชค้วามรู้ ทกัษะ 

และทรัพยากรของพวกเขา อยา่งไรกต็าม ในหลายกรณี 

ประชากรที่ไดร้บัผลกระทบไม่สามารถใชค้วามสามารถของตนไดด้ว้ยเหตุผลที่แตกต่างกนั (เช่น ขาดความตระหนกัเก่ียวกบับริการ 

ทรัพยากรหมดลง เครือข่ายชุมชนถูกตดัขาด) พิจารณา: 

• ความรู้ ทกัษะ ทรัพยากร และจุดแข็งใดที่ผูค้นใชเ้พือ่รับมือกบัภยัคุกคาม หรือเพื่อตอ่ตา้นหรือบรรเทาผลกระทบของภยัคุกคาม 

ที่ไหน/ท าไมความสามารถเหล่าน้ีถึงหมด 

• ความสามารถใดบรรเทาหรือตอบสนองต่อภยัคุกคามเฉพาะอยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด (และผลที่ตามมา) 

• ความสามารถที่มีอยูใ่ดบา้งที่ไม่ไดใ้ชแ้ละเพราะเหตใุด ความสามารถใดที่เคยใชใ้นอดีตแต่อาจถูกลืมหรือใชง้านไม่ไดใ้นปัจจุบนั 

กลไก ระบบ และผูมี้บทบาทในทอ้งถ่ิน 

ในกรณีส่วนใหญ่ ประชากรที่ไดร้บัผลกระทบจะพบวิธีที่จะให้ผูน้ าทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม รวบรวมความสามารถ 

พฒันาระบบหรือแนวทางในการจดัการภยัคุกคามในระดบักลุ่ม เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะตอ้งเขา้ใจการตอบสนองในระดบัน้ี 

นอกเหนือจากความพยายามในการตอบสนองของความพยายามดา้นมนุษยธรรม ระดบัชาติและระดบันานาชาติ พิจารณา: 

• การรวมกนัของจุดแข็งและทรัพยากรที่ประชากรมีหรืออาจเขา้ถึงไดจ้ากที่ตั้งของพวกเขาคืออะไร 

• มีโครงสร้างความเป็นผูน้ าที่ก าลงัตดัสินใจ จดัสรรทรัพยากร หรือด าเนินการคุม้ครองอื่น ๆ หรือไม่ 

• ความสามารถทางวฒันธรรม สังคม ความสัมพนัธ์หรือความสามารถที่เก่ียวขอ้งกบับริการหรือผูมี้บทบาทเฉพาะคืออะไร ส่ิงไหนที่ใชง้านได ้ พร้อมใชง้าน 

และ/หรือถกูน าไปใชแ้ลว้ มนัจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอยา่งไร 

 
 
 

5 ผูป้ฏิบติัหน้าที่หลกัคือผูท้ี่มีภาระผูกพนัและความรับผิดชอบหลกัในการเคารพ ปกป้อง และปฏิบติัตามสิทธ์ิของบุคคลในอาณาเขตของตนหรือภายใตเ้ขตอ านาจศาลหรือการควบคุมของตน 

ภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ เจา้หน้าที่ทุกระดบัของรัฐบาลเป็นผูป้ฏิบติัหน้าที่หลกั นอกจากน้ี ความขดัแยง้ของรัฐและท่ีไม่ใช่รัฐทั้งหมดมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมภายใต ้IHL (มาตรฐานวิชาชีพของ 

ICRC, 2018:11) 

ความสามารถของประ
ชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ทกัษะ ทรัพยากร 
และความรู้ของบุคคล 

ครัวเรือน 

และ/หรือครอบครัวใน 
การต่อตา้นภยัคกุคามและผลที่ตา

มมา 

 
กลไก ระบบ 

และผูมี้บทบาทในทอ้งถิ่น 

 

ปัจจยัเพ่ิมเติม (จุดแข็งและทรัพยากร) 
ในสภาพแวดลอ้มโดยรอบทนัที (ชุมชน 

พ้ืนท่ี ระดบัการบริหารทีต่  ่ากว่า) 
เพื่อบรรเทาหรือตอบสนองต่อภยัคุกคามในการ

คุม้ครองและผลที่ตามมา 

 

กลไกทางสถาบนั กลไกอื่น ๆ 

และความสามารถในการตอบสนอ
ง 

 
ปัจจยัที่บ่งบอกถึงความเต็มใจและความสา

มารถของผูม้ีบทบาทท่ีรับผดิชอบ 
และความสามารถเชิงโครงสร้างโดยรวมในก

ารบรรเทาและตอบสนอง 
(ระดบัชาติและระดบันานาชาติ) 
ต่อภยัคกุคามในการคุม้ครองท่ีระบ ุ
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ความสามารถของสถาบนั ในการตอบสนอง และกลไกอ่ืน ๆ 

การประเมินความสามารถโดยรวมเพื่อจดัการกบัภยัคุกคามในการคุม้ครองจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเพื่อให้เขา้ใจถึงขอบเขตที่ผูป้ฏิบติัหนา้ที่ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางกา

รเต็มใจหรือสามารถตอบสนองได ้ตลอดจนความสามารถของผูมี้บทบาทอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอ่ความเส่ียง 

• ผูมี้หน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถหรือเต็มใจที่จะเขา้ไปแทรกแซงไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

• กลไกระดบัชาติหรือเป็นทางการที่มีอยูซ่ึ่งจดัการกบัภยัคุกคามมีอะไรบา้ง มีกลไกที่ไม่เป็นทางการอื่น ๆ 

ในการคุม้ครองหรือจดัให้มีการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ กลไกเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อประชากรอยา่งไร 

• ความสามารถและกลไกของการตอบสนองดา้นมนุษยธรรม การพฒันา และทางการเมืองระหว่างประเทศหรือทางกฎหมายในปัจจุบนัคืออะไร 

• ความสามารถ ทรพัยากร และขอ้ไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของผูมี้บทบาทอื่น ๆ (รวมถึงผูมี้บทบาทดา้นมนุษยธรรม การพฒันา และสันติภาพ) 

จะถูกน าไปใชเ้พื่อเพิ่มขีดความสามารถที่มีอยูข่องผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบ และระบบทอ้งถิ่นและระดบัประเทศ 

และลดภยัคุกคามและความเปราะบางเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์การคุม้ครองไดอ้ยา่งไร 
 
 

 
ส ารวจอะไร 

การเช่ือมโยงที่ชดัเจนของความสามารถของสถาบนัและการตอบสนองของผูมี้บทบาทต่าง ๆ 

เป็นส่ิงส าคญัเพื่อให้แน่ใจว่ากลยทุธ์ของคุณจะไม่มองขา้มหรือท าซ ้ากบัความสามารถที่มีอยู ่

การวิเคราะห์ควรช่วยแจง้ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงเพือ่สนบัสนุนการด าเนินการคุม้ครองตามการกระท าสามระดับของ Protection Egg 

ค าแนะน าดา้นล่างแนะน าวิธีการจดัระเบียบขอ้มูลภายใตเ้สาหลกัน้ี: 

1. เช่ือมโยงความสามารถในดา้นต่าง ๆ กบัภยัคุกคามในการคุม้ครองทีร่ะบเุสมอ 

และโดยเฉพาะกบัผลที่ตามมาของภยัคุกคามที่ระบุแต่ละผลต่อกลุ่มประชากร 

2. ศึกษาแท็บเมทริกซ์แนวคิดในภาคผนวก 1 

เพื่อส ารวจแนวคิดที่เป็นประโยชน์ส าหรับการวเิคราะห์ความอ่อนแอที่มีอยูแ่ละความสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคามในการคุม้ครอง 

3. เสาหลกัก่อนหนา้น้ี ("ผลกระทบของภยัคุกคามต่อประชากรที่ไดร้ับผลกระทบ") 

รวมกระบวนการเพื่อท าความเขา้ใจส่ิงที่ท  าให้กลุ่มประชากรในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความอ่อนแอโดยเฉพาะต่อภยัคุกคามในการ

คุม้ครองทีร่ะบ ุ ส่ิงน้ีจะช่วยให้คุณเขา้ใจความสามารถที่มีอยูภ่ายในสถานที่และกลุ่มประชากรเพือ่บรรเทาภยัคุกคาม 

มีความสัมพนัธ์แบบผกผนัระหว่างความสามารถและความอ่อนแอที่เก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคาม ตวัอยา่งเช่น 

การขาดการเขา้ถึงขอ้มูลในภาษาแม่ของกลุ่มสามารถเพิ่มความเปราะบางของกลุ่มต่อภยัคุกคามเฉพาะในขณะเดียวกนัก็ลดความสา

มารถของพวกเขาในการจดัการกบัภยัคุกคาม ในท านองเดียวกนั หากมีขอ้มูลเก่ียวกบัภยัคุกคามในช่องทางต่าง ๆ ในภาษาที่ตอ้งการ 

ความสามารถของกลุ่มในการรับมือกบัภยัคกุคามก็มีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขึ้นและความเปราะบางต่อภยัคุกคามของพวกเขาจะลดลง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเปราะบางและความสามารถน้ีแสดงให้เห็นในสมการความเส่ียง (รูป ก2.9) และในภาคผนวก 1 
 

รูป ก2.9 สมการความเส่ียงในการคุม้ครอง (ดดัแปลงจาก InterAction) 

 

 

 

 
 

ความเส่ียง ภยัคกุคาม  

ความเปราะบาง 

ลดความเปราะบางทีเ่ก่ียวขอ้

งกบัภยัคกุคาม 
 
 

ลดความแพร่หลาย 

ลดความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ลดภยัคุกคาม  
ความสามารถ 

เพิ่มขีดความสามารถที่เก่ียวขอ้งกบั

ภยัคุกคาม 
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เราสรุปอะไร 

 
 
 
 

ภาคส่วนและสาขาวิชาอ่ืน 
ๆ สามารถให้อะไรไดบ้า้ง 

เสาหลกัน้ีควรให้ขอ้สรุปเชิงวเิคราะห์เพือ่ระบุอยา่งชดัเจนถึงการผสมผสานในปัจจุบนัระหว่างความสามารถของประชาชน กลไกทอ้งถิ่น 

และความสามารถดา้นโครงสร้างและการตอบสนองเพื่อจดัการกบัการละเมิดและการข่มเหง 

การวิเคราะห์การคุม้ครองควรช้ีน าความเขา้ใจของคณุเก่ียวกบัความพยายามร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุดเพื่อจดัการกบัผลที่ตามมาขอ

งการละเมิดและการข่มเหงในปัจจบุนัต่อกลุ่มประชากรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ 

ซ่ึงรวมถึงการระบุช่องว่างที่มีอยูใ่นดา้นความสามารถและการตอบสนอง 

ขอ้มูลและสารสนเทศที่ช่วยให้คุณเขา้ใจถึงความสามารถที่มีอยูอ่าจมาจากภาคส่วนและสาขาวิชาต่าง ๆ 

แหล่งขอ้มูลและสารสนเทศอาจมาจาก 
 

• โครงการดา้นมนุษยธรรมที่ก าลงัด าเนินอยู่ (HNO/HRP/การติดตามโครงการดา้นมนุษยธรรม สถานะ/รายงานการอา้งอิง ฯลฯ) 

• “ความสามารถที่ไม่ไดล้งทะเบยีน” ในทอ้งถิ่น (เพือ่นร่วมงานในพื้นที่, CBOs/NGOs, เครือข่ายการพลดัถิ่น ฯลฯ) 

• IHL/IHRL (HC/RC, ผูมี้บทบาท IHL/IHRL, NGO ฯลฯ) 

• สถาบนัในทอ้งถิ่นและการวเิคราะห์งบประมาณ (โปรแกรมพฒันา โปรแกรมสนบัสนุนความสามารถ ขอ้มูลระหว่างคลสัเตอร์ ฯลฯ) 
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เคล็ดลบัส าหรับการวเิคราะห์การคุม้ครองอยา่งต่อเน่ือง 

กระบวนการขององคก์รที่อธิบายไวใ้นส่ีเสาหลกั (และในเวร์ิกโฟลวก์ารวิเคราะห ์ PAF) สอดคลอ้งกบักระบวนการวิเคราะห์การคุม้ครองหน่ึงรอบ 

ทุกครั้ งที่คุณด าเนินการเสร็จส้ิน ให้ทบทวน (อยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั 

ให้โอกาสพวกเขาในการให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวิธีท าให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต 

ท าการทบทวนโดยผูเ้ช่ียวชาญ/ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตลอดกระบวนการ ส่ิงน้ีท าให้มัน่ใจไดถ้ึงการยอมรับการวิเคราะห์เพื่อให้ผูค้นด าเนินการตามนั้น 

และปรับปรุงคุณภาพของการวเิคราะห์โดยมุ่งเนน้เฉพาะการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้งในขั้นตอนเหล่าน้ี: 

• เม่ือก าหนดขอ้ก าหนด เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้ก าหนดในการวิเคราะห์มีความเก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นในทางปฏิบตัิ 

• อยา่งนอ้ยสองครั้งในระหว่างขั้นตอนการวเิคราะห์ มีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตั้งแต่เน่ิน ๆ เพื่อแจง้ความคิดของคุณในขณะที่คุณส ารวจ 

บรรยาย อธิบาย ตีความ และคาดการณ ์ มีส่วนร่วมกบัพวกเขาอีกครั้งเม่ือคณุเตรียมร่างบทวิเคราะห์พร้อมแลว้กอ่นที่จะมีการส่ือสาร 

เพื่อให้สามารถทบทวนครั้ งสุดทา้ยและตรวจสอบความเหมาะสมได้ หากคุณมุ่งเนน้เฉพาะการตรวจสอบเอกสารที่เสร็จเรียบรอ้ยแลว้เท่านั้น 

ก็มกัจะสายเกินไปทีจ่ะด าเนินการขอขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
• ทนัทีหลงัจากขั้นตอนการส่ือสาร ให้รวบรวมขอ้เสนอแนะที่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นครั้ งต่อไป 

 
ปรับเวลาและการจดัล าดบัเพือ่ให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์นั้นเสร็จทนัเวลาและตรงประเด็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องคุณ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ให้พจิารณาช่วงเวลาและระยะเวลาในการตดัสินใจทีส่ าคญัเม่ือก าหนดช่วงเวลาของการวเิคราะห์และการเผยแพร่ผลิตภณัฑเ์ชิงวิเคราะห์ของคุณ 

นัน่คือถา้เป้าหมายคือการน าเขา้สู่การประชุมประสานงานรายเดือนที่เกิดขึ้นในวนัพุธสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

ก็ไม่จ าเป็นตอ้งท ารายงานในวนัจนัทร์แรกของทุก ๆ สามเดือน จดัระเบียบเวลาที่ใชใ้นขั้นตอนแต่ละรอบเพือ่: 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลพัธ์มีความพร้อมในเวลาทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด 

• อนุญาตให้มีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัตามเงื่อนไขของพวกเขา เม่ือพวกเขาพร้อมจะมีส่วนร่วม 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานตน้ทาง (เช่น รายงานการตรวจสอบการคุม้ครองและการอปัเดตรายเดือน OCHA) 

พร้อมใชง้านและสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ได ้
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ความสามารถ 

ผลกระทบตามล าดบัความส าคญัต่อประชากร 
 

ประเด็นที่น่าเป็นห่วง (กระทบต่อศกัดิ์ศรี 
ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร) 
ที่เกิดจากผลที่ตามมาของภยัคุกคามในการคุม้ครอ
งเฉพาะต่อกลุ่มประชากรและพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ 

บทสรุป 

ความครอบคลุมและช่องว่าง 
 

ความสามารถและความครอบคลุมการตอบส
นองและช่องว่างที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองต
ามล าดบัความส าคญัท่ีระบุตามท่ีตั้งทางภูมิศ
าสตร์และกลุ่มประชากร 

ขอ้สรุปเชิงวิเคราะห์: 

ความเส่ียงและผลท่ีตามมาในการคุม้ครองท่ีส าคญัท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

ท าไมส่ิงน้ีจึงส า
คญั 

ใชก้ารวิเคราะห์การคุม้ครองเพื่อก าหนดภยัคุกคามในการคุม้ครองตามล าดบัความส าคญั และสร้างกลยทุธ์ในการตอบสนอง 

ซ่ึงรวมถึงการรวบรวมผูมี้บทบาทหลกัส าหรับการแกปั้ญหาเก่ียวกบัความเส่ียงตามล าดบัความส าคญั 

ขั้นตอนน้ีรวมผลการวิเคราะห์จากแต่ละเสาหลกัส าหรับการวเิคราะห์เชิงลึกเก่ียวกบัความเส่ียงในการคุม้ครอง รูป ก2.10 

แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ของแต่ละเสาหลกัควรเป็นแนวทางในการสรุปการวิเคราะห์โดยรวมอยา่งไร 

 
รูป ก2.10 ล าดบัขอ้สรุปการวิเคราะห์ PAF 

 

 

 
 

 

จะตอ้งถามค าถาม
ส าคญัอะไร 

ค าถาม อะไร แกใ่คร ท าไม เม่ือไหร่ และ อยา่งไร ควรใชเ้พือ่จดัล าดบัขอ้มูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์การคุม้ครอง 

PAF เป็นแนวทางในการระบุความเส่ียงในการคุม้ครองตามล าดบัความส าคญั 

เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของความจ าเป็นและสถานการณ์ที่เป็นผลลพัธ์ และคาดการณ์ความเส่ียงในการคุม้ครองในอนาคต ในขั้นตอนน้ี 

ค าถามควรมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบ: 

• กลุ่มประชากรที่ระบุมีความเส่ียงในการคุม้ครองอะไรบา้งในแต่ละที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

ความเส่ียงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบแตกต่างกนัอยา่งไร 

• ปัจจยัคกุคาม ความเปราะบาง 

และความสามารถที่แตกต่างกนัใดบา้งและอยา่งไรทีส่่งผลต่อความเส่ียงในการคุม้ครองที่ส่งผลกระทบตอ่กลุ่มประชากร 

• ภาระผูกพนัและความสามารถของผูมี้บทบาทที่รบัผิดชอบเฉพาะเพือ่จดัการกบัความเส่ียงในการคุม้ครองที่ระบุมีอะไรบา้ง 

• อะไรเป็นมาตรการ (และความครอบคลุมและสถานะ) ในการลดหรือหลีกเลี่ยงความเส่ียงไม่ให้รุนแรงขึ้น 

รวมถึงการหยดุและป้องกนัการละเมิด หลีกเลี่ยงการส่งเสริมรูปแบบความรุนแรงที่มีอยู่ การบีบบงัคบั หรือการกีดกนัโดยเจตนา 

และคืนความปลอดภยัและศกัด์ิศรีใหก้บัชีวิตของผูค้น6 

 
 

6 นโยบายคุม้ครอง IASC (2016:3) 

 
ภยัคุกคาม 

 
ปัจจยัดา้นบริบทท่ีเป็นอนัตราย 
เลือกปฏิบติั และ/หรือการคุม้ครอง 

 

สถานะทัว่ไปของพ้ืนท่ี/บริบทในแง่ของปัจจยั
ที่มีอยู่ซ่ึงกระตุน้หรือก าหนดรูปแบบวกิฤตหรือ
ปัจจยัคุม้ครองท่ีก่อให้เกิดหรือขดัขวางการละ
เมิด และ/หรือการข่มเหงท่ีมีอยู่ 

 

ขอ้สรุปการวิเคราะห์ PAF 

 

รูปแบบความเส่ียงในการคุม้ครองและความเส่ียงตามล าดั
บความส าคญั 
(ตวัขบัเคลื่อนหลกัของความเส่ียงในการคุม้ครองและคว
ามจ าเป็นที่เป็นผลลพัธ์, 
ขอ้ควรพิจารณาในการคุม้ครองที่ส าคญัส าหรับการตอบ
สนองแบบบูรณาการ, ช่องวา่งในการตอบสนองตาม 
Protection Egg, ความรุนแรง) 

บริบท 

การละเมิดและการข่มเหง 
 

การละเมิดและการข่มเหงในบริบทในแง่ของ
ภยัคกุคามท่ีเกดิขึ้นซ่ึงส่งผลให้เกิดความรุน
แรง การบีบบงัคบั 
และ/หรือการกีดกนัโดยเจตนา 

ผลกระทบ 
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ล าดบัความส าคญัต่อกลุ่ม 

ผลกระทบของภยัคุ
กคาม 01 

      
1. 
2. 

ภยัคกุคามในการคุม้ครองต่อ
กลุ่มประชากรและท่ีตั้งทางภูมิ
ศาสตร์ 

3. 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัครัวเรือน/ครอบครัว  
 

ปัจจยัชุมชน 

(สถานที่ใกลเ้คียง)  
 

ปัจจยัโครงสร้าง 

1. 
2. 

3. 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัครัวเรือน/ครอบครัว  
 

ปัจจยัชุมชน 

(สถานที่ใกลเ้คียง)  
 

ปัจจยัโครงสร้าง 

ล าดบัความส าคั
ญต่อสถานที ่

ล าดบัความส าคญัต่อกลุ่ม 

ผลกระทบของภยัคุ
กคาม 02 

    4.     4. 

ล าดบัความส าคั
ญต่อสถานที ่

ปัจจยัดา้นบริบท 

 

 
ส ารวจอะไร 

จดัระเบยีบขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัภยัคุกคามในการคุม้ครองที่ระบุแต่ละรายการ ระดบัของการวิเคราะห์ที่เลอืก (ชุมชน ตามพื้นที่ ระดบัชาติ 

ฯลฯ) ควรขบัเคลื่อนการเลอืกเคร่ืองมือ วิธีการ และอุปกรณ์ส าหรับการวิเคราะห์ ตามหลกัตรรกะหลกัของ PAF อยา่งกวา้ง ๆ 

กระบวนการวิเคราะห์ควรพจิารณาว่าภยัคุกคามในการคุม้ครอง: 

• กระทบหลายพื้นที่หรือไม่ 

• มีผลเช่นเดียวกนักบัประชากรบางกลุ่มในสถานที่ต่างกนัหรือไม่ 

• ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเฉพาะแตกต่างกนัหรือไม่ (เช่น การมีจุดตรวจทหารรักษาการณ์ส่งผลกระทบตอ่ผูช้ายในสถานที่ ก 

แตกต่างจากสถานที่ ข หรือไม่ มีผลกระทบตอ่ชายและหญิงแตกต่างกนัหรือสมาชิกของกลุ่มชาติพนัธ์ุแตกต่างกนัหรือไม่) 

วิเคราะห์การรวมกนัของความเปราะบางและความสามารถที่มีให้ส าหรับกลุ่มประชากรที่ไดร้ับผลกระทบในแต่ละสถานที่ทางภูมิศาสตร์7 

เสายอ่ยแต่ละเสาควรมีขอ้มูลและสารสนเทศปฐมภูมิ แมว้่าควรมีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่จ  าเป็นทั้งหมด 

การท างานร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ เพือ่จุดประสงคห์รือผลประโยชน์ร่วมกนัอาจรวมถึงการวิเคราะห์และการด าเนินการร่วมกนั8 ในทางกลบักนั 

กระบวนการวิเคราะห์จะบรรลุผลที่ชดัเจนยิ่งขึ้นหากมุ่งไปที่การด าเนินการที่ร่วมมือกนัเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

(ขึ้นอยูก่บัอตัลกัษณ์และขอ้ดีเชิงเปรียบเทยีบของผูมี้บทบาทหลายฝ่าย) ซ่ึงรวมถึง เช่น การด าเนินการตรวจสอบร่วมกนั การด าเนินการตอบสนอง 

กิจกรรมขอ้มูลที่มีการประสานงาน การมีส่วนร่วมของกลุ่มและการสนบัสนุน การระบุปัญหาที่มีความสัมพนัธ์กนั รวมถึงปัญหาที่มีหรือไม่มีสาเหตุเดียวกนั 

และ/หรือเกิดจากพลวตัเดียวกนั ควรน ามาพิจารณาในขณะที่จดัล าดบัความส าคญัและออกแบบกลยทุธ์ที่เหมาะสม9 

รูป ก2.11 ใหต้วัอยา่งของกระบวนการเพื่อจดัล าดบัขอ้สรุปการวิเคราะห์ PAF โดยใชข้อ้มูลที่ไดร้บัและวิเคราะห์ในขั้นตอนก่อนหนา้น้ี 

 
รูป ก2.11 ตวัอยา่งทัว่ไปของกระบวนการวิเคราะห์ PAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 “แบบทางนิเวศวิทยาเพื่อระบุปัจจยัก าหนดของความเปราะบางนั้นใชก้นัอย่างแพร่หลายในการวิจยัทางสังคมศาสตร์และน ามาใชโ้ดยผูมี้บทบาทในการคุม้ครองดา้นมนุษยธรรมและการพฒันา” 

การต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นกรณีฉุกเฉิน: คู่มือการจดัการขอ้มูล IOM (2020:42) 
8 มาตรฐานวิชาชีพของ ICRC (2018:47) 
9 มาตรฐานวิชาชีพของ ICRC (2018:41) 
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