
Executive Summary 
สึนามเิขาโจมตีภูมิภาคในแถบมหาสมทุรอินเดยีวันที ่26 ธนัวาคม 2004   ใน 14 

ประเทศทีไ่ดรับผลกระทบ มากกวา 225,000 คน ทีเ่สียชีวิตหรอืยังสูญหาย 

ทัง้หมดมกีารประมาณการวาประชากรประมาณ 2 ลานคนไดรับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออม 

และมี 1.7 ลานคนท ี่ตองโยกยายถิน่ฐานภายในประเทศนั้น ๆ  

การประเมนิผลนีเ้ปน 1 ใน 5 ของการประเมินผลทีจ่ัดทําโดย Tsunami Evaluation 

Coalition (TBC) ในดานการชวยเหลอืดานมนษุยชนในระดับนานาชาติตอผูประสบภัยสึนาม ิ  อีก 4 

รายงานในชดุเดียวกนันีค้ลอบคลุม 1)การรวมมือกนั  

2)ผลกระทบของความชวยเหลอืตอศักยภาพของทองถิน่และระดับชาติ 

3)ความเชือ่โยงระหวางการบรรเทาทกุข การฟนฟแูละการพฒันา  

และ4)การระดมเงนิชวยเหลือสึนาม ิรายงานทีไ่ดประเมินผลถงึความเพยีงพอ ความเหมาะสม 

และการสมัฤทธิผ์ล ของการประเมินความตองการในชวง 3 เดอืนแรกหลกัจากส ึนาม ิ 

มุงเนนไปทีผ่ลกระทบของการประเมินบนความชวยเหลอืขององคกรนานาชาตแิละสถาบนัผูบริจาคแ

ละทายทีสุ่ดคือประชาชนผูไดรับผลกระทบ 

เจาหนาทีม่ากกวา 300 คน หรือผูมบีทบาทจากองคกรมากกวา 50 องคกร ไดถูกสมัภาษณ 

เพือ่การศึกษาครั้งนีใ้นอินโดนเีซีย ศรีลังกา ประเทศไทย และประเทศผูบริจาค 7 ประเทศ 

ทีป่รึกษาในระดับประเทศและสมาคมวจิัยไดชวยเหลอืในการตรวจทานรายงานเกอืบ 200 

รายงานทีไ่ดเตรียมในเดอืนแรกหลังจากเกิดสึนาม ิ  

ไมมีโครงสรางในการสมัภาษณบุคคลที่ไดรับผลกระทบ 135 คน ทีไ่ดทําในระหวางการลงเยีย่มพืน้ที ่ 

มีการประเมนิความตองการทีแ่ตกตางกนัหลายชนดิทีไ่มสามารถเปรยีบเทยีบกนัไดงาย ๆ  

- การประเมนิในระยะสัน้  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

และความจําเปนดานมนษุยชนทีเ่รงดวนทีสุ่ด เชน สุขภาพ อาหาร 

และทีอ่ยูอาศัย 

ในทางตรงกนัขามกบัการประเมนิดานความเสียหายและความสญูเสีย 

(มูลคาทางเศรษฐกจิทีม่ีความจําเปนตองฟนฟ)ู  

- การประเมนิขามดานตาง ๆ 

เทยีบกบัที่เนนไปเปนสาระทีเ่ปนพเิศษหรอืการสํารวจดานตาง ๆ  

- ทีเ่ปนทางการ  

โครงสรางและมักจะมหีลกัการในการประเมินเมือ่เทยีบกบัแบบทีบ่รรยายเรยีบเรี

ยงใหสําหรบัการวเิคราะหสถานการณ 
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- การประเมนิสิง่ทีม่ีอยูหรือต้ังใจไวสําหรบัทัว่ ๆ ไป และส่ิงทีใ่ชรวมกัน 

เพือ่คัดคานตอคนทีไ่มไดรับสวนแบงและเก็บไวสําหรับการวางแผนภายในองคกร  

สวนหลกัของรายงานนีไ้ดทบทวนถงึการประเมนิทีม่ีเจตนาทีจ่ะมอิีทธพิลตอการตัดสินใจของ

กลุมนานาชาติที่มากมาย สิ งทีพ่บเจอสวนใหญเนนโดยเฉพาะไปที ่UN หรือรายงานขององคกรสากล 

ซึ่งการประเมนิความตองการจาก Red Cross Movement 

ยังไมมีอยางเปนทางการสําหรับผูทําการประเมิน  สวนตาง ๆ ทีเ่ลือกมา หรือการประเมินสาระสําคัญ 

เกีย่วกบัดานสขุภาพ  น้ําและสุขอนามยัอาหารและโภชนาการ การฟนฟอูาชพี 

(โดยเฉพาะการประมง) และทีอ่ยูอาศ ัย 

ลวนไดรับการทบทวนอยางลึกซึ้งในภาคผนวกของรายงานฉบบันี ้
 
สิง่ที่พบเจอทั่วไป 

บรรทัดฐานดงัตอไปนี้ไดถูกใชในการอธบิายการประเมนิความตองการ 

ความเหมาะสมกบัเวลา  สวนทีค่ลอบคลุมถึง ความถกูตองใชได ความรวมมอื และความตอเนือ่ง 

ความมปีระสิทธภิาพของการประเมนิความตองการไดรับการทบทวนในแงของการเพิ่มคุณคา 

การแพรกระจาย และการมอิีทธพิลตอการรองขอและการตัดสินใจ  

ความเหมาะสมกบัเวลาของการประเมนิความตองการดานมนษุยธรรมไดถูกตัดสินโดยศักย

ภาพขององคกรในการจําแนกบคุคลที เหมาะสม  วธิีการขนสงปจจัยตาง ๆ 

และการแจงใหผูตัดสินใจใหรูในเรื่องขนาดความใหญโตของความตองการ  

ผูมีบทบาทหลายคนเรงรีบเขาไปในพืน้ทีป่ระสบภัยดวยความมุงมัน่ทีจ่ะจําแนกความจําเปนทีสุ่ดของ

ประชาชนผูประสบภัยในอนิโดนีเซยีและศรีลังกา ส่ือมวลชนมากมาย ไมใช UN 

หรือสาขาอืน่ดานมนษุยชน สามารถใหไดกอนและ “ชกัจูงใหเชื่อ” 

การประเมนิอยางเปนทางการทีค่ลอบคลุมความตองการเรงดวน  

ถาความเหมาะสมของเวลาของการประเมินของ UN 

และสภากาชาดสงตรงไปยงัคณะกรรมการผูฟงกย็งัเปนคําถาม 

การประเมนิทีด่ําเนนิการโดยองคกรตาง ๆ เพือ่การวางแผนของตน  โดยการคดิรูปแบบ  

ความเหมาะสมกบัเวลา  เมือ่การตัดสินใจขึ้นอยูกับผลลัพธจากการประเมนิเหลานัน้  

การประเมนิความตองการสําหรบัการฟนฟโูดยเฉพาะการประเมนิความเสยีหายและความสู

ญเสียทีไ่ดจัดทําโดยสถาบนัการเงนิสากล (IFIS) ยอดเยี่ยมมาก 

ไดมกีารเปรียบเทยีบอยางรวดเร็วกบัส่ิงทีไ่ดประสบผลสําเร็จในภัยพบิัติอ่ืน ๆ   ในอินโดนเีซีย 

การประเมนิการฟนฟไูดเร่ิมตนภายในไมกีว่ันหลงัสึนาม ิ 



การจดัเตรียมใหคลอบคลุมอยางกวางขวางในความตองการเปนสิง่ทีม่ีความยาก 

ขอบเขตในทางภูมิศาสตรทีใ่หมาและความใหญโตของผลกระทบ  

ในความเปนจริงไมม ีการประเมนิขามสวนในดานมนษุยธรรมคลอบคลุมพืน้ทีท่ีไ่ดรับผลกระทบทัง้หม

ด  ถงึแมในแตละประเทศกต็าม การคลอบคลุมพืน้ทีก่วางตามหลกัภูมิศาสตร 

ไดประสบผลสําเร็จในการสํารวจสาระสาํคัญดานมนษุยธรรม (เร่ืองโภชนาการ อาหาร 

และการควบคมุโรค) และเปนพเิศษในการประเมินดานอาชพี (อาหารและทีอ่ยูอาศัย เปนตน) 

แตที่ประสบความสําเรจ็ในการคลอบคลุมไปถึงคอืการประเมินดานเศรษฐกิจมหภาคของความเสียห

าย และความสูญเสีย  

มีขอมูลเล็กนอยเกีย่วกบัหลกัการทีม่ีในการตัดสินความมีเหตมุีผลของการประเมนิความตอง

การไดถูกทบทวน  ยงัมหีลกัฐานในขอบกพรองเลก็นอย อยางไรกด็ี 

ขาดรูปแบบที่เปนแบบอยางสําหรบัการประเมนิทีร่วดเร็ว 

มีความหลากหลายของทีน่ยิามเกีย่วกบัใครที่ไดรับผลกระทบและเหมาะสมจะไดรับความชวยเหลอื 

และแนวโนมของผูประเมนิทีไ่มสนใจศักยภาพของทองถิ่นในการจดัการกบัปญหา 

ดังทีถ่าไมมีความตองการใดเคยหรอือาจจะถกูพบโดยผูมีบทบาทระดบัชาติหรือทองถิน่ 

ความสบัสนเกีย่วกบัประชากรกลุมเปาหมาย และจํานวนของผูรับผลประโยชนที่เหมาะสม 

ยังคงเปนประเด็นหลกัในขณะทีท่าํการประเมิน (กนัยายน 2005) 

การประสานความรวมมอืที่ดีที่สุดคือในประเทศท ีมีรัฐบาลทีม่ั่นคง เชน ประเทศไทย อินเดีย 

และมัลดีฟ 

ความพยายามอยางจริงจงัไปยังการประสานความรวมมือนานาชาตใินการประเมนิความตองการเริ่ม

แรกไดถูกบันทกึในศรีลังกา ในทีท่ี่ผูบริจาค UN และ NGOหนึง่ ไดรวมกําลงักนั 

และในอินโดนเีซียในกรณทีีก่ารประเมนิดานสขุภาพจากนานาชาตจิาก USS Abraham Lincoln air 

carrier 

ความตองการดานมนษุยธรรมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็มาก ดงัทีม่ีความชวยเหลอืหลัง่ไหล 

เขามาและความสําคญัอยางแรกของผูไดรับผลกระทบก็เปลีย่นมุงไปทีก่ารฟนฟ ู

กลุมดานมนษุยธรรมไมสามารถตรวจสอบวิวฒันาการของความตองการระยะสัน้ในสิ่งทีด่ําลังดําเนนิ

ไปอยูได ยกเวนเลก็นอยในบางดานทีม่ีความจํากดัพืน้ที ่(เชน ความเสีย่งตอโรคติดตอ 

และบางครัง้ความเพยีงพอของอาหาร) การประเมินความตองการดานมนษุยธรรม 

กลายเปนขอมูลทีล่าสมัยไปอยางรวดเร็ว ความตองการดานอาชพีครวัเรือน (เช น เรือและบาน) 

เปลี่ยนแปลงเร็วนอยกวา และ 

กลไกกเ็จริญกาวหนาทําใหอยูในท ี่ทีส่ามารถตรวจสอบความตองการไดตามความเปนจริง  



ขอปลีกยอยทางดานเทคนคิขางตนจะไมสําคัญ 

ถาการประเมนิความตองการมีประสิทธิภาพในการชีแ้นวทางตอการชวยเหลอืของนานาชาต ิ 

ถึงแมวามกีารประเมินเปนการภายใน (ทีด่ําเนนิการโดยองคกรเพือ่การวางโปรแกรมของตนเอง) 

อาจจะมปีระสิทธภิาพ การประเมินทีม่ีเจตนาเพือ่ใหผูมีบทบาทอืน่ไดใชกันทัว่ไปก็ไมไดเปนไปดังนัน้ 

การประเมนิความตองการดานมนษุยชนเดินไปชาทําใหไมสามารถขบัเคลื่อนการชวยเหลอืดานมนษุ

ยธรรมในเริม่แรกได  

ความเพยีงพอของจํานวนเงนิทีม่ีจํานวนมหาศาลในการคนหากจิกรรมเปนกําลงัในการขับเคลื่อน  

จุดดอยทีสํ่าคัญ คือ 

การขาดการความรูในการเพิม่มูลคาของการประเมนิดานมนษุยธรรมเหลานัน้สําหรับการตดัสินใจ 

ปจจัยอืน่ ๆ 

รวมถงึขาดการวิเคราะหและการรวบรวมภาพกวางในอะไรคือความสําคัญอันดบัแรกของสิง่ทีต่องทํา  

บรรยากาศของ “ความเหน็อกเหน็ใจในการแขงขัน” 

ปองกนัการแพรกระจายของรายงานภายในและขอมูลตอผูมีบทบาทอื่น ๆ 

และแรงกดดันอยางรนุแรงจากผูบริจาค (สาธารณะและรัฐบาล) ในการใชเงนิทนุใหเหมาะสม 

โดยยอส่ือมวลชนจํานวนมากเหมอืนวาจะสําคญัที่สุด  

ถาไมเชนนัน้เพยีงแคอิทธพิลจากแหลงขอมูลในความตองการของแตละบุคคลหรือสถาบนัทีท่ําการตั

ดสินใจและนอกประเทศทีไ่ดรับผลกระทบ  รายงานจาก UN 

เร่ืองการประเมินภยัพิบตัิและทมีผูประสานงาน (UNDAC) หรือ 

การประเมนิในพืน้ทีแ่ละทมีผูประสานงาน (FACT)  UNDAC เทากบัระบบของสภากาชาด  

ชื่อเสียงทีไ่มดีทําใหลมเหลวในการมอิีทธพิลตอกลุมผูมสิีทธเิลือกตั้ง  

จากผลในการชวยเหลอืจากนานาชาตไิมสอดคลองกับความปรารถนาของประชาชนทีไ่ดรับ

ผลกระทบจากสึนาม ิทีรู่สึกวาไดรับการประเมินมากไปแตไมมีการปรึกษา  อยางทีแ่สดงโดย 

กลุมตัวอยางทีไ่มไดเปนตัวแทนของครวัเรือนทีไ่ดสัมภาษณในการประเมินนีแ้ละการสํารวจทีก่วางกว

าภายใตการประเมินผล TEC เกีย่วกบัศักยภาพในทองถิ่น 

อยางหนึง่ทีย่กเวนคือการใหอํานาจของครัวเรือนทีป่ระสบภัยไดประสบความสําเร็จผานโปรแกรมทีใ่

ชเง ินเปนฐานทีด่ําเนนิการโดยสภากาชาด และ NGOs 
 
สรปุ 

จุดบกพรองหลาย ๆ จดุ ถาไมใชทั้งหมด 

ไดมีการบันทกึโดยผูทําการประเมินผลกเ็กิดขึ้นแลวในภัยพบิัติธรรมชาติทีเ่กดิขึ้นแบบเฉียบพลนัในอ



ดีตเชนกนั จาก เฮอรเิคนมติในอเมรกิากลางถงึแผนดินไหวใน กจูาราด (อินเดยี) และ แบม (อิรัก) 

ไมสงสัยวามสีภาพแวดลอมทีเ่ปนแบบเดียวกนักระทบตอการชวยเหลอืสึนามดิวยเชนกนั 

ความจรงิทีเ่อเชียตะวนัออกเฉียงใตเปนพืน้ทีท่ี่มีความสําคัญทางภมูิศาสตรการเมอืง 

และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ ความขัดแยงภายในของ  

อาเจะหที่ไดเกิดขึ้นในประเทศมุสลิมทีใ่หญทีสุ่ดในโลก 

การปรากฏของนกัทองเทีย่วในหมูผูเคราะหรายและเวลาทีต่รงกนัพอดีกับวนัหยดุในประเทศในแถบต

ะวนัตกสวนมาก  ทัง้หมดขางตนอยางไรก็ดี 

ความหนาแนนของสือ่มวลชนทีค่รอบคลุมและความเอือ้เฟอเผื่อแผที่ทวมทนอยางแทจริงของสาธาร

ณะชน ทําใหแยกภัยพบิัติคร้ังนีม้ากกวามาตราสวนทางดานภูมิศาสตร  

การถกูบีบบังคับใหตองดําเนนิไป หรือ สภาพแวดลอมดานความปลอดภัยและการเมือง  

การระดมทนุทีม่ีขนาดใหญ 

ไมเพยีงแตมากกวาศกัยภาพทีร่องรับไดขององคการดานมนษุยธรรมทีม่ีภาระมากเกินไปและขัดขวา

งในขอแกตัวสําหรบัการประกอบเขากบัระบบทีม่ีขอบกพรองแตก็ยังนําไปสูการเพิม่ข้ึนของผูมีบทบา

ทใหม ๆ ทีม่ีประสบการณไมเพยีงพอ (และดังนัน้ความสามารถ) 

เชนเดยีวกบัในการกอต้ังที่เสี่ยงของผูดําเนนิการในกจิกรรมที่นอกเหนอืจากความรูความชํานาญปรก

ติ ทายทีสุ่ดความสมัพนัธทีม่ากกวาปรกติของการระดมเงนิทนุเปนสิง่ทีท่ําใหไมอยากทําการประเมนิ  

ในการประสานความรวมมอืและในการประยุกตผลลัพธของการประเมินทีส่ะสมไว 2 – 3 

การประเมนิ  

การประเมนิผลทีเ่ปรียบเทยีบกับผลงานในดานการฟนฟอูาชีพตองการการประเมนิ 

เพือ่การประเมินจะครอบคลุมความตองการดานมนษุยธรรมในระยะสั้น การประเมินในชวง 2 – 3 

วันแรกแสดงใหเห็นความทาทายทีน่ากลวั 

เมื่อเปรียบเทยีบกบัที่ดําเนนิการในหลายสัปดาหหลงัจากนัน้  

ชีวติที่ส้ันของความตองการดานมนษุยธรรมยังทําใหการประเมินลาสมัยเกอืบทนัททีีก่ารประเมนิเสร็

จสมบูรณ   ทายทีสุ่ด (และมักจะมปีระสบการณมาก) มีองคกรนอยมาก ๆ ทีเ่นนไปทีก่ารฟนฟ ู

ในขณะทีค่วามมากมากของผูดําเนนิการทีม่ักจะไมมีประสบการณจะจัดกจิกรรมดานมนษุยธรรมทีฉั่

บพลนัและเหน็ไดมากกวา 

องคกรดานมนษุยธรรมมอีะไรตองเรียนรูอีกมากจากการเขาใกลความสําเรจ็ที่ไดรับการนํามาใชโดย 

IFIS ทางทีส่ะดวกในการประสานงานความรวมมอืระหวางผูรวมมอืทุกคน 

(ทั้งหมดขางตนและรัฐบาลแหงชาต)ิ 



การหล ั่งไหลเขามาทีเ่ปนทีน่าสังเกตของความรูความชํานาญและมองเหน็ได  

และการใชทีมงานนกัวเิคราะหในการทําใหเกิดการเขากนัและเรยีบเรียงขอมูลทีม่าจากแหลงตาง ๆ  

การประเมนิควรจะแยกแยะความแตกตางและเรียงลําดบัความสําคัญระหวางความแตกตา

งของความตองการชนดิตาง ๆ   เหลานัน้เปนผลมาจากเงือ่นไขที่มีมาอยูกอนแลว 

เหลานัน้ทีเ่ปนการคุกคามตอชีวติ เหลานัน้ทีเ่ขากบัทองถิ่นไดดีกวาและทายทีสุ่ด 

เหลานัน้ทีม่องเหน็ถงึความสําคัญเปนอนัดับแรกโดย “ผูไดรับผลประโยชน” 

เองมากกวาโดยองคกรทีท่ําการประเมนิ บอย 

คร้ังเกนิไปทีร่ายงานสถานการณและการประเมินกใ็หความสนใจหรอืคําสั่งขององคกรทีท่ําการประเ

มินมากกวาศักยภาพของผูทีเ่หมาะสมทีค่วรไดรับผลประโยชน 

การประเมนิทีดํ่าเนนิการโดยองคกรจํานวนมากหรอืทมีทีส่รางขึ้นมาเพือ่และอุทิศตัวตอจุดมุ

งหมายในการกอใหเกิดหรือจัดการขอมูล   การประเมนินีไ้ดทบทวนองคกรตาง ๆ รวมถงึ UNDAC 

ศูนยขอมูลดานมนษุยธรรม (HIC)  FACT  ทีเ่ปนสวน ๆ หรือ กลุมองคกรชั้นนํา 

และทมีทวภิาค ีจํานวนหนึง่  

- UNDAC มีความตองการทีสํ่าคัญมากในการทําใหแข็งแกรง 

ทรัพยากรมนษุยที่หายากยงัตองเนนไปมากขึน้ทีก่ารประสานความรวมมือกบัผูรวมงานทีม่อียูมากใน

อินโดนเีซียมากกวาเนนไปทีก่ารใหในการประเมินและการวเิคราะหใหมๆและประโยชนของขอมูลทีแ่

สดงใหเหน็วายังไมตรงกับความตองการ 

เปนความจําเปนเรงดวนในการคิดใหมทัง้หมดเกีย่วกบัแนวคดิที่มีผูบริจาคเปนพืน้ฐานของ UNDAC 

- HIC เยีย่มมากในการเขาไปริเร่ิมในชวงเวลาหลงัจากเกดิเหตุภัยพบิัติธรรมชาติ  HIC 

ควรจะเปนสวนหนึง่ของศักยภาพการจดัการความรูของ UN 

ใหกวางขวางพรอมกบัมีการวิเคราะหมากกวานี ้ซึง่คานตอการใชงานเอกสารสําคญั  ขอมูลที่มใีน 

HIC ทีร่วบรวมไวลาสมยัและไมคอยจะตรงประเดน็สําหรับการนําไปปฏิบัติจริง  

- การสมัภาษณและขอมูลทีไ่ดรับผานเครือขายขอมลูไดแนะนําอยางเมทีว่า FACT ของ 

Red Cross Movement ไมมีผลอีกแลวตอการตัดสินใจในการจดัสงสิง่ของตาง ๆ 

สําหรบับรรเทาทกุขฉุกเฉนิ (ERUs) ของการเขารวมกบั Red Cross Societies มากกวา UNDAC 

ทีม่ีตอการเขาแทรกของรัฐบาลและของผูที่ไมใชรัฐบาล  ผูฟงรายงานของทมีประเมนิการฟนฟ ู

(RAT)ถกูจํากดัอยูที ่Red Cross Movement  

อิทธพิลของพวกเขาตอการใหแนวทางการชวยเหลอืฟนฟตูอครอบครัวผูประสบภัยเปนอนัดับแรกยังไ

มสามารถทําใหชัดเจนได  



- องคกรของ UN นําดานทีใ่หมา (หรือกลุมภายใตคําใหมเฉพาะวา OCHA) 

คือรับผิดชอบสําหรบัทัง้การแจงและแนะแนวทางการชวยเหลอืในดานท ีตัวเองชํานาญ  

การปฏิบัติโดยตรงของโครงการบรรเทาทกุข 

ทําใหเกิดความไขวแกองคกรบางองคกรจากความรบัผิดชอบอันดับแรก 

การขัดแยงระหวางทางดานเทคนคิอันดับแรก (แยกแยะในทองถิน่ผานการประเมนิความตองการ) 

และกับทีน่ํามาใชในระดบันโยบาย (ในสาํนกังานใหญ) 

ไดสงผลตอความนาเชือ่ถือขององคกรผูนําในบางดาน  

- 3 ผูมีบทบาทจากนานาชาต ิไดกระทําการในการเพิม่บทบาทอยางสาํคัญหลังจากเกิด    

สึนาม ิ: IFIs ทีด่ําเนนิการกอนพรอมกับการประสานงานทีด่ีกวาภัยพบิัติที่เกดิในอดีต 

ทหารตางชาตทิีไ่ดเขาไปสานประโยชนทีย่ิ่งใหญแมวาจะเสียคาใชจายมาก และแนนอน 

ส่ือมวลชนทีม่ีอิทธพิลทางออม (และมเีหตุผลในการตดัสินใจ) 

ตอกุญแจสําคัญของกลยทุธการตัดสินใจสวนใหญในระดับสาธารณชนและรัฐบาลในโลกตะวนัตก  

การปฏิสัมพนัธขององคกรดานมนษุยธรรมกบัผูมีบทบาทหลงัทัง้ 2 คอนขางจะไมมีประสิทธภิาพ  

- แหลงขอมูลของเราในการประเมินความตองการในถกูมองขามถงึความเปนระบบ : 

เจาหนาทีรั่ฐในระดับชาตแิละระดับอําเภอ 

การประเมนิจากนานาชาติทัง้หมดพึง่พาอาศยัอยางมากในการเกบ็ขอมูลโดยรัฐบาลบริหารสวนทอง

ถิ่น จดุออนในระดับชาติ โดยเฉพาะในอนิโดน ีเซียคือการรวบรวมและการกระจายของขอมูลดิบ 

การลงทนุจากภายนอกทีพ่อประมาณในการสรางศกัยภาพในประเทศควรจะไปไดไกลยงัการเตรยีมก

ารทีช่ัดเจนของความตองการ “ในภาพใหญ” ในความคดิของผูบริจาคและผูตัดสินใจหลาย ๆ คน 

ถูกทําใหหายไปอยางมากจากการชวยเหลอืโดยรวม 

มีหลาย ๆ องคกรของรัฐบาล และ NGOs 

ไดมีการจัดทําสํามะโนประชากรของกลุมยอยของประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบ  

ครัวเรือนทีป่ระสบภัยเกอืบทัง้หมดในศรลัีงกาอาจจะลงทะเบยีนกบัฐานขอมูลอิสระหลาย ๆ ตวั 

บางคนลงทะเบียนในดานตาง ๆ แตจํากดัอยูในกลุมผูอุดหนนุของ NGO ทีเ่ฉพาะเจาะจง หรือ 

สภากาชาด  องคอ่ืน ๆ ทีม่ีสาระแตทัง้ประเทศ (เกีย่วกบัการเกษตรกรรม การประมง สวสัดิการ 

หรือบาน เปนตน) 

การรวมขอมลูเปนศนูยกลางรวมกนักม็ีความเปนไปไดและในระยะยาวไปกม็ีผลมากขึ้น  

โดยรวมการชวยเหลอืดานมนษุยธรรมนานาชาตติอสึนามไิมเพียงพอในหลกัฐานทีเ่หน็ไดถึง

แมวาจดุออนในการประเม ินความตองการ อยางไรกด็ี การชวยเหลอืก็มีเหตผุลอยางมีประสิทธภิาพ 

ความมปีระสิทธภิาพ ในทกุความยตุิกรรม คือส่ิงทีน่อยทีสุ่ดที่ไดหวงัจะใหเงนิทนุจํานวนมาก (เกอืบ 



8,000 ดอลลารสหรัฐ) ไดถูกจัดสรรใหกับผูรอดชีวิตแตละคน ทีม่ปีระสิทธิภาพหรือไม  

ความชวยเหลอืมักจะมากเกนิไปในพืน้ทีห่รือดานทีย่อมรับเหน็ไดชัดเจนกวาและบางครั้งบางคราวกไ็

มเหมาะสมอยางสิน้เชงิ จากขอมูลในบางดาน  ปญหาไมไดมีดานเทคนคิเทานัน้แตเปนดานการเมอืง 

การทีอ่งคกรไดจัดการประเมินคอนขางบอยทีไ่มเต็มใจในการใชส่ิงทีไ่ดมาตอการทาํใหทอใจรูปแบบ

การบริการตวัเองของการชวยเหลอื การสงัเกตการครั้งนีน้ําไปสูคําถามพืน้ฐานทีสุ่ด : 

ทําไมตองลงทนุในเบือ้งตน การประเมนิดานมนษุยธรรมในดานตาง ๆ อยางเปนรูปแบบ 

ถาผลลพัธที่ไดสวนมากไม ตรงกับกญุแจสําคัญในการตัดสินใจ  

 
คําแนะนํา  

คําแนะนําทัง้ 17 ขอขางลางน ีไดมากจากการประเมนิ 

และแนะนําขัน้กจ็ะกาวไปสูจุดประสงคทัง้หมดทีต่ามมาในการปรบัปรุงการประเมนิความตองการสา

กล 

• กลุมนานาชาติควรจะใชการเขาใกลทีไ่ดรับการศึกษามาแลวมากขึน้ในการประเมนิ

ความตองการ (คําแนะนํา 1 – 5)  

• การนําอํานาจในการตดัสินใจกลับไปสูประชากรผูไดรับผลกระทบจะบรรเทาความต

องการสําหรบัประเด็นการประเมินโดยบคุคลภายนอก (คําแนะนํา 6) 

• ปรับปรุงกลไกการประเมนิทีซ่้ําซอนกนัหรอืแบงบันกนัใหมีประสิทธภิาพขึน้จะชวยป

รับปรุงคุณภาพของการประเมิน (คําแนะนํา 7 – 10) 

• ส่ือมวลชนจะยังคงดําเนนิบทบาทในการตดัสินอยางตอเน ือง (คําแนะนํา 11) 

• การจดัการดานการเงนิใหมและการจดัการดานธรุการ 

เปนสิง่สําคญัในการรวบรวมทมีผูประเมนิไดรวดเร็วและมปีระสิทธผิล (คําแนะนํา 

12 – 13) 

• การเปลีย่นทศันคติตองการการควบคุมคุณภาพและความมีเหตผุลทีอ่ธิบายไดควรจ

ะนาํมาใน “อุตสาหกรรมทีไ่มไดเกิดขึ้นสม่ําเสมอ” ทีใ่หญทีสุ่ดในโลก (คําแนะนํา 14 

– 16)  

• บุคคลทุกคนทีไ่ดรับผลกระทบหรือครัวเรือนทีไ่ดรับผลกระทบควรจะไดรับการลงทะเ

บียนในฐานขอมูลกลาง 

และรวมทัง้ขอมูลสถานการณและความตองการของพวกเขา (คําแนะนํา 17) 

 



1. UN 

และสภากาชาดควรจะลงทนุใหมากในการประเมินความตองการดานมนษุยธรรมอ

ยางรวดเร็ว หรือไมก็หยดุการกระทําเหมอืนวาการประเมินมอิีทธพิลตอการตัดสินใจ 

2. ผูบริจาคและองคกรควรลงทนุตอเนือ่งในการประเมนิความตองการเร็วกวา นี ้

และคุณภาพสูงสําหรับการประเมินความตองการดานฟนฟอูาชพี 

3. ทัง้หมดควรลงทนุในการสรางศักยภาพในการประเมนิของชาต ิ

(เปนการเตรยีมพรอม)  

4. การประเมนิในอนาคตควรจะกระทํากนัโดยรวมมอืกับรัฐบาลบริหารในประเทศและ

จะตองมกีารตกลงกนัเปนทางการลวงหนาสําหรบัภัยพบิัติที่อาจเกดิในอนาคต 

5. การประเมนิอยางรวดเร็วในระยะเริม่ตนกบัรัฐบาลระดับประเทศควรจะมปีระโยชนม

ากในความรูสึกทีผ่ านมา (ภาพจําลองดาวเทยีม) 

6. ใชการชวยเหลือโดยใชเงนิเมื่อเปนไปได 

7. UN และสภากาชาด 

ควรรวมพลงัในการสนบัสนุนรัฐบาลในการประเมินเริม่แรกอยางรวดเร็วในความตอง

การ  

8. UN 

ควรจะรวมในองคประกอบทีส่นับสนนุการประเมินทัง้หมดของการชวยเหลอืของตน 

(UNDAC HIC และ UNJLC) เขาเปนโปรแกรมการจดัการใหเปนความรูเดียวกนั 

ทรัพยากรมนษุยและปจจัยสําหรบัการรวมมือกนัและการประเมนิควรจะไดรับการแ

บงแยกไวชัดเจน 

9. OCHA 

ควรเพิม่ศักยภาพของตนในการวเิคราะหขอมูลและใหเกิดความแนนอนของขอสรุปแ

ละภาพทีด่ําเนนิอยูของความตองการและชองวาง 

10. ดานทีเ่ฉพาะเจาะจง ขององคกรผูนําไมควรไขวเขวจากการประเมนิครั้งแรกของตน 

และหนาทีข่องการประสานงานความรวมมือและถกูดึงสูการดําเนนิการอยางตรงจดุ

ของกจิกรรมดานมนษุยธรรม  

11. ตรึงตัวแทนสือ่มวลชนในทมีการประเมนิทีร่วดเร็วควรจะไดรับการพิจารณาอยางจริง

จัง 

12. ควรจะระบวุาเงนิทนุทีไ่ดรับมามไีวเพือ่จุดประสงคใดและใหมีใชเปนประจําเพือ่การ

ประเมินทีร่วดเร็ว  



13. กระบวนการจดัหาและวาจางของ UN จะตองไดรับการปรับปรุงเพือ่ปองกนั 

เมื่อมคีวามตองการทรัพยากรมนษุยอยางทนัททีันใดและการสงไปสนบัสนนุ 

และการถาเปนไปได บุคคลจากภายนอกควรจะไดรับการพจิารณา 

14. ความฉกุเฉนิเรงดวนในอดีต 

ผูบริจาคควรตั้งเงือ่นไปใหกับเงนิทนุของตนโดยขึน้อยูกับการประเมนิทีเ่ปนรูปรางแล

ะแผนงานทีช่ัดเจนสําหรบัการสังเกตการณ พฒันาการของความตองการ  

15. UN 

ควรปรับปรุงความไววางใจของการประมาณการจํานวนผูไดรับผลกระทบรายบคุคล

และความตองการของพวกเขา 

ควรจะริเร่ิมขัดขวางรปูแบบทีไ่มเหมาะสมของการชวยเหลือ 

16. การประเมนิศกัยภาพควรจะเปนหนึง่ในบรรทัดฐานในการเสนอความนาเชื่อถอืระดั

บนานาชาตขิององคกรดานมนษุยธรรม  

17. ผูไดรับผลกระทบรายบคุคลหรือครัวเรือนควรจะไดรับการลงทะเบยีนในฐานขอมลูก

ลางท ี่บริหารจัดการโครงการรวมกนั โดยรฐับาลบริหารแหงชาต ิUN 

และผูมีบทบาทตางชาตอ่ืิน ๆ  

 

 

 

 


