Tsunami Evaluation Coalition:
The Role of Needs Assessment in the Tsunami Response

Executive Summary
สึนามิเขาโจมตีภูมิภาคในแถบมหาสมุทรอินเดียวันที่ 26 ธันวาคม 2004 ใน 14
ประเทศทีไ่ ดรับผลกระทบ มากกวา 225,000 คน ทีเ่ สียชีวิตหรือยังสูญหาย
ทัง้ หมดมีการประมาณการวาประชากรประมาณ 2 ลานคนไดรับผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางออม
และมี 1.7 ลานคนที่ตองโยกยายถิน่ ฐานภายในประเทศนั้น ๆ
การประเมินผลนีเ้ ปน 1 ใน 5 ของการประเมินผลทีจ่ ัดทําโดย Tsunami Evaluation
Coalition (TBC) ในดานการชวยเหลือดานมนุษยชนในระดับนานาชาติตอผูประสบภัยสึนามิ อีก 4
รายงานในชุดเดียวกันนีค้ ลอบคลุม 1)การรวมมือกัน
2)ผลกระทบของความชวยเหลือตอศักยภาพของทองถิน่ และระดับชาติ
3)ความเชือ่ โยงระหวางการบรรเทาทุกข การฟน ฟูและการพัฒนา
และ4)การระดมเงินชวยเหลือสึนามิ รายงานทีไ่ ดประเมินผลถึงความเพียงพอ ความเหมาะสม
และการสัมฤทธิผ์ ล ของการประเมินความตองการในชวง 3 เดือนแรกหลักจากสึนามิ
มุงเนนไปทีผ่ ลกระทบของการประเมินบนความชวยเหลือขององคกรนานาชาติและสถาบันผูบ ริจาคแ
ละทายทีส่ ุดคือประชาชนผูไ ดรับผลกระทบ
เจาหนาทีม่ ากกวา 300 คน หรือผูมบี ทบาทจากองคกรมากกวา 50 องคกร ไดถูกสัมภาษณ
เพือ่ การศึกษาครั้งนีใ้ นอินโดนีเซีย ศรีลังกา ประเทศไทย และประเทศผูบ ริจาค 7 ประเทศ
ทีป่ รึกษาในระดับประเทศและสมาคมวิจัยไดชว ยเหลือในการตรวจทานรายงานเกือบ 200
รายงานทีไ่ ดเตรียมในเดือนแรกหลังจากเกิดสึนามิ
ไมมีโครงสรางในการสัมภาษณบุคคลที่ไดรับผลกระทบ 135 คน ทีไ่ ดทําในระหวางการลงเยีย่ มพืน้ ที่
มีการประเมินความตองการทีแ่ ตกตางกันหลายชนิดทีไ่ มสามารถเปรียบเทียบกันไดงา ย ๆ
- การประเมินในระยะสัน้ การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และความจําเปนดานมนุษยชนทีเ่ รงดวนทีส่ ุด เชน สุขภาพ อาหาร
และทีอ่ ยูอาศัย
ในทางตรงกันขามกับการประเมินดานความเสียหายและความสูญเสีย
(มูลคาทางเศรษฐกิจทีม่ ีความจําเปนตองฟน ฟู)
- การประเมินขามดานตาง ๆ
เทียบกับที่เนนไปเปนสาระทีเ่ ปนพิเศษหรือการสํารวจดานตาง ๆ
- ทีเ่ ปนทางการ
โครงสรางและมักจะมีหลักการในการประเมินเมือ่ เทียบกับแบบทีบ่ รรยายเรียบเรี
ยงใหสําหรับการวิเคราะหสถานการณ

- การประเมินสิง่ ทีม่ ีอยูห รือตั้งใจไวสําหรับทัว่ ๆ ไป และสิง่ ทีใ่ ชรวมกัน
เพือ่ คัดคานตอคนทีไ่ มไดรับสวนแบงและเก็บไวสําหรับการวางแผนภายในองคกร
สวนหลักของรายงานนีไ้ ดทบทวนถึงการประเมินทีม่ ีเจตนาทีจ่ ะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
กลุมนานาชาติที่มากมาย สิงทีพ่ บเจอสวนใหญเนนโดยเฉพาะไปที่ UN หรือรายงานขององคกรสากล
ซึ่งการประเมินความตองการจาก Red Cross Movement
ยังไมมีอยางเปนทางการสําหรับผูทําการประเมิน สวนตาง ๆ ทีเ่ ลือกมา หรือการประเมินสาระสําคัญ
เกีย่ วกับดานสุขภาพ น้ําและสุขอนามัยอาหารและโภชนาการ การฟน ฟูอาชีพ
(โดยเฉพาะการประมง) และทีอ่ ยูอาศัย
ลวนไดรับการทบทวนอยางลึกซึ้งในภาคผนวกของรายงานฉบับนี้
สิง่ ที่พบเจอทั่วไป
บรรทัดฐานดังตอไปนี้ไดถูกใชในการอธิบายการประเมินความตองการ
ความเหมาะสมกับเวลา สวนทีค่ ลอบคลุมถึง ความถูกตองใชได ความรวมมือ และความตอเนือ่ ง
ความมีประสิทธิภาพของการประเมินความตองการไดรับการทบทวนในแงของการเพิ่มคุณคา
การแพรกระจาย และการมีอิทธิพลตอการรองขอและการตัดสินใจ
ความเหมาะสมกับเวลาของการประเมินความตองการดานมนุษยธรรมไดถูกตัดสินโดยศักย
ภาพขององคกรในการจําแนกบุคคลทีเหมาะสม วิธีการขนสงปจจัยตาง ๆ
และการแจงใหผูตัดสินใจใหรูในเรื่องขนาดความใหญโตของความตองการ
ผูมีบทบาทหลายคนเรงรีบเขาไปในพืน้ ทีป่ ระสบภัยดวยความมุง มัน่ ทีจ่ ะจําแนกความจําเปนทีส่ ุดของ
ประชาชนผูป ระสบภัยในอินโดนีเซียและศรีลังกา สือ่ มวลชนมากมาย ไมใช UN
หรือสาขาอืน่ ดานมนุษยชน สามารถใหไดกอนและ “ชักจูงใหเชื่อ”
การประเมินอยางเปนทางการทีค่ ลอบคลุมความตองการเรงดวน
ถาความเหมาะสมของเวลาของการประเมินของ UN
และสภากาชาดสงตรงไปยังคณะกรรมการผูฟงก็ยงั เปนคําถาม
การประเมินทีด่ ําเนินการโดยองคกรตาง ๆ เพือ่ การวางแผนของตน โดยการคิดรูปแบบ
ความเหมาะสมกับเวลา เมือ่ การตัดสินใจขึ้นอยูก ับผลลัพธจากการประเมินเหลานัน้
การประเมินความตองการสําหรับการฟน ฟูโดยเฉพาะการประเมินความเสียหายและความสู
ญเสียทีไ่ ดจัดทําโดยสถาบันการเงินสากล (IFIS) ยอดเยี่ยมมาก
ไดมกี ารเปรียบเทียบอยางรวดเร็วกับสิ่งทีไ่ ดประสบผลสําเร็จในภัยพิบัติอื่น ๆ ในอินโดนีเซีย
การประเมินการฟน ฟูไดเริ่มตนภายในไมกวี่ ันหลังสึนามิ

การจัดเตรียมใหคลอบคลุมอยางกวางขวางในความตองการเปนสิง่ ทีม่ ีความยาก
ขอบเขตในทางภูมิศาสตรทใี่ หมาและความใหญโตของผลกระทบ
ในความเปนจริงไมมีการประเมินขามสวนในดานมนุษยธรรมคลอบคลุมพืน้ ทีท่ ไี่ ดรับผลกระทบทัง้ หม
ด ถึงแมในแตละประเทศก็ตาม การคลอบคลุมพืน้ ทีก่ วางตามหลักภูมิศาสตร
ไดประสบผลสําเร็จในการสํารวจสาระสําคัญดานมนุษยธรรม (เรื่องโภชนาการ อาหาร
และการควบคุมโรค) และเปนพิเศษในการประเมินดานอาชีพ (อาหารและทีอ่ ยูอาศัย เปนตน)
แตที่ประสบความสําเร็จในการคลอบคลุมไปถึงคือการประเมินดานเศรษฐกิจมหภาคของความเสียห
าย และความสูญเสีย
มีขอมูลเล็กนอยเกีย่ วกับหลักการทีม่ ีในการตัดสินความมีเหตุมีผลของการประเมินความตอง
การไดถูกทบทวน ยังมีหลักฐานในขอบกพรองเล็กนอย อยางไรก็ดี
ขาดรูปแบบที่เปนแบบอยางสําหรับการประเมินทีร่ วดเร็ว
มีความหลากหลายของทีน่ ยิ ามเกีย่ วกับใครที่ไดรับผลกระทบและเหมาะสมจะไดรับความชวยเหลือ
และแนวโนมของผูประเมินทีไ่ มสนใจศักยภาพของทองถิ่นในการจัดการกับปญหา
ดังทีถ่ าไมมีความตองการใดเคยหรืออาจจะถูกพบโดยผูม ีบทบาทระดับชาติหรือทองถิน่
ความสับสนเกีย่ วกับประชากรกลุมเปาหมาย และจํานวนของผูรับผลประโยชนที่เหมาะสม
ยังคงเปนประเด็นหลักในขณะทีท่ าํ การประเมิน (กันยายน 2005)
การประสานความรวมมือที่ดีที่สุดคือในประเทศทีมีรัฐบาลทีม่ ั่นคง เชน ประเทศไทย อินเดีย
และมัลดีฟ
ความพยายามอยางจริงจังไปยังการประสานความรวมมือนานาชาติในการประเมินความตองการเริ่ม
แรกไดถูกบันทึกในศรีลังกา ในทีท่ ี่ผูบริจาค UN และ NGOหนึง่ ไดรวมกําลังกัน
และในอินโดนีเซียในกรณีทกี่ ารประเมินดานสุขภาพจากนานาชาติจาก USS Abraham Lincoln air
carrier
ความตองการดานมนุษยธรรมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก ดังทีม่ ีความชวยเหลือหลัง่ ไหล
เขามาและความสําคัญอยางแรกของผูไ ดรับผลกระทบก็เปลีย่ นมุง ไปทีก่ ารฟน ฟู
กลุมดานมนุษยธรรมไมสามารถตรวจสอบวิวฒ
ั นาการของความตองการระยะสัน้ ในสิ่งทีด่ ําลังดําเนิน
ไปอยูได ยกเวนเล็กนอยในบางดานทีม่ ีความจํากัดพืน้ ที่ (เชน ความเสีย่ งตอโรคติดตอ
และบางครัง้ ความเพียงพอของอาหาร) การประเมินความตองการดานมนุษยธรรม
กลายเปนขอมูลทีล่ าสมัยไปอยางรวดเร็ว ความตองการดานอาชีพครัวเรือน (เชน เรือและบาน)
เปลี่ยนแปลงเร็วนอยกวา และ
กลไกก็เจริญกาวหนาทําใหอยูในที่ทสี่ ามารถตรวจสอบความตองการไดตามความเปนจริง

ขอปลีกยอยทางดานเทคนิคขางตนจะไมสําคัญ
ถาการประเมินความตองการมีประสิทธิภาพในการชีแ้ นวทางตอการชวยเหลือของนานาชาติ
ถึงแมวามีการประเมินเปนการภายใน (ทีด่ ําเนินการโดยองคกรเพือ่ การวางโปรแกรมของตนเอง)
อาจจะมีประสิทธิภาพ การประเมินทีม่ ีเจตนาเพือ่ ใหผูมีบทบาทอืน่ ไดใชกันทัว่ ไปก็ไมไดเปนไปดังนัน้
การประเมินความตองการดานมนุษยชนเดินไปชาทําใหไมสามารถขับเคลื่อนการชวยเหลือดานมนุษ
ยธรรมในเริม่ แรกได
ความเพียงพอของจํานวนเงินทีม่ ีจํานวนมหาศาลในการคนหากิจกรรมเปนกําลังในการขับเคลื่อน
จุดดอยทีส่ ําคัญ คือ
การขาดการความรูใ นการเพิม่ มูลคาของการประเมินดานมนุษยธรรมเหลานัน้ สําหรับการตัดสินใจ
ปจจัยอืน่ ๆ
รวมถึงขาดการวิเคราะหและการรวบรวมภาพกวางในอะไรคือความสําคัญอันดับแรกของสิง่ ทีต่ องทํา
บรรยากาศของ “ความเห็นอกเห็นใจในการแขงขัน”
ปองกันการแพรกระจายของรายงานภายในและขอมูลตอผูมีบทบาทอื่น ๆ
และแรงกดดันอยางรุนแรงจากผูบ ริจาค (สาธารณะและรัฐบาล) ในการใชเงินทุนใหเหมาะสม
โดยยอสื่อมวลชนจํานวนมากเหมือนวาจะสําคัญที่สุด
ถาไมเชนนัน้ เพียงแคอิทธิพลจากแหลงขอมูลในความตองการของแตละบุคคลหรือสถาบันทีท่ ําการตั
ดสินใจและนอกประเทศทีไ่ ดรับผลกระทบ รายงานจาก UN
เรื่องการประเมินภัยพิบตั ิและทีมผูประสานงาน (UNDAC) หรือ
การประเมินในพืน้ ทีแ่ ละทีมผูประสานงาน (FACT) UNDAC เทากับระบบของสภากาชาด
ชื่อเสียงทีไ่ มดีทําใหลมเหลวในการมีอิทธิพลตอกลุมผูมสี ิทธิเลือกตั้ง
จากผลในการชวยเหลือจากนานาชาติไมสอดคลองกับความปรารถนาของประชาชนทีไ่ ดรับ
ผลกระทบจากสึนามิ ทีร่ ูสึกวาไดรับการประเมินมากไปแตไมมีการปรึกษา อยางทีแ่ สดงโดย
กลุมตัวอยางทีไ่ มไดเปนตัวแทนของครัวเรือนทีไ่ ดสัมภาษณในการประเมินนีแ้ ละการสํารวจทีก่ วางกว
าภายใตการประเมินผล TEC เกีย่ วกับศักยภาพในทองถิ่น
อยางหนึง่ ทีย่ กเวนคือการใหอํานาจของครัวเรือนทีป่ ระสบภัยไดประสบความสําเร็จผานโปรแกรมทีใ่
ชเงินเปนฐานทีด่ ําเนินการโดยสภากาชาด และ NGOs
สรุป
จุดบกพรองหลาย ๆ จุด ถาไมใชทั้งหมด
ไดมีการบันทึกโดยผูท ําการประเมินผลก็เกิดขึ้นแลวในภัยพิบัติธรรมชาติทเี่ กิดขึ้นแบบเฉียบพลันในอ

ดีตเชนกัน จาก เฮอริเคนมิตในอเมริกากลางถึงแผนดินไหวใน กูจาราด (อินเดีย) และ แบม (อิรัก)
ไมสงสัยวามีสภาพแวดลอมทีเ่ ปนแบบเดียวกันกระทบตอการชวยเหลือสึนามิดวยเชนกัน
ความจริงทีเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใตเปนพืน้ ทีท่ ี่มีความสําคัญทางภูมิศาสตรการเมือง
และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ ความขัดแยงภายในของ
อาเจะหที่ไดเกิดขึ้นในประเทศมุสลิมทีใ่ หญทสี่ ุดในโลก
การปรากฏของนักทองเทีย่ วในหมูผ ูเคราะหรายและเวลาทีต่ รงกันพอดีกับวันหยุดในประเทศในแถบต
ะวันตกสวนมาก ทัง้ หมดขางตนอยางไรก็ดี
ความหนาแนนของสือ่ มวลชนทีค่ รอบคลุมและความเอือ้ เฟอ เผื่อแผที่ทว มทนอยางแทจริงของสาธาร
ณะชน ทําใหแยกภัยพิบัติครั้งนีม้ ากกวามาตราสวนทางดานภูมิศาสตร
การถูกบีบบังคับใหตองดําเนินไป หรือ สภาพแวดลอมดานความปลอดภัยและการเมือง
การระดมทุนทีม่ ีขนาดใหญ
ไมเพียงแตมากกวาศักยภาพทีร่ องรับไดขององคการดานมนุษยธรรมทีม่ ีภาระมากเกินไปและขัดขวา
งในขอแกตัวสําหรับการประกอบเขากับระบบทีม่ ีขอบกพรองแตก็ยังนําไปสูการเพิม่ ขึ้นของผูม ีบทบา
ทใหม ๆ ทีม่ ีประสบการณไมเพียงพอ (และดังนัน้ ความสามารถ)
เชนเดียวกับในการกอตั้งที่เสี่ยงของผูด ําเนินการในกิจกรรมที่นอกเหนือจากความรูค วามชํานาญปรก
ติ ทายทีส่ ุดความสัมพันธทมี่ ากกวาปรกติของการระดมเงินทุนเปนสิง่ ทีท่ ําใหไมอยากทําการประเมิน
ในการประสานความรวมมือและในการประยุกตผลลัพธของการประเมินทีส่ ะสมไว 2 – 3
การประเมิน
การประเมินผลทีเ่ ปรียบเทียบกับผลงานในดานการฟน ฟูอาชีพตองการการประเมิน
เพือ่ การประเมินจะครอบคลุมความตองการดานมนุษยธรรมในระยะสั้น การประเมินในชวง 2 – 3
วันแรกแสดงใหเห็นความทาทายทีน่ า กลัว
เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดําเนินการในหลายสัปดาหหลังจากนัน้
ชีวติ ที่สั้นของความตองการดานมนุษยธรรมยังทําใหการประเมินลาสมัยเกือบทันทีทกี่ ารประเมินเสร็
จสมบูรณ ทายทีส่ ุด (และมักจะมีประสบการณมาก) มีองคกรนอยมาก ๆ ทีเ่ นนไปทีก่ ารฟน ฟู
ในขณะทีค่ วามมากมากของผูด ําเนินการทีม่ ักจะไมมีประสบการณจะจัดกิจกรรมดานมนุษยธรรมทีฉ่ ั
บพลันและเห็นไดมากกวา
องคกรดานมนุษยธรรมมีอะไรตองเรียนรูอ ีกมากจากการเขาใกลความสําเร็จที่ไดรับการนํามาใชโดย
IFIS ทางทีส่ ะดวกในการประสานงานความรวมมือระหวางผูร วมมือทุกคน
(ทั้งหมดขางตนและรัฐบาลแหงชาติ)

การหลั่งไหลเขามาทีเ่ ปนทีน่ า สังเกตของความรูค วามชํานาญและมองเห็นได
และการใชทีมงานนักวิเคราะหในการทําใหเกิดการเขากันและเรียบเรียงขอมูลทีม่ าจากแหลงตาง ๆ
การประเมินควรจะแยกแยะความแตกตางและเรียงลําดับความสําคัญระหวางความแตกตา
งของความตองการชนิดตาง ๆ เหลานัน้ เปนผลมาจากเงือ่ นไขที่มีมาอยูกอ นแลว
เหลานัน้ ทีเ่ ปนการคุกคามตอชีวติ เหลานัน้ ทีเ่ ขากับทองถิ่นไดดีกวาและทายทีส่ ุด
เหลานัน้ ทีม่ องเห็นถึงความสําคัญเปนอันดับแรกโดย “ผูไ ดรับผลประโยชน”
เองมากกวาโดยองคกรทีท่ ําการประเมิน บอย
ครั้งเกินไปทีร่ ายงานสถานการณและการประเมินก็ใหความสนใจหรือคําสั่งขององคกรทีท่ ําการประเ
มินมากกวาศักยภาพของผูท เี่ หมาะสมทีค่ วรไดรับผลประโยชน
การประเมินทีด่ ําเนินการโดยองคกรจํานวนมากหรือทีมทีส่ รางขึ้นมาเพือ่ และอุทิศตัวตอจุดมุ
งหมายในการกอใหเกิดหรือจัดการขอมูล การประเมินนีไ้ ดทบทวนองคกรตาง ๆ รวมถึง UNDAC
ศูนยขอมูลดานมนุษยธรรม (HIC) FACT ทีเ่ ปนสวน ๆ หรือ กลุม องคกรชั้นนํา
และทีมทวิภาคีจํานวนหนึง่
- UNDAC มีความตองการทีส่ ําคัญมากในการทําใหแข็งแกรง
ทรัพยากรมนุษยที่หายากยังตองเนนไปมากขึน้ ทีก่ ารประสานความรวมมือกับผูรวมงานทีม่ อี ยูมากใน
อินโดนีเซียมากกวาเนนไปทีก่ ารใหในการประเมินและการวิเคราะหใหมๆและประโยชนของขอมูลทีแ่
สดงใหเห็นวายังไมตรงกับความตองการ
เปนความจําเปนเรงดวนในการคิดใหมทงั้ หมดเกีย่ วกับแนวคิดที่มีผูบริจาคเปนพืน้ ฐานของ UNDAC
- HIC เยีย่ มมากในการเขาไปริเริ่มในชวงเวลาหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ HIC
ควรจะเปนสวนหนึง่ ของศักยภาพการจัดการความรูของ UN
ใหกวางขวางพรอมกับมีการวิเคราะหมากกวานี้ ซึง่ คานตอการใชงานเอกสารสําคัญ ขอมูลที่มใี น
HIC ทีร่ วบรวมไวลาสมัยและไมคอยจะตรงประเด็นสําหรับการนําไปปฏิบัติจริง
- การสัมภาษณและขอมูลทีไ่ ดรับผานเครือขายขอมูลไดแนะนําอยางเมทีว่ า FACT ของ
Red Cross Movement ไมมีผลอีกแลวตอการตัดสินใจในการจัดสงสิง่ ของตาง ๆ
สําหรับบรรเทาทุกขฉุกเฉิน (ERUs) ของการเขารวมกับ Red Cross Societies มากกวา UNDAC
ทีม่ ีตอการเขาแทรกของรัฐบาลและของผูท ี่ไมใชรัฐบาล ผูฟง รายงานของทีมประเมินการฟน ฟู
(RAT)ถูกจํากัดอยูที่ Red Cross Movement
อิทธิพลของพวกเขาตอการใหแนวทางการชวยเหลือฟนฟูตอครอบครัวผูประสบภัยเปนอันดับแรกยังไ
มสามารถทําใหชัดเจนได

- องคกรของ UN นําดานทีใ่ หมา (หรือกลุม ภายใตคําใหมเฉพาะวา OCHA)
คือรับผิดชอบสําหรับทัง้ การแจงและแนะแนวทางการชวยเหลือในดานทีตัวเองชํานาญ
การปฏิบัติโดยตรงของโครงการบรรเทาทุกข
ทําใหเกิดความไขวแกองคกรบางองคกรจากความรับผิดชอบอันดับแรก
การขัดแยงระหวางทางดานเทคนิคอันดับแรก (แยกแยะในทองถิน่ ผานการประเมินความตองการ)
และกับทีน่ ํามาใชในระดับนโยบาย (ในสํานักงานใหญ)
ไดสงผลตอความนาเชือ่ ถือขององคกรผูนําในบางดาน
- 3 ผูมีบทบาทจากนานาชาติ ไดกระทําการในการเพิม่ บทบาทอยางสําคัญหลังจากเกิด
สึนามิ : IFIs ทีด่ ําเนินการกอนพรอมกับการประสานงานทีด่ ีกวาภัยพิบัติที่เกิดในอดีต
ทหารตางชาติทไี่ ดเขาไปสานประโยชนทยี่ ิ่งใหญแมวาจะเสียคาใชจายมาก และแนนอน
สื่อมวลชนทีม่ ีอิทธิพลทางออม (และมีเหตุผลในการตัดสินใจ)
ตอกุญแจสําคัญของกลยุทธการตัดสินใจสวนใหญในระดับสาธารณชนและรัฐบาลในโลกตะวันตก
การปฏิสัมพันธขององคกรดานมนุษยธรรมกับผูมีบทบาทหลังทัง้ 2 คอนขางจะไมมีประสิทธิภาพ
- แหลงขอมูลของเราในการประเมินความตองการในถูกมองขามถึงความเปนระบบ :
เจาหนาทีร่ ัฐในระดับชาติและระดับอําเภอ
การประเมินจากนานาชาติทงั้ หมดพึง่ พาอาศัยอยางมากในการเก็บขอมูลโดยรัฐบาลบริหารสวนทอง
ถิ่น จุดออนในระดับชาติ โดยเฉพาะในอินโดนีเซียคือการรวบรวมและการกระจายของขอมูลดิบ
การลงทุนจากภายนอกทีพ่ อประมาณในการสรางศักยภาพในประเทศควรจะไปไดไกลยังการเตรียมก
ารทีช่ ัดเจนของความตองการ “ในภาพใหญ” ในความคิดของผูบริจาคและผูตัดสินใจหลาย ๆ คน
ถูกทําใหหายไปอยางมากจากการชวยเหลือโดยรวม
มีหลาย ๆ องคกรของรัฐบาล และ NGOs
ไดมีการจัดทําสํามะโนประชากรของกลุม ยอยของประชาชนทีไ่ ดรับผลกระทบ
ครัวเรือนทีป่ ระสบภัยเกือบทัง้ หมดในศรีลังกาอาจจะลงทะเบียนกับฐานขอมูลอิสระหลาย ๆ ตัว
บางคนลงทะเบียนในดานตาง ๆ แตจํากัดอยูในกลุม ผูอุดหนุนของ NGO ทีเ่ ฉพาะเจาะจง หรือ
สภากาชาด องคอื่น ๆ ทีม่ ีสาระแตทงั้ ประเทศ (เกีย่ วกับการเกษตรกรรม การประมง สวัสดิการ
หรือบาน เปนตน)
การรวมขอมูลเปนศูนยกลางรวมกันก็มีความเปนไปไดและในระยะยาวไปก็มีผลมากขึ้น
โดยรวมการชวยเหลือดานมนุษยธรรมนานาชาติตอสึนามิไมเพียงพอในหลักฐานทีเ่ ห็นไดถึง
แมวาจุดออนในการประเมินความตองการ อยางไรก็ดี การชวยเหลือก็มีเหตุผลอยางมีประสิทธิภาพ
ความมีประสิทธิภาพ ในทุกความยุติกรรม คือสิ่งทีน่ อ ยทีส่ ุดที่ไดหวังจะใหเงินทุนจํานวนมาก (เกือบ

8,000 ดอลลารสหรัฐ) ไดถูกจัดสรรใหกับผูรอดชีวิตแตละคน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพหรือไม
ความชวยเหลือมักจะมากเกินไปในพืน้ ทีห่ รือดานทีย่ อมรับเห็นไดชัดเจนกวาและบางครั้งบางคราวก็ไ
มเหมาะสมอยางสิน้ เชิง จากขอมูลในบางดาน ปญหาไมไดมีดานเทคนิคเทานัน้ แตเปนดานการเมือง
การทีอ่ งคกรไดจัดการประเมินคอนขางบอยทีไ่ มเต็มใจในการใชสิ่งทีไ่ ดมาตอการทําใหทอ ใจรูปแบบ
การบริการตัวเองของการชวยเหลือ การสังเกตการครั้งนีน้ ําไปสูค ําถามพืน้ ฐานทีส่ ุด :
ทําไมตองลงทุนในเบือ้ งตน การประเมินดานมนุษยธรรมในดานตาง ๆ อยางเปนรูปแบบ
ถาผลลัพธที่ไดสวนมากไมตรงกับกุญแจสําคัญในการตัดสินใจ
คําแนะนํา
คําแนะนําทัง้ 17 ขอขางลางนีไดมากจากการประเมิน
และแนะนําขัน้ ก็จะกาวไปสูจุดประสงคทงั้ หมดทีต่ ามมาในการปรับปรุงการประเมินความตองการสา
กล
• กลุมนานาชาติควรจะใชการเขาใกลทไี่ ดรับการศึกษามาแลวมากขึน้ ในการประเมิน
ความตองการ (คําแนะนํา 1 – 5)
• การนําอํานาจในการตัดสินใจกลับไปสูประชากรผูไ ดรับผลกระทบจะบรรเทาความต
องการสําหรับประเด็นการประเมินโดยบุคคลภายนอก (คําแนะนํา 6)
• ปรับปรุงกลไกการประเมินทีซ่ ้ําซอนกันหรือแบงบันกันใหมีประสิทธิภาพขึน้ จะชวยป
รับปรุงคุณภาพของการประเมิน (คําแนะนํา 7 – 10)
• สื่อมวลชนจะยังคงดําเนินบทบาทในการตัดสินอยางตอเนือง (คําแนะนํา 11)
• การจัดการดานการเงินใหมและการจัดการดานธุรการ
เปนสิง่ สําคัญในการรวบรวมทีมผูประเมินไดรวดเร็วและมีประสิทธิผล (คําแนะนํา
12 – 13)
• การเปลีย่ นทัศนคติตองการการควบคุมคุณภาพและความมีเหตุผลทีอ่ ธิบายไดควรจ
ะนํามาใน “อุตสาหกรรมทีไ่ มไดเกิดขึ้นสม่ําเสมอ” ทีใ่ หญทสี่ ุดในโลก (คําแนะนํา 14
– 16)
• บุคคลทุกคนทีไ่ ดรับผลกระทบหรือครัวเรือนทีไ่ ดรับผลกระทบควรจะไดรับการลงทะเ
บียนในฐานขอมูลกลาง
และรวมทัง้ ขอมูลสถานการณและความตองการของพวกเขา (คําแนะนํา 17)

1.

UN
และสภากาชาดควรจะลงทุนใหมากในการประเมินความตองการดานมนุษยธรรมอ
ยางรวดเร็ว หรือไมก็หยุดการกระทําเหมือนวาการประเมินมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
2. ผูบริจาคและองคกรควรลงทุนตอเนือ่ งในการประเมินความตองการเร็วกวา นี้
และคุณภาพสูงสําหรับการประเมินความตองการดานฟน ฟูอาชีพ
3. ทัง้ หมดควรลงทุนในการสรางศักยภาพในการประเมินของชาติ
(เปนการเตรียมพรอม)
4. การประเมินในอนาคตควรจะกระทํากันโดยรวมมือกับรัฐบาลบริหารในประเทศและ
จะตองมีการตกลงกันเปนทางการลวงหนาสําหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดในอนาคต
5. การประเมินอยางรวดเร็วในระยะเริม่ ตนกับรัฐบาลระดับประเทศควรจะมีประโยชนม
ากในความรูส ึกทีผ่ านมา (ภาพจําลองดาวเทียม)
6. ใชการชวยเหลือโดยใชเงินเมื่อเปนไปได
7. UN และสภากาชาด
ควรรวมพลังในการสนับสนุนรัฐบาลในการประเมินเริม่ แรกอยางรวดเร็วในความตอง
การ
8. UN
ควรจะรวมในองคประกอบทีส่ นับสนุนการประเมินทัง้ หมดของการชวยเหลือของตน
(UNDAC HIC และ UNJLC) เขาเปนโปรแกรมการจัดการใหเปนความรูเดียวกัน
ทรัพยากรมนุษยและปจจัยสําหรับการรวมมือกันและการประเมินควรจะไดรับการแ
บงแยกไวชัดเจน
9. OCHA
ควรเพิม่ ศักยภาพของตนในการวิเคราะหขอมูลและใหเกิดความแนนอนของขอสรุปแ
ละภาพทีด่ ําเนินอยูข องความตองการและชองวาง
10. ดานทีเ่ ฉพาะเจาะจง ขององคกรผูนําไมควรไขวเขวจากการประเมินครั้งแรกของตน
และหนาทีข่ องการประสานงานความรวมมือและถูกดึงสูการดําเนินการอยางตรงจุด
ของกิจกรรมดานมนุษยธรรม
11. ตรึงตัวแทนสือ่ มวลชนในทีมการประเมินทีร่ วดเร็วควรจะไดรับการพิจารณาอยางจริง
จัง
12. ควรจะระบุวาเงินทุนทีไ่ ดรับมามีไวเพือ่ จุดประสงคใดและใหมีใชเปนประจําเพือ่ การ
ประเมินทีร่ วดเร็ว

13. กระบวนการจัดหาและวาจางของ UN จะตองไดรับการปรับปรุงเพือ่ ปองกัน
เมื่อมีความตองการทรัพยากรมนุษยอยางทันทีทันใดและการสงไปสนับสนุน
และการถาเปนไปได บุคคลจากภายนอกควรจะไดรับการพิจารณา
14. ความฉุกเฉินเรงดวนในอดีต
ผูบริจาคควรตั้งเงือ่ นไปใหกับเงินทุนของตนโดยขึน้ อยูก ับการประเมินทีเ่ ปนรูปรางแล
ะแผนงานทีช่ ัดเจนสําหรับการสังเกตการณ พัฒนาการของความตองการ
15. UN
ควรปรับปรุงความไววางใจของการประมาณการจํานวนผูไดรับผลกระทบรายบุคคล
และความตองการของพวกเขา
ควรจะริเริ่มขัดขวางรูปแบบทีไ่ มเหมาะสมของการชวยเหลือ
16. การประเมินศักยภาพควรจะเปนหนึง่ ในบรรทัดฐานในการเสนอความนาเชื่อถือระดั
บนานาชาติขององคกรดานมนุษยธรรม
17. ผูไดรับผลกระทบรายบุคคลหรือครัวเรือนควรจะไดรับการลงทะเบียนในฐานขอมูลก
ลางที่บริหารจัดการโครงการรวมกัน โดยรัฐบาลบริหารแหงชาติ UN
และผูมีบทบาทตางชาติอื่น ๆ

