
กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 1 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

 

ตอนที่ 1 
ภาพรวม 
  

นิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีมีการเกิดแผ่นดินไหว โดยทีม่ีผู้คนจ านวนมากสามารถรับรู้ถึงการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสองสามครั้งในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์แผ่นดินไหวใน
เขตแคนเทอร์เบอรี่ซึ่งมีการสั่นสะเทือนในระดับที่เป็นอันตรายได้ถึง 5 ครั้งในระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 นอกจากน้ันยังมกีารสั่นสะเทือนในระดับ
น้อยกว่าอีกนับพันครั้งนั้น ถือว่าเป็นสิ่งท่ีไม่เคยเกิดขึ้นในระยะ 
เวลาไม่นานมานี้ แผ่นดินไหวเหล่านั้นมีความลึกลงไปใตด้ินในระยะตืน้และเกดิขึ้นใกล้เมือง
ไครสต์เชิร์ช จัดวา่เป็นเหตุการณ์ทีเ่ป็นอันตรายมากที่สดุนับตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในเมืองนาเปียร์เมื่อ พ.ศ. 2474 

การสนับสนุนให้มีการก่อสร้างเขตแคนเทอร์เบอรี่ขึ้นมาใหม่และการตอบสนองต่อบทเรียน
และข้อเสนอแนะที่ไดร้ับจากการไต่สวนของคณะราชกรรมาธิการด้านแผ่นดินไหวในเขต
แคนเทอร์เบอรี่ (คณะราชกรรมาธิการฯ) เป็นสิ่งท่ีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นอีกหลาย
แห่งได้เน้นให้ความสนใจตลอดระยะเวลาหกปีท่ีผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานและ
องค์กรเหล่านั้นมีความรับผดิชอบร่วมต่อผู้ทีไ่ดร้ับความสูญเสียโดยการเรยีนรู้ การก่อให้เกดิ
การเปลีย่นแปลง และการปรับปรงุเพื่อประโยชน์ของชุมชนนิวชีแลนด์ทั้งมวล  

การริเริ่มแผนงานระยะเวลาหลายปีของกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน (MBIE) 
โดยมีงานท่ีก าลังด าเนินการอยู่อยา่งมากมาย เป็นการเล็งเห็นความส าคัญและผลประโยชน์
ในระยะยาวท่ีงานดังกล่าวนี้จะน ามาสู่นิวซีแลนด ์

การปรับปรุง การวิจัย และความรว่มมือต่างๆ ท่ีได้กล่าวในบทน านี้เป็นการเน้นให้เห็นเพียง
เฉพาะบางส่วนของงานขนาดใหญท่ี่กระทรวงฯ และหน่วยงานของรฐัอ่ืนเป็นผู้ริเริ่ม อ านวย
ความสะดวก และให้การสนับสนุน เท่าน้ัน  

การตอบสนองทางเทคนิคดังท่ีได้ให้รายละเอียดไว้ในตอนท่ี 2 ของรายงานนี้ได้น าเสนอการ
อธิบายอย่างลึกซึ้งยิ่งข้ึนต่อข้อเสนอแนะทั้งหมดของคณะราชกรรมาธิการฯ รวมถึง
รายละเอียดในการตอบโต้ต่อข้อเสนอแนะเหล่านั้นด้วย ระบุหน่วยงานท่ีก าลังเป็นผูร้ิเริม่
ด าเนินงาน และสรุปรายการปฏิบตัิต่างๆ ที่ก าลังด าเนินการอยูต่ามที่ข้อเสนอแนะได้ริเริ่มไว้
ให ้ 

ข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธกิารฯ จ านวน 189 ข้อครอบคลุมหลากหลายประเด็น 
นับตั้งแต่ประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจงมาก ไปจนถึงประเด็นการปรับปรงุแก้ไขภาพกว้างส าหรบั
ภาคอาคารและการก่อสร้าง กระทรวงฯ (MBIE) ได้น าเอาข้อเสนอแนะทั้งหมดไปสู่การ
ปฏิบัติโดยยอมรับว่าเป็นการยกระดับระบบก่อสร้างโดยรวมเพื่อประโยชน์ของชาว
นิวซีแลนด์ทั้งมวล มคีวามจ าเป็นทีภ่าคอาคารและการก่อสร้างใช้ประโยชน์จากทักษะของผู้
ที่มีความช านาญและได้รับการฝึกฝนมา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผู้ปฏิบัติทีม่ีทักษะสูง 
ประกอบกับการที่มรีะบบควบคุมดูแลที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อีกท้ังยังมี
กฎหมายรองรับด้วย ดังนั้นจากการแปลความหมายและวตัถุประสงค์ดังกล่าวจึงท าให้งานท่ี
เริ่มต้นข้ึนตามข้อเสนอแนะเหล่านัน้ได้รับการยอมรับจากคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2555 



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 2 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

คณะราชกรรมาธิการฯ ไดร้วบรวมหลักฐานเกีย่วกับสมรรถนะอาคารอย่างละเอียด มีการ
มอบหมายให้วิเคราะห์หลักฐานเหล่านั้นอย่างครอบคลุมทุกด้าน แลว้ให้ข้อเสนอแนะให้มี
การเปลีย่นแปลงมากมาย โดยมีจดุมุ่งหมายดังนี้ 

 เพื่อปรับปรุงระบบโดยรวม 
 เพื่อลดความเสีย่งจากอาคารที่มีอยู่ 
 เพื่อปรับปรุงการออกแบบการก่อสร้างของอาคารใหม่ และ 
 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองหลังจากการเกิดแผ่นดนิไหว 

ก่อนท่ีมีการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นิวซีแลนดไ์ม่เคยมี
ประสบการณ์กับการถล่มอย่างจรงิจังของอาคารสมัยใหม่ที่เกดิจากแผ่นดินไหว อาคารของ
นิวซีแลนดไ์ด้รับการออกแบบตามที่ก าหนดไว้ในประมวลข้อบังคับอาคารที่อิงการออกแบบ
ตามสมรรถนะ ซึ่งวิธีการออกแบบการก่อสร้างจะได้รับการทดสอบอย่างจริงจังก็เฉพาะเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ส าคัญเท่าน้ันดังเห็นได้จากผลที่ตามมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคน
เทอร์เบอรี่ ดังนั้นจึงเป็นการจ าเปน็ส าหรับเราที่จะได้เรยีนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของอาคารใน
ระหว่างที่มีแผ่นดินไหวให้มากที่สดุและท าการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต   
ในปัจจุบันนี้ ข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของแผนงาน
ระยะต่อเนื่องหลายปีของกระทรวงฯ โดยที่กระทรวงฯ ได้ให้การก ากับข้อเสนอแนะทั้ง 177 
ข้อโดยได้ร่วมมือกับทุกส่วนในภาคอาคารและการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิชาชีพ
วิศวกรรม หน่วยงานอื่นและจ านวนขอ้เสนอแนะทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก ่ 

 กระทรวงสิ่งแวดล้อม (3) 
 กระทรวงป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (1) 
 กระทรวงการคลัง (1) 
 สารสนเทศท่ีดินแห่งนิวซีแลนด์ (1) 
 กระทรวงเพื่อสิ่งแวดล้อม / กระทรวงเพื่อวัฒนธรรมและมรดกทางวฒันธรรม 

(ร่วมมือกัน) (1) 
 สถาบันวิศวกรวิชาชีพแห่งนิวซีแลนด์ (IPENZ) (4) 
 ส านักงานธรณศีาสตร์นิวซีแลนด์ (GNS Science) (1) 

ขณะนี้กระทรวงฯ ก าลังท ารายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั้งหมดอยู ่

คณะราชกรรมาธิการเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 
 คณะราชกรรมาธิการฯ และการสอบสวนของกระทรวงอาคารและการเคหะไดต้ระหนักถึง

ความส าคญัของการทบทวนสมรรถนะของอาคารในย่านธุรกิจในใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช 
(CBD) ในระหว่างเหตุการณ์แผ่นดนิไหว การทบทวนน้ีได้พิจารณาถึงความเพียงพอของ
กฎหมายและเง่ือนไขของวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศส าหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการ
บ ารุงรักษาอาคารที่ใช้อยู่ขณะนั้น โดยที่ได้มีการท าประชาพิจารณ์แล้วในระหว่าง พ.ศ. 
2554 และ 2555 ซึ่งครอบคลมุประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

 แผ่นดินไหว 
 สภาพดินและการออกแบบเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวของอาคาร 
 สมรรถนะของอาคารในย่านธุรกิจในใจกลางเมืองไครสตเ์ชิร์ช 
 เทคโนโลยีส าหรับอาคารเพื่อให้เกดิความเสียหายน้อย 
 อาคารที่อาจได้รับความเสยีหายจากแผ่นดินไหว 
 การบริหารจัดการอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
 บทบาทและความรับผดิชอบภายในกรอบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน 



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 3 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

รายงานขั้นสุดท้ายของคณะราชกรรมาธิการฯ ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ชุดหนึ่งมี 7 เล่ม มี
ข้อเสนอแนะจ านวน 189 ข้อ ดังนี ้

 เล่มที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผ่นดินไหว สภาพดิน และการออกแบบเพื่อรับแรง
แผ่นดินไหวของอาคารเน้นการปรบัปรุงความรูเ้กี่ยวกับแผ่นดินไหว และฐานราก
ของอาคาร 

 เล่มที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถนะของอาคารในย่านธุรกิจในใจกลางเมืองไครสต์
เชิร์ชท่ีเน้นอาคารของบริษัท Pyne Gould Corporation โรงแรม Grand 
Chancellor และบริษัท Forsyth Barr 

 เล่มที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีส าหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยโดย
เน้นถึงวิธีการที่เทคโนโลยีส าหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยสามารถท าให้
เกิดความยดืหยุ่นต่ออาคารได้ดีกว่าอย่างไร   

 เล่มที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาคารทีอ่าจไดร้ับความเสียหายจากแผ่นดนิไหวโดยเน้น
อาคารที่อาจได้รับความเสยีหายจากแผ่นดินไหวท่ียังคงเหลืออยู ่

 เล่มที่ 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับไครสต์เชิร์ช ตัวเมือง และวิธีการส าหรับการการสอบสวน
นี้ซึ่งเน้นถึงประวัติความเป็นมาของไครสต์เชิร์ชและผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
รวมถึงวิธีการที่คณะราชกรรมาธิการฯ ใช้ในการสอบสวน 

 หมายเหตุ ในเลม่ที่ 5 นี้ไม่มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ 
 เล่มที่ 6 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาคารของบริษัทแคนเทอร์เบอรี่ เทเลวิช่ัน (CTV) โดย

เน้นถึงประวัติความเป็นมาของ CTV เริ่มตั้งแต่การออกแบบและการก่อสร้าง ไป
จนถึงการถล่มของอาคารในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 

 เล่มที่ 7 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและความรับผดิชอบโดยเน้นด้านกฎหมายและ
เงื่อนไขวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศส าหรับการออกแบบอาคารเพื่อจดัการความเสีย่งต่อ
แผ่นดินไหวเท่าท่ีทราบโดยทั่วไป 

รายงานนี้ได้ให้เค้าโครงสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปัจจุบันและความเปลีย่นแปลงในระยะ
ยาวท่ีได้รเิริม่เพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ซึ่งในตอนท่ี 2 เป็นการ
ให้รายละเอียดถึงการตอบสนองตอ่ข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ จ านวน 189 
ข้อโดยจัดเข้าเป็นกลุ่มตามประเดน็ท่ีเกี่ยวข้องกัน 

รายงานได้น าเสนอผลงานท่ีได้ด าเนินการเองภายในกระทรวงฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
อื่น และที่ร่วมกับสมาคมทางเทคนิค เพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี ้ 

 ให้มีการเปลี่ยนแปลงทันทีต่อกระบวนการและการท าให้เกดิการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงาน 

 ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่อพระราชบญัญัติอาคาร (ที่ใช้ควบคุมในภาค
อาคารและการก่อสร้าง) 

 ให้เกิดความแตกต่างอย่างครอบคลุมในระยะยาวส าหรับภาคอาคารทั้งหมด 

ดังนั้นจึงได้มีการเริม่ด าเนินการในภารกิจขนาดใหญ่สองสามอย่างเพือ่ปรับปรุงระบบ
โดยรวม พร้อมทั้งก าลังด าเนินงานในประเด็นทีส่ าคัญอื่นด้วยตามล าดับ 

มีการขยายกจิกรรมการวิจยัออกไปท่ัวแผนงานการตอบสนองของเขตแคนเทอร์เบอรี่เพื่อ
ด าเนินการต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ในรายงานนีย้ังได้มีการอ้างถึง
ผลการวิจัยหลายครั้ง กระทรวงฯ ได้ค้นหาหุ้นส่วนการวิจัยจากท้ังภายในประเทศนิวซีแลนด์
และจากนานาชาติเพื่อหาสิ่งอ านวยความสะดวกและบุคลากรที่เหมาะสมในการสร้างองค์
ความรู้ให้แก่กระทรวงฯ เพื่อน าใช้ในภาคอาคารและการก่อสรา้ง 

vv 



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 4 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ที่ส าคัญๆ 

 ความเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญๆ ที่มุ่งลดโอกาสที่จะเกดิความสูญเสียต่อชีวิตจากแผ่นดินไหวใน
นิวซีแลนด์ในอนาคต ประกอบด้วย 

 การออกกฎหมายใหม่เพื่อแก้ไขพระราชบญัญัติอาคารส าหรับอาคารที่อาจไดร้ับ
ความเสยีหายจากแผ่นดินไหว และแผนการบริหารจัดการในภาวะฉกุเฉินของการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ

 การฝึกอบรมผู้ประเมินและการผลติคู่มือภาคสนามส าหรับการบริหารจัดการอาคาร
ในภาวะฉุกเฉิน 

 ให้มีการเข้มงวดในกระบวนการจดทะเบียนและการต่อทะเบยีน และเข้มงวดต่อ
ระเบียบปฏิบัติทางจริยธรรมส าหรบัวิศวกรวิชาชีพท่ีได้รับอนุญาต 

 ยกระดับความสามารถในการติดตามตรวจสอบของภาคนี ้
 ให้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของการออกแบบ 
 ออกแนวทางใหม่ให้แก่วิศวกรและผู้ออกแบบการก่อสร้าง 
 ให้มีการปรับปรุงโอกาสใหเ้กิดความร่วมมือและเพื่อการมสี่วนร่วมจากฝ่ายเทคนิค

และจากภาคอาคารและการก่อสรา้งในการพัฒนานโยบาย 
 เพิ่มการสนับสนุนการวิจัยและปรบัปรุงความสามารถในการวิจัย 
 ให้มีการปรับปรุงเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรยีนรู้จาก

สมรรถนะของอาคารในระหว่างท่ีเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นที่อ่ืน และเพื่อหาวิธีการ
อื่นเพื่อปรับปรุงความยดืหยุ่นของอาคาร  

หลังจากท่ีข้อเสนอแนะจากคณะราชกรรมาธิการฯ ได้รับการยอมรับแล้วฯ คณะรัฐมนตรจีึง
ได้ระบุความส าคญัขึ้นมาสามอันดบัเพื่อการเปลี่ยนแปลงดา้นนโยบายและกฎหมาย 
กล่าวคือ  

 ระเบียบเกี่ยวกับอาชีพของวิศวกรในภาคอาคารและการก่อสรา้ง 
 อาคารที่อาจได้รับความเสยีหายจากแผ่นดินไหว และ 
 การบริหารจัดการอาคารหลังจากภาวะฉุกเฉิน 

ระเบียบ 
เกี่ยวกับอาชีพ 

หลังจากท่ีคณะราชกรรมาธิการฯ ได้น าเสนอรายงานออกไป รัฐบาลก็ได้หันมาให้ความ
สนใจต่ออาชีพท่ีอยู่ในภาคอาคารเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมอาชีพเหล่านี ้

ใน พ.ศ. 2557 กระทรวงฯ ได้ทบทวนระเบียบเกี่ยวกับอาชีพของวิศวกรวิชาชีพ การ
ทบทวนนั้นพบว่า 

 ระบบการบังคับควบคุมส าหรับวิศวกรมิได้สร้างความมั่นใจได้ว่าอาคารเชิงพาณิชย์
และอาคารที่พักแบบหลายยูนิตและแบบหลายชั้นได้รับการออกแบบมาโดยผู้คนท่ีมี
ความรู้ ทักษะ และระดับสมรรถนะอย่างถูกต้อง 

 วิศวกรไมไ่ด้ถูกสอบสวนเสมอไปเมื่อแบบวิศวกรรมของพวกเขาต่ ากว่ามาตรฐาน 
 ระบบการบังคับควบคุมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมตนเองโดยไม่มีการถ่วงดุล

อ านาจเพียงพอ  

จากนั้นก็ได้มีการเผยแพรเ่อกสารฉบับขอความคิดเห็นเพื่อสะท้อนตอ่การทบทวนดังกล่าว 

ใน พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีด้านอาคารและการเคหะได้ขอให้กระทรวงฯ ขยายความจากการ
ทบทวนเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่มใหญ่ๆ  ที่ท างานเกี่ยวข้องกับภาคอาคารและ
การก่อสร้างเพื่อให้ความมั่นใจว่าการบังคับควบคุมอาชีพภายในภาคนี้ว่าเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ ซึ่งกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่มที่อยู่ในขอบเขตที่ได้ขยายความไว้แล้ว ประกอบด้วย  



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 5 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

 วิศกรวิชาชีพและผูร้่วมงานด้านวิศวกรรม 
 สถาปนิก 
 ช่างประปา 
 ช่างติดตั้งอุปกรณเ์กี่ยวกับแก๊ซ และช่างวางท่อระบายน้ าใต้ดิน 
 ช่างไฟฟ้า 
 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคารทีไ่ดร้ับอนุญาต 

กระทรวงฯ ด าเนินงานอย่างต่อเนือ่งต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการบังคับควบคุมท่ีมี
ความส าคญันี้ เช่นเดยีวกันกับการเปลี่ยนแปลงชุดหนึ่งท่ีออกแบบมาให้เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในวงกว้างภายในภาควิศวกรรม ซึ่งรวมถงึการท างานร่วมกับ
สถาบันวิศวกรวิชาชีพแห่งนิวซีแลนด์ (IPENZ) ที่ท าการทบทวนประมวลจรรยาบรรณของ
ทั้งวิศวกรวิชาชีพและ IPENZ เพื่อพิจารณาโดยเฉพาะถึงพันธะของวิศวกรต่อการรายงาน
เมื่อเห็นว่าอาคารหรือโครงสร้างจะเกิดความเสีย่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน
หรือต่อสิ่งแวดล้อม ประมวลจรรยาบรรณใหมไ่ด้มีการตีพิมพ์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2559 ส่วนการให้ความรู้เกี่ยวกับความเปลีย่นแปลงท่ีได้ด าเนินการได้แก่ คู่มือการตคีวาม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองส าหรับวิศวกร 

อาคารที่อาจได้รับความ
เสียหายจาก
แผ่นดินไหว 

พระราชบัญญัติอาคาร (อาคารที่อาจไดร้ับความเสียหายจากแผ่นดินไหว) ฉบับแก้ไข พ.ศ. 
2559  ได้ก าหนดกรอบที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากกว่าเดิมเพื่อการระบุ การ
จัดล าดับความส าคัญ และการบูรณะอาคารที่อาจได้รับความเสยีหายจากแผ่นดินไหวท่ัว
นิวซีแลนด์ พระราชบัญญัตินี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถระบุพ้ืนท่ีดังกล่าว ระบุอาคารหรือ
บางส่วนของอาคารที่มีความเสี่ยงสูงสุด และให้รายละเอียดทีไ่ด้รบัการปรับปรุงแล้วให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่น้ันๆ (หรือสภาในท้องถิ่น) เจ้าของอาคาร วิศวกร และสาธารณชน 

มีการบรรจุหมวดหมู่ใหม่เข้าไว้ในพระราชบัญญัตเิพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะโดย
การท าให้มีความแข็งแรงมากข้ึนตอ่ส่วนประกอบท่ีเป็นอันตรายของอาคารอิฐก่อท่ีไม่มีการ
เสรมิเหล็กและปรับปรุงให้มีการปอ้งกันในระดับสูงมากขึ้นต่ออันตรายที่อาจเกิดจากสิ่งที่
เป็นอันตรายตกหล่นลงมา เช่น ปล่องไฟ ก าแพงอิฐ และเครื่องประดับตกแต่ง 

พระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้จัดหมวดหมู่พื้นท่ีเสีย่งต่อการเกดิแผ่นดนิไหวของประเทศ
นิวซีแลนด์ออกเป็น 3 พื้นที่ (สูง ปานกลาง และต่ า) โดยมีกรอบเวลาที่ต่างกันในการระบุ
และหาทางแก้ไขอาคารที่อยู่ในพ้ืนที่เหล่านั้นให้มสีภาพที่เหมาะสม 

ระเบียบวิธสี าหรับอาคารที่อาจไดร้ับความเสียหายจากแผ่นดินไหวท่ีอยู่ในพระราชบัญญัติ
อาคาร (อาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว) จะมีการก าหนดเครื่องมือและ
วิธีการส าหรับการระบุอาคารที่มีศกัยะต่อความเสียหายจากแผ่นดินไหว และเสนอวิธีการ
ส าหรับประเมินความสามารถท่ีจะรองรับแผ่นดินไหวของอาคารเหลา่นั้น อีกทั้งต้องมีการ
จัดล าดับความส าคัญของสถานท่ีตา่งๆ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล และอาคารที่อยู่บน
เส้นทางยุทธศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานทีให้บริการฉุกเฉิน ส าหรับการขึ้นทะเบียนอาคารที่
อาจไดร้ับความเสียหายจากแผ่นดนิไหวนั้นจะช่วยท าให้ข้อมลูข่าวสารนี้เผยแพร่ไปสู่
สาธารณชนได ้

ความปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงการลดการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในอนาคต 
เหล่านี้เป็นอันดับความส าคญัในการพัฒนานโยบายส าหรับอาคารที่มีความเข้มแข็งต่อ
แผ่นดินไหว ความท้าทายก็คือการช่ังน้ าหนักระหว่างต้นทุนในการท าให้เกิดความเข้มแข็ง
กับการรื้อทิ้งท่ามกลางความต้องการคงไว้ซึ่งมรดกท่ีก่อสรา้งมาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  

คู่มือทางเทคนิคและกฎหมายสนับสนุนท่ีจ าเป็นส าหรับระบบใหม่ก าลังไดร้ับการพัฒนาใน
ปัจจุบัน พระราชบญัญัติและระบบใหม่ถูกก าหนดให้เริ่มใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 6 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

การบริหารจัดการ
อาคารภายหลังภาวะ
ฉุกเฉิน 

ใน พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้น าเอาระบบใหม่ออกมาประกาศใช้เพื่อบรหิารจัดการอาคาร
หลังจากภาวะฉุกเฉิน ระบบนี้ให้แนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมกับมแีบบฟอร์มและป้าย
ประกาศท่ีได้รับการแก้ไขแล้ว และมีโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับผู้ประเมินด้วย การ
เปลี่ยนแปลงหลักก็คือเปลี่ยนจาก “ระบบไฟจารจร” ที่ใช้ป้ายประกาศเป็นสีแดง เหลือง 
และเขียวเพื่อแสดงสภาพของอาคาร มาเป็นการใช้สีแดง เหลือง และสีขาวแทน ซึ่งสีเขียว
หมายถึงอาคารทีผู่้คนท่ัวไปเห็นว่าไม่มีปญัหา แต่ในความเป็นจริงแลว้ป้ายประกาศสีเขียว
หมายถึงอาคารที่เมื่อดูด้วยสายตาแล้วเห็นว่ายังอาจน าไปใช้ได้แต่จ าเป็นต้องไดร้ับการ
ประเมินในรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ส่วนป้ายสีขาวใหม่นีจ้ะเป็นการระบุว่าอาคารเหมาะ
ส าหรับการเข้าไปอยู่อาศัยแต่ไม่ไดห้มายความว่ามีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้มีการ
เขียนป้ายใหมด่้วยภาษาอังกฤษท่ีเข้าใจได้ง่าย 

คู่มือภาคสนามได้รับการตีพมิพ์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ประเมินใช้ตรวจสอบความใช้ได้ของ
อาคารอย่างรวดเร็วหลังจากภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงกระบวนการส าหรับการติดป้าย เปลี่ยน
และถอดถอนป้าย ส าหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบใหม่นั้นไดม้ีการฝึกอบรมวิศวกร 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคาร และสถาปนิกจ านวนมากกว่า 400 คน นอกจากนี้คู่มือก็ก าลังอยู่
ระหว่างการพัฒนาเพื่อช่วยให้เจา้หน้าท่ีในเขตเทศบาลเมืองมีความพร้อมส าหรับบริหาร
จัดการอาคารในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน 
รัฐบาลได้เผยแพรเ่อกสารฉบับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อ พ.ศ. 2558 เพื่อหาทางแก้ไข
ช่องโหว่ ความตกหล่น และอุปสรรคในกฎหมายในปัจจุบันส าหรับการบริหารจัดการอาคาร
หลังจากภาวะฉุกเฉินเห็นได้ชัดเจนในระหว่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 
ซึ่งประกอบด้วยสาระดังนี ้
 การขาดกฎหมายที่ชัดเจนส าหรับระบบในการบริหารจัดการอาคารหลังจากภาวะ

ฉุกเฉิน 
 การขาดการเปลีย่นผ่านท่ีราบรื่นระหว่างอ านาจการบริหารจัดการอาคารฝา่ยพล

เรือนและภาวะฉุกเฉินกับอ านาจปกติที่ด าเนินตามปกติธรรมดาภายใต้
พระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2547  

 การมีอ านาจไม่เพียงพอของพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2547 ที่จะใช้ในการ
บริหารจดัการอาคารที่ได้รับความเสียหายในภาวะฉุกเฉิน  

ความคิดเห็นท่ียื่นเสนอไปนั้นได้รบัการพิจารณาแล้ว และเชื่อว่าการออกกฎหมายใหม่จะ
ได้รับการน าเข้าสภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆ นี ้

การประสานความร่วมมือ 
 การตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดนิไหวได้เน้นถึงความส าคัญของการประสานความร่วมมือ ซึ่ง

ได้มีการยอมรับในข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ อยู่ในท่ัวทุกสาขาวิชาชีพในภาค
อาคารและการก่อสร้าง การประสานความร่วมมือท่ียั่งยืนเป็นหัวใจในการก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อระบบการก่อสร้างทั้งหมดและเป็นสิ่งส าคัญในการเปลี่ยนแปลงในการออก
กฎหมายหลายฉบบั ในการพัฒนาแนวทาง และในวิธีใหม่ส าหรบัการท างานท่ีเป็นผลมาจาก
ข้อเสนอแนะเหล่านั้น กระทรวงฯ ได้ด าเนินการในสาขาต่างๆ ภายในภาคอาคารและการ
ก่อสร้าง และก าลังจะท าข้อตกลงเพื่อให้เอื้อการประสานความร่วมมอืในปัจจุบันและในอนาคต 
การประสานความร่วมมือท่ีไดร้ับการท าให้เกิดความเข้มแข็งในระหว่างการตอบสนองเพื่อ
ช่วยเหลือการฟื้นฟู ต่อมาไดร้ับการด าเนินการอย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นจากหน่วยงานของ
กลุ่มที่ปรึกษาทางวิศวกรรมก่อน นอกจากน้ียังได้มีการวางยุทธศาสตร์หลายอย่างเพื่อให้การ
เจรจาอย่างสร้างสรรค์ระหวา่งกลุม่กับฝ่ายวิชาชีพต่างๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในทิศทางที่กระทรวงฯ และองค์กรวิชาชีพด าเนินการและ
สื่อสารออกมา 



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 7 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

ฐานข้อมูลธรณีเทคนิค
และการวิจัยทางธรณี
เทคนิค 

ฐานข้อมูลธรณีเทคนิคเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันข้อมูลทางธรณีเกีย่วกับการสืบสวนทางธรณี
เทคนิค (เช่น หลุมเจาะ การทดสอบการเจาะหยั่งด้วยหัวกรวย มาตรวัดความดันน้ า และการ
เฝ้าระวังน้ าบาดาล) ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ท่ีให้วิศวกรธรณีเทคนคิสามารถอัพโหลด
รายละเอียดทีต่นเองรวบรวมได้ในสถานท่ี อีกทั้งยังสามารถเข้าไปดรูายละเอียดที่ผู้อื่นอัพโหลด
ขึ้นไปไว้ได้ด้วย 

ข้อมูลชุดนี้ให้คุณค่าอย่างมากมายและเป็นทีส่นใจจากนานาชาติ ฐานข้อมูลสามารถเปดิให้
บันทึกข้อมูลไดค้รั้งเดยีวแต่สามารถใช้ได้หลายครั้ง ปัจจุบันมีข้อมลูมากกว่า 45,000 ระเบียนที่
ได้รับการดาวนโ์หลดโดยเฉลี่ยมากกว่า 40 ครั้ง ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงาน
ของที่ปรึกษาทางธรณีเทคนิคชาวนิวซีแลนด์ โดยที่พวกเขาสามารถแข่งขันในการให้บริการ
ข้อมูลและการตคีวามข้อมลูไม่ใช่เพียงแต่เก็บยึดข้อมลูไวเ้พื่อการได้เปรียบในการแข่งขันเท่านั้น 
ฐานข้อมูลนี้ปัจจุบันครอบคลมุทั่วทุกภาคในนิวซีแลนด์แล้วซึ่งเป็นการด าเนินการโดยส านักงาน
การฟื้นฟูเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ (CERA) โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเตม็
ก าลังจากคณะกรรมการเหตุการณ์แผ่นดินไหว (EQC) และจากกระทรวงฯ ปัจจุบันส านักงานนี้
ก าลังไดร้ับทุนอุดหนุนร่วมจากกระทรวงฯ กับ EQC 

การวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติได้มีการด าเนินงานเพื่อแสวงหาระเบยีบวิธีท่ีดีกว่าเพื่อ
การท านายผลของการที่ดินทรายแปลงสถานะเป็นของเหลว ผลที่ตามมาของการแปลงสภาพ
ต่อการกระจายตัวไปรอบข้างและผลที่ตามมาต่อฐานรากของอาคารในเขตแคนเทอร์เบอรี่ การ
วิจยัยังรวมไปถึงการยกระดับความเข้าใจต่อสมรรถนะของฐานรากแบบลึกและตื้นในระหว่างที่
เกิดแผ่นดินไหว ความรู้เพิ่มเตมิที่ได้รับจากงานวิจัยนี้จะได้ผนวกเขา้ไว้ในมาตรฐานและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกแบบอาคารต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงใน
กระทรวงธุรกิจ 
นวัตกรรม และการจ้าง
งาน 

กระทรวงฯ ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงภายในตามที่ไดร้ับข้อแนะน าของคณะราชกรรมาธิการฯ 
การเปลีย่นแปลงเหล่านั้นได้แก ่

 ได้ลงนามในข้อตกลงกับสมาคมทางเทคนิค 3 แห่ง (ได้แก่ สมาคมวศิวกรรมโครงสร้าง
แห่งนิวซีแลนด์ สมาคมนิวซีแลนดส์ าหรับวิศวกรรมแผ่นดินไหว และ สมาคมธรณี
เทคนิคแห่งนิวซีแลนด์) เพื่อร่วมกนัในภารกิจแบบหุ้นส่วนเกี่ยวกับโครงการเชิงเทคนิค
เพื่อให้การสนับสนุนแก่หัวหน้าวิศวกร สมาคมเหล่านี้ยังมสี่วนร่วมอยู่ในกลุ่มอ้างอิงเพื่อ
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Reference Group) ส าหรับให้
ความเห็นในช้ันต้นต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 บทบาทอย่างเป็นทางการส าหรับกลุ่มที่ปรึกษาทางวิศวกรรม (Engineering Advisory 
Group) ในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าวิศวกรที่เกี่ยวกับแผนงานทางเทคนิคของ
กระทรวงฯ แนวโน้ม ประเด็นคณุภาพ และการวิจัยที่ต้องการ 

 ได้มีการเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนหัวหน้าวิศวกร รวมถึงการก าหนดบทบาท
ของฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการการออกแบบและวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าวิศวกร และ
ต าแหน่งด้านวิศวกรรมโครงสร้างและธรณีเทคนิคเพิ่มเติม 

 การสร้างกลุ่มแนวโนม้ของภาคและนวัตกรรม (Sector Trends and Innovation 
Group) ซึ่งท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับส านักงานควบคมุอาคาร (ส่วนใหญ่เป็นสภา
เทศบาล) เพื่อติดตามแนวโน้มและระบุความเสี่ยงในภาคอาคาร 

การวิจัยแผ่นดินไหวและ
วิศวกรรมโครงสร้าง 

มีการเพิ่มทุนสนับสนุนเพื่อการวิจยัร่วมมากขึ้นอย่างมากเพื่อการสรา้งความเข้าใจท่ีดีขึ้นท้ังต่อ
ความต้องการของอาคารในขณะเกิดแผ่นดินไหว (น่ันคืออันตรายของแผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์) 
และสมรรถนะของอาคารในการตา้นทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดนิไหว ดังนั้นเงื่อนไขการ
ออกแบบอาคารที่ไดร้ับการปรับปรุงแล้วท่ีอยู่ในประมวลกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ จึงเป็น



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 8 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

การสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจใหม่ได ้

ต าแหน่งประธานท่ีกระทรวงฯ ไดร้ับในสมาคมวิศวกรรมแผ่นดินไหวเป็นต าแหน่งที่ไดร้ับการ
แต่งตั้งที่มหาวิทยาลยัโอ๊คแลนด์เพือ่ช่วยเหลือการพัฒนานโยบายสาธารณะทางเทคนคิและให้
การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยและบรรดาผู้ออกแบบท้ังภายประเทศ
และในระดับนานาชาต ิ

ความพยายามในการประสานความร่วมมือหลายอยา่งได้มีการด าเนนิการไปแล้วเพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและประสานงานให้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการแสวงหาทุนสนับสนุน
จากท้ังภายในประเทศและจากนานาชาติ  

 มหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอรี่และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ไดล้งทุนไปแล้วมากมายต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการทดลองและโครงการการทดสอบอย่างส าคัญเพื่อด าเนินการ
กับข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน นอกจากน้ี
ยังมีหน่วยงานอื่นที่ร่วมกันส่งเสรมิในความพยายามนีไ้ด้แก่ กระทรวงฯ EQC, 
QuakeCoRE, Natural Hazards Research Platform, Resilience to Natures 
Challenges National Science Challenge และศูนยเ์ควกเซนเตอร์ของมหาวิทยาลัย
แคนเทอร์เบอรี ่

 ได้มีความรเิริ่มในความร่วมมือหลายอย่างกับบรรดาผู้ปฏิบัติและนักวิจัยชาวอเมริกา
เหนือ จีน ชิลี และยโุรป เพ่ือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการหลายครั้งเพื่อแบ่งปันการปฏิบัติการออกแบบ ผลที่ไดจ้ากการวิจัย และ
วางแผนโครงการทดสอบร่วมกัน  

เมื่อรวมกันกับงานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการอยู่ท่ัวโลกแล้ว ความรเิริม่นี้จะเป็นการยกระดับการ
ออกแบบอาคารใหม่ทั้งในนิวซีแลนด์และในนานาประเทศด้วย 

 

เวทีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้น า
ด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้าง
ขึ้น 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 กระทรวงฯ EQC และสมาคมการวิจัยอาคารของนิวซีแลนด์ 
(BRANZ) ได้เชิญผูต้ัดสินใจช้ันน าของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาพบกันในเวทีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้น าด้านสิ่งแวดลอ้มท่ีสร้างขึ้นเป็นเวลา 2 วัน และเวทีนี้ได้ระบุการปฏิบัติได้
ดังนี ้

 การสร้างความเป็นผู้น าร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับชาติที่เข้มแข็ง 
 แผนงานความผูกพันในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสีย่งต่างๆ 
 การปรับปรุงความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
 ความเข้าใจท่ีดีขึ้นในการพึ่งพาอาศัยและในความคาดหวังของชุมชนต่อระดับการ

ให้บริการ 
 การพัฒนาเครื่องมือและสิ่งตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อเพ่ิมความยดึหยุ่นใหแ้ก่อาคาร 

ข้อเสนอแนะจากเวทีน้ีก าลังอยู่ในระหว่างการจดัท ายุทธศาสตรต์่างๆ รวมไปถึงยุทธศาสตร์
ความริเริ่มเมืองยืดหยุ่นในเวลลิงตนัและไครสต์เชิร์ช และแผนงานมรดกตกทอดและการเรยีนรู้
เกี่ยวกับการฟื้นฟูเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี ่ 

การประสานความ
ร่วมมือของวิศวกรกับ
สถาปนิก 

หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย IPENZ สถาบันสถาปนิกแห่งนิวซีแลนด์ 
คณะกรรมการสถาปนิกจดทะเบียน และกระทรวงฯ ได้ร่วมงานกับคณะ
สถาปัตยกรรมและคณะวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิธีการออกแบบที่มีการประสานความร่วมมือเข้าไว้ในหลักสูตรการสอน ปัจจุบันได้
มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือให้นักศึกษาทั่วทั้งนิวซีแลนด์มาท างานโครงการออกแบบเพื่อสนับสนุนการ



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 9 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

ประสานความร่วมมือซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดประสบการณ์ที่
จ าเป็นต้องท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่คนรุ่นต่างๆ ของสถาปนิกและ
วิศวกร 

การลดความเสี่ยงจากอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 นอกจากภารกิจการทบทวนพระราชบัญญัติอาคาร (อาคารที่อาจไดร้ับความเสียหาย

จากแผ่นดินไหว) ฉบับแก้ไข แล้ว ยังได้มีการด าเนินภารกิจส าคญัๆ เพื่อตอบสนองตอบ
ต่อบรรดาข้อเสนอแนะทีต่้องการลดความเสีย่งจากอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการประเมินสมรรถนะในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของ
อาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มคีวามท้าทายทางเทคนิคมากกว่าการออกแบบอาคาร
ใหม่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่และแผ่นดินไหวอ่ืนในระยะเมื่อเร็วๆ นี้ 
เช่น แผ่นดินไหวท่ีเกดิขึ้นในเมืองเซดดอนและช่องแคบคุ๊ก เป็นต้น ได้ท าให้มีความ
ต้องการในการประเมินอาคารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้การประเมินที่สอดคล้องต้องกัน
ให้แก่บรรดาเจ้าของอาคารจึงเป็นสิ่งท้าทายต่อวิชาชีพ 

บรรดาแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในเขตแคนเทอร์เบอรี่ท าให้เราได้รับการยกระดับความเข้าใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอาคาร ดังนั้นจึงมีภารกิจส าคญัที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานอยู่ใน
ขณะนี้เพื่อการยกระดับกระบวนการประเมินและเพื่อการยกระดับทกัษะนักวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติการประเมินดังกล่าว ทางกระทรวงฯ และสมาคมทางเทคนิคต่างๆ โดยไดร้ับการ
สนับสนุนจาก EQC และรัฐบาลทอ้งถิ่นของนิวซีแลนด์ต่างได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในคู่มือทางเทคนิค มาตรฐานทางเทคนิค และการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงใน
การประเมินอาคาร ประกอบกับการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของวิศวกร
โครงสร้างอย่างต่อเนื่อง การออกกฎหมายกไ็ด้มีการปรับให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลงหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว 
นอกจากน้ีพระราชบัญญัติอาคาร (อาคารที่อาจไดร้ับความเสยีหายจากแผ่นดินไหว) 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 ถือว่าเป็นสว่นหน่ึงในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านนี้ของคณะ
ราชกรรมาธิการฯ นอกจากการเปลี่ยนแปลงดา้นการออกกฎหมายแล้วยังมีการจดั
แผนงานการฝึกอบรมโดยการสัมมนาด้านการประเมินแผ่นดินไหวข้ันต้นให้แก่วิศวกรใน
ปี 2556 และสมัมนาเกี่ยวกับอาคารอิฐไมเ่สริมเหล็กท่ีจัดในปี 2558 และได้มีการพัฒนา
แผนงานการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเกีย่วกับกระบวนการใหม่เพื่อยกระดับการ
ประเมินท่ีสอดคล้องต้องกันและมคีุณภาพ 

ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการและแนวทางใหม่ของประเมินไว้ในหนังสือแนวทางส าหรับ
การประเมินทางวิศวกรรมในการประเมินทางเทคนคิส าหรับการประเมินแผ่นดินไหว
ของอาคารที่มีอยู่ ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงส าหรับวิศวกรที่ท าการประเมินสมรรถนะของ
อาคารต่อแผ่นดินไหว และปัจจุบนัทางกระทรวงฯ ร่วมกับสมาคมวศิวกรรมแผ่นดินไหว
แห่งนิวซีแลนด์ สมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งนิวซีแลนด์ สมาคมธรณีเทคนคิแห่ง
นิวซีแลนด์ คณะกรรมการเหตุการณ์แผ่นดินไหว และรัฐบาลท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ 
ก าลังท าการทบทวน ปรับปรุงแกไ้ข และเพิ่มเติม หนังสือเล่มนี้ให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 
ส าหรับวิธีการปฏิบตัิที่เขียนไว้ในแนวทางที่ได้รับการปรับปรุงแกไ้ขใหม่นี้จะกลายเป็น
เงื่อนไขในการปฏิบัติทางเทคนคิส าหรับการประเมินอาคารโดยการอ้างอิงไว้ในระเบียบ
วิธีส าหรับอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวภายใต้พระราชบัญญัติอาคาร 
(อาคารที่อาจไดร้ับความเสยีหายจากแผ่นดินไหว) ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 10 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

การปรับปรุงการออกแบบอาคารใหม่ 
 ข้อเสนอแนะจากคณะราชกรรมาธกิารฯ เกี่ยวกับสารสนเทศท่ีดินทางธรณีเทคนิค การ

ออกแบบฐานราก การปรับพื้นดิน การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคาร และ
เทคโนโลยีส าหรับอาคารเพื่อให้เกดิความเสียหายน้อย ทั้งหมดนี้ต่างเกื้อกูลต่อแผนงาน
ในการปรับปรุงการออกแบบโดยรวมของอาคารใหม่ที่กระทรวงฯ ก าลังด าเนินการอยู่ 
โดยที่งานการปรับปรุงเหล่านี้ตา่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และการวิจัยใหม่ๆ  ทั้งสิ้น 

ได้มีการน าเอาผลของการทดลองการปรับปรุงพ้ืนดินที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหว (EQC) ร่วมกับกระทรวงฯ เข้าผนวกไว้ในหนังสือแนวทางของ
กระทรวงฯ เรื่อง “การซ่อมแซมและการสรา้งใหม่ส าหรับบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่” กระทรวงฯ ได้เป็นหุ้นส่วนกับสมาคมธรณี
เทคนิคแห่งนิวซีแลนด์ (NZGS) ในการพัฒนาแนวทางการออกแบบทางวิศวกรรมธรณี
เทคนิคส าหรับแผ่นดินไหว แนวทางนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการตีพิมพโ์ดยมีความก้าวหน้า
ตามล าดับ มสีาระเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทางธรณีเทคนิคของคณะราชกรรมาธิการฯ 
พร้อมกันนั้นก็มีการจดัแผนงานการฝึกอบรมส าหรับวิศวกรเพื่อสนับสนุนแนวทางใหม่นี้
ด้วย โดยที่พันธมติรระหว่างกระทรวงฯ NZGS และ IPENZ ได้เริม่ตน้ท าการสัมมนา
ฝึกอบรมและจดัหาทรัพยากรส าหรับใช้ได้แบบออนไลน์ไปแล้ว แผนงานการฝึกอบรมนี้
มุ่งท่ีจะยกมาตรฐานทั่วไปของการปฏิบัติทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคในนิวซีแลนด ์

เพื่อเน้นถึงความส าคญัที่ผู้คนท่ีมคีวามรู้ ประสบการณ์ และสมรรถนะความสามารถ
เพียงพออยู่แล้วให้มาร่วมกันและเป็นส่วนประกอบส าคญัในกระบวนการออกแบบ 
กระทรวงฯ จึงได้ตีพิมพ์การให้ค าปรึกษาต่อการปฏิบัติขึ้นมา 2 เล่ม1 เพื่ออธิบาย
ความส าคญัของการประสานความร่วมมือในกระบวนการออกแบบ 
ส่วนการให้ค าปรึกษาต่อการปฏิบตัิเพิ่มเติมได้มีการเผยแพรไ่ปแล้วโดยเน้นถึง
ความส าคญัของสิ่งต่างๆ ดังน้ี  

 การสอบสวนทางธรณีเทคนคิที่เหมาะสม 
 การเอาใจใส่อย่างพอเหมาะต่อการปรับแก้และการควบคุมดูแลรายการก่อสร้าง

ที่ไม่ใช่ทางโครงสรา้ง เช่น เพดาน ผนังกั้น และงานระบบของอาคาร 
 ความจ าเป็นต่อการเอาใจใส่ทางวิศวกรรมวิชาชีพในการออกแบบสว่นประกอบ

ทางโครงสร้างทุตยิภูมิ เช่น บันได เป็นต้น  

สมาคมวศิวกรรมโครงสร้างแห่งนวิซีแลนด์ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการงานท่ีแยกออกไป
เพื่อส่งเสริมการใช้ “รายงานการออกแบบคุณลักษณะ” เพื่อประกอบกับเอกสารการ
ออกแบบ รายงานดังกล่าวนี้เป็นเอกสารหลักท่ีประกอบด้วยค าอธิบายต่างๆ ของบรรดา
ข้อสมมุติในการออกแบบหลักที่เนน้ลักษณะที่จ าเป็นที่ต้องได้รับการตรวจตราในระหว่าง
การก่อสร้าง 
โดยหลักแล้ว การออกแบบทางโครงสร้างของนิวซีแลนดไ์ดร้ับการควบคุมด้วยมาตรฐาน
นิวซีแลนด์ กระทรวงฯ ก าลังเน้นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานนิวซีแลนด์จ านวน 40 - 60 
มาตรฐานทีม่ีความส าคัญต่อการเกื้อกูลให้มีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาคาร  

เทคโนโลยีส าหรับอาคาร
เพื่อให้เกิดความเสียหาย
น้อย 

เทคโนโลยีส าหรับอาคารเพื่อให้เกดิความเสียหายน้อย ไดร้ับการพสิจูน์แล้วว่าช่วย
สมรรถนะของอาคารได้ดีในกรณีแผ่นดินไหวและไดร้ับความเสยีหายน้อยเท่าท่ีเป็นไปได้ 
การใช้เทคโนโลยีส าหรับอาคารเพือ่ให้เกิดความเสียหายน้อย เช่น การตัดแยกฐานราก

                                                           
1 ค าปรึกษาดา้นการปฏิบัติ เป็นสารสนเทศแนะน าที่ออกตามมาตรา 175 ของพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2547 



กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน 11 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ 

 

ออกจากตัวอาคาร (ดังท่ีใช้อยู่ท่ีโรงพยาบาล Christchurch Women’s Hospital ซึ่ง
ได้รับความเสียหายน้อยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)  ได้รับการ
ระบุโดยคณะราชกรรมาธิการฯ ว่าเป็นสิ่งที่สมควรให้การส่งเสริมมากยิ่งขึ้น 

กระทรวงฯ ก าลังให้การสนับสนุนการพัฒนาแนวทางส าหรับเทคโนโลยีส าหรับอาคาร
เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยบางอย่างเป็นการเฉพาะให้แก่อุตสาหกรรมอาคาร เริม่ต้น
ด้วยเรื่องการตัดแยกฐานรากออกจากตัวอาคาร เอกสารแนะน าอื่นซึ่งผนวกผลการวิจัยที่
ด าเนินการล่าสุด เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์แล้วหรือก าลังอยู่ในระหวา่งการพัฒนาโดย
อุตสาหกรรมอาคาร เพื่อให้เป็นเทคโนโลยีส าหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยซึ่ง
ได้แก่ การใช้โครงยึดรั้งเหล็กแบบโยกและโครงยึดรั้งการโก่งเดาะอยา่งที่ใช้กันมากข้ึนใน
การสร้างเมืองไครสต์เชิร์ชข้ึนมาใหม ่

การวิจัย การวิจัยมีความส าคัญต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการออกแบบอาคารใหม่ 
กระทรวงฯ ได้ริเริ่ม ร่วมมือ และให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยชุดใหญเ่พื่อค้นหาประเด็นท่ี
หลากหลายโดยเน้นที่แบบอาคารที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยและสถาบันคราวน์รีเสิร์ชยังไม่
ลดละท่ีจะหาทางท าความเข้าใจทีด่ีขึ้นต่ออันตรายจากแผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์ และ
กระทรวงฯ ยังได้ให้ทุนแก่ The Natural Hazards Research Platform และมี
ส านักงานธรณศีาสตร์นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพซึ่งได้ให้ทุนโครงการวิจยัระยะ 4 ปีแก่
นักวิจัยที่มหาวิทยาลยัแคนเทอรเ์บอรี่และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เพื่อท าการวิจัยหา
ความก้าวหน้าในแนวทางและมาตรฐานทางวิศวกรรม กระทรวงฯ ก าลังให้ทุนงานวิจัยท่ี
ส าคัญผ่านศูนยเ์ควกท่ีมหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอรีเ่พื่อค้นคว้าหาพฤติกรรมของก าแพง
คอนกรีตในการตา้นแรงแผ่นดินไหวและปฏสิัมพันธ์ระหว่างแผ่นพ้ืนไดอะแฟรมและ
องค์ประกอบอ่ืนของอาคาร แผนงานการวิจัยเหล่านี้ก าลังเพิ่มจ านวนข้ึนจาก
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการอุดหนุนจาก QuakeCoRE ที่ศึกษาระบบทางโครงสรา้งที่เกิด
ความเสยีหายน้อยและสามารถซ่อมแซมได้ ผลการวิจยัจากโครงการวิจัยเหลา่นี้รวมถึง
งานวิจัยอ่ืนท่ีเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจะน าไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงการออกแบบอาคารใหม ่

การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
 วิธีที่อาคารไดร้ับความเสียหายจากแผ่นดินไหวไดร้ับการประเมิน ผู้ใดประเมิน ระบบ

การติดป้ายและวิธีก าหนดเขตห้ามเข้า รวมถึงใครเป็นผู้รับข่าวสารเกีย่วกับสถานภาพ
ของอาคาร เหล่านี้กระทรวงฯ ไดท้ าการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสองสามอย่างโดยทันที 

เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ กระทรวงฯ ได้พัฒนาและ
ส่งเสริมระบบสามชั้นส าหรับการฝกึอบรมและการบริหารจดัการที่ก าลังด าเนินการอยู่
เพื่อการประเมินอาคารอย่างเร่งดว่น2 ไปพร้อมกับการขึ้นทะเบียนผูป้ระเมินท่ีสามารถ
เรียกใช้ได้ทั่วท้ังนิวซีแลนด ์

 ช้ันท่ีหนึ่ง เป็นกลุ่มผู้น าของผู้ประเมินอาคารที่มีทักษะสูงจะให้การบริหารจดัการ
กลุ่มที่สองที่ได้รับการรับรองแล้ว 

 ช้ันท่ีสอง เป็นกลุ่มหลักท่ีมผีู้ประเมินอาคารอย่างเร่งด่วนจ านวน 400 คนได้รับ
การอบรม รับรอง และออกบัตรประจ าตัวให้ ผู้ประเมิน 
เหล่านี้ประกอบไปด้วยวิศวกรและสถาปนิกอาวุโส เจ้าหน้าท่ีควบคมุอาคาร

                                                           
2 กระบวนการประเมินอาคารอยา่งเร่งด่วนนี้ เคยเรียกในข้อเสนอแนะที่เขียนเม่ือ พ.ศ. 2555 ว่า กระบวนการประเมินผลความปลอดภยัของ
อาคาร 
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อาวุโสที่สามารถเรียกใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉินท่ัวท้ังประเทศ 
 กระทรวงฯ ก าลังท าการระบบุุคคลและอบรมกลุ่มชั้นที่สามอย่างกว้างขวาง

เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประเมินที่ไดร้ับการอบรมมาแล้ว บุคคลเหลา่นีจ้ะไดร้ับ
การฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐานและจะเรยีกมาใช้งานในเหตุการณ์ขนาดใหญ่มาก 
กระทรวงฯ ยังท าการตีพิมพ์เอกสารแนะน าช่ือ “การบริหารจดัการอาคารใน
ภาวะฉุกเฉิน”ให้แก่เจา้หน้าท่ีในเขตเทศบาลเมืองเพื่อท าให้ระบบและการ
ตอบสนองมีมาตรฐานข้ึนท่ัวท้ังนิวซีแลนด ์

คู่มือภาคสนามส าหรับการประเมนิอาคารอย่างเร่งด่วนหลังจากการเกิดน้ าท่วม 
แผ่นดินไหว ไดร้ับการตีพิมพ์ไปแลว้ในปี 2557 คู่มือภาคสนามนี้ประกอบด้วยค าแนะน า
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเข้าไปในตวัอาคารได้เมื่อไรและอย่างไร เป็นค าแนะน าท่ีอยู่บน
พื้นฐานของกระบวนการค้นหาและกู้ชีพในเขตเมือง 

ในระหว่างที่มีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อแผ่นดินไหวนั้น การประเมินแบบเร่งด่วน
เน้นต่อการระบุความเสยีหายมากกว่าการเน้นถึงสมรรถนะอย่างแท้จริงของอาคารเพื่อมิ
ให้เกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มที่ปรึกษาทางวิศวกรรมร่วมกับกระทรวงฯ จึง
ได้พัฒนากระบวนการประเมินผลทางวิศวกรรมในรายละเอียด (DEE) ขึ้นมาเพื่อใช้
หลังจากการเกิดแผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ ซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งใจว่า DEE จะกลายไป
เป็นกระบวนการประเมินผลความเสียหายในรายละเอยีดต่อไป 

ส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการยกระดับกระบวนการประเมินผลความเสียหายใน
รายละเอียดกค็ือเพื่อพัฒนาความเข้าใจได้ดีขึ้นต่อสมรรถนะทีเ่หลืออยู่ของอาคารที่เคย
ได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมาก่อน กระทรวงฯ ร่วมกับสมาคมทางเทคนิค 
มหาวิทยาลยัในนิวซีแลนด์ และผู้รว่มงานนานาชาติก าลังท าการวิจยัในด้านนี้อยู่ 
ค าแนะน ากระบวนการประเมินผลทางวิศวกรรมในรายละเอียดจะอยู่พร้อมไปกับ
บรรดาเอกสารต่างๆ และกระทรวงฯ ก าลังท าการประมวลกระบวนการต่างๆ ร่วมกับ
สมาคมทางเทคนคิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คูม่ือภาคสนามส าหรับการประเมิน
อาคารอย่างเร่งด่วน การฝึกอบรมกลุ่มสามชั้นพร้อมกับการขึ้นทะเบยีนผู้ประเมินอาคาร
อย่างเร่งด่วน และกรอบการท างาน (ภายใต้ระบบปัจจุบัน) ส าหรับบริหารจดัการอาคาร
หลังจากการเกิดน้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว 

สรุป 
 แผนงานระยะต่อเนื่องหลายปีที่กระทรวงฯ ไดเ้ริ่มด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อ

ข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธกิารฯ ใน พ.ศ. 2555 เป็นแผนงานแบบหลายชั้น งาน
บางอย่างได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ในขณะที่งานอ่ืนโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการประสาน
ความร่วมมือจะยังคงมีความยั่งยืนต่อไปและเอื้อต่อการพัฒนาค าแนะน าและมาตรฐานที่ดี
ขึ้นต่อไปในอนาคต กระทรวงฯ ไดร้ับการสนับสนุนจากบรรดาหน่วยงานของรัฐอื่น 
สมาคมทางเทคนคิ มหาวิทยาลัย และผูร้่วมงานในนานาชาติ ซึ่งได้ทุม่เทเพ่ือผลักดันให้มี
การพัฒนาในอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างต่อไปอย่างไม่ขาดสาย 

คณะราชกรรมาธิการฯ ไดเ้สนอขอ้เสนอแนะโดยการตั้งข้อสังเกตว่ามีความมั่นใจด้วยความ
เป็นธรรมต่อการประเมินความเสี่ยงของแผ่นดินไหวและการออกแบบอาคารภายใน
นิวซีแลนด์ แตเ่ห็นว่าจ าเป็นต้องมกีารปรับปรุงเพิ่มขึ้นเท่าน้ัน ซึ่งเปน็แนวทางให้แก่
กระทรวงฯ ในฐานะทีป่ระสานความร่วมมือกับผู้มสี่วนร่วมจ านวนมากในภาคนี้ในการรับ
หน้าท่ีเปลี่ยนแปลงพื้นฐานและใหย้ืนยงอยู่ต่อไปส าหรับภาคอาคานและการก่อสร้าง 

ประสบการณ์ของเขตแคนเทอรเ์บอรี่ไดส้่งผลให้เกิดความตระหนักของความยืดหยุ่นใน
ระดับชาติอยา่งใหญ่หลวง ในขณะที่ผลที่ตามมาทางสังคมและเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างใหญ่
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หลวง พร้อมๆ กับความเศร้าโศก ซึ่งได้ให้โอกาสและความรบัผิดชอบอย่างหนึ่งเพื่อเรียนรู้
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อปรบัปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อ
ปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกบัสมรรถนะของอาคารและพื้นดินที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก และเพื่อทบทวนโครงสร้างของภาคอาคาร จากการที่รัฐบาลนิวซีแลนด์
ได้จัดตั้งคณะราชกรรมาธิการฯ และได้ให้ค าแนะน าแก่กระทรวงฯ (ซึ่งขณะนั้นเป็น
กระทรวงอาคารและการเคหะ) ท าการสอบสวนความผิดพลาดของอาคารโดยเฉพาะใน
กลางปี 2554 ที่รัฐบาลได้เปดิโอกาสนี้ไว้ให้ ซึ่งเป็นการส่งสญัญาณชัดเจนว่าเรามีความ
รับผิดชอบต่อบุคคลที่ได้รับความสญูเสยีเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เรยีนรู้ ได้มีการปรับปรุงใน
กระบวนการตัดสินใจ รวมถึงการปรับปรุงวิธีที่อาคารได้รบัการออกแบบและก่อสร้างขึ้น 
การพัฒนาหลายอย่างเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงถึงวิธีการที่ระเบียบอาคารจะท า
การเฝา้ระวังและปรับปรุงสมรรถนะของอาคารในอนาคต โดยผสมผสานกันระหว่าง
คณะท างานท่ีมีความรู้ ทักษะ และมีการประสานงาน ที่ดีขึ้น  

 

ในตอนนี้ของรายงานเป็นการน าเสนอการตอบสนองต่อวาระความส าคัญสามประการ
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและการออกกฎหมาย และมีการปรับปรุงในการปฏิบัติ
ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ส่วนตอนท่ีสองของรายงานนี้เป็นการสรุปการ
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ในรายข้อ 
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