ตอนที่ 1
ภาพรวม
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการเกิดแผ่นดินไหว โดยทีม่ ีผู้คนจานวนมากสามารถรับรู้ถึงการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสองสามครั้งในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์แผ่นดินไหวใน
เขตแคนเทอร์เบอรี่ซึ่งมีการสั่นสะเทือนในระดับที่เป็นอันตรายได้ถึง 5 ครั้งในระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 นอกจากนั้นยังมีการสั่นสะเทือนในระดับ
น้อยกว่าอีกนับพันครั้งนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในระยะ
เวลาไม่นานมานี้ แผ่นดินไหวเหล่านั้นมีความลึกลงไปใต้ดินในระยะตืน้ และเกิดขึ้นใกล้เมือง
ไครสต์เชิร์ช จัดว่าเป็นเหตุการณ์ทเี่ ป็นอันตรายมากที่สดุ นับตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในเมืองนาเปียร์เมื่อ พ.ศ. 2474
การสนับสนุนให้มีการก่อสร้างเขตแคนเทอร์เบอรี่ขึ้นมาใหม่และการตอบสนองต่อบทเรียน
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการไต่สวนของคณะราชกรรมาธิการด้านแผ่นดินไหวในเขต
แคนเทอร์เบอรี่ (คณะราชกรรมาธิการฯ) เป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นอีกหลาย
แห่งได้เน้นให้ความสนใจตลอดระยะเวลาหกปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานและ
องค์กรเหล่านั้นมีความรับผิดชอบร่วมต่อผู้ทไี่ ด้รับความสูญเสียโดยการเรียนรู้ การก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง และการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของชุมชนนิวชีแลนด์ทั้งมวล
การริเริ่มแผนงานระยะเวลาหลายปีของกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน (MBIE)
โดยมีงานที่กาลังดาเนินการอยู่อย่างมากมาย เป็นการเล็งเห็นความสาคัญและผลประโยชน์
ในระยะยาวที่งานดังกล่าวนี้จะนามาสู่นิวซีแลนด์
การปรับปรุง การวิจัย และความร่วมมือต่างๆ ที่ได้กล่าวในบทนานี้เป็นการเน้นให้เห็นเพียง
เฉพาะบางส่วนของงานขนาดใหญ่ที่กระทรวงฯ และหน่วยงานของรัฐอื่นเป็นผู้ริเริ่ม อานวย
ความสะดวก และให้การสนับสนุน เท่านั้น
การตอบสนองทางเทคนิคดังที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในตอนที่ 2 ของรายงานนี้ได้นาเสนอการ
อธิบายอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อข้อเสนอแนะทั้งหมดของคณะราชกรรมาธิการฯ รวมถึง
รายละเอียดในการตอบโต้ต่อข้อเสนอแนะเหล่านั้นด้วย ระบุหน่วยงานที่กาลังเป็นผูร้ ิเริม่
ดาเนินงาน และสรุปรายการปฏิบตั ิต่างๆ ที่กาลังดาเนินการอยูต่ ามที่ข้อเสนอแนะได้ริเริ่มไว้
ให้
ข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ จานวน 189 ข้อครอบคลุมหลากหลายประเด็น
นับตั้งแต่ประเด็นที่เฉพาะเจาะจงมาก ไปจนถึงประเด็นการปรับปรุงแก้ไขภาพกว้างสาหรับ
ภาคอาคารและการก่อสร้าง กระทรวงฯ (MBIE) ได้นาเอาข้อเสนอแนะทั้งหมดไปสู่การ
ปฏิบัติโดยยอมรับว่าเป็นการยกระดับระบบก่อสร้างโดยรวมเพื่อประโยชน์ของชาว
นิวซีแลนด์ทั้งมวล มีความจาเป็นทีภ่ าคอาคารและการก่อสร้างใช้ประโยชน์จากทักษะของผู้
ที่มีความชานาญและได้รับการฝึกฝนมา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผู้ปฏิบัติทมี่ ีทักษะสูง
ประกอบกับการที่มรี ะบบควบคุมดูแลที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังมี
กฎหมายรองรับด้วย ดังนั้นจากการแปลความหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงทาให้งานที่
เริ่มต้นขึ้นตามข้อเสนอแนะเหล่านัน้ ได้รับการยอมรับจากคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2555
กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน

1

การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่

คณะราชกรรมาธิการฯ ได้รวบรวมหลักฐานเกีย่ วกับสมรรถนะอาคารอย่างละเอียด มีการ
มอบหมายให้วิเคราะห์หลักฐานเหล่านั้นอย่างครอบคลุมทุกด้าน แล้วให้ข้อเสนอแนะให้มี
การเปลีย่ นแปลงมากมาย โดยมีจดุ มุ่งหมายดังนี้

เพื่อปรับปรุงระบบโดยรวม

เพื่อลดความเสีย่ งจากอาคารที่มีอยู่

เพื่อปรับปรุงการออกแบบการก่อสร้างของอาคารใหม่ และ

เพื่อปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว
ก่อนที่มีการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นิวซีแลนด์ไม่เคยมี
ประสบการณ์กับการถล่มอย่างจริงจังของอาคารสมัยใหม่ที่เกิดจากแผ่นดินไหว อาคารของ
นิวซีแลนด์ได้รับการออกแบบตามที่กาหนดไว้ในประมวลข้อบังคับอาคารที่อิงการออกแบบ
ตามสมรรถนะ ซึ่งวิธีการออกแบบการก่อสร้างจะได้รับการทดสอบอย่างจริงจังก็เฉพาะเมื่อ
เกิดเหตุการณ์สาคัญเท่านั้นดังเห็นได้จากผลที่ตามมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคน
เทอร์เบอรี่ ดังนั้นจึงเป็นการจาเป็นสาหรับเราที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของอาคารใน
ระหว่างที่มีแผ่นดินไหวให้มากที่สดุ และทาการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในปัจจุบันนี้ ข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของแผนงาน
ระยะต่อเนื่องหลายปีของกระทรวงฯ โดยที่กระทรวงฯ ได้ให้การกากับข้อเสนอแนะทั้ง 177
ข้อโดยได้ร่วมมือกับทุกส่วนในภาคอาคารและการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิชาชีพ
วิศวกรรม หน่วยงานอื่นและจานวนข้อเสนอแนะทีร่ บั ผิดชอบ ได้แก่

กระทรวงสิ่งแวดล้อม (3)

กระทรวงป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (1)

กระทรวงการคลัง (1)

สารสนเทศที่ดินแห่งนิวซีแลนด์ (1)

กระทรวงเพื่อสิ่งแวดล้อม / กระทรวงเพื่อวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
(ร่วมมือกัน) (1)

สถาบันวิศวกรวิชาชีพแห่งนิวซีแลนด์ (IPENZ) (4)

สานักงานธรณีศาสตร์นิวซีแลนด์ (GNS Science) (1)
ขณะนี้กระทรวงฯ กาลังทารายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั้งหมดอยู่

คณะราชกรรมาธิการเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่
คณะราชกรรมาธิการฯ และการสอบสวนของกระทรวงอาคารและการเคหะได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการทบทวนสมรรถนะของอาคารในย่านธุรกิจในใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช
(CBD) ในระหว่างเหตุการณ์แผ่นดินไหว การทบทวนนี้ได้พิจารณาถึงความเพียงพอของ
กฎหมายและเงื่อนไขของวิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศสาหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการ
บารุงรักษาอาคารที่ใช้อยู่ขณะนั้น โดยที่ได้มีการทาประชาพิจารณ์แล้วในระหว่าง พ.ศ.
2554 และ 2555 ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

แผ่นดินไหว

สภาพดินและการออกแบบเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวของอาคาร

สมรรถนะของอาคารในย่านธุรกิจในใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช

เทคโนโลยีสาหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อย

อาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว

การบริหารจัดการอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

บทบาทและความรับผิดชอบภายในกรอบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน
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การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่

รายงานขั้นสุดท้ายของคณะราชกรรมาธิการฯ ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ชุดหนึ่งมี 7 เล่ม มี
ข้อเสนอแนะจานวน 189 ข้อ ดังนี้

เล่มที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผ่นดินไหว สภาพดิน และการออกแบบเพื่อรับแรง
แผ่นดินไหวของอาคารเน้นการปรับปรุงความรูเ้ กี่ยวกับแผ่นดินไหว และฐานราก
ของอาคาร

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

เล่มที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยโดย
เน้นถึงวิธีการที่เทคโนโลยีสาหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยสามารถทาให้
เกิดความยืดหยุ่นต่ออาคารได้ดีกว่าอย่างไร

เล่มที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาคารทีอ่ าจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวโดยเน้น
อาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่ยังคงเหลืออยู่

เล่มที่ 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับไครสต์เชิร์ช ตัวเมือง และวิธีการสาหรับการการสอบสวน
นี้ซึ่งเน้นถึงประวัติความเป็นมาของไครสต์เชิร์ชและผลกระทบจากแผ่นดินไหว
รวมถึงวิธีการที่คณะราชกรรมาธิการฯ ใช้ในการสอบสวน

หมายเหตุ ในเล่มที่ 5 นี้ไม่มีการให้ข้อเสนอแนะไว้

เล่มที่ 6 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาคารของบริษัทแคนเทอร์เบอรี่ เทเลวิชั่น (CTV) โดย
เน้นถึงประวัติความเป็นมาของ CTV เริ่มตั้งแต่การออกแบบและการก่อสร้าง ไป
จนถึงการถล่มของอาคารในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

เล่มที่ 7 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบโดยเน้นด้านกฎหมายและ
เงื่อนไขวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสาหรับการออกแบบอาคารเพื่อจัดการความเสีย่ งต่อ
แผ่นดินไหวเท่าที่ทราบโดยทั่วไป
รายงานนี้ได้ให้เค้าโครงสิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้วในปัจจุบันและความเปลีย่ นแปลงในระยะ
ยาวที่ได้รเิ ริม่ เพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ซึ่งในตอนที่ 2 เป็นการ
ให้รายละเอียดถึงการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ จานวน 189
ข้อโดยจัดเข้าเป็นกลุ่มตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน
รายงานได้นาเสนอผลงานทีไ่ ด้ดาเนินการเองภายในกระทรวงฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
อื่น และที่ร่วมกับสมาคมทางเทคนิค เพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี้

ให้มีการเปลี่ยนแปลงทันทีต่อกระบวนการและการทาให้เกิดการดาเนินงานระหว่าง
หน่วยงาน

ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติอาคาร (ที่ใช้ควบคุมในภาค
อาคารและการก่อสร้าง)

ให้เกิดความแตกต่างอย่างครอบคลุมในระยะยาวสาหรับภาคอาคารทั้งหมด
ดังนั้นจึงได้มีการเริม่ ดาเนินการในภารกิจขนาดใหญ่สองสามอย่างเพือ่ ปรับปรุงระบบ
โดยรวม พร้อมทั้งกาลังดาเนินงานในประเด็นทีส่ าคัญอื่นด้วยตามลาดับ
มีการขยายกิจกรรมการวิจยั ออกไปทั่วแผนงานการตอบสนองของเขตแคนเทอร์เบอรี่เพื่อ
ดาเนินการต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ในรายงานนีย้ ังได้มีการอ้างถึง
ผลการวิจัยหลายครั้ง กระทรวงฯ ได้ค้นหาหุ้นส่วนการวิจัยจากทั้งภายในประเทศนิวซีแลนด์
และจากนานาชาติเพื่อหาสิ่งอานวยความสะดวกและบุคลากรที่เหมาะสมในการสร้างองค์
ความรู้ให้แก่กระทรวงฯ เพื่อนาใช้ในภาคอาคารและการก่อสร้าง
vv
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ที่สาคัญๆ
ความเปลีย่ นแปลงที่สาคัญๆ ที่มุ่งลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตจากแผ่นดินไหวใน
นิวซีแลนด์ในอนาคต ประกอบด้วย

การออกกฎหมายใหม่เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติอาคารสาหรับอาคารที่อาจได้รับ
ความเสียหายจากแผ่นดินไหว และแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินของการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ

การฝึกอบรมผู้ประเมินและการผลิตคู่มือภาคสนามสาหรับการบริหารจัดการอาคาร
ในภาวะฉุกเฉิน

ให้มีการเข้มงวดในกระบวนการจดทะเบียนและการต่อทะเบียน และเข้มงวดต่อ
ระเบียบปฏิบัติทางจริยธรรมสาหรับวิศวกรวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต

ยกระดับความสามารถในการติดตามตรวจสอบของภาคนี้

ให้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของการออกแบบ

ออกแนวทางใหม่ให้แก่วิศวกรและผู้ออกแบบการก่อสร้าง

ให้มีการปรับปรุงโอกาสให้เกิดความร่วมมือและเพื่อการมีส่วนร่วมจากฝ่ายเทคนิค
และจากภาคอาคารและการก่อสร้างในการพัฒนานโยบาย

เพิ่มการสนับสนุนการวิจัยและปรับปรุงความสามารถในการวิจัย

ให้มีการปรับปรุงเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้จาก
สมรรถนะของอาคารในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อื่น และเพื่อหาวิธีการ
อื่นเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของอาคาร
หลังจากที่ข้อเสนอแนะจากคณะราชกรรมาธิการฯ ได้รับการยอมรับแล้วฯ คณะรัฐมนตรีจึง
ได้ระบุความสาคัญขึ้นมาสามอันดับเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมาย
กล่าวคือ

ระเบียบเกี่ยวกับอาชีพของวิศวกรในภาคอาคารและการก่อสร้าง

อาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว และ

การบริหารจัดการอาคารหลังจากภาวะฉุกเฉิน

ระเบียบ
เกี่ยวกับอาชีพ

หลังจากที่คณะราชกรรมาธิการฯ ได้นาเสนอรายงานออกไป รัฐบาลก็ได้หันมาให้ความ
สนใจต่ออาชีพที่อยู่ในภาคอาคารเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมอาชีพเหล่านี้
ใน พ.ศ. 2557 กระทรวงฯ ได้ทบทวนระเบียบเกี่ยวกับอาชีพของวิศวกรวิชาชีพ การ
ทบทวนนั้นพบว่า

ระบบการบังคับควบคุมสาหรับวิศวกรมิได้สร้างความมั่นใจได้ว่าอาคารเชิงพาณิชย์
และอาคารที่พักแบบหลายยูนิตและแบบหลายชั้นได้รับการออกแบบมาโดยผู้คนที่มี
ความรู้ ทักษะ และระดับสมรรถนะอย่างถูกต้อง

วิศวกรไม่ได้ถูกสอบสวนเสมอไปเมื่อแบบวิศวกรรมของพวกเขาต่ากว่ามาตรฐาน

ระบบการบังคับควบคุมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมตนเองโดยไม่มีการถ่วงดุล
อานาจเพียงพอ
จากนั้นก็ได้มีการเผยแพร่เอกสารฉบับขอความคิดเห็นเพื่อสะท้อนต่อการทบทวนดังกล่าว
ใน พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีด้านอาคารและการเคหะได้ขอให้กระทรวงฯ ขยายความจากการ
ทบทวนเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่มใหญ่ๆ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับภาคอาคารและ
การก่อสร้างเพื่อให้ความมั่นใจว่าการบังคับควบคุมอาชีพภายในภาคนี้ว่าเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ ซึ่งกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่มที่อยู่ในขอบเขตที่ได้ขยายความไว้แล้ว ประกอบด้วย
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วิศกรวิชาชีพและผูร้ ่วมงานด้านวิศวกรรม
สถาปนิก
ช่างประปา
ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ และช่างวางท่อระบายน้าใต้ดิน
ช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารทีไ่ ด้รับอนุญาต

กระทรวงฯ ดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ งต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการบังคับควบคุมที่มี
ความสาคัญนี้ เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงชุดหนึ่งที่ออกแบบมาให้เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในวงกว้างภายในภาควิศวกรรม ซึ่งรวมถึงการทางานร่วมกับ
สถาบันวิศวกรวิชาชีพแห่งนิวซีแลนด์ (IPENZ) ที่ทาการทบทวนประมวลจรรยาบรรณของ
ทั้งวิศวกรวิชาชีพและ IPENZ เพื่อพิจารณาโดยเฉพาะถึงพันธะของวิศวกรต่อการรายงาน
เมื่อเห็นว่าอาคารหรือโครงสร้างจะเกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน
หรือต่อสิ่งแวดล้อม ประมวลจรรยาบรรณใหม่ได้มีการตีพิมพ์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2559 ส่วนการให้ความรู้เกี่ยวกับความเปลีย่ นแปลงที่ได้ดาเนินการได้แก่ คู่มือการตีความ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองสาหรับวิศวกร

อาคารที่อาจได้รับความ พระราชบัญญัติอาคาร (อาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว) ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2559 ได้กาหนดกรอบที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากกว่าเดิมเพื่อการระบุ การ
เสียหายจาก
จัดลาดับความสาคัญ และการบูรณะอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวทั่ว
แผ่นดินไหว

นิวซีแลนด์ พระราชบัญญัตินี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถระบุพื้นทีด่ ังกล่าว ระบุอาคารหรือ
บางส่วนของอาคารที่มีความเสี่ยงสูงสุด และให้รายละเอียดทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแล้วให้แก่
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆ (หรือสภาในท้องถิ่น) เจ้าของอาคาร วิศวกร และสาธารณชน
มีการบรรจุหมวดหมู่ใหม่เข้าไว้ในพระราชบัญญัตเิ พื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะโดย
การทาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นต่อส่วนประกอบที่เป็นอันตรายของอาคารอิฐก่อที่ไม่มีการ
เสริมเหล็กและปรับปรุงให้มีการป้องกันในระดับสูงมากขึ้นต่ออันตรายที่อาจเกิดจากสิ่งที่
เป็นอันตรายตกหล่นลงมา เช่น ปล่องไฟ กาแพงอิฐ และเครื่องประดับตกแต่ง
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้จัดหมวดหมู่พื้นที่เสีย่ งต่อการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศ
นิวซีแลนด์ออกเป็น 3 พื้นที่ (สูง ปานกลาง และต่า) โดยมีกรอบเวลาที่ต่างกันในการระบุ
และหาทางแก้ไขอาคารที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นให้มสี ภาพที่เหมาะสม
ระเบียบวิธสี าหรับอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่อยู่ในพระราชบัญญัติ
อาคาร (อาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว) จะมีการกาหนดเครื่องมือและ
วิธีการสาหรับการระบุอาคารที่มีศกั ยะต่อความเสียหายจากแผ่นดินไหว และเสนอวิธีการ
สาหรับประเมินความสามารถที่จะรองรับแผ่นดินไหวของอาคารเหล่านั้น อีกทั้งต้องมีการ
จัดลาดับความสาคัญของสถานทีต่ า่ งๆ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล และอาคารที่อยู่บน
เส้นทางยุทธศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานทีให้บริการฉุกเฉิน สาหรับการขึ้นทะเบียนอาคารที่
อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวนั้นจะช่วยทาให้ข้อมูลข่าวสารนี้เผยแพร่ไปสู่
สาธารณชนได้
ความปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงการลดการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในอนาคต
เหล่านี้เป็นอันดับความสาคัญในการพัฒนานโยบายสาหรับอาคารที่มีความเข้มแข็งต่อ
แผ่นดินไหว ความท้าทายก็คือการชั่งน้าหนักระหว่างต้นทุนในการทาให้เกิดความเข้มแข็ง
กับการรื้อทิ้งท่ามกลางความต้องการคงไว้ซึ่งมรดกที่ก่อสร้างมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
คู่มือทางเทคนิคและกฎหมายสนับสนุนที่จาเป็นสาหรับระบบใหม่กาลังได้รับการพัฒนาใน
ปัจจุบัน พระราชบัญญัติและระบบใหม่ถูกกาหนดให้เริ่มใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
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การบริหารจัดการ
อาคารภายหลังภาวะ
ฉุกเฉิน

ใน พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้นาเอาระบบใหม่ออกมาประกาศใช้เพื่อบริหารจัดการอาคาร
หลังจากภาวะฉุกเฉิน ระบบนี้ให้แนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมกับมีแบบฟอร์มและป้าย
ประกาศที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และมีโปรแกรมการฝึกอบรมสาหรับผู้ประเมินด้วย การ
เปลี่ยนแปลงหลักก็คือเปลี่ยนจาก “ระบบไฟจารจร” ที่ใช้ป้ายประกาศเป็นสีแดง เหลือง
และเขียวเพื่อแสดงสภาพของอาคาร มาเป็นการใช้สีแดง เหลือง และสีขาวแทน ซึ่งสีเขียว
หมายถึงอาคารทีผ่ ู้คนทั่วไปเห็นว่าไม่มีปญ
ั หา แต่ในความเป็นจริงแล้วป้ายประกาศสีเขียว
หมายถึงอาคารที่เมื่อดูด้วยสายตาแล้วเห็นว่ายังอาจนาไปใช้ได้แต่จาเป็นต้องได้รับการ
ประเมินในรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ส่วนป้ายสีขาวใหม่นจี้ ะเป็นการระบุว่าอาคารเหมาะ
สาหรับการเข้าไปอยู่อาศัยแต่ไม่ได้หมายความว่ามีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้มีการ
เขียนป้ายใหม่ด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ง่าย
คู่มือภาคสนามได้รับการตีพมิ พ์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ประเมินใช้ตรวจสอบความใช้ได้ของ
อาคารอย่างรวดเร็วหลังจากภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงกระบวนการสาหรับการติดป้าย เปลี่ยน
และถอดถอนป้าย สาหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบใหม่นั้นได้มีการฝึกอบรมวิศวกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร และสถาปนิกจานวนมากกว่า 400 คน นอกจากนี้คู่มือก็กาลังอยู่
ระหว่างการพัฒนาเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองมีความพร้อมสาหรับบริหาร
จัดการอาคารในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน
รัฐบาลได้เผยแพร่เอกสารฉบับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อ พ.ศ. 2558 เพื่อหาทางแก้ไข
ช่องโหว่ ความตกหล่น และอุปสรรคในกฎหมายในปัจจุบันสาหรับการบริหารจัดการอาคาร
หลังจากภาวะฉุกเฉินเห็นได้ชัดเจนในระหว่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่
ซึ่งประกอบด้วยสาระดังนี้

การขาดกฎหมายที่ชัดเจนสาหรับระบบในการบริหารจัดการอาคารหลังจากภาวะ
ฉุกเฉิน

การขาดการเปลีย่ นผ่านทีร่ าบรื่นระหว่างอานาจการบริหารจัดการอาคารฝ่ายพล
เรือนและภาวะฉุกเฉินกับอานาจปกติที่ดาเนินตามปกติธรรมดาภายใต้
พระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2547

การมีอานาจไม่เพียงพอของพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2547 ที่จะใช้ในการ
บริหารจัดการอาคารที่ได้รับความเสียหายในภาวะฉุกเฉิน
ความคิดเห็นที่ยื่นเสนอไปนั้นได้รบั การพิจารณาแล้ว และเชื่อว่าการออกกฎหมายใหม่จะ
ได้รับการนาเข้าสภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆ นี้

การประสานความร่วมมือ
การตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้เน้นถึงความสาคัญของการประสานความร่วมมือ ซึ่ง
ได้มีการยอมรับในข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ อยู่ในทั่วทุกสาขาวิชาชีพในภาค
อาคารและการก่อสร้าง การประสานความร่วมมือที่ยั่งยืนเป็นหัวใจในการก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อระบบการก่อสร้างทั้งหมดและเป็นสิ่งสาคัญในการเปลี่ยนแปลงในการออก
กฎหมายหลายฉบับ ในการพัฒนาแนวทาง และในวิธีใหม่สาหรับการทางานที่เป็นผลมาจาก
ข้อเสนอแนะเหล่านั้น กระทรวงฯ ได้ดาเนินการในสาขาต่างๆ ภายในภาคอาคารและการ
ก่อสร้าง และกาลังจะทาข้อตกลงเพื่อให้เอื้อการประสานความร่วมมือในปัจจุบันและในอนาคต
การประสานความร่วมมือที่ได้รับการทาให้เกิดความเข้มแข็งในระหว่างการตอบสนองเพื่อ
ช่วยเหลือการฟื้นฟู ต่อมาได้รับการดาเนินการอย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นจากหน่วยงานของ
กลุ่มที่ปรึกษาทางวิศวกรรมก่อน นอกจากนี้ยังได้มีการวางยุทธศาสตร์หลายอย่างเพื่อให้การ
เจรจาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างกลุม่ กับฝ่ายวิชาชีพต่างๆ สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในทิศทางที่กระทรวงฯ และองค์กรวิชาชีพดาเนินการและ
สื่อสารออกมา
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ฐานข้อมูลธรณีเทคนิค
และการวิจัยทางธรณี
เทคนิค

ฐานข้อมูลธรณีเทคนิคเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันข้อมูลทางธรณีเกีย่ วกับการสืบสวนทางธรณี
เทคนิค (เช่น หลุมเจาะ การทดสอบการเจาะหยั่งด้วยหัวกรวย มาตรวัดความดันน้า และการ
เฝ้าระวังน้าบาดาล) ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ให้วิศวกรธรณีเทคนิคสามารถอัพโหลด
รายละเอียดทีต่ นเองรวบรวมได้ในสถานที่ อีกทั้งยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ผู้อื่นอัพโหลด
ขึ้นไปไว้ได้ด้วย
ข้อมูลชุดนี้ให้คุณค่าอย่างมากมายและเป็นทีส่ นใจจากนานาชาติ ฐานข้อมูลสามารถเปิดให้
บันทึกข้อมูลได้ครั้งเดียวแต่สามารถใช้ได้หลายครั้ง ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 45,000 ระเบียนที่
ได้รับการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยมากกว่า 40 ครั้ง ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินงาน
ของที่ปรึกษาทางธรณีเทคนิคชาวนิวซีแลนด์ โดยที่พวกเขาสามารถแข่งขันในการให้บริการ
ข้อมูลและการตีความข้อมูลไม่ใช่เพียงแต่เก็บยึดข้อมูลไว้เพื่อการได้เปรียบในการแข่งขันเท่านั้น
ฐานข้อมูลนี้ปัจจุบันครอบคลุมทั่วทุกภาคในนิวซีแลนด์แล้วซึ่งเป็นการดาเนินการโดยสานักงาน
การฟื้นฟูเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ (CERA) โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็ม
กาลังจากคณะกรรมการเหตุการณ์แผ่นดินไหว (EQC) และจากกระทรวงฯ ปัจจุบันสานักงานนี้
กาลังได้รับทุนอุดหนุนร่วมจากกระทรวงฯ กับ EQC
การวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติได้มีการดาเนินงานเพื่อแสวงหาระเบียบวิธีที่ดีกว่าเพื่อ
การทานายผลของการที่ดินทรายแปลงสถานะเป็นของเหลว ผลที่ตามมาของการแปลงสภาพ
ต่อการกระจายตัวไปรอบข้างและผลที่ตามมาต่อฐานรากของอาคารในเขตแคนเทอร์เบอรี่ การ
วิจยั ยังรวมไปถึงการยกระดับความเข้าใจต่อสมรรถนะของฐานรากแบบลึกและตื้นในระหว่างที่
เกิดแผ่นดินไหว ความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับจากงานวิจัยนี้จะได้ผนวกเข้าไว้ในมาตรฐานและ
คาแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบอาคารต่อไป

กระทรวงฯ ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงภายในตามที่ได้รับข้อแนะนาของคณะราชกรรมาธิการฯ
การเปลี่ยนแปลงใน
การเปลีย่ นแปลงเหล่านั้นได้แก่
กระทรวงธุรกิจ

ได้ลงนามในข้อตกลงกับสมาคมทางเทคนิค 3 แห่ง (ได้แก่ สมาคมวิศวกรรมโครงสร้าง
นวัตกรรม และการจ้าง
แห่งนิวซีแลนด์ สมาคมนิวซีแลนด์สาหรับวิศวกรรมแผ่นดินไหว และ สมาคมธรณี
งาน

เทคนิคแห่งนิวซีแลนด์) เพื่อร่วมกันในภารกิจแบบหุ้นส่วนเกี่ยวกับโครงการเชิงเทคนิค
เพื่อให้การสนับสนุนแก่หัวหน้าวิศวกร สมาคมเหล่านี้ยังมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มอ้างอิงเพื่อ
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Reference Group) สาหรับให้
ความเห็นในชั้นต้นต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ



บทบาทอย่างเป็นทางการสาหรับกลุ่มที่ปรึกษาทางวิศวกรรม (Engineering Advisory
Group) ในการให้คาปรึกษาแก่หัวหน้าวิศวกรที่เกี่ยวกับแผนงานทางเทคนิคของ
กระทรวงฯ แนวโน้ม ประเด็นคุณภาพ และการวิจัยที่ต้องการ



ได้มีการเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนหัวหน้าวิศวกร รวมถึงการกาหนดบทบาท
ของฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการการออกแบบและวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าวิศวกร และ
ตาแหน่งด้านวิศวกรรมโครงสร้างและธรณีเทคนิคเพิ่มเติม

การสร้างกลุ่มแนวโน้มของภาคและนวัตกรรม (Sector Trends and Innovation
Group) ซึ่งทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสานักงานควบคุมอาคาร (ส่วนใหญ่เป็นสภา
เทศบาล) เพื่อติดตามแนวโน้มและระบุความเสี่ยงในภาคอาคาร
การวิจัยแผ่นดินไหวและ มีการเพิ่มทุนสนับสนุนเพื่อการวิจยั ร่วมมากขึ้นอย่างมากเพื่อการสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นทั้งต่อ
ความต้องการของอาคารในขณะเกิดแผ่นดินไหว (นั่นคืออันตรายของแผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์)
วิศวกรรมโครงสร้าง
และสมรรถนะของอาคารในการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ดังนั้นเงื่อนไขการ
ออกแบบอาคารที่ได้รับการปรับปรุงแล้วที่อยู่ในประมวลกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ จึงเป็น
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การสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจใหม่ได้
ตาแหน่งประธานที่กระทรวงฯ ได้รับในสมาคมวิศวกรรมแผ่นดินไหวเป็นตาแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตั้งที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เพือ่ ช่วยเหลือการพัฒนานโยบายสาธารณะทางเทคนิคและให้
การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยและบรรดาผู้ออกแบบทั้งภายประเทศ
และในระดับนานาชาติ
ความพยายามในการประสานความร่วมมือหลายอย่างได้มีการดาเนินการไปแล้วเพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและประสานงานให้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการแสวงหาทุนสนับสนุน
จากทั้งภายในประเทศและจากนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ได้ลงทุนไปแล้วมากมายต่อสิ่ง
อานวยความสะดวกในการทดลองและโครงการการทดสอบอย่างสาคัญเพื่อดาเนินการ
กับข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานอื่นที่ร่วมกันส่งเสริมในความพยายามนีไ้ ด้แก่ กระทรวงฯ EQC,
QuakeCoRE, Natural Hazards Research Platform, Resilience to Natures
Challenges National Science Challenge และศูนย์เควกเซนเตอร์ของมหาวิทยาลัย
แคนเทอร์เบอรี่

ได้มีความริเริ่มในความร่วมมือหลายอย่างกับบรรดาผู้ปฏิบัติและนักวิจัยชาวอเมริกา
เหนือ จีน ชิลี และยุโรป เพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการหลายครั้งเพื่อแบ่งปันการปฏิบัติการออกแบบ ผลที่ได้จากการวิจัย และ
วางแผนโครงการทดสอบร่วมกัน
เมื่อรวมกันกับงานวิจัยที่กาลังดาเนินการอยู่ทั่วโลกแล้ว ความริเริม่ นี้จะเป็นการยกระดับการ
ออกแบบอาคารใหม่ทั้งในนิวซีแลนด์และในนานาประเทศด้วย

เวทีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้นา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้าง
ขึ้น

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 กระทรวงฯ EQC และสมาคมการวิจัยอาคารของนิวซีแลนด์
(BRANZ) ได้เชิญผูต้ ัดสินใจชั้นนาของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาพบกันในเวทีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นเป็นเวลา 2 วัน และเวทีนี้ได้ระบุการปฏิบัติได้
ดังนี้

การสร้างความเป็นผู้นาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับชาติที่เข้มแข็ง

แผนงานความผูกพันในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสีย่ งต่างๆ

การปรับปรุงความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น

ความเข้าใจที่ดีขึ้นในการพึ่งพาอาศัยและในความคาดหวังของชุมชนต่อระดับการ
ให้บริการ

การพัฒนาเครื่องมือและสิ่งตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มความยึดหยุ่นให้แก่อาคาร
ข้อเสนอแนะจากเวทีนี้กาลังอยู่ในระหว่างการจัดทายุทธศาสตร์ต่างๆ รวมไปถึงยุทธศาสตร์
ความริเริ่มเมืองยืดหยุ่นในเวลลิงตันและไครสต์เชิร์ช และแผนงานมรดกตกทอดและการเรียนรู้
เกี่ยวกับการฟื้นฟูเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่

การประสานความ
ร่วมมือของวิศวกรกับ
สถาปนิก

หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย IPENZ สถาบันสถาปนิกแห่งนิวซีแลนด์
คณะกรรมการสถาปนิกจดทะเบียน และกระทรวงฯ ได้ร่วมงานกับคณะ
สถาปัตยกรรมและคณะวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิธีการออกแบบที่มีการประสานความร่วมมือเข้าไว้ในหลักสูตรการสอน ปัจจุบันได้
มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้นักศึกษาทั่วทั้งนิวซีแลนด์มาทางานโครงการออกแบบเพื่อสนับสนุนการ
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ประสานความร่วมมือซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดประสบการณ์ที่
จาเป็นต้องทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่คนรุ่นต่างๆ ของสถาปนิกและ
วิศวกร

การลดความเสี่ยงจากอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบัน
นอกจากภารกิจการทบทวนพระราชบัญญัติอาคาร (อาคารที่อาจได้รับความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว) ฉบับแก้ไข แล้ว ยังได้มีการดาเนินภารกิจสาคัญๆ เพื่อตอบสนองตอบ
ต่อบรรดาข้อเสนอแนะทีต่ ้องการลดความเสีย่ งจากอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการประเมินสมรรถนะในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของ
อาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มคี วามท้าทายทางเทคนิคมากกว่าการออกแบบอาคาร
ใหม่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่และแผ่นดินไหวอืน่ ในระยะเมื่อเร็วๆ นี้
เช่น แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเมืองเซดดอนและช่องแคบคุ๊ก เป็นต้น ได้ทาให้มีความ
ต้องการในการประเมินอาคารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้การประเมินที่สอดคล้องต้องกัน
ให้แก่บรรดาเจ้าของอาคารจึงเป็นสิ่งท้าทายต่อวิชาชีพ
บรรดาแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเขตแคนเทอร์เบอรี่ทาให้เราได้รับการยกระดับความเข้าใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอาคาร ดังนั้นจึงมีภารกิจสาคัญที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานอยู่ใน
ขณะนี้เพื่อการยกระดับกระบวนการประเมินและเพื่อการยกระดับทักษะนักวิชาชีพที่
ปฏิบัติการประเมินดังกล่าว ทางกระทรวงฯ และสมาคมทางเทคนิคต่างๆ โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก EQC และรัฐบาลท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ต่างได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในคู่มือทางเทคนิค มาตรฐานทางเทคนิค และการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงใน
การประเมินอาคาร ประกอบกับการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของวิศวกร
โครงสร้างอย่างต่อเนื่อง การออกกฎหมายก็ได้มีการปรับให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดจากอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลงหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว
นอกจากนี้พระราชบัญญัติอาคาร (อาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว)
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านนี้ของคณะ
ราชกรรมาธิการฯ นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านการออกกฎหมายแล้วยังมีการจัด
แผนงานการฝึกอบรมโดยการสัมมนาด้านการประเมินแผ่นดินไหวขัน้ ต้นให้แก่วิศวกรใน
ปี 2556 และสัมมนาเกี่ยวกับอาคารอิฐไม่เสริมเหล็กที่จัดในปี 2558 และได้มีการพัฒนา
แผนงานการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเกีย่ วกับกระบวนการใหม่เพื่อยกระดับการ
ประเมินทีส่ อดคล้องต้องกันและมีคุณภาพ
ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการและแนวทางใหม่ของประเมินไว้ในหนังสือแนวทางสาหรับ
การประเมินทางวิศวกรรมในการประเมินทางเทคนิคสาหรับการประเมินแผ่นดินไหว
ของอาคารที่มีอยู่ ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงสาหรับวิศวกรที่ทาการประเมินสมรรถนะของ
อาคารต่อแผ่นดินไหว และปัจจุบนั ทางกระทรวงฯ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมแผ่นดินไหว
แห่งนิวซีแลนด์ สมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งนิวซีแลนด์ สมาคมธรณีเทคนิคแห่ง
นิวซีแลนด์ คณะกรรมการเหตุการณ์แผ่นดินไหว และรัฐบาลท้องถิ่นของนิวซีแลนด์
กาลังทาการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม หนังสือเล่มนี้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
สาหรับวิธีการปฏิบตั ิที่เขียนไว้ในแนวทางที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่นี้จะกลายเป็น
เงื่อนไขในการปฏิบัติทางเทคนิคสาหรับการประเมินอาคารโดยการอ้างอิงไว้ในระเบียบ
วิธีสาหรับอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวภายใต้พระราชบัญญัติอาคาร
(อาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว) ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559
กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน
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การปรับปรุงการออกแบบอาคารใหม่
ข้อเสนอแนะจากคณะราชกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับสารสนเทศที่ดินทางธรณีเทคนิค การ
ออกแบบฐานราก การปรับพื้นดิน การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคาร และ
เทคโนโลยีสาหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อย ทั้งหมดนี้ต่างเกื้อกูลต่อแผนงาน
ในการปรับปรุงการออกแบบโดยรวมของอาคารใหม่ที่กระทรวงฯ กาลังดาเนินการอยู่
โดยที่งานการปรับปรุงเหล่านี้ตา่ งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และการวิจัยใหม่ๆ ทั้งสิ้น
ได้มีการนาเอาผลของการทดลองการปรับปรุงพื้นดินที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
เหตุการณ์แผ่นดินไหว (EQC) ร่วมกับกระทรวงฯ เข้าผนวกไว้ในหนังสือแนวทางของ
กระทรวงฯ เรื่อง “การซ่อมแซมและการสร้างใหม่สาหรับบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่” กระทรวงฯ ได้เป็นหุ้นส่วนกับสมาคมธรณี
เทคนิคแห่งนิวซีแลนด์ (NZGS) ในการพัฒนาแนวทางการออกแบบทางวิศวกรรมธรณี
เทคนิคสาหรับแผ่นดินไหว แนวทางนี้กาลังอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์โดยมีความก้าวหน้า
ตามลาดับ มีสาระเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทางธรณีเทคนิคของคณะราชกรรมาธิการฯ
พร้อมกันนั้นก็มีการจัดแผนงานการฝึกอบรมสาหรับวิศวกรเพื่อสนับสนุนแนวทางใหม่นี้
ด้วย โดยที่พันธมิตรระหว่างกระทรวงฯ NZGS และ IPENZ ได้เริม่ ต้นทาการสัมมนา
ฝึกอบรมและจัดหาทรัพยากรสาหรับใช้ได้แบบออนไลน์ไปแล้ว แผนงานการฝึกอบรมนี้
มุ่งที่จะยกมาตรฐานทั่วไปของการปฏิบัติทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคในนิวซีแลนด์
เพื่อเน้นถึงความสาคัญที่ผู้คนที่มคี วามรู้ ประสบการณ์ และสมรรถนะความสามารถ
เพียงพออยู่แล้วให้มาร่วมกันและเป็นส่วนประกอบสาคัญในกระบวนการออกแบบ
กระทรวงฯ จึงได้ตีพิมพ์การให้คาปรึกษาต่อการปฏิบัติขึ้นมา 2 เล่ม1 เพื่ออธิบาย
ความสาคัญของการประสานความร่วมมือในกระบวนการออกแบบ
ส่วนการให้คาปรึกษาต่อการปฏิบตั ิเพิ่มเติมได้มีการเผยแพร่ไปแล้วโดยเน้นถึง
ความสาคัญของสิ่งต่างๆ ดังนี้

การสอบสวนทางธรณีเทคนิคที่เหมาะสม

การเอาใจใส่อย่างพอเหมาะต่อการปรับแก้และการควบคุมดูแลรายการก่อสร้าง
ที่ไม่ใช่ทางโครงสร้าง เช่น เพดาน ผนังกั้น และงานระบบของอาคาร

ความจาเป็นต่อการเอาใจใส่ทางวิศวกรรมวิชาชีพในการออกแบบส่วนประกอบ
ทางโครงสร้างทุตยิ ภูมิ เช่น บันได เป็นต้น
สมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งนิวซีแลนด์กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการงานที่แยกออกไป
เพื่อส่งเสริมการใช้ “รายงานการออกแบบคุณลักษณะ” เพื่อประกอบกับเอกสารการ
ออกแบบ รายงานดังกล่าวนี้เป็นเอกสารหลักที่ประกอบด้วยคาอธิบายต่างๆ ของบรรดา
ข้อสมมุติในการออกแบบหลักที่เน้นลักษณะที่จาเป็นที่ต้องได้รับการตรวจตราในระหว่าง
การก่อสร้าง
โดยหลักแล้ว การออกแบบทางโครงสร้างของนิวซีแลนด์ได้รับการควบคุมด้วยมาตรฐาน
นิวซีแลนด์ กระทรวงฯ กาลังเน้นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานนิวซีแลนด์จานวน 40 - 60
มาตรฐานทีม่ ีความสาคัญต่อการเกื้อกูลให้มีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาคาร

เทคโนโลยีสาหรับอาคาร เทคโนโลยีสาหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อย ได้รับการพิสจู น์แล้วว่าช่วย
เพื่อให้เกิดความเสียหาย สมรรถนะของอาคารได้ดีในกรณีแผ่นดินไหวและได้รับความเสียหายน้อยเท่าที่เป็นไปได้
การใช้เทคโนโลยีสาหรับอาคารเพือ่ ให้เกิดความเสียหายน้อย เช่น การตัดแยกฐานราก
น้อย
1 คาปรึกษาด้านการปฏิบัติ

เป็นสารสนเทศแนะนาที่ออกตามมาตรา 175 ของพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2547
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ออกจากตัวอาคาร (ดังที่ใช้อยู่ที่โรงพยาบาล Christchurch Women’s Hospital ซึ่ง
ได้รับความเสียหายน้อยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) ได้รับการ
ระบุโดยคณะราชกรรมาธิการฯ ว่าเป็นสิ่งที่สมควรให้การส่งเสริมมากยิ่งขึ้น
กระทรวงฯ กาลังให้การสนับสนุนการพัฒนาแนวทางสาหรับเทคโนโลยีสาหรับอาคาร
เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยบางอย่างเป็นการเฉพาะให้แก่อตุ สาหกรรมอาคาร เริม่ ต้น
ด้วยเรื่องการตัดแยกฐานรากออกจากตัวอาคาร เอกสารแนะนาอื่นซึ่งผนวกผลการวิจัยที่
ดาเนินการล่าสุด เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์แล้วหรือกาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดย
อุตสาหกรรมอาคาร เพื่อให้เป็นเทคโนโลยีสาหรับอาคารเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยซึ่ง
ได้แก่ การใช้โครงยึดรั้งเหล็กแบบโยกและโครงยึดรั้งการโก่งเดาะอย่างที่ใช้กันมากขึ้นใน
การสร้างเมืองไครสต์เชิร์ชขึ้นมาใหม่

การวิจัย

การวิจัยมีความสาคัญต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการออกแบบอาคารใหม่
กระทรวงฯ ได้ริเริ่ม ร่วมมือ และให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยชุดใหญ่เพื่อค้นหาประเด็นที่
หลากหลายโดยเน้นที่แบบอาคารที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยและสถาบันคราวน์รีเสิร์ชยังไม่
ลดละที่จะหาทางทาความเข้าใจทีด่ ีขึ้นต่ออันตรายจากแผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์ และ
กระทรวงฯ ยังได้ให้ทุนแก่ The Natural Hazards Research Platform และมี
สานักงานธรณีศาสตร์นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพซึ่งได้ให้ทุนโครงการวิจยั ระยะ 4 ปีแก่
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เพื่อทาการวิจัยหา
ความก้าวหน้าในแนวทางและมาตรฐานทางวิศวกรรม กระทรวงฯ กาลังให้ทุนงานวิจัยที่
สาคัญผ่านศูนย์เควกที่มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีเ่ พื่อค้นคว้าหาพฤติกรรมของกาแพง
คอนกรีตในการต้านแรงแผ่นดินไหวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผ่นพื้นไดอะแฟรมและ
องค์ประกอบอื่นของอาคาร แผนงานการวิจัยเหล่านี้กาลังเพิ่มจานวนขึ้นจาก
โครงการวิจัยทีไ่ ด้รับการอุดหนุนจาก QuakeCoRE ที่ศึกษาระบบทางโครงสร้างที่เกิด
ความเสียหายน้อยและสามารถซ่อมแซมได้ ผลการวิจยั จากโครงการวิจัยเหล่านี้รวมถึง
งานวิจัยอื่นที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจะนาไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงการออกแบบอาคารใหม่

การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
วิธีที่อาคารได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวได้รับการประเมิน ผู้ใดประเมิน ระบบ
การติดป้ายและวิธีกาหนดเขตห้ามเข้า รวมถึงใครเป็นผู้รับข่าวสารเกีย่ วกับสถานภาพ
ของอาคาร เหล่านี้กระทรวงฯ ได้ทาการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสองสามอย่างโดยทันที
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ กระทรวงฯ ได้พัฒนาและ
ส่งเสริมระบบสามชั้นสาหรับการฝึกอบรมและการบริหารจัดการที่กาลังดาเนินการอยู่
เพื่อการประเมินอาคารอย่างเร่งด่วน2 ไปพร้อมกับการขึ้นทะเบียนผูป้ ระเมินทีส่ ามารถ
เรียกใช้ได้ทั่วทั้งนิวซีแลนด์

ชั้นที่หนึ่ง เป็นกลุ่มผู้นาของผู้ประเมินอาคารที่มีทักษะสูงจะให้การบริหารจัดการ
กลุ่มที่สองที่ได้รับการรับรองแล้ว

ชั้นที่สอง เป็นกลุ่มหลักที่มผี ู้ประเมินอาคารอย่างเร่งด่วนจานวน 400 คนได้รับ
การอบรม รับรอง และออกบัตรประจาตัวให้ ผู้ประเมิน
เหล่านี้ประกอบไปด้วยวิศวกรและสถาปนิกอาวุโส เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคาร
2 กระบวนการประเมินอาคารอย่างเร่งด่วนนี้

เคยเรียกในข้อเสนอแนะที่เขียนเมือ่ พ.ศ. 2555 ว่า กระบวนการประเมินผลความปลอดภัยของ

อาคาร
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อาวุโสที่สามารถเรียกใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉินทั่วทั้งประเทศ
กระทรวงฯ กาลังทาการระบุบุคคลและอบรมกลุ่มชั้นที่สามอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประเมินที่ได้รับการอบรมมาแล้ว บุคคลเหล่านีจ้ ะได้รับ
การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและจะเรียกมาใช้งานในเหตุการณ์ขนาดใหญ่มาก
กระทรวงฯ ยังทาการตีพิมพ์เอกสารแนะนาชื่อ “การบริหารจัดการอาคารใน
ภาวะฉุกเฉิน”ให้แก่เจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองเพื่อทาให้ระบบและการ
ตอบสนองมีมาตรฐานขึ้นทั่วทั้งนิวซีแลนด์

คู่มือภาคสนามสาหรับการประเมินอาคารอย่างเร่งด่วนหลังจากการเกิดน้าท่วม
แผ่นดินไหว ได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วในปี 2557 คู่มือภาคสนามนี้ประกอบด้วยคาแนะนา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเข้าไปในตัวอาคารได้เมื่อไรและอย่างไร เป็นคาแนะนาที่อยู่บน
พื้นฐานของกระบวนการค้นหาและกู้ชีพในเขตเมือง
ในระหว่างที่มีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อแผ่นดินไหวนั้น การประเมินแบบเร่งด่วน
เน้นต่อการระบุความเสียหายมากกว่าการเน้นถึงสมรรถนะอย่างแท้จริงของอาคารเพื่อมิ
ให้เกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มที่ปรึกษาทางวิศวกรรมร่วมกับกระทรวงฯ จึง
ได้พัฒนากระบวนการประเมินผลทางวิศวกรรมในรายละเอียด (DEE) ขึ้นมาเพื่อใช้
หลังจากการเกิดแผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่ ซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งใจว่า DEE จะกลายไป
เป็นกระบวนการประเมินผลความเสียหายในรายละเอียดต่อไป
ส่วนประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในการยกระดับกระบวนการประเมินผลความเสียหายใน
รายละเอียดก็คือเพื่อพัฒนาความเข้าใจได้ดีขึ้นต่อสมรรถนะทีเ่ หลืออยู่ของอาคารที่เคย
ได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมาก่อน กระทรวงฯ ร่วมกับสมาคมทางเทคนิค
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ และผู้รว่ มงานนานาชาติกาลังทาการวิจยั ในด้านนี้อยู่
คาแนะนากระบวนการประเมินผลทางวิศวกรรมในรายละเอียดจะอยู่พร้อมไปกับ
บรรดาเอกสารต่างๆ และกระทรวงฯ กาลังทาการประมวลกระบวนการต่างๆ ร่วมกับ
สมาคมทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คูม่ ือภาคสนามสาหรับการประเมิน
อาคารอย่างเร่งด่วน การฝึกอบรมกลุ่มสามชั้นพร้อมกับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินอาคาร
อย่างเร่งด่วน และกรอบการทางาน (ภายใต้ระบบปัจจุบัน) สาหรับบริหารจัดการอาคาร
หลังจากการเกิดน้าท่วมหรือแผ่นดินไหว

สรุป
แผนงานระยะต่อเนื่องหลายปีที่กระทรวงฯ ได้เริ่มดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ใน พ.ศ. 2555 เป็นแผนงานแบบหลายชั้น งาน
บางอย่างได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ในขณะที่งานอื่นโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการประสาน
ความร่วมมือจะยังคงมีความยั่งยืนต่อไปและเอื้อต่อการพัฒนาคาแนะนาและมาตรฐานที่ดี
ขึ้นต่อไปในอนาคต กระทรวงฯ ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาหน่วยงานของรัฐอื่น
สมาคมทางเทคนิค มหาวิทยาลัย และผูร้ ่วมงานในนานาชาติ ซึ่งได้ทมุ่ เทเพื่อผลักดันให้มี
การพัฒนาในอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างต่อไปอย่างไม่ขาดสาย
คณะราชกรรมาธิการฯ ได้เสนอข้อเสนอแนะโดยการตั้งข้อสังเกตว่ามีความมั่นใจด้วยความ
เป็นธรรมต่อการประเมินความเสี่ยงของแผ่นดินไหวและการออกแบบอาคารภายใน
นิวซีแลนด์ แต่เห็นว่าจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวทางให้แก่
กระทรวงฯ ในฐานะทีป่ ระสานความร่วมมือกับผู้มสี ่วนร่วมจานวนมากในภาคนี้ในการรับ
หน้าที่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานและให้ยืนยงอยู่ต่อไปสาหรับภาคอาคานและการก่อสร้าง
ประสบการณ์ของเขตแคนเทอร์เบอรี่ได้ส่งผลให้เกิดความตระหนักของความยืดหยุ่นใน
ระดับชาติอย่างใหญ่หลวง ในขณะที่ผลที่ตามมาทางสังคมและเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างใหญ่
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หลวง พร้อมๆ กับความเศร้าโศก ซึ่งได้ให้โอกาสและความรับผิดชอบอย่างหนึ่งเพื่อเรียนรู้
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อ
ปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสมรรถนะของอาคารและพื้นดินที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก และเพื่อทบทวนโครงสร้างของภาคอาคาร จากการที่รัฐบาลนิวซีแลนด์
ได้จัดตั้งคณะราชกรรมาธิการฯ และได้ให้คาแนะนาแก่กระทรวงฯ (ซึ่งขณะนั้นเป็น
กระทรวงอาคารและการเคหะ) ทาการสอบสวนความผิดพลาดของอาคารโดยเฉพาะใน
กลางปี 2554 ที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสนี้ไว้ให้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเรามีความ
รับผิดชอบต่อบุคคลที่ได้รับความสูญเสียเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เรียนรู้ ได้มีการปรับปรุงใน
กระบวนการตัดสินใจ รวมถึงการปรับปรุงวิธีที่อาคารได้รบั การออกแบบและก่อสร้างขึ้น
การพัฒนาหลายอย่างเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงถึงวิธีการที่ระเบียบอาคารจะทา
การเฝ้าระวังและปรับปรุงสมรรถนะของอาคารในอนาคต โดยผสมผสานกันระหว่าง
คณะทางานที่มีความรู้ ทักษะ และมีการประสานงาน ที่ดีขึ้น
ในตอนนี้ของรายงานเป็นการนาเสนอการตอบสนองต่อวาระความสาคัญสามประการ
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและการออกกฎหมาย และมีการปรับปรุงในการปฏิบัติ
ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ส่วนตอนที่สองของรายงานนี้เป็นการสรุปการ
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของคณะราชกรรมาธิการฯ ในรายข้อ
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