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ภาพรวม 

รัฐวกิตอเรยีประกาศบงัคับใชก้ฎหมายฉบบัใหม ่

ซึง่ออกแบบมาเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มจากมลภาวะและของเสยี 

เนือ้หาทีเ่ป็นศนูยก์ลางของพระราชบญัญตักิารคุม้ครองสิง่แวดลอ้มปี 2017 

(พระราชบญัญตั)ิ1 กค็อื ภาระหนา้ทีท่างสิง่แวดลอ้มท ัว่ไป (GED) 

GED เป็นแนวทางใหมท่ีเ่นน้การป้องกนัอนัตรายจากของเสยีและมลภาวะ 

แทนการจัดการผลกระทบหลังจากทีเ่กดิอนัตรายไปแลว้ 

ภายใตพ้ระราชบญัญัตฉิบบันี ้คณุมภีาระหนา้ที ่3 

ประการทีก่ าหนดใหค้ณุตอ้งลดหรอืตอบสนองตอ่ความเสีย่งตราบใดทีเ่ป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุ

มผล 

คูม่อืฉบบันีจ้ะมุง่เนน้ทีภ่าระหนา้ที ่2 ประการ ไดแ้ก:่ 

 

ภาระหนา้ทีท่างสิง่แวดลอ้มทัว่ไป2
 

GED ก าหนดให ้

‘บคุคลใดก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งในกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใ

หเ้กดิความเสีย่งอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษยห์

รอืส ิง่แวดลอ้มจากมลภาวะหรอืของเสยีตอ้งลดค

วามเสีย่งเหลา่นัน้ 

ตราบใดทีเ่ป็นส ิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ย่างสมเหตสุมผล’ 

ภาระหนา้ทีใ่นการจัดการทีด่นิทีป่นเป้ือน3
 

หากคณุเป็นผูค้วบคมุดแูลทีด่นิทีป่นเป้ือน คณุ 

‘ตอ้งลดความเสีย่งทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษย์

และส ิง่แวดลอ้มจากทีด่ทีีป่นเป้ือนตราบใดทีเ่ป็นส ิง่ทีป่

ฏบิตัไิดอ้ย่างสมเหตสุมผล’ 

 
ภาระหนา้ทีใ่นการตอบสนองตอ่อนัตรายทีเ่กดิขึน้จากอบุตักิารณ์ทางมลภาวะ4 

ยงัก าหนดใหค้ณุตอ้งตอบสนองตราบใดทีเ่ป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

สิง่เหลา่นีจ้ะเป็นหัวขอ้ของค าแนะน าทีแ่ยกกนั 
 

1 ตามทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตแิกไ้ขการปกป้องสิง่แวดลอ้มปี 2018 
2 ตอนที ่25 ของ พระราชบัญญัตกิารปกป้องสิง่แวดลอ้มปี 2017 (ตามทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในพระราชบัญญัตแิกไ้ขการปกป้องสิง่แวดลอ้มปี 2018)  
3 ตอนที ่39 ของ พระราชบัญญัตกิารปกป้องสิง่แวดลอ้มปี 2017 (ตามทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในพระราชบัญญัตแิกไ้ขการปกป้องสิง่แวดลอ้มปี 2018)  
4 ตอนที ่31 ของ พระราชบัญญัตกิารปกป้องสิง่แวดลอ้มปี 2017 (ตามทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในพระราชบัญญัตแิกไ้ขการปกป้องสิง่แวดลอ้มปี 2018) 

สารบัญ 

ภาพรวม ........................................................................................................................ 3 

วธิกีารประเมนิสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ....................................................................... 4 

1. ก าจดักอ่น ............................................................................................................ 7 

https://www.epa.vic.gov.au/for-business/new-laws-and-your-business/general-environmental-duty
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/new-laws-and-your-business/general-environmental-duty
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วธิกีารประเมนิสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

การท าสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หมายความวา่ 

คณุตอ้งวางการควบคมุทีไ่ดส้ดัสว่นเพือ่บรรเทาหรอืลดความเสีย่งอนัตราย 

 

 
 

การควบคมุทีก่ าจัดหรอืแทนทีแ่หลง่ทีม่าของความเสีย่ง เป็นสิง่ทีม่ปีระสทิธผิลทีส่ดุ 

ถัดมาคอืการออกแบบหรอืสรา้งการควบคมุ 

และสดุทา้ยคอืการฝึกอบรมและแนวทางปฏบิตัขิองสถานที ่

โดยทั่วไปการควบคมุเหลา่นีต้อ้งปรับใชร้ว่มกนั 
 

 
 
 

 
ค าวา่ ไดส้ดัสว่น หมายถงึ ยิง่ความเสีย่งมอีนัตรายมากขึน้เทา่ใด 
คณุจะถกูคาดหวังใหจั้ดการความเสีย่งดังกลา่วมากขึน้เทา่นัน้ โดยคณุตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ 
คณุไดพ้จิารณาและปรับใชก้ารควบคมุทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีม่อียูเ่พือ่ก าจัดหรอืลดอนัตราย 
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เมือ่คณุจัดการความเสีย่งหรอือนัตรายทีพ่บไดบ้อ่ย คณุมกัจะสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ 

คณุไดท้ าสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผลได ้ถา้หาก: 

 คณุปรับใชแ้นวทางปฏบิตัหิรอืการควบคมุทีม่ปีระสทิธผิลและก าหนดไวเ้ป็นอยา่งด ี

เพือ่ก าจัดหรอืจัดการความเสีย่ง และ/หรอื 

 ในกรณีทีไ่มม่แีนวทางปฏบิตัหิรอืการควบคมุก าหนดไวเ้ป็นอยา่งด ี

คณุตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ คณุไดป้ระเมนิและปรับใชก้ารควบคมุทีม่ปีระสทิธผิล 

เชน่ ความเสีย่งตอ่สิง่แวดลอ้มทีพ่บไดบ้อ่ยคอื น ้ามนัทีร่ั่วไหลจากภาชนะบรรจ ุ

การพจิารณาความเสีย่งและการควบคมุทีเ่หมาะสมทีอ่าจม ีเพือ่ก าจัดหรอืลดอนัตราย หมายความวา่ 

คณุอาจพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ เชน่: 

 

 
 

 
 

ค าแนะน าจาก EPA และอตุสาหกรรมอาจชว่ยใหค้ณุพบ: 

 แนวทางปฏบิตัทิั่วไปและทีม่ปีระสทิธผิล 

 ขัน้ตอนทีป่ฏบิตัติามไดเ้พือ่ประเมนิความเสีย่ง 

 การควบคมุเพือ่ก าจัดหรอืจัดการความเสีย่ง 

ในบางกรณี คณุอาจตอ้งมองหาตัวเลอืกเพิม่เตมิเพือ่ควบคมุความเสีย่ง ในกรณีทีไ่มม่คี าแนะน าของ 

EPA หรอือตุสาหกรรม หรอืมแีนวทางมากมายทีอ่าจมปีระสทิธผิล ใหข้อค าแนะน าเพิม่เตมิ 

คณุมขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจความเสีย่งของตัวเอง 
และแนวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการความเสีย่งเหลา่นัน้ 
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เพือ่ประเมนิวา่สิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผลคอือะไร 

เป็นเรือ่งส าคัญทีต่อ้งพจิารณาระดับหรอืขนาดของความเสีย่งหรอือนัตรายจากกจิกรรม 

อบุตักิารณ์ทางมลภาวะ หรอืทีด่นิทีป่นเป้ือน 

 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ คณุพจิารณาเกีย่วกบัสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผลแลว้ ใหค้ านงึถงึปจัจยั 6 
ขอ้ตอ่ไปนี:้ 

 

1. ก าจดักอ่น: คณุก าจัดความเสีย่งไดห้รอืไม?่ 
 

2. โอกาสความเป็นไปได:้ มโีอกาสทีอ่ันตรายจะเกดิขึน้หรอืไม?่ 
 

3. ระดบั (ผลทีต่ามมา): 
อันตรายทีเ่กดิขึน้กับสขุภาพของมนุษยห์รอืสิง่แวดลอ้มมคีวามรนุแรงเทา่ใด? 

 

4. ความรูข้องคณุเกีย่วกบัความเสีย่ง: 
สิง่ทีค่ณุทราบหรอืสิง่ทีค่ณุคน้พบเกีย่วกับความเสีย่งทีม่อียูใ่นกจิกรรมของคณุมอีะไร
บา้ง? 

 

5. ความพรอ้มใชง้านและความเหมาะสม: เทคโนโลย ีกระบวนการ 
หรอือปุกรณ์ส าหรับการควบคมุความเสีย่งมอีะไรบา้ง? 
การควบคมุใดทีใ่ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ของคณุ? 

 

6. ตน้ทนุ: 

การควบคมุมตีน้ทนุเทา่ใดในการตดิตัง้เมือ่เทยีบกับประสทิธผิลทีไ่ดใ้นการลดคว

ามเสีย่ง? 
 

คณุตอ้งพจิารณาปัจจัยเหลา่นีร้ว่มกนั 

เนือ่งจากปัจจัยเหลา่นีจ้ะชว่ยคณุประเมนิสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผลในการควบคมุความเสี่

ยง 
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ล าดบัข ัน้ของการควบคมุ 

มาตรการทีล่ดความเสีย่งไดม้ากทีส่ดุยอ่มดกีวา่มาตรการทีม่ปีระสทิธผิลนอ้ยกวา่ในการลดความเสีย่

ง 

1. ก าจัดอนัตรายเพือ่ก าจัดความเสีย่ง นีค่อืการควบคมุทีม่ปีระสทิธผิลสงูทีส่ดุ 

2. ลดความเสีย่งดว้ยการแทนทีห่รอืการควบคมุเชงิวศิวกรรมทางกายภาพเพือ่ควบคมุอนัตราย 

3. สดุทา้ย เปลีย่นพฤตกิรรมของบคุลากรผา่นการควบคมุเชงิการจัดการ เชน่ 

ขัน้ตอนปฏบิตัแิละการฝึกอบรม และการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 

ตัวอยา่ง: อาเหม็ดจัดการอูซ่อ่มรถ 

กจิกรรมของอาเหม็ดมกีารเปลีย่นน ้ามนัเครือ่งในรถยนตท์ีเ่ขาใหบ้รกิารทกุวัน ส าหรับกจิกรรมนี ้

อูซ่อ่มรถตอ้งจัดเกบ็น ้ามนัเครือ่งใหม ่(ทีไ่มไ่ดใ้ช)้ และของเสยี (ทีใ่ชแ้ลว้) ไวใ้นสถานที ่

ปรมิาณน ้ามนัเครือ่งทีจ่ดัเกบ็เพยีงพอตอ่การใหบ้รกิารลกูคา้ประจ าทีเ่ขา้มา 

อาเหม็ดและพนักงานใชน้ ้ามนัใหมต่ามปกตติลอดทัง้วนั เขาไมรู่ส้กึวา่ การก าจดัทีเ่ก็บน ้ามนั 

หรอืลดปรมิาณน ้ามนัทีจั่ดเกบ็ในสถานทีเ่ป็นส ิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

อาเหม็ดจัดเกบ็น ้ามนัเครือ่งในไวส้ถานทีแ่คเ่พยีงชัว่คราว 

เขาวา่จา้งบรษัิทขนยา้ยของเสยีทีเ่หมาะสมเพือ่มาขนยา้ยน ้ามนัใชแ้ลว้ไปยงัจดุทิง้ทีถ่กูตอ้งตามกฎ

หมาย 

เพราะวา่อาเหมด็ตอ้งจัดเก็บน ้ามนัไวใ้นสถานที ่

เขาไมส่ามารถก าจดัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดเกบ็น ้ามนัใหมแ่ละน ้ามนัใชแ้ลว้ได ้ตอนนี ้

อาเหมด็ตอ้งพจิารณาดวูา่มกีารควบคมุอะไรบา้งทีใ่ชไ้ด ้

ซ ึง่จะลดความเสีย่งตราบเทา่ทีเ่ป็นส ิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

 
 

1. ก าจดักอ่น 
 

 

 
เริม่ตน้โดยการพจิารณาวา่คณุจะก าจัดความเสีย่งไดอ้ยา่งไร คณุอาจออกแบบกจิกรรมของคณุใหม ่

เพือ่ก าจัดแหลง่ทีม่าของความเสีย่งตัง้แตแ่รก 
 

 

การหาวธิกี าจัดความเสีย่งควรท ากอ่นเริม่กจิกรรมจะดทีีส่ดุ 

และใชโ้อกาสคณุทีม่ที าใหก้ารลดความเสีย่งเป็นเป้าหมายขอ้หนึง่ในระหวา่งการออกแบบ 
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ตัวอยา่ง: ทีส่ถานทีท่ างานของอาเหม็ด 

น ้ามนัเครือ่งใหมแ่ละน ้ามนัเครือ่งใชแ้ลว้ปัจจบุนัจัดเกบ็อยูใ่กลก้บัทอ่ระบายน ้าฝน 

บรเิวณดังกลา่วยงัใกลก้บัพืน้ทีท่ีม่กีารสญัจรสงู ซ ึง่เป็นทีจ่อดรถยนตท์ีม่ารับบรกิาร 

พนักงานมกัขยบัรถยนตใ์นบรเิวณนีอ้ยูบ่อ่ยครัง้ นอกจากนี ้

พนักงานทีถ่อืน ้ามนัใชแ้ลว้ไปยงัถังเกบ็น ้ามนัใชแ้ลว้ตอ้งเดนิผา่นทอ่ระบายน ้าฝนหลายครัง้ในหนึง่วั

น 

อาเหมด็รูว้า่ เพราะน ้ามนัเครือ่งจัดเก็บอยูใ่กลบ้รเิวณทีม่กีารสญัจรสงู จงึมโีอกาสมากทีน่ ้ามนัจะหก 

ท าใหม้คีวามเสีย่งทีช่ดัเจนจากรถชนทีอ่าจท าใหน้ ้ามนัหกหรอืร่ัวไหล 

เขารูว้า่มคีวามเสีย่งทีน่ ้ามนัใชแ้ลว้อาจหก เพราะมกีารถอืน ้ามนัใชแ้ลว้ไปมาหลายครัง้ในแตล่ะวัน 

สถานทีท่ีม่โีอกาสมากจะตอ้งใชค้วามพยายามมากขึน้ในการลดความเสีย่ง เริม่ตน้โดยการประเมนิวา่ 

ความเสีย่ง (ของการชนจากรถยนตท์ าใหน้ ้ามนัร่ัวไหล) สามารถก าจัดหรอืลดไดห้รอืไม ่

 
 

หากก าจดัความเสีย่งไมไ่ด ้ตอ้งท าอยา่งไร? 

หากการก าจัดความเสีย่งไมใ่ชส่ ิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล คณุตอ้งพจิารณาวธิลีดความเสีย่ง 

จากสถานการณ์ในหนา้ 7 อาเหม็ดอาจลดความเสีย่งไดโ้ดยการพจิารณาดวูา่ 

น ้ามนัในอูซ่อ่มรถของเขาจะใชแ้ละจัดเก็บทีใ่ดและอยา่งไร 

โปรดดลู าดับขัน้ของการควบคมุและปรับใชก้บัสถานทีข่องคณุ 

การปรับใชล้ าดบัขัน้ของการควบคมุใหพ้จิารณาปัจจัยเหลา่นี:้ 

2. โอกาสความเป็นไปได ้
 

พจิารณาโอกาสหรอืความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิอนัตราย ยิง่มคีวามเป็นไปไดส้งูเทา่ไหร ่

ยิง่เป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งหาสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

คณุเขา้ใจความเป็นไปไดห้รอืโอกาสไดโ้ดยพจิารณาดวูา่: 

 กจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายเกดิขึน้บอ่ยเพยีงใด 

 เหตกุารณ์นัน้เคยเกดิขึน้มากอ่นในสถานทีข่องคณุหรอืไม ่

 อนัตรายเกดิขึน้บอ่ยหรอืไมใ่นสถานทีอ่ืน่ 

 ขอ้มลูจากผูจ้ดัหาหรอืผูผ้ลติ 

หากอนัตรายมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้มากขึน้ 

คณุยิง่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าจัดหรอืลดความเสีย่งมากขึน้ 
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ตัวอยา่ง: สถานทีท่ างานของอาเหมด็จัดเกบ็น ้ามนัเครือ่งอยูใ่กลก้บัทอ่ระบายน ้าฝน 

ซ ึง่เป็นบรเิวณทีพ่นักงานผา่นอยูบ่อ่ยครัง้ 

ลักษณะเชน่นีม้คีวามเสีย่งตอ่ส ิง่แวดลอ้มและสขุภาพของมนุษย ์

อาเหมด็รูว้า่น ้ามนัเครือ่งจ าเป็นตอ้งเปลีย่น 

เพราะน ้ามนักกัเก็บส ิง่ปนเป้ือนอนัตรายไวม้ากมายขณะใชง้านในเครือ่งยนตแ์ละระบบสง่ก าลัง 

ส ิง่ปนเป้ือนเหลา่นีป้ระกอบดว้ยโลหะหนักและสารไฮโดรคารบ์อน 

หากน ้ามนัเครือ่งใชแ้ลว้และสิง่ปนเป้ือนทีอ่ยูใ่นนัน้มกีารจัดเก็บไมเ่หมาะสม 

และปลอ่ยใหห้ลดุรอดออกไปในสิง่แวดลอ้ม ก็จะเป็นอนัตรายตอ่มนุษย ์พชื และสตัว ์

รวมถงึปลาดว้ย 

ระดบั (ผลทีต่ามมา) ของอนัตรายทีเ่ป็นไปไดอ้าจสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่แหลง่น ้าและปลา 

หากน ้ามนัใชแ้ลว้ร่ัวไหลลงสูท่อ่ระบายน ้าฝน นอกจากนี ้

น ้ามนัทีห่กหรอืรั่วไหลอาจเป็นอนัตรายตอ่พนักงานของเขาหรอืชมุชนทีอ่ยูใ่กลส้ถานทีท่ างานของเข

าดว้ย 

 
 

3. ระดบั (หรอืผลทีต่ามมา) 
 

พจิารณาระดบั (หรอืผลทีต่ามมาหรอืผลกระทบตอ่ผูค้นหรอืสิง่แวดลอ้ม) ของอนัตราย 

หากอนัตรายมผีลกระทบสงู คณุยิง่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าจัดหรอืลดความเสีย่งมากขึน้ 

ระดับความอนัตรายจะส าคญัมากขึน้โดยเฉพาะในสิง่แวดลอ้มทีเ่ปราะบาง เชน่ 

เมือ่คณุอยูใ่กลช้มุชนหรอืล าธาร อยา่งไรกต็าม ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ

อนัตรายจะรวมถงึผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงคต์อ่สิง่แวดลอ้มในทกุระดับหรอืระยะเวลา 

ซึง่รวมถงึผลกระทบทีส่ะสมตามกาลเวลา (เรยีกวา่ผลกระทบ “สะสม”) 

แมว้า่คณุจะอยูใ่นเขตอตุสาหกรรม 

อนัตรายทีเ่ป็นไปไดต้อ่สิง่แวดลอ้มหรอืสขุภาพของมนุษยท์กุระดับเป็นเรือ่งส าคัญ 

และตอ้งไดรั้บการพจิารณา 
 



10 

สิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
 

 

ตัวอยา่ง: อาเหม็ดมขีอ้ผกูพันทีต่อ้งมหีรอืหาขอ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคมุ 

เพือ่จัดการความเสีย่งทีเ่กดิจากการจัดเกบ็น ้ามนัเครือ่งใหมแ่ละทีใ่ชแ้ลว้ในสถานทีท่ างาน 

อาเหม็ดศกึษาแนวทางของอตุสาหกรรมทีเ่ตรยีมไวใ้หเ้ขา้ เกีย่วกบัคณุสมบตัอินัตรายของของเสยี 

และเกีย่วกบัการจัดเก็บและการจัดการของเหลว เชน่ น ้ามนั อยา่งปลอดภยั 

เขาหาขอ้มลูเหลา่นีไ้ดโ้ดยการอา่นฉลากบนน ้ามนัทีเ่ขาใช ้และขอค าแนะน าจากอตุสาหกรรมและ 

EPA แหง่รัฐวกิตอเรยี แนวทางประกอบดว้ยการอา่นเอกสาร เชน่ 

แนวทางการจัดเกบ็และการจัดการของเหลว ของ EPA (ส ิง่พมิพ ์EPA 1698) 

อาเหมด็ตอ้งการเพิม่พนูความรู ้เขาจงึหาขอ้มลูเพือ่ท าความเขา้ใจวา่คนอืน่ ๆ 

ในอตุสาหกรรมของเขาท าอยา่งไร 

อาเหม็ดหาเวลาพดูคยุกบัผูเ้ช ีย่วชาญในสาขานีแ้ละสมาคมอตุสาหกรรมของเขา 

เพือ่ท าความเขา้ใจถงึการควบคมุทีผู่อ้ ืน่ใช ้ซ ึง่เขาอาจน ามาใชไ้ดเ้ชน่กนั 

แหลง่ขอ้มลูเหลา่นีป้ระกอบกนั ถอืเป็นสถานะความรู ้ณ เวลาใดๆ 

 
 

4. ความรูเ้ก ีย่วกบัความเสีย่ง 
 

คณุตอ้งมแีละหาความรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งจากกจิกรรมของคณุทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของมนุษย ์

นอกจากนี ้คณุตอ้งรูว้ธิแีกไ้ขความเสีย่งเหลา่นัน้ดว้ย 

ความรูท้ีใ่ชป้ระเมนิการด าเนนิการของผูรั้บผดิชอบประกอบดว้ยทัง้: 

 สิง่ทีพ่วกเขารูจ้รงิ และ 

 สิง่ทีผู่อ้ ืน่ในสถานการณ์นัน้มเีหตผุลอนัสมควรทีจ่ะรูเ้กีย่วกบัความเสีย่ง 

รวมกนัสิง่เหลา่นีเ้รยีกวา่ 'สถานะความรู’้ ซึง่ชว่ยก าหนดขอบเขตของภาระหนา้ทีข่องผูรั้บผดิชอบ 

การหามาซึง่ความรูเ้หลา่นี ้หมายถงึการหาแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละมชีือ่เสยีงทีด่ ี

ความรูท้ีม่อียูแ่ลว้อาจมากกวา่องคก์รธรุกจิและอตุสาหกรรม หน่วยงานก ากบัดแูลและหน่วยงานรัฐ 

และองคก์รอสิระและ/หรอืองคก์รสากลอืน่ ๆ 

ยิง่คณุมคีวามรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งทีเ่ป็นไปไดม้ากขึน้เทา่ไหร ่

คณุยิง่มแีนวโนม้ทีจ่ะคาดการณ์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ไดม้ากขึน้เทา่นัน้ 

และท าใหส้ามารถด าเนนิการเพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายได ้ในท านองเดยีวกนั 

การไมห่าความรูจ้ากผูรั้บผดิชอบรายอืน่ ๆ ในสถานการณ์เดยีวกนักบัคณุ หมายความวา่ 

คณุมแีนวโนม้ทีจ่ะไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระหนา้ทีข่องคณุได ้

ในหลายกรณี หากมกีารควบคมุหรอืชดุการควบคมุทีช่ดัเจน เป็นทีย่อมรับ 

และมปีระสทิธผิลก าหนดไวใ้นแนวทาง มาตรฐาน หรอืหลกัปฏบิตัทิางอตุสาหกรรมทีม่ชี ือ่เสยีง 

สิง่เหลา่นีอ้าจแสดงใหเ้ห็นวา่ 

มอีะไรบา้งทีเ่ป็นส ิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผลส าหรับสถานการณ์ของคณุ 
 

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/laws/new-laws/state-of-knowledge-and-industry-guidance
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5. ความพรอ้มใชง้านและความเหมาะสม 

11 

 

 

 

คณุตอ้งพจิารณาวา่การควบคมุทีใ่ชไ้ดม้อีะไรบา้ง 

และสิง่ใดทีเ่หมาะสมในการก าจดัหรอืลดความเสีย่ง 

ขอ้นีไ้มไ่ดแ้คห่มายถงึการหาซือ้อปุกรณ์ควบคุมเทา่นัน้ 

แตย่งัหมายถงึการปรับเปลีย่นกระบวนการท างานดว้ย 

วธิใีนการก าจัดหรอืลดอนัตรายหรอืความเสีย่งโดยทัว่ไปจะถอืวา่พรอ้มใชง้าน หาก: 

 เป็นมาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมในการซือ้หรอืผลติ หรอื 

 หากเป็นกระบวนการท างาน 

ตอ้งเป็นกระบวนการท างานทีเ่หมาะสมทีจ่ะปรับใชใ้นสถานการณ์ของคณุ 

วธิใีนการก าจัดหรอืลดอนัตรายหรอืความเสีย่งโดยทัว่ไปจะถอืวา่เหมาะสม หาก: 

 มปีระสทิธผิลในการก าจัดหรอืลดโอกาสหรอืระดับอนัตรายจากอนัตรายหรอืความเสีย่ง 

 ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งใหมห่รอืทีส่งูขึน้ เมือ่ค านงึถงึสถานการณ์ทัง้หมด 

 เป็นมาตรการทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิเมือ่ค านงึถงึสถานการณ์ทีม่อีนัตรายหรอืความเสีย่งนัน้ 
 

 

 
เมือ่พจิารณาประเด็นเหลา่นี ้คณุอาจคดิถงึล าดับขัน้ของการควบคมุ เชน่ 

หากไมม่เีทคโนโลยหีรอือปุกรณ์ขัน้สงูในการควบคมุความเสีย่ง (น่ันคอื 

คณุไมส่ามารถก าจดัความเสีย่งได)้ คณุอาจพจิารณาการควบคมุอืน่ ๆ เชน่ การยา้ยกจิกรรมไปยงัจดุอืน่ 

(ทีป่ลอดภยักวา่) ในสถานที ่(การควบคมุเชงิวศิวกรรม) หรอื 

โดยการฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัวธิทีีม่ปีระสทิธผิลในการท ากจิกรรมซึง่ลดความเสีย่ง 

(การควบคมุเชงิการจดัการ) 
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ตัวอยา่ง: อาเหม็ดพบมาตรการควบคมุทีใ่ชไ้ดจ้ากการหารอืกจิกรรมของเขากบัผูจั้ดการ 

เขายงัศกึษาตัวเลอืกการควบคมุความเสีย่งทีม่วีางขาย หรอืกระบวนการใหมท่ีเ่ขาสามารถปรับใชไ้ด ้

โดยการปฏบิตัติามแนวทางของอตุสาหกรรมและ EPA เชน่ 

มโีซลชูนัการป้องกนัของเหลวร่ัวไหลมากมายทีอ่าเหม็ดสามารถพจิารณาน ามาใชไ้ด ้

อาเหมด็ยงัพจิารณาดว้ยวา่การควบคมุใดทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ของเขา 

โดยการท าความเขา้ใจวธิกีารท างานของตัวเลอืก 

การปรับเปลีย่นสถานทีห่รอืกระบวนการทีอ่าจจ าเป็น 

และดวูา่ตวัเลอืกจะจัดการความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลดเีพยีงใด 

ตัวเลอืกบางสว่นอาจไมเ่หมาะสมเพราะอนัตรายอืน่ ๆ ในสถานทีท่ างานของเขา เชน่ 

ชดุจัดการเหตร่ัุวไหลทีว่างขายบางสว่นอาจไมเ่หมาะกบัการใชง้านทีส่ถานทีข่องเขา 

เพราะคณุสมบตัติดิไฟของน ้ามนัเครือ่ง อาเหม็ดตอ้งตรวจสอบวา่ชดุใดทีใ่ชก้บัน ้ามนัได ้

อาเหมด็อาจตอ้งพจิารณาการตดิป้ายเพือ่ลดความเสีย่งจากการชนดว้ย อยา่งไรกต็าม 

ป้ายทีเ่ป็นภาษาองักฤษอาจไมเ่หมาะสมส าหรับสมาชกิในทมีของเขา ในกรณีนี ้

อาเหม็ดตอ้งใชป้้ายทีม่สีแีละรปูภาพทีท่ าใหเ้ห็นชดัเจนถงึความเสีย่งของการขบัขีใ่นบรเิวณทีถ่ังน ้ามั

นใชแ้ลว้ตัง้อยู ่
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ตัวอยา่ง: อาเหม็ดพบการควบคมุทีเ่หมาะสมทัง้หมดทีใ่ชไ้ด ้

เพือ่จัดการความเสีย่งของอนัตรายจากการจัดเก็บน ้ามนัเครือ่งใหมแ่ละทีใ่ชแ้ลว้ในสถานที ่

อาเหม็ดชัง่น ้าหนักการปรับใชก้ารควบคมุสองสามแบบทีม่ปีระสทิธผิลในการควบคมุความเสีย่ง 

อาเหม็ดพบวา่ การควบคมุหลายอยา่งทีเ่ขาใชไ้ดท้ัง้เรยีบงา่ย มปีระสทิธผิลเชงิตน้ทนุ 

และปรับใชง้า่ย อยา่งไรกต็าม 

การควบคมุบางสว่นทีอ่าเหม็ดใชไ้ดม้รีาคาแพงและตอ้งใชท้รัพยากรมาก อาเหม็ดจะตอ้งคดิดวูา่ 

ตน้ทนุของการปรับใชก้ารควบคมุเหลา่นีไ้ดส้ดัสว่นกบัประโยชนท์ีอ่าจไดรั้บจากการลดความเสีย่งหรื

อไม ่

 
 

6. ตน้ทนุ 
 

คณุตอ้งพจิารณาตน้ทนุของโซลชูนับางอยา่งทีล่ดความเสีย่งของอนัตรายเทยีบกบัการลดความเสีย่งที่

ไดรั้บ 

ทีส่ าคญั โซลชูนัทีม่ปีระสทิธผิลทีส่ดุไมจ่ าเป็นตอ้งแพงเสมอไป ในท านองเดยีวกนั 

โซลชูนัทีถ่กูกวา่อาจไมใ่ชก่ารควบคมุความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลทีส่ดุ 

เชน่ การตดิตัง้การควบคมุเชงิวศิวกรรมอาจมตีน้ทนุสงู แตอ่าจถอืวา่สมเหตสุมผล 

หากสามารถลดความเสีย่งไดม้าก โดยเฉพาะเมือ่การควบคมุเชงิการจัดการ เชน่ การฝึกอบรม 

อาจไดผ้ลไมด่นัีก นอกจากนี ้เมือ่เวลาผา่นไป การรักษาการควบคมุเชงิการจัดการใหม้ปีระสทิธผิล 

(เชน่ การฝึกอบรมและการตรวจระบบเป็นประจ า) ในทีส่ดุแลว้ 

อาจมตีน้ทนุสงูกวา่มาตรการควบคมุทีไ่มต่อ้งคอยปรับปรงุเป็นประจ า 

คณุจะถอืวา่ปฏบิตัติามภาระหนา้ทีท่ีม่ตีอ่มาตรฐานสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผลแลว้ 

ก็ตอ่เมือ่คณุแสดงใหเ้ห็นวา่ 

การเพิม่ทรัพยากรเพือ่ลดความเสีย่งไมไ่ดม้ผีลชว่ยลดความเสีย่งอยา่งมคีวามหมายแตอ่ยา่งใด 

ซึง่หมายความวา่ คณุอาจตอ้งพจิารณาดวูา่: 

 การลงทนุทีจ่ าเป็นในการปรับใชก้ารควบคมุไมไ่ดส้ดัสว่นกบัความเสีย่งของอนัตราย ดังนัน้ 

การปรับใชก้ารควบคมุจงึไมถ่อืวา่เป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื 

 การปรับใชก้ารควบคมุราคาแพงหรอืใชท้รัพยากรมาก 

ไมไ่ดส้ง่ผลใหก้ารควบคมุความเสีย่งดขี ึน้อยา่งเห็นไดช้ดั 

การพจิารณาประเด็นเหลา่นีไ้มไ่ดห้มายความวา่ คณุไมต่อ้งควบคมุความเสีย่ง แตอ่าจชว่ยคณุระบไุดว้า่ 

สิง่ทีค่ณุก าหนดไวม้ปีระสทิธผิลหรอืไม ่หรอืการควบคมุอืน่ ๆ 

ทีค่ณุเสนอมปีระสทิธผิลเทา่กนัในการจ ากดัหรอืลดความเสีย่งหรอืไม ่

บอ่ยครัง้ทีก่ารใชก้ารควบคมุความเสีย่งหลายอยา่งรวมกนัมคีวามเหมาะสมทางการเงนิมากกวา่การใชม้า

ตรการควบคมุความเสีย่งแบบเดยีว และใหผ้ลการลดความเสีย่งไดใ้นระดับทีเ่ทยีบเทา่กนั 
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อาเหม็ดพจิารณาสิง่ตา่ง ๆ ตอ่ไปนี:้ 

 

1. ฉันจะก าจัดความเสีย่งไดไ้หม (ก าจัด)? 

2. มโีอกาสทีอ่นัตรายจะเกดิขึน้หรอืไม ่(โอกาส)? 

3. อนัตรายทีเ่กดิขึน้กบัสขุภาพของมนุษยห์รอืส ิง่แวดลอ้มมคีวามรนุแรงเทา่ใด 

(ระดับหรอืผลทีต่ามมา)? 

4. ฉันรูอ้ะไรบา้งหรอืฉันพบอะไรบา้งเกีย่วกบัความเสีย่ง (ความรู)้? 

5. มเีทคโนโลย ีกระบวนการ หรอือปุกรณ์อะไรบา้ง และเหมาะสมกบัการควบคมุความเสีย่ง 

(ความพรอ้มใชง้านและความเหมาะสม)? 

6. ตน้ทนุของตัวเลอืกการควบคมุเปรยีบเทยีบกบัอนัตรายทีจ่ะหลกีเลีย่งไดเ้ป็นอยา่งไร? 

อาเหม็ดสามารถใชข้อ้คดิเหลา่นีใ้นการแสดงใหเ้ห็นวา่ 

การควบคมุทีเ่ขาปรับใชเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งของอนัตรายเป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุม

ผล 

 

สิง่ทีป่ฏบิตัติามอยา่งสมเหตสุมผลอาจเปลีย่นแปลงไปเมือ่เวลาผา่นไป 

สถานะความรูข้องความเสีย่งทีม่ตีอ่สขุภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มจะดขีึน้เมือ่เวลาผา่นไป 

มคีวามรูใ้หมเ่กีย่วกบัความเสีย่ง และมโีอกาสใหม ่ๆ 

ในการจัดการความเสีย่งใหด้ขี ึน้มาจากเทคโนโลยแีละเทคนคิใหมท่ีม่รีาคาถกูลง 

ความรูใ้นแตล่ะอตุสาหกรรมและกจิกรรมมจีังหวะการเปลีย่นแปลงหรอืการปรับปรงุทีแ่ตกตา่งกนั 

ผูรั้บผดิชอบจ าเป็นตอ้งทบทวนความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมของตน 

และประสทิธผิลของแนวทางในการจัดการความเสีย่งทีม่อียู ่เมือ่มตีัวเลอืกใหมเ่กดิขึน้ 

นอกจากนี ้

คณุยงัตอ้งทบทวนความเขา้ใจเป็นประจ าเกีย่วกบัโอกาสและผลทีต่ามมาของกจิกรรมของคณุเป็น 

รวมถงึการควบคมุทีว่างเอาไวเ้พือ่ลดความเสีย่งของอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

การท าสิง่เหลา่นี ้

ชว่ยใหแ้น่ใจวา่คณุจะมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่ทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผลทีเ่ป็นปัจจบุนั 
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แหลง่ขอ้มลูทีม่ ี

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มส าหรับกฎหมายใหม ่

คณุสามารถใชแ้หลง่ขอ้มลูตอ่ไปนีเ้พือ่ชว่ยคณุได:้ 

 แนวทางของอตุสาหกรรม: การสนับสนุนคณุใหป้ฏบิตัติามภาระหนา้ทีท่างส ิง่แวดลอ้มทั่วไป 

(สิง่พมิพ ์EPA 1741) 

 การจัดการความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้ม 

 การประเมนิและการควบคมุความเสีย่ง: คูม่อืส าหรับธรุกจิ 

(สิง่พมิพ ์EPA 1695) 

 epa.vic.gov.au/for-business 

https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1741
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/how-to/manage-environmental-risk
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/for-business


 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

ค าแถลงการยอมรบัการมอียู ่
 

EPA ยอมรบักลุม่ปฐมชาตขิองรฐัวกิตอเรยี และความแข็งแกรง่ของการทีพ่วกเขาก าลงัด ารงรกัษา 

วฒันธรรมทีย่งัมชีวีติอยูท่ ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

เรายอมรบัเจา้ของด ัง้เดมิของดนิแดนและผนืน า้ทีเ่ราอาศยัและท างานอยู ่

และเราขอแสดงความเคารพตอ่ผูอ้าวโุสของพวกเขาในอดตีและปจัจบุนั 

เรายอมรบัวา่: 

 ดนิแดนและผนืน า้มคีวามส าคญัทางจติวญิญาณ วฒันธรรม 

และเศรษฐกจิของชาวอะบอรจินิ 

 ทกุแหง่หนในรฐัวกิตอเรยีต ัง้อยูบ่นประเทศด ัง้เดมิของชาววกิตอเรยีเชือ้สายอะบอรจินิ 

 ผลประโยชน ์ความตอ้งการ 

และแรงบนัดาลใจของชาวอะบอรจินิป็นสิง่ส าคญัยิง่ตอ่กจิการหลกัของ EPA 

เพือ่แสดงการยอมรบัการมอียูแ่ละความเคารพตอ่การดแูลสิง่แวดลอ้มมานบัพนัปี 

ชาววกิตอเรยีเชือ้สายอะบอรจินิและวฒันธรรมของพวกเขาเป็นสิง่ส าคญัยิง่ตอ่การก ากบัดแูลข

อง EPA 

เพือ่ปกป้องสขุภาพของมนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้มจากผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายจากมลภาวะและขอ

งเสยี เป็นสว่นหนึง่ของแนวทางก ากบัดแูลของเรา 

เราหาทางและท างานรว่มกนัเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและปรองดองทางว ั

ฒนธรรม ทีร่วมมมุมองและคา่นยิมของชาวอะบอรจินิเอาไว ้

EPA ขอสง่เสรมิใหช้าววกิตอเรยีพจิารณาวธิตีา่ง ๆ เพือ่แสดงการยอมรบั ความเคารพ 

และปกป้องมรดกทางวฒันธรรมของชาวอะบอรจินิ 
 


