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กันยายน 2554

กระบวนการแบนคาร์ โบฟูรานในอเมริกา: การต่ อสู้เพื่อปกป้องสุขภาวะของสังคม
ความสําเร็ จของการแบนคาร์ โบฟูราน ใน
อเมริกาเป็ นอุทาหรณ์สําหรับการต่อสู้เพื่อระงับการ
ขึ ้นทะเบียนในประเทศไทยในช่วงปี 2554 และให้
บทเรี ยนถึงความยากลําบากในการท้ าทายอํานาจ
บรรษัทเคมีเกษตรระดับโลก ที่แม้ แต่ EPA
(Environmental Protection Agency) หน่วยงานรัฐ
ซึง่ มีข้อมูลการวิจยั ถึงความอันตรายร้ ายแรงของ
สารเคมีชนิดนี ้กว่า 10 ปี ต้ องผ่านการต่อสู้ทาง
กฎหมายหลายครัง้ จนได้ รับชัยชนะในศาลฎีกาเมื่อ
พฤษภาคม 2554 ที่ผา่ นมา
การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในอเมริกามีขึ ้นทุก 10 ปี 1เพื่อปรับค่าการ
0

ตกค้ างสูงสุดของสารเคมีในอาหารหรื อ MRL
(Maximum Residue Limit) ให้ เหมาะสมกับการ
พัฒนาทางเลือกเพื่อควบคุมศัตรูพืชที่ปลอดภัยกว่า
สําหรับคาร์ โบฟูราน การประเมินได้ เริ่ มต้ นขึ ้นกลาง

คาร์ โบฟูราน (Carbofuran)
ชื่อการค้ า: ฟูราดาน, ค็อกโคได 3 จี, ฮุยฟูราน ฯลฯ
ประวัต:ิ ผลิตและจดทะเบียนขึ ้นครัง้ แรกในอเมริกา ค.ศ.
1969 โดยบริษัท FMC Corporation
การใช้ : พืชหลายประเภทเช่น ข้ าว อ้ อย กล้ วย แตงโม
ข้ าวโพด ถัว่ ชนิดต่างๆ กาแฟ ส้ ม เพื่อกําจัดแมลงในวง
กว้ าง (broad-based spectrum)
สถานะ: เป็ นวัตถุอนั ตรายที่อยูใ่ นบัญชีเฝ้าระวังของกรม
วิชาการเกษตรซึง่ ได้ วิจยั เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
สารเคมีชนิดนี ้ตังแต่
้ ปี 2547 แต่ไม่ได้ มีการควบคุมการ
นําเข้ า ผลิต จําหน่าย และใช้
ผลกระทบต่ อสุขภาพ: พิษต่อระบบประสาท คลื่นไส้
อาเจียน หายใจลําบาก ความดันเลือดสูงขึ ้น เหงื่ออกมาก
มองไม่ชดั เด็กมีความสี่ยงสูงในการได้ รับพิษ
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม: เป็ นพิษสูงต่อนก สัตว์เลี ้ยง
ลูกด้ วยนม สัตว์นํ ้า สามารถปนเปื อ้ นในแหล่งนํ ้า
การแบน: อเมริกาและสหภาพยุโรป
เหตุผลของการแบน: มีผลกระทบและความเสี่ยงสูงต่อ
สิง่ แวดล้ อม เกษตรกร และผู้บริโภค และมีประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจตํ่าสําหรับผู้ใช้

ค.ศ. 2005 และในปี ถัดมา EPA มีข้อสรุปว่าการ

ดําเนินต่อไปเพื่อยืนยันผลการศึกษาดังกล่าว พร้ อม

ตกค้ างของคาร์ โบฟูรานในอาหารมีความเสี่ยง

กับมีการประเมินข้ อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมจาก

2

ร้ ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้ แต่การวิจยั ยังคง
1
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http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/reregistration_f
acts.htm
2
Carbofuran. HED Revised Risk Assessment for the
Reregistration Eligibility Decision (RED) Document
July 26, 2006. EPA-HQ-OPP-2005-0162-0307.

บริษัท FMC Corporation ซึง่ เป็ นเจ้ าของทะเบียน
การค้ าคาร์ โบฟูรานเพียงแห่งเดียวในอเมริกา
จนกระทัง่ ปี 2008 EPA ได้ ข้อสรุปว่า
ผลการวิจยั ทังหมดชี
้
้ชัดถึงความอันตรายของสารคาร์
โบฟูรานที่ตกค้ างในอาหารไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับใดก็

จะเกิดขึ ้นตามสมมุตฐิ าน เช่น การตอบสนองต่อ

ที่มีสารเคมีตกค้ างเพียงมื ้อเดียว) จึงได้ ยื่นเรื่ องเข้ าสู่

สารเคมีสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ใกล้ เคียงกัน หรื อ

กระบวนการพิจารณาเพื่อแบนคาร์ โบฟูรานเมื่อ 31

ผลกระทบทางสุขภาพของคาร์ โบฟูรานสามารถแก้ ไข

กรกฎาคม 2008 3 ต่อมา EPA มีมติยกเลิกค่า MRL

ได้ ง่าย เป็ นต้ น แต่ในความเป็ นจริ ง ข้ อมูลและการ

ของคาร์ โบฟูรานในผลผลิตทางการเกษตรทังหมด
้

สันนิษฐานเหล่านี ้ไม่สามารถรับประกันความ

(ซึง่ เทียบเท่ากับการห้ ามใช้ สารเคมีชนิดนี ้) ในวันที่ 15

ปลอดภัยของผู้บริ โภคโดยเฉพาะเด็กได้ 3.ความเสี่ยง

พฤษภาคม 2009 (กฎเกณฑ์มีผลบังคับใช้ เมื่อ 31

เฉียบพลันต่อเด็กเป็ นความกังวลสําคัญของ EPA

ธันวาคม 2009) 4 พร้ อมกับสนับสนุนให้ เกษตรกรใช้

การพิจารณาปริ มาณสารเคมีที่สามารถตกค้ างได้ ใน

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงน้ อยกว่าหรื อ

อาหารจึงเป็ นเรื่ องที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ละเอียด

วิธีการอื่นที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

รอบคอบ และสามารถสร้ างความมัน่ ใจได้ ใน

อย่างไรก็ตาม บริ ษัท FMC Corporation ได้
แสดงข้ อคิดเห็นต่อมติดงั กล่าวซึง่ มีการโต้ ตอบจาก
EPA ดังต่อไปนี 5้ 1. FMC ยื่นผลการวิเคราะห์ความ

สถานการณ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะเมื่อคาร์ โบฟูรานมีความ
เป็ นพิษสูง หลักปฏิบตั ทิ ี่ยดึ ในการระมัดระวังไว้ ก่อน
จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของการตัดสินใจแบนคาร์ โบฟูราน
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เสี่ยง (risk analysis) เพิ่มเติมที่ระบุวา่ การบริ โภค

นอกเหนือจากข้ อคิดเห็นดังกล่าว FMC

อาหารที่มีคาร์ โบฟูรานตกค้ างหลายๆมื ้อมีความ

พร้ อมด้ วย 3 สมาคม (สมาคมผู้ปลูกข้ าวโพด

ปลอดภัยสําหรับเด็ก แต่ไม่ได้ แนบข้ อมูลและ

ทานตะวัน และมันฝรั่ง) ได้ ยื่นคัดค้ านมติการแบนคาร์

รายละเอียดของการประเมิน และ EPA ไม่สามารถ

โบฟูรานและขอให้ มีการไต่สวน (administrative

ทําการวิเคราะห์ที่มีผลลัพธ์ที่คล้ ายคลึงกันได้ จึง

hearing) การวิจยั ของ EPA ในประเด็น 1. การเลือก

นับว่าผลวิเคราะห์ไม่มีความสมบูรณ์และไม่สามารถ

ปั จจัยด้ านความปลอดภัยที่เหมาะสมของเด็ก 2.การ

เชื่อถือได้ 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของทางบริ ษัท

ประเมินโอกาสการสัมผัสคาร์ โบฟูรานที่ตกค้ างใน

เคมีเกษตรยังมีข้อบกพร่องสําคัญในการสันนิษฐาน

แหล่งนํ ้าดื่ม 3.การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภค

ว่าในสภาวะปกติ ผลลัพธ์ตา่ งๆมีความแน่นอนและ

อาหาร และ4.อํานาจของ EPA ในการจํากัดข้ อมูล
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http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2008/July/Day31/p17660.htm
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สนับสนุนที่ถกู ยกขึ ้นในการคัดค้ านและการแสดง
ความคิดเห็นของบริษัทในอดีต
เนื่องจากผลการศึกษาวิจยั ที่มีอยูม่ ีหลักฐาน
เพียงพอและเชื่อถือได้ EPA จึงมีคําตัดสินไม่รับ

2

ตาม (โดยเฉพาะเมื่อผู้บริ โภคไม่ได้ รับประทานอาหาร

มากขึ ้นเกือบเท่าตัวภายในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2554 10 จึงเป็ นเรื่ องยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบอัน
ร้ ายแรงจากสารเคมีกําจัดแมลงชนิดนี ้
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การอุทธรณ์ดําเนินต่อไปในศาล DC Circuit
Court of Appeals จนกระทัง่ มาถึงศาลฎีกาซึง่ มีคํา
ตัดสินสุดท้ ายไม่รับคําร้ องเพื่อยกเลิกการแบนคาร์ โบ
ฟูรานในเดือนมีนาคม 2011 ซึง่ นับว่าเป็ นชัยชนะของ
การปกป้องคุ้มครองพลเมืองอเมริ กนั จากสารเคมีที่มี
ความอันตรายและความเสี่ยงมากที่สดุ ชนิดหนึง่
สําหรับประเทศไทยซึง่ ไม่มีการเฝ้าระวังและ
จัดการกับปั ญหาสารเคมีตกค้ างในอาหารและแหล่ง
นํ ้าที่เข้ มงวดเพียงพอ แต่ในปี 2553 ยังมีการนําเข้ า
คาร์ โบฟูรานมากถึง 5,301,161กิโลกรัม (มูลค่า
148,870,091 บาท) 8 ซึง่ มากกว่าอเมริ กาถึง 12 เท่า
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(การใช้ ประมาณ 4.5 แสนกิโลกรัมต่อปี ) 9 และได้ เพิ่ม
8

6

อ้ างแล้ ว
7
คําตัดสินนี ้เอื ้อประโยชน์ให้ บริ ษัท FMC สามารถผลิตและ
จําหน่ายคาร์ โบฟูรานแก่ประเทศที่สง่ ออกสินค้ าเกษตรดังกล่าว
เช่น ประเทศไทย
8
รายงานสรุปการนําเข้ าวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร พ.ศ.2553,
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร.
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http://epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/carbofuran_ired_f
s.htm

ประสบการณ์จากอเมริ กาชี ้ให้ เห็นว่า การ
แบนคาร์ โบฟูรานมีความจําเป็ นเพื่อปกป้องสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริ โภคเนื่องจากผลการศึกษา
ทังหมดที
้
่ปราศจากอคติจากผู้มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ระบุอย่างชัดเจนถึงความอันตรายและความเสี่ยงจาก
คาร์ โบฟูราน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชอีกหลายชนิดทังในและนอกบั
้
ญชีเฝ้า
ระวังของกรมวิชาการเกษตรที่ยงั ต้ องการการ
พิจารณายกเลิกหรื อควบคุมการใช้ ภาครัฐซึง่ มี
อํานาจทางกฎหมายโดยตรงมีหน้ าที่บรรเทาความ
เสี่ยงจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชด้ วยการแบนสารเคมีที่
หลายประเทศห้ ามใช้ จํากัดการนําเข้ าสารเคมีที่มี
ความอันตรายสูง เปิ ดเผยข้ อมูลความปลอดภัยที่
ครบถ้ วนต่อสาธารณะ พร้ อมกับสนับสนุนทางเลือก
เพื่อการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยกว่า ที่สําคัญ ผู้
ได้ รับผลกระทบหรื อเกษตรกรและผู้บริโภคมีหน้ าที่
ผลักดันให้ การทํางานของภาครัฐดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส เพราะสารเคมีเป็ นปั ญหา
เชิงระบบที่ต้องการความตระหนักและความร่วมมือ
จากทุกคนในสังคม
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ปริ มาณนําเข้ าเพิ่มมากขึ ้นผิดปกติเนื่องจากทะเบียนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทังหมดจะสิ
้
้นสุดลงในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 จึง
เกิดการกักตุนสินค้ าขึ ้น ข้ อมูลจากแหล่งข่าวในธุรกิจสารเคมี
เกษตร, สัมภาษณ์ 1 ก.ย. 2554
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พิจารณาคําค้ านและคําขอดังกล่าว และให้ ความเห็น
ว่าประเด็นที่ทางบริ ษัทและสมาคมทัง้ 3 ค้ านไม่
เกี่ยวข้ องกับการปกป้องความปลอดภัยของผู้บริ โภค
โดยเฉพาะเด็กและทารกแต่อย่างใด 6 ในเวลาต่อมา
FMC และสมาคมที่เกี่ยวข้ องได้ ดําเนินการทาง
กฎหมายและยื่นขออุทธรณ์คําสัง่ แบนต่อศาล US
Federal Court of Appeals โดยในกรกฎาคม 2010
มีคําตัดสินสนับสนุนการแบนคาร์ โบฟูรานในผลผลิต
ทุกประเภท ยกเว้ นสินค้ าเกษตรนําเข้ า 4 ชนิดได้ แก่
ข้ าว อ้ อย กล้ วย และกาแฟ 7

