เบือ งหลังและรายละเอียด
การยกเลิกคาร์ โบฟูรานในสหรัฐอเมริกา
มูลนิธิชีววิถี (BioThai)

1. การประเมินความเสี$ยงของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชในสหรั ฐ
กฎหมายควบคุมการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของสหรัฐ (Federal Insecticide, Fungicide, and
Rodenticide Act -FIFRA) ฉบับปรับปรุงปี 1988 ให้ อํานาจสํานักงานปกป้องสิงแวดล้ อมสหรัฐ หรื อ อีพีเอ (US
Environmental Protection Agency-EPA) กําหนดให้ มีการขึ Sนทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหม่
(pesticide reregistration program) โดยสารเคมีทีถกู ใช้ มาก่อนหน้ าวันที 1 พฤศจิกายน 1984 จะต้ องมีการ
ประเมินใหม่อย่างกว้ างขวางต่อผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศ โดยกระบวนการดังกล่าวทําให้ สาร
ออกฤทธิZกําจัดศัตรูพืช (pesticide active ingredients) 1,150 ชนิด ซึง ถูกจัดกลุม่ ใหม่เป็ น 613 กลุม่ (cases)
ต้ องถูกพิจารณาการขึ Sนทะเบียนใหม่ โดยในจํานวนนี Sได้ ถกู ประกาศยกเลิกการใช้ ถึง 229 กลุม่ ในช่วงต้ นปี
ของการเริ มต้ นโครงการ ในเดือนกันยายน 2008 อีพีเอได้ ดําเนินการประเมินสารเคมีทีเหลืออีก 384 กลุม่
จนแล้ วเสร็ จ ในจํานวนนันมี
S 20 กลุม่ ทีสมัครใจยกเลิกการใช้ ในเวลาต่อมา1 คิดเป็ นจํานวนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทีถกู ยกเลิก(รวมทังสมั
S ครใจยกเลิกโดยผู้ประกอบการ)ถึงร้ อยละ 40.62
นอกเหนือจากกฎหมายข้ างต้ นแล้ วยังมีกฎหมายปกป้องคุณภาพอาหาร (The Food Quality
Protection Act of 1996 -FQPA) ซึง กําหนดให้ อีพีเอมีการประเมินความเสียงของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
อเมริ กาในทุก 10 ปี 2 เพือพิจารณากําหนดปริ มาณของสารเคมีทีตกค้ างในอาหารทีเรี ยกว่าค่า "tolerances"
หรื อทีประเทศอืนๆเรี ยกว่าเอ็มอาร์ แอล (MRLs-Maximum Residue Limit) ทังนี
S Sเพือให้ สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทีใช้ ในสหรัฐมีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริ โภค ไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเป็ น
เครื องมือในการพัฒนาทางเลือกเพือควบคุมศัตรูพืชทีมีความปลอดภัยกว่า3
โดยค่าดังกล่าวถ้ ามีคา่ ตํา
มากๆแสดงว่าสารเคมีดงั กล่าวมีความเป็ นอันตรายสูง
ในกรณีทีมีการยกเลิกค่าการปนเปื อS นในอาหาร
แสดงว่าสารเคมีดงั กล่าวมีพิษในระดับทีไม่อาจยอมรับได้ ห้ ามมิให้ มีการใช้ ในพืชเกษตรและอาหารโดย
สิ Sนเชิง

1
2
3

http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/reregistration_facts.htm
http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/reregistration_facts.htm
http://www.epa.gov/opp00001/regulating/tolerances.htm

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
15 – 16 พฤศจิกายน 2555

128

2. การประกาศห้ ามใช้ คาร์ โบฟูรานโดยสํานักงานปกป้องสิ$งแวดล้ อมสหรั ฐ
สํานักงานปกป้องสิงแวดล้ อมสหรัฐ หรื อ อีพีเอ ได้ เริ มต้ นการประเมินสารเคมีกําจัดแมลง “คาร์ โบฟู
ราน” (ชือการค้ า “ฟูราดาน” ) เมือกลางปี 2005 และได้ ข้อสรุปในปี 2006 ว่า การตกค้ างของคาร์ โบฟูรานในอาหารมีความเสียงร้ ายแรง “เกินระดับที$อีพีเอยอมรั บได้ ”4
การศึกษาของอีพีเอพบว่าผู้ใหญ่และเด็กทีได้ รับคาร์ โบฟูรานจากการบริ โภคนันสู
S งในระดับทีเป็ น
อันตราย โดยผลรวมที ได้ รับจากการบริ โภคอาหารและนํ Sาดืมจากแหล่งนํ Sาใต้ ดินทีมีคาร์ โบฟูรานตกค้ าง
(aggregate carbofuran dietary exposure from food and drinking water) พบว่ามีคา่ ตังแต่
S 1100%
ของค่า aPAD (Acute Population Adjusted Dose ) สําหรับผู้ใหญ่ และสูงกว่า 10,000% ของค่า aPAD
สําหรับทารก และในกรณีทีมีการบริ โภคอาหารและนํ Sาดืมจากแหล่งนํ Sาผิวดิน(จากการใช้ คาร์ โบฟูรานใน
แหล่งทีมีการปลูกข้ าวโพดในรัฐเนบราสกา) พบว่ามีคา่ 340% ของค่า aPAD ในกรณีผ้ ใู หญ่ และ
3,900% ของค่า aPAD ในกรณีทารก อีพีเอยังได้ พิจารณาผลจากสัมผัสสารจากการบริ โภคอาหารใน
ตลาดทัว ไป พบว่าเด็กทีบริ โภคผลิตผลจากตลาดแค่เพียงชิ Sนเดียวก็มีโอกาสทีจะเป็ นอันตราย ตัวอย่างเช่น
เด็กอายุ 3-5 ปี ที บริ โภคผลแคนตาลูปในปริ มาณครึ งถ้ วยจะมีโอกาสได้ รับปริ มาณคาร์ โบฟูรานระหว่าง
180% และ 7,200% ของค่า aPAD5
ในปี 2008 อีพีเอได้ ข้อสรุปจากผลการวิจยั ทังหมดว่
S
า คาร์ โบฟูรานทีตกค้ างในอาหารไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดับใดก็ตามไม่ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค จึงได้ ยืนเรื องเข้ าสู่กระบวนการพิจารณาเพือแบนคาร์ โบฟูรานเมือ
วันที 31 กรกฎาคม 20086 และได้ มีคําสัง ยกเลิกค่าเอ็มอาร์ แอลของคาร์ โบฟูรานในผลผลิตทางการเกษตร
ทังหมด
S
ซึงมีผลเท่ากับห้ ามการใช้ สารเคมีชนิดนี Sในพืชเกษตรทุกชนิดในสหรัฐเมือวันที 15 พฤษภาคม
2009 และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั S วนั ที 31 ธันวาคม 2009 7 เป็ นต้ นมา
อีพีเอได้ แถลงต่อสาธารณะอย่างเป็ นทางการว่า “หลักฐานต่างๆยื นยันชัดเจนว่าการใช้ คาร์ โบฟู
รานไม่ปลอดภัยสํ าหรั บมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารในปั จ จุบัน อี พี เ อได้ ประเมิ นประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ ต่างๆอย่างรอบคอบและให้ เวลามากกว่า 500 วันเพื อให้ สาธารณชนให้ ความเห็นต่อการ
ตัดสิ นใจนี แS ล้ ว ขณะนี เS ป็ นเวลาที จ ะก้ าวไปข้ างหน้ าพร้ อมกับความจํ าเป็ นในการปกป้องสุข ภาวะของ
สาธารณะโดยเฉพาะเด็กๆ”8
4

Carbofuran. HED Revised Risk Assessment for the Reregistration Eligibility Decision (RED) Document July 26, 2006.
EPA-HQ-OPP-2005-0162-0307.
5
Carbofuran; Order Denying FMC’s Objections and Requests for Hearing; Final Rule
Federal Register / Vol. 74, No. 221 / Wednesday, November 18, 2009 / Rules and Regulations
6
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2008/July/Day-31/p17660.htm
7
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-OPP-2005-0162-0575;oldLink=true
8
Steve Owens, assistant administrator for EPA’s Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, EPA Proceeds
with Revoking Regulations Allowing Carbofuran Pesticide Residues on Food, Release Date: 10/30/2009
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3. เอฟเอ็มซีย$ ืนคัดค้ านอีพีเอ
เมือวันที 30 มิถนุ ายน 2009 บริ ษัทเอฟเอ็มซีร่วมกับกลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรของสหรัฐ 3 องค์กรซึง
ประกอบไปด้ วย สมาคมเกษตรผู้ปลูกข้ าวโพด สมาคมทานตะวัน และสภามันฝรัง (The National Corn
Growers Association, the National Sunflower Association, the National Potato Council) ได้ ยืนคํา
คัดค้ านคําสัง ของอีพีเอและเรี ยกร้ องให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นเพิมเติมจากผู้ทีเกียวข้ อง9

4. คําตัดสินของอีพีเอ
อีพีเอได้ พิจารณาคําร้ องคัดค้ านของเอฟเอ็มซีและสมาคมเกษตรกรทังS 3 สมาคมและมีคําตัดสิน
เมือวันที 18 พฤศจิกายน 2009 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี10S
1. ผลการวิเคราะห์ความเสียง (risk analysis)ทีเอฟเอ็มซียืนเพิมเติมโดยระบุว่า การบริ โภคอาหาร
ที มี ค าร์ โ บฟู ร านตกค้ า งหลายๆมื อS มี ค วามปลอดภั ย สํ า หรั บ เด็ ก นันS เอฟเอ็ ม ซี ไ ม่ ไ ด้ แ นบข้ อ มู ล และ
รายละเอียดของการประเมิน อีกทังอี
S พีเอไม่สามารถทําการวิเคราะห์ทีมีผลลัพธ์ ทีคล้ ายคลึงกันได้ การ
วิเคราะห์ความเสียงของเอฟเอ็มซีจงึ ไม่มีความสมบูรณ์และไม่สามารถเชือถือได้
2. การวิเคราะห์ความเสียงของบริ ษัทยังมีข้อบกพร่ องสําคัญในการสันนิษฐานว่าในสภาวะปกติ
ผลลัพธ์ ตา่ งๆมีความแน่นอนและจะเกิดขึ Sนตามสมมุติฐาน เช่น การตอบสนองต่อสารเคมีสําหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่ใกล้ เคียงกัน หรื อผลกระทบทางสุขภาพของคาร์ โบฟูรานสามารถแก้ ไขได้ ง่าย เป็ นต้ น แต่ในความเป็ น
จริ ง ข้ อมูลและการสันนิษฐานเหล่านี Sไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของผู้บริ โภคโดยเฉพาะเด็กได้
3. อีพีเอมี ความกังวลต่อความเสียงเฉี ยบพลันต่อเด็กเป็ นสํ าคัญ ดังนันS การพิจารณาปริ มาณ
สารเคมีทีสามารถตกค้ างได้ ในอาหารจึงเป็ นเรื องทีต้องการการวิเคราะห์ทีละเอียด รอบคอบ และสามารถ
สร้ างความมัน ใจได้ ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเมือคาร์ โบฟูรานมีความเป็ นพิษสูง หลักปฏิบตั ิเรื อง
ปลอดภัยไว้ ก่อนจึงเป็ นส่วนหนึง ของการตัดสินใจแบนคาร์ โบฟูราน
ส่ ว นกรณี ที เ อฟเอ็ ม ซี แ ละกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรทั งS สามองค์ ก รได้ ขอให้ มี ก ารไต่ ส วน
(administrative hearing) การวิจยั ของอีพีเอใน 4 ประเด็นคือ 1)การเลือกปั จจัยด้ านความปลอดภัยที
เหมาะสมของเด็ก 2)การประเมินโอกาสการสัมผัสคาร์ โบฟูรานทีตกค้ างในแหล่งนํ Sาดืม 3)การประเมินความ
เสียงจากการบริ โภคอาหาร และ 4)อํานาจของ EPA ในการจํากัดข้ อมูลสนับสนุนทีถกู ยกขึ Sนในการคัดค้ าน
และการแสดงความคิดเห็นของบริ ษัทในอดี ตนันS อี พี เอได้ สรุ ปว่าผลการศึกษาวิ จัยที อีพี เอมี อยู่นันS เป็ น
หลักฐานเพียงพอและเชื อถื อได้ อีพีเอจึงมี คําตัดสินไม่รับพิจารณาคําค้ านและคําขอดังกล่าว และให้
ความเห็นว่าประเด็นของผู้คดั ค้ านไม่เกี ยวข้ องกับการปกป้องความปลอดภัยของผู้บริ โภคโดยเฉพาะเด็ก
และทารกแต่อย่างใด11
9

Federal Register / Vol. 74, No. 221 / Wednesday, November 18, 2009 / Rules and Regulations 59608
Federal Register อ้ างแล้ ว
11
อ้ างแล้ ว
10
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5. การยื$นอุทธรณ์ และคําตัดสินของศาลอุทธรณ์
เมือวันที 22 มีนาคม 2010 บริ ษัทเอฟเอ็มซีร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรของสหรัฐได้ ยืนต่อศาล
อุทธรณ์สหรัฐ (US Federal Court of Appeals) เพือให้ มีการทบทวนคําสัง แบนคาร์ โบฟูรานของอีพีเอ ศาล
อุทธรณ์มีคําตัดสินเมือวันที 23 กรกฎาคม 2010 ไม่รับคําร้ องคําสัง ของอีพีเอทีให้ ยกเลิกค่าเอ็มอาร์ แอลของ
คาร์ โบฟูรานในผลผลิตทางการเกษตรทังหมด
S
ซึง มีผลเท่ากับห้ ามการใช้ สารเคมีชนิดนี Sในพืชเกษตรทุกชนิด
ในสหรัฐ ยกเว้ นเฉพาะกรณีการนําเข้ าสินค้ า 4 ชนิดคือ ข้ าว อ้ อย กล้ วย และกาแฟ

6. คําตัดสินของศาลสูงสหรั ฐ
ศาลสูงสหรัฐ (The Supreme Court of the United States) ได้ พิจารณาคําร้ องของบริ ษัทเอฟเอ็ม
ซีและกลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรของสหรัฐซึงยืนต่อศาลเมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2011 กรณีศาลอุทธรณ์มีคํา
ตัดสินยืนว่าอีพีเอไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดให้ มีการรั บข้ อมูลเพิมเติมเกี ยวกับความเสี ยงของคาร์ โบฟูราน ทังS นี S
เนืองจากอี พีเอได้ ข้อยุติแล้ วว่าข้ อเสนอของบริ ษัทไม่ได้ เป็ นไปตามขันตอนที
S
กําหนดและไม่ได้ มีผลทํ าให้
ประเด็นข้ อเท็จจริ งมีการเปลียนแปลงไปแต่ประการใด12
ในทีสดุ ศาลสูงสหรัฐได้ มีคําตัดสินเมือวันที 31 พฤษภาคม 2011 ยืนคําตัดสินของศาลอุทธรณ์ 13 ส่งผล
ให้ คาร์ โบฟูรานไม่สามารถใช้ กบั พืชเกษตรและอาหารในสหรัฐอเมริ กาได้ อีกต่อไป

12

Brief for the Respondents in Opposition, Neal Kumar Katyal , Ignacia S. Moreno, Alan D. Greenberg,
Department of Justice Washington, In the Supreme Court of the United States
13
New York Time, 31 April 2011 and Bloomberg, 31 April 2011
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