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คาร์โบฟูราน (Carbofuran) 

 

ช่ือการค้า: ฟรูาดาน, คอ็กโคได 3 จี, ฮยุฟรูาน ฯลฯ 

ประวัต:ิ ผลติและจดทะเบียนขึน้ครัง้แรกในอเมริกา ค.ศ.

1969 โดยบริษัท FMC Corporation 

การใช้: พืชหลายประเภทเช่น ข้าว อ้อย กล้วย แตงโม 

ข้าวโพด ถัว่ชนิดตา่งๆ กาแฟ ส้ม เพ่ือกําจดัแมลงในวง

กว้าง (broad-based spectrum) 

สถานะ: เป็นวตัถอุนัตรายท่ีอยูใ่นบญัชีเฝ้าระวงัของกรม

วิชาการเกษตรซึง่ได้วิจยัเก่ียวกบัความปลอดภยัของ

สารเคมีชนิดนีต้ัง้แตปี่ 2547 แตไ่มไ่ด้มีการควบคมุการ

นําเข้า ผลติ จําหน่าย และใช้  

ผลกระทบต่อสุขภาพ: พิษตอ่ระบบประสาท คล่ืนไส้ 

อาเจียน หายใจลําบาก ความดนัเลือดสงูขึน้ เหง่ืออกมาก 

มองไมช่ดั เดก็มีความส่ียงสงูในการได้รับพิษ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: เป็นพิษสงูตอ่นก สตัว์เลีย้ง

ลกูด้วยนม สตัว์นํา้ สามารถปนเปือ้นในแหลง่นํา้ 

การแบน: อเมริกาและสหภาพยโุรป 

เหตุผลของการแบน: มีผลกระทบและความเส่ียงสงูตอ่

สิง่แวดล้อม เกษตรกร และผู้บริโภค และมีประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจต่ําสําหรับผู้ใช้ 

กนัยายน 2554  

 

กระบวนการแบนคาร์โบฟูรานในอเมริกา:  การต่อสู้เพื่อปกป้องสุขภาวะของสังคม

ความสําเร็จของการแบนคาร์โบฟรูาน ใน

อเมริกาเป็นอทุาหรณ์สําหรับการตอ่สู้ เพ่ือระงบัการ

ขึน้ทะเบียนในประเทศไทยในช่วงปี 2554 และให้

บทเรียนถึงความยากลําบากในการท้าทายอํานาจ

บรรษัทเคมีเกษตรระดบัโลก ท่ีแม้แต ่EPA 

(Environmental Protection Agency) หน่วยงานรัฐ

ซึง่มีข้อมลูการวิจยัถึงความอนัตรายร้ายแรงของ

สารเคมีชนิดนีก้วา่ 10 ปี ต้องผา่นการตอ่สู้ทาง

กฎหมายหลายครัง้จนได้รับชยัชนะในศาลฎีกาเม่ือ

พฤษภาคม 2554 ท่ีผา่นมา 

การประเมินความเส่ียงของสารเคมีกําจดั

ศตัรูพืชในอเมริกามีขึน้ทกุ 10 ปี0

1เพ่ือปรับคา่การ

ตกค้างสงูสดุของสารเคมีในอาหารหรือ MRL 

(Maximum Residue Limit) ให้เหมาะสมกบัการ

พฒันาทางเลือกเพ่ือควบคมุศตัรูพืชท่ีปลอดภยักวา่ 

สําหรับคาร์โบฟรูาน การประเมินได้เร่ิมต้นขึน้กลาง

ค.ศ. 2005 และในปีถดัมา EPA มีข้อสรุปวา่การ

ตกค้างของคาร์โบฟรูานในอาหารมีความเส่ียง

ร้ายแรงเกินกวา่จะยอมรับได้1

2 แตก่ารวิจยัยงัคง

                                                            
1 
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. 

 

ดําเนินตอ่ไปเพ่ือยืนยนัผลการศกึษาดงักลา่ว พร้อม

กบัมีการประเมินข้อมลูความปลอดภยัเพิ่มเตมิจาก

บริษัท FMC Corporation ซึง่เป็นเจ้าของทะเบียน

การค้าคาร์โบฟรูานเพียงแห่งเดียวในอเมริกา   

จนกระทัง่ปี 2008 EPA ได้ข้อสรุปวา่

ผลการวิจยัทัง้หมดชีช้ดัถึงความอนัตรายของสารคาร์

โบฟรูานท่ีตกค้างในอาหารไมว่า่จะอยูใ่นระดบัใดก็

http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/reregistration_facts.htm�
http://www.epa.gov/oppsrrd1/reregistration/reregistration_facts.htm�


 

2 ตาม (โดยเฉพาะเม่ือผู้บริโภคไมไ่ด้รับประทานอาหาร

ท่ีมีสารเคมีตกค้างเพียงมือ้เดียว) จงึได้ย่ืนเร่ืองเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาเพ่ือแบนคาร์โบฟรูานเม่ือ 31 

กรกฎาคม 20083 ตอ่มา EPA มีมตยิกเลกิคา่ MRL 

ของคาร์โบฟรูานในผลผลติทางการเกษตรทัง้หมด 

(ซึง่เทียบเท่ากบัการห้ามใช้สารเคมีชนิดนี)้ ในวนัท่ี 15 

พฤษภาคม 2009 (กฎเกณฑ์มีผลบงัคบัใช้เม่ือ 31 

ธนัวาคม 2009)4

อยา่งไรก็ตาม บริษัท FMC Corporation ได้

แสดงข้อคดิเห็นตอ่มตดิงักลา่วซึง่มีการโต้ตอบจาก 

EPA ดงัตอ่ไปนี ้4

5  1. FMC ย่ืนผลการวิเคราะห์ความ

เส่ียง (risk analysis) เพิ่มเตมิท่ีระบวุา่การบริโภค

อาหารท่ีมีคาร์โบฟรูานตกค้างหลายๆมือ้มีความ

ปลอดภยัสําหรับเดก็ แตไ่มไ่ด้แนบข้อมลูและ

รายละเอียดของการประเมิน และ EPA ไมส่ามารถ

ทําการวิเคราะห์ท่ีมีผลลพัธ์ท่ีคล้ายคลงึกนัได้ จงึ

นบัวา่ผลวิเคราะห์ไมมี่ความสมบรูณ์และไมส่ามารถ

เช่ือถือได้ 2. การวิเคราะห์ความเส่ียงของทางบริษัท

เคมีเกษตรยงัมีข้อบกพร่องสําคญัในการสนันิษฐาน

วา่ในสภาวะปกต ิผลลพัธ์ตา่งๆมีความแน่นอนและ

 พร้อมกบัสนบัสนนุให้เกษตรกรใช้

สารเคมีกําจดัศตัรูพืชท่ีมีความเส่ียงน้อยกวา่หรือ

วิธีการอ่ืนท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

                                                            
3 http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2008/July/Day-
31/p17660.htm  
4 http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-
HQ-OPP-2005-0162-0575;oldLink=true  
5 Federal Register. Vol. 74, No. 221. Nov 18, 2009. 
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-
OPP-2005-0162-0587;oldLink=true  

จะเกิดขึน้ตามสมมตุฐิาน เช่น การตอบสนองตอ่

สารเคมีสําหรับเดก็และผู้ใหญ่ใกล้เคียงกนั หรือ

ผลกระทบทางสขุภาพของคาร์โบฟรูานสามารถแก้ไข

ได้ง่าย เป็นต้น แตใ่นความเป็นจริง ข้อมลูและการ

สนันิษฐานเหลา่นีไ้มส่ามารถรับประกนัความ

ปลอดภยัของผู้บริโภคโดยเฉพาะเดก็ได้ 3.ความเส่ียง

เฉียบพลนัตอ่เดก็เป็นความกงัวลสําคญัของ EPA 

การพิจารณาปริมาณสารเคมีท่ีสามารถตกค้างได้ใน

อาหารจงึเป็นเร่ืองท่ีต้องการการวิเคราะห์ท่ีละเอียด 

รอบคอบ และสามารถสร้างความมัน่ใจได้ใน

สถานการณ์ตา่งๆ โดยเฉพาะเม่ือคาร์โบฟรูานมีความ

เป็นพิษสงู หลกัปฏิบตัท่ีิยดึในการระมดัระวงัไว้ก่อน

จงึเป็นสว่นหนึง่ของการตดัสนิใจแบนคาร์โบฟรูาน 

นอกเหนือจากข้อคดิเห็นดงักลา่ว FMC 

พร้อมด้วย 3 สมาคม (สมาคมผู้ปลกูข้าวโพด 

ทานตะวนั และมนัฝร่ัง) ได้ย่ืนคดัค้านมตกิารแบนคาร์

โบฟรูานและขอให้มีการไตส่วน (administrative 

hearing) การวิจยัของ EPA ในประเดน็ 1. การเลือก

ปัจจยัด้านความปลอดภยัท่ีเหมาะสมของเดก็ 2.การ

ประเมินโอกาสการสมัผสัคาร์โบฟรูานท่ีตกค้างใน

แหลง่นํา้ด่ืม 3.การประเมินความเส่ียงจากการบริโภค

อาหาร และ4.อํานาจของ EPA ในการจํากดัข้อมลู

สนบัสนนุท่ีถกูยกขึน้ในการคดัค้านและการแสดง

ความคดิเห็นของบริษัทในอดีต  

เน่ืองจากผลการศกึษาวิจยัท่ีมีอยูมี่หลกัฐาน

เพียงพอและเช่ือถือได้ EPA จงึมีคําตดัสนิไมรั่บ

http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2008/July/Day-31/p17660.htm�
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2008/July/Day-31/p17660.htm�
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3 พิจารณาคําค้านและคําขอดงักลา่ว และให้ความเห็น

วา่ประเดน็ท่ีทางบริษัทและสมาคมทัง้ 3 ค้านไม่

เก่ียวข้องกบัการปกป้องความปลอดภยัของผู้บริโภค

โดยเฉพาะเดก็และทารกแตอ่ยา่งใด5

6 ในเวลาตอ่มา 

FMC และสมาคมท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินการทาง

กฎหมายและย่ืนขออทุธรณ์คําสัง่แบนตอ่ศาล US 

Federal Court of Appeals โดยในกรกฎาคม 2010 

มีคําตดัสนิสนบัสนนุการแบนคาร์โบฟรูานในผลผลติ

ทกุประเภท ยกเว้นสนิค้าเกษตรนําเข้า 4 ชนิดได้แก่ 

ข้าว อ้อย กล้วย และกาแฟ6

7  

การอทุธรณ์ดําเนินตอ่ไปในศาล DC Circuit 

Court of Appeals จนกระทัง่มาถึงศาลฎีกาซึง่มีคํา

ตดัสนิสดุท้ายไมรั่บคําร้องเพ่ือยกเลกิการแบนคาร์โบ

ฟรูานในเดือนมีนาคม 2011 ซึง่นบัวา่เป็นชยัชนะของ

การปกป้องคุ้มครองพลเมืองอเมริกนัจากสารเคมีท่ีมี

ความอนัตรายและความเส่ียงมากท่ีสดุชนิดหนึง่ 

สําหรับประเทศไทยซึง่ไมมี่การเฝ้าระวงัและ

จดัการกบัปัญหาสารเคมีตกค้างในอาหารและแหลง่

นํา้ท่ีเข้มงวดเพียงพอ แตใ่นปี 2553 ยงัมีการนําเข้า

คาร์โบฟรูานมากถึง 5,301,161กิโลกรัม (มลูคา่ 

148,870,091 บาท)7

8 ซึง่มากกวา่อเมริกาถึง 12 เท่า 

(การใช้ประมาณ 4.5 แสนกิโลกรัมตอ่ปี)8

9 และได้เพิ่ม

                                                            
6 อ้างแล้ว 
7 คําตดัสินนีเ้อือ้ประโยชน์ให้บริษัท FMC สามารถผลิตและ
จําหน่ายคาร์โบฟรูานแก่ประเทศท่ีสง่ออกสินค้าเกษตรดงักลา่ว 
เช่น ประเทศไทย  
8 รายงานสรุปการนําเข้าวตัถอุนัตรายทางการเกษตร พ.ศ.2553, 
สํานกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร.  
9 
http://epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/carbofuran_ired_f

s.htm  

มากขึน้เกือบเท่าตวัภายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

255410

                                                            
10 ปริมาณนําเข้าเพ่ิมมากขึน้ผิดปกติเน่ืองจากทะเบียนสารเคมี
กําจดัศตัรูพืชทัง้หมดจะสิน้สดุลงในวนัที่ 22 สิงหาคม 2554 จงึ
เกิดการกกัตนุสินค้าขึน้ ข้อมลูจากแหลง่ข่าวในธรุกิจสารเคมี
เกษตร, สมัภาษณ์ 1 ก.ย. 2554 

 จงึเป็นเร่ืองยากท่ีจะหลีกเล่ียงผลกระทบอนั

ร้ายแรงจากสารเคมีกําจดัแมลงชนิดนี ้  

ประสบการณ์จากอเมริกาชีใ้ห้เห็นวา่ การ

แบนคาร์โบฟรูานมีความจําเป็นเพ่ือปกป้องสขุภาพ

ของเกษตรกรและผู้บริโภคเน่ืองจากผลการศกึษา

ทัง้หมดท่ีปราศจากอคตจิากผู้ มีผลประโยชน์ทบัซ้อน

ระบอุยา่งชดัเจนถึงความอนัตรายและความเส่ียงจาก

คาร์โบฟรูาน อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมีสารเคมี

กําจดัศตัรูพืชอีกหลายชนิดทัง้ในและนอกบญัชีเฝ้า

ระวงัของกรมวิชาการเกษตรท่ียงัต้องการการ

พิจารณายกเลกิหรือควบคมุการใช้ ภาครัฐซึง่มี

อํานาจทางกฎหมายโดยตรงมีหน้าท่ีบรรเทาความ

เส่ียงจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืชด้วยการแบนสารเคมีท่ี

หลายประเทศห้ามใช้ จํากดัการนําเข้าสารเคมีท่ีมี

ความอนัตรายสงู เปิดเผยข้อมลูความปลอดภยัท่ี

ครบถ้วนตอ่สาธารณะ พร้อมกบัสนบัสนนุทางเลือก

เพ่ือการจดัการศตัรูพืชท่ีปลอดภยักวา่ ท่ีสําคญั ผู้

ได้รับผลกระทบหรือเกษตรกรและผู้บริโภคมีหน้าท่ี

ผลกัดนัให้การทํางานของภาครัฐดําเนินไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพและโปร่งใส เพราะสารเคมีเป็นปัญหา

เชิงระบบท่ีต้องการความตระหนกัและความร่วมมือ

จากทกุคนในสงัคม 
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