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 สหรัฐอเมริกาประกาศจะหามใชสาร Chlorpyrifos ในอาหารทั้งหมด 

 

 

เ ม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 
หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) ของ
สหรัฐอเมริกาไดออกประกาศลวงหนาวาจะ
ยื่นระเบียบสุดทายวาดวยการเพิกถอน
ระดับปริมาณสารตกคางท่ียอมรับไดตาม
กฎหมาย (tolerances) สําหรับสารคลอร
ไพ-ริฟอส (chlorpyrifos) เพ่ือตีพิมพใน
เอกสารทะเบียนกลางของรัฐบาล (Federal 
Register) ซ่ึงจะสงผลใหหามใชสารกําจัด
ศัตรูพืชดังกลาวในพืชอาหารทุกชนิดเพ่ือ
ปกปองสุขภาพของมนุษย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง เด็กและคนทํางานในฟารม  

นอกจากการประกาศยกเลิกคา tolerances ของสารคลอรไพริฟอสขางตน หนวยงาน EPA จะ
อาศัยอํานาจตามความแหงกฎหมายสารกําจัดศัตรูพืช สารฆาเชื้อราและสารกําจัดหนูของรัฐบาลกลาง 
(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act) เพ่ือยกเลิกรายการอาหารท่ีข้ึนทะเบียนและ
กําหนดคา tolerances ของสารคลอรไพริฟอสไวดวย  

การดําเนินการครั้งนี้เปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับคําสั่งศาลอุทธรณของรัฐบาลกลางเขต 9 
(Ninth Circuit Court of Appeals) ท่ีสั่งใหหนวยงาน EPA ออกระเบียบสุดทาย เพ่ือตอบสนองตอคํา
รองเรียนของกลุมเครือขายปฏิบัติการสารกําจัด ศัตรู พืชของอเมริกาเหนือและสภาการปอง กัน
ทรัพยากรธรรมชาติ  (Pesticide Action Network North America and Natural Resources Defense 
Council) ท้ังนี้ นายไมเคิล เอส รีแกน ผูบริหารหนวยงาน EPA กลาววา EPA กําลังกาวขามข้ันตอนท่ียืดเยื้อ
เพ่ือปกปองสุขภาพของประชาชน การสิ้นสุดการใช chlorpyrifos บนอาหารจะชวยใหเด็กๆ เกษตรกร และ
ทุกคนไดรับการปกปองจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสารกําจัดศัตรูพืชนี้ หลังจากท่ีเกิดความลาชาและการถูก
ปฏิเสธจากรัฐบาลชุดกอนหนา ตอไปนี้ หนวยงาน EPA จะปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตรและคํานึงถึงสุขภาพ
และความปลอดภัยเปนอันดับแรก 

 

- 1 - 



ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

 

 ความเปนมา 

สาร chlorpyrifos เปนสารกําจัดศัตรูพืชประเภทออรกะโนฟอสเฟต (Organophosphate) ท่ีใช
ในการผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลายในสหรัฐฯ ไดแก ถ่ัวเหลือง ผลไมและถ่ัวเปลือกแข็ง (nut trees) 
บรอกโคลี กะหล่ําดอกและพืชท่ีปลูกเปนแถวอ่ืนๆ รวมถึงการใชกับสิ่งท่ีไมใชอาหาร อยางไรก็ตาม มีการ
คนพบวาสารนี้จะมีฤทธิ์ไปยับยั้งเอนไซมชนิดหนึ่งซ่ึงนําไปสูการเกิดโรคทางระบบประสาทและยังเก่ียวของกับ
ผลกระทบทางระบบประสาทท่ีอาจเกิดข้ึนในเด็ก 

ดังนั้น เม่ือป 2550 กลุมเครือขายปฏิบัติการสารกําจัดศัตรูพืชของอเมริกาเหนือและสภาการ
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ไดยื่นหนังสือรองเรียนเพ่ือขอให EPA เพิกถอนขอกําหนดคา tolerance สําหรับ
สาร chlorpyrifos ท้ังหมด หรือระดับสูงสุดท่ียอมใหมีในอาหารเนื่องจากมีความไมปลอดภัย โดยสวนหนึ่ง
เนื่องจากผลกระทบทางระบบประสาทท่ีอาจเกิดข้ึนในเด็ก  

ตอมาในชวงการบริหารของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป EPA ไดปฏิเสธคํารอง
ดังกลาวเม่ือป 2560 และปฏิเสธการคัดคานตามมาในป 2562 ตอมาในปเดียวกันนี้กลุมพันธมิตรคนงานใน
ฟารม สุขภาพ สิ่งแวดลอมและกลุมอ่ืนๆ ไดนําเรื่องการถูกปฏิเสธดังกลาวนี้ไปยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณของ
รัฐบาลกลางเขต 9 และตอมาในเดือนเมษายน 2564 ศาลไดมีคําสั่งให EPA ยินยอมตามขอเรียกรองโดยให
ออกระเบียบสุดทาย 2 แนวทาง คือ (1) EPA อาจจะดําเนินการแกไขขอกําหนดคา tolerance ของ 
chlorpyrifos พรอมขอมูลสนับสนุนดานความปลอดภัย หรือ (2) เพิกถอนขอกําหนดคา tolerance และ
แกไขหรือยกเลิกการลงทะเบียน chlorpyrifos เพ่ือใชในอาหาร หากไมสามารถหาขอมูลมาสนับสนุนความ
ปลอดภัยจากการใชสาร 

EPA ไดพิจารณาแลววา การสัมผัส
จากการใชสาร  chlorpyrifos ไม เปนไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของกฎหมายท่ีกําหนด
ไววาจะตองไมมีอันตรายอันเกิดจากการสัมผัส 
นอกจากนี้ ในหลายประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรป
และแคนาดา และบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกา 
ไดแก แคลิฟอรเนีย ฮาวาย นิวยอรก แมริแลนด 
และโอ-เรกอน ตางก็ไดดําเนินมาตรการคลายกัน
เพ่ือจํากัดการใชสารนี้ ในอาหาร EPA จึงจะ
ดําเนินการเพิกถอนขอกําหนดคา tolerance 
สําหรับสาร chlorpyrifos ดังกลาว 
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 ชวงการปรับเปล่ียนท่ีผานมา 

ในขณะท่ีเกษตรกรพ่ึงพาการใชสาร chlorpyrifos กันอยางแพรหลายในอดีต แตการใชกลับ
ลดลงเนื่องจากกฎระเบียบเรื่องขอจํากัดการใชในระดับมลรัฐและการผลิตท่ีลดลง นอกจากนี้ ในชวงหลายปท่ี
ผานมาไดมีการข้ึนทะเบียนทางเลือกอ่ืนแทนการใชสาร chlorpyrifos ในพืชสวนใหญ รวมท้ังยังมีการใช
สารเคมีอ่ืนๆ และเครื่องควบคุมการเจริญเติบโตสําหรับศัตรูพืชบางชนิด โดย EPA มีความมุงม่ันในการ
พิจารณาเรื่องการใชสิ่งทดแทนและทางเลือกอ่ืนแทนการใชสาร chlorpyrifos 

EPA ยังไดระบุเพ่ิมเติมวา สหรัฐฯ มีแหลงอาหารท่ีปลอดภัยและอุดมสมบูรณ เด็กและประชาชน
ทุกคน ควรกินอาหารท่ีหลากหลายตามท่ีแนะนําโดยรัฐบาลกลางและผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ การลางผลไม
สดและผักสดจะชวยกําจัดการปนเปอนของแบคทีเรีย สารเคมี และสิ่งสกปรกออกจากพ้ืนผิวของผักสดและ
ผลไมเหลานั้น สารกําจัดศัตรูพืชจํานวนนอยมากท่ีอาจยังคงคางอยูในหรือบนผลไม ผัก ธัญพืชและอาหารอ่ืนๆ 
ซ่ึงสารดังกลาวจะลดลงอยางมากในระหวางการเก็บเก่ียว ขนสง สัมผัสกับแสง ลางทําความสะอาด การ
จัดเตรียม และปรุงสุก 

 แนวทางการดําเนินการ 

การดําเนินการเรื่องนี้ EPA จะนําไปผนวกกับกระบวนการทบทวนการข้ึนทะเบียนสารสําหรับ 
Chlorpyrifos ท่ีกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน (EPA จะทบทวนการข้ึนทะเบียนสารอยางนอยทุก 15 ป) โดย
ในขณะนี้ EPA ยังคงอยูในระหวางการพิจารณาความคิดเห็นสาธารณะเก่ียวกับรางขอเสนอการตัดสินใจ
เบื้องตนสําหรับ chlorpyrifos รางแกไขการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพของมนุษย และรางการประเมิน
ความเสี่ยงทางนิเวศวิทยา โดยเอกสารเหลานี้ปรากฏอยูในทะเบียนการทบทวนการข้ึนทะเบียนสาร 
chlorpyrifos เลขท่ี EPA-HQ-OPP-2008-0850 บนเว็บไซต www.regulations.gov   

หลังจากการพิจารณาความคิดเห็นจากประชาพิจารณแลว หนวยงาน EPA จะทบทวนการข้ึน
ทะเบียนสาร chlorpyrifos ท่ีใชในสิ่งท่ีไมใชอาหารท่ีเหลือ โดยการออกประกาศชั่วคราว (Interim Decision) 
ซ่ึงอาจพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและระบบนิเวศน สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการทบทวนการข้ึนทะเบียนสารเคมี สามารถสืบคนไดท่ีเว็บไซต: 

 https://www.epa.gov/pesticide-reevaluation/registration-review-process  

 อนึ่ง ระเบียบสุดทายนี้จะมีผลบังคับใชใน 60 วัน หลังจากประกาศลงในทะเบียนกลาง
ของรัฐบาล 
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 ขอคิดเห็น 
1. การยกเลิกคา Tolerance สําหรับสาร Chlorpyrifos ในครั้งนี้ หมายความวา จะไมสามารถ

มีสาร Chlorpyrifos ตกคางในสินคาเกษตรและอาหารไดเลย และเปนการบังคับใชในระดับรัฐบาลกลางหรือ
ท่ัวประเทศ  

2. การท่ีประเทศไทยประกาศหามการใชสาร chlorpyrifos ซ่ึงมีผลไปแลวตั้งแตวันท่ี 1 
มิถุนายน 2563 นั้นจึงถือไดวาเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารท้ังในสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และสหภาพยุโรป 
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ท่ีมา: https://www.epa.gov/newsreleases/epa-takes-action-address-risk-chlorpyrifos-and-

protect-childrens-health 
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