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เหตุผลสนับสนุน

การยกเลิกพาราควอต
1. พาราควอตมีพิษเฉียบพลันสูงและมีความเสี่ยงในระดับที่สูงมากเกินกว่ าที่จะ
นามาใช้ ได้ อย่ างปลอดภัย
พาราควอตเป็ นสารเคมีกาจัดวัชพืชประเภทเผาไหม้ ออกฤทธิ์เร็ ว ไม่เลือกทาลาย มีความเป็ นพิษ
เฉียบพลันสูงแม้ ได้ รับสัมผัสเพียงปริมาณน้ อย การที่ซินเจนทาอ้ างว่าพาราควอตเป็ น “สารที่ไม่อนั ตรายสูง” นัน้
เป็ นการส่ง สัญ ญาณผิ ดๆต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป แม้ ว่า ค่าความเป็ นพิษ ( LD50) ที่ ระดับ 113.5
มก./กก. ของพาราควอต (WHO 2002) หมายถึงการได้ รับพาราควอตทางปากเพียง 6.15 ซีซี (หรื อประมาณ
มากกว่าหนึง่ ช้ อนชาเล็กน้ อย) ก็ทาให้ ผ้ ไู ด้ รับสารพิษมีโอกาสเสียชีวิตได้ 1
อัตราการตายของผู้ป่วยในประเทศไทยที่ได้ รับสารพิษนี ้สูงถึง 10.2% กรณีที่ผ้ ปู ่ วยสัมผัสทางผิวหนัง
และสูงถึง 14.5% ในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุหรื อไม่ตงใจ
ั ้ 2 สารพิษนี ้จึงมีความเสี่ยงในระดับที่สงู มากเกินกว่าที่
จะนามาใช้ งานได้ อย่างปลอดภัยแม้ จะมีการป้องกันที่ดีก็ตาม
ข้ อสรุปนี ้สอดคล้ องกันทังในสหภาพยุ
้
โรปและสหรัฐอเมริ กา โดยสหภาพยุโรปได้ รายงานประมาณการ
จากการสัมผัสพาราควอตพบว่า การสัมผัสพาราควอตจากการเครื่ องพ่นแบบสะพายหลัง ว่าสูงมากกว่าระดับ
มาตรฐาน (AOEL)3 ถึง 60 เท่ากรณีสวมอุปกรณ์ป้องกัน และเกิน 100 เท่า หากไม่ได้ สวม4
ในขณะที่ข้อสรุ ปของ US EPA (1997) หลังลงพื ้นที่ศกึ ษาในคนงานพบว่า การสัมผัสกับพาราควอต
ของคนงานที่ใช้ เครื่ องพ่นแบบสะพายหลังทังของผู
้
้ ผสม ผู้บรรจุ ผู้ใช้ ตลอดจนเครื่ องพ่นแบบความดันต่า อยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรั บไม่ไ ด้ แม้ ว่าพวกเขาจะสวมกางเกงขายาว เสื อ้ เชิต้ แขนยาว ถุงเท้ า รองเท้ า และถุงมื อกัน
สารเคมีแล้ วก็ตาม ที่นา่ ตกใจคือมีรายงานผู้เสียชีวิตแม้ จะพ่นพาราควอตที่ถกู เจือจางแล้ ว5
1

คานวณจากค่าเฉลีย่ การได้ รับสารของผู้ชายไทย ซึง่ มีน ้าหนักเฉลีย่ 68 กก.
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี (2553-2559)
3
ระดับการสัมผัสของผู้ปฏิบตั ิงานที่ยอมรับได้ (Acceptable Operator Exposure Level = AOEL) ในระยะเวลายาว =
0.0004 มก./กก./วัน, ในระยะเวลาสัน้ = 0.0005 มก./กก./วัน (EC, 2003)
4
EC. 2002. Opinion of the Scientific Committee on Plants on Specific Questions from the Commission Regarding
the Evaluation of Paraquat in the Context of Council Directive 91/414/EEC (Opinion adopted by the Scientific
Committee on Plants on 20 December 2001). SCP/PARAQ/002-Final 16 January 2002. Health & Consumer
Protection Directorate-General, European Commission, Brussels.
5
Raschke AM, Burger AEC. 1997. Risk assessment as a management tool used to assess the effect of pesticide
use in an irrigation system, situated in a semi-desert region. Arch Environ Contam Toxicol. 32(1): 42-9.
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กรณีดงั กล่าวเกณฑ์ทางจริ ยธรรมของ FAO สาหรับผู้ค้าขาย ผู้กระจายสารเคมี ระบุว่า “สารเคมีใดที่
เป็ นอันตรายในระดับที่เกษตรกรต้ องใช้ เครื่ องป้องกันที่อึดอัดไม่สะดวกสบาย แพง หรื อไม่พร้ อมที่จะนามาใช้
อย่างทันท่วงที ต้ องหยุดการใช้ สารพิษดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็ นการใช้ ของเกษตรกรรายย่อย
ในประเทศเขตร้ อน” 6
ตัวอย่างประเทศที่แบนพาราควอตและไม่อนุญาตให้ ขึ ้นทะเบียนเพราะเหตุผลความเป็ นพิษสูงได้ แก่
 ประเทศสวีเดน ห้ ามใช้ พาราควอตในปี 1983 เนื่องจากพาราควอตมีความเป็ นพิษเฉียบพลันสูง
 ประเทศฟิ นแลนด์ มีการยกเลิกการใช้ พาราควอตในปี 1986 เนื่องจากพาราควอตมีความเป็ นพิษสูง
ถึงแม้ ได้ รับในปริมาณน้ อย และส่งผลให้ เสียชีวิตได้
 ประเทศฮังการี ยกเลิกการใช้ พาราควอตในปี 1991 เนื่องจากมีอตั ราการตายที่สงู จากอุบตั ิเหตุจากการ
นาไปใช้
 ประเทศออสเตรเลี ย ยกเลิ ก การใช้ พ าราควอตในปี 1993 เนื่ อ งจากพาราควอตมี ค วามเป็ นพิ ษ
เฉียบพลันสูง และมีจานวนการตายที่สงู จากการได้ รับสัมผัสโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
 ประเทศเดนมาร์ ก ยกเลิกการใช้ พาราควอตในปี 1995 เนื่องจากพาราควอตสามารถตกค้ างในดินได้
นาน และมีพิษร้ ายแรง กระต่ายที่กินหรื อเดินบนหญ้ าที่มีพาราควอตปนเปื อ้ นทาให้ เสียชีวิตได้
 ประเทศสโลวี เ นี ย ยกเลิ ก การใช้ พาราควอตในปี 1997 เนื่ อ งมาจากความเป็ นพิ ษ ต่ อ คนและ
สิ่ ง แวดล้ อมเมื่ อได้ กิ นเพี ย งเล็ กน้ อยอาจทาให้ เสี ยชี วิตได้ และไม่มี ยาถอนพิษ และมี อัตราการใช้
พาราควอตเพื่อฆ่าตัวตายที่สงู
ข้ ออ้ างของบริษัทสารพิษและกลุม่ ผู้สนับสนุนที่ระบุว่าพาราควอตเป็ นสารที่มีความเป็ นพิษเฉียบพลัน
ไม่สงู จึงไม่เป็ นความจริง และเป็ นการสื่อสารที่สง่ สัญญาณผิดๆไปยังเกษตรกรและผู้ใช้ สารนี ้อย่างไม่รับผิดชอบ

2. พาราควอตเข้ าสู่ผิวหนังได้ ทงั ้ ในกรณีท่ มี ีแผลเดิมบนผิวหนังและแผลเผาไหม้ ท่ ี
เกิดจากฤทธิ์ของพาราควอตเอง
บริษัทสารพิษและกลุม่ ผู้สนับสนุนอ้ างว่าพาราควอตละลายในไขมันได้ ไม่ดีจึงมีโอกาสผ่านผิวหนังน้ อย
มากยกเว้ นมีบาดแผล เป็ นการบิดเบือน เพราะการเข้ าสู่ผิวหนังของพาราควอตเกิดขึ ้นทังจากการผ่
้
านบาดแผล
6

FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticide
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เดิมที่มีอยู่ และผ่านผิวหนังที่ถูกทาลายจากฤทธิ์ ของพาราควอตเอง ดังงานวิจัยของ Smith JG 7 ตีพิมพ์ใน
Human Toxicology Journal ซึ่งได้ ทบทวนกรณีความเป็ นพิษของพาราควอตผ่านการเข้ าสู่ผิวหนังทังหมด
้
พบว่า “ในขณะที่พาราควอตไม่สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ อย่างมีนัยสาคัญ แต่บาดแผลบนผิวหนัง และ
บาดแผลเผาไหม้ ที่เกิดจากพาราควอตเองจะทาให้ เกิดการดูดซึมเข้ าสูร่ ่างกายอย่างรวดเร็ว”
งานวิจยั ของ ภก.พันธ์เทพ (2558) ชี ้ถึงพบผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ พาราควอตของเกษตรกรที่
ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 147 ราย ปลูกข้ าวโพด และยางพารา พบว่า มีเกษตรกรสูงถึง ร้ อยละ 41.5 เกิด
ผิวหนังอักเสบ8
เช่นเดียวกับการศึกษาการรับสัมผัสพาราควอตของคนปลูกกล้ วยในประเทศคอสตาริ กาพบว่า คนที่
ได้ รับสัมผัสพาราควอตสูงจะทาให้ เกิดสภาวะเป็ นพิษอย่างรุนแรง ได้ แก่ ผิวหนังแตกและแสบไหม้ ที่มือ ต้ นขา
หลัง อวัยวะเพศชาย และ ขา ตาแดงและแสบจากการกระเด็นของพาราควอต9
แผลจากผิวหนังที่เกิดการเผาไหม้ เพราะพาราควอตเองจึงกลายเป็ นสาเหตุสาคัญเท่าๆกับแผลเดิมที่
เกิดขึ ้นก่อนการฉีดพ่น จนเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตในอัตราสูง
ประเทศไทยมีรายงานพบคนงานทาสวนยาง เสียชีวิตเนื่องจากการรับสัมผัสพาราควอตและไกลโฟเซต
คนงานได้ ฉีดพ่นตังแต่
้ เช้ าจรดเย็น โดยไม่ได้ สวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายบุคคล และเสือ้ ผ้ าเปี ยกโชกด้ วย
สารเคมีไปทังตั
้ ว จนกระทัง่ เกิดอาการไอ โรคผิวหนัง ผมร่ วง และสูญเสียการมองเห็น และเสียชีวิตในที่สุด 3
เดือนถัดมา10
ในปี 1993 เกษตรกรสวีเดนได้ เสียชีวิตภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการฉี ดพ่นสารละลายพาราควอต
ความเข้ มข้ น 0.5% ระยะเวลาเพียง 3.5 ชัว่ โมง ด้ วยเครื่ องสะพายหลังที่มีการรั่วซึม11
รายงานของ Soloukides และคณะพบว่าผู้ชายอายุ 81 ปี ในประเทศกรี ซ ได้ เสียชีวิตลงจากการรับ
สัมผัสพาราควอตโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ มีบาดแผลไหม้ เล็กน้ อยจากการสัมผัสสาร สารพิษซึมผ่านผิวหนังที่ถูกไหม้
หลังจากนัน้ 4 วันเขามีอาการหายใจไม่ออก ตามมาด้ วยไตวายเฉียบพลัน และภาวะการหายใจล้ มเหลว12
7

Smith JG. 1988. Paraquat poisoning by skin adsorption: a review. Hum Toxicol. Jan;7(1): 15-9.
พันธ์เทพ เพชรผึ ้ง. 2558. ผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้ พาราควอตและแนวทางจัดการความเสีย่ งกรณีศกึ ษา ตาบลปง
สนุก อาเภอ เวียงสา จังหวัดน่าน. วารสารเภสัชกรรมไทย. 7(2):250-258.
9
Van Wendel de Joode BN, De Graaf IAM, Wesseling C, Kromhout H. Paraquat Exposure of Knapsack Spray
Operators on Banana Plantations in Costa Rica. International journal of occupational and environmental health.
1996;2(4):294-304.
10
Bartlett A, Bijlmakers H. 2003. Did You Take Your Poison Today? A report by the IPM DANIDA project.
Strengthening Farmers’ IPM in Pesticide-Intensive Areas, Department of Agriculture, Bangkok. http://thailand.ipminfo.org/ documents/Your poison_today_ (English).pdf.
11
Wesseling C, van Wendel de Joode B, Ruepert C, Leon C, Monge P, Hermosillo H, et al. 2001. Paraquat in
developing countries. International journal of occupational and environmental health. 7(4):275-86.
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ในประเทศคอสตาริ กาพบผู้ที่เสี ยชีวิตจากการรับสัมผัสพาราควอตมี ทงั ้ สิ น้ 15 รายและมี 5 รายที่
เสียชีวิตมาจากการรับสัมผัสพาราควอตผ่านผิวหนัง 1 รายโดนพาราควอตเข้ มข้ นกระเด็นใส่ขา อีก 1 รายมา
จากขณะฉีดพ่นพาราควอตมีแผลที่ขา และอีก 3 รายได้ รับจากการรั่วไหลของอุปกรณ์ฉีดพ่น13
ผู้ช ายชาวสเปน มี ปัญ หาทางด้ านตับอย่างรุ นแรง เป็ นผลมาจากการรั บสัม ผัสพาราควอต เขาใช้
พาราควอตติดต่อกันเป็ นเวลาสามอาทิตย์โดยไม่ได้ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลังจากนัน้
สองอาทิตย์ ผิ วหนัง อักเสบอย่างรุ นแรง และอี กหลายอาทิตย์ ต่อมาส่ง ผลให้ เกิ ดหายใจติดขัด และตับถูก
ทาลาย14 เช่นเดียวกับเกษตรกรชาวสเปนอายุ 65 ปี มีอาการคันอย่างรุ นแรง ผิวหนังเป็ นผื่นแดง มีเลือดคัง่ ที่
หน้ า คอ แขน และมือ และนาไปสูต่ บั เป็ นพิษ15
ชาวนาชาวกรี ก อายุ 57 ปี มีอาการหายใจลาบาก ไข้ ขึ ้นสูง และปอดเป็ นพังผืด หลัง จากผิวหนังได้ รับ
สัม ผัส พาราควอต 16 ชายชาวอิ น โดนิ เ ซี ย อายุ 26 ปี มี อาการไหม้ ที่ ห น้ า เนื่ อ งจากโดนละอองสารละลาย
พาราควอตเข้ าที่ใบหน้ าจากการเปิ ดถัง17
เกษตรกรชาวมาเลเซีย มี อาการตามัวเกิดขึ ้นเป็ นระยะเวลา 2 ปี หลังจากที่เธอถูกละอองพาราควอต
จากการฉี ดพ่น หลังจากนัน้ ตาของเธอได้ บอด 1 ข้ าง ส่วนอีกข้ างมีอาการปวดแสบปวดร้ อน และเธอยังได้ มี
อาการปวดที่ศีรษะ หลัง และคอ18
รายงานล่าสุดของเดอะอีสานเรคคอร์ ดหลังจากลงพื ้นที่พดู คุยกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่บ้านโคกล่าม
ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็ นพื ้นที่นิยมปลูกอ้ อยจานวนมาก พบว่า เกษตรกรอาการชาตามนิ ้วมือ
นิ ้วเท้ า และเมื่อเกิดบาดแผลแผลก็จะลุกลามทาให้ เนื ้อเยื่อส่วนนันแห้
้ งตายและต้ องตัดทิ ้งในที่สดุ 19

12

Soloukides A, Moutzouris D-A, Kassimatis T, Metaxatos G, Hadjiconstantinou V. 2007. A fatal case of paraquat
poisoning following minimal dermal exposure. Renal Failure 29:375-7.
13

Wesseling C, Hogstedt C, Picado A, Johansson L. 1997. Unintentional fatal paraquat poisonings among
agricultural workers in Costa Rica: report of 15cases. Am J Ind Med. 32(5):433-41.
14
Bataller R, Bragulat E, Nogue S, Gorbig N, Bruguera M, Rodes J. 2000. Prolonged cholestasis after acute
paraquat poisoning through skin absorption. Am J Gastroent. 95(5):1340-3.
15
Vilaplana J, Azon A, Romaguera C, Lecha M. 1993. Phototoxic contact dermatitis with toxic hepatitis due to the
percutaneous absorption of paraquat. Contact Derm. 29:193-4.
16
Papiris SA, Maniati MA, Kyriakidis V, Constantopoulos SH. 1995. Pulmonary damage due to paraquat poisoning
through skin absorption. Respiration 62(2):101-3.
17
Whittle B. 2010. Communities in Peril: Asian regional report on community monitoring of highly hazardous
pesticide use. Pesticide Action Network Asia
18
Fernandez JM, Bhattacharjee RB. 2006. The Politics of Paraquat. Tenaganita & Pesticide Action Network Asia
and the paci! c, Penang.
19
ดานุชชั บุญอรัญ. (19 ส.ค. 2560). ชาวไร่อ้อยหนุนเลิกใช้ สารพาราควอต. เดอะ อีสานเรคคอร์ ด.
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3. งานวิจัยในต่ างประเทศและประเทศไทยบ่ งชีว้ ่ าพาราควอตเป็ นสาเหตุหนึ่งของ

โรคพาร์ กินสัน และส่ งผลกระทบต่ อระบบประสาท
ข้ อมูลวิทยาศาสตร์ ที่แสดงว่าพาราควอตสร้ างปั ญหาต่อสุขภาพกาลังเพิ่ม ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ข้ อสรุปที่ว่าพาราควอตเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ เกิดโรคพาร์ กินสันได้ รับการยืนยันจากงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
จานวนหลายร้ อยชิ ้น ที่สาคัญมากที่สุดชิ ้นหนึ่งคือ งานวิจัยจากการสังเคราะห์ข้อมูลทังหมดอย่
้
างเป็ นระบบ
(meta analysis) ของ Gianni Pezzoli และ Emanuele Cereda ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology รวบรวม
งานวิจยั จากการศึกษาทังแบบ
้
cohort และ case-control จานวนทังหมด
้
104 เรื่ อง ยืนยันว่าการสัมผัสสาร
20
พาราควอตมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์ กินสัน และที่นา่ สนใจสาหรับบริบทของประเทศไทยและเอเชียคือ มี
งานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการของสมาคม Parkinson and Movement Disorder ที่ระบุว่าประชากรที่
ขาดยีน GSTT1 มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์ กินสันสูงถึง 11 เท่าของกลุม่ ที่ไม่ขาดยีนดังกล่าว21 ซึ่งโดยทัว่ ไป
คนเอเชียมีโอกาสขาดยีน GSTT1 ประมาณ 35-53%22
จากเหตุผลเดิมที่คิดว่าพาราควอตไม่น่าจะทาให้ เกิดโรคพาร์ กินสันได้ เพราะลักษณะโมเลกุลมีประจุ
ตามหลักการเภสัชวิทยา-พิษวิทยา โมเลกุลที่มีประจุไม่สามารถผ่านผนังเซลล์ของสมองได้ ดังนันพาราควอตไม่
้
น่าจะทาให้ เกิ ดโรคพาร์ กินสันได้ แต่จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พิสูจน์ให้ ทราบว่า พาราควอต
สามารถเข้ าสมองส่วนกลางของสัตว์ทดลองได้ โดยอาศัยกลไกพิเศษที่ขนส่งกรดที่เป็ นกลาง neutral amino
acid pump และทาให้ เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของสัตว์ ซึ่งเป็ น Parkinson-like behavior ใน
สัตว์ทดลอง 23 งานวิจัยล่าสุดของสถาบันฯพบว่าพาราควอตสามารถทาให้ เซลล์ประสาท A549 ตายแบบ

20

Gianni Pezzoli and Emanuele Cereda. 2013. Exposure to pesticides or solvents and risk of Parkinson disease.
Neurology May 28, 2013 vol. 80 no. 22 2035-2041
21
Goldman, S. M., Kamel, F., Ross, G. W., Bhudhikanok, G. S., Hoppin, J. A., Korell, M., Marras, C., Meng, C.,
Umbach, D. M., Kasten, M., Chade, A. R., Comyns, K., Richards, M. B., Sandler, D. P., Blair, A., Langston, J. W.
and Tanner, C. M. 2012, Genetic modification of the association of paraquat and Parkinson's disease. Mov.
Disord., 27: 1652–1658. doi:10.1002/mds.25216
22
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.25216/abstract
https://academic.oup.com/aje/article/167/4/377/232564/Genetic-Variants-of-Glutathione-S-Transferase-as
23
Chanyachukul T, Yoovathaworn K, Thongsaard W, Chongthammakun S, Navasumrit P, Satayavivad J. 2004.
Attenuation of paraquat-induced motor behavior and neurochemical disturbances by l-valine in vivo. Toxicology
Letters; 50: 259-69.
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Apoptosis ซึง่ เป็ นตัวอย่างของเซลล์ประสาทชนิดหนึ่ง เพื่ออธิบายว่าเกิดการตายของเซลล์ประสาท ทาให้ สตั ว์
เคลื่อนไหวผิดปกติ24
หนึง่ ในงานวิจยั ที่สร้ างความกังวลอย่างมากคือ พาราควอตสามารถชักนาให้ เกิดอนุมลู อิสระ โดยภาวะ
ที่มีอนุมูลอิสระมากเกิน แต่ปริ มาณสารต้ านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอ ทาให้ เกิดสภาวะตึงเครี ยดที่จากอนุมูล
อิสระ (oxidative stress) และส่งผลให้ เกิดการทาลายดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน และโมเลกุลอื่น ๆ หรื อทาให้ เซลล์
ประสาท Substantia nigra ซึ่งมีหน้ าที่สร้ างสารโดปามี นมีจานวนลดลง ซึ่งสารโดปามีนมีหน้ าที่ควบคุมการ
ทางานของสมอง และการสั่งงานของกล้ ามเนื ้อ ภาวะนีเ้ กี่ ยวโยงกับโรคอัลไซเมอร์ มะเร็ ง และพาร์ กินสัน มี
การศึกษาในสัตว์พ บความเชื่อมโยงระหว่างการเกิดพาร์ กินสันในตัวเต็มวัยกับการได้ รับสัมผัสพารา ควอต
ขณะที่เป็ นทารก การรับสัมผัสพาราควอตในปริ มาณที่ต่าขณะที่เป็ นทารกในหนู สามารถชักนาให้ เกิดความ
ผิดปกติของระบบประสาทอย่างถาวรในขณะที่เป็ นตัวเต็มวัย25 26
การศึกษาเชิงระบาดวิทยาในมนุษย์ ในปี 2005 ที่รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา พบว่าเมื่อมีการรับสัมผัส
พาราควอต จะเพิ่มความเสี่ ยงในการเป็ นโรคพาร์ กินสันถึง 67%27 และอีกหนึ่งงานวิจัยพบว่าอาชีพที่ใช้ สาร
กาจัดศัตรูพืชจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคพาร์ กินสันขึ ้น 80% แต่หากใช้ พาราควอตจะเพิ่มความเสี่ยงเป็ น 280%28
ด้ านประเทศไต้ หวันพบว่าการใช้ พาราควอตส่งผลให้ เกิดโรคพาร์ กินสันถึง 4.7 เท่า และความเสี่ยงจะเพิ่มมาก
ขึ ้นตามระยะเวลาการใช้ 29
ข้ ออ้ างของบริ ษัทสารพิษและกลุ่มผู้สนับสนุนว่าพาราควอตไม่สมั พันธ์ กบั โรคพาร์ กินสันเป็ นการหยิบ
ยกงานวิจยั ที่ไม่มีการยืนยันเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อนมาสนับสนุน ซึง่ ไม่นา่ เชื่อถือ

24

Hathaichoti S, Visitnonthachai D, Ngamsiri P, Niyomchan A, Tsogtbayar O, Wissessaowapa C, Watcharasit P,
Satayavivad J. 2017. Paraquat induces extrinsic pathway of apoptosis in A549 cells by induction of DR5 and
repression of anti-apaptotic proteins, DDX3 and GSK3 expression. Toxicology in Vitro.
25
Fredriksson A, Fredriksson M, Eriksson P. 1993. Neonatal exposure to paraquat or MPTP induces permanent
changes in striatum dopamine and behavior in adult mice. Toxicology and applied pharmacology. 122(2):258-64.
26
Ritz BR, Manthripragada AD, Costello S, Lincoln SJ, Farrer MJ, Cockburn M & Bronstein J. 2009. Dopamine
Transporter Genetic Variants and Pesticides in Parkinson’s Disease. Environmental Health Perspectives. 117 (6).
27
Firestone et al. 2005. Pesticides and risk of Parkinson disease: a populationbased case-control study. Arch
Neurol. 62(1): 91-5.
28
Tanner et al. 2009. Occupation and Risk of parkinsonism. Arch Neurol. 66(9): 1106-12.
29
Liou HH, Tsai MC, Chen CJ, Jeng JS, Chang YC, Chen SY, et al. 1997. Environmental risk factors and
Parkinson's disease: a case-control study in Taiwan. Neurology. 48(6):1583-8.
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4. ปั ญหาการปนเปื ้ อนของพาราควอตในสิ่งแวดล้ อม และการตกค้ างในแม่ และ
ทารก
จากรายงานฉบับ สมบูร ณ์ ข องแผนงานวิ จัย เรื่ อ งการวิ จัย เชิ ง บูร ณาการเพื่ อ เสริ ม สร้ างศัก ยภาพ
หน่วยงานท้ องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื ้อนของสารพิษบนพืน้ ที่ต้นนา้ น่าน ของสถานวิจยั เพื่อ
ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ านวิจยั และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการสนับสนุนของ
ส านัก งานคณะกรรมการวิ จัย แห่ง ชาติ พบว่ า การปนเปื ้อ นสารเคมี ใ นช่ว งฤดูเ พาะปลูก ในน า้ ผิ ว ดิน พบ
พาราควอตถึง 64 ตัวอย่า งจาก 65 ตัว อย่า ง ส่ว นน า้ ใต้ ดิน พบพาราควอต 13 แห่ง จาก 15 แห่ง และพบ
พาราควอตในปลาที่เลี ้ยงในกระชังในแม่น ้าน่านเกินมาตรฐานทัง้ 19 ตัวอย่างที่ตรวจจากฟาร์ มการเลี ้ยงปลา
แห่งหนึง่
คณะนักวิจยั ยังพบว่าในน ้าประปาและน ้าดื่มบรรจุขวดมีการตกค้ างของพาราควอตในทุกตัวอย่าง ทังนี
้ ้
โดยมีสาเหตุเนื่องจากแหล่งน ้าดิบที่นามาผ่านกระบวนการทาให้ น ้าสะอาดเพื่อเป็ นนา้ ประปาและนา้ ดื่มนัน้
ได้ มาจากแหล่งน ้าผิวดิน และน ้าบ่อตื ้น ซึง่ มีการปนเปื อ้ นของสารเคมีดงั กล่าว
จากผลของการวิเคราะห์ที่ผ่านมาแสดงถึงการตกค้ างของสารเคมีในน ้าและในดิน ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิด
การตกค้ างของสารเคมีเหล่านี ้ปรากฏในผักจากการดูดซึมสารเคมีที่ปนเปื ้อนอยู่ในดินเข้ าสู่ลาต้ น และส่วน
ต่างๆของพืช ในลักษณะเดียวกันการตกค้ างของสารเคมีในน ้าอาจทาให้ เกิดการได้ รับสารเคมีไปสู่ตวั ปลาซึ่ง
อาศัยอยู่ ในพื ้นที่ปนเปื อ้ นสารเคมีนนๆ
ั ้ และเกิดการสะสมในอวัยวะต่างๆ ที่นา่ สนใจคือ แม้ ว่าพาราควอตจะถูก
ดูดซับในดินได้ ดีก็ตาม แต่เมื่อมีการใช้ อย่างต่อเนื่องดินจะไม่สามารถดูดซับไว้ ได้ จึงลงไปสูแ่ หล่งน ้า30
ข้ อมูลนี ้สอดคล้ องกับการศึกษาการแพร่ กระจายของพาราควอตสู่แม่น ้าหลายแห่งในประเทศไทย ที่
ตรวจพบมีการปนเปื อ้ นของพาราควอตสูงกว่าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชอื่น เช่น แม่น ้าเจ้ าพระยา แม่น ้าสงคราม
แม่น ้าปากพนัง และแม่น ้าจันทบุรี31 32 33
30

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกลู และคณะ. 2555-2557. รายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจยั เรื่ องการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อ
เสริ มสร้ างศักยภาพหน่วยงานท้ องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื อ้ นของสารพิษบนพื ้นที่ต้นน ้าน่าน. สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
31
ภิญญา จุลนิ ทร. 2545. การแพร่กระจายของสารพิษการเกษตรจากแหล่งเกษตรกรรมลงสูแ่ ม่น ้าสายหลักของประเทศไทย.
กองวัตถุมีพษิ การเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
32
นภาพร เลียดประถม, รชนิมขุ หิรัญสัจจาเลิศ, ณัทธีรา สมารักษ์ , วศิน ยุวนะเตมีย์. 2553. การแพร่กระจายของสารกาจัด
ศัตรูพืชในแม่น ้าจันทบุรีและผลกระทบต่อสัตว์น ้า มหาวิทยาลัยบูรพา. รายงานฉบับสมบูรณ์ สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ.
33
Leadprathom, N., Parkpain P., Satayavivad, J., Delaune, R.D., Jugsujinda, A. 2009. Transport and deposition of
organochlorine pesticides from farmland to estuary under tropical regime and their potential risk to aquatic biota.
J. of Environmental Science and Health Part B. 44(3): 249-261.
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การใช้ พาราควอตในประเทศไทยยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังมารดาและทารกด้ วย โดยงานวิจยั ของ
ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล พบการตกค้ างของพาราควอตในในซีรัมมารดาและ
สายสะดือทารกมากถึง 17-20% โดยจากการประเมินของนักวิจยั พบว่าหญิงตังครรภ์
้
ที่มีประวัติการขุดดินใน
พื ้นที่เกษตร มีความเสี่ยงในการตรวจพบพาราควอต คิดเป็ น 6 เท่าของหญิงตังครรภ์
้
ที่ไม่มีการขุดดิน34
งานดังกล่าวชี ้ว่ามีการตกค้ างของพาราควอตในสิ่งแวดล้ อมทังในดิ
้ นและน ้า อีกทังสารพิ
้
ษเหล่านี ้ยัง
ส่งผลตกค้ างมาสู่สิ่งมีชีวิตอื่นในน ้า สะสมในซีรัมของมารดา และถ่ายทอดจากมารดามาสู่ทารกในที่สุด การ
อนุญาตให้ มีการใช้ พาราควอตต่อไปจะนาความเสี่ยงมาสูป่ ระชาชนในประเทศไม่เ ฉพาะต่อเกษตรกรเท่านันแต่
้
ทุกคนที่อยูใ่ นสิ่งแวดล้ อมที่มีการใช้ สารพิษนี ้

5. มีทางเลือกอื่นในการใช้ สารทดแทนพาราควอต
จากสถิติของสานักงานสถิ ติแห่งชาติ 35 พบว่า มี เกษตรกรที่ไม่ใช้ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรู พื ช
เพิ่มขึ ้น จาก 48.6% ในปี 2551 เป็ น 57.6% ในปี 2556 ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกพืชที่มกั นิยมใช้ พาราควอต
เช่น กรณีการปลูกปาล์มนัน้ งานศึกษาของม.สงขลานครินทร์ พบว่ามีเกษตรกรที่ปลูกปาล์มเพียง 26% เท่านันที
้ ่
ใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช36
ข้ ออ้ างของฝ่ ายสนับสนุนสารพิษนี ้โดยบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นในการใช้ สารทดแทนพาราควอตไม่เ ป็ น
ความจริง เพราะมีทางเลือกที่ไม่ต้องการใช้ สารเคมีและการใช้ สารอื่นทดแทน ตัวอย่างเช่น
 งานวิจัยของคณะเกษตรและสถาบัน วิจัยและพัฒ นา ม. เกษตรฯ กาแพงแสนในปี 2555
พบว่าวิธีการควบคุมวัชพืช ที่มีต้นทุนต่าที่สุด คือ การใช้ จ อบหมุนติดท้ ายรถแทรกเตอร์ 24
แรงม้ ากาจัดวัชพืชระหว่างแถวอ้ อย และใช้ วิธีนีร้ ่ วมกับการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ทาให้ อ้อยขายได้
ราคาดี รวมทังการปลู
้
กถั่วพุ่มแซมระหว่างแถวอ้ อยช่วยควบคุมวัชพืชทดแทนการใช้ สารเคมี
37
กาจัดวัชพืชได้

34

Kongtip P, Nangkongnab N, Phupancharoensuk R, Palarach C, Sujirarat D, Sangprasert S, Sermsuk
M, Sawattrakool N, Woskie SR. 2017. Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women. J
Agromedicine. doi: 10.1080/1059924X.2017.1319315. [Epub ahead of print]
35
http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm
36
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/9196/6/ch4.pdf
37
นาตยา กาฬภักดี และ อรรถสิทธิ์ บุญธรรม. 2555. การเปรี ยบเทียบวิธีการใช้ ป๋ ยและการก
ุ
าจัดวัชพืชในการผลิตอ้ อยอินทรี ย์.
แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 3: 159-162.
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 การใช้ เครื่ องจักรกลขนาดเล็ก เช่น รถไถเดินตามพรวนดินและกาจัดวัชพืชในไร่ มนั สาปะหลัง
เสียค่าใช้ จา่ ยที่เป็ นค่าแรงและค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงเพียง 60 บาท/ไร่ เท่านัน้ 38
 งานวิจยั ของกรมวิชาการเกษตรในปี 2551 พบว่าการใช้ สารกาจัดวัชพืชพ่นหลังปลูกอ้ อย 45
วัน ของศูนย์วิจัยพืช ไร่ นครราชสีม าไม่สามารถควบคุม วัช พืช ได้ และการใช้ พ าราควอตให้
ผลผลิ ตอ้ อยต่ากว่าการกาจัดวัช พื ช โดยวิธี อื่ น ส่วนการใช้ จ อบหมุนติดท้ ายรถไถเดินตาม
รวมทั ง้ จอบหมุ น ติ ด ท้ ายรถแทรคเตอร์ ใ ห้ ผลผลิ ต อ้ อยสู ง กว่ า การใช้ สารก าจั ด วั ช พื ช
เช่นเดียวกับพื ้นที่ของศูนย์วิจยั พืชไร่ สุพรรณบุรี พบว่าการใช้ จอบหมุนติดท้ ายรถไถเดินตาม
ทาให้ อ้อยมีผลผลิตสูงกว่าการใช้ สารกาจัดวัชพืช ทังแปลงที
้
่ให้ น ้าและไม่ให้ น ้า39
 รายงานของสื่ อ เดอะอี ส านเรคคอร์ ด หลัง จากสัม ภาษณ์ น ายน้ อ ย หาสุข ประธานกลุ่ม
เกษตรกรอ้ อยแปลงใหญ่ บ้ านโคกล่าม จ.มหาสารคาม เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างผลผลิตในไร่
ซึ่งไม่ใช้ พาราควอตกับไร่ เพื่อนบ้ านที่ยงั คงใช้ อยู่ พบว่าผลผลิตไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ได้
อ้ อยประมาณ 20 ตันต่อไร่ หากแต่ไร่ของเพื่อนบ้ านที่ใช้ สารพาราควอตกาจัดวัชพืช หลังผ่าน
ไปหลายปี กลั บ ประสบปั ญ หาสภาพดิ น แข็ ง ส่ ง ผลให้ กล้ าอ้ อยที่ ปั กลงไปมี อัต ราการ
เจริ ญเติบโตที่ช้าและแห้ งตายบางส่วน ปั จจุบนั คนในชุมชนจึงเริ่ มหันมาปลูกอ้ อยด้ วยวิธีการ
อื่นที่ไม่ใช้ สารเคมี40
 สาหรับเกษตรกรที่ยงั จาเป็ นต้ องใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืชนัน้ กรมวิชาการเกษตรได้ แนะนาให้ ใช้
สารกลูโ ฟซิ เ นต-แอมโมเนี ย มแทน และพบว่าค าแนะนาดัง กล่าวของกรมวิ ช าการเกษตร
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ UPM (Universiti Putra Malaysia) ในมาเลเซียที่พบว่า สารเคมี
ชนิดอื่น เช่น กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม และไกลโฟเซต มีประสิทธิภาพในการกาจัดวัชพืชใน
สวนปาล์มดีกว่าพาราควอตมาก เมื่อวัดจากตัวชี ้วัดสาคัญในการกาจัดวัชพืช เช่น อัตราการ
ตาย น ้าหนักแห้ งของวัชพืช และความหนาแน่นของวัชพืช เป็ นต้ น
 แม้ วา่ กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมมีราคาแพงกว่าพาราควอตประมาณ 4-5 เท่า แต่ปริ มาณการใช้
น้ อยกว่ า หลายเท่ า เช่ น กั น ด้ วย ดัง นั น้ เมื่ อ ค านวณความคุ้ มค่ า ในทางเศรษฐกิ จ แล้ ว

38

จากการสัมภาษณ์เกษตรกร ต.กาแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร โดยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
ตรี ยนัย ตุงคะเสน อรรถสิทธิ์ บุญธรรม วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ และเบญจมาศ คาสืบ. วิจยั หาวิธีการกาจัดวัชพืชหลังอ้ อยงอกที่
เหมาะสมแต่ละแหล่งปลูก. กรมวิชาการเกษตร.
40
ดานุชชั บุญอรัญ. (19 ส.ค. 2560). ชาวไร่อ้อยหนุนเลิกใช้ สารพาราควอต. เดอะ อีสานเรคคอร์ ด.
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มหาวิทยาลัยดังกล่าวสรุ ปว่า การกาจัดวัชพืชโดยใช้ กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมเป็ นทางเลือกที่
ดีกว่าพาราควอต41
 งานวิจยั ของกรมวิชาการเกษตรในปี 2556 พบว่าจากการทดลองใน 7 จังหวัดในมันสาปะหลัง
พบว่าการ ใช้ สารเอส-เมโทลาคลอร์ กับฟลูมิออกซาซิน (s-metolachlor+flumioxazin) และ
สารอะลาคลอร์ กับไดยูรอน (alachlor+diuron) มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ ดีมาก
จนถึงระยะ 60 วัน หลังใช้ สารในทุกพื ้นที่ที่ทาการทดลอง มากกว่าวิธีการใช้ สารเดี่ยวก่อนงอก
หรื อการใช้ พาราควอตหลังงอก42
 งานวิจยั ของกรมวิชาการเกษตรเรื่ องวิธีจดั การวัชพืชแบบผสมผสานในอ้ อยโดยลดการใช้ สาร
ก าจั ด วั ช พื ช พบว่ า การใช้ สารก าจั ด วั ช พื ช ก่ อ นงอก เพนดิ เ มทาลิ น กั บ อิ ม าซาพิ ก
(pendimethalin+imazapic) ร่ วมกับปลูกปอเทืองที่ 30 วันหลังพ่นสารแล้ วตัดปอเทืองคลุม
ดินที่ 50 วันหลังปลูกสามารถควบคุมวัชพืชได้ ดีและระยะเวลาในการควบคุมวัชพืชยาวนาน
และมีผลผลิตสูงกว่าใช้ สารก่อนงอกร่วมกับพ่นพาราควอตที่ 60 วันหลังปลูก43
 กรมวิชาการเกษตรวิจยั หาวิธีการกาจัดวัชพืชหลังอ้ อยงอกที่เหมาะสมแต่ละแหล่งปลูก พบว่า
ทางเลือกหนึ่งในการกาจัดวัชพืชหลังอ้ อยงอกเมื่อมีปัญหาแรงงาน เวลา และปั ญหาการใช้
เครื่ อ งทุ่ น แรงในระยะดิ น เปี ยกและแฉะคื อ ใช้ สารอะมี ท รี น (ametryn) ซึ่ ง ราคาถูก กว่ า
พาราควอต44
ดังนันพาราควอตจึ
้
งไม่ใช่คาตอบของการกาจัดวัชพืช ทังในแง่
้
ที่เป็ นสารพิษต่อสุขภาพที่เสี่ยงเกินกว่า
จะนามาใช้ และประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช

41

Wahyu Wibawa, Mohd Ghazali Mohayidin, Rosli B. Mohamad,Abdul Shukor Juraimi and Dzolkhifli Omar. 2010
Efficacy and Cost-Effectiveness of Three Broad-Spectrum Herbicides to Control Weeds in Immature Oil Palm
Plantation Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 33 (2): 233 – 241.
42
จรรยา มณีโชติ และคณะ. 2556. การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในมันสาปะหลัง. รายงานผลงานวิจยั ประจาปี 2556
สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 90-96. http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=1125
43
ปรัชญา เอกฐิ น สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ จรรยา มณีโชติ และวิชชุพร รักสารวจ. วิธีจดั การวัชพืชแบบผสมผสานในอ้ อยโดยลด
การใช้ สารกาจัดวัชพืช. http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2556/KC5001007.pdf
44
http://lib.doa.go.th/multim/BB01719.pdf
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6. ข้ ออ้ างว่ าสหภาพยุโรปไม่ อนุ ญาตให้ มีการใช้ พาราควอตเพราะเหตุผลเรื่ อง
กฎระเบียบมิได้ เกิดขึน้ เพราะเหตุผลเรื่ องสุขภาพเป็ นการบิดเบือน
บริษัทสารพิษอ้ างว่าสหภาพยุโรปไม่ได้ แบนพาราควอต โดยบิดเบือนสาเหตุที่สารนี ้ไม่ได้ รับอนุญาตให้
ใช้ วา่ เพราะเหตุผลเรื่ องกฎระเบียบของอียไู ม่ได้ เกิดขึ ้นจากเหตุผลเรื่ องสุขภาพ ทังๆที
้ ่คาตัดสินของศาลยุโรปใน
การยกเลิกพาราควอตเป็ นเหตุผลเรื่ องสุขภาพโดยแท้ กล่าวคือคาตัดสิ นของศาลสูงยุโรปที่ยกเลิกคาขอขึน้
ทะเบียนเป็ นเพราะ “คาขอนันไม่
้ ได้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสัตว์”
(fails to satisfy the requirement of protection of human and animal) โดยย ้าประเด็นการที่บริ ษัทปกปิ ด
ผลกระทบของพาราควอตที่เกี่ ยวข้ องกับการโรคพาร์ กินสัน ว่า “แม้ มีการศึกษาที่บ่งชีค้ วามสัมพันธ์ ระหว่าง
พาราควอตและโรคพาร์ กินสันแต่ประเด็นนี ้กลับมิได้ ถูกอ้ างถึงโดยผู้ยื่นขอทะเบียน” (although there are
studies on the link between paraquat and Parkinson’s disease, that issue was never referred to by
the notifier)45

7. พาราควอตไม่ อนุญาตให้ มีการใช้ แล้ วใน 48 ประเทศทั่วโลก รวมทัง้ ประเทศที่
เป็ นผู้พัฒนาสารพิษนี ้ และประเทศผู้ผลิตและเป็ นเจ้ าของตลาดรายใหญ่
พาราควอตผลิตและขายเป็ นครัง้ แรกเมื่อปี 1962 โดย ICI ซึ่งตังอยู
้ ่ที่องั กฤษ ต่อมา Syngenta บริ ษัท
สวิตเซอร์ แลนด์กลายเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายรายใหญ่ของโลก ในขณะที่ปัจจุบนั โรงงานผลิตในจีนคือผู้ส่งออก
ไปยังประเทศต่างๆทัว่ โลกมากที่สดุ แต่ประเทศดังกล่าวทังหมดล้
้
วนแล้ วแต่ยกเลิกการใช้ แล้ ว แต่ยงั คงอนุญาต
ให้ มีการส่งออกไปขายในประเทศอื่น
รัฐบาลจีนได้ ยกเลิกการใช้ พาราควอตสูตรน ้า (ซึ่งเป็ นรูปแบบที่มีการใช้ แพร่หลายมากที่สดุ ) เมื่อกลาง
ปี 2559 ในคาประกาศของกระทรวงเกษตรจีนระบุชดั เจนว่า เหตุผลของในการแบนสารพิษดังกล่าว เพื่อ
ป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็ นสาคัญ 46 โดยภายในแผน “2016 Special Rectification
Action Plan” ซึง่ เริ่มดาเนินการตังแต่
้ เดือนเมษายน 2016 ที่ผ่านมานัน้ มีเป้าหมายในการให้ ได้ มาซึ่งอาหารที่มี
คุณภาพและปกป้องสิ่งแวดล้ อม จากัดการใช้ ไปจนถึงการแบนสารพิษกาจัดศัตรูพืชที่มีพิษภัยสูงในประเทศจีน
45

PRESS RELEASE No 45/07.11 July 2007. Judgment of the Court of First Instance in Case T-229/04. Kingdom of
Sweden v Commission of the European Communities. THE COURT OF FIRST INSTANCE ANNULS THE
DIRECTIVE AUTHORISING PARAQUAT AS AN ACTIVE PLANT PROTECTION SUBSTANCE
46
http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/201204/t20120427_2613538.htm
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รัฐบาลจีนมีเป้าหมายลดอัตราการเพิ่มของการใช้ ป๋ ยและสารเคมี
ุ
กาจัดศัตรูพืชให้ เป็ นศูนย์
เพิ่มสัดส่วนสารเคมีที่มีพิษน้ อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น พร้ อมกับมีเป้าหมายส่งเสริ มการใช้ ป๋ ยชี
ุ วภาพ
เพิ่มขึ ้นให้ มีสดั ส่วน 20% ของปริ มาณการใช้ ป๋ ยทั
ุ งหมดของจี
้
น ส่งเสริ มการใช้ สารชีวภาพ (bio-pesticide) ใน
การป้องกันและกาจัดศัตรู พืชซึ่งขณะนีม้ ีสัดส่วนอยู่ที่ 10% ให้ เติบโตอย่างก้ าวกระโดดอย่างน้ อยต้ องให้ ได้
ระดับ 20% เช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรป
ด้ านรั ฐ บาลเวี ยดนามได้ ประกาศยกเลิกการใช้ สารนี ใ้ นปี 2561 โดยเมื่ อ วัน ที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ 2560
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ ประกาศ
ยกเลิกการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรู พืชที่มี ส่วนผสมของพาราควอต 46 ชนิดออกจากบัญชีสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
โดยผู้อานวยการกรมอารักขาพืชพืชเวียดนาม (Department of Plant Protection) กล่าวว่ามีสารกาจัดวัชพืช
13 ชนิดจาก 74 ชนิดที่อนุญาตให้ มีการใช้ ในเวียดนามที่มีประสิทธิภาพกาจัดวัชพืชทดแทนพาราควอตได้ และ
เชื่อมัน่ ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชจะช่วยให้ เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ ้น47 48
47

http://sustainablepulse.com/2017/02/27/vietnam-bans-paraquat-and-24-d-pesticides-over-human-andenvironmental-damage/#.WLfa-m_yj3g
48
https://www.vietnambreakingnews.com/2017/02/govt-bans-24-d-paraquat-in-vietnam/
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ส่วนในประเทศที่ยงั คงมีการอนุญาตให้ มีการใช้ พาราควอตอยู่ ส่วนใหญ่จะมีข้อจากัดการใช้ เข้ มงวด
มาก เช่น ต้ องมีใบอนุญาตสาหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้ พาราควอต เป็ นต้ น

8. การต่ อต้ านการใช้ พาราควอตในประเทศผู้นาเข้ าและแปรรู ปผลผลิตจากที่มี

การใช้ พาราควอต
อันตรายของพาราควอตที่มีตอ่ เกษตรกรและแรงงานรับจ้ างในการผลิตทางการเกษตรเป็ นที่รับรู้ มาช้ า
นาน จนผู้บริ โภคและตลาดโลกสร้ างแรงกดดันให้ บริ ษัทยักษ์ ใหญ่เกษตรและอาหารทังหลายต้
้
องประกาศยุติ
การใช้ พาราควอตในพื ้นที่ปลูกทัว่ โลก
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนที่สุดคือในมาเลเซีย และอินโดนีเซีย กล่าวคือแม้ รัฐบาลมาเลเซียจะประกาศ
ยกเลิกการแบนพาราควอตในปี 2006 เนื่องจากแรงกดดันของบริ ษัทสารเคมียกั ษ์ ใหญ่และอุตสาหกรรมปาล์ม
น ้ามัน แต่แรงกดดันจากผู้บริโภคและตลาดโลกทาให้ ในที่สดุ แล้ วผู้ผลิตปาล์มยักษ์ ใหญ่ของโลกเกือบทังหมดใน
้
มาเลเซียและอินโดนีเซียต้ องถูกกดดันให้ ประกาศยกเลิกการใช้ พาราควอตในพื ้นที่ปลูก มิฉะนันแล้
้ วผลิตภัณฑ์
ปาล์มก็จะไม่สามารถขายให้ แก่ผ้ ผู ลิตสินค้ ารายใหญ่ได้ อีกต่อไป
ปั จจุบนั บริ ษัทผลิตปาล์มยักษ์ ใหญ่ของโลกประกาศยุติการใช้ พาราควอตกาจัดวัชพืชในพื ้นที่ปลูกของ
บริษัท รวมพื ้นที่มากกว่า 14.5 ล้ านไร่ เช่น
 Golden Agri Resources -GAR บริ ษัทสัญชาติมาเลเซียซึ่งมีพื ้นที่ปลูกปาล์มเกือบ
500,000 แฮกตาร์ ประกาศยุติการใช้ พาราควอตนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2016 เป็ น
ต้ นไป49
 Sime Darby บริ ษัทสัญชาติมาเลเซีย ซึ่งมีพื ้นที่การเกษตรประมาณ 1 ล้ านแฮกตาร์
ในมาเลเซี ย อิน โดนี เซี ย ไลบีเ รี ย ปาปั ว นิว กิ นี และโซโลมอน โดยพื น้ ที่ ส่ว นใหญ่
(600,000 แฮกตาร์ ) ปลูกปาล์มน ้ามัน บริ ษัทนี ้ยุติการใช้ พาราควอตตังแต่
้ ต้นทศวรรษ
200050

49

http://goldenagri.com.sg/…/GAR10-04-04-2017-GAR-Annual-Repo…
http://www.simedarby.com/…/continuous-improv…/best-practices
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 Wilmar บริ ษัทสัญชาติสิงคโปร์ มีพื ้นที่ปลูกปาล์มรวม 241,892 แฮกตาร์ โดย 69%
อยู่ในอินโดนีเซีย 24% อยู่ในมาเลเซีย และ 7% อยู่ในแอฟริ กา บริ ษัทนี ้เริ่ มเฟสเอาท์
พาราควอตตังแต่
้ ปี 2008 และยกเลิกโดยสมบูรณ์ในปี 2011 รวมทังก
้ าหนดให้ บริ ษัท
ผู้ปลูกปาล์มอื่นๆที่จดั ส่งวัตถุดบิ ให้ ต้องยุตกิ ารใช้ พาราควอตภายในปี 201551
 IndoAgri ยักษ์ ใหญ่อินโดนีเซีย ผู้ผลิตปาล์ม 335,000 แฮกตาร์ ประกาศ “นโยบาย
การผลิตปาล์มอย่างยัง่ ยืน 2017” เมื่อเร็วๆนี ้ว่า จะยุตกิ ารใช้ พาราควอตในทันที52
เครื อข่ายและองค์กรที่กาหนดมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารปฏิเสธการใช้ พาราควอตมาก
ขึ ้นและมากขึ ้นเป็ นลาดับ ตัวอย่างเช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปาล์มน ้ามันของ RSPO ซึ่งมีสมาชิกที่เป็ น
บริ ษัทและองค์กรต่างๆมากกว่า 3,000 องค์กรได้ กาหนดให้ การยุติการใช้ พาราควอตอยู่ในมาตรฐาน
ใหม่ที่เรี ยกว่า RSPO NEXT53 ในขณะที่ยกั ษ์ใหญ่ผ้ ผู ลิตผลไม้ และผักรายใหญ่ของโลก เช่น Dole Food
และ Chiquita ซึ่งมีพื ้นที่ผลิตกล้ วย และสับปะรดมหาศาลในลาตินอเมริ กา และเอเชีย ประกาศแบน
การใช้ พาราควอต แล้ วเช่นกัน
ข้ ออ้ า งที่ บ อกว่า การแบนพาราควอตจะท าให้ ผ้ ูผลิต ปาล์ ม หรื อ ผลิตผลเกษตรส่ง ออกของ
ประเทศไทยเสียเปรี ยบไม่เป็ นความจริ ง เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกจานวนมากประกาศยุติการใช้
พาราควอตแล้ ว การผลักดันให้ ยกเลิกการแบนของกลุ่มผู้ ได้ ประโยชน์ จากสารพิษต่างหากที่ทาให้
ประเทศไทยไม่อาจแข่งขันได้

9. ผู้ ต รวจการพิ เ ศษด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของวั ต ถุ
อันตราย องค์ การสหประชาชาติประณามผู้ส่งออกพาราควอต
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 Baskut Tuncak ผู้ตรวจการพิเศษด้ านสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มของวัต ถุอัน ตราย องค์ ก ารสหประชาชาติ แถลงประณามการส่ง ออกพาราควอตของบริ ษั ท
ซิ น เจนทาซึ่ ง มี ส านัก งานใหญ่ อ ยู่ที่ ส วิ ต เซอร์ แ ลนด์ และมี โ รงงานผลิ ต พาราควอตอยู่ใ นประเทศสหราช
อาณาจักรว่า54
51

http://amnistia.org.ar/…/ASA2151842016ENGLISH-101-148-ilov…
http://www.indofoodagri.com/…/Sustainable_Palm_Oil_Policy_2…
53
http://www.rspo.org/news-and-events/news/rspo-introduces-advanced-addon-criteria-for-sustainable-palm-oil
54
https://www.theguardian.com/global-development/2017/aug/22/uk-condemned-shocking-export-deadlyweedkiller-poorer-countries-paraquat
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“น่าตระหนกมากที่สารพิษกาจัดศัตรู พืชซึ่งถูกแบนในยุโรปเพราะเหตุผลด้ านสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
แต่กลับยังคงส่งออกไปยังประเทศที่มีกฎหมายและการบังคับใช้ ที่ออ่ นแอกว่า”
“สหราชอาณาจักรเป็ นผู้นาในการแก้ ปัญหาทาสยุคใหม่ แต่กลับตาบอดมองไม่เห็นผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนจากสารพิษที่มีที่มาจากห่วงโซ่อปุ ทานของตน”
ซินเจนทาผลิตพาราควอตจานวน 41,000 ตันต่อปี จากโรงงานในเมืองฮัดเดอร์ ส์ฟิลด์ ในสหราช
อาณาจักร โดย 62% ส่งออกไปยังประเทศกาลังพัฒนา ทังๆที
้ ่สหราชอาณาจักรและยุโรปแบนสารพิษนี ้มานาน
นับ ตังแต่
้ ปี 2007 แล้ ว
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เหตุผลสนับสนุน

การยกเลิกคลอร์ ไพริฟอส
1. คลอร์ ไพริ ฟอสทาให้ เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการสมอง เด็กมีไอคิวลดลง
และสมาธิสัน้
คลอร์ ไพริฟอสมีคณ
ุ สมบัติในการละลายในไขมันได้ ดี จึงสามารถตรวจพบคลอร์ ไพริ ฟอสบริ เวณไขมัน
และเนือ้ เยื่อไขมันในปริ มาณสูง และสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ทารกได้ โดยการศึกษาทางระบาดวิทยา
พบว่าแม่ที่รับสัมผัสคลอร์ ไพริ ฟอสพบการตกค้ างของสารนี ้ในทารกและมีโอกาสกระจายตัวไปยังส่ วนต่างๆ
55
ของทารกรวมทังสมอง
้
ตัวอย่างรายงานผลกระทบของคลอร์ ไพริ ฟอสต่อความผิดปกติของสมองทารกในครรภ์ที่รวบรวมจาก

งานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ผา่ นกระบวนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า


การรับสัมผัสคลอร์ ไพริฟอสในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กบั ความผิดปกติด้านพัฒนาการ โดยเด็ก

และวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-18 ปี ที่มีการรับสัมผัสคลอร์ ไพริฟอสมีผลการทดสอบที่แย่กว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่มีการ
รับสัมผัส ทังนี
้ ้ตัวชี ้วัดที่ประกอบด้ วยการทดสอบการให้ เหตุผลและความจาระยะสัน้ การมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่
ทา แสดงผลที่ต่ากว่าอย่างชัดเจนในกลุม่ ที่รับสัมผัสคลอร์ ไพริฟอสที่มีระดับเมตาบอไลท์ที่สงู ในปั สสาวะ56


การศึก ษาทางระบาดวิ ท ยาเพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งการรั บ สัม ผัส คลอร์ ไ พริ ฟ อสต่อ การ

แสดงออกของผลพัฒนาการด้ านพฤติกรรมประสาท ในการศึกษารูปแบบการติดตามไปข้ างหน้ า (prospective
cohort study) โดยการทดสอบความคิด (cognitive) และพัฒนาการเคลื่อนไหว (motor development) ในเด็ก
ที่อายุต่างๆ ได้ แก่ที่ 12, 24 และ 36 เดือน (ใช้ Bayley Scales of Infant Development II) และทดสอบ
พฤติกรรมที่อายุ 36 เดือน (ใช้ Child Behavior Checklist) จานวน 254 รายเปรี ยบเทียบกับระดับ
คลอร์ ไพริฟอสในเลือดจากสายสะดือพบว่าเด็กที่มีการรับสัมผัสระดับคลอร์ ไพริ ฟอสสูงในระหว่างที่แม่ตงครรภ์
ั้
55

Whyatt, R.M., Camann, D., Perera, F.P., Rauh, V.A., Tang, D., Kinney, P.L. Garfinkel, R., Andrews, H., Hoepner,
L., Barr, D.B. 2005. Biomarkers in assessing residential insecticide exposures during pregnancy and effects on
fetal growth. Toxicol. Appl. Pharmacol. 206:246-54.
56
Rohlmand D.S., Ismail, A.A., Abdel-Rasoul, G., Lasarev, M., Henday, O., Olson, J.R. 2014. Characterizing
exposures and neurobehavioral performance in Egyptian adolescent pesticide applicators. Metab Brain Dis.
29(3):845-55.
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(มากกว่า 6.17 พิโคกรัม/กรัมพลาสมา) มีคา่ คะแนนของ Bayley Psychomotor Development Index และ
Bayley Mental Development ที่แสดงถึงพัฒนาการด้ านระบบประสาทในช่วงอายุ 3 ปี แรกต่ากว่าเด็กที่มี
ระดั บ คลอร์ ไ พริ ฟ อสต่ า อย่ า งชั ด เจน และเด็ ก กลุ่ ม นี ย้ ั ง มี ก ารพั ฒ นาการด้ านทั ก ษะ ( Psychomotor
Development Index) และการพัฒนาด้ านจิตใจ (Mental Development Index) ที่ช้า สมาธิสนั ้ (attentiondeficit/hyperreactivity disorder problems) และปั ญหาด้ านความบกพร่ องของพัฒนาการแบบรอบด้ าน
(pervasive development disorder problems) ผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นถึง ความสัมพันธ์ที่ชดั เจนถึงการ
รับสัมผัสคลอร์ ไพริฟอสในแม่ที่ตงครรภ์
ั้
และส่งผลต่อการพัฒนาของระบบประสาทของตัวอ่อนในครรภ์ เป็ นผล
ให้ เ กิ ดผลกระทบระยะยาวภายหลัง การคลอดโดยเฉพาะการเกิ ดความเชี่ องช้ าของพัฒ นาการด้ านทักษะ
พื ้นฐาน57


ในการศึกษาที่ดผู ลคล้ ายกันในระยะยาวขึ ้น เป็ นการศึกษาที่มีการติดตามกลุ่มเด็กไปจนอายุ

9 ปี โดยเริ่มต้ นจากการตรวจตัวอย่างปั สสาวะของสตรี ตงครรภ์
ั้
ในไตรมาสที่ 3 จานวน 360 ราย นาไปตรวจวัด
ระดับเมตาบอไลท์ของสารกาจัดศัตรู พืชกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต จากนันเป็
้ นการติดตามเด็กหลังคลอดตังแต่
้
เมื่ออายุ 12 เดือน (200 ราย) 24 เดือน (276 ราย) และ 6-9 ปี (169 ราย) และทาการประเมินการพัฒนาทาง
ระบบประสาท ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า การรั บ สัม ผัส สารก าจัด ศัต รู พื ช กลุ่ ม ออร์ ก าโนฟอสเฟต
(คลอร์ ไพริ ฟ อสและ ไดอะซิ น อน) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ พั ฒ นาการด้ านการเรี ยนรู้ (cognitive
development) นั่น คื อ ในรายที่ มี ก ารรั บ สัม ผัส สารก าจัด ศัต รู พื ช กลุ่ม ออร์ ก าโนฟอสเฟตในขนาดสูง จะมี
พัฒนาการด้ านการเรี ยนรู้ต่า ผลดังกล่าวเริ่มเห็นได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 12 เดือน ในช่วงเด็กตอนปลาย58


นอกจากนี ย้ ัง มีการศึกษาผลต่อพัฒ นาการด้ านสติปัญญา (intellectual) โดยการตรวจวัด

ระดับ dialkyl phosphate (DAP) metabolites ในปั สสาวะที่เก็บจากสตรี ตงครรภ์
ั้
และจากเด็กอายุ 6 เดือนและ
1 2 3.5 และ 5 ขวบเพื่อแสดงการรับสัมผัสคลอร์ ไพริ ฟอส จากนันท
้ าการทดสอบ IQ โดยใช้ Wechsler
Intelligence Scale for Children ในเด็กจานวน 329 รายที่อายุ 7 ขวบ และทาการวิเคราะห์ระดับการศึกษา
และระดับสติปัญญาของแม่ สภาพแวดล้ อมที่อยู่อาศัยและ language of cognitive assessment ผล
57

Rauh, V.A., Garfinkel, R., Perera, F.P., Andrews, H.F., Hoepner, L., Barr, D.B., Whitehead, R., Tang, D., Whyatt,
R.W. 2006. Impact of prenatal chlorpyrifos exposure on neurodevelopment in the first 3 years of life among innercity children. Pediatrics. 118(6): e1845-59.
58
Engel, S.M., Wetmur, J., Chen, J., Zhu, C., Barr, D.B., Canfield, R.L., Wolff, M.S. 2011. Prenatal exposure to
organophosphates, paraoxonase 1, and cognitive development in childhood. Environ Health Perspect. 119:11821188.
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การศึกษาแสดงให้ เ ห็นว่า ระดับความเข้ มข้ นเฉลี่ยของ DAP ในปั สสาวะจากแม่ที่เก็บระยะก่อนคลอดมี
ความสัมพันธ์กบั พัฒนาด้ านสติปัญญาที่แย่ (poor intellectual development) ของลูกที่เกิดมาทัง้ working
memory, processing speed, verbal comprehension, perceptual reasoning และ Full-Scale
intelligence quotient (IQ) เด็กในกลุ่มที่แม่มีช่วงระดับ DAP สูงสุดมีคา่ เฉลี่ย IQ ต่าว่ากลุ่มที่แม่มีช่วงระดับ
DAP ต่าสุดประมาณ 7 คะแนน บทสรุปจากการศึกษานี ้เน้ นย ้าถึงผลกระทบของคลอร์ ไพริ ฟอสต่อพัฒนาการ
ทางสมองด้ านสติปัญญาและการเรี ยนรู้ในเด็กที่มีการรับสัมผัสคลอร์ ไพริฟอสระหว่างที่อยูใ่ นครรภ์แม่59


รายงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการได้ รับคลอร์ ไพริ ฟอสช่วงก่อนคลอดกับการ

พัฒนาทางสมองเมื่อเด็กเติบโตจนอายุ 7 ปี มีการตรวจวัดระดับสคลอร์ ไพริ ฟอสในเลือดจากสายสะดือและ
ติดตามพัฒนาการทางระบบประสาทเป็ นเวลา 7 ปี ในเด็กจานวน 265 คน พบความบกพร่ องของ Working
Memory Index และ Full-Scale IQ ที่มาจากการรับสัมผัสคลอร์ ไพริ ฟอสระยะก่อนคลอด โดยค่าเฉลี่ยทุกๆ
4.61 พิโคกรัม/กิโลกรัมของการรับสัมผัสคลอร์ ไพริ ฟอส ค่า Full-Scale IQ ลดลงประมาณ 1.4% และ working
memory ลดลงประมาณ 2.8% ผลการศึกษาแบบติดตามเป็ นระยะเวลายาวนานถึง 7 ปี ของการศึกษาครัง้ นี ้
แสดงข้ อมูลยืนยันการศึกษาก่อนหน้ านี ้ถึงผลกระทบจากการได้ รับสัมผัสคลอร์ ไพริ ฟอสในแม่ที่เป็ นเกษตรกรต่อ
ความสามารถในการเรี ยนรู้และสติปัญญาในระยะยาวของลูก60

2. คลอร์ ไพริฟอสส่ งผลกระทบต่ อการทางานของต่ อมไร้ ท่อ (EDC)
การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ได้ รับสัมผัสคลอร์ ไพริ ฟอสในขนาดที่มีโอกาสรับสัมผัสในสิ่งแวดล้ อมมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการของต่อมไร้ ท่อทาให้ เกิดความผิดปกติ มีการลดลงของระดับฮอร์ โมนเพศ (เอสโตรเจน
โปรเจสเตอโรน ลูติไนซิ งฮอร์ โมน) รวมถึงคลอร์ ไพริ ฟอสเองแสดงผลคล้ ายเอสตราไดออลในสัตว์ทดลอง ใน

59

Bouchard, M.F., Chevrier, J., Harley, K.G., Kogut, K., Vedar, M., Calderon, N., Trujillo, C., Johnson, C.,
Bradman, A., Barr, D.B., Eskenazi, B. 2011. Prenatal exposure to organophosphate pesticides and IQ in 7-Yearold children. Environ Health Perspect. 119:1189-95.
60
Rahu, V., Arunajadai, S., Horton, M., Perera, F., Hoepner, L., Barr, D.B., Whyatt, R. 2011. Seven-year
neurodevelopment scores and prenatal exposure to chlorpyrifos, a common agricultural pesticide. Environ.
Health Perspect. 119(8):1196-201.
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การศึกษาครัง้ นี ้นักวิจยั สรุปว่า คลอร์ ไพริ ฟอสส่งผลเสียต่อต่อมน ้านม (mammary gland) และอาจเป็ นปั จจัย
เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้ านม61
การทดสอบโดยใช้ เ ซลล์ ไ ลน์ ใ นห้ อ งปฏิ บัติก ารยัง พบว่า คลอร์ ไ พริ ฟ อสมี คุณ สมบัติเ ป็ นสารต้ า น
แอนโดรเจน (potent anti-androgenic compound) โดยมีผลลดการสร้ างฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็ น
ฮอร์ โมนเพศชายหลัก โดยสรุ ปงานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นผลเสียร้ ายแรงของคลอร์ ไพริ ฟอสต่อระบบสืบพันธุ์โดย
การรบกวนการสร้ างฮอร์ โมนเพศชาย62

3. เพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ มะเร็งลาไส้
จากสถิตกิ ารป่ วยเป็ นมะเร็งลาไส้ ของคนไทยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดคาถามว่าสารเคมีที่ตกค้ างใน
ผลิตผลทางการเกษตรมีความเกี่ยวข้ องหรื อไม่ เนื่องจากสารกาจัดศัตรู พืชชนิดออร์ กาโนฟอสเฟตที่ใช้ กันมาก
ในประเทศไทยและระบบโคลิเนอร์ จิกมีบทบาทสาคัญในการควบคุมการทางานของระบบทางเดินอาหาร งาน
ศึกษาวิจยั ของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์พบว่าคลอร์ ไพริ ฟอสเพิ่มการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งลาไส้ H-29 ผ่าน
ตัวรับ EGFR (Epidermal growth factor receptor)
ยิ่งไปกว่านันการศึ
้
กษาที่เชื่อมโยงผลของคลอร์ ไพริ ฟอสต่ อการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งลาไส้ ตาม
ประเด็นนี ้ เป็ นผลจากการศึกษาที่ทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการที่ แสดงกลไกออกฤทธิ์ ของคลอร์ ไพริ ฟอสต่อการ
กระตุ้นกระบวนการ phosphorylation ของ EGFR และ ERK1/2 ซึ่งส่งผลให้ มีการกระตุ้นการแบ่งตัว (growth
promotion) ของเซลล์มะเร็ งลาไส้ H508 ผลที่เกิดขึ ้นดังกล่าวถึงแม้ ว่าอาจมีแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ที่จะทาให้
เกิดปรากฏการณ์เดียวกันในมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่มีความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล์หรื อเป็ นผู้ป่วยมะเร็ ง
อยู่แล้ ว การศึกษาเพื่อยืนยันว่าผลการเพิ่มการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งลาไส้ ในมนุษย์จึงอาจมีการศึกษา
เพิ่มเติมเชิงระบาดวิทยาต่อไป63
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การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของการใช้ สารกาจัดศัตรูพืชและการเกิดมะเร็ งลาไส้ ใหญ่และทวารหนัก
ในเกษตรกร 56,813 คน ซึ่ง ไม่เ คยมี ป ระวัติเ ป็ นมะเร็ ง ชนิ ดนี ้ ในจ านวนสารกาจัด ศัต รู พื ช 50 ชนิด พบว่า
คลอร์ ไพริฟอสเป็ นสารกาจัดศัตรูพืชที่จดั ว่ามีความเสี่ยงสูง โดยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ งทวารหนักเป็ น
2.7 เท่า (95% confidence internal 1.2-6.4)64

4. พบตกค้ างสูงสุดอันดับหนึ่งในกลุ่มสารกาจัดแมลง
รายงานการส ารวจที่ น่าเชื่ อถื อ ได้ พ บว่าสารพิษนี ต้ กค้ างในผักและผลไม้ ในประเทศไทยมากที่ สุด
โดยเฉพาะในกลุม่ สารกาจัดแมลง เช่น


งานวิจยั ของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา65 ซึง่ สารวจผักตัวอย่างจากฟาร์ ม 27 แห่ง

ตลาด 106 แห่ง และซุปเปอร์ มาร์ เกต 1 แห่งบริ เวณรอบกว๊ านพะเยาระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2556
พบว่าตัวอย่างสารกาจัดศัตรูพืชที่พบการปนเปื อ้ นในผักตัวอย่างจากฟาร์ มมากที่สุดคือคลอร์ ไพริ ฟอส (50%)
มาลาไธออน (31.8% โมโนโครโตฟอส (31.8%) ไดอะซินอน (13.6%) โอเมทโธเอท (13.6%) และ ไดโครโต
ฟอส (9.1%) ส่วนผักจากตลาดพบการปนเปื อ้ นคลอร์ ไพริ ฟอส (33.9%) ไดอะซินอน (18.6%) พาราไธออนเมทิล (3.4%) โพรฟี โนฟอส (3.4%) ไพริ มิฟอส-เอทิล (3.4%) และเฟนิโตรไธออน (1.7%) และผักจากซุปเปอร์
มาร์ เกตพบการปนเปื ้อนคลอร์ ไพริ ฟอส (33.3%) และ ไดอะซินอน (66.7%) ในจานวนผักตัวอย่างทังหมดที
้
่
ตรวจพบ มีการพบคลอร์ ไพริ ฟอสมากที่สดุ จากทุกแหล่ง ตัวอย่างผักที่มีการตรวจพบคลอร์ ไพริ ฟอสในระดับสูง
เช่น กระเทียม (7.785 mg/kg) มะนาว (2.423 mg/kg) กะหล่าปลี (Chinese cabbage) (2.864 mg/kg) ผัก
แพว (Vietnamese coriander) (1.308 mg/kg) เป็ นต้ น


รายงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหิดล66 ที่มีการตีพิมพ์ผลการตรวจการปนเปื อ้ นสารเคมีกาจัด

ศัตรูพืชในผักกะหล่า (Chinese kale; Brassical oleracea) โดยการสารวจจากตัวอย่างจานวน 117 ตัวอย่าง
จากตลาดในจัง หวัดนครปฐมและตรวจหาสารเคมี กาจัดศัตรู พืช จานวน 28 ชนิดโดยวิธี multiresidual
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extraction ร่วมกับ GC-MS/MS ผลการศึกษาแสดงการตรวจพบสารเคมีจานวน 12 ชนิด 85% ของตัวอย่างที่
ตรวจทัง้ หมด ในจ านวนนี ม้ ี 34 ตัว อย่า ง (29%) ที่ ต รวจพบการปนเปื ้อ นคลอร์ ไ พริ ฟ อส คาร์ โ บฟูร าน
คลอร์ โรทาโลนิล ไซเปอร์ เมทริน ไดเมทโธเอท เมทาแลกซิล โพรฟี โนฟอส ในขนาดที่สงู กว่า MRLs แสดงให้ เห็น
ว่าผักที่มีจาหน่ายในท้ องตลาดยังมีการปนเปื อ้ นสารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ67


รายงานการสุม่ ตัวอย่างผักผลไม้ ในตลาดค้ าส่งและห้ างสรรพสินค้ าของ Thai-PAN พ.ศ. 2559

จานวนตัวอย่างรวม 296 ตัวอย่าง ส่งวิเคราะห์สารพิษตกค้ าง 478 ชนิด พบคลอร์ ไพริ ฟอสตกค้ างเกิ นค่า MRLs
สูงเป็ นอันดับหนึ่งของกลุ่มสารกาจัดแมลง โดยพบตกค้ างในผัก ได้ แก่ พริ กแดง กะเพรา ถั่วฝั กยาว คะน้ า
แตงกวา และมะเขือเทศ ซึง่ ในกะเพราพบคลอร์ ไพริ ฟอสตกค้ างสูงกว่าค่า MRL สูงสุด 110 เท่า และพบตกค้ าง
ในผลไม้ ได้ แก่ ส้ มสายน ้าผึ ้ง แตงโม และฝรั่ง
ผลการสารวจจากงานวิจยั นี ้และงานวิจยั อื่นๆ ทังในและต่
้
างประเทศแสดงข้ อมูลให้ เห็นถึงระดับการ
ปนเปื อ้ นคลอร์ ไพริฟอสในผักสาหรับบริ โภคในสัดส่วนที่สงู และในปริ มาณที่สงู เป็ นการเน้ นย ้าระดับความเสี่ยง
จากการรับสัมผัสคลอร์ ไพริฟอสที่อาจทาให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ ทู ี่บริโภคพืชผักทัว่ ไปได้

5. สหราชอาณาจักร สหรั ฐอเมริกา จีน และหลายประเทศห้ ามใช้ ในผักผลไม้
สหราชอาณาจักรประกาศห้ ามใช้ คลอร์ ไพริ ฟอสทังหมดตั
้
งแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 201668 ยกเว้ น
การใช้ กบั แปลงต้ นอ่อนพืชสกุล Brassica (กะหล่าปลี/ผักกาด)ที่ใช้ เครื่ องฉีดพ่นอัตโนมัติเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของสหภาพยุโรป

ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดย US EPA ได้ ออกข้ อบังคับ ห้ ามใช้ คลอร์ ไพริ ฟอส (Prohibited)
ในช่วงระยะหลังการออกดอกของการผลิตแอปเปิ ล้ และการผลิตมะเขือเทศตังแต่
้ ปี 2000 และจากัดการใช้ งาน


คลอร์ ไพริฟอส (Limited uses) ในผลไม้ จาพวกส้ ม และถัว่ ยืนต้ น ตังแต่
้ ปี 200269
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ประเทศจีน ตังแต่
้ ปี 2013 รัฐบาลจีนประกาศระงับการขึ ้นทะเบียนคลอร์ ไพริ ฟอสใหม่ สาหรับ
การใช้ ในการเพาะปลูกผัก ส่วนทะเบียนเก่าที่ขึน้ ทะเบียนไว้ แล้ ว ให้ มีการถอนการขึน้ ทะเบียนตังแต่
้ เดือน


ธันวาคม 2014 และห้ ามการใช้ งานคลอร์ ไพริฟอสสาหรับการเพาะปลูกผักโดยสิ ้นเชิงตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2016
เป็ นต้ นไป ตามประกาศกระทรวงเกษตรหมายเลข 203270 ทังนี
้ ้ เนื่องมาจากการตกค้ างในผักที่มากเกิน อาจ
ทาให้ เกิดความเสี่ยงจากการรับประทานผักได้ 71

6. US EPA ห้ ามใช้ ในบ้ านเรื อนและเตรี ยมยกเลิกค่ า MRLs ในอาหาร
การใช้ คลอร์ ไพริฟอสในบ้ านเรื อนในสหรัฐอเมริ กา มีการยกเลิกไปในปี 2001 และมีการลดการใช้ อย่าง
ต่อเนื่องในสหภาพยุโรป US EPA ได้ ออกข้ อบังคับเพื่อจากัดการใช้ งานคลอร์ ไพริฟอสในหลายรูปแบบดังนี ้ 72

ยกเลิกการใช้ คลอร์ ไพริฟอส (Canceled) ในครัวเรื อน และพื ้นที่โดยรอบ ยกเว้ นการใช้ เพื่อเป็ น
เหยื่อกาจัดมดและแมลงสาบที่บรรจุอยู่ในหีบห่อที่สามารถป้องกันเด็กมาสัมผัสได้ ส่วนการใช้ เพื่อกาจัดปลวก
ให้ จากัดการใช้ งาน (Limited uses) อยูท่ ี่ 0.5% ของสารละลาย ส่วนการใช้ งานหลังการก่อสร้ างในทุกส่วนและ
บางส่วนของบ้ าน ให้ ยกเลิกการใช้ งาน (Canceled) ตังแต่
้ ปี 2000 ส่วนการใช้ งานก่อนการก่อสร้ างให้ ยกเลิกไป
ก่อน ตังแต่
้ ปี 2005 จนกว่าจะมีข้อมูลการรับสัมผัสที่ยอมรับได้


ยกเลิกการใช้ คลอร์ ไพริฟอส (Canceled) ในพื ้นที่ซงึ่ เด็กสามารถรับสัมผัสคลอร์ ไพริ ฟอสได้ ทัง้

พื ้นที่ในอาคาร และนอกอาคาร เช่น โรงเรี ยน สนามเด็กเล่น หรื อสวนสาธารณะ

ลดอัตราการใช้ งานคลอร์ ไพริ ฟอส (Reduce application rate) ในพื ้นที่นอกอาคารที่เด็กไม่
สามารถรับสัมผัสได้ ลง เช่น สนามกอล์ฟ พื ้นที่ถนน พื ้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการนาคลอร์ ไพริ ฟอสไปใช้
งานเพื่อการควบคุมแมลงพาหะนาโรคเช่น ยุง หรื อมด ให้ อยูใ่ นการใช้ งานของผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้
คณะทางาน EPA ในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้ เสนอการห้ ามการใช้ คลอร์ ไพริ ฟอสในปี
2015 พอถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้ การนาของโดนัล ทรัมป์ กลับประกาศเลื่อนการแบนออกไป โดยที่ประธาน
EPA คนใหม่ “สก็อต พรุทท์” ไม่สามารถเปิ ดเผยเอกสารชี ้แจงเหตุผลที่ล้มเลิกข้ อเสนอเดิมของ EPA ที่จะมีการ
70

China Pesticide Information Network, Institute Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture. Announcement
No. 2032 of the Ministry of Agriculture. 2013. Available from: http://www.chinapesticide.gov.cn/zwgk/2290.jhtml
71
AgroNews. The list of pesticides banned or restricted in China. 2014. Available from:
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---12209.htm
72
United States Environmental Protection Agency. Interim Reregistration Eligibility Decision for Chlorpyrifos:
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พิจารณายกเลิกคลอร์ ไพริฟอสภายในเดือนมีนาคม 2560 ได้ 73 มีการเปิ ดเผยในสื่อหลายฉบับในสหรัฐอเมริ กา
ว่าประธานของ EPA ได้ นดั หมายพบปะกับ CEO ของบริ ษัท Dow เจ้ าของผลิตภัณฑ์รายใหญ่เป็ นการส่วนตัว
เมื่อ 20 วันก่อนหน้ าที่เขาจะประกาศเลื่อนการแบนสารพิษนี74้
ล่าสุดมีการเคลื่อนไหวของรัฐต่างๆ เช่น Massachusetts, Maryland, Vermont, Washington และ
District of Columbia เพื่อร่วมดาเนินการฟ้องร้ อง EPA ต่อการดาเนินการอย่างไม่ชอบดังกล่าว75
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http://www.truth-out.org/news/item/40154-pruitt-s-rejection-of-chlorpyrifos-ban-seems-based-on-alternativefacts
74
http://www.latimes.com/business/la-fi-epa-pesticide-dow-20170627-story.html
75
http://fortune.com/2017/07/06/states-sue-epa-dow-pesticide/
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เหตุผลสนับสนุน

การจากัดการใช้ ไกลโฟเซต
1. องค์ การอนามัยโลกกาหนดให้ เป็ นสารที่น่าจะก่ อมะเร็ง (2A)
สถาบันวิจยั มะเร็ งนานาชาติภายใต้ องค์การอนามัยโลก (The International Agency for Research
on Cancer: IARC/WHO) เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กาหนดให้ ไกลโฟเซตเป็ น "สารที่น่าจะ
ก่อมะเร็ ง" (probably carcinogenic to humans) ในมนุษย์ (Category 2A) เนื่องจากมีหลักฐานเพียงพอ
(sufficient evidence) ว่าก่อมะเร็ งในสัตว์ทดลอง และหลักฐานที่หนักแน่น (strong evidence) ว่าก่อให้ เกิด
ความผิดปกติของสารพันธุกรรม (ทาลายยีนและ/หรื อโครโมโซม)76
ตัวอย่างงานวิจัยส าคัญที่ ทาในประเทศไทยและแพร่ หลายไปทั่วโลก คืองานวิจัยของสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food and Chemical Toxicology ในปี 2013 พบว่าไกลโฟเซตสามารถกระตุ้น
การเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งเต้ านมชนิดพึ่งพาฮอร์ โมนเอสโตรเจนได้ ในปริ มาณที่ต่ามากและเป็ นช่วงที่พบ
ได้ ในสิ่งแวดล้ อม ผู้วิจยั คณะนี ้พบว่าสารไกลโฟเซตระดับต่าทาให้ เซลล์มะเร็ งที่ไวต่อเอสโตรเจนเพิ่มจานวนขึ ้น
5-13 เท่า (ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วเซลล์มะเร็งเต้ านมในมนุษย์จะไวต่อเอสโตรเจน)77

2. ไกลโฟเซตที่รวมตัวกับโลหะหนัก ก่ อให้ เกิดโรคไตเรื อ้ รั ง
ผลงานวิจยั ของ Dr.Channa Jayasumana นักวิชาการชาวศรี ลงั กาที่ได้ ตีพิมพ์ในวารสาร BMC ซึ่งเป็ น
วารสารเกี่ยวกับภาวะโรคไต พบว่าไกลโฟเซตสามารถจับตัวกับโลหะหนักได้ ง่าย และเข้ าไปสะสมในร่ างกาย
เมื่อเปรี ยบเทียบไตของผู้ป่วยกับคนปกติ พบว่า ผู้ป่วยมีเนื ้อเยื่อไตน้ อยกว่าคนปกติมากเนื่องจากสารนี ้เข้ าไป
ทาลายเนื ้อเยื่อไต ยิ่งไปกว่านันในเขตภู
้
มิอากาศร้ อนชื ้น สารไกลโฟเซตสามารถสะสมอยู่ในดินเป็ นทศวรรษ ใน

76

https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Q&A_Glyphosate.pdf
Thongprakaisang S, Thiantanawat A, Rangkadilok N, Suriyo T, Satayavivad J. 2013. Glyphosate induces human
breast cancer cells growth via estrogen receptors. Food and Chemical Toxicology.59: 129-136.
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แต่ละประเทศที่อยู่ในเขตร้ อนชืน้ จึงจาเป็ นต้ องวิจัยหาระยะเวลาการสลายตัวของไกลโฟเซตเองไม่สามารถ
อ้ างอิงจากงานวิจยั ตะวันตกได้ 78 79
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รัฐบาลศรี ลงั กาแบนไกลโฟเซตในที่สดุ

3. สมาคมต่ อมไร้ ท่อสหรั ฐอเมริการะบุว่าไกลโฟเซตเป็ นสารที่รบกวนการทางาน
ของระบบต่ อมไร้ ท่อ (EDC)
งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ หลายชิ ้น80แสดงให้ เห็นว่าไกลโฟเซตเป็ นตัวรบกวนการทางานของต่อมไร้ ท่อ
เมื่อได้ รับในปริ มาณที่ต่ามาก เนื่องจากสารเคมีในปริ มาณเพียงเล็กน้ อยสามารถออกฤทธิ์เหมือนฮอร์ โมน และ
รบกวนการทางานของระบบฮอร์ โมนได้ เช่นเดียวกับงานศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบจากงานวิจัยจานวนมาก
(meta analysis) ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร Endocrine Reviews (2012) ที่องค์การอนามัยโลกและโครงการ
สิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติจดั ทาขึน้ อธิบายสารที่รบกวนการทางานของระบบต่อมไร้ ท่ออย่างชัดเจนว่า
สารเหล่านี ้จะมีความเป็ นพิษมากขึ ้นเมื่อได้ รับในปริมาณต่า และบ่อยครัง้ เป็ นปริมาณต่าที่สดุ 81
งานวิจยั ชิน้ หนึ่งพบว่า ไกลโฟเซตที่มีความเข้ มข้ นต่า มีผลขัดขวางการแสดงลักษณะของเพศหญิ ง
(Estrogenic
effect) โดยมี แ นวโน้ มที่ จ ะเป็ นตัว ขั ด ขวางการท างานของระบบต่ อ มไร้ ท่ อ และเป็ น
ซีโนฮอร์ โมนหรื อที่เรี ยกว่าซีโนเอสโตรเจน ซึง่ เป็ นสารประกอบที่เกี่ยวโยงกับโรคมะเร็งเต้ านมและภาวะเริ่ มเจริ ญ
พันธุ์ก่อนวัย โดยราวด์อัพ้ และไกลโฟเซตที่ความเข้ มข้ นต่ากว่า 1 mg/L สามารถยับยังการท
้
างานของต่อมไร้
ท่อ ทาให้ ปริมาณฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ลดลง 35%82

78
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79
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80
Mnif W, Hassine AIH, Bouaziz A, Bartegi A, Thomas O, Roig B. 2011. Effect of Endocrine Disruptor Pesticides:
A Review. Int. J. Environ. Res. Public Health. 8. 2265-2303; doi:10.3390/ijerph8062265
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82
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มีรายงานว่าไกลโฟเซตมีผลกระทบต่อเอนไซม์ถึง 291 ชนิด83 ยับยังการท
้
างานของเอนไซม์อะโรมาเทส
ซึง่ มีความสาคัญในขบวนการผลิตฮอร์ โมนเอสโตรเจน ส่งผลต่อการทางานของระบบต่อมไร้ ท่อ 84 และมีผลต่อ
ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์85
การยกเลิกการใช้ สารประเภทนี ้อาจเป็ นสิ่งจาเป็ นมากยิ่งขึ ้นทุกที เนื่องจากสมมุติฐานเดิมที่ว่าความ
เป็ นพิษของสารจะลดลงเมื่อปริมาณลดลงอาจไม่เป็ นจริงเสมอไป86

4. ไกลโฟเซตสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด โรคหลายชนิ ด เพิ่ม มากขึน้ เช่ น เบาหวาน
โรคอ้ วน อัลไซเมอร์ และทาให้ เซลล์ รกได้ รับความเสียหาย
ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ พบว่าสารเคมีที่
รบกวนการทางานของต่อมไร้ ท่อเหล่านี ้เชื่อมโยงกับปั ญหาสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาการสืบพันธุ์
ปั ญหาระหว่างตังครรภ์
้
เป็ นต้ น แม้ จะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนก่อให้ เกิดปั ญหาดังกล่ าว แต่ก็ไม่สามารถ
อธิบายการเพิ่มขึ ้นของปั ญหาเหล่านี ้ได้ ทงหมด
ั้
หนึง่ ในงานวิจยั รอบด้ านที่ได้ รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ ด้วยกันและตีพิมพ์ในวารสาร Entropy
ปี 2013 ที่ระบุถึงการยับยังเอนไซม์
้
ไซโตโครม P450 (CYP) ของไกลโฟเซต ซึ่งเป็ นเอนไซม์ที่มีหน้ าที่สาคัญใน
การกาจัดพิษของสารแปลกปลอมที่เข้ าสู่ร่างกาย ดังนันไกลโฟเซตจึ
้
งมีความสามารถในการก่อโรคและความ
ผิดปกติต่างๆจากการที่เซลล์ทวั่ ร่ างกายถูกทาลายและระบบเมทาบอลิซึมถูกรบกวน จึงเป็ นหลักฐานตอกย ้า
ความเชื่อมโยงการได้ รับไกลโฟเซตกับโรคสมัยใหม่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นโรคอ้ วน เบาหวาน ออทิสซึม
อัลไซเมอร์ และมะเร็ ง87 นอกจากนี ้งานวิจยั ของ Samsel และ Seneff แสดงให้ เห็นว่าไกลโฟเซตเป็ น Antibiotic
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84
Richard, S.; Moslemi, S.; Sipahutar, H.; Benachour, N.; Seralini, G-E. 2005. Differential effects of glyphosate and
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ที่ออกฤทธิ์ ได้ อย่างกว้ างขวาง สามารถฆ่าจุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ ในร่ างกาย แต่เพิ่มจุลินทรี ย์ก่อโรค นาไปสู่
ผลกระทบทางลบต่อการย่อยอาหาร รวมถึงการเป็ นโรคที่เกี่ยวกับลาไส้ 88
ความเชื่อมโยงระหว่างไกลโฟเซตกับผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ เช่น งานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
Environment Health Perspectives ของริ ชาร์ ดและคณะ ชื่อ “ผลกระทบที่แตกต่างกันของไกลโฟเซตและ
ราวด์อพต่
ั ้ อเซลล์รกมนุษย์และเอนไซม์อะโรมาเทส” เปิ ดเผยว่าการสัมผัสสารไกลโฟเซตที่ความเข้ มข้ นต่ากว่าที่
ใช้ ในการเกษตร ทาให้ เป็ นพิษต่อเซลล์รกมนุษย์ภายใน 18 ชัว่ โมงหลังได้ รับสารนี ้ 89 และเป็ นสาเหตุให้ เกิดการ
คลอดลูกก่อนกาหนดและการแท้ งลูก90

5. การพบไกลโฟเซตในสิ่ ง แวดล้ อ มและในร่ างกายของมารดาและทารกใน
ประเทศไทย
งานวิจัยของสถานวิจัยเพื่ อความเป็ นเลิศทางวิช าการด้ านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อม
มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร พบการตกค้ า งของไกลโฟเซตในน า้ ดื่ ม บรรจุข วดที่ ผ ลิ ต ในจัง หวัด น่า นเฉลี่ ย 10.1
ไมโครกรัม/ลิตร และพบในน ้าประปาเพื่อการอุปโภคบริ โภค 11.26 ไมโครกรัม/ลิตร โดยมีระดับการตกค้ างใน
หลายตัวอย่างที่เกินค่ามาตรฐานของบางประเทศ91
ในขณะที่ งานวิจัยของศ.พรพิม ล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ องการ
ตกค้ างของสารกาจัดศัตรูพืชในแม่และทารก พบการตกค้ างของไกลโฟเซตในซีรัมมารดา 53.7% และในซีรัม
สายสะดือทารก 49.3% อยูใ่ นระดับที่สามารถวิเคราะห์ได้ 92
การตกค้ างของไกลโฟเซตในสิ่งแวดล้ อมและในร่ างกายของแม่และทารกเป็ นสิ่งที่น่ากังวล เนื่องจาก
งานวิจยั ชี ้ว่าการตกค้ างแม้ เพียงเล็กน้ อยก็อาจส่งผลกระทบต่อการทางานของต่อมไร้ ท่อได้
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6. เบือ้ งหลังการผลักดันให้ JMPR (Joint Meeting on Pesticide Residues) และ
บางองค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินสารเคมีกาจัดศัตรู พืชมีข้อสรุ ปว่ า
ไกลโฟเซตไม่ มีความเสี่ยงต่ อการเป็ นโรคมะเร็ง
หลังจาก IARC ประกาศให้ ไกลโฟเซตเป็ นสารที่นา่ จะก่อมะเร็งชัน้ 2A และสหภาพยุโรปกาลังอยู่ในช่วง
พิจารณาว่าจะขยายเวลาการต่ออายุทะเบียนไกลโฟเซตหรื อไม่ กลุ่มบริ ษัทสารเคมีกาจัดศัตรูพืชได้ ผลักดันให้
คณะทางานร่วม JMPR (Joint Meeting on Pesticide Residues) ซึ่งเป็ นกลไกของ FAO และ WHO และมี
ข้ อสรุ ปร่ วมว่าไกลโฟเซตไม่น่าที่จะก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งในมนุษย์จากการบริ โภคอาหาร
(unlikely to pose a carcinogenic risk to humans exposed via the diet) 93
ที่มาของความแตกต่างของรายงานของทังสององค์
้
กรมีดงั นี94้ 95


ประเด็นการศึกษา: IARC วิเคราะห์ความเสี่ยงการก่อมะเร็ งในมนุษย์ ทงั ้ สารออกฤทธิ์

ไกลโฟเซต (active substance: pure glyphosate) และสารกาจัดวัชพืชไกลโฟเซต (glyphosate-based
formulations) ในขณะที่ EFSA ประเมินความเสี่ ยงการก่ อมะเร็ งเฉพาะสารออกฤทธิ์ ไ กลโฟเซต (active
substance: pure glyphosate) เท่านัน้


ที่มาของข้ อมูล: IARC ใช้ งานวิจยั ที่เป็ นสาธารณะ และสามารถเข้ าถึงได้ มากกว่า 1000 เรื่ อง

ซึ่งถูกใช้ อ้างอิง 269 รายการและตัดงานวิจยั ที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน และมีวิธีการประเมินที่ไม่เหมาะสมออก
รวมทังงานวิ
้
จยั จากอุตสาหกรรมที่เข้ าเกณฑ์ที่กาหนด ส่วน EFSA รวบรวมข้ อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รับขึ ้น
ทะเบียนรวมถึงบริ ษัทเอกชนที่ขอยื่นทะเบียน มีส่วนได้ เสียอื่นๆมักจะไม่สามารถเข้ าถึงงานวิจยั ที่ไม่ได้ ตีพิมพ์
เหล่านี ้ เพราะถือเป็ นความลับทางการค้ า และปกป้องการลงทุนของบริ ษัท ตัวอย่างข้ อมูลที่ไม่ถกู เปิ ดเผย เช่น
งานศึก ษาพบ 8 ตัว อย่างที่ แสดงถึ ง การตอบสนองต่อเนื อ้ งอกที่ เพิ่ ม ขึน้ อย่างมี นัย ส าคัญหลัง ได้ รั บสัม ผัส
ไกลโฟเซตซึง่ EFSA และ ECHA ไม่มีการประเมินดังกล่าว


วิธีการประเมิน : IARC ประเมินโดยใช้ นักวิชาการอิสระ 17 คนจาก 11 ประเทศร่ วมกัน

ประเมินอย่างเปิ ดเผยต่ออุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ในขณะที่ EFSA เปิ ดเผยผู้เชี่ยวชาญเพียง 14
คนจากคณะผู้ประเมินของ ทังหมด
้
73 คนเท่านัน้
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ผลการประเมิ นของสถาบันวิจัยมะเร็ งนานาชาติภ ายใต้ องค์การอนามัยโลก (The International
Agency for Research on Cancer: IARC/WHO) จึงเป็ นการประเมินที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ มากที่สดุ
ในสหรัฐอเมริกา EPA ก็ถกู วิพากษ์วิจารณ์เช่นกันว่าใช้ งานศึกษาจากรายงานของอุตสาหกรรมสารเคมี
หรื อสถาบันที่อตุ สาหกรรมสารเคมีเป็ นผู้สนับสนุน แทนที่จะใช้ ข้อมูลเปิ ดเผยและเข้ าถึงได้ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว
สานักงานประเมินอันตรายจากสิ่งแวดล้ อมรัฐแคลิฟอร์ เนีย (Office of Environmental Health
Hazard Assessment; OEHHA) กลับให้ การสนับสนุน IARC โดยประกาศให้ สารไกลโฟเซตเป็ นสารก่อมะเร็ งที่
อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมของกฎหมาย California’s Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of
1986 (Prop 65) ซึ่งเป็ นกฎหมายที่บงั คับใช้ เฉพาะในรัฐแคลิฟอร์ เนีย ซึ่งจะบังคับให้ สินค้ าที่ปนเปื อ้ นสารก่อ
มะเร็งตามรายชื่อที่กาหนดไว้ ต้องแสดงคาเตือนบนฉลากตามประมวลกฎหมายแรงงาน (Labor code) ของรัฐ
แคลิฟอร์ เนีย ซึง่ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 256096 97
เดอะการ์ เดียน สื่อสาคัญของอังกฤษเปิ ดเผยว่า Alan Boobis ประธานในการพิจารณาเรื่ องไกลโฟเซต
ของ JMPR มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนเนื่องจากเป็ นผู้บริ หารของ International Life Science Institute (ILSI)
Europe ซึง่ ได้ รับเงินสนับสนุนจากบริษัทที่เป็ นเจ้ าของตลาดไกลโฟเซต
กลุ่มผู้สนับสนุนไกลโฟเซตยังอ้ างข้ อมูลเกี่ยวกับไกลโฟเซตจาก BfR (Federal Institute for Risk
Assessment หรื อในภาษาเยอรมัน Bundesinstitut für Risikobewertung) แต่จากการเปิ ดเผยขององค์กร
สิ่งแวดล้ อมในยุโรปพบว่า หัวหน้ าหน่วยความปลอดภัยของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ชื่อ Roland Solecki ซึ่งเป็ น
หนึ่งในคณะกรรมการของ EFSA อีกทังเป็
้ นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของ JMPR นันมี
้ ความใกล้ ชิดกับบรรษัทมา
อย่างยาวนาน98
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงควรจากัดการใช้ ไกลโฟเซตตามข้ อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็ ว ทังใน
้
พื ้นที่ต้นน ้า แม่น ้า ลาคลอง พื ้นที่สาธารณะ บริ เวณใกล้ ชุมชน โรงเรี ยน และที่อยู่อาศัย และควรติดตามอย่าง
ใกล้ ชิดเพื่อที่จะพิจารณายกเลิกการใช้ ตอ่ ไป
96
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