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ข้อมูลวิชาการเพ่ือช้ีแจง 

ประเด็นของคณะกรรมการการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 

(จากผลการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560) 

 

วัตถุอันตราย glyphosate isopropylammonium 

ประเด็นข้อกังวลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เหตุผล/เอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

1. องค์การอนามัยโลกกําหนดให้เป็นสารท่ีน่าจะก่อ
มะเร็ง (2A) และสาํนักงานประเมินอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมรัฐแคลิฟอร์เนีย (OEHHA) แสดง
เจตจํานง (Notice of Intent to List) ให้เป็น
สารก่อมะเร็งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมของ
กฎหมาย Prop 65 

 �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 1 

2. ผู้ที่ได้รับไกลโฟเซตที่รวมตัวกับโลหะหนักจําพวก
สารหนูในน้ําบาดาล ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง 

 �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 2 

3. สมาคมต่อมไร้ท่อสหรัฐอเมริกา (Endrocrine 
society) ระบุวา่ไกลโฟเซตเป็นสารที่รบกวนการ
ทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ (EDCs) 

 �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 3 

4. เม่ือมีการใช้ไกลโฟเซตมากข้ึนจะสัมพันธ์กับการ
เกิดโรคเพิ่มมากข้ึน 22 โรค เช่น เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมัน โรคอ้วน อัลไซเมอร์ เป็นต้น 
รวมท้ังทําให้เซลล์รกมนุษย์เสียหาย 

 �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 4 

5. มีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนของเซลล์มะเร็งเต้านม
ชนิดพึ่งฮอร์โมนอีสโตรเจน 

 �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 5 

6. พบสารตกค้างในซีรมัของแม่ และสายสะดือทารก  �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 6 

7. พบการปนเป้ือนในน้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน น้าํปะปา 
และน้ําดื่มบรรจุขวดในจังหวัดน่าน รวมทั้งปลาท่ี
เลี้ยงและจับจากแม่น้ํานา่น 

 �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 7 

8. มีการประกาศห้ามใช้ในระดับจังหวัดบริเวณพื้นท่ี
สาธารณะแลว้ เช่น นครปฐม พัทลุง และ
อํานาจเจริญ 

 �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 8 

9. ศรีลังกายกเลิกการใช้ ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ห้าม
ใช้ในพื้นที่สาธารณะ เขตชุมชน และบ้านเรือน 

 �  ตามรายระเอียดใน
เอกสารชี้แจง 9 
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เอกสารชีแ้จง 1 

 

ประเด็นที่ 1. องค์การอนามัยโลกกําหนดให้เป็นสารท่ีน่าจะก่อมะเร็ง (2A) และสํานักงานประเมินอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมรัฐแคลิฟอร์เนีย (OEHHA) แสดงเจตจาํนง (Notice of Intent to List) ให้เป็นสาร
ก่อมะเร็งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมของกฎหมาย Prop 65 

ประเด็นข้อกล่าวอ้างน้ีไม่ถูกต้อง โดยมเีหตุผลและรายละเอียดดังนี ้
ไกลโฟเซต เป็นสารกําจัดวชัพชืที่เป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการเกษตรในกว่า 160 ประเทศท่ัวโลก 

และมีประวัติการใช้อย่างปลอดภัยมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 40 ปี กลไกการทํางานของไกลโฟเซตคือ การ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ 5-enolpyruvylshikimate – 3 – phosphate synthase (EPSPS) ซึ่ง
เก่ียวข้องกับการสร้างกรดอะมิโนจําเป็นสาํหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยทีเ่อนไซม์ดังกล่าวน้ีไม่พบในมนุษย์
หรือสัตว์  
 ไกลโฟเซตเป็นหน่ึงในสารกําจดัศัตรูพืชไม่ก่ีชนิด ที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางมากที่สดุ และ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน เก่ียวกับการใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การศึกษาท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นว่า ไกลโฟเซตเป็นสารกําจัดวัชพืชที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย และหน่วยงาน
ด้านการกํากับดูแลการใช้ไกลโฟเซตของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ต่างใช้ข้อมูลจากการศึกษาเหล่าน้ี ในการ
พิจารณาให้การรับรองและอนุญาตการใชไ้กลโฟเซตมาโดยตลอด โดยทีห่น่วยงานเหล่าน้ีให้การรับรองและ
อนุญาตการใช้ไกลโฟเซตมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อ International Agency for Research on Cancer (IARC) ประกาศจัดให้ไกลโฟ
เซตเข้าอยู่ในกลุ่ม“สารที่น่าจะก่อมะเร็ง (probably carcinogen – group 2A) ในปี พ.ศ. 2556 หน่วยงาน
ด้านการกํากับดูแลการใช้ไกลโฟเซต และสถาบันการศึกษาวิจัยหลายแห่งทั่วโลก ทําการพิจารณาทบทวน
ข้อมูลหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ของไกลโฟเซต ซ่ึงจนถึงปัจจุบันผลการศึกษาทบทวนจากสถาบันต่างๆ ที่มีการ
รายงานออกมา ล้วนมีข้อสรุปแตกต่างจาก IARC ดังนี้ 

• Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residue สรุปว่า การได้รับสัมผัสกับไกลโฟเซตผ่าน
ทางอาหาร ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในมนุษย์ (JMPR, 2016) 

• European Chemicals Agency (ECHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎระเบียบ
ด้านสารเคมีของสหภาพยุโรป สรุปวา่ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถระบุวา่ ไกลโฟเซต
เป็นสารก่อมะเร็ง หรือสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือ สารที่เป็นพิษตอ่ระบบสืบพันธุ์ (ECHA, 
2015, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d) 

• European Food Safety Authority (EFSA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของ
สหภาพยุโรป สรุปวา่ ไกลโฟเซตไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ (EFSA, 2015a, 2015b) 

• German Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) สรุปวา่ ไกลโฟ
เซตไม่เป็นสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ สารก่อมะเร็ง และสารที่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ ์(BAuA, 
2016) 
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• Australia Pesticide and Veterinary Medicines Authority (APVMA) สรุปวา่ ไม่มีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ระบุวา่ ไกลโฟเซต หรือผลิตภัณฑ์ทีมี่ไกลโฟเซต จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
มนุษย์ หรือส่งผลกระทบที่ไม่เจตนาต่อสัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การค้าระหวา่งออสเตรเลียและประเทศคู่ค้าของออสเตรเลีย (APVMA, 2016) 

• New Zealand Environmental Protection Agency สรุปว่า ไกลโฟเซตไม่เป็นสารก่อให้เกิด
การกลายพันธุ์ หรือสารก่อมะเร็ง (NZ EPA, 2016) 

• Health Canada สรุปวา่ การใช้ไกลโฟเซตอย่างถูกต้องตามระบุในฉลาก ไม่ก่อให้เกิดความเส่ียง
ต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม (Health Canada, 2015) 

• US Environmental Protection Agency (US EPA) สรุปว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนวา่ ไกลโฟเซตไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ (US EPA, 2015a, 2016) 

 

สําหรับข้อกล่าวอ้างท่ีว่า สาํนักงานประเมินอันตรายจากสิ่งแวดล้อมรัฐแคลิฟอร์เนีย (OEHHA) แสดง
เจตจํานง (Notice of Intent to List) ให้ไกลโฟเซตเป็นสารก่อมะเร็งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมของกฎหมาย 
Prop 65 น้ัน ข้อเท็จจริงในกรณีนี้คือ การแสดงเจตจํานงของ OEHHA ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด เนื่องจาก 
OEHHA ใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดจาก IARC ซ่ึงเป็นข้อมูลทีขั่ดแย้งกับรายงานผลการศึกษาของ OEHHA เองในปี 
พ.ศ. 2550 (OEHHA, 2007) ที่ได้ข้อสรุปวา่ ไกลโฟเซตเป็นสารมีพษิต่าํ และน้าํหนักของหลักฐานข้อมูลจํานวน
มากบ่งชี้ว่า ไกลโฟเซตไมก่่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย ์ 
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เอกสารชีแ้จง 2 

 

ประเด็นที่ 2. ผู้ที่ได้รับไกลโฟเซตที่รวมตัวกับโลหะหนักจําพวกสารหนูในนํ้าบาดาล ก่อให้เกิดโรคไตเร้ือรัง 

ประเด็นข้อกล่าวอ้างน้ีไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ 
 โรคไตเร้ือรังเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ทั้งจากสาเหตุที่ทราบแน่ชัดและไม่ทราบสาเหตุ โดยที่กรณี
ของโรคไตเรื้อรังท่ีไม่ทราบสาเหตุ (chronic kidney disease of unknown cause -CKDu) มีรายงานการ
เกิดโรคในบางพื้นที่ของประเทศศรีลังกาในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผา่นมา โดยมีการคาดการณ์ถึงปัจจัยที่อาจ
เป็นสาเหตขุองโรค ได้แก่ การได้รับโลหะหนัก เช่น สารหนู หรือ แคดเมียม การถูกงูพิษกัด ภาวะร่างกายขาด
น้ํา ภาวะร่างกายเครียดจากความร้อน การใช้ยาแก้ปวดชนดิ NSAIDS การดื่มน้ําจากบ่อดิน ลักษณะเฉพาะ
ทางพันธุกรรมในประชากรบางกลุ่ม หรือการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตา่งๆ เป็นต้น ซ่ึงหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งของประเทศศรีลังกาและนานาชาติ โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก ได้ทาํการศึกษาอยา่งต่อเนื่องถึง
กลไกและความเก่ียวข้องของปัจจัยเหล่านั้นในการท่ีจะก่อให้เกิดโรคไตเร้ือรัง แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบวา่ 
สาเหตุที่แท้จริงของโรคคืออะไร โดยท่ีการศึกษาถึงท่ีเก่ียวข้องกับไกลโฟเซตน้ัน องค์การอนามยัโลกระบุใน
รายงานการประชุมผู้เชี่ยวชาญโรคไตเร้ือรังแบบไม่ทราบสาเหตุเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ว่า การศึกษาท่ี
ผ่านมาไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนท่ีจะระบุวา่ไกลโฟเซตเป็นสาเหตุของโรคไตเร้ือรัง และต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อ
ค้นหาสาเหตุโรค (WHO, 2016)  

 นอกจากนี้ แถลงการณ์ของสภาวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศศรีลังกา (National Academies of 
Sciences of Sri Lanka – NASSL) ยังมีข้อสรุปเช่นเดียวกันกับองค์การอนามัยโลกว่า ไม่มีหลักฐานจาก
การศึกษาท้ังในประเทศศรีลังกาหรือต่างประเทศท่ีจะแสดงว่าไกลโฟเซตเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเร้ือรัง อีก
ทั้งระดับไกลโฟโซตท่ีพบในนํ้าดื่มในพื้นที่ที่มีการเกิดโรคไตเร้ือรัง มีค่าต่ํากว่าคา่ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล และยังพบว่าในพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ ของศรีลังกา มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังน้อยมาก ท้ังท่ีพื้นท่ีเหล่านั้นมี
การใช้ไกลโฟเซตในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่ท่ีพบมีผู้ป่วยมาก ซึ่งแสดงว่าการเกิดโรคไตเร้ือรังที่ปรากฎ
หนาแน่นเฉพาะในบางพื้นท่ี ไมน่่าจะมีสาเหตมุาจากไกลโฟเซต (NASSL, 2015)  
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เอกสารชีแ้จง 3 

 

ประเด็นที่ 3. สมาคมต่อมไร้ท่อสหรัฐอเมริกา (Endrocrine society) ระบุวา่ไกลโฟเซตเป็นสารท่ีรบกวนการ
ทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ (EDCs) 

ประเด็นข้อกล่าวอ้างน้ีไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี ้ 
 โดยข้อเท็จจริง เอกสารเผยแพร่เร่ือง สารที่รบกวนการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine 
Disruptor Chemicals - EDCs) ของสมาคมต่อมไร้ท่อในประเทศสหรัฐอเมริกา (Endrocrine Society, 2014) 
กล่าวถึงไกลโฟเซตเพียงเล็กน้อยเท่าน้ันว่า ไกลโฟเซตจัดอยู่ในกลุ่มสารท่ีรบกวนการทํางานของระบบต่อมไร้
ท่อ (EDCs) โดยมิได้กล่าวถึงที่มาและผลพิสูจน์ต่อเนื่องภายหลัง  
 ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการจัดไกลโฟเซตจัดอยู่ในกลุ่มสาร EDCs นั้น สืบเนื่องมาจากการท่ีสํานักงาน
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environmental protection Agency – US EPA) ริเริ่มการ
จัดตั้ง Endocrine Disruptor Screening Program (EDSP) ข้ึนในปี พ.ศ. 2541 และ US EPA ได้จดัทําบัญชี
รายชื่อสารเคมีท่ีต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติการเป็นสาร EDCs โดยใช้โอกาสที่มนุษย์จะสัมผัสกับสาร
เหล่านั้นเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสาร และด้วยเหตนุี้ไกลโฟเซตจึงถูกรวมเข้าในบัญชีดังกล่าว แต่ EPA ชี้แจง
ไว้อย่างชัดเจนวา่ “บัญชีรายชือ่สารเคมีที่ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติการเป็นสาร EDCs มิไดเ้ป็นข้อบ่งชี้ว่า 
สารท่ีปรากฎในบัญชีเป็นสาร EDCs หรืออาจเป็นสาร EDCs” (US EPA, 2015b) 
 ภายหลังการจัดทําบัญชีฯ US EPA โดย EDSP ทําการวิเคราะห์ไกลโฟเซตในด้านตา่งๆ ทัง้ in vitro 
และ in vivo รวม 10 ด้านตามเกณฑ์บังคับ ได้แก่ 

In vitro assays 
1. estrogen receptor (ER) binding 
2. ERα transcriptional activation 
3. androgen receptor binding, steroidogenesis 
4. aromatase activity. 

In vivo assays  
5. uterotrophic assay in rats to assess the estrogenic pathway 
6. Herberger assay in castrate immature male rats to assess the 

androgenic activity 
7. pubertal assays in male and female rats to assess estrogenic 
8. androgenic and thyroid pathways and steroidogenesis 
9. fish short-term reproduction assay to assess estrogenic and androgenic 

and thyroid pathways and steroidogenesis 
10. frog metamorphosis assay to assay the thyroid pathway. 

 
ด้วยผลการทดสอบท้ัง 10 ด้านข้างต้น และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการอ่ืนไปพร้อมกัน 

US EPA จึงสรุปในรายงานการศึกษาวา่ ไกลโฟเซตไม่มีคุณสมบัติท่ีจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของฮอร์โมน
อีสโตรเจน แอนโดรเจน หรือไทรอยด์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปา่ (US EPA, 2015c) 
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เอกสารชีแ้จง 4 

 

ประเด็นที่ 4. เมื่อมีการใช้ไกลโฟเซตมากข้ึนจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคเพิ่มมากข้ึน 22 โรค เช่น เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมัน โรคอ้วน อัลไซเมอร์ เป็นต้น รวมทั้งทําให้เซลล์รกมนุษย์เสียหาย 

ประเด็นข้อกล่าวอ้างน้ีไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อกล่าวอ้างนี้ไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร ์โดยมี
เหตุผลและรายละเอียดดังน้ี 

ข้อมูลจํานวนหนึ่งท่ีเผยแพร่ออกสู่วงกว้าง เป็นข้อมูลท่ีไดม้าจากการนําข้อมูลการใช้ไกลโฟเซต มา
เทียบเคียงกับข้อมูลการเกิดโรคและภาวะผิดปกติ เพื่อใช้ตั้งสมมติฐานวา่ ไกลโฟเซตทําให้เกิดโรคหรือภาวะ
เหล่านั้น ดังเช่นที่ปรากฎในเอกสารของ Swanson และคณะ (2014) ที่กล่าววา่ ไกลโฟเซตทําให้เกิดโรคหลาย
ชนิด ดังตัวอย่างเช่นที่ระบุในประเด็นข้อกล่าวของคณะกรรมการฯ ข้างต้น แต่เอกสารเหล่านี้ ไม่ปรากฎว่ามี
การทดลองหาหลักฐาน เพื่อพสิูจน์ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างไกลโฟเซตกับการเกิดโรคเหล่าน้ันแต่อย่างใด มี
เพียงการนําข้อมูลจากการใชไ้กลโฟเซตจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา มาเทียบเคียงกับกับข้อมูลการ
เกิดโรคจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนพื้นฐานสมมติฐานจาํนวนมากท่ียังมิได้มีการพิสูจน์ ข้อมูลที่ได้จากการกระทาํ
เช่นนี้ จึงถือว่าไม่มีคุณภาพความน่าเชื่อถือ และไม่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ 
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เอกสารชีแ้จง 5 

 

ประเด็นที่ 5. มีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดพึ่งฮอร์โมนอีสโตรเจน 

ประเด็นข้อกล่าวอ้างน้ีไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ 
เนื่องจากการศึกษาด้านมะเร็งและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดมะเร็ง จําเป็นต้องพิจารณาข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์อย่างละเอียดและมากเพียงพอ แต่ข้อกล่าวอ้างนี้ มิได้ระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและ
เอกสารอ้างอิงใดๆ จึงไม่สามารถพิจารณาได้วา่ข้อกล่าวอ้างนี้มีความเป็นจริงและถูกต้องหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวในเอกสารชี้แจง 1 – 4 ข้างต้น การศึกษาข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
อย่างละเอียดและรอบด้าน โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้ข้อสรุป
ตรงกันว่า ไกลโฟเซตไม่น่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง หรือสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือ สารที่เป็นพิษต่อระบบ
สืบพันธุ์ หรือสารที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของฮอร์โมนอีสโตรเจน แอนโดรเจน หรือไทรอยด์ 
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เอกสารชีแ้จง 6 

 

ประเด็นที่ 6. พบสารตกค้างในซีรมัของแม่ และสายสะดือทารก 

ประเด็นข้อกล่าวอ้างน้ีไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ 
เนื่องจากประเด็นนี้ เป็นการกล่าวอ้างโดยมิได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล หรือเอกสารอ้างอิงแต่อย่างใด 

แต่จากการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาควบคุมวัตถุอันตราย ๓ ชนิดรวมท้ังไกลโฟเซต เมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน พ .ศ . ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร มกีารกล่าวถึงผลการ
ตรวจไกลโฟเซตในซีรัมของหญิงตั้งครรภ์ การชี้แจงประเด็นข้อกล่าวอ้างในเอกสารน้ี จึงอ้างอิงจากเอกสาร
วิชาการท่ีมีการเผยแพร่ เรื่อง Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai 
Women (Kongtip et. al., 2017) ซึ่งเป็นเอกสารวิชาการที่มีความสอดคล้องกับการชี้แจงในท่ีประชุม
ดังกล่าว โดยทีก่ารศึกษาในเอกสารวิชาการดังกล่าวนี ้ผู้ศึกษาทําการสัมภาษณ์หญิงท่ีมาฝากครรภ์กับ
โรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดอํานาจเจริญ นครสววรค์ และกาญจนบุรี จํานวน 113 ราย และในจํานวนนี้ 
ตรวจวัดระดับไกลโฟเซตในซีรัมของหญิงตั้งครรภจ์ํานวน 82 ราย ในช่วงระยะ 3 เดือนแรก ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 
3 ของการตั้งครรภ์ โดยท่ีคณะผู้ศึกษาสรุปผลการศึกษาวา่ กิจกรรมการเกษตรเพิ่มระดับของพาราควอตและ
ไกลโฟเซตในซีรัมของหญิงตั้งครรภ์ โดยที่ในกรณีของไกลโฟเซตน้ัน การอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับแปลงท่ีมี
การฉีดพ่นไกลโฟเซต ทําให้ระดับไกลโฟเซตในซีรัมเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ และควรพิจารณาติดตามผลกระทบ
ระยะยาวในเด็กที่สัมผัสกับไกลโฟเซตในช่วงที่อยู่ในครรภ์ด้วย 

ทั้งนี้ การประเมินข้อมูลท่ีระบุในเอกสารดังกล่าวข้างต้น โดยผู้เชียวชาญดา้นระบาดวิทยา Professor 
John Acquavella, Department of  Clinical Epidemiology, Aarhus University, Denmark พบวา่ 
วิธีการ ผลการตรวจวัด และการวิเคราะห์ของการศึกษาเรื่อง Glyphosate and Paraquat in Maternal and 
Fetal Serums in Thai Women (Kongtip et. al., 2017) พบวา่มีข้อผิดพลาดดังน้ี 

1. ผู้วิจัยผิดพลาดในการอ้างถึงการศึกษาโดย Hardell et. al. (2002) วา่ ไกลโฟเซตเก่ียวข้องอย่าง
มีนัยสําคัญกับ non-Hodgkin Lymphoma (NHL) จากการศึกษาที่มีกลุ่มควบคุม 2 กรณี เพราะ
โดยข้อเท็จจริงแล้วการศึกษาท้ัง 2 กรณีโดย Hardell et. al. ในประเทศสวีเดนน้ัน ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิไมมี่ศึกษาการผลจากการสัมผัสกับสารอ่ืน และมคีวามผิดพลาดในวิธีการวิเคราะห์ทาง
สถิติอ่ืนๆ อีก นอกจากนี้ผู้ศึกษายังผิดพลาดในการเว้นไม่กล่าวถึงความถูกต้องของประเด็นสําคัญ
หลายประเด็นในการศึกษาของ Hardell et. al. อาทิ recall bias ในการเก็บข้อมูล เนื่องจาก
ร้อยละ 40 ของข้อมูลที่ใช้ ได้จากการญาติของผู้ป่วย 

2. ผู้วิจัยผิดพลาดในการอ้างว่า US EPA จัดไกลโฟเซตเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เนื่องจาก US 
EPA ไม่เคยระบุว่าไกลโฟเซตมีคุณสมบัติเช่นนั้นแต่อย่างใด และรายงานการศึกษาของ US EPA 
พบวา่ ไกลโฟเซตไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 

3. ความผิดพลาดในข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลประวัติการทํางานกลุ่มตัวอย่าง  
3.1 ข้อมูลในรายงานเหล่านั้นมาจากการที่กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้แจ้งถึงสถานะภาพการ

ทํางานของตน (self reported) โดยผู้ศึกษามไิด้มีการสาํรวจหรือตรวจสอบทวน
ความถูกต้อง (validity) ของการแจ้งเช่นนั้น  
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3.2 การท่ีกลุ่มตัวอย่างแจ้งว่า เป็นผู้ทําการกิจกรรมทางการเกษตร (agriculturist) นั้น 
เป็นข้อมูลที่กว้างเกินไป  

 

3.3 มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด ในการเชื่อมโยงกิจกรรมในการประกอบอาชีพ เข้ากับช่วง
ระยะเวลาการตั้งครรภ์   

4. ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพบไกลโฟเซตในซีรัม สูงกว่าค่าขีดจํากัดการตรวจวัด 
(limit of detection - LOD) ผู้ศึกษาไม่ได้ทําการวิเคราะห์ทางสถิตแิบบ multivariate analysis 
ที่มีความสําคัญต่อความถูกต้องของผลการศึกษา  

5. กลุ่มตัวอย่างมีขนาดค่อนข้างเล็ก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยกับปัจจัยในการประกอบ
อาชีพ จึงส่งผลให้เกิดความแปรปรวนอย่างมากของค่า odds ratio 

6. ผู้ศึกษาไม่ควรใช้สิ่งท่ีไม่ได้อยู่ในการศึกษา มาอธิบายผลการศึกษา จากการที่การศึกษานีพ้บวา่ 
กลุ่มตวัอย่างมีระดับไกลโฟเซตในซีรัมสูงจนถึงวันคลอด ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาในหลาย
ประเทศที่พบว่า ไกลโฟเซตในร่างกายจะสลายตัวภายใน 1- 3 วัน โดยผู้ศึกษาได้นาํปัจจัยอ่ืนท่ี
ไม่ได้อยู่ในการศึกษาตั้งแต่ต้น ได้แก่ การสัมผสัสารทางอ้อม หรือการสัมผัสกับสารท่ีเก็บไว้ภายใน
บ้าน หรือการฟุ้งกระจายจากการฉีดพ่นสาร มาเป็นคาํอธิบายถึงความแตกต่างที่พบในการศึกษา
ของตน 
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เอกสารชีแ้จง 7 

 

ประเด็นที่ 7. พบการปนเปื้อนในน้ําผิวดิน น้าํใต้ดิน น้าํปะปา และน้าํดื่มบรรจุขวดในจังหวัดน่าน รวมท้ังปลาท่ี
เลี้ยงและจับจากแม่น้ํานา่น 

ประเด็นข้อกล่าวอ้างน้ีไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ 

 จากการที่ การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถ่ินในการจัดการและป้องกัน
การปนเปื้อนของสารพษิบนพืน้ที่ต้นน้ําน่าน โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะเวลาปี พ.ศ. 2555-2556 
ทําการศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมี 4 ชนิดรวมทั้งไกลโฟเซต และพบวา่ มีการปนเป้ือนของสารเหล่านั้นใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน ในตัวอย่างน้าํผิวดิน น้าํใต้ดิน น้ําปะปา และน้าํดื่มบรรจุขวดในจังหวัดน่าน รวมทั้งปลาท่ี
เลี้ยงและจับจากแม่น้ํานา่น นัน้ 

ในระยะเวลาต่อมา ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาแนวทางการ
จัดการความเส่ียงจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วย
กระบวนการวิจัยแบบมสี่วนร่วม ปีที ่1: จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน ซึ่งทําการสาํรวจและวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน น้ํา และ พชื ซึ่งทําการเก็บตัวอย่างจากอําเภอและพื้นท่ีต่างๆ ของท้ังสองจังหวัด ในระยะเวลาปี 
พ.ศ. 2557-2558 พบว่า “ผลการวิเคราะห์สารกําจัดศัตรูพชืตกค้างในตัวอย่างดิน น้ํา และพืช พบวา่มีสาร
ตกค้างจํานวน 11 ชนิด (ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส เมทามิโดฟอส ไตรอะโซฟอส ฟีโนบูคารบ์ คาร์บาริล เมทโทมิล 
คาร์โบฟูราน คาร์เบนดาซิม ไกลโฟเซต เอเอ็ม พีเอ และ พาราควอต) ในระดับความเข้มข้นท่ีไม่เกินค่า
มาตรฐานคุณภาพนํ้า มาตรฐานคุณภาพดิน และมาตรฐานอาหารของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 1 
มก./กก. หรือ 1 มก./ล.” (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558)  
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เอกสารชีแ้จง 8 

 

ประเด็นที่ 8. มีการประกาศห้ามใช้ในระดับจังหวัดบริเวณพื้นที่สาธารณะแล้ว เช่น นครปฐม พัทลุง และ
อํานาจเจริญ 

 เนื่องจากไมส่ามารถสืบค้นเอกสารทางราชการ ในการประกาศห้ามใช้ไกลโฟเซตอย่างเป็นทางการ 
จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานราชการอ่ืน อีกทั้งไม่พบว่าได้มีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในเรื่องนี้แต่อย่างใด จึงไม่มีรายละเอียดและหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างใน
ประเด็นน้ี  

และหากมีการประกาศห้ามใช้ไกลโฟเซตจริงใน 3 จังหวัดดังกล่าวหรือที่อ่ืนใด ควรต้องมีการ
ยกเลิกประกาศเหล่าน้ัน เนื่องจากการประกาศห้ามใช้ โดยที่ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของกรมวิชาการ
เกษตรซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการศึกษาข้อมูล และการข้ึนทะเบยีน และมิได้ผ่านการศึกษาและ
หารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อาจสร้างผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นในการควบคุมดูแลสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช ที่อาจนําไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือต้นทุนของ
เกษตรกร หรือผู้ที่มีความจําเป็นในการกําจัดวัชพืช 
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เอกสารชีแ้จง 9 

 

ประเด็นที่ 9. ศรีลังกายกเลิกการใช้ ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ห้ามใช้ในพื้นท่ีสาธารณะ เขตชุมชน และบ้านเรือน 

ประเด็นข้อกล่าวอ้างน้ีไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ 
ข้อเท็จจริงที่สําคัญท่ีเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป เก่ียวกับการยกเลิกการใช้ไกลโฟเซตในประเทศศรีลังกา

คือ การยกเลิกมีพื้นฐานมาจากการเสนอสมมติฐานว่า ไกลโฟเซตอาจเป็นสาเหตุของโรคไตเร้ือรัง โดยที่ยังมิได้
มีการศึกษาและพสิูจน์ความเป็นจริงของสมมติฐานนั้น ซ่ึงต่อมารายงานขององค์การอนามัยโลก และสภา
วิชาการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศศรีลงักา ต่างระบุตรงกันวา่ การศึกษาที่ผา่นมาไม่พบหลักฐานท่ีชัดเจนที่จะ
ระบุว่าไกลโฟเซตเป็นสาเหตุของโรคไตเร้ือรัง (WHO, 2016; NASSL, 2015) นอกจากนีย้ังมิได้มีศึกษา
ผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจให้ชัดเจนก่อนการยกเลิกดังกล่าว จึงปรากฎว่าเกษตรกรศรีลังกาประสบ
ปัญหาในการกําจัดวัชพชือย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้รัฐบาลพิจาณายกเลิก
การยกเลิกการใช้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจํานวนมากของประเทศ (Dharmawardana, 2016) 

สําหรับกรณีของสหภาพยุโรป การกล่าวอ้างวา่ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ห้ามใช้ไกลโฟเซตในพื้นท่ี
สาธารณะ เชตชุมชน และบ้านเรือน เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการบริหาร
จัดการการใช้ไกลโฟเซตในสหภาพยุโรป 

ทั้งนี้ กฎระเบียบของสหภาพยุโรปวา่ด้วยการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างยั่งยืน ระบุให้แนว
ทางการบริหารจัดการการใชส้ารป้องกันกําจัดศัตรูพืชไว้เป็นภาพรวม ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรปุว่า “ประเทศสมาชิก
ควรต้องทําให้เกิดความมั่นใจในการลดการใช้หรือห้ามการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช โดยพื้นที่ท่ีควรพิจารณา
ได้แก่ พื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกิจกรรม สนามโรงเรียน สนามเด็กเล่น และพื้นที่
ใกล้เคียงสถานพยาบาล” โดยที่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงกับไกลโฟเซต หรือสารกําจัดศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง 
(EU, 2009)  

ในขณะท่ี ผลการศึกษาไกลโฟเซต โดย European Chemicals Agency (ECHA) และ European 
Food Safety Authority (EFSA) ซึ่งศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของไกลโฟเซตท้ังด้านสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม และผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ 
องค์การอนามัยโลก ล้วนให้ผลตรงกันว่า ไกลโฟเซตไม่น่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง หรือสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ 
หรือ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ หรือสารท่ีส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ และการใช้
ไกลโฟเซตอย่างถูกต้องตามคําแนะนาํ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

ด้วยข้อมูลการศึกษาดังกล่าว ขณะน้ีสหภาพยุโรปจึงยังไม่มีประกาศห้ามใช้ไกลโฟเซต และประเทศ
ยุโรปส่วนใหญก็่มิได้ประกาศห้ามใช้ในพื้นที่สาธารณะ เขตชุมชน และบา้นเรือน 

 
(อ้างถึง) EU Directive 2009/128/EC The Sustainable Use of Pesticides, Article 12 

Reduction of pesticide use or risks in specific areas:  
“Member States shall, having due regard for the necessary hygiene and public health 

requirements and biodiversity, or the results of relevant risk assessments, ensure that the 
use of pesticides is minimised or prohibited in certain specific areas. Appropriate risk 
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management measures shall be taken and the use of low-risk plant protection products as 
defined in Regulation (EC) No 1107/2009 and biological control measures shall be 
considered in the first place. The specific areas in question are: 

(a) areas used by the general public or by vulnerable groups as defined in Article 3 of 
Regulation (EC) No 1107/2009, such as public parks and gardens, sports and recreation 
grounds, school grounds and children’s playgrounds and in the close vicinity of healthcare 
facilities; ...” 
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