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ไกลโฟเสท 1.4 % สะสมในเนือ้เยื่อ  
ความเข้มข้น 
 สูงสุดที่กระดูก  
 ต ่าสุดที่ไขกระดูก ไต ตับ ปอด  

[Powles P., 1992b] ราวด์อัพ ขัดขวางการท างานของ
เอนไซม์ที่ผลิตฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน  

[Walsh Lp. et al., 2000] 

ไกลโฟเสท เหน่ียวน าให้เกดิความผิดปกตขิอง
หนูตัง้ท้องและลูกในท้อง  

[Daruich J. et al., 2001] 

ไกลโฟเสท มีผลต่อความผิดปกตขิอง หวัใจ 
ตับ รังไข่ และไต 

ไกลโฟเสท ยับยัง้การท างานของเอนไซม์อะโรมาเทส 
ซึ่ง ราวด์อัพ ให้ผลการยับยัง้สูงกว่าไกลโฟเสท  

[Richard Sophie. et al., 2005] 
ราวด์อัพ มีความเป็นพษิต่อเซลล์ เป็นตัว
รบกวนการท างานของเอนไซม์อะโรมาเทส 
รบกวนกับการท างานของต่อมไร้ท่อและ
ฮอร์โมน และการปนเป้ือนของราวด์อัพ 
มีผลต่อระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์  

[Benachour N. et al., 2007] 

Professor Carrasco ชาวอาร์เจนตนิา พบว่า ไกลโฟเสท ไม่ท าลาย
เซลล์แต่การสะสมท าให้เกดิโรคมะเร็ง ความพกิารแต่ก าเนิด  
การตายของทารกแรกเกดิ โรค SLE โรคไต และผิวหนัง รวมทัง้
ปัญหาระบบทางเดนิหายใจของประชากรอาร์เจนตนิาบริเวณใกล้
ไร่ถั่วเหลืองที่มีการพ่น ราวด์อัพ  

เส้นเวลางานวจัิยของไกลโฟเสท 
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Benchour และ Seralini พบว่าสารเสริมฤทธ์ิเช่น POEA 
สามารถเปล่ียนแปลงการซมึผ่านของเซลล์มนุษย์และเพิ่ม
ความเป็นพษิที่ถูกเหน่ียวน าโดย ไกลโฟเสท  

 
 
มหาวิทยาลัย Caen ยืนยันพบสารก าจัด
วัชพืช ไกลโฟเสท ในเซลล์เพาะเลีย้งใน
มนุษย์มีความเป็นพษิและรบกวนการท างาน
ของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนที่ความเข้มข้น
ต่างๆกัน 
 
 

ไกลโฟเสท ตกค้างในอาหาร อาหารสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม
ตามประเภทสารที่มีฤทธ์ิก่อมะเร็ง ก่อกลายพันธ์ุ และมีพษิ
ต่อระบบสืบพันธ์ุ (Carcinogens, Mutagens, Reprotoxics)  

[Gasnier C. et al., 2009] 

ราวด์อัพ 4 สูตรกระตุ้นให้เซลล์ตับตาย โดย
มีสารเสริมฤทธ์ิ (Adjuvants) ร่วมด้วยจะมี
ผลกระทบสูงกว่ามีแต่สารออกฤทธ์ิ 
ไกลโฟเสท  

[Gasnier C. et al., 2010] ความเข้มข้นเทสโทสเทอโรนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และ
มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างอัณฑะของหนูทดลองวัยแรกรุ่น
หลังทดสอบกับราวด์อัพแม้ที่ความเข้มข้นต ่า 5 ppm  

[Romano M.R. et al., 2010] 

ไกลโฟเสท เป็นสาเหตุของความพกิารแต่
ก าเนิด (Teratogenic effects) ความเป็นพษิ
ต่อระบบสืบพันธ์ุ (Toxic effects on 
reproduction) และความเป็นพษิต่อระบบ
พันธุกรรม (Genotoxic effects)  

[Antoniou M. et al., 2012] 

ไกลโฟเสท ที่ระดับความเข้มข้นต ่าอยู่ในระดับค่า
ปลอดภัย ไปขัดขวางการท างานของเต้านม ตับ ไต 
ที่อาศัยฮอร์โมน รวมทัง้งานวิจัยที่ยอมรับโดย 
WHO, US EPA และ EU ศึกษาที่ระยะเวลาสัน้
เกนิไปที่จะแสดงให้เหน็ถงึการถูกท าลายหรือ
ผลกระทบระยะยาว  
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ไกลโฟเสท ที่ความเข้มข้นต ่ามีผลการขัดขวางการแสดง
ลักษณะเพศหญิง (Estrogenic effect) โดยมีแนวโน้มที่
จะเป็นตัวขัดขวางการท างานของต่อมไร้ท่อและซีโน
ฮอร์โมน รวมทัง้มีอิทธิพลต่อการท างานของตัวรับ
เอสโตรเจนที่เก่ียวกับการถอดรหัสของยีนส์จ าพวกการ
เจริญเตบิโตและการแบ่งตัว ในเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด 
T47D ที่มีการเจริญเตบิโตโดยอาศัยฮอร์โมนมนุษย์ 

[Thongprakaisang S. et al., 2013] 

ไกลโฟเสท ยับยัง้การท างานของ
เอ็นไซม์ชนิด “cytochrome 
P450” ซึ่งเป็นเอ็นไซม์กลุ่มใหญ่ 
ที่มีหน้าที่ขจัดพษิ (Detoxification) 
ของสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย  

[Samsel and Stephanie 
Seneff. et al., 2013] 

มีความเป็นพษิต่อพันธุกรรม (Genotoxicity) ของ ไกลโฟเสท ในรูปของ
เกลือไอโซโพรพลิเอมีน (Isopropylamine salt) จากการทดลองในหลอด
ทดลอง (In vivo) และสิ่งมีชีวิต (In vitro) ที่ความเข้มข้น 0.7-7 µM  

[Carlos Alvarez-Moya. et al., 2014] 8 ใน 9 สูตรของ ราวด์อัพ มีความเป็นพษิ
สูงกว่าสารออกฤทธ์ิ ไกลโฟเสท 1000 เท่า 
และสูงกว่าค่าที่แนะน าถงึ 125 เท่า (Green 
Med Info)  

[Mesnage R. et al., 2014] 
มะเร็งต่อมน า้เหลืองชนิด non-Hodgkin lymphoma (NHL) 

กับการสัมผัส ไกลโฟเสท มีความเช่ือมโยงกัน 
อย่างมีนัยส าคัญ  

[Schinasi, L.; Leon, M,E., 2014] 



สถานะทางนโยบายของไกลโฟเสทในยโุรป 

12 พ.ย. 
2558 
EFSA 

 
ไกลโฟเสท 
ไม่น่าจะก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงต่อ
โรคมะเร็งท่ีเป็น
อนัตรายต่อมนุษย ์

18 พ.ค. 
2559 

EU 
 

ลงมติพิจารณาใน
เร่ืองการต่ออายุ
การข้ึนทะเบียน
ไกลโฟเสท 
ในยโุรปหรือไม่ 

29 ม.ิย. 
2559 

EU 
 

ตดัสินใจขยาย
เวลาการต่ออายุ
การข้ึนทะเบียน
ออกไปอีก  
18 เดือน รอ
การประเมิน
ฉบบัสุดทา้ย
โดย ECHA 

20 ม.ีค.  
2558 

IARC-WHO 
 

ประกาศใหไ้กลโฟเสท
เป็นสารน่าจะก่อมะเร็งใน
มนุษย ์(Category 2A) มี
หลกัฐานจ ากดั (limited 
evidence) วา่ก่อใหเ้กิด
มะเร็งในมนุษย ์และมี
หลกัฐานเพียงพอ 
(sufficient evidence) วา่
ก่อใหเ้กิดความผิดปกติ
ของสารพนัธุกรรม 



หวัข้อ สถาบนัวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) 
หน่วยงานความปลอดภยัอาหาร 

แห่งยุโรป (EFSA) 

ประเดน็
การศึกษา 

วเิคราะห์ความเส่ียงการก่อมะเร็งในมนุษย์ของ
สารก าจัดวัชพืชไกลโฟเสท (glyphosate 
formulations) 

ประเมินความเส่ียงการก่อมะเร็งของสาร 
ออกฤทธ์ิไกลโฟเสท (active substance) 

ทีม่าของข้อมูล 

ใช้งานวจิัยที่เป็นสาธารณะเข้าถงึได้และตัด
งานวจิัยที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องออก 

ข้อมูลได้มาจากหน่วยงานที่รับขึน้ทะเบียน
รวมถงึบริษัทที่ขอยื่นทะเบียน ไม่เข้าถงึ
ประชาคมทางวทิยาศาสตร์ (scientific 
community) และสาธารณชน 

วธีิการประเมนิ 

ใช้นักวชิาการอสิระ 17 คนร่วมกันประเมินอย่าง
เปิดเผยต่ออุตสาหกรรมและผู้เช่ียวชาญระดับสูง 

การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 73 คน (peer 
review ของ EFSA) แต่มีเพียง 14 คนเท่านัน้ 
ที่เปิดเผยช่ือ 
 

ผลการประเมนิ 

IARC ประกาศว่าไกลโฟเสทเป็นสารที่น่าจะก่อ
มะเร็งในมนุษย์ (Category 2A) หลังจากที่มี
การศึกษาทางระบาดวทิยา ศึกษาในหลอด
ทดลองและสัตว์ 

ไกลโฟเสทไม่น่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ
โรคมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

ความแตกตา่งของกระบวนการประเมนิ  
(assessment processes) ระหวา่ง IARC และ EFSA  



ประมวลสถานการณ์ทางนโยบายของไกลโฟเสทในยุโรป 



สถานการณ์ทางนโยบายของไกลโฟเสทในประเทศอ่ืนๆ 
ประเทศ สถานการณ์ เดือน ปี อ้างองิ 

เอลซัลวาดอร์ ประเทศเอลซลัวาดอร์ ประเทศใน
อเมริกากลางประกาศยกเลกิการใช้ตั้งแต่ 
เดือนกนัยายน 2013 แม้ยงัไม่ประกาศ
เป็นกฎหมายกต็าม เน่ืองจากสารพิษน้ี
เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคเก่ียวกบัโรค
ไตเร้ือรัง (Chronic Kidney Disease-
CKD) 

Citing the rise of Deadly 
Kidney Disease (CKDu) 
  

March 2013 Banned 53 
chemicals (e.g. 
Paraquat, 
Glyphosate; 
Roundup and 
Endosulfan) 

ศรีลงักา 
  

ประเทศศรีลงักา ประธานาธิบดีคนใหม่
ของศรีลงักา "ไมตรีพาลา สิริเสนา" 
(Maithripala Sirisena) ประกาศยกเลกิ
การน าเข้า จ าหน่าย และใช้ไกลโฟเสท
โดยส้ินเชิงอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังเม่ือ
ปลายเดือนพฤษภาคม 2014 ท่ีผา่นมา 
(หลงัจากก่อนหนา้น้ีเม่ือปี 2014 รัฐบาล
ไดย้กเลิกการใชไ้ปแลว้คร้ังหน่ึงแต่กไ็ม่
เป็นผลส าเร็จเพราะอิทธิพลของบริษทั
สารเคมี) 

 

-Drinking well water and 
occupational exposure to 
Herbicides is associated with 
chronic kidney disease, in 
Padavi-Sripura, Sri Lanka 
-Dr. Jayasumana: 
Glyphosate Leads to 5-Fold 
Increase in Deadly Kidney 
Disease (CKDu) Risk 

May 2014 http://www.ehjo
urnal.net/content
/pdf/1476-069X-
14-6.pdf 



ประเทศ สถานการณ์ เดือน ปี อ้างองิ 

โคลมัเบีย ประธานาธิบดีฮวน มานูเอล  
ซานโตส  (Juan Manuel Santos) 
ประกาศหา้มใชไ้กลโฟเสทพน่
ท าลายไร่โคคา ซ่ึงปลูกไวใ้ชส้ าหรับ
สกดัเป็นยาเสพติดโคเคนและปลูก
โดยผดิกฎหมายหลงัจากองคก์ร
อนามยัโลกเผยแพร่รายงาน 
ความเช่ือมโยงของไกลโฟเสท 
กบัโรคมะเร็ง 

May 2015 



พชื 
Bohn et al., 2014 

10-103 ppb  
ปัสสาวะของโคนม 

5,000 ppb 
เน้ือววั 

~ 12,900 ppb 
 หัวใจลูกสุกร 

~ 3,100 ppb 
 สมองลูกสุกร 

~ 4,900 ppb 
กล้ามเน้ือลูกสุกร 

~ 7,700 ppb 
 ปอดลูกสุกร 

ฟารม์สตัว ์
Kruger et al., 2014 

~ 11,900 ppb 
ถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม 

อาหารเดก็และทารก 
Moms Across America survey 

    

76-166 ppb 
น า้นมแม่ 
80-111 ppb 
อาหารสายยาง 
170 ppb 
อาหารทารก 
 

น ้าประปา 
Moms Across  America  

survey  

 ~ 0.14 ppb 
น า้ประปาใน US 

อาหาร 
Rublo et al., 2014 

GMO Free USA report  

~242 ppb 
ซีอิว้ 

120 ppb 
Froot Loops  

~ 64 ppb 
น า้ผึง้ 

แหล่งพบ 
ไกลโฟเสทตกค้าง 


