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IT’S NOT A 
FEEL-GOOD 
STORY
BUT IT’S ONE THAT HAS 

TO BE TOLD



“การเกษตร ... เป็นกจิกรรมทีฉ่ลาดทีสุ่ดของมนุษยเ์รา 
ดว้ยเหตุว่าในทา้ยทีสุ่ดมันจะก่อใหเ้กดิความม่ังค่ังสูงสุด 
ศีลธรรมอันดงีาม และความสุข” 

Thomas Jefferson, letter to George Washington, 1787 



“ความวิกลจรติของสิ่งท่ีเรยีกว่า เกษตรอตุสาหกรรมสมยัใหม”่ 

• การควบคมุของบรรษทัเหนือเมลด็พนัธุ ์และเช้ือพนัธุ ์ว่าจะหาได้จากไหน ราคาเท่าไร
• การเพาะปลกูท่ีต้องพ่ึงพาสารก าจดัวชัพืชในทกุหนแห่งของโลก 
• ความเส่ือมโทรมของดิน หน้าดินถกูท าลาย 
• การตกค้างของสารเคมีปนเป้ือนในน ้า การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และแมลงท่ีท าหน้าท่ีผสมพนัธุพ์ืช 

และ 
• การเพ่ิมขึน้อย่างมากของผูป่้วยมะเรง็และโรคอ่ืน ๆ 



สารเคมีก าจดัศตัรเูป็นใจกลางของความ
วิกลจริตน้ี



• มกีารใชส้ารเคมกี าจดั
ศตัรพูชืทัว่โลกราว  2,500  
ลา้นลา้นกโิลกรมั สว่นใหญ่
ใชใ้นการเกษตร

• นกัวจิยัจ านวนมากเชื่อมโยง
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืกบั
ปัญหาสขุภาพ ไดแ้ก่ การ
เจรญิพนัธุ ์ การพฒันาการ
ทางสมอง โรคตบั โรคไต 
และมะเรง็ 



มะเรง็เป็นโรคท่ีพบโดยทัว่ไป 

❑ทกุ ๆ ปีประมาณการครา่ว ๆ วา่ คน 17 ลา้นคนทัว่โลก
ไดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็นะเร็ง และมากกวา่ 9 ลา้นคน ตาย
ดว้ยโรคมะเร็ง เด็ก ๆ เป็นมะเร็งเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ 

❑ในประเทศไทย ทกุคนมโีอกาสเป็นมะเร็ง 16% กอ่นอายุ
75 ปี ขณะทีใ่นอเมรกิา ในชัว่ชวีติคนหนึง่ ๆ มคีวามเสีย่ง
เป็นมะเร็ง 40%

❑หน่วยงานพษิวทิยาระดบัชาตขิองเราบอกเราวา่ การเกดิ
โรคมะเร็ง และอืน่ ๆ มาจากหลายสาเหต ุ หนึง่ในนัน้คอื 
การปนเป้ือนของสารเคมกี าจัดศตัรพูชืในสภาพแวดลอ้ม

❑งานวจัิยชีว้า่มคีวามเชือ่มโยงระหวา่งสารเคมกี าจัดศตัรพูชื 
กบัมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง  มะเร็งทางโลหติวทิยา ตอ่ม
ลกูหมาก ตบั ตบัออ่น ปอด และมะเร็งผวิหนัง 

Sources: National Cancer Institute; American Cancer Society; and 
U.S. Department of Human Health and Services National 



World Health Organization Data
ในเดก็อายตุ ่ากวา่ 5 ขวบ, การเป็นมะเรง็เมด็เลอืดขาว เน้ืองอกในสมอง และเน้ืองอกในตบัชนิดทีพ่บไมบ่่อย มอีตัราเพิม่ขึน้ 



Pediatricians Concerned About Childhood Pesticide Exposure

The American Academy of Pediatrics calls for greater 

protections from toxic exposures.

The American Academy of Pediatrics has, for the first time, published a statement of concern about 

childhood exposure to pesticides, and called on pediatricians, families, schools and governments to take 

action to better prevent toxic exposures.

"Children encounter pesticides daily and have unique susceptibilities to their potential toxicity," the statement 

reads in part. "Acute poisoning risks are clear, and understanding of chronic health implications from both 

acute and chronic exposure are emerging. Epidemiologic evidence demonstrates associations between 

early life exposure to pesticides and pediatric cancers, decreased cognitive function, and behavioral 

problems. Related animal toxicology studies provide supportive biological plausibility for these findings. 

Recognizing and reducing problematic exposures will require attention to current inadequacies in medical 

training, public health tracking, and regulatory action on pesticides. Ongoing research describing toxicologic 

vulnerabilities and exposure factors across the life span are needed to inform regulatory needs and 

appropriate interventions. Policies that promote integrated pest management, comprehensive pesticide 

labeling, and marketing practices that incorporate child health considerations will enhance safe use."

Read more: American Academy of Pediatrics Statement About Pesticides and Childhood Health -

The Daily Green

Follow us: @the_daily_green on Twitter | thedailygreen on Facebook

Visit us at TheDailyGreen.com

“หลกัฐานดา้นระบาด
วทิยาแสดงถงึความ

สมัพนัธุร์ะหวา่งการทีเ่ดก็
ไดร้บัสมัผสัสารเคมกี าจดั
ตัง้แต่เลก็ๆ กบัการเกดิ

มะเรง็ในเดก็
ความสามารถในการรบัรู้

ต ่ามปัีญหาเชงิ
พฤตกิรรม”

http://pediatrics.aappublications.org/content/130/6/e1757.full
http://www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/american-academy-pediatrics-pesticides-1212#ixzz2k5RfxU4x
http://ec.tynt.com/b/rw?id=acOw60thSr3PRGab7jrHcU&u=the_daily_green
http://ec.tynt.com/b/rf?id=acOw60thSr3PRGab7jrHcU&u=thedailygreen
http://www.thedailygreen.com/


การบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณ
สารเคมีก าจดัศตัรพืูชตกค้างสงู
ในปริมาณมาก มีความเก่ียวข้อง
กบัความเป็นไปได้ในการ
ตัง้ครรภท่ี์ต า่ และการรอดชีวิต
ของทารก 

These data suggest that 
dietary pesticide exposure 
within the range of typical 
human exposure may be 
associated with adverse 
reproductive 
consequences.”
-Harvard researchers 
January 2018



“United Nations 
experts are calling 
for a comprehensive 
new global treaty to 
regulate and phase 
out the use of 
dangerous pesticides 
in farming and move 
towards sustainable 
agricultural practices. 
They say: ‘excessive 
use of pesticides are 
very dangerous to 
human health, to the 
environment and it is 
misleading to claim 
they are vital to 
ensuring food 
security.’”





ความอนัตรายของสารเคมีก าจดัศตัรพืูช

ไกลโฟเสต – มะเรง็ โรคไต ตบั ปัญหาการเจริญพนัธุ์

คลอไพรีฟอส – ท าลายพฒันาการทางสมองของเดก็ ท าลายความสามารถการรบัรู้ของผูใ้หญ่ 

พาราควอท  เป็นสารพิษอนัตรายร้ายแรงมาก เป็นสารก าจดัวชัพืชท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ มาก่อนไกลโฟเสต ความเป็นพิษของ
มนัร้ายแรงถึงขนาดท่ีว่าหากกินเข้าไปอาจจะโดยอบุติัเหตเุพียงหยดเลก็ ๆ อาจถึงตายได้ในหน่ึงอาทิตย ์การรบัสมัผสั 
กมี็ความเช่ือมโยงกบัโรคพากินสนั และ การคลอดทารกรปูร่างผิดปกติ



Email 

messages show 

Monsanto’s 

owner Bayer AG 

pressured U.S. 

government to 

convince 

Thailand not to 

ban glyphosate.



White 
House-

“We have 
Monsanto’s 
back on 
pesticides.” 
: 





มนีาคม 2558 ผูเ้ชีย่วชาญองคก์ารอนามยัโลกจดัประเภทไกลโฟเสต เป็นสารนา่จะกอ่
มะเร็ง

The International Agency for Research on Cancer (IARC), said a review of many 
scientific studies showed that glyphosate had a positive association for non-
Hodgkin lymphoma.( Rates of NHL rose sharply between 1975 and 2015, 
making NHL the tenth most common cancer worldwide. The statistics show 
incidence rates highest in Northern America.) 

Research has indicated that heavy use of Roundup could be linked to a range of 
health problems and diseases, including Parkinson's, infertility, kidney disease 
and cancers. 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416/htm

Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for 

Research on Cancer; 2013. 



• คดฟ้ีองรอ้งมอนซานโต ้ในศาลรัฐบาลกลางและมลรัฐ 

กรณีมะเร็งกบัราวดอ์พั

* โจทก ์ประมาณ 100,000

* ทัง้หมดกลา่วหาวา่ราวดอ์พัของมอนซานโตก้อ่ใหเ้กดิมะเร็งตอ่มน ้าเหลอืง 

และมอนซานโตรู้ด้แีตป่กปิดความจรงิ 

*  ด าเนนิคดสี ิน้สดุไป 3 คดี

* คณะลกูขนุตดัสนิใหช้ดใช ้9,248 ลา้นบาท  ผูพ้พิากษาลด 656 ลา้นบาท

* คณะลกูขนุตดัสนิใหช้ดใช ้2,560 ลา้นบาท ลดเหลอื 800 ลา้นบาท

*คณะลกูขนุตดัสนิใหช้ดใช ้64,000 ลา้นบาท ลดเหลอื 2,784 ลา้นบาท  

* คณะลกูขนุชีว้า่ มอนซานโตม้กีารกระท าทีไ่รค้วามเมตตา ไมแ่จง้เตอืน

ขอ้มลูความเสีย่งของการใชส้ารก าจัดวชัพชืของตน 

ความรับผดิและการ

ด าเนนิคดผีลติภัณฑ์

ราวดอ์พั

ผูป่้วยมะเร็ง

กบั 

มอนซานโต ้(ไบเออ้)



Quotes From Judges Overseeing Roundup Trials: 

US District Judge Vince Chhabria: ““มหีลกัฐานจ านวนพอสมควรทีบ่อกเราวา่ส ิง่เดยีวทีม่อนซานโต้

หว่งใย คอื การบอ่นท าลายประชาชนทีห่ยบิยกประเด็นขอ้กงัวลวา่ ราวดอ์พัเป็นสาเหตกุารเกดิมะเร็ง  

มอนซานโตด้ไูมส่นใจแมแ้ตน่อ้ย ในการหาความจรงิวา่ ไกลโฟเสตเป็นสาเหตขุองมะเร็งหรอืไม”่ 

Alameda County Superior Court Judge Winifred Smith: “มอนซานโตพ้ยายามอยา่งตอ่เนือ่งใน

การขดัขวาง ท าใหท้อ้ถอย บดิเบอืน และดแูคลนวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัไกลโฟเสต แสดงถงึความไร้

ส านกึรบัผดิชอบตอ่สขุภาพของประชาชน “



ตวัอยา่งของกลยทุธท์ ีม่อนซานโตแ้ละพนัธมติรใชใ้นสรา้งอทิธพิลทาง
ความคดิตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูล และสรา้งความสบัสน สรา้งความ
เขา้ใจผดิแกผู่บ้รโิภค 

• ใชค้นของตน (ผ)ี เขยีนรายงานวจัิยยนืยนืความปลอดภยัของไกลโฟเสต และใชช้ือ่นักวทิยาศาสตรม์ชี ือ่ 
แลว้ใชร้ายงานนัน้ในการโนม้นา้ว ผูก้ าหนดนโยบาย/กฎหมาย หน่วยงานก ากบัดแูล และอืน่ ๆ 

• มคีวามเชือ่มโยงทางการเงนิระหวา่งมอนซานโตแ้ละบรษัิทสารเคมอีืน่ ๆ กบั บรรณาธกิารวารสารทาง
วทิยาศาสตร ์

• จัดตัง้กลุม่บงัหนา้ พรอ้มใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิอยา่งลบั ๆ โดยมอนซานโตแ้ละคนอืน่ ๆ ใน
อตุสาหกรรม เพือ่ใหก้ลุม่เหลา่นีป้ฏบิตักิารโจมต ีใสร่า้ย สือ่มวลชน และนักวทิยาศาสตรท์ีเ่ปิดเผยเรือ่งราว
ความไมป่ลอดภยัของไกลโฟเสต รณรงคเ์รือ่งความปลอดภยัของผลติภณัฑม์อนซานโต ้โดยท าเหมอืนวา่
ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งใด ๆ กบัมอนซานโต ้

• เครอืขา่ยนักวทิยาศาสตรท์ั่วโลก พยายามน าเสนอขอ้มลูความปลอดภยัใหแ้กห่น่วยงานก ากบัดแูละและผู ้
ก าหนดนโยบาย ท าเสมอืนไมม่คีวามเกีย่วพันใดตอ่บรรษัท

• มทีมีประชาสมัพันธ(์นักเขยีนผ)ีทีม่อนซานโตจ้า้งมาเขยีนบทความ และบลอ๊ก. ทีท่ าใหด้เูหมอืนวา่ขอ้เขยีน
เหลา่นัน้เขยีนโดยนักวทิยาศาสตรอ์สิระมชีือ่เสยีง หรอืนักวชิาการทีท่รงอทิธพิล 



EMAILS SHOW MONSANTO WAS CONCERNED ABOUT  DATA THAT 
ROUNDUP WAS ABSORBED THROUGH THE SKIN AT A HIGHER RATE THAN 
DISCLOSED TO REGULATORS

Email from Monsanto scientist 
Bill Heydens, April 2002:
“My primary concern is with 
the glyphosate in terms of the 
potential for this work to blow 
Roundup risk evaluations 
(getting a much higher dermal 
penetration than we’ve seen 
before.) “



MONSANTO CONFIDENTIAL  COMMUNICATIONS ABOUT ROUNDUP

“The terms glyphosate and 
Roundup cannot be used 
interchangeably ...For example you 
cannot say that Roundup is not a 
carcinogen...we have not done the 
necessary testing on the 
formulation to make that 
statement.”

Donna Farmer - Manager, 
Toxicology Programs, Monsanto Co. 
– November 22, 2003 



Monsanto emails show concern BEFORE review about IARC connecting glyphosate to cancer  

“What we have long 
been concerned about 

has happened. 
Glyphosate is on for 

IARC review…”

“We have vulnerability in the 

area of epidemiology … 
exposure, genetox, and      

mode of action…” 



“We should 
assume and 
prepare for 

the outcome 
of a 2B rating 

(possible
human 

carcinogen); 
a 2A rating 
(probable

human 
carcinogen) is 

possible…”

Monsanto Predicts IARC Cancer Classification for Glyphosate



Feb. 23, 2015 
(month before 
IARC decision)

Monsanto action 
plan:

“Orchestrate 
Outcry with IARC 

Decision”

Monsanto document titled “PREPAREDNESS AND ENGAGEMENT

PLAN FOR IARC CARCINOGEN RATING OF GLYPHOSATE”



นักเขยีนผี



“This human health publication on 

Roundup herbicide and its companion 

publication on ecotox and environmental 

fate will be undoubtedly be regarded 

as “the” reference on Roundup and 

glyphosate safety,” Drake wrote. “Our plan is 

now to utilize it both in the defense of 

Roundup and Roundup Ready crops 

worldwide and in our ability to 

competitively differentiate ourselves from 

generics.”

อเีมลจ์ากผูบ้รหิารมอนซานโต ้ลซิา่ เดรก 25 พฤษภาคม 2543 แสดงความยนิดกีบัลกูจา้งของตน 

“ส าหรบัสามปีของการท างานอยา่งหนกัในการรวบรวมขอ้มลู เขยีน ทบทวน และสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งนกัวชิาการทีจ่ะมชี ือ่เป็นผูเ้ขยีนรายงาน” ทีอ่า้งวา่เป็น”รายงานทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นอสิระ”



“สารก าจดัวชัพชืราวดอ์พั
ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่

สขุภาพมนษุย์ ..” 

“ไมม่ผีลตอ่ภาวะสบืพนัธุแ์ละ
การเจรญิพนัธุ ์ …”

“…ไดข้อ้สรปุวา่ไกลโฟเสตไม่
ใชส้ารนา่จะกอ่มะเร็ง ”



Feb 5, 2015 Internal Monsanto Email: A less 

expensive/more palatable approach might be to 

involve experts only for the areas of contention, 

epidemiology and possibly MOA … and we 

ghost-write the Exposure Tox & Genetox

sections. .. An option would be to add Greim and 

Kier or Kirkland to have their names on the 

publication, but we would be keeping the cost 

down by us doing the writing and they would 

just edit & sign their names so to speak. Recall 

that is how we handled Williams Kroes & Munro, 

2000.”

GHOST WRITING PLAN TO COUNTER IARC



THE FINISHED PRODUCT: 

“A review of the carcinogenic potential of glyphosate by four independent expert 
panels” finds that ”Data do not support IARC's conclusion that glyphosate is a 
‘probable human carcinogen.’’”  

Published in Sept. 2016 in Critical Reviews 
in Toxicology, titled as “A review of the 

carcinogenic potential of glyphosate by 
four independent expert panels….” The 
paper concluded that the data do not 

support IARC's conclusion that glyphosate 
is a ‘probable human carcinogen’ and, 

consistent with previous regulatory 
assessments, further concluded that 

glyphosate is unlikely to pose a 
carcinogenic risk to humans.” 

Notably, the papers stated: “Neither 
any Monsanto company employees nor 

any attorneys reviewed any of the 
Expert Panel’s manuscripts prior to 

submission to the journal.”



The documents reveal 
how Henry  Miller, a 
Robert Wesson Fellow 
in Scientific Philosophy 
and Public Policy at the 
Hoover Institution at 
Stanford University, 
“allowed Monsanto to 
ghostwrite an editorial 
he published in 
Forbes.com and 
claimed as his own in 
2015.”



From deposition testimony of 
Monsanto in-house lawyer Todd 
Rands- February 2019.  Emails 
speak of Potomac media house 
hired by Monsanto writing op-
eds and letters to the editor to 
defend glyphosate. “These 
would be “authored’ by those 
on the list then placed by 
Potomac in media where 
needed…   We know these 
items in the media need to be 
from those outside the 
industry.” 



กลุม่บงัหนา้



Chemical Industry Propaganda Groups

❖American Council on Science and Health

❖Academics Review

❖Genetic Literacy Project

❖Campaign for Accuracy in Public Health Research 

❖Sense About Science

❖Biofortified

❖GMO Answers





ACSH email 
to Monsanto 
requests 
funding, 
saying:  

“Each and 
every day we 
work hard to 
prove our 
worth to 
companies 
such as 
Monsanto…”



This February 2015 

email chain shows 

ACSH asking for more 

Monsanto funding & 

promising to help work 

to discredit 

international cancer 

scientists and bolster 

glyphosate safety 

messaging. (Full email 

string at USRTK.org)







“From my perspective the problem is 

one of expert engagement and that 

could be solved by paying experts to 

provide responses. The key will be 

keeping Monsanto in the background 

so as not to harm the credibility of 

the information.”   - Monsanto chief of 

global scientific affairs Eric Sachs in an 

email to University of Illinois Prof. Bruce 

Chassy.  In same exchange, Sachs says 

Monsanto has just “sent a gift of $10,000” 

to the university.



Attacks IARC 
without 
disclosing 
Monsanto ties



ป่ันสือ่มวลชน 

และผูก้ าหนดนโยบาย/กฎหมาย



Emails show 
Monsanto 
pushed  Reuters 
reporter to write 
stories 
undermining 
cancer scientists 
who classified 
glyphosate as a 
probable 
carcinogen



“Over the last four 
years, Republicans in 
Congress have excoriated 
and pushed to defund the 
IARC, casting their defense 
of the chemical as a quest 
on behalf of small 
American farmers.    
But according to a recent 
trove of documents, the 
ongoing political assault 
on the IARC has been 
scripted in part by 
Monsanto…”



Court documents show:

•Monsanto planned a series of “actions” to attack a 
book authored by Gillam prior to its release, 
including writing “talking points” for “third parties” 
to criticize the book and directing “industry and 
farmer customers” on how to post negative reviews.
•Monsanto paid Google to promote search results for 
“Monsanto Glyphosate Carey Gillam” that criticized 
her work.
• Monsanto PR staff also internally discussed placing 
sustained pressure on Reuters, saying they “continue 
to push back on [Gillam’s] editors very strongly every 
chance we get”, and that they were hoping “she gets 
reassigned”.

https://careygillam.com/book
https://www.theguardian.com/business/monsanto




จากรายงานวจิัยมี
หลกัฐานบง่ชีว้า่ 
มอนซานโตร้าวด์
อพั สามารถ
เปลีย่นแปลง
กระบวนการ
สงัเคราะหฮ์อรโ์มน
เพศ (เป็นหมนั)



ไมเ่พยีงแคม่นษุยเ์ราทีต่กอยูใ่นความเสีย่ง



ในทวปีอเมรกิาเหนอื :
แคนาดา และ
สหรัฐอเมรกิา 
จ านวนของนกลดแบบดิง่
ลงเหว ลดไป 3,000 ลา้น
ตวั หรอื 29% ตัง้แตปี่
1970
นีเ่กดิจากหลายปัจจัย  
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัหายไปเป็น
ประเด็นส าคญัประเด็น
หนึง่ การใชส้ารเคมกี าจัด
ศตัรพูชืก็เป็นประเด็นใหญ่
ทีนั่กวทิยาศาสตรว์ติก
กงัวล 

Study published in 



“จ านวนชนดิของ
แมลงลดลงไป
มากกวา่ 40 %
และอกีหนึง่ในสาม
ตกอยูค่วามเสีย่ง
รา้ยแรง  การท า
เกษตรเขม้ขน้และ
การใขส้ารเคมี
ก าจัดศตัรพูชือยา่ง
หนักหน่วงเป็น
สาเหตสุ าคญั ”



“เราผา่นอะไรกนัมามาก ในทีส่ดุเราไดย้นืยนั

“สทิธใินเขา้ถงึขอ้มลู” เมือ่เราไดรู้ ้ และไดข้อ้

สรปุวา่เราก าลงัถกูขอใหย้อมรบัความเส ีย่งทีไ่ร ้

สต ิและนา่กลวั ดงัน ัน้เราจงึไมค่วรยนิยอมรบัฟงั

ค าแนะน าของพวกทีบ่อกวา่เราตอ้งเตมิสารพษิ

ใหโ้ลกของเราอกีตอ่ไป เราควรมองไปรอบ ๆ ตวั

เรามองหาหนทางใหม ่ๆ ทีร่อเราอยู”่

ราเชล คาร์สัน , ผู้เขยีน ฤดูใบไม้ผลทิีเ่งียบงนั



THANK YOU!!


