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พ.ศ.2406 เฟรดริช ไบเออร์ และโจฮัน เฟรด

ริช เวสคอตต์ ตั้งบริษัทไบเออร์ เอจี พ.ศ.2444 จอห์น 
แฟรนซิส ควีนี ต้ังบริษัทมอนซานโต 

มอนซานโตกลายเป็นบริษัทมหาชนด้านเกษตร
เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรข้ามชาติ เป็น
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์วิศวกรรมชั้นน าของโลก และราวด์อัพ 

สารฆ่าวัชพืช สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ มอนซานโตเคยประกาศการใส่ยีนส์เข้าไปในพืชเมื่อ พ.ศ.2526 
และทดลองแปลงพืชดัดแปลงพันธุกรรมเม่ือ พ.ศ. 2530 

วานซืน 13 พฤษภาคม 2562 คณะลูกขุนในศาลสูงซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สั่งให้ไบเออร์
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของมอนซานโตจ่ายเงินชดเชย 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 558 ล้านบาทให้แก่นายอัล
วาและนางอัลเบอร์ตา พิลลิออต สามีภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง Non-Hodgkin 
Lymphoma จากการใช้ยาฆ่าหญ้ายี่ห้อราวด์อัพ และสั่งให้จ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติมอีก 1 พันล้าน
ดอลลาร์ หรือ 3.1 หมื่นล้านบาท ไบเออร์ซื้อมอนซานโตซ่ึงเป็นบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าหญ้าเมื่อมิถุนายน 
พ.ศ.2561 ในราคา 6.3 หมื่นล้านดอลลาร์หรือ 1.95 ล้านล้านบาท เมื่อซื้อมาแล้วบริษัทไบเออร์ก็ต้อง
เกี่ยวดองหนองยุ่งกับการถูกฟ้องร้องเอาผิดจากผู้ที่ใช้ยาฆ่าหญ้ามากถึง 1.34 หมื่นคดี ผู้ฟ้องฟ้องว่า
ผลิตภัณฑ์ฆ่าหญ้าก่อความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง คณะลูกขุนสหรัฐฯพิพากษาเอาผิดไปแล้ว 3 คดี 

ไบเออร์ต่อสู้ว่า ผลการศึกษาที่ด าเนินมามากมายหลายสิบปี ทั้งผลการศึกษาโดยนักวิจัยของ
บริษัทและโดยนักวิทยาศาสตร์อิสระพบว่าสารประกอบที่ใช้ผสมท าเป็นสารเคมีก าจดัวัชพืชที่มีชื่อว่าไกลโฟ
เสตปลอดภัยส าหรับมนุษย์ ไบเออร์ยังยกตัวอย่างผู้ก ากับดูแลสารเคมีในประเทศต่างๆทั่วโลกที่บอกว่า
ไกลโฟเซตไม่ได้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ 

10 สิงหาคม 2561 ปีที่แล้วนี้เองครับ ที่คณะลูกขุนแห่งศาลนครซานฟรานซิสโกมีมติเป็นเอกฉันท์
ว่ามอนซานโตมีความผิดในข้อหาไม่แสดงค าเตือนอย่างเพียงพอว่าสารไกลโฟเซต ซึ่งเป็นสารส าคัญในยา
ปราบศัตรูพืชราวด์อัพและแรงเจอร์โปร อาจจะท าให้ผู้ใช้เป็นมะเร็ง 

ปีที่แล้ว คณะลูกขุนฯมีค าวินิจฉัยว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าหญ้าของมอนซานโตมีส่วนส าคัญที่ท าให้โจทก์คือ 
นายดีเวย์น จอห์นสัน อดีตคนสวนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียป่วย งานท าสวนท าให้นายจอห์น
สันต้องใช้ผลิตภัณฑ์แรงเจอร์โปรเพื่อฆ่าหญ้าเป็นประจ า จนเมื่อ พ.ศ. 2557 แพทย์วินิจฉัยว่า นายจอห์น
สันเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด Non-Hodgkin Lymphoma คณะลูกขุนฯมีค าสั่งให้มอนซานโตจ่าย
ค่าเสียหายให้นายจอห์นสันเป็นเงิน 289 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 9.2 พันล้านบาท 

คอลมันเ์ปดิฟา้สอ่งโลก : บรษิทัยาฆา่หญา้เริม่ถกูฟอ้ง 



ไกลโฟเซตเป็นสารเคมีที่บริษัทมอนซานโตใช้ในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าราวด์อัพตั้งแต่ พ.ศ.2517 
มอนซานโตโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถก าจัดวัชพืชโดยไม่ส่งผลเสียหายต่อพืชเกษตร บริษัท มอนซาน
โตถือสิทธิบัตรสารไกลโฟเซตจนกระทั่งสิทธิบัตรหมดอายุเม่ือ พ.ศ.2543 ท าให้สารนี้สามารถถูกน าไปใช้
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆอย่างแพร่หลาย 

อีพีเอหรือส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในสหรัฐฯ ออกข้อแนะน าว่า เมื่อฉีดสารก าจัดวัชพืชไกลโฟ
เซตแล้ว มนุษย์ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่ฉีดยานั้นเป็นเวลาอย่างต่ า 12 ชั่วโมง พ.ศ.2558 

ส านักวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติแห่งองค์การอนามัยโลกประกาศสรุปผลการศึกษาว่า สารไกลโฟ
เซตอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ แต่ พ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติท ารายงาน
ร่วมสรุปกว่าสารไกลโฟเซตไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคมะเร็งในมนุษย์ผ่านการบริโภคอาหาร 
หลายประเทศออกกฎหมายห้ามใช้ไกลโฟเซตเด็ดขาด บางประเทศห้ามใช้ไกลโฟเซตในที่สาธารณะ 
ส าหรับในประเทศไทย มีความพยายามผลักดันการห้ามใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด คือ ไกลโฟเซต พา
ราควอต และคลอร์ไพริฟอส ทว่า..... 

นติกิารณุย ์มิง่รจุริาลยั 
 

 
 

“สมคิด” ยอมรับสงครามการค้าสหรัฐฯและจีน จะท าให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอย่างแน่นอน วอน
การเมืองได้ข้อสรุป จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ 
ธนาคารโลกจับมือกสิกรไทย จ่อปรับลดจีดีพีประเทศไทยใหม่ 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สงครามการค้า สหรัฐฯและจีนรอบใหม่ 
จะท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ชะลอตัวลงอย่างแน่นอน บวกกับสหรัฐฯมองว่า 
ไทยมีการกระท า manipulate หรือการแทรกแซงค่าเงินบาท ปัจจัยดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้
ส่งออกอย่างรุนแรง แม้ว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย จะยังดีพอที่จะรองรับปัญหาดังกล่าว ได้แต่
อาจเป็นเพียงในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ที่ส าคัญ หากปัญหาของการเมืองไทย มีความชัดเจน ทุกอย่างจะ
ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย จึงอยากให้ภาคการเมืองเร่งมือ ให้มีความชัดเจนให้เร็วที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาล
ชุดใหม่ และในปลายเดือน พ.ค.นี้กระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลก เพื่อใช้โอกาสนี้
ประชุมกับทูตพาณิชย์ หาวิธีรับมือผลกระทบเรื่องการส่งออกที่จะเกิดขึ้น เราจึงต้องหาทางแก้เกมในเรื่องนี้ 
เพื่อผลักดันการส่งออก 

ทั้งนี้ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะส่งผลต่อการส่งออกของไทย เนื่องจากไทยมี
สัดส่วนการส่งออกสูงถึง 70% ของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ท าให้ปีนี้ จี
ดีพีของประเทศไทยจะชะลอตัว ลงอย่างแน่นอน ที่ส าคัญ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยอาจรุนแรงพอๆ กับที่
จะเกิดขึ้นกับประเทศมาเลเซียและเกาหลีใต้ เพราะสินค้าหลักๆ ในการส่งออกของไทย ล้วนได้รับ
ผลกระทบ ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน สินค้ากลุ่มไอที สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งก็ไม่
อยากให้นักลงทุน นักธุรกิจวิตกกังวล เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจ ของไทยยังเข้มแข็ง 

ระทกึเศรษฐกจิไทยชะลอตวั "ธนาคารโลก-กสกิรไทย" จอ่ปรบัลดจดีพีใีหม ่



“ผมอยากให้การเมืองมีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ 
และมั่นใจว่าไม่ว่าพรรคใด มาเป็นรัฐบาลก็ไม่ต้องกังวล เพราะทุกรัฐบาลรู้ว่า ต้องท าเรื่องใดบ้างในขณะนี้
เพราะมันเป็นความเป็นความตายของคนในประเทศ แต่หากการเมืองยังไม่ลงตัว คนที่น่าห่วงที่สุดไม่ใช่คน
ไทย แต่คือนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะชะลอการลงทุน เพราะไม่มีนักธุรกิจคนใด จะโง่พอที่จะ
ใช้เงินลงทุนจ านวนมาก ในช่วงที่ไม่รู้ประเทศจะเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน ข้าราชการก็รีๆรอๆ ตามไปด้วย 
เพราะหากสงครามการค้าสหรัฐฯและจีน ยืดเยื้อ ก็จะท าให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบ” 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาล ได้พยายามประคับ ประคองเศรษฐกิจ ให้ สามารถเดินต่อไปได้ระยะหนึ่ง 
ดังนั้นจึงไม่มีความกังวลใดๆ เพราะหาก มีรัฐบาลชุดใหม่เมื่อใด สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น แต่
ทุกฝ่ายจะต้องเร่งพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะภาคเอกชน ต้องปรับปรุงกระบวนการการผลิตในกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของโลก โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม 

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจ าประเทศไทย ธนาคารโลก กล่าวว่า 
ในเดือน ก.ค.นี้ธนาคารโลก จะมีการปรับการคาด การณ์จีดีพีของประเทศไทยใหม่อีกครั้ง จากเดิมปีนี้จะ
เติบโต 3.8% และปี 2563 เติบโต 3.9% เพราะประเทศไทยมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออก 
ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง จากเศรษฐกิจโลกที่เติบโตลดลง เพราะสงครามการค้าสหรัฐฯและจีน ที่มีความไม่
แน่นอนมากขึ้น หลังจาก 2 ประเทศมีการขึ้นภาษีตอบโต้กัน จึงต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจจีน ที่หาก
เติบโตลดลง จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมาเลเซีย ที่เบื้องต้นประเมินว่าเศรษฐกิ จจีนอาจเติบโต 
6% ซึ่งถือว่าชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ผลกระทบจึงยังไม่ได้เกิดขึ้นมากนักในปีนี้ แต่ความไม่แน่นอน
ทางการค้ายังมีอยู่สูงมาก ที่อาจกระทบต่อการลงทุนให้ชะลอตัวลง 

ส าหรับปัจจัยการเมืองในประเทศ แม้ว่ายังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ก็ไม่มีผลกระทบต่อก าร
ลงทุนใน 1-2 ปีข้างหน้านี้ เพราะหลายๆ โครงการลงทุนผ่านขั้นตอนการประมูลและจัดซ้ือจัดจ้างไปแล้ว 
ที่น่ากังวล คือ การลงทุนในอีก 3 ปีข้างหน้า หลายๆโครงการอาจจะชะลอออกไป เพราะยังไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด กล่าววา่ 
ธนาคารฯ ก็จะปรับลดการขยายตัวของจีดีพี ของประเทศไทยเช่นกัน จากเดิมคาดว่าเติบโต 3.7% รวมทั้ง
ลดการขยายตัวของการส่งออกที่คาดว่าเติบโต 3.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลก ที่ชะลอตัวลงและสงคราม
การค้าสหรัฐฯ-จีน โดยขอรอดูตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรกปีนี้ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่จะเปิดเผยออกมา ในวันที่ 21 พ.ค.นี้และธนาคารฯ คาดว่าจีดีพีไตรมาสแรกจะ เติบโต 
3.2% 


