
ข้อมูลประกอบแถลงข่าวเรื�องเมโทมิล 11/7/2555 

ผลกระทบทางสุขภาพ (ข้อมูลจากคุณหมอปัตพงษ์ ในหนังสือสรุปประชุมฯ) 

พษิเฉียบพลัน ตาพร่า ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื�นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งที�ท้อง แนน่หน้าอก เหงื�อออกมาก ชีพจรเต้นช้าลง 
หาดเกิดพิษเฉียบพลนัร้ายแรงจะมีอาการชกักระตกุ สบัสนมนึงง ความดนัตํ�า หวัใจเต้นไมเ่ป็นจงัหวะ การหายใจล้มเหลว 
และทําให้เสียชีวิต เป็นสารเคมีที�คนไทยนิยมใช้กินฆา่ตวัตาย 

หากเป็นพษิเรื 4อรังที�ไมรุ่นแรงมากนกัอาจมีอาการคล้ายเป็นหวดั ออ่นล้า เบื�ออาหาร และปวดเมื�อยกล้ามเนื +อ เมโทมิลยงัมี
ฤทธิ/ทําลายในระดบั DNA และ มีผลตอ่ปอด ผิวหนงั ลําไส้ ไต ม้าม และอวยัวะที�สร้างเลือด โดยความรุนแรงขึ +นอยู่กบั
วิธีการได้รับสารเคมี ระยะเวลา และปริมาณ แม้วา่สารเคมีชนิดนี +จะไมส่ะสมในร่างกาย (หากหยดุใช้หรือไมบ่ริโภคอาหารที�
มีสารปนเปื+อน) แตเ่มโทมิลอาจก่อความผิดปกติตอ่เอนไซม์ชนิดอื�นนอกเหนือจากเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสที�เกี�ยวกบัระบบ
ประสาท 
 
สถานการณ์ขึ 4นทะเบียน 
ข้อมลู ณ วนัที� 6 มีนาคม 2555 
บริษัทขอขึ +นทะเบียนเมโทมิลทั +งสิ +น 86 รายการ โดย 77 ทะเบียนอยูใ่นขั +นตอนประเมินพิษวิทยา GLP lab 
5 รายการอยูใ่นขั +นตอนประเมินพิษวิทยาในแปลงทดลอง  
4 รายการอยูใ่นขั +นตอนการประเมินขั +นสดุท้าย (พิษเรื +อรัง พิษสะสมระยะยาว ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม) 
 
เฉพาะของดูปองท์ (เท่าที� รู้) 4 รายการ 
 
ชื�อสาร(สูตร, ชนิด

ทะเบียน) 
ชื�อการค้า บริษัท แหล่งผลติ ขั!นตอนการขึ!น

ทะเบียน 

ข้อมูลวนัที� 

เมโทมิล (40% SP) Lannate ดปูองท์ (ประเทศ
ไทย) บจก. 

E.I. du Pont de Nemours 
and Company, USA; 
PT.DuPont Agricultural 
Products Indonesia, 
Indonesia 

ขั +นสดุท้าย 
(หมายเลข  
2057, เลขรับ 
527/54) 

5/10/2011 

เมโทมิล (40% SP) แลนเนท ดปูองท์ (ประเทศ
ไทย) บจก. 

E.I. du Pont de Nemours 
and Company, USA; 
PT.DuPont Agricultural 
Products Indonesia, 
Indonesia 

ขั +นสดุท้าย 
(หมายเลข  
2058, เลขรับ 
528/54) 

5/10/2011 

เมโทมิล (18% W/V 
SL) 

แลนเนท-แอล ดปูองท์ (ประเทศ
ไทย) บจก. 

E.I. du Pont de Nemours 
and Company, USA 

ผา่น Trial 
(หมายเลข  
1313, เลขรับ 

7/9/2011 



1008/54) 

เมโทมิล (98% min 
Tech.) 

Methomyl 
Tech. 

ดปูองท์ (ประเทศ
ไทย) บจก. 

E.I. du Pont de Nemours 
and Company, USA 

ผา่น Trial 
(หมายเลข  
1314, เลขรับ 
1009/54) 

7/9/2011 

 
บริษัทอื�นๆ ที�ขึ 4นทะเบียน 
ไฮพลสั     ทรีเทค     เอ็กซตร้า อโกรเคมีคอล      โกลบอล ครอปส์    เคมแฟค  เคมเทรด  เครือเดียวกนั      อินเตอร์ คร็อพ      ลดัดา อินเตอร์
เทรด    ซิกมา่ อโกรเคมีคอล       ฟาร์มเมอร์ ซพัพลาย      ยโูนแคม       เฟิสท์ อะกริคลัเจอร์      พี.เอฟ.แฟคตอรี�      แคสอินเตอร์กรุ๊ป      
รอยลัเทค เคมีคอล          เคย ู53 เคมีเกษตร       การันตี โพลเีทรด 

 
นโยบายต่างประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

• ญี�ปุ่นอนญุาตให้ใช้ เมโทมิล และ อีพีเอ็น แตไ่มมี่การขึ +นทะเบียนคาร์โบฟรูานและไดโครโตฟอส 

• ไทยนําเข้าสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 513,651,000 เหรียญสหรัฐ ญี�ปุ่ น 408,173,000 เหรียญสหรัฐ (FAOstat, 2010) 

• ไทยสง่ออก 143,838,000 เหรียญสหรัฐ ญี�ปุ่ นสง่ออก 429,525,000 เหรียญสหรัฐ (FAOstat, 2010) 

 

 

 

 

 

 

ชื�อสารเคมี ชื�อการค้า ตัวอย่างประเทศที�ห้ามผลิต/

ใช้ (แบน) 

ตัวอย่าง ประเทศที�ไม่ขึ 4น

ทะเบียน 

เมโทมิล 

แลนเนท, 

แลนน็อค, เอมิล, 

ทรีโทมิล 

สหราชอาณาจกัร เยอรมนี 

ฟินแลนด์ กมัพชูา 

อินเดียห้ามใช้สว่นผสม 

(formulation) Metyomyl 24% L 

และ Methomyl 12.5% L 

สิงคโปร์ มาเลเซีย ทานซาเนีย  
บงัคลาเทศ  ยกูานดา มอริเทเนีย 
เซาท์-อเมริกา เบอคินา่-แฟซโซ ่ 
คาเมอรูน เคป-เวอเด แชด 
แกมเบีย 



 

ข้อมูลพื 4นฐาน บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จาํกัด  

เมื�อวนัที� 3-6 ธนัวาคม 2554 บรรษัทแนวหน้าของโลกด้านเคมีเกษตร 6 บริษัท ถกูตดัสินวา่มีความผิดฐานละเมิด

สิทธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรงในศาลความคดิเห็นระหวา่งประเทศที�มีชื�อวา่ The Permanent Peoples’ Tribunal (PPT)1 

ความผิดดงักล่าวเกี�ยวข้องกบัการลว่งละเมิดอย่างกว้างขวางและอยา่งเป็นระบบในสิทธิตอ่สขุภาพที�ดีและสิทธิตอ่ชีวิตของ

เกษตรกรและผู้บริโภคทั�วไป เนื�องจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืชเป็นปัจจยัเสี�ยงตอ่สขุภาพ สง่ผลให้เกิดการเจ็บป่วย ทพุพลภาพ 

และเสียชีวิตของผู้ใช้และผู้ ที�เกี�ยวข้อง อีกทั +งยงัทําลายสิ�งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การที�บรรษัทข้ามชาติ

ทั +ง 6 นี +ครอบครองตลาดสารเคมีกําจดัศตัรูพืชของโลกกว่าร้อยละ 75 ทําให้เกิดการผกูขาดการค้าและการสญูเสียอธิปไตย

ทางอาหาร  

หนึ�งในหกบรรษัทเหล่านี +คือบริษัท อีไอ ดปูองท์  จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งเริ�มกิจการผลิตวตัถรุะเบดิตั +งแตปี่

ค.ศ. 1802 และได้ขยายและแตกแขนงกิจการครอบคลมุธุรกิจด้านพลงังาน ปิโตรเคมีก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์  การแพทย์และ

สาธารณสขุ  อาหาร เกษตรและสารเคมีกําจดัศตัรูพืช รวมไปถึงทํางานด้านที�ปรึกษาของรัฐบาลสหรัฐ  ในประเทศไทย ดู

ปองท์ เข้ามาประกอบกิจการด้านเคมีภณัฑ์ภายใต้ชื�อ ดปูองท์ (ประเทศไทย) เมื�อมกราคม 2514 โดยธุรกิจเคมีเกษตรของ

บริษัทเป็นการนําเข้าและจําหนา่ยสินค้าของบริษัทในเครือเทา่นั +น สารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�ดปูอง์มีลิขสิทธิ/ได้แก่ Ally® (สาร

ออกฤทธิ/ Metsulfuron-methyl) ซึ�งเป็นสารเคมีกําจดัพืชใบกว้าง, Lannate® (สารออกฤทธิ/ Methomyl) ใช้กําจดัแมลงในวง

กว้าง และ Almix® (สารออกฤทธิ/ Metsulfuron-methyl และ Chlorimuron Ethyl) ใช้สําหรับกําจดัวชัพืชของอ้อย ทานตะวนั 

และข้าวฟ่าง แตส่ารสําคญัที�บริษัทผลิตยงัครอบคลมุสารเคมีกําจดัศตัรูพืชอีกหลายชนิด เชน่ Benomyl, Clopyralid, 

Cyanazine, Diuron, Mancozeb, และ Oxamyl โดยสารเคมี 2 ชนิด คือ Methomyl และ Oxamyl เป็นสารเคมีที�มีความ

อนัตรายร้ายแรง หลายประเทศทั�วโลกยกเลิกการใช้หรือไมใ่ห้ขึ +นทะเบียน อีกทั +งสารเคมีเหลา่นี +ยงัอยูใ่นบญัชีวตัถอุนัตราย

ทางการเกษตรที�ต้องเฝ้าระวงัพิเศษของกรมวิชาการเกษตร นอกเหนือจากนี + ดปูองท์ยงัมีทะเบียนการค้าเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด 

Pioneer® เชน่กนั  

 

บริษัทในเครือและสํานกังานตา่งๆ  

• โรงงานผสมปรุงแตง่และบรรจผุลิตภณัฑ์สารเคมีกําจดัศตัรูพืช นิคมอตุสาหกรรมบางป ู 

• ดปูองท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โค้ทติ +ง (ประเทศไทย) – จําหนา่ยสีพน่รถยนต์  

• บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ประเทศไทย)  

                                                           

1
 ศาลแห่งนี +สร้างขึ +นเมื�อ ค.ศ.1979 เพื�อพิจารณาคดีที�เกี�ยวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนและสิทธิด้านสิ�งแวดล้อม ซึ�งโจทก์ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากระบบ

ยติุธรรมภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลตดัสินจากศาลแห่งนี +ไมมี่ผลผกูพนัทางกฎหมาย  



• สถานีวิจยัและทดลองเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด จ.ลพบรีุ  

• โรงงานผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด นิคมอตุสาหกรรมลําพนู 

• The Solae Company (บริษัทร่วมทนุ) – ผลิตโปรตีนจากถั�วเหลือง 
โรงงาน : 
นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ (2525)  

• ผสมปรุงแตง่, แบง่บรรจ,ุ คลงัเก็บ และกระจายผลิตภณัฑ์เคมีกําจดัศตัรูพืช  

• ผลิตภณัฑ์สารเคมีกําจดัแมลง กําจดัเชื +อรา กําจดัวชัพืช และกําจดัวชัพืชข้าว  
ข้อมลูด้านการบริหารและการเงิน 

• นายสตัวแพทย์สมชาย  เลาห์วีระพานิช เป็นกรรมการผู้จดัการ  
 

เปรียบเทียบงบดุล(โดยย่อ) 
จาํนวนเงนิ (บาท)

  ปีงบ 2554 ปีงบ 2553 ปีงบ 2552 

รวมสินทรัพย์ 3,112,866,153 2,900,652,961 1,887,251,081
 

เปรียบเทียบงบกาํไรขาดทุน(โดยย่อ) 
  ปีงบ 2554 ปีงบ 2553 ปีงบ 2552 

รายได้หลัก 7,263,645,932 6,218,546,730 4,763,785,072

รวมรายได้ 7,292,817,301 6,232,747,129 4,767,809,820

ต้นทนุขาย 6,053,190,095 5,106,961,471 4,047,582,146

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 672,486,012 569,745,392 520,081,527

ดอกเบี +ยจา่ย 16 36 4,103,998

ภาษีเงินได้ 157,202,394 194,457,880 83,549,031

รวมรายจ่าย 6,772,314,072 5,578,492,794 4,539,336,773

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 363,300,819 459,796,419 140,820,018

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0 114,949 35,205
  

 


