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การตลาดสินค้ า
เกษตรอินทรีย์

มกอช. รุกขับเคลื่อนสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสู่ตลาดโลก

ิ ค้าเกษตรคุณภาพ-ปลอดภ ัยป้อนตลาดโลก
มกอช.ร ับลูกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกข ับเคลือ
่ นพ ัฒนาสน
ิ
่
ื
วางแนวทางยกระด ับมาตรฐานสนค้า GAP-ออร์แกนิก สร้างความเชอมนผู
่ั บ
้ ริโภค ประเทศคูค
่ า้ ยอมร ับ
วันที่ 9 ต.ค.60 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสานั กงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผย
ถึงทิศทางการขับเคลือ
่ นดาเนินงาน มกอช. ในปี 2561 ว่า ปี นี้ มกอช. ได ้กาหนดเป้ าหมายบูรณาการขับเคลือ
่ นพัฒนาสินค ้าเกษตร
และอาหารของประเทศ ให ้สอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค ้าเกษตรให ้ได ้มาตรฐาน ทัง้ มาตรฐาน การปฏิบต
ั ท
ิ างการเกษตรทีด
่ ี หรือ จีเอ
่ มั่นให ้กับผู ้บริโภคทัง้ ภายในและต่างประเทศ
พี (GAP) และเกษตรอินทรีย(์ Organic) และเร่งรัดการตรวจรับรอง เพือ
่ สร ้างความเชือ
รวมทัง้ เป็ นทีย
่ อมรับของประเทศคูค
่ ้าเพิม
่ มากขึน
้ เบือ
้ งต ้น มกอช.ได ้มีแผนบูรณาการขับเคลือ
่ นทีส
่ าคัญ ได ้แก่
1.สนั บสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตทัง้ GAP และเกษตรอินทรียใ์ ห ้เพียงพอและทันต่อความต ้องการของเกษตรกรที่
เพิม
่ มากขึน
้ โดยเฉพาะสินค ้าข ้าว พืชผั ก และผลไม ้ โดยเร่งรั ดการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรั บรองมาตรฐานดังกล่าวให ้กับหน่ วย
รับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) เอกชนเข ้ามาช่วยตรวจรับรองมาตรฐานสินค ้าให ้เป็ นรูปธรรมชัดเจนภายในปี 2562
2.เร่งพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองเกษตรอินทรียภ
์ าครัฐ เช่น กรมการข ้าว และกรมวิชาการเกษตร รวมถึงหน่วยรับรองเอกชน
ให ้ได ้รั บการยอมรั บจากประเทศผู ้นาเข ้า อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปน
ุ่ จีน อาเซียน เป็ นต ้น และร่วมผลักดัน มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ (มกษ.) และตรวจรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand) ให ้เป็ นทีย
่ อมรั บจากประเทศคู่ค ้าสาคัญๆ เช่น
มาตรฐาน JAS ของญีป
่ น
ุ่ มาตรฐาน IFAOM ของสหภาพยุโรป และมาตรฐาน NOP ของสหรัฐอเมริกา เป็ นต ้น เพือ
่ ขยายโอกาสทาง
การค ้า ช่วยเพิม
่ ช่องทางการตลาดและจาหน่ ายสินค ้าเกษตรอินทรียข
์ องไทยในอนาคต 3.พัฒนาขีดความสามารถและเพิม
่ จานวน
ผู ้ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรียข
์ องประเทศให ้เพียงพอต่อความต ้องการโดยดาเนินการร่วมกับ
หน่ ว ยรั บ รองทั ง้ ภาครั ฐ และเอกชน และสถาบั น การศึก ษา และ4.บูร ณาการขั บ เคลื่อ นพั ฒ นาด่ า นตรวจสิน ค ้าเกษตรและระบบ
ตรวจสอบนาเข ้าสินค ้าเกษตร เพือ
่ สนั บสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล
และรองรับสถานการณ์การค ้าระหว่างประเทศทีข
่ ยายตัวเพิม
่ ขึ้น ทัง้ ยังอานวยความสะดวกให ้กับผู ้ประกอบการ ช่วยลดขัน
้ ตอนการ
ส่งออกและนาเข ้า จะทาให ้การค ้าการส่งออกสินค ้าเกษตรคล่องตัวมากยิง่ ขึน
้
“ขณะเดียวกันยังเร่งขับเคลือ
่ นงานตามภารกิจหลักขององค์กร อาทิ งานภายใต ้พระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานสินค ้าเกษตรฯ การ
กาหนดมาตรฐานสินค ้าเกษตรของประเทศเพือ
่ ยกระดับคุณภาพให ้สอดคล ้องกับสากลแบบมีสว่ นร่วม โดยตัง้ เป้ าจั ดทามาตรฐาน
เพิม
่ เติมจากเดิม ทีป
่ ระกาศใช ้ไปแล ้ว 285 เรือ
่ ง ได ้แก่ มาตรฐานสินค ้า 102 เรือ
่ ง มาตรฐานข ้อกาหนดทั่วไป 39 เรือ
่ ง และมาตรฐาน
ระบบการผลิต 144 เรือ
่ ง ซึง่ ในปี 2561 นี้ จะเร่งจัดทามาตรฐานเพิม
่ อีก 15 เรือ
่ ง เช่น กาแฟอะราบิก ้าและโรบัสต ้า กะหลา่ ดอก มะระ
เมล็ ดพั นธุพ
์ ืชอาหารสัตว์ และฟาร์ม ไก่ไข่ เป็ นต ้น ทัง้ ยังร่วมก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ มาตรฐานโคเด็ กซ์ (Codex)
มาตรฐานสุขอนามัยพืช (IPPC) มาตรฐานสุขอนามัยสัตว์และโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และมาตรฐานอาเซียน ตลอดจน
ร่วมเจรจาแก ้ไขปั ญหาการส่งออก พร ้อมผลักดันเปิ ดตลาดสินค ้าเกษตรไทยในต่างประเทศด ้วย” เลขาธิการ มกอช. กล่าว
ทีม
่ า: http://www.siamrath.co.th/n/24574

