เม็กซิโกตั้งหน่วยงาน SEGALMEX ดูแลด้านความมั่นคงทางอาหาร
หน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งเม็กซิโก (Seguridad Alimentaria
Mexicana หรือชื่อย่อ SEGALMEX) เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้กระทรวง
เกษตรและพัฒนาชนบท (SADER) มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกลที่มีรายได้ต่าได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ในราคาที่เข้าถึงได้ อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานกลางในการจ่าหน่า ยและ
แจกจ่ายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่ สามารถช่วย
พัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคการเกษตรและอาหาร เพื่อให้มีอาหาร
เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้ง
หน่วยงานความมั่นคงทางอาหารแห่งเม็กซิโก (SEGALMEX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการผลิตของ
ภาคการเกษตรและอาหาร รวมทั้งการจัดจ่าหน่ายสินค้าอาหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ
ประกาศดังกล่าวก่าหนดให้ SEGALMEX ท่าหน้าที่จัดซื้อสินค้าเกษตรและอาหารในราคาที่กา่ หนด
ไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ บริหารจัดการการน่าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารใน
กรณีขาดแคลนเสบียงเพื่อการจัดจ่าหน่าย รวมทั้งส่งเสริมการผลิต การจัดหา การจัดเตรียม การจัดจ่าหน่าย การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการค้าสินค้าอาหารพื้นฐาน นมและผลิตภัณฑ์จากนม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการขาย
การจัดจ่าหน่าย และการน่าเข้าปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพใน
การผลิตของภาคการเกษตรและอาหาร
SEGALMEX ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีรายได้ต่าได้บริโภคอาหารที่มคี ุณค่าทางโภชนาการ
ในราคาที่เข้าถึงได้ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของสินค้าอาหารที่มีความจ่าเป็น ช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศใน
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการซื้อสินค้าในราคาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตเม็กซิกัน ส่งเสริมการก่อตั้งบริษัท
ทางการค้าสินค้าอาหารทั้งขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายตั้งหน่วยงานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในหนึ่งวันหลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และจะ
ด่าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภายใน ๔๕ วัน โดยมี นาย Ignacio Ovalle Fernandez เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งจะประจ่าการอยู่ที่ส่านักงานใหญ่ในรัฐซากาเตกัส ทางตอนเหนือของเม็กซิโก
ที่มา: https://www.gob.mx/sader/prensa/nace-seguridad-alimentaria-mexicana-segalmex- 187832?idiom=es_
ฝ่ายการเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Mexico established SEGALMEX for Food Security
SADER / 18 January 2019
Mexican Food Security (Seguridad Alimentaria Mexicana or
SEGALMEX) is a new agency under the Secretariat of Agriculture
and Rural Development (SADER). The agency will be in charge of
national food supply and commercialization of food product both
domestic and international promotion, encouragement and
assistance to residents in remote areas with low incomes to obtain
food with nutrition at accessible prices. Also, it will sell and
contribute fertilizers, seeds with quality, and other products that
could improve the productivity of agricultural and food products,
in order to guarantee the national food supply.
The Government of Mexico published, on the 18 January 2019, in the Official Gazette the decree to
establish the Mexican Food Security (SEGALMEX), whose purpose is to promote agri-food productivity
and food distribution for the benefit of the population in remote areas of the country.
The decree establishes that SEGALMEX will operate the purchase of agri-food products at guarantee
prices in favor of producers and national regions, administration of importation of agri-food products
when the supply for its distribution is insufficient, promotion of the production, acquisition, supply,
distribution, industrialization and commercialization of basic foods, and milk and its derivatives. In
addition, it will sell, distribute or import fertilizers, seeds with quality and other products that could
contribute to promoting agri-food productivity.
SEGALMEX also has to ensure that the people with low incomes obtain nutritious food at affordable
prices, promote the industrialization of necessary food products, and support domestic producers by
purchasing their agri-food products at prices in their favor. Also, the agency must promote the
establishment of micro, small and medium companies associated with the commercialization of food
products, and support the relevant scientific research and technological development.
The decree comes into effect the day after its publication in the Official Gazette and the Board of
Directors will be installed in a period no longer than 45 days. Ignacio Ovalle Fernandez will be the
head of the agency, whose headquarters will be located in the state of Zacatecas, in the North of
Mexico.
Source: https://www.gob.mx/sader/prensa/nace-seguridad-alimentaria-mexicana-segalmex187832?idiom=es_
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