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คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง กาแฟ 

1. นางพิศวาท บัวรา 
 กรมวิชาการเกษตร 

ประธานกรรมการ 

2. นายอุบล ฉํ่าวิเศษ 

 กรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย 
กรรมการ 

3. นางอรวรรณ วิชัยลักษณ 

 กรมสงเสรมิการเกษตร 

กรรมการ 

4. นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการ 

5. นายพิศาล พงศาพิชณ 

 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

กรรมการ 

6. นางปยนุช นาคะ 

 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

กรรมการ 

7. นายมานพ หาญเทวี 

 ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม กรมวิชาการเกษตร 

กรรมการ 

8. นายผานิต งานกรณาธิการ 

 ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร 

กรรมการ 

9. นายวิชา พรหมยงค 

 กลุมเกษตรกรดอยชาง (บริษัท ดอยชาง เฟรช โรสเต็ด คอฟฟ จํากัด) 

กรรมการ 

10. นายไตรรงค ไกรสุรพงค 

 สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

กรรมการ 

11. นายประยูร สงคประเสริฐ 

 สมาคมชาวสวนกาแฟไทย 

กรรมการ 

12. นางวารี สดประเสริฐ 

 สมาคมไทยสงออกและนาํเขากาแฟ 

กรรมการ 

13. นายทาธฤษ กุณาศล 

 บริษัท ควอลิต้ี คอฟฟ โปรดักทส จํากัด 

กรรมการ 

14. นายวีระเดช สมบูรณเวชชการ 

 บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จํากัด 

กรรมการ 

15. นางสาวพรรณพิลาส สายแกว 

 สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 

 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

กรรมการและเลขานุการ 
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เมล็ดกาแฟ เปนสินคาเกษตรท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและมีแนวโนมในการสงออกเพิ่มข้ึน ดังนั้น

เพือ่ใหการผลิตเมล็ดกาแฟของไทยเปนท่ียอมรับมากข้ึนในระดับชาติและนานาชาติ สรางความปลอดภัยใหกับ

ผูบริโภคและสงเสริมการสงออก คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับกาแฟข้ึน 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

กรมวชิาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับกาแฟโรบัสตา. พิมพครัง้ที ่1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 18 หนา. 

ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. 2549. การผลิตกาแฟอาราบิกา

อยางถกูตองและเหมาะสม. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเทพพิทักษ. 40 หนา. 

CAC/RCP 69-2009. Code of Practice for the Prevention and Reduction of Ochratoxin A 

Contamination in Coffee.  Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. 10p. 

FAO. 2006. Guidelines for the Prevention of Mould Formation in Coffee. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. 25p.   
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