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เรื่อง เชิญเข้าร่วมสัมมนา “ความสาคัญของ Water Activity และ Moisture Sorption Isotherm ต่อความปลอดภัยของอาหาร
และการยืดอายุการเก็บรักษา”
เรียน ผูจ้ ดั การโรงงาน / ผูจ้ ดั การฝา่ ยควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิง่ ที่ส่งมาด้วย

1. กาหนดการสัมมนา
2. ใบลงทะเบียนเข้าฟงั การสัมมนา

Water Activity (aW) เป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญในการควบคุมและป้องกันการเสือ่ มเสียของอาหาร โดยการเสือ่ มเสียอาจ
เกิดจากการเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ การเปลีย่ นสี การเกิดกลิน่ หืน หรือการเปลีย่ นแปลงลักษณะเนื้อสัมผัส Water
Activity จึงมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและอายุการเก็บรักษาอาหาร เนื่องจาก Water Activity เปลีย่ นแปลงตามความชืน้
(Moisture Content) ของอาหารโดยตรง จึงมีการศึกษากราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Water Activityและความชืน้ เรียกว่า
Moisture Sorption Isotherm เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อกาหนดจุดวิกฤตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รวมไปถึงสภาวะการ
เก็บให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานทีส่ ดุ
บริษทั จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จากัด เห็นถึงความสาคัญของ Water Activity และการศึกษากราฟความสัมพันธ์ Moisture
Sorption Isotherm จึงจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ความสาคัญของ Water Activity และ Moisture Sorption Isotherm ต่อความ
ปลอดภัยของอาหารและการยืดอายุการเก็บรักษา” ขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ตัง้ แต่เวลา 9:00-16:00 น. ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องประชุม 214-217 (MR 214-217) โดยมี ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต จากภาควิชา
เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ Mary Galloway,
Application Scientist จากบริษทั METER Group, Inc. ผูผ้ ลิตเครื่องมือวัดค่า Water Activity จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้
เกียรติเป็ นวิทยากรในการสัมมนา โดยมีรายละเอียดการสัมมนาดังเอกสารแนบ พร้อมกันนี้ทางบริษทั จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์
จากัด ยังได้จดั ให้มกี ารแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์อ่นื ๆ ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าฟงั สัมมนาได้ฟรีหน่วยงานละ 2 ท่าน ท่านต่อไปเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยส่งใบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟงั การสัมมนามาทีโ่ ทรสาร 02 7486969, analysis@charpa.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
คุณธันยาภัทร์ พุ่มทอง โทรศัพท์ 088 8742201 ทางบริษทั ฯจะยืนยันการสารองทีน่ งเข้
ั ่ าฟงั สัมมนากับผูป้ ระสานงานทีใ่ ห้ไว้ใน
ใบสมัคร ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณาผูเ้ ข้าร่วมฟงั การสัมมนา
์
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนลินรัตน์ นนทเกียรติศริ )ิ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและเทคนิค
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กำหนดกำรสัมมนำ
ควำมสำคัญของ Water Activity และ Moisture Sorption Isotherm ต่อควำมปลอดภัยของอำหำรและกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภำคม 2562
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ห้องประชุม 214-217 (MR 214-217)
เวลา
09:00 – 09:30
09:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 16:00

หัวข้อ

วิทยากร

ลงทะเบียน
ความหมายและความแตกต่างของ Water Activity กับความชื้ น
พักรับประทานของว่าง
Water Activity ในพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวัดค่า Water Activity และการสร้างกราฟความสัมพันธ์ Moisture
Sorption Isotherm
พักรับประทานอาหารว่าง
การประยุกต์ใช้ Moisture Sorption Isotherm เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุ
การเก็บ

ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนี โต
ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนี โต
Mary Galloway

Mary Galloway

แบบลงทะเบียนการสัมมนา

***เพื่อลดการใช้ทรัพยากรผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาสามารถ Download เอกสารสัมมนาได้ ณ จุดลงทะเบียน
หากต้องการเอกสารสัมมนากรุณาทาเครื่องหมายลงในช่อง  ต้องการเอกสาร ***
ชื่อ-นามสกุลผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา (ตัวบรรจง)
1. _________________________________________ ตาแหน่ ง_________________________ ต้องการเอกสาร
2. _________________________________________ ตาแหน่ ง_________________________ ต้องการเอกสาร
หน่ วยงาน/บริษัท ________________________________________________________________________
โทรศัพท์________________________________________ โทรสาร_________________________________
ผูป้ ระสานงาน________________________________Email/โทรศัพท์ที่ติดต่อได้_______________________
ค่าลงทะเบียน (กรุณาระบุ) ยอดชาระรวม ___________ บาท (500 บาท / ท่าน สาหรับท่านที่ 3 ขึ้ นไป)
การชาระค่าฝึ กอบรม (กรุณาระบุ)
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระราม3 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 057-1-05001-3
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลบางนา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 086-1-30113-7
สัง่ จ่ายในนาม : บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จากัด เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร 3011463697
ออกใบเสร็จในนาม

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
***กรุณากรอกแบบลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชาระเงินภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 **
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