
WEBINAR

INVITATION

DATE  TUESDAY 9 NOVEMBER 2021
TIME 10.00AM–11.45AM  (BANGKOK, THAILAND TIME) 

(11am–12.45pm Perth time, 2pm–3.45pm Sydney time)

VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous interpretation in  
Thai/English

COST   FREE 

AEGIC is committed to providing technical support, training and education to all users 
of Australian grain. 

For more information about this webinar please contact:  

AEGIC – Danielle Whitfield   E: danielle.whitfield@aegic.org.au

The webinar will cover:

Australian wheat quality 2020-21 

• Quality of Australian wheat for Asian baking applications 

• Tolerance to fermentation

C-Cell: a quality management tool for test and commercial baking

Who should register 

This information would be beneficial for flour millers, technical and management staff of flour milling 
companies, bakers, R&D organisations, food manufacturing sector, marketing and grain trading organisations.

THAILAND 2021

You are cordially invited to attend the

Australian wheat for Asian baking 
webinar
Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

REGISTER NOW

danielle.whitfield@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QKg15UNNT7istBKp1YUqOw


คำ�เชิญเข้�ร่วม
ประเทศไทย 2021

เว็บบิน�ร์
คุณได้รบัเชิญให้เข้ารว่ม

เว็บบินารใ์นหัวข้อข้าวสาลีออสเตรเลียสำาหรบั
การอบในทวีปเอเชีย 
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมธญัพืชส่งออกของออสเตรเลีย (AEGIC) และสำานักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade)

AEGIC มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ใช้เมล็ดธัญพืช
ของออสเตรเลียทุกคน 

หัวข้อของเว็บบิน�ร์เก่ียวกับ:
คุณภาพข้าวสาลีออสเตรเลียประจำาปี 2020-21 ี่ 

• คุณภาพของข้าวสาลีออสเตรเลียสำาหรับการอบในทวีปเอเชีย 
• ความทนต่อการหมัก

C-Cell: เครื่องมือจัดการคุณภาพสำาหรับการอบเพื่อทดสอบและการอบเชิงพาณิชย์  

วันที่   วันอังค�รที่ 9 พฤศจิก�ยน 2021
เวล� 10.00 - 11.45 น. (ต�มเวล�กรุงเทพฯ ประเทศไทย)  

(11.00 – 12.45 น. ต�มเวล�เมืองเพิรธ์ 14.00 - 15.45 น. ต�มเวล�เมืองซิดนีย์์)
สถ�นที่ ก�รนำ�เสนอข้อมูลในเว็บบิน�รผ์่�นท�งโปรแกรม ZOOM และมีบรกิ�รล่�ม

พูดพรอ้มที่แปลภ�ษ�ไทย/อังกฤษ
ค่�ใช้จ่�ย  ฟร ี

โปรดสอบถามข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกับเวบ็บนิารน้ี์จาก:  
AEGIC – Danielle Whitfield   อีเมล: danielle.whitfield@aegic.org.au

ลงทะเบียนตอนน้ี

ใครควรลงทะเบียนเข้�ร่วมบ้�ง: 
ข้อมูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตแป้ง พนักงานทางเทคนิคและผู้บริหารของบริษัทผลิตแป้ง คนทำาขนมอบ องค์กรวิจัย
และพัฒนา ภาคส่วนผลิตอาหาร องค์กรทำาการตลาดและซื้อขายเมล็ดธัญพืช 

danielle.whitfield@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QKg15UNNT7istBKp1YUqOw


PROGRAM
AUSTRALIAN WHEAT FOR ASIAN BAKING WEBINAR  
THAILAND 2021

AEGIC is a not-for-profit research and development organisation that can help you optimise the value of Australian grain through 
technical training, information and in-market support.

Our experts work with you to identify the grain quality attributes you need to make the best possible products for your consumers. 
This information helps the Australian grains industry breed, classify, grow and supply grain that meets your needs.

For more information about this webinar please contact:  

AEGIC – Danielle Whitfield   E: danielle.whitfield@aegic.org.au

WEBINAR

Time Activity Presenter

10.00 – 10.10 am INTRODUCTION AND WELCOME
Dr Larisa Cato,  
Wheat Quality Technical Markets Manager, AEGIC

10.10 – 10.55 am

Australian wheat quality 2020-21 
• Quality of Australian wheat for Asian baking 

applications 
• Tolerance to fermentation 

Dr Larisa Cato 
Wheat Quality Technical Markets Manager, AEGIC
Jason Swift 
Wheat Quality and Processing – Baking  
Specialist, AEGIC

10.55 – 11.10 am C-Cell: a quality management tool for test  
and commercial baking

Stan Cauvain,  
Owner/Director, BakeTran 

11.10 – 11.25 am

Quality matters!
Better wheat quality = better baked goods
Time has been allocated for participants to complete the ‘Wheat quality attributes survey for  
baking’ and to have a quick break

11.25 – 11.40 am QUESTION & ANSWER SESSION

Includes the presenters as well as:
Dr Pam Dovi, 
Wheat Quality Technical Officer – Test Baking, 
AEGIC 

11.40 – 11.45 am THANK YOU AND CLOSE Dr Larisa Cato 
Wheat Quality Technical Markets Manager, AEGIC

THAILAND 2021

REGISTER NOW

Tuesday 9 November 2021
10.00AM – 11.45AM (Bangkok, Thailand time) (11.00AM–12.45AM Perth time, 2.00PM–3.45PM Sydney time)

* NB, times below in Bangkok, Thailand time

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QKg15UNNT7istBKp1YUqOw


เวล� กิจกรรม ผู้นำ�เสนอ

10.00 – 10.10 น. ก�รแนะนำ�ตัวและก�รต้อนรบั
ดร. Larisa Cato  
ผู้จัดการตลาดทางเทคนิคเก่ียวกับคุณภาพข้าวสาลีประจำา 
AEGIC

10.10 – 10.55 น.

คุณภาพข้าวสาลีออสเตรเลียประจำาปี  
2020-21 
• คุณภาพของข้าวสาลีออสเตรเลียสำาหรบั

การอบในทวีปเอเชีย 
• ความทนต่อการหมัก  

ดร. Larisa Cato 
ผู้จัดการตลาดทางเทคนิคเก่ียวกับคุณภาพข้าวสาลีประจำา 
AEGIC
Jason Swift 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบ - คุณภาพและการแปรรูปข้าวสาลี
ประจำา AEGIC

10.55 – 11.10 น. C-Cell: เครือ่งมือจัดการคุณภาพสำาหรบัการ
อบเพื่อทดสอบและการอบเชิงพาณิชย์

Stan Cauvain,  
Chủ sở hữu/Giám đốc, BakeTran  

11.10 – 11.25 น.

คุณภาพมีความสำาคัญ!
คุณภาพข้าวสาลีที่ดีกว่าเดิม = ผลิตภัณฑ์อบที่ดีมากกว่าเดิม
มีการแบ่งเวลาให้ผู้เข้ารว่มเว็บบินารท์ำา ‘แบบสำารวจคุณลักษณะด้านคุณภาพของข้าวสาลีสำาหรบัการอบ’ และ
มีเวลาพักสั้นๆ

11.25 – 11.40 น. ช่วงถ�มตอบ
ผู้บรรยายและบุคคลดังต่อไปน้ีอยู่ด้วย:
ดร. Pam Dovi, 
เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเก่ียวกับคุณภาพข้าวสาลี – การอบเพื่อ
ทดสอบของ AEGIC  

11.40 - 11.45 น. ขอบคุณและปิดเว็บบิน�ร์
ดร. Larisa Cato 
ผู้จัดการตลาดทางเทคนิคเก่ียวกับคุณภาพข้าวสาลีประจำา 
AEGIC

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2021
10.00 - 11.45 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ ประเทศไทย) – (11.00 - 12.45 น. ตามเวลาเมืองเพิรธ์ 
14.00 - 15.45 น. ตามเวลาเมืองซิดนีย์)

* หมายเหตุ เวลาด้านล่างเป็นเวลาที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เว็บบิน�ร์ในหัวข้อข้�วส�ลีออสเตรเลียสำ�หรับก�รอบใน
ทวีปเอเชีย I ประเทศไทย 2021

โครงก�ร
คำาเชิญเข้าร่วม

ประเทศไทย 2021

AEGICเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำาไรที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าเมล็ดธญัพืชออสเตรเลียให้มีมูลค่าเหมาะสมที่สุดผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิค 
ข้อมูล และการสนับสนุนในตลาด

ผู้เชี่ยวชาญของเราทำางานรว่มกับคุณเพื่อระบุคุณลักษณะด้านคุณภาพของเมล็ดธญัพืชที่คุณต้องการเพื่อสรา้งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำาหรบัผู้บรโิภคของคุณ ข้อมูลน้ีช่วย
ให้อุตสาหกรรมเมล็ดธญัพืชของออสเตรเลียเพาะพันธุ ์จำาแนก เติบโต และจัดหาเมล็ดธญัพืชได้ตรงตามความต้องการของคุณ

ลงทะเบียนตอนน้ี

โปรดสอบถามข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกับเวบ็บนิารน้ี์จาก:  
AEGIC – Danielle Whitfield   อีเมล: danielle.whitfield@aegic.org.au

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QKg15UNNT7istBKp1YUqOw
danielle.whitfield@aegic.org.au


SPEAKER  
BIOGRAPHIES

WEBINAR

Dr Larisa Cato
WHEAT QUALITY TECHNICAL MARKETS 
MANAGER, AEGIC  

Dr Larisa Cato is a cereal chemist and 
grain researcher, well versed in the wheat 
quality and processing requirements 
of Australian wheat markets. Larisa is 
internationally recognised as an expert in 

the field of wheat quality and end product requirements. Larisa 
possess a unique set of skills combining scientific, technical and 
market expertise. Her research interest includes Asian products 
(starch and protein quality requirements for various Asian 
noodle styles) and baking systems and innovation in processing. 

Larisa is a National Delegate for Australia to the International 
Association of Cereal Science and Technology (ICC), Board 
Director at the Cereals & Grains Association, technical committee 
co-chair for Asian Products and Bread Baking at the Cereals 
& Grains Association and technical member on the Wheat 
Council of the Grain Industry Association of Western Australia 
(GIWA). Prior to joining AEGIC, Larisa worked as an Asian 
Product Specialist with AWB Ltd. and with the Department of 
Agriculture and Food WA to ensure the WA wheat industry was 
internationally competitive.

E:  larisa.cato@aegic.org.au

Jason Swift
WHEAT QUALITY AND PROCESSING – BAKING 
SPECIALIST, AEGIC  

Mr Jason Swift qualified as a baker in 
the United Kingdom over 25 years ago. 
He continued to study baking and food 
technology for several years while honing 
his skills as a bakery technologist with 
one of the largest fast moving consumer 

goods producers in the nation. With a focus on the new product 
development cycle Jason worked his way up to a role as 
technical manager where he was responsible for every step of 
the new product development cycle including initial test bakery 
concepts, recipe and specification generation, raw material 
sourcing and the full plant and process set up.

Since arriving in Australia 11 years ago, Jason has been 
employed as a bakery manager and lecturer at a private college 
where he contributed to the development of a revamped 
Australian bakery apprenticeship, providing vital input to 
modernise it and include more technical requirements. In his 
current role with AEGIC he is committed to improving baking 
processes to match varying market requirements.

E:  jason.swift@aegic.org.au

Stan Cauvain
OWNER/DIRECTOR, BAKETRAN  

Mr Stan Cauvain was the Director of the 
Cereals and Cereal Processing Division 
at CCFRA for 10 years. With 35 years 
at FMBRA and CCFRA, Stan has a wide 
experience of milling and baking subjects 
and, before engaging in research, he had 
commercial experience in flour milling, 

bread manufacture and product development.

Stan received a British Baker Special Achievement Award from 
the UK baking industry (1998), a Friedrich Schweitzer medal 
(2004) from the International Association for Cereal Science 
and Technology for his contribution to cereal science and an 
Eberhard Paech lifetime achievement award (2009) from the 
German Baking Industry. He became an Adjunct Professor in the 
International Institute of Food Security, Curtin University, Perth, 
Western Australia in 2015 and was admitted as a Liveryman of 
the Worshipful Company of Bakers (London) in 2019.

E:  info@baketran.com

Dr Pam Dovi
WHEAT QUALITY TECHNICAL OFFICER – TEST 
BAKING, AEGIC  

Dr Pam Dovi is a Wheat Quality Technician-
Test Baker at the Australian Export Grains 
Innovation Centre (AEGIC). Through this 
role, Pam supports AEGIC’s research and 
innovation outcomes in wheat quality 
testing and end-product methodologies 

to increase value in the Australian grain industry. Previously, 
she completed her PhD at Curtin University on the evaluation 
of dough mixing properties of sorghum genotypes using a 
micro-scale screening method and properties of maize-prolamin 
co-protein blends.

Pam is passionate about grain science and technology and is 
committed to continuous learning in this area.

E:  pam.dovi@aegic.org.au

THAILAND 2021

REGISTER NOW

jason.swift@aegic.org.au
info@baketran.com
pam.dovi@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QKg15UNNT7istBKp1YUqOw


ดร. Larisa Cato 
ผูจั้ดก�รตล�ดท�งเทคนิคของคณุภ�พข�้วส�ลี
ประจำ� AEGIC  
ดร. Larisa Cato เป็นนักเคมธีญัพืชและนัก 
วจัิยเมล็ดธญัพืช ทีเ่ชีย่วชาญเรือ่งขอ้กำาหนด 
ด้านคุณภาพของขา้วสาลีสำาหรบัตลาดต่าง
ประเทศของออสเตรเลีย นอกจากน้ี เธอยังได้
รบัการยอมรบัในระดับสากลวา่เป็นผู้เชีย่วชาญ 

ด้านคณุภาพของข้าวสาลีและขอ้กำาหนดของผลิตภัณฑ์ขัน้ปลาย
อีกทัง้ยังมีทักษะทีไ่ม่เหมือนใคร ทีผ่สมผสานความเชีย่วชาญด้าน 
วทิยาศาสตร ์เทคนิคและตลาดเข้าด้วยกัน หัวขอ้วิจัยทีเ่ธอสนใจรวม 
ถึงผลิตภัณฑ์เอเชยี (ข้อกำาหนดด้านคุณภาพของสตารช์และโปรตีน 
ของบะหมีรู่ปแบบต่างๆ ในเอเชีย) และระบบการอบอาหาร รวมถึง 
นวัตกรรมในการแปรรูป คุณ Larisa เป็นผู้แทนออสเตรเลียประจำา
สมาคมวิทยาศาสตรแ์ละ เทคโนโลยธีญัพชืระหว่างประเทศ (ICC) 
สมาชิกคณะกรรมการ สมาคมธญัพชืและเมล็ดธญัพชื ประธานรว่ม
ของคณะกรรมการทาง
เทคนิคสำาหรบัผลิตภัณฑใ์นเอเชียและการอบขนมปังประจำาสมาคม 
ธญัพืชและเมล็ดธญัพืช และสมาชิกทางเทคนิคของสมาคมขา้วสาลี 
ของอุตสาหกรรมเมล็ดธญัพืชประจำาเวสเทริน์ออสเตรเลีย (GIWA) 
ก่อนมาทำางานที ่AEGIC คุณ Larisa ก็ดำารงตำาแหน่งผู้เชีย่วชาญด้าน 
ผลิตภัณฑจ์ากเอเชยีทีบ่รษัิท AWB จำากัด กระทรวงเกษตรและอา หาร
แห่งเวสเทริน์ออสเตรเลีย เพือ่รบัประกันว่าอุตสาหกรรมขา้วสาลี จาก
เวสเทิรน์ออสเตรเลียจะแข่งขนักับนานาประเทศได้

อีเมล:  larisa.cato@aegic.org.au

Jason Swift 
คณุภ�พและก�รแปรรูปข�้วส�ลี - ผูเ้ชีย่วช�ญ
ด้�นก�รอบประจำ� AEGIC  
คุณ Jason Swift เป็นคนทำาขนมอบทีม่ี
คุณสมบติัเหมาะสมในสหราชอาณาจักรมานาน
กว่า 25 ปีแล้ว เขายงัคงศกึษาเก่ียวกับการอบ
ขนมและเทคโนโลยอีาหารอย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลาหลายปี รวมถึงฝึกฝนทกัษะในการเป็นนัก

เทคโนโลยีด้านการอบกับผู้ผลิตสินค้าบรโิภคทีเ่ติบโตเรว็และมีขนาด
ใหญท่ีส่ดุแห่งหน่ึงในประเทศ คุณ Jason ให้ความสำาคัญกับวงจรการ
พฒันาผลิตภัณฑใ์หม่ๆ โดยไต่เต้าขึน้เป็นผูจั้ดการทางเทคนิค และ
รบัผิดชอบทุกขัน้ตอนของวงจรการพฒันาผลิตภัณฑใ์หม ่รวมถึงแนว
คิดรา้นเบเกอรีเ่พือ่ทดสอบเมือ่แรกเริม่ สูตรและการจัดทำาขอ้กำาหนด
เฉพาะ การสรรหาวัตถุดิบ โรงงานอบขนมทัง้หมด และการกำาหนดขัน้
ตอน
ต้ังแต่เขาเดินทางมาถึงออสเตรเลียเมือ่ 11 ปีก่อน คุณ Jason ก็ได้
ทำางานเป็นผูจั้ดการรา้น/โรงงานเบเกอรีแ่ละอาจารยท่ี์วทิยาลัยเอกชน
แห่งหน่ึง ซึง่เขาก็ได้มีสว่นช่วยพฒันาการฝึกหัดในโรงงาน/รา้นเบเกอรี่
ในออสเตรเลียรูปแบบใหม่ทีดี่กวา่เดิม เขายังให้ข้อมูลสำาคัญๆ เพือ่ชว่ย
ปรบัปรุงให้ทันสมัยและเพ่ิมขอ้กำาหนดทางเทคนิคลงไปมากขึน้ด้วย 
เขาชอบมากๆ ทีไ่ด้เป็นสว่นหน่ึงของทีมทีม่พีลวัต ในตำาแหน่งของเขาที ่
AEGIC ในปัจจุบัน ทีมน้ีมุง่มัน่ทีจ่ะบรรลุความเป็นเลิศด้วยการปรบัปรุง
การผลิตข้าวสาลีและแป้งของออสเตรเลียอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการต่างๆ ของลูกค้าและตลาด

อีเมล:   jason.swift@aegic.org.au

Stan Cauvain 
เจ้�ของ/ผู้อำ�นวยก�รของ BAKETRAN  
คณุ Stan Cauvain เคยเป็นผูอ้ำานวยการฝ่าย
ธญัพืชและการแปรรูปธญัพชืที ่CCFRA มา
นาน 10 ปี ประสบการณ์การทำางานท่ี FMBRA 
และ CCFRA รวมกัน 35 ปีทำาให้คุณ Stan มี
ประสบการณ์ด้านการผลิตแป้งและการอบ
อยา่งกวา้งขวาง และก่อนดำาเนินการวจัิย เขา
ก็เคยมปีระสบการณ์เชงิพาณิชยด้์านการผลิต

แป้ง การทำาขนมปังและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณุ Stan เคยได้รบัรางวัลความสำาเรจ็พิเศษในฐานะคนทำาขนมอบ
ของสหราชอาณาจักรจากอุตสาหกรรมการอบของสหราชอาณาจักร 
(1998) เหรยีญ Friedrich Schweitzer (2004) จากสมาคม
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยธีญัพชืระหวา่งประเทศสำาหรบัการมีสว่น
ชว่ยพฒันาด้านวทิยาศาสตรธ์ญัพืชและรางวลัความสำาเรจ็สูงสดุ 
Eberhard Paech (2009) จากอุตสาหกรรมการอบของเยอรมนี เขา
เป็นอาจารยเ์สรมิทีส่ถาบันความมัน่คงทางอาหารระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลัยเคอรติ์น เมอืงเพริธ์ รฐัเวสเทริน์ออสเตรเลียในปี 2015 
และก็เป็นสมาชิกสหกรณ์การค้าของ Worshipful Company of 
Bakers (ลอนดอน) ในปี 2019 ด้วย

อีเมล:   info@baketran.com

ดร. Pam Dovi 
เจ้�หน้�ทีท่�งเทคนิคเก่ียวกับคณุภ�พข้�วส�ลี - 
ก�รอบเพือ่ทดสอบของ AEGIC  
ดร. Pam Dovi เป็นเจ้าหน้าทีท่างเทคนิคเก่ียว
กับคุณภาพข้าวสาลี - ผู้อบเพือ่ทดสอบของศูนย์
นวัตกรรมเมล็ดธญัพชืสง่ออกของออสเตรเลีย 
(AEGIC) คณุ Pam สนับสนุนผลลัพธด้์านการ
วจัิยและนวัตกรรมการทดสอบคุณภาพขา้ว
สาลีและระเบยีบวธิขีองผลิตภัณฑ์ขัน้ปลายของ 

AEGIC เพือ่เพิม่พนูคุณค่าในอุตสาหกรรมเมล็ดธญัพืชของออสเตรเลีย 
ในตำาแหน่งน้ี เธอสำาเรจ็การศกึษาระดับดษุฎีบัณฑติจากมหาวทิยาลัย
เคอรติ์น โดยได้ศกึษาเก่ียวกับการประเมนิคณุสมบัติในการผสมแป้ง
โดว์ของลักษณะทางพนัธุกรรมของข้าวฟ่าง โดยใชว้ธิคัีดกรองระดับ
จลุภาคและคณุสมบติัของสว่นผสมระหวา่งโพรลามนิขา้วโพดและโค
โปรตีน
คณุ Pam มใีจรกัในวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเมล็ดธญัพืช รวมถึงยัง
มุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนรูใ้นด้านน้ีอยา่งต่อเน่ือง

อีเมล:   pam.dovi@aegic.org.au

คำาเชิญเข้าร่วม ประเทศไทย 2021

ประวัติของวิทย�กร

ลงทะเบียนตอนน้ี

jason.swift@aegic.org.au
info@baketran.com
pam.dovi@aegic.org.au
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QKg15UNNT7istBKp1YUqOw

