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สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย 
The Thai packaging association  
 ก่อตั้งมา 48 ปี 

 ภารกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ บรรจุภัณฑ์ทั้งผัูใช้บรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ ์

 ปัจจุบันมีสมาชิก 230 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ ์

 www.thaipack.or.th 

 เบอร์โทร 02712-1995  

 เป็นเจ้าของงานแสดงสินค้า Pack Print international 2017 ,Bitec 

 มี วารสาร สมาคม  ราย 2 เดือน 

 มี Packaging directory จัดท าขึ้นทุก 2ปี.  

 มี ส่วนร่วม กับ โครงการประชารัฐ หลายโครงการ เช่น Amazing Thai taste , Industrial design center  

 

http://www.thaipack.or.th/


CGS(Thailand) co.,ltd 
บริษัท ซี จี เอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 น าเข้า เครื่องจักร ทางดา้น การบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ 

 ออกแบบ และ ผลิต Shelf , Kiosk , Didplay , exhibition booth ด้วยวัสดุ กระดาษReboard  

 ให้ค าปรึกษาด้านFactory automation ด้าน Packaging line  

 Smart packaging solution  

 

 ้ 



Thailand 4.0 

 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

 อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 Internet of thing  

 Robot and automation  

 



Packaging 4.0 
For Thailand 4.0 
 
IDEA TO SHELVES  

 



Packaging 4.0 

3 pillars 

 First  : Package  

 Second : Packaging process for manufacturing  

 Third: Package production for package producer 

 



Pillar 1:  

Package 

 Smart packaging  

 Intelligent packaging 

 Food protection packaging 

 RFID 

 Universal design  

 Green packaging 

 Transportation packaging  

 Appropriate  to packaging machinery 

 Security features for brand protection  

 

 































Pillar 2 

Packaging process for 

manufacturing 

 Robotic palletizer 

 Packing automation 

 Filling system 

 Warehouse automation 

 RFID 

 Tracability 

 Bottling automation  

 Quality control system 

 System integration  

 

















Pillar3 

Packaging production  

 Digital printing for label 

 UV large format inkjet for package 

 Press automation  

 Warehouse automation 

 Printing approval process 

 Package converting  

 Prepress solution  

 Quality control system  

 3D Printing 

 3D Software for package simulation  



















Cutting Machine 



UV Inkjet Printing Machine 



UV Inkjet Printing Machine 





Technologies for Idea to shelves  

 Studio visualizer from Esko 

 Quick label ink jet printer  

 Packing machinery from Econocorp 

 Short run and prototype for box 

 Eco shelves, kiosk and exhibition booth 



Studio visualizer from Esko 





Quick label system  

 

 





Packing machinery from 

Econocorp 





Short run and prototype packaging  



ชนิดของ บรรจุภัณฑ์  
Packaging type  

 Primary packaging  

 Secondary packaging  

 Transportation packaging  



Packaging design for Thai products  



















































Kiosk , display , exhibition booth 

Design to promote Thai culture  

 Material use is Reboard paper base  

 Sustainability material , Eco friendly  

 3R reduce reuse recycle  

 Can use many times  

 Can fold , dismantle  

 Easy to delivery to any where in the world  

 Easy to install compare to wood material 

 Appropriate to green tourism concept   

 















Design example for promote Thai 

product with Thai culture  


























































































































































































