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บทคัดย่อ
หีบห่อขนมไทยนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษมาช้านาน ซึ่งเป็น
วิถชี วี ติ ทีส่ ะท้อนวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี โดยสามารถพิจารณาได้จากอดีต
ถึงปัจจุบนั ได้ทงั้ สองแง่มมุ ทัง้ ในเชิงวัฒนธรรมสังคมทีเ่ ป็นอยูแ่ ละในเชิงการหีบห่อ ซึง่ สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงการเปลีย่ นแปลงในด้านความเจริญทีห่ ลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมทีเ่ ข้ามา
มีบทบาทในการเลือกใช้หบี ห่อ หีบห่อขนมไทยในแต่ละช่วงเวลาจึงมีการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของยุคสมัย
แต่เดิมมิติของขนมจะเชื่อมโยงวิถีชีวิตที่ผูกติดกับบ้าน วัด และวัง ซึ่งมีการใช้วัสดุที่เรียบง่ายหาได้จาก
ธรรมชาติ ตั้งแต่ความละเมียดละไมในวิธีการท�ำขนมและหีบห่อ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและการสือ่ สารอันรวดเร็ว หีบห่อขนมไทยจึงมีการปรับเปลีย่ นทัง้ ในด้านรูปร่าง วัสดุ การเก็บรักษา
การขนส่ง และการสื่อสารบนหีบห่อให้เข้ากับบริบทสังคมเมืองเพื่อสอดรับกับวิถีคนในเมืองมากขึ้น อีกทั้ง
ยังสะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้กลุม่ เป้าหมายได้จดจ�ำ รวมไปถึงช่องทางการติดต่อทีห่ ลากหลายเพือ่ เพิม่
โอกาสให้ขนมไทยก้าวไกลสูข่ นมโลก อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วตามนโยบายของภาครัฐไปพร้อมกับ
การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสิ่งที่เข้ามามีอิทธิพล
ต่อหีบห่อขนมไทยมี 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่จับต้องได้ ได้แก่ วัสดุ การบรรจุ และรูปร่าง และ 2) ส่วนที่
จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ความหมาย โอกาสที่มอบให้ และคุณค่า
ค�ำส�ำคัญ: หีบห่อขนมไทย; ภูมิปัญญาท้องถิ่น; ประเทศไทย 4.0
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Abstract
Thai dessert packaging is considered Thai local wisdom that was passed down
from generation to generation. It also reflects Thai eating cultures in the past. Considering
Thai culture and Thai society from past to present, Thai dessert packaging can reflect the
development of Thai prosperity in term of economy, society, politic, and cultures. This is
because these developments have an influence on the techniques and styles of Thai
dessert packaging. The packaging of Thai dessert has to be modified in accordance with
the social contexts in each time period. In the past, Thai desserts were generally related
or associated with homes, temples, and palaces and the packaging were made normal
natural materials. The cooking processes and packaging steps were very delicate. However,
as a result of technology and fast communication, nowadays Thai dessert packaging has
been changed in term of its shapes, materials, images, and transportation to suit with the
lifestyles and contexts of the urban society. Also, the packaging must reflect product
identity or brand identity of the manufacturers so that the products can communicate
with their target groups. The packaging, moreover, can provide more communication
channels with customers as well as increase the opportunity for Thai dessert to be the
dessert of the world. According to the government policy, Thailand would like to boost
up tourism and make the country a 4.0 society. The factors that have influences of on
Thai dessert packaging are tangible factors 1) the material 2) the packing and 3) the
tangible form. The intangible factors are 1) the meaning 2) the opportunity and 3) value.
Keywords: Thai dessert packaging; Local wisdom; Thailand 4.0
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1. หีบห่อขนมไทย
ในอดีตความเป็นอยูข่ องมนุษย์ในการด�ำรงชีวติ ร่วมกับธรรมชาติ ถือเป็นสิง่ พืน้ ฐานทีม่ คี วามผูกพันกันมา
อย่างช้านาน คนสมัยก่อนจึงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พึ่งพิงธรรมชาติด้วยปัจจัย 4 ในการด�ำรงชีวิต อันได้แก่
ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งนุง่ ห่ม ยารักษาโรค และอาหาร เมือ่ ประชากรเยอะขึน้ มนุษย์เริม่ รูจ้ กั การแบ่งปันทรัพยากร
จากระดับบุคคลสู่ระดับหมู่บ้าน จากหมู่บ้านสู่ระดับภูมิภาคจนเกิดเป็นสังคม แต่ละกลุ่มต่างมีความเชื่อ
ในศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการสร้างจุดเด่น
และมีอัตลักษณ์อันเฉพาะตัวมากขึ้น เมื่อสังคมเข้ามาสู่ยุคไร้พรหมแดนในการติดต่อสื่อสารเพื่อการซื้อขาย
แลกเปลีย่ นสินค้า หีบห่อจึงเข้ามามีบทบาทในการยืดอายุและการขนส่งของสินค้า การพัฒนาหีบห่อเหล่านัน้
ด�ำเนินควบคู่ไปพร้อมกับภูมิปัญญาและทรัพยากรในการสร้างหีบห่อที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น สะท้อน
ให้เห็นถึงความละเมียดละไมในการสร้างหีบห่อของแต่ละวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ ด้วย
หากพูดถึง “ขนมไทย” ถือได้ว่าเป็นมรดกที่มีคุณค่าของชาติอย่างหนึ่ง (มินตรา หอรัตนชัย และ
อวยศรี ชูกฤษ์, 2538, น. 1) เราจัดขนมไทยในสมัยก่อนว่าเป็นของหวานที่ถูกใช้ส�ำหรับถวายพระสงฆ์
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนใช้ส�ำหรับต้อนรับบุคคลส�ำคัญของประเทศ เช่น คณะทูต เป็นต้น มีหลักฐาน
ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกได้กล่าวถึงขนมไว้ 4 ชนิด ได้แก่ เม็ดแมงลัก ลอดช่อง ข้าวตอก และข้าวเหนียว
ตักใส่ถ้วยโดยมีน�้ำกะทิแยกไว้เพื่อให้เติมต่างหาก จากหลักฐานเชื่อได้ว่าเกิดในสมัยพระนารายณ์มหาราช
ประมาณปี พ.ศ. 2215-2220 ขณะนั้นบ้านเมืองสงบสุขไม่มีศึกสงคราม ราษฎรอยู่กันอย่างสงบสุข แผ่นดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ การเพาะปลูกเจริญงอกงามได้ดี โดยเฉพาะข้าวเจ้าซึง่ ปลูกกันทัว่ อาณาจักร มีการบริโภค
กันอย่างเหลือเฟือจนมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกับต่างประเทศในแถบตะวันตกและประเทศเอเชียด้วยกัน
เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง หลังจากนวดข้าวหรือช่วยเหลือกันท�ำงานต่าง ๆ เสร็จแล้ว เหล่าผู้หญิงจะเตรียมขนม
ทั้งสี่ชนิดนี้ไว้เลี้ยงหลังเลิกงาน จนเรียกประเพณีนี้ว่า “ประเพณีสี่ถ้วย” ขนมไทยจึงมีส่วนประกอบหลักอยู่
3 อย่างด้วยกัน คือ แป้ง กะทิ และน�ำ้ ตาลเท่านัน้ ซึง่ ขนมไทยในยุคต่อ ๆ มาก็ยงั คงส่วนผสมทัง้ สามอย่างนีอ้ ยู่
ขนมนอกจากเป็นสิ่งที่สะท้อนบทบาททางสังคมในสมัยก่อน (มณเทียร ศุภลักษณ์, 2541, น. 2)
ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต ในแง่มุมของความละเอียดอ่อนของเสน่ห์ปลายจวักในการเก็บรักษาสืบทอดกัน
ในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากของคนแต่ละยุคสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
ประณีตของแม่บา้ นแม่เรือนในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ รสชาติอนั หอมหวานอร่อยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ก็เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของคนไทยในสายตานานาชาติในเรื่องของวิถีชีวิตและประเพณี
ภูมปิ ญ
ั ญาของคนไทยในสมัยก่อนได้นำ� เอาสิง่ ทีอ่ ยูร่ ายล้อมรอบตัวหรือธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น กล้วยเป็นพืชทีอ่ ยูค่ คู่ นไทยมาช้านาน สามารถใช้ได้แทบทุกส่วน เช่น ผลกล้วยสามารถ
ทานได้ตงั้ แต่ผลดิบ ผลห่าม ผลสุก หรือน�ำไปท�ำเป็นของหวานทานในครอบครัว หยวกกล้วยและปลีสามารถ

115

116

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

น�ำไปประกอบอาหารเป็นแกงไว้ทานกับข้าว ล�ำต้นสามารถน�ำไปเป็นกระทงเพือ่ สืบสานประเพณีหรือแม้กระทัง่
ใบตอง ก็สามารถใช้เป็นบายศรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใบตองแก่สามารถเป็นยาสูบ หรือของเซ่นไหว้
ในพิธีกรรมความเชื่อส�ำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้กระทั่งใบตองอ่อนหรือใบตองทั่วไปก็สามารถน�ำมาเป็นภาชนะ
ส�ำหรับใส่อาหาร ตลอดจนสามารถน�ำไปเป็นหีบห่อของขนมทีม่ หี ลากหลายรูปทรงซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี
หีบห่อขนมไทยยังถือได้วา่ เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในสังคม
ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะประณีตในการเตรียมท�ำขนมแล้ว การเตรียมหาวัตถุดบิ ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ
มาใช้ในการสร้างหีบห่อก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญไม่น้อย หากเรากล่าวถึงขนมไทยแล้ว วัสดุประเภทต้น ๆ
ทีส่ ว่ นมากอยูใ่ นวิถชี วี ติ คนไทยในสมัยก่อนมักจะเป็นไม้ใบทีห่ าได้ไม่ยากในทุกครัวเรือน ปลูกกันแทบทุกบ้าน
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและการท�ำการเกษตร ได้แก่ ใบไผ่ ใบบัว ใบมะพร้าว ใบจาก ใบตอง ใบตาล ใบเตย
เป็นต้น
หีบห่อขนมไทย มีนัยส�ำคัญกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สังเกตได้จากความแตกต่างทางด้านรูปร่าง
รูปทรงของขนมและวัสดุที่เลือกใช้ในการสร้างหีบห่อ เพราะนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่าง
ทางด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางทรัพยากรของ
พื้นที่ ท�ำให้หีบห่อของขนมแต่ละพื้นที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกัน แต่ยังด�ำรงรูปแบบที่มีความคล้ายคลึง
ตามบริบทของขนมไทยที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนบริเวณนั้น
นอกเหนือจากจะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่ีส�ำคัญและความหมายของขนมแล้ว การสร้างหีบห่อ
ก็ถือว่ามีส่วนช่วยท�ำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นและยังแฝงนัยให้คนรุ่นหลังได้ครุ่นคิดภายใต้บริบทของ
พิธีกรรมที่แตกต่างกันไป ผ่านประเพณีไทยอันเนื่องด้วยความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนไทย ยกตัวอย่างเช่น
ข้าวต้มมัดทีม่ กี ารสร้างหีบห่อด้วยใบตองทีซ่ อ้ นทับกันหลายชัน้ แล้วใช้เชือกกล้วยหรือฟัน่ ไม้ไผ่ ในการผูกมัด
ให้เป็นคู่ หากใช้ในพิธมี งคลสมรสหรืองานแต่งงาน ก็มคี วามหมายว่าให้ครู่ กั ทัง้ คูท่ งั้ บ่าวสาวมีความรักทีย่ งั่ ยืน
ตลอดนาน เหมือนกับข้าวต้มมัดที่ผูกติดกันเป็นคู่ ๆ เป็นต้น
ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากเหตุและปัจจัยทางความต้องการทางการตลาดของ
ผู้บริโภคหรือแม้แต่ผู้ผลิตนั้น การสร้างหีบห่อจากเดิมที่เน้นการหยิบวัสดุทางธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือหลัก
ของขนมไทยในสมัยก่อนและเข้ามาสู่ยุคปัจจุบัน ก็มีทางเลือกในการผลิตมากขึ้น ไม่เพียงแต่เลือกวัตถุดิบ
ในการท�ำขนม แต่ยังรวมไปถึงการสร้างหีบห่ออีกด้วย เนื่องจากวัสดุในการน�ำมาสร้างหีบห่อเริ่มมีราคาถูก
มีทางเลือกที่หลากหลาย มีการยืดอายุที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการของการบรรจุและการขนส่ง แม้แต่
รูปลักษณ์ที่จะน�ำเสนอไปยังผู้บริโภค ก็ถือเป็นอึกหนึ่งกระบวนการที่ต้องให้ความส�ำคัญด้วยเช่นกัน หากแต่
ในปัจจุบันมีผู้ผลิตมากขึ้น ควบคู่ไปพร้อมกับทางเลือกที่หลากหลายของผู้บริโภค ส่งผลให้การสร้างหีบห่อ
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ขนมไทยผ่านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ นัน้ ก�ำลังถูกลดบทบาทลงไปทุกขณะ ซึง่ เป็นประเด็นทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญไปที่
การค้นหาแนวคิดหรือการหาความสอดคล้องให้กบั ผลิตภัณฑ์หรือขนมและการสร้างหีบห่อและยังต้องสามารถ
ด�ำรงอยู่ได้ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ที่ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว

2. ภูมิปัญญาหีบห่อขนมไทยกับการห่อรัดมัดร้อย
หีบห่อของอาหารคาว ขนมหวาน ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ในรูปแบบห่อรัดมัดร้อยที่ท�ำจากวัสดุ
ธรรมชาติ ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยได้อย่างมีคุณค่า นอกจากจะ
ถ่ายทอดฝีไม้ลายมือทีป่ ระณีตวิจติ รบรรจงผ่านความคิดสร้างสรรค์ของบรรพชนไทยแล้ว การน�ำวัสดุธรรมชาติ
มาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยก็ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสภาพแวดล้อมด้วย
ห่อรัดมัดร้อยเป็นวิถีดั้งเดิมของไทยที่เราคุ้นหูกันมานาน เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยบรรพกาลที่ยังชีพด้วย
การล่าสัตว์และเก็บของป่า เมือ่ ได้อาหารมาก็ตอ้ งหาวิธนี ำ� กลับมาทีพ่ กั ให้สะดวกและรัดกุมทีส่ ดุ จึงหาวัตถุดบิ
จากธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือเถาวัลย์มาห่อหรือมัดอาหาร ทางด้านนักมานุษยวิทยา
เชื่อว่า การห่อรัดมัดร้อยเกิดขึ้นพร้อมกับพัฒนาการทางด้านบทบาทหน้าที่ของเพศหญิงและความประณีต
ในการท�ำขนมหรืออาหารควบคู่กัน (โบราณบันเทิง, 2555, ย่อหน้า 1)

ภาพที่ 1 หีบห่อขนมไทย (Hmmthailand, 2558)
ถ้าหากมองย้อนมาดูบริบททางด้านสังคมไทยในสมัยก่อนเป็นค�ำที่ได้ยินกันไม่น้อย ในสมัยรุ่นปู่ย่า
ตาทวดถูกพูดถึงในงานประเพณีหรืองานในครัว ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเป็นความรู้หรือภูมิปัญญาไทยในสมัยนั้น
ที่ไม่เพียงแต่กล่าวถึงการสร้างหีบห่อขนมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้ภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหาร
การสร้างหีบห่อนี้ อาจหมายความรวมถึงอาหารด้วยเช่นกัน การสร้างหีบห่อจึงหมายรวมไปถึงหัตถกรรม
และการจักสานด้วย (พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์, 2538, น. 2) ยกตัวอย่างเช่น ชะลอมผลไม้ซึ่งสานจากไม้ไผ่
เหมาะที่จะมอบให้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดยแนวคิดทางภูมิปัญญาของไทยแบ่งได้ ดังต่อไปนี้
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2.1 การห่อ เป็นกรรมวิธีในการเก็บรักษาโดยพันหรือการห่อหุ้ม เช่น การห่ออาหารเพื่อแปรรูป
ให้เป็นอาหารสุก ได้แก่ การห่อขนมด้วยใบตองหรือใบบัว เพือ่ เก็บรักษาแล้วน�ำอาหารนัน้ ไปนึง่ หรือต้มให้สกุ
2.2 การรัด เป็นการรัดห่อที่มีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นค่อย ๆ บรรจุห่อให้แน่นอย่างสวยงาม
แล้วมัดด้วยเส้นตอกอีกครั้งหนึ่ง
2.3 การมัด เป็นการมัดเข้าหากันหรือรัดให้แน่นด้วยตอก เพือ่ ให้ใบตองหรือใบไม้หมุ้ อาหารมีความ
แน่นขึ้น เช่น การห่อข้าวต้มผัดหรือข้าวต้มมัด ด้วยใบตองแล้วใช้ตอกมัดหัวท้ายหรือใช้ใบตองห่อแล้วใช้
ตอกมัดเป็นเปลาะ ๆ อย่างการมัดแหนมหมูยอ การเก็บอาหารด้วยการห่ออย่างมิดชิดช่วยให้อาหารปลอด
จากแมลงและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ได้ดี
2.4 การร้อย เป็นการน�ำเอาวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่หรือกาบกล้วย มาเหลา ฉีก หรือเจียน
ออกเป็นเส้น เพื่อน�ำมาร้อยรวมผลผลิตหรือสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การใช้เชือกกล้วยร้อยห่อน�้ำพริกเข้าไว้
รวมกัน การใช้ตอกไม้ไผ่รอ้ ยหัวปลาแล้วจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ เพือ่ น�ำไปตากแห้งเพือ่ จ�ำหน่าย การใช้
เชือกกล้วยหรือเชือกปอร้อยผลหมากสุกทีห่ นั่ เป็นแว่นรวมไว้เป็นเส้น แล้วน�ำไปตากแห้งน�ำมามัดรวมเป็นพวง
เป็นต้น

ภาพที่ 2 การห่อรัดมัดร้อย เป็นวิธีชาวบ้านวิถีธรรมชาติ (Sarakadee Magazine, 2561)
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อีกหนึง่ เสน่หท์ อี่ ยูค่ กู่ บั งานหีบห่อขนมไทย นัน่ คือ การกลัด เป็นการเก็บอาหารด้วยใบตองและใบไม้
เช่น ใบบัว ใบอ้อย ใบมะพร้าว เป็นการน�ำวัตถุดบิ ทีใ่ ช้หอ่ สิง่ ต่าง ๆ ติดกัน มักใช้กบั ใบตองและใบบัว วิธกี ลัด
จะต้องใช้ไม้กลัดที่ท�ำจากไม้ไผ่หรือก้านมะพร้าวเหลา เพื่อให้เกิดความแหลมและมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
แล้วน�ำไปกลัดเพื่อให้อยู่ตัวคงเป็นรูปร่างหรือรูปทรงนั้น ๆ
หากพิจารณาในแง่ของรูปทรงและวัสดุจะเห็นได้ว่ารูปแบบการบรรจุของขนมไทยมักมีรูปทรง
เรขาคณิตที่น่าสนใจกันอยู่หลายรูปทรง ได้แก่ ทรงกรวย ทรงกระทง ถาด เป็นต้น และเป็นการเลือกใช้
วัสดุที่สะท้อนถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เช่น จังหวัดเพชรบุรีมีการปลูกต้นตาลตามท้องนา
เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปลูกข้าวควบคู่กับการปลูกต้นตาล เพื่อเป็นสิ่งบ่งบอกเขตแดน ฉะนั้นจังหวัดนี้
จะโดดเด่น เรือ่ งของตาล พอถึงฤดูกาลหรืองานประเพณีสำ� คัญ ชาวบ้านจะท�ำขนมพืน้ ถิน่ ทีเ่ รียกว่า “ขนมตาล”
โดยใช้สว่ นผสมของลูกตาลและใบตาลอ่อนมาสร้างหีบห่อเป็นสามเหลีย่ มกลวงแล้วใส่ขนมไว้ดา้ นใน เวลาอบ
ขนมจะมีสีสันเกิดขึ้น และมีกลิ่นหอมของใบตาล
จากสิง่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น เห็นได้วา่ ภูมปิ ญ
ั ญาไทยกับการสร้างหีบห่อด้วยธรรมชาติทหี่ าได้ สะท้อนถึง
ภูมปิ ญ
ั ญาหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นการถนอมอาหารหรือรสชาติ การใช้เป็นภาชนะ หากแต่ดว้ ยความแตกต่าง
ทางด้านพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลาย เราจะเห็นการสร้างหีบห่อด้วยใบไม้ในแต่ละท้องทีท่ แี่ ตกต่างกันเป็นตาม
สภาพแวดล้อมหรือแม้แต่สุนทรียะที่สามารถมองเห็นและรับรู้ได้ผ่านการน�ำเสนอในแง่มุมที่เป็นของหวาน
แง่มมุ ของฤดูกาล แง่มมุ ของประเพณีหรืองานบุญต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นวิถชี วี ติ คนไทยมาช้านาน นัน่ จึงท�ำให้ขนมไทย
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และวังได้เป็นอย่างดี

3. บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมกับหีบห่อธรรมชาติส�ำหรับขนมไทย
แม้ว่าทุกวันนี้เราอาจจะเห็นการแทรกแซงทางบริบทสังคม ในแง่ของวัฒนธรรมการบริโภคแบบ
เร่งด่วน (Fast food) เลียนแบบตะวันตก ค่านิยมการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันเริ่มสูงขึ้น
เมือ่ ผูผ้ ลิตเริม่ มีทางเลือกในการน�ำเสนอสินค้า วัตถุดบิ วัสดุในการสร้างหีบห่อ และความต้องการจากผูบ้ ริโภค
ที่หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย สถานะทางเพศ การงานอาชีพ การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ ความชื่นชอบ
และรสนิยม ล้วนเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าและบริการ บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เพียงเป็นเครือ่ งมือ
ทีถ่ กู ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน แต่ยงั เป็นเครือ่ งมือชีว้ ดั ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม (เชียงใหม่นวิ ส์, 2559, ย่อหน้า 1)
และงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับภาพสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละสมัยอีกด้วย
หากเทียบกับยุคสมัยทีค่ นไทยเริม่ รูจ้ กั บรรจุภณ
ั ฑ์ จนถึงยุคทีผ่ ปู้ ระกอบการเริม่ ตระหนักการเลือกใช้
ทุกอย่างเพื่ออนาคต มีรายละเอียด ดังนี้
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3.1 ช่วงที่ 1: จากธรรมชาติสู่ระบบอุตสาหกรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2504 ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มมีการใช้วัสดุทดแทนทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนที่รวดเร็ว เริ่มมีแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ท�ำให้ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในระบบอุตสาหกรรมเกิด “หีบห่อ” หรือ “บรรจุภัณฑ์” ซึ่งถือเป็น
ค�ำสมัยใหม่ ได้เข้ามามีส่วนผลักดันในระบบการสร้างหีบห่อขนมไทย และ “พลาสติก” ที่เป็นหัวใจส�ำคัญ
และแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการยอมรับทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในช่วงแรกชาวบ้านยังท�ำอาหารเพื่อรับประทานเองหรือประเพณีในเทศกาล การใช้วัสดุต่าง ๆ ยังพึ่งพา
ธรรมชาติอยู่ ภายหลังสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงเริม่ มีการน�ำสินค้าจากโลกตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่เริ่มมีการใช้เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมแทนแรงงานคน นอกจากนี้
การผลิตบรรจุภัณฑ์บางส่วนก็ยังเริ่มมีการพัฒนาและเกิดความหลากหลาย เช่น รูปทรงกระบอกหรือขวด
ส�ำหรับเครื่องดื่ม หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2504 สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีการประกาศใช้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จึงกลายเป็น
จุดเริ่มต้นของธุรกิจต่าง ๆ เกิดเป็นของฝากหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึง
บรรจุภัณฑ์ทางด้านอาหาร
ภูมปิ ญ
ั ญาหีบห่อขนมไทยในยุคนีไ้ ม่ได้เลือนหายไป วิถชี วี ติ ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน วัด และประเพณีตา่ ง ๆ ยังมีบทบาทและอาศัยวัสดุธรรมชาติอยู่ แต่เริม่ มีแนวโน้มของการมองหา
วัสดุอื่นทดแทนเพิ่มขึ้น ขณะที่ระบบเทคโนโลยีเป็นระบบที่ใช้งบประมาณสูง ท�ำให้กลายเป็นความยึดติด
ในค่านิยมที่ถูกปลูกฝังกันมาช้านาน
3.2 ช่วงที่ 2: ยุคอุตสาหกรรมพลาสติกและการเฟื่องฟูการผลิต ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2540
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านปีโตรเคมีและพลาสติกขึ้นในไทยท�ำให้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์หลักของการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร สามารถทนความร้อนความเย็นและสภาพต่าง ๆ ได้มากขึน้ หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2523
“กล่องกระดาษ” ได้เข้ามามีบทบาทในการเคลือ่ นย้ายสินค้าในปริมาณมาก ๆ จึงเป็นตัวแปรในการขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมสินค้าสามารถเดินทางได้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถปกป้องสินค้า
และสะดวกต่อการขนส่ง
บรรจุภัณฑ์ขนมไทยในยุคนี้เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น สังเกตเห็นได้จากการเลือกใช้กล่อง ถาด
ขวดและโฟมพลาสติกส�ำเร็จรูปมาใส่ขนมไทยหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เป็นการยอมรับกระแสแนวคิด
ทุนนิยมเนื่องจากวัสดุทางเลือกมีราคาที่ถูก สามารถจับต้องได้และหล่อหลอมได้เป็นเนื้อเดียวกันกับบริบท
ของสังคมไทยในสมัยนั้น ความเป็นอยู่และวิถีการกินของคนไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง สังเกตได้จากสินค้า
ของฝากประเภทเดียวกันแต่ละจังหวัด เริม่ มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทหี่ ลากหลาย เช่น กระดาษหรือพลาสติก แตกต่างกัน
ตามราคาและความเหมาะสม มีการน�ำเสนอตราสินค้าหรือแบรนด์ลงบนบรรจุภัณฑ์ และผลิตเป็นจ�ำนวน
มากขึ้นตามความต้องการของตลาด
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ภาพที่ 3 บรรจุภัณฑ์ขนมไทยในท้องตลาดปัจจุบันที่มีการปรับตัว (Let’s check in, 2562)
3.3 ช่วงที่ 3 ยุคของความคิดสร้างสรรค์และการตืน่ ตัวสภาพแวดล้อม: ระหว่างปี พ.ศ. 2540ปัจจุบัน ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ จึงเกิดนโยบายที่เน้นการขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจฐานราก
และการท่องเที่ยวในประเทศ อย่างโครงการ “Amazing Thailand” และโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ “OTOP” ซึง่ ท�ำให้หนั กลับไปมองอัตลักษณ์ดงั้ เดิมของท้องถิน่ ท�ำให้การออกแบบได้เข้ามามีบทบาท
การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การตั้งแบรนด์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของตัวตน การเลือกวัสดุรูปทรงและ
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ หมาะส�ำหรับสินค้า เมือ่ เศรษฐกิจของประเทศเริม่ มีการฟืน้ ตัว การจัดจ�ำหน่ายไม่ได้อยู่
เพียงแค่ชานเมืองหรือท้องถิน่ อีกต่อไป ร้านสะดวกซือ้ หรือซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าเริม่ เข้ามามีบทบาท
รวมไปถึงการกระจายสินค้าเพื่อส่งออกระหว่างประเทศอีกด้วย
บรรจุภณ
ั ฑ์ขนมไทยในยุคสร้างสรรค์ เริม่ สือ่ สารตัวเองมากขึน้ โดยเน้นใช้แนวคิดทางการตลาด
เกี่ยวกับแบรนด์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จึงกลายเป็น
เครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการท�ำการตลาดการออกแบบทีโ่ ดดเด่น จึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการบอกเล่าเรือ่ งราวของ
สินค้าให้น่าจดจ�ำ ไม่ได้จ�ำกัดแค่การเลือกใช้เพียงวัสดุเหมือนแต่ก่อน แต่อยู่ที่ปลายทางที่สินค้าจะเดินทาง
อย่างไรเพือ่ ให้ตรงกับความต้องการรับรูข้ องกลุม่ เป้าหมาย การเก็บรักษาอายุในการรับประทานยาวนานขึน้
มีตัวเลือกในเชิงวัสดุหลากหลายขึ้น เช่น พลาสติกมีเทคโนโลยีเคลือบผิวสองชั้นเพื่อคุณสมบัติที่แตกต่าง
ในการเก็บรักษา การเคลือบแผ่นฟิลม์ ทีบ่ างลงสามารถเก็บรักษาคุณสมบัตอิ ายุของสินค้าได้นาน แต่กย็ งั ต้อง
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกลับมา เมื่อมันท�ำหน้าที่ของมันลุล่วงแล้ว ขยะจากการใช้บรรจุภัณฑ์
ทีม่ ากมายขนาดนีก้ ก็ ลายเป็นสิง่ ทีส่ นิ้ เปลือง และหลายฝ่ายพยายามกลับมองมันและการเป็นกระแสหลักเรือ่ ง
การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่ตามมา
หากวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบกับหีบห่อขนมไทยทีใ่ ช้วสั ดุทางธรรมชาติ กับบรรจุภณ
ั ฑ์ขนมไทย
ในปัจจุบันที่สื่อสารตัวตนและเก็บรักษาได้นานกว่าแล้วคงเป็นอีกหนึ่งการพัฒนา การที่ยังคงอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยในบางภูมิภาค เรายังเห็นการหีบห่อแบบดั้งเดิมได้ตามชุมชนท้องถิ่นที่สะท้อนมุมมองการใช้วิถี

121

122

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

แบบดั้งเดิมด้วยประเพณีตามธรรมชาติ ในขณะที่ผู้คนในเมืองจะได้เห็นอีกมุมหนึ่ง ในแง่ของสินค้าที่ตะโกน
แข่งกันอยู่ในชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้า และกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนักท่องเที่ยวที่พร้อมที่จะท�ำความรู้จัก
กับขนมไทยในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านงานออกแบบโดยใช้อัตลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนภาพจ�ำของ
เรื่องราวในสินค้าต่อไป

4. แนวทางหีบห่อขนมไทยในยุค 4.0
คงไม่แปลกทีป่ จั จุบนั เราจะได้ยนิ ความว่า “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ “ยุค 4.0” เนือ่ งจากเป็นนโยบาย
ที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ค�ำว่า “Creative economy” หรือ “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” จึงเป็นแนวโน้มในการพัฒนาโดยใช้ตน้ ทุนทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ กลายเป็นกระแส
ที่หลากหลายประเทศพยายามพัฒนาตัวเอง
ด้านประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย เริม่ หันมาเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยทุน
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลในยุคนัน้ มีนโยบายฟืน้ ฟูเศรษฐกิจโดยให้ประชาชน
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนควบคูก่ บั การพัฒนาแหล่งความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน จนเกิดค�ำว่า
“ความคิดสร้างสรรค์” เริม่ ปรากฏขึน้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เมือ่ ปี พ.ศ. 2550
จนถึงฉบับที่ 12
ไทยแลนด์ 4.0 ที่พูดถึงกัน นอกจากการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนแล้ว “ความคิด
สร้างสรรค์” เป็นอีกแรงหนึง่ ของปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ น ซึง่ เป็นทุนทางทรัพยากรบุคคลเห็นชัดจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือที่เรารู้จักกันในนาม “OTOP” คือ หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่การสร้างหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ขนมไทยมีการปรับตัวด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการ
ช่วยดึงจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง อีกทั้งยังสามารถจ�ำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดย OTOP มีหลัก 3 ประการ คือ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local yet global) 2. พึ่งตนเองและคิด
อย่างสร้างสรรค์ (Self-reliance and creativity) และ 3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human resource
development)
การหยิบยกเอาหลักการของ OTOP มาใช้อย่างเหมาะสมก็มีส่วนช่วยให้สินค้าไทย อย่างขนมไทย
มีการรักษามรดกทางวัฒนธรรมทีม่ กี นั มายาวนานสืบต่อกันไป อาจจะต้องปรับรูปแบบรสชาติและบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่ไร้เส้นกั้นแบ่งทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว
แต่หมายรวมถึงกระบวนการทางความคิดของแบรนด์สินค้าและการบริการด้วย
การรักษาภูมปิ ญ
ั ญาไทยของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี การต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาไทยของการหีบห่อ
การตลาด การก�ำหนดราคาสินค้า การจัดส่งและทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ การผูกเรียงทุกกระบวนการให้เป็นหนึง่ เดียว
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และพุ่งเป้าผูกไปที่ธุรกิจของการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับ
การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมมุ่งกระจายรายได้และความเจริญหรือความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ โดยให้
เอกชนและประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม จึงเกิด “โครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถ”ี เพือ่ เชือ่ มโยงและ
ต่อยอดให้ทั้งผู้บริโภคเข้าถึงของหวานของไทยและสถานที่ท่องเที่ยวไปในขณะเดียวกัน
อย่างหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทยให้ตอบโจทย์กับความ
ต้องการของสังคม คือ กรมส่งเสริมการส่งออกได้จดั การประกวดบรรจุภณ
ั ฑ์ในทุก ๆ ปี เพือ่ เป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้สินค้าไทยไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศและยกระดับบรรจุภัณฑ์ไทยอีกด้วย ยกตัวอย่าง เช่น
ในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อ “เอกลักษณ์ไทยก้าวสู่ AEC” ซึ่งในแต่ละปีหัวข้อก็จะปรับให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐอีกด้วย ดังตัวอย่างในภาพ ซึง่ เป็นกลไกหนึง่ ทีน่ า่ สนใจทีจ่ ะพัฒนาแนวคิดการสร้างหีบห่อไทย
ให้ก้าวไกลไปอีกขั้น

ภาพที่ 4 โปสเตอร์และผลงานการออกแบบ Thaistar (กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2, 2559)
สิ่งที่บรรจุภัณฑ์ในยุค 4.0 ควรค�ำนึงถึงในการออกแบบ โดยมยุรี ภาคล�ำเจียก ต�ำแหน่งที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจในงาน “แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหาร
เพื่อการแข่งขันในตลาดโลกและก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนมากเนื้อหา
จะเน้นเป็นเรือ่ งของผูบ้ ริโภคกับสินค้า โดยมีบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นสือ่ กลางเพือ่ สือ่ สาร ข้อมูล การใช้งาน การเก็บรักษา
และการขนส่ง ทีเ่ น้นตอบสนองความต้องการของผูค้ นในสังคมมากขึน้ แต่ยงั ท�ำหน้าทีข่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ครบ
และมีรูปแบบที่น่าสนใจ ดังเช่น
4.1 การเน้นการใช้งานของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ถ้าเป็นวัสดุประเภทถุงพลาสติกต้องฉีกง่าย
ใช้แรงน้อย ถ้าเป็นถุงซิปต้องสามารถเปิดปิดได้ในกรณีที่กินไม่หมด ถ้าเป็นฝาขวด ถ้วย ถาดพลาสติก
หรือกระป๋องโลหะต้องลอกเปิดง่าย (Easy peel) ถ้าเป็นกล่องกระดาษต้องมีรอยปรุเพื่อให้เปิดออกง่าย
ถ้าเป็นถุงพลาสติกหรือถาดพลาสติกต้องเข้าไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น
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4.2 การเน้นสื่อสารของการใช้งานสินค้าเมื่อถูกใช้งานแล้ว บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกส�ำหรับ
อาหาร ต้องทิง้ ร่องรอยให้เห็น เมือ่ ถูกเปิด (Temper evidence) เช่น กล่องกระดาษแบบฝาติดกาว ฝาขวด
แบบเกลียว
4.3 การเน้นการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยและวันหมดอายุของสินค้า ถ้าเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์
ประเภทอาหาร ควรเป็นวัสดุที่สัมผัสได้อย่างปลอดภัยในบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 ส่วนถ้าเป็นเครื่องส�ำอางต้อง
สามารถยืดอายุการเก็บได้มากกว่า 3 เดือน (เฉพาะทีซ่ เู ปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซือ้ ) และมากกว่า 6 เดือน
ส�ำหรับสินค้าส่งออก
4.4 การเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทบนบรรจุภัณฑ์ การใช้บรรจุภัณฑ์สร้าง
ปฏิสมั พันธ์ (Interactive packaging) เพือ่ การสือ่ สารระหว่างสินค้ากับผูบ้ ริโภค ขณะเวลาดูบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น
มีสีบอกอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ มีสีบอกระดับความสุกของผลไม้สดหรือมีการน�ำเทคโนโลยีมาผสานระหว่าง
โลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริง (Augmented reality: AR) ในการบอกเรื่องราว
4.5 การเน้นเรื่องของการผลิตที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการจัดการในการขนส่ง เป็นการคิดตั้งแต่
ต้นกระบวนการของการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความสูญเสียต�ำ่ และยังค�ำนึงถึงต้นทุนในการ
ขนส่งอีกด้วย
ในขณะเดียวกันกระแสรักษ์โลกอย่างยัง่ ยืน และการรณรงค์ทางสิง่ แวดล้อมก็เข้ามามีบทบาทหรือทีเ่ รา
เรียกกันว่า “นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และภาชนะรักษ์โลก” เพราะนอกจากย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้ว วัสดุ
ประเภทเยือ่ กระดาษ ทีน่ ำ� มาผลิตกล่องกระดาษใส่อาหาร แก้วกระดาษและถ้วยกระดาษยังปลูกทดแทนขึน้
มาใหม่ได้ (Nhum Meerod, 2562, ย่อหน้า 1) หรือแม้แต่งานวิจัยที่น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์จากใบไม้ ซึ่งการโหยหาธรรมชาติจะเป็น
อีกแนวทางที่เรากลับหันหลังไปมองก็เป็นได้

ภาพที่ 5 บรรจุภัณฑ์ใบทองกวาว (Tnews, 2560)
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5. บทสรุป
“หีบห่อขนมไทย: ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในยุคประเทศไทย 4.0” อาจจะต้องหยิบยกเอาข้อดีของภูมปิ ญ
ั ญา
ในสมัยก่อน อย่างเช่น การห่อรัดมัดร้อย เข้ามามีส่วนร่วมอีกบทบาทหนึ่งในการออกแบบ หรือการเลือกใช้
วัสดุทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาเป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจ หีบห่อในยุคนีอ้ าจจะต้องมองไปในมิตทิ หี่ ลากหลาย
ให้รอบด้านครบทุกมิติมากขึ้น เช่น การน�ำเสนอผ่านสังคมออนไลน์ แต่ในมิติที่เน้นเรื่องของการตอบสนอง
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปด้วยการด�ำเนินชีวติ ทีร่ วดเร็วขึน้ ด้วยบทบาทของการสือ่ สารในโลกเทคโนโลยี
ท�ำให้การบริบทของหีบห่อหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งท�ำให้ได้หลากหลาย อาทิ การสือ่ สาร การเก็บรักษา การขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ การเก็บรักษาได้ทกุ มิติ การส่งเสริมการขาย และต้องเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ เหล่านี้
ล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจและแนวโน้มของโลกในยุค 4.0 ให้ความสนใจ แต่ในแง่ของบริบทสังคม คุณค่า
หรือส่วนที่จับต้องไม่ได้ แต่รู้สึกได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญในสังคมที่แตกต่าง หรือแม้แต่เรื่องราวที่สร้างสะท้อน
กระบวนการทางภูมปิ ญ
ั ญาทีน่ า่ สนใจในทางวิถชี วี ติ ประเพณี และวัฒนธรรมทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
เพื่อที่จะส่งต่อคุณค่าทางจิตใจให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากทางวัฒนธรรมไทย และพัฒนาการออกแบบ
หีบห่อให้สอดคล้องกับเรื่องราว ช่วงเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์เท่าทันโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
หากเรามองในแง่ของกระแสหรือแฟชัน่ ก็อาจเป็นไปได้วา่ แนวคิดของคนสมัยก่อนทีใ่ ช้ธรรมชาติเป็นพืน้ ฐาน
ของการด�ำเนินชีวิตก�ำลังจะกลับมาอีกครั้ง
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