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การวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมาและความเช่ือมโยง
ระหว่างจ ้าบ๊ะที่เป็นของกินกับจ ้าบ๊ะที่เป็นการแสดง และ 2) ศึกษาภูมิหลัง กระบวนการ และวัฒนธรรม
การกินน ้าแข็งไสของคนไทยในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย  ค้าถามการวิจัยคือ 1) ค้าว่าจ า้บ๊ะมีที่มา
อย่างไร 2) ท้าไมจึงน ้าแข็งไสว่าจ ้าบ๊ะ 3) วัฒนธรรมการกินจ ้าบ๊ะของคนไทยเป็นอย่างไร  ผู้ให้ข้อมลู
ส้าคัญคือ ผูบ้ริโภคจ ้าบ๊ะจ้านวน 32 คน และผู้ขายจ ้าบ๊ะ/น า้แข็งไสจ้านวน 12 คน จาก 6 ภูมิภาค รวม 
16 จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า  1) ค้าว่า “จ ้าบ๊ะ” มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว “จัมบะ” โดย ป. อินทรปาลิต
เป็นเป็นคนแรกที่น้าค้านี มาใช้ในภาษาเขียน โดยสะกดค้าตามการออกเสียงแบบไทยๆ ว่า “จ ้าบ๊ะ” เพื่อ
ใช้เป็นค้ากริยาวิเศษณ์ประกอบค้า “แทง” ในความหมายว่า ถนัดถนี่ เต็มที่ ไม่ยั งมือ และต่อมาได้
น้ามาใช้เป็นค้านามวิเศษณ์ประกอบค้า “ระบ้า” ในความหมายว่า การแสดงระบ้าที่มีการเปลอืยกาย
ของผูห้ญิงให้เห็นได้อย่างถนัดถนี่  2) การเรียกน ้าแข็งไสว่าจ ้าบะ๊มาจากรปูลักษณ์และวิธีการท้าที่
ก่อให้เกิดจินตนาการถึงระบ้าจ ้าบ๊ะ 3 ประการคือ  2.1 มีน ้าแข็งไสสีขาวที่พูนขึ นคล้ายหน้าอกของนาง
ระบ้าจ ้าบ๊ะ 2.2 มีการราดด้วยน ้าหวานสีแดงที่ใหส้ีสันฉูดฉาดเหมือนเครื่องแต่งกายของนางระบ้าจ ้าบ๊ะ 
และ 2.3 มีการโรยนมข้นหวานในลกัษณะของการส่ายนมกระป๋องเหนือน ้าแข็งไส ซึ่งภาษาพูดจะเรียกว่า
สั นๆว่าการส่ายนม ซึ่งเป็นท่าเต้นหนึ่งของนางระบ้าจ ้าบะ๊  3)  “จ ้าบ๊ะ” ที่เป็นน ้าแข็งไสชนิดหนึง่ มีต้น
ก้าเนิดมาจากชาวจีนในจังหวัดเพชรบุรีคิดท้าขึ นจากของเหลือกินในตอนเช้า คือ ปาท่องโก๋ โดยน้าไป
ทอดให้กรอบ ใส่น ้าแข็งไสลงไป ใส่น ้าหวานสีแดง แล้วกินในลักษณะเช่นเดียวกันกบัการกินน ้าแข็งไสที่
ใส่เครื่องประกอบอื่นๆ โดยที่ยังไม่ได้เรียกว่า “จ ้าบ๊ะ” จนกระทัง่ประมาณปี พ.ศ. 2490 เมื่อมีการ
บริโภคนมข้นหวานอย่างแพรห่ลาย และมีการน้ามาใช้เป็นเครื่องปรุงน ้าแข็งไสจงึเรียกว่า “จ ้าบ๊ะ” ทั งนี  
จ ้าบ๊ะแบบดั งเดิม มีองค์ประกอบเรียงตามล้าดับดังนี คือ 1) ชั นฐาน: ปาท่องโก๋ทอด/ขนมปงัหัวกะโหลก 
หั่นเป็นชิ นพอค้า 2) ชั นน ้าแข็ง: น ้าแข็งไสใส่ในปรมิาณที่พูนสงูขึ นมาใหรู้ปทรงคล้ายภูเขาหรือกะลา
ครอบ 3) ชั นน ้าเช่ือม: ใช้น ้าหวานสีแดง 4) ชั นยอด: โรยนมข้นหวาน จ ้าบ๊ะถูกน้าไปเผยแพรท่ี่จงัหวัด
ขอนแก่นประมาณปี พ.ศ. 2525 จนเป็นที่รูจ้ักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาจนถึงปจัจบุัน ทั งยัง
ปรับเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากของเดิม ในบางพื นที่มกีารเรยีกน ้าแข็งไสที่มลีักษณะเหมอืนกันกบั “จ ้า
บ๊ะ” ด้วยช่ืออื่น ขณะที่ในบางพื นทีม่ีการใช้ช่ือว่า “จ ้าบ๊ะ” แตไ่ม่มีรูปลักษณ์และวิธีการท้าเหมือนกบัจ ้า
บ๊ะแบบดั งเดมิ  ความเข้าใจของคนไทยที่มีตอ่จ ้าบะ๊มีความแตกต่างกันไปตามอายุ ประสบการณ์และ
สถานที ่
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This is a qualitative research aims to study 1) history and connection between 
Jump-Ba as food and Jump-Ba as show, and 2) background, process and Thai’s eating 
culture of shaved ice in various regions of Thailand. Research questions are: 1) what is 
an origin of the word ‘Jump-Ba’? 2) Why a particular shaved ice is called Jump-Ba? 3) 
How is the eating culture of Jump-Ba in Thailand? Key informants are 32 Jump Ba 
consumers and 12 Jump-Ba/shaved ice vendors from six regions covering 16 provinces. 
Results are as follows. 1) The word comes from Chaozhou Chinese ‘Jump-Ba'.            
P. Intrapalit is the first one who uses it in Thai written language as an adverb for the 
word 'stab' to mean ‘not withhold’. Later, he uses as an adjective for the word ‘dance’ 
to mean ‘a striptease show that not withhold’. 2) The particular shaved ice is called 
Jump- Ba due to its appearance and how it is done that provoke one’s imagination of 
3 Jump-Ba dance’s characteristics:  2.1 white shaved ice piling up resemble Jump-Ba 
dancers’ breast, 2.2 colorful red syrup resemble Jump-Ba dancers’ costume, and 2.3 
shaking a condensed milk bottle over the piling shaved ice resemble one dancing 
routine of Jump-Ba dancers. 3) Jump-Ba, a kind of shaved ice, originates from the 
Chinese in Phetchaburi province who makes it by deep frying left-over breakfast called 
patongko. This crunchy patongko pieces are served with shaved ice and red syrup as 
same as eating typical shaved ice dishes. It is not called ‘Jump-Ba’ until 2490 B.E. as 
consumption of condensed milk is widespread. Then it is used as a topping for this 
shaved ice and is called Jump-Ba.  The original Jump-Ba consists of the following 
ingredients respectively. 1) The base: deep-fried patongko/skull bread cut into pieces. 
2) The Ice: shaved Ice enough to make a mountain shape.  3) The syrup: use only red 
color. 4) The top: sprinkle with sweetened condensed milk. Jump-Ba is introduced in 
Khon Kaen province approximately by 2520 B.E. and extremely popular till today. It is 
also modified to differ from the original. In some areas, it is called by different names 
while looks alike. Some areas call Jump-Ba but nothing is similar to traditional Jump-
Ba. Thai people’s understanding of Jump-Ba differs by age, experience and location. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยเรื่องจ ้าบ๊ะ: วัฒนธรรมการกินน ้าแข็งไสของคนไทย ส้าเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมมือ  
ร่วมให้ก้าลังใจจากหลายคน  มีทั งผู้ที่เป็นเพื่อนเป็นญาติสนิทและมิตรแปลกหน้าที่ได้รู้จักในระหว่าง
เส้นทางการค้นหาองค์ความรู้   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุบงกช มกรมณี ค้ารณ พยัพศรี พวงพยอม ณ 
ล้าปาง และศุภานัน สิทธิเลิศ ที่กรุณาเสียสละเวลาร่วมเดินทางตระเวนไปในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นเพื่อน
เดินทาง เป็นสารถี และอ้านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงลูกศิษย์ในพื นที่จังหวัด
ต่างๆ จึงขอขอบคุณผู้ที่กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอย่างน่าประทับใจ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ให้การสนับสนุนเมื่อเห็นหัวข้อวิจัยที่ออกจะไม่
ธรรมดาเรื่องนี   ด้วยการให้ทุนอุดหนุนเป็นจ้านวนเงินเจ็ดหมื่นบาท หรือประมาณกึ่งหนึ่งของ
งบประมาณที่ขอการสนับสนุน แม้จะไม่เพียงพอส้าหรับเป็นค่าเดินทางให้ครอบคลุมพื นที่ที่วางแผนไว้ 
ต้องปรับลดลงให้เหมาะสม แต่ข้อมูลที่ได้รวบรวมได้จากพื นที่เหล่านั นก็ท้าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มี
คุณค่า น่าเช่ือถือ และน่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับ ‘จ ้าบ๊ะ’ ส้าหรับเป็นพื นฐานในการวิจัยเชิงลึกและการ
อ้างอิงในเรื่องดังกล่าวต่อไป 
  
  
  

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี 
อาจารย์ ดร.สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญของปญัหำ 

 “จ ้ำบ๊ะ” เป็นค้ำสำมัญนำมที่ใช้ในควำมหมำย 2 นัย ประกำรแรก จ ้ำบ๊ะ หมำยถึงกำรแสดง
ประเภทวำบหวิวอย่ำงหนึ่งของไทย ซึ่งใช้ผู้แสดงหญิงเตน้ตำมจังหวะดนตรีด้วยลลีำย่ัวยวนและมีกำร
เปิดเผยส่วนของร่ำงกำยที่พงึสงวน มักจัดเป็นเต็นท์กำรแสดงที่มรีั วรอบขอบชิดในงำนเทศกำลต่ำงๆ 
หรือแสดงในสถำนบันเทิง นอกจำกนั น มีกำรใช้ประกอบกับค้ำอื่นๆ แต่ยังคงให้ควำมหมำยเดียวกัน อำท ิ
ระบ้ำจ ้ำบ๊ะ เต้นจ ้ำบ๊ะ  ประกำรทีส่อง จ ้ำบ๊ะ หมำยถึง น ้ำแข็งที่ใช้เครื่องมือไสจนเป็นเกร็ดฝอยละเอียด 
รำดน ้ำหวำนสีแดงหรอืสีอื่นๆ ลงไปบนน ้ำแข็ง จัดเป็นอำหำรประเภทของหวำนชนิดหนึ่ง มีเครือ่ง
ประกอบหลำยอย่ำงซึง่มีควำมหลำกหลำยไปตำมท้องถ่ินและควำมนิยมของผูก้ิน อำทิ ขนมปงัปอนด์ มัน
เช่ือม ลูกตำลเช่ือม พุทรำเช่ือม เฉำก๊วย ทับทมิกรอบ ซ่ำหริ่ม ลกูชิด ลูกเดือย ฯลฯ คนไทยโดยทั่วไป
เรียกน ้ำแข็งไส  

ค้ำว่ำจ ้ำบ๊ะไม่ปรำกฏในพจนำนุกรมไทยฉบับบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 แค่ปรำกฎใน
พจนำนุกรมฉบบัมติชน พ.ศ. 2547 ซึ่งให้ควำมหมำยไว้ว่ำ  

“จ ้ำบ๊ะ ก. กำรแสดงอย่ำงหนึ่ง ใหผู้้หญิงนุ่งนอ้ยห่มนอ้ยเต้นหรือเคลื่อนไหวยั่วเย้ำกำมำรมณ์, 
โดยปริยำยหมำยควำมว่ำ เปลอืย (ปำก) น. น ้ำแข็งไสเหยำะน ้ำหวำน” (หน้ำ 229)  

ทุกวันนี  ยังมีคนเป็นจ้ำนวนมำกที่ไม่รูจ้ักจ ้ำบ๊ะ ในควำมหมำยที่สองคือ น ้ำแข็งไส ดังทีป่รำกฏใน
ข่ำวออนไลนป์ระชำชำติธุรกจิ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับร้ำนขำยน ้ำแข็งไสช่ือว่ำ 
“จ ้ำบ๊ะ” ที่จังหวัดจันทบุรี ไดจ้ดลิขลทิธ์ิค้ำว่ำ “จ ้ำบ๊ะ (Jumba)” กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อปี พ.ศ. 2550  
โดยเนื อข่ำวกล่ำวถึงเจ้ำของร้ำนซึง่ให้ข้อมลูว่ำ ตนเองเป็นต้นคิดในกำรท้ำขนมปงัเย็นด้วยกำรดัดแปลง
ใส่น ้ำแข็งไสแล้วรำดนมสด และใส่เครื่องปรงุต่ำงๆ ลงไปใหส้ีสันน่ำกิน ตั งช่ือเรียกว่ำ “จ ้ำบ๊ะ” เมื่อธุรกจิ
ขำยดีมีผู้เลียนแบบกำรใช้ค้ำ “จ ้ำบ๊ะ” บ้ำง จงึไดไ้ปจดลิขสิทธ์ิเพื่อไม่ใหผู้้อื่นลอกเลียนแบบ  ข่ำว
ดังกล่ำว มีผู้อ่ำนซึง่ไม่เห็นด้วยและแสดงควำมคิดเห็นต่อทำ้ยข่ำวโดยมีใจควำมว่ำ “ท้ำไมถึงจดลิขสิทธ์ิ
คะ ไม่เห็นด้วยเพรำะเรำกินจ ้ำบ๊ะแบบนี มำตั งแต่เด็กๆ แลว้ ชำวบ้ำนท้ำขำยให้นักเรียนมำแต่เนิ่นนำน 
มิได้พึ่งเกิดขึ นจำกคุณคิดซักกะหน่อย ช่ือก็ช่ือนี  ไม่เช่ือก็ไปดูที่ขอนแก่นได้ แต่เวลำที่พูดกบัคนกรุงเทพ 
เค้ำไม่รู้จกักันกเ็ท่ำนั นเอง อย่ำงนี เหมอืนตัดช่องทำงกำรทำ้มำหำกินของผู้อื่นนะคะ” ควำมคิดเห็นนี 
แสดงว่ำช่ือจ ้ำบ๊ะซึ่งหมำยถึงน ้ำแข็งไส มีผูเ้รียกเช่นนี มำนำนแล้ว  

เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ท้ำให้ผู้วิจัยเกิดควำมรู้สึกเศร้ำใจต่อกำรที่คนรุ่นใหม่ยุคนี สำมำรถน้ำค้ำสำมัญ
นำม “จ ้ำบ๊ะ” ที่ใช้แพรห่ลำยในบำงท้องถ่ินของไทยมำนำนจนเป็นวัฒนธรรมกำรกิน ให้เป็นลิขสทิธ์ิของ
ตนเองได้ เหตุกำรณ์เช่นนี อำจเกิดกับวัฒนธรรมอื่นๆของไทยอีกกเ็ป็นได้ และผู้อ้ำงสทิธ์ิอำจเป็น
ชำวต่ำงชำติ อย่ำงเช่นกำรจดลิขสทิธ์ิช่ือซอสพริกศรีรำชำโดยนำยฮุย ฟอง ชำวเวียดนำมในสหรัฐอเมริกำ 
ดังนั นคนไทยในยุคต่อๆไปอำจไม่ไดเ้ป็นเจ้ำของวัฒนธรรมของตนเอง  
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ข่ำวดังกล่ำวท้ำใหผู้้วิจัยท้ำกำรสบืค้นข้อมลูเบื องต้นเกี่ยวกับค้ำว่ำ “จ ้ำบ๊ะ” ซึ่งมีเรื่องรำว
เกี่ยวข้องกบัค้ำดังกล่ำวทั งสองนัย มีควำมเป็นมำยำวนำนเกินกว่ำครึ่งศตวรรษ เพียงพอที่สำมำรถกล่ำว
ได้ว่ำ เป็นวัฒนธรรมของไทย โดยนัยหนึ่งเป็นวัฒนธรรมกำรแสดง อกีนัยหนึง่เป็นวัฒนธรรมกำรกิน แต่
วัฒนธรรมทั งสองขำดข้อมลูที่แสดงควำมชัดเจนเกี่ยวกบัประวัติควำมเป็นมำ ตลอดจนควำมเช่ือมโยง
ระหว่ำงจ ้ำบ๊ะทั งสอง ขำดกำรศึกษำและบันทึกข้อมลูอยำ่งเป็นระบบทีเ่ป็นหลกัฐำนเชิงประวัติศำสตร ์
ซึ่งสภำวะเช่นนี ได้เกิดขึ นกบัวัฒนธรรมอกีหลำยอย่ำงของไทยด้วย  

นอกจำกนั น เมือ่ท้ำกำรทบทวนเอกสำรต่ำงๆ ผู้วิจัยไมพ่บข้อมูลเกี่ยวกับที่มำของค้ำว่ำ “จ ้ำบะ๊” 
แต่พบว่ำมีผูส้งสัยต่อที่มำของค้ำว่ำ “จ ้ำบะ๊” และทุกวันนี กย็ังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและน่ำเช่ือถือในเรื่อง
ดังกล่ำว รวมทั งมีข้อสงสัยต่อที่มำของจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นกำรแสดง (โรม บุนนำค, 2554; กิเลน ประลองเชิง, 
2555; วรำห์ โรจนวิภำต, ม.ป.ป.) และที่มำของกำรเรียกน ้ำแข็งไสว่ำ “จ ้ำบ๊ะ” (โรม บุนนำค, 2554; 
เนสทเ์ล,่ 2555) นอกจำกนั น  ข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะของจ ำ้บ๊ะที่เป็นของกิน ก็มีควำมหลำกหลำย และ
มีผู้ตั งข้อสังเกตว่ำจ ้ำบ๊ะที่แต่ละคนรูจ้ักและเข้ำใจ จะเหมอืนกันหรอืไม่ (ข้ำวฟ่ำง, 2551) ควำมสงสัย
เหล่ำนี ไม่ปรำกฎว่ำมีรำยงำนกำรวิจัยใดที่ให้ค้ำตอบเกี่ยวกับเรื่องจ ้ำบ๊ะทั งสองควำมหมำย ท้ำใหผู้้วิจัย
สนใจอยำกทรำบที่มำของค้ำ “จ ้ำบ๊ะ” อยำกทรำบว่ำท้ำไมกำรแสดงและของหวำนจึงใช้ช่ือเดียวกัน มี
ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงจ ้ำบ๊ะทั งสองหรือไม่อย่ำงไร และวัฒนธรรมกำรกินจ ้ำบ๊ะของคนไทยเป็นอย่ำงไร 
ผู้วิจัยจงึได้ด้ำเนินกำรศึกษำวัฒนธรรมกำรกินน ้ำแข็งไสของไทยที่เรียกว่ำ “จ ้ำบ๊ะ” เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
เชิงวิชำกำรที่ชัดเจนและถูกต้องส้ำหรบัคนรุ่นหลงัได้ใช้อ้ำงองิต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

แนวคิดในกำรวิจัยเรื่องนี  เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์ส่วนตัว (experiential 
knowledge) เกี่ยวกับอำหำรของผู้วิจัย (รสสุคนธ์ มกรมณี) ซึ่งเป็นนักเขียนและคอลัมน์นิสต์
เกี่ยวกับเรื่องอำหำรมำเป็นเวลำ 12 ปี ท้ำให้พบข้อสงสัยที่หำค้ำตอบไม่ได้หลำยประเด็นในระหว่ำงที่
ท้ำกำรค้นคว้ำประกอบผลงำนเขียนเรื่องต่ำงๆ และจ ้ำบ๊ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สร้ำงประเด็นสงสัยและยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่น่ำเช่ือถือ จึงก้ำหนดกรอบแนวคิดในกำรท้ำวิจัยเชิงคุณภำพเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว  
เพื่อสนองควำมอยำกรู้ อยำกท้ำควำมเข้ำใจ อยำกเปิดเผยรำยละเอียดของเรื่องดังกล่ำว (intrinsic 
case) ดังนี  
 

จ  ำบ๊ะ: วัฒนธรรมกำรกินน  ำแข็งไสของคนไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 

ควำมเป็นมำ 
จ ้ำบ๊ะ(กำรแสดง) 

ควำมเป็นมำ 
จ ้ำบ๊ะ(ของกิน) 

 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงจ ้ำบ๊ะทั งสองควำมหมำย 
 วัฒนธรรมกำรกินจ ้ำบ๊ะของคนไทย 

- ภูมิหลัง 
- กระบวนกำร:  รูปลักษณ์ อุปกรณ์/เครื่องมือ 

                  วิธีกำรท้ำ เครื่องประกอบ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง จ ้ำบ๊ะ: วัฒนธรรมกำรกินน ้ำแข็งไสของคนไทย มุ่งหำค้ำตอบเกี่ยวกับภูมิ
หลงั กระบวนกำร และวัฒนธรรมกำรกินน ้ำแข็งไสของคนไทยในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักดังนี  

1. ศึกษำควำมเป็นมำและควำมเช่ือมโยงระหว่ำงจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นของกินกับจ ้ำบะ๊ที่เป็นกำรแสดง  
2. ศึกษำภูมิหลัง กระบวนกำร และวัฒนธรรมกำรกินน ้ำแข็งไสของคนไทย 

 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยก้ำหนดค้ำถำมกำรวิจัยดังนี  

1. ค้ำว่ำจ ้ำบ๊ะมีที่มำอย่ำงไร  
2. ท้ำไมจึงเรียกน ้ำแข็งไสว่ำจ ้ำบ๊ะ  
เพื่อหำค้ำตอบส้ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 1  
3. วัฒนธรรมกำรกินจ ้ำบ๊ะของคนไทยเป็นอย่ำงไร 

 เพื่อหำค้ำตอบส้ำหรบัวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 2  
 
นิยำมศัพท์ 

จ ้ำบ๊ะ  หมำยถึง กำรเต้นระบ้ำโป๊หรือน ้ำแข็งไสชนิดหนึ่ง 
น ้ำแข็งไส หมำยถึง ของหวำนที่ได้จำกกำรน้ำน ้ำแข็งก้อนไสไปบนคมมีด รำดน ้ำหวำน  
วัฒนธรรมกำรกิน หมำยถึง พฤติกรรมกำรกินที่คนในหมูส่ร้ำงขึ นด้วยกำรเรียนรู้จำกกันและกัน 

ร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน 
ผู้บริโภคจ ้ำบ๊ะ หมำยถึง คนที่มีประสบกำรณ์ตรงในกำรกนิจ ้ำบ๊ะ กำรชมจ ้ำบ๊ะ หรือควำมรู้

เกี่ยวกับจ ้ำบ๊ะที่เป็นของกินหรอืจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นกำรแสดง 
ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะ หมำยถึง เจ้ำของร้ำนหรือผู้ขำยจ ้ำบ๊ะหรือน ้ำแข็งไสทีป่ระกอบกิจกำรอยูใ่น

ภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย 
 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

รูปแบบกำรวิจัย 

กำรวิจัยนี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ที่ผู้วิจัยเลือกเรื่องจ ้ำบ๊ะมำเป็นปรำกฎกำรณ์ส้ำหรับศึกษำ
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสนองควำมอยำกรู้ (intrinsic case) อยำกท้ำควำมเข้ำใจ อยำกเปิดเผย
รำยละเอียดของปัญหำในเรื่องดังกล่ำว (Stake, R. 2010) จึงเป็นกำรศึกษำเรื่องทีรู่้จักคุ้นเคยมำบ้ำง
แล้วในรูปแบบกำรวิจัยแบบมุ่งหำค้ำอธิบำย (explanatory) ในสิ่งที่ยงัไม่เคยมมีำก่อน หรือมีค้ำอธิบำย
อยูบ่้ำงแล้ว แต่ยังไมเ่ป็นที่พอใจ รวมทั งผสมผสำนวิธีด้ำเนินกำรวิจัยในลกัษณะของศึกษำเฉพำะกรณี 
(case study) แบบกำรศึกษำเชิงพรรณนำ (descriptive) ซึ่งเป็นกำรน้ำข้อมลูรำยละเอียดของ
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กรณีศึกษำมำใช้เป็นหลกัฐำนในกำรสรปุหลักกำรต่ำง ๆ และมุง่แสดงรำยละเอียดพร้อมทั งบรบิทอย่ำง
สมบรูณ์ของปรำกฏกำรณ์ที่เลือกมำศึกษำ 

 กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัยนี  ผู้วิจัยเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำเป็น
หลัก ซึ่งเป็นกำรเลือกแบบไมม่ีโครงสร้ำงทีเ่ครง่ครัด  มีขั นตอนและวิธีด้ำเนินกำรที่ไม่ซบัซ้อน มิได้เลือก
เพื่อได้กลุม่ตัวอย่ำงทีเ่ป็นตัวแทน แต่เพือ่ให้ได้ตัวอย่ำงที่เหมำะสมกบัแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
กำรศึกษำ จึงเลอืกผู้ให้ข้อมลูและสถำนที่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ (key informants) ดังนั น กลุ่มเป้ำหมำยที่
จะมำเป็นตัวอย่ำงในกำรให้ข้อมลูเพื่อตอบค้ำถำมวิจัย จึงก้ำหนดให้มีผู้ให้ข้อมูลส้ำคัญ 2 กลุ่มดงันี คือ 

1. ผู้บริโภคจ ้ำบ๊ะ ซึง่มีประสบกำรณ์ตรงและมีควำมรู้เกี่ยวกับจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นของกินและจ ้ำบ๊ะที่
เป็นกำรแสดง โดยก้ำหนดจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 คน และมีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร กล่ำวคือต้อง
ครอบคลมุถึงผู้ที่เคยชมจ ้ำบ๊ะอย่ำงน้อย 5 คน ผู้ที่เคยกินจ ้ำบ๊ะโดยตรงอย่ำงน้อย 5 คน  และผู้ที่เคยกิน
น ้ำแข็งไสที่คล้ำยจ ้ำบ๊ะแต่ไมเ่รียกว่ำจ ้ำบ๊ะอย่ำงน้อย 5 คน  ใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง 
(purposive sampling) จำกผู้ทีม่ีอำยุไม่ต่้ำกว่ำ 30 ปี  และมีคุณสมบัติดังกล่ำว ทั งนี  ผู้วิจัยจะอำศัย
กำรเลือกตัวอย่ำงแบบลูกโซ่ (snowball sampling) ร่วมด้วย หำกได้รับกำรแนะน้ำจำกหน่วยตัวอย่ำงที่
ได้เก็บข้อมลูไปแล้ว เพื่อให้ครอบคลมุหน่วยตัวอย่ำงทีม่ำจำกพื นที่ทั ง 6 ภูมิภำค  รวมทั ง กำรเลือก
ตัวอย่ำงจำกกำรแนะน้ำต่อๆกันมำ และกำรเลอืกแบบเฉพำะหน้ำ เพรำะมโีอกำสที่อำจเกิดขึ นในกำรเก็บ
ข้อมูลภำคสนำม  

2. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะหรือน ้ำแข็งไสที่ประกอบกจิกำรในภำคต่ำงๆ โดยก้ำหนดพื นที่เป็น 6 
ภูมิภำค โดยมีอย่ำงน้อยภำคละ 1 จังหวัดๆ ละอย่ำงน้อย 1 รำย ใช้วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจง 
จำกร้ำนที่มีข้อมลูซึง่สำมำรถสบืค้นออนไลน์ได้ หรือได้รบักำรแนะน้ำจำกหน่วยตัวอย่ำงทีเ่ก็บข้อมูลไป
แล้วหรือผูรู้้ เพื่อเก็บข้อมูลภำคสนำมต่อไป 

ทั งนี  พื นที่ 6 ภูมิภำคที่ใช้ในกำรวิจัย ก้ำหนดตำมกำรแบง่ภูมิภำคทำงภูมิศำสตร์ของ
คณะกรรมกำรภูมิศำสตร์แหง่ชำติ ภำยใต้กำรก้ำกับดูแลของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำติ ซึ่งได้
เสนอขอควำมเห็นชอบตอ่คณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2520 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด้ำเนินกำรเก็บข้อมลูระหว่ำงเดือนเมษำยน 2555 ถึงกุมภำพันธ์ 2556 โดยใช้วิธีกำรที่
หลำกหลำย ประกอบด้วย 

1. กำรศึกษำเอกสำรต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือ ต้ำรำ หนังสือพมิพ ์นิตยสำร สิ่งพมิพ์ออนไลน์ โดย
ด้ำเนินกำรสืบค้น คัดกรอง จดบันทึก/พมิพ์ รวบรวมและจัดเกบ็เป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ในกำรทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเพื่อกำรตอบค้ำถำมในกำรวิจัย 

2. กำรสมัภำษณ์ โดยด้ำเนินกำรทั งสัมภำษณ์แบบไมเ่ป็นทำงกำร (informal interview)  และ
สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (in-depth interview) ด้วยเครื่องมอืดังนี   

2.1 ค้ำถำมส้ำหรบัสัมภำษณ์ ผู้วิจัยตั งค้ำถำมแบบไมม่ีโครงสรำ้งเครง่ครัด ส้ำหรับเป็น
กรอบในกำรน้ำสนทนำ เพื่อขยำยไปสู่ค้ำถำมอื่นๆ ให้ได้ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน  โดยกรอบค้ำถำมส้ำหรบั
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กลุ่มผู้บริโภคจ ้ำบะ๊คือ “กรุณำเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรกินจ ้ำบ๊ะ/กำรชมระบ้ำจ ้ำบ๊ะ” “ท่ำนคิดว่ำ
จ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นของกินกบัจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นกำรแสดงมีควำมเช่ือมโยงกันหรอืไม่ อย่ำงไร” ส่วนกรอบค้ำถำม
ส้ำหรับกลุ่มผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะ ซึง่เป็นเจ้ำของร้ำนหรือผู้ขำย คือ “กรุณำเล่ำประสบกำรณ์กำรขำยจ ้ำบ๊ะ” 
“ท่ำนรูจ้ักจ ้ำบ๊ะทีเ่ป็นกำรแสดงหรือไม่ ท่ำนคิดว่ำมีควำมเช่ือมโยงกบัจ ้ำบ๊ะของกินหรือไม่ อย่ำงไร”   

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ส้ำหรับกำรจดบันทึก กำรบันทกึเสียง กำรบันทึกภำพน่ิง กำร
บันทึกภำพเคลื่อนไหว ได้แก่ สมุดบันทึก เครื่องบันทกึเสียง กล้องถ่ำยภำพ และกล้องถ่ำยวีดิทัศน์ โดย
เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และตำมทีผู่้ถูกสมัภำษณ์ให้อนุญำต 

ทั งนี  ผู้วิจัยวำงแผนปฏิบัติกำรภำคสนำมในกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้ำคัญ (key informants) 
ประกอบด้วย 

1. กำรสมัภำษณ์กลุ่มผู้บริโภคจ ้ำบะ๊ ผู้วิจัยด้ำเนินกำรค้นหำ และพิจำรณำคัดสรรผู้ที่มี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ จำกนั นท้ำกำรติดต่อขอสัมภำษณ์ หรอืนัดหมำยวันเวลำเพื่อสัมภำษณ์  ทั งนี  อำจ
ใช้ข้อมูลที่เป็นเอกสำรซึง่เขียนโดยผู้มีคุณสมบัติดังกล่ำวร่วมด้วยก็ได้  

2. กำรสมัภำษณ์กลุ่มผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะหรือน ้ำแข็งไส ผู้วิจัยด้ำเนนิกำรค้นหำข้อมลูเกี่ยวกับร้ำน
ซึ่งเป็นทีรู่้จักและมกีำรรำยงำนไว้ในสิ่งพิมพ์ออนไลน์ รวมทั งค้นหำด้วยกำรสอบถำมจำกผูรู้ห้รือหน่วย
ตัวอย่ำงที่เกบ็ข้อมลูไปแล้ว  จำกนั น เดินทำงไปยังพื นที่ในจงัหวัดต่ำงๆ และติดต่อขอสมัภำษณ์ หรือนัด
หมำยวันเวลำสัมภำษณ์  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน้ำข้อมลูที่ได้เกบ็มำจำกภำคสนำมมำด้ำเนินกำรดังนี  
1. จัดระบบข้อมูลจำกสิง่ทีผู่้วิจัยได้อ่ำนได้เห็นและได้ยินใหเ้ป็นหมวดหมู่  โดยจัดข้อมูลที่ได้

จำกกำรจดบันทึก และกำรถอดข้อควำมที่อยู่ในเครือ่งมอืบนัทึกเสียงและเครื่องมือบันทึกภำพ ให้อยู่ใน
รูปแบบเอกสำร    

2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมลู ด้วยวิธีกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล  (data 
triangulation)  ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมจำกพื นที่แตกต่ำงกัน ในเวลำที่แตกต่ำงกัน 
จำกกลุ่มตัวอย่ำงทีห่ลำกหลำย (Denzin, 1970) โดยพิจำรณำว่ำมีสิ่งใดที่สอดคล้องกันหรือไม่ อย่ำงไร 

3. วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทีห่ลำกหลำย ประกอบด้วย 
3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมลูเอกสำร (content analysis) เพื่อน้ำเอกสำรทีส่ืบค้นไดม้ำ

วิเครำะห์ข้อมูลทีม่ีค้ำอธิบำยเกี่ยวกับควำมเป็นมำของจ ้ำบะ๊และสภำพกำรณ์ที่เกี่ยวกับจ ้ำบ๊ะ 
3.2 กำรเปรียบเทียบเหตุกำรณ์ (constant comparison) เพื่อน้ำข้อมลูที่ได้มำไป

เทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับเหตุกำรณ์อื่น เพื่อหำควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงกันทีเ่กิดขึ นเกี่ยวกับ
จ ้ำบ๊ะ    

3.3 กำรวิเครำะหส์่วนประกอบ (componential analysis) เพือ่น้ำข้อมูลที่ได้มำท้ำกำร
จ้ำแนกให้เห็นส่วนประกอบต่ำงๆ ของจ ้ำบ๊ะ  

3.4 กำรวิเครำะหส์รปุอุปนัย (analytic induction) เพื่อน้ำข้อมูลที่ได้มำตีควำมและหำ
บทสรุปร่วมกันในกำรตอบค้ำถำมในกำรวิจัยถึงที่มำของจ ้ำบะ๊   
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3.5 ตีควำมและสรุปข้อมลูที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ ด้วยกำรน้ำเสนอเนื อหำเชิงพรรณนำ 
(descriptive approach) ประกอบภำพตำมควำมเหมำะสม รวมทั ง น้ำเสนอข้อมูลเชิงปริมำณด้วย
ตำรำงแจกแจงควำมถ่ี และค่ำรอ้ยละ     
 

www.ssru.ac.th



บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
บทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับค าว่า “จ้ าบ๊ะ” ประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวกับ

ความหมายของค า “จ้ าบะ๊” ความเป็นมาและลกัษณะของจ้ าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดง และความเป็นมาและ
ลักษณะของจ้ าบ๊ะที่เป็นของกิน โดยมรีายละเอียดดงันี ้
 
ความหมายและที่มาของค า “จ  าบ๊ะ” 

“จ้ าบ๊ะ” เป็นค าที่มีข้อสงสัยในเรื่องที่มา โดยมผีู้ตั้งเป็นกระทู้ถามออนไลนม์านาน และยงัไม่มี
ข้อสรปุที่แน่ชัด อาทิ โบ๊ท ไทยเทียม (2545) สงสัยค าว่า “จ้ าบ๊ะ” มทีี่มาจากหนงัสือหัสนิยายชุด พล 
นิกร กิมหงวนหรือไม่ โดยกล่าวว่าอ่านเจอในตอน “ระบ าหยาดฟ้า” ที่นายมั่น ข้าเก่าเต่าเลี้ยงของพระ
ยาประสิทธ์ิ พ่อของพล เกิดไปได้ดี เป็นอาเสี่ย เพราะท าธุรกิจระบ าจ้ าบะ๊ แล้วนายมั่นพูดว่าจ้ าบ๊ะเป็น
ศัพท์ที่ตนคิดข้ึนมาเอง จึงสงสัยว่าค าน้ีผู้แตง่คือ ป.อินทรปาลิต เป็นผู้คิดข้ึนมาเองหรือไม่ แต่มีผู้ใช้
นามแฝงว่าเจ้าคุณปัจจนึกพินาศให้ค าตอบในขณะนั้นโดยกลา่วเพียงว่า  “จ ้ำบ๊ะน่ำจะมำจำกค้ำว่ำ จ ้ำม ้ำ 
ซึ งแปลว่ำอ้วน + บ๊ะซึ งมำจำกภำษำแต้จิ๋วว่ำเนื อ น่ำจะเป็นกำรแสดงที โชว์ควำมอวบอิ ม มีเนื อมีหนงัของ
ผู้โชว์ ผิดถูกช่วยกันแย้งท”ี ขณะนี้มาถึงปี พ.ศ. 2556 ก็ยังไม่มีผู้ใดให้ค าตอบต่อค าถามดังกล่าว 

ค าว่า “จ้ าบ๊ะ” ไมป่รากฎในพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 
แต่ปรากฎในพจนานกุรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 229 ซึ่งให้ความหมายไว้ว่า “จ ้ำบ๊ะ ก. กำรแสดง
อย่ำงหนึ ง ให้ผูห้ญงินุ่งน้อยห่มน้อยเต้นหรือเคลื อนไหวยั วเย้ำกำมำรมณ์, โดยปริยำยหมำยควำมว่ำ 
เปลือย (ปำก) น. น ้ำแข็งไสเหยำะน ้ำหวำน”  

ข้าวฝ่าง (2551)  กล่าวว่า “...ไม่แน่ใจว่ำ ค้ำว่ำ ‘จ ้ำบ๊ะ’ มีบญัญัติในพจนำนกุรมหรือไม่ หรือจะ
เขียนว่ำ ‘จั มบ๊ะ’ แต่ผู้เขียนสันนิษฐำนเอำจำกควำมหมำยว่ำ น่ำจะเขียนแบบเดียวกบัค้ำว่ำ ‘จ ้ำม ้ำ’ ที 
เป็นค้ำประกอบหรือค้ำวิเศษณ์อันหมำยถึง ลักษณะอ้วนที มลีักษณะของควำมน่ำรกัอยู่ด้วย เช่นเวลำพูด
ถึงเด็กที สมบูรณ์ ก็จะพูดว่ำ เด็กคนนี อ้วนจ ้ำม ้ำจัง เป็นต้น” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553  มีผู้เขียนมาถามถึงทีม่าของค าว่าจ้ าบ๊ะในคอลมัน์คุณภาพชีวิต (ผู้จัดการ
ออนไลน,์ 2553) และมผีู้ร่วมแสดงความเห็นโดยมีค าตอบที่เกี่ยวข้องดังนี ้

ความเห็น 1: “...น่ำจะมำจำกค้ำว่ำ จ ้ำม ้ำ ซึ งแปลว่ำอวบอั๋น + บ๊ะ มำจำกภำษำจีนแปลว่ำ เนื อ 
จึงหมำยถึงกำรแสดงที โชว์ควำมอวบอิ ม มีเนื อมีหนงัของผู้เต้นโชว์ และจ ้ำบ๊ะคือขนมหวำนที ใส่ขนมปงั
ปอนด์ แล้วไสน ้ำแข็งเป็นเกล็ดฝอยๆ ใส่ รำดน ้ำแดง โรยด้วยนมข้นหวำน” (ลุงจ่อย, 2553) 

ความเห็น 2: “...น่ำจะเป็นภำษำจีนแต้จิ๋ว ‘จัมบะ’ โดยค้ำว่ำ จัม แปลว่ำ ฟันแรงๆ (ด้วยขวำน 
จอบ) บะ แปลว่ำ เนื อ เมื อน้ำมำใช้เรียกระบ้ำโป๊ จึงน่ำจะมคีวำมหมำยว่ำ ถึงเนื อถึงหนงัหรือถึงใจ” (เดา
นะนี,่ 2553) 

ความเห็นที่ 3: “…ผมเคยเห็นค้ำว่ำ ‘จ ้ำบ๊ะ’ ในควำมหมำยที ไม่ใช่กำรแสดงระบ้ำโป๊และน ้ำแข็ง
ไสมำบ้ำงเหมือนกัน ใครที เคยอ่ำนหัสนิยำยชุด พล นิกร กิมหงวน คงเคยผ่ำนตำค้ำๆ นี ในบำงตอน เช่น 
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ตอนที นิกรหนีประไพไปเที ยวบ้ำนเจห๊นอม พอประไพทรำบเรื องเข้ำ ก็เตรียมหลำวทองเหลืองไว้รอรับ 
โดยบอกกบันวลลออว่ำ ‘คอยดูนะ ถ้ำกลับมำเมื อไหร่ แมจ่ะแทงให้จ ้ำบ๊ะไปเลย’ หรอืตอนที  ดร.ดิเรก 
ประดิษฐ์แว่นวิเศษ ที ใส่แล้วสำมำรถมองทะลุถ้วยไฮโลได้ อำเสี ยกมิหงวนถึงกับเตรียมเงินใส่ปีบ๊ไปเข้ำ
บ่อน โดยบอกกับคณะพรรคว่ำ ‘อย่ำงงี ต้องเอำเงินไปแทงให้จ ้ำบะ๊ไปเลย’ ผมจึงอยำกจะเดำว่ำ ค้ำว่ำ 
‘จ ้ำบ๊ะ’ น่ำจะมีควำมหมำยไปในท้ำนอง ‘ถนัดถนี  เต็มที  เต็มเหนี ยว ไม่มียั ง’ หรืออะไรท้ำนองนี  ก็
เหมอืนกำรไปดูระบ้ำโป๊ ที เห็นรปูร่ำงสัดส่วนของนำงระบ้ำได้เต็มที ถนัดถนี  ไม่มีอะไรปิดบัง...” (เยาวฯ, 
2553) 

พจนานุกรมไทย-เขมร (2550, หน้า 43) มคี าว่า “จฺบะฮ” เป็นค ากริยาแปลว่า ชัด การที่
ภาษาไทยจ านวนมากเป็นค ายืมมาจากภาษาเขมร จงึอาจมคีวามเป็นไปได้ที่ค าว่า “จ้ าบ๊ะ” มาจากค า
ดังกล่าว โดยน ามาใช้เรียกการแสดงที่มกีารเปิดเผยร่างกายส่วนที่ควรปกปิดของผู้หญิงใหเ้ห็นกันอย่าง
ชัดๆ 

ดังนั้น แม้จะปรากฎความหมายของค าดังกล่าวในพจนานุกรม แต่ที่มาของค าจ้ าบะ๊ยังเป็นเพียง
ความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งมีความหลากหลายและไม่มีข้อสรปุ  

อย่างไรก็ตาม ในปจัจบุันน้ี ค าว่า “จ้ าบ๊ะ” ยังใช้เป็นภาษาพดูที่เรียกการแสดงยั่วยุกามารมณ์ซึง่
แม้ว่าจะมีการใช้ค าเรียกอย่างหลากหลายตามยุคสมัย แต่ “จ้ าบ๊ะ” ก็ยังคงใช้เป็นค าที่ให้ความหมายเชิง
ลบ โดยปรากฏในการน าเสนอบทความ ข่าวทางหน้าหนังสอืพิมพ์ สื่อออนไลน์ เมือ่กล่าวถึงการเต้นโชว์
ที่ผู้แสดงแต่งกายโป๊ การแสดงโชว์เปลอืยของนางแบบ การเต้นทีม่ีการแสดงออกอย่างไมเ่หมาะสมตาม
วัฒนธรรมอันดี การเต้นทีเ่ข้าข่ายลามกอนาจาร (ช่อง 3 อ.ส.ม.ท., 2554; กิเลน ประลองเชิง, 2555; 
แนวหน้า, 2555; พัฒนเดช อาสาสรรพกจิ, 2555) 
 
ความเป็นมาและลกัษณะของจ  าบะ๊ที่เป็นการแสดง 

ความหมายของจ  าบ๊ะท่ีเป็นการแสดง 

 “จ้ าบ๊ะ” ในความหมายแรกของพจนานุกรมฉบบัมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 229 คือ การแสดง
อย่างหนึ่งที่ใหผู้้หญิงนุง่น้อยหม่น้อยเต้นหรอืเคลือ่นไหวยั่วเย้ากามารมณ ์ หากใช้ในภาษาพูดหมายความ
ว่าเปลือย ซึ่งสอดคลอ้งกบัค าแปลในภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในพจนานุกรมของ guru.sanook.com 
ซึ่งให้ความหมายของจ้ าบ๊ะไว้ว่า เป็นค าวิเศษณ์ ที่ใช้เป็นภาษาสแลง หมายถึง กึ่งเปลือย [adj. (S) half 
nude] และเมื่อมีค าว่าระบ ามาน าหน้า เป็นระบ าจ้ าบ๊ะ จะเป็นค านาม  ใช้เป็นภาษาสแลง หมายถึง การ
เต้นระบ าเปลื้องผ้า  [n. (S) strip-tease show]  

ความเป็นมาของจ  าบ๊ะท่ีเป็นการแสดง 

 เสลา (2550) กล่าวว่าในสมัยก่อน งานวัดจะมีการแสดงจ้ าบ๊ะ ว่ากันว่าเริ่มต้นมาจากงานวัดที่
ภูเขาทอง วัดสระเกศ โดยมผีู้น าหญิงสาวนุ่งน้อยหม่น้อยมาแสดงให้คนทีเ่ข้ามาชม แล้วเรียกการแสดง
นั้นว่า “จ้ าบ๊ะ” จนระบาดกลายเป็นร้านที่ต้องจัดใหม้ีเป็นประจ าทุกงาน ในภายหลงัถูกทางการสั่งห้าม
เพราะปรากฎว่ามีพระสงฆ์บางวัดแอบดูอยู่บนกุฎิที่อยู่ใกล้โรงซึ่งจัดแสดง และออกเป็นกฎห้ามจัดการ
แสดงประเภทนี้ในงานวัดทุกแหง่ นอกจากนั้นยังอธิบายเพิ่มเติมว่า จ้ าบ๊ะรุ่นโบราณที่แต่งตัวอย่างโป๊
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ที่สุดคือ เปิดไหล่ เปิดหน้าท้อง และเปิดเหนือเข่านิดหน่อยเท่านั้น โดยผู้ซึง่น่าจะเป็นผู้ท าให้จ้ าบ๊ะเป็นที่
รู้จักในเมืองไทยคือ นายหรัง่ เรอืงนาม ทัง้นี้ ยังได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับจ้ าบ๊ะเพิ่มเติมจากเว็บสกลุไทย 
โดยศรีฟ้า ลดาวัลย์และอนงค์ ศรสีุขุมชัย ซึ่งเขียนเล่าประสบการณ์ของตนว่า “นำยหรั ง เรืองนำม เปิด
กำรแสดงระบ้ำที เรียกว่ำ ‘ระบ้ำมหำเสนห่’์ บนตึก 9 ชั น ถนนเยำวรำช ตั งแต่เพิ งสร้ำงตึกเสรจ็ใหม่ๆ 
เมื อดิฉันยังเป็นเด็กๆ อำยุสกั 8-9 ขวบ บิดำพำไปรับประทำนอำหำรแถวนั น นำยหรั ง น้ำนำงระบ้ำสอง
สำมนำงออกมำเต้นโชว์ตรงเวททีี ท้ำคล้ำยระเบียงยื นออกมำจำกตัวตึกตรงซอยข้ำงๆ มิใช่หน้ำถนนใหญ่ 
พี เลี ยงพำเดก็ๆ ออกไปเดินเล่นยังพำแอบเข้ำไปแหงนดูในซอยดังกล่ำว นำยหรั งและคณะระบ้ำแสดงอยู่
ที ตึก 9 ชั น จนกระทั งสงครำมโลกครั งที  2 จึงย้ำยมำแสดงบนเวทีบนตลำดบ้ำเพญ็บญุ  หลังสงครำมเลิก
แล้ว หลังสมัยสงครำมโลกครั งที  2 สงครำมสงบเรียบร้อยแล้ว ระบ้ำคณะนำยหรั ง เรืองนำม มำเช่ำเปิด
กำรแสดงระบ้ำโป๊แบบเปลือยบ้ำงไม่เปลอืยบ้ำง ประจ้ำที ตลำดบ้ำเพ็ญบุญ” 

ผู้เฒ่า (2554) ได้แสดงความเห็นต่อกระทูเ้รื่องจ้ าบ๊ะในคอลัมน์คุณภาพชีวิตของผู้จัดการ
ออนไลนว่์าเคยดูระบ าจ้ าบ๊ะมาเมื่อเกือบ 50 ปีแล้ว ที่โรงน้ าชาฮั่วลัก ย่านเยาวราช 

โรม บุนนาค (2554) กล่าวว่า ในสมัยเมื่อ 60-70 ปีก่อน จ้ าบ๊ะเป็นการแสดงที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย งานวัดทั้งหลายจะขาดการแสดงประเภทนี้ไมไ่ด้ แม้แต่งานภูเขาทองและงานวัดเบญจม
บพิตร ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจ าปีก็ยังมีจ้ าบ๊ะอยูห่ลายโรง ความเป็นมาของจ้ าบ๊ะนั้น ไม่มีหลักฐานว่าใคร
เป็นผู้รเิริ่มจัดแสดงจ้ าบ๊ะข้ึนก่อน แต่คาดว่าคงไม่พ้นจาก 2 คนต่อไปนี้คือ นายหรั่ง เรืองนาม และนาย
เปรือ่ง เรืองเดช ส าหรบันายหรั่ง เรืองนาม มีช่ือจรงินามสกลุจริงว่า บุญศรี สอนชุ่มเสียง เป็นนายโรงจ้ า
บ๊ะที่ใช้ช่ือคณะว่า “ระบ ามหาเสนห่์” มีช่ือเสียงโด่งดังของยุคนั้น เปิดการแสดงที่ช้ัน 9 ของตึกย่าน
เยาวราช ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดย้้ายมาเปิดวิกที่ตลาดบ าเพญ็บุญ ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง 
ส่วนนายเปรื่อง เรืองเดช ถือว่าเป็นคู่แข่งนายหรัง่ หนังสือพมิพ์สยามนกิร ฉบบั วันที่ 15 ธันวาคม 2495 
เขียนข่าวว่า ในงานฉลองรฐัธรรมนูญปีนั้น ซึง่จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวง มีจ้ าบะ๊ถึง 4-5 โรง ส่วน
ใหญ่เป็นของนายเปรื่อง เรืองเดช จึงได้สมญาว่าเป็นราชาจ้ าบ๊ะ  

สันติ เศวตวิมล (2554) เล่าถึงการไปรบัประทานอาหารแตจ้ิ๋วที่ภัตตาคารในเยาวราชที่มีมานาน
มากกว่าหนึ่งร้อยปีว่า “สมยัเมื อสี ...ห้ำสิบปีก่อนที ผมกิน ภัตตำคำรยิ ม-ยิ มอยู่ติดกับถนนในซอยพำดสำย 
แต่ผมเรียกว่ำ ‘ไต๋แปะ’ ที เรียกเช่นนั นก็ต้องคนอำยุอำนำมขึ นเลขห้ำ...เลขหก แล้วต้องเป็นคนกรุงเทพ
ขนำดจะรู้ว่ำ...บรเิวณนั นเป็นโรงระบ้ำจ ้ำบะ๊ที มีชื อเรียกว่ำ ‘ไต๋แปะ’ พวกหนุ่ม...หนุม่สมัยนั นมีใครบ้ำง
ไม่แวะมำดู...จ ้ำบ๊ะชนช้ำง...คู่แข่งของ นำยหรั ง เรืองนำม ที ตั งระบ้ำโป๊อยู่ใต้ถุนตลำดบ้ำเพ็ญบุญ ผมนะ่
อุดหนุนทั งสองวิก ค่ำดูยังจ้ำได้เก็บคนละห้ำบำท...”   (ผู้วิจยั: ตามค าบอกเล่าของเสลา (นามแฝง) และ
วราห์ โรจนวิภาต เวทีการแสดงอยู่ช้ันบนของตลาดบ าเพ็ญบุญ)   

วราห์ โรจนวิภาต (ม.ป.ป.) อายุ 78 ปี ได้เล่าประวัติของนายหรั่ง เรืองนาม ว่าเป็นเจ้าของคณะ
ระบ าโป๊เมื่อ 70-80 ปีมาแล้ว โดยเริ่มจากการตระเวนไปเปิดการแสดงตามงานวัดต่างๆ อาทิ งานพระ
เจดีย์กลางน้ าทีส่มทุรปราการ งานประจ าปีวัดประยรุวงศาวาสที่ธนบุรี งานภูเขาทองวัดสระเกศ ต่อมา
เปิดกจิการเป็นโรงระบ าโปท๊ี่เยาวราช แล้วคงจะเป็นเพราะกิจการระบ าซบเซา จึงย้ายไปเปิดเวทกีาร
แสดงที่วิกตลาดบ าเพ็ญบญุ ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิกรุง เริม่จากการแสดงระบ าโป๊ก่อน 
แล้วต่อมาเปลี่ยนไปเป็นการแสดงลเิก ทั้งนี้ ในขณะทีเ่ปน็เด็ก ผูเ้ล่าเคยเข้าชมการแสดงระบ าโป๊ของ
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คณะนายหรั่งด้วย และไม่เห็นว่าจะโป๊มากมายแต่อย่างใด  รวมทั้งยงัเล่าว่า สมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง 
มีผู้จัดแสดงระบ าอย่างนายหรั่งด้วยเช่นกัน เป็นคณะเล็กๆ เปิดแสดงในงานเทศกาลหรืองานวัดทั่วไป แต่
โป๊กว่าของนายหรั่ง เพราะเจ้าของคณะใช้ผู้แสดงทีเ่ป็นหญิงอาชีพพิเศษ ไม่ต้องแสดงแบบปิดปอ้ง เรียก
การแสดงระบ าชนิดนี้ว่า “ระบ าจ้ าบ๊ะ” ซึง่ทีม่าของช่ือจะมาจากค าอะไรนั้น ผู้เล่าไม่อาจคาดเดาได้   
ส่วนกิเลน ประลองเชิง (2555) กล่าวว่า “ไม่มีหลักฐำนยืนยนั ใครเป็นคนเริ มระบ้ำจ ้ำบ๊ะในเมืองไทย” 

ลักษณะของจ  าบ๊ะท่ีเป็นการแสดง 

จันทร์ชัย หญงิประยูร (2552) เล่าถึงประสบการณ์สมัยเดก็ๆ ที่อาพาไปชมการเต้นระบ าโป๊ที่
โรงน้ าชาไต้แป๊ะว่า “จ้ำได้ว่ำวันหนึ งมีแสดง 2 รอบ รอบกลำงวันกับรอบกลำงคืน แต่อำเลือกรอบ
กลำงวัน ผมสังเกตดูเห็นมีแต่พวกตำแป๊ะมำนั งดู ฝรั งต่ำงชำติก็พอมีใหเ้ห็นบ้ำง แต่ส่วนใหญเ่ป็นตำแปะ๊
แก่มำกกว่ำ กำรแสดงกจ็ะมผีู้หญิงออกมำเต้นๆตำมจังหวะเพลงเป็นชุดๆ แต่ละชุดกจ็ะมลีีลำกำรเต้น
และกำรแตง่กำยที แตกต่ำงกันไป แต่ทุกชุดจะตอ้งลงท้ำยด้วยกำรเปิดเสื อโชว์หน้ำอกทกุครั ง กำรโชว์
หน้ำอกส่วนใหญจ่ะถอดเสื อออกหมด แต่ยังนุ่งกำงเกงในอย่ำงมิดชิด ไม่มีเสื อยกทรง แตม่ีกำรปิดตรง
หัวนมด้วยแผ่นกั นที เป็นรูปดำว เหมือนเวลำที เรำดูรูปโป๊ในหนังสือพิมพ์แล้วเซ็นเซอร์โดยมีรปูดำว หรือ
กรอบสี เหลี ยมไปบังไว้ สรปุแล้ว ไม่มีกำรโชว์ส่วนที หนุม่ๆและแก่ๆอยำกเห็นเลยแม้แต่น้อย...” 

ผู้เฒ่า (2554) อธิบายถึงการแสดงระบ าจ้ าบ๊ะที่โรงน้ าชาฮั่วลัก ย่านเยาวราชเมื่อ 50 ปีที่แล้วมา
ว่า “นำงระบ้ำที นี แต่ละนำงสวยๆ ทั งนั น ดูแล้วติดใจต้องกลับไปดูใหม่อกีหลำยครั ง จ้ำได้ว่ำนำงระบ้ำ
สำวคนหนึ งผิวสีแทน คือไม่ด้ำและก็ไม่ขำว ใบหน้ำรูปใข่ หนำ้ตำสวยมำกไว้ผมยำวถึงก้น แต่งหน้ำเข้มทำ
ปำกแดงแจ๊ด ใส่ขนตำปลอม สวมชุดรำตรียำวประดับเลื อมแพรวพรำว เหมือนชุดนำงเอกลิเก เมื อเธอ
เต้นไปประมำณ 1 เพลง เธอก็เปลื องชุดออกเหลือแต่ชุดชั นในประดับเลื อมแวววับ เผยใหเ้ห็นถุงนอ่ง
และรองเท้ำส้นสูงปรี๊ด ประมำณ 5 นิ ว ท้ำให้ดูสวยและสง่ำสมน่องขำที เรียวงำม เธอเต้นไดส้วยหยดย้อย
งดงำม สำมำรถสะกดผู้ดูที เป็นชำยหนุ่มและไม่หนุ่มได้อย่ำงเงียบกรบิ แล้วก็เปลื องยกทรงออก ครำวนี 
เห็นทรวงอกที ค่อนข้ำงโตเต่งตึงขำวสวย  หน้ำอกประดบัเลื อมมีลกูตุ้มห้อย ดูแล้วเซก็ซี  เธอท้ำท่ำจะโยน
ยกทรงใหผู้้ชม  แต่แล้วเธอก็ไม่ให้ กลับโยนไปที ข้ำงเวที จำกนั นเธอเต้นและส่ำยนมไปมำ จนกระทั งจบ
เพลงจงึเข้ำหลังเวท.ี..”  

ไพบูลย์ พันธ์เมือง (2554) บรรยายประสบการณ์ที่ได้ชมการแสดงจ้ าบ๊ะว่า ทุกๆปีในงานเดือน
สิบทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีคณะจ้ าบ๊ะหรือระบ าโป๊มาแสดงหลายคณะ จ้ าบ๊ะมีควบคู่กบังานเดือน
สิบมาตลอดจนเป็นประเพณี ถ้าปีไหนไม่มจี้ าบ๊ะ ปีนั้นงานเดือนสิบจะกร่อย เสียค่าผ่านประตูคนละ 5 
บาท สาวๆ ที่มาเปลือยร่างให้ดมูีสบิกว่าคน แต่ละคนมผีิวขาวอวบ เรือนร่าง แขน ขาล าคองามระหง 
สวยเหมือนภาพวาด หน้าอกของผู้หญิงจะแคบกว่าหน้าอกผู้ชาย แต่กลมกลึงมีนูนเนินน่าจบัต้อง เอว
คอดกิ่ว แต่สะโพกกลับผายออกกว้างกว่าผู้ชายดุจบั้นท้ายนางม้า สวยและมีชีวิตชีวากว่าภาพที่ตนเคย
นึกโมเมวาดเอาเอง  

โรม บุนนาค (2554) เล่าไว้ในบันทึกแผ่นดิน ชุดเรื่องเก่าเลา่สนุก 3 ว่า การแสดงระบ าแบบจ้ า
บ๊ะไม่ต้องใช้ศิลปะใดๆ ผูห้ญงิที่เต้นก็หาหน้าตาสวยไดย้าก นุ่งผ้าสั้นๆ ไม่ต้องใส่ช้ันใน ออกมาเต้นหน้า
เวทีให้คนดูที่นั่งต่ ากว่าเห็นวับๆ แวมๆ พอได้จังหวะก็เปิดให้เห็นของสงวนอย่างอล่างฉ่าง ท าให้คนที่
อยากเห็นของทีม่ีอยู่ทั่วไปแต่หาดูยาก พากันเฮลั่น แต่ที่เหน็กันอย่างเตม็ตาน้ัน ก็ไม่ได้เห็นของจริงอย่าง

www.ssru.ac.th



11 

จะแจง้ ส่วนมากจะพอกแป้งหรอืดินสอพองไว้จนขาวโพลน  โรงระบ าจ้ าบ๊ะจึงมีแต่ผู้ชายเป็นคนดู 
โดยทั่วไปจะมี 2 เวที เวทหีนึ่งเป็นเวทกีารแสดงอยู่ในโรง ซึ่งผู้ดตู้องเสียเงินจึงจะเข้าไปดูได ้  มีเก้าอี้
ส าหรับคนดูตั้งเป็นแถวๆ แตบ่างโรงก็ไมม่ีเก้าอี้ ให้ยืนดู อีกเวทีหนึง่อยูห่น้าโรง ส าหรับโฆษกออกไป
ประกาศเชิญชวนคนดู  โฆษณาว่าผู้หญิงที่จะมาเปิดให้ดูน้ันล้วนแต่สาว ขาว สวย อวบอั๋น ซึ่งเป็น
รสนิยมของยุคนั้น แต่ความจริงมกัเปน็แม่ลกูอ่อนหรือเด็กๆ คนที่ชอบดูจ้ าบ๊ะส่วนใหญจ่ะเป็นอาแปะ๊
แก่ๆ โฆษกจึงมกัโฆษณาเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “ชีชีแปะแป๊ะ เจ้กนั้งเจก้พวด” (ผู้วิจัย: แปลว่า สดสด
ขาวขาว คนเดียวบาทเดียว) และก่อนการแสดงแต่ละรอบ จะมีคนออกไปเต้นเป็นตัวอย่างบนเวทหีน้า
โรงโดยทิ้งท้ายด้วยการ “เปิดหวอ” ล่อคนดู  พอการโชว์ช่วงนี้จบ คนดูก็จะตามเป็นขบวนเข้าไปในโรง 
การแสดงรอบนั้นจงึเริ่มขึ้น ค่าดูจ้ าบ๊ะคนละ 1-2 บาท แม้ผู้หญิงที่แสดงจะหาคนสวยไดย้าก แต่ก็มีผู้
นิยมดู  จ้ าบ๊ะจึงระบาดไปทั่วทั้งงานเล็กงานใหญ่ ตั้งแต่งานฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นงานใหญท่ี่สุดในรอบ
ปี จนถึงงานวัดทั่วไปก็ต้องมจี้ าบ๊ะ 

กมล ล าปาง (2555) อายุ 70 ปี เล่าเรือ่งการแสดงจ้ าบ๊ะในสมัยที่ตอนอายุ 15 ปีว่า มีการแสดง
ดังกล่าวในงานออกร้าน งานวัดประจ าปี หรอืงานปีใหม่ โดยเฉพาะงานวัดประจ าปีที่ภูเขาทองวัดสระ
เกศ งานพระเจดีย์กลางน้ าสมทุรปราการ ซึ่งเป็นงานใหญ่มากในสมัยนั้น ลกัษณะที่อธิบายไว้คือ “...กำร
แสดงเรียกว่ำระบ้ำจ ้ำบ๊ะ ดนตรทีี ประกอบกำรแสดงเป็นเครื องแตรวง 3-4 ชิ น มีแตรทรมัเปต ปี่
คลำริเนต กลองใหญ่ แตรทรอมโบน ฉำบ  โรงระบ้ำกั นด้วยผ้ำใบเปน็คอก พื นเวทียกสูง ที นั งดูเป็นม้ำ
กระดำนยำวๆ เป็นแถวๆ ด้ำนนอกโรงเป็นเวทีเล็กๆ ส้ำหรบัคนเชียร์แขกประกำศหน้ำโรงก่อนกำรแสดง
ว่ำ เชิญข้ำงในครับ ชีๆแปะแป๊ะ คนเดียวบำทเดียวๆ โดยตะโกนผ่ำนไมโครโฟนตลอดเวลำ  ข้ำงๆ มีนำง
ระบ้ำเต้นเรียกแขก 2-3 คน ยกแข้งยกขำเห็นชุดชั นในวับๆแวมๆ ผูป้ระกำศจะบอกว่ำเชิญข้ำงใน ไม่
ถอดไม่คืนเงิน ชมยุทธหัตถี เชิญข้ำงใน ก้ำลังจะเปิดกำรแสดงแล้ว รีบๆไวๆหน่อยครับ ชีๆแปะแป๊ะ  
ผู้ชมแห่กันเข้ำไปข้ำงในหลำยสบิคน เขำแสดงเป็นรอบๆ รอบละ 10 นำที กำรแสดงจะมีสำวๆ ออกมำ
เต้น 3-4 คน เต้นจังหวะดนตรีระบ้ำ can can (ผู้วิจัย: แคนแคนเป็นการเต้นโชว์อย่างหนึง่ของฝรัง่เศส) 
ยกแข้งยกขำสูง ท่ำมกลำงเสียงเชียร์ของคนดูโหร่้องอย่ำงสนุกสนำน ให้เปิด เปิด ตลอดเวลำ ตอนจบจะ
เปิดหวอแปะแป๊ะ วิ งเข้ำหลงัโรง  กำรท้ำยุทธหัตถี (ชนช้ำง) คือกำรดับเครื องเปิดรถหวอเข้ำชนกันเสียง
ดังสนั น บ๊ำปๆ หลำยคัน แล้ววิ งเข้ำหลังโรงล้ำดับสุดท้ำย จบกำรแสดงครับ  ผมเพิ งจะรู้ว่ำกำรท้ำยทุธ
หัตถีท้ำเช่นใด น่ำกลัวและอันตรำยมำก ผมว่ำนักเต้นสำวไทยใจถึงกว่ำฝรั งมำกครับ...”  

พัฒนเดช อาสาสรรพกจิ (2555) อธิบายว่า “สมัยก่อนงำนวัดที ไหนก็จะมีกำรแสดงที เขำเรียก
กันว่ำระบ้ำโป๊ หรือจ ้ำบ๊ะ ไปเปิดกำรแสดงเกบ็เงินรอบละ 1 บำท คนดูที เป็นหนุ่มและแกท่ั งหลำย จะ
ค่อยๆ เมียงๆ แล้วก็ผลุบผ่ำนผ้ำม่ำนที ขึงขวำงประตเูข้ำไป นักแสดงภำยในจะเต้นตำมจงัหวะเพลงเชอร์รี 
พิงค์ ยักย้ำยส่ำยสะโพกที อยู่ในกำงเกงขำสั น ท่อนสุดท้ำยก่อนจบเพลงจึงจะมีกำรถอดกำงเกงในอย่ำง
รวดเร็ว เผยให้เห็นร่ำงกำยภำยใต้กำงเกงในหอ่อยู่... ย่ำนเยำวรำชใจกลำงกรงุเทพฯ เมืองหลวง มีโรง
แสดงระบ้ำโป๊ที ชื อว่ำไต้แป๊ะเปิดกำรแสดงทกุวี วัน คนที ไปชมต้องกระมิดกระเมี ยนตีตั๋วที ชั นล่ำง แล้ว
ค่อยๆ แอบเดินขึ นบันไดไปชั นบน เพื อดรูะบ้ำโป๊ที ไม่ต่ำงอะไรกับจ ้ำบะ๊ที กล่ำวมำ แต่หลังจำกที ทำง
รำชกำรเข้มงวดกวดขัน จึงมีกำรกวำดล้ำงจ ้ำบ๊ะตำมงำนวัดและที ไต้แป๊ะไปจนหมดสิ น” 
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อ้วน กทม. (2555) อธิบายว่า  จ้ าบ๊ะคือการเต้นระบ าเปลือ้งผ้า ส่วนมากมกัจะใช้ผู้หญิงเต้น มี
วิธีเตน้ไม่กี่ท่า เวลาออกฉากแรกจะใส่เสื้อผ้ามาครบ เต้นไปก็ค่อยๆถอดออกทลีะช้ินจนหมด เป็นอันว่า
จบฉาก เปลี่ยนฉากใหม่ เปลี่ยนคนเต้นใหม่ วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ 

วราห์ โรจนวิภาต (ม.ป.ป.) อธิบายลักษณะการแสดงระบ าโป๊ของคณะระบ ามหาเสนห่์ ซึ่งมี
นายหรั่ง เรืองนามเป็นเจ้าของ ไว้ว่า “ตัวแสดงมหีลำยคน แต่งตัวหลำยแบบ ที เข้ำไปดูวันนั นเป็นช่วง
สุดท้ำยของรอบกำรแสดง ช่วงต้นๆ จะมีอะไรบ้ำงคงบอกไม่ได้ ที เห็นในตอนนั น ผู้แสดงแต่ละคนสวม
กิโมโน บำงคนก็สวมเสื อคลุมอย่ำงที เตรียมจะเข้ำห้องน ้ำ หรือเสื อคลุมอย่ำงชุดเตรียมเข้ำนอนนั นแหละ 
เดินออกมำจำกหลบืข้ำงเวที แล้วมำยืนกลำงเวที เปิดเสื อคลุมซ้ำยทีขวำที เอำมือข้ำงที ไม่ได้เปิดปิดไว้ 
สุดท้ำยเปิดทั งสองข้ำง ก็ไม่ได้เห็นอะไร เพรำะตัวแสดงเอำช่อดอกไม้ (ดอกเฟือ่งฟ้ำ) มัดเป็นช่อผูกบั น
เอวปิดบงัของสงวนเอำไว้ จำกนั นก็เดินเข้ำโรงไป อีกตอนหนึ งผู้แสดงหญงินอนรำบกลำงเวทีขนำนไป
ตำมยำวของเวที ผู้แสดงยกแข้งยกขำสลบักันไปอย่ำงระบำ้ของฝรั งในภำพยนตร์ นำยหรั งเข้ำไปร่วม
แสดงด้วย โดยเข้ำไปนั งข้ำงๆ ท้ำท่ำติดตลกกม้ๆเงยๆ (ดมกลิ น) แล้วโบกมือไปมำเพื อสื อให้รู้ว่ำ ได้กลิ นที 
ไม่พึงประสงค์ กำรแสดงจบลงตรงฉำกนี ” 

ทั้งนี้ หลงัจากที่การแสดงจ้ าบะ๊ถูกทางการห้ามเปิดการแสดงในงานวัดงานประจ าปีต่างๆ  (เสลา 
(นามแฝง), 2550; โรม บุนนาค, 2544) ก็ปรากฎว่ามีการจัดการแสดงในลักษณะคล้ายคลงึกันอยู ่ แต่
เรียกช่ือแตกต่างไป อาทิ เมียงู อะโกโก้ โคโยต้ี ซึ่งนายยะ (นามแฝง), 2550)  แสดงความคิดเห็นว่า “แม้
กระแสตอ่ต้ำนในยุคนี จะค่อนข้ำงแรง แต่กระนั นทั งในงำนวัด-งำนบุญ-งำนบวช-งำนเลี ยงต่ำงๆ ยุค
ปัจจุบันก็ยงัคงมกีำรจัดแสดงมหรสพรื นเริงที มีกำรเต้นในรูปแบบไม่เหมำะสมอยู่เหมือนเดิม บำงงำนผู้
หลักผู้ใหญ่ พระ-เณร ชะเง้อดกูันสลอน มำถึงตรงนี  สรุปแล้วก็คือไม่ว่ำจะเต้นแบบไหน ไม่ว่ำจะเรยีกชื อ
ว่ำอะไร ในเมืองไทยถ้ำมกีำรเต้นแล้วละก็เป็นต้องมีประเภทที เน้นโป-๊ยั วกำมรวมอยู่ด้วย หรือจะว่ำกัน
ชัด ๆ ก็คือ เป็นส่วนใหญ่และก็มมีำนำน”  

อุดม แต้พานิช (2541) ได้เล่าประสบการณ์ที่ได้ชมการแสดง “เมียง”ู สมัยเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 อายุ 11 ปี โดยเป็นการแสดงที่อยู่ในงานช้างจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นงานประจ าปีทีจ่ัดข้ึนในเดือน
พฤศจิกายน ตอนกลางคืนจะมีงานช้างแฟร์คล้ายงานออกรา้นกาชาดสวนอัมพร การแสดงเมียงูเป็นส่วน
หนึ่งในงานดงักล่าว โดยอุดม แต้พานิช เล่าว่า  

“...ร้ำนเมียงูเป็นไม้อัดตีสำมด้ำนคล้ำยกล่องขนำด 3 คูณ 3 เมตร ด้ำนหน้ำเป็นผ้ำม่ำนบังตำ
เอำไว้เป็นรูปยั วยวน ผู้หญิงนมปลิ นกับงู โต๊ะสังกะสีขำยบัตรอยู่ด้ำนหน้ำ ผู้ชำยคนหนึ งถือไมโครโฟนป่ำว
ประกำศร้องชักชวนว่ำ ‘เมียงูๆ จับได้ ดูได้ แต่อย่ำเอำไม้แหย่ร’ู ‘เมียงูๆ ลบูได้ คล้ำได้ แต่อย่ำเอำไม้
แหย่ร’ู สลับกบัเพลงดสิโก้ตลอด จะหรี เสียงสลับพูดเหมือนดี. เจ. ในวิทยุเมื อพูดว่ำ ‘สำมบำทๆ สองมือ
ล้วงกระเป๋ำ สองเท้ำก้ำวเข้ำมำ มำดูกันให้เตม็ตำ งูกับคนอยูก่ันได้อย่ำงไร’ ระหว่ำงนี ผ้ำม่ำนที ปิดอยู่ เขำ
จะรูดเปิดออกให้ดรูอบปฐมทัศน์ ถือเป็นหนงัตัวอย่ำงประมำณ 2 วินำที ให้เรำเห็นผูห้ญงิใสเ่สื อในสีแดง
ออกเลือดหมู ยืนอยู่หลังม่ำนนั นแวบๆ แค่ท่อนบนเพรำะมีไม้อัดปิดท่อนล่ำงอยู่” 

“...ก่อนแสดงจะมกีำรเปิดผ้ำเรียกน ้ำย่อยอยูบ่่อยๆ แล้วโฆษกจะพูดว่ำ ‘จับตำดูให้ดี 3-4 พึ บ
พับ พึ บพบั’ ว่ำแล้วก็รูดผ้ำไปมำล่อตำล่อใจ พึ บพับ  ...จึงตดัสินใจเสีย 3 บำทเข้ำไป”  

“...สิ งที ผมเห็นก็คือ ผู้หญิงผิวคล ้ำ ท้วมส่วนสัด 38–38–38 ทรงกระบอกข้ำวหลำม วัย
ประมำณ 28–30 มือซ้ำยคีบบุหรี  สบูไปเต้นไป ดูรบีๆ เหมือนจะไปธุระที ไหนต่อสกัแห่งในนำทีนั น ผม
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จ้ำแนกไม่ออกว่ำสวยหรอืไม่สวย เพรำะเป็นครั งแรกที ได้เหน็นมในระยะประชิดขนำดไม่ถึงเมตร เป็นนม
ที ไม่มีเสื อในหอ่เอำไว้ เป็นนมล้วนๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ หน้ำท้องลำยเล็กนอ้ย ...ใบหน้ำและแววตำของเธอดู
ไม่แยแสกับอะไรเลย ...กำงเกงในที เธอใส่เป็นกำงเกงในลุฟท์อย่ำงเดียวกบัที ผมใสอ่ยู่ (ยุคนั นเป็นที นิยม
มำก ลุฟท์ มงิค์ แอ๊ปเปิล) เธอเต้นประกอบจังหวะเพลงดสิโก้...” 

“...ได้ยินเสียงโฆษกชี ชวนว่ำ จับได้ลูบได้ๆ ...มือทกุมือ ...ทั งหลำยแหล่ต่ำงยื นไปในทำงเดียวกัน 
คือนมเธอ แล้วเธอก็ยืนใหบ้ีบอย่ำงหน้ำตำเฉย ...ในควำมชุลมุนนั น ผมเหลือบไปเห็นงเูหลือมตัวหนึ งขด
อยู่มุมหอ้ง นอนนิ งๆ ง่วงๆ ...ในใจผมคิดว่ำงูเรื องนี  งูไมม่ีบทพูดเลยใครๆ สนใจแต่เมียของงู ...เสียงเป่ำ
นกหวีดข้ำงนอกว่ำหมดรอบ”  

ในปัจจบุันน้ี ค าว่า “จ้ าบ๊ะ” ยังคงปรากฏในการน าเสนอบทความ ข่าวทางหน้าหนังสือพมิพ์ สื่อ
ออนไลน์ หรอืใช้เป็นภาษาพูด เมื่อกล่าวถึงการเต้นโชว์ที่ยั่วยุกามารมณ์ การแสดงโชว์เปลอืยของ
นางแบบ (กเิลน ประลองเชิง, 2555; แนวหน้า, 2555; พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ, 2555) 

 
ความเป็นมาและลกัษณะของจ  าบะ๊ที่เป็นของกิน 

ความหมายของจ  าบ๊ะท่ีเป็นของกิน 

“จ้ าบ๊ะ” ในความหมายทีส่องของพจนานุกรมฉบบัมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 229 คือ ค านามที่
หมายถึง น้ าแข็งไสเหยาะน้ าหวาน โดยค าว่าน้ าแข็งไส หมายถึง ของหวานได้จากการน าน้ าแข็งก้อนไส
ไปบนคมมีด ราดน้ าหวาน โดยมีเครื่องประกอบอื่นๆ เช่น ลูกชิด เม็ดบัวเช่ือม เป็นต้น (พจนานุกรมฉบบั
มติชน, 2547 หน้า 468)  ซึ่งวิกิพจนานุกรมเสรีก็ให้ความหมายของน้ าแข็งไสไว้ว่า “น. น ้ำแข็งที ได้จำก
กำรไสกอ้นน ้ำแข็งไปบนเครื องไส ลักษณะเป็นเกล็ดฝอย” โดยอธิบายค าว่าไสน้ าแข็งว่า “ก. ดันก้อน
น้ าแข็งไปบนเครื่องไสที่เป็นม้าไม้  2 ขาเตี้ยๆ ตรงกลางมีใบกบฝงัจากข้างล่าง ให้คมอยู่ข้างบน เพื่อย่อย
น้ าแข็งให้เป็นฝอย  เรียกน้ าแข็งที่มลีักษณะเช่นน้ันว่า น้ าแข็งไส” 

ทั้งนี้ จากการสบืค้นทางออนไลนค์ าภาษาอังกฤษที่ออกเสียงใกล้เคียงกันกับจ้ าบะ๊และมีลักษณะ
คล้ายคลึงกบัน้ าแข็งไสใน en.wikipedis.org ผู้วิจัยพบค าว่า jamba เป็นช่ือเครื่องหมายการค้าของ
บริษัท Jamba Juice ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจ าหน่ายน้ าผลไมป้ั่นแบบเกร็ดหมิะ
นานาชนิด (smoothies) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  

ความเป็นมาของจ  าบ๊ะท่ีเป็นของกิน 

เว็บไซต์ที่นีป่ระเทศไทย (2555) กล่าวถึงขนมน้ าแข็งไสว่าเกิดข้ึนหลงัจากที่มีการน าน้ าแข็งเข้า
มาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหรือประเทศสยามในขณะนั้น ราวปี พ.ศ.2400 ตรงกับสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรือกลไฟช่ือ “เจ้าพระยา” ขนน้ าแข็งใส่หบีไม้ฉ าฉากลบข้ี
เลื่อยมาจากสิงคโปร์ โดยผูส้ั่งเข้ามาคือเจ้าพระยาพิสนธ์สมบัติบรบิูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร) ขณะที่ยังมี
บรรดาศักดิ์เป็นพระภาษีสมบัตบิรบิูรณ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ของสังคมไทยในเวลาน้ัน ต่อมาปี พ.ศ.
2448 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ได้เปิด
โรงน้ าแข็งแห่งแรกของประเทศไทยข้ึนทีส่ะพานเหล็กล่าง ถนนเจรญิกรุง ช่ือว่า ‘โรงน้ าแข็งสยาม’ แต่
เป็นทีรู่้จกักว้างขวางในช่ือ “โรงน้ าแข็งนายเลิศ” ต่อมาจึงแพรห่ลายไปสูห่ัวเมอืงใหญ่ๆ รอบนอก
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กรุงเทพฯ เมื่อมีการบริโภคน้ าแข็งกันมากขึ้น กเ็ริ่มมีการคิดน าน้ าแข็งมาผสมกับขนมหลายชนิด 
กลายเป็นขนมน้ าแข็งไส เช่น ลอดช่อง แตงไทย เผือก ลกูชิด ซ่าหริ่ม ทบัทิมกรอบ ฯลฯ โดยนิยมโรย
ดอกมะลิในน้ ากระทิ และช้ินขนุนในน้ าเช่ือม เพื่อให้ความหอมหวาน อร่อยและช่ืนใจไปพรอ้มๆ กัน 
ทั้งนี้ บทความดังกล่าวไม่ได้ให้ข้อมลูเกี่ยวกับน้ าแข็งไสที่เรียกว่าจ้ าบ๊ะ  

วาทิน ศานติ์ สันติ (2550) เรียบเรียงเรื่องประวัติของน้ าแข็ง ซึ่งให้ข้อมลูว่า น้ าแข็งในสมัย
รัชกาลที่ 4 ที่สั่งมาจากสิงค์โปร์ จะส่งตรงเข้าไปในวังเท่านัน้ คนวังที่ได้ชิมก็เฉพาะผู้ที่ได้รบัพระราชทาน
เท่านั้น เมือ่คนในวังเอามาพูดนอกวัง คนข้างนอกก็ไม่เช่ือว่าน้ าจะสามารถปั้นเป็นกอ้นๆ ได ้จนกระทัง่มี
การตั้งโรงน้ าแข็งสยามจึงท าให้คนทั่วไปรูจ้ักน้ าแข็ง  สิ่งที่นิยมที่สุดคือเอาน้ าแข็งมาท าให้เป็นเกล็ด อัด
เป็นแทง่ เสียบไม้ ราดด้วยน้ าหวาน เป็นที่ถูกใจคนไทยสมัยนั้น 

อย่างไรก็ตาม จากประวัติการมีน้ าแข็งในประเทศไทย (น้าชาติ ประชาช่ืน, 2550) ซึ่งมีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 150 ปี และมีโรงน้ าแข็งมาแล้ว 107 ปี การกินน้ าแข็งของคนไทยจึงมีมานับร้อยปีแล้ว ส่วน
การน าน้ าแข็งมาท าให้เป็นฝอยละเอียดด้วยเครื่องไส เพือ่น ามาท าเป็นของหวานจึงเกิดข้ึนได้พร้อมๆกัน 
เพราะคนไทยช่างกิน ย่อมคิดวิธีที่จะน าน้ าแข็งมาประยุกตเ์ป็นอาหารต่างๆได้  รวมถึงการท าของหวานที่
เรียกว่าน้ าแข็งไส ส่วนการเรียกน้ าแข็งไสว่าจ้ าบ๊ะนั้น ไม่ปรากฎข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มา  

ลักษณะของจ  าบ๊ะท่ีเป็นของกิน 

panun (2550) เสนอกระทูเ้รื่องภาษาแปลกๆ ห้องหว้ากอของเว็บไซต์พันทิป และมีผู้ใช้นามว่า
คุณชายนะคร้าบแสดงความคิดเหน็ว่า “รู้จกัจั มบ๊ะกันป่ะครบั ที บ้ำนผมเรียกน ้ำแข็งขูดที ใส่น ้ำ ‘เด็กน ้ำ
เงินนรก’ สีแดง แล้วรำดด้วยนมข้นข้ำงบนอีกทีว่ำ  จั มบะ๊” (ผู้วิจัย: เด็กน้ าเงินนรก เป็นการแปลช่ือ
ภาษาอังกฤษของน้ าหวาน Hale’s Blue Boy ตามค าพ้องเสียงว่า Hell’s Blue Boy) 

Sassykik (2550) เล่าถึงการกินอาหารโปรดของตนเองที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบรรยาย
ประกอบภาพของเมนสูุดท้ายไว้ดังนี้  “...เมนสูุดท้ำย ‘จ ้ำบ๊ะ’ เป็น เมนูสบืเนื องจำกชำนมไข่มุกร้ำน
โปรด ชำนมไข่มุกว่ำอร่อยแล้ว เจอจ ้ำบ๊ะเข้ำไปชิดซ้ำยไปเลยล่ะ...อำรมณ์ก็ขนมปังเย็นนั นแหละ แต่ว่ำ
ขนมปังร้ำนนี ขั นเทพเพรำะว่ำนิ มมำกกก เอำขนมปงัมำหั นชิ นเล็กๆแล้วใส่ถ้วยรอไว้ เพิ มควำมอร่อยด้วย
ลูกชิดและมุกหนบุหนบั เสรจ็แล้วตักน ้ำแข็งกะให้พอดีน้ำไป ปั่นกบันมสดและเติมรสต่ำงๆที มีให้เลือก
หลำกหลำย ทั งน ้ำแดง น ้ำเขียว กำแฟ ไมโล โกโก้ ฯลฯ ปั่นๆๆๆให้น ้ำแข็งเนียนละเอียด แล้วน้ำมำเทลง
ไป น้ำพำยมำปำดๆๆๆให้เป็นรปูหัวใจ (เจเ๊จ้ำของครีเอทมำก) และก็เทนมข้น อ่ำนไม่ผิดจ้ะ เทนมข้นลง
ไปเยอะๆๆๆ เพรำะน ้ำแข็งที ปั่นตอนแรกมันจืดอยู่และถ้วยมันก็ใหญ่ด้วย เดี๋ยวไมห่วำนมันส์ ตกแตง่ด้วย
เยลลี และโกโกครั นช์หนึ งก้ำมือ ปักหลอด ปักช้อน...กินโลด!!!  หน้ำตำน่ำกินมั ยล่ะ? ที เห็นน ้ำแข็งขำวๆนี 
นมข้นทั งนั นนะ อู้ว...อ้วนแต่ยอม!!!...” 

ข้าวฟ่าง (2551) กล่าวว่า  จ้ าบ๊ะเป็นอาหารว่าง อาจรู้จกัเฉพาะคนในภาคกลาง หรอือาจมีช่ือ
เรียกแตกต่างกันในภาคอื่นก็เป็นได้ แต่ความน่าสนใจของอาหารหวานประเภทนี้คือความหวาน และ
ความเย็น ที่สามารถดับความคาว ความกระหาย และความร้อนอบอ้าวของอากาศในเมืองไทยไดเ้ป็น
อย่างดี และยังเป็นอาหารที่ท าง่าย รบัประทานง่าย ราคาไม่แพง รสชาติอรอ่ย สามารถรับประทานได้ทุก
เพศทุกวัย ส่วนผสมของจ้ าบ๊ะ ประกอบด้วย ขนมปังก้อน หรือปาท่องโก๋ น้ าหวาน (สีแดง) นมข้นหวาน 
น้ าแข็งไส หรือน้ าแข็งโม่ละเอียด  
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วิธีท าคือ หั่นขนมปังก้อน หรือปาท่องโก๋พอค า ใสล่งในถ้วย จากนั้นใส่น้ าแข็งไสตามลงไป ตาม
ด้วยน้ าหวาน โรยหน้าด้วยนมข้นหวาน โดยใช้วิธีเจาะรูกระป๋องโรยใหเ้ป็นเส้นๆ เพือ่ความสวยงาม และ
ไม่ใส่มากเกินไป เหตุผลที่เป็นขนมปังหรือเป็นขนมฝรั่งทีเ่ปน็ก้อน น่าจะเป็นเพราะมันสามารถเกบ็ความ
หวานเย็นของน้ าหวานและนมทีอ่ยู่ในน้ าแข็งได้เป็นอย่างดี  

ส่วนใหญร่้านที่ขายขนมหวานประเภทน้ าแข็งไสจะมีขายแทบทุกร้าน อาจต่างกันที่การเรียกช่ือ 
และร้านอาหารส่วนใหญจ่ะใช้น้ าแข็งโมล่ะเอียดแทนน้ าแข็งไส ซึ่งส่วนน้ีจะท าให้รสชาติของจ้ าบ๊ะแบบ
ต้นต ารับหายไป เพราะน้ าแข็งไสมีความละเอียดมากกว่าน้ าแข็งโม่ ความนวลเนียนลิ้นขณะเค้ียวแต่ละ
ค าย่อมแตกต่างกันไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการดัดแปลงเป็นอาหารว่างประเภทหวานเย็นอย่างอื่นด้วย
การใสส่่วนผสมอื่นแทนขนมปัง หากแต่ยังคงใส่น้ าแข็งไส น้ าหวาน และนมข้นหวานเหมือนเดิม อาจใช้
น้ าหวานสีอื่นๆ  

ปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่ หรือผู้ใหญบ่างคน อาจไม่เคยรู้จักจ้ าบ๊ะมาก่อนเลยก็เป็นได้ ทั้งนีจ้้ าบ๊ะ
ต้นต ารับต้องเป็นจ้ าบ๊ะปาท่องโก๋ น้ าแข็งไส ใส่น้ าหวานสีแดง ราดด้วยนมข้นหวานพอประมาณ ทัง้นี้ 
ข้าวฟ่าง (นามแฝง) ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “ในวันนี  จ ้ำบ๊ะที แต่ละคนรูจ้ักกันนั น จะมีหน้ำตำเหมอืนกัน
หรือไม”่ 

เสือจุ่น (2551) เล่าถึงการเดินถ่ายรปูบริเวณวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร และน าเสนอภาพ
รถเข็นที่ก าลังขายจ้ าบ๊ะให้แก่เด็กๆในซอยริมทางรถไฟ  พร้อมกบัอธิบายว่า “ภำพนี  สังเกตดูสำวน้อย
ของผมสิครบั จ้อง ‘จ ้ำบ๊ะ’ ตำเป็นมันเลย ‘จ๊้ำบ๊ะ’ เป็นศัพท์ที บำงคนอำจใช้เรียก ขนมปังเย็น ขนมปังที 
ไสน ้ำแข็งไสอยู่ด้ำนบน รำดด้วยน ้ำแดง และ ‘ส่ำยนม’ เยอะๆ บำงคนจงึเรียกอำกำรนี แปลงเป็น ชื อ
เฉพำะที ไม่มีใครเลียนแบบได้  มองตำมสำยตำสำวน้อยไป รอ้นๆ แบบนี  ผมยังอยำกกิน” 

ชาลี (2552) เขียนบทความเกี่ยวกบัประสบการณ์การกินน้ าแข็งไสของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามี
ลักษณะตรงกับจ้ าบ๊ะ ดังนี้ “หำกพูดถึงน ้ำแข็งไส ฉันจะนึกถึง ขนมปังหั นเป็นก้อนสี เหลี ยมลกูเต๋ำเล็กๆ 
คิดถึงลูกชิด ลูกรีๆ ใสๆเหมอืนเม็ดท็อฟฟี่ คิดถึงน ้ำแดงกบันมข้นหวำน แล้วก็คิดถึงน ้ำแข็งก้อนสี เหลี ยม
ใหญ่ๆ ที แถวบ้ำนเรียกว่ำน ้ำแข็งมือ คิดถึงเครื องไสน ้ำแข็งหน้ำตำโบรำณ ท้ำด้วยไม้มีใบมีดอยู่ตรงกลำง 
มีที จบัน ้ำแข็งท้ำเป็นไม้ชิ นเล็กๆ ตอกตะปูไว้เต็มแผ่นไม้ เพื อใช้วำงบนก้อนน ้ำแข็งให้ตะปูนั นปกัลงบน
ก้อนน ้ำแข็ง แล้วคนไสน ้ำแข็งจะจับแผ่นไม้นั นไสไปมำ เมื อจับน ้ำแข็งไสไปกบัใบมีด ตะปูแหลมจะช่วย
เกำะน ้ำแข็งไว้ไม่ให้ก้อนน ้ำแข็งตกขณะที ก้ำลงัไสน ้ำแข็งไปมำ ก้อนน ้ำแข็งที โดนไส จะกลำยเป็นเกล็ด
น ้ำแข็งเล็กๆๆ หล่นลงตรงถำดที รองไว้ด้ำนล่ำง จ้ำได้ว่ำตอนเด็กๆ ฉันชอบกินน ้ำแข็งไสมำก และของสุด
โปรดเลยคือขนมปังใส่น ้ำแดง ใส่นมเยอะๆ แม่ค้ำใจดีก็ท้ำให้ เพรำะรักเด็กหรือเพรำะเด็กอย่ำงฉันช่ำง
อ้อนขอนั นขอนี เกง่ก็ไม่รู้ เวลำพี ๆ ฉันไปซื อน ้ำแข็งใส ได้ขนมปังนิดเดียว ใส่นมให้นิดเดียว จ่ำยตังค์ 3 
บำทเท่ำกัน พอฉันไปซื อได้ขนมปังอย่ำงเยอะ ได้นมข้นเยอะมำก...” 

ป้านพ (2552) เขียนเรื่องขนมปังเย็น โดยน าภาพและข้อความบางส่วนในคอลัมน์แมล่ิ้นจี่พาชิม
ของเว็บไซต์ Naachim.com ซึ่งเขียนแนะน าอาหารนานาชนิดของร้านบ้านอัมพวา ริมถนนฉลองกรุง 
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นร้านที่น าอาหารข้ึนช่ือของจงัหวัดสมุทรสงครามมาเปิดขายในกรุงเทพฯ และ
ผู้วิจัยพบว่าขนมปังเย็นที่น าเสนอมีลักษณะตรงกบัจ้ าบ๊ะ โดยเนื้อความมีว่า “...และอกีอย่ำงที ต้องสั งมำ
กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวของคนอมัพวำนั นก็คือ ‘น ้ำแข็งไส’ ขนมปังเย็น รำดนมและน ้ำแดง หวำนเย็นชื นใจที 
ต้องลองชิม...” 

www.ssru.ac.th



16 

วานิช สุนทรนนท์ (2552) เล่าเรื่องการกินน้ าแข็งไสเมื่อเดนิทางไปเที่ยวเกาะสุกร จงัหวัดตรงั 
ซึ่งพบว่ามรี้านขายน้ าแข็งไสอยูบ่นเกาะ ผู้ขายใช้เครื่องไสน้ าแข็งแบบโลหะที่ใช้มือหมุนแกนเกาะก้อน
น้ าแข็งให้ไสผ่านใบมีด และชาวบ้านไม่ได้เรียกน้ าแข็งไส แต่เรียก “น้ าแข็งซูน”  โดยบรรยายว่า “มี
น ้ำแข็งไสขำยด้วยล่ะ จะใส่น ้ำหวำนกี สกี็ได้ รำคำถ้วยละ 5 บำท หมุนๆๆๆ แบบนี  สมัยก่อนเขำมีแท่งไส
น ้ำแข็งที ท้ำด้วยไม้ มีใบมีดหงำยรองรับน ้ำแข็งที ไสผ่ำนจนเป็นเกล็ดฝอยลงไปในถ้วยด้ำนล่ำง พวกเรำคน
ทำงใต้มักจะเรียกกำรไสว่ำ 'ซูน' คือแทนที จะเรียกน ้ำแข็งไส ก็เรียกน ้ำแข็งซูน...แปลกใจไหม... น ้ำแข็ง 
เครื องขนมที ใส่ น ้ำหวำน น ้ำขวด ทั งหมดนี  ข้ำมน ้ำ ข้ำมทะเล มำล้ำบำกและแสนไกล แต่ท้ำไมยงัขำยได้
ในรำคำถ้วยละแค่ 5 บำท...” 

pued212 (2552) แสดงความคิดเห็นตอบกลับบล็อกของผู้ใช้นามว่า nantiya2007 ซึ่งเขียน
เรื่องน้ าแข็งไส โดยกล่าวว่ำ “อยำกกินจ ้ำบ๊ะ......ใส่ขนมปังรำดน ้ำแดง ส่ำยยยยนมเยอะๆๆๆ  จ ้ำบ๊ะ...คือ
ขนมหวำนที ใส่ขนมปัง กะปำท่องโก๋ แล้วไสน ้ำแข็งใส่ รำดน ำ้แดง โรยด้วยนมข้นหวำนครับ....อร่อยนะ” 

โรส มกรมณี (2553) เล่าถึงจ้ าบ๊ะหรือน้ าแข็งไสที่คนไทยกนิในสมัยก่อนว่า ท าจากน้ าแข็งกอ้น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายหมอนขนาดใหญ่เรียกว่า “น้ าแข็งมือ” การที่น้ าแข็งเป็นก้อนขนาดใหญ่ ช่วยไม่ให้
ละลายเร็ว เพราะในสมัยก่อนยงัไม่มีตู้เย็นหรือถังเก็บความเย็นอย่างสมัยนี้ วิธีเก็บจึงใช้หมกใต้แกลบ
หรือข้ีเลื่อยแล้วคลุมด้วยกระสอบป่าน เมือ่ใดที่ต้องการใช้ก็น าเครื่องมือทีเ่ป็นเหล็กแหลมไปตอกแบง่
ออกมาเท่าที่ต้องการ โดยน ามาล้างแกลบหรือข้ีเลื่อยออกกอ่นใช้งาน ปัจจุบันน้ าแข็งมือหายากขึ้นทุกท ี
หากต้องการจรงิๆ ต้องไปสั่งจากร้านค้าส่งน้ าแข็งหรือจากโรงงานน้ าแข็ง น้ าแข็งนี้จะน ามาไสด้วยเครื่อง
ไสท าด้วยไม้ มีขาตั้งและรูปร่างคล้ายกระต่ายขูดมะพร้าว แต่ใบมีดจะอยู่ตรงกลางเพื่อรับก้อนน้ าแข็งที่
จะไสผ่านเหนือใบมีด บรเิวณส่วนที่ขนานกับใบมีดจะเจาะเป็นช่องส าหรับให้น้ าแข็งที่ถูกไสหล่นลงไป
เป็นเกล็ดเลก็ๆฝอยๆ เวลาท าจ้ าบะ๊ก็จะตักขนมปงัปอนด์แบบทีเ่รียกว่า ขนมปังหัวกะโหลก ซึ่งหั่นเป็น
ลูกเต๋าขนาดพอค าจ านวนหนึ่งลงในชามแก้ว รวมทัง้เครื่องประกอบอื่นๆ ที่ลกูค้าต้องการ อาทิ ลกูชิด 
มันเช่ือม ฟักเช่ือม จากนั้นน าถ้วยไปรองรบัน้ าแข็งที่ไสเป็นเกร็ดฝอย จนไดรู้ปทรงแบบภูเขา แล้วราด
น้ าเช่ือมสีแดงในปรมิาณที่เหมาะสม ตามด้วยนมข้นราดทับ เป็นอันว่าได้จ้ าบะ๊หนึง่ถ้วย  

ลุงจ่อย (2553) ตอบกระทู้ถามความหมายของค าว่าจ้ าบะ๊โดยกล่าวถึงจ้ าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดงแล้ว
เพิ่มเตมิอีกว่ำ “จ ้ำบ๊ะ...คือขนมหวำนที ใส่ขนมปงัปอนด์ แลว้ไสน ้ำแข็งเป็นเกล็ดฝอยๆใส่ รำดน ้ำแดง โรย
ด้วยนมข้นหวำนครับ” ส่วนน้ าแข็งไส หวานเย็น (นามแฝง) (2553) ตอบกระทูเ้ดียวกัน โดยให้
ความหมายว่า  จ้ าบ๊ะคือ  “ขนมปังหั นเป็นสี เหลี ยมเล็กๆ โปะด้วยเกล็ดน ้ำแข็งไส   รำดด้วยน ้ำแดงเฮล 
บลบูอย โรยหน้ำด้วยนมข้นหวำน แต่ผมจะชอบกินผสมกบัลูกชิดด้วย” 

JJ (2553) เขียนเรื่องเกี่ยวกับการกินจ้ าบะ๊ที่ร้านในจังหวัดขอนแก่น โดยเสนอภาพประกอบไว้
ในบล็อกของตนเอง พร้อมกับอธิบายว่า “ตำมรอยชิม JJ จ ้ำบ๊ะ คลำยเครียด เสำรร์้อนแดง กินสีแดง 
น ้ำหวำนจ ้ำบ๊ะเก่ำแก่ที ร้ำนไก่ย่ำงเขำสวนกวำง วนิดำหรือรสวิเศษเดิม ไปขอนแก่นพลำดไม่ได้ คลำย
เครียดทำนน ้ำแข็งใส่น ้ำแดงครับ ร้ำนวนิดำหรอืไก่ย่ำงเขำสวนกวำงเดิม อยู่ถนนมิตรภำพ สี แยกเจรญิศรี 
เปิดตั งแต่เช้ำถึงค ้ำครบั เอ ท้ำไมเรียกว่ำ ‘จ ้ำบ๊ะ’ หนอนี ”  

ทั้งนี้ ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อท้ายเรื่อง ซึง่เป็นการตัง้ข้อสงสัยเกี่ยวกับช่ือจ้ าบ๊ะด้วยเช่นกัน 
ได้แก่ ผู้ใช้นามว่าหยั่งราก ฝากใบ เขียนว่า “...เพรำะอะไรจงึเรียกว่ำ ‘จ ้ำบ๊ะ’ ก็ไม่ทรำบนะคะ” ผู้ใช้นาม
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ว่า ชาดา~Natadee เขียนว่า “นั นสิคะ ท้ำไมเรียกจ ้ำบะ๊คะ เรียกแต่น ้ำแข็งเกล็ดหมิะ  ชอบน ้ำแดง รำด
ด้วยนมข้น อร่อยชื นใจดีแท้...”  ซึ่งไม่มีผู้ใดให้ค าตอบ 

กัสซี่ องัก์ (2554) เขียนไว้ในนิตยสารเข็มทิศเชียงใหม่ อย่างละเอียดจนแทบจะมองเห็นภาพ
เหตุการณ์การกินน้ าแข็งไสได้อย่างชัดเจน ดังนี้  “...หน้ำร้อนมำเยอืนทีไร กสัซี จะรู้สกึอยำกกินแต่
น ้ำแข็งไสรำดน ้ำแดงกบันมข้นหวำนแล้วกผ็ลไม้แช่เย็น เจี๊ยบทุกที สมัยเดก็ๆ คนอื นเขำปิดเทอมกัน แต่
พ่อคงเห็นว่ำถ้ำปล่อยให้กสัซี เล่นซนเป็นลิงเป็นค่ำงอยู่กับบ้ำนเฉยๆ คงไม่ดีแน่ ก็เลยสง่กสัซี ให้ไปเรียน
พิเศษที โรงเรียนสกัครึ งวัน แล้วค่อยกลับบ้ำน กิจวัตรประจ้ำซัมเมอร์สคูลของกสัซี ก็คือ ก่อนกลับบ้ำน
จะต้องแวะร้ำนหน้ำโรงเรียนซื อของเย็นๆ กิน บำงวันกัสซี กซ็ื อน ้ำแข็งไส แต่น ้ำแข็งไสแบบสมัยเมื อกัสซี 
เป็นเดก็เป็นน ้ำแข็งไสรุ่น ‘อัตโนมือ’ ที ใช้แรงงำนคนในกำรไสน ้ำแข็งล้วนๆ คนขำยจะใช้อุปกรณ์หน้ำตำ
คล้ำยม้ำไม้ส้ำหรบันั งซักผ้ำ แต่ตรงกลำงจะเป็นใบมีดยำวสำ้หรับไสน ้ำแข็งก้อนให้เป็นเกล็ดเล็กๆ เสียบ
ขวำงอยู่ คนขำยเขำจะไสน ้ำแข็งแล้วเอำถ้วยทองเหลืองปำกกว้ำงแต่ก้นแคบรองน ้ำแข็งที ขูด จนพูนถ้วย 
เอำไม้เสียบลงไปตรงกลำงถ้วย จำกนั นเอำสองมือกดน ้ำแข็งรอบๆ ถ้วยให้แน่น แล้วถอดถ้วยออก รำด
น ้ำหวำนสีแดงแช้ดและก็นมข้นให้ทั วๆ ก่อนสง่ใหลู้กค้ำเดก็ๆ อย่ำงกสัซี เอำไปหำควำมส้ำรำญด้วยกำร
ถือดูดกินจนน ้ำแข็งที ใส่น ้ำหวำนไว้มันจืดไปเอง 

จริงๆ พ่อไม่ชอบให้ซื อน ้ำแข็งไสแบบนี มำกินเท่ำไหร่ เพรำะว่ำมันสัมผสัมอืของคนขำยเยอะ มัน
ไม่ค่อยสะอำดกินแล้วพำลจะเสำะทอ้งเอำง่ำยๆ พ่อบอกว่ำถ้ำอยำกกินน ้ำแข็งไสจริงๆ ให้เปลี ยนไปซื อ 
‘จ ้ำบ๊ะ’ มำกินแทน...นั นแน่! รูจ้ักกันหรือเปล่ำคะว่ำ ‘จ ้ำบ๊ะ’ น่ะ ศัพท์วัยรุ่นยุค 60’s เลยนะนั น 
(HAHA!) สมัยนี เขำเรียก ‘ขนมปังเย็น’ ไงคะ คนขำยเขำจะเอำขนมปงัหัวกะโหลกมำหั นเป็นชิ นๆ ใส่ลง
ไปในถ้วย แล้วก็ไสน ้ำแข็งคลุมขนมปงัให้ทั ว ก่อนเอำไปรำดน ้ำหวำนและนมข้นหวำน จ ้ำบะ๊แบบ
สมัยก่อน มีแต่ขนมปัง น ้ำแข็ง น ้ำหวำนและนมข้นหวำนเทำ่นั นเองค่ะ พวกเครื องอื นๆ อย่ำงลูกชิด เม็ด
แมงลัก ถั วแดงเชื อมอะไรนี  เพิ งจะมีมำเพิ มทีหลัง...” 

เกี่ยวฝัน (2554) เขียนอธิบายถึงการรับประทานจ้ าบ๊ะ ซึ่งมีขายตอนเย็นทีร่้านริมถนนหน้า
อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย โดยทางร้านเขียนป้ายว่า “จั๊มบะ๊ 12 บาท” ซึง่เป็นหวานเย็นเกล็ดหิมะหรือ
น้ าแข็งไส ราดน้ าหวานสีแดง โรยหน้าด้วยนมข้นหวาน ทั้งนี้ภาพที่แสดงมีขวดโหลแก้วบรรจุขนมปังหั่น
เป็นสี่เหลี่ยม มันเช่ือม ฟักทองเช่ือม สบัปะรดเช่ือม ฯลฯ ส าหรบัใหลู้กค้าเลือก 

นายรอบรู้ (2554) เล่าถึงร้านช่ือดอกไม้ ซึ่งตัง้อยู่รมิถนนเรืองราษฎร์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ระนองว่า ขายขนมหวานทีเ่รียก “จ้ าบ๊ะ” ใช้ชาร้อนหรอืโอวัลตินรอ้นตามแต่ลูกค้าจะสั่ง ราดลงบน
น้ าแข็งไสแทนน้ าหวาน แล้วโรยเม็ดแป๊ะก๊วย ตามด้วยการราดนมสดก่อนเสริ์ฟ จงึตั้งช่ือในเมนูว่า จ้ าบะ๊
ชากับจ้ าบะ๊โอ นอกจากนั้น ร้านนี้ใช้ปาท่องโก๋ร้อนๆ จากกระทะมาฉีกเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ในจ้ าบ๊ะแทนขนม
ปัง 

โรม บุนนาค (2554) กล่าวว่า “ปัจจุบันคนรุ่นใหมรู่้จกัจ ้ำบะ๊ในอีกรปูแบบหนึ ง ไม่ใช่ระบ้ำลำมก
อย่ำงในสมัยก่อน แต่เป็นขนมหวำนดับร้อนชื นใจ ท้ำด้วยน ้ำแข็งไส โปะลงไปบนขนมปังหรอืปำทอ่งโกท๋ี 
หั นเป็นชิ นพอค้ำ แล้วรำดด้วยน ้ำหวำนซึ งส่วนมำกจะใช้สีแดง โรยด้วยนมข้นหวำนแต่งหน้ำ แต่ก่อนนี ก็
เรียกกันว่ำ ‘ขนมปังน ้ำแดง’ แต่ตอนนี กลับเรียกว่ำ ‘จ ้ำบะ๊’ ซึ งต่ำงกับ ‘จ ้ำบ๊ะ’ ในสมัยก่อนไปคนละ
เรื องคนละแคว ไม่รู้ว่ำแปรไปได้ยังไง” 
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ลูกลงิ (2554) แสดงความคิดเห็นใน HolidayThai.com ไว้ว่า “คิดถึงเมนูหนึ ง ทำนตอนเด็กๆ 
เขำเรียกจ ้ำบะ๊ ปำท่องโก๋ทอด ใส่น ้ำแข็ง ใส่น ้ำแดง ใส่นมข้นหวำนคะ นำนๆ มำกไม่ได้ทำนแล้วคะ” 

Mom-Boeing (2554) เขียนเรื่องพาชิมของอร่อยเมืองเพชรบุรี โดยแนะน าอาหารหลายอย่าง
ทั้งคาวและหวาน ซึง่หนึง่ในน้ันคือจ้ าบ๊ะทีร่้านโอวทึ้งนายกี๋ พร้อมน าเสนอรปูภาพของจ้ าบ๊ะประกอบ
ข้อความที่พรรณาไปตามล าดับด้วยว่า   “...รูปในร้ำนติดเมนูไว้หลำยแบบ มำถึงที นี แล้ว ของลอง ‘จ ้ำ
บ๊ะ’ ซะเลย ใส่ขนมปังกับปำท่องโก๋ อิๆ  ไม่เจอมำนำนแล้ว น ้ำแข็งไสใส่ปำท่องโก๋เนี ยะ คนๆ ให้เข้ำกัน
หน่อย นี ค่ะ ปำท่องโก๋หั นเป็นชิ นพอค้ำมำให้...”  

Sweet Ending (2554) กล่าวถึงขนมหวานในสมัยเด็กทีเ่คยกินหลงัอาหารแทบจะเป็นประจ า
ทุกวัน ซึ่งคนกรงุเทพฯ สมัยนีเ้รียก “น้ าแข็งไส” ส่วนตนเองเรียกมาแต่เด็กๆว่า “จ้ าบะ๊” ในความหมาย
ที่ไม่ใช่ระบ าโป๊ แต่หมายถึง ขนมหวานอันประกอบด้วย ขนมปัง น้ าแข็ง และน้ าแดง  และอธิบายว่า 
“จ ้ำบ๊ะมีส่วนประกอบ 3 อย่ำงเท่ำนี  โดยขนมปังที ถูกตอ้งตำมต้ำรับต้องเป็น ‘ขนมปังกระโหลก’ ผิว
แข็งๆ เนื อในนุ่ม พอตัดด้ำนขวำงมองแล้วเหมือนหัวกะโหลกจริงๆ ขนมปังแบบนี เหมำะกับจ ้ำบ๊ะ หั น
เป็นชิ นให้พอดีค้ำ ใส่ถ้วย เอำน ้ำแข็งบดละเอียดโปะหน้ำ สมัยก่อนใช้น ้ำแข็งไส ซึ งเวลำไสบนไม้จะดงั
แคร๊กๆๆๆๆๆ ชวนกินยิ งนัก น ้ำแข็งไสทั งโปะทั งอัดจนแนน่พูนถ้วยเป็นภูเขำ จำกนั นเอำน ้ำแดงรำดให้
ชุ่มฉ ้ำ ถ้ำเป็นน ้ำแดงต้นต้ำรับเดมิ ต้องเป็นยี ห้อ ‘เด็กนรกสฟี้ำ’ หรือ Hale's Blue Boy เท่ำนั น (ผู้วิจัย: 
ค้ำว่ำ hale หมำยถึงแข็งแรง กระชุ่มกระชวย พ้องเสียงกบั hell หมำยถึง นรก)  จะท้ำให้จ ้ำบ๊ะหอม
หวำนชื นใจเป็นที สุด…”  นอกจากนั้น สวีท เอนดิงอธิบายวิธีกินจ้ าบ๊ะให้ถูกต้องตามแบบของตนเองคือ 
เมื่อได้ถ้วยจ้ าบ๊ะที่ราดน้ าแดงชุ่มฉ่ ามาแล้ว ให้ทอดเวลาสักเล็กนอ้ยเพื่อให้น้ าแดงเริ่มซึมซ่านถึงเนื้อขนม
ปัง แล้วจึงค่อยตักควักเข้าปาก ทัง้นี้ ได้ให้ข้อสงัเกตว่า จ้ าบ๊ะมีการพฒันาปรบัไปตามยุคสมัย อย่างเช่น 
การราดนมข้นหวาน ซึ่งในสมัยเด็กๆ ตนจ าได้ว่าไม่มี บางที่ก็ใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ าแดง อย่างเช่น โกโก้ 
ส่วนน้ าแข็งที่ไสแบบไถๆแคร๊กๆนั้น คงเหลืออยู่ตามต่างจังหวัด เพราะเห็นที่ไหนเขาก็ใช้ทีบ่ดน้ าแข็งแทน 
ซึ่งไม่ใหร้สชาติความรูส้ึกแบบเดมิ ที่ส าคัญคือ น้ าแข็งละเอียดเกินไป จึงละลายเร็วมาก ซึ่งจ้ าบ๊ะที่กิน
ตอนที่น้ าแข็งละลายแล้วจะเป็นจ้ าบ๊ะที่ไม่ได้เรื่อง 

เนสทเ์ล่ (2555) เสนอบทความซึ่งกล่าวถึง “จ้ าบ๊ะ” ที่คุณยายท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “สมัยกอ่น
รถเข็นขำยกำแฟเย็น ชำเย็น ชงน ้ำแดงกับนมข้นรำดลงบนน ้ำแข็งเป็นเครื องดื มเย็นก็เรียกจ ้ำบ๊ะแล้ว 
หรือที คนรุ่นกลำงๆ จะเรียกนมแดงเย็น พอใส่ขนมปงัหรอืปำท่องโกล๋งไปกลำยเป็นเมนูขนมหวำนก็ยัง
เรียกจ ้ำบ๊ะอยู่ แต่ชื อนี มีที มำอย่ำงไร ลองถำมคนรุ่นเก่ำหลำยคน ก็ไม่ได้ค้ำตอบ คุณยำยบอกว่ำแต่เลก็ก็
ไดย้ินเรียกชื อนี แล้วและเรียกต่อๆ กันมำโดยเดำที มำไมอ่อกเหมอืนกัน” นอกจากนั้น ได้อธิบายวิธีท าไว้
ว่า “หั นขนมปงัหรือปำท่องโก๋เป็นชิ นๆ ตักขนมปังตำมต้องกำรใส่ชำม เอำน ้ำแข็งโปะ เอำน ้ำแดงรำด 
พอประมำณ จำกนั น เอำนมข้นหวำนตรำหมโีรยหน้ำ จะโรยเหมือนไปรบัประทำนที ตลำดก็ต้องเจำะ
กระปอ๋งเป็นรูเล็ก ๆ ประมำณ 3-4 รู เวลำโรยนมจะได้เหมอืนสำยรุง้สีขำวตัดกับสีแดง” ส าหรับขนมปัง
นั้น สมัยใหมม่ักใช้ขนมปังอบกรอบ แต่ยุคดั้งเดิมมกัใช้ขนมปังหัวกะโหลกทั้งแบบนิ่มและแบบปิ้งให้เลือก  

ความเชื่อมโยงระหว่างจ  าบ๊ะที่เปน็การแสดงกบัจ  าบ๊ะทีเ่ปน็ของกนิ 
มังกรด า (2551) ตั้งกระทู้ขอเชิญคนอายมุากๆ เข้ามาทวนความหลังกันในห้องราชด าเนินของ

เว็บไซต์พันทปิ และมผีู้ใช้นามว่า “ยาจกซ”ู เขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องจ้ าบ๊ะไว้ว่า  

www.ssru.ac.th



19 

“...ต้ำนำน..กอ่นจ ้ำบ๊ะจะมีมำ วิวัฒนำกำรของเย็นๆ  ไอติมแท่ง พ่อค้ำจะท้ำเป็นแทง่ยำว
ประมำณ 5 นิ วเศษ ลักษณะคล้ำยเสำกลม ก่อนท้ำเพื อเรียกร้องควำมสนใจจำกลกูค้ำ พ่อค้ำจะเอำไม้ชุบ
สีแดง ประมำณ 1 นิ ว  ใครทำนไอติมได้ไม้สีแดง กจ็ะได้ไอติมกินฟรีอกี 1 แท่ง ปจัจบุันไอติมชนิดนี ไม่มี
ขำยแล้ว ไอติมใส่ไข่ จะเป็นไอติมใส่ถ้วยแก้ว แล้วรองด้วยขนมไข่ก้อนกลมๆ ไอติมนี จะมีขำยที ตลำด
อัมพวำและตลำดน ้ำด้ำเนินฯ ปัจจุบันจะมบี้ำงในวันตลำดนดั  นี ก็อร่อยหอมหวำนดีจริงๆ 

จ ้ำบ๊ะ..สมยัยุควงดนตรีลกูทุ่งก้ำลงับูม เพลงน ้ำตำลก้นแกว้ของก้ำนแก้วสุพรรณดังจรงิๆ วง
ดนตรีคณะจุฬำรัตน์ คณะนี สร้ำงนักร้องดงัๆมำกมำย ต่อมำมีคณะดนตรีที ต้องแข่งขัน มำกมำยจงึน้ำเอำ
กลยุทธโชว์หน้ำแข้งก่อนจะมำนุ่งสั น ออกมำเต้นเป็นหำงเครื อง หำงเครื องสมัยกอ่นเขำจะออกมำเขย่ำ
ลูกตุ้มดังแซ๊กๆและเขย่ำเครื องดนตรทีี เป็นชิ นขนำดเบำ ประกอบเสียงเครื องดนตรหีลัก ครำวนี ก็มำถึง..
ยุคเต้นโชว์ ‘ยำยฉิมเก็บเห็ด’ จะโชว์ตอนใกล้ดนตรจีะเลกิ ปิดท้ำยรำยกำร ก็จะมำยักย้ำยส่ำยอก+
สะโพก เล่นเอำหนุม่ๆสมัยก่อนซี๊ดซ๊ำด 

เครื องดื มน ้ำแดงที ชงใส่นมข้นหวำนใส่น ้ำแข็ง ที เรียกว่ำนมเย็น แล้วโรยใส่นมสด เรียกว่ำ ‘นม
เย็น’ เป็นกำรปรุงแต่งที แปลกใหม่ ต่อมำก็โรยด้วยนมข้นหวำน ใช้ช้อนคนให้ทั วแล้วตักกิน ชื นใจมำก 
ต่อมำโอวัลตินร้อนก็แปลงใส่น ้ำแข็ง  ไม่สะใจ  แปลงเอำนมเย็นโรยด้วยผงโอวัลติน แล้วตำมด้วยกำรโรย
นมข้นหวำนตำมล้ำดับ ใช้ช้อนคนให้ทั วตักหม ้ำอร่อยอย่ำบอกใครเชียว หนุ่มๆ จงึบอกว่ำ ส่ำยยยยนม
แยะๆ..ประกอบกบัสมัยก่อนนั นงำนประจ้ำปีเขำงู (ผู้วิจัย: เขางู จังหวัดราชบรุี) เขำจะมีเต้นจ ้ำบ๊ะ (เป็น
กำรเรียกของชำวบ้ำน) เขำก็เลยพูดแบบสนกุๆว่ำ เจ้ำโอวัลตินดิบ นี แหละคือจ ้ำบะ๊....ตอ้งส่ำยๆๆๆๆนม
แยะๆ555555555555555 นครปฐม อัมพวำ แม่กลองด้ำเนิน ยันสุพรรณฯ รู้จักกันดี เฮ้อ...นึกถึงอดีตก็
ให้สดชื นจริงๆ”  

Mom-Boeing (2554) เขียนเรื่องพาชิมของอร่อยเมืองเพชรบุรี โดยแนะน าอาหารหลายอย่าง
ทั้งคาวและหวาน ซึ่งหนึ่งในน้ันคือจ้ าบ๊ะทีร่้านโอวทึง้นายกี๋ แล้วมีผู้อ่านซึ่งใช้นามว่า น้ าเขียวโซดาหวาน
ซ่าช่ืนใจ เขียนแสดงความคิดเห็นต่อท้ายเรือ่ง มเีนื้อความตอนหนึ่งว่า “...อยำกกินจ ้ำบะ๊ด้วยยยยย เพิ งรู้
ควำมหมำยว่ำท้ำไมเรียกจ ้ำบ๊ะ  เพรำะว่ำ....ส่ำยยยยยยนม ป่ำวทะลึ งนะค้ำ..มีคนบอกมำจรงิๆ” 

ดังนั้น จากการทบทวนเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยพบว่า “จ้ าบะ๊” เป็นค าที่ไม่ปรากฎใน
พจนานุกรมไทย ฉบบัราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 แต่ปรากฎในพจนานุกรมฉบบัมติชน พ.ศ. 2547  
ผู้วิจัยไม่พบข้อมลูเกี่ยวกบัที่มาของค าว่าจ้ าบ๊ะ แต่พบว่ามผีูส้งสัยต่อที่มาของค าว่าจ้ าบ๊ะ และทุกวันน้ีก็
ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและน่าเช่ือถือในเรื่องดังกล่าว รวมทัง้มีข้อสงสัยต่อที่มาของจ้ าบะ๊ที่เป็นการแสดง 
(โรม บุนนาค, 2554; กิเลน ประลองเชิง, 2555; วราห์ โรจนวิภาต, ม.ป.ป.) และที่มาของการเรียก
น้ าแข็งไสว่าจ้ าบ๊ะ (JJ, 2553; โรม บุนนาค, 2554; เนสทเ์ล่, 2555)  นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของจ้ าบะ๊ที่เป็นของกิน ก็มีความหลากหลาย และมผีู้ตั้งข้อสังเกตว่าจ้ าบ๊ะที่แต่ละคนรู้จกัและเข้าใจ จะ
เหมอืนกันหรือไม่ (ข้าวฟ่าง, 2551) แม้จะมผีู้แสดงความคิดเห็นเช่ือมโยงระหว่างค าทั้งสอง (ยาจกซู ใน 
มังกรด า, 2551; น้ าเขียวโซดาหวานซ่าช่ืนใจ ใน Mom-Boeing, 2554) ก็เป็นความคิดเห็นที่ไม่มหีลัก
ฐานรองรับ ความสงสัยเหล่าน้ีไมป่รากฎว่ามีรายงานการวิจยัเกี่ยวกับเรื่องจ้ าบ๊ะทัง้สองความหมาย ท าให้
ผู้วิจัยสนใจอยากทราบที่มาของค า “จ้ าบะ๊” อยากทราบว่าท าไมการแสดงและของหวานจงึใช้ช่ือ
เดียวกัน มีความเช่ือมโยงระหว่างจ้ าบ๊ะทัง้สองหรือไมอ่ย่างไร และวัฒนธรรมการกินจ้ าบ๊ะของคนไทย
เป็นอยา่งไร 
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บทท่ี 3 
ค ำว่ำจ  ำบ๊ะและจ  ำบ๊ะท่ีเป็นกำรแสดง 

 
บทนี้เป็นการศึกษาเชิงลกึเกี่ยวกบัความเป็นมาและลักษณะของจ้้าบะ๊ที่เป็นการแสดง เพื่อให้ได้

ข้อสรปุส้าหรบัน้าไปใช้ในการตอบค้าถามการวิจัยข้อที่ 1 คือ “ค้าว่าจ้้าบ๊ะมีทีม่าอย่างไร” รวมทัง้เพื่อน้า
ข้อมูลไปใช้ในการศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างจ้้าบะ๊ที่เป็นการแสดงกับจ้้าบ๊ะที่เป็นของกินเพื่อตอบ
ค้าถามการวิจัยข้อที่ 2 คือ “ท้าไมจึงเรียกน้้าแข็งไสว่าจ้้าบ๊ะ” ต่อไป  
 
ค ำสัมภำษณ์เกี่ยวกบัจ  ำบ๊ะทีเ่ปน็กำรแสดง  

เมื่อด้าเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับจ้้าบ๊ะที่เป็นการแสดงแล้ว ผู้วิจัยได้ด้าเนินการ
เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสมัภาษณ์ผู้บริโภคจ้้าบ๊ะ ที่มปีระประสบการณ์ตรงในการชมการแสดงจ้้าบ๊ะ 
ซึ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการแสดงจ้้าบ๊ะดงันี ้

วิภาดา ประสารทรพัย์ (2555) อายุ 48 ปี กล่าวถึงความเข้าใจของตนเองในเรือ่งจ้้าบ๊ะว่า “ที่
มหาสารคาม สมัยเด็กประมาณ 10 ขวบ รู้ว่าเป็นโชว์โป ๊ ใครๆก็พูดถึง เมื่อมงีานวัด เป็นผู้หญงิโชว์
เปิดเผยส่วนสงวน คนดูส่วนใหญเ่ป็นผู้ชาย ไม่เคยเข้าไปด ู แต่เห็นหน้าวิกมปี้ายค้าว่าจ้้าบ๊ะ พรอ้มกบั
รูปภาพผูห้ญงิสวยๆ ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิกเมียงู คล้ายๆจ้้าบ๊ะ ตอนแรกคิดว่าเป็นการแสดงมนุษย์
ประหลาด ทีจ่รงิเป็นผูห้ญงิโป๊  พวกผู้ชายจะรู้ว่าเมียงูคือจ้้าบ๊ะ” 

ตรีภพ ชินบูรณ์ (2555) อายุประมาณ 50 ปี อธิบายว่า “จ้้าบ๊ะเป็นการเต้นระบ้าโป๊ มผีู้หญิง
กลุ่มหนึ่งยืนออกมาเต้นตามจงัหวะเพลงบนเวที ตอนจบก็ถอดเสื้อผ้าว่ิงเข้าโรงไป  สมัยเด็กๆ ก็เรียกการ
แสดงอย่างนั้นว่าจ้้าบ๊ะ แต่พอเริ่มเป็นหนุ่มไมเ่ห็นมีป้ายโฆษณาว่าเป็นโรงจ้้าบ๊ะแล้ว ในงานวัดงาน
เทศกาลประจ้าปีที่นครพนมจะมีป้ายว่าเมียงู ก็เหมือนกับเต้นจ้้าบ๊ะ ทางอสีานเรียกกันว่าสามอย่างบาท 
คือ จ่าย 1 บาท สามารถจบัอวัยวะของผูห้ญงิที่มาเต้นได ้3 จุด คือ นม 2 กับของลับ 1”  

รุ่งโรจน์ ตรงสกลุ (2555) อายุ 54 ปี  พูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกบัจ้้าบะ๊ทีจ่ังหวัดราชบุรีว่า 
“เป็นการแสดงโป๊ตามงานวัด สมัยเรียนช้ันประถมและมัธยมต้น ก็เห็นจัดในงานวัด ผมเป็นเด็กวัดเคย
เข้าไปดู 1 ครั้ง ค้าว่าจ้้าบะ๊เป็นภาษาพูดกัน ส่วนป้ายหน้าโรงเขียนว่าเมียงู เป็นการเต้นการโชว์โป๊ขนาด
เห็นของลบั เด็กต่างจงัหวัดรูจ้ักจ้้าบ๊ะ เพราะเห็นเวลาที่มงีานวัด หรือมีหนังกลางแปลง จ้้าบ๊ะจึงเป็น
ความทรงจ้าที่ติดอยู่ในสมอง ต่อมาก็มีเมียงซูึ่งเป็น sub-set (ประเภทย่อย) ของจ้้าบ๊ะ”  

พวงพยอม ณ ล้าปาง (2555) อายุ 59 ปี เล่าประสบการณ์สมัยเดก็ๆ ที่จังหวัดพะเยาว่า “รูจ้ัก
จ้้าบ๊ะ เพราะเคยดูในงานวัด ใครๆ ก็เรียกว่าจ้้าบ๊ะ ตอนนั้นอายุประมาณ 8-9 ขวบ พี่ชายพาไปดู 
กลับมาโดนแม่ตีทัง้สองคน ได้เห็นผูห้ญงิใสเ่สื้อหลวมๆ นุ่งผา้ถุงสั้นๆ เต้นไปเต้นมาตามจงัหวะเพลง แล้ว
ก็ถอดเสื้อออกเห็นหน้าอกขาวๆ ตรงหัวนมมีแผ่นกลมๆ สีบานเย็นเป็นเหลื่อมๆ ปิดอยู่ แล้วส่ายนมไปมา 
จากนั้นก็เอามือสองข้างเปิดปิดผ้านุ่ง ซ้ายทีขวาทีสลับกันเรว็ๆ มองไม่เห็นอะไร พอเพลงจบคนเต้นกเ็ปิด
ผ้าทั้งสองมือออก แล้วว่ิงเข้าโรงไป ตอนที่เปิดครั้งสุดท้ายเพื่อโชว์ของลบั ก็ไม่เห็นอะไร เพราะมี
บางอย่างคล้ายแป้งขาวๆ พอกปิดไว้ และมสีีแดงๆ แต้มตรงกลาง ผูห้ญงิที่ออกมาเต้นมีคนเดียว อาจมี
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หลายคน แล้วใหอ้อกมาทีละคนก็ได้ แต่ไม่ทราบ ไม่ได้ดตู่อเพราะมีผู้ใหญเ่ห็นว่าเป็นเด็กจึงถูกไล่ออก
จากโรง พอโตข้ึนมากท็ราบว่ามีการแสดงคล้ายๆ กันกบัจ้้าบ๊ะ แต่เรียกเมียงหูรือสามอย่างบาท ซึ่ง
นอกจากจะเต้นแล้วยังใหจ้ับอวัยวะต่างๆ ได้ด้วย”   

จันตรี คุปตะวาทิน (2555) อายุ 62 ป ีเล่าประสบการณ์ของตนเองในกรงุเทพฯ ว่า “สมัยกอ่น
มีระบ้าตาหรัง่ ระบ้าจ้้าบ๊ะ คือออกมาเต้นส่ายสะโพก คนเต้นก็จะอวบๆอั๋นๆ นุง่กระโปรงสั้นๆ  เล่นที่
ศาลาเฉลมิกรงุ ศาลาเฉลิมไทย เขาเรียกกันว่าเต้นจ้้าบะ๊ มีเพลงแบบเชอรีพ่ิงค์ (ผู้วิจัย: เพลงที่คนไทย
เรียกกันสั้นๆ ว่า Cherry Pink นั้น Wikipedia ให้ข้อมลูว่า เป็นเพลงจังหวะแมมโบ แต่งโดย Louis 
Guglielmi ชาวอิตาเลียนเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยตั้งช่ือเพลงว่า Cerisier rose et pommier blanc ต่อมา
มีการน้าไปบันทึกเสียงใหม่ในภาคภาษาอังกฤษในช่ือว่า Cherry Pink and Apple Blossom White 
ได้รับความนิยมสงูสุดในปี พ.ศ. 2498 โดยติดอันดับหนึ่งของบลิบอร์ดในองักฤษและอันดบัสบิสี่ของ
ชาร์ตในสหรัฐอเมรกิา) มีดนตรี ตะลึง่ตึ่งๆ โป๊ะ ผู้หญิงกอ็อกมาส่ายหน้า ส่ายอก ส่ายก้น ส่ายเอว ส่าย
แขน ส่ายขา  ในงานวัดก็มี  ดูแล้วไม่ศิวิไลซ์ คนเต้นก็อ้วนๆ กลมๆ ขาวๆ เคยดูเมื่อสมัยเด็กๆ ที่เฉลิม
ไทย” 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2555) อายุประมาณ 65 ปี กล่าวว่า “สมัยเดก็ๆ เคยแอบดจู้้าบ๊ะในงานวัด
พระสมุทรเจดีย์ ที่จงัหวัดสมุทรปราการ โดยมองลงมาจากอาคารสูงที่อยู่ใกล้โรงระบ้าจ้้าบ๊ะ เห็นผูห้ญงิ
นุ่งชุดคล้ายกับกระโจมอก ยืนเต้นตามจงัหวะเพลง โดยเอามือดึงชุดเปิดด้านบนโชว์หน้าอก สลับกับเปิด
ด้านล่างโชว์ของลบั เปิดปิดสลับกันเร็วๆ จนมองแทบไม่เห็นอะไร ตอนจบถอดออกหมดแล้วว่ิงเข้าโรง” 

สุเมธ โกษาแสง. (2555) อายุ 70 ปี กล่าวว่า “จ้้าบะ๊เป็นการแสดงทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะ
กับการเปลือย เคยดูในงานวัดพระธาตุพนมประมาณ ปี พ.ศ. 2504 หรือ 2505 ค่าดู 1 สลึงเดียว”  

สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2555) อายุ 78 ปี กล่าวว่า “รู้จกัจ้้าบ๊ะเมื่อเดินทางจากจงัหวัด
มหาสารคาม เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2494 ตอนอายุ 17 ปี เนื่องจาก
มีโอกาสติดตามอาจารย์ช่ือ เจริญ แสงรัตนกลุ และสงัด ภูเขาทอง กับเพื่อนช่ือ กิจจา วาจาสัตย์ ซึ่งไป
เป่าแตรให้วงดนตรีของนายหรั่ง เรอืงนาม ในตอนเย็นที่มีการแสดง ทีห่น้าโรงมปี้ายเขียนไว้ว่า ‘จ้้าบ๊ะ’ 
อยู่แถวเยาวราช ใกล้ๆ กับโรงหนังโอเดียนเดิม  ในโชว์จัดเปน็ฉากๆ ละ 5 นาที ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 
ช่ัวโมง มีผู้หญิงหลายคนแต่งตัวโป๊ๆ ออกมาเต้นตามจังหวะเพลง แต่ก็ไม่ได้โป๊อะไรมากมาย คิดว่าการ
แสดงนี้พฒันามาจากการเต้นจ้้าบ๊ะตามงานวัด”  

รสสุคนธ์ มกรมณี (ผู้วิจัย) อายุ 59 ปี เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยดูการแสดงที่ได้ยินผู้ใหญส่มัย
นั้นเรียกว่าจ้้าบ๊ะ บางคนเรียกฟลอรโ์ชว์ “ตอนนั้นอายุ 18 ปี มีงานเลี้ยงต้อนรับบิดาซึง่ย้ายไปประจ้าที่
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดงานในบริเวณบ้านพกัรบัรอง ได้ยินคนพูดกันว่าจะมีโชว์จ้้าบะ๊ จึงรอดูว่าเป็น
อย่างไร จนกระทั่งดึกมาก จงึมีผู้หญิงหนึ่งคนแต่งตัวด้วยเสื้อยกทรงและกางเกงในแบบบกิินี่สีแดงปัก
เลื่อมระยบิระยับ ตกแต่งชุดด้วยผ้าแพรบางๆ ห้อยเป็นริ้วๆ สีสันแบบสายรุง้ฉูดฉาด ออกมาเต้นตาม
จังหวะเพลงเชอร์รีพ่ิงค์ ส่ายสะโพก ส่ายหน้าอก ท้าตัวออ่นบิดไปมา เต้นบนเวทีทีจ่ัดไว้ส้าหรับลีลาศ 
จากนั้นผู้แสดงเดินเต้นไปตามโต๊ะต่างๆ ใหจ้ับร่างกายและรับเงินมาเสียบไว้ที่เสื้อด้วย ระหว่างเต้นก็
ค่อยๆ ปลดผ้าแพรออกทลีะช้ินจนเหลือเพียงชุดช้ันใน แล้วก็ถอดเสื้อยกทรงออก เห็นหน้าอกที่มีพู่ติดอยู่
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ตรงหัวนม โชว์การส่ายนมแบบที่ท้าให้พู่ซึง่ติดอยู่หมุนเป็นวงกลมได้ สุดท้ายก็ถอดกางเกงในออก มี
เครื่องประดับปักเหลือ่มปิดของลบัไว้ ก็จบการแสดง”  

นอกจากนั้น มผีู้ใหส้ัมภาษณ์ที่อายุ 60 ปีข้ึนไปกล่าวว่า รู้จักจ้้าบ๊ะที่เป็นการแสดงระบ้าโป๊ใน
สมัยที่ยงัเป็นเด็ก โดยจัดแสดงในงานวัด ให้มผีู้หญิงนุง่น้อยห่มน้อยออกมาเต้นบนเวที โดยต้องเสียค่า
ผ่านประตูเข้าไปชม อาทิ เนาสราญ สิรพิรหม (2555) รู้จกัในงานเดือนสบิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สวงค์ ศรีพงษ์ (2555) รู้จกัในงานประจ้าปีวัดหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ข้อสรุปเกีย่วกับจ  ำบ๊ะทีเ่ปน็กำรแสดง 

จากการศึกษาวรรณกรรม หนังสอื บทความ เอกสาร สิ่งพมิพ์ต่างๆ ดังปรากฏในบทที่ 2 และ
การสมัภาษณ์ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกบัจ้้าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดง ผู้วิจัยได้ข้อสรปุเกี่ยวกับความเป็นมาและ
ลักษณะของจ้้าบ๊ะที่เป็นการแสดงดังนี ้

1. ค้าว่า “จ้้าบ๊ะ” ใช้เป็นภาษาพูดที่ใช้เรียกการแสดงที่ยั่วยุกามารมณ์ ซึ่งในปัจจุบันแม้ว่าการ
แสดงในท้านองเดียวกันนี้ จะมีค้าเรียกอย่างหลากหลายไปตามยุคสมัย แตค้่าว่า “จ้้าบ๊ะ” ก็ยังคงมีการ
ใช้เมื่อให้ความหมายเชิงลบในการน้าเสนอบทความ ข่าวทางหน้าหนงัสอืพิมพ์ สื่อออนไลน์ ในกรณีที่
กล่าวถึงการเต้นโชว์ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร 

2. ผู้รเิริ่มการแสดงจ้้าบ๊ะเป็นใครนั้น ไม่มหีลกัฐานแน่ชัด แตม่ีหลกัฐานชัดเจนว่าผูท้ี่จัดการ
แสดงระบ้าโป๊จนมีช่ือเสียงเป็นทีรู่้จกัคือ นายหรั่ง เรอืงนาม มีช่ือจริงนามสกลุจรงิว่า บุญศรี สอนชุ่ม
เสียง ใช้ช่ือคณะว่า ระบ้ามหาเสน่ห์ เปิดการแสดงมาตัง้แต่กอ่นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2482  

3. การแสดงจ้้าบ๊ะเริ่มเมื่อใดนั้น เมือ่พิจารณาจากข้อมูลการเปดิแสดงระบ้ามหาเสน่ห์ของคณะ
นายหรั่ง เรืองนาม และการแสดงระบ้าโป๊ตามโรงน้้าชาต่างๆ ประกอบกับระยะเวลาทีพ่บเห็นการแสดง
จ้้าบ๊ะของผู้ให้ข้อมลูทั้งหลาย ซึ่งย้อนหลังไปได้ถึง 80 ปี คือ พ.ศ. 2475 และข้อมลูประกอบอื่นๆ ท้าให้
อนุมานไดว่้า การแสดงจ้้าบ๊ะระบ้าเปลื้องผ้าเป็นกจิกรรมหนึง่ที่จัดข้ึนในโรงน้้าชาต่างๆ เช่นเดียวกับทีจ่ัด
อยู่แล้วในประเทศจีน เมือ่คนจีนอพยพเข้ามาต้ังรกรากในประเทศไทยเป็นจ้านวนมากในสมัยก่อน
สงครามโลกครั้งที่สอง ก็น้าเอารปูแบบโรงน้้าชาเช่นเดียวกบัที่จัดอยูใ่นประเทศจีนมาเปิดกจิการด้วย ซึง่
มีอยู่เป็นจ้านวนมากบรเิวณถนนเยาวราชของกรงุเทพฯ เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจส้าคัญของยุคนั้น  แต่ยัง
ไม่ได้เรียกว่าระบ้าจ้้าบ๊ะ 

4. การแสดงจ้้าบ๊ะที่ใช้ค้าเรียกว่า “ระบ้าจ้้าบะ๊” เกิดข้ึนในสมัยหลงัสงครามโลกครั้งทีส่อง พ.ศ. 
2488 โดยผู้จัดคณะเล็กๆ ที่แสดงระบ้าอย่างของนายหรั่ง เรืองนาม แต่ด้าเนินกจิการแบบคณะแสดงเร่
ออกไปจัดตามงานวัดและงานเทศกาลทั่วไป และแสดงโปก๊ว่าของนายหรั่ง เพราะเจ้าของคณะใช้ผู้แสดง
ที่เป็นหญงิอาชีพพิเศษ ไม่ต้องแสดงแบบปิดป้อง จึงใช้ช่ือเรยีกการแสดงของตนว่า “ระบ้าจ้้าบะ๊” นั่นคือ
เมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว  

5. สถานที่จัดแสดงจ้้าบ๊ะ ก่อนทางการจะการห้ามจัดในที่สาธารณะ ได้แก่ โรงน้้าชา (อาทิ ฮั่ว
ลัก ไตแ้ป๊ะ/ไต๋แปะ) โรง/วิก/เวทีในอาคาร (อาทิ อาคาร 9 ช้ันที่เยาวราช ศาลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิม
ไทย) โรง/วิก/เวทีในตลาด (อาทิ ตลาดบ้าเพญ็บญุ) งานวัด (อาทิ งานภูเขาทองวัดสระเกศ งานวัด

www.ssru.ac.th



23 

 

เบญจมบพิตร งานวัดพระสมุทรเจดีย์ งานวัดพระมหาธาตุฯ งานวัดหลวงพ่อโสธร งานวัดพระธาตุพนม) 
งานเทศกาลต่างๆ (อาทิ งานฉลองรฐัธรรมนูญ งานประจ้าปขีองจังหวัด)   

6. รูปแบบการเต้น เป็นการเต้นตามจงัหวะเพลงด้วยท่วงท่ายั่วยวนกามารมณ์ อาทิ ส่ายสะโพก 
ส่ายหน้าอก โดยผูห้ญิงที่เต้นมีการเปิดหรือเปลื้องเสื้อผ้าใหผู้้ชมไดเ้ห็นหน้าอก หรือเห็นทั้งหน้าอกและ
อวัยวะเพศ แตอ่วัยวะเพศนั้นมักจะมีการพอกปิดด้วยแป้ง ดินสอพอง หรือดอกไม้  การเต้นมีทั้งแบบที่
ใช้ผู้แสดงครัง้ละคนเดียวหรอืแบบหลายคน  หากเป็นการเต้นที่ผู้แสดงมีการน้าอวัยเพศมากระทบหรือ
ชนกัน เรียกว่า ยุทธหัตถีหรอืชนช้าง 

7. ดนตรีที่ใช้ในการแสดงจ้้าบ๊ะ เป็นเครื่องแตรวง ประกอบด้วย แตรทรัมเปต แตรทรอมโบน ปี่
คลาริเนต กลองใหญ่ และฉาบ 

8. การแต่งกายของผู้แสดงจ้้าบ๊ะ ก่อนท้าการเปลือ้งออก ได้แก่ ชุดเปิดไหล่ เปิดหน้าท้องและ
เปิดเหนือเข่านิดหน่อย ชุดกระโปรงบาน ชุดราตรียาว ชุดแบบเสื้อคลุมอาบน้้า ชุดกระโจมอก ชุดกิโมโน 
ชุดเสื้อยกทรงกับกางเกงใน ชุดกางเกงขาสั้น  

9. การแสดงที่เรียกว่า “ระบ้าจ้้าบ๊ะ” “เต้นจ้้าบ๊ะ” มีช่ือเรียกอย่างอื่น อาทิ เมียงู สามอย่าง
บาท ฟลอร์โชว์ อะโกโก้ โคโยต้ี 

10. ค่าผ่านประตูเพื่อชมการแสดงจ้้าบ๊ะ ในสมัยกอ่นที่ทางการจะห้ามจัด ได้แก่ 25 สตางค์ 1 
บาท 3 บาท และ 5 บาท 
  
กำรวิเครำะหท์ี่มำของค ำ “จ  ำบ๊ะ” 

จากการศึกษาวรรณกรรม หนังสอื บทความ เอกสาร สิ่งพมิพ์ต่างๆ ดังปรากฏในบทที่ 2 และ
การสมัภาษณ์ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกบัจ้้าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดง ผู้วิจัยพบว่า มีความเป็นไปได้อย่างมาก ที่
ค้าว่า “จ้้าบ๊ะ” จะมาจากค้าว่า “จัมบะ” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว เพราะเป็นภาษาของชาวแต้จิ๋วซึ่งส่วนใหญ่
อาศัยอยู่บรเิวณเยาวราชเมื่อร้อยกว่าปทีี่ผ่านมา โดยน้ามาใช้เป็นค้าสแลงหรือภาษาพูดส้าหรบัเรียกการ
เต้นระบ้าโปท๊ี่แสดงในโรงน้้าชาต่างๆ จนกระทั่งระบ้าโป๊พฒันาข้ึนเป็นการแสดงบนเวที มีโรงแสดง และ
จัดแสดงตามงานวัดต่างๆ โดยผูจ้ัดใช้ค้า “ระบ้าจ้้าบ๊ะ” ในปา้ยโฆษณา  

อย่างไรก็ตาม หากพจิารณาตามข้อสงสัยของโบ๊ท ไทยเทียม (2545) ซึ่งพบการแสดงจ้้าบะ๊ใน
หนังสือหสันิยาย พล นิกร กิมหงวน ชุดวัยหนุ่ม ตอนระบ้าหยาดฟ้า ท้าให้ตัง้ต้าถามว่าค้า “จ้้าบ๊ะ” คิด
ข้ึนโดย ป. อินทรปาลิตหรือไม่นั้น  ผู้วิจัยได้ศึกษาหนังสอืดังกล่าวพบว่า ไม่ปรากฏปีที่พมิพ์ในเล่ม แต่
เมื่ออ่านประวัติของปรีชา อินทรปาลิตซึ่งระบุว่าได้เริม่สร้างหัสนิยายชุดของ พล พัชราภรณ์  และนิกร 
การุณวงศ์ ข้ึนในปี พ.ศ. 2481 ในเรื่อง “อายผูห้ญงิ” ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาก่อนเกิดสงครามโลกครั้งทีส่อง 
และต่อมาได้เพิม่ตัวละครอื่นๆ เช่น กิมหงวน ไทยแท้  ดร.ดิเรก ณรงค์ฤทธ์ิ ฯลฯ แต่ต้องชะงักไปบ้าง
ในช่วงสงครามโลกครั้งทีส่อง ซึ่งประเทศไทยเข้าสูส่งครามในปี พ.ศ. 2584 ซึ่งหลังจากเกิดสงครามใน
ยุโรปไปแล้ว 2 ปี เมื่อสงครามสงบในปี พ.ศ. 2488  ป. อินทรปาลิต กลับมาเขียนหสันิยายชุดสามเกลอ
ให้กับเพลินจิตต์อยูร่ะยะหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2490 จึงไดท้้าหนังสือขนาดสีห่น้ายกช่ือ “ปิยะมิตร” ด้วย
ตนเอง ซึ่งมหีัสนิยาย “สามเกลอ” เป็นเรื่องเอก ออกจ้าหนา่ยทุกวัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้เริ่ม
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เขียนหนังสือสามเกลอฉบับพอ็กเกตบุ๊ค ทั้งนี้ ผลงานหสันิยายชุดสามเกลอทีอ่อกเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 
2482-2511 มีจ้านวนเกินกว่าพันตอน (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.; ปริญญา อินทรปาลิต, 
2532; บุญชิต ฟักม,ี 2550; น้าชาติ ประชาช่ืน, 2554) แสดงว่า หัสนิยายชุดน้ีเกิดข้ึนในยุคการแสดงจ้้า
บ๊ะได้รับความนิยม 

ผู้วิจัยไม่พบหลักฐานยืนยันว่า ป.อินทรปาลิต คิดค้าดังกลา่วข้ึนมาใช้เป็นคนครั้งแรก แต่อาจ
กล่าวได้ว่าการใช้ค้า “จ้้าบ๊ะ” เพือ่เรียกการแสดงระบ้าโป ๊ มีปรากฏอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรในงาน
เขียนหัสนิยายชุดสามเกลอเป็นแหลง่แรก  รวมทั้งใช้ค้า “จ้า้บ๊ะ” ในความหมายว่า “ถนัดถนี่ เต็มที่ เต็ม
เหนี่ยว ไม่มียั้ง” เช่น “คอยดูนะ ถ้ากลับมาเมื่อไหร่ แม่จะแทงใหจ้้้าบ๊ะไปเลย” “อย่างงี้ต้องเอาเงินไป
แทงใหจ้้้าบ๊ะไปเลย” (เยาวฯ, 2553)  จึงมีความเป็นไปไดท้ี่ ป. อินทรปาลิต  อาจเป็นผู้คิดค้าดังกล่าว
ข้ึนมาใช้เรียกการแสดงระบ้าโปท๊ี่ได้รับความนิยมในยุคนั้น และก็เป็นไปได้เช่นกันว่าคนทั่วไปในสมัยนั้น
ใช้ค้าดังกล่าวเป็น “ภาษาพูด” เรียกการแสดงระบ้าโป๊อยูก่อ่นแล้ว และ ป. อินทรปาลิตไดน้้ามาใช้ใน
งานเขียน เนื่องจากผลงานเขียนหัสนิยายสามเกลอมีนักวิชาการให้ความเห็นว่าสะท้อนวิวัฒนาการของ
สังคมไทย และเป็นบันทึกสังคมไทย (พสิิฐ ภูศรี, 2541; วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2544; สุจริต สัจจ
พิจารณ์, 2549) นอกจากนั้น พสิิฐ ภูศรี (2541) ยงัมีความคิดเห็นว่า ป. อินทรปาลิตเป็นผู้มี
ความสามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ “กรยิาวิเศษณ์” คือ หาค้ามาขยายรูปศัพทก์ริยา 
เพื่อใหเ้ห็นภาพพจน์ชัดเจนข้ึน ยกตัวอย่างค้ากริยาทั่วๆ ไป เช่น พูด ยิ้ม เดิน นอน นั่ง ฯลฯ หากเขียน
ออกมาพื้นๆ เขาย้ิม เขาพูด เขาเดิน อ่านแล้วก็ไม่เกิดจินตนาการ แต่ ป. อินทรปาลิตเพิ่มเติมเป็น เขาย้ิม
แห้งๆ  เขาพูดเนือยๆ เขาพูดด้วยใบหน้าซ่อนยิ้ม ผู้อ่านจะรบัรู้อารมณ์ของตัวละครได้ทันที โดยค้าส้าคัญ
ที่คิดข้ึนและมผีู้ใช้มาจนทุกวันน้ีคือ ค้าว่า “ม่องเท่ง” กับ “เทง่ทึง” ที่ ป.อินทรปาลิตอธิบายความว่า 
หมายถึง “ตาย” ซึง่น้ามาจากเสียงปี่พาทยบ์รรเลงในงานศพ กับค้าว่า “เชย” ซึ่งความจริงไม่ใช่ส้านวน
แต่เป็นช่ือคน คือ ลุงเชย ญาติผู้ใหญ่ของสามเกลอ ซึง่มบีุคลิกเปิ่นเทิ่น ไม่ทันสมัย... บทบาทของลุงเชย
ท้าให้ผู้อ่านติดอกติดใจ จนกลายเป็นค้าสแลงว่า “เชย”  รวมทั้ง บุญชิต ฟักมี (2550) ได้กล่าวว่า งาน
เขียนของ ป. อินทรปาลิตมสีิ่งที่เรียกว่า “จิตวิญญาณแห่งยุคสมัย” กล่าวคือนอกจากฉากทีส่มจริงแล้ว 
“ความคิด” กับ “จิตวิญญาณ” ของคนในยุคนั้น ก็ถูกน้ามาชลอไว้ในหนังสอื   

จากเหตุผลดังกล่าว  ป. อินทรปาลิตจงึอาจเป็นผู้คิดน้าค้าว่าจ้้าบ๊ะ มาใช้เรียกการแสดงระบ้าโป๊
ที่ก้าลงัมีในยุคสมัยนั้นว่า “ระบ้าจ้้าบะ๊” ดังที่ปรากฏในหัสนิยายสามเกลอ เฉกเช่นการคิดค้าต่างๆ ดัง
ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วกเ็ป็นได้ หรือเป็นเพียงผูท้้าหน้าที่สะท้อนสิง่ทีเ่ป็นจิตวิญญาณแหง่ยุคสมัย  

ภาพ 3.1 ปกหนังสือหสันิยายสามเกลอ 

   ที่มา: www.samgler.org 
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บทท่ี 4 
จ ้ำบ๊ะท่ีเป็นของกิน: มุมมองของผู้บริโภค 

 
บทนี้เป็นการศึกษาเชิงลกึเกี่ยวกบัความเป็นมาและลักษณะของจ้้าบะ๊ที่เป็นของกิน เพื่อให้ได้

ข้อมูลส้าหรับน้าไปเช่ือมโยงกับผลการศึกษาเกี่ยวกับจ้้าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดงในบทที่ 3 เพื่อตอบค้าถาม
การวิจัยข้อที่ 2 คือ “ท้าไมจึงเรียกน้้าแข็งไสว่าจ้้าบ๊ะ” และข้อที่ 3 คือ “วัฒนธรรมการกินจ้้าบ๊ะของ
คนไทยเป็นอย่างไร”ต่อไป โดยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคจ้้าบะ๊ ที่เป็นผูท้ี่รูจ้ักและ
เคยกินจ้้าบ๊ะ และผู้ทีเ่คยกินน้้าแข็งไสที่คล้ายคลึงกับจ้้าบะ๊แต่ไม่เรียกว่าจ้้าบ๊ะ รวมทั้งผู้ทีส่ามารถให้
ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกบัประสบการณ์การกินจ้้าบ๊ะหรือร้านขายจ้้าบ๊ะในประเทศไทย ซึง่ท้าให้ได้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและลกัษณะของจ้้าบ๊ะทีเ่หมือนกนัและต่างกันดงันี้ 
 
ค้ำสัมภำษณผ์ู้ที่รู้จักและเคยกนิจ ้ำบะ๊   

การน้าเสนอข้อมลู เรียงล้าดับตามอายุของผู้ให้สมัภาษณ์จากน้อยไปหามากดังนี ้

ปริ้น (2555) อายุ 33 ปี นักธุรกจิชาวกาฬสินธ์ุบอกว่า “จ้้าบ๊ะที่รูจ้ักคือน้้าแข็งไสใส่ขนมปัง  
ราดน้้าสตรอเบอรีห่รอืกาแฟ แล้วราดด้วยนมสด ทีรู่้จกัเพราะที่ร้านขายมปี้ายเขียนบอกไว้ว่าจ้้าบ๊ะ  ส่วน
น้้าแข็งไสที่ใสเ่ครื่องอย่างอื่น เช่น ลูกชิด เรียกว่าน้้าแข็งไสใสเ่ครื่อง  เวลาสั่งว่าจ้้าบ๊ะ ก็ได้ของหวาน
อย่างที่บอก ผมเคยกินที่ขอนแก่น สมัยเรียนที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กินเมื่อตอนอยูป่ระมาณ ม. 1  
ย้อนไปสัก 20 ปทีี่แล้ว ตอนอายุ 12-13 ป ีที่เมืองกาฬสินธ์ุไม่มีจ้้าบ๊ะขาย ที่นี่เรียกน้้าแข็งไส”  

แก้วกาญจน ์ลานนท์ (2555) อายุ 37 ปี เล่าว่า “รู้จักจ้้าบะ๊ที่เป็นขนมหวานเป็นครั้งแรกสมัยที่
เรียน ปวช. ที่วิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยอาจารย์ช่ือจิตรา (จ้านามสกลุไม่ได้) 
อายุประมาณ 50 กว่าปีต้นๆ สอนวิชาอาหารไทย เกี่ยวกบัอาหารภาคต่างๆ อาหารคาว-หวาน ขนม 
ฯลฯ ในช่วงที่เรียนเรื่องขนมหวาน  อาจารย์พูดถึงภาคกลางว่าในงานวัดจะมีขนมขาย อย่างเช่น สาย
ไหม น้้าแข็งไส จ้้าบ๊ะ จึงถามว่าจ้้าบ๊ะเป็นอย่างไร อาจารยอ์ธิบายว่าเป็นน้้าแข็งบด มีลกูชิด ขนมปัง มีน้้า
แดง แล้วก็โรยนมข้นหวาน ส้าหรับทีจ่ังหวัดอุบลราชธานีจะเรียกของหวานแบบนี้ว่าน้้าแข็งไส เคยเห็น
มาตั้งแต่เด็กๆ คนขายใช้กบไม้แบบโปราณ ไสน้้าแข็งก้อนโดยใช้ไม้ตอกตะปูเกาะน้้าแข็งตอนที่ไส มีถ้วย
รองน้้าแข็งอยู่ข้างล่าง ในถ้วยมีขนมปงั ลูกชิด เม็ดแมงลกั แล้วใส่น้้าแดง” 

วิภาดา ประสารทรพัย์ (2555) อายุ 48 ปี กล่าวว่า “พอเรียนมหาวิทยาลัยก็พบว่าจ้้าบ๊ะเป็น
ขนมหวาน มีน้้าแข็งไส ขนมปัง น้้าหวานสีๆ ราดนมข้น เจอในร้านข้างมหาวิทยาลัย ที่จังหวัด
มหาสารคาม  มีช่ือจ้้าบ๊ะอยู่ในเมนู เครื่องประกอบมีขนมปงัหั่นแบบลกูเต๋าเป็นหลัก ข้าวโพด เผือก มัน 
จ้้าบ๊ะทีเ่คยกินเป็นแบบใส่ขนมปัง น้้าหวานสีแดง ราดนมข้น ใช้กบไสน้้าแข็งที่เป็นไม้  ซึง่ต่อมาเป็น
เครื่องไสแบบหมุนด้วยมอื ตอนที่กินราคาถ้วยละ 5 บาท  เดี๋ยวนี้ไม่กินแบบนั้นแล้ว เพราะมีน้้าแข็งไส
แบบใหม่ๆ”  

สุมาลี ชัยเจริญ (2555) อายุประมาณ 50 ปี เล่าว่า “ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีร้านที่ขายจ้้าบ๊ะ
อย่างเดียว ใช้ช่ือร้าน ‘จ้้าบ๊ะ’ มีลกัษณะเหมือนน้้าแข็งไสที่เรากิน  มีขนมปังใส่น้้าหวาน ลักษณะเด่นคือ
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ต้องราดนม มีนมข้นอยู่ข้างบน ที่ขอนแก่นนิยมราดกาแฟ แล้วราดนมข้นข้างบน ใช้ขนมปังอย่างเดียว  
แต่เดี๋ยวนี้บางร้านมีความคิดสร้างสรรค์ เอาอะไรต่อมิอะไรมาใส่ อย่างเฉาก๊วย และของอื่นๆ อย่างที่ใส่
ในน้้าแข็งไสทั่วไป  แต่สูตรเดิมที่เคยกิน ใช้ขนมปังเท่านั้น เจ้าของร้านที่ท้าเป็นคนที่มาจากเพชรบรุี  มา
เปิดร้านขายในมหาวิทยาลัย สมัยที่กินครั้งแรกคือปี พ.ศ. 2521  ตอนนั้นเป็นนักศึกษาปี 1 ร้านนี้ขายดี
มาก เวลาสั่ง นักศึกษากเ็รียกว่าจ้้าบ๊ะ เน้นราดกาแฟ  ดิฉันชอบ… สมัยที่ดิฉันกิน คนขายจะใช้ชามเลก็ๆ 
ที่มีก้นโค้งๆ ใส่น้้าแข็งไส กดให้แน่น แล้วคว้่าลงบนขนมปงัที่อยู่ในจาน ราดกาแฟ ราดนมข้น สมัยนี้ไม่
กดให้กลมๆ แล้ว  นี่คือจ้้าบ๊ะแบบดั้งเดมิที่รูจ้ัก ปัจจุบันร้านน้ีไม่มีแล้ว  เลิกกิจการไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว
เพราะเจ้าของเสียชีวิต  ปัจจุบันน้ี ที่จังหวัดขอนแก่น ยังมีร้านที่เรียกว่าจ้้าบ๊ะ แต่เขาแปลงรูปเป็นน้้าแข็ง
ไส ไม่ได้เน้นการท้าใหเ้ป็นรูปโค้ง ไม่เน้นขนมปัง มีเครื่องตา่งๆ อย่างเช่น ลูกชิด และอื่นๆ  แต่ยังคง
เรียกว่าจ้้าบ๊ะอยู”่ 

สมทรง สินสืบผล (2555) อายุประมาณ 50 ปี บอกว่า “รู้จกัจ้้าบ๊ะมาตั้งแต่เด็ก สมัยอยูฝ่ัง่
ธนบุรี หน้าร้อนมีน้้าแข็งไสขาย ใส่ขนมปังกระโหลกหั่นเปน็ช้ินๆ น้้าแข็งไส ใส่น้้าหวานแดง หรือเขียว 
โรยนมข้น ได้ยินผู้ใหญ่เรียกจ้้าบ๊ะก็เรียกตาม ไมรู่้ว่าท้าไมเรียกจ้้าบ๊ะ เคยสงสัย เหมือนกัน เวลาน้ีขาย
ขนมปังเยน็ เวลาคนที่มีอายุมาทีร่้านก็สัง่ว่าจ้้าบะ๊ แตลู่กค้าที่ยังเด็กๆ ไม่รูจ้ักจ้้าบ๊ะ” 

จุ๋ม (2555) อายุ 54 ปี เป็นชาวเพชรบุรีโดยก้าเนิด เกิดและเตบิโตที่นี่ เป็นผูม้ีอัธยาศัยดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส เป็นมิตร ท้างานในร้านขนมแม่ปิ่นมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อถามถึง “จ้้าบ๊ะ” เธอบอกว่า 
“จ้้าบ๊ะเป็นของโบราณที่คนจีนในเมืองเพชรคิดท้าข้ึน ช่ือจ้้าบ๊ะนี้เรียกมากอ่นจุม๋เกิด เพราะพ่อแมเ่รียก
มาอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ก็ยังเรียกอยู่ จุ๋มและชาวเพชรบรุีรุ่นเดียวกันจะรู้จักเป็นอย่างดีว่าเป็นขนมใส่น้้าแข็งไส
และน้้าแดง ได้ยินช่ือนี้มาต้ังแต่เกิด เด็กๆ ในปจัจบุันส่วนใหญ่ยังรูจ้ัก แต่มีบางส่วนไม่รูจ้ักในช่ือ ‘จ้้าบ๊ะ’ 
แต่เรียก ‘น้้าแข็งไส’” 

จุ๋มอธิบายว่า “ส่วนประกอบหลกัของจ้้าบ๊ะที่จงัหวัดเพชรบรุี จะเหมอืนกันกบัที่อื่นๆ ซึ่งมีขนม
ปัง น้้าแข็งไสเป็นเกล็ดละเอียด ราดด้วยน้้าหวานสีแดง ใส่นมข้นหวาน แต่ที่เพชรบุรี จะใช้ปาทองโก๋หั่น
เป็นช้ินเล็กๆ ทอดจนกรอบ สาเหตทุี่ใช้ปาท่องโก๋ทอดเนื่องจากว่า ในตอนเช้าคนเมืองเพชรนิยม
รับประทานปาท่องโกก๋ับกาแฟ แล้วยังเหลือปาท๋องโก๋อยู่ จึงได้มีการน้าปาท่องโกท๋ี่เหลอืดังกล่าวมาท้า
การทอดให้หายเหนียว แล้วน้ามาใส่น้้าแข็งใส ราดน้้าแดง โรยนมข้นหวาน ต่อมามีขนมปงัหัวกะโหลก ก็
เอามาใส่ ซึง่ได้รับความนิยมมาก จงึแพรห่ลายทั่วไปในเพชรบุรจีนถึงปจัจบุัน”   

เมื่อถามว่าท้าไมเรียกจ้้าบ๊ะ จุม๋บอกว่า “ผู้ชายเป็นคนต้ังให้ เพราะความพเิรน สมัยก่อนเวลาติด
วิกจ้้าบ๊ะ ค่าดูคนละ 5 บาท จะมีการแสดงที่ให้กลุ่มผู้หญงิที่แต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อย ใสก่ระโปรงพองฟู
แบบตา่งประเทศ มาแสดงตามงานวัด พอผู้ชายมากินขนมนี้ ท้าให้จินตนาการไปเองว่าลกัษณะเหมือน
หน้าอกผู้หญิงพวกนั้น เพราะพูนๆ ข้ึนมาเหมอืนหน้าอก มนีมสีขาวๆ ข้างบน มีน้้าหวานสีแดงๆ รองรับ
อยู่ข้างล่าง มีลักษณะเหมือนน้้าแข็งไส ราดน้้าแดง โรยนมขน้หวาน จึงมีคนเรียกขนมดังกล่าวว่า ‘จ้้าบ๊ะ’ 
สมัยนั้นมีแต่น้้าหวานสีแดง ยังไม่มีน้้าหวานเฮลสบ์ลบูอยสีตา่งๆ” 

นัยนา อยู่เย็น (2555) อายุ 56 ปี บ้านอยู่เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร บอกว่า “กินน้้าแข็ง
ไสตั้งแต่ช้ันประถมศึกษา ตอนแรกๆเรียกว่าขนมปังเย็น คือ ขนมปัง โรยน้้าแข็งไส ราดน้้าแดง ราดนม 
ต่อมาเรียกจ้้าบ๊ะ จ้าไม่ได้ว่าเริม่เรียกตอนไหน แต่เรียกจ้้าบ๊ะมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว” 
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เพิ่มศักดิ์ อยู่เป็นสุข (2555) อายุ 57 ปี บอกว่า “จ้้าบ๊ะที่เปน็ช่ือขนมหวานที่ผมจ้าได้ มีขนมปัง
หั่นเป็นสีเ่หลี่ยมๆ ใส่น้้าแข็งไส มีน้้าแดง มีนมราด แค่นั้นเขาก็เรียกจ้้าบะ๊ ผมรูจ้ักตอนประมาณ 10 ขวบ 
อยู่ที่เพชรบุรี  เรียกตามทีผู่ห้ลักผู้ใหญ่เรียก เวลาน้ีผมเรียกน้า้แข็งไส ไม่เรียกจ้้าบ๊ะแล้ว” 

วิสาข์ จัติวัตร์ (2555) อายุ 57 ปี กล่าวว่า “รู้จักจ้้าบ๊ะจากนักศึกษา ได้ยินตอนสั่งอาหารในร้าน
ของคณะ (ผู้วิจัย: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) แล้วเห็นว่าเป็นขนมปัง  ใส่น้้าแข็งไส โรยน้้า
แดง โรยนม  ต่อมาก็รู้ว่ามจี้้าบะ๊ขายที่นครไชยศรีอยู่เจ้าหนึ่ง ดังมาก อยู่ในตลาดท่านา ซึ่งจะมีเครื่อง
ต่างๆ อย่างเช่นวุ้น เยลลี่ ตกแต่งสวยงามกว่าที่ขายในคณะ” 

ศุภานัน สิทธิเลิศ (2555) อายุ 59 ปี มีประสบการณ์ “กินจ้้าบ๊ะที่ร้านนายกี๋ขายขนมหวาน
น้้าแข็งไสที่จงัหวัดเพชรบรุี รายการที่เรียกว่าจ้้าบะ๊ เสรฟิมาในถ้วยแก้วใสทรงสูง มองเห็นก้นถ้วยเป็น
น้้าหวานสีแดงและนม ถัดข้ึนมาเป็นปาท่องโก๋ช้ินๆ ข้างบนสดุเป็นน้้าแข็งไส ราดนมข้นหวาน”  

ปิ่น (2555) อายุประมาณ 62 ปี บอกว่า “มีมาก่อนเกิด เพราะตอนเป็นเด็กเล็กๆก็ได้กินแล้ว 
จ้้าบ๊ะคิดมาจากคนเมืองเพชรบรุีนิยมกินปาทอ่งโกก๋ับกาแฟเป็นอาหารเช้า เมื่อเหลือก็น้ามาดัดแปลงโดย
ทอดให้กรอบ ใส่น้้าแข็งไส ราดน้้าแดงใหก้ิน ต่อมามีนมข้น ก็ราดนมข้นด้วย คนเมืองเพชรคิดอาหารตาม
ฤดูกาล อย่างบัวลอยนี่ จะหากินตอนหน้าร้อนไม่มเีจอ ต้องขายหน้าหนาว หน้ารอ้นก็มีข้าวแช่ คนเมือง
เพชรคิดอาหารใส่น้้าแข็งเยอะมาก คิดก่อนคนอื่นๆ อย่างข้าวแช่ไง ...ที่เรียกจ้้าบ๊ะเพราะใส่นม ส่ายนม 
เวลากินก็ต้องส่ายนม (ผู้ให้สมัภาษณ์ท้าท่าแบบมือหนึง่เหมอืนถือกระป๋องนม หมุนส่ายเหนือมอือีกข้างที่
หงายฝ่ามือข้ึน)”  

เฉนียน ทีปะศิริ (2555) อายุประมาณ 60 ปี เล่าว่า “สมัยเด็กอยู่กรุงเทพฯ แถววัดมหรรณพฯ  
ศาลเจ้าพอ่เสือ เคยเห็นน้้าแข็งไสขายตามโรงงิ้ว จะท้าเป็นน้า้แข็งกด ไสน้้าแข็งใส่ถ้วย กดให้แน่น เอาไม้
เสียบ ดึงออกมาราดน้้าหวานสามสี แดง เขียว เหลือง หรอืจะเอาสเีดียวก็ได้  ถ้าสั่งน้้าแข็งไสที่เรียกจ้้า
บ๊ะ จะเป็นน้้าแดง ราดนม  ที่เรียกว่าจ้้าบ๊ะ คงเป็นเพราะมนีมข้นสีขาวๆ คล้ายนมสาว คนรุ่น 50-60 ปี
ไปแล้วจะรู้จักจ้้าบะ๊ ตอนนี้ขายขนมปังเย็น บางคนมาทีร่้านไม่รู้จักขนมปังเย็น พอบอกว่าที่โบราณเรียก
จ้้าบ๊ะไง กเ็ข้าใจ” 

ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ (2555) อายุ 67 ป ี เล่าว่า “รูจ้ักจ้้าบ๊ะและเคยรบัประทานมาตัง้แต่สมัย
เป็นนักเรียนประถมศึกษา เมื่อ 58 ปีที่แล้ว เป็นร้านรถเข็นข้างโรงเรียนอรุณประดิษฐและโรงเรียน
เบญจมเทพอทุิศ(หลังเก่า) จงัหวัดเพชรบรุี  เด็กนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนรูจ้ักจ้้าบ๊ะดีทกุคน เพราะ
เข้าคิวซื้อรับประทานกันเป็นประจ้า จ้้าบะ๊ของคนเมืองเพชรแบบดัง้เดิมที่เคยรบัประทาน เขาใช้
ปาท่องโก๋หั่น ใส่น้้าแข็งไส ราดน้้าหวานสีแดง แล้วโรยนมข้นหวาน” 

สุเมธ โกษาแสง. (2555) อายุ 70 ปี เล่าว่า “เคยกินจ้้าบ๊ะเมื่อ พ.ศ. 2537 ตอนย้ายไปเป็นรอง
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ลกูน้องบอกว่าจะซื้อจ้้าบ๊ะมาฝากหัวหน้า รูส้ึกสงสัยว่าเป็นอะไร พอ
เห็นกร็้องอ๋อ ก็น้้าแข็งไสนั่นเอง ใส่ถ้วยมา มีขนมปังหั่นๆ ใส่น้้าแดง ราดนมข้น ถ้าเป็นจ้้าบะ๊ ก็จะมีแต่
ขนมปัง ถ้ามีเครื่องก็ไม่ได้เรียกจ้้าบะ๊  

...ที่นครพนมเรียกน้้าแข็งไส ผมกินมาต้ังแต่ พ.ศ. 2500 คนญวนเข็นรถมาขายหน้าโรงเรียน  
เป็นแบบม้าไสน้้าแข็ง ใส่ในถ้วยแก้ว สมัยนั้นไม่มีถ้วยพลาสติก ไม่มีขนมปัง มีแต่ลูกชิดหรือลูกจากเพียง
อย่างเดียว ใส่น้้าสละ ไม่ได้เรียกน้้าแดง มีน้้าเช่ือม และราดนมข้นหวาน สมัยนั้นไม่มีนมสด เวลางานวัด
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ก็จะมรี้านน้้าแข็งไสขาย เป็นรถเข็นไปตั้งโต๊ะ ร้านน้้าแข็งไสขายน้้าแข็งกดด้วย คนขายเอาน้้าหวานสีแดง
ใส่ในแก้วแล้วไสน้้าแข็งใสล่งไป เอามกีดน้้าแข็งจนแน่น แลว้เคาะออกมาให้ ก็ถือด้วยมือ ดูดกิน ต่อมามี
ไม้เสียบให้  

...น้้าแข็งที่นครพนมมีโรงงานเมือ่ พ.ศ.2498  จ้าได้เพราะเกิดเหตุไฟไหม้โรงงาน น้้าแข็งจะเป็น
ก้อนใหญ่ๆ  วิธีเก็บน้้าแข็งจะหุ้มแกลบและใส่ไว้ในกระสอบ  เดี๋ยวนี้ ถ้าเจอก็กินทกุที สั่งลูกชิดอย่างเดียว 
แต่คนขายบอกว่าไม่ได้ มันแพง ให้ใส่อย่างอื่นด้วย เช่น ขนมปัง ลกูเดือย ทับทิมกรอบ เม็ดแมงลัก สาคู 
ก็ตามใจเขา แต่กินแค่ลกูชิด ได้ลูกชิดมาแค่ 2 เม็ด  ชอบแบบที่ใช้วิธีไส เพราะเป็นเกร็ดหยาบๆ ได้อม
และเค้ียวกรอบๆ ดี  เดี๋ยวนี้เป็นน้้าแข็งปั่น มันละลายเร็ว ไม่ชอบ” 

ส้าหรับผู้วิจัยทัง้สอง (รสสุคนธ์ มกรมณี และสมรวย อภิชาติบุตรพงศ์) เคยพบเมนูของหวานที่มี
ค้าว่า “จ้้าบ๊ะ” อยู่ในรายการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555 ที่ร้านอาหารช่ือ ส้มต้าคุณกัญจน์ ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 101/1 กรุงเทพมหานคร จึงสั่งมาชิม 
ในราคาถ้วยละ 20 บาท พบว่า มีขนมปังหั่นเป็นช้ินสีเ่หลี่ยม 8 ช้ินวางอยูส่่วนล่างสุดของถ้วยกระดาษที ่
มีน้้าแข็งไสปิดทบัขนมปัง มีน้้าหวานสีแดงราดบนน้้าแข็ง และมนีมข้นหวานอยู่ช้ันบนสุด ดังภาพ  

ภาพ 4.1  จ้้าบ๊ะของร้านสม้ต้าคุณกัญจน์  

  
ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณ,ี 2555 
 
ค้ำสัมภำษณผ์ู้ที่เคยกินน ้ำแข็งไสทีค่ล้ำยคลึงกับจ ้ำบ๊ะ แต่ไม่เรียกว่ำจ ้ำบ๊ะ 

การน้าเสนอข้อมลู เรียงล้าดับตามอายุของผู้ให้สมัภาษณ์จากน้อยไปหามากดังนี ้

กัญญารัตน์ บุษบรรณ (2555) อายุ 43 ปี เล่าว่า “เคยกินน้า้แข็งไส ที่ใส่ขนมปัง น้้าหวานสีแดง 
และราดนมข้น มาตั้งแต่สมัยเด็กเมื่อ 30 ปีก่อนทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ไม่ได้เรียกว่าจ้้าบ๊ะ สมัยนั้น
ไสน้้าแข็งด้วยกบไสแบบทีเ่ป็นไม้ ต่อมากพ็ัฒนาเป็นแบบใช้ไฟฟ้า ตอนเป็นเด็กเรียกว่า ‘น้้าแข็งตูน’ 
ตอนนี้ก็เรียกน้้าแข็งไสแบบที่คนทั่วไปเรียก” (ผู้วิจัย: บางจงัหวัดในภาคใต้ เช่น ตรัง เรียกว่าน้้าแข็งซูน 
ซูนหมายถึงการไส) 

ใจมา ระวังทรัพย์ (2555) อายุประมาณ 50 ปี บอกว่า “พะเยามีน้้าแข็งประมาณปี พ.ศ. 2500
เคยกินน้้าแข็งไสมาตัง้แต่ราคา 1 บาท เป็นน้้าแข็งที่ใช้กบไม้ไสน้้าแข็ง ใส่น้้าแข็งใสลงในแก้ว ราด
น้้าหวานสีแดงหรือสีเขียว และใส่น้้านมแมว ใช้หลอดดูดกิน ที่นี่เรียกว่า น้้าหวานก๊อก ถ้าเป็นน้้าแข็งเตก๊ 
(น้้าแข็งกด) ก็ไม่ใส่แก้ว ใสม่ือดูดเอา” (ผู้วิจัย: ก๊อกภาษาถ่ินหมายถึงแก้ว) 
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มยุรี คงประสงค์ศิริ (2555) อายุ 51 ปี เล่าว่า “เคยกินน้้าแข็งไสแบบน้้าแข็งกด แต่ที่พะเยา
เรียกว่า ‘น้้าแข็งเต๊ก’ กินมาตั้งแต่เด็ก กินแบบใส่น้้าแดง ไมเ่คยเรียกว่าจ้้าบ๊ะ ไมเ่คยได้ยินใครเรียกอย่าง
นั้น” 

รุ่งโรจน์ ตรงสกลุ (2555) อายุ 54 ปี กล่าวว่า “ไดย้ินว่าจ้้าบ๊ะใช้เรียกของหวานชนิดหนึ่งใน
กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานีเ้อง ไม่รูท้ี่มาที่ไป  แตต่รงกับของหวานซึ่งกินที่บ้าน จงัหวัดราชบรุี ซึ่งเรียกว่า 
‘น้้าแดงราดขนมปัง’ บ้าง ‘น้้าแข็งเกร็ดราดน้้าแดง’ บ้าง  ส่วนน้้าแข็งไสแบบน้้าแข็งกด  มีมาก่อน
น้้าแข็งไสแบบใส่ขนมปงั ราดน้้าแดงและนมข้น” 

ดวงรัตน์ เตชะคุณบัณฑิต (2555) อายุ 60 ปี บอกว่า “เคยกินน้้าแข็งไส ซึ่งที่ภูเก็ตเรียกว่า ‘ซึ้ง
คู้ด’ ถ้าเป็นน้้าแข็งไสที่น้ามาปั้นเป็นก้อนกลมๆ ใช้มือถือกินเรียกว่า ‘ซึ้งก๊วน’  โดยจะปั้นเป็นก้อนกลมๆ 
ตบให้แน่นๆ ราดน้้าหวานสีแดง ใช้มือประคองถือกัดกิน สว่นน้้าแข็งกด จะกดด้วยถ้วยสังกะสี เสียบไม ้
ราดน้้าหวาน ส้าหรบัน้้าแข็งไสแบบใส่ถ้วย ใส่เครื่อง มาทหีลงัซึ้งก๊วนหลายปี (เกิน 10 ปี) ไม่เคยรูจ้ัก
น้้าแข็งไสจ้้าบะ๊”  

เนาสราญ สิริพรหม (2555) อายุ 60 ปี เล่าว่า “ครั้งแรกที่ได้กินน้้าแข็งไส น้้าแข็งกด ประมาณ 
พ.ศ.2502-2503 ที่นครศรีธรรมราช น้าน้้าแข็งไสใส่ถ้วย มีแต่น้้าแข็งกับน้้าหวาน ไม่มีอย่างอื่น น้้าแข็งใส่
เครื่องตามมาทหีลงันับสิบปี ไม่รูจ้ักน้้าแข็งไสจ้้าบ๊ะ”  

สวงค์ ศรีพงษ์ (2555) อายุ 60 ปี เล่าว่า “รูจ้ักน้้าแข็งไสมาตั้งแต่ประถมศึกษา พ.ศ. 2503-
2504 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่รู้จกัจ้้าบ๊ะ น้้าแข็งไส ลักษณะคือ น้าขนมปังกระโหลกแผ่นหนามารองใต้
เครื่องไสน้้าแข็ง  น้้าแข็งลงบนขนมปังให้หนาพอสมควร ใช้มือตบให้แน่น แล้วราดด้วยน้้าแดง (น้้าสละ) 
ราดนม ถือกิน ผู้ใหญ่จะใส่ถ้วยกิน น้้าแข็งไสใส่ถ้วยและเครื่องประกอบมีมานับสิบปี น้้าแข็งกด จะไส
น้้าแข็งใส่แก้วสังกะสี กดให้แน่น เสียบด้วยไม้ไผ่ ราดน้้าแดง ถือดูดกิน (คล้ายกับกินไอศกรีมแทง่)”  

จันตรี คุปตะวาทิน (2555) อายุ 63 ปี บอกว่า “ไม่รู้จักจ้้าบ๊ะที่เป็นน้้าแข็งไส แต่รู้จกัน้้าแข็งไส
แบบที่ใส่ลอดช่อง น้้ากะทิ ข้าวโพด ทับทิมกรอบ  รู้จักขนมปังที่ใส่น้้าแข็งไสราดน้้าแดง แล้วราดนมอีกท ี
เป็นถ้วยเลก็ๆ กินมาตัง้แต่เด็ก กินตั้งแต่ถ้วยละ 3 บาท เปน็ 5 บาท 10 บาท 12 บาท  กินแล้วช่ืนใจดี  
และต้องเป็นน้้าแดงเท่านั้น เพราะสสีันสดใสสวยดี  กินมาตั้งแต่เด็ก จนสาว จนเฒ่า เจอเมือ่ไหรก่็กิน  
เรียกว่า ‘ขนมปังน้้าแดง’ เพิ่งรู้จากผูส้ัมภาษณ์ว่าเรียกจ้้าบะ๊”  

ถาวร ทองศิลป์ (2555) อายุ 64 ปี บอกว่า “กินน้้าแข็งไสมานานแล้ว ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยูท่ี่สัต
หีบ ชลบรุี น้้าแข็งไส ใส่น้้าแดง ราดนมที่เคยกิน กเ็รียกว่าน้้าแข็งไส ไม่เคยได้ยินใครเรียกว่าจ้้าบ๊ะ” 

เซียม แซ่โล้ (2555) อายุ 66 ปี เจ้าของร้านขายเครื่องครัวในตลาดเทศบาล จังหวัดพะเยา  
กล่าวว่า “ตั้งแต่ขายอุปกรณ์ท้าน้้าแข็งไสมา 10 ปี ไม่เคยได้ยินใครเรียกน้้าแข็งไสว่าจ้้าบ๊ะ เรียกกันแต่
น้้าแข็งไส  น้้าแข็งไสที่นี่ไม่ค่อยมีเครื่องใส่ สมัยอายุ 16 ปี เคยอาศัยอยู่แถวส้าเพ็งที่กรงุเทพ ได้กิน
น้้าแข็งไสแบบมีเครือ่งหลายอย่าง มีข้าวเหนียวแบบที่เป็นรูปสามเหลี่ยม (ผู้วิจัย: ข้าวเหนียวห่อด้วย
ใบตองเป็นรปูสามเหลี่ยมเรียกว่าข้าวต้มน้้าวุ้น) แตงไทย ข้าวเหนียวด้า เฉาก๊วย ลอดช่อง ทับทิมกรอบ  
ส่วนขนมปังหั่นเป็นลกูเต๋าเห็นในสมัยหลัง น้้าหวานมีทัง้แดงและเขียว มีน้้ากะทิ และหางน้้านมด้วย 
แล้วแต่จะสัง่ว่าใส่อะไร” 
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เสงี่ยม ชัยทอง (2555) อายุ 71 ปี ชาวพะเยาบอกว่า “ตั้งแต่เริม่ไปโรงเรียนก็ได้กินน้้าแข็งไส
แล้ว คนขายน้าน้้าแข็งไสมาท้าเป็นแทง่ ใส่น้้าแดง น้้าเขียว มีนมข้น เรียกว่า ‘น้้าแข็งปั้น’ ช่วงหลังใสเ่ป็น
ถ้วย มีเครื่องต่างๆ” 

สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2555) อายุ 78 ปี กล่าวว่า “ไม่เคยได้ยินใครเรียกน้้าแข็งไสว่าจ้้าบ๊ะ  
น้้าแข็งไสที่กินในสมัยก่อน มีเพียงน้้าแข็งไสอย่างเดียว ใส่น้้าหวานสีแดง มีนมข้นราด ไม่มีเครื่อง
ประกอบใดใด รู้จกักินสมัยเรียนที่วิทยาลัยครบู้านสมเดจ็เจา้พระยาเมื่อ 61 ปีที่แล้ว ออกจากหอพักไป
กินน้้าแข็งไสแถวเชิงสะพานพุทธฯ ถ้วยละ 10-15 สตางค์ ไม่เคยกินน้้าแข็งใสสมัยทีอ่ยู่จังหวัด
มหาสารคาม”   

วิกานดา หาญตระกูล (2555) อายุ 80 ปี บอกว่า “กินน้้าแข็งไสมาตั้งแต่อายุ 10 ปี แตเ่ริ่มซื้อ
กินเองเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นร้านหน้าวิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยากับวิทยาลัยครูธนบรุี น้้าแข็งไส
ร้านนีใ้ส่บนข้าวเกรียบสีขาว-ชมพู แล้วราดน้้าแดง ต่อมากพ็ัฒนาเป็นแบบใช้ขนมปังทัง้แผ่นรองน้้าแข็ง
ไสที่ราดน้้าแดงแทน” 

กมลทิพย์ (เปรียญ) ไชยหาญ (2555) อายุ 88 ปี กล่าวว่า “ท้าน้้าแข็งไสกินเอง ไม่ซื้อกินตาม
ข้างทาง สมัยเมื่อ 50 ปีที่แล้วน้้าแข็งไสที่ขายในจงัหวัดร้อยเอ็ดจะใส่เครือ่ง เช่น ลอดช่องสงิคโปร ์
ครองแครง และเรียกช่ือตามของหวานชนิดนั้นๆ น้้าเช่ือมใส่ขนุนด้วย ร้านที่ขายจะตั้งเป็นโต๊ะตามตลาด
หรือหน้าโรงเรียน มีของหวานหลายๆ อย่างใส่โหลแก้ว ที่ไสน้้าแข็งจะเป็นแบบไสกบ ส้าหรบัน้้าแข็งไส ที่
ใส่ถ้วย ราดน้้าหวานสีแดง สีเขียว หรือสเีหลือง เรียกว่าน้้าแข็งกด ไม่มีไม้เสียบ ใช้ช้อนตักกิน ไม่ดูดกิน 
ราคา 1 สตางค์ (เหรียญทีเ่ป็นรู) ต่อมาน้้าแข็งกดถึงมีการใส่ไม้เสียบ ไม่มีนมใส่ เพราะที่นีเ่พิ่งมีนมมาไม่
ถึง 10 ปี” 

ภาพ 4.2 ผู้ที่รู้จักหรอืเคยรบัประทานจ้้าบ๊ะ/น้้าแข็งไส 

     
              ปริ้น                     แก้วกาญจน์ ลานนท์         วิภาดา ประสารทรัพย์  

    
       สมทรง สินสบืผล                    จุ๋ม                          สุมาลี ชัยเจริญ                 
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เพิ่มศักดิ์ อยู่เป็นสุข             วิสาข์ จัติวัตร์                  ศุภานัน สิทธิเลิศ             

   
       เฉนียน ทีปะศิริ               ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ           สุเมธ โกษาแสง 

   
     ใจมา ระวังทรัพย์              รุ่งโรจน์ ตรงสกลุ                จันตรี คุปตะวาทิน            

 
       ถาวร ทองศิลป์              สุรศักดิ์ หลาบมาลา            วิกานดา หาญตระกูล             

 

ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณ ี
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ข้อสรุปเกีย่วกับควำมเปน็มำของจ ้ำบะ๊ที่เป็นของกนิ 

 ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัจ้้าบ๊ะทีเ่ป็นของกิน ซึ่งรูจ้ักกันดีในหมู่คนไทยบางกลุ่ม
มาก่อน พ.ศ. 2550 ที่มีการจดลิขลิทธ์ิค้าว่า “จ้้าบ๊ะ (Jumba)” กับกระทรวงพาณิชย์ (ข่าวภูมิภาค, 
2552) ร่วมกับการเกบ็ข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ผูท้ี่รู้จกัจ้้าบ๊ะและเคยกินจ้้าบ๊ะ ผู้วิจัยได้ข้อสรปุ
เบื้องต้นเกี่ยวกบัความเป็นมาของจ้้าบ๊ะดงันี ้

1. จ้้าบ๊ะเป็นช่ือของหวานประเภทน้้าแข็งไสชนิดหนึ่ง คิดข้ึนโดยคนจีนในจังหวัดเพชรบุรีคิดท้า
ข้ึนจากของเหลือกินในตอนเช้า  คือปาท่องโก๋ ซึ่งคนเพชรบุรีนิยมกินกับกาแฟเป็นมื้อเช้า น้าไปทอดให้
กรอบ ใส่น้้าแข็งไสลงไป ใส่น้้าหวานสีแดง รบัประทานไปพร้อมๆ กัน ต่อมามีนมข้นหวาน จึงราดหน้า
ด้วยนมข้นหวาน   

2. การเรียกของหวานนี้ว่าจ้้าบ๊ะ ไม่มผีู้ใดทราบว่าใครเป็นคนแรกทีเ่รียก แต่เป็นช่ือที่เรียกตาม
ช่ือของจ้้าบ๊ะที่เป็นการแสดง เนือ่งจากลกัษณของน้้าแข็งไสที่พูนข้ึนมาเหมือนหน้าอกผู้หญิง มีการใส่นม 
(ส่ายนม) สีขาวข้างบน มีน้้าหวานสีแดงๆ รองรบัอยู่ข้างล่าง สร้างจินตนาการถึงระบ้าจ้้าบ๊ะ  

3. จ้้าบ๊ะทีเ่ป็นแบบดัง้เดิมของเพชรบรุี มีต้นก้าเนิดมาไม่นอ้ยกว่า 50 ปี ใช้ปาท่องโก๋ทอดหรอื
ขนมปังหัวกะโหลกปิ้ง ใส่น้้าแข็งไส ใช้น้้าหวานเฉพาะสีแดง และราดหน้าด้วยนมข้นหวาน จากนั้นชาว
เพชรบรุีน้าจ้้าบ๊ะไปเผยแพร่ทีจ่ังหวัดขอนแก่นจนมีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ัก  

4. คนในจังหวัดอื่นมกีารประยกุต์ ใช้เป็นน้้าแข็งปั่น ใช้น้้าหวานอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้้าหวานสีแดง 
รวมทั้ง ชา กาแฟ และมเีครื่องประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากขนมปัง เช่น ลูกชิด ผลไมเ้ช่ือม ฯลฯ โดย
เรียกว่าจ้้าบ๊ะด้วยเช่นกัน   

5. เครื่องดืม่ที่มกีารเรียกช่ือว่า จ้้าบะ๊ หรอื จั้มบะ๊ คือโอเลี้ยงใสน่้้าหวานสีแดง 
6. คนในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยมีการกินน้้าแข็งไสทีม่ีลักษณะเช่นเดียวกับจ้้าบ๊ะแบบ

ดั้งเดิม แต่เรียกว่าน้้าแข็งไส และเรียกอย่างอื่น เช่น ขนมปังน้้าแดง น้้าแดงราดขนมปงั ขนมปังเย็น 
น้้าแข็งเกร็ดราดน้้าแดง น้้าแข็งปั้น น้้าแข็งก๊อก น้้าแข็งตูน น้้าแข็งซูน รวมทั้ง มีการใช้ค้าจ้้าบ๊ะประกอบ
ช่ือเครื่องดืม่ที่มกีารผสมน้้าหวานสีแดง  

7. ราคาขายน้้าแข็งไส เริ่มมาต้ังแต่ 1 สตางค์ ไปจนสูงถึง 20-30-40-45 บาทในปัจจบุัน 
(2555)   
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บทท่ี 5 
จ ้ำบ๊ะท่ีเป็นของกิน: มุมมองของผู้จ้ำหน่ำย 

 
บทนี้เป็นการศึกษาเชิงลกึเกี่ยวกบัวัฒนธรรมการกินน้้าแข็งไสที่เรียกว่าจ้้าบ๊ะ เพื่อให้ได้ข้อมลู

เกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือองค์ประกอบของจ้้าบ๊ะ อปุกรณ์หรอืเครื่องมือที่ใช้ในการท้าจ้้าบ๊ะ สูตรหรอืวิธีการ
ท้าจ้้าบ๊ะ และเครื่องประกอบอื่นๆ ที่ใช้กับจ้้าบ๊ะ ส้าหรับนา้ไปเช่ือมโยงกับผลการศึกษาเกี่ยวกับจ้้าบ๊ะที่
รวบรวมไว้ในบทที่ 4 และน้าไปวิเคราะห์ในการตอบค้าถามการวิจัยข้อที่ 3 คือ “วัฒนธรรมการกินจ้้าบ๊ะ
ของคนไทยเป็นอย่างไร”ต่อไป โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขายจ้้าบ๊ะ
น้้าแข็งไส และ/หรือการสืบค้นข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผู้ขายจ้้าบ๊ะน้้าแข็งไสจาก 6 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ซึ่งมรีายละเอียดดงันี ้

 
ค้ำสัมภำษณผ์ู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะ 

1. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคเหนือ 

เหลียงซ้ง แซ่เฮ้ง (2555) อายุ 78 ปี (ภาพ 5.1) เดิมเป็นคนจังหวัดสุพรรณบรุี มาอยู่ล้าปางกบั
แม่ตั้งแต่ 8-9 ขวบ  ตอนนั้นล้าปางเป็นศูนย์กลางของจงัหวัดภาคเหนืออย่างพะเยา แพร่ เชียงราย ใคร
จะไปกรุงเทพฯ ก็ต้องมาค้างคืนทีล่้าปางก่อนหนึ่งคืน และไปค้างต่อที่พิษณุโลกอกีหนึง่คืนก่อนถึง
กรุงเทพฯ ล้าปางจึงมีโรงน้้าแข็งในขณะทีจ่ังหวัดอื่นยงัไม่มี  พอเริม่วัยรุ่นอายุ 10 ปกีว่าๆ ก็ตัดสินใจขาย
น้้าแข็งไส ขายอยูล่้าปาง 23 ปี ก็ย้ายไปขายที่เชียงรายอีก 9 ป ีจากนั้นกม็าขายที่พะเยาและอยูม่าจนทกุ
วันน้ี นอกจากน้้าแข็งไสก็ค้าขายอย่างอื่นด้วย ตอนนีไ้ม่ท้าอะไรแล้ว พักผอ่น 

เริ่มขายครัง้แรกที่ข้างสถานีรถไฟล้าปาง เพราะเป็นทีท่ี่มีคนผ่านไปมาเยอะ เข็นรถไปตัง้ทีเ่ดิม
ทุกวัน น้้าแข็งที่ใช้เป็นลูก ลกูหนึง่มสีี่กั๊ก กั๊กหนึ่งมสีี่มอื  เก็บไว้ในลังที่ใส่ข้ีเลื่อยไว้ เพราะเก็บน้้าแข็งได้
ดีกว่าแกลบ  วันไหนฝนตก ขายไม่ได้ ก็จะเกบ็น้้าแข็งไว้ในลงั  เพราะน้้าแข็งละลายก็เป็นทุน 

ของทุกอย่างที่ขายท้าเองทัง้นั้น “กบไสน้้าแข็ง” ท้าใบมีดจากลานนาฬิกา ท้าไว้ 5 ใบเพื่อ
เปลี่ยนกัน เพราะเวลาทื่อจะได้มีเปลี่ยน ไมเ่สียเวลาขาย ใบมีดที่ท้าจากลานนาฬิกาไม่เหมือนใบมีดที่ท้า
จากเหลก็ทั่วๆไป เพราะเสียงที่ได้จะบาดใจ ได้ยินไปไกลเกิน 50 เมตร ลูกค้าได้ยินก็จะจ้าได้ เกิด
ความรู้สึกอยากกิน  

เครื่องประกอบที่ท้าตอนแรกมี สาคูเม็ดใหญ่ ถ่ัวเขียว อันน้ีก็ค่ัว โม่ กระเทาะเปลือกและนึ่งเอง 
และลกูเดือย ต่อมามีขนมปังหั่น ซื้อขนมปังหัวกะโหลกมาทา้ ถ่ัวด้า เม็ดสาคู เพิ่มมา ไม่มีเฉาก๊วย เพราะ
เป็นของแยกขาย  

น้้าหวานมีน้้าแดง น้้าเขียว น้้าซาสี่ ท้าเองจากน้้าตาลไต้หวันเม็ดใหญ่   ต้องตอกไข่ใส่ลงไปเวลา
ต้มเพื่อท้าให้น้้าตาลสะอาด เศษข้ีฝุ่นขยะจะมาเกาะ  ใสห่ัวเช้ือครีมโซดากับสีเขียว หัวเช้ือสละกบัสีแดง  
ส่วนซาสี่ใช้ผสมสีแดงเขียว  สทีี่ใช้คือสีย้อมผ้า   

น้้าแข็งไสแบบใส่ขนมปงั ราดน้้าแดง ก็ม ี ตอนหลังมีนมข้นก็ราดนมข้นด้วย ไม่ไดเ้รียกจ้้าบะ๊ 
เรียกว่าน้้าแข็งไส ขายราคาถ้วยละ 1-5 สตางค์ แล้วแต่ว่าจะใสเ่ครื่องอะไร ถ้าเป็นน้้าแข็งกดขาย 1 
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สตางค์ ไม่มีไม้เสียบ ถอดออกจากแก้วทีเ่ป็นพิมพ์แล้วให้ถือดูดเอาเอง  น้้าแข็งไสรวมมิตรขายถ้วยละ 5  
สตางค์ สมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละ 50 สตางค์ ขายแบบรถเข็นมาตลอด เพราะไปได้หลายๆ ที่   

ภาพ 5.1 เหลียงซง้ แซ่เฮง้  

  
 

  
ที่มา: พวงพยอม ณ ล าปาง, 8 พฤษภาคม 2555. 
 
 น้อย ช่อแฮ [นามสมมต]ิ (2555) อายุ 42 ปี เช่าพื้นที่ค้าขายบริเวณหน้าทางข้ึนพระธาตุช่อแฮ 
จังหวัดแพร่ เปิดเป็นร้านขายเครื่องดื่มและน้้าแข็งไส ช่ือ “น้้าแข็งใสรวมมิตร” (ผู้วิจัย: เจ้าของร้านสะกด
ค้าไสด้วยไม้ม้วน) ขายน้้าแข็งไสมา 10 ปกีว่า (ภาพ 5.2)  ส้าหรับน้้าแข็งไสที่ร้านนี้ มีเครื่องประกอบให้
ลูกค้าเลือกสั่ง 4 อย่างคือ ขนมปัง ลูกชิด วุ้นน้้ามะพร้าว และเฉาก๊วย  เครื่องไสน้้าแข็งที่ใช้เป็นแบบ
โลหะ  มีมอเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าในท้าให้แกนเหลก็ที่มมีือเกาะก้อนน้้าแข็งหมุนผ่านใบมีด จนได้เกร็ดน้้าแข็ง
หล่นลงมาใส่ถ้วยที่รองรบัอยู่ด้านล่าง ก่อนหน้านีเ้คยใช้เครื่องแบบเดียวกันแต่ต้องหมุนด้วยมือ กบไส
น้้าแข็งแบบทีเ่ป็นไม้กเ็คยใช้ สู้เครื่องที่ใช้ตอนนี้ไม่ได้ เครื่องนี้ไม่ต้องออกแรงมากในการไสน้้าแข็ง  ได้
น้้าแข็งไสเร็วกว่า ลูกค้าไม่ต้องรอนาน  

ผู้วิจัยสัง่จ้้าบ๊ะ 1 ถ้วย เพื่อดูว่าจะได้อะไรบ้าง ปรากฎว่าผู้ขายตักขนมปังที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยม
ลูกเต๋าใส่ถ้วยโฟม น้าไปรองน้้าแข็งไสจากเครื่อง เมื่อได้น้้าแข็งพูนข้ึนมาตามที่ต้องการแล้ว ก็น้ามาราด
น้้าหวานสีแดง โรยนมข้นหวานส่งมาให้ คิดราคา 15 บาท เมื่อถามว่ารู้จักจ้้าบะ๊ด้วยหรอื ได้รับค้าตอบ
ว่า “รู้จากนักท่องเที่ยวทีม่าชมพระธาตุ ส่วนใหญ่เป็นคนทีอ่ายุประมาณห้าสิบปีข้ึนไปมาสัง่จ้้าบ๊ะ  แต่
หนุ่มสาวกม็ีบ้าง ตอนแรกที่ได้ยินก็ไม่รูจ้ัก ต้องใหลู้กค้าบอกว่าใส่อะไร ความจริงก็ขายแบบนัน้มานาน
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แล้ว แต่ไม่ได้เรียกว่าจ้้าบ๊ะ เพราะลูกค้าทีเ่ป็นคนเมือง (ผู้วิจัย: คนเมืองหมายถึงคนในพื้นที่ เป็นค้าเรียก
คนภาคเหนือ) จะสั่งว่าขนมปงัน้้าแดง ก็จะท้าให้แบบนี้”  

ภาพ 5.2 น้อย รวมมิตร  

  
 

   
ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณี, 7 พฤษภาคม 2555. 
 

2. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคกลำง 

สมชำติ คงศักด์ิศรีสกุล (2555) อายุ 45 ปี ช่ือเล่น ตี ๊เป็นผู้สบืทอดกจิการของร้านเช็งซิมอีล๊ือ
ลั่นสะท้านโลกันต์ รุ่นทีส่อง ซึง่เป็นร้านขายขนมหวานมานานกว่า 60 ปี ที่ตั้งของร้านในปัจจุบันคือ ถนน
สุขุมวิท 103 ซอยอุดมสุข 49 กรุงเทพมหานคร (ภาพ 5.3) ส่วนใหญ่ของหวานซึ่งมี 50-60 รายการเปน็
ขนมน้้าแข็งไส ที่ใส่น้้าหวานรสต่างๆ น้้าหวานหลักคือ น้้าลา้ไย และน้้าเช่ือม และมเีครื่องประกอบอย่าง
หลากหลาย อาทิ แปง้ทรงกลม ถ่ัวแดง เม็ดบัว แห้ว ลูกเดือย เกาลัด ข้าวโอ๊ต ถ่ัวปากอ้า พทุราจีน 
แปะก๊วย วุ้น รากบัว ซ่าหริม่ ทับทมิกรอบ มะพร้าวกะทิ  

ช่ือร้าน“เช็งซิมอี”๊ นั้น ต้นต้ารับประเทศจีนเรียกว่า “เช็งโปเ๋ลี้ยง” คือกินแก้ร้อนใน เสริม
สุขภาพให้แข็งแรง แต่ทางร้านอยากใหลู้กค้าได้มากกว่าน้ัน นอกจากกินแล้วดีต่อสุขภาพ ต้องได้ความ
สบายใจด้วย ค้าว่า “เช็งซิม” แปลว่าสบายใจ จงึตั้งช่ือรา้นแบบนี้ ส่วนค้าว่า “อี๊” แปลว่ากลมและ
ราบรื่น เพื่อความเป็นสริิมงคล  
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จากบทความในหนังสือ ASTV ผู้จัดการรายวัน (2554) มีเนื้อหาระบุว่า ร้านนี้มีจ้้าบะ๊ที่จัดไว้ใน
เมนูเพือ่เอาใจวัยรุ่น ถือว่าเป็นช่ือแปลกใหมส่้าหรับคนกรุงเทพ แตค่วามจรงิเป็นของหวานที่คุ้นเคยกัน 
มันคือขนมปังเย็น ประกอบด้วย ขนมปังหั่นเป็นลกูเต๋า น้้าแข็งไส ราดน้้าน้้าหวานสีแดง และโรยนมข้น 
แต่มีความพิเศษของร้านคือ ราดน้้ากะทิค้ันสดด้วย และสามารถเลือกเครื่องท็อบปิ้งได้ตามใจชอบจาก
ทั้งหมด 30 กว่ารายการ   

แม่ลิ้นจี่ (2556) เสนอข้อมูลเกี่ยวกับร้านนี้ว่า “เมื่อ 50 กว่าปีที่ผ่านมานั้น มีร้านขายน้ าแข็งไส
เจ้าอร่อยอยูร่้านหนึง่ตั้งอยู่ในซอยโรงหมูใกลก้ับวัดไตรมิตร โดยมี ‘คุณอยู่คุย’ ต้นต ารับรุ่นเตี่ยเป็น
เจ้าของร้าน ต่อมาจึงโยกย้ายร้านมาเปิดขายอยู่ในย่านตลาดสวนหลวงปทมุวัน (จุฬาฯ) โดยมี ‘คุณ
สมชาติ คงศักดิ์ศรีสกุล’ ทายาทรุ่นลกูคอยช่วยงานสารพัด ไม่ว่าจะขายขนม ล้างถ้วย ซึ่งในยุคนั้นเขาจะ
ขายแค่เพียงถ้วยละ 25-50 สตางค์ 

ต่อมาเมื่อสบืทอดความอรอ่ยมาถึงรุ่นลกูคือ ‘คุณสมชาติ’ จึงได้พฒันารปูแบบจากน้ าแข็งไส
ธรรมดาจนกลายมาเป็นน้ าแข็งไสที่ไม่ธรรมดา เพราะได้เพิ่มเติมท็อปปิง้ใหม่ๆ  ข้ึนมาอีกกว่า 50 ชนิด จน
มีสสีันสดใสน่ารบัประทาน และตั้งช่ือว่าร้านน้ าแข็งไส ‘เช็งซิมอี’๊ ซึ่งค าว่า ‘เช็งซมิ’ แปลว่า ‘สบายใจ’ 
ส่วนค าว่า ‘อี๊’ หมายถึงแผ่นแป้ง รวมความได้ว่า ‘แผ่นแป้งสบายใจ’ อะไรประมาณนั้น ส่วนน้ าแข็งไสก็
มีให้เลือกสั่งกันมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ตีทงึหรือเตา้ทึง 30-40 บาท, แปะก้วย-พร้าว-เผือก 40 
บาท, ซ่าหริ่ม-ทับทิม-มะพร้าว 30 บาท, แปะก้วย 5 ขุนพล 40 บาท, บัวลอยน้ าขิง-แปะก้วย 40 บาท
ฯลฯ ซึ่งทีร่้านนี้จะเป็นธุรกจิแบบครอบครัว เมื่อขายดิบขายดีจนเป็นที่รูจ้ักกันอย่างแพรห่ลายจึงได้ให ้
‘คุณวรรณิดา’ ภรรยาเป็นผู้ดูแล ต่อมาคุณสมชาติจึงขยายกิจการมาเปิดสาขาอยู่ที่ซอยอุดมสุขในย่าน
บางนา… ส่วนขนมหวานอร่อยทีจ่ะแนะน ากันในวันน้ีก็มขีนมปังจ้ าบ๊ะ..ขนมถ้วยโปรดของแมล่ิ้นจีเ่มื่อ
ครั้งยังเยาว์วัย เขาจะน าขนมปงัหั่นเป็นสี่เหลี่ยมช้ินเล็ก โปะด้วยน้ าแข็งไสเย็นฉ่ า ราดด้วยน้ าสละหรือน้ า
แดง โรยหน้าด้วยนมข้นหวาน แต่ของร้านนี้เขาเพิ่มเตมิสสีันด้วยไข่มุกเม็ดใสๆ สีแดงสีเขียว ได้กินทั้ง
ขนมปังทีอ่มน้ าแดงไว้ชุ่มฉ่ า บวกกับเม็ดไข่มุกนุ่มนิม่กลอกกลิ้งอยู่ในปาก ในราคาถ้วยละ 30 บาท” 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้วิจัยไปที่ร้านและเข้าไปนัง่ที่โต๊ะ กลบัไม่พบว่ามีช่ือจ้้าบ๊ะอยู่ในเมนูที่ติดไว้
บนผนังแต่อย่างใด และไมม่ีเมนเูป็นเลม่ไว้ให้ดู ทั้งยงัสงัเกตพบว่าลูกค้าเกือบทุกราย ไมส่นใจเมนู แต่จะ
เดินไปบริเวณที่มเีครื่องประกอบ และสั่งว่าต้องการอะไรจากที่นั่น แล้วจึงมานั่งที่โตะ๊  ผู้วิจัยจึงทดลอง
สั่งกบับริกรว่าต้องการจ้้าบะ๊หนึง่ที่ บริกรมสีีหน้างงๆ และเดินไปบอกกบัผูท้้า ซึ่งผู้ท้าก็มีท่าทางชะงักไป
พักหนึ่ง แล้วก็ลงมือหยิบขนมปังทีห่ั่นเป็นลูกเต๋ามาใส่ถ้วย ตักน้้าแข็งไสด้วยถ้วยรูปโค้ง แล้วคว้่าลงบน
ขนมปัง ราดน้้าแดง และนมข้น ราคาถ้วยละ 25 บาท และไม่มีการตกแตง่หน้าด้วยเครือ่งประกอบใดใด 
(ดังภาพ 5.3) เมื่อถามว่าท้าไมตอนที่สัง่ว่าจ้้าบ๊ะจึงมีท่าทางงงๆ ก็ได้รบัค้าตอบว่า ไม่ค่อยได้ยินใครสัง่
เท่าไหร่ ยกเว้นคนที่มีอายุมากๆ  (หมายเหต:ุ ข้อมูลบางส่วนของร้านนีม้าจากการสบืค้นออนไลน)์ 
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ภาพ 5.3 สมชาติ คงศักดิ์ศรีสกุล 

   
 

  
 

   
ที่มา: ASTV ผู้จัดการรายวัย, 2554; แม่ลิ้นจี่, 2556; รสสุคนธ์ มกรมณี, 2 กุมภาพันธ์ 2556;  

 
สมทรง (สินสืบผล) ทรงเจริญ (2555) อายุประมาณ 50 ปี มีช่ือเล่นว่า “ป้อม” เป็นเจ้าของ

ร้านคุณป้อมขนมปังเย็น ต้าบลท่านา อ้าเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม (ภาพ 5.4)  เปิดขายมา 20 ป ี
เริ่มด้วยการขายกาแฟ และยงัขายกาแฟเป็นหลัก สมัยกอ่นขายน้้าแข็งไสแบบดั้งเดิม ใส่ขนมปงั ใส่
น้้าแข็ง ราดน้้าหวาน ใส่นม ขายราคา 10 บาท ขายได้น้อย ลูกค้าที่มีอายุมาทีร่้านก็สัง่ว่าจ้้าบะ๊ แต่ลูกค้า
ที่ยังเด็กๆ ไม่รูจ้ักจ้้าบ๊ะ 

หลงัจากไปเรียนท้าขนมที่ยเูอฟเอ็ม เมือ่ปี พ.ศ.2538 ก็คิดสูตรขนมปงัเย็นที่ดัดแปลงจาก
ของเดิม ใช้ขนมปัง ขนมเค้ก น้้าแข็งใช้วิธีปั่นแทนการไส  ใส่น้้าแข็ง น้้าหวานและใส่นมปั่นพร้อมกัน  
แต่งหน้าด้วยวุ้น ลูกกวาด ผลไม้ และใสบ่รรจุภัณฑ์ให้ลูกคา้สามารถซือ้ห่อกลบับ้านได้  ต่อมาคิดว่าจะ
ท้าอย่างไรจึงจะจงูใจเด็กได้ ก็ท้าเป็นเมนอูอกมา  ตัวขนมปังเย็นไม่เปลี่ยน เปลี่ยนแตห่น้าที่ตกแต่ง  

ตอนแรกตั้งใจขายเป็นตัวเสรมิ แต่กลบัขายดี  จึงขายมาได ้ 17 ปีแล้ว มีรสชาติน้้าแข็งปั่นให้
เลือก 7 ชนิด คือ น้้าแดง น้้าเขียว กาแฟ ชาเย็น โกโก้ โอวัลติน และนมสด  รายการในเมนูตัง้ช่ือตาม
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การตกแต่งหน้าของแต่ละรายการ เพือ่ให้ง่ายต่อการเลือกสัง่ของลกูค้า โดยจะมทีั้งหมด 9 รายการคือ 
หมูระเริง ปลาหลับ กระต่ายน้อย สองเรา เจ้าหมี ฝูงเป็ด เป็ดคู่ กุหลาบ และองุ่น ขายถ้วยละ 25 บาท 
และยังมเีมนูพเิศษคือ รังนก ราคา 40 บาท ตกแต่งเป็นภาพรังนกจ้าลองอย่างสวยงาม 

นอกจากนี้ เฉนียน ทีปะศิริ อายุประมาณ 60 ป ี เป็นญาติผู้พี่ของสมทรง ซึง่ช่วยงานในร้านได้
ร่วมสนทนา โดยเสริมว่า “ตอนนีเ้ราขายขนมปงัเย็น คนรุน่ 50-60 ปไีปแล้วจะรู้จักจ้้าบะ๊ บางคนมาที่
ร้านไม่รูจ้ักขนมปังเย็น พอบอกว่าทีโ่บราณเรียกจ้้าบะ๊ไง ก็เข้าใจ” 

ภาพ 5.4 สมทรง (สินสบืผล) ทรงเจริญ 

 
 

  
 

  
 

    
ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณี และพวงพยอม ณ ล าปาง, 27 มิถุนายน 2555. 
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วิรัตน์และอัมภำวัลย์ เกษภำภรณ์ (อักษรา อิงกมล, 2546) สามีภรรยาเจ้าของอมัภานมสด  
อายุประมาณ 50 ปี เล่าถึงชีวิตในอดีตว่าท้าธุรกิจมาหลายอย่างแต่ไม่ประสบผลส้าเรจ็ จนกระทั่งหันมา
เปิดร้านขายนมสดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขายอยู่ประมาณ 8 ปีจึงย้ายมาอยูจ่ังหวัดอ่างทอง เปิดร้านอยู่
ที่ตลาดสดอ่างทอง หน้าธนาคารศรีนคร (ภาพ 5.5) 

เริ่มต้นขายนมสดรอ้น กาแฟร้อน ชาร้อน และน้้าปั่น ลูกคา้ให้การตอบรบัอย่างดี จนตัดสินใจ
เพิ่มรายการอย่างอื่น เช่น ขนมปังสังขยา จ้้าบ๊ะ แซนด์วิช ลูกค้าก็ให้ความสนใจมากขึ้น  ขายดีจนมี
เพื่อนและญาติของช่ือร้านไปเปิดสาขา ปจัจบุันมีอยูม่ากกว่า 10 สาขา ในจังหวัดต่างๆ เช่น สุพรรณบุร ี
อยุธยา กรุงเทพฯ  

การตั้งช่ือผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากท้องตลาด เป็นกลยทุธ์ทีด่ึงดูดความสนใจของลูกค้า  จึงตัง้
ช่ือขนมปังเย็นว่า “จ้้าบ๊ะ” ราคาชุดละ 20 บาท เป็นสินค้าที่เรียกความสนใจและสร้างช่ือเสียงใหร้้าน
เพราะช่ือของจ้้าบ๊ะที่ตั้งไว้ ได้แก่ กงัหันสวาท ต้านานรักดอกเหมย ใจสั่งมา ลูกค้าให้ความสนใจขนมปัง
เย็นนี้มาก มีน้องๆ นักเรียนมากินชนิดโต๊ะไม่เคยว่าง จ้้าบ๊ะของร้านอัมภานมสด เป็นการน้าน้้าแข็ง 
น้้าหวาน และนมสดปั่นรวมกัน น้ามาจัดลงในพมิพ์รปูร่างตา่งๆ แล้วคว้่าลงบนขนมปัง โรยนมข้นหวาน
และเครือ่งประกอบ อาทิ คอร์นเฟลกซ์ เม็ดน้้าตาลสี 

ผู้วิจัยพบว่าเว็บไซต์อุทยานอาหารเรอืนกลางสวนซึ่งเสนอข้อมูลประชาสมัพันธ์อาหารท้องถ่ิน
ของจังหวัดอ่างทอง มีช่ือจ้้าบ๊ะ อยู่ในรายการแนะน้า โดยมข้ีอความว่า “ร้านขนมนมเนยเกือบทุกร้านใน
อ่างทอง จะมจี้้าบ๊ะขาย เป็นการผสมผสานหลายสิง่เข้าด้วยกัน กับน้้าปั่นเย็นๆ มีช่ือเรียกการแตง่หน้า
แตกต่างกันไป อาทิ ซ่อนรัก ใจสั่งมา เป็นต้น”  

ภาพ 5.5 วิรัตน์-อัมภาวัลย์ เกษภาภรณ์ 

  
 

  
ที่มา: อักษรา อิงกมล, 2546; ususlly-me, 2551.  
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3. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคตะวันออกเฉียงเหนือ:  

ทองค้ำ ด้ำเนินลอย (2555) อายุ 52 ปี ขายน้้าแข็งไสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 (ภาพ 5.6) น้้าแข็ง
ไสที่ขายเป็นส่วนหนึง่ของอาหารที่ขายในร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้าลึง(อ่างห้วยยาง) อยูร่ิมปากทางเข้าอ่างห้วย
ยาง ถนนมิตรภาพ ต้าบลสุรนารี จังหวัดนครราชสมีา  

จุดเด่นของร้านนื้คือ “น้้าแข็งไสกะทสิด” มีเครื่องประกอบให้ลูกค้าเลือกหลายอย่าง แต่ละวัน
จะมีไม่น้อยกว่า 15 รายการ ที่ท้าเองคือลูกบัว แตงไทย ลูกลอนตาล  นอกนั้นซื้อจากร้านรวมมิตรโคราช 
ที่ตลาดใหม่แม่กิมเฮง ได้แก่ ซ่าหริ่ม เฉาก๊วย ขนมปงั ลูกชิด ข้าวโพด ลอดช่อง ถ่ัวแดงเช่ือม สับปะรด
เช่ือม มันเทศเช่ือม ฟักทองเช่ือม รากบัวเช่ือม กล้วยเช่ือม แห้วเช่ือม และวุ้นน้้ามะพร้าว  ลูกค้าเลือกใส่
ได้ 3 อย่าง ราคาถ้วยละ 15-20 บาท 

น้้าแข็งใช้ไสด้วยเครื่องไสที่ท้าจากโลหะ มีแกนเหลก็ท้าหน้าที่เป็นมือเกาะก้อนน้้าแข็ง เช่ือมต่อ
กับส่วนที่ใช้มือหมุนให้ก้อนน้้าแข็งไสไปบนใบมีดที่วางอยูก่ลางแป้นโลหะ  ฃจนได้เกร็ดน้้าแข็งหล่นลงมา
ใส่ภาชนะที่รองรับอยู่ด้านล่าง  เวลาขายไม่ไดไ้สทลีะถ้วย แต่จะไสน้้าแข็งไว้ทีละก้อนใหญ่ แล้วเก็บไว้ใน
ถังเก็บน้้าแข็ง เมื่อลูกค้าสั่งก็ตักน้้าแข็งที่ไสไว้ออกมาใส่  ตวัเครื่องสามารถปรบัใหห้มุนด้วยไฟฟ้าได้ แต่
ส่วนใหญจ่ะใช้มือหมุน ไม่ต้องเปลืองไฟฟ้า ใช้เครื่องแบบนีม้าแล้ว 4 เครื่อง เวลาพัง ซ่อมไม่ได้ เคยได้
ยินว่ามีคนเรียกน้้าแข็งไสว่าจ้้าบ๊ะที่ขอนแก่น และเคยได้ยินลูกค้าเรียกขนมปังใส่น้้าแดงว่าจ้้าบ๊ะ น้้าแข็ง
ไสที่ร้านไม่ใส่นมข้น ดังนั้น จ้้าบะ๊ทีผู่้วิจัยสัง่มาชิมจึงเป็นขนมปังใส่น้้าแข็งไส และราดน้้าแดงเท่านั้น  

ภาพ 5.6 ทองค้า ด้าเนินลอย 

  
 

  
ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณี และพวงพยอม ณ ล าปาง, 12 พฤษภาคม 2555 
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ต้อย นำดูน [นามสมมต]ิ (2555) อายุ 37 ปี เปิดร้านขายอาหารและเครื่องดืม่ข้างพระธาตุนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม (ภาพ 5.7) ส้าหรบัน้้าแข็งไส ขายมา 5 ปี  รู้จักน้้าแข็งไสที่เรียกจ้้าบ๊ะว่ามาจาก
ขอนแก่นได้ยินเรียกกันมาเป็นสบิปีแล้ว เป็นน้้าแข็งไสใสข่นมปัง ที่ร้านนีก้็มีขนมปังหั่นเป็นสีเ่หลี่ยม
ลูกเต๋าไว้บริการ แต่ไม่ใช้ขนมปงัหัวกะโลก เป็นขนมปังหวานใส่กลิ่นส้ม เครื่องประกอบอื่นๆ ได้แก่ ลกู
ชิด เยลลี่ช้ินเล็กๆหลากสี วุ้นช้ินเลก็ๆ หลากสี  

น้้าแข็งที่ใช้จะไสด้วยเครือ่งไฟฟ้า โดยน้าน้้าแข็งแบบก้อนขนาดประมาณ 5 ลูกบาศก์นิ้วใส่ลงใน
ตัวเครื่องทีม่ีลกัษณะเป็นปากทอ่ ปิดฝา แล้วกดปุ่มเปิดมอเตอร์ใหห้มุน ใบมีดในเครื่องจะไสน้้าแข็ง
ออกมาเป็นเกร็ด  หล่นลงในถ้วยโฟมที่ใสเ่ครื่องประกอบตามลูกค้าสั่ง  ท้าน้้าแข็งไสทลีะถ้วย  ผู้วิจัยสั่ง
สั่งจ้้าบ๊ะ 1 ถ้วย ขอเป็นน้้าเขียวแทนน้้าแดง ก็จัดให ้

ภาพ 5.7 ต้อย นาดูน  

   
 

   
 

  
ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณี และพวงพยอม ณ ล าปาง, 12 พฤษภาคม 2555. 
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ฟ้ำ รวมมิตร [นามสมมติ] (2555) อายุประมาณ 30 ปี เปดิร้านขายน้้าแข็งไสหน้าบ้าน โดยน้า
โต๊ะมาวางรมิถนนคู่ขนาน กิโลเมตรที่ 149 ถนนมิตรภาพ ต้าบลกลางดง อ้าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา (ภาพ 5.8) ตั้งช่ือร้านว่า ‘น้องฟ้า’ตามช่ือลกูสาว ขายมา 5-6 ปี โดยขายเป็นบางช่วง
เท่านั้นคือ ช่วงหน้าร้อน เพราะถ้าอากาศแถวนี้เย็นก็ขายไม่ได้ เครื่องประกอบมีให้ลกูค้าเลอืก 11 ชนิด 
ได้แก่ ขนมปังหั่นเป็นช้ินสีเ่หลี่ยม วุ้นมะพร้าว ลูกชิด ทับทมิ มันเช่ือม สับปะรดเช่ือม สาคูเม็ดใหญ่ เม็ด
แมงลัก รากบัวเช่ือม วุ้นสี เฉาก๊วย 

น้้าแข็งที่ใช้จะไสด้วยเครือ่งไฟฟ้า โดยใช้ถ้วยตักน้้าแข็งหลอดใส่ลงในตัวเครื่องที่มลีักษณะเป็น
ปากท่อ ปิดฝา แล้วกดปุม่เปิดมอเตอร์ให้หมุน ใบมีดในเครื่องจะไสน้้าแข็งออกมาเป็นเกร็ด หล่นลงใน
ถ้วยโฟมที่ใสเ่ครื่องประกอบตามลกูค้าสั่ง ราดน้้าหวานตามที่ลูกค้าต้องการ จะไสน้้าแข็งขายเช่นน้ีทีละ
ถ้วย ถ้าไฟฟ้าดับก็มีเครื่องไสน้้าแข็งแบบใช้มือหมุนส้ารองไว้   

เมื่อผู้วิจัยสัง่จ้้าบ๊ะ 1 ถ้วย ผู้ขายตักขนมปังใส่ถ้วยโฟมแล้วถามว่าจะใส่อะไรอีก 2 อย่าง จึงให้ใส่
ลูกตาลและเฉาก๊วย จากนั้นไสน้้าแข็งใส่ถ้วย ราดน้้าหวานสีแดง และโรยนมข้นหวานสง่ให้ บอกว่ารูจ้ัก
น้้าแข็งไสช่ือจ้้าบ๊ะที่จงัหวัดขอนแก่นมานานหลายปีแล้ว 

ภาพ 5.8 ฟ้า รวมมิตร 
 

  
 

  
ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณี, 13 พฤษภาคม 2555 
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4. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคตะวันออก 

นภดล สมใจนึก (2555) อายุ 32 ปี ช่ือเล่น “โก้” เป็นเจา้ของร้านขายกาแฟ-นมสด ช่ือร้าน 
“จ้้าบ๊ะ” (ภาพ 5.9) ตั้งอยู่ในตลาดซุ้ย ด้านตรงข้ามร้านเช่าวีดิโอแมงปอ ต้าบลวัดใหม่ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบรุี เริ่มธุรกิจนีเ้มื่อ 11 ปีกอ่น เนื่องจากขอบกนิน้้าปั่น และน้้าแข็งไส ตัวเองอยู่ในวัยรุ่น จะ
หามุมพบปะเพื่อนๆ และนั่งคุยแบบง่ายๆ สบายๆ ในจังหวัดจันทบรุีไม่มเีลย จึงเกิดความคิดทีจ่ะท้าร้าน
กาแฟแบบทีอ่ยากใหเ้ป็น และเสนอสินค้าที่ตัวเองชอบคือ ขนมปังเย็น  

ขนมปังเยน็ที่คิดท้าน้ัน น้ามาเปลี่ยนรปูลกัษณ์ใหม่ โดยผสมผสานระหว่างน้้าแข็งไสกับน้้าปั่น 
คือปั่นน้้าแข็ง น้้าหวานและนมสดพร้อมกัน ใสท่ับบนขนมปังหั่นแบบลูกเต๋า แล้วตกแต่งหน้าด้วย
เครื่องปรงุและเครือ่งประกอบต่างๆ  ตั้งช่ือว่า "จ้้าบ๊ะ" ตามช่ือที่มีบางคนเรียกน้้าแข็งไสแบบขนมปงัเย็น  

ร้านนี้ขายเครื่องดื่มหลากหลาย รวมทัง้เครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกจากนั้นยังมีไอศกรีม
และเบเกอรี่ด้วย แตจ่้้าบ๊ะคือจุดขายของร้าน ท้าได้สักระยะปรากฏว่าตัวจ้้าบ๊ะมีร้านที่เลียนแบบเกิดข้ึน
เยอะมาก แต่รสชาติและสสีันขอรบัรองว่าไม่เหมือนกัน ขนมปังที่นี่จะสั่งพิเศษจากเจ้าประจ้า ดังนั้นจึง
ไปจดลิขสิทธ์ิไว้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ พ.ศ.2550 ในช่ือ "จ้้าบ๊ะ" (JUMBA) 

จ้้าบ๊ะในเมนูมี 9 รายการ ราคาเรียงล้าดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้คือ จ้้าบ๊ะนมเย็น จ้้าบ๊ะนม
สดฟรุ๊ตเยลลี่ ราคา 20 บาท จ้้าบ๊ะเยลลีเ่ฉาก๊วย ราคา 25 บาท จ้้าบ๊ะฟรุ๊ตสลัดหวานเย็น ราคา 30 บาท 
จ้้าบ๊ะสตรอเบอรี่และวิปครมี จ้้าบ๊ะมิกซเ์บอรี่ จ้้าบ๊ะมะม่วง จ้้าบ๊ะสตรอเบอรีส่ด ราคา 40 บาท จ้้าบ๊ะ
ดับเบิล้ชอคโก้โอริโอโฟลต ราคา 45 บาท  โดยทุกรายการมีขนมปัง คอนแฟลก และโอโจ้ให้ฟรี  ส่วน
เครื่องปรงุแต่งหน้าต่างๆ ต้องจ่ายเงินเพิ่ม โดยท็อปปิง้ใหเ้ลอืกสบิกว่าชนิด ได้แก่ ลูกชิด ลูกเกด เจลลีบ่ี
โป้ เยลลี่ มาชเมลโล่ โอริโอ ช็อคบอล ช็อคชิพ โดเน่หัวใจ ช็อคโกแลตแคนด้ี และวิปปิง้ครีม 

ภาพ 5.9 นพดล สมใจนึก 
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ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณี และพวงพยอม ณ ล าปาง, 15 กรกฎาคม 2555. 

 
5. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคตะวันตก 

เขมรินทร์ พงษ์ไทย (สุภาพ คล้้านคร, 2549; อรอนงค์ เพชรบุรี, 2555) อายุประมาณ 50 ปี 
เป็นเจ้าของร้านโอวทึง้ นายกี๋ ถนนราชด้าเนิน จังหวัดเพชรบุรี (ภาพ 5.10) ท้าธุรกจิขายลอดช่องน้้าตาล
ข้น และน้้าแข็งไส โดยรับช่วงมาจากบิดา คือนายต้ัง ฮอปก ซึ่งอพยพจากเมืองจีนมาตั้งรกรากใน
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 แล้วประกอบอาชีพขายน้้าแข็งกดราดน้้าเช่ือม รสชาติหวาน แต่ไม่
หอม จึงทดลองน้าน้้าตาลโตนดมาเค่ียวให้เหนียวมาใส่แทนน้้าหวาน น้้าตาลข้นน้ีเรียกเป็นภาษาจีนว่า 
โอวทึ้ง ได้รสชาติหวานหอมเป็นที่นิยมของลูกค้ามาตั้งแต่ประมาณ 40 ปีที่แล้ว 

ร้านของตนเองกบัภรรยา (สรุางค์) ขายมาประมาณ 30 ปี ตั้งแต่มีลูกสาวคนแรก ตอนนีลู้กสาว
อายุ 31 ปี  ก่อนหน้านี้ร้านอยู่อีกที่ แล้วย้ายมาอยูด่้านหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐได ้11 ปีแล้ว รวมเวลา
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ขายลอดช่องน้้าตาลข้นและน้้าแข็งไสมาแล้วเกินกว่า 60 ปี ปัจจบุันมลีูกชายและลูกสะใภ้ช่วยดูแล
กิจการ 

ลอดช่องน้้าตาลข้นใส่น้้าแข็งไสของร้านนี้ถ้าสัง่ 1 ถ้วย จะได้เครื่องขนม 3 อย่าง ซึ่งคนส่วนใหญ่
จะสัง่ลอดช่องเป็นหลักหนึ่งอย่าง และสั่งเครื่องอื่นอีก 2 อย่าง ซึ่งทางร้านมีให้เลือก โดยมีภาพขนาด
ใหญ่ติดโชว์ไว้บนผนังร้าน นอกเหนอืจากของจริงที่บรรจอุยู่ในโหลแก้วที่วางเรียงอยูห่น้าร้าน ได้แก่ 
เผือก มันเช่ือม สบัปะรดเช่ือม ขนมปัง ลูกชิด ข้าวเหนียวสามเหลี่ยม (ผู้วิจัย: ทางร้านเรียก “ข้าวต้มน้้า
วุ้น” ว่าข้าวเหนียวสามเหลี่ยม) ปาทอ่งโก๋ เฉาก๊วย ข้าวโพด แมงลัก ถ่ังแดง มะยมเช่ือม วุ้นมะพร้าว 
ทับทิมกรอบ  ราคาถ้วยละ 25 บาท  

ส่วนจ้้าบ๊ะที่ผู้วิจัยสัง่มาชิมราคา 20 บาท ใส่มาในแก้วทรงสงู มองเห็นน้้าหวานสีแดงกบันมสดที่
ก้นถ้วย ถัดข้ึนมาเป็นปาท่องโกท๋อด น้้าแข็งไส และนมข้นหวาน ทั้งนี้ จะใส่ขนมปังแทนปาท่องโก๋ก็ได ้
เจ้าของร้านกล่าวว่าขายจ้้าบ๊ะมาเกินกว่า 50 ปีแล้ว เป็นของที่คนเมืองเพชรคิดข้ึนมาและเรียกกัน
ต่อๆมาอย่างนี ้ไม่ทราบว่าใครเริม่เรียกเป็นคนแรก 

หมายเหต:ุ ข้อมูลบางส่วนของผู้ขายมาจากการสืบค้นออนไลน์ เนื่องจากผู้ขายต้องบริการลกูค้า
ที่เข้ามาอย่างตอ่เนื่อง จึงไมส่ะดวกทีจ่ะให้ข้อมูลโดยละเอียด 

ภาพ 5.10 เขมรินทร์ พงษ์ไทย 

   
 

  
ที่มา รสสุคนธ์ มกรมณี, 25 พฤศจิกายน 2555  
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6. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคใต ้

ไพโรจน์ อุปถัมภ์ หรือ โกโรจน์ (2555) อายุ 52 ปี เป็นเจ้าของร้านโอเอ๋ว สืบต่อมาจากเตี่ย ซึ่ง
ได้ด้าเนินการขายโอเอ๋วมาเป็นเวลาประมาณ 40 ปี (ภาพ 5.11) ร้านโอเอ๋วแหง่นี้เป็นสถานที่อกีแห่งหนึ่ง
ของภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาภูเก็ตต้องมารับประทานอาหารพื้นเมืองที่นี่ เพราะเป็นหนึ่งในสอง
ร้านเก่าแก่ดัง้เดิมคือ โอเอ๋วโกโรจน์ กับร้านโอเอ๋วแป๊ะเอ้ง ทั้งสองร้านตัง้อยู่ติดกันในซอยสุ่นอทุิศ ถนน
เยาวราช  วันที่ไปร้านแป๊ะเอง้ยังไม่เปิด เลยได้ชิมร้านโกโรจน์ คนเยอะแยะมากมาย มาสัง่ไม่ขาดสายทั้ง
กลับบ้านและนัง่กินทีร่้าน 

โกโรจน์ เกิด เตบิโต และท้างานทีร่้านโอเอ๋วแห่งนี้ ตั้งแต่เรยีนจบจนถึงปจัจบุัน เมือ่ถามว่า รู้จกั 
“จ้้าบ๊ะ” ไหม โกโรจน์ตอบว่าเป็นระบ้าชนิดหนึ่งที่แสดงตามงานวัดในสมัยก่อน เคยไปดูเมื่อเดก็ๆ ตอนนี้
ไม่มีแสดงแล้ว เมื่ออธิบายว่าเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ใส่ขนมปัง โปะด้วยน้้าแข็งใส ราดน้้าแดง โรยด้วยนมข้น
หวาน โกโรจนบ์อกว่าที่นี่ไม่ได้เรียกจ้้าบะ๊ เรียกว่า “รวมมิตร” ส้าหรับขนมรวมมิตรที่ภูเก็ตไม่นิยม
รับประทาน แต่มีขนมประเภทเดียวกันกับจ้้าบ๊ะที่เป็นขนมข้ึนช่ือของชาวภูเก็ต คือ “โอเอ๋ว”  

โกโรจน์อธิบายเพิ่มเติมว่า โอเอ๋ว มีลักษณะเป็นวุ้นใส ๆ รสชาติจะจืดๆ ท้ามาจากเมล็ดโอเอ๋ว 
ซึ่งต้องสั่งมาจากไตห้วัน หรือสิงคโปร์ กรรมวิธีในการท้าโอเอ๋ว ค่อนข้างยุ่งยากทั้งในการหาวัตถุดิบ และ
การท้า โดยจะน้าเมล็ดโอเอ๋วมาแช่น้้าค้างคืน ผสมด้วยกลว้ยดิบ แล้วไปท้าใหสุ้ก จะได้โอเอ๋วดังภาพ 
จากนั้นก็น้ามาใส่ถ่ัวแดง ลูกชิด เฉาก๊วยและอื่นๆ ตามแต่จะชอบ ซึ่งในแต่ละวันจะมลีูกค้ามากินโอเอ๋ว 
มากมายทัง้เด็ก ผู้ใหญ่ วัยรุ่นทั้งคนท้องถ่ินและนกัท่องเที่ยว โดยเฉพาะในหน้ารอ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า มี
การออกเสียงและสะกดค้าช่ือของหวานนี้ แตกต่างกันออกไป อาทิ โอ้เอ๋ว โอ๊ะเอ๋ว โอวเอ๋ว โอ๋เอ๋ว 

ภาพ 5.11 ไพโรจน์ อุปถัมภ์ 

   
 

   
ที่มา: สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์, 24 พฤษภาคม 2555. 
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บทท่ี 6 
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 

 
บทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่งเก็บรวบรวมได้จากการศึกษาเอกสารและการ

เก็บข้อมูลภาคสนาม แล้วน ามาจัดระบบใหเ้ป็นหมวดหมู่  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูด้วยวิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า เพื่อคัดสรรข้อมูลเฉพาะทีม่ีความถูกต้องและสมบูรณ์ไว้ส าหรบัการวิเคราะห์ ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้วิธีการที่หลากหลาย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร การเปรียบเทียบเหตุการณ์ การ
วิเคราะหส์่วนประกอบ การวิเคราะหส์รปุอุปนัย ตีความและสรปุข้อมลู ซึ่งมรีายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ขอ้มูลส าคญั  
การเลือกกลุม่ตัวอย่างของการวิจัยน้ี ด าเนินการโดยยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก ซึ่ง

เป็นการเลือกแบบไม่มโีครงสร้างทีเ่คร่งครัด มิได้เลือกเพื่อได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นตัวแทน แต่เพื่อให้ได้
ตัวอย่างที่เหมาะสมกบัแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา จึงเลือกผู้ให้ข้อมูลและสถานที่ทีจ่ะเป็น
ประโยชน ์ (key informants) ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริโภคจ้ าบะ๊ ซึง่มี
ประสบการณ์ตรงหรือความรูเ้กี่ยวกับจ้ าบะ๊ที่เป็นของกินและจ้ าบ๊ะที่เป็นการแสดง และกลุ่มผู้จ าหน่าย
จ้ าบ๊ะ/น้ าแข็งไส ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่ศึกษา ภายในพื้นที่ 6 ภูมิภาคของประเทศไทย ผล
การวิเคราะห์ข้อมลูปรากฏดังนี ้

1. จ านวนผู้บริโภคจ้ าบะ๊ ซึ่งมีประสบการณ์ตรงหรือมคีวามรูเ้กีย่วกับจ้ าบะ๊ที่เป็นของกินและจ้ า
บ๊ะที่เป็นการแสดง ซึ่งก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 15 คน โดยมีคุณสมบัติครอบคลมุถึงผู้ที่เคยชมจ้ าบ๊ะอย่าง
น้อย 5 คน ผู้ที่เคยกินจ้ าบ๊ะโดยตรงอย่างน้อย 5 คน  และผูท้ี่เคยกินน้ าแข็งไสที่คล้ายจ้ าบ๊ะแต่ไม่เรียกว่า
จ้ าบ๊ะอย่างน้อย 5 คนนั้น ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยพบว่า 

 

1.1 จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญในกลุ่มนี้มจี านวนรวมทัง้สิ้น 32 คน เป็นหญงิ 20 คน ชาย 
12 คน และเป็นผู้ทีส่ามารถให้ข้อมลูซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 ภูมิภาค โดยภาคเหนือมีจ านวน 1 จังหวัด 
ได้แก่ พะเยา ภาคกลางมีจ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นครสวรรค์ สมุทรปราการ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 
ภาคตะวันออกมี 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ภาคตะวันตกมี 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบรุี ราชบรุ ี
และภาคใต้มี 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราชและภูเก็ต รวมจ านวนทั้งสิ้น 16 จังหวัด (ตาราง 1)  

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัเรื่องจ้ าบ๊ะที่เป็นของกินและจ้ าบ๊ะทีเ่ป็นการ
แสดง พบว่า นอกเหนือจากจังหวัดที่กล่าวมาแล้ว แหลง่ทีม่าของข้อมลูซึ่งมีการกล่าวถึง ยังครอบคลุม
พื้นที่อื่นๆ อีก 11 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อ่างทอง สุพรรณบุรี อยุธยา เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย แพร ่
เลย ตรงั และระนอง ดังนั้น ข้อมลูในการศึกษาครั้งนีจ้ึงครอบคลุมพื้นที่ 6 ภูมิภาค รวมจ านวนทั้งสิ้น 27 
จังหวัด 

1.2 คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส าคัญของกลุม่ผูบ้รโิภค ซึ่งเป็นผูม้ีประสบการณ์ตรงหรือ
ความรู้เกี่ยวกับจ้ าบะ๊ที่เป็นของกินและจ้ าบ๊ะที่เป็นการแสดงจ านวน 32 คน จ าแนกตามกลุม่ได้ดังนี้ กลุ่ม
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ที่ 1 ผู้ที่เคยชมจ้ าบ๊ะมีจ านวน 11 คน เป็นหญงิ 6 คน ชาย 5 คน โดยในกลุ่มนี้ยังสามารถจ าแนกได้เป็น
ผู้ให้ข้อมลูจ้ าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดงเพียงอย่างเดียวจ านวน 3 คน เป็นผู้ที่ให้ข้อมลูการกินหรือรูจ้ักจ้ าบ๊ะร่วม
ด้วยจ านวน 3 คน เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลการกินน้ าแข็งไสที่คล้ายจ้ าบ๊ะร่วมด้วยจ านวน 5 คน กลุ่มที่ 2 ผูท้ี่เคย
กินจ้ าบ๊ะโดยตรงจ านวน 12 คน เป็นหญงิ 9 คน ชาย 3 คน) และกลุ่มที่ 3 ผู้ทีเ่คยกินน้ าแข็งไสที่คล้าย
จ้ าบ๊ะแต่ไมเ่รียกว่าจ้ าบ๊ะจ านวน 9 คน เป็นหญิง 5 คน ชาย 4 คน  (ตาราง 2)  

1.3 อายุของของผู้ให้ข้อมลูส าคัญของกลุ่มผู้บริโภคจ้ าบ๊ะ ซึ่งเป็นผู้มปีระสบการณ์ตรง
หรือความรู้เกี่ยวกบัจ้ าบ๊ะทีเ่ป็นของกินและจ้ าบะ๊ที่เป็นการแสดงจ านวน 32 คน มีอายุน้อยที่สุด 33 ป ี
อายุมากทีสุ่ด 88 ปี สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้คือ กลุม่อายุ 30-39 ปี มีจ านวน 2 คน เป็นหญิง 1 
คน ชาย 1 คน กลุ่มอายุ 40-49 ปี มีจ านวน 2 คน เป็นหญิงทัง้หมด กลุ่มอายุ 50-59 ปี มีจ านวน 14 
คน เป็นหญิง 10 คน ชาย 4 คน กลุ่มอายุ 60-69 ปี มีจ านวน 9 คน เป็นหญงิ 5 คน ชาย 4 คน กลุ่ม
อายุ 70-79 ปี มีจ านวน 3 คน เป็นชายทั้งหมด และกลุม่อายุ 80-89 ปี มีจ านวน 2 คน เป็นหญิง
ทั้งหมด  ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยอยูท่ี่ 58.7 ปี (ตาราง 3) 

ตาราง 1 จ านวนผู้บริโภคจ้ าบะ๊จ าแนกตามภูมิภาคของแหลง่ข้อมลูที่ให้สัมภาษณ์และเพศ 

ภูมิภาค จังหวัด จ านวน (คน) 
เพศ 

หญิง ชาย 
ภาคเหนือ พะเยา 4 2 2 

ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร 8 5 3 
นครปฐม 1 1 - 
นครสวรรค์ 1 1 - 
สมุทรปราการ 1 1 - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 2 1 1 
นครพนม 2 - 2 
มหาสารคาม 1 1 - 
ร้อยเอ็ด 1 1 - 
อุบลราชธานี 1 1 - 

ภาคตะวันออก 
ฉะเชิงเทรา 1 - 1 
ชลบุร ี 1 - 1 

ภาคตะวันตก 
เพชรบรุ ี 4 3 1 
ราชบุร ี 1 - 1 

ภาคใต้ 
นครศรีธรรมราช 2 2 - 
ภูเก็ต 1 1 - 

6  16  32 20 12 
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ตาราง 2 จ านวนผู้บริโภคจ้ าบะ๊ จ าแนกตามกลุ่มคุณสมบัติและเพศ 

คุณสมบัต ิ จ านวน (คน) 
เพศ 

หญิง ชาย 

กลุ่มที่ 1 
เคยชมจ้ าบ๊ะ 3 2 1 
เคยชมและเคยกินจ้ าบะ๊ 3 3 1 
เคยชมและเคยกินน้ าแข็งไสที่คล้ายจ้ าบ๊ะ 5 1 3 

กลุ่มที่ 2 เคยกินจ้ าบ๊ะ 12 9 3 
กลุ่มที่ 3 เคยกินน้ าแข็งไสที่คล้ายจ้ าบ๊ะ 9 5 4 

รวม 32 20 12 
 
ตาราง 3 จ านวนผู้บริโภคจ้ าบะ๊จ าแนกตามช่วงอายุและเพศ 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) 
เพศ 

หญิง ฃาย 
30-39 2 1 1 
40-49 2 2 - 
50-59 14 10 4 
60-69 9 5 4 
70-79 3 - 3 
80-89 2 2 - 
รวม 32 20 12 

 
2. จ านวนผู้จ าหน่ายจ้ าบ๊ะหรือน้ าแข็งไสที่ประกอบกจิการในภาคต่างๆ ซึ่งก าหนดพื้นทีเ่ป็น 6 

ภูมิภาค ซึ่งก าหนดไว้อย่างน้อยภาคละ 1 จังหวัดๆ ละอย่างน้อย 1 รายนั้น ผู้วิจัยพบว่า 

2.1 จ านวนผู้ให้ข้อมลูส าคัญในกลุม่นี้มจี านวนรวมทั้งสิ้น 12 คน เป็นหญิง 6 คน ชาย 6 
คน  และด าเนินกิจการครอบคลุมพื้นที่ทัง้ 6 ภาค จ านวนรวม 14 จังหวัด โดยภาคเหนือมจี าหน่าย 2 
ราย รายหนึ่งเป็นชายด าเนินกจิการใน 3 จังหวัดคือ ล าปาง เชียงราย พะเยา ส่วนผู้ขายอีกหนึ่งรายเป็น
หญิงอยู่ในจังหวัดแพร่  ภาคกลางมีจ าหน่าย 3 ราย จ าหน่ายในกรงุเทพมหานคร 1 รายเป็นชาย 
จ าหน่ายในจงัหวัดนครปฐม 1 รายเป็นหญงิ และจ าหน่ายอกี 1 รายเป็นคู่สามีและภรรยาร่วมกันด าเนิน
กิจการโดยมสีาขาในจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบรุี และอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมจี านวน 3 ราย 
เป็นจ าหน่ายในจงัหวัดนครราชสีมา 2 ราย จ าหน่ายในจังหวัดมหาสารคาม 1 ราย เป็นหญิงทั้งหมด 
ภาคตะวันออกมีจ านวน 1 รายอยูใ่นจงัหวัดจันทบรุี ภาคตะวันตกจ านวน 1 รายอยู่ในจงัหวัดเพชรบรุ ี
และภาคใต้จ านวน 1 รายอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ส าหรบัจ าหนา่ยใน 3 ภาคสุดท้ายเป็นชายทั้งหมด (ตาราง 
4) 
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2.2  อายุของผูจ้ าหน่ายจ้ าบ๊ะหรอืน้ าแข็งไสทีป่ระกอบกิจการในภาคต่างๆ มีตั้งแต่อายุ 
30 ปีข้ึนไปจนถึง 78 ปี โดยกลุม่อายุ 30-39 ปี มีจ านวน 3 คน เป็นหญงิ 2 คน ชาย 1 คน กลุ่มอายุ 
40-49 ปี มีจ านวน 2 คน เป็นหญิง 1 คน ชาย 1 คน กลุ่มอายุ 50-59 ปี มีจ านวน 6 คน เป็นหญิง 3 
คน ชาย 3 คน กลุ่มอายุ 60-69 ปี ไม่มี และกลุ่มอายุ 70-79 ปี มีจ านวน 1 คนเป็นชาย (ตาราง 5) 

ตาราง 4 จ านวนผู้จ าหน่ายจ้ าบ๊ะ/น้ าแข็งไสจ าแนกตามเพศ ภูมิภาค และจงัหวัดที่ด าเนินกิจการ  

ภูมิภาค 
จ านวน 

ผู้จ าหน่าย 
เพศ 

จังหวัดที่ด าเนินกจิการ 
หญิง ชาย 

ภาคเหนือ 
1 - 1 ล าปาง เชียงราย พะเยา 
1 1 - แพร ่

ภาคกลาง 
1 - 1 กรุงเทพมหานคร  
1 1 - นครปฐม 
2 1 1 อ่างทอง สุพรรณบรุี อยุธยา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2 2 - นครราชสีมา 
1 1 - มหาสารคาม 

ภาคตะวันออก 1 - 1 จันทบรุ ี
ภาคตะวันตก 1 - 1 เพชรบรุ ี
ภาคใต้ 1 - 1 ภูเก็ต 

รวม 12 6 6 14 
 
ตาราง 5 จ านวนผู้จ าหน่ายจ้ าบ๊ะ/น้ าแข็งไสจ าแนกตามช่วงอายุและเพศ 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) 
เพศ 

หญิง ฃาย 
30-39 3 2 1 
40-49 2 1 1 
50-59 6 3 3 
60-69 - - - 
70-79 1 - 1 
รวม 12 6 6 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดค าถามการวิจัยไว้ 3 ข้อ โดยค าถามข้อที่ 1  ค าว่าจ้ าบ๊ะมีที่มา
อย่างไร และ 2 ท าไมจึงเรียกน้ าแข็งไสว่าจ้ าบ๊ะ ส าหรับหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 
1 ซึ่งต้องการศึกษาความเป็นมาและความเช่ือมโยงระหว่างจ้ าบ๊ะที่เป็นของกินกับจ้ าบ๊ะที่เป็นการแสดง 
และค าถามข้อที่  3 ว ัฒนธรรมการกินจ้ าบ ๊ะของคนไทยเป ็นอย ่างไร  ส าหร ับหาค าตอบตาม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ที่ต้องการศึกษาภูมิหลงั กระบวนการ และวัฒนธรรมการกินน้ าแข็งไส
ของคนไทย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

การตอบค าถามการวิจัยข้อ 1: ค าว่าจ้ าบ๊ะมีท่ีมาอย่างไร 

จากการที่ค าว่าจ้ าบ๊ะ เป็นค าทีม่ีผู้วิจัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัที่มา และพบว่ามผีู้ตั้งข้อสงสัย
เช่นเดียวกัน (โบ๊ท ไทยเทียม, 2545; ผู้จัดการออนไลน์, 2553) ทั้งยังไม่ปรากฎในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 แต่ปรากฎในพจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 
229 ซึ่งระบุว่า “จ ้ำบ๊ะ ก. กำรแสดงอย่ำงหนึ่ง ให้ผูห้ญิงนุ่งน้อยห่มนอ้ยเต้นหรือเคลื่อนไหวยั่วเย้ำ
กำมำรมณ,์ โดยปริยำยหมำยควำมว่ำ เปลือย (ปำก) น. น ้ำแข็งไสเหยำะน ้ำหวำน” ซึ่งไม่ได้แสดงทีม่า
หรือต้นก าเนิดของค าแต่อย่างใด จนปจัจบุันน้ีก็ยงัไม่มีค าตอบที่แน่ชัด  ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และข้อสรุปในบทที่ 2 และ 3 พบว่ามีความเป็นไปได้ดังนี้คือ  

1. เป็นการเรียกใหม้ีความหมายแบบเดียวกับค าว่า “จ้ าม่ า” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 227 ระบุว่าเป็นค าวิเศษณ์ ใช้เป็น ค าประกอบลกัษณะอ้วน ให้รู้ว่า
อ้วนน่ารัก (โดยมากใช้เฉพาะเด็ก)  แต่ค าจ้ าบ๊ะใช้กับผู้ใหญท่ี่เป็นเพศหญิง ในความหมายว่าอ้วนน่ารัก  

2. มาจากค าว่า “จ่ าม่ า” ในความหมายว่าอวบอั๋น กับค าว่า “บ๊ะ” ที่มาจากภาษาจีนแปลว่า 
เนื้อ เพื่อใช้เรียกการแสดงที่โชว์ความอวบอิ่ม มีเนือ้มหีนังของผู้เต้นโชว์ 

3. เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ค าว่า “จัมบะ” โดยค าว่า “จัม” แปลว่า ฟันแรงๆ (ด้วยขวาน จอบ) ค า
ว่า “บะ” แปลว่า เนื้อ เพื่อใช้เรียกระบ าโป๊ในความหมายว่า ถึงเนื้อถึงหนงัหรือถึงใจ 

4. เป็นภาษาพูดที่มีความหมายไปในท านอง “ถนัดถนี่ เต็มที่ เต็มเหนี่ยว ไม่มียั้ง” เหมือนการ
ไปดูระบ าโป๊ ที่เห็นรปูร่างสัดส่วนของนางระบ าได้เต็มที่ถนัดถนี่ ไม่มีอะไรปิดบงั 

5. มาจากค าภาษาเขมร “จฺบะฮ” ซึ่งเป็นค ากริยาแปลว่า ชัด เนื่องจากภาษาไทยส่วนใหญเ่ป็น
ค ายืมมาจากภาษาเขมร จึงมีการน าค าดังกล่าวมาใช้ โดยออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า จ้ าบ๊ะ เพื่อใช้เรียก
การแสดงที่มกีารเปิดเผยร่างกายส่วนที่ควรปกปิดของผู้หญิงให้เห็นกันอย่างชัดๆ 

อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ระบ าจ้ าบ๊ะ” ปรากฏในหนังสือหัสนยิาย พล นิกร กิมหงวน ชุดวัยหนุ่ม 
ตอนระบ าหยาดฟ้า ซึ่งไมป่รากฏปีที่พมิพ์ในเล่ม (โบ๊ท ไทยเทียม, 2545; ป. อินทรปาลิต, ม.ป.ป) แต่
ข้อมูลจากประวัติของปรีชา อินทรปาลิต ระบุว่า ปรีชาหรอืป. อินทรปาลิตไดเ้ริ่มสร้างหสันิยายชุดของ 
พล พัชราภรณ์ และนิกร การุณวงศ์ ข้ึนในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งทีส่อง 
(พ.ศ.2479-2488) ในเรื่อง อายผู้หญงิ และต่อมาได้เพิม่ตัวละครอื่นๆ เช่น กิมหงวน ไทยแท้  ดร.ดิเรก 
ณรงค์ฤทธ์ิ ฯลฯ แต่ต้องชะงักไปบ้างในช่วงสงครามโลกครั้งทีส่อง เมื่อสงครามสงบ ป. อินทรปาลิต 
กลับมาเขียนหสันิยายชุดสามเกลอใหก้ับส านักพมิพ์เพลินจิตต์อยู่ระยะหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2490 จึงได้ท า
หนังสือขนาดสีห่น้ายกช่ือ “ปิยะมิตร” ด้วยตนเอง ซึ่งมหีัสนิยาย “สามเกลอ” เป็นเรื่องเอก 
ออกจ าหน่ายทุกวัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2501  ได้เริ่มเขียนหนังสอืสามเกลอฉบบัพ็อกเกตบุ๊ค ทั้งนี ้
ผลงานหสันิยายชุดสามเกลอที่ออกเผยแพรร่ะหว่างปี พ.ศ. 2482-2511 มีจ านวนเกินกว่าพันตอน 
(สมาคมนกัเขียนแหง่ประเทศไทย, ม.ป.ป.; ปริญญา อินทรปาลิต, 2532; บุญชิต ฟักมี, 2550; น้าชาติ 
ประชาช่ืน, 2554)  ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์สยามนกิร ฉบับวันที ่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2495 กล่าวถึงงานฉลอง
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รัฐธรรมนูญที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ขนาดมี ‘จ้ าบ๊ะ’ ถึง 4-5 โรง (โรม บุนนาค, 2554) กเ็ป็นช่วงเวลาหลังจาก
หัสนิยายชุดสามเกลอมกีารเผยแพร่ไปแล้วสิบกว่าปี  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงอนมุานว่า การใช้ค าจ้ าบ๊ะเพื่อเรียกการแสดงระบ าโป๊ได้มีการปรากฏอย่างเป็น
ลายลักษณ์อกัษรในงานเขียนหัสนิยายชุดสามเกลอเป็นแหลง่แรก และมีความเป็นไปได้ที่ ป. อินทรปา
ลิต อาจเป็นผู้คิดค าดังกล่าวข้ึนมาใช้เรียกการแสดงระบ าโปท๊ี่ได้รับความนิยมในยุคนั้น และกเ็ป็นไปได้ที่
คนทั่วไปในสมัยนั้นใช้ค าดังกล่าวเป็น “ภาษาพูด” เรียกการแสดงระบ าโป๊อยู่ก่อนแล้ว และ ป. อินทรปา
ลิตน ามาใช้ในงานเขียนของตนเอง เนือ่งจากผู้วิจัยพบว่า ผลงานเขียนหัสนิยายสามเกลอมีนักวิชาการให้
ความเห็นว่าสะท้อนวิวัฒนาการของสงัคมไทย และเป็นบันทึกสงัคมไทย (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2544; 
สุจริต สจัจพจิารณ์, 2549)  ทั้งนี้ พสิิฐ ภูศรี (2541) มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า หัสนิยายสามเกลอเป็น
บันทึกทางสงัคม และ ป. อินทรปาลิตยังเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กริยา
วิเศษณ์” คือหาค ามาขยายรูปศัพท์กริยา เพื่อใหเ้ห็นภาพพจน์ชัดเจน ค ากริยาทั่วๆ ไป เช่นพูด ยิ้ม เดิน 
นอน นั่ง ฯลฯ หากเขียนออกมาพื้นๆ เขาย้ิม เขาพูด เขาเดิน อ่านแล้วก็ไม่เกิดจินตนาการ แต่ ป. อินทร
ปาลิตเพิ่มเตมิเป็น เขาย้ิมแห้งๆ  เขาพูดเนือยๆ เขาพูดด้วยใบหน้าซ่อนยิม้ ผู้อ่านจะรับรู้อารมณ์ของตัว
ละครได้ทันที โดยค าส าคัญที่คิดข้ึนและมผีู้ใช้มาจนทกุวันน้ีคือ ค าว่า “ม่องเทง่” กบั “เท่งทงึ” ที่ ป.
อินทรปาลิตอธิบายความว่า หมายถึง “ตาย” ซึ่งน ามาจากเสียงปี่พาทย์บรรเลงในงานศพ กับค าว่า 
“เชย” ซึ่งความจริงไม่ใช่ส านวนแต่เป็นช่ือคน คือลุงเชย ญาติผู้ใหญ่ของสามเกลอ ซึ่งมีบุคลิกเปิ่นเทิ่น ไม่
ทันสมัย... บทบาทของลุงเชยท าใหผู้้อ่านติดอกติดใจ จนกลายเป็นค าสแลงว่า “เชย”  รวมทั้ง บุญชิต 
ฟักมี (2550) ได้กล่าวว่า งานเขียนของ ป. อินทรปาลิตมีสิง่ทีเ่รียกว่า “จิตวิญญาณแห่งยุคสมัย” 
กล่าวคือนอกจากฉากทีส่มจรงิแล้ว “ความคิด” กับ “จิตวิญญาณ” ของคนในยุคนั้น ก็ถูกน ามาชลอไว้ใน
หนังสือด้วย 

นอกจากนั้น ยงัมหีลักฐานการใช้ค า “จ้ าบ๊ะ” ปรากฎอยู่ในหัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวนตอน
อื่นของ ป.อินทรปาลิต (เยาวฯ, 2553) ในความหมายที่ไม่ใช่การแสดงระบ าโปห๊รือน้ าแข็งไส โดยใช้เป็น 
“กริยาวิเศษณ์” ในความหมายว่า “ถนัดถนี่ เต็มที่ เต็มเหนีย่ว ไม่มียั้ง” เช่น ตอนที่ ดร.ดิเรก ประดิษฐ์
แว่นวิเศษที่ใส่แล้วสามารถมองทะลุถ้วยไฮโลได้ กิมหงวนจึงเตรียมเงินใส่ปีบ๊ไปเข้าบอ่น โดยบอกกับ
เพื่อนๆว่า “อย่างงี้ต้องเอาเงินไปแทงให้จ้ าบ๊ะไปเลย” หรือ ตอนที่นิกรหนีประไพไปเที่ยวบ้านเจห๊นอม 
พอประไพทราบเรื่องเข้า ก็เตรียมหลาวทองเหลืองไว้รอรบั โดยบอกกับนวลลออว่า “คอยดูนะ ถ้า
กลับมาเมือ่ไหร่ แมจ่ะแทงใหจ้้ าบ๊ะไปเลย” การใช้ค าดังกลา่วเป็นกริยาวิเศษณ์  ย่อมมีมาก่อนการที่ ป.
อินทรปาลิต จะน าไปเรียกระบ าโปส๊มัยนั้นว่า “ระบ าจ้ าบ๊ะ” ในตอน “ระบ าหยาดฟ้า” ซึ่งมีข้อความว่า 
นายมั่น ข้าเก่าของพระยาประสิทธ์ิ พ่อของพล ท าธุรกจิระบ าจ้ าบ๊ะ และพูดว่าจ้ าบะ๊เป็นศัพท์ที่ตนคิด
ข้ึนมาเอง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ ป. อินทรปาลิตคือผู้คิดน าค าว่าจ้ าบะ๊มาใช้  
โดยยืมมาจากค าภาษาจีนแต้จิ๋ว “จัมบะ” ซึ่งหมายถึงการฟนัแรงๆ ลงบนเนื้อ มาใช้เป็นค ากริยาวิเศษณ์ 
ประกอบค าว่า “แทง” ในความหมายว่าถนัดถนี่ เต็มที่ ไม่มียั้ง คือ “แทงให้จ้ าบ๊ะ” เพื่อใหส้อดคล้องกบั
บริบทของตัวละครเช้ือสายจีนอย่างกมิหงวน ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีในยุคสมัยที่ศูนย์กลางของเศรษฐกิจคือ
ถนนเยาวราช  จากนั้นต่อมาจึงได้น ามาใช้เป็นค านามส าหรับเรียกการแสดงระบ าโป๊ที่ก าลังมีในยุคสมัย
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นั้นว่า “ระบ าจ้ าบะ๊” ในความหมายว่า การแสดงระบ าโปท๊ี่เห็นได้ถนัดถนี่ เฉกเช่นความสามารถในการ
คิดค าต่างๆ ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว  

นอกจากนั้น เมื่อพจิารณาจากข้อมลูการเปิดแสดงระบ าจ้ าบ๊ะของคณะนายหรั่ง เรืองนาม และ
โรงน้ าชาต่างๆ ประกอบกบัอายุของผู้ให้ข้อมูล ท าใหผู้้วิจัยอนุมานว่า ในช่วงเวลาประมาณ 80 ปีที่แล้ว 
ราวปี พ.ศ. 2470-2475 การเต้นระบ าเปลื้องผ้ามีข้ึนพร้อมกับการเปิดกิจการโรงน้ าชาต่างๆ บรเิวณถนน
เยาวราชของกรงุเทพฯ และมีอยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจส าคัญของยุคนั้น การเต้นระบ า
ในลักษณะดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมในโรงน้ าชาของประเทศจีนมาแต่เดมิ จึงเข้ามายังประเทศ
ไทยพร้อมๆกบัการอพยพเข้ามาตัง้รกรากของชาวจีนจ านวนมากในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง และชาว
จีนที่อาศัยอยูบ่รเิวณเยาวราชมาตั้งแต่เมือ่ร้อยกว่าปีนั้น ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว จงึมีความเป็นไปได้ที่
ค าว่า “จัมบะ” คือค าสแลงที่ใช้สื่อสารกันเองเฉพาะในหมู่นักเที่ยวชาวจีนเมื่อกล่าวถึงนางระบ าเปลื้อง
ผ้าในโรงน้ าชา 

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาของการมีผูจ้ัดต้ังคณะระบ าจ้ าบ๊ะเพื่อแสดงบนเวทีในโรงหรือวิก และ
การมีคณะแสดงเร่ออกไปจัดตามงานวัดและงานเทศกาล จนแพร่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ จนเป็นที่
รู้จักกันทั่วไปในหมู่ชาวไทยนั้น เกิดข้ึนภายหลังสงครามโลกครั้งทีส่อง ราวปี พ.ศ. 2488-2490 เป็นต้น
มา ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาการสะท้อนจิตวิญญานของยุคสมัยซึง่ ป.อินทรปาลิต น าเสนอในหัสนิยาย
ชุดสามเกลอ  

ดังนั้น ส าหรับค าถามว่า ค าว่าจ้ าบ๊ะมีที่มาอย่างไร ผู้วิจัยสรปุจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ว่า ค าว่า 
“จ้ าบ๊ะ” มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว “จมับะ” คือ “จัม” แปลว่าฟันแรงๆ และ “บะ” แปลว่า เนื้อ โดย ป. 
อินทรปาลิตเป็นเป็นคนแรกที่น าค า “จัมบะ” มาใช้ในภาษาเขียน โดยสะกดค าตามการออกเสียงแบบ
ไทยๆ ว่า “จ้ าบ๊ะ” เพื่อใช้เป็นค ากริยาวิเศษณ์ประกอบค า “แทง” ในความหมายว่า ถนัดถนี่ เต็มที่ ไม่มี
ยั้ง และต่อมาได้น ามาใช้เป็นค านามวิเศษณ์ประกอบค า “ระบ า” ในความหมายว่า การแสดงระบ าที่มี
การเปลือยกายของผู้หญิงใหเ้ห็นได้อย่างถนัดถนี่  

การตอบค าถามการวิจัยข้อ 2: ท าไมจึงเรียกน้ าแข็งไสว่าจ้ าบ๊ะ 

จากการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูจนได้ข้อสรปุในบทที่ 2 และ 3 รวมทั้งค าตอบของ
ค าถามการวิจัยข้อที่ 1 จะเห็นว่าการแสดงระบ าโป๊มีทัง้แบบเปลือยและไม่เปลือย อย่างคณะการแสดง
ของนายหรัง่กเ็รียกว่า ระบ ามหาเสน่ห์  แตร่ะบ าที่ข้ึนป้ายโฆษณาหรือเรียกว่า จ้ าบะ๊ หรือ ระบ าจ้ าบ๊ะ 
นั้น นอกจากจะเป็นการเต้นตามจังหวะเพลงด้วยท่วงท่ายั่วยวนกามารมณ์ เน้นที่การส่ายสะโพก ส่าย
หน้าอก (ภาษาพูดคือ ส่ายนม) ตามลักษณะของการแสดงประเภทนี้แล้ว  จุดเด่นของการแสดงจ้ าบ๊ะทกุ
ชุดจะลงท้ายด้วยการเปิดเสื้อโชว์หน้าอก หรอืโชว์ทั้งหน้าอกและอวัยวะเพศ ดังนั้น ภาพลกัษณ์หนึ่งที่
ผู้ชมซี่งเกือบทัง้หมดเป็นชายจดจ าได้ดีคือ อากัปกริิยาของการ “ส่ายนม”  

การวิเคราะห์ข้อมลูในบทที่ 4 และ 5 พบว่า “จ้ าบ๊ะ” ที่เป็นค าใช้ช่ือเรียกของหวานประเภท
น้ าแข็งไสชนิดหนึ่งนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนมาพรอ้มกบัน้ าแข็งไสทีเ่รียกว่า จ้ าบ๊ะ เมื่อคนจีนในจังหวัดเพชรบุรี
คิดท าข้ึนจากของเหลือกินในตอนเช้า คือ ปาท่องโก๋ ซึ่งคนเพชรบรุีนิยมกินกับกาแฟเป็นมื้อเช้า น าไป
ทอดให้กรอบ ใส่น้ าแข็งไสลงไป ใส่น้ าหวานสีแดงและกินไปพร้อมๆกันนั้น มีการกินน้ าแข็งไสที่ใสเ่ครื่อง
ประกอบอื่นๆ อยู่แล้ว ต่อมามีนมข้นหวาน ก็ราดหน้าด้วยนมข้นหวานด้วย   ท าให้การกินปาท่องโก๋/
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ขนมปังแบบน้ าแข็งไสที่ราดน้ าหวานสีแดงและนมข้นหวาน กลายเป็นรปูแบบเฉพาะอย่างหนึง่ของ
น้ าแข็งไส เพราะน้ าแข็งไสโดยทั่วไปในสมัยขณะนั้น ราดดว้ยน้ ากระทิ น้ าเช่ือม หรอืน้ าหวานสีต่างๆ
เท่านั้น ความแตกต่างของน้ าแข็งไสใส่ปาทอ่งโก๋/ขนมปงัจงึอยู่ที่การ “ใส่นม” 

น้ าแข็งไสใส่ปาท่องโก๋/ขนมปงั น้ าหวานสีแดง และนมข้นหวาน จึงเป็นรายการหนึ่งทีจ่ าหน่าย
น้ าแข็งไสจัดไว้บรกิารลูกค้า  เมื่อรถเข็นที่ขายน้ าแข็งไสไปออกร้านในงานวัดและงานเทศกาลต่างๆ ทีม่ี
การแสดงจ้ าบ๊ะ  จึงเกิดความเช่ือมโยงข้ึนระหว่างรูปลักษณ์ของน้ าแข็งไสที่พูนข้ึนคล้ายหน้าอกผู้หญิง 
ราดด้วยน้ าแดงที่สสีันฉูดฉาดเหมือนเครื่องแต่งกายนางระบ า และมีการใส่นมในลักษณะของการถือ
กระปอ๋งนม หมุนส่ายเป็นวงเหนือน้ าแข็งไส  อันเป็นลกัษณะของการ “ส่าย (กระป๋อง) นม” ซึ่งข้อมลู
ภาคสนามก็มผีู้สนบัสนุนแนวคิดดังกล่าว 

นอกจากนั้น ลกัษณะอาการดงักล่าวอาจท าให้ลูกค้าชายบางคนที่อยากได้นมข้นเยอะๆ จะพูด
ขออย่างคะนองปากว่า “ส่ายนมเยอะๆ” แทนการบอกว่า “ใส่นมเยอะๆ” ซึ่งค าขอเช่นน้ีย่อมท าให้
จินตนาการถึงการแสดงจ้ าบ๊ะที่ “ส่ายนม” จึงท าให้เกิดมผีู้เรียกน้ าแข็งไสใส่นมว่า “จ้ าบ๊ะ” ข้ึน  ซึ่งไม่
สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผูเ้ริม่การเรียกเช่นน้ีเป็นคนแรก เมื่อมผีู้พูดเลียนแบบกันมากเข้าและบ่อยครั้ง
ข้ึน น้ าแข็งไสดังกล่าวจงึเป็นที่รูจ้ักกันในช่ือว่า “จ้ าบ๊ะ”  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเช่ือมโยงในลักษณะเช่นน้ีมีความเป็นไปได้สูงมาก และคนไทยสามารถ
รับค าดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว เพราะธรรมชาติของคนไทยมีอารมณ์ขันแบบสปัดน 
จนมีค ากล่าวกันว่า “สปัดนวันละนิดจิตแจ่มใส” คนไทยมกีารใช้ค าผวนสองแง่สองง่ามอย่างสร้างสรรค์ 
อย่างเช่นบทกลอนสรรพลีห้วนอันเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราช และคนไทยมีค าอุทานหรือ
สบถติดปากที่มีนัยเชิงเพศให้ได้ยินอยู่เสมอ ดังนั้น การเรียกน้ าแข็งไสดังกล่าวว่า “จ้ าบ๊ะ” จากอาการ 
“ส่ายนม” จึงเป็นแนวคิดที่มีเหตุผลยอมรบัได้ นอกจากนั้น ยังสามารถกล่าวได้ว่า ในสมัยแรกที่ใช้ค าน้ี 
จะนิยมเรียกกันเฉพาะในหมูผู่้ชาย เพราะผูห้ญงิไทยได้รบัการอบรมสั่งสอนให้พูดจาสุภาพเรียบรอ้ยและ
มีความอายหากพูดจาไม่สุภาพ จึงมีค าโบราณกล่าวไว้ว่า “ผู้หญิงน้ าแข็งไส ผู้ชายจ้ าบ๊ะ” ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ดังกล่าว 

ดังนั้น ส าหรับค าถามว่า “ท าไมจงึเรียกน้ าแข็งไสว่า ‘จ้ าบ๊ะ’” ผู้วิจัยสรปุจากข้อมูลที่มีอยู่ใน
ขณะนีว่้า การเรียกน้ าแข็งไสว่าจ้ าบะ๊ เนื่องมาจากรปูลกัษณ์และวิธีการท าน้ าแข็งไสชนิดนี้ ก่อให้เกิด
จินตนาการ ถึงระบ าจ้ าบ๊ะ 3 ประการคือ 1) มีน้ าแข็งไสสขีาวที่พูนข้ึนคล้ายหน้าอกของนางระบ าจ้ าบ๊ะ 
2) มีการราดด้วยน้ าหวานสีแดงที่ใหส้ีสันฉูดฉาดเหมอืนเครือ่งแต่งกายของนางระบ าจ้ าบ๊ะ และ 3) มีการ
โรยนมข้นหวานในลักษณะของการส่ายกระป๋องนมเหนือน้ าแข็งไส ซึ่งวิธีการเช่นน้ีในภาษาพูดจะเรียก
สั้นๆ ว่า “ส่ายนม” รวมทัง้การแผลงค าพูดอย่างล้อเลียนของผูบ้ริโภคเมื่อมกีารใส่นมว่า “ส่ายนม” ซึ่ง
เป็นท่าเต้นหนึง่ของนางระบ าจ้ าบะ๊ 

การตอบค าถามการวิจัยข้อ 3: วัฒนธรรมการกินจ้ าบ๊ะของคนไทยเป็นอย่างไร 

จากการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูจนได้ข้อสรปุในบทที่ 4 และ 5 ผู้วิจัยสรุปวัฒนธรรม
การกินจ้ าบ๊ะของคนไทยดังนี ้
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1. ภูมิหลังของจ้ าบ๊ะ  

ก่อนจะมีการเรียกน้ าแข็งไสชนิดหนึง่ว่า “จ้ าบ๊ะ” คนไทยทัว่ไปกินของหวานทีเ่รียกว่าน้ าแข็งไส
มาก่อนแล้ว หลังจากทีเ่ครื่องปรุงส าคัญคือน้ าแข็ง มิได้จ ากดัการบริโภคอยู่เฉพาะในหมู่เช้ือพระวงศ์และ
ข้าราชบริพารช้ันสูง สมัยที่ต้องน าเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ในรัชกาลที่ 4  เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 
มีการตั้งโรงน้ าแข็งข้ึนในกรุงเทพฯ เมื่อ ปี พ.ศ. 2448 ช่ือว่า “โรงน้ าแข็งสยาม” และตอ่มามกีารตั้ง
โรงงานน้ าแข็งตามหัวเมืองใหญ่ๆ  ท าให้มีการบริโภคน้ าแข็งกันมากขึ้น จึงเริ่มมกีารน าน้ าแข็งมาผสมกบั
ขนม ผลไม้ และของเช่ือมหลายชนิด เช่น ซ่าหริ่ม ทับทิมกรอบ ลูกชิด ลูกเดือย ลอดช่อง แตงไทย เผือก 
ฯลฯ กลายเป็นขนมน้ าแข็งไส รวมทั้งกินแบบราดน้ าหวานเพียงอย่างเดียวแบบน้ าแข็งกด ซึ่งคน
ภาคเหนือเรียกว่า น้ าหวานก๊อก น้ าแข็งเต็ก  คนภาคใต้เรยีกน้ าแข็งไสว่าน้ าแข็งซูน การกินน้ าแข็งไสใส่
น้ าหวานในยุคแรกๆ นอกจากใส่ถ้วยตักกิน ยงัมีทัง้แบบถือดูดกินด้วยมือเปล่าๆ  เสียบด้วยไม้ถือดูดกิน 
ใส่บนแผ่นข้าวเกรียบถือกิน และใส่บนแผ่นขนมปงัถือกิน  

จากข้อสรุปเกี่ยวกบัที่มาของการเรียกขนมน้ าแข็งไสชนิดหนึง่ว่า “จ้ าบ๊ะ” นั้น จะเห็นได้ว่า
เครื่องปรงุส าคัญอันเป็นที่มาของช่ือดังกล่าวคือ นมข้นหวาน ดังนั้น จ้ าบ๊ะที่เป็นน้ าแข็งไสยอ่มจะเกิดข้ึน
ในยุคที่มีนมข้นหวานแล้ว ซึง่จากการศึกษาพบว่า ในสมัยก่อน นมข้นหวานเป็นสินค้าน าเข้าจาก
ต่างประเทศและมรีาคาสูง โดยบริษัทเนส์ทเลเ่ริ่มน าเข้านมข้นหวานตราแหม่มทูนหัวครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2436 และจัดต้ังบริษัทจัดจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2490 นมข้นหวานได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางใน ปี 
พ.ศ. 2511 (เนสทเ์ล่, 2555) ส่วนบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยที่ผลิตนมข้นหวานตรามะลิเปิดด าเนิน
กิจการในปี พ.ศ. 2505 ดังนั้น การบริโภคนมข้นหวานอย่างแพรห่ลาย จนมกีารน ามาใช้เป็นเครื่องปรงุ
น้ าแข็งไส ย่อมเกิดข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา ท าให้มีเหตผุลเพียงพอทีจ่ะอนุมานได้ว่า การ
เรียกน้ าแข็งไสที่มีนมข้นหวานราดหน้าว่า “จ้ าบ๊ะ” เกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว 

2. ลักษณะของจ้ าบ๊ะ 

น้ าแข็งไสราดน้ าหวานที่ชาวจีนในจงัหวัดเพชรบรุีน าปาท่องโก๋ที่เหลือกินมาทอด  แล้วใช้เป็น
เครื่องประกอบในลักษณะเช่นเดียวกับการกินน้ าแข็งไสที่ใสเ่ครื่องประกอบอย่างอื่นๆ  และต่อมาใช้ขนม
ปังหัวกะโหลกด้วยน้ัน ถือว่าเป็นการกินน้ าแข็งไสตามปกตทิั่วไป ที่ผู้กินเลือกใส่เครื่องประกอบได้อย่าง
หลากหลาย แตล่ักษณะส าคัญที่ท าให้น้ าแข็งไสชนิดนี้ได้ช่ือว่า “จ้ าบ๊ะ” คือนมข้นหวาน ดังนั้น ลักษณะ
ของจ้ าบะ๊จะต้องมีองค์ประกอบเรียงตามล าดับดงันี้คือ 1) ช้ันฐาน: ปาท่องโก๋ทอด/ขนมปังหัวกะโหลก 
2) ช้ันน้ าแข็ง: น้ าแข็งไสในปรมิาณที่พูนสูงข้ึนมาคล้ายภูเขาหรือกะลาครอบ 3) ช้ันน้ าเช่ือม: น้ าหวานสี
แดง 4) ช้ันยอด: นมข้นหวาน  

3. วัฒนธรรมการกินจ้ าบ๊ะ 

น้ าแข็งไสที่เรียกว่า “จ้ าบ๊ะ” มีต้นก าเนิดจากชาวจีนที่ในจงัหวัดเพชรบุรีคิดท าข้ึนจากของเหลือ
กินในตอนเช้า  คือ ปาท่องโก๋ ซึ่งคนเพชรบุรีนิยมกินกับกาแฟเป็นมือ้เช้า น าไปทอดให้กรอบ ใส่น้ าแข็ง
ไสลงไป ใส่น้ าหวานสีแดง รับประทานไปพร้อมๆ กัน ต่อมาเมื่อมีนมข้นหวาน จงึราดหน้าด้วยนมข้น
หวาน  จ้ าบ๊ะจึงเป็นที่รูจ้ักกันดีในหมู่ชาวเพชรบุรี มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2490 จ้ าบ๊ะของชาวเพชรบรุี
ที่ถือว่าเป็นแบบดั้งเดิม (original) ประกอบด้วย ปาท่องโก๋ทอด น้ าแข็งไส น้ าหวานสีแดง และนมข้น
หวาน  ในปัจจุบันยังคงกินจ้ าบ๊ะแบบนี้ และมีการใช้ขนมปังหัวกะโหลกแทนปาท่องโกท๋อดร่วมด้วย 
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ต่อมามีชาวเพชรบุรีน าจ้ าบ๊ะไปเผยแพร่ที่จังหวัดอื่นๆ ซึ่งจากหลักฐานพบว่า ประมาณปี พ.ศ. 
2520 จ้ าบ๊ะที่ชาวเพชรบุรีน าไปขายที่จังหวัดขอนแก่น สร้างช่ือเสียงให้จ้ าบ๊ะเป็นที่รู้จักและได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากตราบมาจนถึงปัจจุบัน  และรู้ จักแพร่หลายไปยั ง จั งห วัดอื่นๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า 30 ปีเข้าใจว่า จ้ าบ๊ะเป็นของหวานที่ชาวขอนแก่นคิด
ข้ึน อย่างไรก็ตาม แม้จะเรียกช่ือว่า “จ้ าบ๊ะ” แต่รูปลักษณ์มีการปรับเปลี่ยน โดยช้ันน้ าเช่ือมที่ต้นต ารับ
เป็นน้ าหวานสีแดง มีการใช้กาแฟแทน และได้รับความนิยมจากผู้บรโิภค โดยที่จ้ าบ๊ะแบบดั้งเดิมก็ยังคงมี
ขายอยู่เช่นกัน 

ในภูมิภาคต่างๆ ที่มีร้านขายน้ าแข็งไส หากลูกค้าสั่งจ้ าบ๊ะ ผูข้ายสามารถท าจ้ าบ๊ะแบบดั้งเดิมมา
ให้กินได้เพราะเป็นช่ือที่รูจ้ัก อย่างไรก็ตาม คนไทยหลายพืน้ที่ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคอื่นๆ เรียก
น้ าแข็งไสที่มลีักษณะเหมือนกันกับ “จ้ าบะ๊” ว่า ขนมปังเยน็ ขนมปังน้ าแดง โดยไม่เคยรู้ว่ามีการเรียก
น้ าแข็งไสดังกล่าวว่า “จ้ าบ๊ะ” นอกจากนั้น ในบางพื้นที่ มีการใช้ช่ือว่า “จ้ าบ๊ะ”    แตป่รับเปลี่ยนวิธีการ
ท าไปเป็นการปั่นน้ าแข็ง น้ าหวาน และ/หรือนมเข้าด้วยกัน แล้วราดลงบนขนมปัง มเีครื่องประกอบและ
เครื่องแตง่หน้าอย่างหลากหลายให้เลือก  

จากข้อมลูแสดงว่า พฤติกรรมการกินจ้ าบ๊ะในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจ้ าบ๊ะในความ
เข้าใจของคนทีม่ีอายุประมาณ 50 ปีข้ึนไป ยังคงเป็นแบบดั้งเดมิ แต่จ้ าบ๊ะของวัยรุ่นวัยหนุ่มสาว คือ 
ขนมปังทีร่าดด้วยน้ าแข็งผสมน้ าหวานและ/หรือนมปั่นละเอยีด  แล้วตกแต่งด้วยหน้า (topping) ต่างๆ  
โดยสามารถเลอืกเครื่องประกอบอื่นๆ ใส่กับขนมปัง และเลือกน้ าหวานชนิดที่ต้องการได้อีกด้วย 
น้ าหวานที่มีใหเ้ลือกนอกเหนือจากน้ าหวานสีแดง (น้ าสละ) ได้แก่ กาแฟ ชา โกโก้ โอวัลติน (ผงหรือน้ า) 
น้ าหวานสีเขียว (ครมีโซดา)  และน้ าหวานผลไม้ต่างๆ  ส าหรับเครื่องประกอบที่มีให้เลือกหลากหลายนั้น  
จากการเกบ็ข้อมลูภาคสนามพบว่า ผู้จ าหน่ายจ้ าบะ๊/น้ าแข็งไส มีเครื่องประกอบให้ลกูค้าเลอืกได้ต้ังแต่
ร้านละ 3 ชนิดไปจนถึงร้านละ 20 ชนิด โดยเครื่องประกอบที่เกือบทุกร้านจัดไว้บริการลูกค้า อันแสดง
ถึงความนิยมในการบริโภค คือ ลูกชิด  

ภาพ 6.1 จ้ าบ๊ะดั้งเดมิเปรียบเทียบกับจ้ าบ๊ะยุคใหม ่

  
ที่มำ: รสสุคนธ์ มกรมณี, 2555. 
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อุปกรณ์ส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการท าจ้ าบ๊ะคือ เครื่องไสน้ าแข็ง  ผู้วิจัยพบว่า ยุคแรกจะเป็นกบไส
น้ าแข็งท าด้วยไม้ มีขาต้ังและรปูร่างคล้ายกระต่ายขูดมะพร้าว แต่ใบมีดจะอยู่ตรงกลางเพื่อรับก้อน
น้ าแข็งที่จะไสผ่านเหนือใบมีด บริเวณส่วนที่ขนานกบัใบมีดจะเจาะเป็นช่องส าหรับให้น้ าแข็งที่ถูกไสหล่น
ลงไป ซึง่ลักษณะดงักล่าวจะกลับทิศทางกบักบไสไม้ทีเ่มื่อไสแล้วเศษไม้จะอยู่ข้างบน นอกจากนั้น ยังมีที่
จับน้ าแข็งเป็นไม้ช้ินเล็กๆ ตอกตะปูไว้เตม็แผ่น เพื่อวางบนก้อนน้ าแข็ง โดยใช้ส่วนของตะปทูี่ยื่นออกมา  
ปักและเกาะลงไปที่ก้อนน้ าแข็ง  ท าให้สามารถจบัก้อนน้ าแข็งไสไปมาบนใบมีดได้โดยไม่ลื่นและไมเ่ย็น
มือ  เมื่อไสก้อนน้ าแข็งไปมาบนใบมีดอย่างสม่ าเสมอกจ็ะมีเศษน้ าแข็งที่ถูกไสออกมาหลน่ลงด้านล่าง 
เป็นเกล็ดเลก็ๆฝอยๆ  (ภาพ 6.2) 

ต่อมาเป็นเครื่องไสน้ าแข็งทีท่ าจากโลหะหล่อ มีแกนหมุนตรงกลางส าหรับเกาะจับกอ้นน้ าแข็ง 
เช่ือมกับมือจับส าหรับหมุนใหก้้อนน้ าแข็งไสบนใบมีดที่อยู่บนฐานด้านล่าง และเกล็ดน้ าแข็งที่ไสแล้วตก
ลงลง ซึ่งแบบนี้สามารถติดมอเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าแทนได้ (ภาพ 6.3 )  ในปัจจุบันเป็นเครื่องไสน้ าแข็งแบบ
ใช้ไฟฟ้า มีตัวเครื่องทรงกระบอกท าด้วยด้วยโลหะหรือพลาสติกหนา ใช้ใส่น้ าแข็งก้อนหรือน้ าแข็งหลอด
ลงไปทางปากท่อ กดสวิชต์เปิดเครื่องให้ไสน้ าแข็งออกมาด้านล่าง (ภาพ 6.4)  ทัง้นี้ เครื่องไสน้ าแข็งทั้ง 3 
แบบ มีการใช้งานให้เห็นอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ  

ภาพ 6.2 กบไสน้ าแข็ง 

  
 

   
ที่มำ: รสสุคนธ์มกรมณี, 2555. 
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ภาพ 6.3 เครื่องไสน้ าแข็งมือหมุน 

   
ที่มำ: รสสุคนธ์ มกรมณี, 2555. 

 

ภาพ 6.4 เครื่องไสน้ าแข็งไฟฟ้า 

   
ที่มำ: รสสุคนธ์ มกรมณี, 2555. 
 

www.ssru.ac.th



บทท่ี 7 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
บทนี้เป็นการน าเสนอสรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยเรื่อง จ้ าบ๊ะ: วัฒนธรรมการกิน

น้ าแข็งไสของคนไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ศึกษาความเป็นมา
และความเช่ือมโยงระหว่างจ้ าบ๊ะที่เป็นของกินกบัจ้ าบ๊ะทีเ่ปน็การแสดง และ 2) ศึกษาภูมิหลัง 
กระบวนการ และวัฒนธรรมการกินน้ าแข็งไสของคนไทยในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีค าถาม
การวิจัย 3 ข้อคือ 1) ค าว่าจ้ าบ๊ะมีที่มาอย่างไร 2) ท าไมจึงน้ าแข็งไสว่าจ้ าบ๊ะ 3) วัฒนธรรมการกินจ้ า
บ๊ะของคนไทยเป็นอย่างไร ด าเนินการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะๆ 
ระหว่างเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556  
 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1. ผู้ให้ข้อมลูส าคัญทีเ่ป็นผู้บริโภคจ้ าบ๊ะ มจี านวนรวมทั้งสิ้น 32 คน เป็นหญิง 20 คน ชาย 12 
คน ผู้มีอายุน้อยทีสุ่ด 33 ปี อายุมากที่สุด 88 ปี อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 58.7 ปี 

  

2. ผู้ให้ข้อมลูส าคัญทีเ่ป็นผู้บริโภคจ้ าบ๊ะ สามารถให้ข้อมลูซึง่ครอบคลุมพื้นที่ทัง้ 6 ภูมิภาค รวม 
16 จังหวัด และเมื่อรวมกับแหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งมกีารกล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรม จะ
ครอบคลมุพื้นทีอ่ีก 11 จังหวัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 27 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ ได้แก่ พะเยา 
เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย แพร่ ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นครสวรรค์ สมุทรปราการ 
อ่างทอง สุพรรณบุรี อยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
อุบลราชธานี สุรินทร์ เลย ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี ราชบรุี 
และภาคใต ้ได้แก่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง และระนอง 

 

3. ผู้ให้ข้อมลูส าคัญทีเ่ป็นผู้จ าหน่ายจ้ าบ๊ะ/น้ าแข็งไส มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 12 คน เป็นหญงิ 6 
คน ชาย 6 คน  ผู้มีอายุน้อยที่สุด 32 ปี อายุมากทีสุ่ด 78 ปี  

 

4. ผู้ให้ข้อมลูส าคัญทีเ่ป็นผู้จ าหน่ายจ้ าบ๊ะ/น้ าแข็งไส ด าเนินกจิการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 ภาค 
จ านวนรวม 14 จังหวัด โดยภาคเหนือ ได้แก่ ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่  ภาคกลาง ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม อ่างทอง สุพรรณบุรี และอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ได้แก่ 
นครราชสีมา มหาสารคาม ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุร ี ภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี และภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต  

 
ข้อสรุปเกี่ยวกับจ้ าบ๊ะท่ีเป็นการแสดง 

1. ค าว่า “จ้ าบ๊ะ” ใช้เป็นภาษาพูดที่ใช้เรียกการแสดงที่ยั่วยุกามารมณ์ ปจัจบุันยังคงมีการใช้
เมื่อกล่าวถึงการเต้นโชว์ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร 
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2. ผู้รเิริ่มการแสดงจ้ าบ๊ะเป็นใคร ไม่มหีลกัฐานแน่ชัด แตม่ีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ทีจ่ัดการแสดง
ระบ าโป๊จนมีช่ือเสียงเป็นทีรู่้จกัคือ นายหรั่ง เรอืงนาม มีช่ือจริงนามสกุลจรงิว่า บุญศรี สอนชุ่มเสียง ใช้
ช่ือคณะว่า ระบ ามหาเสน่ห์ เปิดการแสดงมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2482  

3. การแสดงจ้ าบ๊ะ เริ่มจากการแสดงระบ าเปลื้องผ้าที่จัดข้ึนในโรงน้ าชาต่างๆ ซึ่งมอียู่เป็น
จ านวนมากบริเวณถนนเยาวราชของกรุงเทพฯ ด าเนนิกิจการโดยคนจีนทีอ่พยพเข้ามาตั้งรกรากใน
ประเทศไทยสมัยก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยน าเอารูปแบบโรงน้ าชาเช่นเดียวกับที่จัดอยูใ่นประเทศ
จีนมาใช้  แต่ยังไม่ได้เรียกว่าระบ าจ้ าบ๊ะ 

4. การแสดงจ้ าบ๊ะที่ใช้ค าเรียกว่า “ระบ าจ้ าบะ๊” เกิดข้ึนในสมัยหลงัสงครามโลกครั้งทีส่อง พ.ศ. 
2488 โดยผู้จัดเหล่าน้ีเป็นคณะเล็กๆ ที่แสดงระบ าอย่างของนายหรั่ง เรอืงนาม แต่ด าเนินกจิการแบบ
คณะแสดงเร่ออกไปจัดตามงานวัดและงานเทศกาลทั่วไป และแสดงโปก๊ว่าของนายหรั่ง เพราะเจ้าของ
คณะใช้ผู้แสดงทีเ่ป็นหญิงอาชีพพิเศษ ไม่ต้องแสดงแบบปิดปอ้ง จึงใช้ช่ือเรียกการแสดงของตนว่า “ระบ า
จ้ าบ๊ะ” ซึง่เกิดข้ึนเมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว 

5. สถานที่จัดแสดงจ้ าบ๊ะ ก่อนทางการจะการห้ามจัดในที่สาธารณะ ได้แก่ โรงน้ าชา (อาทิ ฮั่ว
ลัก ไต้แป๊ะ/ไต๋แปะ) โรง/วิก/เวทีในอาคาร (อาทิ อาคาร 9 ช้ันที่เยาวราช ศาลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิม
ไทย) โรง/วิก/เวทีในตลาด (อาทิ ตลาดบ าเพญ็บญุ) งานวัด (อาทิ งานภูเขาทองวัดสระเกศ งานวัด
เบญจมบพิตร งานวัดพระสมุทรเจดีย์ งานวัดพระมหาธาตุฯ งานวัดหลวงพ่อโสธร งานวัดพระธาตุพนม) 
งานเทศกาลต่างๆ (อาทิ งานฉลองรฐัธรรมนูญ งานประจ าปขีองจังหวัด)   

6. รูปแบบการเต้น เป็นการเต้นตามจงัหวะเพลงด้วยท่วงท่ายั่วยวนกามารมณ์ อาทิ ส่ายสะโพก 
ส่ายหน้าอก โดยผูห้ญิงที่เต้นมีการเปิดหรือเปลื้องเสื้อผ้าใหผู้้ชมได้เห็นหน้าอก หรือเห็นทั้งหน้าอกและ
อวัยวะเพศ แต่อวัยวะเพศนั้นมักจะมีการพอกปิดด้วยแป้ง ดินสอพอง หรือดอกไม้  การเต้นมีทั้งแบบที่
ใช้ผู้แสดงครัง้ละคนเดียวหรอืแบบหลายคน หากเป็นการเตน้ที่ผู้แสดงมีการน าอวัยเพศมากระทบหรอืชน
กัน เรียกว่า ยุทธหัตถีหรือชนช้าง 

7. ดนตรีที่ใช้ในการแสดงจ้ าบ๊ะ เป็นเครื่องแตรวง ประกอบด้วย แตรทรัมเปต แตรทรอมโบน ปี่
คลาริเนต กลองใหญ่ และฉาบ 

8. การแต่งกายของผู้แสดงจ้ าบ๊ะ ก่อนท าการเปลือ้งออก ได้แก่ ชุดเปิดไหล่ เปิดหน้าท้องและ
เปิดเหนือเข่านิดหน่อย ชุดกระโปรงบาน ชุดราตรียาว ชุดแบบเสื้อคลุมอาบน้ า ชุดกระโจมอก ชุดกิโมโน 
ชุดเสื้อยกทรงกับกางเกงใน ชุดกางเกงขาสั้น  

9. การแสดงที่เรียกว่า “ระบ าจ้ าบ๊ะ” “เต้นจ้ าบ๊ะ” มีช่ือเรียกอย่างอื่น อาทิ เมียงู สามอย่าง
บาท ฟลอร์โชว์ อะโกโก้ โคโยต้ี 

10. ค่าผ่านประตูเพื่อชมการแสดงจ้ าบ๊ะ ในสมัยกอ่นที่ทางการจะห้ามจัด ได้แก่ 25 สตางค์ 1 
บาท 3 บาท และ 5 บาท  

 
ข้อสรุปเกี่ยวกับจ้ าบ๊ะท่ีเป็นของกิน 

1. จ้ าบ๊ะเป็นช่ือของหวานประเภทน้ าแข็งไสชนิดหนึ่ง คิดข้ึนโดยคนจีนในจังหวัดเพชรบุรีคิดท า
ข้ึนจากของเหลือกินในตอนเช้า  คือปาท่องโก๋ ซึ่งคนเพชรบุรีนิยมกินกับกาแฟเป็นมื้อเช้า น าไปทอดให้
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กรอบ ใส่น้ าแข็งไสลงไป ใส่น้ าหวานสีแดง รับประทานไปพร้อมๆ กัน ต่อมามีนมข้นหวาน จึงราดหน้า
ด้วยนมข้นหวาน   

2. การเรียกของหวานนี้ว่าจ้ าบ๊ะ ไม่มผีู้ใดทราบว่าใครเป็นคนแรกทีเ่รียก แต่เป็นช่ือที่เรียกตาม
ช่ือของจ้ าบ๊ะที่เป็นการแสดง เนือ่งจากลกัษณของน้ าแข็งไสที่พูนข้ึนมาเหมือนหน้าอกผู้หญิง มีการใส่นม 
(ส่ายนม) สีขาวข้างบน มีน้ าหวานสีแดงๆ รองรบัอยู่ข้างล่าง สร้างจินตนาการถึงระบ าจ้ าบ๊ะ  

3. จ้ าบ๊ะทีเ่ป็นแบบดัง้เดิมของเพชรบรุี มีต้นก าเนิดมาไม่นอ้ยกว่า 50 ปี ใช้ปาท่องโก๋ทอดหรอื
ขนมปังหัวกะโหลก ใส่น้ าแข็งไส ใช้น้ าหวานเฉพาะสีแดง และราดหน้าด้วยนมข้นหวาน   

4. คนในจังหวัดอื่นมกีารประยกุต์ ใช้เป็นน้ าแข็งปั่น ใช้น้ าหวานอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ าหวานสีแดง 
รวมถึง ชา กาแฟ ฯลฯ และมเีครื่องประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากขนมปัง เช่น ลูกชิด ผลไมเ้ช่ือม ฯลฯ 
โดยเรียกว่าจ้ าบ๊ะด้วยเช่นกัน   

5. เครื่องดืม่ที่มกีารเรียกช่ือว่า จ้ าบะ๊  หรือ จัม้บ๊ะ คือโอเลี้ยงใส่น้ าหวานสีแดง 
6. คนในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยมีการกินน้ าแข็งไสทีม่ีลักษณะเช่นเดียวกับจ้ าบ๊ะแบบ

ดั้งเดิม แต่เรียกว่าน้ าแข็งไส และเรียกอย่างอื่น เช่น ขนมปังน้ าแดง น้ าแดงราดขนมปงั ขนมปังเย็น 
น้ าแข็งเกร็ดราดน้ าแดง น้ าแข็งปั้น น้ าแข็งก๊อก น้ าแข็งตูน น้ าแข็งซูน รวมทั้ง มีการใช้ค าจ้ าบ๊ะประกอบ
ช่ือเครื่องดืม่ที่มกีารผสมน้ าหวานสีแดง  

7. ราคาขายน้ าแข็งไส เริ่มมาต้ังแต่ 1 สตางค์ ไปจนสูงถึง 20-30-40-45 บาทในปัจจบุัน 
(2555)   

การตอบค าถามการวิจัยข้อ 1: ค าว่าจ้ าบ๊ะมีท่ีมาอย่างไร 

ค าว่า “จ้ าบ๊ะ” มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว “จัมบะ” คือ “จัม” แปลว่าฟันแรงๆ และ “บะ” แปลว่า 
เนื้อ โดย ป. อินทรปาลิตเป็นเป็นคนแรกที่น าค า “จมับะ” มาใช้ในภาษาเขียน โดยสะกดค าตามการออก
เสียงแบบไทยๆ ว่า “จ้ าบ๊ะ” เพือ่ใช้เป็นค ากริยาวิเศษณ์ประกอบค า “แทง” ในความหมายว่า ถนัดถนี่ 
เต็มที่ ไม่มียั้ง และต่อมาได้น ามาใช้เป็นค านามวิเศษณ์ประกอบค า “ระบ า” ในความหมายว่า การแสดง
ระบ าทีม่ีการเปลือยกายของผู้หญงิใหเ้ห็นได้อย่างถนัดถนี่  

การตอบค าถามการวิจัยข้อ 2: ท าไมจึงเรียกน้ าแข็งไสว่าจ้ าบ๊ะ 

การเรียกน้ าแข็งไสว่า “จ้ าบ๊ะ” เนื่องมาจากรปูลกัษณ์และวิธีการท าน้ าแข็งไสชนิดนี้ ก่อให้เกิด
จินตนาการ ถึงระบ าจ้ าบ๊ะ 3 ประการคือ 1) มีน้ าแข็งไสสขีาวที่พูนข้ึนคล้ายหน้าอกของนางระบ าจ้ าบ๊ะ 
2) มีการราดด้วยน้ าหวานสีแดงที่ใหส้ีสันฉูดฉาดเหมือนเครื่องแต่งกายของนางระบ าจ้ าบ๊ะ และ 3) มีการ
โรยนมข้นหวานในลักษณะของการส่ายนมกระป๋องเหนือน้ าแข็งไส ซึ่งวิธีการเช่นน้ีในภาษาพูดจะเรียกว่า
สั้นๆ ว่าการส่ายนม รวมทัง้การแผลงค าพูดอย่างล้อเลียนของผูบ้ริโภคเมื่อมกีารใส่นมว่า “ส่ายนม” ซึง่
เป็นท่าเต้นหนึง่ของนางระบ าจ้ าบะ๊ 

การตอบค าถามการวิจัยข้อ 3: วัฒนธรรมการกินจ้ าบ๊ะของคนไทยเป็นอย่างไร 

“จ้ าบ๊ะ” ที่เป็นช่ือของน้ าแข็งไสชนิดหนึ่ง มีต้นก าเนิดมาจากชาวจีนในจังหวัดเพชรบรุีคิดท าข้ึน
จากของเหลือกินในตอนเช้า คือ ปาท่องโก๋ ซึ่งคนเพชรบรุีนิยมกินกบักาแฟเป็นมือ้เช้า น าไปทอดให้
กรอบ ใส่น้ าแข็งไสลงไป ใส่น้ าหวานสีแดง กินในลักษณะเช่นเดียวกันกับการกินน้ าแข็งไสที่ใสเ่ครื่อง
ประกอบอื่นๆ โดยไม่ได้เรียกว่า “จ้ าบ๊ะ” จนกระทั่งเมื่อมกีารบริโภคนมข้นหวานอย่างแพร่หลาย จงึมี
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การน ามาใช้เป็นเครื่องปรุงน้ าแข็งไส คือประมาณปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา ท าให้วิธีการส่ายนมข้น
กระปอ๋งบนน้ าแข็งไส ประกอบกับรูปลักษณ์สีสัน กระตุ้นจินตนาการของลูกค้าชายใหเ้กิดการเช่ือมโยง
ไปถึงระบ าจ้ าบ๊ะ เกิดการเรียกน้ าแข็งไสแบบนี้ว่า “จ้ าบะ๊” ข้ึน และเรียกกันแพร่หลายออกไป ทุกวันน้ี
ช่ือดังกล่าวก็ยังเป็นที่รูจ้ักกันดีในหมู่ชาวเพชรบุรี จ้ าบ๊ะของชาวเพชรบรุีที่ถือว่าเป็นแบบดัง้เดมิ 
(original) จะต้องมีองค์ประกอบเรียงตามล าดับดงันี้คือ 1) ช้ันฐาน: ปาท่องโก๋ทอด/ขนมปังหัวกะโหลก 
หั่นเป็นช้ินพอค า 2) ช้ันน้ าแข็ง: น้ าแข็งไสใส่ในปริมาณที่พูนสงูข้ึนมาใหรู้ปทรงคล้ายภูเขาหรือกะลา
ครอบ 3) ช้ันน้ าเช่ือม: ใช้น้ าหวานสีแดง 4) ช้ันยอด: โรยนมข้นหวาน 

ชาวเพชรบุรีน าจ้ าบ๊ะไปเผยแพรท่ี่จังหวัดขอนแก่นประมาณปี พ.ศ. 2520 จนเป็นที่รูจ้ักและ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาจนถึงปจัจบุัน และรูจ้ักแพรห่ลายไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนคนรุ่นใหมเ่ข้าใจว่าชาวขอนแก่นเป็นผู้คิดข้ึน อย่างไรก็ตาม แม้จะเรียกช่ือว่า 
“จ้ าบ๊ะ” แต่รูปลกัษณ์มีการปรบัเปลี่ยน โดยช้ันน้ าเช่ือมมกีารใช้กาแฟเข้ามาแทนด้วย และไดร้ับความ
นิยมจากผู้บริโภค 

ในภูมิภาคตา่งๆ มีการเรียกน้ าแข็งไสทีม่ีลกัษณะเหมือนกันกบั “จ้ าบ๊ะ” ว่า ขนมปังเย็น ขนมปัง
น้ าแดง โดยไม่เคยรู้ว่ามีการเรียกน้ าแข็งไสดงักล่าวว่า “จ้ าบ๊ะ” ขณะที่ในบางพื้นที่ มีการใช้ช่ือว่า “จ้ า
บ๊ะ” แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการท าไปเป็นการปั่นน้ าแข็ง น้ าหวาน และ/หรอืนมเข้าด้วยกัน แล้วราดลงบน
ขนมปัง พร้อมกับมเีครื่องประกอบและเครือ่งแต่งหน้าอย่างหลากหลายให้เลือก บางพื้นที่เรียกโอเลี้ยงใส่
น้ าหวานสีแดงว่า “จ้ าบ๊ะ”  นอกจากนั้น มีการสะกดค าน้ีว่า “จั้มบ๊ะ” ด้วย  ส่วนค าว่า “น้ าแข็งไส” ก็
ยังมีผูเ้ข้าใจทีม่าของค าไม่ถูกต้องและสะกดเป็น ‘น้ าแข็งใส’ 

เครื่องไสน้ าแข็งที่มกีารใช้งานใหเ้ห็นอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มี 3 แบบคือ 1) กบไสน้ าแข็ง ท าด้วยไม้ 
2) เครื่องไสน้ าแข็งแบบมือหมุน ท าจากโลหะหล่อ ซึง่สามารถติดมอเตอร์หมุนด้วยไฟฟ้าได้ 3) เครื่องไส
น้ าแข็งแบบไฟฟ้า 

แม้ว่าจ้ าบ๊ะแบบดั้งเดิมจะยังคงมีอยู่ แต่พฤตกิรรมการกินจ้ าบ๊ะในปัจจบุันเปลี่ยนแปลงไป “จ้ า
บ๊ะ” ในความเข้าใจของวัยรุ่นวัยหนุ่มสาว คือ ขนมปงัเย็น ซึ่งราดด้วยน้ าแข็งผสมน้ าหวาน และ/หรือ 
นม ที่น ามาปั่นรวมกันจนละเอียด แล้วตกแต่งด้วยหน้า (topping) ต่างๆ โดยสามารถเลือกเครื่อง
ประกอบทีม่ีอยู่นานาชนิด ใส่ร่วมกบัขนมปังได้ รวมทัง้เลือกน้ าหวานชนิดที่ต้องการได้อกีด้วย ทั้งนี้ 
เครื่องประกอบที่พบว่าเกือบทุกร้านจัดไว้บริการลูกค้าคือ ลกูชิด 

โดยภาพรวม ความเข้าใจของคนไทยทีม่ีต่อจ้ าบ๊ะแตกต่างกนัไปตามอายุ ประสบการณ์ และ
สถานที ่

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องนี้เกิดข้ึนจากข้อสงสัยที่ผู้วิจัยมีต่อค า “จ้ าบ๊ะ” ซึง่มีการใช้ในความหมายที่
หลากหลาย ทั้งความหมายเชิงลบและเชิงบวก จงึอยากท าการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเริม่ต้นจาก
การก าหนดหัวข้อไว้ที่จ้ าบะ๊น้ าแข็งไส อย่างไรก็ตาม ได้พบข้อจ ากัดหลายประการ เริม่ต้นจาก
งบประมาณที่เสนอไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ภาคสนามตามที่ตั้งใจจะด าเนินการในเชิงลึกได้อย่าง
จริงจัง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหนงัสืออนุมัติทุนให้ด าเนินงานวิจัยในระดบั “โครงการน ารอ่ง” จงึ
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ต้องปรับวิธีด าเนินการเท่าที่จะสามารถท าได้และใช้ข้อมลูออนไลน์ประกอบ เมื่อด าเนินการไปแล้วจึงท า
ให้ข้อมูลที่ได้ในบางประเด็นยังไม่ชัดเจนอย่างที่ตนเองต้องการ ดังนั้น หากไดร้ับการสนับสนุนให้มกีาร
วิจัยเชิงลกึ หรอืมีผูส้นใจตอ่ยอดการวิจัยน้ีต่อไป ขอเสนอแนะว่า 

1. ควรเพิ่มการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ใหม้ากกว่าน้ี เพื่อประกอบกบัสิง่ที่ได้ข้อมลูมา
จากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมลูส าคัญ เพื่อตรวจสอบและยนืยันความถูกต้องและแม่นตรง ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยท าได้บางส่วน ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ทั้งหมด เพราะหลายเรื่อง ยิง่ขุดค้นก็ยิ่ง
ต้องติดตาม ยิ่งติดตามก็ยิง่ผกูพันต่อเนื่องไปเรือ่ยๆ จนบางเรือ่งต้องท าข้อตกลงในเบื้องต้นไว้กบัตนเอง
ว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและเอกสารต่างๆ เท่าทีม่ีเวลาหาได้นั้น เพียงพอและล้วนเป็นเรื่องจรงิ เมื่อ
ตรวจสอบแบบสามเส้าแล้วตรงกันก็ยอมรบัได้ แม้จะรู้สกึลึกๆในใจว่าอยากค้นคว้าเพิ่ม แต่เวลาไม่
อ านวย จึงสรุปเท่าที่มีข้อมูลในมือ ดังนั้น ข้อมูลที่สรุปได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยพร้อมที่จะให้ผูอ้ื่นมาศึกษา
เทียบเคียงเพื่อยืนยันความถูกต้องหรอืหักล้างสิ่งที่ผู้วิจัยให้ค าตอบไปแล้ว  

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มข้ีนเกี่ยวกบัความเป็นมาในเรื่องต่อไปนี้คือ น้ าแข็ง นมข้นหวาน 
ปาท่องโก๋ ขนมปังหัวกะโหลก ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของจ้ าบ๊ะ เพื่อให้ได้ข้อมลูส าหรับน าไป
ประกอบการอนุมานและระบบุรบิทต่างๆ เกี่ยวกบัจ้ าบะ๊ได้ถูกต้องและแม่นตรงยิ่งขึ้น 

3. สถานที่ที่ต้องให้ความส าคัญในการศึกษาเรื่องจ้ าบะ๊แบบเจาะลึก คือจังหวัดเพชรบุรี ควรให้
เวลาและวางแผนการเกบ็ข้อมลูภาคสนามอย่างจริงจังและละเอียดถ่ีถ้วน และหากต้องการศึกษา
พัฒนาการของจ้ าบ๊ะ ควรให้ความส าคัญต่อจงัหวัดขอนแก่น  

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการกินน้ าแข็งไสของแตล่ะภูมิภาค หรือศึกษาเฉพาะกรณี
ของแต่ละภูมิภาค โดยให้ความส าคัญต่อความเหมือนหรือความแตกต่างของเครื่องประกอบซึง่เป็นที่
นิยม 

5. วัฒนธรรมการกินน้ าแข็งไสของชนชาติต่างๆ ซึ่งมีรปูแบบที่หลากหลาย เป็นอีกเรือ่งที่
น่าสนใจศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในแถบประเทศทีอ่ากาศร้อน 

6. การท าวิจัยเรื่องนี้ท าให้พบว่า ธุรกจิอาหารประเภทน้ าแข็งไส ก าลังไดร้ับความนิยมอย่าง
มากในหมู่คนหนุ่มสาวยุคปัจจุบัน และสินค้าประเภทนีม้ีความหลากหลาย ซึ่งน่าศึกษาด้วยเช่นกัน 

7. ประเด็นที่ควรมกีารศึกษาวิจัยเชิงลกึเพิม่ขึ้นคือ จ้ าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดง โดยศึกษาแยกออกไป
เฉพาะเรื่อง เนื่องจากยังมีข้อสงสัยอีกมากในเรือ่งดังกล่าว แม้ว่าในการวิจัยครั้งนี้ จะมีการศึกษาไปบ้าง
แล้ว ก็ท าไปเพื่อให้ได้ข้อสรปุบางประเด็นที่เพียงพอส าหรับการน าข้อมูลไปเช่ือมโยงกับจ้ าบะ๊ที่เป็น
น้ าแข็งไสเท่านั้น ซึง่ในขณะที่ค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า การแสดงระบ าในลกัษณะนี้เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของคนไทยมานานมาก และสบืต่อเนือ่งถึงปัจจบุันด้วยรูปแบบที่ต่างไป แต่ดูเหมือนยังเป็น
เรื่องต้องห้าม ขาดเอกสารอ้างอิง ไม่มีการศึกษาเชิงวิชาการในเรื่องดงักล่าวเลย ควรเปิดใจกว้างด้วยการ
ตั้งสมมติฐานว่าจ้ าบ๊ะเป็นนาฎศิลป์หรือศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของไทยด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ ส าหรับผู้อ่านงานวิจัยหรือต้องการน าข้อมูลไปอ้างอิง ขอแจ้งให้ทราบว่า การคัดลอก
ข้อความออนไลน์มาใช้ในงานวิจัยนี้ มีการปรับแก้การสะกดค าที่ผิดให้ถูกต้อง รวมทั้งมีการแก้ค าว่า
น้ าแข็งใสให้เป็นน้ าแข็งไสในหลายกรณี แต่บางครั้งจะคงรูปเดิมไว้ หากเป็นค าที่ต้องการน าเสนอเพื่อช้ี
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ประเด็น ส่วนค าที่ใช้เป็นภาษาพูดหรือแสดงอารมณ์ด้วยการใช้อักษรซ้ าๆ จะคงไว้ตามต้นฉบับเดิม 
เพื่อให้ได้อรรถรสตามที่ผู้เขียนตั้งใจ รวมทั้ง มีการตัดข้อความบางตอนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปโดยใช้
เครื่องหมาย “...” แสดงไว้ ดังนั้น ควรตรวจสอบกับต้นฉบับตามที่ปรากฎในบรรณานุกรม 
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