
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. 
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