
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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