
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
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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...” 
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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  
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“...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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