
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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