
บทท่ี 5 
จ ้ำบ๊ะท่ีเป็นของกิน: มุมมองของผู้จ้ำหน่ำย 

 
บทนี้เป็นการศึกษาเชิงลกึเกี่ยวกบัวัฒนธรรมการกินน้้าแข็งไสที่เรียกว่าจ้้าบ๊ะ เพื่อให้ได้ข้อมลู

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

 
ค้ำสัมภำษณผ์ู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะ 

1. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคเหนือ 

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

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

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

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

น้้าหวานมีน้้าแดง น้้าเขียว น้้าซาสี่ ท้าเองจากน้้าตาลไต้หวันเม็ดใหญ่   ต้องตอกไข่ใส่ลงไปเวลา
ต้มเพื่อท้าให้น้้าตาลสะอาด เศษข้ีฝุ่นขยะจะมาเกาะ  ใสห่ัวเช้ือครีมโซดากับสีเขียว หัวเช้ือสละกบัสีแดง  
ส่วนซาสี่ใช้ผสมสีแดงเขียว  สทีี่ใช้คือสีย้อมผ้า   

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

ภาพ 5.1 เหลียงซง้ แซ่เฮง้  

  
 

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

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

ภาพ 5.2 น้อย รวมมิตร  

  
 

   
ที่มา: รสสุคนธ์ มกรมณี, 7 พฤษภาคม 2555. 
 

2. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคกลำง 

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

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

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

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

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

   
 

  
 

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

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

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

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

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

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

ภาพ 5.4 สมทรง (สินสบืผล) ทรงเจริญ 

 
 

  
 

  
 

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

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

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

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

ภาพ 5.5 วิรัตน์-อัมภาวัลย์ เกษภาภรณ์ 

  
 

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

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

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

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

ภาพ 5.6 ทองค้า ด้าเนินลอย 

  
 

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

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

ภาพ 5.7 ต้อย นาดูน  

   
 

   
 

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

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

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

ภาพ 5.8 ฟ้า รวมมิตร 
 

  
 

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

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

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

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

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

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

 
5. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคตะวันตก 

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

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

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

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

หมายเหต:ุ ข้อมูลบางส่วนของผู้ขายมาจากการสืบค้นออนไลน์ เนื่องจากผู้ขายต้องบริการลกูค้า
ที่เข้ามาอย่างตอ่เนื่อง จึงไมส่ะดวกทีจ่ะให้ข้อมูลโดยละเอียด 

ภาพ 5.10 เขมรินทร์ พงษ์ไทย 

   
 

  
ที่มา รสสุคนธ์ มกรมณี, 25 พฤศจิกายน 2555  
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6. ผู้จ้ำหน่ำยจ ้ำบ๊ะภำคใต ้

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

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

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

ภาพ 5.11 ไพโรจน์ อุปถัมภ์ 

   
 

   
ที่มา: สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์, 24 พฤษภาคม 2555. 
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