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O-Aew has long been a traditional well-known dessert in Phuket for
over a hundred years. People there have it to refresh themselves in a warm
sunny day. The dessert reflects the wisdom of the Hokkien Chinese, wellmixed with the similar Thai-style shaved ice sweet. The ingredients are put
at the bottom of a cup, covered with scoops of shaved ice and topped with
traditional syrup called “Nam Nom Maew”. The name O-Aew comes from the
soft and clear nature of this special jelly which derives from the Chinese
O-Aew or Aiyu seeds. When immersed in water, the seeds produce soft
glutinous latex which when mixed with ripe banana sap results in O-Aew
jelly. Having it with shaved ice and syrup is refreshing. The dessert is served
in three patterns of colors depending on toppings: red beans and grass jelly
(white-black-red), red beans (white-red) and grass jelly (white-black). Today
more varieties of O-Aew have been introduced to the market such as the

newly created flavors of honey lemon O-Aew, lychee O-Aew, pineapple OAew, milk coffee O-Aew and longan O-Aew.
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วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการเป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) คือ
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิ ก ารวารสาร
มนุษยศาสตร์วชิ าการ จัดพิมพ์วารสารนีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ
นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอด
จนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์วชิ าการยินดีรบั ต้นฉบับผลงานวิชาการทีเ่ ป็น
บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research
academic article) บทความปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book
review) ซึง่ เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนือ้ หาของบทความต้องเกีย่ วกับ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์ การ
เรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและ
ศาสนา สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะและการท่องเที่ยว
บทความทีส่ ง่ มาเพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์ตอ้ งไม่เคยตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการฉบับใดมา
ก่อน เว้นแต่เป็นการปรับปรุงจากผลงานทีไ่ ด้เสนอในการประชุมวิชาการและต้องไม่
อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
บทความทีส่ ง่ มาเพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์ทกุ บทความจะต้องผ่านการกลัน่ กรองคุณภาพ
แบบไม่เปิดเผยตัวตนสองทาง (double-blind review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็น
ที่สุด

เมือ่ พิจารณาเสร็จสิน้ แล้ว กองบรรณาธิการจะประสานกับผูเ้ ขียนเพือ่ ให้แก้ไขต้นฉบับ
และส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนด
ผู้ส่งบทความกรุณาส่งต้นฉบับบทความตามช่องทางและรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ในข้อ
แนะน�ำในการส่งบทความ (กรุณาดูรายละเอียดท้ายเล่มหรือเว็บไซต์ของวารสาร
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/index)
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารเป็นของผู้เขียนแต่ละคน คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยและไม่
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และกองบรรณาธิการ
ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและของคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งได้รับการสงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ�้ำต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและกองบรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร
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