ลิม้ ดํารงค์ ขนมจากใจ ชาวปากนํา้
บ่ายวันหนึ่ง ขณะที่คุณยายแอบ ดํารงรัตน์ กําลังยุง่ อยูก่ บั การปิ้ งขนมจากอยูห่ น้าบริ เวณริ มถนนศรี
สมุทร ตรงข้ามหัวโรงรถสถานี รถรางปากนํ้า มีทหารสองนายเดินเข้ามาถามหาคุณยายแอบ พร้อมเรี ยน
เชิ ญไปที่รถยนต์คนั หนึ่ งที่จอดรออยู่ คุณยายแอบเดินไปถึงก็ตกใจสุ ดขีด เพราะรถคันดังกล่าวเป็ นรถยนต์
พระที่นงั่ ในสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ทรงมีพระราช
ดํารัสรับสั่งให้ร้านลิ้มดํารงค์ เจ้าของกิ จการขนมปากนํ้า ให้เตรี ยมพร้อมในการร่ วมจัดร้านในงานกาชาด
ประจําปี ที่สวนอัมพร คุ ณยายแอบจึงรี บกราบบังคมทูล รับสนองพระราชดําริ ด้วยความตื้นตันในพระ
มหากรุ ณาธิ คุ ณเป็ นอย่างยิ่ง หลังจากวันนั้นเป็ นต้นมาขนมจากปากนํ้า ที่เป็ นที่นิยมมาก่ อนหน้า อยู่แล้ว
ก็กลับโด่งดังไปทัว่ ประเทศ จนกลายเป็ นสัญลักษณ์อนั น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองสมุทรปราการ ลูกหลาน
ของคุณยายแอบ ก็เพิ่งจัดงานฉลองกิจการ ๑๐๐ ปี ลิ้มดํารงเมื่อไม่นานนี้เอง

คุณยายแอบ ต้ นกําเนิดขนมจากลิม้ ดํารง และกิจการทีส่ ่ งต่ อให้ ลูกๆ หลานๆ
เรื่ องราวของขนมจากในเมืองไทยที่ม าแต่เมื่อใด ยังไม่มี หลักฐานแน่ ชัด แต่ ผูเ้ ขีย นเคยได้เห็ น
ภาพวาดบนฝาผนัง ศาลาทรงยุโรป ที่พระสมุทรเจดี ย ์ ปรากฏภาพเหตุการณ์ ระหว่างการก่ อสร้ า งป้ อม
ปราการที่ปากนํ้าในสมัยรัชกาลที่ ๒ โดยด้านข้างกําแพงเมืองสมุทรปราการ มีแม่คา้ ปูพ้นื นัง่ ปิ้ งขนมจากอยู่

ที่หน้าประตูทางเข้า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ในปากนํ้ามีตาํ นานการปิ้ งขนมจากมาเป็ นเวลาช้านาน ที่นิยมดั้งเดิม
คือ ขนมจากกล้วยเพียงแต่ยงั ไม่ได้ทาํ เป็ นอาชีพกันเป็ นจริ งเป็ นจัง เพราะส่ วนใหญ่ขนมจากเป็ นขนมที่ชาว
ปากนํ้า มัก จะปิ้ งแจกกิ นกันในหมู่ญาติ และพรรคพวกเพื่อฝูง เพราะวัส ดุ ที่ ใ ช้ป ระกอบอย่า งมะพร้ า ว
นํ้าตาล และใบต้นจาก มีอยูม่ ากมายตามป่ าชายเลนข้างทาง

ป้าริ้ว กับ ป้าสาลี บุตรสาวคุณยายแอบ
ผูท้ ี่ เริ่ มต้นกิ จการปิ้ งขนมจากขายเป็ นอาชี พจริ งๆ เริ่ มจากสมาชิ กในครอบครัวตระกูลดํารงรัตน์
โดยคุ ณ ยายแอบ ซึ่ งเป็ นผูด้ ัด แปลงสู ต รขนมห่ อ ใบจากให้ ห วานมัน กลมกล่ อ ม และมี ก ลิ่ น หอมเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (กลิ่นใบจากเผานั้น ต้องสอบถามจากนักสู บบุหรี่ โบราณที่นิยมนํามาห่ อยาสู บเสพกัน)
เมื่อครั้งที่มีการเปิ ดบริ การรถไฟสายปากนํ้า สถานีปากนํ้าอันเป็ นสถานี ปลายทางที่มีผโู้ ดยสารขึ้นลงจํานวน
มากคึกคักด้วยร้ านขายของ ร้ านข้าวแกง และร้านขนมต่างๆ ขนมจากของร้านลิ้มดํารงอันมีทาํ เลที่ต้ งั อยู่
ใกล้ๆ จึงเป็ นขนมที่ผโู ้ ดยสารทุกคนต้องแวะชิ ม และซื้ อเป็ นของฝากก่อนขึ้นรถไฟกลับกรุ งเทพฯ จนมี
ผูก้ ล่ าวกันติ ดปากนํ้า “ใครมาเที่ ยวปากนํ้า แล้วไม่มีขนมจาก ติดมื อกลับบ้าน ก็ใ ห้ถือว่า ยัง มาไม่ถึ ง
ปากนํ้า” จนต่อมาจึ งเริ่ มมีแม่คา้ ขนมจากปิ้ งขายกันมาจนมีชื่อเสี ยงโด่งดังเพิ่มขึ้ นอีกหลายร้าน อย่างเช่ น

ร้านเสริ มสิ นไทย ร้านพูนสวัสดิ์ ร้านวัฒนาพานิช ร้านศิริพาณิ ช ร้านอํานวยพาณิ ช และร้านที่เปิ ดเป็ นเพิง
เล็กๆ ตามถนนทัว่ ตลาด จนขนมจากกลายเป็ นขนมของฝากประจําเมืองสมุทรปราการ เวลามีงานประจํา
จังหวัด เฉพาะที่ร้านลิ้มดํารงต้องว่าจ้างพนักงานนับสิ บคน นัง่ ห่อและปิ้ งขนมจากตั้งแต่เช้ามืดจํานวนหลาย
ร้อยกิโลกรัม จนเต็มห้องเก็บที่ต้งั อยูด่ า้ นหลังร้าน เพื่อเตรี ยมไว้ขายในช่วงบ่าย แล้วก็ตอ้ งปิ้ งต่อเนื่ องกันจน
งานเลิกก็ยงั ไม่พอขาย

ลิม้ ดํารง ในงานกาชาด สวนอัมพร

ลิม้ ดํารง บนถนนสุ ขุมวิท ตรงข้ ามโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ร้านขายขนมจากปากนํ้าเริ่ มเกิดปั ญหาขึ้นทีละน้อย เมื่อกิจการรถรางสายปากนํ้า (เปลี่ยนจากรถไฟ
พลังไอนํ้า มาเป็ นรถรางไฟฟ้ า) ถูกยกเลิ ก และมีการสร้ างถนนสุ ขุมวิทตัดอ้อมเมื อง โดยไม่ผ่านตลาด
ปากนํ้า ทําให้ตลาดรอบสถานี ปากนํ้าไม่มีผโู้ ดยสารเข้าออกอย่างที่เคย ประกอบกับการที่นกั ท่องเที่ยวเริ่ ม
นิ ยมเดินทางไปชายทะเลบางแสนและสถานตากอากาศบางปู ยอดขายขนมจากในแต่ละร้านจึงตกลงอย่าง
น่าใจหาย แต่ละร้านจึงต้องพยายามปรับตัวเองด้วยการออกไปตั้งเพิงขายกันที่นอกตัวเมือง ริ มถนนสุ ขมุ วิท
กลยุทธการตลาดต่างๆ ก็ตอ้ งพลิกแพลงขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการลด แลก แจก แถม และการว่าจ้างสวยๆ
แต่งตัวตามยุคสมัย ยืนโบกรถนักท่องเที่ยว ให้จอดแวะเข้ามาซื้ อขนมจาก ร้านลิ้มดํารงเองก็ตอ้ งแยกลุ ก
หลาน ออกไปเปิ ดกิ จการเพิ่มอยู่ริมถนนสุ ขุมวิท ตรงข้ามโรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ จนพอจะทําให้มี
รายได้เข้ามาแทนที่บา้ งส่ วนร้านไหนที่ไม่มีการปรับตัวก็ตอ้ งค่อยๆ เลิกกิจการไป
แต่แล้วกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการก็ตอ้ งพบกับอุปสรรค์ครั้งใหญ่ เมื่อทางการเริ่ มเปิ ดใช้
ถนนสายใหม่ที่ เรี ยกว่า ถนนบางนา-ตราด อันเป็ นเส้ นทางที่ กว้างและสะดวกกว่าถนนสุ ขุมวิท ทําให้
รถยนต์เกือบทั้งหมด นิยมที่จะเลี้ยวรถออกไปท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่สี่แยกบางนา โดยไม่ตอ้ งผ่าน
จังหวัดสมุทรปราการอีกต่อไปนี้ ทําให้กิจการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นศูนย์การค้าปากนํ้า ฟาร์ มจระเข้
เมืองโบราณ สวางค์นิวาส และสถานตากอากาศบางปู รวมทั้งกิจการขายขนมจาก ต้องพบกับภาวะวิกฤติ
ครั้งใหญ่

แม่ ค้าขนมจาก หน้ าศูนย์การค้ าปากนํา้
ปั จจุบนั ขนมจากปากนํ้าที่เคยสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั ชาวเมืองสมุทรปราการ ได้ค่อยๆถูกลืมไปจาก
ลูกๆหลานๆ ในจังหวัดทีละน้อย เมื่อครั้งที่มีการแต่งคําขวัญประจําจังหวัดให้เด็กได้ท่องจํากัน ยังมีการ
ขอร้องจากนักวิชาการหลายท่าน ให้เพิ่มคําว่า ขนมจากใจ ชาวปากนํ้า ปรากฏอยูใ่ นคําขวัญนั้น แต่ก็ถูก
คัดค้านจากคณะกรรมการส่ วนใหญ่ร้านลิ้มดํารงค์ในยุคของรุ่ นหลาน จึงต้องมีการปรับปรุ งกิจการขนมจาก
ข้าวเหนี ยวปิ้ งและเพิ่มขนมอื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้
สามารถดํารงอยูไ่ ด้

ลิม้ ดํารง สมัยที่ร้านขนมจากปากนํา้ รุ่ งเรืองสุ ดขีด
จากคํา บอกเล่ า ของคุ ณ แม่จริ นทร์ ดํารงรัตน์ ท่า นได้ย้ าํ ความทรงจําว่า “สมัย ที่ ป้าริ้ ว ป้ าสาลี่
ยังเป็ นเด็ก (ลูกสาวคุณยายแอบ) เฝ้ าอยู่หน้าร้าน มีเจ้าหน้าที่กวักมือเรี ยกให้ไปที่รถยนต์พระที่นง่ั ในสมเด็จ
พระนางเจ้ารําไพพรรณี พระองค์ท่านยังคงเสด็จแวะที่หน้าร้านลิ้มดํารงเป็ นประจํา ทรงตรัสถามถึงคุณยาย
แอบ ลูกๆได้ตอบถวายพระองค์ท่านว่า “คุณแม่แก่มาก ไม่ค่อยอยู่ร้านแล้วพะยะค่ะ” คุณแม่จริ นทร์ ยงั ได้
กล่าวเพิ่มเติมด้วยนํ้าเสี ยงเบาๆ อย่างเศร้ าใจว่า ที่ร้านลิ้มดํารงยังคงปิ้ งขนมจากขายอยูใ่ นขณะนี้ ก็เพียงเพื่อ
เป็ นการแนะนําแก่เด็กนักเรี ยนที่มาขอความรู้ และเพื่อไม่ให้กิจการขนมจากที่สร้ างความภาคภูมิใจให้กบั
คุ ณ ยายแอบ จนได้ เ คยมี โ อกาสปิ้ งถวายเจ้า นายหลายองค์ ใ นราชสํ า นั ก ต้อ งสู ญ สิ้ น ไปจากเมื อ ง
สมุทรปราการเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อคํานวณต้นทุนการผลิตกับราคาขายขนมจากแล้ว แทบไม่เหลือกําไร
และคุม้ ค่าแรงที่ตอ้ งนัง่ ปิ้ งด้วยตัวท่านเอง

