อย่ า คิ ด ว่ า การเป็ น โรคธาลั ส ซี เ มี ย
เป็ น อุ ป สรรค คนอื่ น ท� ำ ได้ เราก็ ท� ำ ได้
เพี ย งแค่ เ ราเชื่ อ มั่ น ในตั ว เอง และก� ำ ลั ง ใจ
จากครอบครั ว ก็ เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ครั บ

ช่วยแนะน�ำตัวเองหน่อยจ้า
		ผมชื่อ ปฐมบุตร ชุมศรี
		ชื่อเล่น บุตร อายุ 25 ปีครับ
		การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
		คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป		
		มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ครับ

สินค้าในชุมชนได้ แล้วที่ได้บอกไปข้างต้นว่าสินค้าที่ขายดีที่สุด
คือชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวน�้ำหอม ตอนนี้ได้รับตราสินค้า OTOP
ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เลยครับ
ที่ร้านเราจะมีการผลิตที่จะผลิตใหม่วันต่อวันครับ เพราะว่าส่วน
ประกอบที่ใช้เป็นมะพร้าวน�้ำหอมซึ่งเราไม่ได้ใช้พวกสารเสริม
หรือวัตถุกันเสียสินค้าก็เลยค่อนข้างจะมีอายุสั้น ต่อวันจะผลิต
ได้ประมาณ 1,500 ชิ้น หรือ 150 กล่อง แล้วก็มีขนมอย่างอื่น
บุตรทราบว่าตัวเองเป็นธาลัสซีเมียเมื่อไหร่และรักษาที่ไหนมาจ๊ะ อีก เช่น เค้กมะพร้าวอ่อน เค้กเนยสด บัตเตอร์เค้ก เค้กฝอยทอง
แม่บอกว่าบุตรเป็นตอนอายุ 6 เดือน เริ่มจากมีอาการตัว ฯลฯ ผลิตควบคู่กันไป ส�ำหรับยอดขายที่ร้านก็ดีประมาณหนึ่ง
ซีดเหลือง ก็เลยมีคนแนะน�ำให้มารักษาที่โรงพยาบาลศิรริ าชครับ ครับ ส่วนใหญ่จะขายดีช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ จะผลิตเพิ่มจาก
เดิมเยอะขึ้นหน่อยครับ
ตอนนี้บุตรท�ำงานอะไรจ๊ะ
ผมท�ำธุรกิจของครอบครัวครับ ตอนนี้ก็ช่วยแม่ท�ำงาน บุตรมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่ร้านบ้าง?
ที่บ้านครับ ท�ำตั้งแต่เรียนจบเลย ที่บ้านเป็นร้านเบเกอรี่เล็กๆ
งานที่ผมต้องรับผิดชอบทุกวันคือส่งขนมให้กับลูกค้า
เป็นร้านขายของฝากของอ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าประจ�ำตามออเดอร์จากร้านต่างๆ และลูกค้าที่โทรสั่งสินค้า
สินค้าที่เด่นที่สุดก็คือชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวน�้ำหอม ร้านเปิดมา ครับ พอเสร็จจากส่งของก็มาช่วยขายที่หน้าร้านด้วย ตอนเย็น
ได้ 10 ปีแล้ว ผมเพิ่งมาเริ่มช่วยได้ประมาณ 3 ปีครับ ที่ร้านก็ ก็จัดท�ำบัญชีและวางแผนส�ำหรับการผลิตในวันถัดไปครับ
มีสินค้าผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่าง ส่วนใหญ่จะเน้นสินค้าที่ท�ำ
ชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้โอเคห่วงแค่เรื่องสุขภาพตัวเอง
มาจากมะพร้าวน�ำ้ หอมเป็นส่วนประกอบหลัก เพราะว่าที่ อ�ำเภอ เพราะนอนดึก แต่ชีวิตการท�ำงานก็ถือว่าต่างจากช่วงเรียน
บ้านแพ้วเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน�้ำหอมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ มหาวิทยาลัยพอสมควรเลยครับ ตอนเรียนก็เรียนอย่างเดียวไม่
ประเทศไทย ร้านเราก็จะช่วยต่อยอดจากตรงนี้ได้ จากมะพร้าว ได้ไปหางานท�ำ หรือรับท�ำงานพาร์ทไทม์อะไร พอจบมาท�ำงาน
น�้ำหอมที่คนซื้อกินแค่น�้ำกับเนื้อ เราแปรรูปเป็นชิฟฟ่อนเค้ก ที่บ้านแรกๆ ก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีพูดคุยหรือรับมือกับลูกค้ายังไง ของ
ไส้ครีมมะพร้าวน�้ำหอม เค้กมะพร้าวอ่อน บัตเตอร์เค้กที่ใส่ ที่ผลิตมาเสียหายจะแก้ไขยังไง ปัญหาเกิดจากอะไร คือตอนเรียน
เนื้อมะพร้าวลงไป วุ้นกะทิ มะพร้าวแก้ว ฯลฯ ก็ช่วยยกระดับ เราก็รู้ว่าทางทฤษฎีมันเป็นแบบนี้ๆ แต่ในการท�ำงานมันไม่
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เหมือนกัน เราก็ต้องเรียนรู้ไปทีละนิดๆ ถ้าเจอแบบนี้ต้องท�ำ
แบบไหน จนตอนนี้โอเคแล้วครับ ทุกอย่างถ้าเราตัง้ ใจก็ไม่มอี ะไร
เกินความสามารถ ยังไงถ้าท่านไหนสนใจสินค้า OTOP ชั้นดี
จาก อ�ำเภอบ้านแพ้ว ก็ลองเข้าไปดู ใน Facebook ได้ครับที่
www.facebook.com/bbbakerybanphaeo (งานขายของก็มา 555)
บุตรมีกิจกรรมที่สนใจอื่นๆ บ้างมั้ย
ผมก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแหละครับ ดูหนัง ฟังเพลง หา
สิ่งใหม่ๆท�ำ แล้วก็ชอบซื้อของออนไลน์ 5555555 ตอนนี้ก็สนใจ
การวิ่งด้วยครับ ซ้อมวิ่งมาปีกว่าๆ แล้ว ถ้ามีงานวิ่งที่ไหนจัดไม่
ไกลมากก็ไปร่วมวิ่ง ระยะทางที่ลงวิ่งได้ก็ 10 กิโลเมตรแล้วครับ
บุตรมีแนวทางในการด�ำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือต้องมีกำ� ลังใจทีด่ คี รับ ทัง้ ครอบครัว เพือ่ นๆ
คือผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะที่คนอื่นๆ เข้าใจว่าเราเป็นแบบนี้ๆนะ
คือเราก็ไม่ได้แปลกจากคนอื่นเราก็สามารถท�ำอะไรได้เต็มร้อย
เหมือนคนปกติทุกอย่าง เพียงแค่ถึงเวลาเราก็มาให้เลือดตามที่
หมอนัดแค่นั้นเอง ส�ำหรับผมโฟกัสแค่ปัจจุบันว่าเราท�ำอะไรอยู่
ก็พอ ถ้าปัจจุบันมีความสุข พรุ่งนี้ก็จะมีความสุข แต่ถ้าปัจจุบัน
เครียด พรุ่งนี้ก็จะรู้สึกไม่ดีละกระวนกระวายใจละ เครียดสะสม
ต่อๆ ไปเรื่อยๆ
การเป็นโรคธาลัสซีเมีย
เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตและการท�ำงานมั้ย ส�ำหรับบุตร
ส�ำหรับผมคิดว่าไม่มีนะถึงมีก็น้อยมาก ผมท�ำงานอยู่กับ
บ้าน เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ กินยาให้ครบ อะไรที่เลี่ยงได้
ก็เลี่ยงครับ เพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นผลดีกับตัวเองทั้งนั้น แต่ก็
ต้องสารภาพว่าผมก�ำลังฝึกให้ตวั เองนอนเร็วๆ  อยูค่ รับ ปกติกน็ อน
ดึก เริ่มปรับเวลาตัวเองให้นอนไม่เกิน 4 ทุ่มครึ่งครับ นอนดึก
ก็ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์เลือดตกครับ
สุดท้ายนี้อยากให้บุตรฝากข้อความ
แบ่งปันก�ำลังใจให้กับผู้ป่วยธาลัสซีเมียคนอื่นๆ หน่อยจ้า
ก็ฝากถึงทุกคนนะครับ ไม่ต้องท้อนะครับ เรายังสามารถ
ท�ำอะไรได้อีกเยอะแยะเรียกว่าเทียบเท่าคนปกติเลยก็ได้ ส�ำหรับ
น้องๆ ที่ก�ำลังเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียน ฝันไว้ว่าอยากท�ำอาชีพอะไร
มุง่ ไปเลยครับ เราสามารถท�ำได้ทกุ อาชีพในโลกนีเ้ พียงแค่อย่าเอา
โรคนีม้ าเป็นตัวก�ำหนดว่าเราท�ำอันนี้ไม่ได้ อย่าเอามันมาบัน่ ทอน
ก�ำลังใจตัวเอง อย่าคิดว่ามันเป็นอุปสรรค คนอืน่ ท�ำได้เราก็ทำ� ได้
เพียงแค่เราเชื่อมั่นในตัวเอง และก�ำลังใจจากครอบครัวก็เป็น
สิ่งส�ำคัญครับ
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