ความสามารถกอเกิดกาวที่มั�นคง
บนเสนทาง “โตโย-ไทย”
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ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
และรองประธานเจาหนาที่บร�หาร
บร�ษัท โตโย-ไทย คอรปอเรชั�น
จํากัด (มหาชน)

ตอนทํางานเรารูสึกเพียงวา “ผูชายผูหญิงเหมือนกัน”
เมื่อเราเนนงานเปนหลัก การทํางาน การพูดคุย หร�อการสั่งการ
ไมวาเราจะเปนผูหญิง หร�อผูชาย ก็เปนเร�่องปกติ”
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วิตและการทํางานในบริษัท โตโย-ไทย คอรปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) บริษัทผูนําในการใหบริการ Integrated
EPC แหงแรกของประเทศไทย ทั้งดานการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design) การจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ (Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมากอสรางโรงงานอุตสาหกรรม
ครบวงจร (Construction of turnkey projects for industrial and process) ครอบคลุมถึงการวางระบบการผลิต
ระบบสาธารณูปโภค ตั้งแตตนทางไปจนถึงระบบลําเลียงและขนสงซึ�งเปนปลายทางของกระบวนการผลิต ดวยความรัก
ในอาชีพวิศวกรรม ความรักในการเรียนรูที่มีความทาทายเปนบทพิสูจนสําคัญ ทําใหการทํางานใน “โตโย-ไทย” ซึ�งนับ
เปนระยะเวลาอันยาวนานกวา 25 ปของคุณสุรัตนา ตฤณรตนะ องคกรแหงน�้จึงไมไดเปนเพียงสถานที่ทํางานแตคือชีวิต
และจิตใจของผูหญิงคนหนึ�งที่พรอมทุมเท และอยูเคียงขางในทุกยางกาวของ “โตโย-ไทย” เพี่อนําพาบริษัทใหบรรลุ
เปาหมายแหงความสําเร็จ โดยเริ�มตนจากวิศวกรฝายประเมินราคา มาสูการเปนวิศวกรภาคสนาม การเปนผูจัดการ
โครงการกอสรางทัง้ ในและตางประเทศ และจนถึงปจจุบนั ไดกา วสูต าํ แหนงประธานเจาหนาทีฝ่ า ยปฏิบตั กิ าร พวงตําแหนง
รองประธานเจาหนาที่บริหาร จากตําแหนงที่ไดรับยอมเปนเครื่องพิสูจนอยางดีวาน��คือผลของแรงกาย แรงใจ ความรัก
ความทุมเท และความสามารถในการบริหารของคุณสุรัตนา อยางแทจริง
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ยอมเปนที่ทราบกันดีวางานดานวิศวกรรมนอกจากมีความยากเฉพาะตัวตามสายงานแลว ยังตองเผชิญกับ
บทพิสจู นหลากหลายรูปแบบตัง้ แตกอ นเริม� โครงการจนถึงสิน้ สุดโครงการ โดยเฉพาะอยางยิง� โครงการเกีย่ วกับปโตรเลียม
และปโตรเคมีซึ�งเปนโครงการกอสรางหลักๆ ของโตโย-ไทย
“ตอนทํางานเรารูสึกเพียงวา “ผูชายผูหญิงเหมือนกัน” อาจเปนเพราะโดยปกติทั�วไปวิศวกรหญิงจะไมคอยออก
ภาคสนามหรือออกไปคุมงานในตางพื้นที่ดวยตัวเอง แตหลังจากไดรับหนาที่ผูจัดการโครงการ ออกไปดูงาน ไปดูการ
ออกแบบวิศวกรรม เราก็คุนกับการเปนวิศวกรภาคสนามไปแลว อะไรที่อาจดูเหมือนแปลกก็กลายเปนความเคยชิน เมื่อ
เราเนนงานเปนหลัก การทํางาน การพูดคุย หรือการสั�งการ ไมวาเราจะเปนผูหญิงหรือผูชายก็เปนเรื่องปกติ”

จากการผานการทํางานมาหลากรูปแบบ ลงพืน้ ทีด่ ว ยตนเองในไซตงานตางๆ
ทั้งในและตางประเทศกอเกิดเปนความเขาใจในเน�้อแทของงาน ความเขาถึง
จิตวิญญาณของงานวิศวกรรมคือตนทางของการหลอหลอมเสนทางของการเปน
“แมทัพ” ของทีมวิศวกรสายเลือดโตโย-ไทย ที่มีจํานวนมากกวา 2,000 คนใน
ปจจุบัน
“สิง� สําคัญของการเปนผูน าํ คือการตัดสินใจ (Decision Making) เพราะฉะนัน้
ในการทํางานความเขาใจจึงเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญเปนอยางมาก กอนเริม� ตนงาน
ใดๆ ไมวาจะเล็กหรือใหญจะตองทําความเขาใจงานกอน จากนั้นคือการกําหนด
ภาพรวมกับเปาหมายโครงการระหวางเจาของงานและเราซึ�งเปนสวนดําเนินงาน
แผนงานตองชัด กําหนดงานตองเสร็จตรงตามระยะเวลา นั�นทําใหเราตองมีวิธีบริหารจัดการ มีการวางแผน มีการควบคุม มีการ
รายงานและสรางทางเลือกสําหรับการแกปญหาตางๆ การเริ�มตนงานทุกอยางจากความเขาใจ กระบวนการตัดสินใจของเราก็จะ
ชัดเจนขึ้น ทีมงานจะหนึ�งคน จะรอยคน หรือพันคน ก็สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ”
การบริหารงานอยางเปนระบบน��เองที่ทําใหคุณสุรัตนาไมเพียงทลายกรอบงานดานวิศวกรรมขึ้นสูการเปนแมทัพหญิงแหง
โตโย-ไทย แตคณ
ุ สุรตั นาคือหนึง� ในผูห ญิงทีท่ มี บริหารชาวญีป่ นุ ยอมรับ เปนตัวแทนของการหลอมรวมความเปนญีป่ นุ และความเปน
ไทยอยางลงตัว
อย า งไรก็ ต ามการก า วสู ตํ า แหน ง บริ ห ารอย า งมี ค วามสุ ข สิ� ง หนึ� ง ที่ ไ ม อาจละเลยไปได ก็ คื อ เรื่ อ งของชี วิ ต ครอบครั ว
คุณสุรตั นากลาววา สวนหนึง� ทีท่ าํ ใหเธอมีความสุขกับการทํางานในทุกวันเริม� ตนจาก “ความรักและความเขาใจ” ของคนในครอบครัว
ความเขาใจในเน�้องาน ความเขาใจในภาระความรับผิดชอบของแตละคน ยอมรับในบทบาทหนาที่ของงาน ผสานเวลาที่จัดสรร
ใหกันอยางสมดุลทําให คุณสุรัตนาดําเนินชีวิตบนเสนทางสายวิศวกรรมไดอยางเปนสุขในทุกวัน
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เสนทางชีวิตที่เริ�มตนจากการเปนวิศวกรตัวเล็กๆ ในองคกรขนาดใหญทําใหคุณสุรัตนาเห็นถึงกระบวนการ
ทํางานตางๆ ที่ “คน” คือองคประกอบสําคัญในความสําเร็จของโครงการและการเติบโตอยางมั�นคงขององคกร
ดังนัน้ สิง� ทีค่ ณ
ุ สุรตั นามุง มัน� และดําเนินการมาอยางตอเน�อ� งคือ การสรางคนใหพรอมเปนนักรบเสริมทัพใหโตโย-ไทย
มีกาวตอไปที่แข็งแกรงและไดรับการยอมรับมากขึ้นอยางตอเน��อง
“การที่โตโย-ไทย มีวิศวกรจํานวนมาก ยอมแสดงใหเห็นวาเราไมไดเปนเพียงบริษัทรับเหมากอสรางดัง
ที่ภายนอกเขาใจ แตเราเปนธุรกิจ EPC ที่ดําเนินการในกรอบของตลาดหลักทรัพย ดังนั้น การบริหารของเราเรื่อง
คนคือหัวใจหลักในการพัฒนา เราฝกฝน เราอบรมอยางตอเน��อง ทําใหคนของเราถูกสรางขึ้นมาตลอดเวลา
ในวันน�้วันที่เราสรางคนใหไดคุณภาพและจํานวนมากพอที่จะขยายงานตอไปได กอเกิดเปนการสอนตอๆ กัน
เราพยายามสรางใหทีมวิศวกร ทีมงานในโครงสรางตางๆ ของเราริเริ�มคิดสรางสรรค สิ�งใหมๆ อยางตอเน��อง เพราะ
บริษัทของเราไมมีเครื่องจักรแตเรามีหัวใจ มีแรงบันดาลใจ มีความเปนคนชางคิด ชางสรางสรรคอยูในนั้นดวย โดย
เฉพาะการเป น วิ ศ วกร การเป น คนครี เ อที ฟ มี ค วามสํ า คั ญ มาก สิ� ง ที่ โ ตโย-ไทยทํ า คื อ การทํ า ให ศิ ล ปะ
กับวิทยาศาสตรเคลื่อนไปพรอมกันดวยทีมงานที่เราปนและปรุงแตงมาดวยหัวใจ”

การเล็งเห็นถึงแรงสรางสรรคและความฉับไวในการบริหาร
งานคุณสุรัตนาจึงใหความสําคัญกับการพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยน
เปนพิเศษ ทุกวันน�้ไมวางานการบริหารและการกําหนดแผนงาน
โครงการตางๆ จะมากแคไหน สิ�งที่คุณสุรัตนาทําอยูเสมอก็คือ
การสื่อสารกับทีมงานและพนักงานในสวนตางๆ โดยตรง เพื่อให
“โตโย-ไทย” คือบานทีถ่ กู คนพรอมสรางฝนอันยิง� ใหญไปพรอมๆ กัน
“การเปนสวนหนึง� ของโตโย-ไทย ตลอดยีส่ บิ กวาปทผี่ า นมา
ที่น�ทําใหเรารูสึกถึงความผูกพันและที่สําคัญคือรูสึกถึงความเปน
เจาของของบานหลังน�้ เพราะฉะนัน้ การบริหารงานของเราก็คอื ทํา
อยางไรใหบานหลังน�้มีความสุข ลูกนองของเรา เราก็อยากใหเขา
รูส กึ วาทีน่ เ� ปนเหมือนบาน การอยูต งั้ แตทนี่ ม� คี นสองสามรอยคนจน
กระทั�งเพิ�มมาหลายพันคนไมใชเรื่องงายเลยที่จะทําใหทุกคนรูสึก
วาที่น�เปนเหมือนบาน เราเองก็ตองเขาไปสอน เขาไปถายทอด
ความรูสึก การเขาไปพูดคุยกับลูกนองกับทีมงานของเราโดยตรง
ทําใหเรารูถึงปญหาตางๆ ที่ไมอยูเพียงแคปญหาเฉพาะโครงการ
แตยังรวมถึงรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ที่ทําใหเราสามารถหา
ทางออกไดอยางทันทวงที ไดแลกเปลีย่ นความเห็น ไดใชหวั ใจของ
การใหและการรับไปพรอมๆ กัน”

การที่โตโย-ไทย มีว�ศวกรจํานวนมาก
ยอมแสดงใหเห็นวาเราไมไดเปนเพียงบร�ษัท
รับเหมากอสรางดังที่ภายนอกเขาใจ แตเรา
เปนธุรกิจ EPC ที่ดําเนินการในกรอบของ
ตลาดหลักทรัพย ดังนั้น การบร�หารของเรา
เร�่องคน คือหัวใจหลักในการพัฒนา
เราฝกฝน เราอบรมอยางตอเนื่อง ทําใหคน
ของเราถูกสรางข�้นมาตลอดเวลา ในวันนี้วันที่
เราสรางคนใหไดคุณภาพและจํานวนมากพอที่
จะขยายงานตอไปได
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หากจะกลาววา “ประสบการณ” คือเสนทางการเรียนรูท ยี่ งิ� ใหญคงจะไมผดิ นัก เพราะประสบการณการทํางานและ
ภาระความรับผิดชอบที่ผานมาแลวมากกวา 25 ป ในโตโย-ไทย ทําใหการทํางานที่มีเรื่องใหตองคิดตองแกไข
ตองวางแผนใหระบบสามารถขับเคลือ่ นไปไดอยางเต็มความสามารถ จากทีเ่ คยทําใหผหู ญิงคนน�ก้ งั วลจนแทบไมสามารถ
หลับตานอนได ในวันน�้วันที่ประสบการณสอนใหคุณสุรัตนาเรียนรูวาทุกปญหาลวนมีทางออก และการแกปญหาก็ไมใช
เรื่องยากอีกตอไป เพียงแตเรารูจักที่จะ “ปลอยวาง”
“กอนหนาน�้ทําหนาที่เปนผูจัดการโครงการ การทดลองระบบแตละครั้ง หรือการสรางโรงงานเราไมสามารถ
รูลวงหนาไดวาเครื่องจักรตัวใดจะมีปญหา การแกไขไมไดทําแคไมกี่ชั�วโมง บางครั้งเราตองแกไขกันเปนวัน จุดน�้ทําให
เราเครียดมาก กังวลจนนอนไมหลับ แตตอนน�เ้ ราเริม� รูแ ลววาอะไรเปนอยางไร ประสบการณสอนเราวาทุกอยางสามารถ
แกได แตอาจจะใชเวลามากนอยแตกตางกันไป ทุกอยางจะมีขั้นมีตอนของมันเอง เราจึงเรียนรูจากปญหา แยกลําดับ
และความสําคัญของแตละปญหาที่เขามาวาอะไรเรงดวน อะไรไมเรงดวน และสิ�งเหลาน�้ก็มาถึงจุดที่ทําใหเราสามารถ
ปลอยวาง และหยุดปญหาได พรุงน�้หรือชั�วโมงตอไปเราคอยวากันใหม เราตอง Shutdown สมอง คอยๆ จัดเรียงระบบ
และหาทางออกก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป ตําแหนงบริหารทําใหทุกวันตั้งแตตื่นนอนเราก็เตรียมความพรอมใหกับตัวเอง
วาวันน�้เราตองทําอะไรบาง มีอะไรใหเราตองเขาไปดูเปนพิเศษบาง น��แหละที่ทําใหเรามีพลังพรอมทํางานอยูเสมอ”
นอกจากการเรียนรูวิธีเผชิญปญหาที่เกิดจากการตกตะกอนดวยตัวเองแลว คุณสุรัตนายังเรียนรูกับความกดดัน
โดยกําหนดจุดหมายปลายทางของความสําเร็จคือความสุขของทุกคน หลายครั้งที่เหน��อย หลายครั้งที่มีโจทยตางๆ เขา
มาทดสอบความสามารถ คุณสุรัตนาไมเคยยอทอ เพราะการมีเปาหมายเปนเครื่องนําทางทําใหทุกเสนทางความสําเร็จ
คือความงดงามที่คอยหลอเลี้ยงและเติมเต็มความสุขใหกับผูหญิงที่ชื่อ “สุรัตนา ตฤณรตนะ” และชาวโตโย-ไทยทุกคน

