บทสัมภาษณ์
คุณสมทรง มหิทธาฟองกุล
ประธานบริหารบริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จากัด
และบริษัทในเครือ

 แนะนำตัว : ผมสมทรง มหิ ทธาฟองกุล จบวิศว
อุตสาหการ รุ่ นที่ 19 รุ่ นเดียวกับคุณอานาจ บัวละออ
ที่ปรึ กษามดตะวันออก ซึ่ง

ปั จจุบนั ได้เปิ ดบริ ษทั ฟิ วเจอร์ ซายน์ จากัด เป็ นผูผ้ ลิต
อุปกรณ์ ในงานก่ อสร้ างที่ มีคุณภาพ ก่ อตั้งขึ้น เมื่ อ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2533 ด้วย ฟิ วเจอร์ ซายน์เป็ น
ผูผ้ ลิ ต อุ ปกรณ์ สาหรั บ ขายและเช่ าในงานก่ อ สร้ า ง
ประเภทเหล็ก นัง่ ร้านและอุปกรณ์โครงสร้าง ในการ
ก่ อสร้ าง แบบครบวงจรด้วยกาลังการผลิ ตมากกว่า
36,000 ตัน / ปี เพื่ อ ส่ ง มอบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการ
ให้บริ การอย่างทัว่ ถึง

ทั้ง นี้ ฟิ วเจอร์ ซ ายน์ นับ ได้ว่า เป็ นศู น ย์ร วมแบบเท
คอนกรี ต แบบหล่อคานสะพาน แบบสะพานลอย
แบบถนน แบบแบริ เออร์ แบบเทผนัง แบบบ่ อ พัก
สี่ เหลี่ยม-ทรงกลม แบบเทเสาเหลี่ยม-ทรงกลม แบบ
เสาปรั บขนาด แบบบันได แบบเทรางระบายน้ า
ระบบค้ ายันต่างๆ ยูเฮด แจ็คเบส เสาค้ ายันต่างๆ Push
Pull Porp เทเบิ้ ลฟอร์ ม ระบบฟอร์ มไท นั่งร้ าน
อุปกรณ์ใช้กบั นัง่ ร้าน และแบบเหล็ก ที่ ได้มาตรฐาน

ทุ ก ข น า ด
น อ ก จ า ก นี้
บริ ษทั ฟิ วเจอร์ ซายน์ จากัด ยังมีบริ การให้คาปรึ กษา
และออกแบบโครงสร้ า งและบริ ก ารต่ า งๆ ด้ว ย
ทีมงานวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ บริ ษทั ฯ ได้ยดึ
หลัก ในการให้บ ริ ก ารด้ว ยความตรงต่อ เวลา ความ
น่าเชื่อถือ ตลอดจนความซื่ อสัตย์ที่บริ ษทั มีต่อลูกค้า
มาโดยตลอด
 ที่นี่ใช้ หลักกำรบริหำรจัดกำรอย่ ำงไร : ผมจะเป็ นคน
มองโอกาสจากวิกฤตที่พบเจออยูเ่ สมอและจะเป็ นคน
มองการณ์ไกล สามารถมองเห็ นปั ญหาต่างๆ แม้จะ
อยู่ใ นช่ ว งวิ ก ฤตที่ จ ะต้อ งคิ ด และตัด สิ น ใจในช่ ว ง
ระยะเวลาสั้นๆ ของการเกิ ดปั ญหา และจะเป็ นคนที่
กล้าคิ ด การทา กล้าตัด สิ น ใจเป็ นคนที่ ใจถึ ง พึ่งได้
และจะเป็ นคนที่ ใช้ชีวิตแบบเรี ยบง่าย และเป็ นคนที่
สอนลูกๆให้ทาตัว Low profile อยูเ่ สมอ
 เล่ ำประสบกำรณ์ ในกำรทำงำนแบบตื่ นเต้ นให้ ฟัง :
เมื่อจบจากบางมดมา ชีวติ ในการทางานได้เริ่ มต้นเป็ น
วิศวกรที่แรก คือ บริ ษทั โตโยต้า ตอนนั้นได้เงินเดือน
4,500 บาท ทางานเกี่ ยวกับทางด้านออกแบบ และ
แม่แบบ ต่อมาก็เปลี่ยนงานมาที่บริ ษทั คาซาวากิ ซึ่ งก็
มี รุ่ น พี่ จ ากบางมดคอยสอนแนะน าตลอด และให้
รับผิดชอบในการทาแบบแม่พิมพ์ แกะแบบแม่พิมพ์
ซึ่งในช่วงนั้นมีงานให้คิดและทามาก ต้องทาเดือนละ
เป็ น 100 ตัว ในช่วงแรกก็รู้สึกทางานมากเกินไป แต่
พออยูไ่ ปสักพักก็สามารถปรับตัวได้ ก็ทางานให้เสร็ จ
เรี ยบร้อย ทางานได้ประมาณ7-8 เดือน ทางบริ ษทั ฯก็
เพิ่มค่าแรงให้เป็ นเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งในช่วงนั้น
ถือว่ามากพอเลี้ยงตนเองได้ และได้ภาคภูมิใจต่องาน

ส าคัญ ต่ อ การออกแบบแม่ พิ ม พ์ ส าหรั บ แม่ แ บบ
รถยนต์ รถคาวาซากิ รุ่ นแรกที่ ใช้หม้อน้ า KR125 ที่
นักบิดทั้งหลายชอบและขายดีในช่วงเวลานั้น แต่พอ
อยูไ่ ปสักพัก จะรู ้สึกว่าได้เรี ยนรู ้งานครบหมดแล้ว ซึ่ง
การเรี ยนรู ้ของวิศวกรมักจะมีจุดเด่นอยู่เสมอในการ
คิดและทาไม่เหมือนใคร บางครั้งก็ถูกสอนให้เป็ นเถ้า
แก่ คิดและทาด้วยตัวเองทั้งหมด บางครั้งก็ถูกสอนให้
ทางานแบบหัวหน้าลูกน้อง สั่งและทาอย่างเดียว เมื่อ
เห็ นว่าวิธีคิดของตนเองเริ่ มที่ จะไม่เหมื อนใครและ
แตกต่างอยูม่ าก ที่ มีความรู ้สึกอยากทาเอง อยากเป็ น
เถ้า แก่ จึ ง คิ ด ที่ จ ะออกมาท างานด้ ว ยตนเองโดย
ตั้งเป้ าหมายต้องเป็ นเถ้าแก่ให้ได้ จึงตัดสิ นใจลาออก
มาเริ่ มต้นสู ้ชีวิตใหม่อีกครั้ง จากการหาเงิ นเพื่อเลี้ยง
ตนเองและครอบครั ว ในช่ ว งนั้นอาจจะเป็ นเพราะ
ร้อนวิชา เพราะสะสมองค์ความรู ้ไว้มากประกอบกับ
การตั้งมัน่ ที่ จะลาออกให้ได้ จึ งคิดออกมาทาเองโดย
ไม่พ่ งึ พาพ่อแม่ที่มีฐานะอยูแ่ ล้ว
 แง่ มุ ม ของกำรบริ ห ำรจั ด กำรธุ ร กิ จ ท ำอย่ ำ งไร :
ในช่วงที่ ออกมา เนื่ องจากจบอุตสาหการจึ งมองเห็ น
ภาพในงานเหล็ก แม่แบบ ก่อแบบ สร้างแบบ จึ งคิด
ออกมาทานัง่ ร้าน เพราะเห็ นว่าเป็ นเรื่ องทาง่าย ขาย
ง่าย แบบ Low cost Low technologyในตอนนั้นได้
เช่าห้องแถว 5 ห้องเอามาทาโรงงาน ก็เจอวิกฤตมาก
เหมือนกัน เพราะทาไปสักพักคนให้เช่าก็ถูกติดหมาย
ศาลล้มละลาย แต่ในส่ วนทรัพย์สินของเราซื้ อหามา
เองเลยไม่เกี่ ยวข้องไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับเค้า
และพอทางานไปสักพักก็เจอวิกฤตอีกรอบ ไฟไหม้
โรงงาน และถือเป็ นโชคดี มากๆที่ ไม่ได้รับอันตราย
ซึ่งช่วงนั้นตนเองพึ่งแต่งงานใหม่ๆกับคุณหน่อยและ
วันนั้นได้ออกมาทาธุ ระกลับบ้านก่อน จึ งทาให้รอด
พ้นอันตรายไปได้พอดี เมื่อชีวิตเจอวิกฤตก็หาโอกาส
ใหม่ โดยการขายที่ ดิ นแปลงเล็กๆที่ มีอยู่ และน ามา
สร้างโรงงานของตนเองด้วยความมุ่งมัน่ ที่ตอนแรกก
อาจมีใจทาทุกอย่าง แต่ก็ทาทุกอย่างเองทั้งหมดไม่ได้

เช่น ขายของไม่เป็ น แม้ตอนแรกจะให้คนพาไป เพื่อ
ขาย เพื่อแนะนาตัวเอง เพื่อจะให้ได้ยอดขาย จากการ
แปรรู ปและขายสิ นค้าของตนเอง ซึ่ งมีความยากอยู่
มากๆ ทั้งการทาโรงงาน และการผลิตสิ นค้าแต่ยงั ไม่
มีคนซื้ อ แต่การที่จบจากบางมดมาทาให้มองออกว่า
เราเป็ นคนไม่ กลัวปั ญ หา คนเราแม้จะมี I.Q ที่ ไ ม่
แตกต่างกันมาก แต่ E.Q ต่างหากที่มีขอ้ แตกต่างกัน
จึ ง ท าให้ เ กิ ดความมุ่ ง มั่น มองหาช่ อ งทางและขยัน
มากกว่าคนอื่น จนสุ ดท้ายก็เริ่ มมีรายได้ มีฐานะและ
ผ่อนคลายได้ อย่างไรก็ต ามการทางานก็ย่อมต้องมี
เพื่อนคอยสนับสนุนแนะนาด้วย ในช่วงที่ ทางานได้
อ่านหนังสื อเรื่ องการเงิน การธนาคารและการตลาด 2
เล่ ม นี้ ส าคัญ มากๆ ซึ่ ง เป็ นหนัง สื อ 2 เล่ ม ที่ ไ ด้ใ ช้
ทางานสาคัญมากทาให้รอบรู ้ ในการทาธุ รกิ จ ซึ่ งทา
ให้ประสบความสาเร็ จในเวลาต่อมาได้
 มีรูปแบบบริ หำรอย่ ำงไรให้ องค์ ก รรอดพ้ นวิก ฤติ :
ต้องใจสูไ้ ม่กลัวปั ญหาและมีความมุ่นมัน่ พยายาม นับ
ถือใจตนเองเป็ นสาคัญ เมื่อตัดสิ นใจแล้วต้องก้าวเดิน
ต่ อ ไปและท าให้ ส าเร็ จ ในเมื่ อ ครั้ งที่ ต นเองเรี ย น
หนั ง สื อ อยู่ ก็ ช อบอ่ า นหนั ง สื อ พวกคัม ภี ร์ ต่ า งๆ
ประเภทก าลัง ภายในและไม่ ช อบเข้ า ห้ อ งเรี ยน
หนังสื อ แต่เมื่อจาเป็ นจะต้องเรี ยนให้จบก็จะทาให้ได้
ต้องปฏิวตั ิตนเองใหม่ ทุกๆครั้งก่อนสอบ 2 สัปดาห์
ก็จะอ่านหนังสื อ ทาการบ้าน และสอบให้ได้คะแนน
ดีๆก่อน จึงจะได้ไปเที่ยวหรื อทาอะไรแบบสนุกสนุก
ต่อ ซึ่ งการมี วินัยรู ้ จุดแข็ง จุ ดอ่อน และสถานะของ
ตนเองในการคิด ทางาน ก็จะทาให้เราสาเร็ จได้ ซึ่ ง
การตั้ง ค าถามที่ ดี ว่า เราจะเป็ น Engineer ที่ ดี ไ ด้
หรื อไม่ ซึ่งทุกคนต้องค้นหาคาตอบของตนเองในการ
ตั้งเป้ าหมายชีวติ มุ่งมัน่ เดินทางตามฝันของตนเอง ถ้า
มีเพื่อนรอบข้างดี มีรุ่นพี่ที่ดีเป็ น Back ให้ช่วยแนะนา
แก้ไ ขปั ญ หาให้ ก็ จ ะท าให้ง่ า ยขึ้ น ในการท างานก็
มัก จะถามตนเองอยู่เ สมอว่า ในแต่ ล ะปี ท าแล้ว ได้
อะไร เช่น ปี ที่ 1 ได้การเรี ยนรู ้และจดจา ปี ที่ 2 ได้

ทางานตามเทคนิควิศวกรรม ปี ที่ 3 ได้ทางานที่สะสม
องค์ความรู ้ ประสบการณ์อยูก่ บั ตัวเอง และปี ที่ 4 ได้
เริ่ มเรี ยนรู ้ให้ครบ รู ้สึกไม่มีอะไรท้าทายใหม่แล้ว ปี ที่
5-7 ก็จะรู ้สึกทางานแบบ Routine คือทาแต่งานแต่ไม่
มีอะไรแปลกใหม่ ซึ่งได้ตดั สิ นใจลาออก หลังจากนั้น
แล้วมาเริ่ มต้นชีวิตใหม่ เพราะเห็นว่าต้องหาความท้า
ทายและตื่นเต้นให้กบั ชีวติ
 แง่ คิดในด้ ำนกำรบริหำรและสนับสนุนสั งคม : ที่นี่มี
การสนั บ สนุ น สั ง คมอยู่ เ รื่ อยๆ รวมทั้ งการท า
โครงการแรลลี่ ป ลู ก ป่ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ของมด
ตะวันออก ซึ่ งการทางานก็ย่อมมี เพื่อน มี สังคม แต่
โดยปกติ แ ล้ว เป็ นคนรั ก สั น โดษชอบเข้า ป่ า เพื่ อ
สารวจและใช้ชีวติ อยูก่ บั ป่ า ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ เพราะเห็ น ว่า เมื่ อ เข้า ป่ าไปแล้ว ทุ ก คนมี ค่ า
เท่ า กัน และตัว เล็ก มาก เมื่ อ เที ย บกับพื้ น ที่ ป่ าขนาด
ใหญ่จึงเป็ นปรัชญาที่ ดี ซึ่ งต้องเอาชี วิตรอด ดารงชี พ
ให้ได้และพยายามแก้ไขปั ญหา จากความท้าทายต่างๆ
รอบด้าน ก็จะทาให้ชีวติ ผ่านพ้นไปได้
 สั ม ภำษณ์ ผู้ ค ลุก คลีส นั บสนุ น และผู้ ใกล้ ชิด : คุ ณ
อานาจ บัวละออ ได้เล่าถึงเพื่อนรักสมัยเรี ยนด้วยกัน
และฝึ กงานด้วยกันว่า แม้จะซิ่ วมาจาก มอ.ก็มาเจอ
เพื่ อ นที่ บ างมด สนิ ท กัน หลายคนมี ค วามรั ก กลม
เกลี่ ย วกัน มาก ทั้ง การท างานกลุ่ ม และท ากิ จ กรรม
ร่ ว มกัน เคยขอพบผูจ้ ัด การในการเรี ยกร้ อ งค่ า แรง
ฝึ กงานมาแล้ ว ตอนจบมาใหม่ ๆ เข้ า มาท างาน
ผูร้ ับเหมายูนิมิต เงินเดือน 4,300 บาท และรับผิดชอบ
ไซต์งานต่างๆมากมาย ในช่วงนั้นต่างคนต่างทางาน
ตามหน้าที่ของตนเองและสร้างถึงความพยายามของ
เพื่อนๆในการสร้างอาชีพ สร้างฐานะและทราบว่าคุณ
สมทรงก็ ล าบากไม่ แ พ้กัน แต่ ด้ว ยวิ ธี ก ารคิ ด ที่ ไ ม่
เหมือนใคร ทาให้ชีวติ มีทางออกที่ดีๆอยูเ่ สมอ คนเรา
ยิ่ง รู ้ ม ากก็ยิ่ง เบื่ อ อาจจะแตกต่ า งจากสัต ว์ที่ ดู มี I.Q
น้อยอาจไม่เบื่อและดารงชีพไปวันๆ ส่ วนมนุษย์เป็ น
สัตว์สังคมจึ งต้องดิ้นรนต่อสู่ และพยายาม ซึ่ งนี่ เป็ น

อีกหนึ่งตัวอย่างของเพื่อนที่ประสบความสาเร็ จในรุ่ น
ด้วย

 มุมมองที่มีต่อสั งคม ชมรม และมหำวิทยำลัย : โดย
ปกติ ก็ ไ ม่ ไ ด้ยุ่ ง วุ่ น วายกั บ งานสั ง คมมากนั ก การ
ดาเนิ นธุรกิ จและการใช้ชีวิต เนื่ องจากบุคลิกเป็ นคน
รักป่ า รั กต้นไม้ จึ งอนุ รักษ์และปลูกต้นไม้ที่บา้ นไว้
หลายสิ บต้น ทาให้มี ความรู ้ สึก ร่ มรื่ น และส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์และสอนลูกๆทั้ง 4 คนอยูเ่ สมอ ที่พวกเค้า
ใช้เวลาทานข้าวและพูดคุยกันได้แง่คิดจากการทางาน
อยู่เสมอ สอนให้รู้จกั ปรัชญา รู ้ทนั โลก คิดได้ ทาได้
ไม่ยอมแพ้ โดยลูกคนโตเป็ นหมอที่ โรงพยาบาลศิ ริ
ราช คนที่ 2 เรี ยนอุตสาหการบางมด คนที่ 3 เรี ยน
สถาปั ตย์จุฬา คนที่ 4 เรี ยนสาธิ ตปทุมวัน ซึ่ งทุกคน
ได้รับแนวคิดจากพ่อแม่ไปมาก กับแนวคิดทางานไป
เรื่ อยๆไม่วู่วาม และในอนาคตก็คงดาเนิ นธุ รกิ จโดย
ยึดระบบเป็ นหลัก และจะทาให้งานเดิ นหน้าไปได้
เกิดความสาเร็ จได้ โดยใส่ คุณภาพของคนเข้าไปด้วย
ก็จะทาให้งานเป็ นไปตามแผนและเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้

