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ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๘ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

“ไม่ว่าภารกิจจะยากล�าบากหรือมีข้อจ�ากัดมากสักเท่าใด
พวกเราพร้อมในทุกภารกิจ ทหารช่าง พวกเราท�าได้
และขอตั้งมั่นจะเป็นทหารในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย”

โดย : ทีมข่าวทหารบก

บทสัมภาษณ์

พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ
เจ้ากรมการทหารช่าง

ข่าวทหารบก : สวัสดีค่ะ เรียนถามกึงการก�าหนด
วิสัยทัศน์หรือแนวคิดในการพัฒนากรมการทหารช่าง
และเหล่าทหารช่างค่ะ

เจ้ากรมการทหารช่าง : กรมการทหารช่าง
มีบ ทบาททีส่ �า คั ญ ในการสนับ สนุน ภารกิ จ ของ
กองทัพ บกในการช่ ว ยพั ฒ นาประเทศ สนับ สนุน
โครงการตามพระราชด�าริ ก่อสร้างตามโครงการต่างๆ
ทั้งภายใน และภายนอกกองทัพบก การช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทา
สาธารณภัย รวมถึงบทบาทในการสนับสนุนภารกิจการ
รักษาสันติภาพ ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN)
ในประเทศต่างๆ จะเห็นว่าภารกิจต่างๆ มีปริมาณมาก
บางครั้งจ�ากัดด้วยระยะเวลา พื้นทีใ่ นการด�าเนินการ
ค่อนข้างยากล�าบาก ทหารช่างทุกหน่วยจึงต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติ สามารถรับภารกิจได้ทันทีเมือ่ ได้
รับค�าสั่ง ผมจึงได้กา� หนดวิสยั ทัศน์วา่ “กรมการทหารช่าง
และหน่วย/เหล่าทหารช่าง จะต้องมีความเป็นเลิศ
โดยมีความพร้ อ มทัง้ ด้ านก� าลังพลและยุทโธปกรณ์
สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกและของ
รั ฐ บาลทีไ่ ด้ รั บ มอบหมายได้ ใ นทุก รู ป แบบและทุก
สถานการณ์”

ข่าวทหารบก : ภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบันมีอะไรบ้างคะ

เจ้ากรมการทหารช่าง : ทีผ่ ่านมากรมการ
ทหารช่างและหน่วยทหารช่างได้ก่อสร้างเส้นทางสาย
ความมัน่ คง หมายเลข ๔๑๘ ระยะทาง ๒๙.๔๔๘

กิโลเมตร จากบ้านคลองขุด อ�าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี ถึง บ้านท่าสาป ต�าบลยุโป อ�าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เส้นทางหมายเลข ๔๐๖๖ จากบ้านตะโล๊ะหะลอ
อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา ถึง บ้านปาลอปาต๊ะ อ�าเภอ
ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ขณะนี้ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง
เส้นทางหมายเลข ๔๑๐ ตอนสะพานข้ามอ่างเก็บน�า้
เขื่อนบางลาง ส่วนการสนับสนุนโครงการของรัฐบาล
และโครงการตามแนวทางพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน ได้แก่ โครงการขุด
ลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย กองทัพบก
และโครงการอนุรั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู แ หล่ ง น�า้ สนับ สนุน กรม
ทรัพยากรน�า้ ซึ่งได้ระดมก�าลังพลและยุทโธปกรณ์
เร่งเข้าด�าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย

น�้าในพื้นทีป่ ลายน�า้ และการเพิ่มพื้นทีใ่ นการระบาย
น�้าในพื้นทีก่ ลางน�า้ ตามแผนการบริหารจัดการน�า้
ของรัฐบาล นอกจากการด�าเนินการด้านงานช่างแล้ว
ยังได้จัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนเข้าพูดคุย
สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ประชาชนในพื ้น ที ่ พร้ อ มทัง้
เผยแพร่แนวทางพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง”
และขยายผลโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาว ตาม
นโยบายของกองทัพบก ปลูกจิตส�านึกให้กับพี่น้องใน
ชุมชนริมคลอง ให้รว่ มกันอนุรกั ษ์และดูแล รักษาคูคลอง
ให้อยู่อย่างยั่งยืน

ข่าวทหารบก : เรียนถามถึงความคืบหน้าเรื่องการดูแล ประชาชนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ กรมการทหารช่าง
พร้อมทัง้ ด้านก�าลังพลและยุทโธปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
พื้นที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกค่ะ

เจ้ากรมการทหารช่าง : พื้นที่ราชพัสดุ ในพื้นที่
อ�าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี จ�านวน ๒๓๙,๐๐๐ ไร่
ในความรับผิดชอบของกรมการทหารช่างซึ่งเกิดปัญหา
การบุก รุ ก เข้ า มาอยู่ อ าศัยหรือเข้า มาท�า กินในทีด่ ิน
หวงห้ า มของทางราชการทหาร จากชาวบ้ า นหรื อ
กลุ่มนายทุนทัง้ โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นจ�านวนมาก
กรมการทหารช่างได้ด�าเนินการด้านกิจการพลเรือน
ชี ้แ จงท�า ความเข้ า ใจกั บ ประชาชนควบคู ่ ไ ปกั บ การ
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและมีข้นั ตอนชัดเจน ที่เรียก
กันว่า “สวนผึง้ โมเดล” วันนี้ผลการด�าเนินการเป็นที่
น่าพอใจ ปัจจุบันได้รับพื้นที่ราชพัสดุในส่วนที่กรมการ

ทหารช่างรับผิดชอบคืนกว่า ๙,๐๐๐ ไร่ ทัง้ จากการ
ส่ ง มอบคื น ทีด่ ิ น จากประชาชนด้ ว ยความสมัค รใจ
และจากการฟ้องร้องคดี

ข่าวทหารบก : ช่วงนี้ฤดูฝนแล้ว ที่ผ่านมาทหารช่างมี
บทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ปีนี้เตรียม
การอย่างไรบ้างคะ

เรือ สะพาน หรือแม้กระทั่งเครื่องมือและยุทโธปกรณ์
ทีม่ ีอยู่ในอัตราของเหล่าทหารช่าง ได้จัดเตรียมก�าลัง
พลทีม่ ีความสามารถ, เครื่องมือช่างทีเ่ หมาะสมและ
ยุทโธปกรณ์ ในรูปแบบของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
เคลื่อนทีเ่ ร็วกองทัพบก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย
สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อได้รับการร้องขอ
และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน

ข่าวทหารบก : หลักที่ท่านยึดถือตลอดการรับราชการ
คืออะไรคะ

เจ้ากรมการทหารช่าง : ผมน้อมน�า แนวทาง
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และแนวทาง
พระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนากรมการทหารช่างและหน่วยเหล่าทหาร
ช่างให้มีความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ดังปณิธาน “รูจ้ กั คน
รูป้ ระมาณ รูพ้ ฒ
ั นา รูค้ ณ
ุ แผ่นดิน” รูจ้ กั คนคือต้องเข้าใจ
ถึงความคิด ความต้องการของมนุษย์ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
รู้ประมาณ คือจะต้องรู้จัก ประมาณตน รู้ความพอ
เหมาะพอดี ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางพระราชทาน
“เศรษฐกิจพอเพียง” รู้พัฒนาคือต้องเข้าใจถึงแก่น
ของการพัฒนา ว่าจะต้องพัฒนาอย่างไร มีความเร่ง
ด่วนอย่างไร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ภารกิจที่ได้รบั และรูค้ ณ
ุ แผ่นดินคือจะต้องปฏิบตั ภิ ารกิจ
ต่างๆ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน พร้อมทั้งปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นทีเ่ คารพรัก
ยิ่งของปวงชนชาวไทย

เจ้ากรมการทหารช่าง : ท่านผู้บัญชาการ
ทหารบกมีนโยบายให้หน่วยทหารทุกหน่วย เข้าไปใน ข่าวทหารบก : ขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ H
พื้นทีป่ ระสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง

