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สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ และพระราชทาน
เพลิงศพ พลเอกประสงค บุญถนอม ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณ
ลนเกลาลนกระหมอม เปนเกียรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศ
ตระกูล อยางหาที่สุดมิได
 หากความทราบโดยญาณวิถี ถึ งดวง วิญญาณของ
พลเอกประสงค บุญถนอม ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ คง
จะมีความปลาบปล้ืมซาบซึ้งเปนลนพน ในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ไดรับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต
 ขาพระพุทธเจาทั้งปวง ผูเปนทายาทของผูวายชนม ขอ
พระราชทาน พระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบื้อง
พระยุคลบาทดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุด
มิได และจะเทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม เปนสรรพสิริมงคล
แกขาพระพุทธเจา และวงศตระกูลตลอดไป

   ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
   ขาพระพุทธเจา
   ครอบครัวบุญถนอม



ประวัติยอ

 พลเอกประสงค บุญถนอม เปนบุตรนายบุญเกิด และ 
นางมาลัย บุญถนอม เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ 
ที่ จังหวัดราชบุรี มีพี่นอง ๔ คน ไดแก

 ๑. นายจํานงค  บุญถนอม (ถึงแกกรรม)
 ๒. นางสาวมาลี  บุญถนอม
 ๓. พลเอกประสงค  บุญถนอม
 ๔. นางชูศรี  เอกภักดีกุล
 พลเอกประสงค สมรสกับ พลโทหญิง แพทยหญิง อัจฉรา 
บุญถนอม (นามสกุลเดิม ปรีชาวิบูลย) มีบุตร - ธิดา ๒ คนไดแก
 ๑. นายณัฐสร บุญถนอม สมรสกับ นางสาวชนกานต อุนจะนํา
 ๒.นางสาวอรอุษา บุญถนอม 
 พลเอกประสงค ไดเริ่มตนชีวิตขาราชการทหารดวยการ
เขารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายรอยและตอดวยโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาฯ (จ .ป .ร . ) จนจบการศึกษาเมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๐๘ และไดปฏิบัติหนาที่รับใชแผนดินไทยและกองทัพไทย
ในฐานะขาราชการทหาร ในตําแหนงหนาที่ตางๆ รวมถึงงานภาค
สนาม การขาว การฑูต และการเสนาธิการ จนเกษียนอายุราชการ
ในป ๒๕๔๑ รวมระยะเวลาในราชการทั้งสิ้น ๔๑ ป
 รายละเอียดประวัติงานดานราชการของพลเอกประสงค 
ภายหลังจบการศึกษาจาก โรงเรียนนายรอย จ.ป.ร. ในชวงแรกได



ไปประจําการภาคสนามในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต 
ณ จังหวัดนครพนม และปฎิบัติการพิเศษทางดานการขาวที่ชายแดน
ไทย-ลาว รวมเวลาปฎิบัติราชการในภาคสนามทั้งสิ้นกวา ๕ ปหลัง
จากนั้นไดเขาศึกษาตอหลักสูตรเสนาธิการทหารบก ปฏิบัติงานดาน
การขาวเปนหลัก หลักสูตรอื่นๆที่ไดรับการศึกษา อาทิเชน หลักสูตร
ขาวลับ ( Clandestine ) ของ C.I.A. และหลักสูตรนายทหารฝาย 
อํานวยการสายขาวช้ันสูง ( ISOC-II ) พลเอกประสงค ไดรับเหรียญ
เชิดชูเกียรติ ในการปฎิบัติหนาท่ีภาคสนาม ไดแก เหรียญราชการชายแดน
ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ และเหรียญพิทักษเสรีชน ( ช้ัน๒ )ในป พ.ศ. ๒๕๑๙
 ตอมาไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยทูตทหารบกไทยประจํา
ประเทศสิงคโปรในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๓๑ โดยระหวางนั้นไดรับ
เลือกจากกลุมผูชวยทูตทหารจากประเทศอื่นๆทั่วโลก ซึ่งประจําการ
อยูที่ประเทศสิงคโปร ใหเปน Dean Extraordinaire หรือหัวหนา
กลุมผูชวยทูตทหาร ในป ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๒๙
 หลังจากประจําการที่สิงคโปร ไดกลับมาปฏิบัติราชการดาน
การขาวสังกัดกรมขาวทหารบก ในตําแหนงตางๆ จนกระทั่งไดรับ
พระราชทานยศพลตรีในป ๒๕๓๕ จึงยายไปทํางานฝายเสนาธิการ
ใหกับ เสนาธิการทหารบก รวม ๒ ทาน ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนา
ฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารบก ในป ๒๕๓๙ นอกจากนั้น
ไดรับแตงตั้งเปน นายทหารพิเศษ ประจํากรมนักเรียนนายรอย
รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ ในป ๒๕๓๙ 
และเปนตุลาการศาลทหารกลาง ในป ๒๕๔๐ และปฏิบัติหนาที่
จนเกษียณอายุราชการ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
สูงสุดคือ ขั้นมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) (สายสะพายสาย ๓) และขั้น
ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) (สายสะพายสาย ๒) 



แดพอ...  ดวยหัวใจทั้งหมด ของเรา

 ตั้งแตจําความไดแตเล็กจนโต พวกเรามีนายทหารมาดเขม 
เปนสุภาพบุรุษเต็มตัวอยูขางกาย คนที่พวกเราเรียกวา ‘พอ’ หรือ 
ตามครอบครัวเราที่พอพรํ่าสอนวาภาษาเปนสิ่งสําคัญ เราเรียกกัน
ในครอบครัววา ‘Dad’
 พอเปนผูชายที่สอนดวยการกระทํามากกวาคําพูด เปนคนที่
ใจดีและเขมแข็ง ตั้งแตจําความไดพอเปนคนที่ทุมเทกับงานและ
ครอบครัวมาก  เปนคนรับสงแมและลูกๆทุกวันตั้งแตเล็กจนโต เปน
คนแรกที่เราเขาหาเสมอ เมื่อเรามีปญหาพอมักจะพูดวา ‘พอมี
ประสบการณเยอะถามีอะไรก็ถามได’ พอสอนใหลูกคิดและทําทุกอยาง
เปนดวยตัวเอง และสอนใหรูจักตั้งแตมารยาททางสังคมจนถึงการ
บริหารจัดการชีวิต
 พอไดมีโอกาสรับตําแหนงผูชวยทูตทหารบกไทยประจําสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศสิงคโปร พวกเราไดมีโอกาสเดินทาง
ไปอยูดวยทุกคน เปนเวลา ๓ ป ทําใหทุกคนในครอบครัวเรามีทุก
วันนี้ได ทั้งการศึกษา ภาษา นิสัย  ความทุมเทในครอบครัว และ
การงาน ลวนมาจากคําแนะนําของพอ พอเปนคนที่ไมหามใหเราดู
โทรทัศน ไมวาจะเปนการตูนหรือเกมสที่ทานหามาให แตถาจะดู
ตองดู เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน อีกทั้ งตั้ งกฎในบานวา
ถาพูดภาษาไทยจะเก็บกันคําละสิบบาท คาขนมของลูกๆสมัยนั้นก็
วันละสิบบาท วันไหนพูดมาทั้งประโยค แทบจะไมไดมีขนมกินกันทั้ง



สัปดาหเลย แตเพราะพอผูซึ่งเปนผูมีวิสัยทัศน วาภาษาเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญในการศึกษา และการงานของลูกๆในอนาคต ทําใหพวกเรา
สามารถพูดไดคนละ ๒-๓ ภาษา และทําธุรกิจกับตางชาติ จนเจริญ
ไดถึงทุกวันนี้
 พอรับหนาที่หนักมากชวงที่อยูสิงคโปร เพราะแมตองเดิน
ทางไปเรียนตอเฉพาะทางทางการแพทยที่ มหาวิทยาลัย Stanford 
ถึงแมจะมีอามาและปา พี่สาวของพอ ที่มาดูแลพวกเรา แตพอก็เปน
Hero ที่ตองทั้งทํางานและเลี้ยงลูกๆทั้งสองเปนหลัก นองสาวของ
ครอบครัวบังเอิญมีปญหานํ้าในหูชวงนั้นและตองเดินทางกลับมา
ผาตัดที่กรุงเทพถึง ๓ ครั้ง พอตองขับรถพาลูกทั้งสองขามประเทศ
มาเลเซียและภาคใตของไทยมาเพียงลําพัง พวกเรายังจํ าHero
คนนั้นไดเสมอมา ทั้งเที่ยวและใหความรูเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ
มีครั้งหนึ่งมาถึงปตตานี พอถามลูกๆตัวเล็กวารูไหมประเทศไทย หรือ
มาเลเซีย บานเมืองมีสุเหราและมุสลิมเต็มไปหมด ลูกๆก็ไมแนใจ 
พอก็บอกใหมองบนยอดสุเหราและชี้ไปที่รูปในหลวงกับราชินี เรารู
เลยทันทีวาพอตองการจะสอนอะไร พวกเรายังจําไดไมรูลืม
 จนโต . . .พอพวกเรายังเฝาคอยรับ-สงจนกระทั้งนองสาว
เขามหาวิทยาลัยและทํางานที่แรก พอไมเคยเห็นเวลาสวนตัวมากอน
ครอบครัว หรือหนาที่การงานเลยแมแตนอย มีแตคําวาใหและ
เปนที่พึ่งทางใจของครอบครัวเสมอมา อีกทั้งเปนที่รักของบรรดา 
ครอบครัว และเพื่อนฝูงทั้งหมด สังเกตไดจากพอจะตองไปเยี่ยมคุณ
ตา-คุณยายผมแทนคุณปู-คุณยาทุกสัปดาห เนื่องจากคุณปู-คุณยา
ไดเสียไปตั้งแตกอนนานมาแลว พอมีเพื่อนในและนอกวงสังคม
เยอะแยะมากมายที่ทั้งรัก โทรมาสอบถามเยี่ยมเยียนที่บานอยูเสมอ 



เนื่องจากพอเปนคนกตัญูรูคุณคนอีกทั้งเปนคนอัธยาศัยดี และ
เขากับคนไดงาย
 ทุกอยางที่พอพรํ่าสอนตั้งแตเล็กจนโต ทั้งดุดาวากลาว ชื่นชม
ยินดี ความรักหวงหาอาทร และความทุมเทที่พอไดใหกับพวกเรา
ทั้งครอบครัว เราซาบซึ้งถึงบุญคุณที่พอใหเราเสมอมา วันนี้ถึงวันที่
เราตองจากกัน และพอคงไมสามารถกลับมาดูแลเราไดเหมือนเดิม
แตพวกเราทั้งหมดรูวาทุกอยางที่พอสอน จะอยูกับเราตลอดไป 
ในบั้นปลายของชีวิตพอก็พรํ่าสอนใหเราไดปลอยวางความคิด หาก
เราทําไดดีที่สุดแลว และทานมักใชคําของทานพุทธทาสสอนเราวา 
‘มันเปนเชนนั้นเอง’...

    รักพอเสมอ
    ครอบครัวบุญถนอม










