
ประวัติ 

 พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ ์

 
1. การศึกษา / วุฒิการศึกษา 

   1.1 หลักสูตรสามัญ 

         1.1.1 โรงเรียนวัดบางซอ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับประถม) 

         1.1.2 โรงเรียนสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับมัธยม 1 - 3) 

         1.1.3 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับมัธยม 4 - 6) 

    1.2 หลักสูตร โรงเรียนทหาร (รุ่น / ปี พ.ศ. เข้า – ออก) 

          1. 2.1 โรงเรียนตรียมทหาร  รุ่นที่ 6  ปี พ.ศ.2506 – 2508 

          1.2.2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 ปี พ.ศ.2508 - 2509 

          1.2.3 Norwich University  ปี พ.ศ.2509 - 2510 

          1.2.4 โรงเรียนนายร้อยสหรัฐฯ (West Point)  ปี พ.ศ.2510 - 2514   

    1.3 หลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาขณะเข้ารับราชการ 

           1.3.1 ปริญญาโทวิศวกรรมเคร่ืองกล Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐ ฯ ปี พ.ศ.2514 - 2515 

          1.3.2 ปริญญาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง Asian Institute of Technology (AIT)  ปี พ.ศ.2517 - 2521 

          1.3.3 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  รุ่นที่ 60  ปี พ.ศ.2524 - 2525 

          1.3.4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 36  ปี พ.ศ.2536 - 2537 

    1.4 หลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาหลังเกษียณอายุราชการ 

          - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8  ปี 2552     

2. ประวัติรับราชการ / ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต 

    2.1 ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญ      

         2.1.1 อาจารย์กองวิศวกรรมเครื่องกล กองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2516-2521 

         2.1.2 นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก      พ.ศ.2521-2523 

         2.1.3 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค ์     พ.ศ.2526-2529 

         2.1.4 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร ์      พ.ศ.2534-2539 

         2.1.5 รองเจ้ากรมยุทธการทหาร        พ.ศ.2539 

          2.1.6 ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  พ.ศ.2540-2542 

         2.1.7 ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  พ.ศ.2542-2543 

         2.1.8 เจ้ากรมยุทธการทหาร        พ.ศ.2544-2545 
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   2.1.9 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม     พ.ศ.2545-2546 

         2.1.10 เสนาธิการทหาร         พ.ศ.2546-2548 

         2.1.11 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด       พ.ศ.2548-2549 

          2.1.12 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด        พ.ศ.2549-2551 

 

 2.2 ราชการพิเศษ 

          - ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติ ในติมอร์ตะวันออก พ.ศ.2543-2544  

  2.3  ประสบการณ์ที่สำคัญระหว่างรับราชการ 

          2.3.1 เลขาธิการ คณะกรรมการชายแดนประเทศเพื่อนบา้น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย  

              (เมื่อดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารและเสนาธิการทหาร) 

          2.3.2 รองประธานและประธานกรรมการชายแดนประเทศเพื่อนบา้น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย  

        (เมื่อดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด) 

2.3.3 ประธานคณะกรรมการความร่วมมือระดับสูงกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

2.4 งานพิเศษ 

 อดีต 

- นายกสมาคมAIT (Mother’s Chapter)  พ.ศ.2549-2551 

 - นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2550-2552 

     - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ.ศ.2552 – 2554 

- อุปนายกสมาคม AIT (สมาคมไทย)   

 - กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ ์

     - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหม   พ.ศ.2551- 2554 

 - ผู้เชี่ยวชาญ (Expert and Eminent Person – EEP) ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของกระทรวงการต่างประเทศ  

   พ.ศ.2550 - 2554 

- นายกสมาคมเวสต์ปอยต์ พ.ศ.2542 – 2555 

- กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  พ.ศ.2551– 2556 

- ที่ปรึกษามูลนิธิเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.2553 

 - นายกสมาคมชาวนครนายก พ.ศ.2557  

 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2557-2562 

 - ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหม   พ.ศ.2557- 2562 

  - ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยตุิธรรม (ตำรวจ) พ.ศ.2560 
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ปัจจุบัน 

 - สมาชิกวุฒสิภา พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 

     - ประธานมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ  พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน 

 - ประธานกลุ่มยุทธศาสตร์ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม  พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน 

- ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม  พ.ศ.2559 – ปจัจุบัน 

- ประธานกองทุนอนาคตไทย (มอบทุนการศึกษา) ที่โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาสถาบันความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล  พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน 

- เป็นผู้บรรยายพิเศษสถาบันชั้นสูงของกองทัพ และสถาบนัอุดมศึกษาหลายสถาบัน 

3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา 

   ไทย   จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย   5 ธันวาคม 2519 

  จตุรถาภรณ์ช้างเผือก   5 ธันวาคม 2522 

  ตริตราภรณ์มงกุฎไทย   5 ธันวาคม 2525 

  ตริตราภรณ์ช้างเผือก   5 ธันวาคม 2529 

  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย   5 ธันวาคม 2531 

  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก   5 ธันวาคม 2533 

  ปรมาภรณ์มงกุฎไทย   5 ธันวาคม 2534 

ปรมาภรณ์ช้างเผือก   5 ธันวาคม 2537   

มหาวชิรมงกุฎ    5 ธันวาคม 2540 

  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก   5 ธันวาคม 2545 

ต่างประเทศ 

  สหประชาชาต ิ   United Nations Service Medal,UNTAET 

      22 กรกฎาคม 2544 

  บราซิล    Medalha do Pacifacador,Republica Federativa do Brasil 

      25 สิงหาคม 2546 

  สิงคโปร์    Distinguished Service Order (Military) 

      7 สิงหาคม 2551 

  มาเลเซีย   Malaysian Armed Forces Gallantry Award (Honorary) 

      22 ตุลาคม 2551 

  สหรัฐอเมริกา   Legion of Merit (Degree of commander) 

      กันยายน 2551  

  สาธารณรัฐประชาธิปไตย เหรียญตรามิตรภาพ 

  ประชาชนลาว   10 กรกฎาคม 2553  
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4. รางวัลเกียรติคุณ 

    4.1 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี

    4.2 รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2544 สาขาปฏิบัติการทางทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร 

    4.3 Distinguished Alumni, Norwich University, Vermont, USA 

    4.4 รางวัลนักเรียนเก่าดีเดน่ของสมาคมนักเรียนเก่าแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

         (สมาคมประเทศไทย),สาขาด้านการต่างประเทศ 2547 (AITAA Distinguished Alumni Award 2004),   

         (International Affairs),Thailand’s Chapter 

    4.5 AITAA Distinguished Alumni Award 2004, (International Affairs), Mother’s Chapter 

    4.6 ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

    4.7 โล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2551  

         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

    4.8 ศิษย์เกา่ดีเด่นโรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ [Distinguished Graduate Award จาก United States  

         Military Academy  (West Point)] รับเมื่อ พ.ศ. 2556 

5. ความภาคภูมิใจเป็นพิเศษ 

 5.1 ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ  

       พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิม  

    พระชนมพรรษา 2 คร้ัง ในปีมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองวาระท่ี ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ.2549   

    และ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา พ.ศ.2550       

5.2 เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพในภารกิจบริหารการถ่ายโอนอำนาจของสหประชาชาติเพื่อติมอร์  

  ตะวันออก (UNTAET PKF Commander) 

5.3 จัดตั้ง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น อำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

    5.4 ดำเนินงานโครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

5.5 ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ์

  5.6 ดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง 

  5.7 จัดตั้งศนูย์ฝึกอบรมเยาวชน โครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลหมูสี   

       อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  5.8 จัดสร้างสวนสันติภาพธรรมสถาน วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพ่ือการปฏิบัติธรรมและฝึกผู้นำ ท่ีตำบลบ้านพร้าว  

         อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เม่ือ พ.ศ.2555 สำเร็จและเร่ิมดำเนินการเม่ือ พ.ศ.2557 

6. ผลงานเขียนและบทความทางวิชาการ 

 6.1 Deformation and Energy Loss in a Thin-walled Circular Cylinder due to Rotation in Space   

       Massachusetts Institute of Technology. Department of Mechanical Engineering.Thesis.     

       (Sm.in ME)1972. 
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  6.2 Quasi-Static Axial Load Transfer to a Saturated Porous Elastic Half-Space from an Embedded   

       Elastic Rod Asian Institute of Technology, Thesis (Ph.d.)1978 

 6.3 บทความ เรื่อง Load Transfer from an Elastic Pile to a Saturated Porous Elastic Soil ลงพิมพ์ใน  

       International Journal for Numerical and Analytic Methods in Geomechanics    Vol.5 1981  

6.4 สมุดปกขาว (Defence White Paper) สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

6.4.1 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ฉบับ 2537 และฉบับภาษาอังกฤษ The Defence of Thailand 1994 

6.4.2 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ฉบับ 2539 และฉบับภาษาอังกฤษThe Defence of Thailand 1996 

 6.5 410 Days in East Timor : A Peace Keeper’s Diary 2002 

 6.6 หมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะสยาม : ภัยคุกคามของฝรั่งเศส ต่อความเป็นเอกราชของสยาม ปี ค.ศ.1858-1907               

        แปลจาก The French Wolf and The Siamese Lamb,The French Threat to Siamese Independence  

       1858-1907 ของ Patrick Tuck 2543 

 6.7 หมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะสยาม : ภัยคุกคามของฝรั่งเศสต่อความเป็นเอกราชของสยาม ปี ค.ศ.1858-1907                  

        (ฉบับสรุปความ) 2551 

 6.8 บนเส้นทางสายสันติภาพ : จากติมอร์เลสเต ในความทรงจำของ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ มีเรื่องราวที ่

       สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ในแต่ละรูปแบบ มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การบันทึก 

 6.9 คนปั้นเมฆ : อัตชีวประวัติของ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ได้เล่าถึงชีวิตและประสบการณ์ ซึ่งเริ่มต้นจาก 

       การเป็นเด็กบ้านนอกในหมู่บ้านชนบทแท้ๆ คนหนึ่ง แต่ด้วยความมุ่งมั่นมานะบากบั่น ใฝ่หาความรู ้พากเพียร   

       พัฒนาตนเอง โดยยึดมั่นในหลักธรรม ความพอเพียง และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ทำให้ฝ่าฟันอุปสรรค 

       นานาประการ จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคนหนึ่งในทำเนียบผู้บัญชาการทหารสูงสุด เรื่องราวและบทเรียน 

       พอที่จะเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนทั่วไป และนายทหารรุ่นน้องๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้บ้าง และบางเรื่องก ็

       น่าจะเป็นอุทธาหรณ์เตือนใจแก่หลายๆ คน 

 6.10 ภารดาผู้สร้างชาติ : สมัยสงครามปฏิวัติอเมริกา แปลจาก  Founding Brothers The Revolutionary  

        Generation ของ JOSEPH  J. ELLIS 

 6.11 บทความทางวิชาการอื่นๆ ได้แก่ สมการการพัฒนากองทัพ การทหารสำหรับผู้บริหารการเสริมสร้างลักษณะ 

        ความเป็นผู้นำทางทหาร การอบรมที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์   สมการชีวิต   อโรคยา ปรมา ลาภา                       

        ชีวิตกับการตัดสินใจ  เพิ่มความหมายให้ชีวิต  ประเด็นทางด้านการทหารที่มีความสำคัญในระดับนโยบาย  

         ข้อพิจารณาทางด้านการทหารในการพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฯลฯ 

  6.12 บทความ “การสร้างพลเมืองแก้วิกฤติและพัฒนาประเทศ” เมื่อ 27 มีนาคม 2557 

---------------------------------- 


