บุคคลสาคัญของไทย
ประวัติ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
พล.อ. เปรม ติ ณ สู ล านนท์ เกิด ที่ ต.บ่ อ ยาง อ.เมื อ งสงขลา จ.สงขลา
เป็ น บุ ต รชายคนรองสุ ด ท้ อ งจากจ านวน 8 คน ของ รองอ ามาตย์ โ ท
หลวงวิ นิ จ ทั ณ ฑกรรม (บึ้ ง ติ ณ สู ล านนท์ ) ต้ น ตระกู ล ติ ณ สู ล านนท์
กับนางวินิจ ทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์)
การศึกษา และ ราชการทหาร
พล.อ. เปรมฯ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ในหมายเลขประจาตัว 167 และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2479
จากนั้ น เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ โ รงเรี ย นเทคนิ ค ทหารบก (ต่ อ มาคื อ โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า) รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า ภายหลังสงคราม พล.อ. เปรมฯ
รับราชการอยู่ที่ จ.อุตรดิตถ์ และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของ
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
กองทัพบกสหรัฐ ที่ฟอร์ตน็อกซ์ รัฐเคนทักกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมารับ
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
ตาแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะ ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนทหารม้า
ยานเกราะ ศูนย์การทหารม้าที่ จ.สระบุรี
เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ.2484 ได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา
จากนั้นเข้าสังกัดกองทัพพายัพ ภายใต้การบังคับบัญชาของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) ทาการรบในสงครามโลก
ครั้งที่สอง ระหว่างปี พ.ศ.2485 - 2488 ที่เชียงตุง ประเทศเมียนมาร์
ภายหลังสงคราม พล.อ. เปรมฯ รับราชการอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของ
กองทัพบกสหรัฐ ที่ฟอร์ต น็อกซ์ รัฐเคนทักกี พร้อมกับ พล.อ. พิจิตร กุลละวณิชย์ และพล.อ. วิจิตร สุขมาก เมื่อปี พ.ศ.2495
แล้วกลับมารับตาแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะ ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์ การทหารม้า
ที่จังหวัดสระบุรี
พล.อ. เปรมฯ ได้รับพระบรมราชโองการเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เลื่อนยศเป็น พล.ต.(พลตรี) เมื่อปี พ.ศ.2511
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้ายไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 ดูแลพื้นที่ภาคอีสาน ในปี พ.ศ.2516 และเลื่อนเป็นแม่ทัพภาคที่ 2
ดูแลพื้นที่ภาคอีสานเมื่อปี พ.ศ.2517 ได้เลื่อนยศเป็น พล.อ.(พลเอก) ในตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เมื่อปี พ.ศ.2520
และเลื่อนเป็นผู้บัญชาการทหารบก ในปี พ.ศ.2521
นอกจากยศ พล.อ.(พลเอก) แล้ว พล.อ. เปรมฯ ยังถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ในปัจจุบันที่มิใช่พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้รับ
ยศ พล.ร.อ.(พลเรือเอก) ของกองทัพเรือ และ พล.อ.อ.(พลอากาศเอก) ของกองทัพอากาศด้วย จากการพระราชทานโปรดเกล้าฯ
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2529 ในระหว่างที่ พล.อ. เปรมฯ ยังดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่
ตาแหน่งทางการเมือง
ในปี พ.ศ.2502 ในสมัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัช ต์ พล.อ. เปรมฯ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
จากนั้ น ได้ รั บ การแต่ งตั้ งเป็ น สมาชิ กวุ ฒิ ส ภาในปี พ.ศ.2511 สมาชิ กสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ ในปี พ.ศ.2515 ในช่ ว งสมั ย
จอมพล ถนอม กิตติขจร

พล.อ. เปรมฯ รับตาแหน่งรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในรัฐบาล พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในตาแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และดารงตาแหน่งรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องในรัฐบาลนั้น ในช่วงปลายรัฐบาล พล.อ. เกรียงศักดิ์ฯ ดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ควบคู่กับตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ. เปรมฯ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจาก พล.อ. เกรียงศักดิ์ฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2523 เป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่ 16 ของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาของ พล.อ. เปรมฯ ในการบริห ารประเทศ ได้มีผ ลงานส าคั ญมากมาย เช่ น
การปรับปรุงประมวลกฎหมายรัษฎากรและกฎหมายสรรพสินค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม การสร้างงานตามโครงการ
สร้างงานในชนบท (กสช.) การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชน (กรอ.) เพื่อส่งเสริมบทบาททางการค้าและ
การลงทุน ของภาคเอกชนภายในประเทศ การด าเนิน การปราบปรามผู้ ก่ อการร้า ยคอมมิว นิส ต์ ในประเทศไทยอย่า งได้ผ ล
โดยน านโยบายการใช้ "การเมื อ งน าการทหาร" ตามค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 66/2523 เป็ น ผลให้ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต์
แห่งประเทศไทยอ่อนกาลังลงและสลายตัวไปในที่สุด
พล.อ. เปรมฯ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 สมัย ประกอบด้วยช่วงปี พ.ศ.2523-2526, พ.ศ.2526-2529 และ พ.ศ.2529-2531
หลังพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2531 จากนั้นในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2531 ได้รับ
โปรดเกล้าฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2541 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี
และในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี จึงนับว่า พล.อ.เปรมฯ เป็นประธานองคมนตรี 2 รัชกาล

แหล่งที่มา : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

