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ทนัทีท่ีมีข่าวการยา้ยพรรคของนายฐานิสร์และนางตรีนุช เทียนทอง อดีต ส.ส.สระแกว้ หลานของนาย

เสนาะ เทียนทอง จากพรรคเพื่อไทยไปเขา้สังกดัพรรคพลงัประชารัฐ ค าถามก็ผดุข้ึนตามมามากมายโดยเฉพาะท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพภายในตระกูลเทียนทอง รวมถึงบทบาทและบารมีของนายเสนาะ ผูไ้ดช่ื้อวา่เป็น “มือ

ป้ันนายกฯ” 

ท าไมปรากฏการณ์น้ีจึงเป็นท่ีสนใจและน่าจบัตา และเราจะเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีว่าไดอ้ยา่งไร คงตอ้ง

ยอ้นกลบัไปดูวา่ตระกูลเทียนทองคือใคร ก่อร่างสร้างอิทธิพลข้ึนมาในการเมืองไทยตั้งแต่เม่ือไหร่ อะไรคือขุม

ก าลงัท่ีรองรับฐานอ านาจทางการเมืองของตระกูลการเมืองเก่าแก่และช่ือดงัตระกูลน้ี 

 

ตระกูลเทยีนทองคือใคร ส าคัญขนาดไหนในเวทกีารเมือง 

ตอนหน่ึงในงานวิจยัเร่ือง “ตระกูลนกัการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ของ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ 

นักวิชาการแห่งสถาบนัพระปกเกล้า บรรยายเก่ียวกับตระกูลเทียนทองไวว้่า ตระกูลเทียนทองคือตระกูล

นกัการเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีมีนายเสนาะ เทียนทอง เป็นผูน้ า โดยตวัของนายเสนาะนั้น เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

จงัหวดัปราจีนบุรี สังกดัพรรคชาติไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และไดรั้บการเลือกตั้งอยา่งต่อเน่ืองในการเลือกตั้งใน

ปี 2523 2529/1 2529/2 2535 2536 และ 2537 กระทัง่มีการตั้งจงัหวดัสระแกว้แยกออกจากจงัหวดัปราจีนบุรี นาย

เสนาะยงัคงได้รับการเลือกตั้งเร่ือยมาไม่ว่าจะเป็นการลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบเขต ในสังกดั

พรรคชาติไทย เม่ือ พ.ศ. 2538 สังกดัพรรคความหวงัใหม่ ใน พ.ศ. 2539 และการสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชีรายช่ือ ในนามพรรคไทยรักไทย (พ.ศ.2544 และ 2548) พรรคประชาราช (พ.ศ. 2550)  

นอกจากน้ี นายเสนาะยงัเคยด ารงต าแหน่งส าคญัๆ ในฝ่ายบริหาร เร่ิมจากต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (เปรม 3) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคมในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยรู ก่อนท่ีจะเขา้รับต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข

ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมยัพลเอกชวลิต ยงใจ

ยทุธเป็นนายกรัฐมนตรี  



งานวิจยัของ ดร.สติธร ยงัระบุต่อไปว่า นายเสนาะถือเป็นบุคคลส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้สมาชิกของ

ตระกูลเทียนทองประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งและเขา้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและ

ทอ้งถ่ิน โดยนกัการเมืองคนส าคญัของตระกูลเทียนทองนอกจากนายเสนาะแลว้ยงัประกอบไปดว้ย นางอุไร

วรรณ เทียนทอง (ภรรยานายเสนาะ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม (ทกัษิณ 1 ทกัษิณ 2) กระทรวง

แรงงาน (ทกัษิณ 1 สมคัร 1 สมชาย 1) นายสรวงศ์ เทียนทอง (บุตรชายนายเสนาะ) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

จงัหวดัสระแกว้ (ไทยรักไทย พ.ศ. 2548, ประชาราช พ.ศ. 2550 เพื่อไทย พ.ศ. 2554) นายสุรชาติ เทียนทอง 

(บุตรชายนายเสนาะ) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) นายวิทยา เทียนทอง 

(นอ้งชายนายเสนาะ) อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสระแกว้ (พ.ศ. 2526 2529 2531 2535/1 2535/2 2538 

2539 2544) นายทรงยศ เทียนทอง (บุตรชายนายวิทยา) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้ นายทรงคุณ 

เทียนทอง (บุตรชายนายวิทยา) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระแกว้ นางขวญัเรือน เทียนทอง (น้องสะใภน้าย

เสนาะ) อดีตสมาชิกวุฒิสภาจงัหวดัสระแก้ว (พ.ศ. 2549) นายฐานิสร์ เทียนทอง (บุตรชายนางขวญัเรือน) 

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย (ยิง่ลกัษณ์ 1) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสระแกว้ (ความหวงัใหม่ 

พ.ศ. 2539 ไทยรักไทย พ.ศ.2544 2548 ประชาราช พ.ศ. 2550  เพื่อไทย พ.ศ. 2554) นางตรีนุช เทียนทอง 

(บุตรสาวนางขวญัเรือน) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสระแกว้ (ไทยรักไทย พ.ศ.2544 2548 ประชาราช พ.ศ. 

2550 เพื่อไทย พ.ศ. 2554) 

 

 



 

ทีม่า: ปรับปรุงจาก นพรัตน์ วงศว์ทิยาพาณิชย ์(2555: 161)  

ผงัตระกูลเทียนทอง 

 

 

นายแสวง เทียนทอง 
(ก านนั+นกัธุรกิจ)

นายเอ้ือ 
เทียนทอง

นายแสงประทีป เทียนทอง 
(นายกเทศมนตรี)

นายสนธิเดช เทียนทอง 

(รองนายกเทศมนตรี)

น.ส.สนุ่น
เทียนทอง

นายเสนาะ+นางอุไรวรรณ 
เทียนทอง

นายสรวงศ ์
เทียนทอง 
(ส.ส.)

นายสุรศกัด์ิ
เทียนทอง

นายสุรเกียรติ
เทียนทอง 

นางสาวสิริวลัย ์
เทียนทอง

นายสุรชาติ 
เทียนทอง 
(ส.ส.)

นายวิทยา เทียนทอง 
(นกัการเมือง)

นายทรงยศ เทียนทอง 
(นายก อบจ..)

นายทรงคุณ เทียนทอง 
(อดีตนายกเทศมนตรี)

นายพิเชษฐ์ (เสียชีวิต)+
นางขวญัเรือน เทียน

ทอง

นายฐานิสร์ 
เทียนทอง 
(ส.ส.)

นางสาวตรีนุช 
เทียนทอง 
(ส.ส.)

นายอนุรักษ ์
เทียนทอง



 จากการรวบรวมขอ้มูลของ ดร.สติธร ยงัพบอีกวา่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือปี 2554 

ตระกูลเทียนทองท่ีสังกัดพรรคเพื่อไทยเป็นตระกูลท่ีมีคนในตระกูลได้รับการเลือกตั้งเขา้มามากท่ีสุด เป็น

จ านวนถึง 5 คน ประกอบดว้ย นายเสนาะ เทียนทอง บญัชีรายช่ือ ล าดบัท่ี 4 นายฐานิสร์ เทียนทอง (หลานชาย

นายเสนาะ) สระแกว้ เขต 1 นางสาวตรีนุช เทียนทอง (หลานสาวนายเสนาะ) สระแกว้ เขต 2 นายสรวงศ ์เทียน

ทอง (ลูกชายนายเสนาะ) สระแก้ว เขต 3 และนายสุรชาติ เทียนทอง (ลูกชายนายเสนาะ) กรุงเทพฯ เขต 11 

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่นายเสนาะและตระกูลเทียนทองไม่ไดมี้ฐานเสียงแค่ในจงัหวดัสระแกว้เท่านั้นแต่ยงัมีบารมีใน

พรรคเพื่อไทยถึงขนาดผลกัดนัให้คนในตระกูล (ลูกชายนายเสนาะ) ขา้มเขตมาลงสมคัรและไดรั้บเลือกตั้งเป็น 

ส.ส. ในพื้นท่ีท่ีพรรคมีฐานเสียงเขม้แข็งอีกดว้ย ดงันั้น ความสงสัยท่ีวา่ บารมีของนายเสนาะเร่ิมถดถอยจนพรรค

เพือ่ไทยมองขา้มและแมแ้ต่คนในตระกูลเองก็ไม่ยอมเช่ือฟังแลว้หรือไม่ จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะเกิดข้ึน 

 

ท าไมตระกูลเทียนทองถึงประสบความส าเร็จอย่างยิง่ใหญ่ในเวทกีารเมือง 

งานวิจยัของสถาบนัพระปกเกลา้เร่ือง “การศึกษาขอ้มูลนกัการเมืองถ่ินจงัหวดัสระแกว้” ท่ีด าเนินการ

โดยอาจารย์นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ ช่วยฉายภาพความส าเร็จของตระกูลเทียนทอง ในฐานะตระกูล

นกัการเมืองท่ีเติบโตมาจากการเป็นผูน้ าทอ้งถ่ินและคหบดีท่ีมัง่คัง่ของสระแกว้ โดยการวางรากฐานของก านนั

แสวง เทียนทอง บุคคลซ่ึงเป็นท่ีเคารพรักใคร่ชาวสระแกว้ เม่ือมีการส่งต่อกิจการของตระกูลมายงันายเสนาะ 

เทียนทอง ธุรกิจกงสีของตระกูลเทียนทองไดข้ยายการด าเนินกิจการท่ีมีอยูแ่ต่เดิมให้เป็นระบบยิ่งข้ึน และมีการ

ขยายกิจการให้กวา้งขวางออกไปครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ ในนาม “ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส.เทียนทอง” ท่ี

ประกอบธุรกิจ ทั้งรับเหมาก่อสร้าง โรงโม่หิน ปูนซีเมนต์ โรงไม ้โรงสีขา้ว ลานมนั และธุรกิจพฒันาท่ีดิน 

(โดยเฉพาะในบริเวณตลาดโรงเกลือ อ าเภออรัญประเทศ) ฯลฯ จนกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัสระแกว้ 

อาจารยน์พรัตน์ อธิบายว่า ความส าเร็จทางการเมืองของตระกูลเทียนทองเกิดจากวิสัยทศัน์ของนาย

เสนาะท่ีสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหวา่งห้างหุ้นส่วน ส. เทียนทองกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

ในจงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ หน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละกรม แต่ละกระทรวง ในศาลากลางจงัหวดั กองก าลงับูรพา 

กองทพัอากาศ โรงเรียน สหกรณ์โคนม และองค์กรปกครองทอ้งถ่ินต่างๆ เม่ือเขา้สู่การแข่งขนัทางการเมือง 

ตระกูลเทียนทองไดอ้าศยัความสัมพนัธ์เหล่าน้ีช่วยผลกัดนัให้ตระกูลสามารถขยายอิทธิพลและอ านาจออกไปได้

อยา่งมัน่คงและกวา้งขวาง  



นอกจากการสร้างสายสัมพนัธ์กบัหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดั ความส าเร็จของตระกูลเทียนทองจาก

การศึกษาของอาจารยน์พรัตน์ ยงัเป็นผลมาจากการจดัวางต าแหน่งทางการเมืองท่ีดีภายในเครือญาติ เพื่อใช้ใน

การดูแลฐานเสียงในพื้นท่ีของตระกูล ทั้งในการเลือกตั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการวางบทบาท

ใหน้ายเสนาะและนายวทิยา (นอ้งชายนายเสนาะ) เป็นผูแ้ทนของจงัหวดัสระแกว้ในการเมืองระดบัประเทศ และ

ให้น้องชายคือนายพิเชษฐ์ เทียนทองเป็นผูดู้แลกิจการธุรกิจของตระกูล ในฐานะแหล่งเงินทุนและทรัพยากร

สนบัสนุนการท างานการเมืองของตระกูล และดว้ยลกัษณะนิสัยท่ีอ่อนน้อม ถ่อมตน สามารถไกล่เกล่ียปัญหา

ต่าง ๆ ท่ีเกิดในพื้นท่ีไม่วา่จะเกิดจากหน่วยงานราชการ หรือประชาชนของนายพิเชษฐ ์ท าใหน้ายพิเชษฐมี์หนา้ท่ี

เป็นผูป้ระสานผลประโยชน์ในพื้นท่ีให้กบัพี่ชายทั้งสอง จนนายเสนาะและนายวิทยา สามารถกา้วขา้มการเป็น

นกัการเมืองระดบัจงัหวดัไปสู่การเป็นนกัการเมืองระดบัชาติไดโ้ดยมิตอ้งห่วงกงัวลใดๆ  

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา การจดัวางต าแหน่งดงักล่าวของสมาชิกตระกูลเทียนทองไดถู้กส่งผา่นให้กบัรุ่น

ลูกและรุ่นหลานดว้ย กล่าวคือ การวางต าแหน่งให้นายฐานิสร์ เทียนทอง นางสาวตรีนุช เทียนทอง (ลูกของนาย

พิเชษฐ์) และนายสรวงศ์ เทียนทอง (ลูกชายนายเสนาะ) เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และวางให้นายอนุรักษ ์

เทียนทอง เป็นผูดู้แลกิจการ ส.เทียนทอง ของตระกูล นอกจากน้ี ตระกูลเทียนทองยงัไดมี้การจดัวางสมาชิกใน

ตระกูลให้มีต าแหน่งในการปกครองทอ้งท่ีและองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัสระแกว้อีกหลายคน เช่น นาย

ทรงยศ เทียนทอง (ลูกชายนายวทิยา) เป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้ นายแสงประทีป เทียนทอง

เป็นนายกเทศมนตรีต าบลวฒันานคร และมีนายสนธิเดช เทียนทอง เป็นรองนายกเทศมนตรี (ทั้งสองเป็นลูกชาย

นายเอ้ือ เทียนทอง พี่ชายคนโตของนายเสนาะ) และนางขวญัเรือน เทียนทอง (ภรรยายนายพิเชษฐ)์ เคยเป็นก านนั

ในอ าเภอวฒันานคร ในช่วง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544 เป็นตน้ 

จากรากฐานอนัมัน่คงและลกัษณะการจดัสรรปันส่วนภาระหน้าท่ีกนัภายในตระกูลอย่างเป็นปึกแผ่น

แน่นหนาดงัท่ีกล่าวมา จึงมีโอกาสอนันอ้ยนิดว่าปรากฏการณ์เลือดขน้คนจางจะเกิดกบัคนในตระกูลเทียนทอง

ในช่วงเวลาท่ีนายเสนาะยงัเป็นผูน้ าหลกัของตระกูลอยู ่ส่ิงท่ีเป็นไปไดม้ากกวา่คือ...น่ีอาจเป็นเพียงยทุธวิธีเอาตวั

รอดของตระกูลการเมืองเก่าในการเมืองแบบใหม่ เป็นความเก๋าเกมของนักการเมืองผูเ้ฒ่าแบบคน “อยู่เป็น” 

ท่ามกลางมรสุมทางการเมืองท่ีโหมกระหน ่า 

 

 

 



 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 นพรัตน ์วงศว์ทิยาพาณิชย.์ 2555. นกัการเมืองถ่ินจงัหวดัสระแกว้. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้. 

http://www.kpi.ac.th/นกัการเมืองถ่ิน/ 

 สติธร ธนานิธิโชติ. 2556. “ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย,” วารสารสถาบนั

พระปกเกลา้ ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม), น. 5-23. https://www.academia.edu/11672707/

ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 

 

ข้อมูลทีน่่าสนใจ 

 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 3 กรกฎาคม 2554. http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=3_

กรกฎาคม_พ.ศ._2554 

 ประวติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศไทย (พ.ศ.2476-2554) 

 คณะรัฐมนตรีไทย พ.ศ.2475-2554 

 

ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

 เลือดขน้คนจาง? “เทียนทอง” ระอุ!! ‘หลานป๋าเหนาะ’ ยา้ยพรรค ซบหนุนบ๊ิกตู่!
https://www.khaosod.co.th/politics/news_1619584 

 เทียนทองระอุ! 'ป๋าเหนาะ'ส่งคนสู้2หลานในไส้ มัน่ใจโกย3เกา้อ้ีสระแกว้ 

https://www.naewna.com/politic/367901 

 'เหนาะ'หมดน ้ายา!สองหลานชาย-สาว ทิ้งเพื่อไทยซบพลงัประชารัฐ 

https://www.thaipost.net/main/detail/18631 

 

 

http://www.kpi.ac.th/นักการเมืองถิ่น/
https://www.academia.edu/11672707/ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
https://www.academia.edu/11672707/ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=3_กรกฎาคม_พ.ศ._2554
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=3_กรกฎาคม_พ.ศ._2554
https://www.khaosod.co.th/politics/news_1619584
https://www.naewna.com/politic/367901
https://www.thaipost.net/main/detail/18631


ตาราง ก-3 ประวตักิารเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย (พ.ศ.2476-2554) 

ครัง้ท่ี วัน/เดือน/ปี ระบบการเลือกตัง้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

(คน) 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตัง้  

(คน) 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตัง้  

(ร้อยละ) 

1 15 พฤศจิกายน 

2476 

เลือกตัง้ทางอ้อม/รวมเขต 4,278,231 1,773,532 41.45 

2 7 พฤศจิกายน 2480 เลือกตัง้ทางตรง/แบง่เขต 6,123,239 2,462,535 40.22 

3 12 พฤศจิกายน 

2481 

เลือกตัง้ทางตรง/แบง่เขต 6,310,172 2,210,332 35.03 

4 6 มกราคม 2489 เลือกตัง้ทางตรง/แบง่เขต 6,431,827 2,091,788 32.52 

5 29 มกราคม 2491 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขต 7,176,464 2,117,464 26.54 

6 26 กมุภาพนัธ์ 2490 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขต 7,602,591 2,461,291 38.76 

7 26 กมุภาพนัธ์ 2500 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขต 9,859,039 5,668,566 57.50 

8 15 ธันวาคม 2500 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขต 9,911,118 4,370,586 40.10 

9 10 กมุภาพนัธ์ 2512 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขต 14,820,080 7,285,832 49.16 

10 26 มกราคม 2518 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 18,343,486 9,473,320 47.17 



ครัง้ท่ี วัน/เดือน/ปี ระบบการเลือกตัง้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

(คน) 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตัง้  

(คน) 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตัง้  

(ร้อยละ) 

11 4 เมษายน 2519 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 20,623,430 9,072,629 43.99 

12 22 เมษายน 2522 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 22,581,780 9,913401 43.90 

13 18 เมษายน 2526 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 24,224,470 12,295,339 50.76 

14 27 กรกฎาคม 2529 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 26,224,305 16,070,957 61.43 

15 24 กรกฎาคม 2531 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 26,658,638 16,944,931 63.56 

16 22 มีนาคม 2535 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 32,436,283 19,216,466 59.35 

17 13 กนัยายน 2535 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 31,855,156 19,760,377 62.02 

18 2 กรกฎาคม 2538 เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 37,871,983 23,462,746 62.04 

19 17 พฤศจิกายน 

2539 

เลือกตัง้ทางตรง/รวมเขตและแบง่เขต 38,564,593 24,070750 62.42 

20 6 มกราคม 2544 เลือกตัง้ทางตรงแบบผสม/แบง่เขตและบญัชี

รายช่ือ 

42,759,001 29,909,001 69.95 



ครัง้ท่ี วัน/เดือน/ปี ระบบการเลือกตัง้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

(คน) 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตัง้  

(คน) 

ผู้ใช้สิทธิเลือกตัง้  

(ร้อยละ) 

21 6 กมุภาพนัธ์ 2548 เลือกตัง้ทางตรงแบบผสม/แบง่เขตและบญัชี

รายช่ือ 

44,572,101 32,341,330 72.56 

22 23 ธันวาคม 2550 เลือกตัง้ทางตรงแบบผสม/แบง่เขตและบญัชี

รายช่ือ 

44,002,593 32,759,009 74.45 

23 3 กรกฎาคม 2554 เลือกตัง้ทางตรงแบบผสม/แบง่เขตและบญัชี

รายช่ือ 
46,939,549 35,220,377 75.03 

ที่มา: เชาวนะ ไตรมาศ (2550) Suchit Bunbongkarn (1996) Stithorn Thananithichot (2012: 89) ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (2554) 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ก-4 คณะรัฐมนตรีไทย พ.ศ.2475-2554 

ชุดที่ นายกรัฐมนตรี วันท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง วันสิน้สุดการด ารงต าแหน่ง ช่ือย่อ 

1 พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา 28 มิถนุายน พ.ศ. 2475 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2475 มโนปกรณ์ 1 

2 พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476 มโนปกรณ์ 2 

3 พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถนุายน พ.ศ. 2476 มโนปกรณ์ 3 

4 พลเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา 20 มิถนุายน พ.ศ. 2476 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2476 พระยาพหล 1 

5 พลเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2476 22 กนัยายน พ.ศ. 2477 พระยาพหล 2 

6 พลเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา 22 กนัยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 พระยาพหล 3 

7 พลเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2480 พระยาพหล 4 

8 พลเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2480 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 พระยาพหล 5 

9 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 จอมพล ป. 1 

10 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จอมพล ป. 2 

11 พนัตรี ควง อภยัวงศ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ควง 1 

12 นายทวี บณุยเกต ุ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กนัยายน พ.ศ. 2488 ทวี 1 

13 หมอ่มราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 17 กนัยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489 เสนีย์ 1 

14 พนัตรี ควง อภยัวงศ์ 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 ควง 2 

15 นายปรีดี พนมยงค์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถนุายน พ.ศ. 2489 ปรีดี 1 

16 นายปรีดี พนมยงค์ 11 มิถนุายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดี 2 



ชุดที่ นายกรัฐมนตรี วันท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง วันสิน้สุดการด ารงต าแหน่ง ช่ือย่อ 

17 พลเรือตรี ถวลัย์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ถวลัย์ 1 

18 พลเรือตรี ถวลัย์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ถวลัย์ 2 

19 พนัตรี ควง อภยัวงศ์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2491 ควง 3 

20 พนัตรี ควง อภยัวงศ์ 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491 ควง 4 

21 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถนุายน พ.ศ. 2492 จอมพล ป. 3 

22 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 25 มิถนุายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 จอมพล ป. 4 

23 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2494 จอมพล ป. 5 

24 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2494 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 จอมพล ป. 6 

25 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 จอมพล ป. 7 

26 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กนัยายน พ.ศ. 2500 จอมพล ป. 8 

27 นายพจน์ สารสิน 21 กนัยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ. 2501 พจน์ 1 

28 จอมพล ถนอม กิตตขิจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตลุาคม พ.ศ. 2501 ถนอม 1 

29 จอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต์ 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2502 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2506 สฤษดิ ์1 

30 จอมพลถนอม กิตตขิจร 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 ถนอม 2 

31 จอมพลถนอม กิตตขิจร 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ถนอม 3 

32 จอมพล ถนอม กิตตขิจร 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถนอม 4 

33 นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 สญัญา 1 

34 นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 สญัญา 2 

35 หมอ่มราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 เสนีย์ 2 



ชุดที่ นายกรัฐมนตรี วันท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง วันสิน้สุดการด ารงต าแหน่ง ช่ือย่อ 

36 พลตรี หมอ่มราชวงศ์ คกึฤทธ์ิ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 20 เมษายน พ.ศ. 2519 คกึฤทธ์ิ 1 

37 หมอ่มราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 20 เมษายน พ.ศ. 2519 25 กนัยายน พ.ศ. 2519 เสนีย์ 3 

38 หมอ่มราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 25 กนัยายน พ.ศ. 2519 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 เสนีย์ 4 

39 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตลุาคม พ.ศ. 2519 20 ตลุาคม พ.ศ. 2520 ธานินทร์ 1 

40 พลเอก เกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เกรียงศกัดิ ์1 

41 พลเอก เกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 เกรียงศกัดิ ์2 

42 พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 30 เมษายน พ.ศ. 2526 เปรม 1 

43 พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เปรม 2 

44 พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 เปรม 3 

45 พลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2533 ชาตชิาย 1 

46 พลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2533 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 ชาตชิาย 2 

47 นายอานนัท์ ปันยารชนุ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 7 เมษายน พ.ศ. 2535 อานนัท์ 1 

48 พลเอก สจุินดา คราประยรู 7 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สจุินดา 1 

49 นายอานนัท์ ปันยารชนุ 10 มิถนุายน พ.ศ. 2535 23 กนัยายน พ.ศ. 2535 อานนัท์ 2 

50 นายชวน หลีกภยั 23 กนัยายน พ.ศ. 2535 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ชวน 1 

51 นายบรรหาร ศลิปอาชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 บรรหาร 1 

52 พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ชวลิต 1 

53 นายชวน หลีกภยั 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 ชวน 2 

54 พนัต ารวจโท ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ทกัษิณ 1 



ชุดที่ นายกรัฐมนตรี วันท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง วันสิน้สุดการด ารงต าแหน่ง ช่ือย่อ 

55 พนัต ารวจโท ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ทกัษิณ 2 

56 พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2549 29 มกราคม พ.ศ. 2551 สรุยทุธ์ 1 

57 นายสมคัร สนุทรเวช 29 มกราคม พ.ศ. 2551 9 กนัยายน พ.ศ. 2551 สมคัร 1 

58 นายสมชาย วงศ์สวสัดิ ์ 18 กนัยายน พ.ศ. 2551 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 สมชาย 1 

59 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 อภิสิทธ์ิ 1 

60 นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยิ่งลกัษณ์ 1 
61 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจบุนั ประยทุธ์ 1 

 

 


