ชองโหวของกฎหมายการคลัง :
บทเรียนจากวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523–2525
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผูที่อยูนอกวงการเศรษฐศาสตรการคลังมักจะแสดงความประหลาดใจวา เหตุใด
รัฐบาลจึงดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดติดตอกันมาถึง 3 ป ทั้งนี้ไมเพียงแตวางบประมาณ
แผนดินที่เสนอขออนุมัติจากรัฐสภาจะมีลักษณะเปนงบแหงความเจียมเนื้อเจียมตัวเทานั้น หาก
ทวารัฐบาลยังไดประกาศใชมาตรการประหยัดรายจายกลางปงบประมาณนับตั้งแตปงบประมาณ
2524 เปนตนมาอีกดวย แตผูที่ติดตามสถานการณทางการคลังอยางใกลชิดจะไมรูสึกประหลาดใจ
ในพฤติกรรมทางการคลังของรัฐบาลดังกลาวนี้ วิกฤติการณเงินคงคลังซึ่งกอตัวขึ้นในป 2523
และผอนคลายลงในป 2525 นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรัฐบาลจําตองดําเนินการรัดเข็มขัดอยาง
จริงจัง
มติใหจายเงินไปพลางกอน : มติทนี่ ําไปสูหายนภัย
การใชจา ยอยางเกินตัวของรัฐบาลในปงบประมาณ 2523 นับเปนจุดเริ่มตนที่กอ
ใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลัง ทั้งนี้ปรากฏวา รัฐสภาไดใหความเห็นชอบกับงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2523 จํานวนเงิน 109,000 ลานบาท และตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2523
รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนไดใชงบประมาณรายจายเพิ่มเติมจํานวน 5,556 ลานบาท
เพือ่ ปรับเงินเดือนขาราชการและลูกจาง อยางไรก็ตาม ทํานบที่จะสกัดกั้นวิกฤติการณเงินคงคลัง
มีอันตองพังทลายลงเมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนทไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ในการออกพระราชกําหนดอนุญาตใหรัฐบาลจายเงิน
ไปพลางกอน พ.ศ. 2523 (ราชกิจจา-นุเบกษา เลม 97 ตอนที่ 66 วันที่ 25 เมษายน 2523) ซึ่งให
อํานาจแกรฐั บาลในการนําเงินคงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงสรางงานในชนบท
ดวยเหตุนเี้ อง งบประมาณรายจายในปงบประมาณ 2523 จึงมียอดรวมทั้งสิ้น 118,056 ลานบาท
เมือ่ เทียบกับ 92,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2522 แลว ก็เทากับวา งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2523 เพิ่มขึ้นถึง 28.3% ซึ่งนับเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจาย
ที่อยูในเกณฑสูงมาก ผลที่เกิดขึ้นในเวลาตอมาก็คือ เงินคงคลังไดรอยหรอลงเปนอันมาก ทั้งนี้
ปรากฏวา เมือ่ สิน้ ปงบประมาณ 2523 เงินคงคลังเหลืออยูเพียง 6,394 ลานบาท เทียบกับ 12,765
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และ 13,009 ลานบาทเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2521 และ 2522 ตามลําดับ จะเห็นไดวา เงินคงคลัง
คงเหลือเมือ่ สิน้ ปงบประมาณ 2523 มียอดรวมเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของเกณฑปกติเทานั้น
เอกสารภายในธนาคารแหงประเทศไทยระบุวา ยอดเงินคงคลังเมื่อวันที่ 8
มกราคม 2524 เหลืออยูเพียง 533.1 ลานบาท ซึ่งนับเปนสภาวการณที่นาตกใจ การนําเงินคงคลัง
จํานวน 3,500 ลานบาทออกมาใชจายในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 นับเปน
ปจจัยสําคัญทีส่ รางมรสุมแหงวิกฤติการณเงินคงคลัง ทั้งนี้เพราะเหตุวา การใชเงินคงคลังจํานวน
ดังกลาวนี้เปนไปโดยมิไดพิจารณาสถานการณทางการคลังอยางรอบดาน และขาดการวางแผน
ทางการคลังอยางรัดกุม การปรับเงินเดือนขาราชการและลูกจางเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2523 ได
สร า งภาระทางการคลั ง แก รั ฐ บาลอยู  ไ ม น  อ ย เมื่ อ ซํ้ าเติ ม ด ว ยโครงการสร า งงานในชนบท
พฤติกรรมการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลจึงปรากฏอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แตการใชจายเงินของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบตอฐานะแหงเงินคงคลัง หากมี
การหารายรับจากแหลงตางๆเพื่อการใชจายนั้น อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการนําเงิน
คงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทมาใชจายในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 นั้น
รัฐบาลไดใช “มติใหจายเงินไปกอน” ตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 ในการอนุมัติใหใชเงินคงคลังจํานวนดังกลาวนี้ และนี่เองที่เปนที่มาของมรสุมแหง
วิกฤติการณเงินคงคลัง
หลักการเบิกจายเงินจากคลัง
ตามหลักสากล การเบิกจายเงินจากคลังจักตองมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย การนําเงินจากคลังแผนดินไปใชจายนั้น
จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา กฎหมายการคลังของไทยก็ยึดถือหลักการพื้นฐานดังกลาว
นีเ้ ชนกัน ดังจะเห็นไดจากมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ซึ่งกําหนดไววา
การเบิกจายเงินจากคลังจะตองมีกฎหมายรองรับ กฎหมายเหลานี้ไดแก
(1) พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป
(2) พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ
(4) มติใหจายไปพลางกอน
(5) พระราชกําหนดออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตาม มาตรา 7 แหงกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ไดเปดชองใหมีการเบิกจาย
เงินจากคลังกอนที่จะมีกฎหมายอนุญาต
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“มาตรา 7 ในกรณีตอไปนี้ ใหสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หรือคลัง
จังหวัดหรือคลังอําเภอไดกอนที่กฎหมายอนุญาตใหจายคือ
(1) รายการจายที่มีใบอนุญาตใหจายเงินไดแลวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ แตเงินที่ตั้งไวมีจํานวนไมพอจายและพฤติการณที่เกิดขึ้นใหมีความ
จําเปนตองจายโดยเร็ว
(2) มีกฎหมายใดๆที่กระทําใหตองจายเงินเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ และมี
ความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(3) มี ข  อ ผู ก พั น กั บ รั ฐ บาลต า งประเทศหรื อ สถาบัน การเงิ น ระหว า งประเทศ
ทีก่ ระทําใหตองจายเงิน และมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(4) เพื่อซื้อคืนหรือไถถอนพันธบัตรเงินกูของรัฐบาลตามจํ านวนที่รัฐบาลเห็น
สมควร
การจายเงินในสี่กรณีนี้ เมื่อไดจายแลวใหตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชในกฎหมาย
ว า ด ว ยงบประมาณรายจา ยเพิ่ม เติมประจํ าปง บประมาณ หรือ กฎหมายว า ดวยการโอนงบ
ประมาณรายจาย หรือในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายรายจายประจําปงบประมาณปตอไป”
ดังนี้ เราจะเห็นไดวา แมวาการเบิกจายเงินคงคลังโดยทั่วไปจักตองมีกฎหมาย
รองรับ แตกฎหมายการคลังก็มีขอยกเวนมากจนเกินไป ขอยกเวนเหลานี้ แมจะมีหลักการอันชอบ
ดวยเหตุผล แตก็เปดชองใหมีการใชจายเงินจากคลังโดยไมรอบคอบและไมรัดกุม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเบิกจายเงินจากคลังตามมาตรานี้ ยกเวนมาตรา 7(4) ลวนมีองคประกอบสําคัญ
ประการหนึง่ วา จะตองมีความจําเปนเรงดวนและตองจายเงินโดยเร็ว จึงจะใชอํานาจตามมาตรานี้
ในการเบิกจายเงินจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได การเบิกจายเงินจากคลังตาม “มติ
ใหจายเงินไปกอน” ตามมาตรา 6 ก็มีเจตนารมณที่จะใหใชกับกรณีจําเปนเรงดวนและตองใช
โดยเร็วเชนกัน
ดังนัน้ จึงมีปญหาในการตีความวา กรณีใดที่ถือเปนกรณีอันจําเปนเรงดวนและ
ตองจายโดยเร็ว ในประเทศที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตีความในเรื่องเชนนี้
จะไมปลอยใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาล เพราะรัฐบาลเปนผูใชเงินเอง หากมีอํานาจในการ
ตีความในกรณีเชนนี้ ยอมตองตีความเขาขางตนเอง กระบวนการเบิกจายเงินจากคลังแผนดิน
ก็จะขาดการถวงดุล แตตามกฎหมายการคลังของไทยนั้น การใชอํานาจตามมาตรา 7 แหงพระราช
บัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. 2491 เปนวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ในการนํ าเงินคงคลังจํ านวน 3,500 ลานบาทไปใชในโครงการการสรางงาน
ในชนบทในฤดูแลงป 2523 นั้น รัฐบาลไดอาศัย “มติใหจายเงินไปกอน” เปนพื้นฐานแหงความ
ชอบธรรมในการใชเงินแผนดินดังกลาวนี้ มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
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ไดใหคํานิยามไววา “มติใหจายเงินไปกอน” หมายความวา มติของรัฐสภาซึ่งไดตราขึ้นไวเปน
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินั้นไปพลางกอน
จนกวาจะไดประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้
เราจะเห็นไดวา การใช “มติใหจายไปกอน”จากคลังแผนดินนั้น จักตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาดวยการตราพระราชบัญญัติ อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการนําเงินคงคลัง
จํานวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 นั้น รัฐบาลใชวิธี
ออกพระราชกํ าหนดอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2523 ซึ่งไมตองผานการ
พิจารณาของรัฐสภา และเทาที่ไดตรวจสอบดู ก็ยังไมปรากฏวา รัฐบาลไดนํากฎหมายฉบับนี้เขาสู
รัฐสภาเพื่อตราเปนพระราชบัญญัติ พฤติกรรมดังกลาวนี้นับวาตรงกันขามกับเจตนารมณของ
กฎหมาย ทั้งนี้เพราะเหตุวา การใช “มติใหจายเงินไปกอน” เพือ่ เบิกจายจากคลังแผนดินนั้นเปนรู
รั่วไหลที่สําคัญของเงินคงคลัง กฎหมายจึงกําหนดไววา มติดังกลาวนี้จักตองเปนมติของรัฐสภา
เพื่อวาอยางนอยที่สุดจะไดมีการถวงดุลกัน แตรัฐบาลเปรม 1 กลับเลือกใชวิธีการตราพระราช
กําหนด ซึ่งไมตองผานการพิจารณาของรัฐสภา
นับตัง้ แตป 2518 เปนตนมา การเบิกจายเงินจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาต
ใหจาย ทั้งนี้โดยอาศัย “มติใหจายเงินไปกอน” มีการใชกนั อยางพรํ่าเพรื่อ ดังจะเห็นไดจากกรณี
ดังตอไปนี้
- การตราพระราชบัญญัติอนุญาตใหจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2518 ซึ่งใหนํา
เงินคงคลังจํานวน 2,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการผันเงินสูชนบทในยุครัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช
- การตราพระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2521
ซึ่งใหอํานาจในการนําเงินคงคลังจํานวน 1,600 ลานบาทไปใชจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนและฟนฟูเศรษฐกิจของชนบทในทองที่ที่ประสบภาวะฝนแลงและการทํานาในฤดูการ
ผลิต 2520/2521 ไมไดผล ซึ่งเปนยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
- การตราพระราชกําหนดอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2523 ซึ่ง
ใหนําเงินคงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการสรางงานในชนบทยุครัฐบาลพเอก
เปรม ติณสูลานนท
ปญหาพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุใดรัฐบาลจึงนิยมใช “มติใหจายเงินไปกอน” ในการใช
เงินคงคลังในระหวางปงบประมาณ ?
สาเหตุทสี่ ําคัญมีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
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ประการแรก การใชมติใหจายเงินไปกอนในการเบิกจายเงินจากคลังนั้นเปนเรื่องที่
สะดวกรวดเร็ว และแมวากฎหมายจะระบุวา มติดังกลาวนี้จักตองเปนมติของรัฐสภา แตรัฐบาล
เปรม 1 ก็ไดแสดงใหเห็นแลววา จะหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวนี้ไดดวยการตรา
เปนพระราชกําหนด ซึ่งไมตองผานการพิจารณของรัฐสภา แลวจึงหาชองโอกาสในการตราพระราช
บัญญัตใิ นภายหลังเมื่อบรรยากาศในรัฐสภาเอื้ออํานวย
ประการที่สอง การเบิกจายเงินคลังแผนดินโดยอาศัย “มติใหจายเงินไปกอน” นั้น
รัฐบาลไมมพี นั ธะทีจ่ ะตองหาเงินมาใชจาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลสามารถใชจายเงิน โดย
ไมตอ งหาเงินนัน่ เอง กรณีนี้นับวาตรงกันขามกับกรณีปกติ เพราะในกรณีปกตินั้น ไมวาจะเปนการ
เสนองบประมาณประจําปหรืองบประมาณเพิ่มเติมกลางป รัฐบาลจะตองระบุวา จะหาเงินจาก
แหลงใดบาง
การเบิกจายเงินจากคลังแผนดินโดยอาศัย “มติใหจายเงินไปกอน” จึงเปน
พฤติกรรมที่ทําใหเงินคงคลังรอยหรอลง เพราะมีแตจะนําเงินคงคลังออกไปใชจาย แตไมมีเงิน
ทีจ่ ะนําเขาบัญชีเงินคงคลังเพื่อชดเชย ดวยเหตุนี้เอง การนําเงินคงคลังไปใชในโครงการสรางงาน
ในชนบทในฤดูแลงป 2523 จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมรสุมแหงวิกฤติการณเงินคงคลังกอตัวขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากทําใหเงินคงคลังรอยหรอลงทันที 3,500 ลานบาท โดยไมมีเงินนําเขาคลังแผนดิน
เพื่อชดเชยแมแตนอย
รัฐบาลทําผิดกฎหมายซํ้าสอง
การใชจา ยเงินแผนดินโดยอาศัยมติใหจายเงินไปกอนตามความในมาตรา 6 ก็ดี
และการเบิกจายเงินจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายตามความในมาตรา 7 แหงพระราช
บัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. 2491 ก็ดี กฎหมายการคลังของไทยมีบทบัญญัติวา เมื่อจายไปแลว ใหตั้ง
รายจายเพื่อชดใชในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป แตการตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชเงินที่
เบิกจากคลังในกรณีทงั้ สองนี้มิจําตองกําหนดแหลงรายรับหรือที่มาของเงินรายจายที่จะนํามาชดใช
แตขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมีการใชเงินคงคลังโดยอาศัยมติใหจายเงินไปกอนก็มิไดมีการตั้งงบ
ประมาณรายจายเปนตัวเงินเพื่อชดใชเงินที่ไดเบิกจายไปกอนแลว ซึ่งไมเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย
การนําเงินคงคลังจํานวน 2,500 ลานบาทไปใชในโครงการผันเงินสูชนบทในป
2518 ซึง่ เปนยุครัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังไมมีการตั้งงบประมาณชดใช ทั้งๆที่เวลาได
ลวงเลยมาแลว 8 ป

6
การนําเงินคงคลังจํานวน 1,600 ลานบาทไปใชจายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจชนบท
ในป 2521 ซึ่งเปนยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ยังมิไดตั้งงบประมาณชดใช ทั้งๆที่เวลา
ไดลวงเลยมาแลว 5 ปเศษ
การนําเงินคงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการสรางงานในชนบท
ในป 2523 ซึ่งเปนยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท ยังมิไดตั้งงบประมาณชดใช ทั้งๆที่เวลาไดลวงเลย
มาแลว 3 ปเศษ
ขอเท็จจริงไดปรากฏแลววา รัฐบาลเหลานี้ลวนแลวแตทําผิดกฎหมาย แตก็มิได
รับโทษทัณฑแตประการใด ปญหาพื้นฐานมีอยูวา ภายใตระบบกฎหมายของไทยในปจจุบัน เมื่อ
รัฐบาลทําผิดกฎหมาย การลง โทษรัฐบาลมีชองทางที่เปนไปไดหรือไม เพียงใด ?
บทเรียนและการแกไข
เราไดรับบทเรียนอะไรบางจากวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525? บทเรียน
ทีส่ าคั
ํ ญมีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก รัฐบาลจะตองระมัดระวังมิใหมีการใชจายอยางเกินตัว เพราะการ
ใชจายอยางเกินตัวไมเพียงแตจะทําใหเงินคงคลังรอยหรอลงเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบตอ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวมอีกดวย
ประการที่สอง รัฐบาลจะตองหลีกเลี่ยงการบรรจุรายการจรที่ตองใชเงินจํานวน
มากในงบประมาณกลางป เพราะพฤติกรรมดังกลาวนี้จะมีผลกระทบตอแผนการใชจายของ
รัฐบาลและสถานการณทางการคลังอยางสําคัญ หากรัฐบาลเห็นวา โครงการผันเงินก็ดี หรือ
โครงการสรางงานในชนบทก็ดี หรือโครงการอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันก็ดี เปนโครงการ
ที่มีประโยชน ก็ควรที่จะบรรจุโครงการเหลานี้ใหเปนโครงการประจําซึ่งตองเสนอของบประมาณ
แผนดินประจําป
ประการที่สาม วิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 ที่เกิดขึ้นนี้เปนเพราะมีชองโหว
ในกฎหมายการคลัง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองอุดชองโหวเหลานี้ มิฉะนั้นประวัติศาสตร
อาจซํารอยอี
้
กก็ได รัฐบาลควรจะดําเนินการแกไขกฎหมายการคลัง โดยยึดถือหลักการสําคัญที่วา
การเบิกจายเงินจากคลังแผนดินจักตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา และหากจะมีขอยกเวน
เพือ่ ใหระบบการคลังมีความยืดหยุน ขอยกเวนเหลานี้จะตองมีกระบวนการถวงดุล โดยไมปลอยให
รัฐบาลสามารถนําเงินคงคลังอกมาใชโดยพลการ การเบิกจายเงินจากคลังโดยอาศัยมติใหจายเงิน
ไปกอนตามมาตรา 6 ก็ดี และการเบิกจายเงินจากคลังแผนดินกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย
ตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ก็ดี มีลักษณะเหมือนหนึ่ง
การยืมเงินคงคลังมาใช หากไมมีการสรรหาเงินมาชดใชเงินยืมเหลานี้ เงินคงคลังยอมรอยหรอลง
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จนถึงขัน้ วิกฤติได ดังนั้น จึงควรแกกฎหมายใหมีบทบัญญัติวา การนําเงินคงคลังไปใชจายจักตอง
แสวงหารายรับจากแหลงตางๆมาชดใชเสมอไป
การณปรากฏวา รัฐบาลไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการคลังจากการเปนเจา
บุญทุม มาเปน “คุณประหยัด” และรัฐบาลไดบรรจุโครงการสรางงานในชนบทเปนโครงการประจํา
เพราะไดบทเรียนราคาแพงมาแลว แตสิ่งที่รัฐบาลยังไมแกไขก็คือ การอุดชองโหวของกฎหมายการ
คลัง หากรัฐบาลยังไมริเริ่มแกไขเรื่องนี้ ทานสมาชิกรัฐสภาจะยังคงงอมืองอเทาตอไปหรืออยางไร1

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร ไทยแลนด ฉบับวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2526

