
ชองโหวของกฎหมายการคลัง :
บทเรียนจากวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523–2525

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ผูที่อยูนอกวงการเศรษฐศาสตรการคลังมักจะแสดงความประหลาดใจวา เหตุใด 
รัฐบาลจงึด ําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดติดตอกันมาถึง 3 ป ทั้งนี้ไมเพียงแตวางบประมาณ
แผนดินที่เสนอขออนุมัติจากรัฐสภาจะมีลักษณะเปนงบแหงความเจียมเนื้อเจียมตัวเทานั้น หาก
ทวารัฐบาลยังไดประกาศใชมาตรการประหยัดรายจายกลางปงบประมาณนับต้ังแตปงบประมาณ 
2524 เปนตนมาอกีดวย แตผูที่ติดตามสถานการณทางการคลังอยางใกลชิดจะไมรูสึกประหลาดใจ
ในพฤติกรรมทางการคลังของรัฐบาลดังกลาวนี้ วิกฤติการณเงินคงคลังซึ่งกอตัวขึ้นในป 2523  
และผอนคลายลงในป 2525 นับเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหรัฐบาลจํ าตองดํ าเนินการรัดเข็มขัดอยาง
จริงจัง

มติใหจายเงินไปพลางกอน : มติทีน่ํ าไปสูหายนภัย
การใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลในปงบประมาณ 2523 นับเปนจุดเริ่มตนที่กอ

ใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลัง ทั้งนี้ปรากฏวา รัฐสภาไดใหความเห็นชอบกับงบประมาณแผนดิน
ประจ ําปงบประมาณ 2523 จํ านวนเงิน 109,000 ลานบาท และตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2523 
รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทนไดใชงบประมาณรายจายเพิ่มเติมจํ านวน 5,556 ลานบาท
เพือ่ปรับเงนิเดอืนขาราชการและลูกจาง อยางไรก็ตาม ทํ านบที่จะสกัดกั้นวิกฤติการณเงินคงคลัง 
มีอันตองพังทลายลงเมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนทไดอาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 6 แหง 
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ในการออกพระราชกํ าหนดอนุญาตใหรัฐบาลจายเงิน 
ไปพลางกอน พ.ศ. 2523 (ราชกิจจา-นเุบกษา เลม 97 ตอนที่ 66 วันที่ 25 เมษายน 2523) ซึ่งให
อํ านาจแกรัฐบาลในการนํ าเงินคงคลังจํ านวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงสรางงานในชนบท 
ดวยเหตนุีเ้อง งบประมาณรายจายในปงบประมาณ 2523 จึงมียอดรวมทั้งสิ้น 118,056 ลานบาท 
เมือ่เทยีบกบั 92,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2522 แลว ก็เทากับวา งบประมาณรายจาย 
ประจ ําปงบประมาณ 2523 เพิ่มข้ึนถึง 28.3% ซึ่งนับเปนอัตราการเพิ่มข้ึนของงบประมาณรายจาย
ที่อยูในเกณฑสูงมาก ผลที่เกิดขึ้นในเวลาตอมาก็คือ เงินคงคลังไดรอยหรอลงเปนอันมาก ทั้งนี้
ปรากฏวา เมือ่ส้ินปงบประมาณ 2523 เงินคงคลังเหลืออยูเพียง 6,394 ลานบาท เทียบกับ 12,765 
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และ 13,009 ลานบาทเมื่อส้ินปงบประมาณ 2521 และ 2522 ตามลํ าดับ จะเห็นไดวา เงินคงคลัง
คงเหลอืเมือ่ส้ินปงบประมาณ 2523 มียอดรวมเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของเกณฑปกติเทานั้น

เอกสารภายในธนาคารแหงประเทศไทยระบุวา ยอดเงินคงคลังเมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2524 เหลืออยูเพียง 533.1 ลานบาท ซึ่งนับเปนสภาวการณที่นาตกใจ การนํ าเงินคงคลัง
จ ํานวน 3,500 ลานบาทออกมาใชจายในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 นับเปน
ปจจยัส ําคญัทีส่รางมรสุมแหงวิกฤติการณเงินคงคลัง ทั้งนี้เพราะเหตุวา การใชเงินคงคลังจํ านวน
ดังกลาวนี้เปนไปโดยมิไดพิจารณาสถานการณทางการคลังอยางรอบดาน และขาดการวางแผน
ทางการคลงัอยางรัดกุม การปรับเงินเดือนขาราชการและลูกจางเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2523 ได
สรางภาระทางการคลังแกรัฐบาลอยู ไมน อย เมื่อซํ้ าเติมดวยโครงการสรางงานในชนบท  
พฤตกิรรมการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลจึงปรากฏอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น

แตการใชจายเงินของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบตอฐานะแหงเงินคงคลัง หากมี 
การหารายรบัจากแหลงตางๆเพื่อการใชจายนั้น อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการนํ าเงิน
คงคลังจํ านวน 3,500 ลานบาทมาใชจายในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 นั้น  
รัฐบาลไดใช “มติใหจายเงินไปกอน” ตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  
พ.ศ. 2491 ในการอนุมัติใหใชเงินคงคลังจํ านวนดังกลาวนี้ และนี่เองที่เปนที่มาของมรสุมแหง
วกิฤติการณเงินคงคลัง

หลกัการเบิกจายเงินจากคลัง
ตามหลักสากล การเบิกจายเงินจากคลังจักตองมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย การนํ าเงินจากคลังแผนดินไปใชจายนั้น
จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา กฎหมายการคลังของไทยก็ยึดถือหลักการพื้นฐานดังกลาว
นีเ้ชนกนั ดังจะเหน็ไดจากมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ซึ่งกํ าหนดไววา 
การเบกิจายเงินจากคลังจะตองมีกฎหมายรองรับ  กฎหมายเหลานี้ไดแก

(1) พระราชบัญญัติงบประมาณประจํ าป
(2) พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ

  (4) มติใหจายไปพลางกอน
 (5) พระราชกํ าหนดออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

 อยางไรกต็าม มาตรา 7 แหงกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ไดเปดชองใหมีการเบิกจาย
เงนิจากคลังกอนที่จะมีกฎหมายอนุญาต
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 “มาตรา 7 ในกรณีตอไปนี้ ใหส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หรือคลัง
จงัหวดัหรือคลังอํ าเภอไดกอนที่กฎหมายอนุญาตใหจายคือ
 (1) รายการจายที่มีใบอนุญาตใหจายเงินไดแลวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายประจํ าปงบประมาณ แตเงินที่ต้ังไวมีจํ านวนไมพอจายและพฤติการณที่เกิดขึ้นใหมีความ
จ ําเปนตองจายโดยเร็ว
 (2) มกีฎหมายใดๆที่กระทํ าใหตองจายเงินเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ และมี
ความจํ าเปนตองจายโดยเร็ว

(3) มีขอผูกพันกับรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ 
ทีก่ระท ําใหตองจายเงิน  และมีความจํ าเปนตองจายโดยเร็ว

(4) เพื่อซื้อคืนหรือไถถอนพันธบัตรเงินกูของรัฐบาลตามจํ านวนที่รัฐบาลเห็น 
สมควร

การจายเงินในสี่กรณีนี้ เมื่อไดจายแลวใหต้ังเงินรายจายเพื่อชดใชในกฎหมาย 
วาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจํ าปงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยการโอนงบ
ประมาณรายจาย หรือในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายรายจายประจํ าปงบประมาณปตอไป”

ดังนี้ เราจะเห็นไดวา แมวาการเบิกจายเงินคงคลังโดยทั่วไปจักตองมีกฎหมาย 
รองรับ แตกฎหมายการคลังก็มีขอยกเวนมากจนเกินไป ขอยกเวนเหลานี้ แมจะมีหลักการอันชอบ
ดวยเหตุผล แตก็เปดชองใหมีการใชจายเงินจากคลังโดยไมรอบคอบและไมรัดกุม โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการเบิกจายเงินจากคลังตามมาตรานี้ ยกเวนมาตรา 7(4) ลวนมีองคประกอบสํ าคัญ
ประการหนึง่วา จะตองมีความจํ าเปนเรงดวนและตองจายเงินโดยเร็ว จึงจะใชอํ านาจตามมาตรานี้
ในการเบกิจายเงนิจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได การเบิกจายเงินจากคลังตาม “มติ
ใหจายเงินไปกอน” ตามมาตรา 6 ก็มีเจตนารมณที่จะใหใชกับกรณีจํ าเปนเรงดวนและตองใช 
โดยเร็วเชนกัน

ดังนัน้ จึงมีปญหาในการตีความวา กรณีใดที่ถือเปนกรณีอันจํ าเปนเรงดวนและ
ตองจายโดยเร็ว ในประเทศที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตีความในเรื่องเชนนี้ 
จะไมปลอยใหเปนอํ านาจหนาที่ของรัฐบาล เพราะรัฐบาลเปนผูใชเงินเอง หากมีอํ านาจในการ 
ตีความในกรณีเชนนี้ ยอมตองตีความเขาขางตนเอง กระบวนการเบิกจายเงินจากคลังแผนดิน 
กจ็ะขาดการถวงดุล แตตามกฎหมายการคลังของไทยนั้น การใชอํ านาจตามมาตรา 7 แหงพระราช
บัญญติัเงนิคงคลัง 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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ไดใหคํ านิยามไววา “มติใหจายเงินไปกอน” หมายความวา มติของรัฐสภาซึ่งไดตราขึ้นไวเปน 
พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินเพื่อกิจการที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินั้นไปพลางกอน 
จนกวาจะไดประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณหรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้ 
เราจะเห็นไดวา การใช “มติใหจายไปกอน”จากคลงัแผนดินนั้น จักตองไดรับความเห็นชอบจาก 
รัฐสภาดวยการตราพระราชบัญญัติ อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการนํ าเงินคงคลัง
จ ํานวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 นั้น รัฐบาลใชวิธี
ออกพระราชกํ าหนดอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2523 ซึ่งไมตองผานการ
พจิารณาของรฐัสภา และเทาที่ไดตรวจสอบดู ก็ยังไมปรากฏวา รัฐบาลไดนํ ากฎหมายฉบับนี้เขาสู
รัฐสภาเพื่อตราเปนพระราชบัญญัติ พฤติกรรมดังกลาวนี้นับวาตรงกันขามกับเจตนารมณของ
กฎหมาย ทั้งนี้เพราะเหตุวา การใช “มติใหจายเงินไปกอน” เพือ่เบกิจายจากคลังแผนดินนั้นเปนรู
ร่ัวไหลที่สํ าคัญของเงินคงคลัง กฎหมายจึงกํ าหนดไววา มติดังกลาวนี้จักตองเปนมติของรัฐสภา 
เพื่อวาอยางนอยที่สุดจะไดมีการถวงดุลกัน แตรัฐบาลเปรม 1 กลับเลือกใชวิธีการตราพระราช
ก ําหนด ซึ่งไมตองผานการพิจารณาของรัฐสภา

นบัต้ังแตป 2518 เปนตนมา การเบิกจายเงินจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาต 
ใหจาย ทั้งนี้โดยอาศัย “มติใหจายเงินไปกอน” มกีารใชกนัอยางพรํ่ าเพรื่อ ดังจะเห็นไดจากกรณี 
ดังตอไปนี้

- การตราพระราชบัญญัติอนุญาตใหจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2518 ซึ่งใหนํ า
เงนิคงคลงัจ ํานวน 2,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการผันเงินสูชนบทในยุครัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช

- การตราพระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2521  
ซึ่งใหอํ านาจในการนํ าเงินคงคลังจํ านวน 1,600 ลานบาทไปใชจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
ของประชาชนและฟนฟูเศรษฐกิจของชนบทในทองที่ที่ประสบภาวะฝนแลงและการทํ านาในฤดูการ
ผลิต 2520/2521  ไมไดผล ซึ่งเปนยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
 - การตราพระราชกํ าหนดอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2523 ซึ่ง
ใหนํ าเงินคงคลังจํ านวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการสรางงานในชนบทยุครัฐบาลพเอก
เปรม ติณสูลานนท

ปญหาพืน้ฐานมีอยูวา เหตุใดรัฐบาลจึงนิยมใช “มติใหจายเงินไปกอน” ในการใช
เงนิคงคลังในระหวางปงบประมาณ ?

สาเหตทุีสํ่ าคัญมีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
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ประการแรก การใชมติใหจายเงินไปกอนในการเบิกจายเงินจากคลังนั้นเปนเรื่องที่
สะดวกรวดเร็ว และแมวากฎหมายจะระบุวา มติดังกลาวนี้จักตองเปนมติของรัฐสภา แตรัฐบาล
เปรม 1 กไ็ดแสดงใหเห็นแลววา จะหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวนี้ไดดวยการตรา
เปนพระราชก ําหนด ซึ่งไมตองผานการพิจารณของรัฐสภา แลวจึงหาชองโอกาสในการตราพระราช
บัญญติัในภายหลังเมื่อบรรยากาศในรัฐสภาเอื้ออํ านวย

ประการที่สอง การเบกิจายเงินคลังแผนดินโดยอาศัย “มติใหจายเงินไปกอน” นั้น 
รัฐบาลไมมพีนัธะทีจ่ะตองหาเงินมาใชจาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลสามารถใชจายเงิน โดย 
ไมตองหาเงนินัน่เอง กรณีนี้นับวาตรงกันขามกับกรณีปกติ เพราะในกรณีปกตินั้น ไมวาจะเปนการ
เสนองบประมาณประจํ าปหรืองบประมาณเพิ่มเติมกลางป รัฐบาลจะตองระบุวา จะหาเงินจาก
แหลงใดบาง

การเบิกจายเงินจากคลังแผนดินโดยอาศัย “มติใหจายเงินไปกอน” จึงเปน 
พฤติกรรมที่ทํ าใหเงินคงคลังรอยหรอลง เพราะมีแตจะนํ าเงินคงคลังออกไปใชจาย แตไมมีเงิน 
ทีจ่ะน ําเขาบญัชเีงินคงคลังเพื่อชดเชย ดวยเหตุนี้เอง การนํ าเงินคงคลังไปใชในโครงการสรางงาน
ในชนบทในฤดแูลงป 2523 จึงเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหมรสุมแหงวิกฤติการณเงินคงคลังกอตัวขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากทํ าใหเงินคงคลังรอยหรอลงทันที 3,500 ลานบาท โดยไมมีเงินนํ าเขาคลังแผนดิน 
เพื่อชดเชยแมแตนอย

รฐับาลทํ าผิดกฎหมายซํ้ าสอง
การใชจายเงินแผนดินโดยอาศัยมติใหจายเงินไปกอนตามความในมาตรา 6 ก็ดี 

และการเบกิจายเงนิจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายตามความในมาตรา 7 แหงพระราช
บัญญติัเงนิคงคลัง พ.ศ. 2491 ก็ดี กฎหมายการคลังของไทยมีบทบัญญัติวา เมื่อจายไปแลว ใหต้ัง
รายจายเพื่อชดใชในพระราชบัญญัติงบประมาณประจํ าป แตการตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชเงินที่
เบกิจากคลงัในกรณทีัง้สองนี้มิจํ าตองกํ าหนดแหลงรายรับหรือที่มาของเงินรายจายที่จะนํ ามาชดใช 
แตขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมีการใชเงินคงคลังโดยอาศัยมติใหจายเงินไปกอนก็มิไดมีการตั้งงบ
ประมาณรายจายเปนตัวเงินเพื่อชดใชเงินที่ไดเบิกจายไปกอนแลว ซึ่งไมเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย

การนํ าเงินคงคลังจํ านวน 2,500 ลานบาทไปใชในโครงการผันเงินสูชนบทในป 
2518 ซึง่เปนยคุรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังไมมีการตั้งงบประมาณชดใช ทั้งๆที่เวลาได 
ลวงเลยมาแลว 8 ป
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การนํ าเงินคงคลังจํ านวน 1,600 ลานบาทไปใชจายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจชนบท 
ในป 2521 ซึ่งเปนยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัท ยังมิไดต้ังงบประมาณชดใช ทั้งๆที่เวลา 
ไดลวงเลยมาแลว 5 ปเศษ

การน ําเงนิคงคลงัจํ านวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการสรางงานในชนบท
ในป 2523 ซึ่งเปนยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท ยังมิไดต้ังงบประมาณชดใช ทั้งๆที่เวลาไดลวงเลย
มาแลว 3 ปเศษ

ขอเทจ็จริงไดปรากฏแลววา รัฐบาลเหลานี้ลวนแลวแตทํ าผิดกฎหมาย แตก็มิได
รับโทษทณัฑแตประการใด ปญหาพื้นฐานมีอยูวา ภายใตระบบกฎหมายของไทยในปจจุบัน เมื่อ
รัฐบาลท ําผดิกฎหมาย การลง โทษรัฐบาลมีชองทางที่เปนไปไดหรือไม เพียงใด ?

บทเรียนและการแกไข
เราไดรับบทเรียนอะไรบางจากวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525? บทเรียน 

ทีสํ่ าคญัมีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก รัฐบาลจะตองระมัดระวังมิใหมีการใชจายอยางเกินตัว เพราะการ 

ใชจายอยางเกินตัวไมเพียงแตจะทํ าใหเงินคงคลังรอยหรอลงเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบตอ
เสถยีรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวมอีกดวย

ประการที่สอง รัฐบาลจะตองหลีกเลี่ยงการบรรจุรายการจรที่ตองใชเงินจํ านวน
มากในงบประมาณกลางป เพราะพฤติกรรมดังกลาวนี้จะมีผลกระทบตอแผนการใชจายของ 
รัฐบาลและสถานการณทางการคลังอยางสํ าคัญ หากรัฐบาลเห็นวา โครงการผันเงินก็ดี หรือ 
โครงการสรางงานในชนบทก็ดี หรือโครงการอื่นใดที่มีลักษณะทํ านองเดียวกันก็ดี เปนโครงการ 
ที่มีประโยชน ก็ควรที่จะบรรจุโครงการเหลานี้ใหเปนโครงการประจํ าซึ่งตองเสนอของบประมาณ
แผนดินประจํ าป

ประการที่สาม วกิฤตกิารณเงินคงคลัง 2523-2525 ที่เกิดขึ้นนี้เปนเพราะมีชองโหว
ในกฎหมายการคลัง ดังนั้นจึงมีความจํ าเปนที่จะตองอุดชองโหวเหลานี้ มิฉะนั้นประวัติศาสตร 
อาจซํ ้ารอยอกีก็ได รัฐบาลควรจะดํ าเนินการแกไขกฎหมายการคลัง โดยยึดถือหลักการสํ าคัญที่วา 
การเบิกจายเงินจากคลังแผนดินจักตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา และหากจะมีขอยกเวน 
เพือ่ใหระบบการคลังมีความยืดหยุน ขอยกเวนเหลานี้จะตองมีกระบวนการถวงดุล โดยไมปลอยให
รัฐบาลสามารถน ําเงินคงคลังอกมาใชโดยพลการ การเบิกจายเงินจากคลังโดยอาศัยมติใหจายเงิน
ไปกอนตามมาตรา 6 ก็ดี และการเบิกจายเงินจากคลังแผนดินกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย
ตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ก็ดี มีลักษณะเหมือนหนึ่ง 
การยมืเงนิคงคลงัมาใช หากไมมีการสรรหาเงินมาชดใชเงินยืมเหลานี้ เงินคงคลังยอมรอยหรอลง
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จนถงึขัน้วกิฤตไิด ดังนั้น จึงควรแกกฎหมายใหมีบทบัญญัติวา การนํ าเงินคงคลังไปใชจายจักตอง
แสวงหารายรับจากแหลงตางๆมาชดใชเสมอไป

การณปรากฏวา รัฐบาลไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการคลังจากการเปนเจา 
บุญทุม มาเปน “คุณประหยัด” และรัฐบาลไดบรรจุโครงการสรางงานในชนบทเปนโครงการประจํ า 
เพราะไดบทเรียนราคาแพงมาแลว แตส่ิงที่รัฐบาลยังไมแกไขก็คือ การอุดชองโหวของกฎหมายการ
คลงั หากรฐับาลยังไมริเร่ิมแกไขเร่ืองนี้ ทานสมาชิกรัฐสภาจะยังคงงอมืองอเทาตอไปหรืออยางไร1

                                                          
1หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร ไทยแลนด ฉบับวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2526
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