ฉบับที่ 4/2543
สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสแรกป 2543
เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือไตรมาสแรกป 2543 ยังคงปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากที่
ผลผลิตในภาคการผลิตตางๆ ขยายตัวไดดี ในภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญที่ออกในไตรมาส
แรกเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิดจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวยทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น อยางไรก็ตาม
ราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง ทําใหรายไดรวมของเกษตรกรลดลง ทางดานนอก
ภาคเกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาการผลิต เชน อุตสาหกรรม ผลผลิตในอุตสาหกรรม
สําคัญของภาคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขยายตัวสูงมาก และภาคเหมืองแร
ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามความตองการทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ภาคบริการยังคงขยายตัว
แตก็ชะลอลงบางเล็กนอย ขณะทีร่ ัฐบาลยังคงกระตุนเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐ
ตอไป สงผลใหการใชจายของภาคเอกชนขยายตัวไดตอเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนในดานการ
กอสรางก็เริ่มมีสญ
ั ญาณของการปรับตัว จากพื้นทีก่ อ สรางในเขตเทศบาลทีไ่ ดรับอนุญาตเพิม่ ขึ้น
สินเชือ่ ของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือจะยังคงลดลง สวนหนึ่งเปนผลจากการโอนสินเชื่อไป
บริหารยังสวนกลาง อยางไรก็ตามอัตราลดลงของสินเชื่อไดชะลอลงตอเนื่อง อีกทั้งในเดือน
มีนาคมสินเชือ่ เริม่ มีการปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอนหนา
ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญที่ออกในชวงไตรมาสแรกของปการเพาะปลูก 2542/43
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 โดยผลผลิตพืชทุกชนิดเพิ่มขึ้นยกเวนใบยาสูบ จากปริมาณน้ําฝนทีก่ ระจาย
ตัวและน้ําในเขื่อนที่มีปริมาณสูงกวาทุกปทําใหผลผลิตตอไรของพืชทุกชนิดสูงขึ้น และแมวา
ผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แตราคาสินคาเกษตรลดลงมากกวา สงผลใหรายได
เกษตรกรในพืชสําคัญลดลงรอยละ 8.3 โดยขาวนาปรัง พื้นที่เพาะปลูกลดลงเล็กนอย แตผลผลิต
ตอไรเพิ่มขึ้นมากกวาทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.8 เปน 1.7 ลาน
เมตริกตัน ออย มีผลผลิต 12.5 ลานเมริกตัน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.7 แมวา
พื้นที่เพาะปลูกจะลดลงแตผลผลิตตอไรสูงขึ้นทําใหผลผลิตออยยังคงเพิ่มขึ้น มันสําปะหลัง มี
ผลผลิต 2.3 ลานเมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
เกษตรกรบางสวนไดมีการปรับปรุงพันธุ ทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้นดวย หอมหัวใหญ พืน้ ที่
เพาะปลูกลดลงแตผลผลิตตอไรที่สูงขึ้นทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.7 เปน
77,769 เมตริกตัน ขณะที่ผลผลิตใบยาสูบพันธุเวอรจิเนียรและพันธุเบอรเลยมีผลผลิต 4,206
เมตริกตัน และ 1,995 เมริกตัน ตามลําดับ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.8 และรอย
ละ 15.0 ตามลําดับ เนื่องจากโควตาการรับซื้อของโรงงานยาสูบลดลง เปนผลจากการนําเขา
บุหรีต่ า งประเทศมาก อีกทัง้ ผูบ ริโภคเปลีย่ นแปลงรสนิยมไปบริโภคบุหรีต่ า งประเทศมากขึ้น ทํา
ใหโรงงานยาสูบมีสตอกสูง
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นอกภาคเกษตร ในไตรมาสแรกป 2543 ผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญภาคขยายตัว
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีภาวะ
เรงตัวมากโดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนถึงรอยละ 42.7 เนื่องจากทั้งตลาดเอเชีย ยุโรป
และอเมริกามีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมน้ําตาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.2
ชะลอลงจากปกอนเนื่องจากในไตรมาสแรกปนี้โรงงานน้ําตาลเปดหีบออยลาชากวาปกติ ทําให
การผลิตไมขยายตัวไดมากเทาที่ควร สวนการผลิตสังกะสีลดลงเพียงรอยละ 0.9 เนือ่ งจาก
ขอจํากัดทางดานกําลังการผลิต เหมืองแร ผลผลิตน้ํามันดิบเทากับ 2.1 ลานบารเรล ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.2 จากปริมาณน้ํามันที่ขดุ เจาะในปนม้ี ีปริมาณนอยกวาในปทผ่ี าน
มา ในสวนการผลิตกาซธรรมชาติเหลวมีปริมาณ 5,083 ลานลูกบาศกฟุต เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 13.2 และ LPG มีปริมาณ 25,542 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันป
กอนกวาหกเทาตัวสวนหนึ่งมาจากการติดตั้งเครื่องจักรใหมที่ชวยเพิ่มความสามารถในการผลิต
สวนการผลิตยิบซั่มในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ มีปริมาณ 214,665 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.4 ขณะที่การผลิตลิกไนตและหินปูนในเดือนมกราคมมีปริมาณ
1.2 ลานเมตริกตัน และ 0.4 ลานเมตริกตัน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 21.0 และรอย
ละ 61.1 ตามลําดับ สวนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อบริโภคภายใน เชน เซรามิกส แนวโนมการผลิต
ยังไมฟนตัว
ภาคบริการ ยังคงแสดงแนวโนมขยายตัว จากปจจัยทางดานการใชจายของภาคเอกชน
และการขยายตัวตอเนื่องของจํานวนนักทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
ป 2543 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนประมาณรอยละ 10.3 โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ เนื่องจากมีการสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆ ทําใหมีกลุมนักทองเที่ยวใหม
เพิม่ ขึน้ เชนนักทองเที่ยวกลุมสูงอายุจากยุโรปเริ่มเดินทางเขามาทองเที่ยวมากขึ้น และมี
ระยะเวลาพํานักยาวนานกวานักทองเที่ยวทั่วไป อีกทั้งมีการเดินทางทองเที่ยวตลอดทั้งป ซึง่
แตกตางจากนักทองเที่ยวตางประเทศทั่วไปที่นิยมเขามาทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
อยางไรก็ตามอัตราการเพิ่มของจํานวนนักทองเที่ยวต่ํากวาชวงเดียวกันปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ
11.7 เนือ่ งจากจํานวนนักทองเทีย่ วชาวไทยมีแนวโนมลดลง สวนจํานวนผูโดยสารผานทา
อากาศยานในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.5 เปน 924,082 คน
การใชจายภาคเอกชน เครื่องชี้ภาวะการใชจายภาคเอกชนหลายประเภทแสดง
ทิศทางดีข้ึน โดยยอดจดทะเบียนรถยนตในภาคเหนือเดือนมกราคม-กุมภาพันธ มีจํานวน 5,318
คัน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 75.3 เพิม่ ขึน้ ในภาคเหนือตอนบนรอยละ 87.4 และ
ตอนลางรอยละ 56.5 ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตในภาคเหนือมีจํานวน 17,016 คัน
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 38.4 เปนการเพิ่มขึ้นในสวนของภาคเหนือตอนบนถึง
รอยละ 69.4 เปนสําคัญ ขณะที่ในสวนภาคเหนือตอนลางเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 การขยายตัวของ
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การใชจายดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลตอเนื่องของการขยายตัวของการผลิต ทําใหมคี วามตองการ
ซื้อรถใหมทั้งเพื่อใชในการเดินทางสวนบุคคล และเพื่อการขนสงเชิงพาณิชย รวมทั้งเปนผลจาก
การสงเสริมการขายของผูจ าํ หนายดวย ในสวนภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดในชวงไตรมาสแรก
(คิดฐานภาษีเดียวกัน) เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.1 เทียบกับที่หดตัวรอยละ 4.2
ชวงเดียวกันในปกอนแสดงถึงภาวะการใชจายของประชาชนที่ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตอจาก
ครึ่งหลังของปกอน ขณะทีส่ ินเชือ่ เพือ่ อุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ มียอดคงคาง 39,924 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.3 อยางไรก็ดีอัตราลดชะลอลงเมื่อ
เทียบกับที่ลดลงถึงรอยละ 13.5 ชวงเดียวกันปกอน
การลงทุน/กอสราง การลงทุนภาคเอกชนในดานการกอสรางเริ่มมีสญ
ั ญาณดีข้ึนกวา
ในปทผ่ี านมา โดยพืน้ ทีไ่ ดรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลเทากับ 76,196 ตารางเมตร เพิม่ ขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 22.2 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 16.1 ชวงเดียวกันปกอน เปนการ
เพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีก่ อ สรางประเภททีอ่ ยูอ าศัยและประเภทพาณิชยกรรม เปนสําคัญ พื้นที่กอสราง
รับอนุญาตในเขตภาคเหนือตอนบนขยายตัวรอยละ 6.3 โดยเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงราย
ลําพูนและพะเยา สวนภาคเหนือตอนลางพื้นที่กอสรางรับอนุญาตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 43.7 โดย
เพิม่ ขึน้ มากในจังหวัดเพชรบูรณ สุโขทัย และอุทัยธานี ในสวนของการลงทุนดานการผลิต ใน
ไตรมาสแรกปนโ้ี รงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนดําเนินกิจการ 145 แหง มีเงินลงทุนทัง้ สิน้
735.1 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 65.2 แตในสวนของภาคเหนือตอนบนเงิน
ลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 โดยลงทุนเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดแพร ในสวนภาคเหนือตอนลางเงิน
ลงทุนลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 88.6 สวนเงินลงทุนของกิจการทีไ่ ดรบั อนุมตั ิสงเสริม
การลงทุนในเดือนมกราคม-กุมภาพันธเทากับ 320 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 83.2 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟาและ
อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี
การคลัง รายจายรัฐบาลภาคเหนือในไตรมาสแรกป 2543 (มกราคม-มีนาคม 2543)
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 เปน 27,334.2 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 ระยะเดียวกันปกอ น
ตามมาตรการกระตุน เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยรายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 เปน 17,369.3
ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 ระยะเดียวกันปกอน สวนรายจายลงทุนลดลงรอยละ 3.4
เหลือ 9,964.9 ลานบาท ซึ่งเปนการลดลงมากของรายการงบลงทุนปกอนๆ ทางดานรายได
จัดเก็บได 2,745.8 ลานบาทลดลงรอยละ 15.5 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 9.6 ระยะเดียวกันปกอน
โดยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจัดเก็บได 1,238.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 24.5 โดยลดลงมากใน
ภาษีท่ีจดั เก็บจากรายไดดอกเบีย้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง และผลจากการยกเวนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดสทุ ธิในชวง 50,000 บาทแรก สวนภาษีมูลคาเพิ่มลดลงรอยละ
24.3 จากการปรับลดอัตราจัดเก็บ ทําใหเงินในงบประมาณขาดดุล 24,588.4 ลานบาท เทียบกับ
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ทีข่ าดดุล 23,149.7 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน แตเมื่อรวมกับเงินนอกงบประมาณซึ่งเกินดุล
ทําใหฐานะการคลังรัฐบาลที่ภาคเหนือเกินดุลเงินสด 18,422.6 ลานบาท เทียบกับทีเ่ กินดุล
1,857.9 ลานบาทระยะเดียวกันปกอ น ในสวนของมาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพือ่ กระตุน
เศรษฐกิจ(มิยาซาวา) เบิกจาย 703.5 ลานบาท เมือ่ รวมเงินสวนนี้ รายจายของภาครัฐบาลใน
ภาคเหนือมีวงเงิน 28,037.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 8.4 ระยะ
เดียวกันปกอน
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ(มิยาซาวา)ใน
ภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2543 มีวงเงินอนุมตั ทิ ง้ั สิน้ 8,413.2 ลานบาท เบิกจายแลว
7,496.9 ลานบาท หรือรอยละ 89.1 ของวงเงินอนุมัติ โดยกวารอยละ 60 ของการเบิกจายใชใน
โครงการทีเ่ กีย่ วของกับการจางงาน สวนวงเงินอนุมัติที่เหลืออยู 916.3 ลานบาท สวนใหญเปน
โครงการกอสรางซึง่ จะตองใชเวลาในการดําเนินการ
การคาตางประเทศ การสงออกในชวงไตรมาสแรกป 2543 มีมลู คา 303.3 ลาน
ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 42.2 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 11,161.2
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 42.1) โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 223.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันป
กอนถึงรอยละ 46.5 จากภาวะเศรษฐกิจของเอเชียที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทัง้ เศรษฐกิจของประเทศ
อเมริกาและยุโรปยังมีการขยายตัวตอเนื่อง ทําใหมีความตองการใชสินคาอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟาสูงขึ้น กอปรกับบริษัทตางๆ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือไดปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีในการผลิต ทําใหสามารถสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไดมากประเภทขึ้น ในสวน
ของสินคาสงออกประเภทแปรรูปเกษตรขยายตัว รอยละ12.2 ตามภาวะการผลิตในภาคเกษตร
ขณะทีก่ ารสงออกผานชายแดนมีมลู คา 1,939.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 43.7 (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 52.7 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 44.0) โดยเฉพาะการสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 44.6 เปน 1,717.5 ลานบาท
จากการเปดดานชายแดนในชวงปลายปกอ น ขณะที่การนําเขาก็เพิ่มขึ้นเชนกัน โดยในรูป
ดอลลาร สรอ. มีมลู คา 262.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 45.9
(ในรูปเงินบาทมีมลู คา 9,656.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 46.1) สวน
ใหญเปนการนําเขาวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ตามการผลิตเพือ่ สงออกและการนําเขาเครือ่ งจักรเพือ่ ขยาย
กําลังการผลิต ซึง่ มีมลู คาถึง 248.9 ลานดอลลาร สรอ. หรือเพิ่มขึ้นถึง 51.5 ขณะที่การนําเขา
ผานชายแดนมีมลู คา 408.4 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.8 เนือ่ งจาก
ความตองการนําเขาโค-กระบือในปนี้ลดลง ดุลการคา เกินดุลเพิ่มขึ้นรอยละ 22.4 เปน 41.4
ลานดอลลาร สรอ.
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ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคไตรมาสแรก ป 2543 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 1.3 จากทีล่ ดลงในไตรมาสสุดทายปกอ นตามภาวะทางดานการใชจายทีเ่ รงตัวขึน้ และผล
จากแรงกดดันดานราคาน้าํ มันทีเ่ พิ่มขึ้นมาก โดยดัชนีราคาสินคาหมวดที่มิใชอาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ซึง่ เปนการเพิ่มขึน้ ของราคาสินคาหมวดพาหนะ การขนสงและการ
สื่อสารรอยละ 8.5 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคลรอยละ 2.0 หมวดการบันเทิง การ
อาน และการศึกษารอยละ 1.1 หมวดเครื่องนุงหมรอยละ 0.5 และหมวดเคหสถานเพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.4 สําหรับดัชนีราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มในไตรมาสนีล้ ดลงจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 2.5 จากภาวะราคาสินคาเกษตรทีล่ ดลงมาก โดยเฉพาะราคาขาว แปง และ
ผลิตภัณฑจากแปงลดลงมาก จึงเปนแรงฉุดใหอัตราเงินเฟอในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นไมมากนัก
การเงิน สินเชือ่ ธนาคารพาณิชยยังคงลดลงตอเนื่องจากปกอน โดยยอดคงคางสินเชื่อ
ธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2543 เทากับ 203,524.3 ลานบาท ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.7 เนื่องจากมีการโอนสินเชื่อบางสวนไปบริหารที่สวนกลาง
อยางไรก็ตามแนวโนมสินเชื่อในเดือนมีนาคมเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ
รอยละ 1.6 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นเปนเดือนแรกหลังจากลดลงโดยตลอดตั้งแตตนป 2541 สวนหนึ่ง
เปนผลจากการประนอมหนี้ระหวางธนาคารพาณิชยกับลูกหนีท้ ป่ี ระสบผลสําเร็จมากขึน้ ความ
ตองการสินเชื่อเพื่อการลงทุนมีมากขึ้นและมีการขยายสินเชื่อสูธุรกิจน้ําตาลในเขตภาคเหนือ
ทางดานเงินฝากมียอดคงคาง 263,572.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.1
สวนหนึ่งเปนผลมาจากมีการโอนเงินเพื่อการชําระคาสินคาในจังหวัดที่ทําการคาชายแดน และ
จากการโอนเงินฝากของสวนราชการทีเ่ พิ่มขึ้นในชวงไตรมาสแรกปน้ี อยางไรก็ตามทางดานเงิน
ฝากของประชาชนทั่วไปยังคงลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยูในระดับต่ํามาก ทําใหมี
การถอนเงินสวนหนึง่ มาลงทุนในตราสารหนี้ และซือ้ ทรัพยสนิ ราคาแพง เชน รถยนต และที่ดิน
สําหรับปริมาณการใชเช็คของภาคเหนือในไตรมาสแรก มีปริมาณเช็คเรียกเก็บจํานวน
1,091,744 ฉบับ มูลคา 72,781.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.4 และรอย
ละ 2.7 ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน พิจิตร เพชรบูรณและตาก จาก
ความเชือ่ ถือในการใชเช็คเริ่มมีมากขึน้ สวนปริมาณเช็คคืนมีจํานวน 19,698 ฉบับ มูลคา 1,064
ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 20.1 และรอยละ 31.5 ตามลําดับ
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
27 เมษายน 2543

