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การปฏิรูปการเข้าถึงตลาดการค้าสินค้าเกษตร 
 
 

 
 หน่วยงานบริการวิจัยเศรษฐกิจ (ERS) ของกระทรวง
เกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ เผยแพร่รายงาน
ผลการวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจ าเดือนเมษายน 
2564 เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลประโยชนจาก
การปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรโลก โดยใช้ทางเลือกนโยบาย
การค้าใน 2 สถานการณ์ กล่าวคือ การยกเลิกก าแพงภาษี
ทั้งหมด หรือ การลดต้นทุนการค้าผ่านความตกลงการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า และเปรียบเทียบผลกระทบ
ของแต่ละนโยบายที่มีต่อการค้า การผลิต ราคา และ
สวัสดิการทางสังคม   
  
 

 หลักการและเหตุผล 
  ความตกลงรอบอุรุกวัยว่าด้วยการเกษตร (URAA) และการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 
2538 ได้น าไปสู่กฎเกณฑ์ใหม่ในด้านการเข้าถึงตลาด การสนับสนุนภายในประเทศ และการอุดหนุนการ
ส่งออกสินค้า และ 25 ปีหลังจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกเห็นพ้องกับการปฏิรูปนโยบายการเกษตร
ตามความตกลงรอบอุรุกวัยว่าด้วยการเกษตรปี 2537 ได้ส่งผลให้การค้าสินค้าเกษตรมีการเติบโตอย่างมาก
นับตั้งแต่ปี 2538 (อย่างน้อยร้อยละ 243 ในปี 2561) อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงตลาดยังคงถูกจ ากัด 
โดยเฉพาะก าแพงภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรที่ยังคงสูงเมื่อเทียบกับสินค้านอกภาคเกษตร การเจรจาความตกลง
การอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) ซึ่งริเริ่มขึ้นในการเจรจารอบ
อุรุกวัยและคืบหน้าไปบ้างนับเป็นเป้าหมายหนึ่งในการปฏิรูปนโยบายการเกษตร อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ความ
ตกลงการค้าแบบทวิภาคีและภูมิภาคเพ่ือการเข้าถึงตลาดตามสิทธิพิเศษมีจ านวนเพ่ิมขึ้น แต่ความพยายามใน
การเจรจาแบบพหุภาคีเพ่ือลดอุปสรรคในการค้าสินค้าเกษตรกลับชะลอตัวลง 
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 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  การศึกษานี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้ของประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าถึงตลาดที่เสรี
มากขึ้น USDA ได้ศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยใช้แบบจ าลองดุลยภาพทั่วไป 
(computable general equilibrium: CGE) และใช้ข้อมูลล่าสุดของโครงการวิเคราะห์การค้าทั่วโลก (Global 
Trade Analysis Project: GTAP) เพ่ือจ าลองสถานการณ์การใช้นโยบายทางการค้าใน 2 สถานการณ์ ได้แก่ 
สถานการณ์ที่ 1 การใช้นโยบายยกเลิกภาษีสินค้าเกษตรออกทั้งหมด หรือ สถานการณ์ที่ 2 การใช้นโยบายลด
ต้นทุนการค้าสินค้าเกษตรในบริบทของการปฏิบัติตามความตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้า หรือ TFA 
ซึ่งเป็นแนวทางภายใต้ WTO ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความซับซ้อนทางการค้าระหว่างประเทศ อ านวยความ
สะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว การท าให้พิธีการศุลกากรง่ายขึ้นและเป็น
แบบแผนเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้การตรวจปล่อยสินค้าได้เร็วขึ้น เป็นต้น และได้ท าการวิเคราะห์ผลกระทบของ
แต่ละนโยบายต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้า การผลิต ราคาและสวัสดิการหรือความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม 
 
 ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษาครอบคลุมสินค้า 16 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ธัญพืชอ่ืนๆ ผักและผลไม้    
พืชน้ ามัน น้ าตาล พืชเส้นไย พืชอ่ืนๆ สัตว์มีชีวิต เนื้อวัว เนื้อสัตว์อ่ืนๆ น้ ามันพืช ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป และยาสูบและเครื่องดื่ม และครอบคลุมใน 20 ภูมิภาค/ประเทศ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มโอเชียเนีย จีน 
ญ่ีปุ่น กลุ่มประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตร 20 อันดับแรกของโลกที่ไม่อยู่ในกลุ่มอ่ืน (AgImp) กลุ่มประเทศใน
เอเชียส่วนที่เหลือ อินโดนีเซีย กลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 20 อันดับแรกของโลกที่ไม่อยู่ในกลุ่มอ่ืน 
(AgExp) อินเดีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก กลุ่มประเทศในอเมริกาใต้และแคริเบียน (SouAm) 
อาร์เจนตินา บราซิล สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศในยุโรปส่วนที่เหลือ รัสเซีย กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ (MENA) กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) และกลุ่มประเทศใน
แอฟริกาส่วนที่เหลือ   
 
 ผลการศึกษา 

 สถานการณ์ที่ 1 การยกเลิกภาษีสินค้าเกษตร ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 (1) การยกเลิกภาษีสินค้าเกษตรคาดว่าจะส่งผลให้มูลค่าการค้าทั่วโลกที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.09 

ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราภาษีสินค้าเกษตรทั่วโลกซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.33 โดยข้าวโพดมีการเก็บภาษีน าเข้าสูง
ที่สุด (ภาพท่ี 1)   

(2) การยกเลิกภาษีสินค้าเกษตรคาดว่าจะน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการส่งออกและการน าเข้า
สินค้าเกษตรทั้งหมดของทุกภูมิภาค ยกเว้น สหภาพยุโรป หากพิจารณาตามประเภทสินค้าคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นทุก
ประเภท ยกเว้น สินค้าประเภทสัตว์มีชีวิต ดังนี้ 
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- ข้าว เนื้อวัว และเนื้อสัตว์อ่ืน ๆ (ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อสุกร) จะมีมูลค่าการส่งออก
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด เนื่องจากการจัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าดังกล่าวทั่วโลกโดยเฉลี่ยค่อนข้างสูง การยกเลิกภาษีจะ
ช่วยลดอุปสรรคทางการค้าที่ส าคัญของสินค้าเหล่านี้    

- อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกของสหภาพยุโรปจะลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้น
ของการน าเข้าเนื้อวัวและเนื้อสัตว์อ่ืนๆ ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สหภาพยุโรปมีการเรียกเก็บภาษีสูง การน าเข้า
ที่เพ่ิมข้ึนนี้จะท าให้การผลิตในประเทศลดลงซึ่งจะส่งผลให้มีสินค้าเพ่ือการส่งออกน้อยลง   

(3) ประเทศที่มีอัตราภาษีสูงสุด คือ อินเดีย จะเป็นประเทศที่มีการน าเข้าสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น
มากที่สุด (ภาพท่ี 2) 

(4) การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตอันเนื่องมาจากการยกเลิกภาษี จะส่งผลกระทบแบบผสมผสาน 
โดยกว่าครึ่งหนึ่งของภูมิภาคที่คาดว่าการผลิตจะลดลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผลิตเปลี่ยนมือไปสู่ผู้ผลิตที่
มีประสิทธิภาพกว่า ภูมิภาคที่จะประสบปัญหาการผลิตลดลงมักจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราภาษีน าเข้าสูงที่สุดโดย
บางภูมิภาคอ้างว่าเป็นการปกป้องการจ้างงานทางการเกษตรและการพ่ึงตนเองด้านอาหารเป็นเหตุผลในการ
เก็บภาษี    

(5) การยกเลิกภาษีศุลกากรน าเข้าจะน าไปสู่การลดลงของราคาในตลาดสินค้าเกษตร จากผล
การศึกษาของแบบจ าลองประมาณการได้ว่า ผลการยกเลิกภาษีศุลกากรจะท าให้เกิดการลดลงของราคาเฉลี่ย
สินค้าเกษตรใน 12 ภูมิภาค จากทั้งหมด 20 ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยการลดราคา
ผู้บริโภค    

(6) หากมีการยกเลิกภาษีทั้งหมด คาดว่าจะส่งผลให้สวัสดิการทางสั งคมของทั่วโลกเพ่ิมขึ้นคิด
เป็นมูลค่า 56.3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 2 ของมูลค่าภาคเกษตรทั่วโลก) โดย
สหภาพยุโรปจะมีสวัสดิการทางสังคมเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดเนื่องจากการปรับเปลี่ยนด้านการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือไป
ใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ แทนการใช้เพ่ือการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราภาษีสูงและผลผลิตต่ า ผลการวิจัยยัง
ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสวัสดิการบางอย่างของภาคที่ไม่ใช่เกษตรกรรม แต่การเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม 
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 ผลสถานการณ์ที่ 2 การใช้ข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร ผลการศึกษาสรุป
ได้ดังนี้ 
  (1) ทุกประเทศ (ยกเว้นอาร์เจนตินา) จะมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรโดยรวมเพ่ิมขึ้นหากใช้
นโยบายข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร (TFA) ดังนี้ 

  - การลดต้นทุนการค้าผ่าน TFA สามารถเพ่ิมมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรได้ร้อยละ 7.27   

  - ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ าจะได้รับผลประโยชน์จากการส่งออกมากที่สุดเนื่องจาก
การตรวจปล่อยสินค้าเกษตรที่คล่องตัวมากข้ึน 

  - สินค้าเนื้อสัตว์คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์นมและข้าวก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน การส่งออกที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีการ
เรียกเก็บภาษีสูง และความต้องการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมขึ้นอยู่กับการเติบโตของรายได้หรืออ านาจซื้ออัน
เป็นผลมาจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์     

  (2) การน าเข้าสินค้ามวลรวมของทุกภูมิภาคคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นด้วยตัวเลขสองหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เพ่ิมข้ึนสูงกว่าร้อยละ 20   

  (3) ผลผลิตทางการเกษตรของภูมิภาคลดลงเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น บราซิล ประเทศในยุโรปที่อยู่
นอกสหภาพยุโรป อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ AgExp (ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 
20 อันดับแรกของโลก ณ ปี 2557 ที่ไม่ปรากฏอยู่ในกลุ่มอ่ืน) ซึ่งกลุ่มประเทศทั้งสี่ภูมิภาคนี้มีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิต/ส่งออกสินค้าบางประเภทที่น าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของสินค้าโภคภัณฑ์ในการผลิตมวลรวม   

  (4) การเพ่ิมขึ้นของสวัสดิการทางสังคมทั่วโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นคิดเป็นมูลค่า 42.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของราคาน าเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ในสหภาพยุโรป อย่างไร
ก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของสวัสดิการทางสังคมคาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคนอกเกษตรกรรมเป็นส่ วนใหญ่ ซึ่งแตกต่าง
จากสถานการณ์ที่ 1 ที่สวัสดิการสังคมเพ่ิมข้ึนในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่    
  
 สรุป 

 รายงานนี้เป็นการประมาณการผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนกับการค้าและสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดี
ในสังคมทั่วโลก โดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์การปฏิรูปการค้า 2 สถานการณ์ ได้แก่ การยกเลิกภาษีสินค้า
เกษตร และการลดต้นทุนการค้าด้านการเกษตรผ่านการด าเนินการตามความตกลงการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า (TFA) ทั้งนี้ ผลการศึกษาจากแบบจ าลองสรุปได้ว่า การค้าสินค้าเกษตรทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการ
ยกเลิกภาษ ีหรือ ลดต้นทุนการค้าผ่านข้อตกลงทางการค้า โดยที่การใช้มาตรการยกเลิกภาษีสินค้าเกษตรจะท า
ให้การส่งออกเพ่ิมขึ้นมากกว่าการใช้มาตรการความตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้า (ภาพท่ี 3) การลด
ต้นทุนการค้าผ่าน TFA สามารถเพ่ิมมูลค่าการค้าได้ร้อยละ 7.27 ในขณะทีก่ารยกเลิกภาษีสินค้าเกษตรอาจท า
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ให้มูลค่าการค้าทั่วโลกเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 11.09 ทั้งสองสถานการณ์จะน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของความเป็นอยู่ที่ดี
ในสังคม 42.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 56.3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีตามล าดับ ซ่ึงแต่ละสถานการณ์ได้
แสดงถึงผลประโยชน์ที่ เ พ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 ของภาคเกษตรกรรมทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
ผลประโยชน์เหล่านี้จะแสดงถึงการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น แต่อุปสรรคการเข้าถึงตลาดอ่ืนๆ ก็ยังคง
อยู่ เช่น มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)     

 
 ข้อสังเกต/วิเคราะห์ผลกระทบ 

  1. สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีการส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตรอันดับหนึ่งของโลก (ปี 2560) 
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ได้แยกสหรัฐฯ ออกเป็นหนึ่งใน 20 ภูมิภาค/ประเทศในแบบจ าลองที่ท าการศึกษา 
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบว่ามีข้อสังเกตท่ีส าคัญดังนี้  

 - การใช้มาตรการยกเลิกภาษีน าเข้า จะท าให้สหรัฐฯ ได้รับผลประโยชน์ด้านการส่งออกใน
ภาพรวมร้อยละ 12.66 สินค้าเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดได้แก่ ข้าว เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์
อ่ืนๆ และธัญพืช ซึ่งประมาณว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80, 60, 59, 26 และ 21 ตามล าดับ 

 - การใช้มาตรการความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า จะท าให้สหรัฐฯ ได้รั บ
ผลประโยชน์ด้านการส่งออกในภาพรวมร้อยละ 2.13 สินค้าเกษตรที่จะส่งออกเพ่ิมขึ้นมากที่สุดได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์อ่ืนๆ และเนื้อวัว โดยการส่งออกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 , 17, และ 14 ตามล าดับ หาก
พิจารณาเฉพาะสินค้าข้าว สหรัฐฯ จะส่งออกข้าวได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.06 และการน าเข้าจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
29.73 

 โดยที่เห็นได้ว่ามาตรการยกเลิกภาษีน าเข้าจะเอ้ือประโยชน์ให้กับสหรัฐฯ มากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรการความตกลงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ดังนั้น ความพยายามในการเจรจา
ผลักดันความตกลงการเปิดตลาดการค้าเสรีสินค้าเกษตรจึงเป็นนโยบายที่ส าคัญของสหรัฐฯ        

 2. ประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 20 อันดับแรกของโลก (AgExp) 
หากพิจารณาผลกระทบในแบบจ าลองจะพบว่ามีข้อที่น่าสังเกตดังนี้  

 - มาตรการยกเลิกภาษีน าเข้า จะท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศในกลุ่มนี้เพ่ิมขึ้น ใน
ภาพรวมร้อยละ 26 หากพิจารณาเฉพาะสินค้าข้าวจะส่งออกเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24.03 เปรียบเทียบกับ
สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งออกข้าวได้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 80.15 แต่การน าเข้าข้าวจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่น้อยมากกล่าวคือ
เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1.40 (สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกข้าวที่ส าคัญของไทย) จึงจะเห็นได้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้
รับประโยชน์ในเรื่องข้าวในตลาดสหรัฐฯ มากนักหากใช้มาตรการยกเลิกภาษีน าเข้า  
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 - มาตรการความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า จะท าให้การส่งออกสินค้าเกษตร
ของประเทศในกลุ่ม AgExp เพ่ิมขึ้นในภาพรวมร้อยละ 11.5 หากพิจารณาเฉพาะสินค้าข้าวจะส่งออกเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 18.9 ในขณะที่การน าเข้าข้าวของสหรัฐฯ จะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 29.73 จึงจะเห็นได้ว่าประเทศ
ไทยจะได้รับประโยชน์ในเรื่องข้าวในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น (รายละเอียดตามตารางที่ 1-4 ที่แนบท้าย) 

 ดังนั้น มาตรการยกเลิกภาษีน าเข้าจึงไม่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องข้าว 
เนื่องจากข้าวยังถือว่าเป็นสินค้าอ่อนไหวที่ประเทศไทยต้องปกป้องเกษตรกรผู้ผลิตภายในประเทศ ในขณะที่
มาตรการความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า โดยท าให้การส่งออก
เพ่ิมขึ้นในขณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในประเทศให้ลดลงซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มประเทศส่วนใหญ่ใน
แบบจ าลอง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังส่งออกสินค้าเกษตรสดไปยังตลาดสหรัฐฯ เช่น ผลไม้สดเขตร้อน ที่
ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งและการตรวจปล่อย  

 3. ผลประโยชน์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม ส่วนใหญ่เกิดกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหภาพ
ยุโรป ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรท าได้ง่ายกว่าประเทศก าลัง
พัฒนาหรือมีรายได้ต่ า นอกจากนี้ ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป และสหรัฐฯ ยังคงต้องพ่ึงพาการน าเข้าสินค้า
เกษตรและอาหาร (ภาพที่ 2) ดังนั้น ราคาสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าจึงจะถูกลงหากมีการยกเลิกภาษี
น าเข้าสินค้า และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมที่มากขึ้นดังกล่าว 

 

 
ที่มา :  https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details?pubid=100865 
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ตารางที่ 1  การยกเลิกภาษีนําเขาและผลกระทบตอการสงออกสินคาเกษตรของแตละภูมิภาค 

 
ที่มา: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/100866/err-280.pdf?v=6039.7    
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ตารางที่ 2  การยกเลิกภาษีนําเขาและผลกระทบตอการนําเขาสินคาเกษตรของแตละภูมิภาค 
หนวย: รอยละ 

 
ที่มา: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/100866/err-280.pdf?v=6039.7    
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ตารางที่ 3  ขอตกลงการอํานวยความสะดวกทางการคาและผลกระทบตอการสงออกสนิคาเกษตรของแตละภูมภิาค 
หนวย: รอยละ 

 
ที่มา: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/100866/err-280.pdf?v=6039.7    
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ตารางที่ 4  ขอตกลงการอํานวยความสะดวกทางการคาและผลกระทบตอการนําเขาสนิคาเกษตรของแตละภูมิภาค 
หนวย: รอยละ 

 
ที่มา: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/100866/err-280.pdf?v=6039.7    
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ภาพที่ 1 เปรยีบเทียบอตัราภาษศีุลกากรแยกตามประเภทสินคา ป พ.ศ. 2557 
                                                                                                                            หนวย: รอยละ 

 
ที่มา: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/100866/err-280.pdf?v=6039.7    

 
 

ภาพที่ 2 เปรยีบเทียบปริมาณการนําเขาและอัตราภาษีศุลกากรในภูมภิาคตางๆ ป พ.ศ. 2557 
                                                                                                 การนําเขา = พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
                                                                                                         อัตราภาษีศุลกากร = รอยละ 

 
ที่มา: https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/100866/err-280.pdf?v=6039.7    
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ภาพที่ 3 อตัราการเปล่ียนแปลงการสงออกสินคาเกษตรในภาพรวมทีต่อบสนองตอทั้ง 2 สถานการณ  
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