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ปีที่ส าเร็จการศึกษา วุฒิที่ได้รับ, ชื่อสถาบันการศึกษา, ประเทศ   
2554          Ph.D. (Economics), Hitotsubashi University, Tokyo, Japan  
2550  M.A. (Economics), Hitotsubashi University, Tokyo, Japan. 
2547.         Research Student, Graduate School of Economics, Hitotsubashi 

University, Tokyo, Japan 
4422         เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2541         วิทยาศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
ประธานโครงการปริญญาตรภีาคพิเศษ ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

งานวิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์  

บทความทางวิชาการ (Publications) 

o เออวดี เปรมัษเฐยีร, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และ ณัฐวุฒิ รตันวณิชย์โรจน ์(2563) การ
เปลี่ยนแปลงการผลิต มูลค่า และส่วนเหลื่อมทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกรไทย  
แก่นเกษตร ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม หน้า 1124-1161 

o เออวดี เปรมัษเฐยีร และ ณัฐพล พจนาประเสริฐ (2563) คุณลักษณะดา้นความปลอดภยั
ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อเนื้อสุกร: การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค, วารสารเศรษฐศาสตร์และกล
ยุทธ์การจัดการ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4 กรกฎาคม – ธันวาคม หน้า 147-176 

o อัฏพล ทองใบศรี ณัฐพล พจนาประเสริฐ และ เออวดี เปรมัษเฐียร (2562) ผลกระทบ
ของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
ต่อการส่งออกผลิตภัณฑม์ันส าปะหลังของประเทศไทย", วารสารวิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย, 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี พิเศษ พฤศจิกายน หน้า 15-23 

o ณัฐพล พจนาประเสริฐ (4426) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลีย่นที่แท้จริงและอัตรา
การค้า กรณ๊ศึกษาประเทศไทย วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร 44(1) เมษายน หน้า 69-78    

o ณัฐพล พจนาประเสริฐ (4426) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลีย่นที่แท้จริงและอัตรา
การค้า กรณ๊ศึกษาประเทศไทย วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร 44(1) เมษายน หน้า 69-
78    

o  Nuttapon Photchanaprasert, Kulapa Kuldilok, and Thanaporn 
Athipanyakul "SUPPLY, POTENTIAL DEMAND, AND IMPACT OF SUGARCANE 
HARVESTER ADOPTION IN THAILAND", Sugar Crops Improvement, 
Biotechnology, Bio Refinery and Diversification : Impacts on Bio-based 
Economy, Udon Thani, Thailand, 7 March 4118. 

o   Kulapa Kuldilok, Nuttapon Photchanaprasert,and Thanaporn 
Athipanyakul "SUGARCANE HARVESTING COSTS AND THE MANAGEMENT: 
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A CASE OF THAILAND", Sugar Crops Improvement, Biotechnology, Bio 
Refinery and Diversification : Impacts on Bio-based Economy, Udon 
Thani, Thailand, 7 March 4118  

o Thanaporn Athipanyakul, Kulapa Kuldilok and Nuttapon 
Photchanaprasert "Demand for sugarcane harvesters in Thailand: 
Barriers to and constraints on their adoption", DAAD Alumni Seminar 
4117 . Steigerung der Ern hrungssicherung durch Precision Agriculture –

food security increase by precision agriculture, 6 - 11 November  4117 , 
Hannover, Germany   

งานวิจัยท่ีผ่านมาถึงปัจจุบัน 

4464       โครงการ “การวิเคราะห์โซ่อุปทานของปลาช่อนในประเทศไทย” แหล่งทุ
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 

2562.      โครงการ “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกญัชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ
ของไทย” แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2561.      การศึกษาผลกระทบของนโยบายการให้น าเข้าและการไม่ให้น าเข้าเนื้อสุกรที่ไม่
ปลอดสารเร่งเนื้อแดง แหล่งทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2561.     แนวทางการพัฒนาศึกยภาพการผลิตเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ แหล่งทุนส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

4461     อุตสาหกรรมรถตัดอ้อยและการลงทุนในรถตัดอ้อยเพื่อการพัฒนาธุรกิจไร่อ้อยอย่าง
ยั่งยืน  แหล่งทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

4448.    โครงการการยอมรับของเกษตรกรในการปลูกอ้อยทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวและแนว
ทางการจัดการอุปทานอ้อยท่ีเหมาะสม แหล่งทุนส านักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย 

2557.   การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   แหล่งไดทุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2556    ศึกษาแนวทางและมาตรการเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ยางพาราภายในประเทศแหล่งทุน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั  

 
4444     แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและการพัฒนาระบบ

ตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร แหล่งทุน กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
(สกย.) 
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ที่ปรึกษาโครงการ 

4461      โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ 
Global SMEs ด้านดิจิทลั กิจกรรม“การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสู่
อุตสาหกรรมดิจิตอล 2.0” กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
4461      กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมายของเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
4449      โครงการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
4448.     โครงการ หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
4448      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ในตลาด AEC  

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 
 

 


