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ประวัติการได้รับทุนฝึกอบรม 

[3] อบ รม ห ลั ก สู ต ร  Climate Change and Agriculture จั ด โดย  MASHAV – Israel’s Agency for 
 International Development Cooperation โดยค วาม ร่ วมมื อ กั บ  Israeli Meteorological 
 Service (IMS), CINADCO และ  The World Meteorological Organization (WMO) ณ เมือ ง
 เชฟายิม รัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 3 – 15 เมษายน พ.ศ. 2559 
[2] อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  U.S. Agricultural Policy Development under the Project of Cochran 
 Fellowship Program in 2014 จัดโดย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) โดยความร่วมมือกับ 
 Norman Borlaug Institute for International Agriculture, The Texas A&M University 
 System ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมรกิา ระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม พ.ศ. 2558 
[1] อบรมหลักสูตร The 117th Regular Session on Agricultural Development and Policy จัดโดย 
 The International Center for Land Policy Studies and Training ณ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 
 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556  
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 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน    

[3] เฉลิมพล จตุพร, สุภาสินี ตันติศรีสุข และจีรพรรณ กุลดิลก. (2562). หน่วยที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีที่
 เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความจำเริญทางเศรษฐกิจ  หน่วยที่  1-7. นนทบุรี: 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
[2] อรรฆย์คณา แย้มนวล และเฉลิมพล จตุพร. (2561). หน่วยที่ 11 ปัญหาของตัวคลาดเคลื่อน. ใน ประมวล
 สาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 11-15. นนทบุรี: 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
[1] อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ และเฉลิมพล จตุพร. (2561). หน่วยที่ 12 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์. ใน 
 ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 11-15. 
 นนทบุรี: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ ์

[3] สมบัติ พันธวิศิษฏ์, สมพจน์ กรรณนุช, ไพทูล สีใส, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค. (2564). การศึกษา
 วิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 (สัญญาเลขที่ 157/2563). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอต่อกรมการค้าภายใน กระทรวง
 พาณิชย์. 
[2] อภิญญา วนเศรษฐ, เฉลิมพล จตุพร. (2563). โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
 ตลาดโลก: กรณีข้าวและราคายางพารา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. (เล่มที่ 2563_002). สนับสนุนโดย
 กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
[1] เฉลิมพล จตุพร. (2557). การวิเคราะห์ผลกระทบตัวแปรเชิงมหภาคต่อสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย. 
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, โครงการภายใต้ข้อเสนองานนวัตกรรมของสำนักงานเศรษฐกิจ
 การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

1. วารสารระดับนานาชาติ 
[24] Thongkaew, S., Jatuporn, C., Sukprasert, P., Rueangrit, P., Tongchure, S. (2021). Factors 
 affecting the durian production of farmers in the eastern region of Thailand. 
 International Journal of Agricultural Extension, 9(2) , 285-293. (Download) 
[23] Tanong, K., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Seerasarn, N. (2021). Forecasting import demand 
 for soybean meal in Thailand using Box-Jenkins method. Journal of Hunan University 
 Natural Sciences, 48(5), 58-65. (Download) 

https://esciencepress.net/journals/index.php/IJAE/article/view/3617
http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/575
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[22] Muangsrisun, D., Jatuporn, C., Seerasarn, N., Wanaset, A. (2021). Factors influencing farm-
 gate shrimp prices in Thailand: An empirical study using the time series method. 
 Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 769-775. (Download) 
[21] Tongchure, S., Sukprasert, P., Chaodee, J., Jatuporn, C. (2021). Thai traditional bent tree 
 development by mother of Cocoa (Gliricidia sepium). International Journal of 
 Agricultural Technology, 17(1), 363-374. (Download) 
[20] Rueangrit, P., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Wanaset, A. (2020). Forecasting production 
 and export of Thailand’s durian fruit: An empirical study using the Box–Jenkins 
 approach. Humanities and Social Sciences Letters, 8(4), 430-437. (Download)  
[19] Saleerut, S., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Wanaset, A. (2020). Price adjustment of oil 
 palm and palm oil in Thailand to the world price of palm oil market. Asian Journal 
 of Agriculture and Rural Development, 10(2), 690-697. (Download) 
[18] Wanaset, A., Jatuporn, C. (2020). The rubber price structure of Thailand and impulse 
 response to world price shock. Journal of Critical Reviews, 7(19), 4429-4437. 
 (Download)  
[17] Jatuporn, C., Sukprasert, P., Tongchure, S., Suvanvihok, V., Thongkaew, S. (2020). 
 Forecasting import demand of table grapes: Empirical evidence from Thailand. Asian 
 Journal of Agriculture and Rural Development, 10(2), 578-586. (Download) 
[16] Tunjaroen, W., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Adithipyangkul, P. (20 19 ). The empirical 
 study of factors influencing coconut price in Thailand. International Journal of 
 Management, Business, and Economics, 6(3), 141-147. (Download) 
[15] Kulthatpong, P., Jatuporn, C., Toyama, M. (2019). Forecasting the number of migrant 
 workers in Thailand: Empirical study and discussion. St. Theresa Journal of 
 Humanities and Social Sciences, 5(2), 1-18. (Download) 
[14] Datepumee, N., Sukprasert, P., Jatuporn, C., Thongkaew, S. (2019). Factors affecting the 
 production of export quality durians by farmers in Chanthaburi province, Thailand. 
 Journal of Sustainability Science and Management, 14(4), 94-105. (Download)  
[13] Lin, Y. C., Yotimart, D., Wongchai, A., Jatuporn, C. (2018). An analysis of smart farmers’ 
 perceptions towards the ASEAN economic community. WIT Transactions on Ecology 
 and the Environment, 217, 293-303. (Download) 
[12] Daorattanahong, P., Wongchai, A., Kramol, P., Jatuporn, C. (2018). Efficiency differences 
 on rice production between Thailand and Vietnam using Meta-frontier. International 
 Journal of Management and Business Research, 8(1), 22-23. (Download)  

https://www.koreascience.kr/article/JAKO202112748675194.pdf
http://www.ijat-aatsea.com/pdf/v17_n1_2021_January/27_IJAT_17(1)_2021_Tongchure,%20S..pdf
http://www.conscientiabeam.com/journal/73/abstract/6177
http://www.aessweb.com/journals/December2020/5005/5112
http://www.jcreview.com/?mno=127662
http://www.aessweb.com/journals/June2020/5005/5065
http://www.ijmbe.net/uploads/articles/article-010-Weerachai-1591371237.pdf
https://journal.stic.ac.th/index.php/sjhs/article/view/116
https://jssm.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/51/2019/08/9.pdf
https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/217/36950
https://www.scopus.com/sourceid/21100448240
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[11] Jatuporn, C., Sukprasert, P., Chulaphan, W., Sriariyawat, S. (2016). Assessing the impact of 
 exchange rate on major agricultural export commodities of Thailand. International 
 Journal of Agricultural Technology, 12(6), 973-982. (Download) 
[10] Barahona, J. F., Trejos, B., Lee, J. W., Chulaphan, W., Jatuporn, C. (2014). Asymmetric 
 price transmission in the livestock industry of Thailand. APCBEE Procedia, 8, 141-145. 
 (Download) 
[9] Chulaphan, W., Barahona, J. F., Jierwiriyapant, P., Jatuporn, C. (2014).  The dynamic effects 
 of fuel prices on agricultural commodity prices in Thailand. Australian Journal of 
 Basic and Applied Sciences, 8(7), 323-328. (Download)  
[8] Barahona, J. F., Trejos, B., Lee, J. W., Chulaphan, W., Jatuporn, C. (2013). Asymmetric price 
 transmission in the artisan dairy industry of Honduras. Asian Journal of Empirical 
 Research, 3(7), 851-859. (Download) 
[7] Chulaphan, W., Jatuporn, C., Chen, S. E., Huang, W. C. (2013). Different causal relationships 
 of export rice prices in the international rice market. American-Eurasian Journal of 
 Agricultural and Environmental Sciences, 13(2), 185-190. (Download)  
[6] Chulaphan, W., Chen, S. E., Jatuporn, C., Barahona, J. F. (2013).  Analyzing the effects of 
 Thai and Vietnam rice price changes on trading partners. American Journal of 
 Scientific Research, 84, 89-64. (Download) 
[5] Saengwong, S., Jatuporn, C., Roan, S. W. (2012). An analysis of Taiwanese livestock prices: 
 Empirical time series approaches. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(23), 
 4340-4346. (Download) 
[4] Chulaphan, W., Chen, S. E., Jatuporn, C.,  Jierwiriyapant, P. (2012). The effect of rice price-
 pledging scheme on price transmission of rice markets in Thailand. Asian Journal of 
 Empirical Research, 2(5), 141-148. (Download)  
[3] Saengwong, S. Jatuporn, C., Roan, S. W. (2011). Modeling time series analysis between 
 feedstuff and hog prices in Taiwan. Journal of Agricultural Science and Technology, 
 A(1), 1126-1129. (Download) 
[ 2 ]  Jatuporn, C., Chien, L. H., Sukprasert, P., Thaipakdee, S. (2 0 1 1 ) .  Does a long-run 
 relationship exist between agriculture and economic development in Thailand? 
 International Journal of Economics and Finance, 3(3), 227-233. (Download)  
[1] Chien, L. H., Jatuporn, C., Narreto, O. M. C. (2011). Price analysis of domestic rice market 
 in the Philippines. Empirical Economics Letters, 10(7), 639-646. (Download) 

 

http://www.ijat-aatsea.com/pdf/v12_n6_16_November/2-IJAT_12(6)_Jatuporn,%20C%20-%20Agricultural%20Development.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212670814000967
http://www.ajbasweb.com/old/ajbas/2014/May/323-328-May14.pdf
http://www.aessweb.com/pdf-files/16-3(7)2013-AJER-851-859.pdf
https://www.idosi.org/aejaes/jaes13(2)13/8.pdf
https://www.americanjournalofscientificresearch.com/issues/AJSR_84.html
http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/javaa/2012/4340-4346.pdf
http://www.aessweb.com/pdf-files/141-148.pdf
http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5fe07380d46dd.pdf
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/7875
http://www.eel.my100megs.com/volume-10-number-7.htm
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2. วารสารระดับชาติ 
[23] เฉลิมพล จตุพร, นิโรจน์ สินณรงค์, วราภรณ์ นันทะเสน, เก นันทะเสน. (2566). ความสัมพันธ์ระหว่าง
 การท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: กรณีศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
 สาขาการผลิตพื้นฐาน. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 15(1). (มกราคม - มิถุนายน 2566).  
[22] ภัทร์นิธิ กีรติปัณสิริคุณ, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค. (2565). การพยากรณ์ปริมาณส่งออกถั่วแระ
 ญี่ปุ่นของ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ไปประเทศญี่ปุ่น. วารสารการบริหารนิติบุคคล
 และนวัตกรรมท้องถ่ิน, 8(3). (มีนาคม 2565).  
[21] ภีมฟ้า รัศมีเนตร, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค, นารีรัตน์ สีระสาร. (2564). การพยากรณ์ปริมาณการ
 นำเข้ากาแฟของประเทศไทย: กรณีศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยวิธีบ็อกซ์ -เจนคินส์. Journal of Roi 
 Kaensarn Academi, 6(8), 318-331. (Download) 
[20] จิรฐา คำรูญ, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค, นารีรัตน์ สีระสาร. (2564). การพยากรณ์ปริมาณและ
 ราคาส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทย: กรณีศึกษาการวิเคราะห์ทางอนุกรมเวลา. Journal of 
 Modern Learning Development, 6(4), 315-329. (Download) 
[19] สุพรรษา สร้อยยอดทอง, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค, ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร. (2564). ปัจจัยที่มี
 อิทธิพลต่ออุปทานพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถ่ัวเหลือง. 
 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 12(2), 19-32. 
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