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โครงการว วจ ลย

ปด  2549          มาตรการทางภาษดสรรพสามลตและกฎหมายทดทเหมาะสม
สสาหรกบออตสาหกรรมยาเส นนมวนเอง ( หกวหน นาโครงการ ) ได นรกบทอนจากบรลษกท Philip Morris (Thailand) Ltd.

ปด  2551          การพกฒนาตกวชดลวกดธรรมาภลบาลการบรลหารจกดการของสสานกกงานสาธารณสอขจกงหวกด ( ผผ นรอวมโครงการ ) ได นรกบทอนจากสถาบกนวลจกยระบบสาธารณสอข

ปด  2553          การศศกษาผลของรายจอายยาสผบทดทมดตออรผปแบบการใช นจอายของครกวเรรอนและคอาใช นจอายทางการแพทยรของครกวเรรอนในประเทศไทย ( ผผ นรอวมโครงการ ) ได น
รกบทอนจากคณะเศรษฐศาสตรร มก.

ปด  2554          การศศกษาพฤตลกรรมการสผบบอหรดทและปกจจกยทดทมดผลตออพฤตลกรรมการสผบบอหรดทของเยาวชนในกรองเทพมหานคร ( ผผ นรอวมโครงการ ) ได นรกบทอนจากภาควลชา
เศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาวลทยาลกยเกษตรศาสตรร

ปด  2554-2555     การสผญเสดยรายได นของแรงงานจากการสผบยาสผบ กรณดประเทศไทย ( หกวหน นาโครงการ ) ได นรกบทอนจากภาควลชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร 
มหาวลทยาลกยเกษตรศาสตรร

ปด  2556          การศศกษาผลกระทบของการเปลดทยนแปลงอกตราภาษดสรรพสามลตยาสผบทดทมดตออการบรลโภคยาสผบ : กรณดประเทศไทย ( หกวหน นาโครงการ ) ได นรกบทอนจาก
ภาควลชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาวลทยาลกยเกษตรศาสตรร

ปด  2557          การศศกษาพฤตลกรรมการหลดกเลดทยงภาษดบอหรดทของผผ นสผบบอหรดทในเขตกรองเทพมหานคร ( หกวหน นาโครงการ ) ได นรกบทอนจากภาควลชาเศรษฐศาสตรร คณะ
เศรษฐศาสตรร

ปด  2558          บอหรดทไฟฟนา: บทสสารวจพรมแดนความรผ นและโอกาส ( หกวหน นาโครงการ ) ได นรกบทอนจากภาควลชาเศรษฐศาสตรร

ปด  2559          พฤตลกรรมการใช นและการรกบรผ นเกดทยวกกบบอหรดทไฟฟนา: กรณดของผผ นใช นบอหรดทไฟฟนาของไทย ( หกวหน นาโครงการ ) ได นรกบทอนจากภาควลชาเศรษฐศาสตรร

ปด  2560          การศศกษาลกกษณะตลาดบอหรดไฟฟนา: กรณดประเทศไทย ( หกวหน นาโครงการ ) ได นรกบทอนจากภาควลชาเศรษฐศาสตรร

ปด  2561          ผผ นใช นบอหรดทไฟฟนากกบแนวคลดของการทสาให นการสผบเปป นสลทงไมอปกตล (Denormalization) และการทสากลกบครนให นการสผบเปป นสลทงปกตล (Renormalization): กรณด
ประเทศไทย ( หกวหน นาโครงการ ) ได นรกบทอนจากภาควลชาเศรษฐศาสตรร

บทความววจ ลยในการประชชมว วชาการ

ระดกบชาตล

-  Valaiporn Attanandana, Aunkung Lim, "A Study on Thai Youth Smoking Behaviors and Factors Affecting Their Smoking Behaviors in Bangkok", การ
ประชอมทางวลชาการ ครก ลงทดท 50 มหาวลทยาลกยเกษตรศาสตรร  (2012)

-  Aunkung Lim, วลกยภรณร, "A Study of Cigarette Demand: Thailand Case", การประชอมทางวลชาการของมหาวลทยาลกยเกษตรศาสตรร ครก ลงทดท 52 (2014)

-  Aunkung Lim, "Electronic Cigarette and Quitiing Effect on Conventional Cigarette", การประชอมทางวลชาการ ครก ลงทดท 54
The 54th Kasetsart University Annual  Conference  (2016)

-  Aunkung Lim, "The Survey on the Electronic Cigarette Smoking Bahaviors and Perception: a Case of Thailand", การประชอมวลชาการ ครก ลงทดท 55 
มหาวลทยาลกยเกษตรศาสตรร (2017)
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ระดกบนานาชาตล

-  Aunkung Lim, Valaiporn Attanandana, "The Impacts of Thai Household Smoking Spending on Expenditure Patterns and Health Care Costs", The 
Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2011 (2011)

-  Aunkung Lim, Valaiporn Attanandana, "Cigarette Tax Avoidance Behavior of Thai Smoker In Bangkok",  2015 International Business, Economics, 
Finance & MIS Conference (BREFM) เมรองฮอกไกโด ประเทศญดทปออ น (2015)

รางว ลลผลงานนตาเสนอในการประชชมว วชาการ

-  รางวกลชมเชย เศรษฐศาสตรรและบรลหารธอรกลจ ประจสาปด  2559 เรรทอง "บอหรดทไฟฟนาและผลในการชอวยทสาให นเลลกสผบบอหรดท" จาก มหาวลทยาลกยเกษตรศาสตรร
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