


เศรษฐศาสตรคื์ออะไร?



มนุษย์ คน ชีวิต

เรา สังคม ความสัมพันธ์

beta เหตุผล ตรรกะ

แรงจูงใจ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร ทุน

นโยบาย สวัสดิการ ความกินดีอยู่ดี

เศรษฐศาสตร์ Economics

อื่นๆ เช่น ความรัก ทุกส่ิง

จากการสำรวจคณาจารย์ นิสิตปริญญาโท และชั้นปีท่ี 3-4 ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 103 คน ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559
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Individual is rational.



Preference Utility Decision
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Cost Factor



Preference Utility Decision

Theoretical Model Cost FactorIndividual is rational.



Preference Utility Decision

Theoretical Model Cost Factor

Assumptions
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Assumptions Sensitive Results



Preference Utility Decision

Theoretical Model Cost Factor

Assumptions Sensitive Results



Source: Friedrich Schneider and Andreas Buehn (2016) “Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions”
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ท่ีมา: สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ้ึงภากรณ์
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จากหนังสือกว่า 5.2 ล้านเล่มซึ่งถูกเขียนขึ้นต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1500 – 2008 โดยรวมเป็นคำต่างๆ จากหลายๆ ภาษาจำนวน 5 ล้านล้านคำ
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Data is a plural of datum, 

which is originally a Latin noun meaning 

“something given”.
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Drakensberg Mountain

Source: The Archaic Mode of Production: Southern Africa



Drakensberg Mountain

Source: The Archaic Mode of Production: Southern Africa



Source: http://aphinantfarm.blogspot.com และ http://www.phunkafrique.com
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Source: https://files.ctctcdn.com/





Source: Fibonacci.com



Fibonacci (c.1170 – c.1250)

Source: Fibonacci.com



Source: Wikipedia Accounting



Luca Pacioli (1447–1517)

Source: Wikipedia Accounting



Technology creates data revolution; 

1 Big Data (Velocity, Variety, Volume) 

new types of observed data information

2 Behavioral Data (Experiments) 

new methods of unobserved data collection
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Data Revolution is all around.



1. BIG DATA
2. BEHAVIORAL DATA



Preference Decision

Action
(observed)



Text as Data





Adam Smith John Maynard Keynes Karl Marx

Word Count Word Count Word Count

price 1253 rate 768 labour 3400

labour 964 money 733 value 2549

trade 962 employment 645 production 1213

produce 907 investment 567 capital 1181

value 790 capital 511 power 939

people 772 marginal 405 time 902

quantity 768 income 374 work 868

money 753 cost 368 money 820

land 741 demand 361 form 809

revenue 655 wage 361 means 722

จากการทำ Text Mining โดยสุทธิดา เนียมทรัพย์ (สิงหาคม 2558) และมีการตัดคำท่ัวไปออก เช่น therefore, but, country 
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มติชน / สินบน มติชน / ผลประโยชน์ทับซ้อน

ไทยรัฐ / ผลประโยชน์ทับซ้อน ไทยรัฐ / สินบน

จากการทำ Text Mining โดยพงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม (สิงหาคม 2558) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสัมมนาเท่านั้น
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กรณีศึกษา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (ร้อยละ)

สิน
น้ำ
ใจ

กิน
ตา
มน้
ำ

กา
รป
ระ
พฤ
ติม
ิชอ
บ

สิน
บน

กา
รท
ุจร
ิตต่
อห
น้า
ที่

คอ
ร์ร
ัปชั
น

เงิ
นใ
ต้โ
ต๊ะ

10. นักธุรกิจจ่ายเงินอย่างลับๆ ให้กับรัฐมนตรี เพ่ือให้ได้สัมปทาน

ในโครงการของรัฐบาล
12 77 11

11. การมอบเช็คของขวัญให้แก่ข้าราชการที่เอ้ือประโยชน์แก่กิจการ 12 7 60 3 8 11

12. บริษัท ก ขายยาให้ส่วนราชการแห่งหน่ึงประจำ ปลายปีจึงจัด

ทัวร์ไปชมดอกซากุระที่ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือสมนาคุณให้กับลูกค้า และ

เชิญผู้ใหญ่ระดับอธิบดีของส่วนราชการที่ซ้ือยาไปร่วมทัวร์ด้วย โดย

ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และข้าราชการที่ได้รับเชิญก็ตอบรับคำเชิญ

ไปทัวร์ด้วย

53 3 3 21 4 15 1

ท่ีมา: พรวิภา ใกล้ชิด (2558) “การมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย: กรณีศึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ท่ีมา: พรวิภา ใกล้ชิด (2558) “การมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย: กรณีศึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



กรณีศึกษา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (ร้อยละ)

สิน
น้ำ
ใจ

กิน
ตา
มน้
ำ

กา
รป
ระ
พฤ
ติม
ิชอ
บ

สิน
บน

กา
รท
ุจร
ิตต่
อห
น้า
ที่

คอ
ร์ร
ัปชั
น

เงิ
นใ
ต้โ
ต๊ะ

10. นักธุรกิจจ่ายเงินอย่างลับๆ ให้กับรัฐมนตรี เพ่ือให้ได้สัมปทาน

ในโครงการของรัฐบาล
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11. การมอบเช็คของขวัญให้แก่ข้าราชการที่เอ้ือประโยชน์แก่กิจการ 12 7 60 3 8 11

12. บริษัท ก ขายยาให้ส่วนราชการแห่งหน่ึงประจำ ปลายปีจึงจัด

ทัวร์ไปชมดอกซากุระที่ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือสมนาคุณให้กับลูกค้า และ

เชิญผู้ใหญ่ระดับอธิบดีของส่วนราชการที่ซ้ือยาไปร่วมทัวร์ด้วย โดย
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ท่ีมา: พรวิภา ใกล้ชิด (2558) “การมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย: กรณีศึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และข้าราชการที่ได้รับเชิญก็ตอบรับคำเชิญ

ไปทัวร์ด้วย
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ท่ีมา: พรวิภา ใกล้ชิด (2558) “การมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย: กรณีศึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



Text as Data
Space as Data





Highway Network Lights at Night

ท่ีมา: Marisra Chaidej (2016) “Road Networks and Economic Performance: A Case Study of Thailand” Senior Research in Economics, Chulalongkorn University.
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ท่ีมา: Marisra Chaidej (2016) “Road Networks and Economic Performance: A Case Study of Thailand” Senior Research in Economics, Chulalongkorn University.
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ท่ีมา: Marisra Chaidej (2016) “Road Networks and Economic Performance: A Case Study of Thailand” Senior Research in Economics, Chulalongkorn University.
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ท่ีมา: Marisra Chaidej (2016) “Road Networks and Economic Performance: A Case Study of Thailand” Senior Research in Economics, Chulalongkorn University.





ท่ีมา: อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) “โครงการการสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คนไร้บ้าน (Homeless)



ท่ีมา: อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) “โครงการการสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คนไร้บ้าน (Homeless)



คนไร้บ้าน (Homeless)

ท่ีมา: อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) “โครงการการสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.





การกระจายตัวของหาบเร่แผงลอยในเขตปทุมวัน

ท่ีมา: กัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์ (2559) การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



การกระจายตัวของหาบเร่แผงลอยในเขตปทุมวัน

ท่ีมา: กัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์ (2559) การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



การกระจายตัวของหาบเร่แผงลอยในเขตปทุมวัน

ท่ีมา: กัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์ (2559) การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

การกระจายตัวของหาบเร่แผงลอยในเขตมีนบุรี



พ้ืนที่รอบเขตปทุมวัน

ท่ีมา: กัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์ (2559) การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ท่ีมา: กัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์ (2559) การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พ้ืนที่รอบเขตมีนบุรี
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Space as Data

Relationship as Data











ท่ีมา: Sutthida Neamsup (2016) “Peer Effect and Sorting Effect of EBA Students’ Network (class of 2015)” Senior Research in Economics, Chulalongkorn University.

คามสัมพันธ์ของนิสิตหลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปี 1 และปี 4



ท่ีมา: Sutthida Neamsup (2016) “Peer Effect and Sorting Effect of EBA Students’ Network (class of 2015)” Senior Research in Economics, Chulalongkorn University.

คามสัมพันธ์ของนิสิตหลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปี 1 และปี 4



ท่ีมา: Sutthida Neamsup (2016) “Peer Effect and Sorting Effect of EBA Students’ Network (class of 2015)” Senior Research in Economics, Chulalongkorn University.

คามสัมพันธ์ของนิสิตหลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปี 1 และปี 4



Preference Decision

Action



but Correlation does not imply Causation.



Source: Cristian S. Calude and Giuseppe Longo (2016) “The Deluge of Spurious Correlations in Big Data”.

Do we make RIGHT QUESTION?



Source: Cristian S. Calude and Giuseppe Longo (2016) “The Deluge of Spurious Correlations in Big Data”.

Do we make RIGHT QUESTION?



1. BIG DATA
2. BEHAVIORAL DATA



Preference Decision

ActionWisdom
(unobserved)



Emotion as Data



Source: dictation.philips.com







Source: ndcn.ox.ac.uk และ img.medicalxpress.com



Source: Elizabeth Landau (2013) “How poverty might change the brain” รายงานข่าวของ CNN รายละเอียดของบททความอยู่ในรายงานข่าว – ภาพจาก https://i.ytimg.com/vi/xOCbPwDCnlA/maxresdefault.jpg



Emotion as Data
Instinct as Data



Source: lmu.edu





Lend?



Face Capital



ท่ีมา: bosskungstyle.wordpress.com



ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 การทดลองยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ



ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 การทดลองยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ



ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 การทดลองยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ



ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 การทดลองยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ



ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 การทดลองยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ



ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 การทดลองยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ



Preference Decision

ActionWisdom



Preference Decision

ActionWisdom



but individuals are different.



Source: https://www.gnu.org/philosophy/economics_frank/frank.html

Do we focus RIGHT PEOPLE?



Source: https://www.gnu.org/philosophy/economics_frank/frank.html

Do we focus RIGHT PEOPLE?



Imanuel Kant

Source: quote adjusted in P.Bourdieu, “Vive la crise! For heterodoxy in social science”, Theory and Society, vol.17 (1988), pp. 774-5.



“Theory without empirical research is empty, 
empirical research without theory is blind.”

Imanuel Kant

Source: quote adjusted in P.Bourdieu, “Vive la crise! For heterodoxy in social science”, Theory and Society, vol.17 (1988), pp. 774-5.



Preference Decision

ActionWisdom

Area of Traditional Economics

Area of Data Revolution



มนุษย์ คน ชีวิต

เรา สังคม ความสัมพันธ์

beta เหตุผล ตรรกะ

แรงจูงใจ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร ทุน

นโยบาย สวัสดิการ ความกินดีอยู่ดี

เศรษฐศาสตร์ Economics

อื่นๆ เช่น ความรัก ทุกส่ิง

จากการสำรวจคณาจารย์ นิสิตปริญญาโท และชั้นปีท่ี 3-4 ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 103 คน ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559
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Data Revolution will humanize Economics.



Data Revolution will humanize Economics.
(right question & right people)



Individual is rational.



โลกน้ีคือโรงมหรสพแห่งวิญญาณ
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พุทธทาสภิกขุ



ธานี ชัยวัฒน์ | สุทธิดา เนียมทรัพย์ 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


