
 มช. รเิริ่มพัฒนาเครื่องมือวัดผลการพัฒนาประเทศตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”  

เมื่อเร็วๆ นี้  สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.)  จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The Sufficiency Economy Philosophy for the Quantitative 

Implementation of the 10th 5-year plan” ข้ึน ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อระดม

ความเห็นตอวิธีการในการดําเนินการ และแสวงหาความรวมมือในการดําเนินงานเพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัย 

พัฒนา และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (Institute for Sufficiency Economy Research and Promotion 

(ISERP) ) ซึ่งเปนความริเร่ิมทางวิชาการในการพัฒนาเครื่องมือ สําหรับวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรมที่สามารถวัดผลได โดยผูเขารวมการประชุม

ประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ตัวแทนจากธนาคารโลก ผูแทนหนวยงานภาครัฐใน

ภาคเหนือที่เกี่ยวของ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเจาหนาที่ของ สศช. รวมกวา 60 คน 

ศ.ดร.พงษศักด์ิ  อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวยืนยันถึงความมุงมั่นของ 

มช .วา  จะพัฒนางานวิชาการเพื่อสนองตอแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยนักวิชาการคณะ

เศรษฐศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึง ศ.ปเตอร คาลกินส  ผูอํานวยการหลักสูตรนานาชาติ  

 คณะวิจัยไดเสนอแนวคิดเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร เปรียบเทียบทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแส

หลักในระบบทุนนิยม กับการประยุกตทฤษฎี โดยนําตัวแปรในเร่ืองของ ความสุข กับทุน ตามวิสัยทัศนของ

แผนฯ 10 “อยูเย็นเปนสุข” เพื่อแสดงใหเห็นวา ความพอประมาณตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสราง

ความสุขใหเกิดขึ้นได โดยไมทําใหการสะสมทุนโดยรวมลดลง  

ทั้งนี้ ไดมีการยกตัวอยาง กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง ทุนที่เปนเงิน กับ ทุนที่เปน

ความสุข ซึ่งอธิบายไดวา บนเสน A ณ จุด a เปนจุดที่คนรวยจะมีความพอใจสูงสุดจากเงินจํานวนมหาศาล

ที่มีอยู แมจะมีเงินมากขึ้น ก็ไมสามารถเพิ่มความพอใจ/ความสุขไดอีก แตพบวาถาหากคนรวยบริจาคเงิน

บางสวนในการทําบุญ จะทําใหมีความสุขมาก

ข้ึน ขยับเปนจุด b จะไดเสนความพอใจเสนใหม 

ตามเสน B ที่ทุกคนมีระดับความสุขเพิ่มข้ึน 

ขณะเดียวกัน คนจน ณ จุด c เมื่อไดรับความ

เกื้อกูล ก็จะมีความสุขเพิ่มข้ึนเชนกัน  

จากแนวคิดเบื้องตนนี้ ผนวกกับ

มิติของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการสราง

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในชื่อ SEMs 

(Sufficiency Economy Metrices) ซึ่งอาศัยแนวคิดของเครื่องมือทางสังคมที่คุนเคยกันดีคือ SAMs (Social 

Accounting Metrices) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวางแผน และตัดสินใจของผูบริหารในระดับตางๆ เพื่อให
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เกิดประโยชนสูงสุดตามวิสัยทัศนของแผนฯ10 และสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับ

ชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 

ดร.อําพน  กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กลาววา เปนเรื่องนาสนใจมากที่ไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาคิดในเชิงของแบบจําลอง (model) และใช 

หลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร  ไดแก (1) ความลมเหลวทางการตลาด (market failures) ของโครงสราง

ทางเศรษฐกิจ (2) ปจจัยภายนอก (externalities) ตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม และ (3) กิเลส ที่เราเรียกวาสวนเกินผูบริโภค (consumer surplus)  ซึ่ง มช.จะจัดตั้งสถาบัน 

ISERP ข้ึน เพื่อทําการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูและเครื่องมือ และพัฒนาคนในหลายระดับ อันจะ

นําไปสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนรูปธรรมชัดเจน  

เลขาธิการฯ  กลาวตอวา กรอบการศึกษาวิจัยนี้ระบุถึงเรื่องความยั่งยืนและความสมดุลอยาง

มากวา ความสมดุลนั้นคืออะไร ไมใชเพียงวัดในเชิงปริมาณ (quantitative method) เทานั้น แตกลาวถึง

เร่ืองความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน  เพราะฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนหลักคิดพื้นฐานที่จะชวยให

มนุษยมีความสุขอยางยั่งยืน ซึ่งนาสนใจมากและขอขอบคุณที่ใหโอกาส สศช.เปนภาคีการพัฒนาที่แทจริง  

ศ.ปเตอร คาลกินส  กลาววา สถาบันที่กําลังจะตั้งขึ้นจะนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงย้ําวา การใหประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและการ

พัฒนาใหเปนไปอยางสมดุลนับวาสําคัญมาก  กอนที่ มช. จะกําหนดหลักการของสถาบันไดไปประชุม

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับองคกรตางๆ หลายครั้ง จากประสบการณดังกลาวพบวา มีเพียงการ

นําเสนออยางนาสนใจเกี่ยวกับคําจํากัดความ หลักทฤษฎี แตไมมีการแสดงถึงการทดสอบ ปฏิบัติ การวัด 

หรือการทดลองวาอะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได วิธีที่จะทําใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนคือ  การ

พิสูจนวาเปนไปได และอธิบายไดวาทําไม รวมถึงเปนที่เขาใจของนานาชาติ กลุมนักวิชาการแขนงตางๆ 

และนายธนาคารตางประเทศ ในฐานะที่มาอาศัยอยูในเมืองไทย จึงขอยกยองพระองคทานดวยวิธีการนี้ 

กลาวไดวา ความพยายามในการสรางสรรคเครื่องมือเพื่อการวางแผน และวัดผลการพัฒนาที่

เกิดจากการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางเปนรูปธรรมนั้น เปนมิติใหมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไมซ้ําซอนกับสถาบันการศึกษาแหงใดในประเทศ เนื่องจากไดมีการประชุม

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ นิดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

รวมทั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมมือกันเปนเครือขายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ

กําหนดบทบาทหลักของแตละสถาบันตามความเชี่ยวชาญ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความชํานาญใน

ดานเศรษฐมิติ (Econometric) และเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ (Quantitative Economics) มีความพรอมทั้ง

คณาจารย และซอฟแวรดานเศรษฐศาสตรระดับสูง จึงรับอาสาผลักดันงานวิชาการดานนี้  

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานเรื่องนี้ยังอยูในระยะเริ่มตน และเปนงานเชิงนวัตกรรมวิชาการที่มี

ความทาทาย ดังนั้น ปจจัยแหงการบรรลุผลสําเร็จ นอกจากจะอยูที่ความสามารถทางวิชาการแลว ยังตอง
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อาศัยความเขาใจ ความรวมแรงรวมใจ จากทุกภาคี ใหการสนับสนุนระดมสรรพกําลัง เพื่อใหเกิดพลังรวม

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรม เพื่อใหทั่วโลกไดประจักษวา เศรษฐกิจพอเพียง มิไดเปน

เพียงหลักปรัชญาที่เปนนามธรรม หากเปนรากฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตรแนวใหม ซึ่งเปนแนวทางหลักที่

จะนําพาไปสูความสมดุลและความยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ 
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