สศช. ศึกษาพัฒนาตารางการวางแผนเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Matrix
: SEM) เพื่อชวยในการวางแผนดานเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม
นางสุว รรณี คํ า มั่ น รองเลขาธิก าร สศช. เป ด เผยว า สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีจุดมุงหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน/
หมูบานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาครัฐกับชุมชน รวมทั้งสนับสนุน
การสรางเครือขายและขยายผลกระบวนการเรียนรู ซึ่งสิ่งสําคัญของการพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐกับชุมชนบนฐานของการ
ใชขอมูลที่มีอยูในพื้นที่ไปสูกระบวนการเรียนรูและพัฒนารวมกันของชุมชน สํานักงานฯ จึงไดจัดทํา
โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน/หมูบานในลักษณะ
บูรณาการ โดยมีสถาบั นเพื่อการวิจัยและสงเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนที่
ปรึกษาโครงการ พัฒนาตารางเพื่อการวางแผนเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Matrix :
SEM) ที่พัฒนาตอยอดมาจากแบบจําลอง Social Account Matrix: SAM เพื่อนําไปประยุกตใชในระดับ
ตําบล โดยแสดงความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจของตําบลทั้งดานการผลิต การคาขายสินคา ทั้ง
ภายในตําบลและนอกตําบล แหลงที่มาของรายได การกระจายรายไดระหวางครัวเรือนตางๆ การออม
และการลงทุน โดยคํานึงถึงขอจํากัดของทรัพยากร
รองเลขาธิการฯ กลาววา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนาและขยายผลการประยุกตใช
เครื่องมือ SEM โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะหและสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน ดวยการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติจริงเพื่อวางแผนใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 2) เสริมสรางความรู ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใช
แนวทางปรัชญาฯ สําหรับการบริหารทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมดวยเครื่องมือเชิงปริมาณในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ศึกษาวิเคราะหและสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาเครื่องมือ SEM ใหงายตอ
การนําไปประยุกตใชในแตละทองถิ่น และ 4) จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําไปสูแนวทางการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานภาครัฐในการดําเนินงานระดับ
พื้นที่ในลักษณะบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น การศึกษานี้ยังมุงพัฒนาสาระเชิงวิชาการและสาระในการพัฒนาภาคปฏิบัติ โดย
การสรางความเขาใจในมิติของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เนนกระบวนการกระตุนใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดการพัฒนาตนเองผานกระบวนการ 4 ขั้นตอน
คือ 1) การคิดสรางสรรคเชิงบูรณาการในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การกําหนด
แนวทางการวางแผนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการดึงศักยภาพของตนเอง (ชุมชน) และการนําไปบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่น
(ตําบล) และ 4) การเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยรวมกันฝกปฏิบัติการจัดทํา
ตาราง SEM และขยายผลจากภาคเหนือไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน
ภาคี ซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 20 แหงเขารวมโครงการ ไดแก ภาคเหนือ 15 ตําบล/
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เทศบาล ไดแก เชียงใหม (7 อปท.) ลําปาง (3 อปท.) ลําพูน (5 อปท.) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากจังหวัดขอนแกน (5 อปท.)
บทเรียนสําคัญที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก รูปแบบการถายทอดความรูและประสบการณ
แบบผสมผสานระหวางการบรรยาย การเสวนา การปฏิบัติการและการศึกษาดูงานมีความสําคัญตอ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับงานที่มีสาระคอนขางยาก หลักสูตรและวิทยากร
ตองมีความสอดคลองกัน ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แตกตางกันคอนขางมาก เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จะประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดกับเกษตรทฤษฎีใหมขั้นตนเทานั้น การเก็บขอมูลเชิงปริมาณสําหรับใชกับตาราง
SEM เปนงานละเอียดและแตกตางจากการเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบาน (กชช 2 ค.) ทําใหการมีสวนรวมจากภาคประชาชนเปนไปไดยาก ผลการวิเคราะหจาก
ตาราง SEM ชี้ใหเห็นวาแตละทองที่ซึ่งมีบริบทที่ตางกันนั้น มีปญหา เปาหมาย และมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน จึงไมสามารถนําผล SEM จากที่หนึ่งไปใชกับที่อื่นไดทันที ความ
แตกตางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลใหการออกแบบขอมูลในแตละ อปท. มีลักษณะ
เฉพาะตัว วิธีการดําเนินการฝกอบรมและความสําเร็จของโครงการจะแตกตางกันตามวัฒนธรรมการ
ทํา งานและการร ว มงานของแต ล ะภาค และการขยายผลการใช SEM เป น เครื่ อ งมื อ ปกติ ข องการ
วางแผนในทุกภูมิภาคมีความเปนไปไดต่ํา เนื่องจากมิใชเปนหนาที่ประจําของ อปท.
รองเลขาธิการฯ กลาวในตอนทายวา การศึ กษาวิ จัยนี้ยังมีขอเสนอแนะที่นา สนใจในหลาย
ประเด็น ไดแก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นควรสงเสริมใหทุก อปท. บรรจุการวางแผนดวยตาราง
SEM ใหเปนงานประจําของแตละ อปท. อปท. ควรเพิ่มกําลังเจาหนาที่ที่มีพื้นฐานความรูทาง
เศรษฐศาสตร ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพในการวางแผนของ อปท. ไดดีขึ้น อปท.และสถาบันการศึกษาใน
แตละภูมิภาคควรรวมกันพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดทําแผนพัฒนาระดับทองถิ่นดวย SEM โดยแบงการ
พั ฒ นาเป น 3 ระยะ ได แ ก ระยะสั้ น คื อ พั ฒ นาเครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี อ ยู ทั่ ว ประเทศให มี
ความสามารถในการจัดทํา SEM โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนแกนกลางใหการฝกอบรมซึ่งในแตละ
พื้นที่ควรจัดทํา SEM เพียง 5 ตําบล/เทศบาล และลดขนาดตาราง SEM ใหครอบคลุมเฉพาะกิจกรรม
หลักเพียง 20 กิจกรรม เพื่อเปนตัวอยางให อปท. สามารถทํางานไดและเรียนรูไดงายขึ้น ระยะปาน
กลาง คือ ขยายขนาด SEM ของ อปท.เดิม ขยายผลตอไปยัง อปท.ใหม และจัดการอบรมตอเนื่องเพื่อ
ปรับ SEM ใหมีความเปนปจจุบัน ทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตและสถานการณ
ตลาด ระยะยาว คือ ขยายผลสู อปท.ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ขยายขนาดของตาราง SEM ใหมีความ
ละเอียดมากขึ้น และมีฐานขอมูลที่สมบูรณ สศช. และมหาวิทยาลัยเชียงใหมควรสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาโปรแกรม SEM ใหเกิดการเชื่อมตอระหวางตารางขอมูลดิบใหไดดุลและสามารถคํานวณผล SEM
ไดดวยตนเองทันที และเครือขาย อปท. ควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาเครื่องมือ SEM ใหเชื่อมตอ SEM
ของ อปท. แตละแหง เพื่อใหสามารถวิเคราะหความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพกวาง และ
สามารถนํามาประกอบการวางแผนยุทธศาสตรระดับภูมิภาคและประเทศตอไป

