
ความร  ู
(Knowledge)

อำนาจ
(Power)

เง นิ
(Money)

เร  ิมจาก

การคมนาคม

ความสะดวกสบาย

ผลด /ีข อด ขีอง
KPM

ช องว างระหว างคนจนก บัคนรวยห างก นัมากข  ึน

การทำลายส  ิงแวดล อมอย างมหาศาล

การทำลายว ฒันธรรมและจ ติว ญิญาณ

เก ดิว กิฤต กิารณ ทางส งัคมอย างร นุแรง

ผลจากการพ ฒันา
ในแบบ KPM

การพ ฒันาแบบตะว นัตก

ความด ี
(Goodness)

ว ฒันธรรมการอย  ูรวมก นั
(Community/Culture)

ความร  ู
(Knowledge)

รห สัพ ฒันาตามกระแสเศรษฐก จิ
พอเพ ยีงของในหลวง (GCK)

เศรษฐก จิ ว ตัถ นุ ยิม
บร โิภคน ยิม เง นิน ยิม

กระแสหล กั
เศรษฐก จิพอเพ ยีง

กระแสรอง

สองกระแสกระทบ
ช วี ติคนไทย

จากเด มิ "ทำอย างไรจะรวย"

เปล  ียนเป น็ "ความด คี อือะไร"

สร างท ิฐ แิละจ ติสำน กึใหม 
(New Concept)

ความเข มแข ง็ฐานล าง

ข างบนก บัฐานล างเก  ือก ลูก นั

ออกแบบโครงสร างการพ ฒันาท  ีถ กูต อง
(New Development Structure)

เปล  ียนแปลงจากภายในตน

เร ยีนร  ูจากภายในตนเอง

ส งเสร มิจ ติตป ญัญาศ กึษาเพ  ือการเปล  ียนแปลง
(New Wisdom for Change)

การประสานแนวราบ

ศ กัด  ิศร  ีค ณุค า และศ กัยภาพ

สร างเคร ื องม อืใหม ทางส งัคม
(New Social Tool)

มรรคว ธิ  ี4 ประการส  ู
เศรษฐก จิพอเพ ยีง

เร ยีกย อๆ ว า INN
Individual
ป จัเจกบ คุคล

คนท  ีม คีวามสนใจร วม
(Nodes)

เช  ือมโยงเคร อืข าย
(Network)

ประกอบด วย

โครงสร างทางส ังคมใหม 
เพ  ือรองร บัสห สัพ ฒันาใหม 
(New Structure for
New System)

กำหนดร ปูล กัษณ ของช วี ติ
รห สัพ นัธ กุรรม
(Genetic Code) กำหนดร ปูล กัษณ ของส งัคม

รห ัสพ ฒันา
(Development Code)

อะไรค อืรห สัการพ ฒันา
(CODE What?

สนใจศ กึษาเช งิล กึแนวทาง
การพ ฒันาพระเจ าอย  ูห วั

ว ธิ คี ดิ

ว ธิ ทีำงาน

นำเอาหล กัการส  ูการปฏ บิ ตั ิ
เป น็ก จิท  ังในงานและช วี ติ

ส  ิงท  ีคนไทยต องเร ยีนร  ู
ป จัเจกต องลงม อืทำ

พระเจ าอย ู ห ัว
ก ับรห ัสการพ ัฒนาใหม 

เอาความด เีป น็ต วัต  ัง
อย  ูร วมก นัโดยใช 
ความร  ูเป น็ฐาน
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