
ท กุคนระด บัป จัเจก

ท ุกครอบคร วั

ท กุเพศ ท กุว ยั

ท กุอาช พี

พอเพ ยีงสำหร ับท กุคน

ร กัก นัและก นั

เอ  ืออาทรต อก นัและก นั

คนท  ีไม พอจะร กั
คนอ  ืนไม เป น็

จ ติใจพอเพ ยีง

อน รุ กัษ ส  ิงแวดล อม

เพ  ิมพ นูส  ิงแวดล อม

ส งเสร ิมส ิ งแวดล อม

เน นเกษตรกรรมย  ังย นื

ผสมผสาน/บ รูณาการ

ส  ิงแวดล อมพอเพ ยีง

รวมกล  ุมในช มุชน

สร างเคร ือข ายร วมก นั

แก ป ญัหาร วมก นั

ช มุชนเข มแข ง็พอเพ ยีง

ปร บัต วับนฐานความร  ู

เร ยีนร  ูร วมก นัเป น็เคร อืข าย

ใช ภ มู ปิ ญัญาแก ไขป ญัหา

ป ญัญาพอเพ ยีง

ว ถิ ีช วี ติท  ีส มัพ นัธ ก บัธรรมชาต ิ

ว ฒันธรรมนำการพ ฒันา

ว ัฒธรรมแบบผสมผสาน

ร  ูเท าท นัว ัฒนธรรมจากนอกช มุชน

ว ฒันธรรมพอเพ ยีง

ค อยเป น็ค อยไป

ม ีระบบรองร ับ

พ ัฒนาอย างม ั นคง

7. ม  ันคงพอเพ ยีง

เศรษฐก จิพ  ืนฐาน

เศรษฐก จิสมด ลุ

เศรษฐก จิบ รูณาการ

เศรษฐก จิศ ลีธรรม

หากท กุอย างพอเพ ียง
ก จ็ะเก ดิความสมด ลุ และย ั งย ืน
อาจจะเร ยีกเศรษฐก จิพอเพ ยีง
ในช  ืออ  ืนๆ ได อ กีค อื

นโยบายและกระแสส ังคม

ควรม กีารสำรวจศ กัยภาพช มุชน

ศ นูย บร กิารช มุชนแบบเบ ด็เสร จ็
(One-Stop-Service)

บร ษิ ทัเอกชนเช  ือมโยง
ก บัช มุชนห างไกล

กฎหมายท  ีเอ  ือ

กองท ุนเพ  ือช มุชน

ปร บัว ธิ กีารงบประมาณของประเทศ

ส ื อเพ ื อส ังคม/ช มุชน

การว จิ ยัเพ  ือช มุชน

การสน บัสน นุ 9 ประการ
เพ  ือให เก ดิความพอเพ ยีง
ท ั ง 7 ด าน

ความพอเพ ียง
 7 ประการ

ของเศรษฐก ิจท ี พอเพ ียง
(ศ. นพ. ประเวศ วะส ี)

Culture

Wealth

Mental

Environment

Community

Wisdom

เอกสารเผยแพร  เพ ื อช วี ติท ี พอเพ ยีง ตามปร ชัญาเศรษฐก จิพอเพ ยีง  อ างอ ิงจาก เศรษฐก ิจพอเพ ยีงและประชาส งัคม โดย ศ. นพ. ประเวศ วะส ี
เข ยีนแผนท ี ความค ดิโดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล - ขอนแก น (www.prachasan.com)

เข าใจหล กัแห งความพอเพ ียงผ านแผนท ี ความค ดิเร ื องเศรษฐก จิพอเพ ียง โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

http://www.prachasan.com)

