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video transcript 
 

a journey inspired by the king:  

givers  

 

 

  

 
ภาษาไทย 
ข้อความ:  พ่ีบญุล้อมคนเดมิ  
  บญุล้อม เต้าแก้ว คนมีใจ โครงการ “รวมพลงัตามรอยพ่อของแผน่ดิน” 
 
พี่บุญล้อม: ท่ีบ้านท านาอยา่งเดียว มีอาชีพปลกูข้าว และเก็บเก่ียวข้าวตามฤดกูาล พอจบ ปวส. ได้ไมค่ดิท่ีจะมา

ชว่ยคณุพอ่ เพราะวา่อาชีพเกษตรกร ยงัไงก็ไมมี่เงินแนน่อน ก็ได้ไปขายของตามตลาดนดั แตว่า่เป็น
หนี ้เพราะวา่ใช้ชีวิตแบบไมพ่อประมาณไง ก็มาขอตงัค์คณุพอ่ก็มีให้ทกุรอบ 

 
 มีอยูค่รัง้หนึง่คณุพอ่บอกวา่ หยดุเถอะตรงนัน้นะ่ มาชว่ยคณุพอ่ท าตรงนีดี้กว่า  
 
ข้อความ:  พ่ีบญุล้อมคนเดมิ  เพิ่มเตมิคือ…“ตามรอยพอ่” 
 
พี่บุญล้อม: คณุพอ่ได้ไปดโูครงการทฤษฎีใหมท่ี่วดัมงคลชยัพฒันา แล้วก็มาปรับปรุงตามพืน้ท่ีของเรา ตอนแรก

เน่ีย เราก็ไม่คดิว่าศาสตร์ของพระราชาจะท าให้ครอบครัวของเราอยูร่อด แตแ่ล้วมนัก็ตอบโจทย์แบบ
คาดไมถ่ึงจริงๆ วา่มนัเป็นอาชีพท่ีท าให้เราปลดหนีไ้ด้ 

 
ข้อความ: ผู้ขอ + ตามรอยพอ่ = ผู้ให้ 
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พี่บุญล้อม: ปัจจบุนัเป็นผู้ให้ ก็จะพาให้เขาคิด พาให้เขาท า แล้วก็เอาประสบการณ์ชีวิตของผมเองเน่ีย ไปบอกตอ่
กบัคนอ่ืน ถ้าเราอยู่รอดคนเดียวแล้วคนอ่ืนไมร่อดเน่ีย ผมก็วา่มนัก็เท่านัน้แหละ แล้วก็พยายามท่ีจะ
ท าให้ทกุคนเน่ีย หนักลบัมาสู่วิถีพอเพียง อนัเน่ียถึงจะรอด 

 
เสียงบรรยาย: นบัจากนีไ้ป สิ่งท่ีพอ่สร้างไว้จะเป็นแนวทาง ให้ลกูเดินตาม 

 
เชฟรอนภมูิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้
ของคนไทย 

 
English  

Caption:  The same P’ Boonlom 
  Boonlom Taokaew, “A Journey Inspired by The King” project’s role model  
 
Boonlom: My family’s livelihood is base on rice farming, and harvest our crops when the season 

arrives.  After I received my high vocational certificate, I never wanted to help my father 
because I believed that since he was a farmer, he would not have much money. I sold 
goods at markets, but I fell into debt because I lived beyond my means. I had to borrow 
from my father, who always had some money to lend me. 

 Finally, my father told me to stop selling goods and to come and help him with farming 
instead. 

 
Caption:  The same P’ Boonlom, but now “following in the King’s footsteps.” 
 
Boonlom: He had observed the New Theory Agriculture at the Mongkol Chai Pattana Temple and 

applied it to our land. At first, I did not believe that the King’s Philosophy would help my 
family survive. But it turned out to be the unlikely answer to our problems, and helped 
free us from debt.    

Caption: Receivers + Following in the King’s footsteps = Givers 
  
Boonlom: Today, I am a giver and I help people to think and do. I use my own life experiences as 

an example to share with others.  I believe that it would be meaningless if I was the only 
one to survive while others are unable to. This is why I continue to help others embrace 
the self-sufficiency lifestyle so that we can all survive.    

 

Announcer:  From this moment on, everything His Majesty the King built will be a path for us to 

follow.  

  

Chevron is proud to help share “The King’s Philosophy” and local wisdom to improve 

the lives of Thai people. 

 


