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video transcript 
 

a journey inspired by the king:  

sufficiency  

 

 

  

 
ภาษาไทย 
ข้อความ:  ปา้เป๊ียกคนเดมิ  
  บญุเลีย้ง ร่ืนมาลยั คนมีใจ โครงการ “รวมพลงัตามรอยพ่อของแผน่ดนิ” 
 
ป้าเป๊ียก: ปา้เป็นลกูชาวนา ท าทกุอยางไมเ่คยเลือกงาน 

แตก่่อนกู้ เงินมาท านา ข้าวไม่ได้กินซกัเม็ดเลยคะ่  
ให้โรงสีหมด รายจา่ยก็มากกวา่รายรับ เพราะว่าจ้างเขาอยา่งเดียวคะ่  
มนัก็ติดลบทกุสิ่งทกุอยา่งคะ่ 
 

ข้อความ:  ปา้เป๊ียกคนเดมิ เพิ่มเตมิคือ…“ตามรอยพอ่” 
 
ป้าเป๊ียก: 3 ปีท่ีแล้วไปลวกก๋วยเต๋ียว ท่ีโครงการตามรอยพ่อท่ีบ้านก านนัไก่ ไปเห็นเขาท าก็อยากท าตาม  

ก็เลยไปบอกก านนัว่า อยากท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพอ่หลวง ก านนัไก่เลยพาไปอบรมท่ี
ชลบรีุท่ีบ้านอาจารย์ยกัษ์ 

 
อ. ยกัษ์ให้ขดุบอ่ 2 บอ่ บอ่นีป้า้เลีย้งปลา อีกบอ่ปา้ท านา 
 
พอมีนาก็ปลกูข้าวได้ตลอดปีเลย ปุ๋ ยก็ไมต้่องซือ้ ท าน า้หมกัใช้เอง ยาก็ไมต้่องซือ้  



thailand.chevron.com 
© 2018 Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. All Rights Reserved. 

 

2 

ก็ใช้จลุินทรีย์หนอ่กล้วย คนันาของปา้ปลกุทกุอยา่งท่ีกิน เหลือกินก็ขายตลาดน า้ลาวเวียง  

ปา้มีแตร่ายได้ ของกินก็ไมไ่ด้ซือ้ หนีส้ินปา้ก็ลดลง ตอนนีไ้มข่าดแคลนอะไรแล้ว พอกิน พอใช้ พออยู ่
แล้วครอบครัวมีความสขุจ้า 

ข้อความ:  ขาดแคลน + ตามรอยพอ่ = เพียงพอ 

เสียงบรรยาย: นบัจากนีไ้ป สิ่งท่ีพอ่สร้างไว้จะเป็นแนวทาง ให้ลกูเดินตาม 
 
เชฟรอนภมูิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้
ของคนไทย 

 
English  

Caption:  The same Auntie Piak 

 Boonleang Ruenmalai, “A Journey Inspired by The King” project’s role model 

 

Auntie Piak:  I am the daughter of farmers and I am used to doing all kinds of work.  

 In the past, I took a loan to farm.  

 All of my rice was sold to rice mills – I never got to eat any of it. My expenses were 

greater than my income because I hired people to work for me.  

 All of my finances were in the red.   

 

Caption: The same Auntie Piak, but now “following in the King’s footsteps.”  

 

Auntie Piak:  Three years ago, I was boiling noodles during “A Journey Inspired by the King” project 

at Sub-district Chief Kai’s home. After seeing her success in applying the King’s 

Philosophy, I wanted to try it for myself. I told Sub-district Chief Kai that I wanted to be a 

part of a project inspired by His Majesty the King’s Sufficiency Economy philosophy, so 

she helped me receive training from Ajarn Boonlom at the Mab Ueang Agri-Nature 

Center.    

 

 Ajarn Yak had us dig two ponds, one for growing fish, and the other for farming. 

 

 With the paddy field, we can plant rice throughout the year. I save on fertilizer costs 

because I make my own fertilizer, and I save on pesticide costs because I make my 

own organic pesticides from banana saplings. Everything I plant on the paddy field 

ridges can be eaten, or sold at the Lao Wieng Floating Market. These days, I have 

income, I don’t need to buy food, my debt has decreased, and I am never in need of 

anything. I have enough to eat and live on, and my family is very happy.     
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Caption: Scarcity + Following in the King’s footsteps = Sufficiency 

 

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. 

 


