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video transcript 
 

a journey inspired by the king:  

survival  

 

 

  

 
ภาษาไทย 
ข้อความ:  ปกากะญอคนเดมิ ก่าลี ตระกลูพสพุชระ 
  เลา่เร่ืองราวโดย อาทิตย์ เจษฎากลุอนชุิต 

 
อาทติย์: ลงุก่าลีพาครอบครัว 5 คนไปในป่า  

ตอนนัน้จะปลกูข้าวแตอ่ทุยานก็เข้าถึงก่อน ครอบครัว 5 คน  
ถกูจบัหมดเลย ถ้าถกูจบัแบบนี ้ลงุก่าลีวา่จะฆา่ตวัตายในคกุ 
 

ข้อความ:  ณฐัพงษ์ มณีกร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสง่เสริมงานด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานพฒันาและบริการสงัคม  
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

 
ณัฐพงษ์: กรณีของลงุก่าลี เป็นวิกฤตท่ีสดุเพราะโดนจบักนัทัง้ครอบครัว พวกเขามีชีวิตท่ีผกูอยูก่บัป่า  

ถ้าเข้าป่าไมไ่ด้ก็ไมมี่ของกิน ก็เลยได้รู้จกักบั อ.ยกัษ์ ก็เอาพ่ีน้องท่ีน่ีไปอบรมท่ีศนูย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอือ้ง ชลบรีุ 
 

ข้อความ:  ปกากะญอคนเดมิ เพิ่มเตมิคือ…“ตามรอยพอ่” 
 
อาทติย์: แคเ่ราเร่ิมน่ี เรานกึภาพไมอ่อกวา่จะได้เทา่ไร แตเ่ราไม่ต้องไปซือ้อะไร ไมมี่ เราไมท่ าข้าวโพดแล้ว  
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เรากลบัมาอยูแ่บบดัง้เดมิ พ่อแมมี่ลกู 5 คน เลีย้งลกูแบบไมต้่องท าข้าวโพดก็อยู่รอดได้ 
 

ข้อความ: คนสิน้หวงั + ตามรอยพอ่ = ทางรอด 
 
ณัฐพงษ์: อ. ยกัษ์เน้นวา่ ถ้าเรามีท่ีสกัแปลงให้เห็นรูปธรรมความส าเร็จอยา่งชดัเจน มนัก็จะขยายผลตอ่ไป 

ศาสตร์ของพระเจ้าอยูห่วัจะไปตอบโจทย์ท่ีว่า จริงๆ แล้วคนอยูก่บัป่าได้อยา่งยัง่ยืน 
 
เสียงบรรยาย: นบัจากนีไ้ป สิ่งท่ีพอ่สร้างไว้จะเป็นแนวทาง ให้ลกูเดินตาม 

 
เชฟรอนภมูิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้
ของคนไทย 

 
English  

Caption:  The same S’gaw Karen person, Kali Trakulpasupachara 

  

Artit:  At that time, Uncle Kali brought his family to cultivate rice in the national park forest 

without being aware of the law and they were arrested for encroachment by authorities. 

Uncle Kali thought that, if he had to spend the rest of my life in jail, he would rather die.   

Caption:  Nattapong Maneekorn, The Church of Christ in Thailand 

 

Nattapong: The case of Uncle Kali was a great crisis because his entire family was arrested.  

Their livelihood is linked to the forest. If they cannot enter the forest, they won’t have 

anything to eat. However, the family got to know Ajarn Yak and went to train at the Mab 

Ueang Agri-Nature Center in Chon Buri province. 

 

Caption: The same S’gaw Karen person, but now “following in the King’s footsteps.” 

 

Artit:  At first, Uncle Kali could not imagine how much his income would be, but he did realize 

that he no longer had to buy anything. He no longer needed to plant corn and could 

return to traditional agriculture. Uncle Kali and his wife have 5 children, and raised them 

so that they don’t have to depend on planting corn to survive. 

 

Caption: A person without hope + Following in the King’s footsteps = Survival  

 

Nattapong: Ajarn Yak emphasized that, if we have one plot of land to clearly showcase our 

success, it will help us expand results. The King’s philosophy will help solve the 

problem of how people can coexist with forests.    
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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. 

 


