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video transcript 
 

a journey inspired by the king:  
following in the late king’s footsteps  

with knowledge  

 
 

  

 

ภาษาไทย 

ข้อความ:  สําเริง ศรีโกตะเพชร เกษตรกร อ.รัตนบรีุ จ.สริุนทร์ 

 

สาํเริง: ถ้าพดูให้ง่ายๆก็คือมาจากครอบครัวท่ีมนัขาดแคลน  

พอ่ทําแคน่าอยา่งเดียว เพราะวา่เขาถกูฝังชิปวา่ มนัต้องทําเกษตรเชิงเด่ียวให้ได้ข้าวเยอะๆ  

ขายข้าวเป็นเงิน แล้วก็คอ่ยเอามาซือ้ของใช้อยา่งนี ้ 

ไมใ่ชแ่คพ่อ่ ทัง้หมูบ้่านไมมี่ใครเห็นด้วย ท่ีจะมาทําเกษตรแบบนีค้ะ่  

บางคนก็จะวา่เอามาทํา “หมุ่นอุ้ยปุย้” คือเละหมดเลย  

หาเงินท่ีไหนมาถมท่ีให้ได้เหมือนเดมิเน่ีย เขาว่าอย่างนี ้ 

ตัง้แตพ่อ่ทํามา หนีเ้พิ่มขึน้ ท่ีก็อยูท่ี่ ธกส. ก็ท้าพอ่นะวา่เด๋ียวจะทําให้ด ู

 

ข้อความ:  ตามรอยพอ่ด้วยความรู้ 

 

สาํเริง: เป็นแฟนคลบัโครงการ พลงัคนสร้างสรรค์โลก รวมพลงัตามรอยพอ่ของแผน่ดนิ  

ไปทกุปีคะ่ การไปดคูนท่ีเค้าทําสําเร็จ  

ก็ไมใ่ชว่า่เราจะเอามาตามเค้าได้หมดทกุเร่ือง  
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พ่ีไมไ่ด้เช่ือเลยนะ ต้องเอามาทดลองก่อน พ่ีถึงจะเช่ือวา่มนัผา่นจริง 

 

ข้อความ: เรียนรู้จากคนท่ีสําเร็จ เพ่ือนํามาปรับใช้กบัตวัเอง 

  

สาํเริง: ถ้าหากวา่นําศาสตร์ของพระองค์ทา่น สร้างคลงัอาหารไว้ในท่ีของเรา  

เราก็ไมต้่องไปขายข้าว 10 บาท ไปซือ้ปลากิโลละ 70  

แตก่่อนไมเ่ห็นด้วย แตเ่ด๋ียวนีเ้ค้าก็มาขอตะไคร้เรา ขอข่าเรา  

ทํางานเหน่ือยมัย้ เหน่ือยคะ่ แตเ่ราเหน่ือยแบบมนัใช่ในแบบท่ีเป็นเรา 

 

ข้อความ: เหน่ือยกบังานท่ีใช่ ยงัไงชีวิตก็มีความสขุ 

 

สาํเริง:  มนัเป็นความสขุลกึๆในใจ ต้องค้นหาตวัเองให้เจอ  

ถ้าเจอแล้วคณุจะพบความสขุท่ีมนั มนัสขุอะ่ 

 

เสียงบรรยาย: พวกเราชาวเชฟรอนและภาคีเครือข่ายทกุภาคสว่น ยงัคงทํางานหนกัอย่างตอ่เน่ือง  

เพ่ือสานตอ่ศาสตร์พระราชาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ให้อยู่คูผื่นแผน่ดนิไทย อย่างยัง่ย่ืน 
 

English  

Caption:  Samroeng Srikotapet, farmer, Rattanaburi district, Surin province    
 
Samroeng: To put it simply, I come from an underprivileged family.  
 

My father grew only rice because he was instilled with the belief that monoculture 
farming will produce the highest rice yields, generating money that can be used to buy 
necessities. 
 
It was not just my father – nobody in the village approved of my new approach to 
agriculture. 

Some said doing it this way would only mess it up. They view that it messes with the 
layout of the paddy fields and were worried about where to find money to return the 
land to its original state.  
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However, the longer my father used the old method of agriculture, the larger his debt at 
the BAAC became. So I told him I will apply the new method and he will see the 
difference. 
 

Caption:  Following in the King’s footsteps, with knowledge 
 

Samroeng: I am a fan of “The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King” project, 
and I join the activities every year. 

 
Even though I witnessed a lot of successes by different people, it did not mean that I 
would directly copy their methods. I needed to experiment to see the results for myself. 

 
Caption:  Learning from success stories and applying the knowledge gained to oneself. 
 
Samroeng: If we utilize the King’s Philosophy and build a food repository on our land, we will have 

no need to sell rice for 10 baht to buy fish for 70 baht per kilogram. 
 
 

Back then, others did not approve of our approach. Now, they come and ask us for 
some of the lemongrass and galangal that we grow.  

 
 

The work is exhausting, but in a way that allows us to be ourselves. 
 
Caption: Happiness in life is achieved when you work hard at something you love. 
  
Samroeng: It is a happiness that is felt deep inside. You need to search for something within 

yourself. By doing so, you will discover real happiness. 
 
Announcer:  Chevron people and partners from all sectors continue to work relentlessly to carry on 

the King’s Philosophy and local wisdom so that they sustainably remain with Thailand 
for years to come. 


