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video transcript 
 

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

with sufficiency  

 
 

  

 

ภาษาไทย 

ข้อความ:   แสวง ศรีธรรมบตุร เกษตรกร อ.ศรีธาต ุจ.อดุรธานี 

 

ลุงแสวง:  พืน้ท่ีท่ีผมอยูส่ว่นมากเป็นหิน 

 

ปลกูอ้อยก็ไมไ่ด้ ปลกูได้แตม่นัขาดทนุ 

ตดัสินใจไปเมืองนอก ไปขดุทองท่ีซาอฯุ 

ไปก็ไมเ่หมือนความตัง้ใจ ไปหาเงินแตเ่งินมนัก็หนี 

 คดิ ทํายงัไงจะได้เงิน เพราะว่าสง่ลกูไปเรียนกรุงเทพฯ 

 หนีก็้ไมไ่ด้สง่ ลกูก็ไมไ่ด้สง่ 

พอ่เป็นหว่งลกูมาก ตวัเองอยากให้ลกูชาย 

ได้เป็นเจ้าเป็นนายเหมือนคนอ่ืนเขา 

 

ข้อความ:   ตามรอยพอ่ด้วยความพอเพียง 

 

ลุงแสวง:  ได้คําพดูจากพระเจ้าอยูห่วั หนนุใจวา่ 
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ให้พอ พอใจในสิ่งท่ีตวัเองมี 

ทําอยู่อยา่งพอเพียง ท่ีเราอยู่เรากินน่ีแหละ 

ตดัสินใจเลยไปเรียนกบัอาจารย์ยกัษ์ 

ไปร่วมโครงการพลงัคนสร้างสรรค์โลก รวมพลงัตามรอยพ่อของแผน่ดนิ 

ได้ประโยชน์มากมาย มีหนทาง วา่งัน้เหอะ 

 

ข้อความ:  เม่ือตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ เราก็จะพบทางออก 

  

ลุงแสวง:  จากท่ีไมมี่อะไรจะกิน มีแตซื่อ้ เด๋ียวนีม้นัมีกินทัง้ปี 

เขียนจดไว้มีประมาณ 180 อยา่ง 

คนอีสานถึงกบัอึง้ไปเลย 

 

  ทกุอย่างมนัมา ลกูก็กลบัมา น่ีแหละชีวิตท่ีมัง่คัง่ มัง่คัง่ความสขุเนอะ 

มนัแคนี่แ้หละคนเราไมต้่องไปหาอะไรเยอะแยะหรอก 

 

ข้อความ:  ท่ีสดุของความสขุ คือ การมีกิน มีใช้และได้อยูใ่กล้ครอบครัว 

 

เสียงบรรยาย:   พวกเราชาวเชฟรอนและภาคีเครือข่ายทกุภาคสว่น ยงัคงทํางานหนกัอย่างตอ่เน่ือง  

เพ่ือสานตอ่ศาสตร์พระราชาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ให้อยู่คูผื่นแผน่ดนิไทย อย่างยัง่ย่ืน 
 

English  

Caption:   Sawaeng Sithammabut, farmer in Si That district, Udon Thani province. 
   
Uncle Sawaeng: Most of the land here consists of rocks.  
 

Sugar canes could not be grown profitably.  
I decided to travel to Saudi Arabia to mine gold and earn money,  
but money eluded me.  
I was hard-pressed for money as my son was studying in Bangkok.  
I could not pay his expenses nor could I pay off my own debts.  
I was worried for my son and wanted him to do well in life,  
and to grow to become a leader like others. 
 

Caption:   Following in the King’s footsteps with sufficiency in our hearts. 
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Uncle Sawaeng: His Majesty The Late King’s teachings about sufficiency,  

being content with what we have,  
and living a self-sufficient lifestyle prompted my decision to learn from Ajarn Yak 
and participate in “The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the 
King” campaign.  
I learned many useful things and found a way out of my troubles. 

 
Caption:   Doing our best to learn will yield the solutions we need. 
 
Uncle Sawaeng: At the beginning, there was nothing that could be grown on my land.  

I could only buy goods. Now there is food year-round.  
I have listed almost 180 crops, which astounded the local people in this region. 
 
Everything has returned to me. My son came back home.  
This is truly the wealthy life, as measured by the abundance of happiness.  
This really is all it takes to be happy. 

 
Caption:  The ultimate happiness is to have enough and to be with one’s family.  
 
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. 


