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ก าเนิดโลกมนุษย์



Visual : เปิดด้วยภาพมืดสีด า แล้วจึงปรากฏเส้นขอบสีขาว ตัดเป็นรูปทรงกลมของโลก 

Scene 1 : โลกว่างเปล่า มีเพียงน  า อวกาศ 



Visual : จากนั นภาพภายในทรงกลมเริ่มปรากฏเป็นภาพคลื่นน  า กระเพื่อมไหวไปมาอยู่ภายในโลก

Scene 1 : โลกว่างเปล่า มีเพียงน  า อวกาศ 

water texture



Visual : เปลี่ยนมาเป็นโลกที่เต็มไปด้วยน  า พร้อมกับขึ น Super ตรงกลาง

Super : ไม่มีกลางวันและกลางคืน  ไม่มีเวลาและฤดูกาล 

Scene 1 : โลกว่างเปล่า มีเพียงน  า อวกาศ 

ไม่มีกลางวันและกลางคืน  

ไม่มีเวลาและฤดูกาล 



Scene 2 : ก าเนิด ‘มนุษย’์

Visual : จากนั นจึงมีแสงกลมๆ รูปทรงคล้ายดาวตก เปร่งประกายออร่าออกมา เพื่อสะท้อนภาพ

จิตวิญญาณ ทีม่ีเพียงแสงออร่า ไม่มีรูปร่าง เป็นกายละเอียดนั่นเอง 

จิตวิญญาณ



Scene 2 : ก าเนิด ‘มนุษย’์

Visual : แสงออร่าของจิตวิญญาณตกลงบนโลก และสัมผัสกับผิวโลก ภาพพุ่งไปตามแสงดาวตก ตกไป

ยังบนพื นโลก แล้วเกิดระเบิดขึ น ปรากฏเป็นโลกใบใหม่ที่มีชีวิต พระอาทิตย์ขึ น ปรากฏแสงสว่าง ต้นไม้

เติบโต และมีมนุษย์เกิดขึ น (สะท้อนความหมายจิตวิญญาณสัมผัสง้วนดิน ท าให้เกิดกายหยาบเป็นร่างกาย

ของมนุษย์ขึ น)



Scene 2 : ก าเนิด ‘มนุษย’์

Visual : จากนั นเรื่องด าเนินต่อ เป็นภาพโลกเริ่มหมุนในทิศทาง 360 พร้อมกับเกิดเป็นบ้าน เป็นชุมชนขึ น

มากมายทั่วทั งผืนโลก แทนที่พื นที่สีเขียวของต้นไม้ที่เริ่มหมดไป จนน ามาสู่ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
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Visual : ใช้ภาพโลกที่หมุนอยู่ เฟดเป็นภาพ BG อยู่ด้านหลัง โลกหมุนไปพร้อมกับขึ นภาพปัญหาของ

มนุษยชาติขึ น โดยเรียงล าดับช่วงเวลาของเหตุการณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน เช่น เมื่อหมุนไปแถบยุโรป 

ปรากฏเป็นภาพเหตุการณ์สงครามโลก ภาพระเบิดปรมาณู ผู้คนล้มตาย สงครามนาซี สงครามซีเรีย 

ผู้คนอดอยากในแถบโลกที่สาม และปิดด้วยภาพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ 

Scene 3 : โลกในระบบทุนนิยม



Scene 4 : รากของปัญหา

Visual : ต่อจากซีนที่แล้ว ภาพขีปนาวุธถูกปล่อยออกมา จากนั นภาพถูก freeze ค้างไว้ และขึ น Super กลางจอ 

Super : เราจะหยุดขีปนาวุธอย่างไร? (ใช้ขีปนาวุธเพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับมวลมนุษยชาติ)

เราจะหยุดขีปนาวุธอย่างไร?



Scene 4 : รากของปัญหา

Visual : จากนั นภาพจากซีนก่อน reverse ย้อนกลับไปสู่ซีนในอดีต ตั งแต่ยุคที่เกิดระบบการเมืองครั งแรก

แล้วมาหยุดที่ภาพมนุษย์ครองครองทรัพยากรเป็นของตัวเองมากมาย เพิ่มมากขึ นเรื่อยๆ จากการกักตุนข้าว

ธัญญาหาร ก็เพิ่มเป็นทรัพย์สินเงินทอง บ้านรถเครื่องบิน แล้วจึงขึ น Super (สะท้อนต้นเหตุของปัญหา)

Super : การสะสมส่วนเกินของมนุษย์

การสะสมส่วนเกินของมนุษย์
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Scene 5 : ทางออกของปัญหา

Visual : ภาพจากซีนก่อนขึ น Super การสะสมส่วนเกินของมนุษย์ ค้างไว้ จากนั นเปลี่ยนค าว่า ‘ส่วนเกิน’

เป็นค าว่า ‘ส่วนกลาง’ วาง Super ใหญ่ๆ กลางจอ ให้รู้สึก impact

Super : การสะสมส่วนกลางของมนุษย์

การสะสมส่วนกลางของมนุษย์



Scene 5 : ระบบบุญนิยม

Visual : ซีนในพาร์ทสุดท้ายนี จะใช้เทคนิค infographic motion เพื่อสรุปหัวใจส าคัญของระบบบุญนิยม ซึ่ง

เป็นทางออกของปัญหา โดยเริ่มจากแผนภาพสามเหลี่ยมที่เล่าถึงความสัมพันธ์ของระบบการปกครองต่างๆ

ระบบบุญนิยม

(ธรรมาธิปไตย)

ระบบทุนนยิม

(อัตตาธิปไตย)

ระบบสังคมนิยม

(โลกาธิปไตย)

บุญ

(ใจ)

ยูโทเปีย



Scene 5 : ระบบบุญนิยม

Visual : ท า infographic motion เล่าสรุปหัวใจส าคัญของระบบบุญนิยม โดยแบ่งเป็น 7 ข้อ

ระบบบุญนิยม

ใช้หัวใจเป็นทางออก

1.ก าไรน้อย แบ่งปันมาก

2.คุณค่าคนอยู่ที่ศีลและธรรม ไม่ใช่เงินตรา

3.มุ่งเสียสละ ไม่สะสม

4.สร้างระบบกองกลาง กินใช้ร่วมกัน

5. ‘บวร’ ครองชีวิตอย่างบูรณาการ

6.ยึดหลักธรรมาธิปไตย

7.รู้จักตนเอง เข้าใจชุมชน



Scene 5 : ระบบบุญนิยม

Visual : ท า infographic motion เล่าสรุปหัวใจส าคัญของระบบบุญนิยม โดยแบ่งเป็น 7 ข้อ 

ตัวอย่าง Infographic motion ของแต่ละข้อ เพื่อเล่าข้อมูลขยายความแต่ละหัวข้อให้เข้าใจยิ่งขึ น

‘บวร’ ครองชีวิตอย่างบรูณาการ

บ้าน วัด โรงเรียน



ตัวอย่าง  Infographic motion 



Visual : จบด้วยภาพของชุมชนตัวอย่าง (บ้านราชฐานีอโศก) โดยใช้ภาพวิถีชีวิต บรรยากาศภายในชุมชน

ค่อยๆ ปรากฏขึ นจนเต็มจอ แล้วจึง zoom out ออกมากลายเป็นโลโกข้องระบบบุญนิยม 

Scene 5 : ระบบบุญนิยม



Visual : จบด้วยภาพของชุมชนตัวอย่าง (บ้านราชฐานีอโศก) โดยใช้ภาพวิถีชีวิต บรรยากาศภายในชุมชน

ค่อยๆ ปรากฏขึ นจนเต็มจอ แล้วจึง zoom out ออกมากลายเป็นโลโกข้องระบบบุญนิยม 

Scene 5 : ระบบบุญนิยม
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