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คำนำคนทำ 

เมื่อนานมาแล้วมีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลก

เมื่อไม่นานมานี้มีบางเหตุการณ์เกิดขึ้น

เมื่อปีที่แล้วคือปีค.ศ.2012หรือพ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อไม่มีคนบนโลกจะเรียกว่าโลกหรือไม่

เมื่อมีคนอนุรักษ์ย่อมมีคนทำลาย

เมื่อไม่มีคนดีก็มีคนชั่วมาทดแทน

เมื่อแปรแล้วก็ควรจะเปลี่ยน...

เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแนวความคิด

ส่งต่อโลกใบเล็กๆให้ลูกหลานของเรา



January 19, 1989
Introductory price
$6,500
Discontinued
October 21, 1991
Operating system:
System 6.0.3 – Mac OS 8.1 (with 68040 processor upgrade)
CPU: Motorola 68030 @ 16 MHz
Memory: 1 MB, expandable to 128 MB (120 ns 30-pin SIMM)
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จาก “เก่า” สู่ “ใหม่” 

เปลี่ยน 

Apple Inc.
Type: Desktop
Release date
December, 2012 (current model)
January 10, 2006 (original release)
CPU:
Intel Core i5, Intel Core i7 (current model)
Intel Core Duo (original release)

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักคนคนนี้

สตีฟ จ๊อบ (SteveJobs)

ผู้ให้กำเนิดApple

“จงใช้ชีวิตเหมือนมันเป็นวันสุดท้าย” 
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Cheese is good.
I like cheese.
Do you like cheese?

tomato
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จาก “อาหาร” เป็น “ขยะ” 

เปลี่ยน จากผักมะเขือเทศเนื้อ

ขนมปังและชีสมารวมกัน

จึงเกิดเป็นอาหารขยะ(junkfood)

ทั้งๆที่แต่ละชนิดก็มีประโยชน์
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Evolución de tamaño de los teléfonos móviles Nokia, de izquierda a derecha: 
Nokia 638 (19,06cm de alto), Nokia 2160 EFR (16,42 cm), Nokia 5160 (14,84 cm), Nokia 6070 (10,5 cm)
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The iPhone 5 is a touchscreen-based smartphone 
developed by Apple. It is the sixth generation of the 
iPhone and succeeds the iPhone 4S. The phone is 
a slimmer, lighter model that introduces a higher-
resolution, 4-inch screen to the series with 16:9 
widescreen aspect ratio. The phone also includes a 
custom-designed ARMv7 processor called the Apple 
A6, an update to Apple’s mobile operating system 
known as iOS 6, and support for LTE.

จาก “กด” เป็น “แตะ” 

เปลี่ยน 
จากปุ่มกดเพียงไม่กี่ปุ่ม

วิวัฒนาการเพียงไม่กี่ปี

เริ่มจากแตะถูๆไถๆ

ก็ใช้งานได้อย่างน่ามหัศจรรย์
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รักเธอจังเลย 
ภาษาไทยปีพ.ศ.๒๕๔๕
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รักเทอจุงเบย 

จาก “สละสลวย” เป็น “วิบัติ” 

เปลี่ยน 
ไม่น่าเชื่อ...ที่

เด็กไทยหลายคนไม่เข้าใจภาษาไทย

และสะกดผิดอย่างมั่นใจ

อนาคตภาษาไทยจะเป็นเช่นไร



ตอบ:...............................................

ภาษาไทยปีพ.ศ.๒๕๕๕
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RED

Red is the color of blood, a ruby, and strawberries. 
Next to orange at the end of the visible spectrum of light, 
red is commonly associated with danger, sacrifice, passion, fire, beauty, blood, anger, 
socialism and communism, and in China and many other cultures, with happiness.
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จาก “แนวคิด” สู่ “การกระทำ” 

เปลี่ยน 
สองสีสองแนวคิด

คิดต่างได้ผลต่าง

เจรจาเข้าหากัน

กระทำอย่างถูกต้อง

ประเทศชาติย่อมเจริญ

YELLOW

Yellow is the color of gold, butter, or ripe lemons.In the spectrum 
of visible light, and in the traditional color wheel used by painters, 
yellow is located between green and orange.
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จาก “สะดวกสบาย” เป็น “ออกกำลังกาย” 

เปลี่ยน 
ปั่นจักรยานแทนการใช้รถ

เพื่อลดมลพิษ

ดีต่อโลกดีต่อสุขภาพ
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จาก “ตัวเลข” เป็น “เงิน” 

เปลี่ยน ตัวเลขขึ้นๆลงๆ

ดวงก็ขึ้นๆลงๆ

ตัวเลขดีเงินก็ดี

ไม่น่าเชื่อ...

ว่าแต่ตัวเลขก็แปรเป็นเงินได้

The dollar (often represented by the dollar sign $) is the name of the official currency 
or a banknote of many countries, territories and dependencies, including Australia, 
Belize, Canada, Hong Kong, New Zealand, Singapore, Taiwan, Brunei and 
the United States. Generally, one dollar is equal to 100 cents.
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ละครไทย 
ออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์
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จาก “เหนือเมฆ” เป็น “แรงปรารถนา” 

เปลี่ยน 
ละคร...

ความเป็นจริง...

ประชาชน...



ละครที่ถูกเปลี่ยนกะทันหัน

ทั้งๆที่รู้สาเหตุการเปลี่ยน
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Wastes’ are substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required 
to be disposed of by the provisions of national law
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จาก “ขยะ” เป็น “เงิน” 

เปลี่ยน 
มีธุรกิจชนิดหนึ่ง

แปลงขยะให้เป็นเงิน

นอกจากจะรวยแล้ว

ยังรักโลกอีกต่างหาก



ธนบัตรในประเทศไทย 
เริ่มมีการใช้ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยได้มีการใช้“เงินกระดาษ”เป็นครั้งแรกแต่ยังไม่ได้เรียกว่า“ธนบัตร”
ใช้คำว่า“หมาย”เรียกแทนโดยออกใช้เมื่อพ.ศ.๒๓๙๖
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จาก “ลบ” เป็น “บวก” เปลี่ยน 

คิดในแง่ลบทุกอย่างก็แย่

ลองคิดในแง่บวกบ้าง

โลกจะสดใสและน่าอยู่

คิดบวกสิ...ดีแน่
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BLACK
Black is the color of coal, ebony, and of outer space. It the darkest color, the result of the absence of or 
com

plete absorption of light. It is the opposite of w
hite
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จาก “ดำ” เป็น “ขาว” 

เปลี่ยน 
ทุกอย่างบนโลกนี้

มีทั้งดำและขาวปะปนกัน

จงช่วยกันแปรเปลี่ยน

และเปลี่ยนแปรโลกใบนี้

ให้เป็นสีขาวทั้งใบ

“จะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเรา”

WHITE
Fresh m

ilk and snow
 both are the color w

hite. W
hite contains all the w

avelengths of visible light 
w

ithout absorption, has m
axim

um
 brightness, and does not have any hue. It is the opposite of black.
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เสนอแนะและติชมได้ที่
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