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ลาก่ อน Steve Jobs
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Steve Jobs นักประดิษฐ์ นวตกรรม IT ชาวอเมริ กนั ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกจาก
ไปในวัย 56 ปี

โดยทิ ้งผลงานชันยอดไว้
้
ให้ ชาวโลก
ชีวิตของ Steven Paul

ก่อนเกิด

“Steve” Jobs ไม่ธรรมดาและไม่เป็ นไปในกรอบตังแต่
้

ชีวิตของเขาโลดโผนอย่างน่าสนใจ
Steve เกิ ดในเมื องซานฟรานซิ สโก

เขาเป็ นลูกครึ่ ง อาหรับและอเมริ กัน

พ่อชื่อ Abdulfattah John Jandali เป็ นชาวซีเรี ยที่อพยพมาอเมริ กา แม่คือ Joanne Schiebel
ขณะเขาเกิดแม่เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แม่ ม อบ Steve ให้ เป็ นบุตรบุญ ธรรมของครอบครั วผู้ใ ช้ แ รงงานอพยพจาก
รัฐ Armenia ในสหภาพโซเวียด (ปั จจุบนั เป็ นประเทศ)

ต่อมาแม่เขาแต่งงานกับพ่อ จริ งของเขา

และมีลกู สาวด้ วยกันหนึง่ คนเป็ นนักเขียน
พ่อจริ งของเขาต่อมาเป็ นศาสตราจารย์ด้าน Political Science

ไม่มีใคร

ทราบชัดเจนว่าเหตุใดเมื่อพ่อแม่จริ งของเขาแต่งงานกันแล้ ว จึงไม่รับเขากลับมาเลี ้ยงเพื่อเป็ น
พี่ของน้ องสาวเขา
ระหว่ า งเรี ยนหนั ง สื อ ชั น้ มั ธ ยมเขาท างานเป็ นลู ก จ้ างระหว่ างฤดู ร้ อนที่
Hewlett-Packard กับเพื่อนชื่อ Steve Wozniak
วัยเรี ยนมหาวิทยาลัย

ซึ่งต่อมาร่ วมกันก่อตังบริ
้ ษัท Apple

เขาเข้ าเรี ยนที่ Reed College ที่เมือง Portland รัฐ Oregon

เรี ยนได้ หนึง่ เทอมก็เลิกเรี ยน
ในปี 1974
แสวงหาความสว่างของชีวิต

เมื่อถึง
แต่

แต่ก็แอบเข้ าฟั งเล็กเชอร์ วิชาที่เขาสนใจ
Steve เข้ าทางานกับบริ ษัท Atari

และเดินทางไปอินเดียเพื่อ

เขาโกนหัวและเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ

อีก 2 ปี ต่อมาก็

-2ก่ อ ตัง้ บริ ษั ท Apple
ชุด Apple II
Apple

และระดมเพื่ อ นมาจากที่ ต่า ง ๆ

ผลิ ต คอมพิ ว เตอร์ ช นิ ด ส่ว นตัว

ต่อมาเป็ นคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่มีชื่อเสียง

ไล่ตงแต่
ั ้ iPod/

iPhone/

iPad ออกมาเขย่าโลก

เขามี ลูกชายหนึ่ง คนและลูกสาวสองคนกับภรรยา
หนึ่ ง คนกับ สาวนัก เขี ย นภาพ

ตามด้ วยนวตกรรมตระกูล
และมีลูกนอกสมรสอี ก

เขาทิ ง้ มรดกมูล ค่า ไม่ ต่ า กว่ า 8,300 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ

หลังจากต่อสู้กบั โรคมะเร็งในตับอ่อนเป็ นเวลานานกว่า 7 ปี
ผู้เขียนขอนาสุนทรพจน์ของสตีฟ จ๊ อบส์ ที่ให้ บณ
ั ฑิตจบใหม่ของมหาวิทยาลัย
Stanford ในวันรับปริ ญญาปี 2005 มาเล่าสู่กันฟั ง

โดยขอนามาจากบางส่วนของหนังสือ

“วิชาสุดท้ ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ สอน” แปลโดยสฤณี อาชวานันทกุล (2552)
“.......ผมเองไม่เคยเรี ยนจบปริ ญญา
ตรงนีเ้ ป็ นก้ าวที่ใกล้ ที่สุดแล้ วของผม
วันนี ้ผมอยากเล่าเรื่ องจากชีวิตจริงของผมให้ น้อง ๆ ฟั ง
ผมลาออกจากมหาวิทยาลัยรี ดหลังจากไปเรี ยนอยู่ที่นั่นหกเดือน แต่ก็ไปนั่ง
เรี ยนต่ออีกประมาณสิบแปดเดือนก่อนที่ผมจะลาออกจริง ๆ แล้ วทาไมผมถึงลาออก?.......
…….หลังจากเรี ยนได้ หกเดือน ผมก็มองไม่เห็นประโยชน์ของมันอี ก ผมไม่ร้ ู
ว่าผมต้ องการอะไรจากชีวิต และผมก็ไม่ร้ ูวา่ ปริญญาจะช่วยหาคาตอบให้ ผมได้ ยงั ไง ในขณะ
ที่ผมกาลังถลุงเงินที่พ่อแม่ของผมเก็บหอมรอมริ บมาทังชี
้ วิต ผมก็เลยตัดสินใจลาออกด้ วย
ความเชื่อว่าทุกอย่างคงโอเคในที่สดุ …….
“.......ตอนผมอายุสิบเจ็ด ผมอ่านคาคมประโยคหนึ่งที่ว่าไว้ ทานองนี ้ ‘ถ้ าคุณ
ใช้ ชีวิตในแต่ละวันเหมือนกับเป็ นวันสุดท้ ายของคุณแล้ วล่ะก็ วันหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งที่ทาไปนัน้
ถูกต้ อง’ ผมรู้สกึ ประทับใจกับประโยคนี ้มาก ตังแต่
้ นนมากว่
ั้
าสามสิบสามปี ผมมองหน้ า
ตัวเองในกระจกทุกวัน แล้ วถามตัวเองว่า ‘ถ้ าวันนี ้เป็ นวันสุดท้ ายของผม ผมจะอยากทาสิ่งที่
ผมกาลังจะทาวันนี ้หรื อเปล่า?’ แล้ วเมื่อไหร่ที่คาตอบคือ ‘ไม่’ ติดกันหลายวันผมจะรู้ตวั ว่าผม
ต้ องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้ ว
ความสานึกว่าผมจะต้ องตายในไม่ช้าเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่สดุ ที่ผมรู้จกั ที่ผมใช้ ใน
การตัด สิ น ใจส าคัญ ๆ ของชี วิ ต เพราะเกื อ บทุก สิ่ ง ทุก อย่ า งไม่ ว่ า จะเป็ นความคาดหวัง
ความภูมิใจ ความกลัวการหน้ าแตก และความผิดพลาดทังหลาย
้
ล้ วนไม่มีความหมาย
อะไรเลยเมื่อเทียบกับความตาย มรณานุ สติเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่ผมรู้ ที่จะหลุดพ้ นจากบ่วง
ความคิดที่วา่ เรามีอะไรต้ องเสีย เราทุกคนเปล่าเปลือยอยู่แล้ วครับ ไม่มีเหตุผลอะไรเลย
ที่เราจะไม่ทาตามสิ่งที่ใจเราต้ องการ

-3ประมาณหนึ่งปี ก่อน หมอบอกว่าผมเป็ นมะเร็ ง ผมไปเข้ าเครื่ องสแกนเวลา
เจ็ดโมงครึ่งตอนเช้ า ผลออกมาชัดเจนว่ามีเนื ้อร้ ายที่ตบั อ่อนของผม ตอนนันผมไม่
้
ร้ ูด้วยซ ้า
ว่า ตับ อ่อนคืออะไร หมอบอกว่าเขาค่อ นข้ างแน่ใ จว่าผมเป็ นมะเร็ ง แบบที่ รั กษาไม่หาย
และผมไม่น่าจะอยู่ได้ นานเกินสามถึงหกเดือน
หมอบอกให้ ผมกลับบ้ านไปสะสางเรื่ องต่าง ๆ
ที่ คั่ง ค้ างอยู่ ก็ เ ป็ นโค้ ดของหมอที่ แปลว่าให้ ไ ปเตรี ยมตัวตายนั่นแหละครั บ แปลว่าให้
พยายามบอกลูก ๆ ถึง สิ่ ง ต่า ง ๆ ที่ ค นปกติมี เ วลาสิ บปี ที่ จ ะบอก ให้ บ อกภายในไม่กี่ เ ดื อ น
แปลว่าให้ เก็บความรู้สึกทุกอย่างให้ เรี ยบร้ อย ให้ ครอบครัวไม่ย่งุ ยากใจเมื่อถึงเวลา แปลว่าให้
เอ่ยคาลา
นัน่ เป็ นเหตุการณ์ที่นาให้ ผมใกล้ ชิดกับความตายมากที่สุดในชีวิต ผมหวังว่า
มัน จะไม่ม าใกล้ ก ว่า นี แ้ ล้ ว ในอี ก หลายทศวรรษข้ า งหน้ า
เพราะผมได้ ป ระสบด้ วยตัว เอง
ผมเลยสามารถเล่าสิ่งต่อไปนี ใ้ ห้ น้อง ๆ ฟั งด้ วยความมั่นใจว่าตอนที่ความตายเป็ นแค่นามธรรม
สาหรับผม
ไม่มีใครอยากตายหรอกครับ ขนาดคนที่อยากไปสวรรค์ก็ยงั ไม่อยากตายก่อน
ไปถึง ถึงกระนันเราทุ
้
กคนก็ต้องตายทังนั
้ น้
ไม่มีใครเคยรอดพ้ นจากมัน แต่นนั่ ก็เป็ นสัจ
ธรรมที่ควรจะเป็ น เพราะความตายเป็ นสิ่งที่ ดีที่สุดที่ธ รรมชาติให้ เรามา เป็ นผู้นาความ
เปลี่ยนแปลง กาจัดของเก่าเพื่อสละพื ้นที่ให้ กับของใหม่ ตอนนี ้น้ อง ๆ ทุกคนเป็ นของใหม่
แต่ในอีกไม่นานนับจากนี ้น้ อง ๆ จะกลายเป็ นของเก่าที่ธรรมชาติต้องกาจัด ขอโทษที่อาจฟั งดู
เว่อร์ นะครับ แต่มนั เป็ นความจริง
เวลาของน้ อง ๆ มีจากัด ดังนัน้ อย่าทาให้ มันเปล่าประโยชน์ด้วยการใช้ ชีวิต
ของคนอื่ น
อย่ า ตกเป็ นทาสของกฎเกณฑ์ -นั่น คื อ การใช้ ชี วิ ต ตามความคิ ด ของคนอื่ น
อย่าปล่อยให้ เสียงของทัศนคติคนอื่นดังกลบเสียงของหัวใจของเราเอง และที่สาคัญที่สดุ คือจง
มีความกล้ าที่จะเดินตามสิ่งที่หวั ใจและสัญชาตญาณเรี ยกร้ อง เพราะสองสิ่งนี ้รู้อยู่แล้ วว่าน้ อง ๆ
อยากเป็ นอะไร ทุกอย่าง ที่เหลือเป็ นเรื่ องรองลงมาทังนั
้ น.......”
้
.......สตีฟจบลงด้ วยประโยคเด็ด “Stay Hungry, Stay Foolish” (“อย่าทิ ้งความ
หิวกระหาย อย่ากลายเป็ นคนเซื่อง ๆ”)
--------------------------------------------

