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อาหารสมอง
คําสอนสตีฟ จ๊ อบส์
วีรกร ตรี เศศ
สตีฟ จ๊ อบส์ แห่งบริ ษัทแอปเปิ ลเพิงลาออกจากการเป็ น CEO เพราะป่ วยไข้ และ
ปกนิตยสาร Newsweek จ่าหัวว่า American Genius
ขอนําสุนทรพจน์ของสตีฟ จ๊ อบส์ ทีให้
บัณฑิตจบใหม่ของมหาวิทยาลัย Stanford ในวันรับปริ ญญาปี 2005 มาเล่าสู่กนั ฟั ง
โดยขอนํามา
จากบางส่วนของหนังสือ “วิชาสุดท้ ายทีมหาวิทยาลัยไม่ได้ สอน” แปลโดยสฤณี อาชวานันทกุล (2552)
“.......สตีฟ จ๊ อบส์ (เกิดปี 1955) ผู้ก่อตังR ประธานกรรมการ และ CEO ของบริ ษัท
แอปเปิ ล จ๊ อบส์มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเป็ นทีนิยมอย่างแพร่ หลายด้ วย
คอมพิวเตอร์ ยีห้อ ‘แมคอินทอช’ หลังจากทีความขัดแย้ งกับคณะกรรมการบริ ษัทนําไปสู่การถูกบีบให้
ออกจากแอปเปิ ลในปี 1985 ต่อ มาจ๊ อบส์ ไ ด้ ก่ อตังR บริ ษั ท NeXT
ซึง เน้ น การพัฒ นาระบบ
ประมวลผลสํ าหรั บการศึกษาและภาคธุรกิ จ การเข้ าซื อR กิ จการ NeXT ของแอปเปิ ลในปี 1997
นําจ๊ อบส์กลับมาสูบ่ ริ ษัททีเขาร่วมก่อตังR และได้ ดํารงตําแหน่ง CEO ของแอปเปิ ลนับจากนันเป็
R นต้ นมา
.......ผมรู้ สึกเป็ นเกียรติอย่างยิงทีได้ มาคุยกับน้ อง ๆ ทังหลายในวั
R
นจบการศึกษาจาก
หนึงในมหาวิทยาลัยทีดีทีสุดในโลก ผมเองไม่เคยเรี ยนจบปริ ญญา
ตรงนี Rเป็ นก้ าวทีใกล้ ทีสุด
แล้ วของผม วันนี Rผมอยากเล่าเรื องจากชีวิตจริ งของผมให้ น้อง ๆ ฟั ง
ผมลาออกจากมหาวิทยาลัยรี ดหลังจากไปเรี ยนอยู่ทีนนั หกเดือน แต่ก็ไปนัง เรี ยนต่อ
อีกประมาณสิบแปดเดือนก่อนทีผมจะลาออกจริ ง ๆ แล้ วทําไมผมถึงลาออก?
ก่อนทีผมเกิด แม่แท้ ๆ ของผมเป็ นนักเรี ยนสาวทีจบมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้ แต่งงาน
แม่อยากยกผมให้ เป็ นลูกบุญธรรมของคนทีจบปริ ญญา ก็เลยจัดการให้ ทนายคนหนึงกับภรรยารับ
อุปการะผมตังR แต่เ กิ ด
ที นีคR ู่นีเR กิ ดเปลี ยนใจในนาที สุดท้ ายขึนR มา คิ ดว่าเขาอยากอุป การะ
เด็กผู้หญิ งมากกว่า พ่อแม่ผมก็เลยต้ องรับโทรศัพท์กลางดึก หมอถามว่า “ทารกเป็ นเด็กชาย
คุณยังอยากเลี Rยงเขาอยูร่ ึเปล่า?”
พ่อแม่ผมตอบว่า “แน่นอน” ตอนหลังแม่แท้ ๆ ของผมค้ นพบ
ว่าแม่บุญ ธรรมของผมได้ เคยจบมหาวิ ทยาลัย และพ่อบุญธรรมของผมไม่เ คยจบมัธ ยมปลาย
แม่ก็เลยไม่ยอมเซ็นเอกสารส่งตัวผม มายอมหลายเดือนหลังจากนันR พ่อแม่ผมสัญญากับเธอว่า
วันหนึง ผมจะได้ เรี ยนมหาวิทยาลัย
จากนันอี
R กสิบเจ็ดปี ผมก็ได้ ไปเรี ยนมหาวิทยาลัยจริ ง ๆ แต่ด้วยความไร้ เดียงสา
ผมดันเลือกมหาวิทยาลัยทีแพงเกือบเท่าสแตนฟอร์ ด ทําให้ พ่อแม่ผ้ ใู ช้ แรงงานของผมต้ องใช้ เงินเก็บ
เกื อบทังR หมดเพื อส่ง ผมเรี ยน หลัง จากเรี ยนได้ หกเดือน ผมก็ มองไม่เห็นประโยชน์ ข องมันอี ก
ผมไม่ ร้ ู ว่ า ผมต้ อ งการอะไรจากชี วิ ต และผมก็ ไ ม่ ร้ ู ว่ า ปริ ญ ญาจะช่ ว ยหาคํ า ตอบให้ ผ มได้ ยัง ไง
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R วิต ผมก็เลยตัดสินใจลาออกด้ วย
ความเชือว่าทุกอย่างคงโอเคในทีสดุ
ตอนนันน่
R ากลัวเหมือนกันนะครับ แต่ตอนนี Rผมรู้ สึกว่านัน
เป็ นการตัดสินใจทีดีทีสุดในชีวิตของผม นาทีทีผมลาออก แปลว่าผมไม่ต้องไปเรี ยนวิชาทีผมไม่
สนใจอีกต่อไป และไปนัง เรี ยนแบบไม่เอาคะแนนในวิชาทีนา่ สนใจแทน
ชีวิตของผมช่วงนันไม่
R ได้ โรแมนติกตลอด
ผมไม่มีหอพักแล้ ว ก็เลยต้ องไปนอน
บนพื Rนในห้ องของเพือน ๆ ผมเก็บขวดโค้ กไปแลกเงินค่าคืนขวดห้ าเซ็นต์ เก็บไปซื Rอข้ าวกิน และ
ทุก ๆ วันอาทิตย์ ผมจะเดินเจ็ดไมล์จากฟากหนึงของเมืองไปยังอีกฟากหนึงเพือไปกินข้ าวดี ๆ ซักมื Rอ
ทีวดั พระกฤษณะ (Hara Krishna Temple) ผมรักมันมาก การทีผมปล่อยชีวิตไปตามความอยากรู้
อยากเห็นและสัญชาตญาณ ทําให้ ผมได้ เจอหลายสิงโดยบังเอิญ ผมจะยกตัวอย่างซักเรื อง
มหาวิทยาลัยรี ดสมัยนันR มี คอร์ สสอนการคัดลายมื อ (calligraphy) ที น่าจะดีทีสุดใน
ประเทศ ในบริ เวณมหาวิทยาลัยโปสเตอร์ ทกุ แผ่น ล้ วนเขียนด้ วยลายมือสวยมาก ๆ เพราะผม
ไม่ต้องไปเรี ยนวิชาบังคับหลังจากลาออกแล้ ว ผมก็เลยตัดสินใจไปเรี ยนคอร์ สนี R เพราะอยากรู้ ว่า
เขาเขี ยนกันยัง ไง ผมเรี ยนวิธี เขี ยนตัวอักษรแบบเซรี ฟ (serif) แบบซานเซรี ฟ (sans serif)
เรี ยนวิ ธี เ ว้ นช่องไฟระหว่างตัวอักษร เรี ย นรู้ เทคนิ คการเรี ย งพิ ม พ์ อันยอดเยี ยม ล้ วนเป็ นเรื อ ง
เกี ยวกับความสวยงาม ประวัติศาสตร์ และศิลปะทีมีความลึกลํ Rาในแง่มุมทีวิทยาศาสตร์ ไม่อาจ
อธิบายได้ ผมรู้สกึ ว่าทังหมดเป็
R
นเรื องทีนา่ ทึง มาก
วิชานี Rดูเหมือนไม่มีอะไรทีจะเอามาใช้ ในชีวิตจริ งของผมได้ เลย แต่อีกสิบปี ต่อมา
ตอนที เ รากํ า ลัง ออกแบบคอมพิ ว เตอร์ แ มคอิ น ทอชรุ่ น แรก ความรู้ เหล่ า นี กR ็ ย้ อ นกลับ มาใหม่
เราใส่มันลงไปในเจ้ าแมคนี Rหมดเลยครั บ ทํ าให้ แมคเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ เครื องแรกในโลกที มี
ตัวพิมพ์ทีสวยงาม ถ้ าผมไม่ได้ ไปเรี ยนวิชานันR ป่ านนี Rแมคก็คงไม่มีตวั พิมพ์หลากหลายรู ปแบบ
หรื อ ตัว พิ ม พ์ ที เ ว้ น ช่ อ งไฟในสัด ส่ ว นที เ หมาะสม และเพราะวิ น โดวส์ ใ ช้ วิ ธี ก๊ อ ปปี Rแ มคเป็ นหลัก
นัน ก็ หมายความว่าคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั R ะทัว ไปก็ คงไม่มีด้วย ถ้ าผมไม่ลาออก ผมก็คงไมได้ ไปนัง
เรี ย นวิ ช าคัด ลายมื อ และคอมพิ ว เตอร์ ตังR โต๊ ะ ก็ ค งไม่ มี ตัว พิ ม พ์ ที ส วยงาม แน่ น อนครั บ
มันเป็ นไปไม่ได้ ทีจะเชือมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี Rตอนผมเป็ นนักเรี ยน แต่การเชือมจุดเป็ นเรื อง
ง่ายดายในอีกสิบปี ให้ หลัง เมือผมมองย้ อนกลับไปในอดีต
ไม่มีใครสามารถเชือมจุดจากปั จจุบนั ไปยังอนาคตได้ -เราทําได้ เพียงเชือมจากปั จจุบนั
ไปหาอดีตเท่านันR เพราะฉะนันน้
R อง ๆ ต้ องมัน ใจว่าอะไรทีทําอยู่ ตอนนี Rจะเชือมไปเองในอนาคต
น้ อง ๆ ต้ องเชือมัน ในอะไรซักอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็ นสัญชาตญาณ
โชคชะตา ชีวิต
กฎแห่งกรรม หรื ออะไรก็แล้ วแต่ ความเชือมัน แบบนี Rไม่เคยทําให้ ผมผิดหวัง และมันทําให้ ชีวิตผม
เปลียนไปมาก
“.......ตอนผมอายุสิบเจ็ด ผมอ่านคําคมประโยคหนึง ทีวา่ ไว้ ทํานองนี R ‘ถ้ าคุณใช้ ชีวิต
ในแต่ละวันเหมือนกับเป็ นวันสุดท้ ายของคุณแล้ วล่ะก็ วันหนึงคุณจะพบว่าสิงที ทําไปนันถู
R กต้ อง’
ผมรู้สึกประทับใจกับประโยคนี Rมาก ตังแต่
R นนมากว่
ัR
าสามสิบสามปี ผมมองหน้ าตัวเองในกระจก
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หรื อเปล่า?’
แล้ วเมื อไหร่ ทีคําตอบคือ ‘ไม่’ ติดกันหลายวันผมจะรู้ ตัวว่าผมต้ องเปลี ยนอะไร
บางอย่างแล้ ว
ความสํานึกว่าผมจะต้ องตายในไม่ช้าเป็ นเครื องมือสําคัญทีสุดทีผมรู้ จกั ทีผมใช้ ใน
การตัดสินใจสําคัญ ๆ ของชี วิต เพราะเกื อบทุกสิงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นความคาดหวัง ความ
ภูมิใจ ความกลัวการหน้ าแตก และความผิดพลาดทังหลาย
R
ล้ วนไม่มีความหมายอะไรเลย
เมื อเที ยบกับความตาย มรณานุสติเป็ นวิธีทีดีทีสุดที ผมรู้ ที จะหลุดพ้ นจากบ่วงความคิดที ว่า
เรามีอะไรต้ องเสีย เราทุกคนเปล่าเปลือยอยู่แล้ วครับ ไม่มีเหตุผลอะไรเลยทีเราจะไม่ทําตามสิงที
ใจเราต้ องการ
ประมาณหนึ ง ปี ก่ อน หมอบอกว่าผมเป็ นมะเร็ ง ผมไปเข้ าเครื องสแกนเวลา
เจ็ดโมงครึ งตอนเช้ า ผลออกมาชัดเจนว่ามีเนื Rอร้ ายทีตบั อ่อนของผม ตอนนันผมไม่
R
ร้ ู ด้วยซํ Rาว่า
ตับอ่อนคืออะไร หมอบอกว่าเขาค่อนข้ างแน่ใจว่าผมเป็ นมะเร็ งแบบทีรักษาไม่หาย และผมไม่
น่าจะอยู่ได้ นานเกิ นสามถึงหกเดือน
หมอบอกให้ ผมกลับบ้ านไปสะสางเรื องต่าง ๆ ทีคงั ค้ างอยู่
ก็ เป็ นโค้ ดของหมอที แปลว่าให้ ไ ปเตรี ยมตัวตายนันแหละครับ แปลว่าให้ พยายามบอกลูก ๆ ถึ ง
สิ ง ต่าง ๆ ที ค นปกติมี เ วลาสิ บปี ที จ ะบอก ให้ บอกภายในไม่กีเ ดื อน แปลว่าให้ เ ก็ บความรู้ สึ ก
ทุกอย่างให้ เรี ยบร้ อย ให้ ครอบครัวไม่ยงุ่ ยากใจเมือถึงเวลา แปลว่าให้ เอ่ยคําลา
นัน เป็ นเหตุการณ์ทีนําให้ ผมใกล้ ชิดกับความตายมากทีสดุ ในชีวิต ผมหวังว่ามันจะ
ไม่ม าใกล้ ก ว่านี แR ล้ วในอี กหลายทศวรรษข้ า งหน้ า
เพราะผมได้ ประสบด้ วยตัวเอง ผมเลย
สามารถเล่าสิงต่อไปนี Rให้ น้อง ๆ ฟั งด้ วยความมัน ใจว่าตอนทีความตายเป็ นแค่นามธรรมสําหรับผม
ไม่มีใครอยากตายหรอกครับ ขนาดคนทีอยากไปสวรรค์ก็ยงั ไม่อยากตายก่อนไปถึง
ถึงกระนันเราทุ
R
กคนก็ต้องตายทังนั
R นR
ไม่มีใครเคยรอดพ้ นจากมัน แต่นนั ก็เป็ นสัจธรรมทีควรจะ
เป็ น เพราะความตายเป็ นสิงทีดีทีสดุ ทีธรรมชาติให้ เรามา เป็ นผู้นําความเปลียนแปลง กําจัด
ของเก่าเพือสละพื Rนทีให้ กบั ของใหม่ ตอนนี Rน้ อง ๆ ทุกคนเป็ นของใหม่ แต่ในอีกไม่นานนับจากนี R
น้ อง ๆ จะกลายเป็ นของเก่าที ธรรมชาติต้องกํ าจัด ขอโทษที อาจฟั งดูเว่อร์ นะครับ แต่มนั เป็ น
ความจริ ง
เวลาของน้ อง ๆ มี จํากัด ดังนันR อย่าทํ าให้ มันเปล่าประโยชน์ ด้วยการใช้ ชีวิตของ
คนอืน อย่าตกเป็ นทาสของกฎเกณฑ์-นัน คือการใช้ ชีวิตตามความคิดของคนอืน
อย่าปล่อยให้
เสียงของทัศนคติคนอืนดังกลบเสียงของหัวใจของเราเอง และทีสําคัญทีสดุ คือจงมีความกล้ าทีจะ
เดินตามสิง ที หัวใจและสัญชาตญาณเรี ยกร้ อง เพราะสองสิง นี รR ้ ู อยู่แ ล้ วว่าน้ อง ๆ อยากเป็ นอะไร
ทุกอย่าง ทีเหลือเป็ นเรื องรองลงมาทังนั
R น.......”
R
.......สตีฟจบลงด้ วยประโยคเด็ด “Stay Hungry, Stay Foolish” (“อย่าทิ Rงความ
กระหาย อย่ากลายเป็ นคนเซือง”)

เครื" องเคียงอาหารสมอง

-4ตัวอักษร อักษรจีนมีอยูป่ ระมาณ 56,000 ตัว แต่ทีใช้ ในชีวิตประจําวันนันจะใช้
R
เพียง 3,000-4,000 คําเท่านันR แ ละสําหรับเมืองจีนแล้ ว ตัวอักษรทีใช้ จะเป็ นแบบตัวอักษรย่อหรื อ
ตัวอักษรทีลดทอนรู ป (simplified character) โดยจะมีรูปแบบตัวอักษรทีไม่ซบั ซ้ อน จําง่าย
แตกต่างจากตัวอักษรทีใช้ ในฮ่องกงหรื อไต้ หวันอยูท่ ีจะเป็ นแบบตัวเต็มหรื อดังเดิ
R มอยู่ (traditional
character)
ภาษาพูด จะมี 7 ภาษา โดยมีภาษาแมนดาริ นเป็ นภาษาหลัก หรื อทีเราคุ้นเคย
ว่ า ภาษาจี น กลางนัน เอง ส่ ว นภาษาพูด อี ก 6 ภาษา ได้ แ ก่ อู๋ (มณฑลเซี ย งไฮ้ ) กวางตุ้ง
หมิน (มณฑลฮกเกี Rยน) เซียง (มณฑลหูหนาน) ฮักกา (ภาษาแคะ) และกันR (มณฑลเจียงซี)
(ยังมีไหหลํา (มณฑลไหหลํา) แต้ จิsว (มณฑลกวางตุ้ง อีก))
.......ชือแบรนด์ภาษาจีน ในจีนเองมีแบรนด์ดงั ๆ จากทัว โลกปรากฏอยู่ แต่มี
บางแบรนด์ทีไม่ออกเสียงภาษาอังกฤษ เพราะจีนจะออกเสียงเลียนแบบภาษาอังกฤษ ด้ วยการ
หาคําพ้ องเสียงทีใกล้ เคียงกับเสียงภาษาอังกฤษและมีความหมายดี ๆ มาใช้ แทน เช่น McDonalds
ภาษาจี นจะเรี ยก “ไม่ ตัง เหลา” ร้ านขายยาและของใช้ ประจํ าวัน Watsons เรี ยกว่า
“ชู เฉิน”
ห้ าง Jusco ทีเราคุ้นเคยก็จะเรี ยกว่า “เจีย ซือ เค่อ” เป็ นต้ น
.......การเรี ยกคนจีนในแต่ละพื Rนที คนจีนแผ่นดินใหญ่เรี ยกว่า “จง กัวs เหริ น”
แต่สําหรับคนจีนในฮ่องกง มาเก๊ า ไต้ หวัน เรี ยกว่า “ถง ปาว” ทีแปลว่าเพือนร่ วมชาติ
ส่วนคนจีนโพ้ นทะเล เช่น จีนทีอยู่ในไทย มาเลเซีย ฯลฯ เรี ยกว่า “หัว เฉี ยว”
แต่ถ้า
เป็ นลูกหลานของชาวจี นโพ้ นทะเล หรื อลูกคนหัวเฉี ยว เรี ยกว่า “หัว อี ”R
ส่วนคนไทยจะ
เรี ยกว่า “ไท่ กัวs เหริ น”
(จาก “Knowing the Chinese ล้ วงลึกธรรมเนียมการค้ าจีน)
⊙.............................................................⊙

นํา# จิม# อาหารสมอง

The last great freedom of man is the freedom to choose his attitude under
any given set of circumstances.
Victor Frankl
(จิตแพทย์ และผู้รอดจากสงครามล้ างเผ่าพันธุ์ยิว (1905-1997))
เสรี ภาพทียิงใหญ่สุดท้ ายของมนุษย์ คือ เสรี ภาพทีจะเลือกทัศนคติของเขาภายใต้
สิงแวดล้ อมทีถกู กําหนดมาให้
--------------------------------------------------

