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อาหารสมอง 
คาํสอนสตีฟ จ๊อบส์ 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

 
   สตีฟ จ๊อบส์  แห่งบริษัทแอปเปิลเพิ�งลาออกจากการเป็น CEO เพราะป่วยไข้    และ
ปกนิตยสาร Newsweek จ่าหวัว่า American Genius       ขอนําสนุทรพจน์ของสตีฟ จ๊อบส์  ที�ให้
บณัฑิตจบใหม่ของมหาวิทยาลยั Stanford ในวนัรับปริญญาปี 2005 มาเล่าสู่กนัฟัง        โดยขอนํามา
จากบางสว่นของหนงัสือ “วิชาสดุท้ายที�มหาวิทยาลยัไมไ่ด้สอน”  แปลโดยสฤณี อาชวานนัทกลุ (2552) 
  “.......สตีฟ จ๊อบส์ (เกิดปี 1955) ผู้ ก่อตั Rง   ประธานกรรมการ   และ CEO ของบริษัท
แอปเปิล   จ๊อบส์มีส่วนสําคญัในการผลกัดนัให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นที�นิยมอย่างแพร่หลายด้วย
คอมพิวเตอร์ยี�ห้อ ‘แมคอินทอช’    หลงัจากที�ความขดัแย้งกบัคณะกรรมการบริษัทนําไปสู่การถกูบีบให้
ออกจากแอปเปิลในปี 1985      ต่อมาจ๊อบส์ได้ก่อตั Rงบริษัท NeXT    ซึ�งเน้นการพัฒนาระบบ
ประมวลผลสําหรับการศึกษาและภาคธุรกิจ      การเข้าซื Rอกิจการ NeXT ของแอปเปิลในปี 1997             
นําจ๊อบส์กลบัมาสูบ่ริษัทที�เขาร่วมก่อตั Rง และได้ดํารงตําแหนง่ CEO  ของแอปเปิลนบัจากนั Rนเป็นต้นมา 
  .......ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ�งที�ได้มาคยุกบัน้อง ๆ  ทั Rงหลายในวนัจบการศกึษาจาก
หนึ�งในมหาวิทยาลยัที�ดีที�สุดในโลก      ผมเองไม่เคยเรียนจบปริญญา        ตรงนี Rเป็นก้าวที�ใกล้ที�สุด
แล้วของผม      วนันี Rผมอยากเลา่เรื�องจากชีวิตจริงของผมให้น้อง ๆ ฟัง 
  ผมลาออกจากมหาวิทยาลยัรีดหลงัจากไปเรียนอยู่ที�นั�นหกเดือน     แตก็่ไปนั�งเรียนตอ่
อีกประมาณสิบแปดเดือนก่อนที�ผมจะลาออกจริง ๆ    แล้วทําไมผมถึงลาออก? 
  ก่อนที�ผมเกิด     แม่แท้ ๆ ของผมเป็นนกัเรียนสาวที�จบมหาวิทยาลยัแต่ไม่ได้แตง่งาน       
แม่อยากยกผมให้เป็นลกูบุญธรรมของคนที�จบปริญญา     ก็เลยจดัการให้ทนายคนหนึ�งกับภรรยารับ
อุปการะผมตั Rงแต่เกิด       ที�นี Rคู่นี Rเกิดเปลี�ยนใจในนาทีสุดท้ายขึ Rนมา      คิดว่าเขาอยากอุปการะ
เด็กผู้หญิงมากกว่า      พ่อแม่ผมก็เลยต้องรับโทรศพัท์กลางดึก      หมอถามว่า “ทารกเป็นเด็กชาย      
คณุยงัอยากเลี Rยงเขาอยูรึ่เปลา่?”         พอ่แมผ่มตอบว่า “แน่นอน”      ตอนหลงัแม่แท้ ๆ ของผมค้นพบ
ว่าแม่บุญธรรมของผมได้เคยจบมหาวิทยาลัย       และพ่อบุญธรรมของผมไม่เคยจบมัธยมปลาย      
แมก็่เลยไมย่อมเซ็นเอกสารสง่ตวัผม      มายอมหลายเดือนหลงัจากนั Rน      พ่อแม่ผมสญัญากบัเธอว่า
วนัหนึ�งผมจะได้เรียนมหาวิทยาลยั 
  จากนั Rนอีกสิบเจ็ดปี    ผมก็ได้ไปเรียนมหาวิทยาลยัจริง ๆ      แตด้่วยความไร้เดียงสา    
ผมดนัเลือกมหาวิทยาลยัที�แพงเกือบเท่าสแตนฟอร์ด     ทําให้พ่อแม่ผู้ ใช้แรงงานของผมต้องใช้เงินเก็บ
เกือบทั Rงหมดเพื�อส่งผมเรียน       หลังจากเรียนได้หกเดือน    ผมก็มองไม่เห็นประโยชน์ของมันอีก       
ผมไม่รู้ว่าผมต้องการอะไรจากชีวิต     และผมก็ไม่รู้ว่าปริญญาจะช่วยหาคําตอบให้ผมได้ยังไง      
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ในขณะที�ผมกําลงัถลงุเงินที�พ่อแม่ของผมเก็บหอมรอมริบมาทั Rงชีวิต       ผมก็เลยตดัสินใจลาออกด้วย
ความเชื�อว่าทุกอย่างคงโอเคในที�สดุ      ตอนนั Rนน่ากลวัเหมือนกันนะครับ      แตต่อนนี Rผมรู้สึกว่านั�น
เป็นการตดัสินใจที�ดีที�สุดในชีวิตของผม      นาทีที�ผมลาออก     แปลว่าผมไม่ต้องไปเรียนวิชาที�ผมไม่
สนใจอีกตอ่ไป     และไปนั�งเรียนแบบไมเ่อาคะแนนในวิชาที�นา่สนใจแทน 
  ชีวิตของผมช่วงนั Rนไม่ได้โรแมนติกตลอด        ผมไม่มีหอพกัแล้ว     ก็เลยต้องไปนอน
บนพื Rนในห้องของเพื�อน ๆ      ผมเก็บขวดโค้กไปแลกเงินคา่คืนขวดห้าเซ็นต์     เก็บไปซื Rอข้าวกิน    และ
ทกุ ๆ วนัอาทิตย์    ผมจะเดินเจ็ดไมล์จากฟากหนึ�งของเมืองไปยงัอีกฟากหนึ�งเพื�อไปกินข้าวดี ๆ ซกัมื Rอ
ที�วดัพระกฤษณะ (Hara Krishna Temple)     ผมรักมนัมาก    การที�ผมปล่อยชีวิตไปตามความอยากรู้
อยากเห็นและสญัชาตญาณ      ทําให้ผมได้เจอหลายสิ�งโดยบงัเอิญ       ผมจะยกตวัอยา่งซกัเรื�อง 
  มหาวิทยาลัยรีดสมัยนั Rนมีคอร์สสอนการคดัลายมือ (calligraphy) ที�น่าจะดีที�สุดใน
ประเทศ   ในบริเวณมหาวิทยาลยัโปสเตอร์ทกุแผ่น      ล้วนเขียนด้วยลายมือสวยมาก ๆ       เพราะผม
ไม่ต้องไปเรียนวิชาบงัคบัหลงัจากลาออกแล้ว      ผมก็เลยตดัสินใจไปเรียนคอร์สนี R     เพราะอยากรู้ว่า
เขาเขียนกันยังไง      ผมเรียนวิธีเขียนตวัอักษรแบบเซรีฟ (serif)    แบบซานเซรีฟ (sans serif)                 
เรียนวิธีเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษร     เรียนรู้เทคนิคการเรียงพิมพ์อันยอดเยี�ยม    ล้วนเป็นเรื�อง
เกี�ยวกบัความสวยงาม      ประวตัิศาสตร์     และศิลปะที�มีความลึกลํ Rาในแง่มุมที�วิทยาศาสตร์ไม่อาจ
อธิบายได้     ผมรู้สกึวา่ทั Rงหมดเป็นเรื�องที�นา่ทึ�งมาก 
  วิชานี Rดเูหมือนไม่มีอะไรที�จะเอามาใช้ในชีวิตจริงของผมได้เลย      แต่อีกสิบปีต่อมา     
ตอนที�เรากําลังออกแบบคอมพิวเตอร์แมคอินทอชรุ่นแรก      ความรู้เหล่านี Rก็ย้อนกลับมาใหม ่                  
เราใส่มันลงไปในเจ้าแมคนี Rหมดเลยครับ      ทําให้แมคเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์เครื�องแรกในโลกที�มี
ตวัพิมพ์ที�สวยงาม      ถ้าผมไม่ได้ไปเรียนวิชานั Rน      ป่านนี Rแมคก็คงไม่มีตวัพิมพ์หลากหลายรูปแบบ      
หรือตัวพิมพ์ที�เว้นช่องไฟในสัดส่วนที�เหมาะสม     และเพราะวินโดวส์ใช้วิธีก๊อปปีRแมคเป็นหลัก                     
นั�นก็หมายความว่าคอมพิวเตอร์ตั Rงโต๊ะทั�วไปก็คงไม่มีด้วย      ถ้าผมไม่ลาออก    ผมก็คงไมได้ไปนั�ง
เรียนวิชาคัดลายมือ     และคอมพิวเตอร์ตั Rงโต๊ะก็คงไม่มีตัวพิมพ์ที�สวยงาม      แน่นอนครับ                      
มนัเป็นไปไม่ได้ที�จะเชื�อมโยงเหตกุารณ์ต่าง ๆ เหล่านี Rตอนผมเป็นนกัเรียน     แตก่ารเชื�อมจุดเป็นเรื�อง
ง่ายดายในอีกสิบปีให้หลงั    เมื�อผมมองย้อนกลบัไปในอดีต 
  ไมมี่ใครสามารถเชื�อมจดุจากปัจจบุนัไปยงัอนาคตได้-เราทําได้เพียงเชื�อมจากปัจจบุนั
ไปหาอดีตเท่านั Rน      เพราะฉะนั Rนน้อง ๆ ต้องมั�นใจว่าอะไรที�ทําอยู่      ตอนนี Rจะเชื�อมไปเองในอนาคต     
น้อง ๆ ต้องเชื�อมั�นในอะไรซกัอย่างนะครับ      ไม่ว่าจะเป็นสญัชาตญาณ     โชคชะตา     ชีวิต                  
กฎแหง่กรรม    หรืออะไรก็แล้วแต ่    ความเชื�อมั�นแบบนี Rไมเ่คยทําให้ผมผิดหวงั    และมนัทําให้ชีวิตผม
เปลี�ยนไปมาก 
  “.......ตอนผมอายสุิบเจ็ด     ผมอา่นคําคมประโยคหนึ�งที�วา่ไว้ทํานองนี R  ‘ถ้าคณุใช้ชีวิต
ในแต่ละวนัเหมือนกับเป็นวนัสุดท้ายของคณุแล้วล่ะก็       วนัหนึ�งคณุจะพบว่าสิ�งที�ทําไปนั Rนถูกต้อง’       
ผมรู้สึกประทบัใจกบัประโยคนี Rมาก      ตั Rงแตน่ั Rนมากว่าสามสิบสามปี      ผมมองหน้าตวัเองในกระจก             
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ทกุวนั     แล้วถามตวัเองว่า  ‘ถ้าวนันี Rเป็นวนัสดุท้ายของผม      ผมจะอยากทําสิ�งที�ผมกําลงัจะทําวนันี R
หรือเปล่า?’        แล้วเมื�อไหร่ที�คําตอบคือ ‘ไม่’  ติดกันหลายวนัผมจะรู้ตวัว่าผมต้องเปลี�ยนอะไร
บางอยา่งแล้ว 
  ความสํานึกว่าผมจะต้องตายในไม่ช้าเป็นเครื�องมือสําคญัที�สุดที�ผมรู้จกั    ที�ผมใช้ใน
การตดัสินใจสําคญั ๆ ของชีวิต      เพราะเกือบทุกสิ�งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคาดหวงั       ความ
ภูมิใจ       ความกลวัการหน้าแตก     และความผิดพลาดทั Rงหลาย        ล้วนไม่มีความหมายอะไรเลย
เมื�อเทียบกับความตาย      มรณานุสติเป็นวิธีที�ดีที�สุดที�ผมรู้      ที�จะหลุดพ้นจากบ่วงความคิดที�ว่า      
เรามีอะไรต้องเสีย      เราทกุคนเปลา่เปลือยอยู่แล้วครับ      ไม่มีเหตผุลอะไรเลยที�เราจะไม่ทําตามสิ�งที�
ใจเราต้องการ 
  ประมาณหนึ�งปีก่อน     หมอบอกว่าผมเป็นมะเร็ง     ผมไปเข้าเครื�องสแกนเวลา      
เจ็ดโมงครึ�งตอนเช้า      ผลออกมาชดัเจนว่ามีเนื Rอร้ายที�ตบัอ่อนของผม       ตอนนั Rนผมไม่รู้ด้วยซํ Rาว่า    
ตบัอ่อนคืออะไร      หมอบอกว่าเขาค่อนข้างแน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งแบบที�รักษาไม่หาย      และผมไม่
น่าจะอยู่ได้นานเกินสามถึงหกเดือน        หมอบอกให้ผมกลบับ้านไปสะสางเรื�องต่าง ๆ ที�คั�งค้างอยู ่      
ก็เป็นโค้ดของหมอที�แปลว่าให้ไปเตรียมตวัตายนั�นแหละครับ      แปลว่าให้พยายามบอกลูก ๆ ถึง                
สิ�งต่าง ๆ ที�คนปกติมีเวลาสิบปีที�จะบอก     ให้บอกภายในไม่กี� เดือน     แปลว่าให้เก็บความรู้สึก                     
ทกุอยา่งให้เรียบร้อย     ให้ครอบครัวไมยุ่ง่ยากใจเมื�อถึงเวลา    แปลวา่ให้เอย่คําลา 
  นั�นเป็นเหตกุารณ์ที�นําให้ผมใกล้ชิดกบัความตายมากที�สดุในชีวิต     ผมหวงัว่ามนัจะ
ไม่มาใกล้กว่านี Rแล้วในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า       เพราะผมได้ประสบด้วยตัวเอง      ผมเลย
สามารถเลา่สิ�งตอ่ไปนี Rให้น้อง ๆ ฟังด้วยความมั�นใจวา่ตอนที�ความตายเป็นแคน่ามธรรมสําหรับผม 
  ไมมี่ใครอยากตายหรอกครับ     ขนาดคนที�อยากไปสวรรค์ก็ยงัไม่อยากตายก่อนไปถึง      
ถึงกระนั Rนเราทกุคนก็ต้องตายทั Rงนั Rน         ไมมี่ใครเคยรอดพ้นจากมนั       แตน่ั�นก็เป็นสจัธรรมที�ควรจะ
เป็น     เพราะความตายเป็นสิ�งที�ดีที�สดุที�ธรรมชาติให้เรามา       เป็นผู้ นําความเปลี�ยนแปลง      กําจดั
ของเก่าเพื�อสละพื Rนที�ให้กบัของใหม่      ตอนนี Rน้อง ๆ ทกุคนเป็นของใหม่      แตใ่นอีกไม่นานนบัจากนี R
น้อง ๆ จะกลายเป็นของเก่าที�ธรรมชาติต้องกําจดั       ขอโทษที�อาจฟังดูเว่อร์นะครับ      แต่มนัเป็น
ความจริง 
  เวลาของน้อง ๆ มีจํากัด      ดงันั Rนอย่าทําให้มันเปล่าประโยชน์ด้วยการใช้ชีวิตของ          
คนอื�น       อย่าตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์-นั�นคือการใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื�น        อย่าปล่อยให้
เสียงของทศันคติคนอื�นดงักลบเสียงของหวัใจของเราเอง       และที�สําคญัที�สดุคือจงมีความกล้าที�จะ
เดินตามสิ�งที�หัวใจและสัญชาตญาณเรียกร้อง    เพราะสองสิ�งนี Rรู้อยู่แล้วว่าน้อง ๆ อยากเป็นอะไร       
ทกุอยา่ง      ที�เหลือเป็นเรื�องรองลงมาทั Rงนั Rน.......” 
  .......สตีฟจบลงด้วยประโยคเด็ด “Stay Hungry, Stay Foolish” (“อย่าทิ Rงความ
กระหาย       อยา่กลายเป็นคนเซื�อง”) 
เครื"องเคียงอาหารสมอง  



 - 4 - 

     ตวัอกัษร     อกัษรจีนมีอยูป่ระมาณ 56,000 ตวั      แตที่�ใช้ในชีวิตประจําวนันั Rนจะใช้
เพียง 3,000-4,000 คําเทา่นั Rน      แ ละสําหรับเมืองจีนแล้ว     ตวัอกัษรที�ใช้จะเป็นแบบตวัอกัษรยอ่หรือ
ตวัอกัษรที�ลดทอนรูป (simplified character)      โดยจะมีรูปแบบตวัอกัษรที�ไมซ่บัซ้อน      จําง่าย     
แตกตา่งจากตวัอกัษรที�ใช้ในฮอ่งกงหรือไต้หวนัอยูที่�จะเป็นแบบตวัเตม็หรือดั Rงเดมิอยู ่(traditional 
character) 
  ภาษาพดู    จะมี 7 ภาษา    โดยมีภาษาแมนดารินเป็นภาษาหลกั     หรือที�เราคุ้นเคย
ว่าภาษาจีนกลางนั�นเอง      ส่วนภาษาพูดอีก 6 ภาษา  ได้แก่      อู๋ (มณฑลเซี�ยงไฮ้) กวางตุ้ ง               
หมิ�น  (มณฑลฮกเกี Rยน)        เซียง  (มณฑลหหูนาน)      ฮกักา (ภาษาแคะ)     และกั Rน (มณฑลเจียงซี)   
(ยงัมีไหหลํา (มณฑลไหหลํา)        แต้จิsว (มณฑลกวางตุ้ง อีก)) 
  .......ชื�อแบรนด์ภาษาจีน       ในจีนเองมีแบรนด์ดงั ๆ จากทั�วโลกปรากฏอยู่      แต่มี
บางแบรนด์ที�ไม่ออกเสียงภาษาองักฤษ      เพราะจีนจะออกเสียงเลียนแบบภาษาองักฤษ      ด้วยการ
หาคําพ้องเสียงที�ใกล้เคียงกบัเสียงภาษาองักฤษและมีความหมายดี ๆ มาใช้แทน    เช่น    McDonalds    
ภาษาจีนจะเรียก  “ไม่   ตงั   เหลา”     ร้านขายยาและของใช้ประจําวัน       Watsons  เรียกว่า                     
“ช ู เฉิน”          ห้าง Jusco ที�เราคุ้นเคยก็จะเรียกวา่    “เจีย   ซื�อ  เคอ่”     เป็นต้น 
  .......การเรียกคนจีนในแตล่ะพื Rนที�       คนจีนแผ่นดินใหญ่เรียกว่า    “จง   กัsว   เหริน”      
แตสํ่าหรับคนจีนในฮอ่งกง        มาเก๊า        ไต้หวนั      เรียกว่า    “ถง   ปาว”    ที�แปลว่าเพื�อนร่วมชาต ิ     
สว่นคนจีนโพ้นทะเล   เช่น   จีนที�อยู่ในไทย       มาเลเซีย     ฯลฯ     เรียกว่า   “หวั  เฉียว”         แตถ้่า
เป็นลูกหลานของชาวจีนโพ้นทะเล   หรือลูกคนหัวเฉียว   เรียกว่า    “หัว  อี R”         ส่วนคนไทยจะ
เรียกวา่   “ไท ่   กัsว     เหริน”   

(จาก “Knowing the Chinese ล้วงลกึธรรมเนียมการค้าจีน) 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ #าจิ #มอาหารสมอง  
  The last great freedom of man is the freedom to choose his attitude under 
any given set of circumstances. 

Victor Frankl  
(จิตแพทย์ และผู้รอดจากสงครามล้างเผา่พนัธุ์ยิว (1905-1997)) 

 
   เสรีภาพที�ยิ�งใหญ่สุดท้ายของมนุษย์  คือ  เสรีภาพที�จะเลือกทศันคติของเขาภายใต้       
สิ�งแวดล้อมที�ถกูกําหนดมาให้ 
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