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ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมาคุยกับนองๆ ทั้งหลาย ในวันจบการศึกษา จากหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ผมเองไมเคยเรียนจบปริญญา – ตรงนีเ้ปนกาวที่ใกลที่สุดแลวของ
ผม วันนี้ผมอยากเลาเรื่องจากชีวิตจริงของผมใหนองๆ ฟง 3 เรื่อง ไมมีอะไรมากครับ แค 3 เรื่อง 
 
เรื่องแรกเปนเรื่องของการเชื่อมจุดครับ 
 
ผมลาออกจากมหาวิทยาลัยรีด หลัง 6 เดือนแรก แตก็ไปนั่งเรียนตออีกประมาณ 18 เดือนกอนที่
ผมจะออกจริงๆ แลวทําไมผมถึงลาออก? 
 
เหตุมันเกิดกอนผมเกิด แมแทๆ ของผมเปนนักเรียนสาวที่จบมหาวิทยาลัยแตไมไดแตงงาน แม
อยากยกผมใหเปนลูกบุญธรรมของคนที่จบปริญญา ก็เลยจัดการใหทนายคนหนึ่งกับภรรยา รับ
อุปการะผมตั้งแตเกิด ทีนี้คูนี้เกิดเปลี่ยนใจนาทีสุดทายขึ้นมา คิดวาเขาอยากอุปการะเด็กผูหญิง
มากกวา พอแมผมก็เลยตองรับโทรศัพทกลางดึก หมอถามวา “ทารกเปนเด็กชาย คุณยังอยาก
เลี้ยงเขาอยูรึเปลา?” พอแมผมตอบวา “แนนอน” ตอนหลังแมแทๆ ของผมคนพบวาแมบุญธรรม
ผมไมเคยจบมหาวิทยาลัย และพอบุญธรรมของผมไมเคยจบม. 6 แมก็เลยไมยอมเซ็นเอกสาร
สงตัวผม มายอมหลายเดือนหลังจากนั้นก็ตอนที่พอแมผมสัญญากับเธอวา วันหนึ่งผมจะไดเรยีน
มหาวิทยาลัย 
 
หลังจากนั้น 17 ปตอมา ผมก็ไดไปเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆ แตดวยความไรเดียงสา ผมเลือก
มหาวิทยาลัยที่แพงเกือบเทาสแตนฟอรด ทําใหพอแมผูใชแรงงานของผม ตองใชเงินเก็บเกือบ
ทั้งหมดเพื่อสงผมเรียน หลังจากเรียนได 6 เดือน ผมก็ไมเห็นประโยชนมันอีก ผมไมรูวาผม
ตองการอะไรจากชีวิต และผมก็ไมรูวาปรญิญาจะชวยหาคําตอบใหผมไดยังไง ในขณะที่ผม
กําลังถลุงเงินที่พอแมผมเก็บหอมรอมริบมาชั่วชีวิต ผมก็เลยตัดสินใจลาออกดวยความเชื่อวา 
ทุกอยางคงโอเคในที่สุด ตอนนั้นนากลัวเหมือนกันนะครับ แตตอนนี้ผมรูสึกวา นั่นเปนการ
ตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตผม นาทีที่ผมลาออกแปลวา ผมไมตองไปเรียนวิชาที่ผมไมสนใจอีก
ตอไป และไปนั่งเรียนแบบ sit-in ในวิชาที่นาสนใจแทน 
 
ชีวิตผมชวงนัน้ไมไดโรแมนติกตลอดนะครับ ผมไมมีหอพักแลว ก็เลยตองไปนอนพื้นในหอง
เพื่อนๆ ผมเก็บขวดโคกใชแลวไปแลกเงินคาขวด 5 เซ็นตคืน เก็บไปซื้อขาวกิน และทุกๆ วัน
อาทิตย ผมจะเดิน 7 ไมลจากฟากหนึ่งของเมืองไปอีกฟากหนึ่ง เพื่อไปกินขาวดีๆ ซักมื้อที่วัด
พระกฤษณะ (Hare Krishna Temple) ผมรักมันมาก การที่ผมปลอยชีวิตไปตามความอยากรู
อยากเห็นและสัญชาตญาณ ทําใหผมไดเจอหลายสิ่งโดยบังเอิญ ผมจะยกตัวอยางซักเรื่องนะ
ครับ 
 
มหาวิทยาลัยรีดสมัยนั้นมีคอรสสอนการคัดลายมือ (calligraphy) ที่นาจะดีที่สุดในประเทศ ใน
บริเวณมหาวิทยาลัย โปสเตอรทุกแผน ปายติดลิ้นชักทุกอัน ลวนเขียนดวยลายมือที่สวยมากๆ 
เพราะผมไมตองไปเรียนวิชาบังคับหลังจากลาออกแลว ผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนคอรสนี้ เพราะ
อยากรูวาเขาเขียนกันยังไง ผมเรียนวิธีเขียนตัวอักษรแบบเซรีฟ (serif) แบบซาน เซรีฟ (sans 
serif) เรียนวิธีเวนชองไฟระหวางตัวอักษร เรียนรูเทคนิคการเรียงพิมพอันยอดเยี่ยม ลวนเปน
เรื่องเกี่ยวกับความสวยงาม ประวัติศาสตร และศิลปะที่มีความลึกล้ํา ในแงมุมที่วิทยาศาสตรไม
อาจอธิบายได ผมรูสึกวาทั้งหมดนี้เปนเรื่องนาทึ่งมาก 
 
วิชานี้ดูเหมือนไมมีอะไรที่จะเอามาใชปฏิบัติในชีวิตจริงของผมไดเลย แต 10 ปตอมา ตอนที่เรา
กําลังออกแบบคอมพิวเตอรแมคอินทอชรุนแรก ความรูเหลานี้ก็ยอนกลับมาใหม เราใสมันลงไป



ในเจาแมคนี้หมดเลยครับ ทําใหแมคเปนเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกในโลก ที่มีตัวพิมพที่
สวยงาม ถาผมไมไดไปเรียนวิชานั้น ปานนี้แมคก็คงไมมีตัวพิมพหลากหลายรูปแบบ หรือตัวพิมพ
ที่เวนชองไฟในสัดสวนที่เหมาะสม และเพราะวินโดวสใชวิธีก็อปปแมคเปนหลัก นั่นก็หมายความ
วาคอมพิวเตอรตั้งโตะทั่วไปก็คงไมมีดวย ถาผมไมลาออก ผมก็คงไมไดไปนั่ง sit-in ในวิชาคัด
ลายมือนี้ และคอมพิวเตอรตั้งโตะก็คงไมมีตัวพิมพที่สวยงาม แนนอนครับ มันเปนไปไมไดที่จะ
เชื่อมโยงเหตุการณตางๆ เหลานี้ตอนผมเปนนักเรียน แตการเชื่อมจุดเปนเรื่องงายดาย 10 ปให
หลัง เมื่อผมมองยอนกลับไปในอดีต 
 
ไมมีใครสามารถเชื่อมจุดจากปจจุบันไปยังอนาคตได – เราทําไดเพียงเชื่อมจากปจจุบันไปหา
อดีตเทานั้น เพราะฉะนั้นนองๆ ตองมั่นใจวาอะไรที่ทําอยูตอนนี้จะเชื่อมไปเองในอนาคต นองๆ 
ตองเชื่อมั่นในอะไรซักอยางนะครับ ไมวาจะเปนสัญชาตญาณ โชคชะตา ชีวิต กฎแหงกรรม หรือ
อะไรก็แลวแต ความเชื่อมั่นแบบนี้ไมเคยทําใหผมผิดหวัง และมันทําใหชีวิตผมเปลี่ยนไปมาก 
 
เรื่องที่สองของผมเปนเรื่องเกี่ยวกับความรักและการสูญเสีย 
 
ผมเปนคนโชคดี ที่คนพบงานที่ผมรักตั้งแตอายุยังนอย ผมกับวอซ กอตั้งแอปเปลในโรงรถของ
พอแมผม ตอนผมอายุ 20 เราทํางานกันหนักมากครับ ภายใน 10 ป แอปเปลขยายจากแคเรา
สองคนในโรงรถ เปนบริษัทมูลคากวา 2 พันลานเหรียญที่มีพนักงานกวา 4,000 คน ตอนนั้นเรา
เพิ่งเปดตัวผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรา – เครื่องแมคอินทอช – หนึ่งปกอนหนาที่ผมจะอายุ
ครบ 30 แลวผมก็ถูกไลออก ทํายังไงคนเราถึงถูกไลออกจากบริษัทที่เรากอตั้งนะหรือครับ? คือ
วา เมื่อแอปเปลโตข้ึน เราก็จางคนที่เราคิดวาเกงมากๆ มาชวยผมบริหารบริษัท ปแรกเหตุการณ
ก็ราบรื่นดี แตหลังจากนั้นวิสัยทัศนของเราก็เริ่มแยกทางกัน จนในที่สุดเราก็ไปดวยกันไมได เมื่อ
ถึงจุดนั้น คณะกรรมการบรษัิทเลือกอยูขางเขา ผมก็เลยถูกไลออกตอนอายุ 30 แลวก็ออกแบบ
เปนขาวดังมากดวย ในพริบตาเทานั้น ส่ิงที่ผมทุมเทใหทั้งชีวิตผูใหญของผมก็สลายไป มันเปน
เรื่องที่สะเทือนใจผมมาก 
 
ผมไมรูจะทําอะไรเปนเวลาหลายเดือนหลังจากนั้น ผมรูสึกวาผมทําใหเจาของธุรกิจรุนกอน
ผิดหวัง รูสึกวาผมทําไมผลดัตก ตอนที่เขากําลังหยิบยื่นมันมาใหผม ผมเจอเดวดิ แพ็คการด 
กับบ็อบ นอยซ เพื่อขอโทษพวกเขาที่ทําทุกอยางพังพินาศ ผมเปนตัวอยางของความลมเหลวที่
โดงดัง ชวงหนึ่งผมคิดขนาดจะหนีไปจากวงการ แตเมื่อเวลาผานไป ผมก็เริ่มคิดไดอยางชาๆ วา
ผมยังรักในสิ่งที่ผมทําอยู ส่ิงที่เกิดขึ้นที่แอปเปลไมไดเปลี่ยนแปลงความรูสึกนี้เลย ผมถูกไลออก 
แตผมยังมีความรักอยู นั่นทําใหผมตัดสินใจเริ่มตนใหม 
 
ตอนนั้นผมไมไดคิดอยางนี้ แตปรากฎวาการถูกไลออกจากแอปเปลกลายเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่จะ
เกิดกับผมได   ภาระอันหนักอึ้งจากความสําเร็จ แปรเปลี่ยนเปนความรูสึกเบาสบาย เมื่อผมกลับ
กลายเปนมือใหมที่มีความเชื่อมั่นนอยลง มันทําใหผมมีอิสรภาพ ที่จะเขาสูชวงที่ผมมีความ
สรางสรรคที่สุดชวงหนึ่งในชีวิต 
 
ในชวงหาปหลังจากนั้น ผมกอตั้งบริษัทชื่อ เน็คสท อีกบริษัทชื่อ พิกซาร และตกหลุมรักผูหญิง
มหัศจรรยคนหนึ่งซึ่งตอมากลายเปนภรรยาผม พิกซารสรางภาพยนตรขนาดยาวที่เปนการตูนแอ
นิเมชั่นลวนๆ เรื่องแรกของโลกคือ ทอย สตอรี่ (Toy Story) และตอนนี้เปนสตูดิโอแอนิเมชั่นที่
ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก หนึ่งในเหตุการณพลิกผันอันนาพิศวงคือ เมื่อแอปเปลซื้อ
กิจการของเน็คสท ผมกลับคืนสูแอปเปล และเทคโนโลยทีี่เราพัฒนาที่เน็คสท ก็กลายเปนหัวใจ
ของแอปเปลยุครุงเรืองในปจจุบัน ตอนนี้ลอรีนและผมมีครอบครัวที่อบอุนรวมกัน 
 
ผมเชื่อวาเรื่องราวเหลานี้จะไมเกิดขึ้นเลย ถาแอปเปลไมไลผมออก แมมันจะเปนยาที่ขมมาก แต
ผมก็คิดวาเปนยาที่คนปวยตองการพอดี บางครั้งชีวิตก็กระแทกเราเหมือนอิฐ อยาเสื่อมศรัทธานะ
ครับ ผมเชื่อวาสิ่งเดียวที่ทําใหผมผานพนชวงนั้นมาไดคือ ความรักในสิ่งที่ผมทาํ นองๆ ตองหา
ส่ิงที่ตัวเองรัก ผมหมายถึงทั้งงานและคนรัก เวลาสวนใหญในชีวิตเราจะหมดไปกับงาน วิธีเดียว
ที่จะทําใหเรามีความสุขกับการทํางานคือ เมื่อเราทํางานที่ยอดเยี่ยม และวิธีเดียวที่จะทําใหงาน
ออกมายอดเยี่ยมคือ เมื่อเรารักงานที่เราทํา ถานองๆ ยังหางานนั้นไมเจอ จงหาตอไปอยางไม
หยุดยั้ง งานก็เหมือนเรื่องของหัวใจเรื่องอื่นๆ – นองจะรูวามัน “ใช” เมื่อเจอกับมัน และการ



ทํางานก็เหมือนความสัมพันธที่ดีแบบอื่น คือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไป ดังนั้นผมอยากย้ํา
ใหนองๆ ตามหางานที่รักจนกวาจะเจอ อยายอมทอถอย 
 
เรื่องที่สามของผมเกี่ยวกับความตายครับ 
 
ตอนผมอายุ 17 ผมอานคําคมประโยคหนึ่งที่วาไวทํานองนี้: “ถาคุณใชชีวิตในแตละวัน เหมือน
มันเปนวันสุดทายของคุณแลวละก็ วันหนึ่งคุณจะพบวาสิ่งที่ทําไปนั้นถูกตอง” ผมรูสึกประทับใจ
กับประโยคนี้มาก ตั้งแตนั้นมากวา 33 ป ผมมองหนาตัวเองในกระจกทุกวัน แลวถามตัวเองวา 
“ถาวันนี้เปนวันสุดทายของผม ผมจะอยากทําสิ่งที่ผมกําลังจะทําวันนี้หรือเปลา?” แลวเมื่อไหรที่
คําตอบคือ “ไม” ติดกันหลายวัน ผมจะรูตัววาผมตองเปลี่ยนอะไรบางอยางแลว 
 
ความสํานึกวาผมจะตองตายในไมชา เปนเครื่องมือสําคัญที่สุดที่ผมรูจัก ที่ผมใชในการตัดสินใจ
สําคัญๆ ของชีวิต เพราะเกอืบทุกส่ิงทุกอยาง ไมวาจะเปนความคาดหวัง ความภูมใิจ ความกลัว
การหนาแตกและความผิดพลาดทั้งหลาย ลวนไมมีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับความตาย 
เหลือเพียงสิ่งที่สําคัญจริงๆ เทานั้น มรณานุสติเปนวิธีที่ดีที่สุดที่ผมรู ที่จะหลุดพนจากบวง
ความคิดวา เรามีอะไรตองเสีย เราทุกคนเปลาเปลือยอยูแลวครับ ไมมีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม
ทําตามสิ่งที่ใจเราตองการ 
 
ประมาณปหนึ่งมาแลว หมอบอกวาผมเปนมะเร็ง ผมไปเขาเครื่องสแกนเวลา 7:30 ตอนเชา ผล
ออกมาชัดเจนวามีเนื้อรายที่ตับออนของผม ตอนนั้นผมไมรูดวยซ้ําวาตับออนคืออะไร หมอบอก
วาเขาคอนขางแนใจวาผมเปนมะเร็งแบบที่รักษาไมหาย และผมไมนาจะอยูไดนานเกิน 3 ถึง 6 
เดือน หมอบอกใหผมกลับบานไปสะสางเรื่องตางๆ ที่คั่งคางอยู ก็เปนโคดของหมอที่แปลวาให
ไปเตรียมตัวตายนั่นแหละครับ แปลวาใหพยายามบอกลูกๆ ถึงส่ิงตางๆ ที่คนปกติมีเวลา 10 ปจะ
บอก ใหบอกภายในไมกี่เดอืน แปลวาใหเก็บความรูสึกทุกอยางใหเรียบรอย ใหครอบครัวไม
ยุงยากใจเมื่อถึงเวลา แปลวาใหเอยคําลา 
 
ผมหมกมุนอยูกับคําวินิจฉัยนั้นทั้งวัน เย็นวันนั้นผมไปเขากระบวนการไบอ็อพซี่ (biopsy) คือ
หมอตองหยอนกลองเอ็นโดสโคป (endoscope) ลงไปในคอผม ผานกระเพาะไปยังลําไส เอา
เข็มฉีดยาแทงเขาตับออน ดูดเอาเซลลมะเร็งบางเซลลออกมา ตอนนั้นผมอยูใตฤทธิ์ยาชา 
ภรรยาผมซึ่งอยูในหองดวย เลาใหฟงวา ตอนที่สองกลองจุลทรรศนดูเซลลมะเร็ง หมอหลายคน
ถึงกับรองไห เพราะปรากฏวามันเปนมะเร็งตับออนชนิดหายาก ที่สามารถรักษาใหหายดวยการ
ผาตัดได หลังจากนั้นผมก็เขารับการผาตัด ตอนนี้ผมสบายดีแลวครับ 
 
นั่นเปนเหตุการณที่นําใหผมใกลชิดกับความตายมากที่สุดในชีวิต ผมหวังวามันจะไมมาใกลกวานี้
แลวในอีกหลายศตวรรษขางหนา เพราะผมไดประสบดวยตัวเอง ผมเลยสามารถเลาสิ่งตอไปนี้
ใหนองๆ ฟงดวยความมั่นใจกวาตอนที่ความตายเปนแคนามธรรมสําหรับผม 
 
ไมมีใครอยากตายหรอกครบั ขนาดคนที่อยากไปสวรรคก็ยังไมอยากตายกอนไปถึง ถึงกระนั้นเรา
ทุกคนก็ตองตายทั้งนั้น ไมมีใครเคยรอดพนจากมันได แตนั่นก็เปนสัจธรรมที่ควรจะเปน เพราะ
ความตายเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติใหเรามา เปนผูนําความเปลี่ยนแปลง กําจัดของเกาเพื่อสละ
พื้นที่ใหกับของใหม ตอนนี้นองๆ ทุกคนเปนของใหม แตในอีกไมนานนับจากนี้ นองๆ จะ
กลายเปนของเกาที่ธรรมชาติตองกําจัด ขอโทษที่อาจฟงดูเวอรนะครับ แตมันเปนความจริง 
 
เวลาของนองๆ มีจํากัด ดังนั้นอยาทําใหมันเปลาประโยชนดวยการใชชีวิตของคนอื่น อยาตกเปน
ทาสของกฎเกณฑ – นั่นคือการใชชีวิตตามความคิดของคนอื่น อยาปลอยใหเสียงของทัศนคติ
คนอื่น ดังกลบเสียงของหัวใจของเราเอง และที่สําคัญที่สุดคือ จงมีความกลาที่จะเดินตามสิ่งที่
หัวใจและสัญชาตญาณเรียกรอง เพราะสองสิ่งนี้รูอยูแลววานองๆ อยากเปนอะไร ทุกอยางที่
เหลือเปนเรื่องรองลงมาทั้งนั้น 
 
ตอนผมเปนเด็ก มีหนังสือที่นาอัศจรรยมากเลมหนึ่งชื่อ แคตาล็อคของโลก (The Whole Earth 
Catalog) ซึ่งนับเปนคัมภีรไบเบิลของคนรุนผม คนคิดแคตาล็อคนี้ชื่อ สจวต แบรนด เปนคน
เมืองเม็นโล ปารค ไมไกลจากนี้เลยครับ เขาทําใหหนังสือนี้มีชีวิตขึ้นมาดวยอารมณกวี เรากําลัง



พูดถึงชวงป 1960 กอนยุคคอมพิวเตอรตั้งโตะและโปรแกรมเวิรด แปลวาแคตาล็อคนี้ผลิตขึ้น
จากเครื่องพิมพดีด กรรไกร และกลองโพลารอยด คลายๆ กับ กูเกิ้ล ในรูปกระดาษ 35 ปกอนกู
เกิ้ลเกิด มันเปนอุดมการณที่ยิ่งใหญ และเต็มเปยมดวยเครื่องมือและไอเดียดีๆ มากมาย 
 
สจวตและทีมของเขาผลิตแคตาล็อคออกมาไดไมกี่เลม กอนที่มันจะมวนเสื่อไป เขาเข็นเลม
สุดทายออกมาประมาณกลางศตวรรษที่ 1970 ตอนนั้นผมมีอายุเทานองๆ ตอนนี้ ปกหลังของ
เลมนี้เปนรูปถนนแถวชนบทยามเชา แบบที่นองๆ นักผจญภัยชอบไปโบกรถกันนั่นแหละครับ ใต
รูปเขียนวา “อยาทิ้งความกระหาย อยาคลายความซื่อ” (Stay Hungry. Stay Foolish) แลวผมก็
ใชประโยคนี้เปนคติประจําใจมาตลอด และในวันนี้ วันที่นองๆ ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปเริ่ม
ชีวิตใหม ผมขออวยพรใหนองๆ ดวยประโยคนี้ครับ 
 
“อยาทิ้งความกระหาย อยาคลายความซือ่” 
 
ขอบคุณมากครับ. 


