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ข้อมูลหนังสือ: เดอะลาสต์เลกเชอร์: The Last Lecture เขียนโดย Randy Pausch และ  
Jeffery Zaslow ในปี ค.ศ. 2008 ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณวนิษา เรซ จำานวน 220 หน้า 
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หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลไม่น้อยกว่า 30 ภาษา และมียอดขายติดอันดับ 1 The New York 
Bestseller 20 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ล้านครั้งในเดือนแรก 
ของการพิมพ์ โดยเนื้อหาสาระมุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่คนทั่วโลก "เดอะลาสต์เลกเชอร์: The Last  
Lecture" เป็นหนังสอืที ่Randy Pausch ศาสตราจารยป์ระจำามหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University  
ซึ่งมีอาการป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายท่ีไม่มีทางรักษา ได้บรรยายครั้งสุดท้ายว่าด้วยการใช้ชีวิต  
และความฝนัในวยัเยาว ์การบรรยายครัง้นัน้สง่ผลตอ่คนนบัลา้น ๆ  ชวีติทัว่โลก โดยไมไ่ดก้ลา่วถงึศาสตร์
ที่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งไม่ได้บรรยายอาการป่วย แต่พูดสิ่งที่ทำาให้เขาเป็นเช่นทุกวันนี้  
นั่นคือ การเรียนรู้ที่จะทำาตามความฝันในวัยเยาว์ให้เป็นจริง และการใช้ชีวิต โดยหนังสือเล่มน้ีได้แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย 
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1. เลกเชอร์ครั้งสุดท้าย

2. ทำาความฝันในวัยเด็กของคุณให้เป็น
จริงได้อย่างแท้จริง

3. การผจญภัย... และบทเรียนที่ได้

4. เติมเต็มฝันให้คนรอบตัว

5. คุณจะใช้ชีวิตของคุณอย่างไร

6. คำาพูดทิ้งท้าย

ช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 มีกัลยาณมิตรทาง
วิชาการได้มอบหนังสือเล่มนี้แก่ผม แต่เน่ืองด้วย
ภารกิจการงานรัดตัวจึงได้วางหนังสือไว้ที่ห้อง
ทำางาน เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาส
คน้หนงัสอืเพือ่จดัระเบยีบเอกสารบา้ง กไ็ดค้น้พบ
หนังสือ เดอะลาสต์เลกเชอร์ ซ่ึงเป็นบันทึกการ 
เลกเชอร์ครั้งสุดท้ายของ Randy Pausch และ 
เม่ือเปิดอ่านคำานำาและคำานำาผู้แปลแล้วทำาให้เกิด
ความสนใจ เนือ่งดว้ยผูเ้ขยีนปว่ยเปน็มะเรง็ตบัออ่น
ระยะสดุทา้ย กอ่นจะเลกเชอรค์รัง้นีค้ณุหมอบอกวา่ 
เขาจะมีอายุอีกเพียง 3-6 เดือนเท่านั้น ก็ทำาให้
หวนระลึกถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะที่
เปน็อาจารยร์ะดบัอดุมศกึษาวา่หากเกดิเหตกุารณ์
เช่นนี้กับตนเองจะทำาอย่างไรต่อกับชีวิต และย่ิง
เกิดความสงสัยในชีวิตของศาสตราจารย์ Randy 
Pausch มากยิง่ขึน้ว่าหนา้ตาเปน็อยา่งไร จนกระทัง่ 
ได้เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตและ  
Youtube จงึพบวา่ ผูเ้ขยีนอายเุพียง 47 ป ีมลีกู 3 
คน ลกูคนโตของเขาเพ่ิงอายุ 6 ขวบ ลกูคนสดุทอ้ง 
เพิ่งอายุ 18 เดือนเท่านั้นเอง 

หนงัสอืเลม่น้ีเขยีนถา่ยทอดประสบการณ์
ทีไ่มเ่นน้วชิาการ หากแตต่อ้งการนำาเสนอ “ทำาความ
ฝันวยัเดก็ใหเ้ปน็จรงิได้อยา่งแทจ้ริง” โดยความฝนั
วัยเด็กของ Randy Pausch มี 6 ข้อ ได้แก่ การ 
ล่องลอยอยู่ในแรงโน้มถ่วงเท่ากันศูนย์ การได้เล่น
ในทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพ การเป็นนักเขียน
ให้หนังสือสารานุกรมโลกสักหนึ่งหัวข้อ การเป็น 

กัปตันเคริ์กแห่งสตาร์เทร็ค การชนะรางวัลเป็น
ตุ๊กตาสัตว์ และการเป็นนักจินตนาการสร้างสรรค์
แห่งวอลท์ ดีสนีย์ หากพิจารณาแล้วจะพบว่า
ผู้เขียนน่าจะเป็นคนถนัดการใช้งานของสมอง
ซีกขวา แต่เมื่ออ่านประวัติแล้วกลับพบว่าเป็น
ศาสตราจารย์ที่ศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มุ่งมั่นทำางานจนประสบความสำาเร็จในหน้าที่  
การงานจนเป็นศาสตราจารย์ในอายุ 30 ปี ต้นๆ 
แต่อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จเหล่านี้ก็ล้วนมาจาก
การทำางานผนวกกับจิตอันละเอียดอ่อนโดยแท้

แตล่ะบทสะทอ้นวธิคีดิและวถิกีารดำาเนนิ
ชวีติของผูเ้ขยีนทีม่มีมุมองทัง้ทีเ่หมอืนและแตกตา่ง
จากบุคคลทั่วไป ซึ่งบทสุดท้ายเป็นบททิ้งท้ายได้
ทำาให้ผมได้หวนกลับมาทบทวนอดีตที่ผ่านมาว่า
เราจริงจังเกินไปในบางเรื่องกับชีวิตไหม? สิ่งที่เรา
ควรทำาต่อไปเพราะไม่มั่นใจว่าเวลาที่ผ่านมากับ
เวลาที่เหลืออยู่ สิ่งไหนมันมากกว่ากัน? Randy 
Pausch ไดก้ระตกุความคดิทีว่า่ รา่งกายทีแ่ขง็แรง 
ในวันนี้มิได้บอกว่าเราสุขภาพดี หากแต่เราต้อง
เรยีนรูท้ีจ่ะดแูลทัง้สขุภาพกายและสุขภาพใจ พดูคยุ 
กับคนที่เรารักในยามที่มีชีวิต หน้าที่ของพ่อแม่คือ
การสนับสนุนให้ลูกพัฒนาความสุขในการมีชีวิต  
และมีแรงกระตุ้นอย่างใหญ่หลวงที่จะก้าวไปตาม 
ความฝันของตัวเขาเอง เพราะเขามีโอกาสและ
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองตามสภาพแวดล้อม  
สิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่สามารถทำาได้ก็คือ การช่วยให ้
ลูก ไ ด้พัฒนาเครื่ องมือทางการ เรี ยนรู้ และ
กระบวนการที่จะทำาให้เขาไปสู่ความฝันที่เป็นจริง 

หนงัสอืเลม่นีจ้งึเปน็การสรา้งแรงบนัดาล
ใจให้กับผู้อ่านทั่วไป หากมีร่างกายที่แข็งแรง  
มีความรัก มีพลัง และมีศรัทธา จงเรียนรู้ที่จะใช้
ชวีติอยา่งมคีณุภาพและคณุคา่กบัคนท่ีเรารกั อยา่ 
คาดหวงัและจรงิจงัมากเกินไปกบัความฝนัของลกู 
แตจ่งมอบโอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาการตาม
ที่ลูกควรจะเป็นไป มอบความรักแก่ลูกด้วยการ
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มอบเคร่ืองมือทางการเรียนรู้ ซึ่งก็คือทักษะการ
เรียนรู้ที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือช่วยให้ลูก 
เติบใหญ่และดำารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ค้นพบ
ความฝันในวัยเยาว์ตามความเป็นจริง 

จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนรอบข้างอย่างมี
ความรัก ทำางานให้มีความสุข และคิดวางแผน

อนาคตของลูกโดยไม่ขวางกั้นความฝันในสิ่งที่ 
ลูกอยากให้เป็นไป และขอให้ชีวิตด้วยความ 
ไมป่ระมาท ใชชี้วติอยา่งมสีต ิหมัน่ดแูลใจคนทีเ่รา
รกั และทีส่ำาคญัเรยีนรูช้วีติอยา่งมสีตแิละเบกิบาน
กับผู้คนรอบข้าง 


