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ผมเพ่ิงกลับมา อยูประเทศไทยไดไมนาน หลังจาก 

ที่ไปใชชีวิตอยูในไตหวันเกือบ  2 ป ก็ตองรับภารกิจครั้งใหม  

เปนภารกิจท่ีตองระหกระเหินไปอยูตางแดนอีกครั้ง Hong Kong  

University of Science and Technology คือมหาวิทยาลัย 

ที่ผมตองไปทำวิจัยและตองใชชีวิตอยูที่นั่นเปนเวลาหกเดือน

ผมกาวเดินออกจากสนามบิน แมจะเปนการเดินทางออก 

นอกประเทศหลายครั้งแลวก็ตาม แตการไดมายืนในสถานที่ใหม ๆ  

สายตาที่ผานโลกมาบางพอสมควรก็กลับไปสูสายตาของเด็กทารก 

อีกคร้ัง แตส่ิงหน่ึงท่ีตางจากเด็กทารกก็คือ ผมสามารถเช่ือม 

ส่ิงใหม  ๆ  น้ันเขากับประสบการณเกา  ๆ  ของตัวเองไดอยางรวดเร็ว  

ปะติดปะตอเหตุการณตรงหนา สถานที่ตรงหนาไดอยางมีเรื่องราว
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มหาวิทยาลัยที่ผมมาทำวิจัยแหงน้ี ตั้งอยูไกลออกไปจาก 

เขตเศรษฐกิจและตัวเมืองฮองกง สองขางทางที่แท็กซี่วิ่งผาน 

จึงเต็มไปดวย  ‘ความธรรมดา’ บานเรือนของชาวบานสรางข้ึนแบบ 

งาย  ๆ บรรยากาศแบบเงียบ  ๆ ไมมีหางสรรพสินคาใหญโต มี 

ตนไม ภูเขา และทะเลขนาบสองขางของถนน ใชเวลาประมาณ  

2 ชั่วโมงจากสนามบินผมก็เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย ผมยืนอยู 

หนามหาวิทยาลัยเปนเวลาเดียวกับที่พระอาทิตยตรงหัวของผม 

พอดี นับเปนพระอาทิตยแรกท่ีตรงหัวผมในฮองกง ผมมองไปยัง 

สิ่งกอสรางสีแดงรูปนกขนาดใหญ สัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

แหงน้ี แลวบอกกับตัวเองวา “ชีวิตอีกมุมของผมกำลังจะเร่ิมขึ้น 

แลว”

ความโดดเด่ียวท่ีเกิดจากตัวเราเดินหนีออกจากสังคม ความ 

โดดเดี่ยวที่เกิดจากการถูกผูคนละทิ้ง และความโดดเดี่ยวที่ตอง 

อยูตัวคนเดียวในดินแดนที่ไมคุนเคย แมทั้งสามเหตุการณจะใช 

คำวา  “โดดเดี่ยว” เหมือนกัน แตความรูสึกโดดเดี่ยวของแตละ 

เหตุการณนั้นตางกัน ความโดดเดี่ยวของผมตอนน้ีเกิดขึ้นเพราะ 

ผมยังไมคุนเคยกับส่ิงแวดลอมใหม ๆ ยังไมมีสังคม และยังไรเดียงสา 

บนท่ีแหงน้ี ซ่ึงก็ไมนาแปลกอะไรในเม่ือโลกใบน้ีมีอีกหลายสถานที่ 

ที่เราไมคุนเคย การไรเดียงสาในความตางน้ันไมใชเรื่องนาเศราแต 

อยางใด การเลือกที่จะใชชีวิต เลือกเสนทางของการเรียนรูใน 

สถานที่ใหม คือ สิ่งท่ีเราตองทำตลอดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตน้ี 

เสมอ
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สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนอกจาก 

ถนนสองเลนที่ใชสัญจรเขาออกแลว รอบดาน 

ท่ีเหลือก็โอบลอมไปดวยภูเขาใหญ ดานหลัง 

โอบลอมโดยผืนมหาสมุทรท่ีสุดชายขอบเปน 

แนวของภูเขายาวพาดตัว กั้นระหวางผืนน้ำ 

เบ้ืองลางและผืนฟาเบ้ืองบน

ดวยความชื่นชอบและหลงใหลใน 

ธรรมชาติของผม แมหกเดือนขางหนาผมจะ 

โดดเดี่ยวแคไหน แตการไดมาใชชีวิตในมหา- 

วิทยาลัยที่โอบอุมและหอมลอมดวยธรรมชาติ 

ที่สวยงามเชนนี้ ผมคงไมเหงาเพราะความ 

โดดเด่ียวท่ีเกิดข้ึนตอนน้ีแตอยางใด ผมเช่ือวา 

เราจะเลิกโดดเดี่ยวเมื่อเรามีเพื่อนที่ดีสักคน  

และธรรมชาติรอบตัวผมตอนน้ีก็นาจะเปนเพ่ือน 

ที่ดีของผมไดอยางแนนอน 

 

ตัวอย่าง



7มหา’ลยัภเูขา
วษณ (บอย)

ตัวอย่าง


	มหา'ลัยภูเขา
	โดย วิษณ์ (บอย)
	จัดทำโดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
	สารบัญ
	การเริ่มต้นกับความโดดเดี่ยว

