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คำ�นิยม
คงไม่มีใครไม่เคยเห็นนกพิราบ ด้วยความที่มันเป็นนกที่ปรับตัวอาศัย
อยู่ในเมืองหรือในชุมชนได้อย่างดี เรียกว่าไม่เป็นรองนกกระจอก หรือนกเอี้ยง
สาลิกาเลย
นกพิราบกับคนมีความสัมพันธ์กันมานาน ย้อนหลังไปได้ถึงหลายพันปี
ก่อน สมัยอียิปต์ กรีก โรมัน ก็มีบันทึกการใช้นกพิราบช่วยส่งข่าวสาร ความ
สามารถในการบินกลับสู่บ้านเกิด ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน นับเป็นธรรมชาติอัน
น่ามหัศจรรย์ของนกพิราบ ที่คนเราสังเกตเห็นและใช้ประโยชน์จากมันมานาน
จนถึงเมื่อสักร้อยปีก่อนนี้เอง ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่ามาทดแทน ปัจจุบัน
แม้จะไม่มีใครใช้นกพิราบสื่อสาร แต่การแข่งขันนกพิราบบินกลับรังก็ยังมีอยู่ใน
หลายๆ ประเทศ
แต่สำ�หรับคนทั่วไปแล้วคงไม่ค่อยมีใครได้ยินข่าวคราวกันเท่าไร ถ้าไม่ใช่
ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับวงการนี้โดยเฉพาะ
เมือ่ ได้อา่ นเรือ่ ง หนูนอ้ ยหัวใจพิราบแข่ง ของคุณดิศวัตติ์ อัคริยานนท์แล้ว
จึ ง ทำ �ให้ เ รามีโ อกาสรับ รู้ถึง เรื่องราวของนกพิราบแข่งที่นับเป็นประสบการณ์
แปลกใหม่ของนักอ่าน เพราะที่ผ่านมาน่าจะมีผู้ถ่ายทอดหรือบันทึกไว้น้อยมาก
ทว่าความสนุกและรสชาติของหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่ความรู้ในวิชาแข่งนก
แต่เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูกเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่าน
ความพยายามที่ จ ะช่ ว ยกั น เพาะพั น ธุ์ ฝู ง นกพิ ร าบเพื่ อ แข่ ง ขั น ให้ ไ ด้ ร างวั ล
สักครั้งหนึ่งในชีวิตการเลี้ยงนกของผู้เป็นพ่อ ที่ยังไม่เคยประสบความสำ�เร็จ
แม้เรือ่ งราวทีผ่ เู้ ขียนบันทึกไว้จะเป็นประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ กว่า 40 ปีกอ่ น
แต่ก็สามารถฉายภาพได้อย่างแจ่มชัด เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ด้วยรายละเอียดของ
บรรยากาศ ความคิด และการกระทำ�ต่างๆ ของคนในครอบครัว ที่ทำ�ให้ผู้เขียน
คำ � นิ ย มอดไม่ ไ ด้ ที่ จ ะนึ ก ถึ ง ครอบครั ว ของตนเองเมื่ อ กว่ า 40 ปี ก่ อ นเช่ น กั น
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โดยเฉพาะการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดของครอบครัวสมัยก่อน ที่แตกต่างจากการ
เลี้ยงดูอย่างค่อนข้างอิสระของครอบครัวสมัยนี้
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เขียนคำ�นิยมจะอยากเขียนชื่นชมเรื่องราวในหลายช่วง
หลายตอน แต่ในคำ�นิยมนี้คงมิอาจเปิดเผยเรื่องราวที่ดำ�เนินไปในเล่มได้ เพราะ
มีเหตุการณ์และจุดพลิกผันหลายอย่างให้ผู้อ่านติดตามและควรจะค้นพบด้วย
ตนเองไปจนถึงตอนจบของเรื่อง
จนถึ ง วั น นี้ แม้ วิ ท ยาศาสตร์ จ ะก้ า วล้ำ � เพี ย งใด แต่ เ ราก็ ยั งไม่ มี คำ � ตอบ
ชัดเจนว่า ทำ�ไมนกพิราบถึงสามารถบินกลับรังได้ แม้จะถูกพาห่างรังออกไปไกล
นับพันกิโลเมตร
สมมติฐานหนึ่งที่ค่อนข้างเชื่อถือกันคือ นกมีเข็มทิศแม่เหล็กที่จมูกซึ่งช่วย
จับทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกให้นำ�ทางกลับบ้าน
แต่สำ�หรับคนเรา อะไรเล่าที่ทำ�ให้คนในครอบครัวปรารถนาจะกลับบ้าน
มาพบกัน
ผมเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพลังที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกับพลังของแม่เหล็ก นั่นคือ
พลังของความรัก
เชื่อแน่ว่าผู้อ่านจะสัมผัสได้ถึงความรัก และได้รับความสุขจากหนังสือ
เล่มนี้ไม่มากก็น้อยครับ

สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
ตอนเป็นเด็ก เรายังจำ�ได้ไหมว่ามีเรื่องราวอะไรที่ตกตะกอนอยู่ในความ
ทรงจำ�ของชีวิต...ใช่เสียงหัวเราะสนุกสนานตอนหยอกล้อกับเพื่อน หรือหยาด
น้ำ�ตาที่หลั่งรินให้ความไร้เดียงสาของตน ยามแมวหมาอันเป็นที่รักต้องจากไป
อย่างไม่มีวันกลับหรือไม่
เราแต่ละคนต่างมีความทรงจำ�ในวัยเยาว์ ที่หากนึกย้อนกลับไปคงสร้าง
รอยยิ้มน้อยๆ บนใบหน้า วัยเด็กเป็นวัยแห่งการซึมซับ เช่นเดียวกับลูกชายของ
นักเลี้ยงนกพิราบแข่ง ผู้ปราชัยครั้งแล้วครั้งเล่าในหนังสือเล่มนี้
เขาใช้ชีวิตวัยเด็กกับครอบครัวที่มีทั้งความรักและความขัดแย้ง ได้สัมผัส
กับความรักที่อ่อนโยนของพ่อแม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รู้จักกับความโหดร้าย
ของโลกใบนี้ยามที่พ่อพ่ายแพ้จากการแข่งขัน
ชีวติ ของผูเ้ ป็นพ่อซึง่ เอาจริงเอาจังกับการเลีย้ งนกพิราบแข่ง สอนให้ผเู้ ป็นลูก
รู้จักชีวิตขึ้นทีละน้อยๆ จากการที่ได้เห็นความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า น่าดีใจ
ที่ความผิดหวังของพ่อ ไม่ได้ทำ �ให้ลูกท้อแท้อ่อนแอ แต่กลับสร้างความมานะ
พยายามช่วยเหลือพ่อให้มีโอกาสสัมผัสกับชัยชนะสักครั้งในชีวิต
“หนูน้อยหัวใจพิราบแข่ง” สะท้อนให้เห็นความรักความผูกพันของคนใน
ครอบครัวที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อคนใดคนหนึ่งในครอบครัวล้มลง คนที่เหลือ
ก็จะช่วยกันประคับประคองให้กำ�ลังใจอยู่เสมอ อานุภาพของความรักทำ�ให้ร้าย
กลับกลายเป็นดีได้เสมอ
เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต เราอาจพบว่าตัวเองก็ไม่ต่างจากเด็กชาย
ในเรื่องนี้ ที่กว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องพานพบกับเรื่องราวที่สุขสมหวังและ
ผิดหวังคละเคล้ากันไป นั่นคือรสชาติของชีวิต ที่ทำ�ให้การเกิดมาบนโลกใบนี้
ไม่น่าเบื่อจนเกินไป

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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1
นกพิราบของพ่อ
..............................
ปีพุทธศักราช 2511

ปู๊น...ปู๊น...ฉึกกะฉัก...ฉึกกะฉัก
เสี ย งรถไฟแล่ น ผ่ า นสถานี ห น้ า บ้ า นปลุ ก ครอบครั ว ของผมให้ ตื่ น นอน
มันทำ�หน้าที่แทนนาฬิกาปลุกช่วงเวลาหกโมงเช้าของทุกวัน แม่ตื่นไปจ่ายตลาด
แล้วกลับมาหุงหาอาหารด้วยเตาถ่านควันโขมง ปรุงอาหารให้พ่อก่อนไปทำ�งาน
และผมกั บ พี่ ส าวก่ อ นไปโรงเรี ย น ส่ ว นน้ อ งชายกั บ น้ อ งสาวไม่ ไ ด้ เ ข้ าโรงเรี ย น
ยังนอนหลับปุ๋ยสบายอยู่บนที่นอน นอกจากครอบครัวของผมที่มีพ่อแม่กับลูก
4 คน ยังมีสัตว์เลี้ยงของพ่อเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราอีกด้วย ทุกเช้าพ่อ
จะฝึกสอนมันเหมือนกับฝึกสอนลูกๆ จนบางครั้งแม่ก็นึกน้อยใจว่าพ่อรักมัน
มากกว่าพวกเรา
“ไม่กินข้าวกินปลาก่อนหรือพ่อ” แม่หันไปถามตาเขียว
“เดี๋ยวดูนกก่อน” พ่อตอบด้วยท่าทีเมินเฉย แล้วปีนขึ้นไปบนกรงนกที่
ปลูกอยู่บนหลังคาบ้านไม้ชั้นเดียวริมทางรถไฟย่านชุมชน ที่ใครผ่านไปผ่านมา
อาจเข้าใจผิดว่าเป็นบ้านสองชั้น
ปัง!!!
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