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งานวรรณกรรมที่ดีมีจุดมุ่งหมายส�าคัญอย่างหนึ่งคือยกระดับจิตใจและ

อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ให้งดงาม อ่อนโยน และเข้าใจชีวิตมากข้ึน  ขณะ

เดียวกันก็ท�าให้เห็นโลกอีกด้านหนึ่งที่ดีงาม เปรียบเสมือนเป็นยาขนานเอก 

ซ่ึงรักษาโรคทีซ่่อนอยู่เบือ้งลึกของจติใจมนษุย์ให้หายขาดจากความหยาบกระด้าง 

หรือก�าจัดสิ่งเลวร้ายที่เกาะกุมจิตใจให้มลายหายไปได้

นี่เป็นหน้าที่และภาระของงานวรรณกรรมที่ส่งผลต่อผู้อ่าน  การเข้าใจทั้ง

สิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยการซึมซับเนื้อหาสาระของงานเขียนเร่ืองนั้นๆ 

จึงส�าคัญอย่างย่ิง ไม่ว่าจะต่องานเขียนของชนชาติใดในโลกนี้ก็ตาม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง การบ่มเพาะให้เด็กหรือเยาวชนได้อ่านวรรณกรรมที่ดี นั่นก็หมายถึงได้

ปลูกฝังสิ่งที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย โดยจะส่งผลในเวลาต่อมาเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

ดังนั้น ถ้าจะบอกว่าวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง กระรอกแดงแห่งสวน 

กว้าง ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” 

ครั้งที่ 14 เล่มนี้ก�าลังท�าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ย่อมได้

แม้ว่าปมเหตุของเร่ืองราวใน กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง จะเป็นเพียง

เร่ืองระหว่างคนกับสัตว์ แต่เมื่อมองลึกเข้าไปในเนื้อหาสาระแล้วกลับตรงกันข้าม 

เพราะเนื้อหาได้สะท้อนให้เห็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างย่ิง นั่นคือความเข้าอกเข้าใจ

ระหว่างคนกับสัตว์และความเมตตาปรานีต่อกันนั่นเอง

ความเข้าอกเข้าใจ ความเมตตาอารี ความช่วยเหลือเกื้อกูล และการอยู่ 

ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย สิ่งเหล่านี้มิใช่หรือที่เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความรัก 

ความเข้าใจ มิตรภาพ และสันติภาพข้ึนในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์

ก็ตาม  เพราะฉะนั้น กระรอกแดงกับครอบครัวที่กระโดดโลดเต้นในนวนิยาย

เยาวชนเร่ืองนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นจินตนาการที่บอกเล่าผ่านตัวละครสัตว์ชนิดหนึ่ง

เท่านั้น แต่ยังซ่อนเรื่องราวที่ดีงามไว้มากมาย

คำ�นิยม



กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง อาจเป็นเร่ืองราวเล็กๆ แต่ถึงกระนั้นก็ท�า

หน้าที่ย่ิงใหญ่โดยส่งสารหรือเนื้อหาสาระไปยังผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ให้ได้รับรู้ถึง

ความสวยงามในเร่ืองเล็กๆ เหล่านี้  เป็นถ้อยค�าที่ชโลมจิตใจของผู้อ่านให้ได้เห็น

อีกด้านหน่ึงระหว่างคนกับสัตว์ ซ่ึงเป็นด้านที่งดงาม อ่อนโยน และท�าให้โลกใบนี้

น่าอยู่มากขึ้น

ท่ามกลางสังคมโลกทุกวันนี้ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและผู้คนที่ต้อง

เผชิญกับผลพวงแห่งการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทุกเวลานาที อย่างน้อยๆ นวนิยาย

ส�าหรับเยาวชนเร่ือง กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง เร่ืองนี้ก็ฉุดร้ังหรือกระตุก 

ความคดิของผู้ที่ได้อ่านให้เห็นด้านที่งดงามของชีวิตได้

          นิรันศักดิ์ บุญจันทร์

บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ศิลปวรรณกรรม 

thepaperless.co 



“กระรอก” สัตว์ตัวเล็กที่เด็กๆ ทุกคนรู้จักกันดี ที่บางคนอาจเคยเห็นหรือ

เคยเลี้ยง แต่เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ไม่เคยเห็นกระรอกตัวจริง โดยเฉพาะกระรอก

ในธรรมชาติ

กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง นวนิยายส�าหรับเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว 

เล่มนี้จะพาไปรู้จัก “กระรอกแดงชล” สัตว์ท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี แต่คุ้นเคยกัน 

อย่างดใีนหมูค่นเลีย้งกระรอกทัว่ประเทศ  ตดิตามชวีติของกระรอกแดงสองพีน้่อง 

ซ่ึงต้องผจญภยัหลายรูปแบบ ทัง้ภยัจากมนษุย์และภยัธรรมชาต ิ เล่าผ่านมมุมอง

ของ “มะพร้าว” กระรอกหนุ่มที่เห็นอะไรกว้างไกลและลึกซ้ึงกว่ามนุษย์อย่างเราๆ 

เสียอีก

นอกจากเร่ืองราวอันสนุกสนานจากการเดินทางของสองพี่น้องแล้ว เด็กๆ 

ยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าที่ใกล้ชิดมนุษย์อย่างกระรอก และรู้จักพืชผล

หลากหลายชนิดในสวนกว้างอันเป็นที่อยู่ของสัตว์น้อยเหล่านี้  หลังอ่านจบ 

บางคนอาจนึกอยากเลี้ยงกระรอกน่ารักๆ ไว้ดูเล่น อีกหลายคนคงเห็นว่ากระรอก

จะมีความสุขมากที่สุดเมื่อได้อยู่อย่างอิสระในธรรมชาติ และอีกจ�านวนหนึ่งอาจ

คิดถึงค�าถามเดียวกับที่มะพร้าวพระเอกของเราคิด นั่นคือ “อยู่ในกรงแคบ อึดอัด 

แต่ปลอดภัย กับออกไปผจญภัยในโลกกว้างแสนเสรีแต่อันตราย ชีวิตแบบไหนจะ

ดีกว่ากัน” 

ลองพลิกเปิดหน้าต่อไปแล้วค้นหาค�าตอบพร้อมกันใน กระรอกแดงแห่ง

สวนกว้าง 

 

นานมีบุ๊คส์
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ต้ังแต่จ�าความได้ ฉันคือกระรอกตัวผู้ มีขนสีคล้ายแสงรอบดวงไฟ 
บนท้องฟ้าเวลาจวนจะลับขอบฟ้ายามเย็น ขนหางฟูเป็นพวงสีเดียวกัน ยกเว้น

ตรงโคนหางจะมีสีเข้มกว่าเล็กน้อย  ฉันอยู่กับน้องตัวเมียที่ขนสีคล้ายกัน แต่ของ

น้องสีเข้มกว่า โคนหางย่ิงเข้มมาก  มนุษย์เลี้ยงเราไว้ในกรงตั้งแต่ยังเล็กๆ ตั้งชื่อ

ให้ฉันว่ามะพร้าว น้องของฉันชื่อมะม่วง  ฉันเชื่อว่าตัวเองเป็นพี่ เพราะตัวโตกว่า

มะม่วง  แม้ฉันกับน้องจะอ่ิมไม่เคยอด แต่เราไม่ได้มีความสุขอย่างที่ต้องการเลย 

เพราะอยากออกไปวิ่งเล่น ปีนต้นไม้ ไต่ทางมะพร้าวและกิ่งมะม่วง แล้วกระโดด

ไปยังต้นขนุนในสวนที่อยู่ไม่ห่างจากตัวบ้านของมนุษย์ที่เล้ียงเรามากนัก  ฉันกับ

น้องอยากไปแทะกินผลไม้เอง ไม่ต้องให้มนุษย์มาเลี้ยง อยากอยู่บนต้นไม้สูงๆ

มากกว่าในกรงแคบๆ

เราเคยพยายามหาโอกาสมุดออกประตูกรงเวลามนุษย์ย่ืนมือเข้ามาวาง

ผลไม้ให้ แต่ก็ออกไม่ได้เพราะเขาจะคอยกันไม่ให้เราออก  อีกอย่างหนึ่งขณะนั้น

เราก�าลังหิว จึงสนใจผลไม้ท่ีอยากกินมากกว่า  หลังกินอ่ิมแล้วบางคร้ังเราจะหลับ

พักผ่อน บางคร้ังก็พยายามหาช่องที่พอจะลอดออกไปนอกกรงได้ แต่ไม่มีช่อง

กว้างพอเลย  ฉันเคยบอกน้องว่า

1�
ของขวัญวันเกิด
..............................



“พี่อยากมีฟันแข็งแรงมากๆ จะได้กัดแทะกรงให้ขาด แล้วเราจะได้ออกไป

อยู่ในสวนกว้าง”

“ฉันก็อยากมีฟันแข็งแรง จะได้ช่วยพี่กัดกรง เราจะออกไปตามหาพ่อกับ

แม่ให้เจอ”

กรงของเราถูกแขวนไว้ข้างบ้าน  ฉันมักจะเฝ้ามองกระรอกหลายตัวที่มี

สีขนเหมือนฉันกับน้อง วิ่งและกระโดดไปตามกิ่งมะม่วงบ้าง ก่ิงขนุนบ้าง แล้ว

ไต่ทางมะพร้าวไปแทะเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื่อกินเนื้อหอมหวานข้างใน แต่ถูก

มนุษย์ไล่เกือบทุกคร้ัง  ฉันเคยคิดว่าเม่ือโตเท่ากระรอกท่ีเห็นในสวน ฟันจะแข็งแรง

จนแทะกะลามะพร้าวได้ ก็คงแทะกรงให้โหว่ได้ แล้วฉันกับน้องจะรีบหนีออกไป

อยู่ในสวนทันที  แต่พอโตแล้วฉันเคยลองดู ซ่ีกรงแข็งมาก ถ้าขืนกัดแทะสุดแรง

ฟันต้องหักแน่ๆ

แทบทุกวันเมื่อฉันกับน้องมองไปในสวน เราต่างมีค�าถามตรงกันว่า

“ตัวไหนเป็นแม่ของเรานะ”

แต่ฉันก็ไม่เคยรู้ความจริงจนบัดนี้  ถึงจะรู้หรือไม่รู้ฉันกับน้องก็อยากออก

ไปมีชีวิตอิสระเหมือนกระรอกเหล่านั้น  ถ้ารู้ว่าตัวไหนเป็นแม่ฉันก็อยากถามว่า

เรามาอยู่กับมนุษย์ได้อย่างไร  ท�าไมถึงไม่เล้ียงลูกเองแต่กลับให้มนุษย์เล้ียงเรา

ตั้งแต่ยังเล็ก  หรือว่าแม่ตายไปนานแล้ว มนุษย์จึงช่วยเลี้ยงแทน  แต่สิ่งที่เรา

ต้องการมากกว่าได้รู้จักแม่คือออกไปใช้ชีวิตในสวนกว้างที่มองเห็นผ่านกรงกั้น

อิสรภาพของเรา

วันหน่ึงมีมนุษย์ผู้ชายแปลกหน้าขับรถท่ีมีกระบะข้างท้ายเข้ามาจอด
ในเขตบ้านที่เราอยู่  เขาทักทายเจ้าของบ้านและพูดคุยกันหลายค�า และแล้วชาย

แปลกหน้าก็จ้องมาที่ฉันกับน้อง พูดด้วยเสียงค่อนข้างดังกว่าเจ้าของบ้าน

“กระรอกสวยดี พี่เลี้ยงไว้ขายหรือ”

“เปล่า รังมันหล่น เจ้าสองตัวนี้ยังเล็กมาก แต่ลืมตาแล้วพี่เลยเลี้ยงไว้”

“สวย สวย  แบ่งให้ผมตัวหนึ่งได้ไหม”  เขาพูดและมองฉันกับน้องด้วย

สายตาไม่น่าไว้วางใจเลย

8 ศาตพจี รินสุวรรณ



“อยากให้มันอยู่ด้วยกัน  อยู่ตัวเดียวคงเหงาแย่”

“ผมชอบจังกระรอกสีนี้  ตัวผู้หรือเมียครับ”

“ตัวผู้สีส้มอมแดง ตัวเมียสีส้มอมน้�าตาล”

“ถ้าอย่างนั้นผมขอซ้ือทั้งคู่ได้ไหม จะเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้

ลูกสาว  แกชอบกระรอกมาก”

“ลูกอายุเท่าไร”

“ห้าขวบครับ”

“เด็กเล็กขนาดนั้นเล้ียงไม่เป็นหรอก  ระวังจะโดนกัดหรือท�ากระรอก

หลุดกรง”

“ผมจะเลี้ยงเอง  ถ้าไม่ว่างปู่กับย่าของแกช่วยเลี้ยงได้  คนโตแปดขวบ

ก็ฝึกให้เลี้ยงได้”

หลังจากนั้นทั้งสองคนโต้ตอบกันไปมาหลายค�า ฉันจ�าไม่ได้ทั้งหมด 

จ�าแต่ที่มีค�าว่า

“ได้ไหม”

“ไม่ได้”

“เท่านี้แล้วกัน”

“ราคานี้ไม่มีใครเขาขายหรอก”

“ขอพิเศษให้ผมเถอะ เราคนกันเองน่า”

ที่จริงแล้วฉันไม่เข้าใจค�าพูดเหล่านั้นเลยตั้งแต่แรกที่เขาคุยกัน  จน

กระทั่งวันรุ่งข้ึนฉันเห็นสายตาแปลกๆ จากมนุษย์เจ้าของบ้าน  เราสองพี่น้อง

ได้กินมะพร้าวอ่อนอ่ิมเป็นพิเศษ จนกระทั่งมนุษย์ผู้ชายแปลกหน้าเม่ือวาน

มาที่บ้านนี้อีกคร้ัง  เขาย่ืนกระดาษสีแปลกตาให้เจ้าของบ้าน  สีคล้ายอะไร 

สักอย่างท่ีฉันเคยเห็น เคยแทะแล้วคายท้ิง  อ้อ...นึกออกแล้ว  สีคล้ายข้างใน

ของเมล็ดมะปราง เคยได้ยินเจ้าของบ้านเรียกว่าสีม่วง  ฉันเห็นไม่ถนัดว่าเขา 

ให้ไปก่ีใบ  พอเจ้าของบ้านยกกรงเราให้มนุษย์แปลกหน้า ฉันจึงเข้าใจท่ีเขาพูด

กันเม่ือวานนี้  ฉันกับน้องไม่คาดคิดเลย ไม่คิดว่าเราจะถูกแลกเปล่ียนกับ

กระดาษที่คงมีค่ามากส�าหรับมนุษย์  ฉันไม่รู้ว่ามนุษย์แลกเปล่ียนอาหารหรือ
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