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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้มุ่งศึกษากลวิธีการนำเสนอตัวละครเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
ไต้หวัน โดยศึกษาจาก วรรณกรรมไทย เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน ของ กนก วิบูลพัฒน์ ศึกษาจาก  
ตัวละครเด็กพิเศษ คือ ปัณณ์  และวรรณกรรมไต้หวัน เรื่อง ผมปัญญาอ่อน ของ หวัง ซู เฟิน แปลโดย  
หวัง เผิง ศึกษาจากตัวละครเด็กพิเศษ คือ เผิ่งเถี่ยหนัน ซึ่งเป็นเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้การศึกษามี  2 
ประเด็น คือ ประการแรก คือ ศึกษาลักษณะของเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมได้หวัน 
แบ่งเป็น การศึกษารูปลักษณ์ภายนอก อารมณ์และความรู้สึก และพฤติกรรมการแสดงออกส่วนประการ
ต่อมา คือ ศึกษาการดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวัน แบ่งเป็น การดูแลตนเอง 
การดูแลจากคนในครอบครัว และการดูแลจากคนในสังคม จากนั้นจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ
ของการพรรณนาวิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยไม่ต่างจาก
วรรณกรรมไต้หวันมากนัก แต่การดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยต่างจากวรรณกรรมไต้หวัน เนื่องจาก
ความแตกต่างของสังคมท่ีปฏิบัติต่อเด็กพิเศษนั่นเอง 
คำสำคัญ: ตัวละครเด็กพิเศษ, วรรณกรรมไทย, วรรณกรรมไต้หวัน 
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Abstract 
 This article focuses on Presentation Technique Special children's characters in 
Thai and Taiwanese literature referred from Thai literature named “KhobKhun Tee Yu 
Duai Gan’ by Kanok Wiboonpat who studied a character of special child named Pun and 
Taiwanese literature called “Pom Panya On” by Wang Zu Fern and translated by Wang 
Peng who studied a character of special child called Peng Tia Nun, who have learning 
disabilities. There are two aspects of the study: First, the study of characteristics of 
special children in Thai and Taiwan literature is composed of outer appearance, 
emotions, feelings and expressive, behavior. Second, the study of childcare for special 
children in Thai and Taiwanese literature consists of self-care, family care, and care from 
people in society. The analysis results will then be presented in the form of an analytical 
description. According to the study, the characteristics of special children in Thai 
literature are not much different from Taiwanese literature. However, childcare for the 
special children in Thai literature is different from Taiwanese literature due to society 
differences in treating special children.  
Keywords: characters of special children, Thai literature, Taiwanese literature 
 
บทนำ 
 มนุษย์เลือกเกิดไม่ได้ บางคนเกิดมาพร้อมกับครอบครัวและร่างกายที่สมบูรณ์ บางคนเกิดมา 
มีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ร่างกายบกพร่อง บางคนเกิดในครอบครัวไม่สมบูรณ์มิหนำซ้ำร่างกายยังบกพร่อง 
แต่คนเหล่านี้ ก็สามารถเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างเช่น “เด็กพิเศษ” หลายคนมองว่า “เขาคือ
ปัญหา” “เขาคือภาระ” แต่ในความเป็นจริงแล้ว เด็กเหล่านี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากเด็กทั่วไป เพียงแต่เขาต้อง
ฝึกฝนหรือต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเด็กท่ัวไป  

เด็กพิเศษ หรือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัด ดูแล 
ช่วยเหลือและให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะความจำเป็นและความต้องการ
ของเด็กแต่ละคนซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือ WHO (2557 อ้างถึงใน จริยา ทะรักษา 2558 : 22) 
ได้จัดแบ่งเด็กพิเศษ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบ่งตามความบกพร่องสูญเสีย แบ่งตามการไร้ความสามารถ
หรือสูญเสียสมรรถภาพ และ แบ่งตามการเสียเปรียบหรือความด้อยโอกาสในสังคม ในขณะที่ กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2552) ได้กำหนดประเภทของกลุ่มเด็กพิเศษออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้ำซ้อน ในขณะที่จริยา  
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ทะรักษา (2558) ก็ได้จัดกลุ่มเด็กเศษจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. เด็กปัญญาเลิศ หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 2. เด็กที่มีความ
บกพร่องในด้านต่าง ๆ และ 3. เด็กยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งเด็กพิเศษเหล่านี้มีอยู่มากมายในสังคม 
ทั้งสังคมไทยและสังคมต่างประเทศ สังเกตได้จากวรรณกรรมต่าง ๆ ที่มักสร้างตัวละครเด็กพิเศษ เช่น 
วรรณกรรมไต้หวัน เรื่อง ผมปัญญาอ่อน ของ หวัง ซู เฟิน แปลโดย หวัง เผิง ที่ เล่าเรื่องของเผิงเถี่ยหนัน 
เด็กผู้ชายที่เพ่ือน ๆ มักจะเรียกเขาว่า “คนปัญญาอ่อน” หรือ วรรณกรรมไทย เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน 
ของ กนก วิบูลพัฒน์ ซึ่งเป็นนวนิยายเยาวชนรางวัลแว่นแก้วรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็ นเรื่องราวของ
เด็กผู้หญิงชื่อ ปัณณ์ มีปัญหาเรื่องการอ่าน-เขียนหนังสือและการเข้าสังคม ซึ่งวรรณกรรมสองเรื่องนี้  
ได้นำเสนอเด็กพิเศษที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ เป็นเด็กพิเศษที่สามารถอบรมสั่งสอนได้และมีอวัยวะ
ครบถ้วนเหมือนเด็กทั่วไป แต่มีลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน เช่น รูปลักษณ์ภายนอก อารมณ์และ
ความรู้สึก และพฤติกรรมการแสดงออก อีกทั้งวรรณกรรมสองเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึ งความแตกต่าง
ของการดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวันอีกด้วย  
  ผู้ศึกษาเห็นว่า วรรณกรรมทั้ง 2 เรื่อง มีความน่าสนใจและเหมาะสมแก่การศึกษากลวิธี การ
นำเสนอตัวละครเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวัน : การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
และสังคม ในประเด็นลักษณะและพฤติกรรมของเด็กพิเศษและการดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรม ซึ่งศึกษา
จากตัวละคร เผิ่งเถี่ยหนัน ในวรรณกรรมเรื่อง ผมปัญญาอ่อน และตัวละคร ปัณณ์ ในวรรณกรรมเรื่อง 
ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันต่อไป          
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวัน                  
 2. เพ่ือศึกษาการดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวัน   
  
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีการดูแลระหว่างบุคคลของวัตสัน (Watson, 1999 อ้างถึงใน 
อัญนิษฐ์ ทองประเสริฐ, 2553 : 21-26) มาใช้ในการศึกษา ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เน้นความเป็นมนุษย์
โดยชี้ให้เห็นภาพรวมของมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูแลมนุษย์มุ่งเน้นไปที่การให้
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การดูแลนั้นจะต้องสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่า การเต็มใจที่จะ
ดูแลและมุ่งมั่นที่จะดูแล ซึ่งในการที่จะดูแลนั้นบุคคลจะต้องมีปัจจัยการดูแล 10 ประการ ดังนี้ 1. การสร้าง
ค่านิยมของการมีมนุษยธรรมมีความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ 2. มีศรัทธาและความหวัง  3. มีความไวต่อ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 4. มีการพัฒนาสัมพันธภาพการช่วยเหลือที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 5. ส่งเสริม
พฤติกรรมด้านบวกและยอมรับการแสดงพฤติกรรมด้านลบ 6. แก้ไขปัญหาในการดูแลอย่างเป็นระบบ  
7. ส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ระหว่างบุคคล 8. มีการสนับสนุน ปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 
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จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 9. ตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยความเต็มใจ และ 10. การเสริมสร้าง
พลังจิตวิญญาณในการดำรงชีวิตอยู่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎีการดูแลระหว่างบุคคล เพ่ือพิจารณาการ
ดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทย เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน และวรรณกรรมไต้หวัน เรื่อง ผมปัญญาอ่อน 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
 1. คัดเลือกตัวบทที่เก่ียวกับเด็กพิเศษที่น่าสนใจ 
 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 
 3. วิเคราะห์ตัวบทและสรุปผลการศึกษา 
 4. เรียบเรียงและนำเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การนำเสนอตัวละครเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวัน : 
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม จากตัวละคร เผิ่งเถี่ยหนัน ในวรรณกรรมเรื่อง ผมปัญญาอ่อน 
และตัวละคร ปัณณ์ ในวรรณกรรมเรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
1. ลักษณะและพฤติกรรมของเด็กพิเศษในวรรณกรรม 
 1.1 ลักษณะของเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทย 
 วรรณกรรมเรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน ของ กนก วิบูลพัฒน์ เป็นการนำเสนอภาพของเด็กพิเศษที่
ชื่อว่า ปัณณ์ เด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กพิเศษ คือ อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ เธอจึงต้องได้รับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนพิเศษของโรงเรียน ในระหว่างที่เรียนทำให้เธอได้เจอเพ่ือน ๆ หลายคนที่เป็นเด็กพิเศษ
เหมือนกับเธอเพียงแต่ต่างลักษณะออกไป เช่น สายลม เป็นเด็กเรียนเก่งแต่เดินไม่ได้ ข้าวปั้น เด็กออทิสติก
ที่ต้องพูดตรงไปตรงมาด้วยตลอดทุกครั้ง ซึ่งคนเหล่านี้เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ปัณณ์เข้าใจและเข้าหา  
คนรอบตัวมากขึ้น จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้ ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ลักษณะของเด็กพิเศษ
ในวรรณกรรมไทย โดยศึกษาจากตัวละครชื่อว่า ปัณณ์ ได้ดังนี้  
 1.1.1 รูปลักษณ์ภายนอก 
 วรรณกรรมเรื่อง ขอบคุณท่ีอยู่ด้วยกัน ได้แสดงให้เห็นว่าปัณณ์เป็นเด็กผู้หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 มีอวัยวะต่าง ๆ ครบถ้วน เดินได้ไวเท่าเด็กปกติและเป็นเด็กที่มักจะสวมเสื้อยืดและกางเกงเท่านั้น 
ดังตัวอย่างที่ว่า  

  “นอกจากกระโปรงชุดนี้ เธอก็ไม่มีเสื้อผ้าชุดสวยชุดอ่ืนอีก มีแต่เสื้อยืด
กับกางเกงเท่านั้น เด็กหญิงพยายามหวีปลายผมให้กระดกเข้าท่ี แต่ดูเหมือนผมเธอจะดื้อ
กว่าตัวเธอเสียอีก”  

(2563 : 58) 
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 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัณณ์เป็นเด็กผู้หญิง ที่มีลักษณะภายนอกที่เหมือน เด็กปกติ 
ไม่ได้มีความบกพร่องของอวัยวะ อีกทั้งปัณณ์สามารถดูแลตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะ ปัณณ์
สามารถจับปากกาเขียนหนังสือหรือวาดรูปได้ และสามารถแต่งตัวให้ตัวเองได้  
 1.1.2 อารมณ์และความรู้สึก  
 ปัณณ์เป็นเด็กที่มักจะคิดว่าไม่มีใครต้องการเธอนอกจากแม่ของเธอแต่เธอก็มักช่วยเหลือผู้อ่ืน
เสมอ และพร้อมที่จะรับฟังข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไข พิจารณาได้จากตัวอย่างดังนี้  

  “ปัณณ์คิดว่าน้าพิมของเธอคงชอบทำงานมากกว่าอยู่กับหลาน แต่ไม่ใช่เรื่องน่า
แปลกอะไร เพราะพ่อของเธอก็ไม่ชอบอยู่กับเธอเหมือนกัน พ่อหายไปไหนไม่รู้สามปีก
ว่าแล้ว ปัณณ์คิดถึงแม่ แม่ใจดีกับเธอเสมอ แต่แม่ของเธอเป็นคนมีความฝัน...” 

        (2563 : 8) 
  ปัณณ์มักคิดว่าไม่มีใครต้องการเธอ เพราะเธออาศัยอยู่กับน้าพิมและน้าพิมก็ทำงานตลอดเวลา 

ส่วนพ่อของเธอก็ทิ้งเธอไป ทำให้เธอมักจะคิดว่าโลกใบนี้ไม่มีใครต้องการเธอ  
 1.1.3 พฤติกรรมการแสดงออก 

ปัณณ์ เป็นเด็กที่ชอบเก็บตัวเงียบคนเดียว ชอบวาดรูปและเขียนหนังสือ ชอบเล่าเรื่องจาก
จินตนาการให้ตัวเองฟัง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ และเป็นคนที่เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย ดังนี้  

“พ่ีคะ หนูลองอ่านให้ฟังได้ไหม ความจริงหนูอ่านได้บ้าง เวลาหนูอ่านไม่ได้หนู
จะบอกตัวอักษรให้พ่ีฟังได้ค่ะ พ่ีก็เอาตัวอักษรไปผสมเป็นคำเอาเอง” 

         (2563 : 56) 
ปัณณ์มักจะอาสาช่วยผู้อ่ืนอยู่เสมอ เช่น ในตอนที่ปัณณ์ไปโรงเรียนคนตาบอดกับสายลม เธอก็ได้

เจอกับซัน นักเรียนที่ตาบอด เธอจึงอาสาอ่านหนังสือให้ซันฟัง ถึงแม้ว่าเธอจะอ่านได้ไม่คล่อง เพราะเธอมี
ปัญหาเรื่องการสะกดคำ ซ่ึงปัญหาด้านการอ่านของเธอนี่เองก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ปัณณ์ชอบอยู่คนเดียว
เพราะ คิดว่าตัวเองด้อยกว่าเด็กคนอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ปัณณ์ยังเป็นเด็กที่สามารถเดินได้คล่อง พูดได้ชัด 
สังเกตได้จาก ตอนที่ปืนใหญ่ พาปัณณ์วิ่งกลับบ้าน ซึ่งปัณณ์สามารถวิ่งทันปืนใหญ่ที่เป็นเด็กปกติได้ 
 นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ปัณณ์ยังเป็นเด็กสุภาพ เรียบร้อย ชอบจินตนาการ แต่ก็เป็นเด็กที่หากถึง
เวลาจะต้องสู้ก็จะสู้ยิบตาหากตัวเองไม่ผิดถึงแม้ว่าบางครั้งจะทำให้ผู้ อ่ืนเจ็บตัวก็ตาม พิจารณาได้จาก
ตัวอย่างดังนี้ “…ปัณณ์เดินไปขวางหน้าปืนใหญ่ แล้วชกเข้าที่จมูกของเด็กชายตัวโต”(2563 : 9) จะเห็น 
ได้ว่า ในตอนที่ปัณณ์อยู่คนเดียว ปืนใหญ่ก็เข้ามาแกล้งโดยการดึงสมุดของปัณณ์ไป และล้อปัณณ์ว่าเขียน
หนังสือผิด ในตอนแรกปัณณ์ก็พูดกับปืนใหญ่ดี ๆ ว่า เอาคืนมา แต่สุดท้ายปืนใหญ่ทำให้ปัณณ์เกิดโมโห 
ทำให้ปัณณ์ชกปืนใหญ่เข้าที่จมูก แม้ว่าปืนใหญ่จะตัวโตกว่าเธอก็ตาม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าปัณณ์เป็น
เด็กที่มีนิสัยค่อนข้างจะใจเย็นเพราะตอนที่โดนแกล้ง เธอไม่ได้วู่วามและทำร้ายร่างกายฝ่ายตรงข้ามทันที 
แต่กลับพูดคุยเจรจากับฝ่ายตรงข้ามดี ๆ จนกระทั่งฝ่ายตรงข้ามทำให้โมโหถึงจะโต้ตอบ 
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 จากการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยจะเห็นได้ว่า ตัวละคร 
ปัณณ์ เป็นตัวละครที่มีพัฒนาการด้านการอ่านช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ทำให้ตัวละครรู้สึกว่าตัวเองมี
ปัญหา ไม่อยากเข้าสังคม และรู้สึกว่าสังคมไม่ได้ต้องการ ทำให้ตัวละครเลือกที่จะอยู่คนเดียวในช่วงแรก 
เพราะ เขารู้สึกว่าเป็นปมด้อย  
 1.2 ลักษณะของเด็กพิเศษในวรรณกรรมไต้หวัน 
 วรรณกรรมเรื่อง ผมปัญญาอ่อน ของ หวัง ซู เฟิน เป็นการนำเสนอภาพของเด็กพิเศษที่บกพร่อง
ทางปัญญาแต่สามารถจะอบรมสั่งสอนได้ ชื่อว่า เผิ่งเถี่ยหนัน ที่จะต้องเรียนในโรงเรียนเด็กปกติ เขาโดน
เพ่ือน ๆ และคนรอบ ๆ ตัวตีตราว่าเขาคือคนปัญญาอ่อน ตลอดเวลาที่เขาอยู่โรงเรียนเขาโดนเหยียดหยาม
และถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลา ทั้งจากคุณครู เพ่ือนร่วมชั้น ผู้ปกครองของเพ่ือน ๆ ของเขา รวมไปจนถึง
น้องสาวของเขาเองก็ยังรังเกียจเขาที่เขาปัญญาอ่อนแต่สุดท้ายเผิ่งเถี่ยหนันก็ไม่ได้เก็บปมเหล่านั้นมาเป็น
ปัญหาในการดำเนินชีวิตของเขาในแต่ละวันและสามารถก้าวข้ามคำดูถูกต่าง ๆ ได้ในที่สุด  ซึ่งจาก
การศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้ ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ลักษณะพิเศษในวรรณกรรมไต้หวัน โดยศึกษาจาก
ตัวละครชื่อว่า เผิ่งเถี่ยหนัน ได้ดังนี้  
 1.2.1 รูปลักษณ์ภายนอก 
 วรรณกรรมไต้หวัน เรื่อง ผมปัญญาอ่อน แสดงให้เห็นว่า เผิ่งเถี่ยหนันเป็นเด็กผู้ชาย รูปร่างอ้วน 
แต่ก็มีอวัยวะต่าง ๆ ครบถ้วนเหมือนคนปกติ พิจารณาได้จากข้อความในตอนที่ เผิ่งเถี่ยหนันอยู่ที่โรงเรียน
แล้วมีเพ่ือนแย่งขาหมูของเผิ่งเถี่ยหนันไปและในตอนที่เพ่ือนของเผิ่งเถี่ยหนันพูดคุยกันในตอนที่เผิ่ง
เถี่ยหนันโดนดูถูกจากเพ่ือนในห้อง ความว่า  

 “พวกเธอดูเผิ่งเถี่ยหนันสิ เขามีตรงไหนที่ไม่เหมือนกับพวกเธอ เขามีสองตา หนึ่ง
จมูก เหมือนกับเราทุก ๆ คน แล้วทำไมพวกเธอถึงยังต้องไปดูถูกเขา?” 
       (2562 : 113) 

“นายอ้วนมากแล้ว ขาหมูนี้ให้ฉันช่วยกินดีกว่า” 
      (2562 : 119) 

 เผิ่งเถี่ยหนันเป็นเด็กที่มีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนกับเด็กทั่วไป เพียงแต่เขามีพัฒนาการที่เชื่องช้าไป
กว่าเด็กท่ัวไป นอกจากนี้ เขายังเป็นเด็กท่ีรูปร่างอ้วน โดยดูจากคำพูดของเพ่ือนติงโถงในตอนที่พยายามจะ
แย่งขาหมูไปกินโดยการล้อเลียนรูปร่างของติงโถงว่าเขาตัวอ้วน  
 1.2.2 อารมณ์และความรู้สึก  
 วรรณกรรมไต้หวันเรื่อง ผมปัญญาอ่อน แสดงให้เห็นว่า เผิ่งเถี่ยหนัน เป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีเสมอ 
และไม่ค่อยจะโกรธใคร แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีอารมณ์โกรธหากเขาโดนรังแก อีกทั้ง เผิ่งเถี่ย
หนันยังเป็นเด็กที่คิดไม่ทันตามที่คนอื่นพูด ดังเช่นในตัวอย่างความว่า 
 
 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 12 
The 12th Hatyai National and International Conference 

290 

 

 ขาเป๋พูดต่อว่า “เผิ่งเถี่ยหนัน แม่นายก็คงได้กลืนน้ำตาเพราะนายไม่น้อยเหมือนกัน” 
 ความจริงผมไม่รู้ว่าแม่ผมได้กลืนอะไร ผมรู้แค่ว่าตอนผมเห็นหมูปิ้งร้อน ๆ และ
ไอศกรีมผมก็จะกลืนน้ำลาย ส่วนการกลืนน้ำตานั้นผมนึกภาพไม่ออกจริง ๆ  
      (2562 : 36) 

 จากตัวอย่างเห็นได้ว่า เมื่อขาเป๋ เพ่ือนของเผิ่งเถี่ยหนันพูดว่า แม่ของเผิ่งเถี่ยหนันจะต้องกินน้ำตา
เพราะเผิ่งเถี่ยหนันไม่น้อย ในความหมายของขาเป๋ หมายถึง เสียใจ แต่เผิ่งเถี่ยหนัน กลับไม่เข้าใจนัยยะที่
ขาเป๋ต้องการสื่อถึง เนื่องจาก หากจะสื่อสารกับเผิ่งเถี่ยหนันให้เข้าใจ ก็จะต้องพูดตรง ๆ หากพูดอ้อมค้อม
จะทำให้เผิ่งเถี่ยหนันคิดไม่ทันตามที่คนอื่นพูด  
 1.2.3 พฤติกรรมการแสดงออก 
 วรรณกรรมไต้หวันเรื่อง ผมปัญญาอ่อน แสดงให้เห็นว่า เผิ่งเถี่ยหนัน เป็นเด็กที่เดินช้า ชอบยิ้มให้
ผู้อื่นเสมอ เชื่อฟังผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ เพื่อน หรือคนในครอบครัว และชอบวาดรูปมากกว่า
การเขียนหนังสือ พิจารณาจากตัวอย่างที่ว่า 

 “...เมื่อเข้าเรียนผมก็จะนั่งหลังตรง พยายามฟังและทำความเข้าใจทุกคำพูดของ
ครูอย่างสุดกำลัง แต่สุดท้ายผมก็ยังฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี...” 
      (2562 : 27) 

 จากตัวอย่างเห็นได้ว่า เผิ่งเถี่ยหนัน ปฏิบัติตามคำสั่งของแม่ เพราะแม่ของเขาอยากให้เขาตั้งใจ
เรียน ดังนั้น เผิ่งเถี่ยหนันจึงถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อื่นเสมอ ถึงแม้ว่าเขาจะมีพัฒนาการช้ากว่า
เด็กปกติ 
 นอกจากนี้ เผิ่งเถี่ยหนันยังเป็นเด็กที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจ มีมารยาท รักเพ่ือนฝูงและไม่ก้าวร้าว 
พิจารณาได้จากข้อความดังนี้  

 ผมได้ยินครูพละตะโกนเรียกว่า “วิ่งรอบเดียวก็พอกลับมาเลย” 
 แต่ผมก็ยังคงวิ่งอยู่ ผมวิ่งผ่านอาคารเรียน วิ่งผ่านเวทีใหญ่อีกครั้ง แล้วจึงวิ่งไปหาครู 
 “ไอ้โง่ ครูบอกแล้วว่าวิ่งรอบเดียวก็พอ นายไม่ได้ยินหรือไง จะวิ่งสองรอบทำไม?” 
 ผมหอบตั้งนานแล้วจึงตอบครูว่า “ผมวิ่งเพิ่มอีกรอบเพราะผมวิ่งเผื่อขาเป๋น่ะครับ” 
       (2562 :42) 

 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ในคาบพละที่ครูให้วิ่ง เผิ่งเถี่ยหนันเห็นขาเป๋วิ่งอย่างทุลักทุเล จึงวิ่งเพ่ิม
อีกหนึ่งรอบ เพ่ือช่วยหาเป๋ แม้ว่าคนอ่ืนจะมองว่าเราโง่ แต่เขาก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเพ่ือนของเขา ดังนั้น  
จะเห็นได้ว่า นิสัยอย่างหนึ่งที่เผิ่งเถี่ยหนันมีก็คือ การชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเขา  
 จากการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของเด็กพิเศษในวรรณกรรมไต้หวัน โดยศึกษา ตัวละคร 
เผิ่งเถี่ยหนัน จะเห็นได้ว่า ตัวละครเด็กพิเศษ ที่เป็นเด็กที่มีพัฒนาการเชื่องช้ากว่าผู้อ่ืน แต่กลับเป็นผู้ที่มี
จิตใจดีและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนปัญญาอ่อนสำหรับคนธรรมดา แต่เขาก็ไม่
เคยเอาจุดด้อยของเขามาเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตของเขา 
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 โดยภาพรวมลักษณะของตัวละครเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทย เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน และ 
วรรณกรรมไต้หวัน เรื่อง ผมปัญญาอ่อน พบว่าวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง สร้างให้ตัวละครมีลักษณะที่
เหมือนกันคือ มีลักษณะทางร่างกาย คือ มีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนผู้อ่ืนทุกประการ แต่จะต่างกันเพียงการมี
พัฒนาการที่เชื่องช้ากว่าเด็กทั่วไป คือ การอ่านหนังสือไม่ออก แต่สำหรับวรรณกรรมไทย ตัวละครเด็ก
พิเศษจะไม่กล้าที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเพราะมองปัญหาของตนเองว่าเป็นปมด้อยต่างจากวรรณกรรมไต้หวัน
ที่มีความกล้าที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับการที่ตนเองมีพัฒนาการที่ช้ากว่าผู้อ่ืน  
อีกท้ังยังมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย 
     
2. การดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรมของไทยและไต้หวัน 
 เด็กพิเศษในแต่ละสังคม ย่อมได้รับการดูแลที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทสังคมนั้น ๆ ดังเช่นใน
วรรณกรรมของไทยเรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน และวรรณกรรมไต้หวันเรื่อง ผมปัญญาอ่อน ที่แสดงให้เห็น
ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสผู้อ่ืนได้พิสูจน์ตัวตนเสมอ ถึงแม้ว่าเขาจะบกพร่อง แต่สังคมไต้หวันเป็น
สังคมท่ีมีการแข่งขันสูง ดังนั้น การดูแลเด็กพิเศษในสังคมไต้หวันจึงต่างไปจากสังคมไทย ดังนี้  
 2.1 การดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทย 
 จากการศึกษาวรรณกรรม เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน พบว่า เด็กพิเศษในวรรณกรรมเรื่องนี้ ได้รับ
การดูแลจากคนรอบ ๆ ตัวทั้งจากเพ่ือน ครูผู้สอน ครอบครัว และการพยายามดูแลตนเองให้มีพัฒนาการที่
เท่าเทียมกับเด็กคนอื่น ๆ ดังนี้  
 2.1.1 การดูแลตนเอง 

เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน พบว่าปัณณ์ จะเยียวยาตนเองโดยการวาดรูปและเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ เพ่ือที่จะไม่ต้องอยู่คนเดียว แต่ในท้ายที่สุดปัณณ์ก็พยายามปรับตัว พยายามเข้าใจตนเองและ
ผู้อ่ืนมากขึ้นรวมทั้งมีเหตุผลและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวมากขึ้น และพยายามให้โอกาสตัวเองในการทำ
สิ่งที่ตนเองบกพร่อง คือ ทำให้ตัวเองอ่านหนังสือได้ ทำให้เขาสามารถอยู่ในครอบครัวและสังคมได้  
ดังตัวอย่างเช่น 

ปัณณ์เดินกลับไปหานักเรียนคนนั้น “พ่ีคะ หนูลองอ่านให้ฟังได้ไหม ความจริงหนู
อ่านได้บ้าง เวลาหนูอ่านไม่ได้ หนูบอกตัวอักษรให้พ่ีฟังได้ค่ะ พ่ีก็เอาตัวอักษรไปผสมคำ
เอาเอง”   

          (2563 : 55) 
 จากข้อความข้างต้น พบว่าปัณณ์ให้โอกาสตัวเองในการพบเจอผู้อ่ืนและพัฒนาตัวเองในการอ่าน
หนังสือให้ดีขึ้น เพราะในตอนแรกปัณณ์ไม่กล้าแม้แต่จะอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือให้ผู้อ่ืนเห็น แต่ใน
ตอนท้าย ปัณณ์เข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งให้โอกาสตัวเองในการได้ลองทำสิ่งที่ตนรู้สึกว่าบกพร่อง  
ทำให้ปัณณ์กล้าอ่านหนังสือให้ผู้อื่นฟังได้  
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 2.1.2 การดูแลจากคนในครอบครัว 
 จากการศึกษาวรรณกรรมเห็นได้ว่าน้าของปัณณ์ คือ น้าพิม ผู้ที่เลี้ยงดูปัณณ์ หลังจากที่พ่อแม่
ของปัณณ์ทอดทิ้งไป พยายามจะเข้าใจปัณณ์มากข้ึนและพยายามมีเวลาให้ปัณณ์มากข้ึน ทำให้ปัณณ์ไม่รู้สึก
โดดเดี่ยวอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น  

 “ปัณณ์แต่งตัวเสร็จก็ลงมารับประทานอาหารเช้าที่น้าพิมเตรียมไว้ น้าพิมคงซื้อ
อาหารพวกนี้มาจากที่ไหนซักแห่งเมื่อวานนี้ หากจะหวังให้น้าพิมเข้าครัวทำอาหารคงเป็น
เรื่องยาก แต่อย่างน้อยน้าพิมก็ไม่เคยปล่อยให้ปัณณ์ไปโรงเรียนโดยท้องว่าง น้าพิมยังคง
งานเยอะเหมือนเดิม แต่น่าแปลกที่อยู่ดี ๆ น้าพิมก็มีเวลาพาปัณณ์ไปกินไอศกรีมสัปดาห์
ละครั้ง...” 
         (2563 : 72) 

 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า น้าพิมเป็นคนที่งานเยอะมาก และทุ่มเทกับงานมาก ทำให้ปัณณ์
ไม่ค่อยที่จะกล้าเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้น้าพิมฟัง แต่เมื่อน้าพิมได้ไปพบครูหรรษาน้าพิมจึงทราบปัญหา
ของปัณณ์ จึงเปลี่ยนวิธีการดูแลปัณณ์ใหม่ จากที่ไม่เคยมีเวลาให้หรือไม่เคยพาไปทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน ก็กลายเป็นหาเวลามาทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่น้ากับหลานได้ทำร่วมกัน ก็ถือเป็น
ส่วนหนึ่งในการที่จะเยียวยาเด็กท่ีไม่กล้าเข้าสังคมได้เช่นกัน 
 2.1.3 การดูแลจากคนในสังคม 
 เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน จะเห็นได้ว่า เพ่ือนของปัณณ์ เช่น สายลม ปืนใหญ่ เป็นต้น พยายาม
ให้กำลังใจไม่ล้อเลียนปมด้อยของปัณณ์ และยังให้โอกาสปัณณ์ได้ทำสิ่งที่ปัณณ์ถนัด คือ การแต่งเรื่องตาม
จินตนาการ ทำให้ปัณณ์มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและปรับปรุงตัวเองให้มีพัฒนาการเทียบเท่าเด็กทั่วไป
ได้ ตัวอย่างเช่น “ปัณณ์ เธอมาอยู่กลุ่มเดียวกับเราไหม งานที่ครูให้แสดงละครน่ะ น้ำค้าง เด็กหญิงที่นั่งอยู่
ข้างหน้าปัณณ์หันมาถาม”(2563 : 64) จะเห็นได้ว่า เพ่ือนเห็นศักยภาพในตัวของปัณณ์ ก็คือ การแต่ง
เรื่องได้ดี จึงชวนปัณณ์เข้ามาอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าในตอนต้นปัณณ์จะถูกเหยียดออกจากกลุ่มอ่ืน แต่ยังมีเพ่ือน
ที่ให้โอกาสปัณณ์ทำในสิ่งที่ตนถนัดและทำให้ปัณณ์ไม่กลายเป็นคนนอก ซึ่งการเยียวยาเช่นนี้ จะเป็นการ
ช่วยลดปมด้อยที่มีในใจของปัณณ์ได้ 
 นอกจากนี้ ปัณณ์ยังการดูแลจากครูผู้สอน คือ ตัวละครที่ครูหรรษา ผู้ที่ไม่ได้มองว่า ปัณณ์ เป็นเด็ก
ทีแ่ตกต่างจากคนอ่ืน พยายามสรรหาวิธีมาสอนปัณณ์ให้อ่านหนังสือออกเขียนได้ เข้าใจผู้อื่น และพยายาม
หาวิธีให้ปัณณ์สามารถเข้าสังคมกับผู้อ่ืนได้ โดยการหากิจกรรมต่าง ๆ ให้ปัณณ์ทำกับเพ่ือน ๆ ทำให้
มุมมองต่าง ๆ ของปัณณ์กว้างขึ้นและอยู่กับผู้อื่นได้ในที่สุด ตัวอย่างเช่น 

  “หนูอ่านไม่เป็น หนูจะเขียนเป็นได้อย่างไรคะ แล้วถ้าหนูไปพูดขอโทษเขา แล้ว
เขาล้อหนูอีก หนูคงชกเขาอีก... 
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…ครูมีอุปกรณ์ท่ีช่วยให้หนูเขียนได้ ครูหรรษาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเปิดแอป
พลิเคชันสำหรับเปลี่ยนเสียงเป็นตัวอักษณ ครูบอกให้ปัณณ์พูดคำที่ต้องการจะเขียนใส่
โทรศัพท์...” 
        (2563 : 15) 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ครูหรรษาพยายามที่จะให้ปัณณ์รู้จักเข้าหาผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น คือ การขอโทษเมื่อทำผิด อีกทั้งยังสอนโดยการนำไปบูรณาการกับสิ่งที่ปัณณ์บกพร่อง คือ การเขียน
จดหมายเพ่ือขอโทษ แต่ในเมื่อปัณณ์บกพร่องด้านนี้ ครูหรรษาจึงหาเครื่องมือที่จะช่วยปัณณ์ในการเขียน
ให้ และสอนให้ปัณณ์ฝึกฝนเรื่อย ๆ เพื่อที่วันหนึ่งปัณณ์จะสามารถอ่านหนังสือออกและเขียนได้ด้วยตนเอง 
อีกท้ัง การที่ครูหรรษาพยายามช่วยปัณณ์เช่นนี้ ก็หมายถึงว่า ครูหรรษา ไม่ได้มองปัณณ์ว่าเป็นเด็กผิดปกติ 
แต่ครูหรรษากลับมองว่า ข้อบกพร่องที่ปัณณ์มีสามารถฝึกฝนจนมีพัฒนาการที่ทัดเทียมผู้อ่ืนได้ 
 จากการศึกษาการดูแลเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทย เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน จะเห็นได้ว่า 
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเด็กพิเศษ ได้รับการดูแลและเยียวยาทั้งกับคนในครอบครัว เพ่ือน และ
ครูผู้สอน อีกทั้งทุกคนไม่ได้มองว่าการที่ตัวละครมีพัฒนาการที่ช้ากว่าคนอ่ืนเป็นปมด้อย และทุกคนยังให้
กำลังใจและให้โอกาสตัวละครเด็กพิเศษในการพัฒนาตนเองเสมอ ทำให้ตัวละครเด็กพิเศษสามารถปรับตัว
และอยู่ร่วมกับคนในสังคมต่อไปไดใ้นที่สุด  
 2.2 การดูแลและการเยียวยาเด็กพิเศษในวรรณกรรมไต้หวัน 
 จากการศึกษาวรรณกรรม เรื่อง ผมปัญญาอ่อน พบว่า เด็กพิเศษในวรรณกรรมเรื่องนี้ ไม่ค่อย
ได้รับการดูแลจากคนอ่ืน ๆ เท่าท่ีควร ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน เพ่ือน คนในครอบครัว ดังนี้ 

2.1.1 การดูแลตนเอง 
 เรื่อง ผมปัญญาอ่อน ที่มีเด็กพิเศษในเรื่อง คือ เผิ่งเถี่ยหนัน มีการดูแลตัวเอง คือ เมื่อเขาทราบว่า
ปัญหาของตัวเขา คือ การมีพัฒนาการช้า อ่านหนังสือไม่ออก ก็พยายามที่จะตั้งใจเรียน ดังตัวอย่างเช่น  

“ผมเลยตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ผมเอาหนังสือออกมาแล้วใช้
นิ้วชี้ไปที่ตัวหนังสือในบทเรียน แล้วนับมันไปทีละตัว ๆ จนรับถึงร้อย แล้วเริ่มนับจากหนึ่ง
ใหม่อีกครั้ง ผมนับอย่างตั้งใจจริงผมก็เลยไม่ได้หลับไป” 

(2562 :27) 
 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า เผิ่งเถี่ยหนัน ทราบดีว่าเขาต่างไปจากเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนจึง  
พยายยามที่จะตั้งใจเรียน เพ่ือให้เข้าใจสิ่งที่คุณครูกำลังสอน แต่ท้ายที่สุด ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้จะพัฒนา
ตัวเองให้ทัดเทียมกับผู้อื่นเพียงใด แต่ไม่มีผู้แนะนำหรือคอยช่วยฝึกฝน เขาก็จะไม่เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในสังคม
หรือในการเรียนรู้ นั่นเอง 
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  2.1.2 การดูแลจากคนในครอบครัว 
  จากการศึกษาวรรณกรรมไต้หวัน เรื่อง ผมปัญญาอ่อน จะเห็นได้ว่า เผิ่งเถี่ยหนัน ได้รับการปฏิเสธ
ที่จะอยู่ร่วมกันจากน้องสาว แต่แม่ของเขากลับดูแลและช่วยเหลือให้เขาสามารถเรียนรู้ มีความรู้ทัดเทียม
กับผู้อ่ืน และช่วยเหลือในการอ่านหนังสือของเขา ดังตัวอย่างเช่น“หลังจากเลิกเรียน แม่บอกผมว่าแม่ช่วย
สมัครชื่อให้แกและน้องสาวของแกแล้ว เริ่มจากพรุ่งนี้พวกแกต้องไปติวภาษาอังกฤษด้วยกัน” (2562 : 75)
จะเห็นได้ว่า แม่ของเผิ่งเถี่ยหนัน พยายามที่จะให้เผิ่งเถี่ยหนันเรียนพิเศษ เพ่ือที่เผิ่งเถี่ยหนันจะได้มีความรู้
เหมือนกับเพ่ือนในรุ่นเดียวกัน ซึ่งก็ถือเป็นการดูแลเด็กพิเศษได้วิธีหนึ่ง และในการเรียนนอกจากจะทำให้
เผิ่งเถี่ยหนันได้ความรู้เพ่ิมข้ึนบ้างแล้ว ยังจะเป็นการสอนให้เผิ่งเถี่ยหนันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
ทางอ้อมอีกด้วย 

2.1.3 การดูแลจากคนในสังคม 
จากการศึกษาวรรณกรรมไต้หวันเรื่อง ผมปัญญาอ่อน จะเห็นได้ว่า เผิ่งเถี่ยหนัน มีเพ่ือนเพียง  

คนเดียวที่คอยดูแล ให้กำลังใจเขา ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตัวประหลาด คือ ขาเป๋ เด็กที่มีอวัยวะไม่ครบ
เหมือนเด็กทั่วไป เขาพยายามที่จะพูดและช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ ให้เผิ่งเถี่ยหนัน ดังตัวอย่างเช่น ในตอนที่เผิ่ง
เถี่ยหนัน กำลังนั่งเรียน ขาเป๋พูดกับเผิ่งเถี่ยหนันว่า “ความจริงในเรื่องของความตั้งใจนายเก่งกว่าหลาย ๆ คน 
ขาเป๋ตบไหล่ผม” (2562 : 29) ซึ่งคำพูดของขาเป๋ในตอนนั้นทำให้เผิ่งเถี่ยหนันมีกำลังใจและไม่รู้สึก  
บั่นทอนจิตใจ ในขณะเดียวกัน เพ่ือน ๆ คนอ่ืนของเขาในโรงเรียนกลับพยายามทำให้เขากลายเป็นคนประหลาด 
เพราะเขาพยายามเอาข้อบกพร่องของเผิ่งเถี่ยหนันมาล้อเลียนว่าเขาปัญญาอ่อน และมักมองเผิ่งเถี่ยหนัน
เป็นตัวตลกและรังแกเผิ่งเถี่ยหนันอยู่เสมอ อีกทั้งยังพูดจาด้วยคำพูดที่ดูถูกเผิ่งเถี่ยหนันอีกด้ วย ดังเช่น  
ในตอนที่เผิ่งเถี่ยหนันยกมือขึ้นโหวตตัวเองเพ่ือให้ได้รับรางวัล ซึ่งเผิ่งเถี่ยหนันไม่ได้เข้าใจว่าเขาต้องทำอะไร 
แต่เพราะเผิ่งเถี่ยหนันรู้ว่าการโหวต คือ การยกมือ เขาจึงยกมือด้วย ทำให้เพ่ือนในชั้นพูดว่า  “นายเลือก
ตัวเองหรือเนี่ย หน้าด้านจริง ๆ เลย ติงโถงตะโกนเสียงดัง” (2562 : 45) จะเห็นได้ว่า เพ่ือนในชั้นไม่มีใคร
ที่จะดูแลหรือเยียวยาเผิ่งเถี่ยหนันเลย ซ้ำร้ายยังพูดจาแย่ ๆ ใส่การกระทำที่เด็กพิเศษได้แสดงออกมา  
จึงกล่าวได้ว่า นอกจากขาเป๋ เผิ่งเถี่ยหนันก็ไม่ได้รับกำลังใจ การดูแล หรือการเยียวยาจากเพ่ือนคนอ่ืน ๆ เลย   
 นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า เผิ่งเถี่ยหนัน ไม่ได้รับการดูแลจากครูผู้สอนในโรงเรียนเลย อีกทั้ง
ครูผู้สอน ที่น่าจะเป็นผู้ที่จะช่วยดูแลและเยียวยาเด็กพิเศษได้ กลับเป็นผู้ที่พูดจาถากถาง ดูถูก เด็กพิเศษ
และไม่ได้มองว่าเขาคือเด็กที่ปกติเหมือนกับผู้อ่ืนเสมอ ดังตัวอย่าง ในตอนที่มีการประเมินโรงเรียน 
โรงเรียนกลับเขียนว่า เผิ่งเถี่ยหนัน เป็นเด็กที่บกพร่องทางปัญญา เพ่ือให้โรงเรียนเข้าได้กับนโยบายของ
กระทรวงที่ให้ใส่ใจเด็กนักเรียนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้รับการดูแลหรือการ
เยียวยาใด ๆ เลย โรงเรียนมองว่า เผิ่งเถี่ยหนัน เป็นเพียงเด็กที่จะช่วยให้โรง เรียนได้รับการสนใจจาก
กระทรวงเท่านั้น แต่ไม่ได้ดูแลให้เขามีพัฒนาการเหมือนคนปกติท่ัวไป 
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 จะเห็นได้ว่า การดูแลและการเยียวยาเด็กพิเศษในวรรณกรรมไต้หวัน เรื่อง ผมปัญญาอ่อน พบว่า 
ตัวละครเผิ่งเถี่ยหนัน ได้รับการดูแลและเยียวยาจากเพ่ือน ครอบครัว หรือครูผู้สอนน้อยกว่าในวรรณกรรม
ไทย เพราะทุกคนต่างมองว่าเขาคือเด็กปัญญาอ่อน ไม่สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการนำเสนอตัวละครเด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวัน :   
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม โดยศึกษาจาก วรรณกรรมไทย เรื่อง ขอบคุณที่อยู่ ด้วยกัน 
ของ กนก วิบูลพัฒน์ ศึกษาจากตัวละครเด็กพิเศษ คือ ปัณณ์ และวรรณกรรมไต้หวัน เรื่อง ผมปัญญาอ่อน 
ของ หวัง ซู เฟิน แปลโดย หวัง เผิง ศึกษาจากตัวละครเด็กพิเศษ คือ เผิ่งเถี่ยหนัน พบว่าตัวละครทั้งสอง
ตัวมีลักษณ์ร่วมกัน คือ เป็นเด็กพิเศษที่บกพร่องทางการเรียนรู้  ซึ่งจะพบก็ต่อเมื่อเด็กได้เข้าสู่วัยเรียน คือ 
การอ่าน-เขียน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เด็กพิเศษในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมไต้หวัน มีลักษณะร่วมกัน 
คือ เป็นเด็กที่อวัยวะต่าง ๆ ครบ เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป แต่มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างไป  
จากคนปกติ แต่ในวรรณกรรมไทยจะเห็นได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่อง จะชอบอยู่ตัวคนเดียว ในขณะที่  
ในวรรณกรรมไต้หวันเด็กที่มีความบกพร่องจะเข้าหาผู้อ่ืนเสมอ และในส่วนของการดูแลเด็กพิเศษใน
วรรณกรรมไทย จะได้รับการดูแลจากครอบครัว เพ่ือน ครูผู้สอน เพ่ือให้เขาสามารถมีพัฒนาการที่เหมือน
หรือเทียบเท่าคนปกติ ในขณะที่เด็กพิเศษในวรรณกรรมไต้หวัน จะเป็นผู้ที่ถูกคนรอบข้างเกลียดชัง ดูถูก
และเหยียดหยาม ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือครูผู้สอน ด้วยคำพูดและการกระทำต่าง ๆ  
ซึ่งสาเหตที่เด็กพิเศษในวรรณกรรมไต้หวันต่างไปจากในวรรณกรรมไทย อาจเป็นผลมาจากสังคมที่
พยายามทำให้เด็กพิเศษกลายเป็นคนอ่ืนในสังคม เนื่องจาก การบกพร่องทางปัญญามีหลายระดับ ทั้ง เบา 
กลาง และหนัก ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องระดับเบาแบบเผิ่งเถี่ยหนันเป็นเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานจึงไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสอนเด็กปกติได้ และเมื่อเขาต้องเรียนรวมกับเด็กปกติ ทำให้
เขากลายเป็นคนอื่น ซึ่งต่างจากสังคมไทยที่พยายามพัฒนาเด็กพิเศษให้มีความเท่าเทียมกับเด็กปกติ  
 จากการที่เด็กไต้หวันได้รับการดูแลจากคนในสังคมและคนในครอบครัวน้อยกว่าเด็กไทยอาจเป็น
ผลมาจากประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงและไต้หวันยังมีแนวทางการพัฒนาเด็กในอนาคตท่ี
มุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กอัจฉริยะ ซึ่งในบทความเรื่อง ท่องโลกแห่งอัจฉริยะ ตอน แอบมองไต้หวันจากจุด
เริ่มสู่การพัฒนาเด็กอัจฉริยะ(ทวินันท์ มาลา : 2556) ความว่า ไต้หวันใช้เวลามากกว่า 50 ปี ในการพัฒนา
การศึกษาเด็กอัจฉริยะหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษจนปัจจุบันผลการแข่งขันและการประเมินของเด็ก
ในไต้หวันติดลำดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งไต้หวันยังพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อเด็กกลุ่ม
ที่มีการสามารถพิเศษ และยังมีการออกหนังสือปกขาว เพ่ือผลักดันเด็กอัจฉริยะซึ่งสิ่งที่ระบุในแผนพัฒนา
ในอนาคตมี 7 ประการ ได้แก่ กระตุ้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการนำไปใช้ การปรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รักษาแนวทางการดำเนินโครงการอัจฉริยภาพ ยกระดับการศึกษาให้แก่ครูและ
เพ่ิมขีดความสามารถให้ครูในโครงการ และเพ่ิมมาตรฐานในการวัดผลและประเมินผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้  
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เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ไต้หวันให้ความสำคัญกับเด็กที่สามารถพัฒนาและเป็นหน้าเป็นตาให้แก่ประเทศ
ได้จนมองข้ามความสามารถของเด็กพิเศษที่อาจจะฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถได้  
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