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บทคัดย่อ 

 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย 
และศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย โดยใช้เครื่องมือในทาง
วิจัยคือ แบบวิเคราะห์สาเหตุและการจัดความขัดแย้งของตัวละคร 
  ผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย วิเคราะห์ตาม
ทฤษฎีความขัดแย้งทางจิตวิทยาของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ คาร์ล จุง และอัลเฟร์ด แอดเลอร์ พบว่ามีอยู่ 7 แบบ คือ 
บุคลิกภาพ การป้องกันตัวเอง สิ่งแวดล้อม จิตส านึก การทดแทน การเก็บกด และจิตใต้ส านึก ส่วนแนวทางการจัด
ความขัดแย้งของโทมัสและคิลแมนน์มีอยู่ 5 แนวทาง คือ การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง 
และการยอมให้ การศึกษาความขัดเเย้งของตัวละครจากวรรณกรรมท าให้มีอารมณ์ร่วม และมองเห็นภาพมนุษย์ใน
หลากหลายรูปแบบ เพราะวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม 
ค าส าคัญ: ถ้าวันหนึ่งนั้นฉันตาย/ ความขัดแย้งของตัวละคร/การจัดการความขัดแย้ง/ วรรณกรรม 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigates the conflicts of the main characters and 
managing conflicts of characters in One Day I Died literature. Using research tools Analysis of the 
cause conflicts and management of character conflicts. 
  The research results were found that The contradiction of literary characters. One Day I 
Died. Analysis of Sigmund Freud, Carl Jung and Alfred Adler theory of psychological contradictions, 
found that there are seven types: personality, self-defense, environment, consciousness, 
substitution, suppression and subconscious. As for Thomas and Kilmann, there are five approaches 
to conflict resolution: overcome, cooperation, compromise. Avoidance and tolerance. The study 
of the conflicts of literary characters can create emotional and visual representations of humans 
in a variety of ways. Because literature is a reflection of society. 
Keywords: One Day I Died/ the conflicts of the characters/ Conflict Management/ literature 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 “ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย” ผลงานเขียนโดย “อีกยองเฮ ได้รับยกย่องว่าเป็น Korean #1 Bestseller      
นวนิยายขายดีที่สุดตลอดกาลของเกาหลี ซึ่งขายมียอดขายกว่า 400,000 เล่ม และขายลิขสิทธ์ิไปแล้ว 4 ประเทศ คือ
บราซิล, ฝรั่งเศส, ไต้หวัน และเวียดนาม  “ถ้าวันหนึ่งนั้น…ฉันตาย” นวนิยายที่ถูกเขียนขึ้นมาหลังจากเธอได้ฟังข่าว

https://www.se-ed.com/product-search/One-Day-I-Died.aspx?keyword=One+Day+I+Died&search=originalname
https://www.se-ed.com/product-search/One-Day-I-Died.aspx?keyword=One+Day+I+Died&search=originalname
https://www.se-ed.com/product-search/One-Day-I-Died.aspx?keyword=One+Day+I+Died&search=originalname
https://www.se-ed.com/product-search/One-Day-I-Died.aspx?keyword=One+Day+I+Died&search=originalname
https://www.se-ed.com/product-search/One-Day-I-Died.aspx?keyword=One+Day+I+Died&search=originalname
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ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร โดยที่ อีกยองเฮ ให้เหตุผลว่า “อาจเป็นเพราะมีลูกสาวอยู่ในวัย
เดียวกับเด็กหนุ่มผู้จากไป” และท าให้เธอตั้งใจเขียนเรื่องสั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะต้องการให้คนเป็นพ่อแม่มองวัยรุ่น
อย่างเข้าใจ  
  เนื้อเรื่องจะเป็นการด าเนินเรื่องในมุมมองของยูมี เธอย้ายเข้ามาในโรงเรียนใหม่เพราะเจอมรสุมชีวิตหนัก
หนา พ่อกับแม่เลิกกัน มีน้องชายใหม่ที่อายุห่างกันเกินหนึ่งรอบ ทั้งความสัมพันธ์ของเธอกับเพื่อนและครูที่โรงเรียน 
รวมไปถึงมิตรภาพระหว่างเธอและเจจุน ซึ่งท าให้เราได้เข้าใจหัวอกของความเป็นคนแปลกแยก เธอไม่ใช่คนพิสดาร 
แต่ด้วยบุคลิกและนิสัยของเธอแค่เข้ากับคนในสังคมใหม่ไม่ได้เท่านั้น เจจุนเลยเปรียบเสมือนเพื่อนเพียงคนเดียวที่
เคียงข้างเธอ เข้าใจเธอ และพร้อมให้ก าลังใจเธอทุกครั้งในยามที่เธอรู้สึกแย่ เจจุนที่เป็นเด็กดีมาตลอด เจจุน            
ผู้อ่อนโยน เจจุนที่มีรักบริสุทธิ์กลับต้องมาประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ ไซค์ เธอยังท าใจไม่ได้กับการจากไปของ
เพื่อนรัก เขาเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวท่ีอยู่เคียงข้าง ในวันท่ีเธอรู้สึกแปลกแยกในโรงเรียนใหม่ แต่แล้ววันหนึ่ง แม่ของ
เจจุนก็ติดต่อเธอมา เพื่อให้เธอช่วยอ่านไดอารี่ของเขา หน้าแรกนั้น เขาเขียนไว้ว่า "ถ้าวันหน่ึงฉันตาย ความตายของ
ฉันจะมีความหมายอย่างไรกัน" คนเขียนอาจรู้ล่วงหน้าว่าก าลังจะตายหรือเปลา่ หรือเป็นแค่เพียงความบังเอิญ ก่อนท่ี
เรื่องราวอีกด้านที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของเจจุนจะเปิดเผย... เขาชอบเล่นเกมส์ศพ หรือเกมส์แกล้งตาย ซึ่งเขาและเพื่อน
ของเขาแข่งกันเพื่อเลียนแบบคนตายว่าใครแกล้งตายได้เหมือนมากที่สุด แต่ไม่คิดว่า เขาต้องมาตายจริง ๆ ในวัย
เพียงสิบหกปี เมื่อยูมีได้อ่านเนื้อความในไดอารี่ ความรู้สึกในวันวานได้ย้อนกลับเข้ามาเสมอ แต่เธอรู้ดีว่าตอนนี้ไม่มี
เพื่อนคนนั้นให้ได้เจออีกแล้ว ท าให้การเปิดอ่านไดอารี่แต่ละหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แม้อยากอ้อนวอนให้เจจุนหวนคืน
มา แต่คงต้องยอมรับความจริง ยูมีคิดเสมอว่า ถ้าใจเราไม่ลืม คนคนน้ันก็จะไม่มีวันตายจากใจเราไป   
ในวรรณกรรมเรื่องนี้ผู้เขียนพยายามสร้างปมความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หรือ
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้จะท าให้วรรณกรรมน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมีผู้ให้
ความหมายของความขัดแย้งไว้ดังนี้  รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2538:64) กล่าวถึงความขัดแย้งว่าเป็นการต่อสู้หรือปะทะ
กันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการปะทะกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งอื่นๆอีก เช่น อ านาจของ
ธรรมชาติ สังคม สภาพแวดล้อม จุดหมายในชีวิต อารมณ์ จิตใจ วิญญาณ ฯลฯ  ดวงมน  จิตจ านง (2540:98) 
อธิบายความหมายของความขัดแย้งคือ พฤติกรรมของตัวละคร และเหตุการณ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คือ     
โครงเรื่องจะประกอบไปด้วยความขัดแย้งและพฤติกรรมของตัวละคร เมื่อเกิดความขัดแย้งในตัวละคร ระหว่างตัว
ละคร หรือ ตัวละครกับสิ่งอ่ืนๆหมายความว่าได้เกิดปมปัญหาขึ้น ผู้เขียนจะได้แสดงให้เห็นว่าปมปัญหาความขัดแย้ง
นั้นมาจากสาเหตุใดและคลี่คลายไปอย่างไร  โดยโธมัสและคิลแมนน์ (Thomas and Kilmann) (อ้างใน เสริมศักดิ์   
วิศาลาภรณ์, 2540 : 104-105) ได้กล่าวถึงความขัดเเย้ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความขัดแย้งเชิงความคิด และ
ความขัดแย้งเชิงอารมณ์ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้  แม้ว่าจะมีงานวิจัยของ    
นริศรา โหระโช(2546) ที่ได้ศึกษาความขัดแย้งในนวนิยายของทมยันตี  สุทัศน์ วงศ์ค า(2538) ที่ศึกษาความขัดแย้ง
ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ และอมรา ทองใส (2556) ที่วิเคราะห์ความขัดแย้งในวรรณกรรมแปลเรื่อง ทไวไลท์ 
แต่ยังไม่มีผู้ใดท่ีท าการศึกษาเรื่อง ถ้าวันหน่ึงนั้น...ฉันตาย มาก่อน 
 ด้วยความน่าสนใจดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความขัดแย้งของตัวละคร และวิธีการจัดการ
ความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย โดยใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาอันเกิดจากจิตส านึก 
บุคลิกภาพ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครที่มีปมความขัดแย้งต่าง ๆ และการจัดการความขัดแย้งนั้น 
เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหน่ึงนั้น...ฉันตาย 
  2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหน่ึงนั้น...ฉันตาย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย   
   ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหน่ึงนั้น...ฉันตาย โดยใช้กรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมเรือ่ง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย มีวัตถุประสงค์
ศึกษาความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย และศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของ
ตัวละครในวรรณกรรมเรือ่ง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย  ใช้วิธีวิจัยแบบเอกสาร  ( Documentary Research) โดยผู้วิจยั
เลือกวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย  ซึ่งเป็นงานเขียนของ Kyunghye Lee (อีกยองเฮ) แปลภาษาไทย 
โดย วิทิยา จันทร์พันธ์ พิมพ์ครั้งท่ี 4 มาใช้ในการวิเคราะห์ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจัดท าแบบวิเคราะห์สาเหตุและการจัดการความขัดแย้งของตัว
ละคร โดยได้ศึกษาพฤติกรรมความขัดแย้งตามทฤษฎีทางจิตวิทยาของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) คาร์ล จี 
จุง (Carl G. Jung) และของอัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler) (อ้างใน รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง, 2542, 31-32) ในด้าน
วิธีการจัดการความขัดแย้งนั้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดของโธมัสและคิลแมนน์ (Thomas and Kilmann) (อ้างใน เสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ์, 2540 : 104-105) เป็นแนวเทียบ จากนั้นสังเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Research) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาของตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย โดยใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาของ ซิกมันด์ 
ฟรอยด์ คาร์ล จุง และอัลเฟร์ด แอดเลอร์ มาวิเคราะห์ สาเหตุความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของตัว
ละครในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหน่ึงนั้น...ฉันตาย มีดังนี ้
  สาเหตุของความขัดแย้งของตัวละครเอกตามทฤษฎีตามจิตวิทยา  พบว่ามีอยู่ 7 แบบ คือ เกิดจาก
บุคลิกภาพ การป้องกันตัวเอง สิ่งแวดล้อม จิตส านึก การทดแทน การเก็บกด และจิตใต้ส านึก ดังนี้ 
  1. บุคลิกภาพ หมายถึง คือความเป็นเอกลักษณ์หรือพฤติกรรมที่เดน่เฉพาะรวมกันทุกอย่างท่ีมองเหน็ 
ดังตัวอย่าง 
   1.1 สถานการณ์ความขัดแย้งของยูมี 

วิเคราะห์สาเหตุความ
ขัดแย้งตามทฤษฎีซิกมันด์ 
ฟรอยด์ คาร์ล จุง และ
อันเฟรนด์ แอดเลอร ์

วิธีการจัดการความขัดแย้งตาม
แนวคิดของโธมัสและคิลแมนน ์
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    ในใจฉันมีถ้อยค ำที่เกี่ยวกับควำมตำย วัยรุ่น และควำมสิ้นหวัง อัดแน่นอยู่เต็มไปหมด 
จึงอยำกเขียนเป็นบทเพลงขึ้นมำ ค ำว่ำ ควำมรัก ควำมอ้ำงว้ำง ฯลฯ ท ำให้ฉันขนลุกเสมอ แต่ฉันกลับชอบเขียนค ำว่ำ 
ควำมตำย วัยรุ่น และควำมสิ้นหวัง  .... 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 6-7) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นความสามารถขัดแย้งของยูมี กับตนเองที่มีความรู้สึกด้านลบ
เกี่ยวกับค าว่าความตาย วัยรุ่น และความสิ้นหวัง แต่ยังชอบเขียน 3 ค านี้ ผสานกับความสามารถเฉพาะตัวของยูมีทียู่
มีชอบฟังเพลง และแต่งเพลงได้อีกด้วย จึงเป็นตัวเสริมให้เธอมีลักษณะเด่นขึ้นมาได้ 
   1.2 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและพ่อเลี้ยง 
    ...คิดดูแล้ว ชีวิตของฉันซับซ้อนมำก จำกเด็กที่เติบโตขึ้นมำในครอบครัวธรรมดำ ชีวิต
กับตำลปัตรยุ่งเหยิง ต้องรับรู้กำรหย่ำร้ำงของพ่อแม่ อำศัยอยู่กับพ่อเลี้ยง มีน้องชำยต่ำงพ่ออีกคน  
    เพื่อนๆ ของฉัน ไม่มีใครมีชีวิตแบบนี้ 
    อย่ำงไรก็ตำม ฉันชอบพ่อเลี้ยงและยูฮยอนมำก .. 
    ...บำงครั้งท่ำนอำจแสดงบทบำทของพ่ออย่ำงกำรบ่น แต่ฉันไม่เคยโกรธเคือง เพรำะ
คิดว่ำพ่อเลี้ยงเข้ำใจฉันมำกกว่ำพ่อแท้ ๆ  
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 60-61) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยูมีตัวละครเอกรู้สึกมีความสับสนในใจเกี่ยวกับชีวิตที่ซับซ้อนของเธอ 
ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแท้ ๆ เหมือนครอบครัวอื่น แต่เธอก็ยีงรักพ่อเลี้ยงมากกว่าพ่อแท้ ๆ  
   1.3 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและอาจารย์พักโฮมิน  
    นักเรียนทุกคนรู้ว่ำอำจำรย์ยุ่งมำก จึงตั้งใจท ำหน้ำที่ของตัวเองให้ดี ทั้งฉันและเจจุน    
ไม่มีใคร เกลียดอำจำรย์ ถึงท่ำนจะดูไม่ใส่ใจนักเรียน แต่ท่ำนก็ท ำตัวน่ำเคำรพ ที่ส ำคัญคือไม่เคยแบ่งแยกเด็ก ๆ ด้วย
กำรเอำใจใส่เฉพำะนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเท่ำนั้น   
      (ถ้ำวันหนึง่นั้น…ฉันตำย : 90) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะเด่นของอาจารย์พักโฮมิน คือ มีความเป็นอาจารย์ เว้นระยะ
และขอบเขตของตัวเองกับนักเรียนให้พอดี ไม่ก้าวก่ายมากเกินไป และให้ความเป็นธรรม โดยไม่น านักเรียนมา
เปรียบเทียบกันเอง 
   1.4 สถานการณ์ความขัดแย้งของยูมี เป็นช่วงที่ยูมีอ่านไดอารี่ของเจจุน แล้วในไดอารี่นั้นเขียน
เรื่องของยูมีด้วย   
     เป็นยูมีนี่ดีจริง ๆ แค่บอกว่ำไม่ชอบเรียนพิเศษก็ไม่ต้องไปเรียน ... 
    บ้ำนของยูมีอนุญำตให้เธอเรียนพิเศษในสิ่งที่อยำกเรียน เช่น ตีกลอง ระบำยสีน้ ำ ถ้ำ
เป็นฉัน คงไม่ได้เรียนแน่ๆ บ้ำนของเรำให้เรียนพิเศษเฉพำะด้ำนวิชำกำรเท่ำน้ัน    
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 106)  
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า เจจุนอิจฉายูมีที่ยูมีสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้ โดยที่พ่อแม่
ไม่บังคับ กลับสนับสนุน เสียด้วยซ้ า สามารถท าตามใจตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการใช้ชีวิตประจ าวัน  
  2. การป้องกันตัวเอง หมายถึง การหาทางออกให้กับจิตใจ เมื่อมนุษย์เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย 
หรือเป็นข้อแก้ตัวให้ตนเองเพื่อแก้ไขความสับสนในจิตใจ หรือการต่อต้านความเจ็บปวดของจิตใจ ดังตัวอย่าง 
   2.1 สถานการณ์ความขัดแย้งของยูมี  เป็นช่วงที่เจจุนมีชีวิตอยู่ แล้วซื้อของขวัญให้ยูมีในวัน
คริสต์มาสอีฟ ยูมีจึงหวนนึกถึงของขวัญที่เจจุนให้มาหลังจากท่ีไม่ได้สนใจของขวัญชิ้นน้ีมานาน 
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    ฉันดีใจมำก วินำทีที่เปิดออกดูนั้นรู้สึกว่ำ เหมือนเจจุนก ำลังมีชีวิตขึ้นมำอีกครั้ง ฉันลูบ
ไล้เสื้อช้ันในสตรีซึ่งตกแต่งด้วยผ่ำลูกไม้พร้อมเชือกแขวนคอตรงหน้ำเบำๆ ซอกหนึ่งในหัวใจตะโกนกรีดร้องขึ้นมำ 
เดินไปล็อกประตูห้อง ลองสวมชุดชั้นในทีละชิ้น หุ่นของฉันท่ีสะท้อนกระจกดูไม่ได้เลย     บรำเซียที่ใส่อยู่หลวมโคร่ง
เกินไป ส่วนกำงเกงในท่ีเป็นแค่ผ้ำสำมเหลีย่มมเีชือกบำง ๆไว้ให้ผูกก็แทบบังอะไรไม่มิด แทนท่ีจะมองดูเซ็กซี่กลบัตลก
มำกกว่ำ เขำคงไม่รู้เรื่องไซส์ของเสื้อ ช้ันใน จึงดูรูปนำงแบบที่เป็นผู้ใหญ่หุ่นอวบอิ่มแล้วสั่งซื้อมำจำกร้ำนใน
อินเทอร์เน็ตเลย  ตอนนี้นำยเห็นหุ่นฉันแล้วใช่ไหม น่ำข ำไหม ที่นำยบอกว่ำอยำกให้ฉันเป็นผู้หญิงมำกขึ้น แต่ดูชุด
ช้ันในที่นำยซื้อมำให้สิ ตลกชะมัด เจ้ำทึ่มเอ๊ย คงไม่รู้สินะว่ำผู้หญิงเลือกซื้อเสื้อช้ันในตำมขนำดคัพ คิดว่ำฉันหน้ำอก
ใหญ่ขนำดนี้เลยหรือไง 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 21) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อตอนท่ีเจจุนมีชีวิตอยู่ เธอแทบมองว่าของช้ินนี้ไร้สาระ ไม่มีอะไร
เป็นพิเศษ แต่กลับกันเมื่อเพื่อนรักของเธอได้หายไปอย่างน่าใจหาย ของขวัญเพียงช้ินเดียวที่เธอแทบไม่มองมันเลย 
มันกลับมีผลกับจิตใจของยูมีมากที่สุดในขณะนั้น เธอจึงป้องกันตนเองทางด้านจิตใจโดยการหยิบของขวัญช้ินนี้มา
สวมใส่ เพื่อเป็นการระลึกถึงความหลังที่เคยมีช่วงเวลาดี ๆ ในวันคริสต์มาสอีฟกับเพื่อนท่ีเธอรักมากที่สุดอย่างเจจุน 
   2.2 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างแม่และพ่อ เป็นช่วงที่แม่เล่าเรื่องความรักให้ยูมีฟัง แล้วยูมี
ก็หวนคิดค าพูดและเหตุการณ์ในตอนนั้น 
    ตอนนั้นแม่คงจะเหงำและเสียใจมำก กลัวว่ำจะเจ็บปวดจำกผู้ชำยที่รักอิสระอีกครั้ง 
ดังนั้นพอเจอพ่อที่เก่งและดูจริงใจจึงตกหลุมรักทันที ถ้ำพ่อไม่ใช่คนแบบนี้แม่ก็คงไม่ตกหลุมรัก นั่นแหละคือปัจจัย
ส ำคัญ กำรที่ไม่สับสนเพรำะสำเหตุอื่น เป็นควำมคิดไร้สำระเหมือนสัตว์เซลล์เดียวจ ำพวกตวัอะมีบำ สุดท้ำยแม่ก็ตอบ
ตกลงแต่งงำนกับพ่อ ท้ังคู่ใช้ชีวิตร่วมกัน เกลียดกันก่อนจะเลิกรำกันไป แม่กลับมำอยู่คนเดียวในโลกที่น่ำเบื่อหน่ำย
และแสนยำกเข็ญอีกครั้ง ก่อนจะพบกับพ่อเลี้ยงท่ีแสนดีจริงใจต่ำงจำกทุกคนบนโลก 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 39) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อแม่ต้องเผชิญกับความผิดหวังกับการถูกคนรักหักหลัง จึงท าให้
แม่เป็นโรคซึมเศร้า กลัวความรัก ไม่กล้ารักใครอีก จึงปิดกั้นตนเอง ต่อมาพอแม่เรียนจบก็ได้เจอกับพ่อของยูมี ซึ่งพ่อ
ท าให้รักเบ่งบานได้อีกครั้ง สุดท้ายพ่อและแม่ก็แต่งงานกัน แต่แล้วก็เลิกรากันเพราะเข้ากันไม่ได้ แม่จึงป้องกันตนเอง
ทางด้านจิตใจ โดยการหาคนมาแทนที่พ่อ จากความรักที่เคยขาดหายไป พ่อเลี้ยงจึงเป็นคนเดียวที่สามารถมาช่วย
เติมเต็มความรักท่ีขาดหายไปของแม่ยูมีได้อีกครั้ง  
   2.3 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและเจจุน  เป็นช่วงที่ยูมีหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบภายในห้อง
ของตนเอง แล้วนึกถึงค าพูดที่เจจุนเคยพูด 
    “ฉันเป็นผู้หญิงก็เลยสูบไม่ได้งั้นสิ”ฉันระบำยควำมในใจ 
        เจจุนท ำหน้ำเขร่งขรึมแล้วตอบว่ำ 
     “ไม่เกี่ยวซะหน่อย ฉันเองยังไม่เคยสูบมันสักมวน ไว้โตกว่ำนี้ค่อยสูบก็ได้ ตอนนี้พวก
เรำเด็กมำก ฉันคิดว่ำท่ีแม่ป่วยเป็นโรคหอบก็เพรำะพ่อสูบบุหรีน่ี่ละ ยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธ ตัวเองเป็นคนสูบ แต่ท ำไมแม่ต้อง
มำรับเครำะห์ด้วย ฉันสงสำรแม่มำก ไม่ชอบพ่อเลย ...”  
     แต่เจจุนนำยก็เหมือนกัน นำยท ำสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ ทั้งที่ฉันเคยห้ำมแล้วว่ำ
อย่ำขี่ มอเตอร์ไซค์ อ้อนวอนอย่ำงที่สุด นำยก็ยังแอบขี่มันใช่ไหมล่ะ ทั้งที่รู้ว่ำมีควำมตำยรออยู่เบื้องหน้ำ ควำมตำย 
เป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ และไม่ใช่เรื่องโรเมนติกเลย ดังนั้นนำยไม่สมควรห้ำมฉัน ฉันจะสูบหรือไม่สูบ บุหรี่มัน
ก็เรื่องของฉัน ไม่รู้ด้วยซ้ ำว่ำต่อไปจะมีชีวิตต่อไปยังไง เวลำคิดถึงนำยขึ้นมำควำมโกรธก็จะแล่นพล่ำน จนแทบทนไม่
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ไหว ควำมทรมำนจำกอวัยวะภำยในที่บิดเป็นเกลียว สำหัสกว่ำควันพิษของบุหรี่หลำยเท่ำ พอได้ สูบบุหรี่อำกำร
ดังกล่ำวก็หำยวับไป รู้สึกโล่งใจข้ึน ถึงจะบอกว่ำเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่ฉันก็ห้ำมตัวเองไม่ได้อยู่ดี  
       (ถ้าวันหนึ่งนั้น…ฉันตาย : 65) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า เจจุนไม่ชอบบุหรี่ จึงบอกให้ยูมีพยายามเลิกสูบ ต่อมาเจจุนก็เสียชีวิต
ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ยูมีคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยทั้ง ๆที่ เจจุนห้ามเธอสูบบุหรี่เธอก็เลิกให้ แต่กลับกันเธอห้ามให้
เจจุนเลิกข่ีรถมอเตอร์ไซค์แต่เขากลับแอบขี่มันจนเกิดอุบัติเหตุ เธอจึงป้องกันตนเองทางด้านจิตใจโดยการกลับมาสูบ
บุหรี่ทุกครั้งท่ีตนเองนึกถึงเจจุน เพื่อให้ลืมเรื่องร้าย ๆ เหล่านั้นเสีย 
   2.4 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและเจจุน 
    ฉันไม่สำมำรถพูดเรื่องโซฮีกับยูมีได้ กำรได้ระบำยเรื่องนี้กับอำจำรย์ท ำให้ฉันโล่งใจข้ึน 
แต่ก่อนยูมีแอบรักวีจองฮำ พวกเรำจึงพูดคุยเปิดอกกันได้ แต่ตอนนี้ยูมีเลิกรักวีจองฮำแล้ว ตัวฉันก็ยังโง่งมจึงไม่กล้ำ
เล่ำควำมในใจให้เธอฟัง ...  
     ฉันคิดถึงโซฮีจนแทบบ้ำ ถ้ำได้อยู่ใกล้กัน ใจเต้นตึกตัก อยำกเห็นหน้ำเธอตลอดทั้งวัน 
รู้สึกว่ำเธอสวยที่สุดในโลก โชคดีที่อำจำรย์เข้ำใจควำมรู้สึกนี้ ถ้ำไม่สำมำรถเป็นนักแสดงตลกได้จริง ๆ ฉันก็อยำกเป็น
อำจำรย์จะเป็นอำจำรย์ที่เหมือนกับอำจำรย์ของเรำ จะสร้ำงคำบเรียนสอนตลกไว้ท ำกิจกรรมพิเศษด้วย 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 116-117) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า พอยูมีเลิกชอบวีจองฮา เจจุนจึงไม่มีคนที่คอยรับฟังปัญหาของเขา 
เขาจึงป้องกันตัวเองทางด้านจิตใจโดยการเล่าเรื่องราวให้กับอาจารย์โฮมินแทน อย่างน้อยเขาก็สามารถบรรเทา
ความรู้สึกท่ีหนักอ้ึงในจิตใจไม่มากก็น้อย 
  3. สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา และ
ส่งผลต่อเราทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังตัวอย่าง 
   3.1 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและหิมะ  
    แต่พอหิมะตกลงมำฉันนึกถึงวีจองฮำ บำดแผลสดในใจฉัน ดวงตำของเขำหรี่ปรือ
เหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่น จมูกโด่ง ตัวสูงกว่ำฉันมำก เวลำยืนอยู่ข้ำงกันศีรษะของฉันจะอยู่แค่ระดับไหล่ของเขำ 
น้ ำเสียงทุ้มต ่ำฟังแล้วชวนหวั่นไหวจนน่ำขนลุก... 
      (ถ้าวันหนึ่งนั้น…ฉันตาย : 14) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า การตกของหิมะระหว่างที่เธอก าลังขึ้นรถไฟ ความเยือกเย็น ความ
เหงา ความเงียบ ท าให้เธอนึกถึงวีจองฮารักแรกของเธอ ที่ปฏิเสธอย่างไม่ใยดี 
  3.2 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและวันคริสต์มาส 
    วันนั้นในตอนนั้นคือช่วงเวลำแสนเศร้ำ แต่พอย้อนคิดถึงมันอีกครั้งฉันรู้สึกมีควำมสุข
และสนุกมำก ช่วงเวลำที่เจจุนยังมีชีวิตและอยู่กับฉัน... 
   มีรูปที่เรำถ่ำยข้ำงสถำนีรถไฟด้วยกัน รูปที่ถ่ำยริมทะเลสำบโซยังโฮ รูปที่ถ่ำยตอนยัด
ทักกัลบีกับเครื่องเคียงเข้ำไปเต็มปำก รูปที่เรำปำหิมะใส่กัน รูปที่เขำถือสมุดไดอำรี่สีน้ ำเงินเอำไว้ 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 19) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยูมีเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อดูรูปที่เธอถ่ายไว้ตอนที่ไปเที่ยวชุนชอนกับเจ
จุนในช่วงวันคริสต์มาส รูปที่เธอเปิดดูทีละรูปมักมีความหมายในตัวของมันอยู่เสมอ ทุกรูปที่เธอดู หัวใจเธอก็มักจะ
จมดิ่งอยู่กับภาพพวกนั้น เพราะภาพพวกนั้นเป็นตอนที่เธอมีความสุขในช่วงที่เจจุนยังมีชีวิตอยู่ 
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   3.3 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและฤดูใบไม ้ร่วง 
   ใบต้นเพลนที่ปลูกอยู่ริมทำงก ำลังเปลี่ยนสี ตอนนี้เข้ำสู่กลำงฤดูใบไม้ร่วง เจจุนจำกไป
สองเดือนแล้ว...ฤดูดอกไม้ผลิปีที่แล้วพวกเรำพบกันตอนดอกบอชโกด (ซำกุระ) ก ำลังร่วง ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดู
หนำว กระทั่งฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนวนมำอีกครั้ง พวกเรำก็ยังได้อยู่ด้วยกัน จำกนั้นนำยก็ทิ้งฉันไป เหมือนไม่ได้จำกไป 
แต่ระเหยหำยไปเฉยๆ... 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 78) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ฤดูใบไม ้ร่วงท าให้ยูมีคิดถึงเจจุน ซึ่งเป็นช่วงที่ได้เจอกันครั้งแรกใต้ต้น
ซากุระที่บานสะพรั่งเต็มต้น ลมพัดอ่อนๆดอกซากุระร่วงโปรยลงมา เป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เศร้าเช่นกัน 
  4. จิตส านึก หมายถึง ภาวะจิตที่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร อยู่ที่ไหน ก าลังท าอะไรอยู่ รู้สึกอย่างไร อารมณ์
เป็นเช่นไร หรือต้องการอะไร และแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริงตามหลักเหตุและผล  ดัง
ตัวอย่าง 
   4.1 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและจองฮา  ยูมีหลงรักวีจองฮาตอนที่ไปทัศนศึกษา
ด้วยกันครั้งก่อน ยูมีเห็นจองฮาร้องเพลง เลิฟมีเทนเดอร์ ของเอลวิส เพลสลีย์ พร้อมดีดกีต้าร์  
    ขณะร้องเพลง จองฮาส่งสายตาหวานมาทางฉันท่ีนั่งอยู่ข้างๆเป็นระยะ คล้ายจงใจล้อ
กันเล่น ฉันรู้สึกเขินอายเป็นครั้งแรก หัวใจเต้นระรัวต่อหน้าเขา ใช้เวลาอยู่หลายวันกว่าจะสลับสายตาที่ติดตรึงคู่นั้น
ออกไปได้ ท่าทางของเขาฝันแม่นอยู่ในภาพจ าของฉัน บทเพลงหวานเลี่ยนดังขึ้นซ้ า ๆในโสตประสาท เหมือนกดปุ่ม
เล่นซ้ าไม่มีวันจบ 
       (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 34) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตอนนั้นท าให้เธอเกิดอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตส านึกของเธอ 
เพราะการที่หัวใจเต้นครั้งแรกเธอจึงแสดงพฤติกรรมเขินอาย และฝังอยู่ในความทรงจ าได้นาน แต่ตัวเธอเองก็รู้ตัวอยู่
เสมอว่าก าลังท าอะไร 
   4.2 สถานการณ์ความขัดแย้งของยูมีกับตนเอง  
    แม่ของเขำป่วยหนักขนำดไหนกัน เขำถึงกับต้องหยุดเรียนไปเฝ้ำ 
     ฉันรู้สึกเป็นห่วงเขำมำก จนหัวสมองไม่ซึมซับเนื้อหำท่ีเหลือเลย 
    ในคำบเรียน ไม่มีนักเรียนคนไหนก็ฟุบนอนกับโต๊ะ ฉันทรมำนมำก ที่โรงเรียนเก่ำนั้น 
พวกขี้เกียจเรียนจะนอนฟุบโต๊ะ แต่ฉันไม่เคยด  ุด่ำใคร ฉันจึงไม่ชอบที่นี่ เพรำะถ้ำไม่นั่งให้ตัวตรงจะมีไม้กระบองพ ุ่ง
ลอยมำใส่หัว จ ำนวนเด็กที่ผล็อยรับในห้องมีน้อยมำก อำจำรย์จึงสำมำรถเขวี้ยงไม้กระบองใส่หัวเด็กได้เรียงตัว ถ้ำ
เป็นที่โรงเรียนเก่ำน่ะหรือ ฉันเช่ือว่ำอำจำรย์ไม่มีทำงเขวี้ยงไม้กระบองใส่หัวได้ครบทุกคนหรอก เพรำะนักเรียนง่วง
นอนกันเกือบยกช้ัน  
 (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 34) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยูมีง่วงนอนระหว่างคาบเรียน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมภายในห้อง     
ท าให้เธอมีจิตส านึกรู้ว่า เธอเป็นนักเรียนอยู่ ก าลังอยู่ที่โรงเรียนต้องเรียนหนังสือ จึงพยายามปรับตัวให้ได้กับสถานที่
ที่เธออยู่ ถึงแม้เธอจะรู้สึกไม่อยากเรียนก็ตาม   
   4.3  สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและเจจุน 
    เจจุนอำจก ำลังจ้องมองฉันจำกท่ีนั่น ฉันปิดโคมไฟ ซ่อนตัวในควำมมืด อยำกแอบมอง
เขำแบบนี้ รับรู้ได้ถึงประกำยตำของเขำที่จ้องมองมำ มวลอำกำศสีเหลืองใต้แสงไฟข้ำงทำงอำจเป็นอีกโลกหนึ่ง 
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ไร้สำระมำกใช่ไหม เจจุน ตัวฉันวันนี้ยังต้องมีชีวิตอยู่ และพรุ่งนี้ก็ยังต้องมีชีวิตต่อไป นำยก็ยังร่อนเร่ไม่ไปถึงปลำยทำง
ของควำมตำย ก ำลังเดินทำงไปท่ีโลกใบนั้น... นำยจะได้ใช้ชีวิตในฐำนะเด็กหนุ่มอำยุสิบหกปีตลอดไป โอบกอดควำม
รัก ควำมกังวลใจ ควำมว้ำวุ่นสับสน ควำมรู้สึกด้อยค่ำ รวมทั้งควำมฝัน และมิตรภำพเอำไว้... 
       (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 143) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยูมีเธอแสดงความรู้สึกจากจิตส านึกของตัวเอง เธอพยายามจ าลอง
สถานการณ์ว่าเพื่อนรักของเธออยู่ตรงนั้น เขายังไม่ไปไหน ความรู้สึกเสียใจของยูมียังคงอยู่ แม้จะอ่านไดอารี่จบแล้ว
ก็ตาม  
  5. การทดแทน หมายถึง การเปลี่ยนแรงผลักดันในจิตใจไปสู่การกระท าท่ีสังคมยอมรับ ดังตัวอย่าง 
   5.1 สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงยูมีและอำจำรย์โฮมิน 
    “อ้อ โทษที โทษที ก็จริงแฮะ ปกติอำจำรย์ก็เป็นแบบนี้ละ ยิ่งเลิกกับผู้หญิงคนนั้น
อำกำรก็ยิ่งหนักขึ้นอีก เหมือนไม่รู้ว่ำตัวเองก ำลังท ำอะไรอยู่ ใช้ชีวิตไปอย่ำงไร้แก่นสำร ไม่ดีเลย คิดว่ำตอนตัวเองอยู่
ต่อหน้ำพวกเธอจะไม่เป็นซะอีก...อำจำรย์ขอโทษพวกเธอด้วยนะ คนแบบนี้ไม่ควรมำเป็นอำจำรย์เลย...” 
    “ท ำไมพูดอย่ำงนั้นล่ะคะ พวกเรำดีใจออกที่อำจำรย์เป็นแบบนี้ อำจำรย์ที่พวกเรำ
เกลียดที่สุดคืออำจำรย์ที่มีพลังเต็มเปี่ยม แต่กลับมำชอบจุ่นจ้ำนกับเรื่องไร้สำระของนักเรียน อำจำรย์พวกนั้นน่ำจะ
อกหักเหมือนคนไร้วิญญำณซะให้หมด ชีวิตพวกเรำจะได้สบำยขึ้น...เพื่อนๆในห้องชอบอำจำรย์กันทุกคนค่ะ อำจำรย์
ไม่ยุ่มย่ำมเรื่องของเรำ และไม่ตัดสินนักเรยีนคนไหนแบบล ำเอียง เพรำะอำจำรย์เข้ำใจนักเรียนทุกคนดี หนูคิดว่ำพวก
อำจำรย์ที่มองนักเรียนจำกเปลือกนอก ตลอดทั้งชีวิตคงไม่เคยรักใคร” 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 100) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า  อาจารย์มินโฮเล่าเรื่องความรักให้ยูมีฟัง พอมินโฮเลิกกับผู้หญิงคน
นั้นจึงไม่ค่อยเป็นตัวเองมากนัก ยูมีสังเกตได้จากการที่มินโฮสอนในช่ัวโมงเรียน มินโฮเลยคิดว่าเป็นความผิดตนเอง 
จึงกลัวเด็ก ๆไม่ชอบตน แต่กลับกันกลายเป็นท่ียอมรับ และเด็ก ๆให้ความนับถือมากที่สุด 
  6. การเก็บกด หมายถึง การเก็บกดความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการที่ตนเองยอมรับไม่ได้ไว้ ใน
ระดับจิตไร้ส านึก ดังตัวอยา่ง 
  6.1. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและจองฮา  ยูมีและเจจุนเป็นพวกแอบรักข้างเดียว จึง
แลกเปลี่ยนความคิดและช่วยกันหาทางบอกรักกับอีกฝ่าย ในที่สุดยูมีก็ตัดสินใจบอกรักจองฮา แต่จองฮากลับปฏิเสธ 
ดังข้อความว่า 
    “ยูมี ฉันชอบเธอนะ เธอเป็นคนมีเสน่ห์ แก่นแก้ว หัวแข็ง เซ็กซี่ แต่ฉันไม่รู้สึกว่ำเธอ
เป็นผู้หญิง ถ้ำคบกับคนท่ีคล้ำยกันแบบนี้ก็น่ำเสียดำยแย่ ฉันอยำกคบเธอเป็นเพื่อนเหมือนตอนนี้มำกกว่ำ”  
สมแล้วที่เขำมีฉำยำ รำชำเนย จึงสำมำรถเลือกใช้ค ำที่ฟังแล้วหลอมละลำยขนำดนี้ได้ ทุกครั้งที่คิดถึงต อนนั้น 
แม้กระทั่งตอนนี้ ใบหน้ำของฉันจะเห่อร้อนขึ้นโดยฉับพลัน 
    “ลิ้นนำยท ำจำกเนยรึไง” 
    พูดประโยคนั้นจบฉันก็รีบเดินจำกไป ควำมจริงที่อยู่ในค ำหวำนเลี่ยนมีเพียงสิ่งเดียวคือ 
วีจองฮำไม่ได้รักฉัน 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 9) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า พอวีจองฮาปฏิเสธ ยูมีก็กลายเป็นคนเก็บกดด้านความรู้สึก เธอไม่
สามารถพยายามที่จะยอมรับค าพูดท่ีจองฮาพูดกับเธอได้ ถึงยูมีจะพยายามโต้ตอบ แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะความรู้สกึ
ของเธอในตอนน้ันแตกสลายไม่มีช้ินดีกับค าพูดของคนท่ีเธอสารภาพนั้นพร้อมจะแทงใจของเธอเสมอ เธอจึงตัดสินใจ
ถอยออกมา  
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   6.2 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูมีและอาจารย์ ยูมีโดนว่าเรื่องการแต่งกายที่ผิดระเบียบ 
แต่ด้วยความเคยชินมาจากโรงเรียนเก่า เธอจึงมีความกล้าที่จะเถียง เรื่องเลยบานปลาย ดังข้อความว่า 
   “นี่มันอะไรกัน เธอสติดีรึเปล่ำ ท ำไมถึงกล้ำเจอะหูแบบนี้ เธอเจำะหูตั้งแต่เด็กแล้ว
ต่อไปจะท ำอะไรกิน เด็กแบบเธอโตขึ้นก็ไม่พ้นต้องไปท ำงำนเป็นผู้หญิงนั่งดริงก์ตำมร้ำนเหล้ำ รู้ใช่ไหมผู้หญิงพวกนั้น
ต่ำงจำกคนดีๆยังไง ส่วนใหญ่ก็ท ำตัวก๋ำก่ันเเบบเธอมำก่อนทั้งนั้นละ!” ... 
     ฉันจ้องหน้ำอำจำรย์ ก่อนพูดขึ้นด้วยน้ ำเสียงเย็นชำ 
     อำจำรย์เองก็เจำะหูเหมือนกันน่ีคะ "อำจำรย์เคยท ำงำนท่ีร้ำนเหล้ำมำก่อนรึเปล่ำ" 
     ใบหน้ำขำวผ่องของอำจำรย์เปลี่ยนเป็นแดงจัด ฉันคิดในใจว่ำต่อให้ตัวเองถูกไล่ออก
เพรำะเรื่องนี้ ก็อยำกเอำชนะอีกไปให้ได้จึงไม่รู้สึกร้อนรน 
     เสียงสุดๆของเพื่อนในห้องเงียบกริบลงทันควัน ... 
     "เธอรู้ใช่ไหมว่ำ ถ้ำก่อเรื่องขึ้นอีกสองครั้งจะเกิดอะไรขึ้น ท ำตัวเหมือนเด็กที่ไม่มี
ครอบครัวคอยอบรมสั่งสอน พรุ่งนี้เชิญแม่มำพบฉันด้วยนะ" 
       (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 24-25) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยูมีมีความเก็บกดทางความรู้สึก เนื่องจากการโต้เถียงของเธอกับ
อาจารย์ที่ต่างคนต่างไม่ยอมกัน จากเรื่องที่เธอเจาะหูเพราะเป็นระเบียบของโรงเรียน แต่ด้วยความดื้อรั้นของเธอจึง
ชอบท าในสิ่งตรงกันข้ามกับที่เขาห้าม ด้วยการสั่งสอนของอาจารย์นั้นไม่ถูกวิธีด้วยเป็นเพราะค าพูดที่ไม่เหมาะสม
รวมไปถึงการพบผู้ปกครอง เพราะไปจี้ปมในเรื่องของพ่อแม่หย่าร้างกัน 
  7. จิตใต้ส านึก หมายถึง ภาวะจิตที่ไม่อยู่ในภาวะที่รู้ตัวระลึกถึงไม่ได้ เป็นที่เก็บความคิด และ
ความรู้สึกท่ีถูกเก็บกดทั้งหลาย เนื่องจากอาจถูกบังคับหรือไม่สามารถเเสดงอาการโต้ตอบได้ ดังตัวอย่าง 
   7.1. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างเจจุนและอินจุน ทะเลาะกันเรื่องวิดีโอท่ีอินจุนให้เพื่อนยืม 
แต่ไม่บอกเจจุน แล้วเพื่อนของเจจุนก็ท าวิดีโอพัง เจจุนจึงไปฟ้องแม่ แต่ก็โดนแม่สั่งสอนกลับมาว่า เราเป็นพี่ต้อง
อดทน เจจุนจึงรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม ดังข้อความว่า 
    ฉันเกิดมำเป็นพี่ชำยเลยต้องอดทนไปทั้งชีวิตรึไง ฉันถูกบังคับให้อดทนมำตลอด ฉันที่
เกิดก่อนไม่กี่ปี ท ำไมคนเป็นพ่ีต้องอดทนเสมอด้วยล่ะ ใน ฮอเเซงจอน เขียนไว้ว่ำ "ต้องสละให้คนท่ีออกมำก่อนไว้แค่
เพียงวันเดียวกินก่อน!" ฉันเป็นพ่ีแต่ไม่เห็นอะไรดีกว่ำสักอย่ำง คนท่ีต้องเสียสละทุกครั้งคือฉัน! ฉันอยำกกลับเข้ำไปใน
ท้องแม่อีกครั้ง! จะได้เกิดมำช้ำกว่ำอินจุน 
      (ถ้าวันหนึ่งนั้น…ฉันตาย : 124) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า จิตใต้ส านึกของเจจุนจึงผุดขึ้นมา เพราะไม่สามารถโต้เถียงกับแม่ของ
ตนได้ จึงจ าลองสถานการณ์ความคิดของตนเองขึ้นมา คือ ความตาย เจจุนคิดว่าถ้าเขาตายไปทุกคนคงจะให้
ความส าคัญกับเขามาก แล้วจบปัญหาด้วยการร้องไห้คนเดียว   
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุของความขัดแย้งของตัวละครเอกตามทฤษฎีตามจิตวิทยา พบว่ามีอยู่ 7 
แบบ คือ เกิดจากบุคลิกภาพ การป้องกันตัวเอง สิ่งแวดล้อม จิตส านึก การทดแทน การเก็บกด และจิตใต้ส านึก ซึ่ง
ในแต่ละแบบผู้เขียนสร้างขึ้นได้อย่างสมจริง จับต้องได้ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครในแต่ละตัวมาก
ยิ่งข้ึน   
  ส าหรับวิธีการจัดการความขัดแย้งของตัวละครเอกตามแนวคิดของโทมัสและคิลแมนน์ พบว่ามีอยู่ 5 
แบบ คือ การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง การยอมให ้ดังนี ้
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  1. การเอาชนะ หมายถึง แสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมร่วมมือต่ า เป็น
พฤติกรรมที่เน้นการเอาใจตัวเอง มุ่งชัยชนะของตัวเองเป็นประการส าคัญโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสีย
ของผู้อื่น ดังตัวอย่าง 
  1.1 วิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างยูมีและเจจุน  
    ทั้งหมดเป็นควำมผิดของเจจุน ปกติฉันเดินมำโรงเรียนคนเดียวอยู่แล้ว แต่หมอนั่นดัน
เข้ำมำยุ่งวุ่นวำย... ถ้ำเขำโผล่พรวดออกมำทักกันตอนนี้ ฉันจะรู้สึกดีขึ้นใหม่นะ... เผลอๆแบบนั้นอำจดีกว่ำ ในใจฉัน
สับสนไปหมด เจ้ำบ่ำเอ๊ย ไม่เข้ำใจควำมรู้สึกของฉันหรือไง...เชอะ ถ้ำเจอกันท่ีโรงเรียน ฉันจะแกล้งท ำเป็นไม่รู้จักนำย
... 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 33) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจากจิตส านึก ตัวละครมีวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ง โดยใช้แนวทางการเอาชนะ ด้ายทียู่มีแสดงพฤติกรรมการเอาแต่ใจตวัเอง เขาคิดว่าถ้าการไม่สนใจเจจุนนัน้จะ
ท าให้เจจุนสนใจเธอกลับแทน 
  1.2 วิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างเจจุนและยูมี 
  คนที่กลัวมอเตอร์ไซค์มำกกว่ำใครๆ คือตัวฉันเอง ตอนนี้ฉันดีใจมำกที่เอำชนะตัวเองได้แล้ว ฉัน
เข้ำใจท่ียูมีเป็นห่วง มันอำจเป็นสิ่งท่ีคนอ่ืนท ำได้ง่ำยๆ แต่ไม่ใช่ส ำหรับฉัน ถึงอย่ำงนั้นฉันก็ยังอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให้ดูดีขึ้นในสำยตำโซฮี 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 138) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจากสิ่งแวดล้อม ตัวละครมีวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ง โดยใช้แนวทางการเอาชนะ คือ เจจุนหัดขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งๆที่ยูมีก็เคยห้ามแล้วเพราะอาจจะเกิดอันตราย แต่
เจจุนก็ไม่ยอมฟังยังคงแอบขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่บอกยูมี 
 2. การร่วมมือ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมร่วมมือใน
ระดับสูงด้วย เป็นการมุ่งที่จะเอาชนะและขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
  2.1 วิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างยูมีและเจจุน 
    พวกเรำสองคนเป็นพวกแอบรักเขำข้ำงเดียว ตกหลุมรักคนอื่นฝ่ำยเดียวเหมือนกัน จึง
ปรึกษำและวำงแผนกันมำตลอดว่ำจะสำรภำพรัก และใช้เวลำอยู่กับคนท่ีตัวเองชอบในวันคริสต์มำส แน่นอนว่ำเพื่อน
ต่ำงเพศเป็นที่ปรึกษำที่ดีในยำมมีควำมรัก ฉันจะเสนอแผนกำรพิชิตใจจองโซฮีในฐำนะผู้หญิงคนหนึ่ง ส่วนเจจุน
แนะน ำเคล็ดลับมัดใจวีจองฮำในฐำนะผู้ชำยคนหนึ่ง 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 9) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจากการการป้องกันตนเอง ตัวละครมีวิธีการ
จัดการความขัดแย้ง โดยใช้แนวทางการร่วมมือ คือ เจจุนและยูมีต่างก็แอบรักเพศตรงข้ามจึงแลกเปลี่ยนความคิดกัน 
เพื่อให้อีกฝ่ายสามารถพิชิตใจเพศตรงข้ามได้ อย่างง่ายดาย 
 3. การประนีประนอม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นจุดยืน
ระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผู้อื่น เป็นแบบของการเจรจาต่อรองที่มุ่งให้ท้ังสองฝ่ายมีความ
พอใจ เป็นลักษณะที่หากได้บ้างก็ควรจะยอมเสียบ้าง หรือในลักษณะที่พบกันครึ่งทาง 
  3.1 วิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างยูมีและเจจุน  
    “โอเค ไม่ข ำแล้วก็ได้ กินต่อเถอะ เมื่อกี้เธอเหมือนคนก ำลังจะตำย พอกินพิซซ่ำเข้ำไป
ก็หำยดีแล้วจะไม่ให้ฉันข ำได้ไง พี่คนนี้สุดยอดไปเลยใช่ม้ำ มีเงินเลี้ยงพิซซ่ำเธอด้วย” 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 12) 



 
293 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจากการเก็บกด ตัวละครมีวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ง โดยใช้แนวทางการประนีประนอม คือ เจจุนเลี้ยงพิซซ่ายูมีเพื่อให้ยูมีลืมความเศร้าที่มีต่อจองฮา นั่นก็คือมิติ
ของการเอาใจผู้อื่น 
  3.2 วิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างยูมีและเจจุน วันนั้นเป็นวันคริสต์มาสอีฟยูมีและเจจุน
ตั้งใจกันว่าจะไปเที่ยวกับจองฮาและโซฮีเมื่อท้ังสองสารภาพรัก แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่อย่างที่หวังกลับอกหักทั้งคู่ 
    ขำกลับ พวกเรำดื่มเหล้ำกันในขบวนรถไฟ จ้องมองนอกหน้ำต่ำงที่มืดมิดลง เรำดื่ม
เหล้ำพร้อมกับหัวเรำะคิกคักตลอดทำง มีควำมรักเศร้ำๆของเรำเป็นกับแกล้ม ตอนไปทัศนศึกษำกับปิกนิกฉันเคยดื่ม
โซจูมำบ้ำง รสชำติของมันเฝื่อนๆเหมือนดื่มแอลกอฮอล์ในห้องทดลองวิทยำศำสตร์ เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้รสชำติโซจูที่
แผ่ซ่ำนเข้ำสู่ร่ำงกำยอย่ำงแท้จริง 
  ‘ดีจังที่มีนำยอยู่ข้ำงกันตอนนี’้ ฉันพูดประโยคนี้ในใจแต่ปำกหนักเกินกว่ำจะเปล่งเสียงออกมำ 
   เออใช่ วันคริสต์มำสอีฟทั้งที ต้องแลกของขวัญกันด้วยสิ 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 54) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจากจิตส านึก ตัวละครมีวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ง โดยใช้แนวทางการประนีประนอม คือ เจจุนและยูมีตัดสินใจไปเที่ยวด้วยกันสองคนโดยต่อรองกันว่า ต้องดื่ม
โซจูย้อมใจ ซึ่งพวกเขาก็พอใจกับข้อเสนอของกันและกัน 
 4. การหลีกเลี่ยง หมายถึง การแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับต่ า และแสดงพฤติกรรมร่วมมือใน
ระดับต่ าด้วย เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือการแก้ปัญหา ไม่สนใจความต้องการของตนเองและความสนใจของ
ผู้อื่น แสดงอาการหลีกเลี่ยงปัญหา เฉื่อยชาและไม่สนใจความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 
  4.1 วิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างยูมีและเจจุน 
  ควำมหมำยของควำมตำย ควำมหมำยของควำมตำยที่เจจุนเขียนไว้ในสมุดไดอำรี่คืออะไร... จะ
เหมือนกับนิยำมของควำมตำยทั่วไปหรือเปล่ำนะ... ถึงอย่ำงนั้นฉันก็ยังโกรธมำก รู้สึกไม่พอใจ ถ้ำฉันเป็นพระเจ้ำ ฉัน
จะไม่มอบควำมตำยให้มนุษย์มั่วซั่ว ผิดไปจำกล ำดับกำรเกิดแน่นอน... จะให้ทุกคนมีอำยุขัยเท่ำกัน ตำยตำมล ำดับ
ตำมอำยุที่ก ำหนดไว้... พระเจ้ำในตอนนี้ไม่ยุติธรรม เป็นพระเจ้ำประสำอะไร ไม่รู้จักแม้กระทั่งควำมยุติธรรมกับ  
อยุติธรรม 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 105) 
 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจากการป้องกันตนเองและการเก็บกด ตัว
ละครมีวิธีการจัดการความขัดแย้ง โดยใช้แนวทางการหลีกเลี่ยง คือ ยูมีพยายามโทษพระเจ้า แล้วหลีกเลี่ยงปัญหาใน
ความเป็นจริงเพื่อไม่ให้ตนเองเสียใจ ทั้ง ๆที่เจจุนเสียไปแล้ว 
  4.2 วิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างเจจุนและพ่อ 
    ที่ค่ำใช้มือถือสูงขนำดนี้พอคุยกับยูมีทุกคืน ถ้ำไม่ได้คุยฉันอำจเสียสติ ต้องไปรักษำตัวท่ี
โรงพยำบำลบ้ำแทน ฉันเป็นคนเหลวไหล ไม่ได้เรื่อง เงินเจ็ดหมื่นวอนไม่ใช่เงินน้อย ๆ ฉันอยำกอธิบำยให้พ่อฟัง แต่
ปำกมันไม่ยอมขยับ ขณะก ำลังเรียบเรียงควำมคิด พ่อก็ตะโกนด่ำแล้วง้ำงมือขึ้นตบหน้ำฉันทันที 
    พ่อคุณคิดว่ำตัวเองเป็นผู้ใหญ่ที่ท ำผิดแล้วกล้ำขอโทษ แต่ฉันไม่รู้สึกว่ำพ่อขอโทษจำก
ใจจริง ที่ท ำไปก็เพื่อให้เห็นว่ำท่ำนมีวุฒิภำวะเพียงพอ ฉันไม่รู้สึกซำบซึ้งใจแม้แต่นิดเดียว 
      (ถ้ำวันหนึ่งนั้น…ฉันตำย : 132-133) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจากจิตใต้ส านึกและการเก็บกด ตัวละครมี
วิธีการจัดการความขัดแย้ง โดยใช้แนวทางการหลีกเลี่ยง คือ แทนท่ีเจจุนจะน าสิ่งที่ตนท าผิดไปพิจารณา แต่เขากลับ
หันหลังให้ปัญหา เอาแต่ใจตัวเอง โดยไม่สนใจว่าพ่อเขาจะรู้สึกอย่างไร 
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 5. การยอมให้ หมายถึง พฤติกรรมที่เน้นการเอาใจผู้อื่นอยากเป็นที่ยอมรับและได้รับความรัก มุ่ง
สร้างความพอใจให้แก่คู่กรณีโดยที่ตนเองจะยอมเสียสละ แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบนี้เกิดผลลัพธ์ใน
ลักษณะ แพ้หรือชนะ 
  5.1 วิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างยูมีและพ่อเลี้ยง  ยูมีเล่าเรื่องที่โดนอาจารย์ที่ปรึกษา
ต าหนิตอนที่เธออยู่ ม.2 ให้พ่อเลี้ยงฟัง เพราะตัวเธอเองก็อยากรู้เช่นกันว่าท าไมถึงไม่ยุติธรรมทั้งๆที่อาจารย์ก็เจาะหู
เช่นกัน ดังข้อความว่า 
  “คืออำจำรย์บอกว่ำ คนที่เจำะหูและใส่ต่ำงหูแบบนี้ อนำคตต้องไปเป็นผู้หญิงนั่งดริ้งก์ตำมร้ำน
เหล้ำ หนูเคยถำมอำจำรย์กลับว่ำ อำจำรย์เคยท ำงำนท่ีนั่นมำก่อนหรือเปล่ำ” 
  “อืม...” 
  พ่อเลี้ยงเงียบไปครู่หนึ่ง ท่ำนก ำลังเรียบเรียงควำมคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ เพรำะจะต้องแบ่งแยก
ระหว่ำงควำมคิดเห็นของตัวเองกับสิ่งท่ีควรพูดในฐำนะพ่อ 
  “เอำตรงๆเพรำะว่ำอำจำรย์พูดแบบนี้ ดูไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เลย ค ำว่ำ ผู้หญิงนั่งดริ้งก์ ไม่น่ำหลุด
ออกมำจำกปำกของคนท่ีเป็นอำจำรย์ได้ ยูมี บำงเรื่องหำกผู้ใหญ่ท ำแล้วไม่ผิด เด็กท ำก็ไม่ผิดเช่นกัน แต่ถ้ำเด็กท ำแล้ว
ผิด ผู้ใหญ่ที่ท ำเรื่องเดียวกันก็ต้องถือว่ำผิดด้วย ดังนั้นพ่อคิดว่ำไม่ควรมีกฎห้ำมเรื่องกำรเจำะหู แต่ถ้ำมองอีกมุม เด็ก
ยังไม่มีควำมสำมำรถพอท่ีจะรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นได้ โรงเรียนจึงคิดว่ำควรจะกันไว้ดีกว่ำแก้ เลยตั้งกฎระเบียบ
ต่ำงๆขึ้นมำ พวกกำรเจำะหู กำรย้อมสีผม จึงกลำยเป็นสัญลักษณ์ของเด็กนักเรียนที่ไม่ดี เพื่อป้องกันไว้ก่อนยังไงล่ะ” 
      (ถ้ำวันหน่ึงนั้น…ฉันตำย : 54) 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุความขัดแย้งมาจากการเก็บกดและการป้องกันตนเอง ตัว
ละครมีวิธีการจัดการความขัดแยง้ โดยใช้แนวทางการยอมรับ ความขัดแย้งของยูมีและอาจารย์นั้น พ่อเลี้ยงถือว่าเป็น
คนกลางที่สามารถเชื่อมโยงและจัดการความขัดแย้งระหว่างยูมีและอาจารย์ได้ ตัวยูมีเองก็ยอมรับในสิ่งที่ตนกระท า
และไม่โต้เถียงในสิ่งที่พ่อเลี้ยงสอน  
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการจัดการความขัดแย้งของตัวละครเอกตามแนวคิดของโทมัสและคิลแมนน์ 
พบว่ามีอยู่ 5 แบบ คือ การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง การยอมให้ 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสาเหตุความขัดแย้งของตัวละครและวิธีการจัดการความขัดแย้งของตัวละครในวรรณกรรม
เรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของความขัดแย้งมี 7 แบบด้วยกันคือ ความขัดแย้งที่เกิดจาก
บุคลิกภาพ ความขัดแย้งที่เกิดจากการป้องกันตัวเอง ความขัดแย้งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งที่เกิดจาก
จิตส านึก ความขัดแย้งที่เกิดจากการทดแทน ความขัดแย้งที่เกิดจากการเก็บกด และความขัดแย้งที่เกิดจากจิตใต้
ส านึก ซึ่งความขัดแย้งนับเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินเรื่อง สอดคล้องกับ ดวงมน จิตร์จ านง ( 2540) หน้า 
98   กล่าวถึงความขัดแย้งว่า เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในตัวละคร ระหว่างตัวละคร หรือ ตัวละครกับสิ่งอื่น ๆ 
หมายความว่าได้เกิดปมปัญหาขึ้น ผู้เขียนจะต้องแสดงให้เห็น ว่าปมปัญหาความขัดแย้งนั้นมาจากสาเหตุใดและ
คลี่คลายไปอย่างไร สอดคล้องกับ อมรา ทองใส (2554) ที่กล่าวถึงความขัดแย้งว่า เป็นสิ่งที่ท าให้นวนิยายเกิดความ
น่าสนใจ เนื่องจากความขัดแย้งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้ นจะคลี่คลายลง
อย่างไร ส าหรับวิธีการจัดการความขัดแย้งมีด้วยกัน 5 แบบคือ การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การ
หลีกเลี่ยง และการยอมให้ ซึ่งเราจะได้เห็นถึง ‘มิตรภาพ’ ‘ความรัก’ เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงและเพื่อนรักที่จากไป แต่
ด้วยภาษา ด้วยวัยของตัวละครหลัก ท าให้สัมผัสได้อย่างลึกซึ้งถึงความรู้สึกของตัวละครนั้น ๆ แล้วยังเป็นในด้านของ
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การสะท้อนทางสังคมอีกด้วย ซึ่งผู้เขียนเองได้ใช้ตัวละครแสดงพฤติกรรมในรูปแบบของการสนทนา ความรู้สึก ท่ีมี
อยู่ภายในจิตใจของตัวละครตามรูปแบบของการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา ค ากุนะ (2559) ที่กล่าวว่า 
การน าเสนอปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้สามารถท าให้เห็นความขัดแย้งของตัวละครกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง 
ชัดเจนและมีความสมจริงตามธรรมชาติการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่จะต้องต่อสู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ 
รอบข้างให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมบูรณ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละครจากนวนิยายประเภทเดียวกันของผู้แต่งที่หลากหลาย  
เพื่อให้เห็นความขัดแย้งทั้งภายใน และภายนอกของตัวละครอันเป็นภาพสะท้อนสังคมได้หลากหลายมิติ   
  2. ควรน าทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ แนวคิดของอีริค ฟอร์ม (Erich  Fromm) มาร่วมในการวิเคราะห ์
  3.ควรวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมและเปรียบเทียบกับวรรณกรรมไทย 
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