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การวิจัยเรอืง “การเล่าเรอืงของคนตายสู่คนเป็นของซีรสี์เกาหลีเรอืง Move to heaven       

ทสีะท้อนถงึสงัคม ทศันคต ิและคุณค่าของการมชีวีติอยู่” มวีตัถุประสงค์เพอืศกึษารปูแบบการเล่า

เรอืง เพอืวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้รบัชมทพีูดถึงซีรสี์ และเพือศึกษาเกียวกับการสะท้อนถึง

ปัญหาทางสงัคม และคุณค่าของการมชีวีติอยู่ หลงัจากการรบัชมซรีสี์เกาหล ี“Move to Heaven” 

การวจิยัครงันีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มุ่งศึกษาองค์ประกอบของการเล่าเรอืง ผลการศึกษาพบ

โครงสรา้งการเล่าเรอืงในซีรสี์ Move to Heaven ว่ามลีกัษณะดงันี คือ โครงสร้างของซรีสี์มโีครง

เรอืง แก่นเรอืง ตวัละคร บทสนทนา ฉาก สญัลกัษณ์พเิศษ ขวัขดัแยง้ มุมมองการเล่าเรอืง ตอนจบ 

ทคีรบตามองคป์ระกอบ เรอืงโครงเรอืงเน้นถงึปัญหาทเีกดิขนึจรงิในสงัคมเกาหลดีว้ยการสอดแทรก

ประเดน็ทางสงัคม และแง่คดิต่างๆ ผ่านการทํางานของบรษิทัชอื Move To Heaven บรษิทัรบัจา้ง

ทาํความสะอาดทเีกดิเหตุของผูต้ายเป็นครงัสุดท้าย โดยมฮีนัจองอู และฮนักอืร ูเป็นคนเกบ็ขา้วของ

ของผู้ตายไวใ้นกล่องสเีหลอืง เพอืส่งมอบเรอืงราวต่างๆทยีงัค้างคาใจของผู้ตายให้ครอบครวั หรอื

คนทพีวกเขารกัไดร้บัรู ้แก่นเรอืงเน้นถงึ ตราบใดทยีงัมลีมหายใจ ทาํทุกวนัใหเ้หมอืนวนัสุดทา้ยของ

ชวีติ แลว้คุณจะพบความหมายของการมชีวีติอยู่” ตวัละครดําเนินเรอืงม ี3 คนหลกัๆ บทสนทนาจะ

เน้นไปทกีารพูดจาของฮนักอืรผูู้ทมีอีาการแอสเพอรเ์กอร ์มกีารใชฉ้ากทเีป็นเหตุการณ์ทเีกดิขนึจรงิ 

และตามสภาพสงัคมของประเทศเกาหลแีละมกีารใชส้ญัลกัษณ์พเิศษในเรอืงทน่ีาสนใจ มขีวัขดัแยง้
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ระหว่างฮนักอืรแูละพชีาย มมีมุองการเล่าเรอืงโดยทใีชฮ้นักอืรผูู้ทไีม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ของผู้ตาย

ทุกๆ คน แต่เดาเหตุการณ์ เดาความรูส้กึ และความต้องการของผูต้าย สงิทผีู้ตายปรารถนาผ่าน

สงิของภายในกล่อง เพยีงแค่ประตดิประต่อเรอืงราวต่างๆ ก็สามารถรูล้กึถงึความคดิ และเรอืงราว

ต่างๆได ้และสุดท้ายตอนจบของเรอืงนีกจ็บแบบมคีวามสุขโดยทฮีนักือรู และพชีายได้ใช้ชวีติอยู่

ดว้ยกนัเป็นครอบครวัเหมอืนพชีายมาทําหน้าทแีทนพ่อของฮนักอืรูไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์  

สุดท้ายนีซีรสี์ Move to Heaven มเีรอืงราวทสีะท้อนสงัคม และสภาพแวดลอ้มในหลายๆด้าน 

โดยมกีารองิจากเหตุการณ์ในประเทศเกาหลทีเีกดิขนึจรงิๆ ไมว่่าจะเป็นเรอืงของ เหตุการณ์ตกึถล่ม

ทหี้างซมัพุง คนสูงอายุ LGBTQ+ หรอืปัญหาในครอบครวั ความขดัแย้งทเีกิดขนึระหว่างมนุษย ์

และมนุษย์ด้วยกัน และจากทีได้วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ชมไปพร้อมกับการศึกษาเกียวกับ 

การสะทอ้นถงึปัญหาทางสงัคม ทศันคต ิและคุณค่าของการมชีวีติอยู่ ทําให้ผูว้จิยัไดร้บัรูว้่าซรีสีเ์รอืง

นีประสบความสําเรจ็ในเรอืงของการทําใหม้มุมองและความคดิของผูร้บัชมเปลยีนแปลงไปเป็นอย่าง

มากและซีรสี์เรอืงนียงัชูโรงเรอืงคุณค่าของชีวติได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของคน 

คุณค่าของงานททีํา คุณค่าของเวลา คุณค่าของสงิของ หรอืแมก้ระทงัคุณค่าของการมชีวีติอยู่อย่าง

มคีวามสุข 

สาํหรบัขอ้เสนอแนะในงานวจิยันีไดแ้ก่ 1) งานวจิยัชนินีศกึษาเฉพาะซรีสีเ์กาหลเีรอืง “Move 

to Heaven” เท่านนั ซงึถา้หากผูว้จิยัทสีนใจจะศกึษาละครประเภทนีในปีต่อๆไป หรอืจะศกึษาละคร 

ทีพล๊อตเรืองแนวนี ก็อาจจะทําให้เห็นลักษณะของการเล่าเรืองทีมีความแตกต่างกันไปตาม

โครงสรา้งของการเล่าเรอืง 2) การเล่าเรอืงทสีะท้อนทางสงัคมในภาพยนตรห์รอืซรีสี์ในไทย ยงัคง

ถูกนําเสนอในมติเิดมิๆ ไม่มคีวามหลากหลายเท่าทคีวร โดยผูว้จิยัมองว่า การสะท้อนทางสงัคมใน

ประเดน็ต่างๆ ทไีดก้ล่าวไปไม่ว่าจะเป็นสงัคมผู้สูงอายุ การถูกรงัแก LGBTQ+ เป็นมติทิผีู้ผลติละคร

สามารถนํามาประยุกต์ใชก้บัละครของตนเองได ้เพราะปัญหาต่างๆ ทกีล่าวไปขา้งต้นมสี่วนกระทบ

โดยตรงต่อทุกชวีติในสงัคม และมสี่วนในการช่วยเชอืมโยงให้เกดิความเขา้ใจในแต่ละมติอิย่างรอบ

ดา้นมากยงิขนึ 

 

คาํสาํคญั: การเล่าเรอืง , คณุค่าของการมชีวีติอยู ่, สะทอ้นสงัคม , Move to heaven



 

 

 

ABSTRACT 
 

Title of Independent Study  Storytelling of the decedent to alive person to the Korean 

series move to heaven that reflects society, attitudes and 

values of living. 

Author    Thanissara Sithidumrong 

Degree    Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 

Year    2021 

 

 

“Storytelling of the decedent to alive person to the Korean series move to heaven 

that reflects society, attitudes and values of living.” It aims to study storytelling patterns, to 

analyze viewers' opinions talking about the series, and to study about reflecting social 

problems and the value of living. After watching the Korean series "Move to Heaven", this 

research is qualitative research. Focus on studying elements of storytelling. The results 

showed that the narrative structure in the Move to Heaven series looked like this: the 

structure of the series had a storyline, the core of which was the storyline. Characters, 

dialogues, scenes, special symbols, conflicting polarity, narrative perspectives, endings that 

are complete with elements.The storyline highlights the real problems in Korean society by 

interwoven with social issues and ideas through the work of a company called Move to 

Heaven, a company that last cleaned the victim's crime scene, with Han Jung-woo and Han 

Gyu-ru keeping the victim's belongings in a yellow box to deliver the lingering stories of the 

deceased to their families or loved ones. The essence is highlighted, as long as there's 

breath. Make every day look like the last day of your life, and you'll find what it means to 

be alive." There are three main characters in the story, the dialogue focuses on the chatter 
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of Han Gyu-ru who has Asperger's syndrome. Scenes that are actual and social 

conditions of Korea are used,and special symbols are used in interesting matters. There is 

a polarization between Han Gyu-ru and his brother. There is a narrative view, using Han 

Gyu-ru, who was not present in every deceased's Events, but guessed the events. Guess 

the feelings and needs of the deceased. What the deceased desires, through the objects 

inside the box, simply attaches the stories to the thoughts and stories, and the end ends 

happily, with Han Gyu-ru and his brother living together as a family like brothers to take 

over Han Gyu-ru father. 

Finally, the Move to Heaven series has a story that reflects society and the 

environment in many ways, based on the events in Korea that actually happened, whether 

it was about the collapse of a building at Sam Pung Mall. Elderly people, LGBTQ+, or 

family issues, conflicts between humans and humans together. And from analyzing the 

opinions of the audience along with studies on reflecting social problems, Attitudes and    

values of living This allowed the researchers to realize that the series had been a success 

in making viewers' perspectives and minds dramatically changed, and that the series 

perfectly held the value of life. Whether it's people's values. The value of the work done the 

value of time the value of things, or even the value of living happily ever after. 

The recommendations for this research include 1 ) This study only looked at the 

Korean series "Move to Heaven". If researchers who are interested in studying this type of 

drama in the years to come, or studying plays at Polette of this genre, it may show the 

nature of the narrative that varies depending on the structure of the narrative. 2) Socially 

reflective storytelling in films or series in Thailand continues to be presented in the same 

dimensions, not as diverse as it should be, with researchers seeing social reflections on the 

issues mentioned: an aging society, LGBTQ+ bullying, a dimension that theater producers 

can apply to their own plays. The above-mentioned problems directly affect every life in 

society and contribute to a more comprehensive understanding of each dimension. 
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