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การวิจ ัย เรือง “การเล่าเรืองของคนตายสู่ค นเป็ น ของซีร สี ์ เกาหลีเรือง Move to heaven
ทีสะท้อนถึงสังคม ทัศนคติ และคุณค่าของการมีชวี ติ อยู่” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบการเล่า
เรือง เพือวิเคราะห์ค วามคิดเห็นของผู้รบั ชมทีพู ดถึงซีรสี ์ และเพือศึก ษาเกียวกับ การสะท้อนถึง
ปั ญ หาทางสังคม และคุ ณค่ าของการมีชวี ติ อยู่ หลังจากการรับชมซีรสี ์เกาหลี “Move to Heaven”
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงคุณ ภาพ มุ่งศึก ษาองค์ประกอบของการเล่ าเรือง ผลการศึก ษาพบ
โครงสร้างการเล่าเรืองในซีรสี ์ Move to Heaven ว่ ามีล กั ษณะดังนี คือ โครงสร้างของซีรสี ์มโี ครง
เรือง แก่นเรือง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก สัญลักษณ์พเิ ศษ ขัวขัดแย้ง มุมมองการเล่าเรือง ตอนจบ
ทีครบตามองค์ประกอบ เรืองโครงเรืองเน้นถึงปั ญหาทีเกิดขึนจริงในสังคมเกาหลีดว้ ยการสอดแทรก
ประเด็นทางสังคม และแง่คดิ ต่างๆ ผ่านการทํางานของบริษทั ชือ Move To Heaven บริษทั รับจ้าง
ทําความสะอาดทีเกิดเหตุของผูต้ ายเป็ นครังสุดท้าย โดยมีฮนั จองอู และฮันกือรู เป็ นคนเก็บข้าวของ
ของผู้ตายไว้ในกล่องสีเหลือง เพือส่งมอบเรืองราวต่างๆทียังค้างคาใจของผู้ตายให้ครอบครัว หรือ
คนทีพวกเขารักได้รบั รู้ แก่นเรืองเน้นถึง ตราบใดทียังมีลมหายใจ ทําทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของ
ชีวติ แล้วคุณจะพบความหมายของการมีชวี ติ อยู่” ตัวละครดําเนินเรืองมี 3 คนหลักๆ บทสนทนาจะ
เน้นไปทีการพูดจาของฮันกือรูผู้ทมีี อาการแอสเพอร์เกอร์ มีการใช้ฉากทีเป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนจริง
และตามสภาพสังคมของประเทศเกาหลีและมีการใช้สญ
ั ลักษณ์พเิ ศษในเรืองทีน่ าสนใจ มีขวขั
ั ดแย้ง
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ระหว่างฮันกือรูและพีชาย มีมมุ องการเล่าเรืองโดยทีใช้ฮนั กือรูผู้ทไม่
ี อยู่ร่วมในเหตุการณ์ของผู้ตาย
ทุกๆ คน แต่เดาเหตุการณ์ เดาความรูส้ กึ และความต้องการของผูต้ าย สิงทีผู้ตายปรารถนาผ่าน
สิงของภายในกล่อง เพียงแค่ประติดประต่อเรืองราวต่างๆ ก็สามารถรูล้ กึ ถึงความคิด และเรืองราว
ต่างๆได้ และสุดท้ายตอนจบของเรืองนีก็จบแบบมีความสุขโดยทีฮันกือ รู และพีชายได้ใช้ชวี ติ อยู่
ด้วยกันเป็ นครอบครัวเหมือนพีชายมาทําหน้าทีแทนพ่อของฮันกือรูไ้ ด้อย่างสมบูรณ์
สุดท้ายนีซีรสี ์ Move to Heaven มีเ รืองราวทีสะท้อนสังคม และสภาพแวดล้อมในหลายๆด้าน
โดยมีการอิงจากเหตุการณ์ในประเทศเกาหลีทเกิ
ี ดขึนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรืองของ เหตุการณ์ตกึ ถล่ม
ทีห้างซัมพุง คนสูงอายุ LGBTQ+ หรือ ปั ญ หาในครอบครัว ความขัด แย้งทีเกิดขึนระหว่ างมนุ ษ ย์
และมนุ ษ ย์ด้วยกัน และจากทีได้ว ิเคราะห์ค วามคิดเห็นของผู้ช มไปพร้อ มกับ การศึก ษาเกียวกับ
การสะท้อนถึงปั ญหาทางสังคม ทัศนคติ และคุณค่าของการมีชวี ติ อยู่ ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั รูว้ ่าซีรสี เ์ รือง
นีประสบความสําเร็จในเรืองของการทําให้มมุ มองและความคิดของผูร้ บั ชมเปลียนแปลงไปเป็ นอย่าง
มากและซีรสี ์เรืองนี ยังชูโรงเรืองคุณ ค่าของชีวติ ได้อย่างสมบูรณ์ แ บบ ไม่ว่ าจะเป็ นคุ ณ ค่าของคน
คุณค่าของงานทีทํา คุณค่าของเวลา คุณค่าของสิงของ หรือแม้กระทังคุณค่าของการมีชวี ติ อยู่อย่าง
มีความสุข
สําหรับข้อเสนอแนะในงานวิจยั นีได้แก่ 1) งานวิจยั ชินนีศึกษาเฉพาะซีรสี เ์ กาหลีเรือง “Move
to Heaven” เท่านัน ซึงถ้าหากผูว้ จิ ยั ทีสนใจจะศึกษาละครประเภทนีในปี ต่อๆไป หรือจะศึกษาละคร
ทีพล๊ อ ตเรืองแนวนี ก็อ าจจะทํ า ให้ เห็ น ลัก ษณะของการเล่ า เรืองทีมีค วามแตกต่ า งกัน ไปตาม
โครงสร้างของการเล่าเรือง 2) การเล่าเรืองทีสะท้อนทางสังคมในภาพยนตร์หรือซีรสี ์ในไทย ยังคง
ถูกนํ าเสนอในมิตเิ ดิมๆ ไม่มคี วามหลากหลายเท่าทีควร โดยผูว้ จิ ยั มองว่า การสะท้อนทางสังคมใน
ประเด็นต่างๆ ทีได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็ นสังคมผู้สูงอายุ การถูกรังแก LGBTQ+ เป็ นมิตทิ ผูี ้ผลิตละคร
สามารถนํ ามาประยุกต์ใช้กบั ละครของตนเองได้ เพราะปั ญหาต่างๆ ทีกล่าวไปข้างต้นมีส่วนกระทบ
โดยตรงต่อทุกชีวติ ในสังคม และมีส่วนในการช่วยเชือมโยงให้เกิดความเข้าใจในแต่ ละมิตอิ ย่างรอบ
ด้านมากยิงขึน
คําสําคัญ: การเล่าเรือง , คุณค่าของการมีชวี ติ อยู่ , สะท้อนสังคม , Move to heaven
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“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.
Keywords: Storytelling, Value of Living, Refection society, Move to heaven

