v

Thesis Title

Hmong Dubbed Series: The Production and Consumption of Asian
Dramas Among Hmong Community in Lao PDR

Author

Miss Alounyang Yongye

Degree

Master of Arts (Sustainable Development)

Thesis Advisory Committee

Dr. Amporn Jirattikorn

Advisor

Dr. Prasit Leeprecha

Co-advisor

ABSTRACT
The Hmong constitute an ethnic minority in every country they live. For the
Hmong in Laos, after the end of the civil war in 1975, the Hmong who fought
alongside the Americans displaced to the United States of America, France, Australia,
Canada, and Germany, yet they considered Laos as their ‘homeland’. The Hmong are
now a transnational ethnic group that is scattered all over the world. Recently, the
flows of Asian dramas from Thailand and Thai television programs into Lao PDR
have become routine. While Lao people watch Thai TV programs and Korean series
directly from satellite or in form of CDs and DVDs in Thai language, Hmong people
living in Laos have created different ways of consuming those media.
This research explores how Hmong producers both in the US and Laos
appropriate Asian dramas and dub them into Hmong language. In doing so, the
research has selected Thai soaps and Korean series as its focus by examining the role
of Hmong translators/dubbers who play a role in the process of dubbing such dramas
to be “Hmong”. The research, in addition, looks at the transformation of Asian dramas
as part of Hmong language development and maintenance, even if the contents are
different from the Hmong’s own media. At the same time, due to the main audiences
watching Hmong dubbed dramas are women, the research further investigates how
Hmong women audiences perceive about themselves upon watching the dubbed
media in the context of transnational media and Hmong cultural tradition.
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Data collection was conducted by using a combination of methods: in-depth
interview, observation and participant observation with the Hmong translators at the
production houses while they were dubbing as well as watching some dramas with
some audience members in Vientiane.
The study found that the relationship between the Hmong diaspora in the US.
and the Hmong in Laos has become more interdependent; to set up dubbed media
production houses in Vientiane for dubbing Asian dramas. In addition, Thai Lakorn
and Korean series have been localized to become ‘Hmong’, by changing the original
Thai titles (in this study, Korean series are also in Thai version) into Hmong. The
translators also have to change the characters’ names into Hmong, plus add Hmong
songs into the dramas – replacing Thai or Korean songs. Other two important points
are that some Hmong words have been rediscovered, preserved, recreated or even
changed to fit contemporary life, and the women in my study have revealed the
changes in their identities brought-about by comparing themselves to the characters
portrayed in the Thai Lakorn and Korean series.

vii

ชื่ อเรื่องวิทยานิพนธ์

ละครทีวพี ากย์ภาษาม้ง: การศึกษากระบวนการผลิตและการบริ โภคละคร
ทีวขี องเอเชียในกลุ่มคนม้งในสปป. ลาว
ผู้เขียน
นางสาว อาลุนย่าง ย้งเย้
ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน)
คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ดร.อัมพร จิรัฐติกร
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
ดร.ประสิ ทธิ์ ลีปรี ชา
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
บทคัดย่ อ
คนม้งเป็ นชนกลุ่มน้อยในทุกประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่สําหรับคนม้งในประเทศลาวหลัง
การสิ้ นสุ ดของสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1975 กลุ่มคนม้งที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กบั ทหารชาว
อเมริ กนั ได้อพยพไปตั้งรกรากอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาฝรั่งเศสออสเตรเลียแคนาดา และเยอรมนี
เป็ นจํานวนมาก แต่พวกเขาก็ยงั ถื อว่าประเทศลาวเป็ นบ้านเกิดของพวกเขาปั จจุบนั กลุ่มคนม้งเป็ น
คนพลัดถิ่นที่จะกระจายอยูท่ วั่ ทุกมุมโลก
เมื่ อเร็ วๆนี้ กระแสของละครเอเชี ย จากประเทศไทยและละครโทรทัศน์ไ ทยที่ เข้า ไปใน
ประเทศลาวได้กลายเป็ นธรรมดาสามัญในขณะที่คนลาวชมรายการโทรทัศน์ไทยและละครเกาหลี
โดยตรงจากสัญญาณดาวเทียมหรื อในรู ปแบบของแผ่นซี ดีและดีวีดีในภาษาไทยคนม้งที่อาศัยอยูใ่ น
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวได้สร้างวิธีที่แตกต่างจากการบริ โภคสื่ อเหล่านี้
งานวิจยั ชิ้ นนี้ สํารวจว่าผูผ้ ลิตชาวม้งทั้งในสหรัฐอเมริ กาและในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวได้มีวิธีการเลื อกละครทีวีของเอเชียที่เหมาะสมอย่างไรเพื่อนํามาพากย์เป็ นภาษาม้ง
งานวิจยั ชิ้นนี้ ได้เลือกละครโทรทัศน์ไทยและละครซี รียส์ เกาหลี เป็ นจุดเน้นโดยการสํารวจและทํา
ความเข้า ใจบทบาทของนักแปลและนัก พากย์เสี ย งชาวม้ง ที่ มี บ ทบาทสํา คัญในการพากย์ล ะคร
ดังกล่าวโดยเปลี่ ยนทุกอย่างให้เป็ น “ม้ง” นอกจากนี้ งานวิจยั ชิ้นนี้ ยงั ทําการศึกษาบทบาทของสื่ อ
ละครเอเชี ยพากย์ภาษาม้งในการพัฒนาและมีส่วนช่วยในการธํารงรักษาภาษาม้ง ถึงแม้ว่าเนื้ อหา
ของละครไทยและเกาหลีจะแตกต่างจากสื่ อของชาวม้งเองในเวลาเดียวกันเนื่องจากผูช้ มละครไทย
และเกาหลี ที่พากย์เป็ นภาษาม้งโดยส่ วนใหญ่แล้วเป็ นผูห้ ญิงดังนั้นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั ชิ้ นนี้ จึง
เป็ นการสํารวจว่าผูช้ มส่ วนใหญ่ที่เป็ นผูห้ ญิงม้งเกิดความสํานึกรับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไรเมื่อรับชม
สื่ อข้ามชาติดงั กล่าว การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดาํ เนินการโดยใช้วธิ ี วทิ ยาเช่น การสังเกตอย่างมีส่วน
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ร่ วม การสัมภาษณ์ ในเชิ งลึ ก การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมกับนักแปลชาวม้งในขณะที่พวกเขากําลัง
ดําเนินการแปล ขณะเดียวกันได้เลือกละครบางเรื่ องเพื่อสัมภาษณ์ผชู้ มในเขตนครเวียงจันทน์เพื่อดู
ว่าพวกเขามีความคิดเห็นกับการรับสื่ อชนิดนี้อย่างไร
ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างชาวม้งพลัดถิ่นในอเมริ กาและชาวม้งในลาวใน
การตั้งบริ ษทั สําหรับพากย์ละครเอเชี ยในเวียงจันทน์นอกจากนี้ ละครไทยและเกาหลีได้รับการแปล
เป็ น “ม้ง” โดยการเปลี่ ยนชื่ อที่เป็ นภาษาไทย (ในการศึกษานี้ ละครซี รียส์ เกาหลีนาํ มาพากย์ภาษา
ม้งจากฉบับภาษาไทย) มาเป็ นชาวม้งนักแปลยังมีการเปลี่ยนชื่อของตัวละครให้เป็ นชื่อของชาวม้ง
รวมทั้งเพิ่มเพลงประกอบในภาษาม้งเข้าไปในละครเหล่านี้ ขอ้ ค้นพบอีกสองประการคือการที่คาํ ใน
ภาษาม้งจํานวนหนึ่งได้ถูกรื้ อฟื้ น ธํารงรักษาไว้ และสร้างใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้อง
กับชี วิตร่ วมสมัยของชาวม้งในลาว นอกจากนี้ ผชู้ มที่เป็ นผูห้ ญิงในการศึกษานี้ ได้เผยให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงในตัวตนของพวกเขาโดยการเปรี ยบเทียบตัวเองกับตัวละครในละครไทยและซี รียส์
เกาหลี

