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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Xuất phát từ lý do thực tiễn: Văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc có một vị 

trí quan đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nƣớc. Bởi vì 

văn hóa truyền thống là những giá trị tiêu biểu cho một nền văn hóa, tạo nên bản sắc 

của một dân tộc và đƣợc lƣu truyền qua nhiều thế hệ theo suốt chiều dài lịch sử. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế, đặc biệt là 

kinh tế du lịch, sự tăng cƣờng giao lƣu, tiếp xúc văn hóa giữa các tộc ngƣời, giữa 

các quốc gia, văn hóa truyền thống của một số tộc ngƣời đã bị mai một đi ít nhiều. 

Việc tìm hiểu văn hóa truyền thống và sự biến đổi của nó trong sự phát triển kinh tế, 

sự giao lƣu, tiếp biến văn hóa sẽ cung cấp cứ liệu cho các nhà hoạch định chính 

chính sách xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc. Vấn đề này cũng đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt quan 

tâm. Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lƣợc về VH đã đƣợc ban hành để đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nƣớc.Đảng và Nhà nƣớc ta đã khẳng định: “Nền 

VH mà chúng ta xây dựng là nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Hội nghị 

lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI đã ban hành nghị quyết mới về 

xây dựng và phát triển VH, con ngƣời Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nƣớc. Nghị quyết đã đƣợc triển khai và đến nay vẫn là nghị quyết 

có ý nghĩa chiến lƣợc, chỉ đạo quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp VH ở 

nƣớc ta. 

 Cùng với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa (VH) dân tộc, xây 

dựng nền VH mới, vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch 

(DL) - ngành kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc cũng là một vấn đề luôn đƣợc Đảng và 

Nhà nƣớc ta quan tâm đặt lên hàng đầu. Đảng và Nhà nƣớc ta đã đề ra chủ trƣơng 

“phát triển nhanh du lịch DL, đƣa nƣớc ta trở thành trung tâm DL, thƣơng mại, dịch 

vụ có tầm cỡ trong khu vực”, “phát triển DL (PTDL) thành ngành kinh tế (KT) mũi 

nhọn”. Theo đó, DL đƣợc quan tâm và có đầy đủ điều kiện để phát triển.  

Du lịch và VH có mối quan hệ mật thiết với nhau. VH đóng vai trò hết sức 

quan trọng đối với sự phát triển của các loại hình DL, các sản phẩm DL. Ngƣợc lại, 
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DL tạo điều kiện nâng cao giá trị, bảo tồn, duy trì những giá trị văn hóa (GTVH) 

truyền thống đang bị mai một hoặc bị phá hủy bởi thời gian hay bởi sự lãng quên 

của ngƣời dân bản địa. DL chính là cầu nối giúp cho ngƣời dân các dân tộc trên thế 

giới có điều kiện giao lƣu, tiếp xúc, trao đổi VH. Thông qua hoạt động giao tiếp 

giữa những ngƣời dân địa phƣơng - chủ và khách du lịch (KDL) - khách, nảy sinh 

sự giao lƣu, tiếp xúc, tiếp thu các nét VH giữa “chủ” và “khách”. Quá trình tiếp thu 

trên đây dần dần đã tạo ra những thay đổi dẫn đến sự biến đổi văn hóa (BĐVH) của 

cả hai phía, trong đó sự thay đổi của phía ngƣời dân địa phƣơng diễn ra sâu sắc hơn. 

Đồng thời, trong quá trình tổ chức các hoạt động du lịch (HĐDL), ngƣời dân địa 

phƣơng buộc phải thay đổi một số nét VH truyền thống của mình để đáp ứng nhu 

cầu của KDL. Mai Châu, Hòa Bình là một trong những địa phƣơng có sự thể hiện rõ 

nét vấn đề này. Đây là mảnh đất giàu tiềm năng DL với sự đa dạng VH của các tộc 

ngƣời hội tụ nơi đây, trong đó tộc ngƣời Thái chiếm đa số. Những năm gần đây, 

hoạt động kinh tế (KT) DL ở Mai Châu phát triển mạnh mẽ, tạo ra sự chuyển biến 

sâu sắc về KT, XH, VH của địa phƣơng. DL phát triển đã tác động không nhỏ đến 

nền VH truyền thống của dân tộc Thái ở Mai Châu, Hòa Bình (MC,HB). Bên cạnh 

những tác động tích cực, thúc đẩy văn VH Thái Mai Châu (TMC) phát triển thì DL 

cũng đang đặt VH truyền thống ngƣời TMC trƣớc nguy cơ biến đổi, bị mai một, pha 

trộn, không còn giữ đƣợc bản sắc. Nhiều vấn đề đặt ra thách thức các nhà quản lý 

và các nhà nghiên cứu. Đó là: Thông qua hoạt động du lịch (HĐDL), việc nhận 

thức, tiếp thu các nét VH bên ngoài và tự biến đổi trong bản thân mỗi ngƣời dân 

thông qua sự giao lƣu với KDL diễn ra nhƣ thế nào? Ngƣời Thái nhận thức về các 

nét VH bên ngoài, sự biến đổi VH truyền thống của tộc ngƣời mình nhƣ thế nào? 

Các yếu tố tác động và nguyên nhân nào dẫn tới sự biến đổi văn hóa (BĐVH) đó ? 

VH của ngƣời TMC đang biến đổi theo xu hƣớng nào là vấn đề cần đƣợc quan tâm 

nghiên cứu làm rõ. Đồng thời, làm thế nào để nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, 

phát huy những GTVH truyền thống của cộng đồng ngƣời Thái trong bối cảnh phát 

triển du lịch (PTDL) hiện nay đang trở thành vấn đề thời sự, mang tính cấp thiết.  

Bên cạnh đó, về mặt khoa học: đã có nhiều công trình nghiên cứu về ngƣời 

Thái và biến đổi văn hóa (BĐVH) của ngƣời TMC. Tuy nhiên, những công trình đó 
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mới dừng lại ở việc nghiên cứu những GTVH của ngƣời Thái, hoặc về VH truyền 

thống của ngƣời Thái trong quá khứ, hoặc chỉ tập trung vào sự phát triển DL ở các 

bản làng của ngƣời Thái trong điều kiện KT thị trƣờng, hoặc nghiên cứu về VH và 

BĐVH của ngƣời Thái nói chung hoặc ở một địa bàn hẹp nhất định. Các công trình 

đã có mới chỉ cung cấp thông tin dƣới dạng tài liệu tổng quan, chƣa đi vào khảo sát, 

nghiên cứu sự BĐVH của ngƣời TMC trong PTDL một cách đầy đủ và hệ thống. 

Xuất phát từ những lí do cả về thực tiễn và khoa học nêu trên, tác giả đã 

chọn đề tài: “Biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình trong phát triển du lịch ” làm đề tài luận án, với mong muốn góp 

phần giải quyết đƣợc những vấn đề lý luận và thực tiễn về BĐVH của cộng đồng 

ngƣời Thái trong bối cảnh PTDL hiện nay. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Trong phần tập hợp và phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan 

đến đề tài, tác giả luận án đã nhóm các công trình nghiên cứu theo các vấn đề cơ 

bản sau đây: 1)Nhóm công trình nghiên cứu về BĐVH nói chung;2) Nhóm công 

trình nghiên cứu về BĐVH trong PTDL;3) Nhóm công trình nghiên cứu về người 

Thái và  HĐDL của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình (MC, HB). 

- Nhóm công trình nghiên cứu về biến đổi văn hóa nói chung 

Trên thế giới, ở bình diện lý thuyết chung, BĐVH đã đƣợc nhiều nhà khoa 

học quan tâm đề cập đến. Những nhà nghiên cứu khởi xƣớng ủng hộ thuyết Tiến hóa 

VH đã phân chia XH theo thứ bậc đơn tuyến và có chung một mẫu hình biến đổi XH và 

BĐVH. Theo mô hình phát triển tiến hóa đơn tuyến này, những nền VH ngoài phƣơng 

Tây đƣợc nhìn nhận là “kém văn minh”, cuộc sống của con ngƣời bị chi phối bởi sự 

chặt chẽ của phong tục, và vì vậy sự biến đổi diễn ra rất chậm chạp… đối ngƣợc lại với 

VH phƣơng Tây “văn minh”, năng động và biến đổi nhanh (E. Taylor (1891), L. 

Morgan (1877) [20, tr. 9]. Mặc dù bị phản đối trong giới Nhân học nhƣng mô hình tiến 

hóa luận đơn tuyến về sự phát triển và biến đổi của VH đã là tiền đề để khá nhiều lý 

thuyết mới về BĐVH ra đời và phát triển vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX nhƣ: 

Thuyết Truyền bá văn hoá của G. Elliot Smith (1911) và W. Rivers (1914)… Đối 

tƣợng nghiên cứu cơ bản của các học giả này là sự vay mƣợn các yếu tố cơ bản từ nền 
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VH khác, trong đó những đặc điểm lan truyền VH trong không gian đóng vai trò lớn. 

Thuyết này cho rằng sự BĐVH của mọi XH chỉ là kết quả sự vay mƣợn hoặc sự truyền 

bá của các đặc trƣng VH từ XH này sang XH khác.  

Bên cạnh đó, C.L.Wissler (1923) và A.L.Kroeber (1925) đã đƣa ra các khái 

niệm cơ bản về vùng VH, loại hình VH, trung tâm VH, tổ hợp VH, sự BĐVH diễn ra 

rất đa chiều và nhiều cấp độ tuỳ thuộc vào việc cộng đồng đó là trung tâm hay ngoại vi 

hay vùng chuyển tiếp, môi trƣờng và sự chuyên môn hoá của cộng đồng đó là gì? 

Thuyết Tiếp biến VH của Redfield (1934) và Broom (1954) đã chỉ ra sự biến đổi VH 

trong bối cảnh những XH phƣơng Tây và ngoài phƣơng Tây đã trải qua mối quan hệ 

lâu dài, đặc biệt là sự ảnh hƣởng của những XH có ƣu thế đối với ngƣời dân bản địa; 

Brown (1952) và Malinowski (1944) đã đề cập tới Thuyết Chức năng, qua đó nhìn 

nhận mỗi hiện tƣợng VH hay XH đều đƣợc cấu thành bởi những bộ phận hay yếu tố 

nhất định, trong đó mỗi bộ phận hay yếu tố đó đều phải đảm bảo một hoặc nhiều chức 

năng. Khi các bộ phận cấu thành thực hiện đúng chức năng, sẽ đảm bảo cho cấu trúc 

tổng thể (hệ thống ) vận hành ổn định và bền vững. Vì vậy XH và văn hoá thƣờng có 

sự hội nhập tốt và ổn định, nếu văn hoá thay đổi thì phần lớn là do tác động từ bên 

ngoài... Cùng với các trƣờng phái trên là những luận điểm lý thuyết về thích nghi VH, 

hội nhập VH, sinh thái học VH… [20, tr.10-11]. 

Trên quan điểm của một nhà XH học, Robert Park (1914) đã nghiên cứu về 

những gì sẽ xảy ra với những ngƣời đến từ một nền VH khác nhau, có sự khác biệt 

ngôn ngữ khi họ tiếp xúc với một nền VH khác. Ông đã đề ra một mô hình 3 giai 

đoạn bao gồm: liên lạc, chỗ ở và đồng hóa dựa trên nghiên cứu tại trƣờng Đại học 

Chicago (Mỹ). Theo mô hình này, liên hệ giữa các dân tộc từ các nền VH khác nhau 

buộc họ phải tìm cách để thích ứng với nhau để giảm thiểu xung đột. Từ mô hình 

này, ông đã nghiên cứu với đối tƣợng sinh viên nƣớc ngoài đến Mỹ học tập và chỉ ra 

cách thức để ngƣời mới đến Mỹ học có thể thích ứng với VH của Hoa Kỳ. 

Ở phạm vi Việt Nam, sau khi đất nƣớc thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt 

là trong bối cảnh TCH, giao lƣu VH hiện nay, các công trình nghiên cứu BĐVH và 

các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này đã đƣợc quan tâm và thu hút sự chú ý của các 

nhà nghiên cứu về VH. Khi nghiên cứu về BĐVH, các nhà nghiên cứu thƣờng gắn 
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sự biến đổi này với sự phát triển, với sự chuyển đổi XH và quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và đô thị hóa. Với hƣớng tiếp cận này, học giả 

Lƣơng Văn Hy (1992) đã tập trung nghiên cứu quá trình biến đổi của làng Sơn 

Dƣơng, tỉnh Phú Thọ. Tác giả đã chỉ ra những thay đổi của các lễ nghi trong đời 

sống của ngƣời dân nơi đây và nguyên nhân của sự thay đổi đó là sự cải cách KT. 

Cùng quan điểm với Lƣơng Văn Hy (1992), Nguyễn Thị Phƣơng Châm (2009) đã 

đƣa ra một mô hình phân tích về sự BĐVH ở các làng quê hiện nay thông qua 

nghiên cứu trƣờng hợp 3 làng Đồng Kỵ, Trang Liệt và Đình Bảng thuộc huyện Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tác giả đã chỉ ra sự biến đổi đầu tiên và quan trọng nhất làm 

nên diện mạo mới ở nông thôn hiện nay là do biến đổi về nghề nghiệp, đồng thời 

chỉ ra các xu hƣớng biến đổi của cơ bản và nổi bật trong quá trình BĐVH ở các làng 

quê [20]. 

Xuất phát từ bối cảnh VH nông thôn và bối cảnh KT, XH đô thị Việt Nam 

thập niên đầu thế kỷ 21 với những đặc điểm của công cuộc đổi mới. BĐVH ở nông 

thôn và đô thị Việt Nam dƣới tác động của quá trình đô thị hóa đƣợc quan tâm 

nghiên cứu. Thành công của các tác giả ở công trình này là đã chỉ ra đƣợc những 

biểu hiện của BĐVH ở nông thôn và đô thị Việt Nam trong những thập niên đầu thế 

kỷ 21 và làm rõ những nhân tố gây nên sự biến đổi. Đồng thời, các tác giả đã phác 

thảo nên đƣợc diện mạo chung của BĐVH thời kì này (Nguyễn Thị Phƣơng Châm, 

Nguyễn Thị Minh Hằng (2010) [21]. 

Cùng chủ đề trên, Nguyễn Văn Dân (2011) đã chỉ ra những biến đổi sâu sắc 

VH Việt Nam sau hai mƣơi năm đổi mới và hội nhập, đồng thời phân tích sự đổi 

mới trên một số mặt quan trọng nhƣ: đổi mới VH về khía cạnh chính trị - pháp lý; 

tiếp thu các giá trị văn hoá (GTVH) thế giới; đổi mới trong quan niệm sống và lối 

sống; phục hồi và phát huy các GTVH truyền thống; đổi mới trong tự do sáng tác. 

Từ đó tác giả bàn về vấn đề nảy sinh trong đổi mới VH [27]. 

Về BĐVH dƣới sự ảnh hƣởng của TCH, giao lƣu VH, của quá trình CNH, 

HĐH, Lê Sỹ Giáo (2013) đã nghiên cứu về sự BĐVH của một bộ phận cƣ dân của 

Việt Nam, các tộc ngƣời nói ngôn ngữ Thái - Tày vùng ven sông Hồng trong bối 

cảnh TCH. Tác giả đã khẳng định: cùng với quá trình TCH thì các đặc trƣng VH thể 
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hiện qua các dạng thức vật chất dần có thể bị cào bằng do tác động của quá trình 

TCH. Đối với các quốc gia đa tộc ngƣời thì sự biến đổi thƣờng hƣớng tới các 

GTVH hiện hữu của cộng đồng đa số. Ở Việt Nam đích nhắm tới của các cộng đồng 

thiểu số là các GTVH của ngƣời Kinh. Theo đó, các GTVH tộc ngƣời tồn tại đã 

hàng nghìn năm đang có sự biến đổi với tốc độ ngày càng nhanh chóng hơn [36]. 

Nguyễn Văn Quyết (2013) [76] đã khái quát lên một bức tranh phát triển đời sống 

VH của những cộng đồng dân cƣ có khu công nghiệp tập trung ở Đồng Nai. Từ việc 

phân tích sự biến đổi KT-XH, các biến đổi trong đời sống tôn giáo tín ngƣỡng, 

trong sinh hoạt VH cộng đồng, trong đời sống VH tại gia đình, các xu hƣớng hƣởng 

thụ/tiêu dùng VH, trong hệ thống giá trị chuẩn mực, lối sống, nếp sống, tác giả chỉ 

ra các điều kiện và yếu tố tác động đến quá trình biến đổi đời sống VH; trong đó, 

đặc biệt chú ý đến các yếu tố về KT, chính trị, XH, sự giao lƣu và tiếp biến VH giữa 

nông thôn và đô thị, giữa các vùng miền.  

Cũng đề cập đến sự BĐVH trong quá trình CNH, HĐH nhƣng ở một chiều 

cạnh khác. Ngô Đức Thịnh (2001) [94] đã nghiên cứu sự  BĐVH ở cộng đồng các 

dân tộc thiểu số (DTTS) ở các luật tục và phong tục. Tác giả trình bày sự biến đổi 

của luật tục và tính thích ứng của nó với XH hiện đại trong quá trình CNH, HĐH. 

Dƣới tác động của quá trình CNH, HĐH, luật tục và phong tục của các DTTS 

không còn nguyên vẹn mà một phần bị mất mát, mai một do hoàn cảnh XH đã thay 

đổi, do con ngƣời vô ý thức để rơi rụng hay chủ động loại bỏ, một phần bị biến 

dạng do có sự thâm nhập của những phong tục và luật lệ mới. Nghiên cứu cũng đã 

đề cập đến những tác động tích cực và tiêu cực của luật tục. Tuy nhiên, tác giả vẫn 

chƣa chỉ ra những khía cạnh tiêu cực của luật tục một cách cụ thể, nhất là về các 

quan hệ XH và đời sống VH ở các buôn làng, từ đó có biện pháp hạn chế và loại bỏ. 

Ở một công trình khác, Ngô Đức Thịnh (2001) [95] đã chỉ ra sự biến đổi của 

trang phục của Việt Nam qua các thời kì, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1945 đến nay. 

Theo tác giả, y phục các dân tộc nƣớc ta bƣớc vào thời kì biến đổi sâu sắc theo xu 

hƣớng cách tân mạnh mẽ. Nó phản ánh tính chất KT-XH của đất nƣớc, phản ánh và 

là kết quả của sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, của giao lƣu VH giữa các 

dân tộc trong nƣớc và giữa nƣớc ta với thế giới. Quá trình giao lƣu này có những 
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ảnh hƣởng vừa mang tính tích cực và mang tính tiêu cực. Ở nƣớc ta các DTTS tiếp 

thu mạnh mẽ cách ăn mặc của ngƣời Kinh. Điều này đã ảnh hƣởng đến bản lĩnh và 

bản sắc VH dân tộc.  

Điểm nổi bật của hƣớng tiếp cận của nhóm công trình nghiên cứu trên là 

nghiên cứu sự BĐVH gắn kết với quá trình TCH, quá trình chuyển đổi XH và quá 

trình hiện đại hóa, đặc biệt là sự BĐVH của các cộng đồng làng xã và cuộc sống 

của ngƣời nông dân. Các tác giả đã chỉ ra rằng các chính sách qui hoạch phát triển, 

sự cải cách KT và VH của Việt Nam là những nhân tố cơ bản và quan trọng nhất tác 

động đến sự BĐVH. 

Trƣớc những thay đổi nhanh chóng trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam 

nói riêng, nhất là sự bùng nổ của mạng internet và việc gia nhập WTO của Việt 

Nam, VH Việt Nam thập niên đầu thế kỉ 21 đã có nhiều thay đổi. Khi bƣớc sang 

thập niên thứ hai của thế kỉ 21, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi diễn ra trong VH 

Việt Nam. Vì vậy, việc dự đoán những xu thế BĐVH là một việc làm cần thiết và 

có giá trị. Nghiên cứu xu hƣớng của BĐVH đã đƣợc nhiều tác giả đề cập đến, có thể 

kể đến một số tác giả tiêu biểu nhƣ: Lê Hồng Lý và các tác giả khác (2010) [61]; 

Trần Hữu Sơn (2013) [81]; Mai Văn Hai, Phạm Việt Dũng (2010) [38]. 

Dƣới góc độ của chuyên ngành nghiên cứu VH dân gian và nhân học VH, 

VH học, những mặt đã đạt đƣợc và chƣa đạt đƣợc của VH Việt Nam trong bối cảnh 

đất nƣớc những năm đầu thế kỉ 21, những vấn đề cơ bản của VH Việt Nam trong 

thập niên đầu thế kỉ 21 đã đƣợc các học giả Lê Hồng Lý và cộng sự (2010) tìm hiểu 

nguyên nhân, phân tích một cách kỹ lƣỡng về vấn đề nêu ra. Các tác giả cũng đã chỉ 

ra sự phát triển KT, chính trị, XH, đặc biệt là sự phát triển nhƣ vũ bão của công 

nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến các xu thế BĐVH trên thế giới và nƣớc ta, 

từ đó đƣa ra các dự đoán xu thế phát triển và BĐVH Việt Nam ở thập niên tiếp 

theo. Các tác giả cũng đã khái quát sự BĐVH trong thời gian qua, tuy nhiên cũng 

mới chỉ dừng lại ở một số hiện tƣợng VH nổi trội ở ba khu vực nông thôn, miền núi 

và đô thị, từ đó đƣa ra những nhận xét mang tính chất dự báo xem xu hƣớng biến 

đổi của nó vào thập niên sắp tới. Tuy nhiên, để có những nhìn nhận, đánh giá một 

cách đầy đủ hơn cần phải tiến hành những nghiên cứu vào các hiện tƣợng VH cụ 
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thể trong thời gian tới. Có nhƣ vậy mới thấy hết đƣợc những vấn đề biến đổi mà 

mỗi hiện tƣợng VH đặt ra. 

Cũng nghiên cứu xu hƣớng BĐVH, (Mai Văn Hai, Phạm Việt Dũng (2010) [38] 

đã nghiên cứu sự biến đổi trên phƣơng diện VH và lối sống, đồng thời làm rõ những 

nguyên nhân, những yếu tố ảnh hƣởng đến những biến đổi đó. Những biểu hiện dễ thấy 

nhất trong BĐVH và lối sống ở Việt Nam trên 5 lĩnh vực: Sự biến đổi của mỗi cá 

nhân gắn liền với sự biến đổi của gia đình; Sự biến đổi về cơ cấu lứa tuổi trong chu 

trình đời ngƣời; Sự thay đổi trong quan hệ hàng xóm, láng giềng; Sự biến đổi trong 

VH tiêu dùng; Xu hƣớng thay đổi giá trị, triết lý sống của cá nhân và các nhóm XH. 

Nguyên nhân của những biến đổi đó đƣợc các tác giả chỉ ra từ những yếu tố sau: Do 

sự tác động của KT thị trƣờng; Sự tác động của văn minh công nghiệp; Môi trƣờng 

nhất thể hóa cá nhân đã thay đổi; Sự chuyển đổi từ cơ cấu XH truyền thống sang cơ 

cấu XH hiện đại đa dạng hơn. 

Ở một khía cạnh khác của vấn đề BĐVH Việt Nam thập niên đầu thế kỷ 21, 

trên cơ sở tiếp cận hệ thống, bằng các phƣơng pháp phân tích của ngành VH học, 

Nhân học VH và nhiều phƣơng pháp khác, Đỗ Lan Phƣơng (2010) đã nghiên cứu 

những nhân tố tác động đến sự BĐVH Việt Nam trên 6 phƣơng diện: phát triển KT-

XH; phục hƣng VH truyền thống; hoạt động tôn giáo; phát triển truyền thông đại 

chúng và giao lƣu VH quốc tế thập niên đầu thế kỷ 21, trong bối cảnh chung của 

việc thực hiện đƣờng lối, chính sách phát triển quốc gia Việt Nam. Từ đó tìm ra 

nguyên nhân của sự BĐVH Việt Nam trong giai đoạn này. Thành công của nghiên 

cứu này là đã chỉ ra đƣợc những nhân tố tác động đến sự biến đổi của VH Việt Nam 

thập niên đầu thế kỷ 21 và nguyên nhân của sự biến đổi đó. Tuy nhiên, công trình 

này mới chỉ dừng lại ở những nghiên cứu bƣớc đầu về các BĐVH chịu tác động từ 

đâu và đây vẫn là nghiên cứu mang tính lý luận.  

Ngoài ra, sự BĐVH nói chung còn đƣợc một số tác giả khác lựa chọn làm 

vấn đề nghiên cứu trong một số lĩnh vực cụ thể. Trần Hữu Sơn (2013) [81] đã 

nghiên cứu xu hƣớng biến đổi lễ hội hiện nay, chỉ ra những biến đổi của các lễ  hội 

truyền thống ở nƣớc ta nhƣ: thời gian, không gian, chủ thể tổ chức lễ hội… Tác giả 

khẳng định: lễ hội cổ truyền chỉ là khái niệm tƣơng đối vì hầu hết các thành tố, 
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thậm chí cả chức năng của lễ hội cũng thay đổi. Hoàng Minh Lợi (2013) [57] đã 

nghiên cứu sự biến đổi của VH Nhật Bản trong điều kiện KT, chính trị - xã hội giao 

lƣu VH, phát triển khoa học kỹ thuật. Tác giả chỉ ra những điều mà đất nƣớc ta chƣa 

làm đƣợc và đƣa ra những gợi ý hữu ích đối với Việt Nam Việt Nam từ những bài 

học kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc bảo tồn, phát triển các GTVH truyền 

thống và VH hiện đại, giữa giữ gìn bản sắc VH dân tộc và tiếp thu tinh hoa của VH 

thế giới. 

- Nhóm công trình nghiên cứu về biến đổi văn hóa trong phát triển du lịch 

Trong bối cảnh TCH và hội nhập quốc tế mạnh mẽ nhƣ hiện nay, đặc biệt khi 

điều kiện tiếp xúc giao lƣu giữa các nền VH ngày càng đƣợc mở rộng và tăng 

cƣờng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành DL thế giới, vấn đề liên quan 

đến BĐVH đƣợc nhiều chuyên gia quan tâm nghiên cứu. Cụ thể:  

Robben Antonius C.G.M. (1982) [137] đã nghiên cứu những thay đổi VH 

sâu sắc ở Coqueiral, một ngôi làng đánh cá của 1.200 cƣ dân ở Đông Bắc Brazil 

trong bối cảnh PTDL tại địa phƣơng. Tác giả đã nêu và phân tích sự BĐVH của 

ngƣời dân địa phƣơng do sự PTDL mang lại. Đó là: Lƣợng khách hàng truyền 

thống đã mất đi sự gắn kết của họ đối với cộng đồng, sự bất bình đẳng KT-XH ngày 

càng tăng. Các mối quan hệ nam - nữ đang thay đổi, phƣơng thức đi lại và các hoạt 

động sinh hoạt VH, giải trí truyền thống thay đổi… Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra 

rằng: Nhiều ngƣời dân địa phƣơng chấp nhận những điều kiện mới và xa xỉ do DL 

mang lại. Dân làng sẵn sàng từ bỏ một số các giá trị của họ cho các tiêu chuẩn sống 

cao hơn cho dù có một vài trong số họ thấy trƣớc những hậu quả rộng rãi cho cộng 

đồng của họ. Trong nhiều khía cạnh, DL đã mang lại lợi ích nhƣng đồng thời nó đã 

làm cho ngƣời dân dễ bị tổn thƣơng với những thay đổi có nguồn gốc từ nơi khác và 

ngƣời dân địa phƣơng khó có thể quay trở về với các giá trị nguyên bản của họ 

trƣớc đây.  

Khi DL phát triển, lƣợng KDL tăng trong các XH có quy mô nhỏ và không 

thực hiện công nghiệp hóa, hiểu đƣợc các tác động của DL và quá trình nó tạo ra sự 

thay đổi VH ngày càng quan trọng. Có cái nhìn sâu sắc về việc DL dẫn đến những 

thay đổi VH lớn (mà thƣờng có hại) nhƣ thế nào sẽ hỗ trợ nhà nhân chủng học, cơ 

http://www.culturalsurvival.org/author/robben
http://www.culturalsurvival.org/author/antonius-cgm
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quan chính phủ bản địa, và các cơ quan DL trong việc giảm thiểu những thiệt hại 

mà các HĐDL tạo ra, Mark C. Mansperger (1995) [134] đã tiến hành nghiên cứu 

thực địa trên đảo Yap và chỉ ra rằng DL có thể tăng công ăn việc làm cho ngƣời dân 

bản địa, dự trữ ngoại hối, bảo tồn VH và giáo dục. Tác động tiêu cực của DL liên 

quan đến sự di chuyển chỗ ở của con ngƣời, sự gián đoạn sinh hoạt, xung đột XH, 

sự mất tự chủ, phụ thuộc, tội phạm, và các rối loạn khác của VH nƣớc chủ nhà. 

Những tác động tiêu cực mà DL mang lại có thể đƣợc kiểm duyệt trong các XH quy 

mô nhỏ bằng cách giữ cho các hoạt động và ảnh hƣởng của KDL nằm ngoài mối 

quan hệ của ngƣời dân bản địa.   

Carter, R. W. (Bill); Beeton, R. J. S. [130] đã chỉ rõ DL là một tác nhân của 

sự thay đổi XH và VH, đặc biệt là cho các cộng đồng bản địa. Trong nhiều trƣờng 

hợp, DL đƣợc xác định là một yếu tố làm giàu VH, trẻ hóa và mất tính toàn vẹn của 

VH. Trong công trình này, tác giả đã trình bày một mô hình của sự thay đổi VH bắt 

nguồn từ sự tƣơng tác giữa các cộng đồng của khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng. 

Nó xác định rằng các biểu đạt VH, biểu hiện “vật chất” của VH, thƣờng là một “sản 

phẩm” cho ngành DL. Nhiều cộng đồng chủ nhà đã thƣơng mại hóa các GTVH để 

thu lợi nhuận từ DL mang lại. Nhƣ vậy, biểu đạt VH là một liên kết trực tiếp giữa 

một nền VH bản địa và KDL. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng mô hình này có thể 

đƣợc sử dụng nhƣ thế nào để có cái nhìn sâu sắc với những thay đổi mà DL có thể 

mang đến cho cộng đồng bản địa, từ đó xem xét để PTDL.  

 Về các hậu quả tích cực và tiêu cực của DL tại những địa bàn và điểm đến 

DL cụ thể, cũng đƣợc các học giả nghiên cứu. Dựa trên nghiên cứu dân tộc học và 

phỏng vấn các KDL, công ty lữ hành và ngƣời dân địa phƣơng sống trong các địa 

điểm DL ở Costa Rica, (Karen Stocker (2013)) [133] đã tập hợp các quan điểm 

khác nhau với mục đích trình bày các hình thức DL có lợi cho tất cả các bên. Tác 

giả đã nghiên cứu hai cộng đồng khác nhau, theo dõi cách thức phát triển của DL 

trong mỗi cộng đồng và rút ra kết luận: DL đã tạo điều kiện cho việc thay đổi vai trò 

giới và những cơ hội mới cho phụ nữ. Mặt khác, DL đã thúc đẩy sự tái sinh VH và 

thay đổi tích cực trong bản sắc của ngƣời dân địa phƣơng nhƣ thế nào. 

Ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh DL và liên quan đến BĐVH cũng đã 

http://www.amazon.com/Karen-Stocker/e/B001JO727A/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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đƣợc quan tâm, tác giả Đặng Thị Phƣơng Anh (2013) đã tập trung nghiên cứu 4 nội 

dung chính: Nội dung, đặc điểm, bản chất và xu thế của TCH; TCH về VH; Vai trò 

của VH trong nền KT  thế giới; Vai trò của VH trong kinh doanh DL ở Việt Nam. Từ 

đó chỉ ra xu thế khai thác các GTVH trong kinh doanh DL ở Việt Nam nhằm tạo ra 

những sản phẩm DL độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc. Sự phát triển các loại hình 

DLVH, xây dựng các sản phẩm DLVH cũng nhƣ thiết lập các chuẩn mực VH trong 

kinh doanh và quản lí DL cần đƣợc thực hiện trong mối quan hệ gắn bó với sự phát 

triển chung của toàn ngành cũng nhƣ đƣờng lối phát triển KT-XH của đất nƣớc [3].  

Đồng thời, trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa tiếp biến VH đối với PTDL 

quốc tế, nội hàm của tiếp biến VH thông qua HĐDL quốc tế và đặc điểm của giới 

trẻ trong việc tiếp thu VH bên ngoài, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Thị Hồng Tâm (2013) 

[118] đã phân tích và làm rõ nhận thức, phản ứng của giới trẻ đối với các yếu tố VH 

của KDL nƣớc ngoài. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn ghi nhận sự đánh giá của giới trẻ 

về sự biến đổi một số yếu tố VH truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là sự biến đổi về 

hành vi VH của bản thân họ trong bối cảnh PTDL quốc tế hiện nay  

Về góc độ quản lý nhà nƣớc về DL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng 

cục DL Việt Nam) đã xây dựng “Chiến lược PTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030” [108] đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt năm 2011. 

Công trình này đã trình bày bối cảnh, quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển, 

chiến lƣợc, giải pháp, chƣơng trình hành động PTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. Một trong những quan điểm PTDL Việt Nam là PTDL bền 

vững, gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các GTVH dân tộc, giữ gìn cảnh quan, 

bảo vệ môi trƣờng, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn XH.  

- Nhóm công trình nghiên cứu về người Thái và việc phát triển HĐDL của 

người Thái ở MC, HB 

Ngƣời Thái ở Mai Châu Hòa Bình là một tộc ngƣời với những nét VH đặc 

sắc đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Có thể kể đến  

những công trình tiêu biểu nhƣ: “Tìm hiểu văn hóa cổ truyền của người Thái Mai 

Châu” (Đặng Nghiêm Vạn) [121] có thể đƣợc coi nhƣ cuốn “cẩm nang cung cấp 

những hiểu biết cơ bản về đời sống VH - XH của ngƣời Thái”. Ngoài ra là một loạt 
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các công trình của các nhà nghiên cứu khác đã giới thiệu những nét đặc trƣng trong 

những thành tố VH của ngƣời TMC ở cả hai lĩnh vực VHVC và tinh thần với những 

thành tố VH cụ thể nhƣ: dân ca Thái, vòng quay đời ngƣời, tín ngƣỡng cổ truyền, lễ 

tết, hội hè, sinh hoạt văn học, nghệ thuật cho đến các nghề mƣu sinh của ngƣời 

TMC. Từ đó, tác giả đã đƣa ra một số giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy di sản 

VH phi vật thể của ngƣời TMC nhƣ: Nguyễn Hữu Thức) [105], Lê Ngọc Thắng 

[90]; Lƣờng Song Toàn [107].  

Bên cạnh đó, ngƣời Thái và văn hóa TMC còn đƣợc các tác giả đề cập đến 

trong những công trình viết về ngƣời Thái ở Tây Bắc, Việt Nam nói chung nhƣ: tác 

giả Hoàng Lƣơng (1988) đã nghiên cứu về những hoa văn trên sản phẩm dệt của 

ngƣời Thái trong “Hoa văn Thái” [58]; Lê Ngọc Thắng (1990) [88] đã giới thiệu về 

quy trình làm vải của ngƣời Thái trong thời kỳ kinh tế tự cấp tự túc và cung cấp 

những nghiên cứu chuyên sâu về trang phục của ngƣời Thái; Hay nghiên cứu về VH 

bản làng, lịch sử của tộc ngƣời Thái, kiến trúc nhà sàn cổ của ngƣời Thái nói chung 

mà ngƣời TMC là một tộc ngƣời mang nhiều nét văn hóa chung của tộc ngƣời Thái 

ở Tây Bắc nhƣ: “Văn hóa bản làng của các dân tộc Thái, Mông vùng Tây Bắc Việt 

Nam” (Lê Ngọc Thắng chủ biên) [89]; “Văn hóa và lịch sử người Thái ở Việt Nam” 

(Cầm Trọng và các tác giả khác) [112]; “Văn hóa Thái Việt Nam” (Cầm Trọng, 

Phan Hữu Dật) [113]; “Bản mường - một cấu trúc xã hội truyền thống Thái’ (Cầm 

Trọng) [114]; “Những hiểu biết về người Thái Việt Nam” (Cầm Trọng) [115]; “Nhà 

sàn cổ người Thái Việt Nam”(Vƣơng Trung) [116]. Điểm mạnh của những công 

trình này là đã khai thác đƣợc nhiều nguồn tƣ liệu điền dã tại địa phƣơng, giới thiệu 

đƣợc những nét cơ bản về cơ cấu kinh tế xã hội cổ truyền, yếu tố nền tảng tạo nên 

cộng đồng ngƣời Thái và cũng là yếu tố thể hiện sự phát triển xã hội của tộc ngƣời 

này. 

Nghiên cứu về ngƣời Thái Mai Châu với hoạt động PTDL đã có những công 

trình của các tác giả trong và ngoài nƣớc nhƣ: nghiên cứu thị trƣờng DL ở hai bản 

ngƣời Thái trắng ở Mai Châu (Hòa Bình), tác giả Achariya Nate - Chei [129] đã chỉ 

ra rằng thị trƣờng DL ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sinh kế của dân cƣ 

địa phƣơng. Tác giả đã khảo sát quá trình hình thành thị trƣờng DL và việc chuyển 
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đổi quản lý tài nguyên thiên nhiên để quản lý thị trƣờng DL. Quản lý thị trƣờng 

đƣợc coi là một không gian mới của quản lý địa phƣơng và kiểm soát việc tạo ra 

VH thị trƣờng trong sinh kế của cộng đồng dân cƣ. Kết quả cho thấy dân làng đang 

tích cực làm thị trƣờng DL. Thực tiễn XH của thị trƣờng kết nối dân làng vào các 

mạng XH - kinh doanh ngày càng phức tạp dựa trên mối quan hệ thuần túy, chứ 

không phải là mối quan hệ theo chiều dọc. Hình thành thị trƣờng ở đây là hình 

thành các mối quan hệ XH. Kết quả nghiên cứu chứng minh mối quan hệ XH theo 

quan điểm đối xử với KDL nhƣ khách hoặc bạn bè của họ (không phải nhƣ là một 

khách hàng đơn thuần), khuyến khích lợi nhuận kinh doanh và kinh doanh bền 

vững. Nó giống nhƣ những gì họ đối xử với tài nguyên thiên nhiên. Vai trò mới của 

các mối quan hệ XH trong quản lý thị trƣờng duy trì tổ chức cộng đồng. 

Đề cập tới ngƣời TMC (Hòa Bình) trong việc khai thác các hoạt động KT để 

PTDL, tác giả Trần Thị Mai Lan (2002) [55] đã phân tích công cuộc đổi mới KT và 

PTDL đã tác động tích cực đến việc phục hồi và phát triển nghề dệt truyền thống 

của một số DTTS ở các địa phƣơng khác nhau, trong đó có nghề dệt của ngƣời 

TMC (Hòa Bình). Tác giả đã tiến hành tìm hiểu và phân tích thực trạng của nghề 

dệt của ngƣời TMC (Hòa Bình) và Yên Châu (Sơn La) và những biến đổi của nó 

trong xu thế đổi mới KT và PTDL ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đã đề xuất những giải 

pháp để phục hồi và phát triển nghề dệt truyền thống của ngƣời Thái trong thời kì 

đổi mới KT và PTDL ở Việt Nam. 

Bằng việc phân tích những tác động của quá trình phát triển KT theo cơ chế 

thị trƣờng và PTDL đối với nghề dệt truyền thống ở Yên Châu và Mai Châu, tác giả 

đã nêu lên thực trạng của nghề dệt ở hai địa phƣơng này trong cơ chế thị trƣờng và 

PTDL. Nếu ở Mai Châu, nghề dệt đã đƣợc kết hợp phát triển cùng DL và dựa vào 

sự mở rộng của  HĐ DL, nghề dệt của ngƣời Thái ở đây phát triển nhanh chóng, rộn 

ràng thì ở Yên Châu nghề dệt tuy đƣợc bảo tồn tốt các yếu tố truyền thống nhƣng 

chỉ đƣợc vực dậy ở mức độ trung bình. Lý do bởi ở Yên Châu, DL còn là một 

ngành ở mức độ tiềm năng chƣa thức tỉnh. Điều này cho thấy, sự phát triển của HĐ 

DL có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển nghề dệt của ngƣời Thái. Đây cũng 

chính là một vấn đề đƣợc nghiên cứu sinh chú ý trong quá trình thực hiện luận án 
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khi nghiên cứu về sự biến đổi nghề dệt truyền thống của ngƣời TMC (Hòa Bình) 

trong bối cảnh PTDL.  

Các tác giả Bùi Thanh Thủy (2002) [101], Nguyễn Hữu Thức (2003) [106], 

[104], đã giới thiệu về tộc ngƣời Thái và những nét VH vật thể và phi vật thể nhƣ 

một nguồn tài nguyên quý giá để PTDL, đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng của nhiều 

loại du khách, đồng thời nêu lên thực trạng khai thác các GTVH TMC phục vụ  

HĐDL hiện nay, chỉ ra những thách thức lớn đối với VH Thái, với ngƣời Thái hiện 

nay và đƣa ra những giải pháp để giữ gìn VH truyền thống của ngƣời TMC. Các tác 

giả đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về VH Thái với những nét đặc trƣng riêng 

biệt của ngƣời Thái ở MC, HB. Đồng thời, nêu lên những tác động tích cực và tiêu 

cực của DL đến môi trƣờng môi sinh, phƣơng thức sản xuất và cách kiếm sống của 

ngƣời dân địa phƣơng và bản sắc VH cộng đồng, những tồn tại trong đời sống VH 

Thái, những thách thức lớn mà ngƣời TMC đang phải đối mặt. Cụ thể hơn, tác giả 

Nguyễn Hữu Thức cũng chỉ ra 5 đặc trƣng VH thể hiện bản sắc VH của ngƣời TMC là: 

nhà sàn, nghề dệt cổ truyền, chữ viết, trang phục, xòe Thái và đƣa ra một số giải 

pháp để giữ gìn VH truyền thống của ngƣời TMC.  

Nghiên cứu sự biến đổi các GTVH truyền thống của ngƣời Thái ở Tây Bắc 

trong bối cảnh mới, tác giả Trần Văn Bính và cộng sự (2004) [14] đã tiến hành đánh 

giá, phân tích về thực trạng đời sống VH của một số DTTS vùng Tây Bắc trong 

công cuộc đổi mới, đồng thời dự báo xu hƣớng, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục 

phát triển đời sống VH các dân tộc trên địa bàn dƣới tác động của quá trình thực 

hiện sự nghiệp CNH, HĐH đất nƣớc, định hƣớng XH chủ nghĩa.  

 Nổi bật trong số những bài viết trong công trình trên là nghiên cứu về VH 

dân tộc Thái và VH TMC của tác giả Cầm Trọng và Nguyễn Hữu Thức (2004) đã 

cung cấp những tƣ liệu dày dặn về các GTVH cổ truyền của ngƣời Thái ở khu vực 

Tây Bắc và Mai Châu nói riêng. Đặc biệt Nguyễn Hữu Thức (2004) đã khảo sát khá 

kỹ sự PTDL ở một địa bàn nghiên cứu cụ thể là bản Lác, MC, HB nhƣ một chiến 

lƣợc thích nghi với điều kiện phát triển KT mới của ngƣời Thái, trong đó, tác giả 

đặc biệt nhấn mạnh đến cách thức ngƣời Thái khai thác VH truyền thống để xây 

dựng khu DLVH. 
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Tuy nhiên, các nghiên cứu về dân tộc Thái vẫn còn tồn tại một số hạn chế 

nhất định, các nghiên cứu mới chủ yếu tập trung mô tả những nét VH cổ truyền của 

ngƣời Thái trong quá khứ chứ chƣa phản ánh đƣợc VH của tộc ngƣời trong đời 

sống hiện đại, để thấy đƣợc sự biến đổi của truyền thống trong hiện tại, và những 

ứng xử của tộc ngƣời đối với điều kiện KT-XH mới. Các tác giả cũng đã cố gắng 

đƣa vào một số số liệu khảo sát về tình hình phát triển VH-XH hiện nay ở hai địa 

bàn đƣợc chọn là Hòa Bình và Sơn La, nhƣng mới chỉ dừng lại ở việc thống kê số 

liệu và đƣa ra một vài nét khái quát chung về phát triển VH-XH hiện tại, chƣa có sự 

phân tích, đánh giá xác đáng. Công trình dành sự quan tâm nhiều hơn cho các giải 

pháp đề xuất bảo tồn các GTVH trong thời kì CNH. Tuy nhiên, do các nghiên cứu 

đều chƣa phác thảo đƣợc bức tranh khái quát về tình hình phát triển VH XH của 

ngƣời Thái hiện nay, nên mới chỉ đƣa ra đƣợc các giải pháp chung chung, mang 

nặng tính tuyên truyền. 

Dựa trên ý tƣởng về mối quan hệ giữa “bảo tồn bản sắc tộc ngƣời” và “phát 

triển” dƣới tác động của DL ở bản Lác, Mai Châu, Malita Allan (2006) đã có sự 

nhìn nhận khá tinh tế về tác động đa chiều của DL đối với VH truyền thống. Tác giả 

đã cho thấy tính chủ động của cộng đồng trong việc lựa chọn những khía cạnh của 

VH truyền thống đề bảo tổn, tái tạo và quảng bá với KDL. Trong quá trình bảo tồn 

và tái tạo truyền thống, cộng đồng ngƣời Thái phải đối mặt với những mâu thuẫn: 

áp lực của việc phát triển để bắt kịp với ngƣời Kinh buộc họ phải từ bỏ một số yếu 

tố VH truyền thống, nhƣng mặt khác, các yếu tố VH truyền thống vẫn tiếp tục đƣợc 

bảo tồn và tăng cƣờng mạnh mẽ dƣới sự khuyến khích của chính quyền và sự tự nhận 

thức của cộng đồng, do yêu cầu của một quá trình phát triển khác, đó là quá trình 

PTDL. Những ý tƣởng của bài viết đã tiếp cận đƣợc những vấn đề cơ bản về VH tộc 

ngƣời và sự BĐVH tộc ngƣời dƣới ảnh hƣởng của điều kiện KT-XH mới, có thể 

xem đó là những gợi ý trực tiếp cho đề tài luận án của nghiên cứu sinh.  

Với vấn đề Sự BĐVH tộc ngƣời Thái ở Tây Bắc trong thời kỳ đổi mới, Lê 

Hồng Lý và nhiều tác giả khác (2009) [60] đã tiến hành nghiên cứu sự BĐVH của 

tộc ngƣời Thái ở Tây Bắc trong bối cảnh đất nƣớc ta đang xây dựng nền KT thị 

trƣờng và sự hòa nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.  
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Các tác giả đã chỉ ra một số biến đổi, nguyên nhân của sự biến đổi và những 

vấn đề đặt ra từ sự biến đổi ấy. Cụ thể, công trình này đi sâu vào xem xét sự biến 

đổi ở những mặt nhƣ: Biến đổi trong tín ngƣỡng; Biến đổi trong nghi lễ vòng đời 

(tập trung vào biến đổi trong đám cƣới và đám tang); Biến đổi trong một số nét VH 

nghệ thuật.  

Liên quan đến các GTVH phật thể và phi vật thể của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Nguyễn Hữu Thức (2012) [105] và Bùi Thanh Thủy (2013) [102] đã nghiên cứu 

thực trạng và đã đƣa ra các giải pháp để giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản VH của 

tộc ngƣời này. Đồng thời, các tác giả đã  nghiên cứu theo tiếp cận diện mạo VH cổ 

truyền của các tộc ngƣời cƣ trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (qua nghiên cứu trƣờng 

hợp hai tộc ngƣời Mƣờng, Thái). Nghiên cứu đã xác định giá trị và vai trò của VH 

các tộc ngƣời đối với việc PTDL, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở khoa học và 

các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động quản lý khai thác VH tộc ngƣời thiểu số tỉnh 

Hòa Bình trong PTDL VH đạt hiệu quả. 

Cụ thể hơn về vấn đề HĐDL ở Mai Châu và những tác động của DL đến đời 

sống của cộng đồng cƣ dân ở đây, các nghiên cứu đã đề cập tới ảnh hƣởng đến bản 

sắc VH, những nét VH, sinh hoạt của ngƣời Thái tại bản Lác - một trong những bản 

có hoạt động kinh doanh DL phát triển của MC, HB đã và đang mai một dần (Sỹ 

Trần, Hồng Trang (2013) [110]. Tác giả Nguyễn Vƣơng (2014) [123] đã đề cập đến 

cách làm DL homestay của ngƣời Thái ở bản Lác huyện Mai Châu và chỉ ra một số 

sự thay đổi hoặc buộc phải thay đổi để phù hợp với một bản làm DL. Những phong 

tục truyền thống, GTVH lâu đời đang dần bị thay thế bởi những tiện nghi, dịch vụ 

mà phần lớn trong số đó là do KDL mang tới. 

- Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu 

Với đề tài nghiên cứu này, nghiên cứu sinh tiếp cận dƣới góc độ VH học và 

nhân học VH nên trong quá trình điểm luận tác giả dành nhiều sự quan tâm hơn cho 

các công trình thuộc lĩnh vực VH học và nhân học trong sự cố gắng không bỏ qua 

những công trình nổi bật từ các cách tiếp cận khác nhƣ XH học, dân tộc học, DL 

học… và tác giả cũng chỉ điểm qua một số công trình tiêu biểu có tính chất dẫn dắt 

và định hƣớng lý thuyết cho nghiên cứu trƣờng hợp của nghiên cứu sinh. Qua tổng 
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quan về tình hình nghiên cứu, có thể rút ra một số nhận định chung về tình hình 

nghiên cứu liên quan đến vấn đề BĐVH sau đây: 

- Trên thế giới lĩnh vực BĐVH đã đƣợc nhiều nhà khoa học và tổ chức quốc 

tế quan tâm. Đã có nhiều học giả và các nhà nghiên cứu đã đề cập đến BĐVH ở các 

lĩnh vực khác nhau của XH, BĐVH trong bối cảnh TCH, trong quá trình CNH, 

HĐH, vấn đề BĐVH nói chung, vấn đề BĐVH ở Việt Nam nói riêng trong bối cảnh 

hiện nay. Các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn là những tài liệu bổ ích trong việc 

nghiên cứu và vận dụng trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam.  

- Trong PTDL, BĐVH cũng đã đƣợc các học giả trong và ngoài nƣớc đề cập, 

tuy nhiên, các nghiên cứu đã có cho thấy chỉ đề cập một cách khái quát, chung 

chung hoặc chỉ dừng lại ở một nhóm đối tƣợng hẹp trong XH, hoặc thông qua ảnh 

hƣởng của TCH. Tổng quan các nghiên cứu đã cho thấy vấn đề BĐVH đƣợc biểu 

hiện nhƣ thế nào, đặc biệt là ngƣời dân, trong đó những DTTS có cảm nhận, nhận 

xét đánh giá về các nét VH mang đến từ KDL và xu hƣớng BĐVH của họ diễn ra 

theo hƣớng nào vẫn chƣa đƣợc đề cập một cách cụ thể và hệ thống.  

- Với chủ đề nghiên cứu sự BĐVH của ngƣời Thái ở MC, HB, các nghiên 

cứu về sự BĐVH của cộng đồng cƣ dân ở đây trong bối cảnh PTDL chƣa nhiều, 

mới có một vài công trình đề cập đến sự BĐVH ở một lĩnh vực hẹp nhất định và 

đan xen với quá trình CNH, HĐH hoặc chỉ đề cập đến mang tính chất điểm qua 

trong nghiên cứu gắn với ngƣời Thái ở địa bàn Tây Bắc nói chung. 

- Làm rõ đƣợc thực trạng BĐVH, xác định đƣợc phƣơng thức BĐVH, phân 

tích những vấn đề đặt ra đối với VH của cộng đồng ngƣời Thái và dự báo về xu 

hƣớng BĐVH của cộng đồng ngƣời Thái ở MC, HB trong PTDL hiện nay đòi hỏi 

phải có những nghiên cứu, tìm tòi, thời gian và công sức để từ đó đƣa ra những giải 

pháp nhằm giảm thiểu biến đổi tiêu cực VH của ngƣời Thái ở MC, HB trong PTDL, 

vẫn là những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đây là những khoảng trống nghiên cứu (liên quan 

đến tộc ngƣời Thái ở MC, HB) mà luận án sẽ tập trung nghiên cứu làm rõ.  

Thực tế này đặt ra trƣớc các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực VH học và 

lĩnh vực DL vấn đề cần triển khai những nghiên cứu mang tính hệ thống để làm 

rõ những khía cạnh này của BĐVH.  
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích 

Phân tích làm rõ thực trạng, phƣơng thức, các yếu tố tác động và xu hƣớng 

BĐVH truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong PTDL làm cơ sở 

đề xuất các khuyến nghị và là căn cứ cho các nhà hoạch định chính sách đề ra các 

giải pháp phát triển bền vững. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa trong phát triển du lịch. 

- Khái quát đặc điểm văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Hòa Bình. 

- Phân tích thực trạng, phƣơng thức biến đổi văn hóa, các yếu tố tác động và 

nguyên nhân gây nên sự biến đổi văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Hòa Bình trong PTDL. 

- Xác định đƣợc những vấn đề đặt ra và đƣa ra đƣợc xu hƣớng của BĐVH 

truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch hiện nay. 

4. Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là sự BĐVH truyền thống của ngƣời Thái 

ở MC, HB trong PTDL. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung 

Biến đổi văn hóa nói chung có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều mặt của 

đời sống XH và VH truyền thống. Tuy nhiên, luận án không dàn trải nghiên cứu 

đánh giá về BĐVH ở tất cả các lĩnh vực, các khía cạnh của đời sống XH và VH 

truyền thống mà tập trung đi sâu nghiên cứu sự biến đổi của một số thành tố VH cơ 

bản có sự biến đổi rõ nét nhất trong quá trình PTDL của ngƣời Thái ở MC, HB. Đối 

với lĩnh vực VHVC: tác giả tập trung nghiên cứu về kiến trúc nhà ở, trang phục, ẩm 
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thực, hoạt động sinh kế; Đối với lĩnh vực VHTT: tác giả tập trung nghiên cứu ngôn 

ngữ, lễ hội, hoạt động sinh hoạt văn nghệ. 

- Phạm vi về đối tượng điều tra 

Đối tƣợng điều tra là ngƣời dân địa phƣơng, ngƣời quản lý địa phƣơng, nhân 

viên làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành có kinh doanh sản phẩm DL liên quan 

đến Mai Châu và KDL tại các điểm PTDL trên địa bàn huyện Mai Châu. 

- Phạm vi về thời gian 

Nghiên cứu sinh hạn chế phạm vi nghiên cứu của mình trong khoảng thời gian 

từ năm 1997 trở lại đây. Đây là mốc thời gian đánh dấu HĐDL ở Mai Châu đã đƣợc 

chính quyền địa phƣơng quan tâm và đƣa ra nhiều chính sách, chƣơng trình hành 

động để phát triển HĐDL, đồng thời đây cũng là thời điểm thuế thu nhập đƣợc áp 

dụng đối với các cơ sở kinh doanh DL có giấy phép. Tuy nhiên để có cứ liệu khảo 

sát sự biến đổi thì các giai đoạn lịch sử trƣớc đó cũng sẽ đƣợc quan tâm một cách 

thích đáng. 

- Phạm vi về không gian 

Đề tài lựa chọn bản Lác và bản Pom Coọng, đây là những bản của ngƣời 

Thái làm DL sớm nhất, thu hút đƣợc nhiều KDL đến tham quan, có số hộ gia đình 

trong bản tham gia làm DL nhiều nhất và có sự khác nhau về mức độ phát triển hoạt 

động du lịch làm đối tƣợng để triển khai nghiên cứu và tổ chức thực hiện hoạt động 

điều tra phục vụ cho đề tài. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Luận án sử dụng phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để 

nhìn nhận đối tƣợng nghiên cứu, xem xét VH là một dòng chảy không ngừng, luôn 

trong quá trình vận động và biến đổi chứ không phải tĩnh tại, đứng yên. Vận dụng 

quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, tác giả quan sát các thành tố của VH 

ngƣời Thái ở MC, HB trong tiến trình phát triển của lịch sử, luôn vận động, biến đổi 

theo thời gian. 

Đồng thời, cơ sở lý luận của luận án đƣợc phát triển dựa trên các luận điểm, 
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chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về quá trình xây dựng và phát triển 

nền VH Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó nhấn mạnh đến vai trò 

phát triển KT, vị trí của việc phát triển các lĩnh vực XH -VH nhƣ là nền tảng của sự 

phát triển; về quan điểm nhất quán: Du lịch là một ngành KT tổng hợp, mang nội 

dung VH sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và XH hoá cao, PTDL bền vững, 

gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các GTVH dân tộc. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản sau đây sẽ đƣợc sử dụng trong quá trình 

thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp 

Trên cơ sở thu thập, nghiên cứu, tập hợp và khái quát hóa các nội dung liên 

quan đến các vấn đề BĐVH truyền thống của cộng đồng dân cƣ trong bối cảnh 

PTDL, phƣơng pháp phân tích nội dung đƣợc sử dụng để phân tích, làm rõ nội hàm 

và biểu hiện của BĐVH truyền thống trong quá trình PTDL.  

- Phương pháp điều tra XH học 

+ Điều tra qua bảng hỏi 

Thực hiện điều tra bằng bảng hỏi dành cho các đối tƣợng: ngƣời dân tộc Thái 

tại địa phƣơng (200 phiếu), các nhà quản lý (30), hƣớng dẫn viên (30 phiếu).  

Với quan điểm nghiên cứu là tiến hành nghiên cứu cùng cộng đồng và trao 

tiếng nói cho ngƣời dân: tác giả chú trọng sự tham gia và tiếng nói của ngƣời dân, 

từ đó sẽ phát hiện đƣợc những vấn đề sát với thực tế của ngƣời trong cuộc, có đƣợc 

những tƣ liệu khách quan nhất cho việc lý giải những biểu hiện của vấn đề nghiên 

cứu từ thực tế khảo sát. Đồng thời, khuyến khích họ chia sẻ quan điểm của mình về 

sự BĐVH trong PTDL, đặc biệt là quyền quyết định của họ trong việc chủ động hay 

bị động tiếp thu những yếu tố VH mới, bảo tồn và phát triển VH của chính tộc 

ngƣời mình. Vì vậy, tác giả tập trung vào số lƣợng phiếu điều tra dành cho ngƣời 

dân địa phƣơng nhiều hơn. Trong đó: 130 phiếu dành cho ngƣời dân ở bản Lác và 70 

phiếu dành cho ngƣời dân ở bản Poom Cọong. Phiếu điều tra đƣợc phát cho các hộ 

gia đình ở 2 bản bao gồm cả các hộ có tham gia kinh doanh DL và các hộ không kinh 

doanh DL để đảm bảo có sự đánh giá khách quan của ngƣời dân về sự BĐVH truyền 
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thống của chính địa phƣơng mình. 

Sau khi điều tra xong, phiếu đƣợc thống kê, xử lý số liệu khảo sát để phân 

tích, rút ra kết luận cần thiết cho đề tài. Số phiếu phát ra là 200 phiếu, thu về là 200 

phiếu. Tuy nhiên, có những phiếu không trả lời đầy đủ tất cả các nội dung đƣợc 

điều tra. Vì vậy: số liệu đƣợc tính theo số câu hỏi đƣợc trả lời hợp lệ chứ không tính 

toán theo tổng số phiếu phát ra. 

Trên cơ sở lựa chọn, sắp xếp các dữ liệu thông tin từ các nguồn dữ liệu 

sơ cấp và thứ cấp nhằm định lƣợng chính xác và đầy đủ cho mục đích điều tra 

và nghiên cứu, từ đó tiến hành tổng hợp thành các nhận định, báo cáo hoàn chỉnh 

nhằm đƣa ra một cái nhìn tổng thể về đối tƣợng nghiên cứu. Công cụ hỗ trợ cho 

việc phân tích và tổng hợp dữ liệu là phần mềm thống kê trong nghiên cứu khoa học 

xã hội SPSS (Statistical Package for the Social Siences).  

+ Điều tra qua phỏng vấn sâu: Tiến hành phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng,  

KDL để tìm hiểu rõ hơn về sự BĐVH truyền thống của ngƣời TMC trong quá trình 

PTDL. Đồng thời, để có đƣợc tƣ liệu đánh giá khách quan, trong quá trình nghiên 

cứu áp dụng phƣơng pháp phỏng vấn sâu đối với các nhà quản lý địa phƣơng, đại 

diện của cộng đồng (trƣởng bản), với các cá nhân sẽ mang lại những thông tin cần 

thiết cho tác giả trong việc điều tra, nghiên cứu. Phƣơng pháp này còn cho phép 

nghiên cứu sinh giúp những ngƣời dân nói lên đƣợc tiếng nói của chính họ về các 

vấn đề mà họ quan tâm một cách trực tiếp nhất.         

Kết quả của phƣơng pháp điều tra XH học sẽ là cơ sở để làm rõ thực trạng về 

tình hình tiếp thu các yếu tố VH từ KDL của cộng đồng ngƣời Thái ở MC, HB và 

nhận thức của họ về những biến đổi của VH truyền thống trong PTDL.  

- Phương pháp điền dã dân tộc học 

Phƣơng pháp điền dã dân tộc học đƣợc sử dụng nhằm thu thập đƣợc các dữ 

liệu điều tra chi tiết, tác giả đã triển khai thâm nhập sâu vào hiện trƣờng, quan sát 

tham dự để thu thập các thông tin định tính và định lƣợng về đối tƣợng nghiên cứu. 

Đây là phƣơng pháp quan trọng nhất và chủ yếu nhất mà nghiên cứu sinh sử dụng ở 

đề tài này.  

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành 
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Biến đổi văn hóa là vấn đề phức tạp, liên quan đến chủ thể là con ngƣời, là 

cộng đồng, để làm rõ biểu hiện và làm rõ các vấn đề đặt ra một cách hệ thống, luận 

án còn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành xuất phát từ nền tảng các 

phƣơng pháp trong nghiên cứu VH học kết hợp với các phƣơng pháp trong nghiên 

cứu tâm lý, dân tộc học, XH học, các phƣơng pháp nghiên cứu của chuyên ngành du lịch.  

6. Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu và kết quả nghiên cứu  

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Đối với VH truyền thống của cộng đồng ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

trong PTDL, cần phải giải quyết các câu hỏi lớn sau:  

- Văn hóa truyền thống của cộng đồng ngƣời Thái Mai Châu (TMC) biến đổi 

nhƣ thế nào trong bối cảnh PTDL?   

- Văn hóa truyền thống của ngƣời TMC biến đổi theo phƣơng thức nào?  

- Các yếu tố tác động và nguyên nhân gây nên sự BĐVH truyền thống của 

ngƣời TMC là gì? 

- Văn hóa truyền thống của cộng đồng ngƣời Thái biến đổi theo xu hƣớng 

nào và những vấn đề đặt ra đối với sự BĐVH truyền thống của ngƣời Thái trong 

PTDL là gì? 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Đặt ra những câu hỏi trên, nghiên cứu sinh đƣa ra các giả thuyết nghiên cứu 

của luận án là: 

1) Trong bối cảnh PTDL, VH truyền thống của ngƣời Thái ở MC, HB có 

nhiều sự biến đổi trên một số dạng thức của VH vật chất (VHVC) và VH tinh thần 

(VHTT). Sự biến đổi này là hệ quả của quá trình phát triển HĐDL, cũng nhƣ quá 

trình giao lƣu, tiếp biến với VH của KDL.  

2) Trong quá trình PTDL, ngƣời TMC một mặt buộc phải thay đổi một số nét 

VH truyền thống của mình để có thể làm hài lòng KDL, mặt khác họ chủ động tiếp thu 

những yếu tố mới từ VH của KDL tạo nên sự BĐVH của tộc ngƣời mình.  

3) Các yếu tố tác động và nguyên nhân gây nên sự BĐVH truyền thống của 

ngƣời Thái ở Mai Châu là: Yếu tố chính sách; Sự giao lƣu, tiếp xúc với KDL đa 

dạng về thuộc tính VH; Yếu tố tâm lý tộc ngƣời. 
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4) Văn hóa của ngƣời TMC có nhiều biến đổi, đặc biệt là từ khi HĐDL ở đây 

phát triển mạnh mẽ. Sự biến đổi đó xuất phát từ chính bối cảnh KT-XH hiện nay, 

đồng thời từ cả nhu cầu thay đổi của chính tộc ngƣời này. Trong PTDL, sự giao lƣu, 

tiếp biến VH diễn ra đã gây nên sự BĐVH truyền thống, ngƣời Thái một mặt bền bỉ 

lƣu giữ những nét VH truyền thống của dân tộc mình, mặt khác tiếp nhận những 

yếu tố mới để thích ứng với cuộc sống của ngƣời Thái đƣơng đại. 

6.3. Kết quả nghiên cứu  

- Nghiên cứu làm rõ đƣợc thực trạng của BĐVH truyền thống, phƣơng thức 

BĐVH truyền thống của ngƣời Thái ở MC, HB trong PTDL. 

- Chỉ ra đƣợc các yếu tố tác động và nguyên nhân gây nên sự biến đổi văn 

hóa truyền thống của ngƣời Thái ở MC, HB trong PTDL. 

- Đƣa ra đƣợc những xu hƣớng BĐVH truyền thống và những vấn đề đặt ra 

đối với sự BĐVH truyền thống của ngƣời Thái ở MC, HB trong PTDL. 

7. Những đóng góp của nghiên cứu 

7.1. Đóng góp về mặt lý luận 

Nghiên cứu sẽ đóng góp cho việc xác định biểu hiện của BĐVH truyền 

thống, đồng thời xác định đƣợc phƣơng thức BĐVH truyền thống trong PTDL. Kết 

quả này sẽ có đóng góp mới cho chuyên ngành nghiên cứu VH học trong mối quan 

hệ với hoạt động PTDL. 

 7.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

- Thực trạng về BĐVH truyền thống của cộng đồng ngƣời Thái ở MC, HB, 

dự báo về xu hƣớng và những vấn đề đặt ra về BĐVH truyền thống trong PTDL sẽ 

đóng góp cho việc nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy những giá 

trị tiên tiến và bảo tồn các GTVH truyền thống của dân tộc trong bối cảnh PTDL. 

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cần thiết cho cơ quản lý nhà nƣớc 

về văn hóa, du lịch. 

 8. Bố cục của luận án 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, luận án có kết 

cấu 4 chƣơng. 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển du 
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lịch và tổng quan về văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình  

Trình bày cơ sở lý luận của luận án gồm những luận điểm lý thuyết, biểu 

hiện của BĐVH truyền thống, phƣơng thức BĐVH truyền thống trong PTDL và tìm 

hiểu về nguồn gốc lịch sử, dân cƣ, địa bàn cƣ trú cũng nhƣ những đặc điểm VH 

truyền thống của tộc ngƣời Thái Mai Châu. 

Chƣơng 2: Biểu hiện của biến đổi văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở 

Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch 

Khái quát về HĐDL ở MC, HB; phân tích và làm rõ thực trạng BĐVH 

truyền thống trong VHVC, VHTT của ngƣời Thái ở MC, HC trong PTDL. 

Chƣơng 3: Phƣơng thức, yếu tố tác động và nguyên nhân BĐVH truyền 

thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, xác định phƣơng thức BĐVH truyền thống 

của cộng đồng ngƣời Thái ở MC, HB trong PTDL, đồng thời chỉ ra và phân tích các 

yếu tố tác động và nguyên nhân gây nên sự BĐVH truyền thống của ngƣời TMC.  

Chƣơng 4: Xu hƣớng và những vấn đề đặt ra trong BĐVH truyền thống của 

ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch 

Chỉ ra những xu hƣớng BĐVH truyền thống, xác định và phân tích những 

vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu những BĐVH tiêu 

cực của cộng đồng ngƣời Thái ở MC, HB trong bối cảnh PTDL hiện nay. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA TRUYỀN 

THỐNG CỦA NGƢỜI THÁI Ở  MAI CHÂU, HÒA BÌNH  

 

1.1. Cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch 

Luận án đƣợc trình bày, xem xét và phân tích dựa trên cơ sở một số quan 

điểm cơ bản của các nhà khoa học về VH, BĐVH, DL học. 

1.1.1. Một số luận điểm của các nhà khoa học 

- Luận điểm phát triển kinh tế dẫn đến biến đổi văn hóa  

Biến đổi văn hóa là một vấn đề từ lâu đã đƣợc rất nhiều học giả trên thế giới 

quan tâm nghiên cứu. Mở đầu là các nhà tiến hóa luận cuối thế kỉ XIX với thuyết 

Tiến hóa nhƣ E.Taylor (1881) và L.Morgan (1877) khi họ phân chia xã hội theo thứ 

bậc đơn tuyến và có chung một mẫu hình biến đổi xã hội và BĐVH; thuyết Truyền 

bá văn hóa (đại diện là G.Eliot, Smith 1911, W.Rivers 1914) với luận điểm cho 

rằng: “BĐVH là sự vay mƣợn hoặc truyền bá các đặc trƣng VH từ XH này sang XH 

khác; Thuyết vùng VH với đại diện là C.L. Wissler, A.L.Kroeber đã chỉ ra sự BĐVH 

diễn ra đa chiều và nhiều cấp độ tùy thuộc vào việc cộng đồng đó là trung tâm hay 

ngoại vi hay vùng chuyển tiếp, môi trƣờng và sự chuyên môn hóa của cộng đồng đó 

là gì?” [20, tr.10];  hay một cách tiếp cận BĐVH khác trong ngành Nhân học Hoa 

Kỳ là sinh thái học VH, đầu tiên đƣợc Julian Steward (1955) nêu lên. Steward 

chứng minh rằng sự BĐVH có thể giải thích đƣợc trong khuôn khổ của sự thích 

nghi mang tính tiến bộ của một VH cụ thể với môi trƣờng của nó, với kết quả mà 

hƣớng biến đổi có thể dự đoán đƣợc: xét cơ sở tồn tại của một XH, về nguyên tắc, 

nó phải có khả năng để dự đoán xã hội đó sẽ biến đổi qua thời gian nhƣ thế nào với 

tƣ cách là một sự phản ứng lại những điều kiện môi trƣờng nhất định.  

Ngoài các trƣờng phái trên thì còn nhiều luận điểm khác về BĐVH. Tuy 

nhiên, khi đề cập đến vấn đề BĐVH, nghiên cứu sinh đặc biệt quan tâm đến lý luận 

cho rằng sự BĐVH cần đƣợc nghiên cứu trong bối cảnh lịch sử, KT, chính trị và 

XH cụ thể, trong những tƣơng tác giữa VH truyền thống và hiện đại, giữa trong 
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nƣớc và quốc tế. Đặc biệt các nhà lý thuyết hiện đại hóa nhƣ Ronald Inglehart và 

Wayne E. Baker trong công trình: “Hiện đại hoá, biến đổi văn hoá và duy trì các 

giá trị truyền thống”[132] đã chỉ ra hai trƣờng phái quan điểm: Thứ nhất, từ Karl 

Marx tới Daniel Bell đã cho rằng sự phát triển KT-XH sẽ mang tới những biến đổi 

văn hoá phong phú; sự vƣợt trội của các động lực KT, CT đã khiến cho VH biến 

đổi. Thứ hai, những ngƣời khác từ Max Weber tới Samuel Huntington lại tuyên bố 

rằng những giá trị văn hoá là những ảnh hƣởng lâu dài và tự trị lên XH, sự bền bỉ 

của những giá trị truyền thống bất chấp sự biến đổi KT, CT, những giá trị này tƣơng 

đối độc lập với sự phát triển KT - nghĩa là sự phát triển VH mang yếu tố nội sinh.  

Xét theo xu thế của các quan điểm nghiên cứu về BĐVH hiện nay, hơn nữa 

đề tài luận án nghiên cứu BĐVH ngƣời Thái đặt trong quá trình PTDL, do vậy tác 

giả xác định quan điểm lý thuyết sử dụng trong triển khai nghiên cứu của luận án 

này là: Sự BĐVH dưới tác động của quá trình phát triển KT, cụ thể ở đây là sự phát 

triển của hoạt động KTDL, còn khía cạnh BĐVH do tiến trình tự thân vận động bên 

trong của VH - BĐVH theo chiều cạnh tự nhiên sẽ không đƣợc sử dụng trong phạm 

vi luận án này. 

- Lý thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa 

Khái niệm giao lƣu và tiếp biến VH do các nhà dân tộc học Pháp và nhân 

học phƣơng Tây đƣa ra vào cuối thế kỉ XIX để chỉ sự tiếp xúc trực tiếp và lâu dài 

giữa hai nền VH khác nhau và hậu quả của cuộc tiếp xúc này là sự thay đổi hay biến 

đổi của một số loại hình VH của cả hai nền VH đó. Giao lƣu và tiếp biến VH là quá 

trình trong đó một nền VH thích nghi, ảnh hƣởng một nền VH khác bằng cách vay 

mƣợn nhiều nét đặc trƣng của nền VH ấy [119, tr. 469]. 

Sự giao lƣu và tiếp biến VH cũng là một cơ chế khác của BĐVH, đó là sự 

trao đổi những đặc tính VH nảy sinh khi các cộng đồng tiếp xúc trực diện và liên 

tục. Các hình mẫu VH nguyên thủy của một cộng đồng hoặc của cả hai cộng đồng 

có thể bị biến đổi thông qua quá trình tiếp xúc này. Các thành tố của các nền VH 

biến đổi, song mỗi nền VH vẫn giữ tính riêng biệt của mình... Qua quá trình tiếp 

xúc giao lƣu giữa hai nền VH thì XH yếu hơn sẽ bị XH mạnh hơn tác động. 

Lý thuyết giao lƣu và tiếp biến VH ứng dụng vào nội dung đề tài luận án cho 
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thấy, giao lƣu và tiếp biến VH là một trong những cơ chế quan trọng của sự BĐVH. 

Tiếp biến là sự giao thoa tiếp nhận trong xu hƣớng biến đổi không ngừng trên cơ sở 

cái cốt lõi. Cộng đồng ngƣời Thái ở MC, HB trong hoạt động kinh doanh DL 

thƣờng xuyên giao lƣu, tiếp xúc, phục vụ KDL thì hiện tƣợng giao lƣu, tiếp biến 

VH diễn ra là tất yếu. Sự giao lƣu, tiếp biến VH đó là một trong những nguyên nhân 

quan trọng tạo nên sự biến đổi về VH của dân cƣ địa phƣơng. Xuất phát từ quan 

điểm của lý thuyết giao lƣu và tiếp biến VH, khi nghiên cứu về BĐVH của ngƣời 

Thái ở MC, HB, tác giả không chỉ xem xét dƣới góc độ truyền thống mà còn nghiên 

cứu các thành tố đó trong quá trình biến đổi, trong mối quan hệ giao lƣu, tiếp biến 

với VH của KDL. Luận điểm này sẽ đƣợc áp dụng nghiên cứu thực trạng BĐVH 

của ngƣời TMC trong quá trình PTDL. 

- Luận điểm phát triển du lịch bền vững 

Du lịch phát triển mang lại nhiều lợi ích cho mỗi quốc gia. Tuy nhiên, những 

mặt tiêu cực của nó cũng rất lớn nhƣ ô nhiễm môi trƣờng tự nhiên, phá hủy nhiều 

sinh vật cảnh, xâm hại nhiều di sản VH vật thể và phi vật thể, tác động xấu đến 

cộng đồng dân cƣ địa phƣơng… Tình trạng này đã gióng lên một hồi chuông báo 

động cho ngành DL thế giới. Xuất phát từ tình trạng này, nhiều nhà KT, nhà khoa 

học, nhà quản lý nhận thấy cần phải PTDL bền vững. Chỉ có PTDL bền vững mới 

khắc phục đƣợc tình trạng suy thoái về môi trƣờng tự nhiên và môi trƣờng nhân văn 

và mang lại nguồn lợi cho cộng đồng dân cƣ.  

Có nhiều học giả đƣa ra các khái niệm về “Du lịch bền vững” nhƣng tập 

trung lại nó phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 1/ Giảm thiểu các tác 

động tiêu cực đến môi trƣờng tự nhiên và môi trƣờng nhân văn. Du lịch phải thân 

thiện với môi trƣờng. 2/ Đảm bảo lợi ích nhiều mặt của công đồng dân cƣ địa 

phƣơng. Tăng thu nhập cho địa phƣơng. 3/ Phải có trách nhiệm về PTDL hôm nay 

và cả mai sau. Vì vậy, DL bền vững đồng nghĩa với DL trách nhiệm [127]. 

Phát triển du lịch không có kế hoạch, không có chiến lƣợc DL bền vững thì 

sẽ hủy hoại môi trƣờng tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên, sẽ đánh mất VH truyền 

thống và di sản VH của dân tộc. Vì vậy, cần phải có chiến  lƣợc PTDL bền vững. 

Luận điểm này sẽ đƣợc nghiên cứu sinh vận dụng khi nghiên cứu mối quan hệ 
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tƣơng tác giữa việc PTDL địa phƣơng với vấn đề bảo tồn những yếu tố VH truyền 

thống của ngƣời Thái ở MC, HB và những vấn đề đặt ra đối với BĐVH trong PTDL.  

Các luận điểm lý thuyết trên đƣợc áp dụng để tìm hiểu sự BĐVH truyền 

thống của ngƣời TMC. Sự BĐVH đƣợc nhìn nhận dƣới tác động của quá trình 

PTDL tại MC, HB. Để nghiên cứu về sự BĐVH, nghiên cứu sinh cũng chú trọng 

tìm hiểu về lịch sử, nguồn gốc tộc ngƣời, dân cƣ, địa bàn cƣ trú và những đặc điểm 

văn hóa truyền thống của tộc ngƣời này để làm cơ sở so sánh với VH của ngƣời 

TMC hiện nay đang chịu sự tác động của quá trình PTDL. Bên cạnh đó, luận án 

cũng nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển DL tại MC, HB, từ đó tiến hành 

nghiên cứu và phân tích thực trạng BĐVH của ngƣời TMC, chỉ ra những khía cạnh 

VH đƣợc tiếp thu, những khía cạnh VH đã bị biến đổi, những khía cạnh VH bị mai 

một hay đƣợc khôi phục và bảo tồn trong PTDL. Từ khi hoạt động DL đƣợc hình 

thành ở MC, HB từ đầu những năm 90 và ngày càng trên đà phát triển, sự giao lƣu, 

tiếp biến VH của ngƣời TMC không chỉ dừng lại ở những tộc ngƣời sống lân cận 

nội vùng mà còn mở rộng ra với ngƣời Việt và KDL thuộc các dân tộc khác đến từ 

nhiều nƣớc khác nhau. Sự giao lƣu, tiếp xúc dẫn đến tiếp thu, BĐVH của ngƣời 

TMC thời kì này diễn ra mạnh mẽ, nhất là những nét VH thuộc lĩnh vực VHVC. Vì 

vậy, sự BĐVH của ngƣời TMC sẽ đƣợc phân tích trong bối cảnh PTDL ở Mai Châu 

trên cơ sở xem xét từ nhiều yếu tố tác động và các nguyên nhân khác nhau. Từ đó 

dự báo các xu hƣớng BĐVH, phân tích các vấn đề đặt ra trong mối quan hệ tƣơng 

tác giữa việc PTDL với việc bảo tồn các GTVH truyền thống của ngƣời TMC. 

1.1.2. Các khái niệm cơ bản   

 1.1.2.1. Văn hóa 

Trên thế giới đã có rất nhiều định nghĩa, khái niệm VH của nhiều nhà nghiên 

cứu xuất phát từ quan điểm nghiên cứu và góc độ tiếp cận khác nhau. Hiện nay có 

khoảng 200 đến 400 định nghĩa về VH [37, tr. 223]. Xuất phát từ đối tƣợng nghiên 

cứu của đề tài luận án, nghiên cứu sinh sử dụng khái niệm VH của nhà bác học Xô 

Viết N.N. Trêbôxarốp: “VH là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do con ngƣời 

sáng tạo nên nhằm thỏa mãn chính các nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của 

con ngƣời” [37, tr. 223]. 
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1.1.2.2. Văn hóa truyền thống  

Truyền thống là một từ Hán Việt, khái niệm truyền thống đã đƣợc một số từ 

điển định nghĩa, trong công trình “Giá trị văn hóa Việt nam, truyền thống và biến 

đổi”, giáo sƣ Ngô Đức Thịnh đã trích dẫn một số khái niệm nhƣ sau: Theo từ điển 

Từ Hải: “Truyền thống là sức mạnh của tập quán xã hội đƣợc lƣu truyền lại từ lịch 

sử. Nó tồn tại ở các lĩnh vực chế độ (chế độ xã hội), tƣ tƣởng, VH, đạo đức. Truyền 

thống có tác dụng khống chế vô hình đến hành vi xã hội của con ngƣời. Truyền 

thống là biểu hiện tính kế thừa của lịch sử” [97, tr. 18]. 

Theo Bách khoa thƣ từ điển của Liên Xô, khái niệm truyền thống đƣợc giải 

thích: “Đó là những yếu tố của di tồn VH, XH truyền thống từ đời này sang đời 

khác và đƣợc lƣu giữ trong các XH, giai cấp và nhóm XH trong một quá trình lâu 

dài, tuyền thống đƣợc thể hiện trong chế định XH, chuẩn mực và hành vi, các giá 

trị, tƣ tƣởng, phong tục tập quán và lối sống... Truyền thống tác động đến mọi XH 

và mọi lĩnh vực trong đời sống XH” [97, tr.18-19]. 

Cũng trong công trình trên, tác giả Ngô Đức Thịnh đã đƣa ra khái niệm VH 

truyền thống nhƣ sau: “Văn hóa truyền thống (Tradition Cuture) đƣợc hiểu là VH 

gắn với XH tiền công nghiệp, phân biệt với VH hiện đại (Modern Culture) của thời 

đại CNH. Khái niệm VH truyền thống để chỉ những hiện tƣợng, những giá trị đã 

hình thành từ lâu đời, mang tính bền vững và đƣợc trao truyển từ thế hệ này sang 

thế hệ khác” [97, tr.19-20]. 

1.1.2.3. Biến đổi văn hóa 

Giống nhƣ tự nhiên, VH luôn biến đổi theo thời gian. Bất cứ XH nào, bất cứ 

nền VH nào cũng luôn biến đổi, nhất là trong XH hiện đại ngày nay. Sự BĐVH có 

phần do tự thân vận động nhƣng cũng có phần do tác động từ bên ngoài. BĐVH 

đƣợc hiểu là quá trình vận động của tất cả các XH và đây là đối tƣợng nghiên cứu 

trọng tâm của Nhân học. Đây là một chủ đề nghiên cứu rất rộng thu hút nhiều ngành 

khoa học khác nhau. Có nhiều cách quan niệm về sự BĐVH. Một cách hiểu rộng 

nhất, đó là “một sự thay đổi so sánh với những tình trạng VH hoặc một nền VH có 

trước dưới tác động của những nhân tố chính trị - kinh tế - xã hội”. Trong một 

phạm vi hẹp hơn, ngƣời ta cho rằng sự BĐVH đƣợc đề cập đến là sự biến đổi về 
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cấu trúc của VH, về các thành tố của VH và các giá trị VH. Và sự biến đổi này ảnh 

hƣởng sâu sắc đến phần lớn các thành viên của một XH” [9, tr. 36].  

1.1.2.4. Biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch 

Du lịch, theo nghĩa rộng đƣợc nhìn nhận nhƣ là phƣơng tiện của sự phát 

triển, là con đƣờng để đạt đƣợc một số mục tiêu về KT, XH. Hiện nay DL trở thành 

một trong những ngành KT dịch vụ phát triển nhanh nhất và lớn nhất trên bình diện 

thế giới, góp phần vào sự phát triển và thịnh vƣợng của các quốc gia. Đặc biệt, các 

nƣớc đang phát triển, vùng sâu, vùng xa coi PTDL là công cụ thay đổi cơ cấu ngành 

nghề, xóa đói, giảm nghèo và tăng trƣởng KT.  

Trong bối cảnh và xu hƣớng PTDL thế giới và Việt Nam hiện nay, quan 

niệm về PTDL không đơn thuần là sự nâng cấp hay gia tăng các thiết bị, cơ sở vật 

chất và dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu về DL mà cần phải quan tâm đến các tiêu 

chí rộng hơn, đáp ứng với bối cảnh và xu hƣớng DL chung trên Thế giới và Việt 

Nam. Sự PTDL phải dựa trên những giá trị bản địa: tự nhiên và VH-XH, để làm 

thỏa mãn nhu cầu cụ thể của những đối tƣợng KDL đƣợc xác định. Đồng thời sự 

phát triển thƣờng đƣợc đánh giá chính là mang lại lợi ích KT nhƣng song song với 

đó phải đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của XH nói chung trong đó 

có cƣ dân tại các khu vực PTDL, phải bảo tồn và phát huy đƣợc những GTVH dân 

tộc trong quá trình phát triển. 

Nhƣ vậy, có thể đƣa ra một quan niệm về PTDL trong phạm vi luận án nhƣ 

sau: PTDL là quá trình vận động tiến lên của HĐDL từ không có đến có, từ ít đến 

nhiều, từ đơn điệu đến đa dạng, từ chất lƣợng thấp đến chất lƣợng cao, từ kém hoàn 

thiện đến hoàn thiện hơn, từ chỉ có mục tiêu KT đến có mục tiêu tổng hợp (KT, 

chính trị, VH-XH và môi trƣờng), đồng thời quá trình này mang tính ổn định, tạo ra 

thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho ngƣời dân ở địa phƣơng. 

Từ đó, khái niệm về BĐVH truyền thống trong PTDL trong phạm vi luận án 

này đƣợc hiểu nhƣ sau: BĐVH truyền thống trong PTDL là sự biến đổi của các yếu 

tố VH vật chất và tinh thần đã được trao truyền và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ 

khác trong quan hệ so sánh với các yếu tố VH tương ứng đã có trước dưới tác động 

của quá trình PTDL.  
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1.1.2.5. Phương thức biến đổi văn hóa  

Theo từ điển Từ và Ngữ Hán Việt, phƣơng thức là “phƣơng pháp, cách 

thức”[56, tr.546]. Nhƣ vậy “phƣơng thức biến đổi” đƣợc hiểu là phƣơng pháp, cách 

thức làm biến đổi một sự vật nào đó. Trong luận án này, có thể đƣa ra một khái 

niệm về phƣơng thức biến đổi văn hóa nhƣ sau: “Phương thức biến đổi văn hóa là 

phương pháp, cách thức làm biến đổi các yếu tố văn hóa trong một môi trường và 

điều kiện cụ thể”. 

Đề tài luận án nghiên cứu sự biến đổi văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai 

Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch, phƣơng thức biến đổi văn hóa ở đây đƣợc 

nghiên cứu trong điều kiện, môi trƣờng là sự phát triển du lịch của địa phƣơng. 

1.1.3. Biểu hiện của biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch 

 1.1.3.1. Biến đổi văn hóa vật chất 

Trong lĩnh vực VHVC, ngƣời ta thƣờng chia thành các dạng thức nhƣ ẩm 

thực, kiến trúc nhà ở, trang phục, sinh kế. Đây là những thành tố thể hiện rõ nhất 

các đặc trƣng VH tộc ngƣời. Những thành tố này là những hiện tƣợng tồn tại lâu 

bền có thể dễ dàng quan sát và phân định đƣợc bằng mắt thƣờng. 

- Ẩm thực  

Từ xa xƣa, ngƣời Việt đã có câu “Có thực mới vực đƣợc đạo” cho thấy tầm 

quan trọng của việc ăn uống. Ăn uống với con ngƣời là vấn đề thƣờng nhật, rất cần 

thiết, quan trọng, có liên quan tới sự sinh tồn phát triển thể chất, trí tuệ, sức khỏe 

của con ngƣời. Ăn uống (ẩm thực) cũng chính là một nét VH, nó thể hiện VH tận 

dụng môi trƣờng tự nhiên của con ngƣời. “Ăn ngon mặc đẹp” chính là biểu hiện sự 

ƣớc muốn và sự hƣớng tới của con ngƣời. Chính vì vậy mà ngƣời ta đã tạo ra các 

món ăn bổ, ngon, nhiều hàm lƣợng dinh dƣỡng. Bên cạnh đó, con ngƣời đã nghĩ ra 

các phƣơng pháp, các cách chế biến các món ăn cho phù hợp với điều kiện môi 

trƣờng và thể chất của con ngƣời tại mỗi vùng, miền. Đây chính là yếu tố quyết 

định trong việc nuôi dƣỡng thể chất và tinh thần cho con ngƣời. Tuy nhiên, mỗi tộc 

ngƣời ở mỗi vùng miền lại có các món ăn, kiểu ăn riêng đặc sắc của mình. Nó thể 

hiện đặc trƣng VH của mỗi vùng miền khác nhau.  

Theo thời gian, cùng với sự phát triển của nền KT, ẩm thực của các dân tộc ở 

nƣớc ta cũng thay đổi. Ẩm thực hiện nay khác với ẩm thực truyền thống là các món 
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ăn đã có sự thay đổi trong lựa chọn nguyên vật liệu và phƣơng thức chế biến, hình 

thức trình bày; thay đổi trong không gian và cách thức thƣởng thức các món ăn.  

- Trang phục 

Đối với con ngƣời, mặc là một vấn đề quan trọng và là nhu cầu cấp thiết 

không thể thiếu đƣợc. Nó giúp cho con ngƣời đối phó, thích nghi với môi trƣờng 

thiên nhiên. Tùy vào từng hoàn cảnh môi trƣờng thiên nhiên của từng tộc ngƣời mà 

có các loại trang phục khác nhau. Sự khác nhau này phụ thuộc vào quan niệm tƣ 

duy thẩm mỹ của từng tộc ngƣời và có sự biến đổi theo từng thời đại mà con ngƣời 

tồn tại với thời đại đó. Vì vậy, trang phục đã đƣợc coi là biểu tƣợng của VH tộc 

ngƣời. Mỗi tộc ngƣời ở Việt Nam đều có các kiểu trang phục của riêng mình, mang 

đặc trƣng VH dân tộc. Trang phục là dấu ấn đậm nét bản sắc tộc ngƣời đƣợc bộc lộ 

rõ nhất quan niệm tƣ duy thẩm mỹ tộc ngƣời.  

Theo thời gian, trang phục không chỉ đơn thuần là để đối phó với môi trƣờng 

mà dần dần trở thành nhu cầu không thể thiếu đƣợc trong mục đích trang điểm và 

làm đẹp cho con ngƣời. Ngoài ra, nó còn mang một ý nghĩa XH nhất định, thể hiện 

địa vị XH, nghề nghiệp, quê quán của ngƣời mặc. Hơn nữa, cùng với sự giao thoa, 

đan xen cƣ trú của các tộc ngƣời, cuộc sống KT giao lƣu phát triển mở ra nhiều cơ 

hội tiếp xúc với nhiều nền VH khác đã khiến cho trang phục của họ ít nhiều có sự 

biến đổi trong cách mặc, cách phối trộn màu sắc, cách sử dụng các trang phục hàng 

ngày hoặc trong các sự kiện. 

- Kiến trúc nhà ở 

Ngôi nhà chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của con 

ngƣời. Nhà ở phụ thuộc vào môi trƣờng tự nhiên của từng vùng, miền và quan 

niệm, tƣ duy, tri thức của từng tộc ngƣời mà tạo ra các dạng kiểu khác nhau. Ngôi 

nhà thể hiện sự thích nghi, ứng xử, đối phó với môi trƣờng tự nhiên của từng tộc 

ngƣời. Từ cách con ngƣời lựa chọn, sử dụng những nguyên, vật liệu trong thiên 

nhiên để dựng nhà ở cho đến cách lựa chọn hƣớng, chọn thế sao cho thuận lợi nhất, 

tranh thủ hƣớng mát, hạn chế hƣớng nóng, lạnh... thể hiện sự phát triển, tƣ duy, tri 

thức của con ngƣời đƣợc nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống đối mặt với thiên nhiên, 

với lao động. Ngôi nhà không chỉ để ở, để đối phó với thiên nhiên, sinh hoạt mà còn 

phải tạo dáng, tạo kiểu cho đẹp. Vì vậy, nó thể hiện yếu tố thẩm mỹ, đặc trƣng VH 

tộc ngƣời. Từ môi trƣờng tự nhiên, quan niệm và luật tục mà cƣ dân tạo ra nhà ở 
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theo đặc trƣng của từng miền tự nhiên và VH. Nó góp phần hình thành nên tri thức 

dân gian của mỗi tộc ngƣời, tạo nên nét VH đặc sắc riêng có của mỗi vùng miền.  

Biến đổi của kiến trúc nhà ở đƣợc thể hiện bởi những thay đổi về quy hoạch 

chung của việc xây cất nhà ở, những thay đổi trong bố trí sắp xếp các không gian 

sinh hoạt trong ngôi nhà, thay đổi trong kết cấu kiến trúc ngôi nhà của ngƣời dân. 

Sự biến đổi này phục vụ cho mục đích thỏa mãn nhu cầu của việc phục vụ KDL 

trong quá trình phát triển kinh tế DL thông qua HĐ DL tại một địa phƣơng. 

- Sinh kế 

Con ngƣời vốn sinh ra đã có khả năng lao động, vận động, đấu tranh để sinh 

tồn và phát triển. Trong quá trình lao động, con ngƣời phải tìm mọi cách, mọi 

phƣơng tiện để thích nghi với môi trƣờng xung quanh. Quá trình lao động là quá 

trình vận động, tƣ duy sáng  tạo để cải thiện và nâng cao năng suất lao động. Muốn 

nâng cao năng suất lao động, con ngƣời phải sáng tạo ra các phƣơng tiện, nghĩ ra 

các phƣơng thức mƣu sinh để thích nghi với điều kiện, môi trƣờng sinh sống. Trải 

qua thời gian, phụ thuộc vào trình độ phát triển của con ngƣời trong từng hoàn cảnh cụ thể 

của từng vùng miền, từng khu vực mà hoạt động sinh kế của con ngƣời có sự biến đổi.  

Sự biến đổi thể hiện ở những điểm nhƣ hình thành một cách thức canh tác, 

kinh doanh dịch vụ hoặc một dịch vụ mới bên cạnh những sinh kế cũ. Hoặc là sự thay 

đổi trong nội dung, hình thức hoặc cách thức triển khai các hoạt động của các sinh kế 

cũ, đã tồn tại qua nhiều thế hệ do những nguyên nhân nhất định của quá trình phát 

triển hoạt động du lịch. 

1.1.3.2. Biến đổi văn hóa tinh thần 

- Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu, là những sáng tạo riêng của từng dân tộc. 

Mỗi dân tộc đều có tiếng nói riêng. Theo nghĩa rộng, ngôn ngữ là một thành tố VH 

nhƣng là một thành tố chi phối nhiều đến các thành tố VH khác. Trong lịch sử phát 

triển của con ngƣời, có tiếng nói dân tộc chỉ đƣợc sử dụng làm phƣơng tiện giao 

tiếp trong phạm vi cộng đồng dân tộc mình, song cũng có một số dân tộc mà tiếng 

nói của họ đƣợc sử dụng làm phƣơng tiện giao tiếp chung cho nhiều dân tộc cùng 

cƣ trú trong một vùng.  

Cùng với sự phát triển của đất nƣớc, tiếng nói của các dân tộc cũng đã có 

những biến đổi nhất định. Trong đó, ngôn ngữ biến đổi trong quá trình phát triển 
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HĐ DL đƣợc thể hiện bởi các biến đổi về cách thức sử dụng ngôn ngữ bản địa, thời 

điểm sử dụng, ứng xử thông qua ngôn ngữ với các đối tác, với KDL trong quá trình 

phát triển DL tại địa bàn nghiên cứu. 

- Lễ hội 

Lễ hội là một loại hình sinh hoạt VH cộng đồng lớn nhất của từng tộc ngƣời 

ở Việt Nam. Tộc ngƣời nào cũng có lễ hội độc đáo của mình, nó biểu trƣng cho VH 

làng xã, bản mƣờng. Các dân tộc khác nhau sẽ có những lễ hội khác nhau. “Lễ hội 

không những là môi trƣờng để hội tụ bản sắc sáng tạo VH, hội tụ các thành tố VH 

mà còn là môi trƣờng để nảy sinh các thành tố, loại hình và giá trị VH” [19, tr. 530-531].  

Qua lễ hội, ngƣời ta có thể nhận biết đƣợc sức mạnh tổ chức, sức mạnh cộng 

đồng của tộc ngƣời đó. Sự liên kết, dân chủ, bình đẳng và sức mạnh cộng đồng thể 

hiện ý nghĩa, bản chất của lễ hội tộc ngƣời ở Việt Nam. 

Mặt khác, lễ hội còn đƣợc coi nhƣ một “bảo tàng VH” (một thứ bảo tàng tâm 

thức lƣu giữ các GTVH), các sinh hoạt VH nhƣ các trò chơi, tín ngƣỡng, các hình 

thức diễn xƣớng dân gian... Lễ hội là một thành tố quan trọng trong VH dân gian. 

Đó chính là nơi hội tụ VH, tái hiện VH, tái hiện hiện thực và đƣợc lƣu truyền trong 

nhân dân từ đời này qua đời khác. Đến ngày nay, giá trị ấy vẫn đƣợc bảo tồn phát 

triển phù hợp với thẩm mỹ và hƣởng thụ VH của mỗi vùng miền qua các thời đại. 

Trải qua mỗi thời kỳ khác nhau, với sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, lễ hội 

của mỗi tộc ngƣời đã ít nhiều có sự thay đổi. Những sự biến đổi của các lễ hội 

truyền thống thông qua hoạt động DL thể hiện thông qua một số thành tố của lễ hội 

nhƣ quy mô lễ hội, cách thức quy trình tổ chức các nghi lễ trọng phần Lễ và các 

hoạt động trong phần hội; bên cạnh đó là sự biến đổi của các hoạt động kèm theo 

hoạt động của lễ hội truyền thống. 

- Hoạt động sinh hoạt văn nghệ 

Đây là một nội dung trong đời sống VH tinh thần. Bên cạnh những thành tố 

VH khác, con ngƣời đã sáng tạo ra các loại hình VH nghệ thuật nói chung, các hoạt 

động sinh hoạt văn nghệ nói riêng có giá trị trong đời sống VH cộng đồng. Có thể 

nói những điệu dân ca, dân vũ, âm nhạc dân gian là những yếu tố thể hiện sự sáng 

tạo tập thể của một cộng đồng ngƣời trong quá trình sinh hoạt, lao động, chiến đấu, 

cải tạo môi trƣờng tự nhiên. Đó chính là những sản phẩm VH của con ngƣời nhằm 

phục vụ cho nhu cầu thƣởng thức, giải trí của toàn cộng đồng, toàn XH.  
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Trải qua thời gian, cùng với nhiều sáng tạo của nhiều thế hệ bảo lƣu, phát 

triển và ngày càng hoàn thiện. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 

hoạt động DL, các hoạt động sinh hoạt văn nghệ dân gian có những biến đổi nhất 

định, từ mục đích sinh hoạt để phục vụ đời sống tinh thần cho chính cộng đồng 

ngƣời dân bản địa không vì mục đích sinh kế, đến việc thay đổi mục đích của hoạt 

động văn nghệ chuyển sang phục vụ cho đối tƣợng ngoài cộng đồng với mục đích 

KT; từ đó dẫn đến những sự biến đổi trong quy trình, cách thức của sinh hoạt văn 

nghệ truyền thống so sánh với tính truyền thống của hoạt động văn nghệ đó.   

1.1.4. Phương thức biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch 

Văn hóa là sản phẩm sáng tạo của con ngƣời, trong quá trình sinh tồn và phát 

triển, con ngƣời đã không ngừng sáng tạo ra các GTVH để đáp ứng chính nhu cầu 

về đời sống vật chất và tinh thần của mình. Chính vì vậy, VH không phải là hiện 

tƣợng “nhất thành bất biến”. Theo thời gian, nó có sự biến đổi hết sức tự nhiên cùng 

với quá trình biến đổi KT-XH. BĐVH diễn ra do sự vận động của chính bản thân 

nội tại nền VH đó hay do sự tác động của các yếu tố khác nhau nhƣ: sự phát triển 

của KT, của hoạt động giao lƣu VH giữa các tộc ngƣời... Đặc biệt là trong quá trình 

giao lƣu và tiếp biến VH, luôn diễn ra sự tƣơng tác giữa yếu tố nội sinh và yếu tố 

ngoại sinh. Kết quả của sự tƣơng tác giữa hai yếu tố này thƣờng diễn ra theo hai 

trạng thái: yếu tố ngoại sinh lấn át, triệt tiêu yếu tố nội sinh; hai là có sự cộng hƣởng 

lẫn nhau. Sự tiếp nhận yếu tố ngoại sinh dẫn đến sự BĐVH diễn ra theo hai phƣơng 

thức: một là tự nguyện tiếp nhận (chủ động); hai là bị buộc phải tiếp nhận (bị động). 

Du lịch là một trong những hoạt động thuận lợi cho sự tiếp xúc và giao lƣu giữa 

các nền VH diễn ra mạnh mẽ. Trong môi trƣờng của hoạt động này, thông qua sự giao 

lƣu, tiếp xúc giữa ngƣời dân địa phƣơng và KDL đã dẫn đến sự BĐVH của cả hai. Xét 

về sự BĐVH của ngƣời dân địa phƣơng tại mỗi vùng miền phát triển HĐDL, sự biến 

đổi đó diễn ra theo hai hình thức chủ động lựa chọn tiếp nhận dẫn đến thay đổi và buộc 

phải thay đổi. 

Đối với phƣơng thức chủ động: để có thể làm hài lòng KDL, đáp ứng nhu 

cầu của họ, ngƣời dân địa phƣơng đã chủ động thay đổi các nét VH truyền thống 

của mình để thu hút KDL. Phƣơng thức đó đƣợc tiến hành nhƣ sau: ngƣời dân địa 

phƣơng và các nhà làm DL đã thay thế một số nét VH truyền thống để phù hợp với 
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thị hiếu, đặc điểm VH, tập quán của KDL, đồng thời thuận tiện hơn cho cuộc sống 

của gia đình mình. Hoặc thông qua quá trình giao lƣu, tiếp xúc với KDL, ngƣời dân 

địa phƣơng thích thú hoặc bị thu hút bởi nét VH của KDL nên họ đã tiếp thu VH 

của khách du lịch dẫn đến sự BĐVH của chính tộc ngƣời mình.  

Bên cạnh đó, do tác động của sự PTDL, sự BĐVH cũng diễn ra theo một  

phƣơng thức bị động. Phƣơng thức này thể hiện sự thụ động tiếp thu những yếu tố 

VH bên ngoài của ngƣời dân địa phƣơng thông qua HĐDL. Tại những nơi có 

HĐDL phát triển: nhiều yếu tố trong đời sống nhƣ trang phục, không gian sống, 

hành vi ứng xử với thế giới bên ngoài, ngôn ngữ… đã đƣợc ngƣời dân tiếp thu theo 

các mức độ nhất định. Điều đó là do ngƣời dân địa phƣơng, một mặt để làm vừa 

lòng KDL, họ buộc phải tiếp thu, buộc phải thay đổi để phục vụ khách tốt hơn. 

Trong thực tế, ngƣời dân địa phƣơng không muốn/ không thích nhƣng vì lợi ích KT, 

họ buộc phải thay đổi nét VH truyền thống cũng nhƣ theo thời gian họ dần dần điều 

chỉnh các hành vi, thói quen… của mình dẫn đến sự BĐVH của chính họ. 

Áp dụng cơ sở lý luận trên vào nghiên cứu BĐVH của ngƣời TMC, tác giả 

đƣa ra sơ đồ khung phân tích cụ thể nhƣ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Khung phân tích 

Cơ sở lý 

luận về 

biến đổi 

văn hóa 

Văn hóa truyền thống của 

ngƣời Thái, MC, HB 

Sự phát triển của hoạt động 

du lịch 

Các yếu tố ảnh hƣởng 

Biến đổi 

văn hóa 

truyền 

thống của 

ngƣời 

Thái, 

MC, HB. 

Biểu hiện của 

biến đổi: 

- VH vật chất 

- VH tinh thần 

Phƣơng thức 

biến đổi: 

- Chủ động 

thay đổi 

- Buộc phải 

thay đổi  

Xu hƣớng 

BĐVH ngƣời 

Thái, MC, HB 
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1.2. Tổng quan về văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Hòa Bình 

1.2.1. Khái lược về người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

 1.2.1.1. Nguồn gốc lịch sử 

Ngƣời Thái nằm trong cộng đồng ngôn ngữ dòng Nam Á, ngành Tày - Thái. 

Theo những ghi chép trong các tập sử thi của ngƣời Thái thì họ thiên di 

từ Tây Nam, Vân Nam (Trung Quốc) vào Tây Bắc Việt Nam với nhiều đợt kể từ thế 

kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ XIV. Trong đó, có ba đợt thiên di lớn vào thế kỷ thứ IX 

đến thế kỷ thứ XI. Nhóm Thái Trắng ở Lai Châu đến nƣớc ta vào khoảng đầu thế kỷ 

thứ II sau Công nguyên. Đầu thế kỷ XIV, nhóm ngƣời Thái Trắng khác từ Bắc Hà 

(Lào Cai) sang ở Mộc Châu và trở thành nhóm Thái Trắng Mộc Châu. Nhóm Thái 

Đen ở Mộc Châu đến nƣớc ta vào khoảng thế kỷ thứ XIV. Hiện nay, ngƣời Thái 

sinh sống tập trung đông nhất ở vùng Tây Bắc, thuộc địa phận các tỉnh Sơn La, Lai 

Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình (huyện Mai Châu) và cả một số huyện miền 

núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An [31]. 

Theo các nguồn sử liệu, ngƣời TMC có tổ tiên là nhóm Thái ở mƣờng Hƣớc 

Pƣớc Khà (vùng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện nay). Nhóm Thái này di cƣ dọc theo 

sông Hồng, rẽ sang sông Đà, tới lập nghiệp ở vùng Mộc Châu, vùng Mƣờng 

Khoòng (Bá Thƣớc, Thanh Hoá) và vùng Mai Châu (Hòa Bình) khoảng đầu thế kỷ 

XIV. Khi đến Mai Châu, ngƣời Thái đã gặp gỡ các nền văn minh của ngƣời bản địa, 

họ đã tiếp thu và phát triển. Theo thời gian, với những tính trội riêng của VH tộc 

ngƣời, đặc biệt là kỹ thuật đắp mƣơng, phai, lái, lin và canh tác lúa nƣớc, ngƣời 

Thái đã ra công khai phá hàng chục đời kế tiếp nhau để xây dựng XH ngƣời Thái ổn 

định của ngày hôm nay. 

Dẫn đầu ngƣời Thái ở MC, HB lập nghiệp tại Mƣờng Mùn là Lang Bôn. 

Lang Bôn là con cả của tạo Khà, nhƣng là con vợ hai. Lang Bôn đƣợc chia đất ít, 

ông đã bỏ Bắc Hà (Lai Châu) xuống vùng Bạch Hạc. Sống ở Bạch Hạc ít lâu, thấy 

không thuận tiện, ông đã xuôi dòng sông Đà và đã lập cƣ tại MC, HB. 

Vùng đất Mai Châu, nơi cƣ trú của tổ tiên ngƣời Thái đã trải qua khoảng 6 

thế kỷ với chín đời chúa đất, khoảng gần 200 năm mới khai phá xong ruộng đồng 
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miền đất của tổ tiên để lại cho con cháu ngày nay. Cũng nhƣ bộ phận ngƣời Thái 

khác, các chúa đất ngƣời Thái ở Mai Châu, khi lập nghiệp tại đó cho đến nay đều 

thần phục triều đình và cùng các tộc ngƣời khác trong nƣớc tham gia vào công cuộc 

xây dựng và bảo vệ đất nƣớc, quê hƣơng. Ngƣời Thái ở Việt Nam nói chung, ở MC, 

HB nói riêng đã sớm tạo nên nền VH dân tộc giàu bản sắc của mình. 

 1.2.1.2. Dân cư, địa bàn cư trú 

- Dân cƣ 

 Hòa Bình là một trong các tỉnh phía Bắc có nhiều dân tộc sinh sống. Hiện 

nay, trên địa bàn tỉnh có 15 dân tộc sinh sống. Trong đó, đông nhất là các dân tộc 

Mƣờng, Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông... Ngƣời Thái chiếm 3,99 số dân toàn tỉnh và 2,2% 

ngƣời Thái của toàn quốc, trong đó 96% cƣ trú tập trung tại huyện Mai Châu [102, tr. 59]. 

Trong danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam, Thái là tên gọi phổ biến 

và là tên gọi chính thức của tộc ngƣời Thái. Giống nhƣ tộc ngƣời Thái ở những địa 

bàn cƣ trú khác, ngƣời Thái ở MC, HB tự nhận mình là Táy hay Thay. Tên gọi này 

mang hai ý nghĩa: một là tên chỉ ngƣời ở địa phƣơng, hai là là tộc danh.  

Cho đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận trong giới nghiên cứu dân tộc 

học về tộc ngƣời Thái ở Việt Nam. Tuy nhiên, “đã có ý kiến tƣơng đối thống nhất” 

xếp các tộc ngƣời Thái ở Việt Nam vào 3 nhóm:  

+ Nhóm Thái Trắng: Địa bàn cƣ trú tập trung ở vùng Tây Bắc. 

+ Nhóm Thái Đen: Địa bàn cƣ trú tập trung ở vùng Nghĩa Lộ (Yên Bái), tỉnh 

Sơn La. 

+ Nhóm Thái chịu ảnh hƣởng của VH Mƣờng và VH Lào: Địa bàn cƣ trú tập 

trung chủ yếu ở huyện Mai Châu (Hòa Bình), huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), huyện 

Mộc Châu (Sơn La)”[43, tr.7]. 

Theo Đặng Nghiêm Vạn, ngƣời TMC thuộc nhóm Thái trắng. Trong tác phẩm “Tìm 

hiểu văn hoá cổ truyền của ngƣời TMC”, tác giả viết: “Sau khi làm chủ miền thƣợng lƣu 

sông Đà, ngƣời Thái Trắng tràn xuống Quỳnh Nhai (Sơn La), Mƣờng Tấc (Phù Yên, Sơn 

La), đánh chiếm Mƣờng Tè, Phong Thổ (Lai Châu) và một bộ phận xuống tận Đà 

Bắc, Mai Châu (Hà Sơn Bình) và đến cả miền núi Thanh Hóa”. [121, tr.33].  

Theo thống kê xác định thành phần các dân tộc của Tổng cục thống kê năm 
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1979, ngƣời TMC là một bộ phận trong cộng đồng ngôn ngữ Tày-Thái, thuộc ngành 

Thái trắng ở Việt Nam. Trong thực tế, ngƣời TMC cũng tự nhận họ thuộc nhóm 

Thái Trắng. Cộng đồng ngƣời Thái ở đây chỉ có một nhóm duy nhất, vì vậy trong 

nghiên cứu này, tác giả sử dụng tên gọi là TMC. 

Ngƣời TMC là một bộ phận trong cộng đồng ngôn ngữ Tày-Thái, là dân tộc 

Thái ở Việt Nam nhƣng lại mang những sắc thái riêng ảnh hƣởng của VH Lào và 

VH Mƣờng. Cùng với lịch sử phát triển, di cƣ, đặc điểm địa vực cƣ trú ngƣời TMC 

đã trở thành cộng đồng có nét riêng về VH, đóng góp vào sự đa dạng VH chung của 

Hòa Bình.  

- Địa bàn cƣ trú 

Mai Châu trƣớc kia đƣợc gọi là Mƣờng Mai, Mƣờng Mùn, đƣợc hình thành vào 

khoảng thế kỷ XIII. Thời nhà Trần, Mƣờng Mai thuộc lộ Đà Giang, xứ Hƣng Hóa. 

Dƣới triều Nguyễn, đổi thành châu Mai Châu, gồm có tổng Thanh Mai và tổng Bạch 

Mai. Thời Pháp thuộc, châu Mai Châu thuộc phủ Chợ Bờ, tỉnh Mƣờng Hòa Bình. 

Tháng 10-1890, châu Mai Châu và châu Đà Bắc hợp làm một, gọi là Mai Đà. Năm 

1941 gọi là huyện Mai Đà. Sau ngày hòa bình lập lại, năm 1956, thủ tƣớng chính phủ 

ký quyết định tách huyện Mai Đà thành hai huyện Mai Châu và Đà Bắc. Huyện Mai 

Châu bao gồm 5 xã: Mai Thƣợng, Tân Mai, Mai Hạ, Bao La và Pù Bin. 

Vùng đất này từ lâu đã là nơi quần tụ của nhiều tộc ngƣời khác nhau tạo nên một 

bức tranh VH tộc ngƣời đa sắc màu. Ở Mai Châu, chủ nhân chính của vùng đất này là 

tộc ngƣời Thái. Cùng sinh sống bên cạnh những bản mƣờng của ngƣời Thái còn có 

một số tộc ngƣời khác nhƣ: Kinh, Dao, H’Mông, Mƣờng... Trong đó, ngƣời Thái sống 

tƣơng đối tập trung ở trong thung lũng. Ngƣời Mƣờng ở vùng tiếp giáp với huyện Tân 

Lạc nổi tiếng với vùng VH Mƣờng Bi, ngƣời Kinh sống tập trung phần lớn ở phố 

Vãng. Ngƣời Dao và H’Mông thƣờng sinh sống ở các địa bàn cao hơn, đó là các sƣờn 

đồi và đỉnh núi. 

Hiện nay, Mai Châu có 23 đơn vị hành chính với trung tâm là thị trấn Mai 

Châu. Theo số liệu thống kê năm 2014, huyện Mai Châu có tổng diện tích tự nhiên 

là 57.127,98 ha; dân số là 53.944 ngƣời. 
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1.2.2. Đặc điểm văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

 1.2.2.1. Văn hóa vật chất 

- Kiến trúc nhà ở 

Ngƣời Thái cƣ trú theo kiểu mật tập. Trên cơ sở định canh, định cƣ, ngƣời 

TMC đã tạo dựng  các bản của mình nằm trên đƣờng vành đai thung lũng, dọc theo 

suối Xia và suối Mùn. Mỗi bản gồm nhiều nhà sàn dựng liền nhau. Bản đƣợc xây 

dựng ở nơi có địa hình bằng phẳng, thoáng đãng thƣờng là ven đồi, phía trƣớc là 

những cánh đồng nằm trong vùng thung lũng, bên cạnh những dãy núi đá vôi cao. 

Ranh giới giữa các bản thƣờng là khe suối hoặc rặng cây đơn sơ. 

Trong các bản ngƣời TMC thƣờng có hệ thống đƣờng làng chạy dọc theo 

bản, liên kết các gia đình với nhau. Giữa các nhà trong bản không có hàng rào hoặc 

chỉ đƣợc tạo bởi hàng cây đơn giản. Điều đó thể hiện tình đoàn kết trong cộng đồng 

ngƣời Thái, mọi ngƣời đều coi nhau nhƣ anh em trong gia đình, hàng xóm là chỗ 

dựa của nhau. 

Bản, nhà của ngƣời TMC thƣờng đƣợc xây dựng theo thế dựa lƣng vào đồi, 

núi, quay mặt ra đồng ruộng và nhà có thể quay mặt ra đƣờng chung của bản (ví dụ 

các bản thuộc xã Vạn Mai, Chiềng Châu, Cun Pheo, hay bản Nhót, bản Piềng Phung 

xã Nà Phòn...). Hoặc ở nơi có địa hình đồi núi chỉ có những cánh đồng nhỏ thì 

ngƣời Thái làm nhà theo hƣớng đòn nóc nằm ngang quay mặt ra đồng, đầu tựa vào 

núi, đồi (ví dụ các bản thuộc xã nhƣ Tân Dân, Xăm Khòe, Ba Khan...). 

Nhƣ vậy có thể thấy, bản của ngƣời TMC đƣợc sắp xếp theo trật tự và có 

nguyên tắc riêng phù hợp với từng địa hình đặc trƣng của vùng. Cách lựa chọn địa 

hình của ngƣời TMC cho thấy điểm khác so với các dân tộc khác xung quanh, nhƣ 

ngƣời Mông nơi đây lại thích định cƣ ở vùng núi cao. Chính cách xây dựng bản, 

mƣờng theo cách dựa lƣng vào núi ấy cũng góp phần tạo điều kiện cho ngƣời dân 

thuận lợi hơn trong việc giao lƣu với bên ngoài, tiếp xúc nhanh chóng với các nền 

VH lân cận để xây dựng và củng cố cho chính bản, mƣờng của họ. 

Giống nhƣ những cộng đồng ngƣời Thái khác, ngôi nhà truyền thống của 

ngƣời TMC là ngôi nhà sàn. Nhà gồm bốn mái phẳng, hai mái chính và hai mái đầu 

hồi vuông góc có hình dáng nhƣ hình thang cân, mái hạ thấp che lấp vách tƣờng. 
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Toàn bộ khung ngôi nhà đƣợc làm bằng gỗ, nền nhà cao, cột đƣợc kê trên các tảng 

đá, vách tƣờng và sàn nhà đƣợc làm bằng gỗ hoặc các loại cây nhƣ tre, bƣơng, vầu, 

nứa..., mái đƣợc lợp bằng cỏ gianh. Loại nhà sàn này đƣợc các nhà dân tộc học xếp 

vào loại “nhà sàn vì kèo”. Đặc điểm của loại nhà sàn này là khi xây dựng, một số bộ 

phận nhƣ kèo, cột, xà ngang... đã đƣợc lắp ráp từ trƣớc thành các đơn vị gọi là vì 

kèo. Khi làm nhà, ngƣời ta dựng các vì này lên rồi nối lại các vì bằng các xà dọc 

[102, tr. 85]. 

Số gian của mỗi nhà sàn của ngƣời Thái bao giờ cũng làm số gian lẻ, hai đầu 

hồi (tụp cống) khum khum nhƣ mai rùa, gắn với truyền thuyết về thuở khai thiên lập 

địa, thần rùa (Pua tấu) dạy cho ngƣời Thái biết cách làm nhà theo hình rùa đứng. 

Mỗi nhà sàn có hai cầu thang đi lên, qua đƣờng hiên để vào cửa, có hai cửa chính và 

từ ba đến bốn cửa sổ, số cửa sổ không có quy định nhƣ đối với nhà sàn của ngƣời 

Thái Tây Bắc. Đây cũng là một biến đổi trong cách xây dựng nhà của ngƣời TMC 

so với cách dựng nhà truyền thống của ngƣời Thái nói chung.  

Để xây dựng nên ngôi nhà sàn thì thay vì sử dụng đinh nhƣ những ngôi nhà 

thông thƣờng khác thì ngƣời Thái thay đinh bằng hệ thống các dây chằng, buộc thắt 

khá công phu, không kém phần tinh tế và rất tinh xảo. Các loại dây mà ngƣời Thái 

thƣờng dùng để buộc thƣờng là lạt, tre, giang và mây, hoặc vỏ của các cây chuyên 

dụng nhƣ năng hu, năng xa, năng xiểu. Khi làm nhà, để nối cái cột kèo họ sử dụng 

những đòn dầm xuyên suốt qua các lỗ đục của các cột. Mái nhà liên kết chặt với 

khung nhà bằng những chiếc móc gỗ (cu hƣơn) rất giản dị nhƣng lại rất chắc chắn 

và có tính thẩm mỹ cao. Ở hai đầu hồi trái nhà có hai cửa (kheo hƣơn) có tác dụng 

thông gió, đƣa khói bếp ra ngoài và giúp ngôi nhà có đủ ánh sáng cần thiết cho các 

sinh hoạt trong nhà. 

Không gian sinh hoạt trong ngôi nhà của ngƣời Thái đƣợc phân theo từng 

phần có quy định chặt chẽ, phản ánh rõ nét trật tự trong gia đình của XH phụ quyền, 

đề cao vai trò của ngƣời đàn ông làm chủ gia đình và các thành viên nam. Các phần 

nhà đƣợc chia làm hai phía: phía trên và phía dƣới. Phía trên là nơi để bàn thờ, nơi 

các bậc già cả, cha chú thƣờng ngồi là ở phía cửa vóng. Phía dƣới là nơi để các thứ 

lặt vặt thƣờng ngày, nơi con cháu thƣờng ngồi. 



42 

 

 

Từ cầu thang chính bƣớc lên là gian hoóng noóc. Đây là nơi dành cho đàn 

ông, tiếp khách, nơi khách dừng chơi thăm gia chủ. Cạnh chiếc cột sàn là nơi đặt 

bàn thờ ma nhà hay tổ tiên (phi hƣơn). Phụ nữ xƣa không đƣợc bƣớc chân vào gian 

này. Tiếp nối với gian khách là gian giữa (cang chấng), đƣợc ngăn cách bằng vách 

làm bằng phên hoặc gỗ. Đây là nơi ngủ của cả gia đình và để các đồ gia dụng. Chủ 

nhà bao giờ cũng nằm cạnh nơi thờ tổ tiên. Các con cháu theo thứ tự và quan hệ trên 

dƣới trong gia đình đặt chỗ ngủ tiếp theo. Giữa các gian riêng đƣợc phân cách bằng 

vải màn hoặc những tấm vải sẫm màu, tạo không gian sinh hoạt riêng cho những gia 

đình hạt nhân trong đại gia đình cùng sinh sống dƣới một mái nhà. Mọi sinh hoạt 

của cả gia đình đều diễn ra trực tiếp trên mặt sàn, trong nhà ngƣời TMC rất ít đồ 

đạc, không có giƣờng tủ, bàn ghế... Nửa bên kia ngôi nhà là gian bếp (hoóng cuộng) 

có cầu thang phụ là nơi dành cho phụ nữ trong nhà cùng với những sinh hoạt của họ 

nhƣ: làm việc bếp núc, dệt vải, may vá... Khung cửi thƣờng đƣợc đặt ở khu vực này, 

cạnh cửa sổ để có ánh sáng đảm bảo cho việc dệt. Một số gia đình có mặt bằng nhà 

sàn hẹp thì thƣờng để khung cửi ở dƣới gầm sàn.  

Phần gầm sàn cao không quá 1,70m, đoạn cột từ mặt đất lên đến gầm sàn 

đƣợc đẽo tròn, đoạn cột từ sàn nhà lên đến mái đƣợc đẽo hình bát giác. Dƣới gầm 

có 6 hàng cột chống. Các xà ngang, dọc cũng đƣợc đẽo hình bát giác. Hệ thống kèo 

hình tròn, số kèo là số lẻ. Mỗi kèo có cút chạm vào xà ngang. Sàn nhà đƣợc lát bằng 

thân cây bƣơng, mai, cách khoảng 40cm lại có một xà đỡ sàn, cách 25cm có một 

hàng tông đỡ sàn.  

Trong nhà sàn thƣờng có hai bếp lửa. Một bếp để nấu nƣớng thức ăn và để 

phụ nữ, trẻ em trong gia đình ngồi sƣởi. Một bếp nhỏ hơn đặt ở gian góc dùng để 

cho đàn ông trong gia đình ngồi sƣởi vào mùa đông và đun nƣớc uống hàng ngày 

hoặc tiếp khách.  

 Phía trƣớc mỗi ngôi nhà thƣờng có một ao cá nhỏ, có lan can chạy trƣớc mặt 

hay xung quanh. Quanh nhà là mảnh vƣờn nhỏ trồng các loại rau xanh quen thuộc 

nhƣ; rau thơm, bầu, mƣớp... Khuôn viên giữa các gia đình thƣờng không có hàng 

rào ngăn cách tạo một không gian gắn kết trong bản mƣờng.  

Nhìn chung, nhà sàn của ngƣời TMC “là không gian vừa đóng vừa mở”, 
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“là nơi hội tụ những sinh hoạt VH dân tộc”[20, tr.110], có nhiều nét giống với 

nhà sàn của ngƣời Mƣờng. Đó chính là kết quả của sự giao thoa VH Thái, 

Mƣờng ở Hòa Bình. Chính những ngôi nhà sàn đã góp phần làm nên không gian 

VH của tộc ngƣời TMC. 

- Trang phục 

Trang phục là một trong những nét VH đặc trƣng cho từng dân tộc. Ngƣời 

Thái nói rằng “gà đẹp nhờ bộ lông, ngƣời đẹp nhờ quần áo”. Trang phục là sản 

phẩm thể hiện tập trung nét VH ngƣời TMC. Trang phục của họ mang nét đẹp nhẹ 

nhàng với màu phổ biến là màu xanh và trắng, hoa văn đơn giản.  

+ Trang phục của nam giới 

Bộ trang phục thƣờng ngày của nam giới Thái ở Mai Châu màu chàm hoặc 

đen, may bằng vải thô tự dệt. Nam phục Thái gồm: áo, quần, thắt lƣng, khăn chít đầu. 

Áo: Có hai loại gồm áo ngắn và áo dài. Áo ngắn là áo mặc thƣờng ngày, may 

bằng cách ghép bốn thân, hai thân trƣớc và hai thân sau, xẻ ngực, hai bên nẹp áo 

đính hàng cúc vải, xẻ tà ở hai bên sƣờn. Toàn thân áo màu chàm hoặc đen, may bằng 

vải thô tự dệt. Áo dài là loại có độ dài quá đầu gối, xẻ tà, thƣờng đƣợc may bằng vải 

mộc hoặc lụa, sa tanh. 

Quần: ống đứng và rộng, dài đến gót chân, cạp quần rộng kiểu lá toạ, may 

bằng vải bông nhuộm chàm hoặc nâu,  

Khăn chít đầu: Là tấm vải bằng sợi bông nhuộm chàm, dài khoảng 2m (3 

vòng đầu) rộng khoảng 30cm.  

Dải thắt lưng: Là dải khăn vòng quanh thắt lƣng giúp cho áo gọn gàng, 

thƣờng có màu xanh, đỏ, chàm hoặc tơ vàng. 

+Trang phục của phụ nữ 

Nữ phục của ngƣời TMC đẹp nhƣng không cầu kỳ, gọn gàng, làm nổi bật 

những đƣờng nét trên thân hình phụ nữ. Bộ trang phục của phụ nữ gồm: áo ngắn 

(xửa cóm), áo dài (xửa chái), váy (xỉn), thắt lƣng (xai eo), khăn. 

Áo: Có hai loại là áo ngắn và áo dài. Áo ngắn là loại áo mặc thƣờng ngày. Áo 

ngắn có cổ tròn viền nhỏ xẻ hai bên vai để chui đầu khi mặc áo. Tay áo may bó sát 

lấy cánh tay. Thân áo dài khoảng 20 - 30 cm. Khi mặc, áo bỏ vào phía trong cạp váy. 

Áo thƣờng có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu tím.  
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Áo dài là loại có độ dài quá đầu gối, xẻ ngực, không cài khuy, không xẻ tà, 

màu đen hoặc màu xanh chàm. Áo dài thƣờng đƣợc mặc ra bên ngoài cho ấm.  

Váy: Váy của phụ nữ Thái ở Mai Châu là loại váy ống, dài trùm gót màu đen, chàm. 

Thắt lưng: Thắt lƣng thƣờng đƣợc làm bằng tơ tằm hoặc sợi bông màu xanh, 

tím cẩm, rộng khoảng 20 cm, giữ cho cạp váy quấn chặt eo, đầu thắt lƣng bổ tua 

buông xuống bên hông trái.  

Khăn chít đầu: Đây là điểm riêng biệt của phụ nữ Thái ở Mai Châu (ngƣời 

Thái Sơn La dùng khăn Piêu). Khăn chít đầu của phụ nữ Thái ở Mai Châu cũng 

giống nhƣ khăn chít đầu của phụ nữ Mƣờng, có màu trắng. Khi chít khăn, họ gập đôi 

hoặc ba và chít quanh một vòng đầu. “Khăn chít đầu vừa là vật trang điểm vừa là vật 

giữ sạch đầu tóc đã trở thành quy tắc sống hàng ngày của ngƣời Thái ở Mai Châu. 

Do vậy, khi ra khỏi nhà, chị em phụ nữ nhất thiết phải có khăn đội đầu, ai để đầu 

trần đƣợc coi là vi phạm quy tắc sống”[129]. 

Vào các dịp lễ hội, các cô gái Thái thƣờng diện bộ lễ phục đẹp nhất bao gồm: 

khăn trắng, áo cỏm trắng, váy đen đính cạp rồng, cạp phƣợng, bên ngoài khoác thêm 

những chiếc áo dài sặc sỡ, dải thắt lƣng màu. Cổ tay đeo đôi vòng bạc, tai đeo khuyên.  

Bộ trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong các loại nữ phục  TMC là bộ trang 

phục họ mặc trong ngày lễ bởi theo quan niệm cổ xƣa của ngƣời Thái, các nàng dâu 

đƣợc mặc đẹp vì họ là ngƣời hầu tiếp rƣợu tổ tiên về dự lễ [102, tr.88]. 

Khi còn trẻ chƣa lấy chồng, các cô gái Thái thả tóc sau lƣng, buộc chỉ màu 

thay cặp tóc, khăn đội đầu màu trắng, để răng trắng. Khi lấy chồng có con, họ 

thƣờng búi tóc cố định sau gáy, cài trâm bạc hoặc xƣơng thú, nhuộm răng đen.  

Đồ trang sức của phụ nữ TMC khá đa dạng  gồm: xà tích, vòng bạc đeo cổ và 

đeo cổ tay, nhẫn bạc, khuyên tai, trâm.  

Nhìn chung, trang phục của ngƣời TMC giản dị, gần gũi với môi trƣờng cảnh 

quan, vừa có nét chung với ngƣời Thái ở các địa phƣơng khác, vừa có nét riêng biệt 

của địa phƣơng, vừa có sự ảnh hƣởng của trang phục ngƣời Mƣờng Hòa Bình.  

- Ẩm thực 

+ Các món ăn 

Với địa hình cƣ trú là hệ sinh thái thung lũng, có sự kết hợp của núi non, 

thung khe, sông suối, rừng núi nên từ xa xƣa ngƣời TMC đã sống chủ yếu dựa vào 
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các nguồn thực phẩm có sẵn trong tự nhiên. Các sản vật từ săn bắt và hái lƣợm đóng 

vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của ngƣời Thái gồm: rau, củ, quả, măng, 

cá, tôm, ốc, chim, thú, nhuyễn thể dƣới nƣớc và các loài thú, chim, gà, vịt của gia 

đình tự nuôi. 

Lƣơng thực chủ yếu của ngƣời TMC là gạo nếp, gạo tẻ, ngô, sắn. Gạo nếp là 

lƣơng thực chính, đƣợc chế biến thành xôi, cơm lam. Ngƣời TMC rất cầu kỳ trong 

việc đồ xôi. Họ đem gạo nếp ngâm qua một đêm, vo sạch, đổ ráo nƣớc và cho vào 

đồ trên chõ (hông) và ninh. Xôi sau khi đƣợc đồ chín, ngƣời ta đem quạt nguội, 

đánh  tơi, cho vào ép khẩu (đan bằng tre) hoặc đựng trong quả bầu khô (tảu khẩu) 

để giữ độ dẻo thơm của xôi. 

Ngoài món xôi đồ, ngƣời TMC còn chế biến các loại bánh khác từ gạo nếp 

nhƣ bánh tét (khẩu tôm), bánh gio (khẩu tôm nặm - năng), xôi màu... nhƣng đặc biệt 

nhất là món cơm lam (khẩu lam). Đây là món ăn không thể thiếu đƣợc trong các tết, 

lễ hội và những dịp ngƣời Thái đón khách quí. 

Ngoài món ăn đƣợc chế biến từ lúa gạo, ngƣời Thái còn có những thực phẩm 

chế biến từ ba nguồn gọi chung là: rau, thịt, cá đƣợc lấy trong tự nhiên hoặc do con 

ngƣời lao động sản xuất ra. Ngoài ra, cá, thịt còn đƣợc chế biến thành nhiều loại 

món ăn khác nhau: luộc, kho, xào, sấy khô, ƣớp chua, nƣớng, mọ, dồi. Đặc biệt là 

những món ăn rất độc đáo, mang màu sắc riêng nhƣ món nậm pịa, đƣợc làm từ nhũ 

tƣơng trong ruột non của các con vật ăn cỏ nhƣ hoẵng, dê, trâu, bò kết hợp cùng với 

một số gia vị khác để làm nƣớc chấm; hay các món ăn đƣợc chế biến từ cá rất phong  

phú nhƣ: cá nƣớng (pa pỉnh), gỏi cá (pa gỏi), cá mắm (chéo), cá chua (pa xổm).... 

 Ngƣời TMC còn sử dụng nhiều món ăn từ các loại côn trùng nhƣ: ếch, nhái, 

châu chấu, dế mèn, mối (tô mau), sâu măng (tô mẹ, tô luổng), bọ xít, trứng kiến đỏ, 

sâu gỗ chuông (mánh chuông), sâu báng (luổng páng), ve (chắc chắn), tằm, nhộng 

ong các loại; món ăn từ các loại rau, quả, măng.  

Trong mâm cơm của ngƣời Thái, các loại gia vị và nƣớc chấm cũng đƣợc 

dùng rất độc đáo. Món chấm không thể thiếu đƣợc trong bữa ăn của họ là món ớt 

hòa muối, tỏi, rau thơm, mùi, lá hành, đôi khi thêm gan gà luộc chín, ruột cá, cá 

nƣớng vụn tạo nên một món chấm có vị ngon khác biệt. 
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Nhìn chung, cách chế biến của ngƣời TMC là nƣớng, lùi, đồ, sấy, sau đó mới 

đến canh, xào, rang, luộc. Các thức ăn vị cay, chua, đắng, chát, bùi đƣợc họ ƣa 

thích. Đặc biệt, họ ƣa dùng bột gạo để nấu canh tạo độ sánh cho món ăn và tạo độ 

ngọt cho món ăn. 

+ Các loại đồ uống 

Đồ uống của ngƣời TMC tƣơng đối đa dạng, trong đó không thể không kể 

đến rƣợu, trà. Họ xem rƣợu cần thiết ngang tầm với cơm. Tuy nhiên, họ ít dùng 

rƣợu kết hợp với ăn hàng ngày mà thƣờng dùng rƣợu khi tiếp khách, cúng lễ, cƣới 

xin, hội hè, ngâm thuốc, tang ma. Rƣợu có hai loại chính: rƣợu cất (lảu xiêu) và 

rƣợu cần (lảu xá). Rƣợu cất đƣợc làm từ các loại ngũ cốc và củ trong rừng, rƣợu cần 

đƣợc làm từ men lá, gạo, trấu, sắn. Rƣợu cần là một đặc sản đồ đồ uống nổi tiếng 

của ngƣời TMC không chỉ bởi kỹ thuật ủ rƣợu mà còn bởi nghệ thuật mời uống 

rƣợu cần của ngƣời Thái khi có khách. Nó thể hiện tinh thần hiếu khách đặc trƣng 

của ngƣời Thái. Trong bữa ăn, ngƣời uống đầu tiên là ông chủ, sau đó ông chủ mời lần 

lƣợt mọi ngƣời với những lời mời khéo léo ngọt ngào “nhƣ rót mật vào tai”, chân thành 

đến mức ngƣời chƣa từng uống rƣợu cũng khó lòng từ chối. 

Ngƣời Thái còn có các loại đồ uống ngày thƣờng là các loại nƣớc nấu với lá 

rừng, vừa có tác dụng giải khát, vừa bồi bổ sức khỏe nhƣ: lá cây cò hao lƣớt, nhạ pi, 

nhạ nựn, bờ tận đang, chƣa khền ện, cò tà đức, cò máu, chè xanh, chè khô...  

+ Cách thức sinh hoạt, ứng xử trong ăn uống 

Ngày thƣờng mâm cơm của ngƣời Thái đƣợc đặt ngay bên bếp lửa để tận 

dụng sự ấm áp tỏa ra từ bếp, tạo ra không khí ấm cúng và đầm ấm. Gia đình thƣờng 

tập trung đầy đủ mọi thành viên chủ yếu vào bữa sáng và bữa tối, bữa trƣa ai ăn khi 

nào tùy ý. Khi có khách thì mâm cơm đƣợc đặt trang trọng trên nhà, gần cửa sổ. Khi 

ăn, ngƣời TMC luôn có ý thức chờ đợi nhau, ít khi ăn trƣớc nếu còn thiếu ngƣời. 

Trong bữa ăn có đầy đủ thành viên trong gia đình, ngƣời chủ nhà và ngƣời cao tuổi 

nhất trong nhà và khách ngồi phía trên, các thành viên và trẻ nhỏ ngồi phía dƣới. 

Con dâu không đƣợc ngồi cạnh hoặc cùng phía bố chồng mà thƣờng ngồi ở vị trí 

đầu nồi để tiện lấy cơm cũng nhƣ thức ăn cho cả gia đình. Việc phân chia chỗ ngồi 

nhƣ vậy không phải thể hiện sự phân biệt mà một phần thể hiện rằng trong gia đình 
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ngƣời Thái việc gìn giữ tôn ty trật tự là rất cần thiết, và qua đó cũng thể hiện sự 

phân công công việc cho mỗi thành viên. Phụ nữ lo bếp núc, thu vén những việc 

trong gia đình, còn nam giới phụ trách những việc liên quan đến XH, ngƣời già thì 

chăm lo dạy bảo con cháu. Những cô dâu mới về nhà chồng thƣờng ăn sau bữa ăn 

của cả nhà [54, tr. 52].  

Trong ăn uống, ngƣời Thái cũng có những kiêng kỵ nhất định, chẳng hạn: 

ngƣời đẻ kiêng kỵ các loại thịt trâu, bò, ngựa, cá không vảy, cá chép có ria và các 

loại thịt thú rừng; trẻ em kiêng ăn quả cật gà, kiêng ăn trứng gà ung vì họ cho rằng 

ăn những thứ đó sẽ học kém và hay quên, kiêng ăn chân gà vì nếu ăn vào thì viết 

chữ sẽ xấu nhƣ gà bới; kiêng ăn móng vì nếu ăn thì không đi qua cầu đƣợc; kiêng 

chan canh ốc vì sợ tròn nhƣ con ốc.... 

Ngƣời Thái quan niệm lúc ăn cũng là lúc vui. Vì vậy, họ thƣờng vừa ăn uống 

vừa hát đối đáp, nhất là những khi trong nhà có khách quý. Sau bữa ăn, gia chủ còn 

hát đối, múa xòe cho khách xem và mời khách cùng tham gia với cuộc vui của họ. 

Chính những món ăn, đồ uống và cách ứng xử trong ăn uống của ngƣời TMC 

đã tạo nên nét sắc thái VH ẩm thực riêng có của ngƣời dân nơi đây, làm giàu thêm 

vốn VH truyền thống của tộc ngƣời này. 

- Sinh kế  

Điều kiện tự nhiên, môi trƣờng sống của họ đã quy định hoạt động KT khai thác 

tự nhiên của truyền thống Thái là đồng ruộng thung lũng lòng chảo và nƣơng rẫy bên 

sƣờn núi. Hoạt động sản xuất KT của ngƣời TMC truyền thống gắn liền với trồng trọt, 

săn bắt và hái lƣợm, việc dệt vải, may vá đều mang nặng tính tự cung, tự cấp. 

+ Cách thức canh tác nông nghiệp 

Ngƣời TMC trồng nhiều loại cây nhƣng chủ yếu là cây lúa, giống chính là 

nếp ruộng. Trồng lúa nƣớc, nƣớc là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy công tác thủy 

lợi rất đƣợc chú trọng. Tổ tiên của ngƣời Thái đã biết chặn con suối thành phai đập, 

dẫn dòng chảy đƣa nƣớc vào các mƣơng tƣới cho các thửa ruộng bậc cao. Ngƣời 

TMC đã tích lũy kinh nghiệm với bốn biện pháp cơ bản là mương (đào mƣơng), phai 

(đắp phai), lái (nắn dòng và lập hệ thống thủy lợi nhỏ), lín (đặt máng).  

Với hệ thống mƣơng, phai, lái, lín họ đã đƣa nƣớc từ những con suối lớn nhƣ 

suối Xia, suối Mùn về đồng ruộng. Trải qua một vài thế kỷ, thung lũng Mai Châu có 
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con suối Mùn chảy qua đã trở thành cánh đồng trồng lúa nƣớc chạy suốt từ mƣờng 

Thƣợng xuống mƣờng Hạ. 

Công cụ chủ yếu để canh tác ruộng nƣớc là con trâu, cái cày, cái bừa, cái 

quốc, dao phát cỏ ruộng... Ngƣời TMC đã sớm biết dùng trâu kéo cày. Phƣơng pháp 

canh tác phổ biến của họ là “hỏa canh thủy nậu”- phát đốt, che bờ, cho ngập nƣớc, 

dùng trâu súc thành bùn để cấy lúa.  

Trong công việc trồng cấy ruộng nƣớc, sự phân công lao động của ngƣời 

Thái diễn ra rất rõ ràng: ngƣời đàn ông phạt cỏ, đắp bờ, gánh phân ra ruộng, cày 

bừa, nhổ mạ, ngƣời phụ nữ cấy mạ, làm cỏ lúa, lúa chín thì gặt lúa phơi tại ruộng 

chờ nam giới trong nhà cuối ngày quẩy lúa về nhà treo lên gác nhà sàn.
 

Từ hoạt động sản xuất thực tiễn, ngƣời TMC đã chọn lọc đƣợc các giống lúa 

nếp, lúa tẻ, gieo trồng phù hợp với từng loại đất, loại ruộng mang lại hiệu quả cao.  

Bên cạnh làm ruộng nƣớc, ngƣời TMC còn đốt nƣơng làm rẫy với hình thức 

chọc lỗ tra hạt. Trong canh tác nƣơng rẫy, ngƣời Thái có tập quán xen canh, gối vụ. 

Họ trồng lúa nƣơng là chủ yếu. Lúa nƣơng của ngƣời TMC là loại nếp hạt gạo trắng 

ngà và nếp cẩm có màu đen đỏ. Ngoài ra họ còn trồng thêm cây kê, một loại cây 

lƣơng thực chịu hạn và xen canh rất nhiều loại rau theo mùa vụ nhƣ: bí xanh, bí 

ngô, rau cải, rau thơm, kiệu, hành, tỏi... 

Sau thời gian canh tác trên một nƣơng rẫy khoảng từ 3-4 năm, đất đã bạc 

màu thì họ bỏ hoang để đất hồi sinh và đi tìm một nƣơng rẫy mới. Một gia đình 

ngƣời TMC thƣờng canh tác khoảng vài nƣơng rẫy. Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch 

là mùa họ tiến hành phát rẫy đốt nƣơng, trồng cây, tra hạt, những tháng sau đó là 

làm cỏ và thu hoạch vào khoảng tháng 10-11 âm lịch. 

Trong sinh hoạt KT cổ truyền, đồng thời với việc khai khẩn ruộng nƣớc, 

ngƣời Thái đã biết lợi dụng dụng các dòng nƣớc, nơi có đầm lầy nƣớc đọng để đào 

ao thả cá. Bên cạnh đó, họ còn đào ao ngay cạnh nhà làm nơi dự trữ nguồn thức ăn 

tƣơi sống, đồng thời giúp cho không gian ngôi nhà thêm sinh động.  

Ngoài việc đào ao thả cá, những lúc nông nhàn, nam giới Thái thƣờng mang 

chài lƣới ra sông đánh bắt cá, phụ nữ Thái ra suối, đầm dùng vợt gai xúc tép. Thỉnh 

thoảng, họ lại rủ nhau đánh bắt cá tập thể ở một đầm nƣớc nào đó trong vùng. 



49 

 

 

+ Chăn nuôi, khai thác sản phẩm từ thiên nhiên 

Trong các gia đình nông dân Thái, việc chăn nuôi gia súc gia cầm cũng đƣợc 

chú trọng. Họ nuôi trâu để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi gà, vịt, lợn để lấy 

nguồn thức ăn cho cuộc sống hàng ngày. Những đàn gia súc, gia cầm thƣờng đƣợc 

đồng bào nuôi thành bầy đàn thả trong rừng hoặc dƣới gầm sàn nhà. 

Săn bắn và hái lƣợm là hoạt động gắn bó với cuộc sống thƣờng ngày của 

ngƣời TMC. Nguồn rau rừng, các loại cây củ đƣợc phụ nữ Thái khai thác phục vụ 

bữa ăn hàng ngày. Hoạt động săn bắn chim thú, bổ sung cho bữa ăn là công việc 

thƣờng xuyên và là đặc quyền của ngƣời đàn ông Thái. Những sản phẩm ngƣời 

Thái thu từ rừng không chỉ đủ dùng trong gia đình mà còn đƣợc dùng để trao đổi 

với các lái buôn từ miền xuôi để lấy những vật dụng dùng trong gia đình.  

+ Nghề dệt truyền thống 

Ăn, mặc, ở là những nhu cầu thiết yếu cho sự sinh tồn của mỗi con ngƣời. 

Phụ nữ TMC từ lâu đã nổi tiếng với đôi bàn tay khéo léo tài hoa của mình qua 

những sản phẩm của nghề dệt cổ truyền. Ngƣời TMC từ lâu đã biết trồng dâu, nuôi 

tằm, dệt vải. Dệt vải là một có ảnh hƣởng lớn đến sinh hoạt VH của ngƣời Thái. Từ 

những chất liệu vải tự dệt ra, họ tự tay may lấy những bộ quần áo, thêu thùa trang trí 

hoa văn cho những bộ trang phục đƣợc đặc sắc và phù hợp với các lứa tuổi, tầng lớp 

và các hoạt động sinh hoạt, lao động XH. Ngoài nghề dệt, ngƣời TMC còn làm 

nhiều nghề khác nhƣ đan lát, rèn, làm mộc và nghề kim hoàn… 

+ Phân công lao động 

Trong XH cổ truyền của ngƣời TMC, có sự phân công lao động tƣơng đối rõ 

ràng giữa nam và nữ trong gia đình. Đồng thời, có sự phân công vai trò giữa các thế hệ 

trong gia đình khá rõ. Nam giới đƣợc xem nhƣ lao động chính trong gia đình và chính 

điều này cũng quyết định vị thế và tiếng nói của nam giới trong gia đình và trong cộng 

đồng. Ngƣời Thái qua bao đời đã đúc kết qua câu tục ngữ “Nhinh dệt phại, chai xan 

he”có nghĩa  là “Gái dệt vải, trai đan chài”. Đó không chỉ là sự phân công lao động 

giản đơn giữa nữ giới và nam giới mà nó đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá vai trò 

nam, nữ của dân tộc Thái. Cách phân công đó gắn liền với nội dung xác định về vị 

trí, quyền lực của ngƣời đàn ông và ngƣời đàn bà trong gia đình và ngoài XH - nam 

ngoại, nữ nội.  



50 

 

 

Tóm lại, có thể khẳng định ngƣời Thái có sinh kế chủ yếu là sản xuất nông 

nghiệp với hai loại hình là ruộng nƣớc và nƣơng rẫy, công cụ sản xuất thủ công và 

thô sơ. Cũng do nền KT sản xuất nhỏ, mang nhiều tính tự cung, tự cấp, do đó ngƣời 

Thái ở MC, HB ít buôn bán, việc trao đổi hàng hóa bị hạn chế, thƣờng theo phƣơng 

thức hàng đổi hàng. 

 1.2.2.2. Văn hóa tinh thần 

- Ngôn ngữ 

Ở Việt Nam, tiếng Thái là một phƣơng ngữ đƣợc phức hợp bởi năm vùng thổ 

ngữ gồm: Thái Trắng miền cực bắc Tây Bắc; Thái Đen vùng giữa miền Tây Bắc, 

thƣờng gọi là tiếng Thái chín châu (quam Tay cảu châu mƣơng); Thái Đen ở huyện 

Yên Châu; Thái Trắng ở huyện Phù Yên, Mộc Châu (Sơn La) hợp cùng Thái Đen, 

thƣờng gọi là Tay Thanh (Man Thanh, Tay Nhại); Thái Trắng thƣờng gọi là Tay 

Mƣơng, Hàng Tổng, Tay Dọ ở miền Tây Bắc Hòa Bình và tây Thanh Hóa, Nghệ 

An. Các nhà dân tộc học hiện nay xếp dân tộc Thái vào nhóm mang tên Nhóm nói 

tiếng Thái - hệ ngôn ngữ Nam - Thái (Austro - Thái) tức Thái - Ka đai [83, tr.13].  

“Theo phỏng đoán, chữ Thái có thể có từ trƣớc thế kỷ XI, có nguồn gốc từ 

mẫu chữ Phạn lƣu hành ở Ấn Độ vào thế kỷ V-VI” [64-tr. 243]. Chữ Thái cổ đƣợc 

xác định từ khi Tạo Xuông - Tạo Ngần dẫn dắt đoàn ngƣời Thái đen (Thế kỷ thứ 

XI) di cƣ từ Mƣờng Ôm, Mƣờng Ai vào chiếm mƣờng Lò (Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái) 

đã có tạo mƣờng và mang theo sách sử. Sau đó cháu của Tạo Xuông, Tạo Ngần là 

Lò Lạng Chƣợng đã đƣa đoàn ngƣời Thái từ Mƣờng Lò tới Mƣờng Theng. Lò Lạng 

Chƣợng đã cho sứ thần của mình ghi chép thành những tác phẩm bất hủ bằng chữ 

Thái vẫn lƣu đến ngày nay nhƣ: Con đường chinh chiến của cha ông và tác phẩm 

Truyện kể bản mường. 

Chữ Thái cổ Việt Nam thống nhất cách cấu tạo và đọc nhƣng lại có 8 loại ký 

tự khác nhau, đó là: chữ Thái Đen, chữ Thái Trắng Mƣờng Lay, chữ Thái Trắng 

Phong Thổ, chữ Thái Trắng Phù Yên, chữ Thái Trắng Mộc Châu - Mai Châu - Đà 

Bắc, chữ Thái Đen (Tay Thanh), chữ Lai Pao (Tƣơng Dƣơng, Nghệ An), chữ Thái 

Quỳ Châu (Nghệ An). Năm 1954-1969, chữ Thái khu tự trị Tây Bắc cũ đƣợc cải 

tiến, thống nhất và mang tên Chữ Thái Việt Nam thống nhất. Giống nhƣ các tộc 

ngƣời Thái khác ở Việt Nam, ngƣời TMC cùng sử dụng hệ thống ngôn ngữ này. 
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Ngôn ngữ Thái rất phong phú, thể hiện đƣợc nhiều cung bậc tình cảm 

khác nhau. Trong quá trình phát triển, ngƣời Thái đã du nhập, vay mƣợn các 

yếu tố ngôn ngữ sắc tộc khác, trong đó có tiếng Việt. Bên cạnh đó, tiếng Thái có 

quá trình phát triển lâu dài và hình thành cả ngôn ngữ văn học, có thể diễn đạt hầu 

hết các sự vật, hiện tƣợng tự nhiên, XH.  

Tiếng Thái là tiếng giàu thanh, do vậy tính sáng tạo lớn nhất của trí tuệ Thái 

trong bộ chữ của mình là ghi đƣợc, phân biệt đƣợc rõ ràng và có quy tắc nhất quán 

trong việc phân biệt các thanh trong ngôn ngữ của mình. Đây là tiếng đơn âm, có hệ 

thống thanh điệu khá phong phú. Mỗi âm mang một thanh tạo thành một từ biểu đạt 

ý. Thanh điệu khác nhau sẽ tạo thành những từ mang ý nghĩa khác nhau, nó bao 

gồm thanh gần không, thanh gần sắc, thanh gần hỏi. Ngôn ngữ Thái có hiện tƣợng 

ghép phụ âm đầu từ.  

Về cấu trúc các thành phần trong tiếng Thái cùng một mô tuýp với tiếng 

Việt, cấu tạo theo thứ tự: Chủ ngữ - vị ngữ - các thành phần khác nhƣ tân ngữ, bổ 

ngữ, trạng ngữ... Ít khi có trƣờng hợp đảo ngƣợc thứ tự này, trừ những câu mệnh 

lệnh thức.  

Trƣớc khi ngƣời Pháp áp đặt ách đô hộ, chữ Thái là phƣơng tiện duy nhất để 

ghi chép các thông tin KT, XH, VH của dân tộc Thái và nhƣ thế chữ Thái trở thành 

di sản VH của dân tộc Thái. Chữ Thái là sản phẩm trí tuệ của XH bản mƣờng, sản 

phẩm của một nền văn minh, nền VH lúa nƣớc đã định hình bản mƣờng. Hàng ngàn 

năm nay, chữ Thái vẫn tồn tại, phát triển và là động lực phát triển trí tuệ, khẳng 

định sự sáng tạo tinh thần của cả một dân tộc, lịch sử của dân tộc mình đã đƣợc dân 

tộc ghi lại và bảo tồn, gìn giữ cho đến nay đủ các lĩnh vực tri thức, lịch sử, lễ nghi, 

trang phục, sử thi, thơ ca. Có thể nói chữ Thái là một di sản VH truyền thống đã trở 

thành máu thịt đối với dân tộc Thái ở Việt Nam.  

- Lễ hội 

Giống nhƣ những tộc ngƣời khác, ngƣời TMC có nhiều lễ hội truyền thống 

của tộc ngƣời mình. Vào mùa xuân hay những lúc nông nhàn, ngƣời Thái lại tổ 

chức các lễ hội lớn để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mình với mong muốn có một 

cuộc sống no đủ, hạnh phúc, bình yên. Các lễ hội lớn trong năm của ngƣời TMC 

nhƣ: hội cầu mƣa, hội cầu phúc bản mƣờng, hội chá chiêng... 
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+ Lễ hội cầu mưa 

Lễ hội cầu mƣa của ngƣời Thái đƣợc tổ chức theo bản vào khoảng tháng ba, 

tháng 4 khi tiết trời khô hạn. Đây là lễ hội lớn của ngƣời TMC. Ngƣời TMC cho 

rằng thần linh cai quản mƣa gió thƣơng những đứa trẻ sinh ra không có cha để làm 

nhà cho nên đã không làm mƣa khiến cho trời hạn hán. Vì vậy dân bản phải làm lễ 

cầu mƣa, cúng lễ thuồng luồng (tô ngược) là các vị chủ nƣớc, chủ sông suối để mời 

các thần linh về nghe nguyện vọng của con ngƣời.  

Lễ hội gồm 2 phần lễ và hội, phần lễ để cúng thần linh cai quản mƣa nắng, 

mƣợn yếu tố tâm linh để dạy bảo con ngƣời, phần hội tạo nên những tiếng cƣời 

thoải mái nhằm giáo dục nhân cách, phẩm hạnh để con ngƣời vƣơn tới cái đẹp, của 

đạo đức truyền thống mà ngƣời Thái đã có.  

 Vào dịp tổ chức lễ hội, hầu nhƣ mọi sinh hoạt đều hƣớng về hội cầu mƣa. 

Mọi ngƣời dân trong bản đều nô nức tham dự hội. Tầng lớp trung niên và ngƣời già 

thì ở nhà sẵn sàng đón tiếp các đoàn hát cầu mƣa.Trai gái trong làng theo hội hát 

xƣớng, họ mặc áo mƣa, đội nón đi thành từng đoàn. Dẫn đầu đoàn hát có một ngƣời 

lĩnh xƣớng là bà Mè mải, ngƣời thứ hai cầm một cái sàng gạo, cả đoàn vừa đi vừa 

hát bài “cầu mƣa xuống”. Họ đi vòng quanh bản, đến nhà của ngƣời già cao tuổi 

nhất trong bản. Khi tới sân nhà cụ bà, bà Mè mải gọi vọng lên trên nhà mời bà cụ ra 

cầu thang làm lễ cầu mƣa. 

Dứt lời mời, cả đoàn ngƣời hƣởng ứng bằng bài hát cầu mƣa. Lúc này, từ trên 

cầu thang, chủ nhà xuất hiện với bộ trang phục đẹp nhất cùng cử chỉ khôi hài khi 

làm lễ (ban nƣớc mƣa) cho dân làng. Chủ nhà nói: “Ngày cúng chủ nƣớc sông tôi có 

chút lễ bằng rau, bằng cỏ để cùng xin cầu mƣa”, sau đó nhúng cả hai tay vào chậu 

nƣớc mà do con cháu bố trí sẵn, lần lƣợt té nƣớc vào đám ngƣời dƣới sân. Khi ai 

nấy cũng đều ƣớt mũ, nón, đoàn hát nhƣờng cho ngƣời cầm sàng gạo tiến lên để 

hứng lấy cả chậu nƣớc cuối cùng của bà cụ dội từ cầu thang xuống. Vừa dội nƣớc 

vào mặt sàn, cụ bà vừa cƣời, nói hóm hỉnh: “Úi chà! Mƣa to này, mƣa dày hột 

này!”. Thế là mọi ngƣời lập tức hát vang bài hát cầu mƣa để tỏ lòng cảm ơn cụ bà. 

Hát trọn bài, đoàn hát kéo nhau đi quanh sân một vòng rồi tới các nhà khác và trở 

về nơi xuất phát. Cả đoàn ngƣời châm đuốc diễu hành một vòng quanh bản rồi đi ra 
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suối. Các chàng trai cô gái chia thành từng tốp nam nữ đối mặt nhau thi tát “nƣớc 

vàng”, “nƣớc bạc” cho tới khi mọi ngƣời ƣớt hết thì mới về.  

 + Lễ hội xên bản, xên mường 

Lễ hội diễn ra vào giữa tháng tám âm lịch hàng năm. Đây là một trong những 

lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Thái, tƣởng nhớ đến các vị tiền nhân từ buổi 

đầu thiên di từ Mƣờng Hƣớc Khà về đây lập nghiệp, lập ra đất Mƣờng cùng các đời 

vua chúa chống giặc ngoại xâm. Lễ hội đƣợc tổ chức nhằm cầu mong cho ngƣời 

Thái đƣợc no, hạnh phúc, bản làng bình an, phồn thịnh. Hội chia làm hai cấp: cứ hai 

năm tổ chức hội xên bản, đến năm thứ ba sẽ tổ chức hội xên mƣờng. 

Hội xên bản: là ngày hội của dân ở các bản “cầu thần phù hộ” và cúng “rửa lá 

lúa xua đuổi thần trùng”. Xên bản chỉ tổ chức trong một ngày, chủ yếu là làm lễ, 

diễn ra với hình thức đơn giản: sắp đến ngày lễ, dân làng cử ngƣời đến quét dọn, 

sửa sang lại các miếu thờ công cộng, tiến hành phát quang sạch sẽ bản làng. Các gia 

đình cũng sửa sang đẹp đẽ miếu thờ “ông thổ công” đặt ở dƣới sân và miếu con 

“ông thổ địa” đặt ở khu ruộng nhà mình, đồng thời dọn sạch cỏ ruộng, đắp cao thêm 

bờ ruộng, bờ mƣơng để “nƣớc lên đồng, cá lên khoang”. Đây thực chất là một lễ 

nghi nông nghiệp cầu nguyện mùa màng tƣơi tốt có từ xa xƣa trong sinh hoạt văn 

hoá của ngƣời Thái.  

Trình tự ngày xên bản diễn ra nhƣ sau: Buổi sáng, mọi ngƣời ăn uống đầy đủ, 

mặc trang phục đẹp, sắm sửa cỗ cúng của nhà mình bày ra ở miếu chung. Nếu năm 

trƣớc lễ vật cúng là gà thì năm sau thay bằng lợn và ngƣợc lại. Buổi chiều, gia đình 

mổ thêm hai con gà to để cúng “ông thổ công”cầu cho công việc chăn nuôi trong 

nhà phát đạt và cúng “ông thổ địa”ở ngoài đồng (cầu cho mùa màng tốt tƣơi, không 

có sâu bệnh phá hoại). Còn nhà tạo bản, do chức trách cao hơn thì cho lập đàn cao 

ngoài đồng, mời “mo luông”đến cúng xua đuổi “thần trùng”cho cả bản. 

Lễ xên mường đƣợc tổ chức tại miếu (thiêng sừn) của mƣờng. Không khí tổ 

chức lễ hội khác hẳn với xên bản, nhất là những năm mùa màng tƣơi tốt, đời sống 

dân làng no đủ, hội đƣợc tổ chức rất lớn. Thời gian lễ hội diễn ra trong 2 đến 3 ngày 

với nhiều ngƣời tài giỏi toàn mƣờng tham gia. 

Trƣớc khi vào lễ, toàn mƣờng làm cuộc tổng vệ sinh làng bản, sửa sang miếu 

cho đẹp hơn, sáng sủa hơn. Lễ hội bắt đầu bằng đám rƣớc đem mâm cỗ từ nhà Tạo 
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Mƣờng ra miếu. Đi đầu là Tạo Mƣờng và các chức sắc khác. Tiếp theo là thanh niên 

nam nữ khiêng giàn chiêng trống cùng kèn, sáo. Các già bản vác theo cung và dắt 

theo hai con trâu mộng làm vật hiến sinh, một con để cúng thần hoàng (phi sữa) 

(thần gác cổng làng) và một con để cúng thần tổ ở đình gốc. Sau cùng là đoàn quân 

bảo vệ mƣờng bản. Tới đình làng, ông Đẳm (vị mo già có uy tín lớn) nói vài câu mở 

đầu và rung một hồi chuông tay, hai con trâu mộng lập tức đƣợc dắt ra một bãi rộng 

để làm thịt. Cuộc vui chơi của nam nữ bắt đầu. Họ múa xoè xung quanh đám ngƣời 

mổ trâu theo nhịp chiêng cho đến khi làm thịt xong hai con trâu mới chịu dừng. 

Tiếp đó, họ khiêng dàn chiêng trống đến bắc ngay vào một đình làng để từng cặp 

nam nữ thay nhau đánh theo bài suốt cả ngày hôm ấy. 

Ngày thứ hai của lễ hội dân bản tổ chức thi bắn súng kíp và bắn cung nỏ.  

Đây chính là dịp thi tuyển chọn nhân tài cho toàn mƣờng. Môn thi này đòi hỏi 

ngƣời dự thi vừa có bản lĩnh cao, lại vừa sành sỏi nghề săn bắn. Ngƣời thắng cuộc 

sẽ đƣợc nhận giải thƣởng và đƣợc phong chức “tuần mƣờng” (ngƣời đứng đầu an 

ninh phòng vệ), đƣợc ban cấp một số ruộng đất. 

Sang ngày thứ ba, hội bƣớc vào cuộc chơi thi ném còn, thi gà chọi, thi chim 

họa mi hót, thi trâu béo khoẻ... thu hút hầu hết già trẻ gái trai tham gia sôi động cả 

một vùng. Buổi tối là cuộc vui chơi cuối cùng của năm hội. Dân bản tổ chức cuộc 

thi hát đối đáp và thi khèn sáo ở những gian nhà to nhất bản. Đây cũng là dịp để trai 

gái trong bản giao lƣu, tan hội về nhà nhiều ngƣời từ đó nên vợ nên chồng. 

+ Lễ hội Chá chiêng 

Lễ hội Chá Chiêng là lễ hội dành riêng cho các ông Mùn (Mo) nhƣng cũng là 

ngày vui chung của cả cộng đồng. 

Ông Mùn vừa là thầy, vừa là ngƣời cùng cai quản bản mƣờng cùng quan 

chức hành chính. Ông đƣợc tôn xƣng là con trời. Thầy mo đƣợc ma (Phi) nhập vào 

thì gọi là Mùn Luông. Những ngƣời bệnh nặng đƣợc thầy chữa khỏi tự nguyện trở 

thành con nuôi của thầy mo. Chính vì vậy, cứ hai đến ba năm một lần, ông Mùn lại 

tổ chức cúng tạ ơn Then Luông (là ông Then lớn nhất cai quản trên Mƣờng trời) và 

mời tất cả các thần linh, mời quan quân ở “Mƣờng trời” xuống “Mƣờng trần” ăn cỗ, 

gọi là lễ hội Chá Chiêng. Lễ vật dùng cho việc này đều do các con nuôi, con ruồng của 

thầy Mùn đóng góp.  
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Địa điểm tiến hành lễ thƣờng là ngôi nhà sàn của chính ông Mùn. Ngày đó, 

ngôi nhà đƣợc trang trí sặc sỡ bằng những tấm vải thổ cẩm. Chính giữa nhà đặt cây 

hoa chá - cây hoa trung tâm của lễ hội. Cây hoa chá đƣợc làm bằng cây tre, đục 

nhiều lỗ để cắm các cành hoa do các con nuôi làm và mang đến. Cây đƣợc phân ra 

làm hai tầng: tầng cao nhất là tầng của trời, tầng chủ lễ; tầng dƣới là tầng của trần 

gian treo những vật đan kết bằng sợi lạt tre, nứa tƣợng trƣng cho vạn vật trên mặt 

đất nhƣ ếch, nhái, chim, cá, khung cửi… biểu tƣợng cho sự sống ở trần gian. 

Tham gia vào cuộc lễ gồm có: ông Mùn luông chủ lễ, ông Mùn lam, ông 

nhồm (phụ trò), ông thổi pí mùn, các con nuôi và đông đảo dân chúng. 

Lễ hội Chá chiêng diễn ra hai ngày một đêm. Ngày thứ nhất, ông Mùn luông 

cúng  xôi xin phép trời đƣợc hành lễ chá và cho phép thuật đƣợc nhập vào Mùn luông.  

Sau khi mo chủ cúng báo cáo với tổ tiên lý do tổ chức lễ hội xong, các mo 

bạn bắt đầu hành lễ. Buổi hành lễ có 54 muột, mỗi muột là một trò diễn do mo chủ 

hoặc các mo bạn thể hiện gồm các tiết mục: quét nhà, chống nhà, chặt củi, làm rẫy, 

múa kiếm, ngồi vào kiềng sắt nóng đỏ, hút thuốc bằng bột ớt giã nhỏ... Sau đó, Mùn 

Luông hát mo Láng bản, Láng mƣờng (rửa bản, rửa mƣờng) nhằm xua đuổi ma quỷ, 

cầu may. Ứng với bài mo này, có lễ vật một con chó, một con lợn cúng ở bìa rừng... 

Trong mỗi lễ, mỗi muột đều xuất hiện một nhân vật là thần linh từ Mƣờng Trời 

xuống. Xen kẽ giữa các muột, ngƣời ta tổ chức đánh cồng, múa giã chày, múa tăng 

bula, hát điệu nhuôn, lăm, khắp, xuối... Sau lễ cúng, dân làng múa hát xung quanh 

cây hoa, càng về khuya không khí hội càng nhộn nhịp với những trò diễn độc đáo. 

Ngày thứ hai là ngày lễ quyện vào hội, có ăn uống múa hát và diễn xƣớng 

nhiều tích trò nhƣ ma tốt, ma khỏe của mƣờng đuổi ma xấu, ma ác. 

Kết thúc lễ hội là bài mo Tiễn quan quân mƣờng Then về trời. Nhƣng trƣớc 

đó, Mùn Luông diễn xƣớng phần Kếp boóc (nhặt hoa). Ông thầy mo tay cầm quạt, 

đi quanh cây chá, cầm từng cành hoa của từng đứa con nuôi hát đoán về số phận 

tƣơng lai của họ, nhắc nhở về cách cƣ xử, khuyên răn đạo đức. Nhiều trò chơi cùng 

lúc hoà nhịp với lời mo: múa kiếm, múa khăn dập bóng bu… Các con nuôi hoà vào 

cuộc múa của thầy mùn. Sau những phần diễn trên là phần hát nhặt hoa. Hát nhặt 

hoa là hát đoán số mệnh các con nuôi, do ông mùn hát. Hát mo tiễn Mƣờng Then về 

trời đƣợc coi là phần kết thúc lễ hội. Cuối cùng, ông mùn luông hát lời mo gọi vía 

cho tất cả mọi ngƣời dự hội, cầu cho mọi ngƣời mạnh khỏe.  
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Ngoài những lễ hội lớn trên, lễ hội truyền thống của ngƣời TMC còn có một 

số lễ hội khác nhƣ: Lễ trồng cột mƣờng (tọc đắc mƣờng), Lễ uống rƣợu cần đoán số 

(í khặc í khì), Lễ vỗ gọi nàng trong sọt (tộp nàng đúng)... 

- Hoạt động sinh hoạt văn nghệ dân gian 

Bên cạnh những nét VH phong phú, đặc sắc ở trên, ngƣời TMC còn có những 

hoạt động sinh hoạt văn nghệ dân gian làm giàu thêm vốn VH truyền thống của mình với 

những điệu múa, câu ca gắn liền với đời sống của họ, đặc biệt là trong các lễ hội. 

 Nổi bật nhất trong sinh hoạt văn nghệ dân gian của  ngƣời TMC có lẽ phải 

kể đến múa (xòe). Điệu múa này có nguồn gốc từ rất xa xƣa trong các lễ hội của các 

ngành Thái ở Việt Nam. Nhƣng ở Mai Châu, ngoài đặc điểm chung của xòe Thái, 

còn có nhiều nét riêng của những điệu xòe duyên dáng, chắc khỏe, vừa có tính phổ 

biến, vừa có tính địa phƣơng rõ rệt đƣợc thể hiện dƣới một vài điệu xòe tiêu biểu 

dƣới đây:  

Xòe ông bổng: Đây là điệu xòe dành cho nam giới mừng thắng lợi sau một 

buổi đi săn hoặc sau khi lợp xong một ngôi nhà lớn. Điệu xòe này có đặc điểm là 

động tác đơn giản nhƣng mạnh mẽ, tinh thần vui nhộn, phóng khoáng, trang phục 

của ngƣời mặc bình thƣờng, không có sự hỗ trợ của các loại nhạc cụ mà “nhạc”đệm 

chính là miệng tự hô của ngƣời múa và sự cổ vũ nồng nhiệt của ngƣời xem. 

Xòe chá: Điệu xòe này thƣờng đƣợc diễn ra trong lễ làm Chá do một ông 

mùn tổ chức. Lễ này có hai hình thức là mổ lợn (chá cang) và mổ gà (chá cáy). 

Trƣớc khi tiến hành mổ lợn hoặc mổ gà, ông mùn và những ngƣời giúp việc xuống 

sàn nhảy xòe và hát cung quanh con vật, xin phép trời (then) đƣợc phép dùng còn 

vật để làm lễ cầu phƣớc. Đây là cuộc xòe khá quy mô, đƣợc tổ chức chu đáo. 

Xòe vòng: Đƣợc tổ chức vào những dịp lễ hội lớn nhƣ xên bản, xên mường, 

ngày vui của chủ bản nhƣ: mừng nhà mới, mừng con dâu, con rể, đón quan trên 

xuống mƣờng. Tuy xòe vòng động tác còn đơn điệu (chỉ là một vòng tròn xen kẽ 

nam và nữ, cùng nhún chân theo nhịp chống chiêng và tay tung lên hạ xuống)  

nhƣng lại có nét mềm mại và trữ tình tạo nên cảm xúc mạnh mẽ cho ngƣời xem. Về 

sau, từ điệu xòe này ngƣời ta nâng cao thành những điệu xòe hấp dẫn nhƣ: xòe hoa, 

xòe khăn, xòe trống chiêng... 
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Ngoài các loại xòe dân gian kể trên, ngƣời TMC còn có các loại xòe đơn lẻ; 

xòe đánh trống, đánh chiêng (nam đánh chống, nữ đánh chiêng); xòe đánh máng 

(cành lóng) (dành cho phụ nữ); xòe kiếm (múa kiếm theo nhịp mo).... 

Bên cạnh những điệu xòe duyên dáng, vốn văn nghệ dân gian của ngƣời 

TMC còn có những làn điệu dân ca chan chứa tình ngƣời. Dân ca TMC phong phú 

về thể loại. Mỗi thể loại lại có cách diễn xƣớng riêng, có thể kể đến một số thể loại 

chính nhƣ: mo (loại hát gắn với lễ nghi tôn giáo), khắp (hát đối đáp), sắng (lời dặn 

lại), xềnh (hát vui mang tính ngoa dụ, phô trƣơng), sươn (hát vui)...  

Ngoài thể loại trên còn có nhiều bài hát khác đƣợc lƣu truyền gắn với các 

phong tục nhƣ: hát cầu mƣa, hát mừng đám cƣới, hát hỏi vợ, hát mừng ngƣời đến 

giúp nhà..., những bài hát ru, hất đồng dao, hát vui gây cƣời, hát đố, hát gọi ngƣời 

thƣơng... tạo nên diện mạo của một nền dân ca đa thể, làm giàu thêm vốn tri thức 

VH của dân tộc. 

Âm nhạc của ngƣời TMC cũng độc đáo không kém. Một số nhạc cụ truyền 

thống đƣợc dùng phổ biến trong sinh hoạt văn nghệ của ngƣời Thái là các loại nhạc 

hơi nhƣ: khèn bè, sáo (pí mùn), nhạc cụ gõ nhƣ: trống, chiêng, bóng mu... 

Cùng với các GTVH khác, sự phong phú của các loại hình sinh hoạt văn nghệ 

dân gian đã tạo nên một bức tranh VH muôn sắc màu của ngƣời TMC. 

Tiểu kết 

Nghiên cứu BĐVH truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

trong PTDL, cơ sở lý luận của luận án chủ yếu đƣợc dựa trên luận điểm về BĐVH. 

Đó là luận điểm phát triển KT, cụ thể ở đây là sự phát triển của hoạt động KTDL 

dẫn đến BĐVH truyền thống; luận điểm về giao lƣu, tiếp biến; luận điểm về PTDL 

bền vững. Theo những luận điểm này, nội dung luận án tập trung nghiên cứu 

làm rõ thực trạng BĐVH truyền thống do tác động của sự PTDL ở Mai Châu và 

phƣơng thức của sự biến đổi đó. Trong quá trình kinh doanh DL, ngƣời TMC 

thƣờng xuyên giao lƣu, tiếp xúc và phục vụ KDL. Quá trình đó là một trong 

những nguyên nhân quan trọng tạo nên sự BĐVH truyền thống của dân cƣ địa 

phƣơng. Sự biến đổi đó cũng thể hiện sự linh hoạt thích ứng của ngƣời TMC 

với bối cảnh PTDL tại địa phƣơng.  
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Từ luận điểm này, khi nghiên cứu về BĐVH của ngƣời TMC, tác giả đã 

không chỉ xem xét dƣới góc độ truyền thống mà còn nghiên cứu các thành tố đó 

trong quá trình biến đổi, trong mối quan hệ giao lƣu, tiếp biến với VH của KDL; 

Luận điểm PTDL bền vững đƣợc vận dụng khi nghiên cứu mối quan hệ tƣơng tác 

giữa việc phát triển DL địa phƣơng với vấn đề bảo tồn những yếu tố VH truyền 

thống của ngƣời Thái ở MC, HB.  

Để tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng BĐVH của ngƣời TMC trong 

quá trình PTDL, chƣơng 1 cũng đã tiến hành nghiên cứu khái quát những đặc điểm 

nổi bật nhất về VH truyền thống của ngƣời TMC, làm cơ sở soi chiếu để thấy rõ sự 

BĐ VH truyền thống của ngƣời TMC. 

Về VH vật thể, ngƣời TMC đã sáng tạo ra một nền VH vật chất mang đậm 

bản sắc núi rừng, đƣợc biểu hiện rõ qua cách ăn uống, trang phục và nhà cửa của 

ngƣời Thái nơi đây. Lối cƣ trú mật tập, cấu trúc không gian bản làng, nhà sàn, các 

món ăn, cách thức tổ chức bữa ăn… đã thể hiện rõ đặc trƣng của VH tận dụng, thích 

ứng với điều kiện tự nhiên, của tính cộng đồng cao của ngƣời TMC với những nét 

VH đặc trƣng là “cơm đồ, nhà gác, nƣớc vác, lợn thui”. 

Bên cạnh đó, hoạt động sinh kế của ngƣời TMC có nét nổi bật đó chính là 

việc tận dụng những điều kiện tự nhiên để sản xuất nông nghiệp với việc trồng lúa 

nƣớc kết hợp với làm nƣơng rẫy. Trong sản xuất, ngƣời Thái đã dựa vào tự nhiên, 

khai thác tự nhiên một cách hợp lí. Tính tự nhiên, tự cung, tự cấp của nền KT  khai 

thác là chính thể hiện rất rõ.  

Về VH phi vật thể với đời sống VHTT phong phú đa dạng, giàu bản sắc: Hệ 

thống chữ viết đƣợc sáng tạo sớm, có khả năng thể hiện các hiện tƣợng trong đời 

sống tự nhiên, XH. Nhờ có chữ viết, ngƣời TMC đã để lại kho tàng phong phú 

truyện cổ tích, luật tục, tục ngữ, ca dao… Kho tàng lễ hội của ngƣời TMC vô cùng 

phong phú với những nét riêng vô cùng đặc sắc, độc đáo. Đó còn là một nền nghệ 

thuật dân gian đặc trƣng với các điệu vũ nổi tiếng: xòe, múa quạt, múa sạp... 

Tất cả đã tái hiện nên bức tranh về đời sống VH phong phú đa dạng, giàu bản 

sắc của dân tộc Thái nơi đây. Nền VH ấy không chỉ là chất dinh dƣỡng nuôi sống và 

đảm bảo cho dân tộc Thái tồn tại và phát triển mà thế nữa nó còn là nguồn lực quan 

trọng trong sự phát triển của Mai Châu, của dân tộc Thái hiện nay.  
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Chƣơng 2 

 BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI 

THÁI Ở  MAI CHÂU, HÒA BÌNH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

2.1. Khái quát về hoạt động du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình 

2.1.1. Điều kiện và một số yếu tố cơ bản tạo sự phát triển du lịch của Mai Châu 

- Tài nguyên du lịch  

Mai Châu là vùng đất có truyền thống lịch sử và giàu có những giá trị nhân 

văn đa dạng, phong phú độc đáo trong nếp sống, tín ngƣỡng, lễ hội, sinh hoạt và các 

hoạt động VH, nghệ thuật… của các dân tộc: Thái, Mƣờng, Kinh. Khu vực này còn 

đƣợc thiên nhiên ƣu đãi với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ có nhiều thắng cảnh đẹp. 

Nơi đây còn có nhiều địa danh DL văn hoá nổi tiếng không chỉ ở trong nƣớc mà cả đối 

với du khách nƣớc ngoài nhƣ bản Lác (Chiềng Châu), bản Pom Coọng (thị trấn Mai 

Châu), hồ sông Đà... Đó là những tiềm năng rất lớn cho DL Mai Châu phát triển. 

Tại địa phƣơng này, có thể phát triển đa dạng, đan xen các loại hình DL nhƣ: 

DL nghỉ mát và dƣỡng sức (nổi bật nhất là khu DL sinh thái nghỉ dƣỡng nằm nằm 

trên đồi Pom Pu - Mai Châu); DL văn hoá - thể thao và lễ hội (loại hình DL này ở 

Mai Châu dựa vào các HĐDL tìm hiểu phong tục tập quán của ngƣời Thái. DL lễ 

hội thƣờng diễn ra chủ yếu vào mùa xuân, lƣợng khách lớn nhất là tháng giêng với 

các lễ hội nhƣ lễ hội Chá Chiêng, lễ hội Xên bản, Xên mƣờng)…; DL tham quan, 

vãn cảnh danh thắng, di tích, làng nghề (các điểm di tích thƣờng đuợc ghé thăm là: 

Hang Khoài, Hang Chiều, Hang Nhật, Hang Láng, Hang Mỏ Luông, lễ hội “Cầu 

mƣa”, lễ hội “Chá chiêng”của dân tộc Thái và lễ hội “Gầu tào”của dân tộc 

Mông…); DL cộng đồng (bản Lác, bản Pom Coọng, bản Văn cùng các điểm khác 

nhƣ Nà Phòn, Nà Moo, Hang Kia, Pà Cò…); DL hội nghị, hội thảo, trại sáng tác... 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch  

Ở Mai Châu có tƣơng đối đầy đủ các dịch vụ DL nhƣ dịch vụ lƣu trú, dịch vụ 

ăn uống, dịch vụ hàng lƣu niệm, đặc sản địa phƣơng đáp ứng nhu cầu của KDL và 

phù hợp với nhiều đối tƣợng khách hàng về sở thích và nguồn tài chính khác nhau. 
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Hệ thống cơ sở lƣu trú DL ở Mai Châu bao gồm khách sạn, nhà khách, nhà 

nghỉ, nhà nghỉ cộng đồng (homestay), trung tâm điều dƣỡng... phát triển tƣơng đối 

nhanh, phù hợp với quy luật cung cầu và quy luật phát triển của DL. “Đến đầu năm 

2016, trên địa bàn toàn huyện hiện có 122 cơ sở kinh doanh lƣu trú DL, trong đó có 

5 khách sạn, 20 nhà nghỉ, 92 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng…”[2].  

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho HĐDL ở Mai Châu cũng ngày càng đƣợc hoàn 

thiện về mọi mặt: hệ thống giao thông, mạng lƣới điện, cấp thoát nƣớc, bƣu chính 

viễn thông. 

Tính từ năm 2000-2015, huyện Mai Châu đó tiến hành cải tạo, nâng cấp và 

mở rộng nhiều tuyến đƣờng cũ, mở mang thêm một số đƣờng mới. Tuyến xe Hà 

Nội - MC, HB - Mai Châu đƣợc nhiều nhà xe tổ chức. Theo thống kê của phòng 

Thống kê UBND huyện Mai Châu, “tính đến đầu năm 2016, Mai Châu có 71,8% 

đƣờng trục huyện, 95,12% đƣờng trục xã, 45,78% đƣờng trục xóm, liên xóm đƣợc 

nhựa hóa, cứng hóa
”
[31].

  
Vì vậy, điều kiện giao thông ở Mai Châu và các vùng phụ 

cận ngày một khang trang hơn. 

Mạng lƣới điện ở Mai Châu ngày càng đƣợc cải thiện. Tính đến 2016, Mai 

Châu có “gần 232 km đƣờng dây trung thế, 312,7 km đƣờng dây hạ thế và 119 máy 

biến áp”[63]. Nguồn điện đó đƣa đến từng hộ gia đình, từng cơ sở sản xuất kinh 

doanh đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và tiêu dựng trên địa bàn nhất là  HĐDL. 

Hệ thống cấp thoát nƣớc ở Mai Châu đƣợc nâng cấp. Công ty nƣớc sạch Hòa 

Bình đó đầu tƣ hệ thống ống dẫn nƣớc đến các khu DL. Trữ lƣợng nƣớc dồi dào, 

chất lƣợng nƣớc đảm bảo cung cấp đầy đủ (kể cả những tháng cao điểm). 

Cùng với các dịch vụ, lao động phục vụ DL trong những năm qua ở Mai Châu 

không ngừng tăng lên cả về số lƣợng và chất lƣợng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của KDL.  

 2.1.2. Khái lược về sự hình thành và phát triển du lịch ở Mai Châu 

 Du lịch ở Mai Châu hình thành từ những năm 60 của thế kỷ XX. Thời điểm 

đó, để đáp ứng nhu cầu của các đại sứ quán nƣớc ngoài, công ty DL tỉnh Hòa Bình 

đƣa họ vào thăm một số bản ngƣời Thái ở Mai Châu. Lúc đó huyện không có nhà 
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khách, nên công ty DL thƣờng cho khách nghỉ tại nhà ông Hà Công Nhấm ở bản 

Lác và nấu nƣớng, tổ chức cho khách ăn, nghỉ tại đây.  

 Những năm 1992-1995, do nhà khách của huyện Mai Châu không đủ chỗ 

nghỉ cho khách nên ông Hà Văn Tích (cán bộ phụ trách nhà nghỉ) nhiều khi đƣa 

khách về nhà mình, họ hàng ở bản Pom Coọng để ăn, nghỉ.  

 Qua những lần mang tính bị động, tự phát đó, hình ảnh về Mai Châu mộc 

mạc, bình dị, nên thơ đã để lại ấn tƣợng sâu sắc trong lòng du khách và ngày càng 

đƣợc lan rộng. Du khách bắt đầu tìm đến Mai Châu. 

 Năm 1995, Ủy ban nhân dân huyện MC, HB lần đầu tiên ban hành qui chế 

400 về một số chế độ, nội qui, tài chính trong việc cho khách lƣu trú tại địa phƣơng. 

Đây là dấu mốc có tính chất hành chính đầu tiên đánh giá sự hình thành DL ở MC, 

HB. Sau đó các thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh đối với các hộ làm DL dần 

dần đƣợc ban hành.  

 Đến năm 1997, thuế thu nhập đã đƣợc áp dụng đối với các hộ kinh 

doanh có giấy phép. Đến năm 2015, “trên địa bàn huyện có 97 cơ sở kinh doanh lƣu 

trú DL trong đó có 3 khách sạn, 17 nhà nghỉ, 77 nhà nghỉ cộng đồng, 04 điểm DL 

cộng đồng gồm bản Lác, xã Chiềng Châu; bản Bƣớc, xã Xăm Khòe; bản Văn, bản 

Pom Coọng, Thị trấn Mai Châu và 03 điểm DL mới khai trƣơng hoạt động gồm 

điểm DL sinh thái nghỉ dƣỡng Ecolodge (xã Nà Phòn), điểm DL sinh thái Mặt Trời 

(xã Chiềng Châu), điểm DL sinh TMC (xóm Cha Lang, xã Mai Hịch)”[111]. “Bản 

Lác có 110 hộ, hiện có 20 hộ đăng ký kinh doanh DL (ngoài ra còn nhiều hộ khác 

kinh doanh DL nhƣng không đăng ký với chính quyền). Bản Pom Coọng có 60 hộ, 

có 10 hộ đăng ký kinh doanh DL (ngoài ra còn nhiều hộ khác kinh doanh DL nhƣng 

không đăng ký với chính quyền) (Số liệu do Phòng KT Mai Châu cung cấp tháng 

11 năm 2015). Ngoài bản Lác, bản Pom Coọng, khu vực gần thị trấn còn bản Nhót 

(xã Nà Phòn), bản Văn (thị trấn) cũng tham gia kinh doanh DL. Bản Văn có 4 gia 

đình kinh doanh lƣu trú, nhƣng lƣợng khách ít và không thƣờng xuyên nhƣ bản 

Lác, bản Pom Coọng. Bản Nhót không kinh doanh dịch vụ lƣu trú mà chủ yếu là 

hƣớng dẫn, biểu diễn, cung cấp vải, hàng thổ cẩm, thực phẩm phục vụ du khách 

tại bản Lác và bản Pom Coọng. Ngoài các bản ngƣời Thái ở quanh thị trấn Mai 
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Châu-Hòa Bình, một số bản ở xa khác cũng tham gia kinh doanh DL (lƣu trú, 

phục vụ ăn uống, ca hát…) nhƣng lƣợng khách rất ít, đó là bản Bƣớc (xã Xăm 

Khoè), bản Vặt (xã Piềng Vế). 

Kinh doanh DL ở MC, HB gồm chủ yếu kinh doanh lƣu trú, kinh doanh phục 

vụ ăn uống; các hình thức kinh doanh dịch vụ bổ sung nhƣ biểu diễn văn nghệ, dẫn 

đƣờng, bán các sản phẩm lƣu niệm, vận chuyển khách. Các hộ kinh doanh DL ở các 

bản đều có liên hệ với một số công ty DL, đón khách của các công ty đó. Đa phần 

du khách đến đây trực tiếp tự trang trải các khoản chi phí với các chủ hộ kinh 

doanh, có một số khách theo tour trọn gói, công ty đƣa khách đến thanh toán chi phí 

với chủ nhà. 

Khách du lịch đến với Mai Châu chủ yếu trong hai mùa là mùa hạ và mùa thu. 

Điều này cho thấy điều kiện tự nhiên ảnh hƣởng rất nhiều tới phong cảnh và không 

gian nơi đây, từ đó ảnh hƣởng tới sự thu hút KDL trong các mùa.  

Địa điểm KDL biết tới và có nhu cầu đến ở khu vực Mai Châu cũng khác nhau: 

Trong đó, KDL quốc tế thƣờng có nhu cầu đến Bản Lác, bản Poom Coọng và các 

bản khác. 

- Lượng khách, doanh thu 

Mai Châu với đặc trƣng về bản sắc VH các dân tộc thiểu số, về cảnh đẹp thiên 

nhiên hay sự đa dạng của các loài động thực vật trong khu bảo tồn thiên nhiên Hang 

Kia-Pà Cò đã thu hút rất nhiều KDL từ mọi miền đất nƣớc và nhiều quốc gia trên 

thế giới. DL Mai Châu những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, lƣợng du khách liên 

tục tăng. Qua bảng thống kê trên cho thấy, lƣợng khách đến Mai Châu liên tục tăng. 

Tốc độ tăng năm sau mạnh hơn năm trƣớc. Nếu nhƣ trong 10 năm giai đoạn 2001-

2011 tăng 3,8 lần, thì chỉ 5 năm từ 2011-2015 đã tăng 5,1 lần. Lƣợng KDL là ngƣời 

nƣớc ngoài tăng nhanh hơn so với khách trong nƣớc. Điều này chứng tỏ MC, HB 

ngày càng có sức thu hút với khách nƣớc ngoài hơn.  

Trong giai đoạn 2001-2015, doanh thu của DL Mai Châu liên tục tăng. Tăng 

mạnh nhất là các năm 2012, 2013, 2014, 2015. Năm 2015 so với 2001, sau 15 năm, 

doanh thu của Mai Châu tăng gấp 10,12 lần. Năm 2013 so với 2012 tăng gấp 5,42 

lần (Nguồn: Phòng KT huyện Mai Châu). Đây là tốc độ tăng vƣợt bậc mà ít nơi nào 

có đƣợc.  
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Bảng 2.1. Lƣợng KDL đến Mai Châu (2001-2015) 

Đơn vị: ngƣời 

STT 
Thời gian 

KDL đến Mai Châu 

Trong nƣớc  Quốc tế Tổng 

1 2001 14.509 3.045 17.554 

2 2005 20.431 5.050 25.481 

3 2011 33.689 34.449 68.138 

4 2012 35.500 14.000 49.500 

5 2013 141.691 66.212 207.903 

6 2014 223.825 77.178 301.000 

7 2015 249.035 99.967 349.002 

Nguồn: Phòng KT  Mai Châu 

Cơ cấu doanh thu DL ở Mai Châu khá đơn giản, chủ yếu tập trung vào hai 

dịch vụ chính là cho thuê phòng lƣu trú và ăn uống. Điều này chứng tỏ các loại hình 

và sản phẩm DL của Mai Châu chƣa phong phú và đa dạng. Các dịch vụ khác nhƣ 

DL lữ hành, vận chuyển hành khách, bán hàng lƣu niệm, chăm sóc sức khoẻ... chƣa 

phát triển. 

Du lịch ở Mai Châu đã tạo ra thu nhập cho các đơn vị kinh doanh DL ở địa 

phƣơng, từ đó đóng góp vào ngân sách đất nƣớc. Bên cạnh đó, DL còn góp phần 

xây dựng nông thôn mới thông qua việc giúp ngƣời dân địa phƣơng hƣởng lợi từ phát 

triển cơ sở hạ tầng, tạo thêm cơ hội việc làm thông qua đa dạng hóa các HĐDL để tăng 

thu nhập. Đồng thời  góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân địa phƣơng, từ đó góp 

phần từng bƣớc nâng cao tích lũy và chuyển dịch cơ cấu KT Mai Châu. Ngoài ra, 

HĐDL còn góp phần bảo tồn VH của các dân tộc các địa phƣơng, có vai trò quan trọng 

trong việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên của vùng.  

Nhƣ vậy, có thể thấy DL đã mang lại nhiều lợi ích cho Mai Châu. Đặc biệt, 

với sự tham gia của cộng đồng vào các HĐDL, những lợi ích KT mà DL mang lại 

đã đem tới sắc màu tƣơi mới cho Mai Châu. 

2.2. Biến đổi văn hóa vật chất của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

 2.2.1. Kiến trúc nhà ở 

Ngày nay, cùng với sự phát triển HĐDL tại địa phƣơng, bản làng của ngƣời 

TMC đã có nhiều thay đổi. Sự thay đổi trong kiến trúc ngôi nhà của ngƣời TMC thể 

hiện rõ nét qua những điểm sau: 



64 

 

 

 - Không gian, cảnh quan làng bản 

Ngƣời TMC cƣ trú theo lối mật tập nhƣng ngôi nhà sàn truyền thống của 

ngƣời họ vẫn dựng cách nhau một khoảng nhất định để tránh hỏa hoạn và đƣợc xây 

dựng theo tiêu chí “sơn chầu thủy tụ” (lƣng tựa vào đồi, núi; mặt hƣớng ra sông, 

suối hoặc cánh đồng). Tuy nhiên, hiện nay để thuận tiện cho việc kinh doanh DL, 

các bản của ngƣời TMC đƣợc mở rộng ra nhiều, các gia đình kinh doanh DL đã xây 

liền kề nhau 2-3 nhà sàn, với diện tích khá lớn, các nếp nhà sàn đƣợc ngƣời Thái 

xây dựng nằm dọc theo hƣớng đƣờng đi, mặt quay ra đƣờng theo kiểu ở phố. Điều 

này có thể thấy rõ qua sự so sánh giữa hai bản Lác và bản Pom Coọng và một số 

bản không phát triển DL. 

 Ở bản Lác - bản có quá trình kinh doanh DL từ lâu, phát triển dịch vụ DL 

nhiều hơn thì khung cảnh núi rừng gần nhƣ không còn mà thay vào đó là cảnh sầm 

uất, nhộn nhịp. Những cánh đồng lúa ven bản đã đƣợc ngƣời dân bỏ đi không canh 

tác, thay bằng những cánh đồng hoa nhiều màu sắc để hấp dẫn du khách chụp ảnh, 

có thêm những kỷ niệm và trải nghiệm đẹp nơi đây. 

Ở bản Poom Cọong, DL kém phát triển hơn nên khung cảnh thoáng đãng 

hơn, nhiều nhà vẫn còn vƣờn cây, ao cá. Nhìn tổng thể, Pom Coọng vẫn là một bản 

nằm sát sƣờn núi của thung lũng, gắn liền với cảnh quan núi rừng, nhà cửa ở đây 

cũng còn giữ đƣợc nhiều nét truyền thống. Hoặc nhƣ bản Văn, cả bản mới chỉ có 4 

nhà làm DL nên “nơi đây còn khá hoang sơ, cảnh vật yên tĩnh, con người sống 

chậm rãi và có vẻ cam chịu. Vẫn tù túng, vẫn đói nghèo”. Ở Mai Châu chỉ còn bản 

Văn là còn ít nhiều giữ được không gian văn hóa Thái” [59]. 

Cơ sở vật chất hạ tầng, hệ thống điện, đƣờng… đƣợc đầu tƣ đáng kể. Các 

con đƣờng trong bản, đƣờng nối giữa hai bản đều đƣợc bê tông hoá, luôn sạch và 

đẹp giúp cho việc đi lại của ngƣời dân địa phƣơng và KDL thuận tiện hơn rất nhiều 

so với trƣớc đây.  

“Du lịch phát triển khiến các bản thay đổi nhiều, đường xá được nâng cấp 

lên rất nhiều. Trước đây, xe ô tô không vào được bản vì đường kém, cầu yếu, KDL 

phải đi bộ khá xa từ người đường chính vào bản. Những hôm gặp trời nắng nóng, 

hay mưa, cả đoàn đi bộ vào rất vất vả. Bây giờ thì địa phương đã xây dựng cầu 
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đường tốt rồi, xe du lịch hay xe khách có thể đi thẳng vào tận bản Lác, bản Poom 

Cọong, khách không còn phải đi bộ vào nữa”. 

                      (Chị Nguyễn Phƣơng Thanh, Hƣớng dẫn viên du lịch, Hà Nội)  

Tuy nhiên, ở những bản DL không phát triển hoặc kém phát triển hơn nhƣ 

bản Poom Cọong, bản Văn thì các con đƣờng ít đƣợc nâng cấp hơn, vệ sinh kém 

hơn, nhiều phân trâu, phân bò trên các đƣờng trong bản gây mất vệ sinh và mĩ quan. 

“Vài năm trước, bản Pom Cọong vẫn còn có tình trạng phân gia súc rải trên 

đường đi. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Do hoạt động DL tại bản này kém hơn bản 

Lác nên bản vẫn còn giữ lại được nhiều nét xưa cũ, KDL nước ngoài thích ở đó 

hơn. Tuy nhiên khâu vệ sinh tại bản chưa thực sự tốt như ở bản Lác. Ở những bản 

như bản Văn, bản Nhót, đường xá tệ lắm, bẩn và khó đi lại hơn nhiều nên khách 

nhiều khi không thoải mái khi đi thăm bản”. 

                      (Chị Nguyễn Phƣơng Thanh, Hƣớng dẫn viên du lịch, Hà Nội)  

 - Kiểu nhà và vật liệu làm nhà  

Trong bối cảnh phát triển HĐDL ở địa phƣơng, những ngôi nhà sàn truyền 

thống của ngƣời TMC ngày càng hiếm.  

 Kiểu kiến trúc truyền thống của ngƣời TMC là cột tròn, mái tranh, vách nhà 

và sàn nhà làm bằng tre, bƣơng, dựng không cần làm mộc, có hai cầu thang và hai 

trái nhà ở hai bên. Tầng trệt thƣờng đƣợc dựng thấp (khoảng 1,7m) vì mục tiêu chủ 

yếu tránh không khí ẩm thấp của miền núi, có hại cho sức khỏe, không gian chỉ để 

củi, chăn nuôi trâu bò và để nông sản.  

Để thuận tiện cho công việc kinh doanh DL, kiểu nhà phổ biến hiện nay là 

cột gỗ vuông, vách nhà, rui mè, kèo dọc, kèo ngang bằng gỗ xẻ, sàn bằng tre, mái 

nhà bằng ngói (hoặc phibrô, xi măng, tôn màu). Hầu hết các nhà sàn đều có hai cầu 

thang nhƣng đa phần không còn làm hai trái nhà bên, ngƣời TMC đã nâng chiều cao 

sàn nhà để sử dụng không gian gầm với nhiều chức năng đa dạng hơn, nhất là 

những ngôi nhà mới dựng 10-15 năm trở lại đây, với chiều cao 2,5-2,7m, thậm chí 

có nhà cao hơn 3m. Để đảm bảo sự vững chãi cho ngôi nhà khi đáp ứng nhu cầu lƣu 

trú của đông đảo KDL, ngƣời dân đã thay phần đế cột bằng bê tông, cốt sắt. Để 

tránh bụi, nhiều nhà đã dùng bạt nilon chăng dƣới sàn tre, nứa. Thậm chí, để đảm 
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bảo sự chắc chắn của sàn nhà khi phải phục vụ lƣu trú cho nhiều đoàn khách cùng 

một lúc, một số gia đình đã chuyển sang làm sàn bằng bê tông đổ toàn khối.  

“Nhà cổ của người Thái cũng đang rời bỏ Mai Châu mà đi. Từ khi có DL, 

rầm rầm mọc lên những ngôi nhà bán bê tông, nhà sàn cách tân, rất hiện đại và bắt 

mắt. Bản Lác là trọng điểm DL của Mai Châu nên cũng đi đầu về tần số biến mất 

của những ngôi nhà cổ.  

Một du khách người Anh thổ lộ:“12 năm trước tôi đã đến Mai Châu. Tôi đã 

ở trong một ngôi nhà sàn cổ của người Thái. Lần này trở lại, Mai Châu thay đổi lớn 

quá. Tôi không tìm được ngôi nhà ấy nữa, bởi nó đã bị phá cách đây không lâu. 

Người ta đã xây một nhà sàn bê tông ở đó ” [59].                                    

Vật liệu làm nhà cũng có sự thay đổi. Do diện tích rừng ngày càng bị thu 

hẹp, giá các vật liệu làm nhà truyền thống ngày càng đắt đỏ. Vì vậy, các gia đình 

không kinh doanh DL, không có điều kiện KT thì họ chuyển sang sử dụng cột bê 

tông, mái tôn hoặc fibrô-ximăng vì các vật liệu này rẻ, bền hơn so với những vật 

liệu cũ trƣớc đây. Những ngôi nhà sàn truyền thống của ngƣời TMC ngày một mất đi. 

“Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, bản làng có nhiều sự thay đổi. 

Vì vậy những mái nhà sàn cổ đã dần mất đi, thế vào đó là những ngôi nhà sàn cách 

tân. Là một người con của bản làng, khi chứng kiến những ngôi nhà sàn cổ dần mất 

đi, tôi thấy thật đau xót và tiếc nuối. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế và thiếu sự định 

hướng nên bà con nơi đây không biết phải làm thế nào để có thể bảo tồn nguyên 

vẹn được những mái nhà cổ của cha ông”. 

                             (Ông Hà Công Thắng, bản Poom Cọong, Mai Châu) 

Tuy nhiên, bên cạnh một số thay đổi trên, nhiều yếu tố truyền thống trong 

ngôi nhà của ngƣời TMC vẫn còn giữ lại đƣợc. Đối với các gia đình kinh doanh DL, 

họ nhận thấy ngôi nhà sàn  truyền thống là một yếu tố hấp dẫn du khách, nên họ vẫn 

sử dụng vật liệu truyền thống là tranh, tre, gỗ. Theo kết quả quan sát thống kê ở bản 

Lác có 112 ngôi nhà, cho đến nay vẫn giữ đƣợc nhiều nét kiến trúc, xây dựng truyền 

thống: 106/112 nhà (94,6%) cột gỗ, 101/112 (90,17%) nhà sàn nhà bằng tre, mai 

chẻ ghép phẳng, đặc biệt còn giữ đƣợc 51/112 (45,53%) mái nhà bằng cỏ tranh. Với 

112 nóc nhà, bản Lác là một bản lớn của ngƣời Thái còn giữ đƣợc nhiều nét kiến 

trúc nhà cửa truyền thống.  
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Một sự thay đổi nữa gắn với ngôi nhà sàn của ngƣời TMC là đa số các hộ gia 

đình đều xây những phòng nhỏ ở phía dƣới gầm sàn, chuyển mọi hoạt động sinh hoạt 

xuống đây để bên trên làm nơi lƣu trú cho khách. Do đó, tạo cho ngôi nhà sàn có hình 

dáng hai tầng, bên dƣới đƣợc xây bằng gạch, phía trên lại mang dáng truyền thống. 

Những thay đổi này đáp ứng đƣợc nhu cầu lƣu trú của khách nhƣng đã làm phá vỡ lối 

kiến trúc nhà sàn truyền thống của cộng đồng. 

So với bản Lác, HĐDL ở bản Pom Coọng phát triển muộn và kém hơn, sự 

chuyển biến về vật liệu làm nhà sàn cũng có nét khác. Trong 73 ngôi nhà thì có tới 

70/73 ngôi nhà (chiếm 95,89%) cột gỗ, 69/73 sàn nhà (chiếm 94,52%) bằng tre, 

mai, 11/73 mái nhà (chiếm 51,06%) lợp bằng cỏ tranh. Nhƣ vậy, nhà cửa ở bản 

Pom Coọng cũng còn nhiều nét truyền thống, nhƣng số lƣợng mái nhà lợp bằng cỏ 

tranh cũng còn rất ít. 

Theo kết quả khảo sát, với 200 ngƣời dân tại Mai Châu về tình trạng nhà ở của 

họ hiện nay cho thấy kiến trúc nhà sàn của ngƣời TMC cũng có nhiều biến đổi chủ 

yếu theo 3 dạng chính. Đó là nhà gỗ truyền thống (32,5%); nhà sàn xây (32,5%); và 

35% là nhà sàn xây kết hợp gỗ. 

Bảng 2.2. Các loại nhà ở của ngƣời Thái Mai Châu hiện nay 

STT Loại nhà Số lƣợng  Tỷ lệ % 

1 Nhà sàn gỗ truyền thống 65 32,5 

2 Nhà sàn xây 65 32,5 

3 Nhà sàn xây kết hợp gỗ 70 35,0 

4 Nhà từ xây 2 tầng trở lên 0 0 

5 Nhà xây, mái bằng 0 0 

6 Nhà  tranh tre nứa lá (tạm) 0 0 

7 Khác (ghi cụ thể) 0 0 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

- Thay đổi không gian, chức năng và nội thất nhà sàn  

Để phục vụ phát triển HĐ DL, không gian ngôi nhà của ngƣời TMC cũng có 

sự thay đổi. Từ không gian riêng của gia đình thành không gian của một nhà khách 

cho ngƣời lạ. Ngôi nhà trở thành một phƣơng tiện sinh kế mới. 

Ngôi nhà truyền thống của ngƣời TMC đƣợc phân ra hai tầng và chia thành 
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những không gian nhất định, thể hiện rõ tính chất phụ quyền trong đời sống hàng 

ngày. Hiện nay: để thuận tiện cho việc phục vụ KDL, không gian bên trong ngôi 

nhà của ngƣời TMC không còn có sự phân chia khu vực cho từng thành viên trong 

gia đình nhƣ trƣớc đây nữa. Tầng trên là nơi dành cho khách nghỉ và một số khu 

vực dành cho chủ nhà, đồng thời cũng là nơi biểu diễn các hoạt động văn nghệ (múa, hát).  

Tầng dƣới không đƣợc sử dụng theo tập quán trƣớc đây để nuôi gia súc, gia 

cầm ở dƣới sàn nhà nữa. Để thuận tiện cho việc KDDL, gầm sàn nhà đƣợc sử dụng 

nhƣ một không gian sinh hoạt chung. Bàn ghế thƣờng đƣợc để chủ yếu dƣới nhà 

sàn, làm nơi đón tiếp khách của chủ nhà và nơi du khách ngồi uống nƣớc, trao đổi 

nói chuyện và là nơi phục vụ ăn uống cho KDL. 

Có thể thấy rõ sự khác biệt này giữa 2 bản có sự phát triển hoạt động du lịch 

khác nhau. Ở bản Lác, DL phát triển mạnh hơn, lƣợng KDL đến đông hơn nên 

trong bản hầu nhƣ không còn nhà nào nuôi trâu bò dƣới gầm sàn hoặc cạnh nhà. 

Tuy nhiên, ở bản Poom Cọong, số nhà làm DL ít hơn nên chỉ có những nhà kinh 

doanh dịch vụ DL mới không để chuồng trâu bò dƣới sàn nhà, còn lại, vẫn còn 

những hộ khác tuy không nuôi trâu bò ngay dƣới gầm sàn nhà nhƣng vẫn nuôi ở 

cạnh nhà hoặc gần nhà, đƣờng đi lối lại trong thôn bản vẫn không đƣợc vệ sinh sạch 

sẽ. Ở những bản có HĐ DL kém phát triển nhƣ bản Nhót thì vấn đề vệ sinh còn kém 

hơn rất nhiều. Hầu hết gia súc, gia cầm đƣợc nuôi trong chuồng tại ngay gần nơi ở 

khiến không khí trong bản không đƣợc trong lành, đƣờng đi lối lại vốn chƣa đƣợc 

bê tông hóa hoàn toàn, cộng thêm phế thải của trâu bò khiến cảnh quan trong thôn 

bản kém hơn ở bản Lác và bản Poom Cọong rất nhiều. 

“Trước đây, chúng tôi thường nuôi trâu bò dưới gầm sàn hoặc làm chuồng 

nhốt trâu bò ngay cạnh nhà. Khi bản bắt đầu đón những người khách nước ngoài 

đầu tiên, mỗi khi có khách quốc tế đến thăm, chính quyền thường thông báo trước 

cho bà con, yêu cầu dọn nhà cửa, vệ sinh chuồng trại, đường đi trong bản sạch sẽ. 

Nhà tôi nuôi 4 con lợn ngay cạnh chân cầu thang, lần nào khi có khách cũng phải 

tắm rửa cho chúng thật sạch sẽ. Sau này, khách đến ngày một đông, bà con bảo 

nhau chuyển chuồng trâu, bò ra nuôi ở một khu riêng cách xa nhà để cho đỡ mùi 

hôi. Đường làng trong bản, nhà nào nhà ấy bảo nhau dọn sạch sẽ. Nhắc nhau mãi 
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rồi cũng thành nếp thôi. Bản bên cạnh (Poom Cọong) cách bên này có 50m thôi 

nhưng nhà ai biết nhà nấy, phân trâu bò đầy lối đi, ở đây không làm thế được đâu”.  

                                        (Ông H.C.T, bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu) 

Vì sàn nhà đƣợc sử dụng làm nơi biểu diễn văn nghệ và nơi ngủ cho KDL nên 

đa số hộ dân phải chuyển nơi ngủ của gia đình xuống tầng dƣới, thậm chí, một số 

gia đình ngăn sàn nhà thành những phòng nhỏ có lắp điều hòa. Vì vậy, chỗ ngủ của 

ngƣời Thái trƣớc đây là trải đệm thì nay đƣợc thay bằng giƣờng. Ở một số nhà, 

phần gầm sàn đƣợc quây lại một số ngăn để làm bếp, vệ sinh hoặc thành chỗ trƣng 

bày sản phẩm thổ cẩm và bán hàng. 

Trƣớc đây, ngƣời TMC đặt hai bếp lửa ở trên sàn nhà, một bếp dành cho nam 

giới và khách, một bếp dành để nấu ăn và là nơi phụ nữ quây quần. Tuy nhiên hiện 

nay số hộ gia đình còn sử dụng bếp lửa còn rất ít (18%), bếp vẫn đƣợc bố trí trên 

sàn nhƣng chỉ là để giới thiệu cho khách tham quan. Đa số các gia đình trong bản 

Lác, bản Pom Coọng đã chuyển sang sử dụng bếp ga, bếp điện, có nhà bếp riêng 

biệt ở dƣới sàn nhà. Nhờ có bếp chuyên biệt nhƣ vậy, các gia đình mới phục vụ kịp 

thời KDL và không ảnh hƣởng đến nơi ở, đi lại và sinh hoạt của du khách.  

Ở một số HĐDL kém hoặc không phát triển nhƣ bản Nhót và bản Văn, vì 

không thƣờng xuyên đón đƣợc nhiều KDL nên hầu hết các hộ vẫn giữ bếp lửa ở 

trên nhà sàn và sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. 

Khung cửi dệt vải trƣớc đây đƣợc đặt trên tầng cạnh cửa sổ. Hiện nay, do các 

hộ gia đình chuyển sang KDDL nên còn ít nhà dệt vải để mặc, khung cửi dệt vải 

đƣợc đặt ở dƣới tầng một nhƣ một mô hình để giới thiệu cho khách tham quan và 

biểu diễn khi khách có nhu cầu tìm hiểu. 

Khu vệ sinh đã đƣợc xây theo kiểu mới, hiện đại, sạch sẽ. Phần lớn các hộ gia 

đình đã xây dựng những khu vệ sinh riêng biệt, có hệ thống tự hoại 2 ngăn, trong 

nhà vệ sinh có nhiều thiết bị hiện đại nhƣ lavabo rửa mặt, rửa tay, bệt vệ sinh, sen 

tắm, bình nóng lạnh… Để phục vụ du khách, hầu hết các gia đình đã sử dụng nƣớc 

máy, nƣớc giếng khoan sạch sẽ.  

Ngoài ra, từng hộ gia đình đều thƣờng xuyên tự vệ sinh nhà mình và xung 

quanh nhà. Hàng tuần trong bản đều có ngày tổng vệ sinh chung. Dọc các con 
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đƣờng của bản có đặt những thùng đựng rác công cộng nhỏ. Đây là những thay đổi 

tích cực, là sự tác động trực tiếp của DL đem lại cho ngƣời dân địa phƣơng. Cũng 

từ kinh doanh DL ngƣời dân mới có tài chính để đầu tƣ cho sắm sửa, xây dựng, thay 

đổi điều kiện, nếp sống vệ sinh của chính mình và phục vụ KDL.  

Qua khảo sát, đa số ý kiến ngƣời dân địa phƣơng cho rằng việc xây nhà ở kiên 

cố có nhiều thuận lợi đó là an toàn, ấm áp, thuận tiện trong sinh hoạt gia đình và 

đáp ứng phục vụ KDL tốt hơn. Số ngƣời dân mong muốn ngôi nhà của họ là nhà 

sàn đã cải tiến chiếm 67,5%; tiếp theo là nhà từ xây 2 tầng trở lên chiếm 26,5%. Tỷ 

lệ mong muốn xây dựng nhà sàn truyền thống chiếm rất thấp là 6%.  

Bảng 2.3. Mong muốn của ngƣời dân địa phƣơng về ngôi nhà của mình 

STT Loại nhà Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) 

1 Nhà sàn truyền thống 12 6,0 

2 Nhà sàn đã cải tiến 135 67,5 

3 Nhà xây 2 tầng trở lên 53 26,5 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Cùng với sự phát triển của HĐDL, bên trong ngôi nhà của ngƣời TMC đã xuất 

hiện một số chức năng khác.  

Trƣớc đây, ngƣời Thái vốn chỉ sử dụng hàng thủ công là chính. Các vật dụng 

dùng trong đời sống hàng ngày chủ yếu là chăn, gối, đệm và các nông cụ. Sau khi 

dùng xong đƣợc gấp lại và cất gọn gàng. Trong nhà treo sừng hƣơu, nai, đuôi cá, 

vảy cá minh chứng cho sự tài giỏi của ngƣời đàn ông trong gia đình. Không gian 

trong ngôi nhà đƣợc bài trí đơn giản, thoáng đãng.  

 Hiện nay, trong nhà ngƣời Thái vẫn treo sừng hƣơu, nai, hàm răng lợn rừng, 

đuôi cá lớn nhƣng nhiều khi không phải là sản phẩm do họ đánh bắt đƣợc mà do 

mua về để trang trí, hấp dẫn du khách. 

Với lợi nhuận thu đƣợc từ DL mang lại, ngƣời dân có điều kiện sắm sửa nhiều 

tiện nghi sinh hoạt cho gia đình, đồng thời để đáp ứng nhu cầu của KDL, hàng hoá 

sản xuất công nghiệp đã tràn ngập đến từng ngôi nhà. Cùng với việc sử dụng các 

tiện nghi sinh hoạt trƣớc kia vẫn dùng, việc sử dụng tiện nghi sinh hoạt mới hiện nay 
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chiếm một tỷ lệ khá cao và ngày càng tăng. Cụ thể nhƣ quạt điện, ti vi, xe máy, các 

phƣơng tiện thông tin liên lạc nhƣ điện thoại di động, điện thoại cố định, mạng 

internet… nếu nhƣ trƣớc đổi mới là rất hiếm hoi thì ngày nay đã khá thông dụng và 

có xu hƣớng gia tăng. Vì thế, trong ngôi nhà của ngƣời TMC có sự thay đổi về việc 

bố trí không gian nội thất cho những vật dụng mới nhƣ:chỗ để tủ ly, vô tuyến, tủ 

lạnh. Có thể thấy rõ sự thay đổi này qua sự khác biệt giữa các bản. 

Ở các bản có nhiều hộ gia đình tham gia KDDL nhƣ bản Lác, bản Poom 

Cọong, các đồ dùng nhƣ bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, quạt điện đƣợc mua sắm và đặt tại 

tầng 1 để phục vụ KDL. Tầng trên của căn nhà đƣợc lắp quạt trần, đèn trần, sàn để 

trống làm nơi lƣu trú cho KDL, khách tự bảo quản hành lý. Các vật dụng nhƣ ti vi, 

tủ đƣợc để ở vị trí khiêm tốn dành cho gia chủ. 

Tại các bản Nhót, bản Văn, do không đón khách thƣờng xuyên nên đồ đạc 

thƣờng đƣợc đặt ở tầng trên của ngôi nhà ở vị trí trung tâm để thuận tiện cho việc sử 

dụng của mọi ngƣời trong gia đình, số lƣợng các trang thiết bị tiện nghi cũng không 

nhiều. Không gian trong ngôi nhà vẫn có sự quy định rõ ràng đối với từng thành 

viên trong gia đình. 

Những thay đổi trên do tác động chính từ DL, nhằm mục đích phục vụ công 

việc trong kinh doanh lƣu trú và các dịch vụ khác cho du khách. Theo kết quả điều 

tra KDL có đến 66,7% du khách thích ở nhà sàn đã đƣợc cải tạo với lý do cụ thể là 

lý do: Ở nhà sàn đã đƣợc cải tạo sẽ đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt hơn. Có đến 68% 

ý kiến hƣớng dẫn viên cho rằng doanh nghiệp của họ sử dụng nhà sàn đã đƣợc cải 

tạo hiện đại với lý do đầy đủ tiện nghi hơn, sạch, đẹp hơn, đáp ứng các nhu cầu sử 

dụng của du khách. 

Bảng 2.4. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng cơ sở lƣu trú cho du khách 

STT Loại nhà Số lƣợng (ngôi nhà) Tỷ lệ % 

1 Nhà truyền thống 8 32,0 

2 Nhà đã đƣợc cải tạo hiện đại 17 68,0 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

- Cảnh quan gắn với ngôi nhà 

Ngôi nhà truyền thống của ngƣời TMC thƣờng có ao cá, vƣờn cây để cung 
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cấp lƣơng thực thực phẩm cho đời sống hàng ngày nhƣng hiện nay không còn phổ 

biến nhiều nhƣ xƣa. Với sự gia tăng của lƣợng KDL ngày một tăng nhƣ hiện nay, để 

lấy chỗ xây dựng, mở rộng nhà ở phục vụ KDL, ngƣời dân đã bỏ vƣờn cây, ao cá. 

Có thể thấy rõ sự khác biệt này ở hai bản với mức độ phát triển DL khác nhau qua 

bảng số liệu thống kê dƣới đây. 

Bảng 2.5. Số lƣợng vƣờn cây, ao cá còn lại ở bản Lác và Poom Cọong 

STT Bản 
Số hộ còn lại vƣờn 

cây, ao cá 
Tỷ lệ % 

1 Bản Lác 10 9 

2 Bản Poom Cọong 25 41,6 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Ở bản Lác, nơi ngƣời dân tham gia KDDL từ sớm và có hoạt động PTDL 

mạnh thì số hộ gia đình có vƣờn cây, ao cá còn rất ít. Một số hộ vẫn giữ lại ao cá 

nhƣng dựng nhà sàn trên mặt ao, thu hẹp diện tích ao, thậm chí một số ao còn rất 

nhỏ. Trong số 110 hộ ở bản Lác, số hộ còn giữ lại vƣờn cây, ao cá là 10 hộ (9%).  

So với bản Lác, bản Poom Coọng có HĐDL phát triển kém hơn, vƣờn cây 

xung quanh nhà và ao cá vẫn còn. Cả bản có 60 hộ thì còn tới 25 (41,6%) hộ vẫn 

giữ đƣợc vƣờn cây, ao cá. Cảnh quan xung quanh ngôi nhà vẫn giữ đƣợc nhiều nét 

truyền thống. Bên cạnh đó, bên ngoài các ngôi nhà đƣợc trang trí khá cầu kì hiện 

đại, một số nhà đặt thêm quầy bar ở dƣới sàn, trang trí thêm những viên gạch, sỏi 

trang trí dƣới chân nhà, xây thêm các lan can xung quanh ngôi nhà, gắn gạch hoa, 

lát gạch dƣới sàn nhà... Tất cả làm cho ngôi nhà dù vẫn giữ đƣợc kiến trúc truyền 

thống nhƣng đã có sự pha tạp hỗn độn, không ăn nhập và mất đi vẻ đẹp đơn sơ mộc 

mạc của ngôi nhà truyền thống trƣớc đây.  

 2.2.2. Trang phục 

Cùng với sự phát triển của HĐDL tại địa phƣơng, ngƣời Thái có sự giao lƣu, 

tiếp xúc với KDL đến từ nhiều nơi khác, vì vậy trang phục của họ đã ít nhiều có sự 

biến đổi, sự biến đổi đó đƣợc thể hiện ở những điểm sau: 

 - Dung nạp thêm nhiều kiểu cách mới, màu sắc đa dạng, ảnh hưởng mạnh 

mẽ của quá trình “Kinh hóa”và “Âu hóa” 
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Hiện nay, ngƣời dân địa phƣơng ở các bản có HĐDL phát triển nhƣ bản Lác, 

bản Pom Coọng gần nhƣ không hoàn toàn không tự cung tự cấp về trang phục nhƣ 

trƣớc đây nữa. Hoạt động phục vụ DL khiến họ không còn thời gian để dệt vải, may 

quần áo. Thu nhập từ HĐDL mang lại giúp họ có điều kiện để sắm các loại quần áo 

may sẵn, bán ngay tại bản làng rất thuận tiện. Bên cạnh các trang phục dành cho 

ngƣời Thái sử dụng thì họ còn sản xuất hàng loạt nhiều chủng loại khác nhau để 

phục vụ cho du khách. Chất liệu sợi tự nhiên đƣợc thay bằng sợi hóa học, màu 

nhuộm tự nhiên đƣợc thay bằng thuốc nhuộm hóa học hoặc mua sợi màu nhuộm sẵn 

để dệt. Sợi nhuộm màu hóa học khi dệt cạp váy cho màu sắc rực rỡ rất bắt mắt lúc 

mới song lại mau phai. 

Hoa văn trên trang phục của ngƣời Thái về cơ bản vẫn giữ những hoa văn 

truyền thống, tuy nhiên cách trang trí hoa văn, các loại hoa văn cũng có sự biến đổi. 

Bên cạnh các hoa văn truyền thống, ngƣời Thái còn sử dụng các hoa văn, cách trang 

trí của ngƣời Kinh, ngƣời Mƣờng. Các họa tiết phóng khoáng hơn, màu sắc phong 

phú, gam màu trung gian đƣợc sử dụng nhiều hơn (bên cạnh màu truyền thống là 

đỏ, đen, trắng, xanh). 

Bên cạnh đó, họ còn kết hợp trang phục ngƣời Thái với trang phục các dân 

tộc khác, nhất là trang phục của ngƣời Kinh, ngƣời phƣơng Tây nhƣ việc phụ nữ 

mặc áo sơ mi, áo phông kết hợp với váy Thái đã đƣợc cải tiến, đơn giản đi đôi chút. 

 - Trang phục chuyên dùng trong lễ hội, nghi lễ được sử dụng trong đời sống 

thường ngày 

Một biến đổi rõ rệt trong trang phục của ngƣời TMC đó là các trang phục 

chuyên dùng trong lễ hội, nghi lễ lại đƣợc sử dụng trong đời sống thƣờng ngày. 

Do ảnh hƣởng của quá trình giao lƣu, tiếp xúc với ngƣời Kinh nên ngƣời 

TMC ngày càng không mặc trang phục truyền thống nhiều trong đời sống hàng 

ngày nữa. Bên cạnh đó, việc sử dụng trang phục truyền thống không thuận tiện cho 

việc lao động và làm việc nhà nên tỉ lệ ngƣời TMC mặc trang phục truyền thống 

thƣờng ngày là rất ít. 

 Tuy nhiên, xuất phát từ các hoạt động phục vụ KDL, nắm bắt đƣợc nhu cầu 

của KDL đến Mai Châu thƣờng mong muốn đƣợc tìm hiểu, trải nghiệm sự khác biệt 

về VH. Du khách thƣờng yêu cầu cƣ dân địa phƣơng tổ chức các buổi biểu diễn văn 
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nghệ, các nghi lễ truyền thống. Vì vậy, hiện nay ngƣời TMC đã thƣờng xuyên mặc 

trang phục truyền thống nhƣ một yếu tố tạo sự hấp dẫn đối với KDL. Các nghi lễ 

xƣa kia chỉ diễn ra trong các lễ hội và gắn với từng loại trang phục riêng thì bây giờ 

các trang phục đó đƣợc sử dụng thƣờng xuyên trong cuộc sống hàng ngày để phục 

vụ nhu cầu tìm hiểu của du khách. DL đã góp phần làm giảm quá trình Âu hoá trong 

trang phục của họ, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc dân tộc. 

Bảng 2.6. Những thời điểm ngƣời Thái Mai Châu mặc trang phục truyền thống 

STT Thời điểm Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ % 

1 Hàng ngày 15 7,5 

2 Ngày hội (Lễ, Tết) 176 88,0 

3 Ngày lễ (cƣới, tang) 157 78,5 

4 Phục vụ KDL 180 90,0 

6 Khác 0 0,0 
Ghi chú: Một người chọn nhiều phương án 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Theo kết quả điều tra: việc sử dụng trang phục truyền thống của ngƣời TMC 

trong việc phục vụ KDL chiếm tỷ lệ cao nhất là 90%; trong các ngày hội (lễ, tết) là 

88%; trong các ngày lễ (cƣới, tang) là 78%. Tỷ lệ sử dụng trong phục truyền thống 

trong cuộc sống hàng ngày chiếm tỷ lệ rất thấp 7,5%. Tuy nhiên, các trang phục 

truyền thống đã đƣợc cải biến ít nhiều. Nam giới vẫn thích mặc áo "vì tà” cách tân, 

nhiều màu sắc, nhiều họa tiết - hình thức đẹp hơn áo “vì tà” truyền thống (áo dài 

tay, màu đen, vải bông nhuộm, nút áo bằng đoạn xƣơng ngắn hình đũa), rất ít đƣợc 

sử dụng.  

Tuy nhiên ngoài những lúc phục vụ du khách, tham gia lễ hội thì phần lớn họ 

sử dụng các trang phục của ngƣời Kinh và Âu phục bởi sự tiện lợi, thoải mái trong 

sử dụng của những trang phục này mang lại.  

- Độ tuổi, giới tính, mục đích sử dụng trang phục truyền thống 

Qua điều tra cho thấy có sự khác nhau về sử dụng trang phục truyền thống 

giữa các độ tuổi, đối tƣợng và mục đích cụ thể ở bảng số liệu sau: 

Bảng 2.7. Mục đích sử dụng trang phục truyền thống  

STT Mục đích  Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) 

1 Sở thích cá nhân 82 41,0 

2 Phục vụ Khách du lịch 118 59,0 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 
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Chia theo độ tuổi và giới tính thì tỷ lệ ngƣời già sử dụng trang phục truyền 

thống nhiều nhất chiếm 83,5% (nam giới) và 84,5% (nữ giới). Sau đó là độ tuổi 

trung niên chiếm 32,5% (nam giới) và 76,5% (nữ giới); thấp hơn là trẻ em 17,5% 

(nam giới) và 19,5% (nữ giới); với độ tuổi thanh niên là 14,5% (nam) và 21% (nữ). 

Giữa nam và nữ thì nữ sử dụng trang phục truyền thống nhiều hơn bởi trong 

phục vụ DL ở cả hai bản, nữ thƣờng đảm đƣơng các công việc tiếp xúc trực tiếp với 

KDL (nhƣ múa, hát, dệt vải) nên họ sử dụng thƣờng xuyên hơn còn nam giới 

thƣờng làm những công việc ít tiếp xúc trực tiếp hơn (nấu ăn, dọn, chuẩn bị thực 

phẩm…) nên mức độ sử dụng trang phục truyền thống ít hơn.  

Có thể thấy rõ sự tác động của DL đến việc sử dụng trang phục truyền thống 

của ngƣời TMC hiện nay thông qua việc quan sát trực tiếp ở bản Lác và bản Pom Coọng.  

Ở bản Lác: DL phát triển sớm hơn, mạnh hơn nên ngƣời dân đã ý thức rất rõ 

việc khai thác giá trị của trang phục truyền thống trong KDDL. Họ sử dụng trang 

phục truyền thống là để phục vụ, làm hài lòng du khách, tạo sự hấp dẫn đối với 

KDL đến với bản mình nhiều hơn, qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc dân tộc. 

Vì vậy, ngƣời dân ở bản Lác mặc trang phục truyền thống nhiều hơn. 

Ở bản Pom Coọng: DL phát triển muộn và kém hơn. Vì vậy, chỉ những ngƣời 

dân ở những hộ kinh doanh DL mới mặc trang phục truyền thống.  

Ở những bản nhƣ bản Nhót, bản Văn thì rất ít ngƣời mặc trang phục truyền 

thống. Họ thƣờng xuyên mặc những trang phục hiện đại của ngƣời Kinh bởi tính 

thuận tiện, dễ dàng làm những công việc trong sinh hoạt thƣờng ngày. Những ngƣời 

mặc trang phục truyền thống ở bản này hầu nhƣ là do sở thích cá nhân và chiếm số 

lƣợng rất ít. 

Bảng 2.8. Việc sử dụng trang phục truyền thống  

ở bản Poom Cọong và bản Lác  

STT Mục đích  

Số lƣợng ngƣời 

tham gia điều 

tra 

Số lƣợng ngƣời 

mặc trang phục 

truyền thống 

hàng ngày 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Bản Lác 130 62 47,6 

2 Bản Poom Cọong 70 24 34,2 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 
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- Trang phục trong các hoạt động biểu diễn văn nghệ 

Trang phục của ngƣời TMC trong các hoạt động biểu diễn văn nghệ cũng có 

sự thay đổi nhất định. Trang phục đƣợc cách điệu cho đẹp hơn. Bộ trang phục của 

nam giới không dùng màu đen truyền thống, trang phục của nữ giới ngoài các màu 

truyền thống còn có thêm các màu trung gian. Ngoài ra, để cho các tiết mục biểu 

diễn văn nghệ thêm phần phong phú, sinh động, ngƣời dân địa phƣơng còn biểu 

diễn thêm các tiết mục văn nghệ và mặc trang phục của một số dân tộc khác nhƣ 

ngƣời Mƣờng, ngƣời H
’ 
Mông, thậm chí còn đƣa vào sử dụng trong trang phục đời 

thƣờng của mình. Sự cách tân đó cũng có sự lan tỏa, ảnh hƣởng nhất định đến 

những bản không tham gia DL ở lân cận. 

Qua các phân tích ở trên, sự biến đổi trong trang phục của ngƣời TMC đã thể 

hiện rất rõ, DL có vai trò quan trọng đối với sự biến đổi đó. Một mặt, trang phục 

của ngƣời TMC biến đổi theo xu hƣớng “Kinh hóa” và “Âu hóa” do họ có sự tiếp 

xúc, giao lƣu với KDL, họ thích và sử dụng theo trang phục của ngƣời Kinh và 

ngƣời phƣơng Tây. Trang phục của họ có xu hƣớng cởi mở hơn, dung nạp thêm 

nhiều kiểu cách mới, màu sắc đa dạng. Mặt khác, trang phục truyền thống của 

ngƣời TMC đƣợc ngƣời dân ý thức giữ gìn, thƣờng xuyên sử dụng bởi mong muốn 

làm hài lòng KDL. Nhƣ vậy, trong quá trình phát triển, HĐDL đã góp phần giữ gìn 

bảo tồn bản sắc dân tộc của ngƣời TMC.  

 2.2.3. Ẩm thực 

- Thay đổi về cơ cấu các món ăn trong bữa cơm hàng ngày 

Hiện nay: Những món ăn truyền thống đƣợc ngƣời dân sử dụng nhƣ một yếu tố 

hấp dẫn KDL. Để làm hài lòng thực khách, các món ăn truyền thống của ngƣời Thái, 

kể cả những món ăn trƣớc đây chỉ dùng trong các dịp lễ hội đƣợc sử dụng phục vụ 

KDL. Theo kết quả điều tra: món ăn truyền thống đƣợc sử dụng khi phục vụ KDL 

chiếm tỷ lệ cao nhất: 95,5%.; món ăn truyền thống sử dụng trong đời sống hàng ngày 

của ngƣời dân địa phƣơng chiếm tỷ lệ thấp nhất: chỉ 12%; còn lại chủ yếu sử dụng 

trong các dịp hội (lễ, tết) là 89,5% và ngày lễ (cƣới, tang ma) là 91%. (Tham khảo 

bảng 2.8.) 
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Bảng 2.9. Những thời điểm ngƣời Thái sử dụng món ăn truyền thống 

STT Thời điểm Số lƣợng  Tỷ lệ % 

1 Hàng ngày 24 12,0 

2 Ngày hội (Lễ, Tết) 179 89,5 

3 Ngày lễ (cƣới, tang ma) 182 91,0 

4 Phục vụ KDL 191 95,5 

5 Khác 0 0,0 

Ghi chú: Một người chọn nhiều phương án 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Nhƣ vậy hiện nay, hàng ngày ngƣời TMC sử dụng món ăn truyền thống không 

nhiều. Thậm chí một số gia đình còn thƣờng xuyên sử dụng các món ăn của ngƣời 

Kinh, ngƣời phƣơng Tây, bởi vì du khách không quen ăn món ăn ngƣời Thái nên họ 

phải phục vụ du khách các món ăn phƣơng Tây, món ăn ngƣời Kinh. Để tiết kiệm 

thời gian, tiền bạc, khi chế biến món ăn cho du khách thì họ chế biến luôn món ăn 

cho gia đình mình. Việc thay đổi trong ẩm thực góp phần phục vụ KDL một cách 

thuận tiện hơn. Theo số liệu khảo sát từ phía KDL thì có 40% du khách thích ẩm 

thực của ngƣời Thái và 60% đánh giá ở mức độ bình thƣờng. Trong việc phục vụ ăn 

uống khi khách lƣu trú tại Mai Châu, có 100% ý kiến của KDL cho rằng các món ăn 

phục vụ theo yêu cầu của du khách, thƣờng là các món ăn truyền thống của ngƣời 

Thái kết hợp với món ăn của ngƣời Kinh chiếm 83,3%. 

Bảng 2.10. Món ăn du khách đƣợc phục vụ khi lƣu trú tại Mai Châu, Hòa Bình  

STT Món ăn 
Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

1 Các món ăn truyền thống của ngƣời Thái          30 100,0 

2 Các món ăn theo yêu cầu của Khách du lịch 30 100,0 

3 Các món ăn truyền thống của ngƣời Thái và món ăn của 

ngƣời Kinh                 25 83,3 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả (điều tra Khách du lịch) 

- Thay đổi về nguyên liệu chế biến món ăn 

Nguyên liệu chế biến món ăn của ngƣời TMC cũng đã có nhiều biến đổi, nhất 

là ở các bản DL phát triển nhƣ bản Lác.  

Khi hoạt động du lịch chƣa phát triển tại địa phƣơng, ngƣời TMC sống chủ 



78 

 

 

yếu dựa vào các nguồn thực phẩm có sẵn trong tự nhiên, chủ yếu là tự cung, tự cấp 

với các sản vật từ săn bắt và hái lƣợm và của gia đình tự nuôi. 

Hiện nay: Nguyên liệu đƣợc ngƣời dân mua ngoài thị trƣờng để phục vụ nhu 

cầu của du khách và cho chính nhu cầu của gia đình mình. Nguồn lƣơng thực, thực 

phẩm đƣợc ngƣời bán bán tại chợ hoặc mang đến tận từng gia đình. 

Đồ uống ngƣời TMC cũng đa dạng hơn. Nƣớc uống tinh khiết, các loại bia, 

các loại nƣớc ngọt có ga, kể cả các loại rƣợu mạnh đều góp mặt ở xứ này. Các loại 

nƣớc hoa quả đóng chai, đóng túi từ châu Âu cũng đƣợc du nhập vào đây. Các nhà 

kinh doanh dịch vụ lƣu trú đều có tủ lạnh để đồ uống cho khách. Họ kinh doanh 

rƣợu, bia, đồ giải khát phục vụ khách và bản thân họ cũng sử dụng các đồ uống đó. 

Ngƣời TMC hiện nay cũng ít tự nấu rƣợu, họ thƣờng sử dụng rƣợu đƣợc bán trên 

thị trƣờng và các đồ giải khát thông dụng. Rƣợu cần Mai Hạ là rƣợu truyền thống 

của ngƣời TMC nhƣng bình thƣờng họ ít sử dụng mà chủ yếu sử dụng trong các dịp 

phục vụ KDL, lễ hội, tết, cƣới xin, ma chay. Nhƣng kể cả trong các dịp lễ, tết đó thì 

bên cạnh rƣợu cần truyền thống, ngƣời Thái vẫn sử dụng cả rƣợu, bia, nƣớc ngọt, 

đồ uống của ngƣời Kinh, ngƣời phƣơng Tây.   

- Thay đổi trong kỹ thuật chế biến  

Món ăn truyền thống của ngƣời TMC đƣợc chế biến chủ yếu là nƣớng, lùi, đồ, 

sấy với những gia vị riêng biệt theo cách thủ công truyền thống, hình thức món ăn 

không đƣợc chú ý nhiều. 

Hiện nay: Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của KDL, các món ăn, đồ uống nhiều 

khi đƣợc chế biến theo kiểu hiện đại. Đồ ăn đƣợc nấu, nƣớng, kho luộc, đồ… bằng 

bếp điện, ga. Ví dụ điển hình là món cơm lam - một trong những đặc sản của ngƣời 

TMC: để không mất nhiều thời gian và công sức trong khâu chế biến, có thể đáp ứng 

kịp thời nhu cầu của KDL, cơm lam không còn đƣợc nấu theo cách truyền thống trƣớc 

đây. Một số hộ dân đã nấu cơm nếp bằng nồi cơm điện, sau đó cho vào ống tre, nƣớng 

sơ qua rồi đem bán cho KDL. Thậm chí, gạo nếp để nấu cơm lam, “các ống mai, ống 

vầu cũng đƣợc mua từ vùng Quan Hóa, Ba Thƣớc (Thanh Hóa)” vì ngƣời dân còn phải 

dành thời gian phục vụ KDL, không có thời gian vào rừng chặt mai, vầu, tre nứa, 

không có thời gian đi nƣơng nữa. [16] 
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“Nếu nấu cơm lam theo cách trước đây thì lâu lắm, nhiều khi không có kịp để 

bán cho du khách. Vì vậy, mẹ cháu nấu bằng nồi cơm điện cho nhanh rồi sau đó cho 

vào ống tre, nướng lên để bán cho khách du lịch”. 

                   (Phỏng vấn một trẻ em bán hàng ở bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu) 

Không chỉ thay đổi về kỹ thuật chế biến, món cơm lam đƣợc coi là đặc sản của 

ngƣời Thái cũng đƣợc ngƣời dân địa phƣơng thay đổi cả nguyên liệu để du khách 

mua nhiều hơn. 

“Trước đây, có được ít gạo nếp bỏ vào ống nứa nấu lên là tốt rồi. Bây giờ, có 

điều kiện hơn nhưng cũng chính là để tạo sự khác biệt, một số nhà đã cho dừa, lạc 

vào trong món cơm lam để hấp dẫn khách du lịch mua nhiều hơn”. 

                 (Phỏng vấn một phụ nữ ở bản Poom Cọong, Chiềng Châu, Mai Châu) 

Bên cạnh các món ăn truyền thống đã xuất hiện nhiều món ăn mới: mỳ tôm, 

phở, cá biển, chả cá... và những món ăn chế biến sẵn, đóng hộp, có thể sử dụng 

ngay. Thay vì phát huy bản sắc VH ẩm thực truyền thống, đồng bào nơi đây đã du 

nhập về các mặt hàng mới, nhanh và thuận tiện hơn. Những món ăn này đã đƣợc 

ngƣời Thái đón nhận và sử dụng trong bữa ăn của mình để tiết kiệm thời gian dành 

cho việc phục vụ KDL. Ngƣời Thái cũng học theo các cách chế biến món ăn cả các 

dân tộc khác kể cả cách chế biến theo kiểu ngƣời phƣơng Tây (nhƣ chƣng, tần, 

lẩu,…). Hình thức của món ăn rất đƣợc chú ý, trình bày kiểu cách, hấp dẫn thực khách. 

- Sự sum họp của gia đình và tính bình đẳng trong bữa ăn 

Theo truyền thống, ngƣời TMC ăn 3 bữa một ngày gồm một bữa phụ và hai 

bữa chính. Bữa sáng và tối luôn đầy đủ các thành viên trong gia đình. Họ luôn có ý 

thức chờ đợi nhau, ít khi ăn trƣớc nếu còn thiếu ngƣời. Vị trí ngồi của các thành 

viên trong gia đình trong bữa ăn thể hiện vai trò và vị trí của mỗi ngƣời. 

Hiện nay: Ngƣời TMC vẫn ăn 3 bữa gồm hai bữa chính vào buổi trƣa, chiều 

và bữa phụ vào buổi sáng. Tuy nhiên, khi có KDL, để đảm bảo phục vụ KDL chu 

đáo, hai bữa chính của gia đình thƣờng đƣợc tổ chức sau khi khách đã ăn xong, gia 

chủ thu dọn xong mới ăn trƣa hoặc tối. Mức độ sum họp đầy đủ các thành viên gia 

đình trong bữa ăn ít hơn, khó khăn hơn so với trƣớc đây vì họ còn phải phục vụ 

những yêu cầu khác từ du khách. 
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“Mỗi khi nhà đón khách du lịch, chúng tôi phải dậy từ 3-4 giờ sáng để chuẩn 

bị phục vụ du khách. Các bữa chính trong ngày chỉ ăn sau khi đã phục vụ khách ăn 

xong. Vì vậy, bữa ăn tối vào lúc 9 giờ tối là việc diễn ra thường xuyên. Dọn dẹp 

xong tất cả cũng phải 11 đến 12 giờ đêm. Chúng tôi cũng quen rồi và không thấy 

vất vả gì cả. Lúc vắng khách thì mình nghỉ ngơi bù”. 

                                                   (Chị H.T.D, bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu) 

 Sự thay đổi mức độ sum họp gia đình trong bữa ăn do du lịch mang lại đƣợc 

thể hiện rõ nét qua sự khác biệt ở 2 bản khác nhau dƣới đây.  

Bảng 2.11. So sánh tỉ lệ số hộ gia đình có mức độ sum họp đầy đủ các thành viên 

trong các bữa ăn ở bản Lác và bản Poom Cọong 

STT Bản Số hộ gia đình Số lƣợng trả lời Tỷ lệ % 

1 Bản Lác 110 65 59 

2 Bản Poom Cọong 60 45 75 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Khảo sát thực tiễn cho thấy: Bản Lác thƣờng xuyên đón khách nhiều hơn, số 

hộ gia đình tham gia kinh doanh du lịch nhiều hơn nên mức độ sum họp gia đình 

trong các bữa ăn cũng thấp hơn so với bản Poom Cọong.  

Trong các bữa chính ở các gia đình, giờ đây cũng không phải bắt buộc tập 

trung hết tất cả các thành viên gia đình nhƣ trƣớc kia. Tính bình đẳng trong ăn uống 

ngày càng cao hơn. Lo liệu bữa cơm hàng ngày là việc chung của mọi thành viên 

trong gia đình, không phân biệt già, trẻ, nam, nữ, hễ ai rỗi việc đều có thể nấu 

nƣớng. Ngƣời Thái không còn quá kiêng kỵ đối với các loại thức ăn nhƣ trƣớc đây  

nữa mà họ còn sử dụng cả sữa, thuốc tây bổ sung chất dinh dƣỡng nhằm đảm bảo 

sức khỏe đáp ứng công việc kinh doanh DL bận rộn.  

2.2.4 . Sinh kế  

Vào khoảng những năm 90, khi nền KT thị trƣờng xuất hiện, ngƣời TMC đã 

nhanh chóng bắt nhịp, nhất là khi DL đƣợc hình thành và phát triển tại đây, hoạt 

động sinh kế của ngƣời dân dã có nhiều biến đổi và đƣợc thể hiện ở những điểm sau: 

- Thay đổi trong cơ cấu kinh tế  
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Kinh tế truyền thống của ngƣời TMC hoàn toàn dựa vào nông nghiệp. Hoạt 

động mƣu sinh chủ yếu là trồng lúa nƣớc. Ngoài ra họ còn canh tác trên nƣơng, đào 

ao, thả cá và đánh bắt cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác các nguồn lợi của 

rừng và dệt vải, nề, mộc... Nền KT mang nặng tính tự cung, tự cấp.  

Hiện nay: HĐDL đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngƣời dân (85%). 

Vào mùa DL, nhiều hộ gia đình ở những bản tập trung đông KDL nhƣ bản Lác, bản 

Pom Coọng đã phải thuê ngƣời làm nông nghiệp hoặc chuyển sang canh tác các loại 

cây không tốn công chăm sóc để họ có thời gian vào tập trung phục vụ khách.  

“Vì mải làm du lịch nên bà con không có thời gian đi nương nữa. Nương xa 

bây giờ đã được trồng bương, trồng thuồng luồng vừa cho thu nhập cao, lại không 

mất nhiều thời gian chăm sóc” [16]. 

Nhƣ vậy, sản xuất nông nghiệp đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Tổng thu nhập 

gia đình chủ yếu dựa vào hoạt động kinh doanh dịch vụ DL. KT hộ gia đình của 

ngƣời Thái ở một số địa bàn không còn đơn thuần là KT nông nghiệp với nghề thủ 

công phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp mà đã chuyển sang KT thƣơng mại, hàng hóa, 

dịch vụ dựa trên nền tảng là nền KT nông nghiệp. Có thể thấy rõ sự thay đổi đó qua 

nhận xét trong bài viết “Xem ngƣời Thái bản Lác làm du lịch” và số liệu điều tra 

của tác giả dƣới đây: “Giờ đọc báo nhiều, nghe nói giống lúa nương ở Mai Châu đã 

có phần mai một, người Thái ở Mai Châu ít chú tâm đến làm lúa, dệt thổ cẩm nữa. 

Họ làm kinh tế. Thậm chí người ta còn nói vui, người Thái ở Mai Châu giờ là “Thái 

kinh tế chứ không phải Thái dân tộc nữa” [33]. 

Bảng 2.12. Nguồn thu nhập chính của ngƣời Thái Mai Châu hiện nay 

STT Công việc Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Làm dịch vụ DL 135 67,5 

2 Làm nông nghiệp, chăn nuôi 68 34,0 

3 Dệt vải 75 37,5 

4 Đi rừng 0 0,0 

5 Nấu rƣợu 73 36,5 

6 Khác 78 39,0 

Ghi chú: Một người có thể chọn nhiều công việc 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 
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Bảng 2.13. Thay đổi sinh kế từ nông nghiệp sang các hoạt động khác 

từ năm 1997 đến nay 

STT Thay đổi sinh kế 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

% 

1 Từ nông nghiệp sang buôn bán, làm dịch vụ DL 98 72,6 

2 Từ nông nghiệp sang làm thủ công nghiệp phục vụ DL 29 21,5 

3 Thay đổi khác (ghi rõ):…………………………….. 0 0 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Bên cạnh đó, để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cho hoạt động KDDL nên các hộ 

gia đình không chăn nuôi gia súc, gia cầm dƣới sàn nhà và xung quanh nhà nữa. Do đó 

ngƣời Thái phải mua phần lớn lƣơng thực để phục vụ KDL và nhu cầu của gia đình. 

Chính vì vậy đã kích thích trồng trọt, chăn nuôi ở các bản lân cận không KDDL phát 

triển mạnh hơn. Trồng trọt, chăn nuôi đã giúp cho các bản này không những đảm bảo 

cho cuộc sống thƣờng ngày mà còn giúp họ tích lũy để làm giàu, đặc biệt giúp họ 

chuyển đổi sang hình thức làm KT cao hơn nhƣ phát triển KT theo mô hình trang trại. 

Từ đây, hình thành một cơ cấu sản xuất mới, đó là sản xuất lƣơng thực, thực phẩm 

phục vụ KDL và làm thêm các công việc liên quan đến thủ công nghiệp và dịch vụ để 

tăng thu nhập cho gia đình. 

Các nghề phụ trƣớc đây nhƣ mộc, nề cũng chỉ còn những hộ không KDDL làm. 

Những nhà tham gia KDDL hầu nhƣ không làm nữa mà dành thời gian phần lớn để 

phục vụ KDL và làm các dịch vụ khác liên quan đến DL. 

“Tôi đã nhẩm tính rồi: 1000m
2
 một năm, nếu làm cả 2 vụ liên tục, mỗi hôm đi 

một lúc rồi về từ lúc gieo mạ, làm đất, bón phân cho đến lúc thu hoạch cũng chỉ mất 3 

tháng thôi. Còn lại 9 tháng ở không. Vì vậy, ngoài DL mang lại nguồn thu nhập chính 

thì vẫn làm nông nghiệp 2 vụ/năm. Nếu đông khách, bận quá thì thuê người làm. Còn 

lại các nghề phụ như nề, mộc thì không làm nữa, sức người có hạn thôi. Những nhà 

không làm du lịch thì có thời gian người ta vẫn làm”. 

                                         (Ông H.C.T, bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu) 

 - Nghề dệt truyền thống bị mai một được khôi phục, phát triển, sản phẩm dệt 

có nhiều thay đổi  

 Nghề dệt thủ công truyền thống của ngƣời TMC nổi tiếng trong cả nƣớc bởi 

chất lƣợng sản phẩm dệt tốt, mẫu mã, hoa văn đẹp, màu sắc tƣơi thắm và bền màu, thể 

hiện sự tài hoa khéo léo của ngƣời phụ nữ TMC. Tuy nhiên, thông qua hoạt động di 

dân, buôn bán, những sản phẩm may mặc của ngƣời Kinh với những ƣu điểm vƣợt 
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trội về tiết kiệm thời gian, công sức và sự thuận tiện trong sinh hoạt và lao động đã 

đƣợc ngƣời TMC đón nhận. Vì vậy, nghề dệt truyền thống trƣớc đây của ngƣời 

Thái đã bị mai một.  

Hiện nay, cùng với sự hình thành và phát triển của HĐDL tại địa phƣơng, nghề 

dệt thủ công ở đây đã đƣợc khôi phục và dần có sự khởi sắc trở lại. Ở những bản PTDL 

nhƣ bản Lác và bản Pom Coọng, nơi đây đã thực sự trở thành một khu chợ bán hàng 

dệt thổ cẩm mà các mặt hàng chủ yếu là của ngƣời Thái. Có thể nói, đây là những địa 

phƣơng tiêu thụ sản phẩm dệt lớn nhất của huyện Mai Châu.Trong những năm đầu 

PTDL tại địa phƣơng, việc bán những sản phẩm dệt thổ cẩm là những hoạt động sinh 

lợi nhất vì những sản phẩm này có sức hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là khách 

nƣớc ngoài. Điều đó đã góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho các hộ gia đình bên 

cạnh nguồn thu nhập từ nông nghiệp.  

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, HĐDL phát triển mạnh, các hộ gia đình 

phải dành nhiều thời gian cho việc phục vụ KDL, họ cũng không có thời gian để dệt 

vải phục vụ cho cuộc sống của mình và làm hàng hóa bán cho KDL nữa. Vì vậy, 

những bản nhƣ bản Lác đã trở thành đầu mối tiếp xúc và đại lý tập kết hàng hóa của 

những bản khác và của các tộc ngƣời sống lân cận với những sản phẩm nhƣ: “váy của 

ngƣời Mƣờng ở Tân Lạc, thổ cẩm của ngƣời Thái ở Thanh Hóa, áo gối in hoa văn của 

ngƣời Dao ở Tân Mai, váy thổ cẩm, súng săn, nỏ, khèn của ngƣời H’Mông ở Pà Cò, 

một số ít thổ cẩm của ngƣời Chăm và lụa tơ tằm của ngƣời Việt đƣợc đƣa lên từ Hà 

Nội...”[55, tr.118]. 

“Phục vụ KDL bận lắm, mọi người không có thời gian dệt vải nữa. Chỉ dệt số ít 

để mặc thôi, còn lại là thuê các bản khác dệt hoặc mua lại của họ để bán cho KDL.”   

                                     (Theo ông H. C. T, bản Lác, xã Chiềng Châu, mai Châu). 

Cũng chính vì không có thời gian để dệt vải, sản phẩm dệt truyền thống lại tốn 

nhiều thời gian, để đáp ứng nhu cầu của KDL, ngƣời Thái ở bản Lác phải thuê những 

bản khác dệt và nhập hàng hóa của một số vùng lân cận, để giảm chi phí và tiết kiệm 

ngƣời ta đã dệt ra những sản phẩm thủ công không còn nhƣ trƣớc đây.  

Hoa văn truyền thống trên nền thổ cẩm của dân tộc TMC đa dạng kiểu dáng, 

màu sắc nhƣ chim muông, hoa lá, voi, ngựa, nhà sàn... và đƣợc ngƣời dệt bài trí tùy 

theo công dụng của từng loại. Mỗi mặt phà, cạp váy, khăn có kiểu hoa văn khác nhau 

và đƣợc ngƣời dệt gửi tâm hồn, ƣớc mơ trong đó.  
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Hiện nay: “chất truyền thống chứa đựng trong các sản phẩm dệt thủ công cũng 

bị quá trình thƣơng mại hóa làm phai nhạt”[55, tr.119]. Hoa văn trên nền thổ cẩm đang 

bị cách tân đơn giản hơn nhằm để sản phẩm ra đời đƣợc nhanh hơn. Dệt thổ cẩm ở Mai 

Châu không giữ đƣợc sự tinh tuý nhƣ vốn có.  

“Ngày xưa để dệt một tấm thổ cẩm, các mế, các chị phải mất 7 tháng trồng 

bông, trồng dâu rồi sau nhiều công đoạn như phơi bông, nhuộm chàm mới xe được 

sợi vải để dệt nên tấm thổ cẩm truyền thống. Hiện nay, đồng bào hầu như không 

trồng bông, trồng dâu để dệt vải nữa đâu. Bây giờ, những tấm vải thổ cẩm truyền 

thống của người TMC được dệt từ những sợi tổng hợp qua xử lý mang từ dưới xuôi 

lên. Sản phẩm làm ra nhiều nhưng du khách không thích”. (Chị H.T.D, bản Lác, xã 

Chiềng Châu, Mai Châu). 

Nhƣ vậy, có thể thấy trong bối cảnh PTDL, nghề dệt đã đƣợc phục hồi sau 

một thời gian bị mai một lãng quên. Chính nhờ DL mà nghề dệt truyền thống đƣợc 

khởi sắc trở lại cùng với những GTVH khác. Tuy nhiên, cũng chính trong môi trƣờng 

này, bản sắc của riêng của nghề dệt các sản phẩm truyền thống đã bị mai một. 

“Nhiều ngƣời thợ dệt và kinh doanh sản phẩm dệt đã rất lúng túng khi những vị 

khách am hiểu về VH đƣa ra câu hỏi: đâu là nét truyền thống trên sản phẩm dệt của 

họ” [55, tr. 119]. Đây chính là một sự biến đổi rõ nét trong sinh kế của ngƣời TMC. 

- Xuất hiện nhiều hoạt động sinh kế mới 

 Hoạt động DL phát triển tại địa phƣơng đã mang lại công ăn việc làm cho 

ngƣời dân. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của KDL, ngoài các dịch vụ cơ bản nhƣ: 

cung cấp dịch vụ ăn uống, lƣu trú, biểu diễn văn nghệ thì ngƣời TMC còn làm thêm 

một số dịch vụ khác. Một số hộ không phục vụ dịch vụ lƣu trú nhƣng là điểm tham 

quan các xƣởng dệt thổ cẩm hoặc làm hàng lƣu niệm. Một số hoạt động khác nhƣ 

làm hƣớng dẫn viên, ngƣời dẫn đƣờng, mang vác, nấu ăn tuy không thƣờng xuyên 

nhƣng đã đem lại cho họ một nguồn thu nhập đáng kể. 

Ngoài những hoạt động sinh kế trên, ngƣời TMC ở các bản PTDL còn cho 

thuê xe đạp, xe điện đi dạo quanh bản, lái xe taxi, mở cửa hàng dịch vụ internet, 

xƣởng sản xuất đồ thủ công, gội đầu, massage, bán nƣớc giải khát, sản vật địa 

phƣơng, bán đồ lƣu niệm, trồng hoa bán vé tham quan chụp ảnh cho khách du lịch... 

Những hoạt động sinh kế này chủ yếu diễn ra tại những bản tập trung đông KDL 

nhƣ bản Lác, bản Pom Coọng và một số ít ở bản Nhót, bản Văn. Điều đó đƣợc thể 

hiện qua những số liệu ở bảng sau: 
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Bảng 2.14. Các hoạt động sinh kế của ngƣời Thái Mai Châu hiện nay 

STT Dịch vụ Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cho thuê nhà nghỉ 77 38,5 

2 Dịch vụ ăn uống 137 68,5 

3 Bán hàng  phục  vụ  du khách 181 90,5 

4 Cắt tóc, gội đầu, masage 5 2,5 

5 Bán hàng rong 6 3,0 

6 Kinh doanh Internet và trò chơi điện tử 11 5,5 

7 Phục vụ biểu diễn văn nghệ 65 32,5 

8 Cung cấp lƣơng thực, thực phẩm 130 65,0 

9 Hƣớng dẫn tham quan cho khách du lịch 106 53,0 

10 Dịch vụ khác: taxi, cho thuê xe máy, xe đạp,… 130 65,0 

Ghi chú: Một người có thể chọn nhiều phương án 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Qua bảng thống kê trên, có thể thấy, các hoạt động sinh kế của ngƣời TMC gắn 

với sự phát triển của HĐDL chiếm tỷ lệ lớn. Trong đó, số lƣợng ngƣời dân tham gia 

hoạt động bán hàng phục vụ KDL chiếm tỷ lệ lớn nhất (90,5%), sau đó là cung cấp 

dịch vụ ăn uống (chiếm 68,5%) và các dịch vụ khác.  

Những bản không PTDL thì ngƣời dân chủ yếu làm nông nghiệp và các công 

việc liên quan đến thủ công nghiệp và dịch vụ để tăng thu nhập cho gia đình.  

Sự thay đổi trong hoạt động sinh kế của ngƣời TMC không chỉ thể hiện ở sự 

thay đổi về phƣơng thức, cơ cấu KT mà còn biểu hiện ở sự phân công lao động 

trong mỗi gia đình ngƣời Thái. 

- Thay đổi sự phân công lao động trong mỗi gia đình 

Trong gia đình ngƣời Thái theo truyền thống trƣớc đây có sự phân công các 

công việc giữa vợ và chồng tƣơng đối rõ ràng. Ngƣời chồng thƣờng lo việc nặng 

hơn nhƣ cày, bừa, chài lƣới, kiếm gỗ, dựng nhà, dạy bảo con trai các công việc của 

đàn ông (cày bừa, săn bắn, đánh cá, bãy thú, đan lát...). Ngƣời vợ lo nội trợ, chăm 

sóc con, nƣơng rẫy, cấy hái, dệt vải, thêu thùa, chăn nuôi... Việc lớn, việc nhỏ, khi 

khỏe mạnh cũng nhƣ ốm đau, vợ chồng đều chia sẻ, giúp đỡ, cùng có trách nhiệm 

nuôi dạy con cái. Việc dệt vải tƣởng chừng nhƣ công việc chỉ dành cho ngƣời phụ 
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nữ thì cũng có sự phân công công việc giữa ngƣời chồng và ngƣời vợ. Ngƣời chồng 

lo việc chế tác các công cụ dệt nhƣ: đóng khung cửi, làm công cụ bật bông, cán 

bông, se sợi, guồng quay, thùng gỗ nhuộm sợi, đóng bàn sợi, khi có thời gian họ 

cũng đi rừng tìm các nguyên liệu để nhuộm vải giúp phụ nữ trong nhà. Các công 

việc còn lại do ngƣời phụ nữ trong gia đình nhƣ: vợ, con gái, con dâu đảm nhiệm.  

Hiện nay: Với sự phát triển của HĐDL, nhiều hoạt động sinh kế mới xuất 

hiện, các thành viên trong gia đình cùng tham gia vào nhiều dịch vụ phục vụ KDL 

khác nhau. Trong việc kinh doanh phục vụ KDL, ngƣời phụ nữ đóng vai trò chính, 

đảm nhiệm nhiều công việc trong quá trình phục vụ khách. Vì vậy, công việc làm 

nƣơng rẫy, cấy hái, chăn nuôi trƣớc đây là của phụ nữ thì hiện nay nam giới đảm 

nhiệm phần nhiều công việc này.  

Phân tích bảng số liệu dƣới đây cho thấy: Trong số 200 ngƣời đƣợc hỏi, ngƣời 

phụ nữ trong gia đình đảm nhiệm phần lớn các công việc chính trong khâu phục vụ 

KDL với tỷ lệ: nấu nƣớng phục vụ KDL, nữ chiếm 72%, nam giới cũng tham gia 

vào trợ giúp phụ nữ trong gia đình ở công việc này nhƣng chỉ chiếm 28%; công việc 

dệt vải do phụ nữ trong nhà đảm nhiệm chiếm 100%, nam giới chỉ tham gia hỗ trợ 

chế tác công cụ phục vụ cho việc dệt; bán hàng lƣu niệm, sản phẩm thổ cẩm, sản vật 

địa phƣơng, hƣớng dẫn tham quan cho khách, nữ giới chiếm 26%, con số này ở nam 

giới là 74%. Những công việc khác phần nhiều do nam giới đảm nhận nhƣ: làm 

nƣơng rẫy, cấy hái: nam giới 80,5%, phụ nữ trong gia đình chỉ tham gia với tỷ lệ 

thấp là 19,5%, chăn nuôi: có 67,5% số ngƣời đƣợc hỏi là nam giới tham gia vào 

công việc này, trong khi đó ở phụ nữ là 32,5% vì phần lớn thời gian họ dành cho 

các công việc chính phục vụ KDL. Ở hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ KDL, 

tỷ lệ nam giới và phụ nữ tham gia là: nam giới là 34,5%%, nữ giới là: 65,5%. Nhƣ 

vậy, sự phân công lao động trong gia đình không còn quá rạch ròi nhƣ trƣớc nữa mà 

đã có sự linh hoạt chuyển đổi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. 

“Bà ấy (vợ) và các cháu nó phụ trách nấu nướng phục vụ KDL thì tôi đi làm 

cỏ lúa thôi. Mỗi người hỗ trợ nhau một chút”. 

    (Ông H.C.T, bản Lác, xã Chiềng Châu, Mai Châu) 
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Bảng 2.15. Phân công giữa các thành viên trong gia đình  

ngƣời Thái Mai Châu hiện nay 

STT Công việc 

Nam giới Phụ nữ 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ  lệ 

% 

1 Làm nƣơng rẫy, cấy hái 161 80,5 39 19,5 

2 Chăn nuôi 135 67,5 65 32,5 

3 Nội trợ, nấu nƣớng phục vụ khách du lịch 56 28,0 144 72,0 

4 Dệt vải 0 0,0 200 100,0 

5 Cày bừa, chài lƣới, đan lát, đẵn gỗ, dựng nhà 184 92,0 16 8,0 

6 Bán hàng (thổ cẩm, đồ lƣu niệm, sản vật địa 

phƣơng) 
75 37,5 125 62,5 

7 Biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch 69 34,5 131 65,5 

8 Hƣớng dẫn tham quan cho khách du lịch 148 74,0 52 26,0 

Ghi chú: Môt người có thể chọn nhiều câu trả lời 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

 Ngoài ra, trẻ em trong các gia đình cũng đƣợc huy động hỗ trợ phụ giúp 

ngƣời lớn những công việc khác những lúc gia đình đón nhiều KDL nhƣ: dọn bàn 

ghế, bát đĩa chuẩn bị cho bữa ăn, quét nhà, trông hàng, trông em phụ giúp bố mẹ, 

bán sản vật địa phƣơng, bán đồ lƣu niệm... 

Với sự phát triển của DL trong khoảng 20 năm, bản Lác, bản Poom Coọng, và 

một số bản khác ở MC, HB  đã đƣợc cải thiện đáng kể về đời sống KT, đời sống VH-

XH. Sự thay đổi đó gắn với  sự thay đổi về các hoạt động sinh kế trong quá trình PTDL 

của ngƣời dân địa phƣơng. Sự thay đổi về cơ cấu KT với sự xuất hiện của nhiều hoạt 

động sinh kế mới, sự phân công lao động trong mỗi gia đình thể hiện sự linh hoạt và 

thích ứng nhanh với bối cảnh PTDL của ngƣời TMC. 

2.3. Biến đổi văn hóa tinh thần của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

2.3.1. Ngôn ngữ 

Trong quá trình PTDL, ngôn ngữ của ngƣời Thái đã có nhiều biến đổi đƣợc 

biểu hiện ở những điểm sau: 

- Tăng cường sử dụng song ngữ  

Ngƣời TMC trƣớc đây chỉ nói tiếng của tộc ngƣời mình. Sau này, cùng với sự 

phát triển về KT, sự phát triển của các phƣơng tiện truyền thông và đặc biệt là sự 
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giao lƣu giữa các vùng thông qua hoạt động buôn bán, di dân, ngƣời TMC còn nói 

tiếng của ngƣời Kinh và một số tộc ngƣời lân cận trong vùng nhƣng không nhiều. 

Hiện nay, với sự phát triển của HĐDL, để có thể giao lƣu và phục vụ KDL, ngƣời 

TMC không chỉ nói tiếng của dân tộc mình mà còn sử dụng cả ngôn ngữ phổ thông 

(tiếng Việt) và tiếng nƣớc ngoài. Ngôn ngữ của đồng bào TMC đã có nhiều biến đổi 

theo hƣớng tăng cƣờng sử dụng song ngữ. Tiếng Kinh, tiếng Thái đƣợc sử dụng phổ 

biến. Tiếng Anh và một số tiếng nƣớc khác cũng đƣợc sử dụng, nhất là trong hƣớng 

dẫn du khách và bán hàng lƣu niệm. 

Qua kết quả khảo sát với 200 ngƣời đƣợc hỏi thì có hơn 90% số ngƣời thành 

thạo cả hai tiếng là tiếng Kinh và tiếng Thái, mức độ sử tiếng nƣớc ngoài chủ yếu là 

tiếng Anh ở mức độ thấp chỉ chiếm 1,5%. 

Bảng 2.16. Ngôn ngữ mà ngƣời Thái Mai Châu đang sử dụng hiện nay 

STT Nói thành thạo những ngôn ngữ 
Số lƣợng 

(ngƣời) 
Tỷ lệ (%) 

1 Tiếng dân tộc mình 187 93,5 

2 Tiếng dân tộc Kinh 184 92,0 

3 Tiếng nƣớc ngoài 3 1,5 

Ghi chú: Một người có thể chọn nhiều phương án trả lời 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

 Khi giao tiếp trong gia đình, ngƣời Thái chủ yếu sử dụng tiếng dân tộc mình. 

Nhƣng trong cộng đồng, họ vừa sử dụng tiếng Kinh, vừa sử dụng tiếng dân tộc để 

giao tiếp. Tiếng Thái vẫn đƣợc duy trì bởi họ phải hiểu, biết tiếng Thái thì mới hiểu 

biết VH và hƣớng dẫn du khách đƣợc. 

Tỷ lệ sử dụng song ngữ, đa ngữ trong giao tiếp có sự khác nhau giữa các địa 

phƣơng. Đối với các bản mà DL phát triển hơn nhƣ bản Lác, Poom Cọong thì chủ 

yếu là song ngữ là tiếng Thái và tiếng Việt, họ phải sử dụng nhƣ vậy để phục vụ du 

khách. Có thể thấy sự khác biệt này qua bảng số liệu dƣới đây:  

Bảng 2.17. So sánh việc sử dụng tiếng Kinh của ngƣời Thái Mai Châu hiện nay                                                                                                                     

STT Bản 
Sử dụng thành thạo  

tiếng Kinh 
Tỷ lệ (%) 

1 Bản Lác 120 65,2 

2 Bản Poom Cọong 64 34,7 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 
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Ở các bản làng mà DL kém phát triển hơn nhƣ bản Văn, bản Nhót thì tỷ lệ sử 

dụng tiếng Thái vẫn nhiều hơn.  

Thống kê từ số liệu điều tra cho thấy việc sử dụng ngôn ngữ cũng thay đổi theo 

địa điểm, bối cảnh giao tiếp. Ở những nơi công cộng, hội họp ngƣời Thái sử dụng tiếng 

dân tộc mình là 94,5%, tiếng Kinh là 69,5%. Tiếng nƣớc ngoài không đƣợc sử dụng 

trong những nơi đông ngƣời và hội họp. Đặc biệt, trong số 60 gia đình điều tra ở 2 bản 

DL phát triển mạnh (bản Lác, bản Pom Coọng) đều có trên 1/2 số thành viên gia đình 

sử dụng thành thạo tiếng Kinh.  

Hiện nay, ngƣời TMC thƣờng xuyên sử dụng tiếng Kinh trong giao tiếp, 

thậm chí họ sử dụng tiếng Kinh cả khi giao tiếp giữa ngƣời Thái với ngƣời Thái. 

Tiếng Kinh ở đây đƣợc sử dụng song hành với tiếng Thái, thậm chí còn thông dụng 

hơn cả tiếng Thái. Nhiều trẻ em của nhiều gia đình ngƣời TMC thậm chí chỉ hiểu 

tiếng Thái nhƣng nói bằng ngôn ngữ Thái thì rất khó khăn. Các trẻ nhỏ cả ngày đi 

học và giao tiếng bằng tiếng Kinh tại trƣờng, khi về nhà, tối bố mẹ lại bận kinh 

doanh nên thời gian tiếp xúc và sử dụng tiếng Thái rất ít, có khi bắt buộc giao tiếp 

với mọi ngƣời bằng tiếng Kinh, tần suất đối thoại và giao tiếp giữa các thành viên 

trong gia đình giảm đi rất nhiều. 

“Trẻ con đi học cả ngày từ thứ hai đến thứ 6, ở trường học toàn nói tiếng Kinh. 

Cả tuần thì chỉ được nghỉ hai ngày cuối tuần, thời điểm đó khách du lịch đến đông, 

người lớn thì lại bận phục vụ khách. Vậy nên hầu như các cháu toàn nói tiếng Kinh”. 

                                           (Ông H.C.T, bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu) 

Tiếng Anh cũng đƣợc ngƣời TMC sử dụng nhƣng ở mức độ rất thấp, chỉ đủ 

giao dịch khi bán hàng. Để có thể hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, chính 

quyền cũng có những chính sách hỗ trợ bà con học ngoại ngữ. Liên minh hợp tác xã 

tỉnh Hòa Bình đã triển khai tổ chức những lớp học ngoại ngữ, tuy lớp học tổ chức 

trong thời gian ngắn nhƣng cũng giúp bà con có thể giao tiếp đơn giản với du khách 

trong phục vụ ăn uống, lƣu trú, bán hàng. Một số con em của ngƣời TMC hiện đang 

đƣợc đào tạo tại các trƣờng chuyên nghiệp đã học tiếng Anh khá bài bản và sử dụng 

ngôn ngữ này để làm dịch vụ hƣớng dẫn tham quan cho KDL nhƣng số ngƣời sử 

dụng thành thành thạo tiếng Anh cũng không nhiều. Ngoài ra, một số ít ngƣời ở các 

bản còn nói đƣợc tiếng tiếng Pháp, tiếng Hoa. 
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Về tầm quan trọng của tiếng Thái: Qua điều tra cho thấy, phần lớn đều thừa nhận 

tầm quan trọng của việc phải biết, phải giữ gìn tiếng Thái (92%). Đồng thời họ cũng 

nhận thức đƣợc việc học, biết tiếng dân tộc Thái là cần thiết để phục vụ DL (94%). 

Nhƣ vậy, bản thân họ ý thức đƣợc việc giữ gìn bản sắc, VH, ngôn ngữ của dân tộc 

mình nhƣng vì công việc, cuộc sống, mƣu sinh trƣớc mắt nhất là để phục vụ DL mà 

họ phải sử dụng ngôn ngữ khác. 100% ý kiến cho rằng cần học cả hai thứ tiếng là 

tiếng Thái và tiếng Kinh để sử dụng trong cuộc sống và kinh doanh DL. Bên cạnh đó 

cũng có 90% ý kiến cho rằng muốn đƣợc học tiếng nƣớc ngoài để phục vụ  HĐ DL.  

- Vay mượn nhiều yếu tố từ tiếng Kinh 

Do ảnh hƣởng của quá trình giao lƣu, tiếp xúc với ngƣời Kinh thông qua các 

hoạt động di dân, KT, ngôn ngữ của ngƣời TMC có sự biến đổi. Đó là trong ngôn 

ngữ của ngƣời TMC có sự vay mƣợn nhiều yếu tố từ tiếng Kinh. Đó là những thuật 

ngữ liên quan đến cơ chế XH mới, quan hệ XH mới mà trƣớc đây trong tiếng nói 

của dân tộc chƣa có nhƣ các từ chỉ cơ quan trong bộ máy Nhà nƣớc: Đảng, Chính 

phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc...; các đơn vị hành chính: xã, huyện, tỉnh, Trung 

ƣơng... Và những thuật ngữ liên quan đến khoa học công nghệ mới hoặc các sản 

phẩm mới do công nghệ sản xuất nhƣ: ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy ảnh, máy 

tính, bếp ga...  

Bên cạnh đó, dƣới sự tác động của HĐDL, ngôn ngữ của ngƣời TMC cũng có 

sự biến đổi nhất định. Đó là ngữ điệu ngƣời Thái hiện nay cũng bị ảnh hƣởng bởi 

ngôn ngữ của ngƣời Kinh. Ngƣời Thái vùng này nói chậm, ít ngôn từ trong câu hơn 

và nhẹ hơn so với ngƣời Thái ở vùng khác. Sự thay đổi này có thể xuất phát từ việc 

sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp của họ thƣờng xuyên bị tác động của các cuộc nói 

chuyện, giao tiếp với du khách bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

2.3.2. Lễ hội 

 Trong quá trình PTDL, sự biến đổi của các lễ hội truyền thống của ngƣời Thái 

MC, HB đƣợc biểu hiện rõ nét ở một số khía cạnh sau: 

 - Nhiều lễ hội truyền thống bị mai một được phục hồi, phát triển 

Theo thời gian, nhiều lễ hội truyền thống của ngƣời TMC đã mai một, không 

còn nhiều nhƣ trƣớc kia. Nhiều lễ hội lớn trƣớc đây của đồng bào không còn đƣợc 

tổ chức nữa.  

Hiện nay: Cùng với sự phát triển của HĐDL tại địa phƣơng, nhiều lễ hội 
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truyền thống của ngƣời TMC đƣợc phục hồi, phát triển. Tiêu biểu là việc phục hồi 

hàng loạt các lễ hội nhƣ lễ hội Chá Chiêng, lễ hội Cầu mùa, lễ hội Xên bản, Xên 

mƣờng… Lễ hội trở thành một tài nguyên DL, góp phần vào việc thu hút KDL, thúc 

đẩy HĐDL tại địa phƣơng phát triển. Các lễ hội truyền thống của ngƣời Thái đã thu 

hút đông đảo đồng bào Thái tham gia. Kết quả điều tra cho thấy có 65/200 (chiếm 

67,5%) số ngƣời trả lời tham gia đầy đủ các lễ hội ở bản, làng mình; có135/200 

(chiếm 32,5%) là tham gia một số lễ hội. Việc tham gia đóng góp vào tổ chức lễ hội 

của ngƣời dân đã có sự thay đổi.  

Trƣớc đây: Các hộ gia đình thƣờng đóng góp bằng sức ngƣời, hoặc các lễ vật 

mà gia đình tự nuôi, trồng đƣợc.  

Hiện nay, do thu nhập từ DL mang lại, các gia đình có điều kiện đóng góp 

nhiều hơn. Họ thƣờng đóng góp bằng tiền của (32,5%) hoặc đóng góp cả tiền của và 

công sức (67,5%), không ai chỉ đóng góp bằng công sức hoặc không đóng góp gì. 

Do điều kiện kinh tế khá hơn do DL mang lại, nhiều hộ gia đình còn đóng góp thêm 

ngoài những khoản đóng góp theo quy định của thôn bản. 

- Thay đổi trong nhận thức của người Thái về ý nghĩa của lễ hội 

Ngoài sự thay đổi nói trên thì nhận thức của ngƣời Thái về ý nghĩa của lễ hội 

truyền thống cũng có sự thay đổi. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 2.18. Nhận thức của ngƣời TMC về ý nghĩa của lễ hội truyền thống 

STT Ý nghĩa 
Số lƣợng 

(ngƣời) 
Tỷ lệ % 

1 Gắn bó các thành viên trong cộng đồng 135 67,5 

2 Giữ gìn truyền thống VH 200 100,0 

3 Là dịp cho các dòng họ thể hiện vai trò của mình 135 67,5 

4 Là dịp để vui chơi, gặp gỡ 200 100,0 

5 Là dịp để cầu tài, cầu lộc 200 100,0 

6 Là dịp để phát triển KTDL 200 100,0 

7  Khác………………………… 

 

0 0 

Ghi chú: Có thể chọn nhiều phương án 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Đa số đều cho rằng lễ hội giúp giữ gìn truyền thống VH, và là dịp để vui chơi 

gặp gỡ giao lƣu, cầu lộc, cầu tài chiếm 100%... Đặc biệt lễ hội còn là cơ hội để phát 



92 

 

 

triển KTDL chiếm 100%. Lễ hội là dịp cho các dòng họ thể hiện vai trò của mình 

chiếm 67,5%; giúp gắn bó các thành viên trong cộng đồng cũng là 67,5%. 

- Xuất hiện nhiều yếu tố hiện đại trong nội dung và cách thức tổ chức lễ hội 

Lễ hội truyền thống của ngƣời TMC đƣợc tổ chức gồm hai phần Lễ và Hội. 

Nội dung và cách thức tiến hành phần Lễ diễn ra với nhiều nghi thức và thủ tục 

truyền thống. Phần Hội gồm nhiều trò chơi cổ truyền nhƣ tung còn, bắn nỏ, kéo co, 

đánh cù… với sự tham gia đông đảo của ngƣời dân địa phƣơng.  

Hiện nay: Với sự phát triển của HĐDL, việc tổ chức lễ hội của ngƣời TMC 

có sự thay đổi, xuất hiện nhiều yếu tố hiện đại. Đặc điểm này đƣợc thể hiện ngay 

trong nội dung, trong cách thức tiến hành, trong sự tham gia của cộng đồng vào 

phần lễ và phần hội. Có thể lấy Lễ hội Chá chiêng là một ví dụ mà tác giả đã có 

dịp quan sát.  

Cấu trúc hai phần gồm Lễ và Hội đƣợc thể hiện rõ nét song đã đƣợc 

lƣợc bỏ nhiều nghi thức rƣờm rà. 

Phần Lễ: tổ chức lễ tế tại nhà thầy Mo với sự chủ trì của trƣởng xóm (bản). 

Những lễ này diễn ra trong tiếng cồng chiêng với rực rỡ cờ lễ và trang phục ngày 

hội của ngƣời đƣa rƣớc tạo không khí náo nức mà thiêng liêng cần thiết của Lễ. 

Phần Hội: nhiều trò chơi cổ truyền nhƣ tung còn, bắn nỏ, kéo co, đánh cù nhƣ 

truyền thống… đã đƣợc tổ chức, thu hút sự hào hứng tham gia của ngƣời dự hội, 

nhất là nam nữ thanh niên Thái.Thành phần tham dự lễ hội ngoài ngƣời dân địa 

phƣơng còn có rất nhiều du khách. 

Trong lễ hội, bên cạnh những trò chơi truyền thống, ở những bản phát triển 

DL còn tổ chức cuộc thi ẩm thực giữa các bản. Ở bản Lác còn tổ chức thi ẩm thực 

giữa các nhà làm DL điển hình trong bản. 

Phƣơng tiện để tổ chức lễ hội cũng đa dạng, hiện đại hơn rất nhiều. Ngoài các 

phƣơng tiện truyền thống thì lễ hội ngày nay còn đƣợc hỗ trợ bởi các phƣơng tiện 

âm thanh, ánh sáng hiện đại. Tại lễ hội còn xuất hiện những yếu tố mới nhƣ các 

khẩu hiệu về xây dựng bản, làng VH, xây dựng gia đình VH,… 

Không gian lễ hội là không gian đan xen cái truyền thống và cái hiện đại. 

Những nhạc cụ truyền thống, những tinh hoa của múa Thái đƣợc thể hiện, sử thi 

Thái đƣợc chuyển thể thành các vở diễn trên sân khấu hiện đại mà vẫn đậm sắc thái 
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dân gian… Những Lễ hội này đã tạo ra không gian tôn vinh những giá trị truyền 

thống, đồng thời những giá trị này lại làm nên bản sắc riêng, lại thể hiện sinh động 

sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại của ngƣời Thái nói riêng, nhân dân Mai 

Châu nói chung trong đời sống XH hiện nay. 

2.3.3. Hoạt động sinh hoạt văn nghệ 

Cùng với sự phát triển của HĐDL, các hoạt động sinh hoạt văn nghệ của 

ngƣời TMC đã có nhiều thay đổi, cụ thể:  

- Các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra thường xuyên hàng ngày 

Trƣớc đây: Các hoạt động diễn xƣớng, sinh hoạt văn nghệ chỉ đƣợc thực hiện 

trong các lễ hội, trong các nghi lễ cúng tế gắn với đời sống của ngƣời TMC. 

Hiện nay: Các hoạt động này thay đổi từ các hình thức diễn xƣớng dân gian 

của cộng đồng thành các hoạt động văn hoá văn nghệ có tính thƣơng mại phục vụ 

KDL. Hoạt động này diễn ra thƣờng xuyên hàng ngày, nhất là khi có du khách. 

Những điệu múa xòe, múa sạp, thổi pí… trƣớc kia chỉ diễn ra khi có lễ hội thì ngày 

nay, nó diễn ra thƣờng xuyên, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Mỗi khi KDL có 

yêu cầu là họ biểu diễn. Ở bản Lác thƣờng xuyên có 6 đội văn nghệ biểu diễn phục 

vụ KDL. Các đội múa đƣợc chia ra thành nhiều lứa tuổi, đội trẻ tuổi mƣời tám, đôi 

mƣơi. Đội nam nữ có một con, đội 2 con, mỗi đội văn nghệ thƣờng có 9-10 ngƣời. 

Các ông, các bà từ tuổi trung niên trở lên đều biết múa hát và họ chỉ múa, hát khi có 

khách quý cùng tuổi ông, tuổi bà. Muốn mời đội nào biểu diễn, chủ nhà chỉ cần 

đánh trống với tiếng hiệu riêng là đội văn nghệ đó tự tụ tập, chuẩn bị trang phục rồi 

biểu diễn. Hầu nhƣ đêm nào ở bản Lác cũng vang tiếng hát, tiếng cồng của các đội 

xòe, bởi các đoàn DL đến đều thích xem biểu diễn xòe Thái, uống rƣợu cần. Thậm 

chí trong một đêm, có tới 5-6 nhà biểu diễn văn nghệ. Nhiều đêm, một đội văn nghệ 

phải biểu diễn ở 3-4 nơi.  

- Hoạt động truyền dạy văn hóa nghệ thuật diễn ra thường xuyên, mang tính tự nguyện 

Không những hoạt động biểu diễn văn nghệ diễn ra thƣờng xuyên trong đời 

sống mà hoạt động truyền dạy VH nghệ thuật cũng diễn ra thƣờng xuyên, mang tính 

tự nguyện. Ở các gia đình, nhất là các gia đình giỏi về múa, hát… bà, mẹ dạy cho 

con, cháu của mình. Nhà nào mà bố, mẹ không biết biểu diễn thì cho con đi học tại 

các gia đình biết, học tại các trƣờng VH, nghệ thuật. Qua số liệu khảo sát các bài 

dân ca truyền thống của dân tộc đƣợc thực hiện trong các dịp phục vụ KDL chiếm 
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tỷ lệ cao nhất 90%; ngày hội (lễ tết) là 88%; ngày lễ cƣới, tang ma là 78%; các bài 

dân ca truyền thống thể hiện hàng ngày rất thấp chỉ 7,5%. 

- Mục đích của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thay đổi 

Trƣớc đây: các hoạt động diễn xƣớng, sinh hoạt văn nghệ chủ yếu diễn ra 

trong các lễ hội và các nghi thức tế lễ liên quan đến nghi lễ vòng đời của con ngƣời, 

phục vụ cho chính nhu cầu của ngƣời TMC. 

Hiện nay: Mục đích của các hoạt động VH, nghệ thuật không chỉ còn là để phục 

vụ các nghi lễ tang ma, cƣới xin, cúng tế mà còn đƣợc thực hiện với nhiều mục đích 

khác nhau, nhất là mục đích KTDL - một mục đích mà trƣớc đây không hề có.  

“Giờ đây, tới bản Lác, Pom Cọong... muốn xem người Thái múa xòe thật 

không dễ. Đơn giản một điều, mọi thứ ở đây đã được trong khuôn khổ du lịch. Có 

nghĩa là mọi hoạt động đều phải trả tiền. Muốn xem múa Thái, du khách sẽ phải trả 

400 ngàn/ca diễn vẻn vẹn trong một giờ, trong đó 300 ngàn đồng tiền thuê đội múa, 

50 ngàn tiền mua củi đốt lửa, 50 ngàn tiền mua rượu cần” [59]. 

Khảo sát tại bản Lác, bản Pom Coọng cho thấy điều đó thể hiện rất rõ với 

bảng số liệu sau đây: 

Bảng 2.19. Những thời điểm ngƣời Thái Mai Châu biểu diễn văn nghệ 

STT Thời điểm 
Số lƣợng 

(ngƣời) 
Tỷ lệ % 

1 Hàng ngày 15 7,5 

2 Ngày hội (Lễ, Tết) 176 88,0 

3 Ngày lễ (cƣới, tang ma) 157 78,5 

4 Phục vụ KDL 180 90,0 

5 Khác 0 0,0 

Ghi chú: có thể chọn nhiều phương án 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Bảng 2.20. Mục đích biểu diễn các hoạt động văn nghệ của ngƣời Thái Mai Châu  

STT Mục đích Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Giữ gìn bản sắc dân tộc 191 95,5 

2 Giáo dục con cháu 178 89,0 

3 Để vui chơi, giải trí 177 88,5 

4 Phục vụ KDL 197 98,5 

5 Khác 0 0 

Ghi chú: Có thể chọn nhiều phương án 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 
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Mục đích về việc tổ chức các hoạt động VH, nghệ thuật của ngƣời dân ở đây 

chủ yếu phục vụ KDL chiếm 98,5%; giữ gìn bản sắc dân tộc 95%; để giáo dục con 

cháu chiếm 89% và để vui chơi giải trí là 88%. 

“Trước đây mỗi tối thứ 7, trai gái trong bản đều háo hức đợi một tiếng trống 

thúc lên, báo hiệu sẽ có múa xòe, nhảy sạp ở bản. Cứ theo hiệu trống đó mà lũ lượt 

rủ nhau đi xem. Ngày ấy, đội văn nghệ của bản chỉ phục vụ dân bản. Giờ có DL rồi, 

người Thái bản ta chỉ múa xòe nếu khách trả tiền thôi". 

                                           (Chị H.T.T, Bản Lác, xã Chiềng Châu, Mai Châu) 

 - Nội dung, hình thức các hoạt động VH, nghệ thuật diễn ra đa dạng, phong 

phú, có sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại 

Du lịch đã có tác động tốt đến việc duy trì một số lễ hội, hoạt động VH, nghệ 

thuật mang tính bản sắc dân tộc của ngƣời TMC. Tuy nhiên, hiện nay nội dung và 

hình thức các hoạt động VH nghệ thuật của ngƣời TMC cũng đã có những thay đổi 

nhất định.  

Trƣớc đây: Các buổi sinh hoạt văn nghệ diễn ra dƣới ánh trăng ở sân nhà 

sàn, nơi công cộng trong thôn bản. Các chàng trai, cô gái trao nhau những tâm 

tình, ƣớc vọng thông qua những điệu dân ca, dân vũ của tộc ngƣời mình với các 

loại nhạc cụ truyền thống nhƣ: trống, chiêng, khèn, sáo, đàn tính... 

Hiện nay: Hoạt động này diễn ra đa dạng, phong phú hơn. “Nhờ có DL mà 

mọi người ở đây học được tác phong làm dịch vụ rất chuyên nghiệp. Đúng giờ hẹn, 

đội múa đến. Nhạc xập xình cất lên, họ bắt đầu ngay tiết mục của mình. Có cả cô 

MC người Thái xinh đẹp mặc trang phục Kinh diêm dúa, hệt như trang phục dạ 

hội”[59]. Phƣơng tiện để biểu diễn VH nghệ thuật cũng đƣợc hỗ trợ bởi các 

phƣơng tiện hiện đại, âm thanh, ánh sáng. Để giữ giọng và giữ sức có thể thực 

hiện đƣợc nhiều ca biểu diễn trong ngày phục vụ nhu cầu của du khách, nhiều khi 

đội đội múa diễn theo một băng, đĩa ghi âm, ghi hình có sẵn chứ không phải là do 

ngƣời hát trực tiếp. Nhảy sạp cũng đƣợc mở kèm nhạc sống, đàn Oóc-gan… Các 

điệu xòe Thái vốn tinh tế và uyển chuyển trong điệu khèn điệu "pí" (sáo) hay đàn 

tính từng say lòng bao du khách trong và ngoài nƣớc, nay cũng bốc lửa hơn, bởi 

những động tác dậm chân và lắc hông trong tiếng nhạc xập xình. Các buổi văn nghệ 
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diễn ra trên nhà sàn, dƣới ánh đèn điện nhiều màu sắc của mỗi gia chủ có khách 

lƣu trú muốn thƣởng thức dịch vụ biểu diễn văn nghệ dân tộc. 

Trong hoạt động biểu diễn phục vụ du khách họ không chỉ biểu diễn các điệu 

múa, câu hát của tộc ngƣời mình mà còn của cả các tộc ngƣời khác. Múa Thái bây 

giờ cũng khác ngày xƣa. Trƣớc đây ngƣời Thái chỉ múa điệu của ngƣời Thái, mặc 

trang phục của ngƣời Thái, thì nay để phục vụ DL, ngƣời Thái mặc cả trang phục 

của ngƣời Mông, múa cả điệu của ngƣời Mông. Ngƣời ở bản Lác giải thích “KDL 

thích thì chúng tôi phục vụ”. [59] 

Kết quả khảo sát về các “hoạt động biểu diễn VH, văn nghệ phục vụ KDL”cho 

thấy có 100% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ chỉ biểu diễn các điệu múa, câu hát 

của dân tộc Thái. Nhƣng cũng có tới 67,5% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng khi biểu 

diễn họ sử dụng cả những điệu múa, câu hát của dân tộc Thái và của một số dân tộc 

khác. Một số tiết mục, ngƣời biểu diễn mặc trang phục của sân khấu, trình diễn các 

tiết mục “cải biên, cải tiến” xa lạ với ngƣời dân. Nghiên cứu lý do của hiện tƣợng 

trên chúng tôi thu đƣợc kết quả đó là do ngƣời dân ở bản Lác, bản Pom Coọng 

muốn làm phong phú thêm các buổi biểu diễn của mình, thu hút du khách nên họ 

học hỏi để đƣa thêm vào làm cho các buổi biểu diễn sinh động hơn. Qua kết quả 

khảo sát có 54% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng việc tổ chức các tiết mục của dân 

tộc khác trong chƣơng trình biểu diễn tại làng mình nhƣ vậy sẽ làm đa đạng VH 

Thái; 80% cho rằng sẽ làm tăng thêm sự giao lƣu VH, 86% cho rằng nhƣ thế để 

làm tăng sự hấp dẫn của du khách.   

Nhƣng chính điều này lại có mặt trái là làm VH Thái có nguy cơ bị mai một, 

lai tạp. Tuy nhiên vẫn có 24% ý kiến cho rằng việc tổ chức tiết mục VH của dân tộc 

khác sẽ làm mất bản sắc VH Thái. Các điệu múa Thái đang bị thƣơng mại hóa trƣớc 

các HĐDL tại Mai Châu. Tóm lại, có thể thấy trong quá trình PTDL, hoạt động VH 

nghệ thuật của ngƣời TMC ngày nay đã có những biến đổi nhất định.  

Tiểu kết 

Hòa Bình nói chung và Mai Châu riêng là địa phƣơng là vùng đất có truyền 

thống lịch sử cùng với những giá trị nhân văn đa dạng, phong phú độc đáo trong nếp 

sống, tín ngƣỡng, lễ hội, sinh hoạt và các hoạt động VH, nghệ thuật... của các dân tộc: 
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Thái, Mƣờng, Kinh. Mai Châu còn đƣợc thiên nhiên ƣu đãi, với cảnh quan thiên nhiên 

hùng vĩ có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Mai Châu có nhiều địa danh DL văn hoá 

nổi tiếng không chỉ ở trong nƣớc mà cả đối với du khách nƣớc ngoài nhƣ bản Lác 

(Chiềng Châu), bản Pom Coọng (thị trấn Mai Châu), hồ sông Đà... Đó là những tiềm 

năng rất lớn cho DL Mai Châu phát triển. Du lịch đƣợc hình thành ở MC từ đầu những 

năm 90. Trải qua thời gian, ngành kinh tế này đã đƣợc ngƣời TMC đón nhận, chính 

quyền địa phƣơng quan tâm phát triển đã mang lại nhiều nguồn lợi to lớn cho ngƣời 

dân địa phƣơng nhƣ: tạo cơ hội công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống của 

ngƣời dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tăng thu ngân sách nhà nƣớc, 

phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần từng bƣớc nâng cao tích lũy và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế Mai Châu. Hoạt động DL còn góp phần bảo tồn VH của các dân tộc các địa 

phƣơng, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên của vùng.  

Du lịch phát triển đã mang lại nhiều lợi ích cho Mai Châu. Với sự tham gia 

của cộng đồng ngƣời Thái vào các hoạt động DL, những lợi ích KT mà DL mang lại 

đã góp phần làm cho Mai Châu chuyển mình và ngày càng phát triển. DL phát triển 

không chỉ tác động tới KT, XH của địa phƣơng mà còn tác động tới VH của cộng 

đồng ngƣời Thái nơi đây. 

Trong quá trình PTDL ở Mai Châu, bên cạnh những tác động tích cực thì sự 

phát triển HĐDL ở địa phƣơng này cũng đã bộc lộ mặt trái của nó. Đó là các GTVH 

truyền thống của ngƣời Thái bị biến đổi. Sự biến đổi đó diễn ra mạnh mẽ ở một số 

thành tố trên cả hai lĩnh VH vật chất và VH tinh thần nhƣ: Kiến trúc nhà ở, trang 

phục, ẩm thực, sinh kế, ngôn ngữ, lễ hội, các hoạt động sinh hoạt văn nghệ. Trong 

đó, những thành tố thuộc lĩnh vực VH VC biển đổi mạnh hơn. Sự biến đổi đó thể 

hiện sự thích nghi của cộng đồng ngƣời Thái nơi đây trƣớc sự phát triển KT của địa 

phƣơng, đặc biệt là kinh tế DL. Tuy nhiên, sự thích nghi đó cũng bộc lộ những nét 

biến đổi vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực. Nó cho thấy việc PTDL ở 

MC vẫn còn mang tính tự phát, chạy theo lợi nhuận, thiếu một kế hoạch mang tính 

chiến lƣợc lâu dài, thiếu tính bền vững dẫn đến nhiều GTVH quý báu bị mai một 

dần, mất đi nét đẹp là tinh hoa văn hóa từ bao đời của tộc ngƣời này.  
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Chƣơng 3 

PHƢƠNG THỨC, CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂN 

BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI THÁI Ở MAI CHÂU, 

HÒA BÌNH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

3.1. Phƣơng thức biến đổi văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Hòa Bình   

Sự biến đổi và phát triển là quy luật chung của bất kỳ sự vật, hiện tƣợng nào. 

Bản thân VH là một hình thái ý thức XH cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. 

Sự BĐVH diễn ra theo hai hình thức: Một là Sự BĐVH xuất phát từ chính tự thân 

nền VH đó. Hai là Sự biến đổi do các yếu tố bên ngoài tác động vào. 

Với sự BĐVH xuất phát từ chính tự thân nền VH, VH Thái đã tự loại bỏ đi 

những yếu tố có tính bảo thủ, lạc hậu, tiếp thu những nét VH hiện đại để làm phong 

phú thêm bản sắc của dân tộc mình, điều này có thể thấy trong việc thay đổi tập quán 

sinh hoạt nhƣ: cách xây dựng nhà ở, tập quán tín ngƣỡng và lễ hội, ma chay, cƣới xin. 

Ngày nay, ngƣời Thái có thêm nhiều tiện nghi hiện đại phục vụ cho sinh hoạt hàng 

ngày, các thủ tục cũng đƣợc đơn giản hóa, loại bỏ bớt các thủ tục rƣờm rà. Tuy 

nhiên, công trình này không đề cập đến sự biến đổi theo chiều cạnh tự nhiên mà 

nghiên cứu sự biến đổi do yếu tố bên ngoài tác động vào. 

Ở BĐVH do yếu tố bên ngoài tác động vào, cụ thể ở đây là do tác động của sự 

phát triển KTDL. DL không những tạo điều kiện nâng cao giá trị mà còn giúp bảo 

tồn, duy trì những GTVH truyền thống đang bị mai một hoặc bị phá hủy bởi thời 

gian hay bởi sự lãng quên của ngƣời dân bản địa. Bên cạnh đó, DL chính là cầu nối 

giúp cho ngƣời dân các dân tộc trên thế giới có điều kiện tiếp xúc, trao đổi, từ đó 

làm nảy sinh sự cọ sát trong giao tiếp VH. Thông qua hoạt động giao tiếp giữa 

những ngƣời dân địa phƣơng (chủ) và KDL (khách), nảy sinh hiện tƣợng tiếp thu 

các nét VH giữa “chủ” và “khách” trong quá trình tổ chức các HĐDL. Quá trình 

tiếp thu trên đây dần dần đã tạo ra những thay đổi trong VH của cả hai phía, trong 

đó, sự thay đổi của phía ngƣời dân địa phƣơng diễn ra sâu sắc hơn.  

 Trong quá trình PTDL của ngƣời Thái ở MC, HB, sự BĐVH truyền thống của 

ngƣời dân địa phƣơng diễn ra theo các phƣơng thức khác nhau đƣợc thể hiện cụ qua 

sơ đồ sau.  
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Sơ đồ 3.1: Phƣơng thức BĐVH truyền thống của ngƣời TMC trong PTDL 

Qua nghiên cứu BĐVH truyền thống của ngƣời TMC, một đặc điểm nổi lên 

rất rõ đó là: Ngƣời Thái đã chủ động thay đổi các nét VH truyền thống của mình để 

thu hút KDL, đồng thời để cuộc sống của chính gia đình mình thuận tiện hơn. Cụ 

thể, căn cứ vào nhu cầu của du khách, yêu cầu của các doanh nghiệp lữ hành, ngƣời 

dân địa phƣơng đã thay đổi một số nét truyền thống để phù hợp với thị hiếu, đặc 

điểm VH, tập quán của KDL. Theo số liệu thống kê dƣới đây thì có tới 65/200 

(32,5%) ngƣời dân đƣợc hỏi trả lời là họ chủ động thay đổi một số nét VH truyền 

thống của mình trong quá trình PTDL. 

Bảng 3.1. Phƣơng thức biến đổi văn hóa truyền thống của ngƣời Thái Mai Châu  

n=200 

STT Phƣơng thức Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Chủ động thay đổi 65 32,5 

2 Buộc phải thay đổi để thích ứng với việc PTDL 135 67,5 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Xu hƣớng chủ động thay đổi VH của dân tộc mình còn đƣợc thể hiện qua đánh 

giá của cƣ dân ngƣời Thái về VH ứng xử, trang phục,.. của KDL nƣớc ngoài.   

Qua số liệu thống kê ở bảng 3.2 dƣới đây, với các mức độ đánh giá từ 1 đến 5, 

trong đó mức độ đánh giá 1: Không thể chấp nhận đƣợc; 2: Không tốt; 3: Bình 

thƣờng; 4: Tốt; 5: Tuyệt vời thì ngƣời TMC có những đánh giá tốt về VH của KDL. 

Hầu nhƣ các đánh giá đều ở mức độ “Bình thƣờng”và “Tốt”, không có đánh giá nào 

ở mức “không thể chấp nhận đƣợc”và chỉ có 3/200 (chiếm 1,5%) ngƣời đƣợc hỏi 

đánh giá ở mức “không tốt” với trang phục của KDL. Điều đó cho thấy ngƣời TMC 

Văn hóa truyền 

thống của ngƣời 

Thái, MC, HB 

Tác động của DL 

 

- Giao lƣu tiếp xúc 

với KDL 

- Nhu cầu của KDL 

- Yêu cầu của Doanh 

nghiệp lữ hành 

Chủ động 

thay đổi 

Buộc phải 

thay đổi để 

thích ứng 

Biến đổi 

Văn hóa 

truyền 

thống của 

ngƣời TMC 
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rất tôn trọng du khách đồng thời chính họ cũng thấy sự hấp dẫn trong VH của du 

khách. Một mặt, họ tự mình muốn tiếp cận với những nét VH mới do KDL mang 

đến. Mặt khác, họ thích những nét VH của khách nên chính họ đã chủ động thay đổi 

một số nét VH của dân tộc mình cho phù hợp với du khách và cuộc sống hiện tại. 

Sự chủ động thay đổi của họ đƣợc biểu hiện ở từng lĩnh vực cụ thể: 

Bảng 3.2. Đánh giá của ngƣời Thái Mai Châu về văn hóa của khách du lịch 

TT 
Nội dung  

 

1 2 3 4 5 

SL 
TL

% 
SL TL% SL TL% SL TL% SL 

TL

% 

1 
Trang phục của 

Khách du lịch 
0 0 3 1,5 162 81,0 8 4,0 27 13,5 

2 
Hành vi ứng xử 

của KDL với XH 
0 0 0 0 117 58,5 75 37,5 8 4,0 

3 

Hành vi ứng xử 

của KDL với 

môi trƣờng 

0 0 0 0 130 65,0 70 35,0 0 0 

4 

Hành vi ứng xử 

của KDL với di 

sản và tài 

nguyên du lịch 

nơi đến 

0 0 0 0 130 65,0 70 35,0 0 0 

5 

Cách thức tiêu 

dùng sản phẩm 

ăn uống của 

KDL 

0 0 0 0 65 32,5 135 67,5 0 0 

6 

Cách thức sử 

dụng ngôn ngữ 

của KDL 

0 0 0 0 130 65,0 70 35,0 0 0 

Ghi chú: Có thể chọn nhiều đáp án 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Ẩm thực: Ngƣời Thái đã thay đổi nhiều yếu tố nhƣ nguyên liệu, gia vị, cách 

thức ăn uống truyền thống để thay thế bằng những nguyên liệu, gia vị và cách thức 
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ăn uống khác phù hợp hơn với thị hiếu của KDL. Cơm lam, rƣợu cần là đặc trƣng 

trong ẩm thực của ngƣời Thái, nhƣng ngày nay lên Mai Châu chúng ta thấy có đủ 

các món ăn của ngƣời Kinh, ngƣời phƣơng Tây để đáp ứng yêu cầu của khách. Đặc 

biệt các loại đồ uống, bia, rƣợu thì không thiếu thứ gì. Mọi nhu cầu của KDL đều 

đƣợc đáp ứng. 

“Sau mỗi bữa ăn, chúng tôi mời khách du lịch uống nước, trò chuyện hỏi han 

xem khách có hài lòng về đồ ăn không? Món ăn có hợp khẩu vị không? Nếu không 

hài lòng thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ sửa đổi. Trên cơ sở góp ý của khách, 

chúng tôi sẽ thay đổi vào những bữa ăn sau, khách thích lắm”. 

                                                  (Ông H.C.T, bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu) 

Trang phục: Yếu tố này thể hiện sự chủ động của ngƣời Thái, họ chủ động 

thay đổi để làm hài lòng du khách. Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục là 

phƣơng tiện cấu thành và thể hiện bản sắc dân tộc rõ nét nhất. Xuất phát từ đặc 

điểm của tự nhiên và nhu cầu của đời sống, mỗi vùng, mỗi dân tộc đã sáng tạo, hình 

thành một sắc thái VH riêng phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đặc điểm địa 

hình phục vụ cho nhu cầu đi lại, ăn, ở, mặc, giao tiếp trong cộng đồng.  

Văn hóa trang phục của ngƣời TMC là yếu tố dễ có sự tiếp thu và biến đổi 

nhất trong thực tiễn. KDL mang đến những mẫu, kiểu trang phục lạ, phục vụ cho 

việc đi DL, đồng thời cách thức sử dụng trang phục trong quá trình tham quan DL. 

Theo đó, ngƣời dân bản địa, đặc biệt là giới trẻ có sự tiếp thu và bắt chƣớc. Thực 

trạng này dẫn đến những biến đổi trong thực tiễn về cách ăn mặc và trang phục nhƣ 

hiện nay. Thực tế và kết quả điều tra XH học cho thấy, phần lớn ngƣời Thái đều sử 

dụng trang phục của ngƣời Kinh, phƣơng Tây trong ngày cƣới. Trong cuộc sống 

thƣờng ngày họ chủ yếu sử dụng trang phục của ngƣời Kinh bởi tính thuận tiện cho 

việc đi lại, làm việc, phục vụ du khách, giá rẻ. Có đến 67,5% số ngƣời đƣợc hỏi trả 

lời rằng họ thƣờng xuyên sử dụng trang phục truyền thống và họ mặc trang phục 

truyền thống chủ yếu trong các ngày lễ, tết (88%), cƣới xin, tang ma (78%), phục vụ 

KDL (90%). 

Nắm bắt đƣợc tâm lý của du khách và để PTDL, yếu tố trang phục cũng đƣợc 

các cơ quan quản lý DL địa phƣơng khuyến khích và hỗ trợ, bảo tồn bằng các 

nguồn kinh phí thu trực tiếp hay gián tiếp từ HĐ DL. Đồng thời, chính bản thân 

ngƣời dân cũng ý thức đƣợc sự hấp dẫn du khách qua trang phục địa phƣơng, do đó 
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để phục vụ mục đích kinh doanh DL và duy trì và bảo vệ nét VH  của dân tộc, họ đã 

mặc trang phục truyền thống trong quá trình phục vụ du khách cho dù bản thân họ 

thấy “vƣớng víu”, “bất tiện” trong quá trình nấu nƣớng, đi lại phục vụ KDL. 

Một biểu hiện khác thế hiện sự chủ động của ngƣời Thái là trong việc tổ chức 

các hoạt động biểu diễn VH, văn nghệ. Có đến 85% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ 

tổ chức các hoạt động VH nghệ thuật để giữ gìn bản sắc dân tộc và phục vụ KDL. 

Các bài dân ca truyền thống của dân tộc Thái chủ yếu đƣợc thể hiện trong các dịp 

phục vụ KDL (90%), lễ hội, tang ma (78%) chứ hàng ngày thì không nhiều (7,5%). 

Thậm chí họ chủ động học tập, biểu diễn các tiết mục VH của các dân tộc khác 

trong chƣơng trình biểu diễn tại bản làng của mình để tăng sự hấp dẫn du khách 

(86,5%), tăng sự giao lƣu VH (80,5%). 

Yêu thích VH của các dân tộc khác và để phục vụ KDL đƣợc tốt hơn nên 

ngƣời Thái đã chủ động thay đổi VH của mình theo các nét VH của du khách. Điều 

này thể hiện qua số lƣợng ngƣời đƣợc hỏi là có 65/200 (chiếm 32,5% ) đã chủ động 

thay đổi là 135/200 ngƣời (chiếm 67,5%) số ngƣời cho rằng họ buộc phải thay đổi 

để thích nghi với việc PTDL. 

Bên cạnh sự biến đổi diễn ra theo phƣơng thức chủ động, sự BĐVH của ngƣời 

TMC còn diễn ra theo một cơ chế khác, nó thể hiện sự thụ động của ngƣời dân địa 

phƣơng dƣới tác động của HĐDL. Ngƣời TMC thụ động tiếp thu những yếu tố VH 

bên ngoài thông qua HĐDL. Cụ thể, nhiều yếu tố trong đời sống nhƣ không gian 

sống, hành vi ứng xử với thế giới bên ngoài, ngôn ngữ… đã có những tiếp thu theo 

các mức độ nhất định. Điều đó là do ngƣời Thái, một mặt để làm vừa lòng KDL, họ 

buộc phải tiếp thu, buộc phải thay đổi để phục vụ khách tốt hơn. Mặt khác, trong 

quá trình tiếp xúc, giao lƣu với KDL, họ tiếp thu một cách thụ động. Quá trình này 

diễn ra một cách từ từ, bản thân những ngƣời dân địa phƣơng đôi khi không nhận 

thức đƣợc và theo thời gian họ dần dần điều chỉnh các hành vi, thói quen… của 

mình. Điều tra XH học cho thấy có đến 51% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ thay 

đổi VH của dân tộc mình là do “buộc phải thay đổi để thích ứng với việc PTDL”. 

Điều đó đƣợc biểu hiện rõ ở sự thay đổi về kiến trúc nhà ở, trang phục, ẩm thực, 

ngôn ngữ. 

Kiến trúc nhà ở: Ngƣời TMC buộc phải thay đổi không gian ngôi nhà mình để 

phù hợp với mục đích KDDL. Những hộ gia đình KDDL, khi tiếp đón du khách 
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nƣớc ngoài thƣờng có xu hƣớng cải tạo, sửa sang lại nhà cửa sao cho phù hợp với 

nhu cầu của khách. Điều này thể hiện rất rõ ràng trong kiến trúc nhà sàn ngƣời Thái 

ở Mai Châu. Nhà đƣợc làm cao hơn, nội thất nhà sàn cũng hiện đại hơn. Việc bố trí 

các vật dụng trên nhà sàn cũng khác. Họ rất muốn giữ lại vƣờn cây, áo cá xung 

quanh ngôi nhà nhƣng để có đất để mở rộng thêm diện tích ngôi nhà sàn, xây thêm 

những ngôi nhà sàn mới để có thể đón đƣợc nhiều KDL, họ buộc phải lấp ao, bỏ 

vƣờn hoặc thu hẹp lại diện tích còn rất nhỏ. Hay là để tăng thêm tính hiện đại cho 

ngôi nhà, họ đã sử dụng những vật liệu hiện đại để trang trí. Sự thay đổi này nhằm 

phục vụ du khách tốt hơn, làm hài lòng du khách nhƣng không ngờ chính điều đó đã 

khiến cho ngôi nhà mất đi vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc nhƣ kiến trúc truyền thống vốn 

có của nó. 

“Tôi vẫn muốn giữ lại ao cá và không muốn sửa chữa, cải tạo lại ngôi nhà 

theo lối kiến trúc như bây giờ nhưng các cháu nó (con) bảo phải làm như thế thì 

mới có đủ chỗ để phục vụ KDL”. (Ông H.C.T, bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu). 

Ngôn ngữ: Để phục vụ KDL, ngƣời Thái đã sử dụng ngôn ngữ của KDL (tiếng 

Kinh, tiếng nƣớc ngoài) để giao tiếp. Nhiều trƣờng hợp, có những cƣ dân bản địa đã 

sử dụng ngôn ngữ vay mƣợn thay vì sử dụng đƣợc ngôn ngữ mẹ đẻ. Có đến hơn 

90% số ngƣời ở bản Lác, bản Pom Coọng đƣợc hỏi đã trả lời rằng họ sử dụng thành 

thạo cả tiếng Thái, tiếng Kinh. 1,5% số ngƣời đƣợc hỏi còn sử dụng thành thạo cả 

tiếng nƣớc ngoài (tiếng Anh).  

Việc ngƣời TMC đã thay đổi việc sử dụng tiếng mẹ đẻ sang tiếng Việt trong 

cuộc sống hàng ngày thể hiện yếu tố bị động của họ. Họ buộc phải thay đổi để phục 

vụ khách tốt hơn, đồng nghĩa với việc sẽ đón đƣợc nhiều khách hơn, làm tăng thu nhập 

cho gia đình. Điều đó cũng đƣợc thể hiện qua số liệu thống kê về sự cần thiết của việc 

học ngoại ngữ: có tới 90% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng cần học tiếng nƣớc ngoài để 

phục vụ HĐDL. 

  Bên cạnh đó, nhiều nét VH ứng xử tích cực của KDL đối với môi trƣờng 

cũng có những tác động tích cực nhất định đến hành vi của cộng đồng ngƣời TMC 

buộc họ phải thay đổi.  

  Cách thức tiêu dùng sản phẩm ăn uống của KDL: Việc sử dụng các sản phẩm 

ăn uống của KDL cũng ảnh hƣởng đến quá trình tiếp biến VH và là vấn đề đáng 

quan tâm. Bình thƣờng ngƣời Thái sử dụng các món ăn truyền thống của mình. 
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Đƣơng nhiên, món ăn của ngƣời Thái cũng là một sản phẩm VH độc đáo, góp phần 

thu hút KDL đến với Mai Châu. Nhƣng KDL đến đây rất đa dạng. Nhiều ngƣời 

không sử dụng đƣợc món ăn của ngƣời Thái, họ yêu cầu đƣợc phục vụ các món ăn 

khác, nhất là đồ uống. Vậy là để làm hài lòng khách, ngƣời Thái đã thay đổi để 

phục vụ họ. Chính vì vậy, ngƣời Thái cũng thay đổi luôn những món ăn, đồ uống 

trong bữa cơm gia đình mình. Họ không đƣợc nấu những món ăn, gia vị mà gia 

đình mình thích mà họ ăn theo những món ăn, gia vị họ  phục vụ KDL. Nhịp độ nếp 

sống họ cũng thay đổi. Họ phải ăn cơm sớm hơn hoặc muộn hơn, không ăn cùng gia 

đình (điều hiếm xảy ra trong truyền thống) để đảm bảo phục vụ KDL chu đáo. 

Với sự phát triển của DL, hoạt động VH nghệ thuật của ngƣời Thái đƣợc các 

cơ quan ban ngành các cấp quan tâm và phục hồi, góp phần phát triển và bảo tồn. 

Thông qua HĐDL, du khách có thể thâm nhập vào các hoạt động VH của địa 

phƣơng. Song nhiều khi sự thâm nhập biến thành sự xâm hại. Mặt khác, để thỏa 

mãn nhu cầu của du khách, vì lợi ích KT to lớn trƣớc mắt nên các hoạt động VH 

truyền thống đƣợc trình diễn một cách thiếu tự nhiên hoặc chuyên nghiệp hoặc 

mang ra làm trò cƣời cho du khách. Nhiều nhà cung ứng DL đã thuyết phục đƣợc 

dân địa phƣơng, nhất là ở bản Lác thƣờng xuyên trình diễn lại các phong tục, lễ hội 

cho khách xem. Nhiều trƣờng hợp, do thiếu hiểu biết về nguồn gốc, ý nghĩa của các 

hành vi lễ hội, ngƣời ta giải thích một cách sai lệch. Nhƣ vậy những giá trị đích thực 

của một cộng đồng, đáng lý phải đƣợc trân trọng lại bị đem ra làm trò tiêu khiển, 

mua vui cho du khách. Giá trị truyền thống dần bị lu mờ do sự lạm dụng vì mục 

đích KT. 

3.2. Các yếu tố tác động và nguyên nhân của biến đổi văn hóa truyền 

thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình   

3.2.1. Các yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa truyền thống của người 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình  

3.2.1.1. Yếu tố chính sách 

 Thực trạng nghiên cứu cho thấy, những yếu tố tác động gây nên sự biến đổi 

văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch 

bao gồm cả những yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Các yếu tố khách quan 

bao gồm yếu tố về chính sách, sự giao lƣu, tiếp xúc với KDL đa dạng về VH. Yếu 

tố “Tâm lý tộc ngƣời” thuộc về yếu tố chủ quan. 
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- Chính sách gắn với phát triển kinh tế, du lịch 

Trong nhiều năm qua, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển 

KT-XH, các chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo vùng DTTS nói 

chung trong đó có đối với cộng đồng ngƣời Thái ở Mai Châu. Trƣớc hết, phải 

khẳng định rằng những biến đổi có nguyên nhân trực tiếp từ sự biến đổi về định 

hƣớng đầu tƣ các chính sách phát triển KT-XH của Đảng và Nhà nƣớc đối với khu 

vực này. Các chính sách vĩ mô tác động gián tiếp đến cộng đồng ngƣời TMC thông 

qua các chƣơng trình KT-XH, đã giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp làm nên sự BĐVH truyền thống tại 

đây. Đặc biệt là chính sách phát triển DL nhƣ một ngành KT mũi nhọn của địa 

phƣơng. Qua khảo sát lấy ý kiến các nhà quản lý tại Mai Châu họ cho rằng sự biến 

đổi của VH Thái diễn ra trong rất nhiều khía cạnh từ GTVH vật chất, VH tinh thần 

và chính sách là một trong những yếu tố tác động đến sự BĐVH của ngƣời Thái tại 

đây chiếm 93,3% (Tham khảo bảng 3.3). 

Trong thời gian qua, DL nhận đƣợc sự quan tâm của Đảng và chính quyền 

các cấp. Chính phủ đã xây dựng và thực thi Chiến lược PTDL Việt Nam đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh, PTDL gắn với bảo tồn và 

phát huy VH truyền thống các dân tộc, tôn trọng VH trong mối quan hệ với cộng 

đồng địa phƣơng; PTDL gắn với xóa đói, giảm nghèo. Trong xu thế hội nhập giao 

lƣu với các nƣớc trên thế giới, DL Việt Nam đẩy mạnh việc khai thác những GTVH 

của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo thành những sản phẩm DL hấp dẫn, có sức 

cạnh tranh trên thị trƣờng quốc tế. Tạo ra những lợi thế để DL Việt Nam thu hút 

ngày một nhiều hơn lƣợng KDL quốc tế. Điều quan trọng hơn, thông qua PTDL 

cộng đồng sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các GTVH truyền thống của đồng bào 

các dân tộc thiểu số đƣợc tốt hơn.  

Thực hiện quan điểm trên, trong thời gian qua, DL Việt Nam tập trung vào 

một số địa bàn trọng điểm, ƣu tiên những điểm có tiềm năng DL, đặc biệt ở các tỉnh 

có điều kiện KT khó khăn nhƣng lại có sự đa dạng về VH truyền thống của đồng 

bào các dân tộc. Tây Bắc nói chung, Hòa Bình, Mai Châu nói riêng đã đƣợc xác 

định là địa bàn DL quan trọng nằm trong chiến lƣợc PTDL Việt Nam. Trong đó, ƣu 

tiên PTDLVH, DL cộng đồng, tạo ra các sản phẩm DL độc đáo, góp phần tăng 

trƣởng KT, xóa đói giảm nghèo.  

Thực hiện chiến lƣợc quốc gia nói trên, ngày 11/12/2014, UBND tỉnh Hòa 
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Bình đã ban hành Quyết định 2060/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng 

thể PTDL tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030, với định hƣớng: 

PTDL tỉnh Hoà Bình phù hợp với Chiến lƣợc phát triển KT-XH và DL cả nƣớc, phù 

hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và các ngành KT  khác. Khai thác có 

hiệu quả tiểm năng, lợi thế về DL, góp phần chuyển dịch cơ cấu KT, tạo việc làm, 

xoá đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc, bảo vệ 

tài nguyên môi trƣờng. Trong đó, quan điểm chỉ đạo của tỉnh đối với hoạt động phát 

triển DL tại Mai Châu nhƣ sau: 

Phát triển du lịch điểm DL quốc gia Mai Châu phù hợp với Chiến lƣợc và 

Quy hoạch tổng thể PTDL Việt Nam, vùng Trung du miền núi Bắc bộ; các Quy 

hoạch phát triển KT-XH, DL tỉnh Hòa Bình; đảm bảo thống nhất với các Chiến 

lƣợc, Quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực liên quan. 

Phát triển du lịch điểm DL quốc gia Mai Châu bền vững phù hợp với bối 

cảnh, xu thế PTDL cả nƣớc và tỉnh Hòa Bình; gắn với việc bảo tồn và phát huy các 

GTVH dân tộc, các giá trị tự nhiên; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự 

an toàn XH; giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trƣờng. Đồng thời PTDL đảm bảo 

các lợi ích KT-XH cho cộng đồng địa phƣơng. 

Phát triển DL bền vững trên cơ sở tài nguyên tự nhiên sẵn có, lấy DLVH làm 

nền tảng để phát huy tính đặc thù tài nguyên DL.[61, tr.3]. 

Mục tiêu phát triển tổng quát là: Phấn đấu đến năm 2020, Mai Châu trở thành 

điểm DL quốc gia có kết cấu hạ tầng và dịch vụ DL cần thiết, có khả năng bảo đảm 

phục vụ ít nhất một trăm nghìn lƣợt khách tham quan một năm; với chức năng tìm 

hiểu VH - lịch sử, sinh thái, nghỉ dƣỡng... có vai trò quan trọng của DL tỉnh Hòa 

Bình cũng nhƣ vùng Trung du miền núi phía Bắc. 

Mai Châu, đặc biệt là bản Lác, bản Pom Coọng là nơi có tài nguyên DL phong 

phú. Việc phát triển KTDL của Mai Châu đã tạo nên nhiều biến đổi trong đời sống, 

VH của ngƣời dân địa phƣơng.  

Du lịch đã tác động mạnh mẽ đến cộng đồng ngƣời Thái ở Mai Châu. KT, đời 

sống vật chất, tinh thần của ngƣời Thái chuyển biến mạnh mẽ. KTDL tạo ra những 

tác động tích cực đối với VH ngƣời TMC thông qua các hoạt động quảng bá VH 

ngƣời Thái với các đoàn du khách cũng nhƣ toàn XH.  

Từ PTDL, nhiều GTVH truyền thống của ngƣời Thái đƣợc lựa chọn, khai thác 

tạo thành những sản phẩm phục vụ PTDL. KDL ngày càng biết tới nhiều hơn các 
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hoạt động VH của ngƣời Thái nhƣ: lễ hội Xên bản xên mƣờng, nhà sàn ngƣời Thái, 

dệt thổ cẩm Mai Châu... Từ đó, ngƣời dân ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo 

vệ, gìn giữ và phát huy các GTVH truyền thống của mình. 

Mặt khác, thông qua mục đích PTDL, ý thức về việc bảo vệ GTVH của 

ngƣời Thái đƣợc nâng cao hơn trong nhận thức của ngƣời dân địa phƣơng, đặc biệt 

quan trọng trong bối cảnh những GTVH truyền thống đang mai một nhƣ hiện nay. 

Ngƣời dân trực tiếp tham gia vào việc tổ chức các HĐDL, những sản phẩm VH của 

họ (món ăn truyền thống, đồ thủ công, vật dụng trong gia đình…) đƣợc trân trọng 

hơn, có giá trị hơn thông qua cảm nhận của du khách.  

Mặt khác, DL đã có những tác tích cực, nâng cao nhận thức bảo tồn, phát 

huy GTVH tộc ngƣời của ngƣời dân địa phƣơng. Thay vì xây dựng một ngôi nhà 

với chất liệu, kiến trúc hiện đại, ngƣời TMC đã kịp thời giữ gìn, bảo lƣu lại ngôi 

nhà truyền thống của mình; ngƣời dân đã quay lại nhiều hơn với các nghề dệt thủ 

công truyền thống; những đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt cũng đƣợc các gia đình giữ lại 

và trở thành những sản phẩm DL hấp dẫn với KDL…Thông qua HĐDL, đặc biệt là 

tạo ra nhiều sản phẩm DL độc đáo, các GTVH truyền thống đƣợc phát huy trở thành 

các sản phẩm phục vụ KDL. Từ đó, nhiều GTVH truyền thống của ngƣời Thái đã 

đƣợc khai thác và phát triển.  

Các HĐDL, bán những sản phẩm thủ công và hƣớng dẫn khách tham quan 

đã trở thành nguồn thu chính đối với cƣ dân ở bản Lác, bản Pom Coọng. Từ việc tổ 

chức HĐDL, ngƣời Thái có điều kiện tăng thu nhập, cải thiện chất lƣợng cuộc sống 

bằng các hình thức dịch vụ cho du khách: bán những đồ thủ công, nấu/bán các món 

ăn truyền thống, tổ chức các hoạt động VH trong ngôi nhà sàn truyền thống… 

Ngoài ra, các kỹ năng, nhƣ: ứng xử, giao tiếp, tổ chức hoạt động…của ngƣời Thái 

cũng đƣợc cải thiện hơn.  

Tuy nhiên, DL cộng đồng cũng có thể gây ra những hệ quả dẫn tới sự BĐVH 

truyền thống cũng nhƣ cấu trúc XH tộc ngƣời. Điều này đặt ra các vấn đề đối với 

các nhà quản lý, nhà chuyên môn, và các bên tham gia trong việc lựa chọn các yếu 

tố VH tộc ngƣời phục vụ trong HĐDL cũng nhƣ việc tổ chức hoạt động, phân chia 

lợi ích… giữa các bên tham gia, nhằm thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát huy hơn nữa 

giá trị di sản VH tộc ngƣời.  

Bên cạnh những lợi ích mang lại, DL cũng có những tác động tiêu cực nhất 

định đến đời sống VH địa phƣơng. Một trong những tác động rõ nhất là sự thay đổi 
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về lối sống của một số bộ phận thanh niên trong bản. Trƣớc đây, ngƣời dân trong 

bản có lối sống giản dị, tình cảm, thật thà thì sự phát triển của DL đã cuốn hút thanh 

niên tham gia vào các HĐDL, họ vừa đƣợc giao lƣu với KDL, lại vừa có thêm 

nguồn thu nhập. Khi họ tự chủ đƣợc về KT, sự phụ thuộc vào gia đình giảm dần, 

không ít bạn trẻ hiện nay sống thực dụng, thiếu trách nhiệm với gia đình, coi nhẹ 

các GTVH truyền thống. Nhiều thanh niên ngƣời Thái không còn mặc trang phục 

truyền thống của mình và ít tham gia vào các sinh hoạt VH của cộng đồng. Tác 

động tiêu cực còn đƣợc thể hiện qua tình trạng bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành 

khách, gây ra hình ảnh phản cảm đối với du khách. DL không chỉ có sức hút với 

những ngƣời trong độ tuổi lao động mà còn cuốn hút cả những ngƣời già, trẻ em. 

Nhiều trẻ em muốn đi theo khách bán hàng hơn đến trƣờng, lợi ích trƣớc mắt mang 

lại cho gia đình từ hoạt động bán hàng của trẻ em đƣợc không ít bố mẹ đồng tình 

ủng hộ. 

Các luồng VH mới từ bên ngoài du nhập vào cũng ảnh hƣởng rất lớn đến nếp 

sống của ngƣời Thái ở địa phƣơng. Thể hiện rõ nhất trong sự liên kết các thành viên 

trong cộng đồng không còn chặt chẽ nhƣ trƣớc đây. Mỗi khi gia đình có việc, họ có 

thể thuê ngƣời làm và trả tiền thay vì hình thức đổi công nhƣ trƣớc. Vai trò của già 

làng ngày một giảm dần, nhất là trong vấn đề phát triển KT. Các hoạt động sinh 

hoạt VH mang tính cộng đồng cũng giảm dần. Từ đó, quá trình trao truyền và gìn 

giữ các GTVH truyền thống giữa các thế hệ, không đƣợc thƣờng xuyên nhƣ trƣớc 

đây. Vai trò của trƣởng tộc chỉ còn mang ý nghĩa về mặt huyết thống, gắn liền với 

các hoạt động mang tính nghi lễ của dòng họ. Những lợi ích từ HĐDL cũng làm ảnh 

hƣởng đến mối quan hệ giữa các gia đình trong cộng đồng làng. Có nhiều mâu 

thuẫn mới nảy sinh trong quá trình PTDL và chèo kéo khách là một trong những 

hiện tƣợng thể hiện rất rõ những mâu thuẫn này. “Ngƣời bán đƣợc nhiều hàng thì bị 

những ngƣời khác ghen, ghét, nói xấu” (kết quả phỏng vấn một phụ nữ Thái, 55 tuổi 

ở bản Lác). Các tệ nạn XH nhƣ: nghiện hút, cờ bạc…cũng đã theo DL len lỏi vào 

các bản làng. Một số ngƣời dân cũng có những phản ứng, tác động, ứng xử không 

VH với KDL và ngƣợc lại nhiều KDL đến bản làng cũng có những thái độ, cách 

nhìn thiếu thiện cảm với ngƣời dân địa phƣơng.  

Nhiều GTVH truyền thống đƣợc khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu của du 

khách một cách hình thức, nặng về KT hơn là bảo vệ các GTVH truyền thống, 

những tiết mục biểu diễn văn nghệ của các dân tộc khác bên ngoài đƣợc đƣa vào 
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biểu diễn sẽ làm mất đi giá trị của VH bản địa. Sự méo mó, biến đổi về VH còn 

đƣợc thể hiện trong các sản phẩm thủ công truyền thống đƣợc bày bán tại các bản 

làng. Do lợi nhuận từ DL mang lại mà một số ngƣời Kinh đã mang một số mặt hàng 

đƣợc làm “nhái” trà trộn với hàng của ngƣời Thái. Hành động lợi dụng thƣơng hiệu 

hàng hóa ngƣời Thái để bán cho khách, làm du khách không nhận đƣợc biết đâu là 

hàng thật, đâu là hàng giả, dẫn tới họ không thực sự yên tâm khi mua hàng tại địa 

phƣơng. Hàng nhái đang dần “bóp chết” hay làm mất giá trị của các sản phẩm thủ 

công truyền thống ở Mai Châu. Bên cạnh đó, nhiều GTVH phi vật thể nhƣ các tiết 

mục biểu diễn văn nghệ, các bài múa khèn hay các lễ hội truyền cũng dần bị thƣơng 

mại hóa, làm mất đi linh hồn của lễ hội. Thay vào đó là các tiết mục biểu diễn văn 

nghệ, trò chơi mang tính hiện đại phục vụ du khách... 

Bên cạnh những chính sách về phát triển KT và DL của tỉnh Hòa Bình nói 

chung và huyện Mai Châu nói riêng, các chính sách về VH cũng là một trong những 

yếu tố dẫn đến sự biến đổi VH truyền thống của ngƣời TMC trong PTDL. 

- Chính sách phát triển văn hóa 

Về lĩnh vực VH, nghị quyết Trung ƣơng 5 (khóa VIII) năm 1998 đƣợc coi là 

chiến lƣợc VH chính thức của ĐCSVN trong thời kỳ “đẩy mạnh CNH, HĐH vì mục 

tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh”. Nghị quyết Trung 

ƣơng 5 đề ra mục tiêu về “Xây dựng và phát triển nền VH Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc”, trong đó nhấn mạnh “nền VH Việt nam là nền VH thống nhất 

trong đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, và “VH là nền tảng tinh thần 

của XH, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH”. VH của 

các tộc ngƣời thiểu số đóng góp phần quan trọng vào bức tranh nhiều màu sắc của 

một nền VH Việt Nam thống nhất trong đa dạng này. Tầm quan trọng của văn hóa 

DTTS đƣợc nhận thức rõ trong các văn kiện chính sách. Trong vòng 10 năm trở lại 

đây, đầu tƣ cho VH dân tộc thiểu số là một trong các mục tiêu trọng điểm của chính phủ. 

Bên cạnh đó là nhiều nghị định, chính sách về việc bảo tồn và phát triển văn 

hóa DTTS đã đƣợc ban hành, ví dụ Quyết định của Thủ tƣớng CP 124/2003/QĐ-

TTg ngày 17/6/2003 phê duyệt đề án bảo tồn và phát triển VH các DTTS Việt Nam 

giai đoạn 2003-2010.... 

Trong Chiến lƣợc VH mới nhất, giai đoạn 2010-2020, trong 5 mục tiêu trọng 

tâm từ nay đến 2020, có mục tiêu “phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, bản sắc VH các 

dân tộc và xây dựng các giá trị mới”, và “thu hẹp khoảng cách về hƣởng thụ VH 
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giữa nông thôn và thành thị, đồng bằng và miền núi, vùng DTTS, vùng sâu vùng 

xa…”. Nhận thức đƣợc khả năng dễ bị tổn thƣơng của các nhóm yếu thế trong bối 

cảnh XH biến đổi nhanh với sức ép của tăng trƣởng KT, trong các mục tiêu thiên 

niên kỷ của Việt nam (VDGs), chính phủ Việt Nam còn bổ sung thêm vào hệ thống 

các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ một số mục tiêu phát triển mang tính đặc thù 

của Việt Nam, trong đó có mục tiêu “bảo tồn VH của đồng bào các dân tộc ít 

ngƣời”, phát triển VH thông tin, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; và mục 

tiêu “giảm khả năng dễ bị tổn thƣơng và phát triển mạng lƣới an sinh XH” giúp cho 

các đối tƣợng yếu thế và ngƣời nghèo. Có thể thấy, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam 

kiên trì quan điểm phát triển KT xóa đói giảm nghèo, chống kỳ thị chia rẽ dân tộc, 

và bảo tồn VH đối với DTTS.  

Tiếp thu những tƣ tƣởng trên, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Hoà Bình 

và huyện Mai Châu đã cụ thể hoá vào đặc thù địa bàn của mình. Định hƣớng phát 

triển VH của huyện Mai Châu nằm trong chính sách phát triển KTXH nói chung 

của tỉnh và chính sách phát triển KT-XH nói riêng của huyện, trong đó đều nhấn 

mạnh quan tâm đến bảo tồn và phát triển các GTVH tiêu biểu, đặc biệt là các 

GTVH dân tộc thiểu số. Tại Kế hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Mai Châu 

đến năm 2020 (đƣợc UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt theo Quyết đinh số 788/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013) đã chỉ ra hƣớng đi là: 

- Hoàn thiện các thiết chế VH, xây dựng các nhà VH tại tất cả các xã và cụm 

xã; đến năm 2015 trên 85% số thôn, bản có nhà VH. Xây dựng môi trƣờng VH lành 

mạnh, kiên quyết xử lý các trƣờng hợp tuyên truyền VH phẩm, sách báo độc hại.  

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

VH”; phấn đấu đến 2015 có trên 45% làng VH; trên 85% số hộ đạt gia đình VH; 

100% ngƣời dân đƣợc nghe đài và đƣợc xem truyền hình. Đến năm 2020 có 70% 

làng bản VH, 95% gia đình VH, 100% cơ quan đạt tiêu chí VH. 

          - Hoàn thành đầu tƣ bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, VH. Tổ chức lễ 

hội “Xên Mƣờng” và các lễ hội truyền thống khác. Tổ chức các đội văn nghệ quần 

chúng tại các bản làng, nhất là các bản DL. [78-tr.7] 

Có thể nói, các chính sách vĩ mô của Nhà nƣớc và các chính sách của tỉnh 

Hòa Bình đã tác động gián tiếp đến cộng đồng ngƣời TMC đang tạo nên diện mạo 

mới cho Mai Châu, đã giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 

đồng thời cũng là một yếu tố làm cho VH truyền thống của ngƣời Thái nơi đây có 
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nhiều biến đổi.  

 3.2.1.2. Giao lưu, tiếp xúc với khách du lịch đa dạng về văn hóa 

Sự giao lƣu tiếp xúc với KDL đa dạng về VH đến từ các nền VH khác nhau 

thông qua HĐDL cũng là nguyên nhân của sự BĐVH truyền thốngcủa ngƣời ngƣời TMC.  

Giao lƣu, tiếp xúc VH trên thế giới, Việt Nam nói chung, Hòa Bình, Mai 

Châu nói riêng hiện nay diễn ra mạnh mẽ hơn, tần suất xuất hiện của các giá trị (cả 

tích cực lẫn tiêu cực) cũng cao hơn, các phƣơng tiện để truyền tải VH cũng đa dạng, 

phong phú hơn. Với cộng đồng ngƣời Thái ở Mai Châu, giao lƣu, tiếp xúc VH trong 

giai đoạn hiện nay lại càng diễn ra mạnh mẽ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự giao 

lƣu, tiếp xúc đó nhƣng sự phát triển của DL là nguyên nhân cơ bản, quan trọng. 

Trong quá trình tiếp xúc và phục vụ KDL đã diễn ra sự giao thoa, dẫn đến độ khúc 

xạ khác nhau, làm cho VH truyền thống biến đổi. Qua số liệu điều tra nhà quản lý 

tại Mai Châu, thì họ đánh giá yếu tố đa dạng VH là một trong những yếu tố tác 

động đến sự BĐVH truyền thống của ngƣời Thái chiếm tỷ lệ 90%. 

Bảng 3.3. Những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa truyền thống  

của ngƣời Thái Mai Châu 

N=30 

STT Yếu tố  
Lựa chọn đồng ý 

Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Yếu tố chính sách                 28 93,3 

2 Giao lƣu, tiếp xúc với KDL đa dạng về VH 27 90,0 

3 Yếu tố tâm lý tộc ngƣời                 20 66,7 

4 Khác 0 0,0 

Ghi chú: Lựa chọn nhiều phương án 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Du lịch phát triển, lƣợng KDL đến với Mai Châu ngày càng nhiều. Có đủ các 

thành phần dân tộc từ ngƣời Kinh, ngƣời Mƣờng, ngƣời Tày,… đến ngƣời Châu 

Âu, Mỹ… Mỗi ngƣời KDL đến với Mai Châu mang theo một nền VH khác nhau. 

Những nét VH mà du khách mang đến Mai Châu đã ảnh hƣởng đến sự BĐVH 

truyền thống của cộng đồng ngƣời Thái ở đây. Thông qua giao tiếp VH, họ đã tiếp 

thu không ít những GTVH của ngƣời Việt, ngƣời phƣơng Tây từ cung cách làm ăn 

đến nhà cửa, quần áo, thậm chí tiếng nói và phong tục, tập quán. 
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Bên cạnh đó, KDL đa dạng đến từ nhiều vùng VH khác nhau với nhiều đặc 

điểm nhu cầu DL khác nhau. Trong quá trình giao lƣu, tiếp xúc, phục vụ KDL, 

ngƣời TMC phải thay đổi VH truyền thống của mình để đáp ứng phù hợp những 

nhu cầu đa dạng khác nhau của du khách. 

Ngoài ra, trong thời đại ngày nay, thông tin, truyền thông phát triển rất mạnh. 

Thế giới hiện nay là một thế giới mà sự liên thông thông tin đã thu hẹp đến mức chỉ 

cần có internet và biết “nhấn chuột” thì ở bất cứ nơi nào ngƣời ta có thể tiếp xúc với 

vô vàn thông tin, kể cả thông tin cập nhật nhất. Trong bối cảnh thông tin, truyền 

thông phát triển nhƣ vậy, VH của ngƣời Thái đƣơng nhiên có sự biến đổi. 

Nhƣ vậy, sự phát triển của HĐDL ở Mai Châu là nhân tố quan trọng, tạo 

điều kiện cho giao lƣu, tiếp xúc VH giữa ngƣời Thái với VH các tộc ngƣời khác 

không chỉ ở Việt Nam mà với cả nhiều dân tộc khác trên thế giới. Vì vậy, VH của 

ngƣời Thái đã có những biến đổi rõ rệt trong quá trình giao lƣu, tiếp xúc VH ấy. 

 3.2.1.3. Yếu tố tâm lý tộc người 

Tâm lý là tất cả những hiện tƣợng tinh thần nảy sinh do sự tác động của thế 

giới khách quan vào bộ não con ngƣời, đƣợc não phản ánh. Tâm lý gắn liền, điều 

hành, điều chỉnh mọi hành vi hoạt động của con ngƣời. Giữa tâm lý và VH có mối 

quan hệ biện chứng với nhau, đó là: 

Hệ thống tâm lý là cơ sở hình thành nên VH. Những hiện tƣợng tinh thần 

trong bộ não con ngƣời nhƣ mong muốn đƣợc giao tiếp qua âm thanh, nhu cầu tìm 

đến các thế lực siêu nhiên, ý thức duy trì một số thói quen trong sinh hoạt, nhu cầu 

thƣởng thức nghệ thuật… cùng với biểu hiện thành hành vi của các hiện tƣợng nói 

trên đƣợc tích tụ trong cộng đồng ngƣời. Đến mức độ nhất định, chúng đƣợc hệ 

thống hóa, phân loại, khái quát hóa, thanh lọc để trở thành các giá trị, chuẩn mực 

chung, đƣợc đông đảo các cá nhân trong XH chấp nhận. Đây chính là con đƣờng 

chuyển hóa những yếu tố nội tâm của mỗi con ngƣời thành những GTVH về ngôn 

ngữ, tín ngƣỡng, phong tục, nghệ thuật… chung của cộng đồng.  

Theo chiều ngƣợc lại, VH tác động lên quá trình hình thành, duy trì, phát 

triển tâm lý mỗi con ngƣời. Nếu đó là một nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, 

chứa đựng nhiều GTVH tinh hoa, tiến bộ thì tác động tích cực lên tâm lí, hành vi 

của mỗi cá nhân sống trong nền VH đó. Ngƣợc lại, nếu đó là một nền VH chứa 

đựng những yếu tố tiêu cực thì cũng sẽ tác động tiêu cực đến tâm lí mỗi cá nhân 
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sống trong môi trƣờng VH đó. Tâm lý có tác động đến VH nói chung và đến BĐVH 

trong DL nói riêng là tất yếu.  

Giống nhƣ những tộc ngƣời thiểu số khác, một đặc điểm tâm lý thƣờng thấy 

của ngƣời TMC, đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên thƣờng có tâm lý “tự ti dân tộc 

về VH”, đánh giá thấp VH của chính tộc ngƣời mình, coi VH ngƣời Kinh là chuẩn, 

trong khi số đông thanh niên Kinh lại hƣớng về một “chuẩn VH” phƣơng Tây.  

Do vậy, khuynh hƣớng chấp nhận sự đồng hoá về VH, “hy sinh VH để đổi 

lấy KT”, lấy VH phƣơng Tây thay cho VH truyền thống, dẫn đến việc làm mai một 

những giá trị truyền thống của tộc ngƣời mình và gây nên sự BĐVH truyền thống.  

Sở dĩ ngƣời TMC cũng nhƣ các DTTS khác ở Việt Nam có tâm lý nhƣ vậy 

bởi ở nƣớc ta từ lâu đã tồn tại những định kiến (thƣờng mang yếu tố tiêu cực) đối 

với các tộc ngƣời thiểu số, từ khi có sự tiếp xúc giữa ngƣời Kinh với các DTTS 

khác. Hiện nay, những định kiến đó vẫn còn tồn tại và gây cản trở tới sự phát triển 

của những tộc ngƣời này. Ngoài việc tác động làm cho các chính sách không phù 

hợp với thực tế cuộc sống của các cộng đồng DTTS, định kiến tộc ngƣời còn làm 

giảm sự tự tin/tự tôn về bản sắc VH và khả năng của tộc ngƣời. Ngƣời DTTS đã tự 

bỏ dần các thực hành và giá trị VH-XH cũng nhƣ khả năng và bản sắc tộc ngƣời để 

cho khỏi “khác biệt với ngƣời Kinh” để “tiến kịp với ngƣời Kinh văn minh hơn”. Sự 

tự ti, mặc cảm về các thực hành VH và tri thức bản địa “lỗi thời”, “lạc hậu” do tự 

định kiến, một mặt, đã làm cho nhiều ngƣời xem thƣờng và ở một mức độ nào đó, 

chối bỏ nhiều thực hành VH đã từng (và sẽ) giúp họ thích ứng với môi trƣờng tự 

nhiên và XH vùng miền núi, làm “mờ” dần rồi lãng quên những tri thức bản địa. 

Quá trình cố gắng từ bỏ sự khác biệt này không những không giúp họ “tiến kịp” 

ngƣời Kinh mà còn làm mất đi những GTVH tộc ngƣời, mất đi sức mạnh của chính 

tộc ngƣời vốn đã yếu hơn mà còn làm gia tăng định kiến XH về các DTTS, khiến họ 

trở nên tự ti, buông xuôi, và mất đi năng lực tự chủ, vƣơn lên.  

Theo kết quả điều tra: có 66,7% ý kiến các nhà quản lí tại Mai Châu cho rằng 

tâm lý là một trong những yếu tố tác động đến BĐVH truyền thống của ngƣời Thái 

tại đây. Với sự BĐVH truyền thống trong DL thì những tác động này thể hiện qua 

các khía cạnh: 

Tác động tích cực: Các cá nhân và tập thể trong một XH nếu có những tâm lí 

tích cực thì sẽ có những biểu hiện ra bên ngoài những hành vi, ứng xử đẹp. Những 
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hành vi ứng xử sẽ đó có sức sống và đƣợc XH chấp nhận thì sẽ hình thành nên 

những GTVH trong tƣ tƣởng. Nhƣ việc có tâm lí nhận thức đúng đắn PTDL phải đi 

đôi với bảo tồn các GTVH thì ngƣời TMC sẽ biết giữ gìn và phát huy các GTVH 

truyền thống trong PTDL. Không vì lợi nhuận KT mà làm biến đổi các GTVH. Ví 

dụ việc ngƣời dân có tâm lí tự hào về nét đẹp trong trang phục của mình từ đó 

thƣờng xuyên sử dụng trang phục truyền thống để đón tiếp KDL góp phần làm 

GTVH này biến đổi theo xu hƣớng bảo tồn.  

Tác động tiêu cực: Cũng nhƣ trên, các cá nhân và tập thể trong một XH mà 

có những tâm lí tiêu cực thì biểu hiện ra bên ngoài những hành vi, ứng xử tiêu cực. 

Những hành vi này sẽ góp phần hình thành các GTVH tiêu cực, ngoại lai. Ví dụ tâm 

lí chạy đua theo lợi nhuận dẫn đến việc một số ngƣời dân TMC sẵn sàng thay đổi 

các GTVH truyền thống để phục vụ nhu cầu của du khách một cách nhanh nhất, với 

số lƣợng lớn. Điển hình là ngƣời dân dàn dựng các tiết mục múa xòe, nhảy 

sạp…một cách vội vàng qua loa, cắt xén để có thể “chạy sô” phục vụ du khách làm 

mất đi tính độc đáo đặc sắc của loại hình nghệ thuật này, hoặc là những sản phẩm 

thổ cẩm mang tính chất “thƣơng mại hóa”, những ống cơm lam đƣợc coi là đặc sản 

của vùng đất này lại đƣợc nấu bằng nồi cơm điện... 

Tác động trong nội tại: Là yếu tố tâm lí của mỗi cá nhân và tập thể trong một 

công đồng tự thay đổi để thích nghi với điều kiện sống, môi trƣờng sinh hoạt. Từ đó 

hình thành nên sự thay đổi của các GTVH trong cộng đồng. Việc nắm bắt đƣợc nhu 

cầu của du khách muốn đƣợc thƣởng thức các GTVH truyền thống nên ngƣời TMC 

đã tự biến đổi các GTVH cho phù hợp với nhu cầu, sở thích của du khách. Ví dụ nhƣ 

trong kiến trúc nhà sàn để phục vụ cho việc lƣu trú của khách thì trang thiết bị trong 

nhà sàn cũng thay đổi theo hƣớng hiện đại hóa với các thiết bị ti ti, tủ lạnh, tủ ly… bếp 

lửa không đƣợc sử dụng nhƣ trƣớc nữa mà chỉ mang tính chất trang trí. 

Tác động từ bên ngoài: Các yếu tố bên ngoài tác động lên tâm lí của mỗi cá 

nhân hay tập thể thì cũng góp phần có sự thay đổi tâm lí hình thành nên những 

GTVH của cộng đồng có sự thay đổi. Ví dụ vì KDL luôn muốn đƣợc phục vụ nhanh 

chóng, không đợi chờ lâu trong phục vụ ăn uống nên ngƣời TMC có tâm lí sử dụng 

các đồ ăn của ngƣời Kinh hoặc phƣơng Tây nhƣ các món ăn nhanh, đồ biển, đồ chế 

biến sẵn… cách chế biến và nguyên liệu, hình thức trình bày cũng có sự thay đổi 

điều này đã góp phần làm biến đổi GTVH trong ẩm thực của ngƣời Thái tại đây. 
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Qua phỏng vấn sâu với câu hỏi “Ông/Bà nhận thấy  HĐDL có tác động đến 

VH truyền thống người Thái ở bản Lác và Pom Coọng như thế nào?” với sự tham 

gia của 6 nhà quản lý VH tại Mai Châu. Kết quả cả 6 ngƣời đều cho rằng HĐDL đã 

làm cho các GTVH ngƣời Thái tại đây có những biến đổi nhất định. Trong đó 4 

ngƣời cho rằng nhờ có DL mà tạo việc làm cho ngƣời dân và một số loại hình VH, 

nghệ thuật đƣợc khôi phục và phát triển. Có 2 ngƣời cho rằng bên cạnh lợi ích thì 

DL phát triển đã làm mất đi một số GTVH nguyên bản của ngƣời Thái. 

Nhƣ vậy, bên cạnh các yếu tố tác động là các chính sách, giao lƣu, tiếp xúc 

với KDL đa dạng về thuộc tính VH, tâm lý tộc ngƣời thì việc PTDL cũng là một 

yếu tố tác động đến sự biến đổi của VH truyền thống của nƣời Thái ở bản Lác và 

bản Pom Coọng. 

3.2.1.4. Vai trò của người Thái trong phát triển du lịch ở Mai Châu, Hòa Bình  

Ngoài những yếu tố kể trên thì vai trò của cộng đồng ngƣời TMC trong việc 

phát triển HĐDL tại địa phƣơng cũng là một yếu tố gây nên BĐVH truyền thống 

của ngƣời dân nơi đây.  

Ngƣời TMC đóng vai trò rất quan trọng trong việc PTDL bởi những yếu tố 

sau: Trƣớc hết, họ chính là những chủ nhân thực sự của nguồn tài nguyên DL phong 

phú, đa dạng nơi đây. Những yếu tố VH của ngƣời TMC nhƣ trang phục truyền 

thống, ẩm thực, phong tục tập quán, lễ hội... đóng vai trò quan trọng trong việc thu 

hút du khách. Là những ngƣời bản địa, họ là chủ thể hình thành nên những phong 

tục tập quán, VH. Chính những nét VH của ngƣời TMC mới là yếu tố quyết định 

tạo nên tính hấp dẫn du khách đến với Mai Châu. Du khách không chỉ tham quan, 

thƣởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên, mà còn đƣợc quan sát, trải nghiệm VH bản địa.  

Ngƣời TMC là lực lƣợng lao động chính trong phục vụ DL Mai Châu. Họ là 

những ngƣời đầu tiên đƣa khách về bản Lác, bản Pom Coọng. Họ chính là ngƣời am 

hiểu cách thức di chuyển, các cảnh đẹp tự nhiên của điểm DL, đặc trƣng VH tộc 

ngƣời, vì vậy, họ sẽ là những hƣớng dẫn viên lý tƣởng cho du khách. Bên cạnh vai 

trò làm ngƣời hƣớng dẫn, ngƣời TMC còn cung cấp lực lƣợng lao động vận chuyển 

cho nhiều điểm DL trong vùng nhƣ nhóm xe ôm, khuân vác đồ thuê, cung cấp dịch 

vụ lƣu trú cho du khách trong những tour DL dài ngày.  

Bên cạnh đó, cộng đồng ngƣời TMC chính là những ngƣời bảo vệ tài nguyên 

DL một cách bền vững và hiệu quả nhất. 
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Mối quan hệ giữa ngƣời Thái bản địa và các nguồn tài nguyên thiên nhiên là 

một mối quan hệ gắn bó từ lâu đời. Họ bảo vệ tài nguyên vì sự sống còn của cộng 

đồng và chính bản thân mình. Những lợi thế về kỹ năng, kinh nghiệm kiến thức bản 

địa của ngƣời địa phƣơng đóng góp tích cực hơn cho DL phát triển bền vững cũng 

nhƣ bảo tồn thiên nhiên tốt hơn. Yếu tố ngƣời Thái, VH Thái đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc quảng bá DL Mai Châu. 

Sự tham gia của dân cƣ địa phƣơng, nhất là ngƣời Thái ở bản Lác, bản Pom 

Coọng đã và đang thu hút đƣợc số lƣợng KDL đông đảo. Diện mạo các bản ngày 

thêm đổi mới phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tăng cao; truyền 

thống bản sắc VH đƣợc khôi phục và bảo tồn. Bằng chính ngôi nhà ở của mình, 

nguồn vốn của mình, nhà nghỉ phục vụ du khách ra đời và tồn tại khá bền vững. 

Ngƣời Thái không chỉ đóng vai là những diễn viên biểu diễn các giai điệu dân ca, 

dân nhạc, dân vũ của dân tộc mình mà còn là những ngƣời sản xuất, cung cấp hàng 

thổ cẩm, làm đồ lƣu niệm, phục vụ KDL. Họ cũng chính là những hƣớng dẫn viên 

DL đƣa và hƣớng dẫn khách tham qua phục vụ các tour DL sinh thái, VH trong 

vùng. Họ tham gia chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, bảo vệ tài nguyên DL ở 

địa phƣơng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách đến ăn, ngủ tại nhà,… 

Có thể nói, ngƣời Thái có vai trò rất quan trọng đối với DL Mai Châu. Họ 

chính là yếu tố quan trọng bậc nhất cho DL Mai Châu phát triển. Với vai trò là chủ 

thể của nền VH TMC cùng với thiên nhiên bao quanh, họ là đối tƣợng thu hút du 

khách. Cũng chính họ là ngƣời tổ chức các “dịch vụ” đáp ứng nhu cầu của du 

khách, là phƣơng tiện quảng bá hiệu quả nhất cho DL Mai Châu. Vai trò quan trọng 

của họ trong việc khai thác những GTVH của tộc ngƣời mình trong phát triển 

HĐDL là một trong những nhân tố tác động đến sự biến đổi VH truyền thống của 

ngƣời TMC. Vì vậy, hơn bao giờ hết, việc giữ gìn đƣợc VH truyền thống của tộc 

ngƣời mình, hạn chế đƣợc sự biến đổi tiêu cực của VH tộc ngƣời phụ thuộc phần 

lớn vào chính ngƣời dân địa phƣơng. Họ nhận thức đƣợc tầm quan trọng của mình 

nhƣ thế nào đối với việc bảo tồn VH truyền thống của ông cha để lại. Nếu nhận thức 

đúng đắn và đầy đủ về vai trò của mình, ngƣời Thái chính là lực lƣợng quan trọng 

nhất, yếu tố then chốt nhất góp phần giữ gìn những GTVH truyền thống đó. Ngƣợc 

lại, nếu ngƣời TMC không tự nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của VH truyền thống 

của tộc ngƣời mình, vai trò của chính bản thân họ đối với sự bảo tồn những nét VH 
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truyền thống của tộc ngƣời mình thì họ cũng chính là nhân tố có sự tác động mạnh 

mẽ nhất khiến cho VH truyền thống của địa phƣơng bị biến đổi, mai một. 

3.2.2. Nguyên nhân của biến đổi 

 3.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Về công tác tổ chức, quản lý 

Thứ nhất, trong công tác quản lý, còn nhiều cán bộ lãnh đạo ở các cấp còn 

chƣa đánh giá chƣa đúng về vai trò, vị trí của VH trong sự nghiệp phát triển đất 

nƣớc nói chung và của MC, HB nói riêng. Họ mới chỉ nhận thấy VH là kết quả của 

quá trình chuyển đổi KT-XH, chƣa thấy đƣợc VH sẽ tạo động lực cho sự phát triển. 

Từ đó dẫn đến một số chủ trƣơng và sự chỉ đạo chƣa đáp ứng và làm chủ đƣợc 

những biến đổi đang diễn ra, có biểu hiện xem nhẹ VH, không chú ý đầu tƣ cho VH 

và các hoạt động liên quan tới VH. 

Bên cạnh đó, họ cũng chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ giá trị tƣ tƣởng của VH 

truyền thống, xem nhẹ những phong tục tập quán của đồng bào các DTTS dẫn tới 

nôn nóng muốn cải tạo VH truyền thống, ồ ạt du nhập các yếu tố VH hiện đại mà 

không xem xét, đánh giá cái đƣợc, cái mất ở hiện tại và tƣơng lai. Điều này dẫn đến 

tình trạng: cái cũ lạc hậu không xóa đi đƣợc mà cái mới tiến bộ cũng không thâm 

nhập nổi. Ở một số nơi, VH mới thâm nhập đƣợc nhƣng lại là sự sao chép, bắt 

chƣớc theo phong trào. Ví dụ: một số thanh niên dân tộc Thái có khi không biết đến 

một làn điệu dân ca của dân tộc mình, nhƣng lại thuộc lòng những bài hát nhạc 

vàng, nhạc sến, trong khi những GTVH truyền thống của dân tộc mình lẽ ra phải 

đƣợc chính họ gìn giữ và phát huy. 

Việc đầu tƣ cho sƣu tầm, kiểm kê, bảo vệ và phổ biến các GTVH dân tộc, 

trong đó có dân tộc Thái chƣa có hệ thống, từ đó dẫn tới mơ hồ trong sự chỉ đạo, 

đánh giá các GTVH (cái nào cần bảo tồn, phát huy? Cái nào cần hạn chế, xóa bỏ?). 

Nhận thức, chỉ đạo và định hƣớng cho các hoạt động giao lƣu VH còn thiếu cơ sở 

khoa học, lúc thì áp đặt, lúc thì buông lỏng. Do vậy thƣờng bị động, chƣa phát huy 

đƣợc vai trò của việc giao lƣu VH để thúc đẩy sự phát triển của VH và XH, nhiều 

khi các hoạt động giao lƣu còn mang tính hình thức, phong trào. 

Thứ hai, chƣa có chính sách VH phù hợp cho việc bảo tồn và phát huy tiếng 

nói và chữ viết cho đồng bào dân tộc Thái. Từ trƣớc đến nay, chúng ta sử dụng quốc 

ngữ là tiếng Việt, vì vậy chữ Thái chƣa đƣợc chú trọng phát triển. Các cơ quan, 



118 

 

 

trƣờng học đều dùng tiếng Việt để giao tiếp, trong khi không phải tất cả mọi ngƣời 

dân đều biết nói và thông thạo tiếng Việt. Việc biên soạn giáo trình dạy tiếng Thái, 

nghiên cứu về chữ Thái chƣa đƣợc quan tâm một cách thỏa đáng. 

Thứ ba, chƣa có những biện pháp hữu hiệu để khai thác, bảo tồn và phát huy 

vốn VH truyền thống, nhiều GTVH truyền thống bị mai một và có nguy cơ mất do 

các già làng thƣa, vắng dần. Các hình thức hoạt động VH, văn nghệ thiếu khoa học 

trong cách tổ chức, dàn dựng tiết mục. Các nhà đạo diễn, dàn dựng chủ yếu là ngƣời 

dân tộc khác, họ không hiểu biết nhiều về phong tục tập quán, VH truyền thống của 

ngƣời TMC, họ dựng mọi tiết mục theo những hình mẫu đƣợc học ở trƣờng lớp. Vì 

vậy, các tiết mục mang màu sắc VH tƣơng tự nhƣ với nền VH của các tộc ngƣời khác. 

Thứ tư, công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ 

trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về các hoạt động VH còn chƣa 

đầy đủ, kịp thời. Nhiều hoạt động chƣa sát thực với điều kiện thực tế địa phƣơng 

cho nên chƣa phát huy đƣợc hiệu quả. 

Trình độ dân trí 

Trong một XH với nền sản xuất còn hạn chế, KT tự cấp, tự túc là chính, nên 

tƣ duy của dân cƣ địa phƣơng còn chƣa cao. Cuộc sống của họ chủ yếu là những 

chuỗi ngày miệt mài lao động cật lực để sinh tồn, chủ yếu là lao động chân tay. 

Chính vì vậy mà việc nhận thức đúng đắn về VH còn hạn chế. 

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nƣớc đã có những chủ trƣơng, 

đƣờng lối, chính sách đúng đắn nhằm phát triển KT-XH cho vùng các DTTS sinh 

sống; đặc biệt là các chính sách cho phát triển sự nghiệp giáo dục, nhờ đó đời sống 

vật chất và tinh thần của ngƣời TMC tăng lên đáng kể.  

 Tuy nhiên, trên thực tế do sức ỳ của thói quen lối nghĩ và nếp sống từ 

lâu đời, ở các xã bản vùng sâu, vùng xa tình trạng con em ngƣời dân tộc ngại 

đến trƣờng, ngại học vẫn còn phổ biến. Nhiều bản để vận động các em đi 

học đã khó, để giữ các em đi học thƣờng xuyên, không bỏ trƣờng bỏ lớp còn 

khó hơn rất nhiều. 

Nhìn chung, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc Thái vẫn còn có nhiều hạn 

chế. Bên cạnh đó, chất lƣợng đội ngũ cán bộ ngƣời dân tộc Thái tham gia công tác ở 

cơ sở còn nhiều bất cập về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, khả năng nhạy 

bén về thông tin hầu nhƣ chƣa theo kịp với yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay. 
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3.2.2.2. Nguyên nhân khách quan 

- Đặc điểm môi trường tự nhiên 

Nhƣ đã phân tích, Mai Châu nói riêng và Hòa Bình nói chung là địa bàn tụ 

cƣ của dân tộc Thái. Cùng chung sống trên mảnh đất này còn có một số dân tộc  

khác nhƣ Kinh, Dao, H’Mông... đồng thời, Hòa Bình đƣợc coi là cửa ngõ Tây Bắc 

cũng nằm trên trục đƣờng liên tỉnh nối liền miền núi với đồng bằng, miền ngƣợc với 

miền xuôi, rất thuận lợi cho thông thƣơng, buôn bán và giao lƣu hội nhập. Đặc biệt 

từ khi nhà nƣớc thực hiện phát triển nền KT thị trƣờng, việc giao lƣu buôn bán giữa 

miền núi và đồng bằng càng đƣợc tăng cƣờng mạnh mẽ. Trong quá trình ấy, sự tác 

động, giao thoa VH giữa hai dân tộc Kinh - Thái ngày càng phát triển tạo nên sự 

BĐVH truyền thống của ngƣời TMC. Ngoài ra, Mai Châu là mảnh đất đƣợc thiên 

nhiên ƣu ái, rất giàu tài nguyên DL. Vì vậy, nơi đây đã thu hút đƣợc đông đảo lƣợng 

KDL trong và ngoài nƣớc đến tham quan. DL phát triển đã tạo điều kiện cho ngƣời 

dân địa phƣơng giao lƣu với các nền VH khác, tạo nên sự tiếp thu VH từ dân tộc 

khác làm BĐVH truyền thống của chính tộc ngƣời này. 

- Nguyên nhân kinh tế - xã hội 

Văn hóa và môi trƣờng KT là những phƣơng diện khác nhau của đời sống XH, 

nhƣng giữa chúng tồn tại mối quan hệ biện chứng. Trong mối quan hệ đó, cơ sở KT 

sẽ quyết định nội dung, tính chất, hình thức, biểu hiện của VH. 

Ngƣời TMC chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và khai thác tự 

nhiên. Kỹ thuật canh tác truyền thống lạc hậu, thiếu vốn đầu tƣ nên năng suất canh 

tác thấp, đời sống nhân dân còn đói nghèo. Tỷ lệ đói nghèo của ngƣời TMC trong  

những năm gần đây đã giảm, song vẫn còn tƣơng đối cao. Do đời sống của đồng 

bào dân tộc Thái còn thấp nên phần lớn ngƣời dân chƣa nghĩ đến và thậm chí không 

có khái niệm “bảo tồn”, “giữ gìn” hay “phát huy”, cũng nhƣ chƣa nhận thức đƣợc 

các GTVH truyền thống quý báu của dân tộc mình. Cái nghèo đói khiến họ chỉ lo 

miếng cơm, manh áo, lo toan cuộc sống hàng ngày mà chƣa thể nghĩ nhiều hơn tới 

đời sống tinh thần, đó là điều khó tránh khỏi. Với đời sống khó khăn và lạc hậu nhƣ 

thế, ngƣời dân chỉ coi VH truyền thống của dân tộc mình nhƣ một giá trị tinh thần 

thuần túy, chƣa khai thác và phát huy đƣợc những nhân tố tích cực của VH truyền 

thống, những giá trị của VH mới cũng chƣa đƣợc đồng bào tiếp cận nhiều và mang 

tính tự phát.  
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- Tác động của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế 

Kinh tế thị trƣờng và xu thế hội nhập quốc tế đã làm cho những giá trị 

VH các dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc Thái có những biến đổi sâu sắc. Cơ 

chế thị trƣờng đã khiến ngƣời dân bị lệ thuộc và chi phối bởi những quy luật cạnh 

tranh, quy luật cung cầu của thị trƣờng. Lối sống mộc mạc, giản dị, thật thà của ngƣời 

TMC đã ít nhiều bị ảnh hƣởng bởi lối sống lạnh lùng, thực dụng. Mọi ngƣời hối hả lo 

toan kiếm tiền mà quên mất GTVH truyền thống cần đƣợc bảo tồn và phát huy, thậm 

chí vì lợi nhuận mà ngƣời ta sẵn sàng mua bán, trao đổi, phá vỡ những GTVH truyền 

thống của tộc ngƣời. 

 Cùng với sự phát triển của cơ chế thị trƣờng, quá trình hội nhập quốc tế 

cũng có những tác động không nhỏ tới sự phát triển VH và việc bảo tồn 

các GTVH truyền thống của ngƣời TMC. Lối sống tự do, phóng túng trái với VH 

truyền thống của ngƣời Việt Nam, VH hƣởng thụ kiểu phƣơng Tây - một phần là do 

hình thức tuyên truyền đã vô tình lan tỏa trong diện rộng các VH phẩm không phù 

hợp tới tận vùng sâu, xa xôi hẻo lánh, gây nên cách nghĩ, cách sống không lành 

mạnh trong bộ phận đồng bào Thái, nhất là thế hệ trẻ. Xu hƣớng hội nhập diễn ra 

quá nhanh chóng trong khi đời sống còn nhiều khó khăn dẫn đến một bộ phận đồng 

bào Thái vội vã tiếp nhận VH dân tộc khác (kể cả VH nƣớc ngoài) một cách tùy tiện 

và có thái độ chối bỏ VH truyền thống của dân tộc mình. 

Quá trình hợp tác và giao lƣu VH thế giới đã tạo cho chúng ta cơ hội mở 

rộng khả năng tiếp thu những tinh hoa VH nhân loại, làm cho đời sống vật chất và 

tinh thần của con  ngƣời đƣợc nâng cao. Tuy nhiên, vấn đề sàng lọc những yếu tố 

độc hại, phản VH là hết sức khó khăn, nó làm biến đổi, mai một dần các GTVH 

truyền thống theo hƣớng tiêu cực. 

Tiểu kết 

Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu phƣơng thức, yếu tố tác động và nguyên nhân 

BĐVH truyền thống  của ngƣời Thái ở MC, HB trong PTDL chƣơng 3 đã tập trung 

làm rõ những nội dung sau: 

Sự biến đổi và phát triển là quy luật chung của bất kỳ sự vật, hiện tƣợng nào. 

VH cũng không nằm ngoài quy luật chung ấy. Sự BĐVH diễn ra theo hai hình thức: 

Sự BĐVH trƣớc hết xuất phát từ chính tự thân nền VH đó và sự biến đổi do các yếu 

tố bên ngoài tác động vào. 
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Với sự BĐVH do yếu tố bên ngoài tác động vào, cụ thể ở đây là do tác động 

của sự phát triển KTDL, sự BĐVH truyền thống của ngƣời Thái ở MC, HB diễn ra 

theo hai phƣơng thức: phƣơng thức biến đổi theo chiều cạnh tự nhiên, thể hiện sự 

chủ động và phƣơng thức bị động - ngƣời Thái buộc phải thay đổi nét VH truyền 

thống của mình để thích ứng với bối cảnh PTDL tại địa phƣơng. 

Phƣơng thức chủ động thể hiện ở chỗ: trong quá trình giao lƣu, tiếp xúc với 

KDL, ngƣời TMC thấy thích và bị hấp dẫn bởi nét VH của KDL. Vì vậy, họ đã chủ 

động tiếp thu VH của KDL, chủ động thay đổi nét VH truyền thống của dân tộc 

mình để làm hài lòng du khách và để thuận tiện hơn cho cuộc sống của chính gia 

đình mình 

 Phƣơng thức bị động đƣợc thể hiện khi ngƣời Thái buộc phải thay đổi nét VH 

truyền thống của dân tộc mình để phục vụ, đáp ứng nhu cầu của KDL, đáp ứng các 

yêu cầu của doanh nghiệp lữ hành trong KDDL để thích ứng với sự PTDL ở địa 

phƣơng.  

Sự BĐVH truyền thống của ngƣời Thái ở MC, HB trong PTDL chịu tác động 

của hàng loạt các yếu tố nhƣ: yếu tố chính sách, yếu tố giao lƣu, tiếp xúc với KDL 

đa dạng về thuộc tính VH, yếu tố tâm lý tộc ngƣời, vai trò của ngƣời TMC trong 

việc phát triển DL tại địa phƣơng. Trong đó yếu tố tác động mạnh nhất là yếu tố 

chính sách, đặc biệt là các chính sách gắn với phát triển DL và VH. Sự phát triển 

của KT DL ở MC, HB đã tạo nên sự BĐVH truyền thống của ngƣời dân địa phƣơng 

ở cả hai lĩnh vực VH vật chất và tinh thần. 

Nguyên nhân gây nên sự BĐVH truyền thống của ngƣời Thái ở MC, HB trong 

PTDL gồm nhiều nhiều nguyên nhân khác nhau, có những nguyên nhân chủ quan 

và những nguyên nhân mang yếu tố khách quan. Nguyên nhân chủ quan thể hiện ở 

công tác tổ chức, quản lý còn nhiều bất cập, trình độ dân trí còn hạn chế. Nguyên 

nhân khách quan thể hiện ở đặc điểm môi trƣờng tự nhiên của vùng, do các yếu tố 

KT - XH, do tác động của cơ chế thị trƣờng và hội nhập quốc tế.  

 

 

 

 

 



122 

 

 

Chƣơng 4 

XU HƢỚNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG BIẾN ĐỔI 

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI THÁI Ở MAI CHÂU, HÒA 

BÌNH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

4.1. Xu hƣớng biến đổi văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Hòa Bình trong phát triển du lịch 

4.1.1. Xu hướng cách tân, đổi mới các yếu tố văn hóa truyền thống trong 

phục vụ hoạt động du lịch  

Trong quá trình PTDL, cùng với hệ sinh thái và môi trƣờng cƣ trú của cộng 

đồng ngƣời TMC đang thay đổi, sự giao lƣu VH thuận lợi hơn đã làm cho VH 

truyền thống của ngƣời Thái có xu hƣớng biến đổi theo hƣớng khai thác các GTVH 

trên cơ sở cách tân, đổi mới để phục vụ hoạt động KDDL.   

Qua số liệu khảo sát các nhà quản lí VH có đến 20/30 (66,7%) ý kiến cho rằng 

xu hƣớng BĐVH truyền thống của ngƣời TMC theo hƣớng cách tân, đổi mới và 

đƣợc thể hiện trên các yếu tố VH vật chất và tinh thần.  

4.1.1.1. Văn hóa vật chất 

Biểu hiện: Xu hướng dịch chuyển địa bàn cư trú theo hệ thống giao thông và 

cách tân đổi mới trong kiến trúc nhà ở   

Địa bàn cƣ trú của ngƣời Thái có sự đổi mới theo hƣớng chuyển xuống những 

vùng gần đƣờng giao thông thuận lợi cho việc đi lại và giao thƣơng. Các nếp nhà 

sàn thƣờng nằm dọc theo hƣớng đƣờng đi, mặt quay ra đƣờng theo kiểu ở phố Hệ 

thống cơ sở vật chất hạ tầng, hệ thống điện, đƣờng… đƣợc chú trọng đầu tƣ. Không 

gian bản làng đặc biệt là các bản có kinh doanh DL thì khung cảnh sầm uất, nhộn 

nhịp hơn, vệ sinh môi trƣờng sạch đẹp, giao thông giữa các bản thuận lợi.  

Kiến trúc nhà sàn có nhiều thay đổi từ vật liệu làm nhà, kiểu dáng ngôi nhà kết 

hợp nét hiện đại với kiến trúc truyền thống, chức năng của ngôi nhà cũng đƣợc cải 

tạo với nhiều tính năng mới đã tạo cho ngôi nhà sàn của ngƣời TMC mang một 

dáng vẻ mới với các đặc điểm: kiên cố, an toàn, ấm áp, thuận tiện trong sinh hoạt 

gia đình và đáp ứng phục vụ KDL tốt hơn. Bên cạnh đó không gian nội thất, cách 

bài trí trong ngôi nhà sàn của ngƣời TMC hiện nay cũng theo xu hƣớng hiện đại, 

thẩm mỹ hơn. Tất cả tạo nên sự tiện nghi, thẩm mỹ phục vụ tốt cho KDL khi tham 

quan nghỉ dƣỡng. 
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Nhƣ vậy, kiến trúc ngôi nhà hiện nay của ngƣời Thái đang biến đổi theo xu 

hƣớng cách tân, đổi mới trên cơ sở vẫn giữ lại những nét truyền thống cơ bản. Tức 

là về kiến trúc căn bản vẫn là ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó một số nguyên vật 

liệu đã đƣợc thay thế nhƣ mái ngói, mái prô-xi-măng thay cho mái tranh, mái lá, sàn 

bê tông thay cho sàn gỗ, sàn tre, cột bê tông thay cho cột gỗ. Điều này làm cho ngôi 

nhà đƣợc lâu bền hơn, phục vụ KDL tốt hơn, giúp cho sinh hoạt hàng ngày của 

ngƣời dân thuận tiện hơn và cũng phù hợp với điều kiện tài nguyên rừng ngày càng 

khan hiếm. Đó là một sự biến đổi mang yếu tố tích cực. Sự thay đổi sang làm những 

ngôi nhà sàn hiện đại sẽ là một trong những xu hƣớng phổ biến của dân tộc TMC. 

- Xu hướng thay đổi cách tân những yếu tố truyền thống trong thiết kế may 

mặc và sử dụng trang phục trong cuộc sống 

Dƣới tác động của sự phát triển của KT, VH, XH, việc bảo tồn, phát triển VH 

Thái trong đó có bộ trang phục của ngƣời Thái, đặc biệt là trang phục phụ nữ Thái 

gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, lớp ngƣời trẻ tuổi ít khi mặc những trang phục của 

dân tộc mình mà mặc những trang phục của ngƣời Kinh, ngƣời phƣơng Tây. Trang 

phục truyền thống chỉ đƣợc ngƣời dân địa phƣơng mặc khi phục vụ KDL hoặc trong 

những dịp lễ tết, hội hè. 

 Bên cạnh đó, bộ trang phục Thái ngày nay cũng có những cách tân để phù hợp 

hơn những xu hƣớng mặc hiện đại. Theo đó, nhiều trang phục Thái đƣợc may từ vải 

công nghiệp với nhiều màu sắc đa dạng, và thƣờng đƣợc mang đến các tiệm cắt may 

chứ  ngƣời Thái không phải tự cắt, tự khâu nhƣ trƣớc kia nữa. Chất liệu, sợi tự nhiên 

đƣợc thay bằng sợi hóa học, màu nhuộm tự nhiên đƣợc thay bằng thuốc nhuộm hóa 

học hoặc mua sợi màu nhuộm sẵn để dệt. Bên cạnh các hoa văn truyền thống, ngƣời 

Thái còn sử dụng các hoa văn, cách trang trí của ngƣời Kinh, ngƣời Mƣờng. Các 

họa tiết phóng khoáng hơn, màu sắc phong phú, gam màu trung gian đƣợc sử dụng 

nhiều hơn. 

- Xu hướng tiếp cận và phối hợp các yếu tố mới trong văn hóa ẩm thực 

Một sự biến đổi rất dễ nhận thấy trong cuộc sống hiện nay của ngƣời TMC là 

sự xuất hiện của các món ăn mới. Ngoài các món ăn truyền thống nhƣ cơm nếp 

nƣơng, cơm lam, cá nƣớng ống tre… ngƣời Thái còn sử dụng các món ăn, đồ uống của  

phƣơng Tây, của ngƣời Kinh. Do vậy thực đơn có sự phong phú, phục vụ đƣợc nhu cầu 

ẩm thực của nhiều đối tƣợng khách.  
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Trong kỹ thuật chế biến cũng có sự cách tân. Thay vì chế biến theo cách thủ 

công thì hiện nay các món ăn, đồ uống nhiều khi đƣợc chế biến theo kiểu hiện đại. 

Hình thức của món ăn đƣợc chú ý hơn để phục vụ KDL. Nguyên liệu trong chế biến 

cũng thay đổi từ do tự chăn nuôi, trồng trọt sang mua sẵn từ thị trƣờng. Cơ cấu bữa 

ăn thay đổi từ cơm nếp + món ăn nguồn gốc từ thực vật sang cơm tẻ + các món ăn 

có nguồn gốc thực vật và động vật. Bên cạnh sự hợp khẩu vị của cả gia đình, ngƣời 

Thái còn chú ý tới chất lƣợng dinh dƣỡng và hợp vệ sinh để phục vụ du khách một 

cách tốt hơn, đồng thời xuất hiện những món ăn chế biến sẵn, đóng hộp đem lại sự 

tiện dụng và nhanh chóng. 

- Xu hướng phát triển, đa dạng hơn trong sinh kế của người dân 

Sự thay đổi trong các hoạt động sinh kế của ngƣời TMC cũng diễn ra theo xu 

hƣớng cách tân, đổi mới. Điều đó đƣợc thể hiện rõ nét ở sự chuyển dịch cơ cấu nền 

KT. Ngƣời Thái là cƣ dân nông nghiệp, cuộc sống và VH của họ gắn bó với những 

nguồn nƣớc. Nhƣng hiện nay cơ cấu KT đã có sự đổi mới theo hƣớng phát triển 

thêm các ngành nghề dịch vụ nhƣ DL, thủ công mỹ nghệ. Có thể thấy ở Mai Châu 

hiện nay, nhất là tại các bản làng có DL phát triển, cơ cấu KT chuyển sang: Du lịch- 

thủ công nghiệp - nông nghiệp. Bản thân nông nghiệp ở những khu vực này cũng là 

nông nghiệp đã khác trƣớc nhiều. Nông nghiệp hàng hóa, phục vụ cho nhu cầu của 

cƣ dân làm DL và du khách chứ không còn là nông nghiệp tự cung tự cấp nữa. Đặc 

biệt đối với nghề dệt truyền thống đƣợc đầu tƣ phát triển mạnh sản xuất với quy mô 

lớn, mẫu mã, kiểu dáng đa dạng hơn hẳn trƣớc kia.  

 Hoạt động DL phát triển cũng đã làm xuất hiện nhiều hoạt động sinh kế mới 

gắn với các phƣơng tiện hiện đại nhƣ: cho thuê xe đạp, xe máy, xe điện tham quan 

bản, tắc xi, cửa hàng internet...  

Sự thay đổi về phƣơng thức sinh kế trong quá trình PTDL đã giúp cho ngƣời 

Thái có sự thay đổi về điều kiện sống, đƣợc tiếp cận với những nét VH tiên tiến, 

hiện đại của các dân tộc khác trong nƣớc và thế giới.  

4.1.1.2. Văn hóa tinh thần 

Ở lĩnh vực VH tinh thần, sự biến đổi theo xu hƣớng cách tân đổi mới biểu 

hiện rõ nét nhất ở các thành tố ngôn ngữ và lễ hội.  

- Xu hướng cách tân, đổi mới trong việc sử dụng, vay mượn các yếu tố bên 

ngoài đối với Ngôn ngữ 
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Bản thân trong tiếng Thái cũng sự cách tân, đổi mới do vay mƣợn, sử dụng 

nhiều yếu tố từ tiếng Kinh. Tiếng Thái hiện nay đang có xu hƣớng “Kinh hóa”. Bên 

cạnh tiếng dân tộc mình thì ngƣời Thái còn sử dụng tiếng Kinh một cách phổ biến, 

giúp thuận lợi cho việc giao lƣu VH và phục vụ KDL nội địa. Có rất nhiều ngôn 

ngữ đƣợc vay mƣợn từ tiếng Kinh, đặc biệt là các từ liên quan đến khoa học, kỹ 

thuật, công nghệ, những sản phẩm mới. Điều đó làm cho ngôn ngữ này trở nên đa 

dạng, phong phú, tăng cƣờng khả năng truyền đạt. Ngữ điệu và tốc độ nói cũng có 

sự biến đổi theo xu hƣớng gần với tiếng Kinh.   

Ngoài ra, tiếng Anh cũng bắt đầu đƣợc sử dụng, nhƣng chủ yếu đƣợc sử 

dụng ở các khu vực bán hàng lƣu niệm cho khách quốc tế. Tuy mới đƣợc sử dụng ở 

mức độ thấp song đã góp phần tạo ra sự thay đổi nhận thức của ngƣời Thái về tầm 

quan trọng của ngoại ngữ trong PTDL ở địa phƣơng (Xem thêm thống kê kết quả 

điều tra phần phụ lục). 

- Xu hướng thay đổi trong nội dung, quy trình tổ chức Lễ hội 

Lễ hội với vai trò là một nguồn tài nguyên DL đã đóng một vai trò quan 

trọng đối với sự PTDL của Mai Châu. Cùng với sự phát triển của HĐDL, nhiều lễ 

hội truyền thống của ngƣời TMC đƣợc phục hồi, phát triển. Tiêu biểu là việc phục 

dựng hàng loạt các lễ hội nhƣ lễ hội Chá Chiêng, lễ hội Cầu mùa, lễ hội Xên bản, 

Xên mƣờng phục vụ KDL. 

Sự biến đổi theo xu hƣớng cách tân, đổi mới của lễ hội ở Mai Châu thể hiện 

ở chỗ: Lễ hội đã lƣợc bỏ nhiều nghi thức rƣờm rà, xuất hiện nhiều yếu tố hiện đại, 

kết hợp với nhiều hoạt động VH hiện đại trong cả nội dung và hình thức tổ chức để 

phù hợp hơn với điều kiện hiện nay. Không gian lễ hội là không gian đan xen giữa 

truyền thống và hiện đại. 

4.1.2. Xu hướng mai một các yếu tố văn hóa truyền thống trong phục 

vụ hoạt động du lịch 

Cùng với quá trình PTDL tại địa phƣơng, bên cạnh sự biến đổi theo xu 

hƣớng khai thác các GTVH truyền thống trên cơ sở cách tân, đổi mới để phục vụ 

hoạt động KDDL mang nhiều nét tích cực, VH của ngƣời TMC cũng biến đổi theo 

một xu hƣớng khác, đó là biến đổi theo xu hƣớng mai một. Xu hƣớng biến đổi này 

diễn ra trên cả hai khía cạnh VH vật chất và tinh thần. 

4.1.2.1. Văn hóa vật chất 

Ở lĩnh vực VH vật chất, sự biến đổi theo xu hƣớng mai một đƣợc thể hiện rõ 
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ở những thành tố sau: 

Kiến trúc nhà ở: Bên cạnh những yếu tố tích cực mà sự biến đổi theo xu 

hƣớng cách tân đổi mới mang lại thì mặt trái của sự biến đổi đó ít nhiều thể hiện sự 

tiêu cực, biến đổi làm mai một, mất dần đi những nét VH truyền thống của tộc 

ngƣời TMC. Ta có thể thấy rõ điều này qua một số biểu hiện cụ thể sau: 

Không gian cảnh quan của ngôi nhà có sự thay đổi: phần nhiều diện tích đất 

xung quanh làng bản, nhà sàn đã đƣợc tận dụng tối đa để làm các công trình phụ, 

công trình phục vụ DL. Đối với các bản PTDL thì khung cảnh núi rừng gần nhƣ 

không còn.  

Những ngôi nhà sàn mới đơn giản, thô sơ đƣợc dựng lên vội vã với mục đích 

cho khách thuê làm chỗ nghỉ gây phản cảm thẩm mĩ, không có sự kết hợp hài hòa  

giữa sự cách tân với kiến trúc truyền thống của ngôi nhà. “Do không hiểu hết giá trị 

của nghệ thuật trang trí trong ngôi nhà sàn cổ truyền Thái mà một số chủ hộ đã cắt 

bỏ đoạn nối dài con kẻ đỡ đòn tay mái có hình tròn mặt trăng ở cuối, một đặc trƣng 

rất độc đáo của một ngôi nhà sàn mẫu mực của ngƣời TMC ”[105, tr.23]. Ngoài ra, 

một số nét kiến trúc đặc sắc khác trong ngôi nhà sàn của dân tộc Thái nhƣ bếp lửa 

giữa nhà, ao cá, vƣờn cây cũng đã bị mất đi hoặc thu hẹp lại. 

Tất cả những biến đổi trên không đƣợc quy hoạch tổng thể, do vậy đã làm 

mất đi nét kiến trúc truyền thống của ngƣời Thái. Thậm chí tạo ra sự biến dạng, lai 

căng giữa các nét kiến trúc trong một bản làng. Điều này đã làm mất đi sự độc đáo 

trong kiến trúc của ngôi nhà truyền thống. Đó là sự mất đi của một kiểu kiến trúc có 

giá trị lịch sử, sự mất đi của một không gian VH thiêng liêng, làm mai một bản sắc 

VH riêng có của tộc ngƣời Thái ở Mai Châu.  

Trang phục: Hiện nay, HĐDL phát triển đã kéo theo sự biến đổi trong trang 

phục của ngƣời TMC. Sự biến đổi theo xu hƣớng mai một đƣợc thể hiện rõ trong 

cách ăn mặc của ngƣời dân địa phƣơng.  

Trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, việc trồng bông dệt vải không còn 

nhiều tại các bản làng của ngƣời TMC. Mặc dù DL đã góp phần làm cho nghề dệt 

cổ truyền của ngƣời TMC đƣợc khôi phục và phát triển trở lại nhƣng điều đó chỉ 

diễn ra ở một số địa phƣơng. Chiếc khung cửi cổ truyền một thời gắn bó với các 

mẹ, các chị nay chỉ còn ở một số vùng sâu, vùng xa hoặc ở những bản không phát 

triển HĐDL. Nếu nhƣ trƣớc đây vải thổ cẩm của ngƣời Thái thƣờng đƣợc dệt thủ 



127 

 

 

công từ các loại sợi bông, sợi gai, sợi lanh, sợi tơ tằm thì ngày nay từ chiếc áo sơ mi 

của nam giới đến chiếc khăn trên đầu, chiếc váy của phụ nữ đều đƣợc mua từ các đồ 

may dệt sẵn ở các chợ tỉnh, chợ huyện. Thực tế này đã ảnh hƣởng rất lớn đến VH 

trang phục của ngƣời TMC. Ở các bản phát triển HĐDL, nơi có sự giao lƣu tiếp xúc 

mạnh mẽ với KDL ngƣời Việt (Kinh) và ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Thái thƣờng có 

xu hƣớng ăn mặc giống ngƣời Việt và ngƣời nƣớc ngoài, đặc biệt là lứa tuổi thanh 

niên. Trang phục của ngƣời Thái biến đổi theo hƣớng vay mƣợn từ VH của dân tộc 

Kinh và phƣơng Tây.  

Bên cạnh các trang phục dành cho ngƣời Thái sử dụng thì họ còn sản xuất 

hàng loạt, nhiều chủng loại khác nhau để phục vụ cho du khách. Điều này đã làm 

cho trang phục của ngƣời TMC đã dần mất đi các giá trị truyền thống.  

Nếu không có giải pháp thích hợp thì các GTVH trong trang phục truyền 

thống của ngƣời TMC sẽ bị mai một, mất đi các giá trị nguyên bản.  

 Ẩm thực: Trong quá trình PTDL, bên cạnh xu hƣớng bảo tồn, không ít giá trị 

văn hoá ẩm thực của ngƣời Thái đã mất đi hoặc mai một, thƣa bóng dần trong đời 

sống hiện đại ở hầu khắp các bản làng của ngƣời Thái. Ẩm thực có sự biến đổi theo 

hƣớng vay mƣợn từ VH của dân tộc Kinh và phƣơng Tây. 

Một số món ăn truyền thống gắn với nông nghiệp nƣơng rẫy và nghề săn bắn 

hái lƣợm đã và đang mai một dần ở những nơi diện tích rừng tự nhiên ngày càng 

giảm, nguyên liệu đã chuyển từ tự cung tự cấp sang đi mua từ thị trƣờng về, phần 

nhiều chất lƣợng chƣa đƣợc đảm bảo và không phải nguyên liệu truyền thống. Các 

món ăn truyền thống từ gạo nếp gần nhƣ không xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày 

mà chủ yếu dùng trong các dịp lễ hội. Một số loại đồ uống công nghiệp nhƣ nƣớc 

giải khát, rƣợu ngoại cũng dần xuất hiện trong đời sống hàng ngày của ngƣời Thái. 

Những món ăn của ngƣời Kinh đƣợc hiện diện trong bữa cơm ngày thƣờng hay 

ngày lễ tết cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Một số món ăn đặc sản đã bị chế biến 

không theo truyền thống nhƣ món cơm lam không còn đƣợc sử dụng nguyên liệu 

nấu là gạo nếp nƣơng, thay vào đó là một số loại gạo khác chất lƣợng kém hơn, 

cơm không đƣợc nấu hoàn toàn trong ống tre nứa mà hiện nay chủ yếu cơm đƣợc 

nấu chín bằng nồi cơm điện bên ngoài, sau đó cho vào ống nứa rồi đem nƣớng... Tất 

cả điều này nếu không đƣợc quản lí tốt sẽ làm mai một các GTVH truyền thống của 

ngƣời Thái, làm mất đi nét bản sắc riêng có của ngƣời TMC, đồng thời đánh mất đi 

sự hấp dẫn đối với KDL. 
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Trong bữa ăn hàng ngày, mức độ sum họp của các thành viên trong gia đình 

cũng ít hơn trƣớc do các gia đình bận phục vụ KDL, nhất là các bữa chính trỏng 

ngày vào buổi và buổi tối. Sự biến đổi này đã làm mất đi sự quần tụ ấm áp của các 

thành viên trong bữa cơm hàng ngày, một giá trị truyền thống lâu đời của ngƣời 

Thái và mất đi những nét độc đáo trong ẩm thực của ngƣời Thái tại Mai Châu. 

Sinh kế: Cùng với sự phát triển của DL tại Mai Châu, bên cạnh những hoạt 

động sinh kế truyền thống xuất hiện một số hoạt động sinh kế mới. Xu hƣớng mai 

một trong VH sinh kế thể hiện tƣơng đối rõ ràng ở những điểm sau:  

- Một số tập quán sản xuất truyền thống của ngƣời Thái đã mất đi hoặc thƣa 

dần trong đời sống hiện đại ở các bản làng. Chẳng hạn một số ngành nghề truyền 

thống nhƣ dệt vải, đan lát, vốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, nay đã thƣa dần vì ngƣời 

ngƣời dân địa phƣơng đã tiếp cận đƣợc những sản phẩm hàng công nghiệp thay thế 

giá rẻ, đa dạng chủng loại. Một số nghề nhƣ nghề mộc, săn bắt hái lƣợm đã mai một 

dần, ngƣời Thái cũng dần từ bỏ nông nghiệp nƣơng rẫy vì năng suất thấp và không 

có thời gian vì phục vụ KDL rất bận. Cũng vì thế mà nảy sinh một vấn đề đáng lƣu 

ý là tình trạng mai một kiến thức bản địa trong lớp trẻ ngƣời TMC hôm nay. Nhiều 

thanh niên Thái lớn lên ở bản cũng không còn nắm đƣợc cách nhận biết những yếu 

tố truyền thống của thế giới tự nhiên và môi trƣờng sống xung quanh; kiến thức về 

hệ thống nông nghiệp - đây là một trong những kiến thức quan trọng bậc nhất của 

một XH với phƣơng thức sản xuất đƣợc tổ chức trên cơ sở khai thác sức nƣớc. 

- Nghề dệt thổ cẩm của ngƣời Thái ở MC, HB là nét VH truyền thống có từ 

lâu đời. Tuy nhiên hiện đang có chiều hƣớng bị mai một do ảnh hƣởng của thƣơng 

mại hóa. Đặc biệt, nguyên liệu trong trang phục của ngƣời Thái có sự thay đổi từ 

chất liệu sợi tự nhiên đƣợc thay bằng sợi hóa học, màu nhuộm tự nhiên đƣợc thay 

bằng thuốc nhuộm hóa học hoặc mua sợi màu nhuộm sẵn để dệt. Điều quan trọng 

nhất là cách nhuộm màu từ cây rừng cho sợi thổ cẩm TMC cũng đang dần bị quên 

lãng. Cả bản Lác hiện nay cũng chỉ còn từ 2 đến 3 ngƣời biết nhuộm màu nhƣng 

tuổi cũng đã khá cao. Trong khi đó, nhuộm màu cho thổ cẩm là một bí quyết gia 

truyền mà hiện nay tầng lớp trẻ cũng chẳng mấy quan tâm đến. 

Đến với những bản ngƣời Thái ở Mai Châu, nhiều mặt hàng thổ cẩm rực rỡ 

sắc màu, đa dạng về mẫu mã, chủng loại đƣợc bày bán trên các lối đi, dƣới chân cầu 

thang nhà sàn. Nhƣng trên thực tế, hầu hết thổ cẩm đƣợc bày bán hiện nay tại các 
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điểm DL nơi đây không còn giữ đƣợc bản chất thuần túy của nó, các sản phẩm dệt 

không còn giữ đƣợc hồn cốt nhƣ vốn có.  

Hoạt động bán hàng lƣu niệm, sản vật địa phƣơng cũng có những biến đổi mai 

một nhất định. Bên cạnh những sản phẩm thổ cẩm truyền thống nhƣ: vải, quần, áo, 

khăn, mũ, túi, ví, các đồ đan lát, đục đẽo, đồ trang sức đã xuất hiện những món đồ 

là hàng Trung Quốc trà trộn trong các cửa hàng nhƣ túi xách, búp bê và cả đồ chơi 

đủ loại. Ngoài ra còn có những mặt hàng phản cảm, làm xấu hình ảnh ngƣời dân địa 

phƣơng trong mắt KDL, đặc biệt là KDL quốc tế. Đó chính là hình ảnh những chiếc 

đầu trâu khô, sừng trâu, thịt thú quay đƣợc bày bán ngang nhiên ở Bản Lác, bản 

Poom Cọong. “Những cái đầu trâu khô, sừng trâu ở Bản Lác đã ám ảnh đến nhức 

nhối những du khách nƣớc ngoài khi nhìn hình ảnh này”[73]. Ngoài những tiêu bản 

động vật khô, ngƣời dân địa phƣơng còn bán cung nỏ, dao phở, dao găm, kiếm rất 

phản cảm. 

Thực tế, theo những ngƣời làm DL cho rằng, điều này làm tổn hại rất nhiều 

đến hình ảnh của ngƣời Thái trong mắt du khách nƣớc ngoài từ bấy lâu nay. Từ 

trƣớc đến nay, du khách thƣờng có những ấn tƣợng tích cực về bản Lác với hình 

ảnh là một điểm DL cộng đồng hấp dẫn du khách trong và ngoài nƣớc với vẻ đẹp 

của sự dân dã, tự nhiên, gần gũi, thân thiện khiến du khách một lần tới đây sẽ nhớ 

mãi không quên. Tuy nhiên, việc ngƣời dân địa phƣơng bày bán những thứ hàng lƣu 

niệm nhƣ trên là hình ảnh tối kỵ nhất đối với KDL quốc tế.  

Nếu ngƣời Thái không cải thiện những hình ảnh không đẹp nhƣ trên, chẳng 

bao lâu Bản Lác và một vài bản DL khác sẽ vắng bóng du khách, không còn bóng 

dáng của một du khách nƣớc ngoài nào. 

Theo số liệu khảo sát các nhà quản lí VH có đến 26/30 (86,7%) ý kiến cho 

rằng xu hƣớng biến đổi của VH truyền thống của ngƣời TMC theo xu hƣớng tiêu 

cực. Còn theo sự đánh giá của các hƣớng dẫn viên đƣợc khảo sát thì trong quá trình 

phát triển HĐDL, VH truyền thống của ngƣời TMC đã có biến đổi theo hƣớng tiêu 

cực và đƣợc thể hiện ở các mặt nhƣ sau: 36% ý kiến cho rằng làm xuất hiện nhiều tệ 

nạn; 24% cho rằng VH truyền thống bị ảnh hƣởng bởi VH nƣớc ngoài; 20% cho 

rằng VH truyền thống bị lợi dụng cho việc kiếm tiền.  

Nhƣ vậy, có thể thấy trong quá trình PTDL của địa phƣơng, các GTVH của 

ngƣời TMC đã biến đổi theo xu hƣớng mai một, thể hiện xu hƣớng tiêu cực trên 

nhiều phƣơng diện. 
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4.2.2.2. Văn hóa tinh thần 

Ở lĩnh vực VH TT, sự biến đổi của VH TMC theo xu hƣớng mai một đƣợc thể 

hiện ở một số thành tố sau.  

Ngôn ngữ: Hiện nay, xu hƣớng sử dụng tiếng Thái ở các bản làng ngƣời TMC, 

đặc biệt là các bản có HĐDL phát triển mạnh ngày càng ít đi mà thay thế vào đó là 

tiếng Việt. Điều đó sẽ là trở ngại khi cần duy trì, phát triển các loại hình VH nghệ 

thuật nhƣ hát, múa... Các cuộc phỏng vấn nhanh với những nhóm cƣ dân Thái thuộc 

nhiều thế hệ ở các địa bàn khác nhau cho thấy: các thành tố VH truyền thống này 

đều đang ở ngƣỡng cửa của tình trạng sắp mất đi vĩnh viễn, đang chờ một cơ chế và 

chính sách thích hợp về bảo tồn và phát huy giá trị di sản VH.  

Trƣớc đây, chữ Thái đƣợc đƣa vào trƣờng học, sau này thì bị ngƣng lại. 

Tiếng Kinh ở đây đƣợc sử dụng song hành với tiếng Thái, thậm chí còn thông dụng 

hơn cả tiếng Thái. Trẻ em của các gia đình ngƣời TMC thậm chí chỉ hiểu tiếng Thái 

nhƣng nói bằng ngôn ngữ Thái thì rất khó khăn, một số lƣợng lớn ngƣời Thái chỉ 

biết nói tiếng Thái mà không biết viết chữ Thái. Nếu ngôn ngữ này không đƣợc 

dịch, không đƣợc truyền lại cho các thế hệ sau thì có nguy cơ sẽ hoàn toàn biến mất, 

những nét VH trong các văn bản viết sẽ bị thất truyền. 

 Lễ hội: Hiện nay, lễ hội của ngƣời TMC dù vẫn đƣợc duy trì ở một mức độ 

nào đó trong cộng đồng nhƣng dƣờng nhƣ đã mất đi cái hồn thiêng liêng, cái cốt 

cách làm nên tính hấp dẫn của lễ hội Thái. Điển hình là trong nhiều lễ hội, ngoài các 

yếu tố truyền thống đã có sự pha tạp với các yếu tố VH ngoại lai, hiện đại. Ví dụ: 

một số lễ hội còn tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, những trò chơi có thƣởng… 

Có sự hỗ trợ của các phƣơng tiện âm thanh, ánh sáng hiện đại.… 

Bên cạnh đó thì một điều đáng lo ngại là tỷ lệ ngƣời dân hiểu biết về phong 

tục tập quán ngƣời Thái ở mức độ “Biết ít” chiếm số lƣợng lớn trong cộng đồng (Xem 

thêm kết quả thống kê tại phần phụ lục). Điều này dễ dẫn đến việc tổ chức các lễ hội 

không đúng nhƣ giá trị nguyên bản, đồng thời  làm phần nào mất đi giá trị độc đáo đặc 

sắc trong các lễ hội truyền thống của ngƣời Thái - một trong những yếu tố hấp dẫn KDL. 

 Hoạt động sinh hoạt văn nghệ: Sự biến đổi theo xu hƣớng mai một trong một 

số hoạt động sinh hoạt văn nghệ của ngƣời Thái đƣợc biểu hiện qua sự pha trộn, lai 

tạp giữa các nét VH của nhiều dân tộc với dân tộc TMC trong các tiết mục. Những 

biến đổi này đã làm ảnh hƣởng tiêu cực đến các GTVH và dễ làm mai một bản sắc 

VH dân tộc của ngƣời dân nơi đây. 



131 

 

 

Bên cạnh đó, giới trẻ ngƣời TMC giờ đây có điều kiện tiếp xúc với các 

phƣơng tiện truyền thông hiện đại và những yếu tố VH mới đã dần ăn sâu vào tiềm 

thức. Vì thế, họ không còn say mê với các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của 

dân tộc mình. Những trò chơi, những bài hát, điệu múa dân gian không còn đƣợc ƣa 

chuộng nữa. Việc không thực hành các hoạt động VH là một trong những nguyên 

nhân chủ yếu dẫn đến việc phai nhạt các GTVH truyền thống, bởi VH đƣợc trao 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chủ yếu thông qua việc thực hành nó. Trong 

kho tàng văn nghệ dân gian Thái, nhảy sạp và xòe Thái là những hình thức diễn 

xƣớng dân gian đặc sắc trên thế giới. Tuy nhiên trong khi việc dàn dựng các tiết 

mục, với sự can thiệp thô bạo của ngƣời dựng chƣơng trình làm cho cái hồn cốt của 

các điệu múa, lời hát trở nên khô cứng và mất đi vẻ đẹp thuần khiết trong truyền 

thống VH của dân tộc.  

4.1.3. Xu hướng khôi phục, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền 

thống phục vụ phát triển hoạt động du lịch  

4.1.3.1. Văn hóa vật chất 

Ở lĩnh vực VH vật chất, biến đổi theo xu hƣớng giữ gìn bản sắc VH để bảo 

tồn và phát triển HĐDL bảo tồn gồm các thành tố VH nhƣ: kiến trúc nhà ở, trang 

phục, ẩm thực, nghề dệt thủ công truyền thống. 

Trong kiến trúc nhà ở: Mặc dù hiện nay, do sức ép của diện tích rừng bị thu 

hẹp, gỗ làm nhà trở nên khan hiếm, giá thành các nguyên vật liệu để làm nhà truyền 

thống trở nên đắt đỏ nhƣng về cơ bản  ngôi nhà của ngƣời TMC hiện nay vẫn giữ 

đƣợc nét kiến trúc truyền thống. Vẫn còn các gia đình sống trong ngôi nhà sàn 

truyền thống. Về cơ bản nhà sàn của họ vẫn giữ đƣợc nét rộng rãi, sạch sẽ, bậc cầu 

thang lên vẫn tôn trọng quy tắc số lẻ. Bên trong có đầy đủ chăn, đệm, gối đƣợc gấp 

ngăn nắp, gọn gàng.  

Ẩm thực: Bên cạnh những món ăn, đồ uống đƣợc chế biến theo kiểu ngƣời 

Kinh, ngƣời TMC vẫn chế biến và sử dụng một số món ăn đặc trƣng của dân tộc 

mình nhƣ: xôi nếp, cá đồ, cá/gà nấu măng chua, rƣợu cần... trong đời sống hàng 

ngày và sử dụng ở quy mô lớn hơn để phục vụ nhu cầu của KDL. Điều này cũng 

góp phần bảo tồn, lƣu giữ những GTVH ẩm thực tại đây. 

Trang phục: Yếu tố bảo tồn đƣợc thể hiện rõ nét ở chỗ: ngƣời TMC hiện nay 

không thƣờng xuyên sử dụng trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày 
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nữa. Họ chỉ sử dụng trang phục này trong các dịp lễ tết, lễ hội. Ở những bản vùng 

sâu, vùng xa hoặc những bản kém PTDL, việc mặc trang phục truyền thống chỉ còn 

tồn tại ở những phụ nữ trung niên và cao tuổi.  

Tuy nhiên: ở các bản PTDL, do muốn làm tăng sự hấp dẫn đối với KDL, 

ngƣời TMC đã sử dụng thƣờng xuyên trang phục truyền thống trong cuộc sống 

hàng ngày, đặc biệt là khi có KDL.  

Bên cạnh đó, nghề dệt cổ truyền của ngƣời TMC trƣớc đây đã từng bị mai 

một, các bản làng của ngƣời TMC đã vắng tiếng thoi đƣa. Tuy nhiên, khi HĐDL 

phát triển, nghề dệt đã đƣợc khôi phục và phát triển trở lại. Ngƣời dân địa phƣơng 

đã sản xuất các trang phục truyền thống với sự mở rộng về quy mô, với kiểu dáng 

mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu hàng lƣu niệm cho du khách. Điều này đã góp 

phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc dân tộc của đồng bào nơi đây. 

 4.1.3.2.Văn hóa  tinh thần 

Nhìn chung, hiện nay các GTVH tinh thần trong bối cảnh PTDL tuy đã có 

một số yếu tố có sự biến đổi theo xu hƣớng cách tân, đổi mới và mai một nhƣng bên 

cạnh đó vẫn còn một số yếu tố vẫn đƣợc bảo lƣu, biến đổi theo xu hƣớng bảo tồn ở 

một số khía cạnh nhất định. Có thể thấy điều đó qua một số lễ hội truyền thống của 

ngƣời TMC đã đƣợc khôi phục và duy trì tổ chức nhƣ lễ hội xên bản, xên mƣờng. 

Hoạt động biểu diễn VH văn nghệ và hoạt động truyền dạy VH nghệ thuật cũng 

diễn ra thƣờng xuyên, mang tính tự nguyện. Các đội văn nghệ của bản vẫn thƣờng 

xuyên tập luyện các làn điệu múa, dân ca truyền thống nhƣ: múa xòe; nhảy sạp, hát 

mo, hát đối đáp giao duyên..., thƣờng xuyên biểu diễn phục vụ khách khi có yêu 

cầu. Điều này đã góp phần bảo tồn những GTVH tinh thần đặc sắc của tộc ngƣời TMC. 

Có thể thấy, quy luật tất yếu hiện nay là phát triển KT sẽ dẫn đến sự BĐVH. 

Với ngƣời TMC, HĐDL tại địa phƣơng ngày một phát triển, kéo theo đó là những 

sự biến đổi mạnh mẽ của xu hƣớng cách tân, đổi mới và mai một thì bên cạnh đó 

vẫn có những yếu tố VH truyền thống đƣợc bảo lƣu, biến đổi theo xu hƣớng bảo 

tồn, ngƣời Thái vẫn duy trì và lƣu giữ đƣợc những nét truyền thống của dân tộc 

mình, đặc biệt là những GTVH phi vật thể. Đó chính là giữ lại cái hồn cốt và những 

giá trị đạo đức lâu đời của cộng đồng tộc ngƣời Thái nơi đây.  
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4.2. Những vấn đề đặt ra đối với biến đổi văn hóa truyền thống của 

ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch 

4.2.1. Sự mất cân đối trong khai thác phát triển du lịch và bảo vệ các giá 

trị văn hóa của người Thái Mai Châu trong phát triển du lịch 

Qua kết quả khảo sát với nhà quản lí VH tại Mai Châu có đến 23/30 (76,7%) 

ý kiến cho rằng mất cân đối trong khai thác PTDL và bảo vệ các GTVH của ngƣời 

TMC là một trong những vấn đề đặt ra trong sự BĐVH. 

Việc PTDL một cách ồ ạt mang nặng tính chất thƣơng mại hóa tại Mai Châu 

dẫn đến tình trạng lạm dụng các GTVH truyền thống, làm cho một số di sản VH bị 

thay đổi đến mức biến dạng cả về nội dung và hình thức. Điển hình trên một số lĩnh 

vực nhƣ sau: 

Về kiến trúc và cách bài trí, vật liệu, công năng trong nhà sàn truyền thống 

đã có sự thay đổi theo hƣớng hiện đại nhƣng thiếu sự hài hòa làm mất đi nét đặc 

trƣng trong kiến trúc nhà sàn của ngƣời Thái.  

Các hoạt động VH nghệ thuật đƣợc biểu diễn thƣờng xuyên hơn phục vụ nhu 

cầu du khách, do đó thiếu thời gian đầu tƣ cho chất lƣợng thậm chí còn có kiểu 

“chạy sô”. Ở Mai Châu có những đội văn nghệ của ngƣời dân địa phƣơng thành lập 

tham gia biểu diễn văn nghệ dân tộc cho khách theo từng ca diễn với mức giá 

500.000 đồng/ca. Với mỗi ca diễn nhƣ vậy, để phù hợp với thời gian của khách, để 

có thời gian “chạy sô”, các chàng trai, cô gái ngƣời Thái đã biểu diễn những tiết 

mục đơn giản, cắt xén bớt các nội dung của các điệu múa, biểu diễn không chút biểu 

cảm… làm mất đi vẻ đẹp vốn có của những giai điệu truyền thống.  

Ngoài ra việc bảo vệ các tài nguyên VH trong PTDL nhƣng lại chỉ mang tính 

hình thức hoặc không đúng hƣớng góp phần làm biến dạng các giá trị VH. Khi 

PTDL thì sẽ kéo theo các hoạt động dịch vụ khác, mang lại nhiều lợi ích, trƣớc hết 

là lợi ích KT. Chính vì vậy, nhiều nơi đã rất chú trọng bảo tồn, tôn tạo và khôi phục 

các di sản VH, tạo nên một làn sóng đầu tƣ tôn tạo di tích. Cũng từ đây, không ít 

những quan niệm sai về việc bảo tồn di sản và đặc biệt là những nhìn nhận sai lệch 

về nhu cầu của DL đối với di sản VH. Do thiếu hiểu biết, lại tiến hành bảo tồn theo 

dạng phong trào nên hầu nhƣ những di tích, di sản VH đƣợc bảo tồn, tôn tạo dễ bị 

làm không kỹ, chất lƣợng kém. Rất nhiều các công trình nhà sàn đƣợc xây dựng với 

vật liệu mới mà không có sự kết hợp hài hòa nên đã mất đi giá trị kiến trúc vốn có. 
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Nghề dệt thổ cẩm của ngƣời TMC đƣợc khôi phục và phát triển mà không tôn trọng 

các giá trị nguyên bản về vật liệu, kỹ thuật. Hiện nay ngƣời Thái rất ít sử dụng 

nguyên liệu sợi tự nhiên để sản xuất mà chủ yếu dùng sợi hóa học. Ngƣời Thái cũng 

ít sử dụng cách nhuộm màu từ cây rừng cho sợi thổ cẩm mà thay vào đó thuốc 

nhuộm hóa học hoặc mua sợi màu nhuộm sẵn để dệt. Trong khi đó điều làm nên 

chất lƣợng vải, độ bền màu nhuộm chủ yếu ở những yếu tố tự nhiên này. 

4.2.2. Chưa phát huy được vai trò của người Thái trong việc tham gia bảo 

tồn giá trị văn hóa truyền thống   

Qua kết quả khảo sát với nhà quản lí VH tại Mai Châu có đến 8/30 (26,7%) ý 

kiến cho rằng địa phƣơng chƣa phát huy đƣợc vai trò của ngƣời Thái trong việc 

tham gia bảo tồn các GTVH truyền thống là một trong những vấn đề đặt ra trong sự 

BĐVH ngƣời  TMC. 

Du lịch là ngành KT tổng hợp, có tính XH hoá cao, vì vậy hoạt động PTDL 

có thể thu hút và cần đƣợc sự tham gia rộng rãi của các thành phần KT và cộng 

đồng XH. Hơn thế nữa, cộng đồng là một phần không thể thiếu của di sản VH, 

trong nhiều trƣờng hợp, cộng đồng chính là linh hồn, là tâm điểm của di sản. Chính 

vì vậy PTDL gắn với VH bản địa không thể tách rời vai trò của cộng đồng dân cƣ ở 

địa phƣơng. Trong trƣờng hợp này, cộng đồng sẽ là nhân tố tích cực đóng vai trò 

quan trọng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản VH.  

Tuy nhiên công tác bảo tồn các giá trị di sản VH tại Mai Châu vẫn chƣa phát 

huy đƣợc vai trò của cƣ dân bản địa. Ngƣời Thái ở Mai Châu, đặc biệt ở các bản 

PTDL nhƣ bản Lác, Pom Coọng đã có những việc góp phần lƣu giữ các GTVH 

truyền thống. Đó là việc mặc các trang phục truyền thống để đón tiếp và phục vụ 

KDL; việc phát triển các đội biểu diễn văn nghệ dân tộc để biểu diễn cho du khách; 

khôi phục và thƣờng xuyên tổ chức một số lễ hội truyền thống… Tuy vậy, mục đích 

chính của những việc làm này là vì lợi nhuận KT chứ bản thân ngƣời dân chƣa thực 

sự ý thức đƣợc vai trò của việc bảo tồn, lƣu giữ các GTVH đặc sắc của dân tộc 

mình nhƣ một tài sản quý giá và vai trò của chính họ trong vấn đề bảo tồn các 

GTVH của tộc ngƣời mình. Họ chƣa thực sự tham gia vào công tác bảo tồn lƣu giữ 

các GTVH một cách đúng nghĩa. Về phía các cơ quan quản lí nhà nƣớc, các chủ thể 

khác trong HĐDL chƣa tạo môi trƣờng, điều kiện thuận lợi để ngƣời dân thể hiện 

vai trò trung tâm trong việc bảo tồn. Đó là ngƣời dân chƣa đƣợc tham gia một cách 

đầy đủ vào các chƣơng trình, kế hoạch. 
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4.2.3. Thiếu các yếu tố môi trường, hành lang pháp lý trong việc bảo tồn 

và phát triển giá trị văn hóa cộng đồng 

Qua kết quả khảo sát với nhà quản lí VH tại Mai Châu có đến 26/30 (86,7%) 

ý kiến cho rằng thiếu các yếu tố môi trƣờng, hành lang pháp lý trong việc bảo tồn 

và phát triển GTVH cộng đồng là một trong những vấn đề đặt ra trong sự BĐVH 

ngƣời TMC. 

Tỉnh Hòa Bình và huyện Mai Châu đã có Quy hoạch phát triển điểm DL 

quốc gia Mai Châu đến năm 2020 nhƣng ngay trong kế hoạch PTDL vẫn còn 

những tồn tại nhƣ:  

- Quy hoạch còn chung chung, thiếu hƣớng dẫn chi tiết bài bản kèm theo. 

Điển hình là hiện nay chƣa có một thiết kế mẫu, một chỉ dẫn nào làm định hƣớng 

cho xây dựng nhà sàn dân tộc Thái. Xu hƣớng biến đổi là rất lớn, liệu trong vòng 

10-15 năm nữa còn có bao nhiêu nhà sàn truyền thống còn đƣợc lƣu giữ trong các 

bản của ngƣời Thái. 

- Việc xây dựng hành lang pháp luật không vững chắc và chƣa đầy đủ. Tính 

đến nay chƣa có công trình tổng kết đánh giá toàn diện sự biến đổi của đời sống KT  

- XH, VH ngƣời TMC trong PTDL, mới chỉ dừng lại nghiên cứu thực trạng biến 

đổi ở một số khía cạnh nhƣ VH, KT… Chính điều này làm cho việc xây dựng các 

chính sách bảo tồn chƣa có cơ sở khoa học một cách toàn diện. 

- Các yếu tố hành lang pháp lý chƣa đƣợc thực hiện một cách đồng bộ và 

triệt để trên các lĩnh vực. Ví dụ nhƣ phát triển KT-XH chƣa đi đôi với bảo tồn các 

giá trị VH… Mỗi lĩnh vực chỉ xây dựng theo quan điểm của lĩnh vực mình mà 

không có sự phối hợp với các lĩnh vực khác nên dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm. 

- Ngoài ra việc xây dựng các kế hoạch bảo tồn GTVH nhƣng thiếu sự giám 

sát của các cơ quan chức năng nên chƣơng trình bảo tồn là đúng, khi thực hiện lại 

sai hƣớng. 

4.3. Một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu biến đổi tiêu cực văn hóa 

truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch 

Các GTVH là sản phẩm do con ngƣời sáng tạo nên để đáp ứng chính những 

nhu cầu trong đời sống hàng ngày của con ngƣời. Theo thời gian, nó sẽ có những 

biến đổi nhất định. Có sự biến đổi xuất phát từ chính sự vận động nội tại của nền 

VH và có những biến đổi do yếu tố bên ngoài tác động vào, nó thể hiện sự biến đổi 

hết sức tự nhiên cùng với quá trình biến đổi KT-XH. 
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Quá trình phát triển HĐDL ở MC, HB đã dẫn đến nhiều sự biến đổi về VH của 

ngƣời dân địa phƣơng. Trƣớc thực trạng BĐVH của ngƣời Thái ở MC, HB, nghiên 

cứu sinh đƣa ra một số khuyến nghị sau: 

4.3.1. Xây dựng cơ chế chính sách, hành lang pháp lý hợp lý trong phát 

triển du lịch và bảo tồn văn hóa truyền thống địa phương 

Qua phân tích thực trạng, các yếu tố tác động và nguyên nhân gây BĐVH 

của ngƣời TMC, có thể thấy rằng vấn đề cơ chế chính sách là một trong những giải 

pháp cần thực hiện để giữ gìn VH truyền thống của ngƣời TMC. 

Để bảo tồn, phát huy di sản văn hoá của dân tộc Thái gắn với PTDL một 

cách hiệu quả trên địa bàn huyện Mai Châu thì cần có những chính sách, cơ chế phù 

hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho địa phƣơng. Những cơ chế, chính sách này 

phải hƣớng đến việc đảm bảo việc khai thác di sản VH Thái trong HĐDL sinh thái 

gắn liền với quyền và lợi ích thiết thực của ngƣời dân, không thể vì lợi ích trƣớc 

mắt do khai thác DL đem đến mà chấp nhận đánh đổi sự ổn định lâu dài.  

Trong các kế hoạch cần nghiên cứu đƣa ra những mẫu thiết kế dành cho các 

dân tộc, trong đó có nhà sàn của ngƣời Thái. Đồng thời cần có những nghiên cứu 

sâu, rộng để có cái nhìn toàn diện. Từ đó tìm hƣớng đề xuất, không chỉ ở giải pháp 

kiến trúc mà còn đi kèm cả giải pháp về vật liệu, kết cấu và áp dụng các công nghệ 

xây dựng phù hợp, để có sự kết hợp hài hòa trong bản thân mỗi công trình, các công 

trình với nhau và với tự nhiên, tránh phá vỡ hoặc làm mất đi với kiến trúc truyền 

thống và cảnh quan gắn với ngôi nhà.  

Đặc biệt trong những bản PTDL thì việc xây dựng nhà sàn cần phải có 

những nguyên tắc và quy định cụ thể để không làm mất đi giá trị về kiến trúc về VH 

nguyên mẫu. 

Việc xây dựng hành lang pháp lý phải dựa trên cơ sở khoa học đánh giá 

toàn diện sự biến đổi của đời sống KT-XH, VH ngƣời Thái ở Mai Châu. 

Các yếu tố hành lang pháp lý cần đƣợc thực hiện một cách đồng bộ và triệt 

để, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực các ngành có liên quan. Phát triển KT 

- XH phải đi đôi với bảo tồn các giá trị VH, không vì lợi ích KT trƣớc mắt mà làm 

ảnh hƣởng, xâm phạm các GTVH bản địa. 

Ngoài ra việc thực hiện các kế hoạch bảo tồn GTVH cần có sự quản lí của 

các cơ quan nhà nƣớc. Song song với thực hiện thì có sự giám sát của các cơ quan 

chức năng để đảm bảo việc triển khai chƣơng trình bảo tồn các GTVH đúng hƣớng. 
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Các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Mai Châu cần xây dựng chƣơng 

trình giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi ngƣời Thái và cộng đồng 

bản mƣờng Thái về việc bảo vệ di sản VH của ngƣời Thái, cùng nhau bàn bạc tìm 

ra giải pháp khả thi duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 

4.3.2. Xác định, hệ thống các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng 

định hướng bảo tồn trong bối cảnh phát triển du lịch 

Từ các công trình nghiên cứu về GTVH của ngƣời TMC có thể thấy: họ đã 

sáng tạo ra một nền VH vật chất mang đậm bản sắc núi rừng, thể hiện rõ đặc trƣng 

của VH tận dụng, thích ứng với điều kiện tự nhiên, có tính cộng đồng cao của ngƣời 

TMC; nền VH tinh thần của ngƣời TMC cũng vô cùng phong phú với những nét 

riêng rất đặc sắc, độc đáo. Trong đó, những GTVH nổi bật phục vụ tốt cho PTDL 

là: kiến trúc nhà sàn, nghề dệt cổ truyền, trang phục, xoè Thái. Tuy nhiên hiện nay 

ngƣời TMC đang chịu áp lực của quá trình đồng hoá tự nhiên và lối sống hiện đại, 

thị trƣờng. Sự ảnh hƣởng qua lại giữa văn hoá Thái với VH các dân tộc khác, nhất 

là sự thâm nhập của VH Kinh đã và đang làm biến đổi diện mạo của văn hoá truyền 

thống. Điển hình là kiến trúc nhà sàn thì bị lai tạp; nghề dệt thổ cẩm không còn sử 

dụng các nguyên liệu và kỹ thuật truyền thống; trang phục, chữ viết, tiếng nói ít 

đƣợc sử dụng trong đời sống và có nhiều yếu tố vay mƣợn; xòe Thái bị thƣơng mại 

hóa quá mức làm mất đi giá trị nghệ thuật… Mặt khác các GTVH này chƣa đƣợc 

nghiên cứu đầy đủ để có định hƣớng bảo tồn phát triển cho phù hợp với điều kiện 

KTXH để đảm bảo tính thích nghi khả năng phát triển bền vững. Chính vì vậy việc 

xác định hệ thống các GTVH cần bảo tồn, phát huy trong PTDL là vô cùng cần thiết.  

- Xây dựng định hướng bảo tồn văn hóa trong bối cảnh phát triển du lịch 

Trên cơ sở hệ thống các GTVH truyền thống cần bảo tồn, huyện Mai Châu 

cần sớm thành lập Ban quản lý bảo tồn và phát huy di sản văn hoá TMC. Từ đó xây 

dựng các chƣơng trình, kế hoạch bảo tồn và phát huy các GTVH trên nền tảng 

nghiên cứu tổng kết thực trạng có sự học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và sự kết hợp 

đồng bộ với các chƣơng trình phát triển KTXH khác của huyện và tỉnh nói chung. 

Đẩy mạnh XH hóa việc bảo tồn và phát huy bản sắc VH TMC. Lấy sức dân chăm 

lo, bảo vệ các GTVH Thái đồng thời với việc tranh thủ các nguồn lực từ Nhà nƣớc, 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc hỗ trợ cho các dự án bảo tồn và phát huy 

văn hoá truyền thông của ngƣời Thái. 
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Định hướng cụ thể trên các yếu tố văn hóa 

- Về kiến trúc nhà sàn của ngƣời Thái cần nghiên cứu đƣa ra những mẫu thiết 

kế nhà sàn đảm bảo lƣu giữ đƣợc các yếu tố truyền thống nhƣ đoạn nối dài con kẻ 

đỡ đòn tay mái hình mặt trăng, bếp lửa ở giữa nhà sàn, 2 cầu thang hai bên và quy 

tắc số lẻ trong mỗi cầu thang, có vƣờn cây, ao cá…Bên cạnh định hƣớng kiến trúc 

còn phải đi kèm cả giải pháp về vật liệu, kết cấu và áp dụng các công nghệ xây 

dựng phù hợp để có sự kết hợp hài hòa giữa các vật liệu truyền thống nhƣ gỗ, tre, 

nứa, lá cọ…với các vật liệu mới nhƣ xi măng, thép, tôn… trong một công trình và 

giữa công trình đó với tự nhiên. Hƣớng dẫn các hộ gia đình ở các bản mƣờng hiểu 

rõ giá trị văn hoá tồn tại trong mỗi ngôi nhà họ ở. Có biện pháp và chính sách hạn 

chế sự biến dạng bản sắc văn hoá, khôi phục lại nhà sàn thay thế nhà đất ở các bản 

đã qui hoạch, cần có những chính sách bảo tồn những ngôi nhà sàn cổ. Một số ngôi 

nhà sàn cổ tiêu biểu cần đƣợc đề xuất xếp hạng di tích và có kế hoạch duy tu, bảo 

dƣỡng. Khuyến khích xây dựng mô hình các bản truyền thống của ngƣời Thái và có 

chính sách bảo tồn hợp lí.  

Việc làm các ngôi nhà mới phải tuân thủ theo hƣớng dẫn của Ban quản lý. 

Việc giữ gìn kiến trúc nhà sàn Thái truyền thống cũng tránh chỉ chú trọng ở việc 

bảo tồn, tu bổ các ngôi nhà sàn truyền thống theo nguyên gốc để làm DL mà cần 

nhìn nhận một mục tiêu lớn hơn, một trách nhiệm lớn, đó là định hƣớng sự biến đổi 

của nó, kế thừa các GTVH của nó, hòa mình trong cuộc sống đƣơng đại.  

- Với trang phục Thái cũng cần có những chƣơng trình kế hoạch bảo tồn cụ 

thể. Quy định rõ những trang phục truyền thống đƣợc dùng trong các nghi lễ, các lễ 

hội, các sự kiện VH của dân tộc. Không để những biến tƣớng pha tạp của trang 

phục ảnh hƣởng, mai một đi các giá trị truyền thống. Bên cạnh đó cũng không làm 

ảnh hƣởng đến việc thích nghi trong trang phục của ngƣời Thái để phục vụ cho 

cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.  

- Về nghề dệt cổ truyền, cần có những kế hoạch phát triển cụ thể, tạo ra các 

sản phẩm dệt thủ công đặc trƣng của ngƣời TMC có GTVH và tính thẩm mỹ. Cần 

phải sử dụng nguyên liệu sợi tự nhiên chứ không phải sợi hóa học;  khôi phục, duy 

trì và phát triển bí kíp nhuộm màu bằng lá rừng tự nhiên của ngƣời Thái để tạo nên 

những sản phẩm có hồn cốt với chất liệu tự nhiên, độ bền màu cao và hoa văn đặc 

trƣng của ngƣời Thái. Bên cạnh đó, các chủ thể cần phải có ý thức kiên quyết chống 
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lại các loại hàng giả, hàng nhái, khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy cho các thế 

hệ kế cận những mẫu hoa văn truyền thống, giảm giá các sản phẩm thủ công, 

nghiên cứu các mẫu mã phù hợp với nhu cầu của KDL, đặc biệt là những sản phẩm 

làm quà lƣu niệm nhƣ ví, túi xách, chăn, đệm ghế… 

 Ngoài ra cần có các chính sách phù hợp nhằm bảo tồn nghề dệt truyền thống 

nhƣ: khuyến khích thế hệ trẻ học kỹ thuật dệt truyền thống, xây dựng mô hình trung 

tâm sản xuất và giới thiệu nghề dệt thủ công truyền thống, trình diễn kỹ năng dệt giới 

tới KDL để họ hiểu rõ về giá trị đích thực của những sản phẩm truyền thống cũng nhƣ 

những GTVH truyền thống của ngƣời Thái tiềm ẩn trong những sản phẩm đó. 

- Cần mở các lớp dạy chữ Thái cho cộng đồng, khuyến khích họ sử dụng 

thông qua các cuộc thi viết, sáng tác bằng tiếng Thái… để góp phần phổ biến và mở 

rộng việc sử dụng tiếng Thái. Hƣớng dẫn để ngƣời dân thấy đƣợc cần phải lƣu 

truyền cho thế hệ sau là việc rất quan trọng. 

- Đầu tƣ, khôi phục và tăng cƣờng tổ chức các lễ hội truyền thống, đồng thời 

kết hợp với các hoạt động VH mới, mang tính hiện đại để thu hút đông đảo cộng 

đồng tham gia, tham dự. Các lễ hội truyền thống dƣờng nhƣ chỉ còn ngƣời già biết 

đến và ít đƣợc lƣu truyền cho con cháu. Vì vậy ngành VH cần có các biện pháp lƣu 

ký tài liệu lễ hội dƣới dạng chữ viết để có thể lƣu truyền rộng rãi trong cộng đồng. 

- Với các loại hình VH nghệ thuật trong đó có xòe Thái cần phục dựng lại 

nghệ thuật xòe, điệu xòe, bài xòe đúng nguyên mẫu. Mở các lớp dạy các loại hình 

VH nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ nhân, ngƣời dân trong cộng đồng vào 

việc truyền dạy cho các thế hệ sau. Giáo dục hƣớng dẫn ngƣời dân hiểu đƣợc 

GTVH truyền thống trong nghệ thuật múa xòe để họ có ý thức khôi phục giữ gìn và 

phát huy trong xu thế PTDL. Không vì lợi ích KT mà các tiết mục lại chuẩn bị vội 

vàng, thiếu sự công phu nên làm mất đi các giá trị nghệ thuật trong múa xòe, tránh 

sa đà vào việc đƣa nhiều tiết mục của các tộc ngƣời khác vào biểu diễn để tạo sự 

mới mẻ, phong phú mà vô hình chung lại làm cho du khách không hiểu đƣợc đâu là 

VH đích thực của tộc ngƣời Thái, làm cho VH truyền thống của ngƣời Thái ngày 

càng mờ nhạt, dễ bị mai một. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến yếu tố thời lƣợng 

của chƣơng trình phù hợp với thời gian của đoàn khách mà lựa chọn những tiết mục 

nào vừa có thể giới thiệu đƣợc VH truyền thống của ngƣời Thái tới KDL, vừa có 

thể đáp ứng đƣợc nhu cầu của đoàn khách về mặt thời gian, tránh tình trạng “chạy 
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sô”, đƣa vào những tiết mục pha trộn “hẩu lốn”, hoặc cắt xén về mặt nội dung làm 

mất đi những nét VH đặc sắc của ngƣời Thái. 

- Tôn vinh những cá nhân có tài, có đóng góp lớn trong việc bảo tồn và phát 

huy những GTVH truyền thống của dân tộc Thái. Cần có chính sách tôn vinh những 

nghệ nhân dệt thổ cẩm tài hoa, những ngƣời dạy chữ Thái, những nghệ nhân truyền 

bá dân ca Thái nhằm khơi dậy lòng yêu nghề và tự hào về bản sắc truyền thống dân 

tộc mình. 

 4.3.3. Định hướng, nâng cao nhận thức của các chủ thể trong việc bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

Thực tiễn của công tác bảo tồn và phát huy các GTVH truyền thống đã cho 

thấy vai trò của các cơ quan quản lí nhà nƣớc từ trung ƣơng đến địa phƣơng, các 

doanh nghiệp tham gia vào hoạt động có sử dụng yếu tố VH, cộng đồng dân cƣ và 

một số các tổ chức liên quan khác là rất quan trọng. Đối với vấn đề nâng cao nhận 

thức về VH truyền thống thì định hƣớng cho mỗi chủ thể trên nhƣ sau:  

Đối với cơ quan quản lí nhà nước về VH bao gồm ủy ban nhân dân các cấp; 

các phòng, ban VH, ban quản lí bảo tồn và phát huy giá trị di sản VH TMC (nếu 

có): Cần nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của công tác 

bảo tồn các GTVH dân tộc Thái. Trên cơ sở quán triệt những quan điểm định 

hƣớng, chỉ đạo của Đảng về giữ gìn, phát huy bản sắc VH dân tộc, huyện Mai Châu 

cần phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có nhận thức hơn nữa về vai trò của 

công tác trên. Một số biện pháp cụ thể là thƣờng xuyên mở các lớp đào tạo, tập 

huấn tuyên truyền về công tác bảo tồn phát huy các di sản VH; tổ chức các cuộc thi 

tìm hiểu về GTVH truyền thống ngƣời Thái. Đặc biệt đối với cán bộ trực tiếp làm 

công tác tuyên truyền thì cần đƣợc tập huấn về phƣơng pháp, nội dung, hình thức 

phù hợp với trình độ nhận thức và phong tục, tập quán của đồng bào. Lắng nghe, 

tiếp thu các ý kiến phản hồi của cộng đồng dân cƣ trong quá trình thực hiện chức 

năng quản lí nhà nƣớc về VH. Chú trọng việc phổ biến, sử dụng kết quả của công 

tác khai thác, khảo sát, sƣu tầm, nghiên cứu, đánh giá toàn diện các GTVH truyền 

thống của ngƣời Thái để nâng cao hiểu biết về các GTVH của đồng bào.  

Đối với các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh trên địa bàn 

huyện, ngoài việc tuyên truyền, tập huấn cần khuyến khích các hoạt động khai thác 

sử dụng các GTVH truyền thống vào quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó có 
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những quy định ràng buộc về quyền lợi và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong 

việc khai thác các giá trị VH. Không vì lợi ích KT mà lạm dụng, khai thác quá mức 

dẫn đến suy thoái, biến tƣớng các giá trị đó. 

Đối với cộng đồng dân cư, phải có hƣớng dẫn cụ thể để họ nhận thức đƣợc 

giá trị của các yếu tố VH truyền thống. Khuyến khích họ tham gia vào các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh có sử dụng các yếu tố VH truyền thống một cách hợp lí. 

Cần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào của ngƣời Thái về VH truyền thống 

của tộc ngƣời mình, đặc biệt là thế hệ trẻ ngƣời Thái. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền 

đƣờng lối chính sách của Đảng về chính sách dân tộc và chính sách VH. Công việc 

này phải đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, liên tục và có giải pháp phù hợp với từng 

đối tƣợng, từng nội dung VH cụ thể. 

 Đối với một số cơ quan, tổ chức hữu quan khác nhƣ đài phát thanh, các cơ 

sở giáo dục… Ngoài việc đƣợc tập huấn còn khuyến khích họ đƣa các nội dung về 

GTVH truyền thống vào các chƣơng trình tuyên truyền giáo dục nhƣ sử dụng các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng, tăng thời lƣợng tuyên truyền, giới thiệu di sản VH 

dân tộc... Đƣa nội dung bảo tồn và phát triển bản sắc VH dân tộc vào chƣơng trình 

đào tạo của các trƣờng chính trị, chƣơng trình các lớp tập huấn cán bộ, chƣơng trình 

ngoại khoá của các trƣờng chuyên nghiệp, trung học phổ thông. 

 4.3.4. Nâng cao vai trò của người dân địa phương trong bảo tồn, phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống thông qua phát triển du lịch 

Sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản VH nói chung, trong đó có di sản VH 

của dân tộc Thái ở Mai Châu chỉ có thể đƣợc đẩy mạnh và đạt hiệu quả khi ngƣời 

dân tự giác tham gia. Hay nói cách khác để di sản VH là nền tảng cho việc PTDL 

thì phải cần đến sự chung sức của cả cộng đồng.  

Nhƣ vậy, có thể thấy việc nâng cao vai trò, nhận thức cho ngƣời dân là một 

trong những giải pháp quan trọng góp phần giữ gìn các GTVH truyền thống của 

ngƣời TMC. Do đó, việc giáo dục để nâng cao ý thức tự giác của ngƣời dân, khơi 

dậy ở họ lòng tự hào đối với di sản VH của dân tộc mình là công việc có ý nghĩa 

quan trọng để hƣớng ngƣời dân chủ động tìm tòi, sƣu tầm và bảo tồn các loại hình 

di sản VH. Định hƣớng chung là làm cho ngƣời dân vừa là chủ thể bảo tồn, phát 

huy các GTVH truyền thống vừa là đối tƣợng trực tiếp đƣợc thụ hƣởng kết quả của 

công tác này. 
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Định hƣớng cụ thể là: tuyên truyền cho mỗi hộ gia đình ở các bản mƣờng 

hiểu rõ GTVH truyền thống tồn tại trong mỗi ngôi nhà họ ở, trong chữ viết và ngôn 

ngữ Thái, loại hình nghệ thuật múa xòe, nghề dệt thổ cẩm, trang phục..., Khuyến 

khích việc khai thác hợp lý các giá trị này vào cuộc sống, hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đặc biệt vào PTDL. Khuyến khích nhân dân tự tìm hiểu, truyền cho nhau 

cách học, đọc và mở lớp dạy học chữ Thái. Tích cực tham gia chƣơng trình bảo tồn 

tri thức bản địa vì sự phát triển bền vững của địa phƣơng. 

 4.3.5. Phân chia lợi ích, trách nhiệm hợp lý giữa các chủ thể: Người dân - 

Khách du lịch - Doanh nghiệp du lịch - Cơ quan quản lý trong quá trình tham 

gia phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa 

Việc bảo tồn và phát huy các GTVH truyền thống có ý nghĩa sống còn trong 

PTDL giúp ngành này trở thành ngành KT mũi nhọn mang lại giá trị vật chất và 

những hiệu quả XH khác. Các lợi ích mà việc PTDL mang lại cụ thể nhƣ: đem lại 

thu nhập bền vững cho ngƣời dân địa phƣơng, các dịch vụ, cơ sở vật chất hạ tầng 

của địa phƣơng đƣợc cải thiện, tăng cƣờng sự giao lƣu VH, nâng cao nhận thức của 

ngƣời dân địa phƣơng... 

Tuy DL mang lại nhiều lợi ích nhƣ vậy nhƣng thực tiễn hiện nay cho thấy 

đang có sự mâu thuẫn giữa các chủ thể tham gia vào HĐDL gắn với VH bản địa. 

Các mâu thuẫn này thể hiện ở các mối quan hệ:  

+ Người dân và doanh nghiệp du lịch. Các doanh nghiệp DL thƣờng có xu 

hƣớng tích hợp các giá trị gia tăng vào trong sản phẩm DL của mình qua đó hƣởng 

gần nhƣ tuyệt đối lợi nhuận. Ngƣời dân địa phƣơng chủ yếu chỉ đƣợc hƣởng một 

phần thu nhập nhỏ từ lƣơng nếu làm thuê cho các doanh nghiệp hoặc doanh thu từ 

bán các hàng lƣu niệm và các loại hình kinh doanh nhỏ lẻ khác. Trong khi đó những 

hậu quả tiêu cực do DL để lại nhƣ ô nhiễm môi trƣờng, các tệ nạn XH… thì cƣ dân 

địa phƣơng là ngƣời gánh chịu. 

+ Doanh nghiệp du lịch và Cơ quan quản lí nhà nước. Hầu hết doanh nghiệp 

DL luôn muốn gia tăng lợi ích KT nên thƣờng khai thác, sử dụng quá mức các 

GTVH truyền thống. Trong khi đó họ lại chƣa quan tâm đúng mức đến việc bảo tồn 

nên dẫn đến tình trạng làm méo mó, biến dạng thậm chí tạo ra loại VH pha tạp, lai 

căng. Nhƣ vậy định hƣớng bảo tồn, phát triển các GTVH truyền thống của các cơ 

quan nhà nƣớc đã bị phá vỡ. Ngoài ra việc PTDL một cách tùy tiện cũng kéo theo 
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nhiều hệ lụy XH khác mà cơ quan quản lí nhà nƣớc không mong muốn nhƣ tệ nạn 

XH, ô nhiễm môi trƣờng… 

+ Cơ quan quản lý nhà nước - người dân. Trong việc xây dựng chƣơng trình, 

kế hoạch bảo tồn các GTVH, ngƣời dân chƣa đƣợc tham gia đóng góp ý kiến một 

cách đầy đủ do vậy các chƣơng trình, kế hoạch còn chƣa bám sát thực tế. Công tác 

bảo tồn chƣa lấy vai trò của ngƣời dân là trung tâm chính vì vậy hiệu quả, tính bền 

vững của công tác này còn chƣa cao. Về phía ngƣời dân, vẫn còn tình trạng thiếu ý 

thức gìn giữ, không chấp hành triệt để chủ trƣơng đƣờng lối, bên cạnh đó còn có 

hoạt động tự phát, tùy tiện chạy theo lợi ích KT để làm DL. 

+ Khách du lịch với người dân địa phương và doanh nghiệp du lịch: Một bộ 

phận KDL thiếu hiểu biết về di sản VH, cũng nhƣ ý thức giữ gìn bảo vệ dẫn đến 

những hành vi xâm hại các GTVH, đặc biệt là VH vật thể. Ngoài ra còn phổ biến tình 

trạng xả rác bừa bãi ở các điểm DL. Về phía ngƣời dân địa phƣơng và doanh nghiệp 

DL vẫn còn hiện tƣợng vì lợi nhuận nên sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của du khách 

mà làm biến dạng  giá trị truyền thống trong các loại hình VH nghệ thuật, các lễ hội, 

các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Những vấn đề đó đã dần làm mất đi cái hồn cốt VH 

Thái - một yếu tố mà du khách muốn khám phá, trải nghiệm.   

+ Khách du lịch và Cơ quan quản lí nhà nước. Do sự thiếu hiểu biết cũng 

nhƣ chƣa có ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản VH nên một số du khách có những hành 

vi xâm hại các giá trị VH, nhất là công trình VH vật thể. Tại các điểm DL, tình 

trạng xả rác bừa bãi vẫn còn phổ biến. Điều này mâu thuẫn với mục đích, ý nghĩa 

của công tác bảo tồn mà chủ thể quản lí đề ra. Ngƣợc lại, về phía các cơ quan quản 

lí nhà nƣớc, hiệu quả của công tác quản lí còn thấp. Vì thế hiện tƣợng mai một, biến 

dạng các GTVH truyền thống vẫn diễn biến phức tạp, chƣa có biện pháp khắc phục 

triệt để. Đây là yếu tố góp phần làm giảm đi tính hấp dẫn của loại hình DLVH, DL 

cộng đồng; không đáp ứng đƣợc kỳ vọng của du khách khi đến với Mai Châu. 

Những xung đột nêu trên đòi hỏi phải có sự phân chia lợi ích, trách nhiệm 

hợp lý giữa các chủ thể tham gia  HĐDL gắn với VH truyền thống của ngƣời TMC, 

cụ thể là: 

+ Đối với cơ quản lý nhà nước: Lợi ích của nhà nƣớc là lợi ích chung của 

cộng đồng XH vì vậy việc PTDL gắn với VH bản địa đem lại hiệu quả KT-XH thì 

đó chính là lợi ích của nhà nƣớc. Bên cạnh đó nhà nƣớc phải có trách nhiệm tạo môi 
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trƣờng, điều kiện để cộng đồng địa phƣơng đƣợc tham gia thảo luận về kế hoạch, 

chƣơng trình; nâng cao hiệu quả quản lí về DL. Làm tốt chức năng điều hòa phân 

phối lợi ích, trách nhiệm của ngƣời dân, doanh nghiệp và KDL trong quá trình 

những chủ thể này tham gia vào HĐ DL.  

+ Đối với doanh nghiệp du lịch: Về mặt KT phải phân phối lợi nhuận thu 

đƣợc từ HĐDL một cách công bằng, dân chủ với ngƣời dân địa phƣơng. Cần tăng 

cƣờng việc sử dụng lao động địa phƣơng trong các doanh nghiệp góp phần tạo công 

ăn việc làm cho họ; cải thiện tiền lƣơng; tích cực tạo điều kiện cho ngƣời dân tham 

gia vào chuỗi cung cấp dịch vụ DL. Đồng thời cần quan tâm trích một phần lợi 

nhuận để tái đầu tƣ cho cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật cho địa phƣơng nhƣ: xây 

dựng đƣờng xá, cầu cống, điện, sức khỏe, giáo dục,... 

Doanh nghiệp cũng cần phải chia sẻ trách nhiệm trong bảo tồn các di sản 

VH, trong giải quyết các hệ lụy mà KDDL mang lại nhƣ tệ nạn XH, ô nhiễm môi trƣờng. 

 + Đối với người dân: Ngƣời dân cần lên tiếng để đƣợc bảo vệ các lợi ích 

chính đáng nhƣ lợi ích về KT, quyền lợi đƣợc tham gia đóng góp ý kiến vào chƣơng 

trình kế hoạch PTDL; vào hoạt động kinh doanh cung cấp các sản phẩm cho KDL. 

Ngoài ra về trách nhiệm của mình, ngƣời dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm 

trong việc giữ gìn và bảo tồn các GTVH truyền thống tránh tƣ tƣởng làm DL bằng 

mọi giá. 

 + Đối với khách du lịch: cũng có quyền đƣợc hƣởng các dịch vụ DL với chất 

lƣợng cao, đặc biệt với những loại hình DLVH, DL cộng đồng thì họ cần đƣợc trải 

nghiệm thụ hƣởng các GTVH truyền thống, nguyên bản với tính sự độc đáo và hấp 

dẫn. Quyền lợi đó KDL có thể yêu cầu doanh nghiệp, đơn vị tổ chức cung cấp dịch 

vụ DL phải có trách nhiệm đảm bảo; mặt khác du khách cũng  có thể phản ánh kiến 

nghị những bất cập thiếu sót trong HĐDL đối với các cơ quan có thẩm quyền. Song 

song với quyền lợi thì KDL cần tự nâng cao hiểu biết về ý thức tôn trọng bảo vệ các 

di sản VH, cũng nhƣ ý thức bảo vệ môi trƣờng. 

 

Tiểu kết 

Trong phát triển KT-XH nói chung thì các GTVH truyền thống của ngƣời 

TMC cũng có những biến đổi nhất định. Đặc biệt trong PTDL thì những biến đổi đó 

có thể hiện rõ nét và hình thành nên những xu hƣớng biến đối VH của ngƣời Thái. 
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Hiện nay VH truyền thống của ngƣời TMC đang có sự biến đổi. Nội dung của biến 

đổi đó thể hiện trên tất cả các lĩnh vực từ VHVC đến VHTT. Những biến đổi điển 

hình là về VHVC gồm có kiến trúc nhà sàn, không gian bản mƣờng, trang phục, ẩm 

thực, các hoạt động sinh kế. Biến đổi về các GTVH tinh thần bao gồm ngôn ngữ, 

các lễ hội, các hoạt động sinh hoạt văn nghệ. Sự biến đổi của những nội dung nhƣ 

trên diễn ra đa dạng dƣới nhiều hình thức khác nhau, cơ bản là biến đổi theo xu 

hƣớng khai thác các GTVH tộc ngƣời trên cơ sở cách tân, đổi mới để phục vụ 

HĐDL; xu hƣớng mai một, và xu hƣớng khôi phục, giữ gìn và bảo tồn các GTVH 

truyền thống để phát triển HĐ DL.  

 Trƣớc những xu hƣớng biến đổi đa dạng, phức tạp thì cũng có những vấn đề 

đặt ra đối với các GTVH của ngƣời Thái ở MC, HB  trong PTDL. Đó là việc mất 

cân đối trong khai thác PTDL và bảo vệ các GTVH của ngƣời Thái. Các doanh 

nghiệp khai thác DL, dân cƣ địa phƣơng có hiện tƣợng chạy theo lợi ích KT mà 

chƣa quan tâm nhiều đến việc bảo vệ các giá trị VH. Đó là việc chƣa phát huy đƣợc 

vai trò của ngƣời Thái trong việc tham gia bảo tồn GTVH truyền thống. Ngƣời dân 

chƣa thực sự ý thức đƣợc vai trò của bảo tồn, lƣu giữ các GTVH của dân tộc mình; 

chƣa tham gia vào công tác bảo tồn một cách đúng nghĩa. Về phía các cơ quan quản 

lí nhà nƣớc, các chủ thể khác trong HĐDL chƣa tạo môi trƣờng, điều kiện thuận lợi 

để ngƣời dân thể hiện vai trò trung tâm trong việc bảo tồn. Đó là việc vẫn còn thiếu 

các yếu tố môi trƣờng, hành lang pháp lý trong việc bảo tồn và phát triển GTVH 

cộng đồng. Từ những vấn đề đặt ra đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm 

giảm thiểu biến đổi tiêu cực VH của ngƣời TMC trong PTDL. Các giải pháp tập 

trung vào xây dựng cơ chế chính sách, hành lang pháp lý hợp lý trong PTDL và bảo 

tồn VH truyền thống địa phƣơng; Xác định, hệ thống các GTVH truyền thống và 

xây dựng định hƣớng bảo tồn trong bối cảnh PTDL; Định hƣớng, nâng cao nhận 

thức của các chủ thể trong việc bảo tồn, phát huy các GTVH truyền thống; Nâng 

cao vai trò của ngƣời dân địa phƣơng trong bảo tồn, phát huy các GTVH truyền 

thống thông qua PTDL. Bên cạnh đó việc phân chia lợi ích và trách nhiệm hợp lý 

giữa các chủ thể: Ngƣời dân - KDL - Doanh nghiệp DL - Cơ quan quản lý trong quá 

trình tham gia PTDL gắn với VH bản địa cũng là một giải pháp quan trọng nhằm 

nêu rõ quyền lợi đi đôi với trách nhiệm của các bên tham gia. 
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KẾT LUẬN  

I. Những nội dung đã làm rõ trong luận án 

1. Mai Châu là cửa ngõ lên vùng Tây Bắc, là mảnh đất hội tụ của nhiều tộc 

ngƣời, trong đó tộc ngƣời Thái là một tộc ngƣời chiếm đa số với những nét VH đặc 

sắc, độc đáo. Trong quá trình tồn tại và phát triển, ngƣời TMC đã xây dựng cho 

mình một nền VH truyền thống phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc Thái và có 

những nét đặc trƣng của địa phƣơng Mai Châu. Về VH vật thể, ngƣời TMC đã sáng 

tạo ra một nền VHVC mang đậm bản sắc thung lũng, đƣợc biểu hiện rõ qua cách ăn 

uống, trang phục và nhà cửa, hoạt động sinh kế của ngƣời Thái nơi đây. Lối cƣ trú 

mật tập, cấu trúc không gian bản làng, nhà sàn, các món ăn, cách thức tổ chức bữa 

ăn… đã thể hiện rõ đặc trƣng của VH tận dụng, thích ứng với điều kiện tự nhiên, có 

tính cộng đồng cao của ngƣời TMC. Về VH phi vật thể với đời sống VHTT phong 

phú đa dạng, giàu bản sắc: Hệ thống chữ viết đƣợc sáng tạo sớm, có khả năng thể 

hiện các hiện tƣợng trong đời sống tự nhiên, XH. VH ứng xử trong gia đình, bản 

làng của ngƣời TMC nổi bật lên tính cộng đồng, thƣơng yêu, đoàn kết. Kho tàng lễ 

hội cùng với nền nghệ thuật dân gian đặc trƣng với các điệu dân ca, dân vũ nổi tiếng 

đã tạo nên những nét riêng hết đặc sắc, độc đáo trong VH của ngƣời TMC. Đó còn 

là một nền VH của cƣ dân nông nghiệp trồng lúa nƣớc vùng thung lũng, hòa nhập 

với thiên nhiên, mang tính cộng đồng sâu đậm, có truyền thống lâu đời. Nền VH ấy 

không chỉ là chất dinh dƣỡng nuôi sống và đảm bảo cho dân tộc Thái tồn tại và phát 

triển mà hơn thế nữa nó còn là nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của Mai 

Châu, của dân tộc Thái hiện nay.  

2. Hiện nay, du lịch là một hoạt động KT vô cùng quan trọng ở MC, HB. 

Đây là một động lực quan trọng để góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới ở địa phƣơng. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cho thấy, VH truyền 

thống của ngƣời TMC có nhiều biến đổi, đặc biệt là từ khi HĐDL ở đây phát triển 

mạnh mẽ. Trong quá trình PTDL tại MC, HB, các GTVH của ngƣời Thái ở đây đã 

có nhiều biến đổi so với VH truyền thống. Một mặt, VH Thái tiếp thu những nét 

độc đáo của các nền VH khác, bổ sung và làm phong phú thêm VH truyền thống. 

Mặt khác, sự biến đổi của VH Thái cũng đã có những biểu hiện của sự mất dần nét 

VH truyền thống của tộc ngƣời mình. Sự biến đổi đó xuất phát từ chính bối cảnh 

KT-XH hiện nay, đồng thời từ cả nhu cầu thay đổi của chính tộc ngƣời này. 

3. Kết quả nghiên cứu và các phân tích đã giúp kiểm nghiệm lại các luận 
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điểm lý thuyết đƣợc sử dụng trong luận án.  

Với Luận điểm phát triển du lịch dẫn đến biến đổi văn hóa: Sự biến đổi và 

phát triển là quy luật chung của bất kỳ sự vật, hiện tƣợng nào. Bản thân VH là một 

hình thái ý thức XH cũng không nằm ngoài quy luật chung ấy. Đúng nhƣ lý thuyết 

của các nhà nghiên cứu từ Karl Marx tới Daniel Bell đã cho rằng sự phát triển KT-

XH sẽ mang tới những BĐVH phong phú; sự vƣợt trội của các động lực KT- chính 

trị đã khiến cho VH biến đổi. Đề tài luận án nghiên cứu BĐVH truyền thống của 

ngƣời Thái đặt trong quá trình PTDL - Đó chính là sự BĐVH dƣới tác động của quá 

trình phát triển kinh tế DL tại địa phƣơng. 

Lý thuyết giao lƣu, tiếp biến đƣợc sử dụng trong luận án cho thấy: Trong quá 

trình phát triển DL tại MC, HB, sự giao lƣu, tiếp xúc giữa KDL và ngƣời TMC đã 

dẫn đến sự BĐVH truyền thống của ngƣời dân địa phƣơng. Trong đó, sự biến đổi ở 

ngƣời dân địa phƣơng diễn ra sâu sắc hơn. Ngƣời Thái một mặt bền bỉ lƣu giữ những 

nét VH truyền thống của dân tộc mình, mặt khác tiếp nhận những yếu tố mới để thích 

ứng với cuộc sống của ngƣời Thái đƣơng đại. Điều này kiểm nghiệm lại lý thuyết giao 

lƣu, tiếp biến, BĐ VH đặt ra làm điểm tựa lý luận cho luận án là đúng. 

Thực tế PTDL tại MC, HB cho thấy các GTVH truyền thống của ngƣời Thái 

đã bị mai một do ngƣời dân đã khai thác một cách quá mức vì mục tiêu lợi nhuận. 

Nhiều GTVH truyền thống bị quá trình thƣơng mại hóa làm cho méo mó, biến 

dạng. Nếu hoạt động PTDL ở MC, HB không có kế hoạch, không có chiến lƣợc sẽ 

đánh mất VH truyền thống của tộc ngƣời Thái nơi đây. Vì vậy, cần phải có chiến 

lƣợc PTDL bền vững. Vấn đề này đã chứng minh cho luận điểm PTDL bền vững 

đƣợc nghiên cứu sinh đặt ra từ đầu để vận dụng vào luận án khi nghiên cứu mối 

quan hệ tƣơng tác giữa việc PTDL ở địa phƣơng với vấn đề bảo tồn những yếu tố 

VH truyền thống của ngƣời Thái ở MC, HB là đúng, phản ánh chính xác thực tiễn.  

 4. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích thực trạng BĐVH truyền thống của 

ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong PTDL, các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra ở 

phần mở đầu của luận án đã đƣợc giải đáp và các giả thuyết nghiên cứu và trả lời 

cho các câu hỏi đó đã đƣợc chứng minh là đúng:  

Trả lời cho câu hỏi “Văn hóa của cộng đồng người TMC biến đổi như thế 

nào trong bối cảnh PTDL?”, giả thuyết ban đầu đặt ra của Luận án là: trong bối 

cảnh PTDL, VH của ngƣời Thái ở MC, HB có nhiều sự biến đổi trên một số dạng 

thức của VH vật chất (VHVC) và VH tinh thần (VHTT). Sự biến đổi này là hệ quả 
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của quá trình phát triển HĐDL, cũng nhƣ quá trình giao lƣu, tiếp biến với VH của 

KDL. Nghiên cứu thực trạng đã cho thấy sự BĐVH truyền thống của ngƣời Thái 

trong phát triển DL đƣợc biểu hiện trên một số dạng thức của VHVC và VHTT. Ở 

khía cạnh VHVC, đó là sự biến đổi của các thành tố: Kiến trúc nhà ở, trang phục, 

ẩm thực, sinh kế. Ở khía cạnh VHTT, đó là sự biến đổi của các thành tố ngôn ngữ, 

lễ hội, các hoạt động sinh hoạt văn nghệ. Trong đó sự biến đổi của những thành tố 

thuộc khía cạnh VHVC diễn ra mạnh mẽ hơn. Sự biến đổi này là hệ quả của quá 

trình phát triển HĐDL, cũng nhƣ quá trình giao lƣu, tiếp biến với VH của KDL. Nó 

thể hiện sự biến đổi xuất phát từ chính bối cảnh KT, XH hiện nay, đồng thời từ cả 

nhu cầu thay đổi của chính tộc ngƣời này. Nhƣ vậy giả thuyết ban đầu đã đƣợc kiểm 

nghiệm và chứng minh là đúng. 

Với câu hỏi: “Văn hóa truyền thống của người TMC biến đổi theo phương 

thức nào?”, luận án đƣa ra giả thuyết ban đầu là trong quá trình PTDL, ngƣời TMC 

một mặt buộc phải thay đổi một số nét VH truyền thống của mình để có thể làm hài 

lòng KDL, mặt khác họ chủ động tiếp thu những yếu tố mới từ VH của KDL tạo nên 

sự BĐVH truyền thống của tộc ngƣời mình. Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra 

đƣợc phƣơng thức BĐVH truyền thống của tộc ngƣời này dƣới tác động của sự phát 

triển HĐDL tại địa phƣơng. Trong quá trình PTDL, sự BĐVH truyền thống của 

ngƣời TMC diễn ra theo 2 hình thức: biến đổi theo chiều cạnh tự nhiên và biến đổi 

do yếu bên ngoài tác động vào. Với sự biến đổi do yếu tố bên ngoài tác động vào, 

đó là do tác động của HĐDL phát triển tại địa phƣơng, kéo theo sự xuất hiện của 

nhiều KDL đến từ nhiều nền VH khác nhau làm nảy sinh hiện tƣợng giao lƣu, tiếp 

xúc giữa KDL và ngƣời dân địa phƣơng. Sự giao lƣu, tiếp xúc VH diễn ra đã gây 

nên sự BĐVH. Trong quá trình giao lƣu, tiếp xúc đó, ngƣời TMC một mặt bền bỉ 

lƣu giữ những nét VH truyền thống của dân tộc mình, mặt khác tiếp nhận những 

yếu tố mới để thích ứng với cuộc sống của ngƣời Thái đƣơng đại. Họ đã chủ động 

tiếp thu những yếu tố mới từ VH của KDL tạo nên sự BĐVH truyền thống của tộc 

ngƣời mình.  

Bên cạnh đó, một cơ chế khác dẫn đến sự BĐVH truyền thống của ngƣời 

TMC dƣới tác động của sự phát triển HĐDL là: để đáp ứng nhu cầu của du khách, 

đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp lữ hành trong quá trình phục vụ KDL, ngƣời 

TMC buộc phải thay đổi một số nét VH truyền thống của tộc ngƣời mình để có thể 

làm hài lòng KDL.  
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Trong quá trình PTDL tại địa phƣơng, “Các yếu tố tác động và nguyên nhân 

gây nên sự BĐVH của người TMC là gì?”. Câu hỏi này đã đƣợc trả lời từ nghiên 

cứu thực trạng và chứng minh giả thuyết ban đầu là đúng cho thấy: Các yếu tố tác 

động và nguyên nhân gây nên sự BĐVH của ngƣời TMC trong phát triển DL là: 

Yếu tố chính sách. Trong đó, đóng vai trò quan trọng là các chính sách về KT, DL 

và VH của địa phƣơng ở tầm vĩ mô và vi mô; sự giao lƣu, tiếp xúc với KDL đa 

dạng về thuộc tính VH; yếu tố tâm lý tộc ngƣời; vai trò của ngƣời TMC trong việc 

PTDL tại địa phƣơng. Sự biến đổi các GTVH truyền thống của dân tộc Thái chịu 

tác động tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan 

(gồm công tác tổ chức, quản lý của chính quyền địa phƣơng, trình độ dân trí của cƣ 

dân còn hạn chế) và nguyên nhân khách quan (gồm đặc điểm môi trƣờng tự nhiên, 

nguyên nhân KT - XH, tác động của cơ chế thị trƣờng và hội nhập quốc tế). 

Câu hỏi: “Văn hóa của cộng đồng người Thái biến đổi theo xu hướng nào và 

những vấn đề đặt ra đối với sự BĐVH của người Thái trong PTDL là gì?”. Nghiên 

cứu thức trạng đã chỉ ra xu hƣớng BĐVH truyền thống của ngƣời Thái trong quá 

trình PTDL tại địa phƣơng diễn ra theo 3 xu hƣớng. Đó là xu hƣớng cách tân, đổi 

mới các GTVH tộc ngƣời để phục vụ HĐDL; xu hƣớng mai một các yếu tố VH 

truyền thống trong phục vụ HĐDL; xu hƣớng khôi phục, giữ gìn và bảo tồn các 

GTVH truyền thống để phát triển HĐDL. Những xu hƣớng này hàm chứa cả những 

yếu tố tích cực và tiêu cực. Bên cạnh việc chỉ ra những xu hƣớng BĐVH truyền 

thống, nghiên cứu cũng dự báo xu hƣớng nào sẽ chiếm ƣu thế trong tƣơng lai. 

Trong PTDL, nhiều vấn đề đặt ra đối với sự BĐVH của ngƣời TMC đòi hỏi 

sự chung sức để giải quyết của các cấp chính quyền địa phƣơng, các doanh nghiệp 

kinh doanh lữ hành cũng nhƣ ngƣời dân địa phƣơng. Đó là: Sự mất cân đối trong 

khai thác các GTVH để PTDL và bảo vệ các GTVH truyền thống của ngƣời Thái; 

Vai trò của ngƣời Thái trong việc tham gia bảo tồn GTVH truyền thống; Các yếu tố 

môi trƣờng, hành lang pháp lý có vai trò nhƣ thế nào trong việc bảo tồn và phát 

triển GTVH cộng đồng. 

5. Từ những vấn đề đặt ra từ thực trạng, luận án cũng đã đề xuất một số 

khuyến nghị nhằm giảm thiểu biến đổi tiêu cực VH truyền thống của ngƣời Thái ở 

Mai Châu, Hòa Bình trong PTDL. Đó là: Xây dựng cơ chế chính sách, hành lang 

pháp lý hợp lý trong PTDL và bảo tồn VH truyền thống địa phƣơng; Xác định, hệ 

thống các GTVH truyền thống và xây dựng định hƣớng bảo tồn trong bối cảnh 
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PTDL; Định hƣớng, nâng cao nhận thức của các chủ thể trong việc bảo tồn, phát 

huy các GTVH truyền thống; Nâng cao vai trò của ngƣời dân địa phƣơng trong bảo 

tồn, phát huy các GTVH truyền thống thông qua PTDL; Phân chia lợi ích, trách 

nhiệm hợp lý giữa các chủ thể: Ngƣời dân - Khách du lịch - Doanh nghiệp du lịch - 

Cơ quan quản lý trong quá trình tham gia PTDL gắn với VH bản địa. 

6. Sau quá trình nghiên cứu về sự BĐVH truyền thống của ngƣời TMC trong 

quá trình PTDL, luận án có những đóng góp sau: 

 Về mặt lý luận: Nghiên cứu đóng góp cho việc xác định biểu hiện của 

BĐVH truyền thống, đồng thời xác định đƣợc phƣơng thức BĐVH truyền thống 

trong PTDL. Kết quả này sẽ có đóng góp mới cho chuyên ngành nghiên cứu VH 

học trong mối quan hệ với hoạt động PTDL, đồng thời cũng giúp các nhà nghiên 

cứu có thêm một nguồn tài liệu tham khảo. 

 Về mặt thực tiễn: Thực trạng về BĐVH truyền thống của cộng đồng ngƣời 

Thái ở MC, HB, dự báo về xu hƣớng và những vấn đề đặt ra về BĐVH truyền thống 

trong PTDL sẽ đóng góp cho việc nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm phát 

huy những giá trị tiên tiến và bảo tồn các GTVH truyền thống của dân tộc trong bối 

cảnh PTDL. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cần thiết cho cơ quản lý nhà 

nƣớc về VH, DL. 

II. Hạn chế của luận án và các hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

Hòa chung với sự chuyển mình của đất nƣớc trong bối cảnh đổi mới, hội nhập, 

đặc biệt là quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nƣớc về việc PTDL trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn, từ khi Mai Châu đẩy mạnh PTDL, VH TMC đang đứng trƣớc 

nguy cơ biến đổi, mai một bản sắc dân tộc. Bởi vậy, việc nghiên cứu về VH truyền 

thống của dân tộc Thái ở Mai Châu, nghiên cứu về thực trạng BĐVH truyền thống 

của ngƣời TMC, chỉ rõ phƣơng thức biến đổi, các yếu tố tác động đến sự biến đổi 

đó và tìm ra nguyên nhân gây nên sự biến đổi là yêu cầu cấp thiết.  

Trong phạm vi luận án, công trình mới chỉ tập trung nghiên cứu những sự biến 

đổi đang diễn ra mạnh mẽ nhất, chủ yếu thể hiện ở một số thành tố tiêu biểu của 

khía cạnh VHVC và VHTT trong quá trình phát triển HĐDL tại MC, HB. Sự phân 

chia các thành tố ra 2 lĩnh vực văn hóa vật chất và tinh thần cũng chỉ mang tính chất 

tƣơng đối. Sự biến đổi ở một số thành tố khác và ở lĩnh vực văn hóa xã hội chƣa 

đƣợc đề cập đến. Đây cũng là những hƣớng gợi ý cho nghiên cứu sinh ở những 

công trình tiếp theo.  
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Kinh của ngƣời Thái Mai Châu hiện nay 

Nguồn: Internet 



174 

 

  

Ảnh 12: Phụ nữ Thái Mai Châu trong trang phục của phụ nữ Mƣờng, H Mông 

biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch  

Nguồn: Tác giả (ngày 10/5/2014) 

 

 

Ảnh 13: Trang phục đƣợc may sẵn đƣợc bày bán rất nhiều tại bản Lác 

Nguồn: Tác giả (ngày 10/5/2014) 
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Ảnh 14: Mâm cơm thƣờng ngày và cúng tổ tiên của ngƣời Thái đã có sự kết 

hợp của loại gia vị, đồ uống hiện đại cùng với món ăn truyền thống 

Nguồn: Tác giả (ngày 10/5/2014) 

 

  
Ảnh 15. Thi nấu ăn giữa các hộ gia đình của ngƣời Thái trong lễ hội hiện nay 

Nguồn: Internet 

 

Ảnh 17. Dịch vụ taxi, bán đồ lƣu niệm và đồ dùng cho khách du lịch tại bản Lác 

Nguồn: Tác giả (ngày 10/5/2014) 
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Ảnh 18. Dịch vụ phục vụ ăn uống, cho khách du lịch thuê xe đạp tại bản Lác 

Nguồn: Tác giả (ngày 10/5/2014) 

 

 

 

Ảnh 19. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tại bản Lác 

Nguồn: Tác giả (ngày 10/5/2014) 
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Ảnh 20. Tiêu bản đầu trâu, cung nỏ, dao găm, kiếm đƣợc bán tại bản Lác, xã 

Chiềng Châu 

Nguồn: Tác giả (ngày 10/5/2014) 

 

 

 

Bản đồ du lịch huyện Mai Châu 

Nguồn: Internet 
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Bản đồ thị trấn Mai Châu 

Nguồn: Internet
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PHỤ LỤC 3: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

PHIỂU ĐIỀU TRA 

(Dành cho cư dân địa phương) 

 

Thưa Quý Ông/ Bà! 

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài: “Biến đổi văn hoá của người 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch” nhằm góp phần giữ gìn 

những giá trị văn hóa truyền thống của tộc người Thái ở Mai Châu. Vậy rất mong 

Ông/Bà dành thời gian quý báu  trả lời những câu hỏi dưới đây. Ý kiến của Ông/Bà 

sẽ rất có giá trị giúp chúng tôi hoàn thành được đề tài nghiên cứu. Chúng tôi xin 

đảm bảo mọi thông tin của Ông/Bà cung cấp sau đây sẽ được mã hóa và chỉ sử 

dụng cho mục đích nghiên cứu. 

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác của Ông/Bà. 

THÔNG TIN ĐỊNH DANH:  Mã 

1. Họ tên: ...........................................................................................  

2. Tuổi:...............................................................................................  

3. Địa chỉ nơi ở: (Ghi rõ số nhà, thôn, bản) ……………………………………………… 

4. Dân tộc: 1. Thái                      2. Khác  

5. Gia đình có bao nhiêu ngƣời? 1. Hiện nay           2.Trƣớc 

đây 10 năm 

 

6. Bản thân, gia đình 

là: 

1. Ngƣời dân gốc tại địa phƣơng 

2. Ngƣời dân từ nơi khác đến  (ghi rõ năm đến)    

                            

II. KHẢO SÁT VỀ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA NGƢỜI THÁI Ở MAI CHÂU 

A. SINH KẾ 

A1. Nghề nghiệp của ông/bà hiện nay và trƣớc năm 1997 là gì? (Đánh dấu X vào ô) 

STT Nghề nghiệp Hiện nay 
Trƣớc năm 

1997 

1 Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)   

2 Du lịch   

3 Lao động giản đơn   
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STT Nghề nghiệp Hiện nay 
Trƣớc năm 

1997 

4 Thủ công nghiệp   

5 Dịch vụ, buôn bán, kinh doanh nhỏ   

6 Dịch vụ, buôn bán, kinh doanh lớn   

7 Cán bộ, công nhân viên chức   

8 Quân đội, công an   

9 Nghỉ hƣu/mất sức   

10 Không nghề   

11 Khác (ghi rõ)   

A2. Việc trồng lúa (hoặc nấu rƣợu, dệt vải) của ngƣời Thái Mai Châu hiện nay 

với mục đích: 

Chỉ để sử dụng trong gia đình  Bán ra thị trƣờng, phục vụ 

du khách   

 

Một phần sử dụng còn chủ yếu là để bán 

cho du khách 

 Bán buôn cho các địa 

phƣơng khác 

 

A3. Xin Ông/bà cho biết gia đình Ông/Bà làm những dịch vụ gì dƣới đây (có 

thể chọn nhiều dịch vụ): 

Cho thuê nhà nghỉ  Dịch vụ ăn 

uống 

 Bán hàng phục  vụ  du 

khách 

   

Cắt tóc, gội đầu, 

masage 

 Bán hàng rong   Internet và trò chơi 

điện tử 

 Phục vụ biểu 

diễn văn nghệ 

 

Dịch vụ khác 

(taxi, cho thuê xe 

máy, xe đạp,… 

 Hƣớng dẫn 

tham quan 

 Cung cấp lƣơng thực, 

thực phẩm 

 Khác ………..  

A4. Nguồn thu nhập chính của gia đình Ông/Bà hiện nay là từ đâu?      

Làm dịch vụ du lịch                                     Làm nông 

nghiệp 

 Dệt vải  Khác:………………  

Đi rừng                                                       Nấu rƣợu      

A5. Từ năm 1997 đến nay gia đình ông/bà có ai thay đổi việc làm do việc phát 

triển hoạt  động du lịch của địa phƣơng không? 

 1.  Có    2.  Không  

A6. Nếu có thì thay đổi đó nhƣ thế nào? (Dành cho ngƣời trả lời “có”) 
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STT Thay đổi Số ngƣời 

1 Từ nông nghiệp sang buôn bán, dịch vụ du lịch  

2 Từ nông nghiệp sang làm thủ công nghiệp phục vụ du lịch  

3 Từ công nhân công nghiệp sang buôn bán, dịch vụ  

4 Từ cán bộ công nhân viên chức nhà nƣớc sang buôn bán, 

dịch vụ 

 

5 Thay đổi khác (ghi rõ):……………………………..  

A7. Trong gia đình Ông/ Bà những thành viên nào tham gia vào các công việc 

liên quan đến du lịch?      

Bản thân                                     Bố  Mẹ  Khác:………………  

 

Ông/Bà  Con     

A8: Trong gia đình Ông/Bà, ngƣời phụ nữ đóng vai trò nhƣ thế nào trong việc 

kinh doanh du lịch và quản lý kinh tế  ?  

1. Đảm nhiệm vai trò chính                                                                

2. Đảm nhiệm vai trò phụ, hỗ trợ                                  

A9: Hiện nay, trong gia đình Ông/Bà sự phân công công việc giữa các thành 

viên trong gia đình nhƣ thế nào? (Đánh dấu X vào ô tƣơng ứng) 

TT Công việc Nam 

giới 

Phụ nữ Trẻ em 

1 Làm nƣơng rẫy, cấy hái    

2 Chăn nuôi    

3 Nội trợ, nấu nƣớng phục vụ khách du lịch    

4 Dệt vải    

5 Cày bừa, chài lƣới, đan lát, đẵn gỗ, dựng nhà    

6 Bán hàng (thổ cẩm, đồ lƣu niệm, sản vật địa 

phƣơng) 

   

7 Biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch    

8 Hƣớng dẫn tham quan cho khách du lịch    
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B. VĂN HÓA VẬT CHẤT  

B1. Hiện nay gia đình Ông/bà có những tiện nghi sinh hoạt nào sau đây? (chọn 

nhiều phƣơng án) 

STT Đồ dùng/Phƣơng tiện  

1 Ti vi   

2 Đầu CD, VCD, DVD  

3 Tủ lạnh  

4 Máy giặt  

5 Điều hoà  

6 Lò vi sóng  

7 Điện thoại cố định  

8 Điện thoại di động  

9 Xe máy  

10 Ô tô  

11 Xe đạp  

12 Máy tính kết nối internet  

13 Nồi cơm điện  

14 Bếp ga  

15 Bếp củi truyền thống  

B2. Xin ông/bà cho biết tình trạng nhà ở của ông/bà hiện nay 

STT Loại nhà  

1 Nhà sàn gỗ truyền thống  

2 Nhà sàn xây  

3 Nhà sàn xây kết hợp gỗ  

4 Nhà từ xây 2 tầng trở lên  

5 Nhà xây, mái bằng  

6 Nhà  tranh tre nứa lá (tạm)  

6 Khác (ghi cụ thể)  
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B3. Theo ông/bà, ở nhà xây kiên cố thuận lợi gì so với ở nhà sàn ? 

An toàn 

hơn 

 Ấm hơn  Thuận tiện trong sinh hoạt  Phục vụ khách du lịch tốt 

hơn 

 

B4. Ông/bà mong muốn ngôi nhà của gia đình mình sẽ đƣợc duy trì hoặc xây 

dựng mới nhƣ thế nào? 

STT Loại nhà  

1 Nhà sàn truyền thống  

2 Nhà sàn đã cải tiến  

3 Nhà từ xây 2 tầng trở lên  

4 Nhà xây, mái bằng  

B5. Hiện nay Ông/bà có dùng trang phục truyền thống của dân tộc Thái không? 

 1.  Có    2.  Không  

B6. Ông/bà thƣờng mặc trang phục truyền thống của dân tộc Thái vào những 

dịp nào? (đƣợc chọn nhiều phƣơng án) (Dành cho ngƣời trả lời “có”) 

Hàng ngày  Ngày hội (Lễ, Tết)  Ngày lễ (cƣới, tang 

ma) 

 

Phục vụ khách du 

lịch 

 Ngày lễ (cƣới, tang 

ma) 

   

  …………………  ………………….  

B7. Ở  làng bản Ông (bà), hiện nay, ngƣời ở lứa tuổi nào thƣờng mặc trang 

phục truyền thống? 

Lứa tuổi Nam Nữ 

 Có Không Có Không 

1. Ngƣời già     

2. Trung niên     

3. Thanh niên     

4. Trẻ em     

B8. Hàng ngày, Ông/bà có ăn các món ăn truyền thống của dân tộc Thái không? 

 1.  Có    2.  Không  

B9. Gia đình  Ông/bà thƣờng sử dụng món ăn truyền thống của dân tộc Thái 

vào những dịp nào? (đƣợc chọn nhiều phƣơng án) (Dành cho những ngƣời trả 

lời “có”) 

Hàng ngày  Ngày hội (Lễ, Tết)  Ngày lễ (cƣới, tang ma)  
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Khác (ghi rõ)  …………………  Phục vụ du khách  

C. VĂN HÓA TINH THẦN 

C1. Ông/bà biết nói thành thạo những ngôn ngữ nào dƣới đây ? 

Tiếng dân tộc mình  Tiếng dân tộc Kinh  Tiếng nƣớc ngoài  

C2. Trong bản, chỗ đông ngƣời, nơi hội họp, ông/bà thƣờng nói thứ tiếng nào? 

Tiếng dân tộc mình  Tiếng dân tộc Kinh  Tiếng nƣớc ngoài  

C3. Trong gia đình, ông/bà thƣờng sử dụng ngôn ngữ nào là chính ? 

Tiếng dân tộc mình  Tiếng dân tộc Kinh  Tiếng khác  

C4. Ông/bà có đồng ý hay không đồng ý những nhận định sau: 

STT Nhận định Đồng  ý Không đồng 

ý 

Không ý 

kiến 1 Mọi ngƣời đều phải biết tiếng của 

dân tộc mình 

   

2 Nên dạy tiếng dân tộc để sau khi 

ra trƣờng làm du lịch 

   

3 Chỉ cần học tiếng Kinh, không cần 

biết tiếng dân tộc 

   

4 Cần học/biết cả hai thứ tiếng    

5 Đƣợc học  tiếng nƣớc ngoài để 

phục vụ hoạt động du lịch 

   

C5: Mức độ sum họp của các thành viên trong gia đình ngƣời Thái Mai Châu 

trong bữa ăn hàng ngày nhƣ thế nào?      

1. Đông đủ cả gia đình  

2.   Đa số các thành viên  

3.   Rất ít khi đông đủ  

C6. Ông/ Bà có thƣờng xuyên tham dự  lễ hội ở bản không ? 

1 Tham dự một số lễ hội   

2 Tham dự đầy đủ  
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C7. Trong việc tổ chức lễ hội của bản, gia đình Ông/Bà tham gia với vai trò 

nhƣ thế nào?  

1. Đóng góp tiền của  

2. Đóng góp công sức  

3. Đóng góp cả tiền của và công sức  

4. Không đóng góp gì  

C8. Theo Ông/Bà, lễ hội tại địa phƣơng có những tác dụng gì? (Có thể chọn 

nhiều phương án) 

1 Gắn bó các thành viên trong cộng đồng  

2 Giữ gìn truyền thống văn hóa  

3 Là dịp cho các dòng họ thể hiện vai trò của mình  

4 Là dịp để vui chơi, gặp gỡ  

5 Là dịp để cầu tài, cầu lộc  

6 Là dịp để phát triển kinh tế du lịch  

7  Khác………………………… 

 

 

C9. Ông/bà đã hoặc sẽ dùng trang phục gì trong ngày cƣới của bản thân hoặc 

của con cái (nếu chƣa kết hôn, hỏi giả định ?) 

Trang phục truyền thống  Áo dài  Quần áo bình thƣờng  

 

Váy cƣới hiện đại  Khác (ghi rõ):……………….. 

C10. Ông bà có hiểu biết về phong tục, tập quán của ngƣời Thái không? 

Biết rõ                 Biết ít                      Không biết     

C11. Các bài dân ca truyền thống của dân tộc Ông/bà đƣợc thể hiện trong các 

dịp nào? 

Hàng ngày  Ngày hội (Lễ, 

Tết) 

 Ngày lễ (cƣới, tang 

ma) 

 

Phục vụ KDL  Khác (ghi rõ)  ………………….  

C12. Khi tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ khách du 

lịch, đội văn nghệ mà gia đình Ông/Bà tham gia sử dụng những điệu múa, câu 

hát của dân tộc nào sau đây? 

Dân tộc Thái ở Mai Châu                                                                     Dân tộc Thái và của một số dân tộc khác    
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C13. Thực tế trong quá trình phát triển du lịch, để phục vụ khách du lịch, 

nhiều yếu tố văn hóa truyền thống của ngƣời Thái có những biến đổi nhất 

định. Ông/Bà đánh giá nhƣ thế nào về những sự biến đổi đó? 

  
 

     

1 Kiến trúc nhà ở, cảnh quan bản làng      

2 Trang phục      

3 Ẩm thực      

4 Ngôn ngữ      

5 Lễ hội       

6 Sinh kế       

7 Sự phân công lao động trong gia đình       

8 Hoạt động sinh hoạt văn nghệ      

Ghi chú:  

- Đánh dấu (X) vào ô thích hợp;  

- Mức độ cảm nhận của Ông/Bà: 1= Biến đổi quá nhiều, 2= Có biến đổi, 3= 

Bình thƣờng, 4= Không biến đổi nhiều,  5= Hoàn toàn không biến đổi.  

C14. Theo Ông/Bà, những nguyên nhân nào dẫn đến sự biến đổi của VH ngƣời 

Thái ở Mai Châu? 

1 Do phát triển du lịch  

2 Do ngƣời Thái muốn học theo văn hóa ngƣời Kinh, văn hóa ngƣời nƣớc ngoài  

3 Do văn hóa truyền thống của ngƣời Thái không còn phù hợp  

4 Do yêu cầu của du khách nên ngƣời Thái phải thay đổi để đáp ứng  

5 Do kinh tế thị trƣờng, hội nhập quốc tế  

C15. Theo Ông/Bà việc phát triển du lịch hiện nay đã ảnh hƣởng đến văn hóa 

truyền thống của ngƣời Thái ở bản này nhƣ thế nào?   

 Nội dung Ảnh hƣởng Có Không 

1 Làm cho văn hóa truyền thống mai một đi nhiều                                

2 Làm cho văn hóa truyền thống biến đổi nhiều   

3 Thúc đẩy văn hóa truyền thống đƣợc giữ gìn tốt hơn   
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4 Không ảnh hƣởng gì                                                                            

5 Gây nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội   

6 Gây mâu thuẫn trong gia đình, trong bản, làng   

7 Gây nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội   

   C16. Theo Ông/Bà những nét văn hóa truyền thống nói trên thay đổi là do 

ngƣời dân địa phƣơng chủ động muốn thay đổi hay buộc phải thay đổi để thích 

ứng với việc phát triển du lịch? 

1 Chủ động thay đổi                                                                      

2 Buộc phải thay đổi để thích ứng với việc phát triển du lịch     

C17. Theo Ông/Bà việc phát triển du lịch hiện nay đã ảnh hƣởng đến việc giữ 

gìn văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở bản này nhƣ thế nào?      

1. Làm cho văn hóa truyền thống mai một đi nhiều  

2. Làm cho văn hóa truyền thống biến đổi nhiều  

3. Thúc đẩy văn hóa truyền thống đƣợc giữ gìn tốt hơn                        

4. Không ảnh hƣởng gì                                                                           

C18. Theo Ông/Bà, để hạn chế những biến đổi, giữ gìn văn hóa truyền thống 

của ngƣời Thái trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, vai trò, trách nhiệm 

đó thuộc về? (Lựa chọn bằng cách đánh số từ 1-5 theo thứ tự ƣu tiên mức độ 

quan trọng hơn trƣớc) 

1 Bản thân ngƣời Thái  

2 Chính quyền  

3 Các nhà nghiên cứu, chuyên gia  

4 Ngƣời kinh doanh, làm việc về du lịch tại địa phƣơng  

5 Du khách  

 Xin chân thành cảm ơn ông/bà! 
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PHỤ LỤC 4: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN    

(Dành cho Hướng dẫn viên) 

Thưa Anh (chị)! 

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài: “Biến đổi văn hoá của người 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch” nhằm góp phần giữ gìn 

những giá trị văn hóa truyền thống của tộc người Thái ở Mai Châu. Vậy rất mong 

Anh/chị dành thời gian quý báu  trả lời những câu hỏi dưới đây. Ý kiến của Anh (chị) 

sẽ rất có giá trị giúp chúng tôi hoàn thành được đề tài nghiên cứu. Chúng tôi xin đảm 

bảo mọi thông tin của Anh (chị) cung cấp sau đây sẽ được mã hóa và chỉ sử dụng cho 

mục đích nghiên cứu. 

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác của Anh (chị). 

 Xin  Anh (chị)  vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống phù hợp. 

Phần I: Thông tin liên quan đến Anh (chị).  

1. Tên:........................................................................................................... 

2. Đơn vị công tác:..................................................................................... 

3. Giới tính: Nam             Nữ    

Phần II: Kinh nghiệm nghề nghiệp và đánh giá của Anh (chị)  về sự biến đổi văn 

hóa của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch. 

Câu 1. Kinh nghiệm nghề nghiệp của anh (chị)? 

1 - 5 năm                6 - 10 năm                        Trên 10 năm       

Câu 2.  Anh (chị)  có thƣờng hƣớng dẫn khách du lịch tới Mai Châu ? 

Thỉnh thoảng       Thƣờng xuyên      Hiếm khi                       Chƣa bao giờ   

Câu 3. Những điểm tham quan nào ở Mai Châu Anh (chị) đã từng đi hƣớng 

dẫn KDL? 

Bản Lác     Bản Poom Coọng                    

Điểm khác: (Đề nghị ghi rõ) ................................................................……… 

Câu 4. Mức độ sử dụng các món ăn truyền thống của địa phƣơng trong thực đơn phục vụ 

khách du lịch khi Anh (chị) hƣớng dẫn du khách tới Mai Châu, Hòa Bình ? 

Thỉnh thoảng    Thƣờng xuyên           Hiếm khi    
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Câu 5. Doanh nghiệp của Anh (chị ) thƣờng sử dụng những ngôi nhà sàn 

truyền thống hay những ngôi nhà sàn đã đƣợc cải tạo  hiện đại để phục vụ lƣu 

trú cho khách du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình ? Tại sao? 

Nhà truyền thống    Nhà đã đƣợc cải tạo hiện đại  

Lý do: ........................................................................................................................... 

Câu 6. Khi sử dụng dịch vụ lƣu trú và ăn uống cho khách du lịch quốc tế và nội địa  tới  Mai 

Châu, Hòa Bình, Anh (chị) có yêu cầu khác biệt gì đối với gia chủ trong quá 

trình phục vụ khách không? 

1. Không có sự khác biệt    

2. Có sự khác biệt                       

 Đề nghị ghi cụ thể sự khác biệt:  

- Về dịch vụ ăn uống:..................................................................................................................................... 

- Về dịch vụ lƣu trú:........................................................................................................................................ 

  Câu 7. Doanh nghiệp của Anh (chị) có thƣờng  sử dụng  dịch vụ biểu diễn văn nghệ  của 

ngƣời Thái để phục khách du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình? 

Thỉnh thoảng    Thƣờng xuyên           Hiếm khi          

Câu 8. Anh (chị)  đánh giá nhƣ thế nào về hoạt động biểu diễn văn nghệ  của ngƣời Thái  

phục khách du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình? 

1. Mang đậm nét văn hóa truyền thống của ngƣời Thái                 

2. Đã có sự thay đổi, pha trộn với văn hóa của tộc ngƣời khác        

Câu 9. Anh (chị)  đánh giá nhƣ thế nào về sản phẩm thổ cẩm của ngƣời Thái  phục khách du 

lịch tại Mai Châu, Hòa Bình? 

1. Chất lƣợng tốt, mẫu mã hoa văn truyền thống                           

2. Chất lƣợng kém, mẫu mã hoa văn đã thay đổi                                

Câu 10. Đánh giá của Anh (chị) về sản phẩm đồ lƣu niệm của ngƣời Thái phục khách du lịch 

tại  Mai Châu, Hòa Bình? 

Mang đậm nét truyền thống của ngƣời Thái        

Không có sự khác biệt với địa phƣơng khác            
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Câu 11: Theo Anh (chị), để hạn chế những biến đổi đó, giữ gìn vốn văn hóa 

truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong bối cảnh phát triển 

du lịch hiện nay, ngƣời Thái và chính quyền địa phƣơng sẽ phải làm gì? 

............................................................................................................................. 

Câu 12. Anh (chị) cho biết ý kiến về tính cấp thiết trong việc bảo tồn và quản lý 

khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của ngƣời Thái trong phát triển du 

lịch ở Mai Châu, Hòa Bình hiện nay?  

Bình thƣờng         Cấp thiết                          Rất cấp thiết  

Ý kiến khác: (Đề nghị ghi rõ) ................................................................………......... 

....................................................................................................................................... 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh (chị)! 
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PHỤ LỤC 5: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho Khách du lịch) 

Thưa Quý vị! 

 Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài: “Biến đổi văn hoá của người 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch” nhằm góp phần giữ gìn 

những giá trị văn hóa truyền thống của tộc người Thái ở Mai Châu. Vậy rất 

mong nhận được sự hợp tác của Quý vị bằng cách trả lời những câu hỏi của 

chúng tôi dưới đây. Ý kiến của Quý vị sẽ rất có giá trị giúp chúng tôi hoàn thành 

được đề tài nghiên cứu. Chúng tôi xin đảm bảo mọi thông tin của Quý vị cung 

cấp chỉ được dùng cho mục đích khoa học, không phục vụ cho bất kì mục đích 

nào khác. 

 Chúng tôi hy vọng vào sự giúp đỡ của Quý vị! 

Xin Quý vị vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống phù hợp. 

Phần I: Thông tin liên quan đến Quý vị 

1.  Họ và tên:................................................................................................................     

2. Tuổi: ..............................................Giới tính: Nam            Nữ   

3. Nghề nghiệp: ........................................................................................................... 

4. Địa chỉ: ....................................................................................................................  

Phần II: Kinh nghiệm và đánh giá của Quý vị về những giá trị văn hóa của 

ngƣời Thái Mai Châu (Hòa Bình) và sự biến đổi văn hóa của ngƣời Thái trong 

phát triển du lịch. 

Câu 1. Đây là lần thứ mấy Quý vị đến MC, HB  ? 

Lần đầu tiên  Lần thứ hai  Lần thứ ba  Khác.............. 

Câu 2. Những điểm tham quan nào sau đây ở Mai Châu Quý vị đã tới? 

Bản Lác     Bản Poom Coọng             

Điểm khác: (Đề nghị ghi rõ) ................................................................……… 

Câu 3. Trong thời gian du lịch tại Mai Châu, Quý vị thích lƣu trú tại những 

ngôi nhà sàn truyền thống hay những ngôi nhà sàn đã đƣợc cải tạo hiện đại? 

Tại sao? 
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Nhà sàn truyền thống             Nhà sàn đã đƣợc cải tạo   

Lý do:............................................................................................................................ 

Câu 4. Trong thời gian lƣu trú tại Mai Châu, Quý vị sử dụng dịch vụ ăn uống 

nhƣ thế nào? 

1.Yêu cầu đƣợc phục vụ các món ăn truyền thống của ngƣời Thái   

2. Tùy gia chủ phục vụ (phục vụ gì ăn nấy)                                       

Câu 5: Quý vị đƣợc gia chủ phục vụ những món ăn, đồ uống nhƣ thế nào trong 

thời gian lƣu trú tại Mai Châu? 

1. Các món ăn truyền thống của ngƣời Thái          

2. Các món ăn theo yêu cầu của khách du lịch                             

3. Các món ăn truyền thống của ngƣời Thái và món ăn của ngƣời Kinh      

Câu 6. Ý kiến của Quý vị về ẩm thực của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình? 

Bình thƣờng                     Rất thích                     Không thích                        

Câu 7. Ý kiến của Quý vị về sản phẩm thổ cẩm của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Hòa Bình ? 

Chất lƣợng kém, xấu       Bình thƣờng            Chất lƣợng tốt     

Câu 8. Quý vị đánh giá nhƣ thế nào về cách ứng xử của ngƣời Thái đối với 

KDL ?       

Bình thƣờng                         Thân thiện               Kém thân thiện                            

Ý kiến khác: (Đề nghị ghi rõ) ................................................................………......... 

Câu 9. Quý vị đánh giá thế nào về ứng xử của khách du lịch với ngƣời dân địa phƣơng?    

Bình thƣờng      Tôn trọng phong tục tập quán địa phƣơng                           

Thân thiện            Không quan tâm đến phong tục của địa phƣơng   

Câu 10. Quý vị mua những sản phẩm lƣu niệm nào trong chuyến du lịch tới Mai Châu?  

Vải, quần áo, khăn mũ thổ cẩm                 Đồ trang sức                                      

Sản vật địa phƣơng                                           Nhạc cụ dân tộc         

Các sản phẩm thủ công khác (ghi cụ thể)    ....................................................                                          

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 
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PHỤ LỤC 6: PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN    

(Dành cho Nhà Quản lý) 

 Thƣa Ông/Bà! 

 Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài: “Biến đổi văn hoá của người 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch” nhằm góp phần giữ gìn 

những giá trị văn hóa truyền thống của tộc người Thái ở Mai Châu. Vậy rất 

mong nhận được sự hợp tác của Ông/Bà bằng cách trả lời những câu hỏi của 

chúng tôi dưới đây. Ý kiến của Ông/Bà sẽ rất có giá trị giúp chúng tôi hoàn thành 

được đề tài nghiên cứu. Chúng tôi xin đảm bảo mọi thông tin của Ông/Bà cung 

cấp chỉ được dùng cho mục đích khoa học, không phục vụ cho bất kì mục đích 

nào khác. 

 Chúng tôi hy vọng vào sự giúp đỡ của Ông/Bà!  

Tên:............................................................................................................................... 

Giới tính:....................................................................................................................... 

Đơn vị công tác:............................................................................................................ 

Chức vụ xã hội:  

1. Trƣởng bản                             

2. Hội đồng nhân dân xã            

3. Ủy ban nhân dân xã               

4. Khác (ghi cụ thể):............................................................................................. 

Địa chỉ:............................................................................................................................................................................ 

Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống phù hợp 

Câu 1: Theo Ông/Bà, lễ hội tại địa phƣơng có những tác dụng gì? (Có thể chọn 

nhiều phương án) 

1 Gắn bó các thành viên trong cộng đồng  

2 Giữ gìn truyền thống văn hóa  

3 Là dịp cho các dòng họ thể hiện vai trò của mình  

4 Là dịp để vui chơi, gặp gỡ  

5 Là dịp để cầu tài, cầu lộc  

6 Là dịp để phát triển kinh tế du lịch  

7  Khác………………………… 
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Câu 2. Ông/bà có đồng ý hay không đồng ý những nhận định sau: 

STT Nhận định Đồng  ý 
Không 

đồng ý 

Không 

ý kiến 

1 Mọi ngƣời đều phải biết tiếng của dân tộc 

mình 

   

2 Nên dạy tiếng dân tộc để sau khi ra trƣờng làm 

du lịch 

   

3 Chỉ cần học tiếng Kinh, không cần biết tiếng 

dân tộc 

   

4 Cần học/biết cả hai thứ tiếng    

5 Đƣợc học  tiếng nƣớc ngoài để phục vụ hoạt 

động du lịch 

   

Câu 3: Theo Ông/Bà, trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào dễ biến đổi và đã 

biến đổi nhiều nhất ở Mai Châu hiện nay? Theo Ông/Bà nguyên nhân là gì? 

(Đề nghị ghi cụ thể dưới đây) 

1 Kiến trúc nhà ở  

2 Trang phục  

3 Ẩm thực  

4 Sinh kế  

5 Ngôn ngữ  

7 Lễ hội   

 9 Sự phân công lao động trong gia đình (nam giới, phụ nữ, trẻ em)  

10 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ  

Nguyên nhân: ........................................................................................................ 

Câu 4: Theo Ông/Bà những yếu tố nào tác động đến sự biến đổi văn hóa của 

ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình? 

1. Yếu tố chính sách                                          

2. Yếu tố giao lƣu, tiếp xúc với khách du lịch      

3. Yếu tố tâm lý tộc ngƣời                                          

4. Khác (đề nghị ghi cụ thể):...................................................................... 

Câu 5: Ông/Bà đánh giá nhƣ thế nào về xu hƣớng biến đổi văn hóa của ngƣời 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch? 

1. Biến đổi tích cực                               
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2. Biến đổi tiêu cực                               

3. Theo xu hƣớng cách tân, đổi mới    

4. Theo xu hƣớng mai một dần                

5. Theo xu hƣớng bảo tồn                     

6.  Các yếu tố bảo lƣu (ghi cụ thể):.................................................................. 

Câu 6: Theo Ông/Bà, để hạn chế những biến đổi đó, giữ gìn vốn văn hóa 

truyền thống của ngƣời Thái trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, chúng 

 ta cần phải làm gì? ................................................................................................... 

Câu 7: Theo Ông/Bà, những vấn đề đặt ra đối với biến đổi văn hóa của ngƣời 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay là gì? 

1. Sự mất cân đối trong khai thác phát triển du lịch và bảo vệ các giá trị văn hóa 

của ngƣời Thái Mai Châu trong phát triển du lịch        

2. Chƣa phát huy đƣợc vai trò của ngƣời Thái trong việc tham gia bảo tồn các 

giá trị văn hóa truyền thống.                                          

3. Thiếu các yếu tố môi trƣờng, hành lang pháp lý trong việc bảo tồn và phát 

triển giá trị văn hóa cộng đồng.                                     

4. Các tệ nạn xã hội                                                           

5. Khác (ghi cụ thể):............................................................................................... 

Câu 8: Theo Ông/Bà, nhằm giảm thiểu biến đổi tiêu cực văn hóa của ngƣời 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch, những giải pháp nào dƣới 

đây cần thực hiện? 

1. Xây dựng cơ chế chính sách, hành lang pháp lý hợp lý trong phát triển du 

lịch và bảo tồn văn hóa truyền thống của địa phƣơng.        

2. Xác định, hệ thống các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng định hƣớng 

bảo tồn trong bối cảnh phát triển du lịch.                              

3.  Định hƣớng, nâng cao nhận thức của các chủ thể trong việc bảo tồn, phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống.                              

4.  Nâng cao vai trò của ngƣời dân địa phƣơng trong bảo tồn, phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống thông qua phát triển du lịch.    

5.  Phân chia lợi ích hợp lý giữa các chủ thể: Ngƣời dân - Khách du lịch - 

Doanh nghiệp du lịch - Cơ quan quản lý trong quá trình tham gia phát triển 

du lịch gắn với văn hóa bản địa.  

6. Khác (ghi cụ thể):............................................................................................... 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà! 
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PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ THỐNG KÊ 

6.1. THỐNG KÊ PHIẾU ĐIỀU TRA NGƢỜI DÂN ĐỊA PHƢƠNG MAI CHÂU 

(số ngƣời lựa chọn đúng, có) 

A. SINH KẾ 

A1. Nghề nghiệp của ông/bà hiện nay và trƣớc năm 1997 là gì? (Đánh dấu X vào ô, có 

thể chọn nhiều đáp án) 

STT Nghề nghiệp Hiện nay Trƣớc năm 1997 

  SL TL % SL TL % 

1 Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) 22 11,0 105 52,5 

2 Du lịch 106 53,0 16 8,0 

3 Thủ công nghiệp 48 24,0 52 26,0 

4 Dịch vụ, buôn bán, kinh doanh nhỏ 16 8,0 13 6,5 

5 Dịch vụ, buôn bán, kinh doanh lớn 5 2,5 2 1,0 

6 Cán bộ, công nhân viên chức 6 3,0 9 4,5 

7 Quân đội, công an 2 1,0   

8 Nghỉ hƣu/mất sức 5 2,5   

9 Không nghề     

10 Khác (ghi rõ)     

A2. Việc trồng lúa (hoặc nấu rƣợu, dệt vải) của ngƣời TMC hiện nay với mục đích: 

STT Trồng lúa, nấu rƣợu hoặc dệt vải SL TL % 

1 Chỉ để sử dụng trong gia đình 0 0 

2 Bán ra thị trƣờng, phục vụ du khách   200 100,0 

3 Một phần sử dụng còn chủ yếu là để bán cho du khách 135 67,5 

4 Bán buôn cho các địa phƣơng khác 65 32,5 

 

A3. Xin Ông/bà cho biết gia đình Ông/Bà làm những dịch vụ gì dƣới đây (có thể 

chọn nhiều dịch vụ): 
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STT Dịch vụ Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Cho thuê nhà nghỉ 77 38,5 

2  Dịch vụ ăn uống 137 68,5 

3  Bán hàng phục vụ du khách 181 90,5 

4 Cắt tóc, gội đầu, masage 5 2,5 

5 Bán hàng rong 6 3,0 

6 Internet và trò chơi điện tử 11 5,5 

7 Phục vụ biểu diễn văn nghệ 65 32,5 

8 Dịch vụ khác (taxi, cho thuê xe máy, xe đạp,… 130 65,0 

9 Hƣớng dẫn tham quan 106 53,0 

10 Cung cấp lƣơng thực, thực phẩm 130 65,0 

11 Khác   

A4. Nguồn thu nhập chính của gia đình Ông/Bà hiện nay là từ đâu (có thể chọn 

nhiều đáp án) ?   

STT Nguồn thu nhập chính Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Làm dịch vụ du lịch 170 85,0 

2 Làm nông nghiệp 88 44,0 

3 Dệt vải 100 50,0 

4 Đi rừng 0 0 

5 Nấu rƣợu 73 36,5 

6 Khác 78 39,0 

A5. Từ năm 1997 đến nay gia đình ông/bà có ai thay đổi việc làm do việc phát triển 

hoạt động du lịch của địa phƣơng không? 

STT Thay đổi việc làm Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Có thay đổi 135 67,5 

2 Không thay đổi 65 32,5 

A6. Nếu có thì thay đổi đó nhƣ thế nào? (Dành cho ngƣời trả lời “có”) 

STT Thay đổi Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Từ nông nghiệp sang buôn bán, dịch vụ du lịch 98 72,6 

2 Từ nông nghiệp sang làm thủ công nghiệp phục vụ du lịch 29 21,5 

3 Từ công nhân công nghiệp sang buôn bán, dịch vụ 0 0 

4 Từ cán bộ công nhân viên chức nhà nƣớc sang buôn bán, 

dịch vụ 
8 5,9 

5 Thay đổi khác (ghi rõ):……………………………..   



198 

 

A7. Trong gia đình Ông/ Bà những thành viên nào tham gia vào các công việc liên 

quan đến du lịch? 

STT Thay đổi Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Bản thân  183 91,5 

2 Bố 135 67,5 

3 Mẹ 70 35,0 

4 Ông/Bà 0 0 

5 Con 117 58,5 

6 Thay đổi khác (ghi rõ):……………………   

A8: Trong gia đình Ông/Bà, ngƣời phụ nữ đóng vai trò nhƣ thế nào trong việc 

kinh doanh du lịch và quản lý kinh tế? 

STT Vai trò của phụ nữ trong việc kinh doanh du lịch Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Đảm nhiệm vai trò chính 95 45,0 

2 Đảm nhiệm vai trò phụ, hỗ trợ                                105 49,8 

A9: Hiện nay, trong gia đình Ông/Bà sự phân công công việc giữa các thành viên 

trong gia đình nhƣ thế nào? (Đánh dấu X vào ô tƣơng ứng) 

STT Phân công công việc Nam giới Phụ nữ Trẻ em 

  SL TL% SL TL% SL TL% 

1 Làm nƣơng rẫy, cấy hái 200 100,0 39 19,5 135 67.5 

2 Chăn nuôi 200 94,8 65 32,5 10 5.0 

3 Nội trợ, nấu nƣớng phục vụ KDL 56 28,0 200 100,0 135 67,5 

4 Dệt vải 0 0,0 200 100,0 135 67,5 

5 Cày bừa, chài lƣới, đan lát, đẵn gỗ, 

dựng nhà 
200 100,0 16 8,0 66 33,0 

5 Bán hàng (thổ cẩm, đồ lƣu niệm, sản 

vật địa phƣơng) 
75 37,5 200 100,0 14 7,0 

6 Biểu diễn văn nghệ phục vụ KDL 135 67,5 131 65,5 16 8,0 

7 Hƣớng dẫn tham quan cho KDL 148 74,0 200 100,0 53 26,5 
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B. VH VẬT CHẤT 

B1. Hiện nay gia đình Ông/bà có những tiện nghi sinh hoạt nào sau đây? (chọn 

nhiều phƣơng án) 

STT Đồ dùng/Phƣơng tiện Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Ti vi  200 100,0 

2 Đầu CD, VCD, DVD 142 71,0 

3 Tủ lạnh 184 92,0 

4 Máy giặt 173 86,5 

5 Điều hoà 176 88,0 

6 Lò vi sóng 142 71,0 

7 Điện thoại cố định 57 28,5 

8 Điện thoại di động 168 84,0 

9 Xe máy 186 93,0 

10 Ô tô 24 12,0 

11 Xe đạp 176 88,0 

12 Máy tính kết nối internet 112 56,0 

13 Nồi cơm điện 200 100,0 

14 Bếp ga 200 100,0 

15 Bếp củi truyền thống 36 18,0 

B2. Xin ông/bà cho biết tình trạng nhà ở của ông/bà hiện nay 

STT Loại nhà Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Nhà sàn gỗ truyền thống 65 32,5 

2 Nhà sàn xây 65 32,5 

3 Nhà sàn xây kết hợp gỗ 70 35,0 

4 Nhà từ xây 2 tầng trở lên   

5 Nhà xây, mái bằng   

6 Nhà  tranh tre nứa lá (tạm)   

7 Khác (ghi cụ thể)   
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B3. Theo ông/bà, ở nhà xây kiên cố thuận lợi gì so với ở nhà sàn? 

STT Ở nhà xây kiên cố thuận lợi gì so với ở nhà sàn Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 An toàn hơn 200 100,0 

2 Ấm hơn 200 100,0 

3 Thuận tiện trong sinh hoạt 200 100,0 

4 Phục vụ khách du lịch tốt hơn 200 100,0 

B4. Ông/bà mong muốn ngôi nhà của gia đình mình sẽ đƣợc duy trì hoặc xây 

dựng mới nhƣ thế nào? 

STT Ngôi nhà mong muốn Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Nhà sàn truyền thống 12 6,0 

2 Nhà sàn đã cải tiến 135 67,5 

3 Nhà từ xây 2 tầng trở lên 53 26,5 

4 Nhà xây, mái bằng   

B5. Hiện nay Ông/bà có thƣờng xuyên sử dụng trang phục truyền thống của dân 

tộc Thái không? 

STT 
Thƣờng xuyên sử dụng trang phục  

truyền thống 

Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Mặc trang phục truyền thống thƣờng xuyên 135 67,5 

B6. Ông/bà thƣờng mặc trang phục truyền thống của dân tộc Thái vào những 

dịp nào? (đƣợc chọn nhiều phƣơng án) (Dành cho ngƣời trả lời “có”) 

STT Thời điểm  Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Hàng ngày 15 7,5 

2 Ngày hội (Lễ, Tết) 176 88,0 

3 Ngày lễ (cƣới, tang) 157 78,5 

4 Phục vụ khách du lịch 180 90,0 

6 Khác 0 0 
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B7. Ở làng bản Ông (bà), hiện nay, ngƣời ở lứa tuổi nào thƣờng mặc trang 

phục truyền thống? 

STT Lứa tuổi Nam Nữ 
Số lƣợng có           Tỷ lệ % Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Ngƣời già 167 83,5 169 84,5 

2 Trung niên 65 32,5 153 76,5 

3  Thanh niên 29 14,5 42 21,0 

4 Trẻ em 35 17,5 39 19,5 

B8. Mục đích chính của Ông/bà khi sử dụng trang phục truyền thống là gì? 

STT Mục đích sử dụng trang phục truyền thống Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Sở thích cá nhân 82 41,0 

2 Phục vụ khách du lịch 118 59,0 

B9. Hàng ngày, Ông/bà có ăn các món ăn truyền thống của dân tộc Thái không? 

STT Hàng ngày, Ông/bà có ăn các món ăn  

truyền thống  

Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Hàng ngày, Ông/bà có ăn các món ăn truyền thống 65 32,5 

 

B10. Gia đình  Ông/bà thƣờng sử dụng món ăn truyền thống của dân tộc Thái 

vào những dịp nào? (đƣợc chọn nhiều phƣơng án) (Dành cho những ngƣời tả 

lời “có”) 

STT Thời điểm sử dụng  Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Hàng ngày 24 12,0 

2 Ngày hội (Lễ, Tết) 179 89,5 

3 Ngày lễ (cƣới, tang ma) 182 91,0 

4 Phục vụ khách du lịch 191 95,5 

5 Khác 0 0 
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C. VH TINH THẦN 

C1. Ông/bà biết nói thành thạo những ngôn ngữ nào dƣới đây ? 

STT Nói thành thạo những ngôn ngữ Số lƣợng  Tỷ lệ % 

1 Tiếng dân tộc mình 187 93,5 

2 Tiếng dân tộc Kinh 184 92,0 

3 Tiếng nƣớc ngoài 3 1,5 

Ghi chú: Có thể chọn nhiều phƣơng án 

C2. Trong bản, chỗ đông ngƣời, nơi hội họp, ông/bà thƣờng nói thứ tiếng nào? 

STT Ngôn ngữ Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Tiếng dân tộc mình 189 94,5 

2 Tiếng dân tộc Kinh 139 69,5 

3 Tiếng nƣớc ngoài 0 0 

Ghi chú: Có thể chọn nhiều phƣơng án 

C3. Ông/bà có đồng ý hay không đồng ý những nhận định sau: 

STT Nhận định Đồng  ý Không  

đồng ý 

Không 

 ý kiến 

SL TL% SL TL% SL TL% 

1 Mọi ngƣời đều phải biết tiếng 

của dân tộc mình 
184 92,0 16 8,0 0 0 

2 Nên dạy tiếng dân tộc để sau khi 

ra trƣờng làm du lịch 
188 94,0 12 6,0 0 0 

3 Chỉ cần học tiếng Kinh, không 

cần biết tiếng dân tộc 65 32,5 135 67,5 0 0 

4 Cần học/biết cả hai thứ tiếng 

200 100,0 0 0 0 0 

5 Đƣợc học tiếng nƣớc ngoài để 

phục vụ hoạt động du lịch 180 90,0 20 10,0 0 0 
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C4: Mức độ sum họp của các thành viên trong gia đình ngƣời Thái Mai Châu 

trong bữa ăn hàng ngày nhƣ thế nào?      

STT Mức độ sum họp  Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Đông đủ cả gia đình 43 21,5 

2 Đa số các thành viên 65 32,5 

3 Rất ít khi đông đủ 92 46,0 

C 5. Ông/Bà có thƣờng xuyên tham dự lễ hội ở bản không? 

STT Mức độ tham dự Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Tham dự đầy đủ 135 67,5 

2 Tham dự một số lễ hội  65 32,5 

C 6. Trong việc tổ chức lễ hội của bản, gia đình Ông/Bà tham gia với vai trò 

nhƣ thế nào?  

STT Vai trò trong lễ hội Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Đóng góp tiền của 

 

65 32,5 

2 Đóng góp công sức 0 0,0 

3 Đóng góp cả tiền của và công sức 135 67,5 

4 Không đóng góp gì 

………………………….  

0 0,0 

C 7. Theo Ông/Bà, lễ hội tại địa phƣơng có những tác dụng gì? (Có thể chọn 

nhiều phương án) 

STT Tác dụng của Lễ hội Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Gắn bó các thành viên trong cộng đồng 135 67,5 

2 Giữ gìn truyền thống văn hóa 200 100,0 

3 Là dịp cho các dòng họ thể hiện vai trò của mình 135 67,5 

4 Là dịp để vui chơi, gặp 

gỡ 

200 100,0 

5 Là dịp để cầu tài, cầu lộc 200 100,0 

6 Là dịp để phát triển kinh tế du lịch 200 100,0 

7  Khác………………………… 

 

  

C 8. Ông/bà đã hoặc sẽ dùng trang phục gì trong ngày cƣới của bản thân hoặc 

của con cái (nếu chƣa kết hôn, hỏi giả định?) 

STT Trang phục trong ngày kết hôn Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Trang phục truyền thống 43 21,5 

2 Áo dài 0 0 
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3 Quần áo bình thƣờng 0 0 

4 Váy cƣới hiện đại 157 78,5 

5 Khác   

 

C 9. Các bài dân ca truyền thống của dân tộc Ông/bà đƣợc thể hiện trong các 

dịp nào? 

STT Những dịp hát dân ca truyền thống Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Hàng ngày 15 7,5 

2 Ngày hội (Lễ, Tết) 176 88,0 
3 Ngày lễ (cƣới, tang ma) 157 78,5 
4 Phục vụ khách du lịch 180 90,0 
5 Khác 0 0,0 

C10. Ông bà có hiểu biết về phong tục, tập quán của ngƣời Thái không? 

STT Mức độ hiểu biết Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Biết rõ 65 32,5 

2 Biết ít 135 67,5 

3 Không biết 0 0,0 

C 11. Khi tổ chức các hoạt động biểu diễn VH, văn nghệ phục vụ KDL, đội văn 

nghệ mà gia đình Ông/Bà tham gia sử dụng những điệu múa, câu hát của dân 

tộc nào sau đây? 

STT Văn nghệ của dân tộc Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Dân tộc Thái ở Mai Châu 200 100,0 

2 Dân tộc Thái và của một số dân tộc khác   135 67,5 

C 12. Thực tế trong quá trình phát triển du lịch, để phục vụ khách du lịch, nhiều yếu 

tố văn hóa truyền thống của ngƣời Thái có những biến đổi nhất định. Ông/Bà đánh 

giá nhƣ thế nào về những sự biến đổi đó? 

STT Yếu tố văn hóa 
1 2 3 4 5 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 Kiến trúc nhà ở   135 67,5 65 32,5     

2 Trang phục   200 100,0       

3 Ẩm thực   135 67,5 65 32,5     

4 Ngôn ngữ   135 67,5 65 32,5     

5 Lễ hội   135 67,5 65 32,5     
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6 Sinh kế   70 35,0 130 65,0     

7 
Sự phân công lao động 

trong gia đình  

  
70 35,0 130 65,0 

    

8 
Hoạt động sinh hoạt văn 

nghệ 

  
70 35,0 130 65,0 

    

 

Ghi chú: 

- Đánh dấu (X) vào ô thích hợp;  

- Mức độ cảm nhận của Ông/Bà: 1= Biến đổi quá nhiều, 2= Có biến đổi, 3= 

Bình thƣờng, 4= Không biến đổi nhiều,  5= Hoàn toàn không biến đổi.  

C13.Theo Ông/Bà, những nguyên nhân nào dẫn đến sự biến đổi của VH ngƣời 

Thái ở Mai Châu? 

STT Nguyên nhân Số lƣợng  
Tỷ lệ 

(%) 

1 Do phát triển du lịch 190 95,0 

2 Do ngƣời Thái muốn học theo văn hóa ngƣời Kinh, 

văn hóa ngƣời nƣớc ngoài 
176 88,0 

3 Do văn hóa truyền thống của ngƣời Thái không còn 

phù hợp 
169 84,5 

4 Do yêu cầu của du khách nên ngƣời Thái phải thay đổi 

để đáp ứng 
180 90,0 

5 Do kinh tế  thị trƣờng, hội nhập quốc tế 170 85,0 

C 14. Theo Ông/Bàviệc PTDL hiện nay đã ảnh hƣởng đến văn hóa truyền 

thống của ngƣời Thái ở bản này nhƣ thế nào?   

STT Ảnh hƣởng của du lịch đến văn hóa của ngƣời Thái 
Số 

lƣợng  
Tỷ lệ (%) 

1 Làm cho văn hóa truyền thống mai một đi nhiều                              135 67,5 

2 Làm cho văn hóa truyền thống biến đổi nhiều 200 100,0 

3 Thúc đẩy văn hóa truyền thống đƣợc giữ gìn tốt hơn 200 100,0 

4 Không ảnh hƣởng gì                                                                          200 100,0 

5 Gây nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội 135 67,5 

6 Gây mâu thuẫn trong gia đình, trong bản, làng 138 69,0 
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C 15.Theo Ông/Bà những nét văn hóa truyền thống nói trên thay đổi là do 

ngƣời dân địa phƣơng chủ động muốn thay đổi hay buộc phải thay đổi để thích 

ứng với việc phát triển du lịch? 

STT Phƣơng thức Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Chủ động thay đổi 65 32,5 

2 Buộc phải thay đổi để thích ứng với việc PTDL    135 67,5 

C 16. Theo Ông/Bàviệc phát triển du lịch hiện nay đã ảnh hƣởng đến việc giữ 

gìn văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở bản này nhƣ thế nào?      

STT Ảnh hƣởng của việc phát triển du lịch 
Số 

lƣợng  
Tỷ lệ (%) 

1 Làm cho van hóa truyền thống mai một đi nhiều 135 67,5 

2 Làm cho văn hóa truyền thống biến đổi nhiều 195 97,5 

3 Thúc đẩy văn hóa truyền thống đƣợc giữ gìn tốt hơn                       200 100,0 

4 Không ảnh hƣởng gì                                                                          200 100,0 

C 17. Theo Ông/Bà, để hạn chế những biến đổi, giữ gìn van hóa truyền thống 

của ngƣời Thái trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, vai trò, trách nhiệm 

đó thuộc về? (Lựa chọn bằng cách đánh số từ 1-5 theo thứ tự ƣu tiên mức độ 

quan trọng hơn trƣớc) 

STT Nội dung Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Bản thân ngƣời Thái 193 96,5 

2 Chính quyền 200 100,0 

3 Các nhà nghiên cứu, chuyên gia 195 97,5 

4 Ngƣời kinh doanh, làm việc về du lịch tại địa 

phƣơng 
200 100,0 

5 Du khách 190 95,0 

6.2.THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA NHÀ QUẢN LÝ 

(Thống kê số ngƣời lựa chọn phƣơng án) 

Câu 1: Theo Ông/Bà, lễ hội tại địa phƣơng có những tác dụng gì?(Có thể chọn 

nhiều phương án) 

STT Tác dụng của lễ hội Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Gắn bó các thành viên trong cộng đồng 27 90,0 

2 Giữ gìn truyền thống văn hóa 30 100,0 
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3 Là dịp cho các dòng họ thể hiện vai trò của mình 10 33,0 

4 Là dịp để vui chơi, gặp gỡ 28 93,3 

5 Là dịp để cầu tài, cầu lộc 21 70,0 

6 Là dịp để phát triển kinh tế du lịch 29 96,7 

7 Khác………………………… 

 

0 0,0 

Câu 2. Ông/bà có đồng ý hay không đồng ý những nhận định sau: 

Nội dung 

Đồng  ý Không đồng ý Không ý kiến 

SL TL (%) SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 
Mọi ngƣời đều phải biết tiếng 

của dân tộc mình 

30 100,0 0 0,0 0 0,0 

Nên dạy tiếng dân tộc để sau 

khi ra trƣờng làm du lịch 

28 93,2 2 6,7 0 0,0 

Chỉ cần học tiếng Kinh, không 

cần biết tiếng dân tộc 

2 6,7 28 93,3 0 0,0 

Cần học/biết cả hai thứ tiếng 30 100,0 0 0,0 0 0,0 

Đƣợc học  tiếng nƣớc ngoài để 

phục vụ hoạt động du lịch 

20 66,7 0 0,0 10 33,3 

Câu 3:Theo Ông/Bà, trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào dễ biến đổi và đã 

biến đổi nhiều nhất ở Mai Châu hiện nay? Theo Ông/Bà nguyên nhân là gì? 

(Đề nghị ghi cụ thể dưới đây) 

STT Các yếu tố dễ biến đổi và đã biến đổi nhiều 

nhất ở Mai Châu hiện nay 

Lựa chọn đồng ý 

Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Kiến trúc nhà ở 27 90,0 

2 Trang phục 23 76,7 

3 Ẩm thực 29 96,7 

4 Ngôn ngữ 22 73,3 

5 Lễ hội  30 100,0 

6 Sinh kế 30 100,0 

7 Sự phân công lao động trong gia đình 25 83,3 

8 Hoạt động, sinh hoạt văn nghệ 18 60,0 
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Nguyên nhân: 

-    Phát triển kinh tế  

- Đổi mới hội nhập quốc tế 

- Phát triển du lịch 

- Ảnh hƣởng phƣơng tây 

Câu 4: Theo Ông/Bà những yếu tố nào tác động đến sự biến đổi văn hóa của ngƣời 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình? 

STT Yếu tố tác động đến sự BĐVH của ngƣời 

Thái 

Lựa chọn đồng ý 

Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Yếu tố chính sách 28 93,3 

2 Yếu tố đa dạng văn hóa trong giao lƣu, tiếp xúc 27 90,0 

3 Yếu tố tâm lý tộc ngƣời                 20 66,7 

4 Khác 0 0,0 

Câu 5: Ông/Bà đánh giá nhƣ thế nào về xu hƣớng biến đổi văn hóa của ngƣời 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch? 

STT Xu hƣớng biến đổi văn hóa của ngƣời Thái Lựa chọn đồng ý 

Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Biến đổi tích cực                              27 90,0 

2 Biến đổi tiêu cực                              26 86,7 

3 Theo xu hƣớng cách tân, đổi mới    20 66,7 

4 Theo xu hƣớng mai một dần            10 33,3 

5 Theo xu hƣớng bảo tồn                    25 83,3 

9 Các yếu tố bảo lƣu  

 Cụ thể yếu tố bảo lƣu 

Kiến trúc, trang phục, ẩm thực 7 23,3 

Lễ hội, trang phục 6 20,0 

Tín ngƣỡng 3 10,0 

Không có câu trả lời 14 46,7 
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Câu 6:Theo Ông/Bà, để hạn chế những biến đổi đó, giữ gìn vốn văn hóa truyền 

thống của ngƣời Thái trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, chúng ta cần 

phải làm gì? 

Cần phải làm Số ngƣời có 

cùng ý kiến 

Tăng cƣờng công tác quản lý của nhà nƣớc về văn hóa, du lịch 5 

Tuyên truyền ý thức giữ gìn văn hóa cho nhân dân 4 

Thực hiện tốt nghị quyết TW 5 khóa VIII của Đảng 5 

Đẩy mạnh phát triển du lịch đi liền với giữ gìn văn hóa 2 

Câu 7: Theo Ông/Bà, những vấn đề đặt ra đối với BĐVH của ngƣời Thái ở 

MC, HB trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay là gì? 

STT Vấn đề đặt ra  Lựa chọn đồng ý 

Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Sự mất cân đối trong khai thác phát triển du lịch và bảo 

vệ các giá trị văn hóa của ngƣời TMC trong PTDL 
23 76,7 

2 Chƣa phát huy đƣợc vai trò của ngƣời Thái trong việc 

tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống 
8 26,7 

3 Thiếu các yếu tố môi trƣờng, hành lang pháp lý trong 

việc bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa cộng đồng 
26 86,7 

4 Các tệ nạn xã hội   18 60,0 

5 Khác 0 0,0 

Câu 8:Theo Ông/Bà, nhằm giảm thiểu biến đổi tiêu cực văn hóa của ngƣời 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch, những giải pháp nào dƣới 

đây cần thực hiện? 

STT Những giải pháp nhằm giảm thiểu 

 biến đổi văn hóa 

Lựa chọn đồng ý 

Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Xây dựng cơ chế chính sách, hành lang pháp lý hợp lý 

trong phát triển du lịch và bảo tồn van hóa truyền thống 

của địa phƣơng 
29 96,7 

2 Xác định, hệ thống các giá trị văn hóa truyền thống và 

xây dựng định hƣớng bảo tồn trong bối cảnh phát triển 

du lịch 
28 93,3 
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3 Định hƣớng, nâng cao nhận thức của các chủ thể trong 

việc bảo tồn, phát huy các GTVH truyền thống 29 96,7 

4 Nâng cao vai trò của ngƣời dân địa phƣơng trong bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông 

qua phát triển du lịch 
29 96,7 

5 Phân chia lợi ích hợp lý giữa các chủ thể: Ngƣời dân - 

Khách du lịch - Doanh nghiệp Du lịch - Cơ quan quản 

lý trong quá trình tham gia phát triển du lịch gắn với 

văn hóa bản địa 

28 93,3 

6 Khác 0 0,0 

Ghi chú: Có thể chọn nhiều đáp án 
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6.3. THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HƢỚNG DẪN VIÊN 

Câu 1. Kinh nghiệm nghề nghiệp của anh (chị)? 

STT Số năm kinh nghiệm Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 1 - 5 năm 20 80,0 

2 6 - 10 năm              4 16,0 

3 Trên 10 năm      1 4,0 

4 Tổng 25 100,0 

Câu 2. Anh (chị)  có thƣờnghƣớng dẫn khách du lịch tới Mai Châu? 

STT Tần suất Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Thỉnh thoảng 21 84,0 

2 Thƣờng xuyên 4 16,0 

3 Hiếm khi              0 0 

4 Chƣa bao giờ   0 0 

 Tổng 25 100,0 

Câu 3. Những điểm tham quan nào ở Mai Châu Anh (chị) đã từng đi hƣớng 

dẫn khách du lịch? 

STT Điểm tham quan Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Bản Lác 25 100,0 

2 Bản Poom Coọng  17 68,0 

3 Điểm khác 0 0 

Câu 4. Mức độ sử dụng các món ăn truyền thống của địa phƣơng trong thực 

đơn phục vụ khách du lịch khi Anh (chị) hƣớng dẫn du khách tới Mai Châu, 

Hòa Bình ? 

STT Tần suất Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Thỉnh thoảng 4 16,0 

2 Thƣờng xuyên 21 84,0 

3 Hiếm  khi              0 0 

 Tổng 25 100,0 
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Câu 5. Doanh nghiệp của Anh (chị) thƣờng sử dụng những ngôi nhà sàn truyền 

thống hay những ngôi nhà sàn đã đƣợc cải tạo  hiện đại để phục vụ lƣu trú cho 

KDL  tại Mai Châu, Hòa Bình? Tại sao? 

STT Loại nhà  Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 Nhà truyền thống 8 32,0 

2 Nhà đã đƣợc cải tạo hiện đại 17 68,0 

Lý do: Đầy đủ tiện nghi hơn, Sạch, đẹp hơn, Đáp ứng các nhu cầu sử dụng hơn. 

Câu 6. Khi sử dụng dịch vụ lƣu trú và ăn uống cho khách du lịch quốc tế và 

nội địa  tới  Mai Châu, Hòa Bình, Anh (chị) có yêu cầu khác biệt gì đối với gia 

chủ trong quá trình phục vụ khách không? 

STT Yêu cầu Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Không có sự khác biệt  6 24,0 

2 Có sự khác biệt             19 76,0 

Đề nghị ghi cụ thể sự khác biệt:  

- Về dịch vụ ăn uống: Ngoài việc thƣởng thức rƣợu Mai Hạ nhiều ngƣời khách 

quốc tế yêu cầu đồ uống là bia, rƣợu Tây vì họ không quen uống rƣợu của 

ngƣời Thái. 

- Về dịch vụ lƣu trú: Khách quốc tế thích ngủ nhà sàn hơn. Một số khách nội 

địa thích ngủ ở nhà nghỉ, khách sạn. 

Câu 7. Doanh nghiệp của Anh (chị) có thƣờng  sử dụng  dịch vụ biểu diễn văn nghệ  

của ngƣời Thái để phục khách du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình? 

STT Sử dụng dịch vụ biểu diễn văn nghệ Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Thỉnh thoảng 2 8,0 

2 Thƣờng xuyên 23 92,0 

3 Hiếm  khi              0 0 

4 Tổng 25 100,0 

Câu 8. Anh (chị)  đánh giá nhƣ thế nào về hoạt động biểu diễn văn nghệ của ngƣời 

Thái phục khách du lịch tại mai Châu, Hòa Bình? 

STT Đánh giá Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Mang đậm nét VH truyền thống của ngƣời Thái 19 76,0 

2 Đã có sự thay đổi, pha trộn với văn hóa của tộc 

ngƣời khác 
6 24,0 
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Câu 9. Anh (chị)  đánh giá nhƣ thế nào về sản phẩm thổ cẩm của ngƣời Thái  

phục vụ khách du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình? 

STT Chất lƣợng Số lƣợng Tỷ lệ 

(%) 

1 Chất lƣợng tốt, mẫu mã hoa văn truyền thống 11 55,0 

2 Chất lƣợng kém, mẫu mã hoa văn đã thay đổi                        9 45,0 

Câu 10. Đánh giá của Anh (chị) về sản phẩm đồ lƣu niệm của ngƣời Thái phục 

vụ khách du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình? 

STT Sản phẩm lƣu niệm  Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Mang đậm nét văn hóa truyền thống của ngƣời Thái 10 40,0 

2 Đã có sự thay đổi, pha trộn với văn hóa của tộc ngƣời 

khác 
15 60,0 

Câu 11:Theo Anh (chị), để hạn chế những biến đổi đó, giữ gìn vốn văn hóa truyền 

thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong bối cảnh phát triển du lịch hiện 

nay, ngƣời Thái và chính quyền địa phƣơng sẽ phải làm gì? 

STT Chính quyền địa 

phƣơng 

Số ý 

kiến 

Tỷ lệ 

(%) 

Ngƣời dân Số ý 

kiến  

Tỷ lệ 

(%) 

1 Quản lý vấn đề an 

ninh trật tự 

9 36,0 Chấp hành pháp 

luật 
11 

44,0 

2 Tuyên truyền cho 

ngƣời dân hiểu về 

quy  định pháp luật 

10 40,0 Đoàn kết để 

phát triển du 

lịch 

8 

32,0 

3 Xử phạt những 

trƣờng hợp vi phạm 

tệ nạn xã hội 

6 24,0 Học hỏi về van 

hóa truyền 

thống 

6 

24,0 

Câu 12. Anh (chị) cho biết ý kiến về tính cấp thiết trong việc bảo tồn và quản lý 

khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của ngƣời Thái trong phát triển du lịch ở 

Mai Châu, Hòa Bình hiện nay?  

STT Tính cấp thiết Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Bình thƣờng   1 4,0 

2 Cấp thiết 11 44,0 

3 Rất cấp thiết 13 52,0 
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6.4. THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH ĐẾN MAI CHÂU 

Câu 1. Đây là lần thứ mấy Quý vị đến Mai Châu, Hòa Bình ? 

STT Kinh nghiệm DL Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Lần đầu tiên 5 16,7 

2 Lần thứ hai 23 76,7 

3 Lần thứ ba 2 6,7 

4 Khác   

Câu 2. Những điểm tham quan nào sau đây ở Mai Châu Quý vị đã tới? 

STT Điểm tham quan Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Bản Lác 18 60,0 

2 Bản Poom Coọng 9 30,0 

3 Khác 3 10,0 

 Ba Khan 1 3,3 

 Mỏ Luông 1 3,3 

 Hang Chiều 1 3,3 

Câu 3. Trong thời gian du lịch tại Mai Châu, Quý vị thích lƣu trú tại những 

ngôi nhà sàn truyền thống hay những ngôi nhà sàn đã đƣợc cải tạo hiện đại? 

Tại sao? 

STT Loại nhà Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Nhà sàn truyền thống 10 33,3 

2 Nhà sàn đã đƣợc cải tạo 20 66,7 

Lý do: Nhà sàn là đặc trƣng VH của ngƣời Thái nên chúng tôi ở nhà sàn (5 ý kiến). 

Ở nhà sàn đã đƣợc cải tạo sẽ đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt hơn (9 ý kiến). 

Câu 4. Trong thời gian lƣu trú tại Mai Châu, Quý vị sử dụng dịch vụ ăn uống 

nhƣ thế nào? 

STT Dịch vụ ăn uống Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Yêu cầu đƣợc phục vụ các món ăn truyền 

thống của ngƣời Thái 
29 96,7 

2 Tùy gia chủ phục vụ (phục vụ gì ăn nấy)                                       1 3,3 
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Câu 5: Quý vị đƣợc gia chủ phục vụ những món ăn, đồ uống nhƣ thế nào trong 

thời gian lƣu trú tại Mai Châu? 

STT Món ăn đồ uống  Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Các món ăn truyền thống của ngƣời Thái          30 100,0 

2 Các món ăn theo yêu cầu của khách du lịch 30 100,0 

3 Các món ăn truyền thống của ngƣời Thái và món 

ăn của ngƣời Kinh                 
25 83,3 

Ghi chú: Chọn nhiều phƣơng án 

Câu 6. Ý kiến của Quý vị về ẩm thực của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình? 

STT Ý kiến Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Bình thƣờng                18 60,0 

2 Rất thích 12 40,0 

3 Không thích                     0 0,0 

Câu 7. Ý kiến của Quý vị về sản phẩm thổ cẩm của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Hòa Bình ? 

STT Ý kiến Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Chất lƣợng kém, xấu 0 0,0 

2 Bình thƣờng   17 56,7 

3 Chất lƣợng tốt 13 43,3 

Câu 8. Quý vị đánh giá nhƣ thế nào về cách ứng xử của ngƣời Thái đối với 

khách du lịch?  

STT Đánh giá Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Bình thƣờng   6 20,0 

2 Thân thiện 24 80,0 

3 Kém thân thiện 0 0,0 

4 Khác 0 0,0 
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Câu 9. Quý vị mua những sản phẩm lƣu niệm nào trong chuyến du lịch tới Mai 

Châu?  

STT Sản phẩm lƣu niệm Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ (%) 

1 Vải, quần áo, khăn mũ thổ cẩm   21 70,0 

2 Đồ trang sức              7 23,0 

3 Sản vật địa phƣơng                      30 100,0 

4 Nhạc cụ dân tộc        3 10,0 

5 Các sản phẩm thủ công khác (ghi cụ thể) 0 0,0 

 

 

 


