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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
1.1.Với 54 dân tộc, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ. Với chính
sách của Đảng và Nhà nƣớc là “bảo vệ và phát triển tiếng Việt”, “bảo tồn và phát
huy các ngôn ngữ dân tộc thiểu số”, ở các vùng dân tộc thiểu số, cùng với việc sử
dụng tiếng Việt, ngƣời dân tộc còn sử dụng tiếng nói chữ viết của mình trong đời
sống sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ có vậy, cƣ trú đan xen đã tạo nên trạng thái
cộng cƣ giữa các dân tộc. Theo đó tạo nên trạng thái đa ngữ xã hội tại cộng đồng
các dân tộc.
Khi một cộng đồng giao tiếp xuất hiện trạng thái đa ngữ xã hội, thì các ngôn
ngữ sẽ tiếp xúc với nhau, tƣơng tác với nhau và ảnh hƣởng lẫn nhau; từ đó dẫn đến
hàng loạt các hệ quả. Trong đó có một số hệ quả đáng chú ý là: sự phân bố chức năng
giữa các ngôn ngữ, cách giao tiếp, sự giao thoa, vay mƣợn giữa các ngôn ngữ…
Mặc dù chỉ chiếm 13% tổng dân số của cả nƣớc, nhƣng các dân tộc thiểu số
lại có vị trí khá quan trọng trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, đây
không những là một bộ phận cấu thành Nhà nƣớc thống nhất với những đặc trƣng
riêng về văn hóa tộc ngƣời mà còn có quan hệ lịch sử với các cộng đồng tƣơng tự ở
nƣớc ngoài trong khu vực Đông Nam Á. Nhận thức rõ vai trò của các dân tộc thiểu
số đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nƣớc, Đảng và Nhà nƣớc ta đã có
những chính sách ƣu tiên hợp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao để xây
dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Trong đó vấn đề hàng đầu đƣợc đặt
ra là đảm bảo mối quan hệ bình đẳng giữa các thành phần dân tộc, chú ý tới việc giữ
gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong đó có vấn vấn đề sử dụng và
giáo dục tiếng mẹ đẻ cho thế hệ con cháu của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Song song với công tác bảo tồn tiếng mẹ đẻ của các dân tộc, chính sách giáo
dục ngôn ngữ của chúng ta cũng luôn nhất quán tƣ tƣởng đƣa tiếng Việt trở thành
ngôn ngữ giao tiếp chung, là phƣơng tiện hữu hiệu nâng cao dân trí cho đồng bào
vùng cao. Hiến pháp Nƣớc CHXHCN Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013) đã
xác định rõ vị thế của tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia tại mục 3 Điều 5: Ngôn ngữ
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quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản
sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp
của mình.
Có thể nói, việc khẳng định vị thế và chức năng giao tiếp quốc gia của tiếng
Việt sẽ giúp cho tiếng Việt có điều kiện đƣợc bảo vệ, phát triển và hiện đại hóa.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng vị thế quốc gia của tiếng Việt
chính là phải giáo dục và truyền bá tiếng Việt, trong đó chú trọng tới giáo dục tiếng
Việt cho ngƣời dân tộc thiểu số (DTTS), giúp cho các DTTS ở Việt Nam có thể sử
dụng, phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng.
1.2. Nhƣ đã biết, Sơn La là một tỉnh miền núi vùng cao biên giới Tây Bắc
của Tổ quốc, gồm có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Các dân tộc ở nơi đây
phân bố xen kẽ bên nhau trên những địa hình núi non hùng vĩ, hiểm trở, độ cao
trung bình 1200m – 1300m so với mực nƣớc biển. Do địa hình đi lại phức tạp nhìn
chung đời sống của đồng bào các dân tộc ở đây còn gặp nhiều khó khăn, mức sống
không đồng đều nhau giữa các dân tộc và giữa các vùng miền khác nhau trong tỉnh.
Nhân dân các dân tộc Sơn La luôn mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc mình và trong những nét văn hóa cần bảo tồn
và phát triển ấy chính là ngôn ngữ mẹ đẻ của dân tộc mình.
Bản thân chúng tôi tự hào là ngƣời con đƣợc sinh ra từ mảnh đất giàu truyền
thống cách mạng, đấu tranh anh dũng trong những trang sử hào hùng. Thuận Châu
trƣớc đây đƣợc mọi ngƣời biết đến là nơi sinh sống ủa nhiều tầng lớp vua chúa của
ngƣời Thái, cũng là thủ phủ của khu tự trị Thái- Mèo. Năm 1959, tại sân vận động
huyện Thuận Châu đã vinh dự đƣợc đón chủ tịch về thăm và nói chuyện với đồng
bào dân tộc khu tự trị Thái Mèo. Mảnh đất anh hùng còn đƣợc biết đến với di tích
lịch sử hang bản Thẳm, xã Tông Lạnh; cầu Nà Hày, xã Thôm Mòn; khu di tích
cách mạng Long Hẹ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu; nhà tƣởng niệm chủ tịch Hồ
Chí Minh tại sân vận động huyện Thuận Châu. Với niềm tự hào và mong ƣớc tìm
hiểu về đặc điểm ngôn ngữ của những ngƣời dân ở quê hƣơng mình và mong muốn
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góp một phần nhỏ bé của cá nhân mình trong việc giữ gìn, bảo tồn ngôn ngữ của
dân tộc Thái tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
1.3. Theo hiểu biết của chúng tôi, từ trƣớc đến nay chƣa có công trình khoa
học nào nghiên cứu về đặc điểm trạng thái đa ngữ xã hội tại xã Chiềng Ly, huyện
Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Với lí do nhƣ trên, chúng tôi chọn nghiên cứu, khảo sát “Đặc điểm trạng thái
đa ngữ xã hội tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” làm đề tài luận
văn và coi đây là một hƣớng nghiên cứu trƣờng hợp.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn có mục đích nhƣ sau:
1) Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc vấn đề đa ngữ xã
hội, nhằm định hƣớng nghiên cứu cho luận văn.
2) Xây dựng cơ sở lí thuyết cho luận văn.
3) Miêu tả cảnh huống đa ngữ xã hội tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu,
tỉnh Sơn La.
4) Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của ngƣời dân tộc Thái tại xã chiềng
Ly, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La.
5) Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc Thái tại xã
Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn tiến hành nghiên cứu “Đặc điểm trạng thái đa ngữ xã hội tại xã
chiềng Ly huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La” ở các mặt nhƣ trạng thái đa ngữ xã hội,
sự lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp của ngƣời dân và sự giao thoa, vay mƣợn các
yếu tố tiếng Việt trong tiếng Thái. Thông qua kết quả nghiên cứu, luận văn góp
phần vào nghiên cứu trạng thái đa ngữ xã hội tại các vùng dân tộc Thái nói riêng,
các vùng dân tộc thiểu số nói chung.
3. Phƣơng pháp và thủ pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phƣơng pháp và thủ pháp nghiên cứu chủ yếu nhƣ sau:
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- Phương pháp điều tra điền dã: Đề tài luận văn nghiên cứu liên quan đến
những đối tƣợng ở một địa bàn cụ thể, do vậy yêu cầu không thể thiếu đó là phải
khảo sát trực tiếp, tiến hành điều tra điền dã thực tế nhằm thu thập các tƣ liệu có
liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ trên địa bàn. Phƣơng pháp đầu tiên cũng là
phƣơng pháp cơ sở cho toàn bộ luận văn. Việc xác định đối tƣợng khảo sát, chuẩn
bị đầy đủ phiếu khảo sát theo từng đối tƣợng, hƣớng dẫn điền thông tin vào phiếu.
- Phương pháp miêu tả: Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng để miêu tả hoàn
cảnh sử dụng ngôn ngữ để thấy đƣợc sự chi phối của từng thông số cảnh huống
ngôn ngữ đến việc sử dụng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Chiềng Ly
huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La.
- Thủ pháp thống kê, phân loại: Đây là thủ pháp đƣợc sử dụng để định
lƣợng các yếu tố có liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ, từ đó có cơ sở nhằm rút ra
các nhận xét về kết luận về hiện tƣợng đƣợc khảo sát.
4. Phạm vi, đối tƣợng và nguồn dữ liệu
4.1. Phạm vi nghiên cứu: Đƣợc giới hạn ở trạng thái đa ngữ và tình hình sử
dụng ngôn ngữ tại một xã cụ thể: xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
4.2. Đối tượng nghiên cứu: Việc sử dụng ngôn ngữ và trạng thái đa ngữ xã
hội của ngƣời Thái tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
4.3. Nguồn dữ liệu: thu thập qua điều tra thực tế, các công trình nghiên cứu
và các tài liệu đã công bố.
5. Đóng góp mới của luận văn
5.1. Về lí luận
Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần chứng minh lí thuyết trạng thái đa
ngữ xã hội của ngôn ngữ học xã hội; góp phần làm rõ trạng thái đa ngữ xã hội tại
vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam: xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Từ quá trình nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần làm rõ hơn những vấn đề
lí luận chung về cảnh huống ngôn ngữ vốn mới đƣợc nghiên cứu chủ yếu ở nƣớc
ngoài, qua đó góp phần xây dựng chuyên ngành ngôn ngữ học xã hội ở nƣớc ta.
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5.2. Về thực tiễn
Luận văn chỉ ra đƣợc thực trạng về tình hình sử dụng ngôn ngữ của ngƣời Thái
tại một vùng dân tộc thiểu số cụ thể; góp phần vào nghiên cứu tình sử dụng ngôn ngữ
của dân tộc Thái và trạng thái đa ngữ xã hội nói chung; góp phần vào bảo tồn, phát
huy bản sắc dân tộc của dân tộc Thái nói riêng, các dân tộc thiểu số nói chung.
6. Cấu trúc của luận văn
Luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phần nội dung gồm
ba chƣơng:
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết của luận văn
Chƣơng 2. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của ngƣời dân tộc Thái ở xã Chiềng
Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Chƣơng 3. Tình hình ngôn ngữ của học sinh dân tộc Thái ở xã Chiềng Ly
huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La.

5

CHƢƠNG 1.
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Nhƣ chúng ta đã biết ngôn ngữ là một hiện tƣợng xã hội đặc biệt có mối
quan hệ mật thiết với cuộc sống của con ngƣời. Ngôn ngữ là phƣơng tiện để chuyên
chở văn hóa, là dấu hiệu để nhận ra dân tộc. Nƣớc ta có 54 dân tộc (tộc ngƣời) anh
em, mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng (ngôn ngữ, nghi lễ, phong tục tập quán...) tạo
nên sự đa dạng trong văn hóa Việt, đó là sự tiếp xúc nhiều chiều, tạo nên những
“đƣờng đồng quy, những cơ chế văn hóa – tộc ngƣời đa thành phần” [16, tr.40]
Từ năm 2003, sau khi UNESCO cho ra đời bộ công cụ nghiên cứu để đánh
giá tình hình ngôn ngữ trong từng địa phƣơng, từng quốc gia, hầu hết tất cả các
châu lục trên thế giới đều tập trung nghiên cứu vấn đề này. Phản ánh thực tế này là
rất nhiều bài viết liên quan đến CHNN trong thời kỳ phát triển có sử dụng bộ công
cụ nhƣ một sự chỉ dẫn. Tại châu Âu đó là “CHNN tại Latvia 2004 – 2011”, “CHNN
ở Thụy Điển” ... Tại châu Phi: CHNN ở Jamaica, CHNN ở Uganda... Tại châu Á:
Sự hòa trộn ngôn ngữ trong cảnh huống đa ngữ ở Malaysia, CHNN tại Philippines ,
CHNN ở Thái Lan ...
Đề cập đến cảnh huống ngôn ngữ không thể không nhắc tới các tác giả nƣớc
ngoài nhƣ: V. YU. V.A.Tkachenko Mikhailchenko,A.E. V.C.Rubalkin Karlinskij,
li.A.Z.hluktenko…
Bên cạnh những tác giả nƣớc ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ từ
rất sớm về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã có sự góp mặt nhiều nhà nghiên cứu
nổi tiếng với nhiều công trình có giá trị nhƣ: Nghiên cứu, khảo sát cảnh huống ngôn
ngữ và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam ( Hoàng Văn Hành, 2002; Lý Toàn Thắng
– Nguyễn Văn Lợi, 2002; Nguyễn Văn Khang, 2003); Tạ Văn Thông, 2002); Công
trình “Nghiên cứu về tiếng Chăm và chữ viết Chăm ở An Giang” do GS.TS Nguyễn
Văn Khang chủ nhiệm, đã đƣợc nghiệm thu đánh giá xuất sắc năm 2009; Nguyễn
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Đức Tồn với “Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ tại Liên bang Nga” (Tạp chí
Ngôn ngữ, số 1&2 năm 2000).
Nguyễn Nhƣ Ý cho rằng: “ Toàn bộ các ngôn ngữ hoặc toàn bộ các hình thức
tồn tại của một ngôn ngữ có các quan hệ tƣơng hỗ về mặt lãnh thổ và xã hội, có sự
tác động qua lại với nhau về mặt chức năng trong phạm vi một vùng địa lý hoặc một
thể thống nhất về chính trị - hành chính nhất định” [40, tr.26]. Tác giả Nguyễn Văn
Lợi trong “Một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ ở các quốc gia đa dân tộc” cũng
nêu quan điểm tƣơng tự. Tác giả của một số luận văn, luận án nhƣ Dƣơng Thị
Thanh Hoa, Nguyễn Thị Vân ...cùng thống nhất đƣa ra ý kiến: “CHNN chính là các
chức năng và các hình thức tồn tại của ngôn ngữ có liên quan chặt chẽ với các điều
kiện xã hội, kinh tế, văn hóa của đất nƣớc”. Còn trong cuốn “ Mấy vẫn đề về cảnh
huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam – Thực trạng và triển vọng”, Hoàng Văn
Hành đƣa ra cách hiểu CHNN một cách khái quát nhất: “ CHNN là phạm trù khái
niệm thuộc văn hóa tinh thần (hay là văn hóa phi vật thể) của cộng đồng tộc ngƣời
hay liên cộng đồng tộc ngƣời, định hình trong tiến trình lịch sử lâu dài trên một vùng
lãnh thổ (một quốc gia hay một khu vực) phản ánh trạng thái tồn tại và các hình thái
thể hiện sự hành chức của ngôn ngữ, quan hệ giữa các ngôn ngữ về mặt cội nguồn và
loại hình, sự tiếp xúc và tác động qua lại giữa các ngôn ngữ với nhau...” [15, tr.7]...
Còn Nguyễn Đức Tồn lại khẳng định rõ: Nét nổi bật của cảnh huống đƣợc tập trung
nghiên cứu theo sự tác động của nhiều nhân tố xã hội trong đó phải kể đến số lƣợng
ngƣời bản ngữ, sự phân bố dân cƣ, chữ viết, truyền thống sử dụng ngôn ngữ, ý thức
giác ngộ dân tộc ngôn ngữ của ngƣời bản ngữ, nhu cầu xã hội dùng tiếng mẹ đẻ và
hiện tƣợng song ngữ hoặc đa ngữ của từng vùng. [21, tr.69- 70]
Hiện nay với sự phát triển của xã hội, tiếng Việt đƣợc coi là ngôn ngữ chung
cho các dân tộc. Trong hệ thống giáo dục từ bậc mầm non cho tới đại học, tiếng Việt là
công cụ để truyền thụ kiến thức và đồng thời là công cụ giao tiếp, quản lý Nhà nƣớc
của các dân tộc trên lãnh thổ nƣớc ta. Quá trình hội nhập quốc tế thì vấn đề sử dụng
ngôn ngữ trong giao tiếp giữa các dân tộc và các quốc gia trên thế giới đang có những
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biến đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Tác động đó có ảnh hƣởng đến cảnh huống ngôn ngữ của
các nƣớc trong đó có Việt Nam.
Do vậy cảnh huống ngôn ngữ của một quốc gia thay đổi thì chính sách ngôn
ngữ của quốc gia ấy cũng thay đổi theo cho phù hợp. Do vậy việc nghiên cứu cảnh
huống ngôn ngữ là vấn đề rất quan trọng nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính
sách ngôn ngữ đúng nhất.
1.2. Cơ sở lí thuyết
1.2.1. Một số vấn đề về đa ngữ xã hội
1.2.1.1. Khái niệm đa ngữ xã hội
Đa ngữ là hiện tƣợng phổ biến trong xã hội hiện nay. Đa ngữ đƣợc hiểu là
việc tồn tại và hành chức từ hai ngôn ngữ trở lên trong cộng đồng giao tiếp.
Trƣớc đây, truyền thống sử dụng khái niệm “song ngữ”, còn ngày nay
chuyển sang sử dụng khái niệm “đa ngữ”. Đa ngữ xã hội là nói đến đa ngữ của cả
cộng đồng giao tiếp trong đó có cá nhân đa ngữ.
1.2.1.2. Khái niệm người đa ngữ
Quan niệm phổ biến là phân chia khả năng đa ngữ của con ngƣời thành hai
loại lớn gồm ngƣời đa ngữ hoàn toàn và ngƣời đa ngữ không hoàn toàn.
Ngƣời đa ngữ hoàn toàn là ngƣời ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì các ngôn ngữ khác
cũng phải đạt đến trình độ thuần thục nhƣ tiếng mẹ đẻ. Để trở thành ngƣời đa ngữ
hoàn toàn là rất khó khăn nên ngƣời ta gọi ngƣời đa ngữ này là đa ngữ lí tƣởng.
Ngƣời đa ngữ không hoàn toàn là ngƣời trong từng phạm vi cơ bản mà bản
thân quan tâm, có thể sử dụng hai hoặc trên hai ngôn ngữ để trình bày đƣợc nội
dung cần thông báo và ngƣời nghe hiểu đƣợc ngƣời khác trình bày bằng các ngôn
ngữ đó.
1.2.1.3. Khái niệm tiếng mẹ đẻ
Khái niệm "tiếng mẹ đẻ" đƣợc hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo
định nghĩa rộng thì bất cứ thứ tiếng nào mà không có truyền thống chữ viết thì đều
đƣợc coi máy móc là phƣơng ngữ của một ngôn ngữ địa phƣơng và đứa trẻ mà nói
thứ ngôn ngữ địa phƣơng nhóm nhỏ chƣa có chữ viết đó lập tức sẽ đƣợc coi là tiếng
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mẹ đẻ của nó (cho dù đứa trẻ ấy không biết nhiều lắm về ngôn ngữ này). Theo định
nghĩa hẹp, thì tiếng mẹ đẻ là tiếng nói dùng trong gia đình (bất kể trình độ phát triển
của thứ tiếng ấy nhƣ thế nào). Đây là cách nhìn nhận tiếng mẹ đẻ từ tình hình ngôn
ngữ ở Ấn Độ. Ấn Độ là một quốc gia có tới 200 ngôn ngữ đƣợc xếp loại (còn thực
tế có khoảng 1625 ngôn ngữ và phƣơng ngữ). Ấn Độ lại là một quốc gia có lập
trƣờng đa nguyên về giáo dục đa ngữ vì thế cần phải có một khái niệm mang tính
tác nghiệp về tiếng mẹ đẻ.
Tuy nhiên, những đứa con sinh ra do kết hôn khác dân tộc lại không cƣ trú ở
địa bàn của bố và của mẹ thì việc xác định tiếng mẹ đẻ rất khó khăn.
Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) khi
xem xét vấn đề giáo dục bằng bản ngữ đã đƣa ra khái niệm về tiếng mẹ đẻ:
Tiếng mẹ đẻ "là ngôn ngữ mà con ngƣời học đƣợc trong những năm đầu của
đời mình và thƣờng trở thành công cụ tƣ duy và truyền thống tự nhiên". “Tiếng mẹ
đẻ không cần phải là thứ tiếng mà cho mẹ đứa trẻ dùng, cũng không cần phải là
ngôn ngữ ngẫu nhiên mà đứa trẻ học để nói, bởi vì có những hoàn cảnh đặc biệt làm
cho nó vào một tuổi rất sớm đã bỏ một phần hay bỏ hoàn toàn ngôn ngữ đó
(UNESCO, 1968).
Vernacular: “Đó là tiếng mẹ đẻ của một nhóm bị một nhóm khác nói một thứ
tiếng khác thống trị về xã hội hay chính trị. Chúng tôi không coi ngôn ngữ của một thiểu
số trong một nƣớc là bản ngữ nếu đó là ngôn ngữ chính thức của nƣớc khác (1968).
Liên quan đến tiếng mẹ đẻ còn có một khái niệm nữa gọi là SWONAL
(speakers without a native language; ngƣời không có tiếng mẹ đẻ). Năng lực ngôn
ngữ chủ yếu của ngƣời không có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng mẹ đẻ của họ cũng
không phải ở ngôn ngữ thứ hai mà họ học đƣợc mà là ở một ngôn ngữ trung gian.
Ngƣời không có tiếng mẹ đẻ thƣờng sống ở xã hội mà ở ngôn ngữ thứ hai của họ
đang thịnh hành trong giao tiếp. Ví dụ, đối với hậu duệ của ngƣời Hoa Bắc Mĩ thì
ngôn ngữ thứ nhất của họ là tiếng Hán nhƣng hầu nhƣ không có ai biết tiếng Hán
mà ở một tiếng Anh theo kiểu pha trộn.
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1.2.2. Hệ quả của trạng thái đa ngữ xã hội
1.2.2.1. Giao tiếp trong trạng thái đa ngữ xã hội
Theo tác giả Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội” thì, sự pha tạp
ngôn ngữ sự lai tạp của ngôn ngữ hay ngôn ngữ lai tạp và nó “ra đời nhƣ là “biến dạng”
của sự tiếp xúc ngôn ngữ và là biến thể của Lingua Franca” [27, tr.68]. Lingua Franca
đƣợc UNESCO định nghĩa là “một thứ ngôn ngữ đƣợc dùng theo thói quen của những
ngƣời có tiếng mẹ đẻ khác nhau, nhằm làm dễ dàng trong giao tiếp giữa họ”. Nhƣ vậy
sự tiếp xúc ngôn ngữ đã xảy ra hiện tƣợng pha tạp ngôn ngữ. Có rất nhiều ý kiến cho
rằng sự pha tạp đó rất nguy hiểm cho ngƣời sử dụng và có thể làm hỏng ngôn ngữ đồng
thời cũng làm rối ren cho cả công việc nghiên cứu ngôn ngữ. Tuy vậy nhiều nhà nghiên
cứu lại chỉ rõ sự pha tạp đó có tầm ảnh hƣởng khá quan trọng trong đời sống giao tiếp
cũng nhƣ trong lĩnh vực nghiên cứu về ngôn ngữ.
Sự pha tạp ngôn ngữ diễn ra theo 2 quá trình là Pidgins và Creoles:
Pidgins ra đời ở thời kì có sự tiếp xúc ngôn ngữ giữa các thƣơng nhân và cƣ
dân ở Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dƣơng. Chính do sự bất đồng ngôn ngữ giữa
các tộc ngƣời này đã là nguyên nhân nảy sinh hiện tƣợng Pidgins. Đặc điểm chủ
yếu của Pidgins là: 1/ Số lƣợng tử vong ít ỏi, đơn giản. Vốn từ vực này đƣợc xây
dựng chủ yếu dựa trên cơ sở hệ thống từ vực của tiếng Anh, tiếng Pháp… và tiếng
ngƣời bản ngữ. Các từ ngữ của ngôn ngữ cơ sở khi trở thành từ ngữ của Pidgins đều
đƣợc đọc “bồi” dựa trên cách đọc nguyên nghĩa. 2/ Và kết cấu ngữ pháp đơn giản
(thƣờng bỏ đi sự kết hợp giống, số, cách).
Với những đặc điểm trên, Pidgnis không có khả năng đảm nhiệm đƣợc chức
năng giao tiếp hoàn hảo mà chỉ đƣợc sử dụng ở phạm vi giao tiếp rất hạn hẹp. Tuy
nhiên phần đông ý kiến cho rằng Pidgnis không phải là ngôn ngữ bản địa, không
phải ngôn ngữ thực dân, không phải ngôn ngữ giao tiếp cho nên chƣa phải là ngôn
ngữ. Nếu nhƣ Pidgnis chƣa đƣợc công nhận là ngôn ngữ và chỉ đƣợc dùng trong
phạm vi rất hẹp thì Creoles đƣợc thừa nhận là bƣớc phát triển thứ 2 của Pidgnis và
trở thành ngôn ngữ với chức năng và phạm vi giao tiếp khá rộng.
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Nhƣ vậy sự pha tạp ngôn ngữ diễn ra theo hai quá trình. Quá trình Pidgnis là
quá trình diễn ra sự tiếp xúc ngôn ngữ để tạo ra một thứ ngôn ngữ mới nhƣng chƣa
đƣợc hoạt động nhƣ một ngôn ngữ. Quá trình Creoles là quá trình thứ tiếng pha tạp
sử dụng nhƣ một ngôn ngữ.
1.2.2.2. Tiếp xúc ngôn ngữ và ảnh hưởng lẫn nhau các ngôn ngữ
Những tình huống giao tiếp diễn ra rất phong phú và đa dạng. Trong một số tình
huống nhất định, đòi hỏi ngƣời nói phải có khả năng và vốn từ vựng phong phú. Nhiều
khi với nhiều khái niệm tƣơng đối phức tạp, khó nhớ của dân tộc nào đó khi chuyển
sang tiếng Việt với sự giải thích của đối tƣợng là “cho đơn giản hơn”, “cho phù hợp
hơn”. Sự hạn chế này xuất hiện ở những ngƣời có thời gian tiếp xúc với các ngôn ngữ
khác nên có thể đã quên đi ít nhiều các từ ít dùng đến ở địa phƣơng.
Tình trạng song ngữ là một trong những đặc trƣng phổ biến, có tính chất
quy luật của sự phát triển ngôn ngữ hiện đại. Trong một quốc gia đa dân tộc nhƣ
Việt Nam thì vai trò của song ngữ rất lớn, nhất là song ngữ tiếng Việt và tiếng
dân tộc. Mặc dù có nhiều điểm cần làm sáng tỏ song theo cách hiểu chung nhất:
song ngữ là “hiện tƣợng sử dụng hai hay trên hai ngôn ngữ của ngƣời song ngữ
trong xã hội đa ngữ”.
Các trạng thái đa ngữ thƣờng thấy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là việc
nắm vững tiếng phổ thông, sử dụng tiếng mẹ đẻ trong môi trƣờng giao tiếp gia đình,
ngoài ra có thể sử dụng tốt một ngôn ngữ khác có ảnh hƣởng lớn ở địa bàn cƣ trú
của mình. Trong trƣờng hợp này tiếng mẹ đẻ của những ngƣời đa ngữ có số dân
không nhiều lại tồn tại trong một môi trƣờng, một không gian của ngôn ngữ dân tộc
có số lƣợng ngƣời nói đông hơn thƣờng có ít ngƣời sử dụng đƣợc.
Có thể nói song, đa ngữ không chỉ là một hiện tƣợng ngôn ngữ học thuần túy
mà là một hiện tƣợng ngôn ngữ xã hội đa dạng và phức tạp bị chi phối bởi nhiều
yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, để đề cập đến vấn đề này, chúng tôi cố gắng đi sâu
phân tích những điều kiện tác động tới thực trạng song, đa ngữ ở hai đơn vị trƣờng
học đƣợc khảo sát để có những lý giải cụ thể, chính xác làm cơ sở khoa học cho
những nhận định đƣợc đƣa ra trong đề tài.
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Thói quen trong sinh hoạt hằng ngày và quá trình đô thị hóa cũng đóng vai
trò quan trọng trong sự trộn mã. Quá trình sinh sống cộng cƣ sử dụng một kiểu ngôn
ngữ pha trộn giữa tiếng Việt và tiếng Thái đã lâu, tạo thành một thói quen. Sự trộn
mã nhìn từ góc độ này tƣơng đối phức tạp, do yếu tố đƣợc chọn để trộn hầu nhƣ
không theo một quy luật nào cả. Sự trộn mã còn diễn ra khi ngƣời nghe hoặc ngƣời
nói sợ ngƣời đối thoại với không hiểu hết ý nghĩa các phát ngôn của mình. Trƣờng
hợp này thƣờng xảy ra khi ngƣời Thái nói tiếng Việt với ngƣời Thái hoặc ngƣời
Thái nói chuyện với ngƣời kinh (Việt).
Ví dụ 1: Chị Nguyễn Thị Tuyết – 26 tuổi, làm công việc buôn bán ở ngã ba
bản Pán nói chuyện với bác Bạc Cầm Cạt -62 tuổi, cƣ trú ở bản Phiêng Xạ nhƣ sau:
A: Ải ơi! Ải đang làm gì đấy ạ? (Bố ơi! Bố đang gì đấy ạ?)
B: Ải đang panh xe đạp haử lan nọi na. (Bố đang sửa xe đạp cho cháu thôi)
Ví dụ 2: Chị Phạm Đức Nam – 24 tuổi, cán bộ khuyến nông nói chuyện với
bà Lƣờng Thị Biên - 66 tuổi, cƣ trú ở bản Pán nhƣ sau
A: Êm ơi, êm đang làm gì đấy ạ? (Mẹ (bà)ơi, mẹ (bà) đang làm gì đấy ạ?)
B: Ơ, em dú hươn lọ, cán bộ ma ỉn dam hươn êm á? (Mẹ (bà) đang ở nhà
thôi, cán bộ đến chơi và thăm nhà mẹ (bà) à?)
Những tình huống giao tiếp nhƣ trên đƣợc dùng một cách rất tự nhiên khi ngƣời
Thái nói chuyện với ngƣời Thái, và cũng thƣờng xảy ra khi ngƣời Thái nói chuyện với
ngƣời Kinh (biết tiếng Thái – do sống đan xen trong cộng đồng ngƣời Thái).
1.1.2.3 Giao thoa ngôn ngữ
Sự chuyển mã trong trƣờng hợp chúng tôi đang nghiên cứu là hiện tƣợng
chuyển đổi qua lại giữa tiếng Việt và tiếng Thái trong giao tiếp của ngƣời Thái. Một
cá nhân song ngữ đang sử dụng một mã ngôn ngữ nào đó có thể chuyển sang mã
ngôn ngữ khác tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp. Gal cho rằng chuyển mã là chiến
lƣợc hội thoại dùng để xây dựng, vạch ra hoặc phá vỡ rào chắn hoặc các quan hệ
tƣơng tác với quyền lợi và nghĩa vụ (Dẫn theo Nguyễn Văn Khang, 1999, tr.224).
Nhƣ vậy, chuyển mã là một hiện tƣợng sử dụng ngôn ngữ gắn với động cơ của
ngƣời nói. Chuyển mã là hiện tƣợng phức tạp, vì thế ở đây chúng tôi chỉ dừng lại ở
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việc xác định những yếu tố thúc đẩy sự chuyển mã và ảnh hƣởng của sự chuyển mã
đến tình hình song ngữ tại bàn nghiên cứu. Sự chuyển mã Việt – Thái tại Chiềng Ly
của ngƣời Thái có những động cơ khác nhau, trong đó có những trƣờng hợp hội tụ
nhiều động cơ. Chẳng hạn:
1/ Chuyển mã để giữ bí mật nội dung giao tiếp;
2/ Chuyển mã nhằm tác động tâm lý đối tƣợng;
3/ Chuyển mã để trích dẫn, nhắc lại lời ngƣời khác;
4/ Chuyển mã nhằm thay đổi đề tài hội thoại;
5/ Chuyển mã để chuyển đổi phong cách;
6/ Chuyển mã để đảm bảo chất lƣợng giao tiếp;
7/ Chuyển mã để chiếm ƣu thế giao tiếp.
Trƣờng hợp này xảy ra khi hai ngƣời thuộc hai dân tộc khác nhau. Ví dụ,
một số ngƣời Thái thông thạo tiếng Thái thƣờng dùng tiếng Thái để giao tiếp với
ngƣời Kinh (biết tiếng Thái) vì ngƣời Thái mong muốn ngôn ngữ của mình đƣợc
sử dụng trong hội thoại chung, vì thế họ cố ý chọn mã ngôn ngữ của mình để áp
dụng Kinh (Việt) nói theo. Việc nghiên cứu các hiện tƣợng chọn mã, trộn mã,
chuyển mã có thể sẽ giúp cho làm nổi bật tình hình giao tiếp song ngữ tại các
khu vực song ngữ Việt – Thái ở Sơn La nói chung và ở Chiềng Ly nói riêng.
1.2.2.4. Vay mượn giữa các ngôn ngữ
Vay mƣợn là hiện tƣợng phổ biến, nó là hệ quả của quá trình tiếp xúc ngôn
ngữ, bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gián tiếp. Vay mƣợn ngôn ngữ
thƣờng là do “thiếu”, tức là ngôn ngữ đi vay tiếp nhận một yếu tố của ngôn ngữ học
xã hội khác. Theo tác giả Nguyễn Văn Khang (2006) cho rằng vay mƣợn diễn ra
không chỉ khi “thiếu” mà ngay cả khi “có rồi” vẫn đi vay. Trong lĩnh vực từ vựng,
khi tiếp xúc với ngƣời Thái, chúng tôi thấy xuất hiện rất nhiều những câu nói có vay
mƣợn tiếng Việt hoặc ngƣợc lại.
Ví dụ 1 :
Tiếng Việt có các từ bà, mẹ để xƣng hô nhƣng một số ngƣời kinh (Việt) ở
bản Pán – xã Chiềng Ly thì ngƣời Kinh lại thƣờng vay mƣợn từ êm, ải (tức là cách
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gọi kính trọng có nghĩa là “bà, mẹ- bố, ông” của ngƣời Thái) để xƣng hô với ngƣời
gia lớn tuổi mẹ, tuổi bà, tuổi bố, tuổi ông mình…
“Con chào ải êm, ải êm đi đâu về đấy ạ?” (con chào bố mẹ, bố mẹ đi đâu về
đấy ạ?)
Ví dụ 2: Ngƣời Thái trong giao tiếp không có lớp từ thuộc lĩnh vực chính trị,
nên khi tham gia giao tiếp thƣờng vay mƣợn lớp từ này của ngôn ngữ phổ thông:
Nghị quyết, văn kiện Đảng, quốc hội, thông báo, xã hội chủ nghĩa, Hội nông dân…
“ Khỏi xo thông báo hảư po, me pọm phăng, tênh chạu mự nị đúng pét trơ,
khỏi xo mơi pin nọng cuông bản, mỏi hươn mỏi côn pay cơ hươn hội phăng triển
khai pưng nghị quyết, chỉ thị khoong Đảng, quốc hội khóa xíp xoong, khỏi xo mết
thông báo!” ( Tôi xin thông báo, để mọi ngƣời cùng nghe, sáng hôm nay đúng 8
giờ, tôi mời cả bản mỗi nhà một ngƣời đi xuống nhà văn hóa để nghe triển khai các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quốc hội khóa XII, tôi xin hết thông báo!)
Với trƣờng hợp ngƣời dân lựa chọn sử dụng tiếng Việt nhiều hơn là khi trao đổi
các vấn đề mang tính chính luận, học hành thì theo khảo sát của chúng tôi phần lớn
là những ngƣời có trình độ học vấn cao và chủ yếu rơi vào nhóm nghề nghiệp là học
sinh, sinh viên hay giáo viên, hành chính. Và ở những trƣờng hợp này, kết quả
phỏng vấn sâu cho biết khi dùng tiếng Việt là ngƣời dân thƣờng có ý thức lựa chọn
để diễn đạt chính xác các thuật ngữ chính trị, hành chính và cũng để phát triển khả
năng tiếng Việt. Mặt khác, có nhiều cụm từ mang tính hành chính, chính trị nhƣ “ủy
ban nhân dân, hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân...” thì không có
trong ngôn ngữ dân tộc mà dùng luôn từ tiếng Việt. Do vậy, phần lớn ngƣời dân có
trình độ học vấn cao và hay phải sử dụng các phong cách ngôn ngữ hành chính,
chính luận thì họ cho biết họ dùng tiếng Việt thƣờng xuyên trong những hoàn cảnh
cần trao đổi những vấn đề này hơn so với ngôn ngữ dân tộc.
1.3. Cảnh huống ngôn ngữ của xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
1.3.1. Một số vấn đề cảnh huống ngôn ngữ
1.3.1.1. Khái niệm cảnh huống ngôn ngữ
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Cảnh huống ngôn ngữ (Language situation) là tình hình tồn tại và hành chức
của các ngôn ngữ hoặc các hình thức của ngôn ngữ trong phạm vị cộng đồng xã hội
hay lãnh thổ. Nhƣ vậy, cảnh huống ngôn ngữ có thể chỉ giới hạn trong phạm vi của
một ngôn ngữ hay một biến thể của ngôn ngữ (phƣơng ngữ địa lí hay phƣơng ngữ xã
hội), cũng có thể là của nhiều ngôn ngữ hoặc nhiều biến thể (các phƣơng ngữ địa lí và
các phƣơng ngữ xã hội). Ví dụ, cảnh huống ngôn ngữ ở Việt Nam, cảnh huống
phƣơng ngữ tiếng Việt, cảnh huống tiếng Mƣờng, cảnh huống tiếng Anh trong khu
vực Đông Nam Á.
Cảnh huống ngôn ngữ là một khái niệm quan trọng của ngôn ngữ học xã hội
và có hiệu quả trực tiếp đối với chính sách ngôn ngữ. Nói cách khác, cùng với mục
tiêu chính trị, cảnh huống ngôn ngữ là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định và thực
hiện chính sách ngôn ngữ." Chính sách ngôn ngữ gắn bó chặt chẽ với cảnh huống
ngôn ngữ. Chỉ có chính sách ngôn ngữ nào mà tính đến tất cả các nhân tố của cảnh
huống ngôn ngữ thì mới có kết quả" [Mikhalchenko, 1988].
1.3.1.2. Tiêu chí xác định cảnh huống ngôn ngữ
Theo tác giả Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội” có thể đƣa ra
ba tiêu chí tổng hợp về cảnh huống ngôn ngữ, đó là: tiêu chí về lƣợng, tiêu chí về
chất và tiêu chí về định nghĩa.
- Tiêu chí về lƣợng gồm các thông số: 1/ Số ngôn ngữ trong xã hội đa ngữ,
số lƣợng biến thể ngôn ngữ trong xã hội đa phƣơng ngữ); 2/ Số lƣợng ngƣời sử
dụng từng ngôn ngữ, biến thể ngôn ngữ; 3/ Phạm vi giao tiếp của từng ngôn ngữ,
của biến thể ngôn ngữ; 4/ Số lƣợng ngôn ngữ, biến thể ngôn ngữ nổi trội về mặt
chức năng.
- Tiêu chí về chất bao gồm các thông số:
1/Các ngôn ngữ trong xã hội đa ngữ có phải là ngôn ngữ thực sự (ngôn ngữ
độc lập) hay chỉ là biến thể của ngôn ngữ và ngƣợc lại;
2/ Quan hệ giữa các ngôn ngữ, biến thể ngôn ngữ về cấu trúc - cội nguồn;
3/ Quan hệ giữa các ngôn ngữ, biến thể ngôn ngữ có ngang bằng về chức
năng hay không;
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4/ Đặc điểm ngôn ngữ nổi trội trong phạm vi quốc gia.
- Tiêu chí về thái độ ngôn ngữ thể hiện ở thái độ đối với ngôn ngữ hay biến
thể ngôn ngữ của cộng đồng mình hay của cộng đồng khác.
1.3.2. Đặc điểm về cảnh huống ngôn ngữ tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
1.3.2.1. Khái quát về dân tộc Thái
Tại Việt Nam, theo Tổng điều tra dân số năm 1999, ngƣời Thái có số dân là
1.328.725 ngƣời, chiếm 1,74 % dân số cả nƣớc. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2009, ngƣời Thái ở Việt Nam có dân số 1.550.423 ngƣời, là dân tộc có dân số
đứng thứ 3 tại Việt Nam, có mặt trên tất cả 63 tỉnh thành phố. Cƣ trú tập trung tại
các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Trong đó tại Sơn La có 572.441 ngƣời (chiếm 53,2% dân số toàn tỉnh và 36,9%
tổng số ngƣời Thái tại Việt Nam ); Nghệ An có 295.132 ngƣời (chiếm 10,1% dân số
toàn tỉnh và 19,0% tổng số ngƣời Thái tại Việt Nam), Thanh Hóa có 225.336 ngƣời
(chiếm 6,6% dân số toàn tỉnh và 14,5% tổng số ngƣời Thái tại Việt Nam) ; Hòa
Bình có 31.386 ngƣời, Yên Bái và một số ít ở khu vực Tây Nguyên nhƣ Đắk Nông,
Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Cộng đồng tộc ngƣời Thái ở nƣớc ta có 2 ngành: Thái đen và Thái trắng
* Nhóm Thái Trắng (Tay Đón hay Tay Khao) cƣ trú chủ yếu ở tỉnh nhƣ: Điện
Biên, Lai Châu, Sơn La. Ở Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình, có nhóm tự nhận là Tay
Đón, đƣợc gọi là Thổ. Ở xã Dƣơng Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, có một số
Thái Trắng chịu ảnh hƣởng đậm của văn hóa Tày. Ở Sapa, Bắc Hà, nhiều nhóm
Thái Trắng đã Tày hóa. Ngƣời Thái Trắng đã có mặt dọc hữu ngạn sông Hồng và
tỉnh Sơn La, Điện Biên từ thế kỷ 13 và làm chủ Mƣờng Lay (địa bàn chính là huyện
Mƣờng Chà ngày nay) thế kỷ 14, một bộ phận di cƣ xuống Đà Bắc và Thanh Hóa
thế kỷ 15. Có thuyết cho rằng họ là con cháu ngƣời Bạch Y ở Trung Quốc.
* Nhóm Thái Đen (Tay Đăm) cƣ trú ở khu vực các tỉnh: Sơn La, Điện Biên,
Yên Bái, Lào Cai. Các nhóm Tay Thanh (Man Thanh), Tay Mƣời, Tay Khăng ở
miền Tây Thanh Hóa (Tân Thanh-Thƣờng Xuân-Thanh Hóa), Nghệ An cũng mới từ
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mạn Tây Bắc chuyển xuống cách đây vài ba trăm năm và bị ảnh hƣởng bởi văn hóa
và nhân chủng của cƣ dân địa phƣơng và Lào. Nhóm Tay Thanh từ Mƣờng Thanh
(Điện Biên) đi từ Lào vào Thanh Hóa và tới Nghệ An định cƣ cách đây hai, ba trăm
năm, nhóm này gần gũi với nhóm Thái Yên Châu (Sơn La) và chịu ảnh hƣởng văn
hóa Lào.
Ngƣời Thái sử dụng các họ chủ yếu nhƣ: Bạc, Bế, Bua, Bun, Cà (Hà, Kha,
Mào, Sa), Cầm, Chẩu, Chiêu, Đèo, Điêu, Hà, Hoàng, Khằm Leo, Lèo, Lềm (Lâm,
Lịm), Lý, Lò (Lô, La), Lộc (Lục), Lự, Lƣợng (Lƣơng), Manh, Mè, Nam, Nông,
Ngần, Ngƣu, Nho, Nhật, Panh, Pha, Phia, Phìa, Quàng (Hoàng,Vàng), Quảng, Sầm,
Tạ, Tày, Tao (Đào), Tạo, Tòng (Toòng), Vang, Vì (Vi), Xa (Sa), Xin.
Ngƣời Thái nói các thứ tiếng thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Thái của hệ ngôn ngữ
Thái-Kadai. Trong nhóm này có tiếng Thái của ngƣời Thái (Thái Lan), tiếng Lào
của ngƣời Lào, tiếng Shan ở Myanma và tiếng Choang ở miền nam Trung Quốc.
Tại Việt Nam, 8 sắc tộc ít ngƣời gồm Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày,
Thái đƣợc xếp vào nhóm ngôn ngữ Thái.
Ngƣời Thái có nhiều kinh nghiệm đắp phai, đào mƣơng, dựng con, bắc máng
lấy nƣớc làm ruộng. Lúa nƣớc là nguồn lƣơng thực chính, đặc biệt là lúa nếp. Ngƣời
Thái cũng làm nƣơng để trồng lúa, hoa màu và nhiều thứ cây khác. Từng gia đình
chăn nuôi gia súc, gia cầm, đan lát, dệt vải, một số nơi làm đồ gốm... Sản phẩm nổi
tiếng của ngƣời Thái là vải thổ cẩm, với những hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ,
bền đẹp.
Gia đình ngƣời Thái theo gia đình phụ hệ, nhƣng trƣớc kia ngƣời Thái có tục
ở rể nên lấy vợ lấy chồng phải qua nhiều bƣớc, trong đó có 2 bƣớc cơ bản: Cƣới lên
(đong hưn): đƣa rể đến cƣ trú nhà vợ là bƣớc thử thách phẩm giá, lao động của
chàng rể. Ngƣời Thái đen có tục búi tóc ngƣợc lên đỉnh đầu (tẳng cẩu) cho ngƣời
vợ sau lễ cƣới này. Tục ở rể từ 8 đến 12 năm, sau đó thời gian ít dần còn vài ba năm
khi đó đôi vợ chồng đã có con mới về ở bên nhà chồng, bây giờ vẫn còn giữ tục lệ
nhƣng khá ít, chỉ khi trƣờng hợp gia đình bên gái khó khăn thì sẽ ở rể, quá trình sau
này gọi là cƣới xuống. Cƣới xuống (đong lông) đƣa gia đình trở về với họ cha.
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Đối với ngƣời chết, ngƣời Thái quan niệm chết là tiếp tục “sống” ở thế giới
bên kia vì vậy đám ma là lễ tiễn ngƣời chết về với “mường trời”. Đám tang thƣờng
có nhiều lần cúng viếng để linh hồn đƣợc lên với mƣờng trời. Lễ tang có 2 bƣớc cơ
bản: Pông: Phúng viếng tiễn đƣa hồn ngƣời chết lên cõi hƣ vô, đƣa thi thể ra rừng
chôn (Thái trắng), thiêu (Thái đen). Xống: đƣa đồ tang lễ ra bãi tha ma và kết thúc
bằng lễ gọi ma trở về ngụ tại gian thờ cúng tổ tiên ở trong nhà.
Ngƣời Thái có quan niệm đa thần và giữ tục cúng tổ tiên. Do đời sống gắn
liền với sản xuất nông nghiệp nên có tục lấy nƣớc đêm Giao Thừa, lễ hội đón tiếng
sấm năm mới và một số lễ hội cầu mùa khác. Các lễ hội xăng khan, xên bản, xên
mƣờng, lễ hội hạn khuống, lễ hội mừng lúa mới là những lễ hội đặc trƣng của dân
tộc. Ngƣời Thái đón tết Nguyên Đán rất cầu kỳ và chu đáo, mọi sự chuẩn bị cho
ngày tết đƣợc bắt đầu từ nửa tháng trƣớc đó, sau đó là các giai đoạn 23 tháng chạp
đón tết ông công, ông táo nhƣ ngƣời Việt, 28 rửa lá rong, gói bánh chƣng, 29 nấu
bánh chƣng, 30 tết đón giao thừa cúng tổ tiên mừng năm mới và đi lấy nƣớc lộc đầu
năm. Sang mồng một tết thờ cúng tổ tiên, cúng thần đất, thần núi, thần nƣớc, thần
bếp xong xuôi tất cả thì chọn ngƣời xông đất nhƣ ngƣời Việt. Ngày Tết đến ngày
thứ 7 thì làm lễ khai hạ, lúc đó mọi ngƣời mới đi ra đồng làm việc. Khoảng thời
gian này cũng có rất nhiều hoạt động vui chơi nhƣ ném còn, nhảy sạp, hội thi bắn
nỏ, chơi quay và tó mák lẹ, vũ hội rƣợu cần với các điệu xòe, điệu múa lăm vông…
Ẩm thực Dân tộc Thái ƣa cái hƣơng vị đậm đà, giàu chất dinh dƣỡng là món
nƣớng. Món thịt trâu hoặc bò, cá, gà nƣớng đƣợc ngƣời Thái tẩm, ƣớp gia vị rất cầu
kỳ. Gia vị để ƣớp là tiêu rừng hay còn gọi là “mắc khén”, ớt, tỏi, gừng, muối...
Trƣớc khi đem ƣớp với thịt, các gia vị cũng đƣợc nƣớng lên cho chín, hƣơng thơm.
Có những món ăn đặc trƣng nhƣ: cơm lam, canh bon,… Xôi nếp là món ăn truyền
thống của dân tộc Thái. Ngƣời Thái có phƣơng pháp xôi cách thuỷ bằng chõ gỗ rất
kỹ thuật. Xôi chín bằng hơi, mềm, dẻo nhƣng không dính tay. Xôi đƣợc đựng vào
ép khẩu (cóm khẩu) hoặc giỏ cơm đậy kín, ủ ấm, giữ cho cơm dẻo lâu. Cơm lam là
đặc sản của dân tộc Thái thƣờng đƣợc sử dụng vào dịp lễ, tết hay đãi khách. Mùa
nào thức nấy ngƣời Thái luôn tự túc và dựa vào tự nhiên nhƣ món măng đắng, măng
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ngọt, rau cải ngồng, rau dớn... chấm với gia vị chéo, đậm đà vị cay của ớt, riềng,
mặn của muối rang, hƣơng thơm của rau. Họ ƣa thích thức ăn có các vị cay, đắng,
chát, bùi ít dùng các món ngọt lợ, đậm nồng.. Ngƣời Thái rất thích uống rƣợu. Đối
với họ uống rƣợu là phong tục cho nên họ tự chế biến lấy để tiêu thụ. Rƣợu của
ngƣời Thái có ba loại chính: Lảu xiêu (rƣợu cất-rƣợu trắng), Lảu xá (Rƣợu cần),
Lảu vang (rƣợu nếp cái). Ngƣời Thái xem rƣợu là cái cớ để cởi mở niềm vui, sự hân
hoan mang tính văn hóa lành mạnh, rƣợu là thức men thú vị mỗi khi có đình đám.
Sinh hoạt ẩm thực của ngƣời Thái có cung cách giờ giấc nhất định. "Kín lảu mi
ngan, đa pan mi pựa", tức là ăn có bữa, rƣợu có giờ. Ngƣời Thái hút thuốc lào bằng
ống điếu tre, nứa và châm lửa bằng mảnh đóm tre ngâm, khô nỏ.
Thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện thơ, ca dao... là những vốn quý báu
của văn học cổ truyền ngƣời Thái. Những tác phẩm thơ ca nổi tiếng của dân tộc
Thái là: Xống chụ xon xao, Khun Lú Nàng Ủa. Ngƣời Thái sớm có chữ viết nên
nhiều vốn cổ (văn học, luật lệ, dân ca) đƣợc ghi chép lại trên giấy bản và lá cây.
Ngƣời Thái rất thích ca hát, đặc biệt là khắp. Khắp là lối ngâm thơ hoặc hát theo lời
thơ, có thể đệm đàn và múa. Nhiều điệu múa nhƣ múa xòe, múa sạp đã đƣợc trình
diễn trên sân khấu trong và ngoài nƣớc, hấp dẫn đông đảo khán giả. Hạn khuống,
ném còn là hai đặc trƣng văn hóa nổi tiếng của ngƣời Thái.
Nhà ở là điểm khác biệt nhất ngƣời Thái so với ngƣời Việt đó là nhà sàn. Nhà
sàn của ngƣời Thái trắng có khá nhiều điểm gần với nhà Tày-Nùng. Còn nhà ngƣời
Thái Đen lại gần với kiểu nhà của các cƣ dân Môn-Khmer. Tuy vậy, nhà ngƣời Thái
Đen lại có những đặc trƣng không có ở nhà của cƣ dân Môn-Khmer: nhà ngƣời
Thái Đen nóc khum hình mai rùa, “chỏm đầu đốc” có “khau cút” với nhiều kiểu
khác nhau. Nhà bốn mái mặt bằng sàn hình chữ nhật gần vuông, hiên có lan can,
nhà sàn dài, cao, mỗi gian hồi làm tiền sảnh. Hai gian hồi để trống và có lan can bao
quanh. Khung cửa ra vào và cửa sổ có nhiều hình thức trang trí khác nhau. Vách
tƣờng thƣờng đƣợc đan bằng tre, nứa tạo thành các phên và ván gỗ làm tƣờng nhà,
nền sàn cũng đƣợc dùng từ cây tre, gỗ. Mái nhà đƣợc lợp bằng lá tranh, lá cọ.
Nhƣng ngày nay thƣờng chuyển sang lợp ngói, tôn. Bộ khung nhà Thái có hai kiểu
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cơ bản là khứ tháng và khay điêng. Khứ kháng đƣợc mở rộng bằng cách thêm hai
cột nữa so với khay điêng. Kiểu vì này dần gần lại với kiểu vì nhà ngƣời Tày-Nùng.
Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt của nhà Thái Đen khá độc đáo: các gian
đều có tên riêng. Trên mặt sàn đƣợc chia thành hai phần: một phần dành làm nơi
ngủ của các thành viên trong gia đình, một nửa dành cho bếp và còn là nơi để tiếp
khách nam. Hiện nay những mái nhà sàn đã cách điệu với những kiểu kiến trúc hiện
đại hơn. Tuy nhiên nét truyền thuyền thống vẫn đƣợc thể hiện ở những ngôi nhà sàn
hiện đại.
Về trang phục thƣờng nhật, trong sinh hoạt và lao động, áo nam giới có hai
loại, áo cánh ngắn và áo dài. Áo cánh ngắn may bằng vải chàm, kiểu xẻ ngực,
không cầu vai, hai túi dƣới, tay dài hoặc ngắn, cổ tròn. Khuy áo làm bằng đồng hay
tết thành nút vải. Áo không có trang trí hoa văn chỉ trong dịp trang trọng ngƣời ta
mới thấy nam giới Thái mặc tấm áo cánh ngắn mới, lấp ló đôi quả chì (mak may) ở
đầu đƣờng xẻ tà hai bên hông áo.... Đặc điểm của áo cánh nam giới ngƣời Thái khu
Tây Bắc không phải là lối cắt may (vì cơ bản giống áo nam Tày, Nùng, Kinh...) mà
là ở màu sắc đa dạng của loại vải cổ truyền của cộng đồng sáng tạo nên: không chỉ
có màu chàm, trắng mà còn có màu cà phê sữa, hay dật các vuông bằng các sợi màu
đỏ, xanh, cà phê... Quần cắt theo kiểu chân què có cạp để thắt lƣng, màu quần áo
phổ biến là màu đen có thể là màu gạch non, hoa kẻ sọc hoặc trắng. Trong các ngày
lễ, tết, họ mặc loại áo dài xẻ nách vải màu chàm, đầu quấn khăn, chân đi guốc.
Trong tang lễ họ mặc nhiều loại áo sặc sỡ, tƣơng phản màu sắc với ngày thƣờng với
lối cắt may dài, thụng, không lƣợn nách với các loại: xẻ ngực, xẻ nách, chui đầu.
Mấy chục năm gần đây, nam giới ngƣời Thái mặc âu phục khá phổ biến.
Trang phục nữ Thái chia làm 2 loại phân biệt khá rõ theo hai ngành Thái Tây
Bắc là Thái Trắng (Tay khao) và Thái Đen (Tay đăm).
Phụ nữ Thái Trắng mặc áo ngắn (xửa cỏm), áo dài (xửa chái và xửa luổng)
đƣợc đính hàng khuy bạc hình bƣớm, nhện, ve sầu… chạy trên đƣờng nẹp xẻ ngực,
bó sát thân, ăn nhịp với váy (xỉn) màu thẩm hình ống. Cái khác xửa cỏm Thái Đen
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là cổ áo hình chữ V. Thân áo ngắn hơn áo cánh ngƣời Kinh, tạo dáng ôm chặt lấy
thân, khi mặc cho vào trong cạp váy. Váy là loại váy kín (ống), màu đen, phía trong
gấu đáp vải đỏ, phụ nữ Thái trắng mặc váy có kèm thắt lƣng (xải cỏm) bằng dải lụa
màu xanh lá, hồng hoặc tím xẫm, giữ cho cạp váy quấn chặt lấy eo bụng, kết hợp
với khăn đội đầu không có hoa văn mà chỉ là băng vải chàm dài trên dƣới 2 mét...
cuốn đầu, đội nón (cúp), các loại hoa tai, vòng cổ, vòng tay và xà tích bạc đeo ở bên
hông. Áo ngắn có thể may bằng nhiều loại vải với màu sắc khác nhau. Trong các
dịp lễ tết họ mặc áo dài màu đen. Đây là loại áo đầu thụng thân thẳng, không lƣợn
nách, đƣợc trang trí bằng vải khít ở giữa thân có tua vải phủ từ vai xuống ngực,
nách áo trang trí theo lối đáp hai mảng hoa văn trong bố cục hình tam giác. Phụ nữ
chƣa chồng hay có chồng không có dấu hiệu quy định nhận biết....
Phụ nữ Thái Đen mặc áo ngắn (xửa cóm) màu tối (chàm hoặc đen), cổ áo khác
Thái Trắng là loại cổ tròn, đứng. Đầu đội khăn gọi là piêu thêu hoa văn nhiều môtíp trang trí mang phong cách từng mƣờng. Váy là loại giống phụ nữ Thái Trắng đã
nói ở trên. Lối để tóc khi có chồng búi lên đỉnh đầu gọi là "tằng cẩu", khi chồng
chết có thể búi tóc thấp xuống sau gáy; chƣa chồng không búi tóc. Trong lễ, tết áo
dài Thái Đen đa dạng với các loại xẻ nách, chui đầu, trang trí phong phú đa dạng về
màu sắc và mô-típ hơn Thái Trắng.
Cơ cấu xã hội cổ truyền đƣợc gọi là bản, mƣờng hay theo chế độ phìa tạo.
Tông tộc Thái gọi là Đẳm. Mỗi ngƣời có 3 quan hệ dòng họ trọng yếu: Ai Nọong
(anh em; tất cả các thành viên nam sinh ra từ một ông tổ bốn đời), lung ta (thông
gia: tất cả các thành viên nam thuộc họ vợ của các thế hệ), nhinh xao (tất cả các
thành viên nam thuộc họ ngƣời đến làm rể). Bản mƣờng Thái thƣờng định cƣ gần
nguồn nƣớc, mỗi bản có từ vài chục đến hơn trăm nóc nhà kề bên nhau, có già làng,
trƣởng bản cai quản bản mƣờng. Ngƣời Thái ở nhà sàn thƣờng ở chân đồi núi, trong
thung lũng nhƣng dần dần cũng đã chuyển ra gần đƣờng chính và dần thay nhà sàn
bằng nhà trệt nhƣ ngƣời miền xuôi. Ngày xƣa, ngƣời Thái thƣờng đi bộ, vận chuyển
gánh là chủ yếu, ngoài ra, gùi theo kiểu chằng dây đeo sau lƣng, dùng ngựa cƣỡi,
thồ. Trên các con sông thì di chuyển bằng bè. Nay đã có các phƣơng tiện hiện đại
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nhƣ xe gắn máy, xe bò, xe tải để đi lại, để chở vật dụng, hàng hóa…
Cách phát âm của các nhánh ngƣời Thái cũng có khác ở một số âm nhƣ: "ch"
thành "x", "k" thành "kh", "d" thành "nh", ví dụ gọi Chiễng (Chiềng) là Xiễng, koãi
(trâu) là khoãi, dão (dài) là nhão…[29]
1.3.2.2. Khái quát về xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
a, Khái quát về tỉnh Sơn La:
Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, nằm ở khu trung
tâm của vùng trong khoảng 20039'– 22002' vĩ độ Bắc và 103011’– 105002' kinh độ
Đông. Tỉnh Sơn La nằm sâu trong lục địa, cách thủ đô Hà Nội 320km theo Quốc lộ
6; phía Bắc giáp hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai; phía Đông giáp Hòa Bình và Phú Thọ;
phía Tây giáp Điện Biên; phía Nam giáp Thanh Hóa. Đặc biệt Sơn La có 250 km
đƣờng biên giới với nƣớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào với cửa khẩu quốc gia
Lóng Sập, cửa khẩu Chiềng Khƣơng.
Tỉnh Sơn La có 11 huyện và 1 Thành phố. Diện tích tự nhiên 14.055 km2,
chiếm 4,27% diện tích cả nƣớc. Dân số ở Sơn La tính đến năm 2012 là 1.134.300
ngƣời, mật độ dân số 80 ngƣời/km2. Tỉnh Sơn La có 12 dân tộc anh em chung sống,
trong đó dân tộc Thái chiếm 54%, dân tộc Kinh 18%, dân tộc Thái 12%, dân tộc
Mƣờng 8,4%, dân tộc Dao 2,5%, còn lại là các dân tộc: Khơ Mú, Xinh Mun;
Kháng, La Ha, Lào, Tày và Hoa.
Sơn La còn đƣợc biết đến bởi những nét văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc anh em
với lễ hội nhƣ: Lễ hội mợi, lễ kéo si, lập tịnh, lễ hội hoa ban, xíp xí, cầu mƣa, cầu
mùa...; cùng các trò chơi dân gian nhƣ: đua thuyền, tung còn, ném pa pao, bắn nỏ, giã
bánh dầy, kéo co, đẩy gậy, đánh tu lu, rồng ấp trứng, tó mak lẹ...; các điệu xòe, múa
xạp, múa nón, múa khèn, múa ô, nhảy tha kềnh, múa chuông, múa cống tốp, au
eo...Sơn la còn đƣợc biết đến với nét ẩm thực độc đáo với nhiều đặc sản nhƣ: Món
Nậm Pịa, món gà mọ, món bê chao, chẳm chéo... và còn rất nhiều đặc sản khác.
b, Khái quát về huyện Thuận Châu:
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Thuận Châu là một huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La. Phía đông giáp thành
phố Sơn La và huyện Mƣờng La; phía tây giáp tỉnh Điện Biên; phía nam giáp huyện
Sông Mã và huyện Mai Sơn; phía bắc giáp huyện Quỳnh Nhai.
Thuận Châu tên địa phƣơng còn gọi là Mƣờng Muổi là một mảnh đất hình
thành từ rất sớm. Một loạt các di chỉ khảo cổ thuộc loại hình di chỉ thềm sông, hang
động, mái đá đƣợc phát hiện ở Thuận Châu nhƣ hang bản Thẳm, xã Tông Lạnh; mái đá
bản Mòn, Thôm Mòn, cho ta thấy những đặc điểm cƣ trú của các bộ lạc săn bắn, hái
lƣợm của thời đại đá mới, điều đó chứng tỏ nơi đây đã có ngƣời Việt cổ sinh sống.
Dƣới thời Pháp thuộc, có một thời gian Thuận Châu bị đặt dƣới chế độ quân
quản. Năm 1895, Thuận Châu thuộc tỉnh Vạn Bú (đƣợc tách từ tỉnh Hƣng Hoá);
năm 1904 tỉnh Vạn Bú đổi thành tỉnh Sơn La. Sau chiến dịch Tây Bắc 1952, Thuận
Châu trực thuộc tỉnh Lai Châu. Đến tháng 2 năm 1954, Thuận Châu trực thuộc tỉnh
Sơn La.
Đến năm 1955 thành lập khu Tự trị Thái - Mèo, bỏ cấp tỉnh, Thuận Châu trực
thuộc khu tự trị. Ngày 27/12/1962, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II đã ra Nghị quyết
đổi tên khu Tự trị Thái - Mèo thành khu tự trị Tây Bắc, lập lại 2 tỉnh Sơn La, Lai Châu
và thành lập tỉnh Nghĩa Lộ; huyện Thuận Châu thuộc tỉnh Sơn La. Đến năm 2003 toàn
huyện có 34 xã và 1 thị trấn, huyện lỵ đặt tại Thị trấn Thuận Châu.
Thực hiện Nghị định 148/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ về việc
thành lập huyện Sốp Cộp và điều chỉnh địa giới các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai
tỉnh Sơn La, ngày 2 tháng 12 năm 2003, chuyển 25.911 ha diện tích tự nhiên và
26.659 nhân khẩu gồm toàn bộ các xã Mƣờng Giàng, Chiềng Bằng, Mƣờng Sại, Liệp
Muội, Nặm Ét, Chiềng Khoang của huyện Thuận Châu về huyện Quỳnh Nhai quản lý.
Thực hiện Nghị định 03/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ về
việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện
Mƣờng La, Thuận Châu, Mộc Châu, chuyển 253 hecta diện tích tự nhiên của xã
Liệp Tè về huyện Mƣờng La và thành lập thị trấn Ít Ong.
Sau điều chỉnh, huyện Thuận Châu có 153.337 hecta diện tích đất tự nhiên và
130.524 nhân khẩu có 29 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Chiềng
Ly, Phổng Lái, Thôm Mòn, Bon Phặng, Mƣờng Khiêng, Bản Lầm, Noong Lay,
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Co Tòng, Liệp Tè, Muổi Nọi, Bó Mƣời, Púng Tra, Tông Lệnh, Chiềng Pha, É
Tòng, Chiềng Ngàm, Mƣờng É, Co Mạ, Pá Lông, Tông Cọ, Mƣờng Bám, Chiềng
La, Nậm Lầu, Chiềng Pấc, Phỏng Lập, Long Hẹ, Phổng Lăng, Chiềng Bôm và
thị trấn Thuận Châu.
Dân tộc Thái là dân tộc có nguồn gốc lâu đời ở huyện Thuận Châu, hiện nay
sống tập trung ở các xã khu vực I, II của huyện, chủ yếu là Thái Đen. Thực hiện di
dân tái định cƣ Thủy điện Sơn La có một số bản Tái định cƣ Thái Trắng từ huyện
Quỳnh Nhai chuyển về. Ngƣời Thái Đen vẫn còn lƣu giữ nhiều nét văn hóa truyền
thống đặc sắc. Tiếng Thái thuộc nhóm ngôn ngữ Thái - Tày, có chữ viết riêng.
Ngƣời Thái sống quây quần theo từng bản, mỗi bản có khoảng 30-80 nóc nhà kề
nhau. Họ sống chủ yếu bằng trồng lúa nƣớc, lúa nƣơng và chăn nuôi lợn, gà, trâu,
bò...hoặc đi làm thêm, đi kiếm củi. Ở đây hầu nhƣ mọi nhà đều tự nấu rƣợu ngô,
rƣợu sắn để phục vụ gia đình và bán kiếm thêm thu nhập.
Thuận Châu là một huyện có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi: giao thông,
khí hậu, môi trƣờng…đó lí do khiến cho nơi đây có dân số thuộc vào huyện có dân
số tƣơng đối đông. Đặc biệt nơi đây cũng chính là vùng mà ngƣời dân tộc Thái sinh
sống tập trung và lâu đời.
Bảng 1: Dân số trung bình phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
Đơn vị: Nghìn người
Các địa phƣơng
2006
2007
2008
2009
2010
Cả tỉnh
1033,5
1050,7
1067,2
1079,2
1092,7
Thành phố Sơn La

88,6

90,0

91,5

91,9

93,1

Quỳnh Nhai

56,2

57,2

58,0

58,7

59,5

Thuận Châu

141,9

144,3

146,5

147,8

149,7

Mƣờng La

87,1

88,4

89,9

91,6

92,8

Vân Hồ

54,3

55,3

56,1

57,0

57,7

Phù Yên

103,3

105,0

106,6

107,2

108,5

Mộc Châu

145,5

147,9

150,0

152,6

154,5

Yên Châu
Mai Sơn
Sông Mã
Sốp Cộp

65,6
66,7
67,8
69,0
69,8
132,5
134,6
136,8
137,7
139,4
121,3
123,4
125,3
126,5
128,1
37,2
37,9
38,5
39,2
39,6
(Nguồn: theo số liệu của Cục thống kê Sơn La)
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c, Khái quát về xã Chiềng Ly:
Xã Chiềng Ly nằm ở tọa độ 21°27′43″B 103°42′7″, gần trung tâm huyện
Thuận Châu, là trung tâm giao lƣu kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của huyện. Do
đó có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế và lƣu thông hàng hoá trong khu
vực, đặc biệt là luôn nhận đƣợc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thƣờng
trực Huyện uỷ, HĐND - UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, cụ thể là các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nƣớc đều đƣợc triển khai một cách kịp thời,
nhanh chóng. Là một xã thuần nông với địa bàn rộng, phức tạp và chia thành hai khu
vực (bản xa nhất trung tâm xã vào khoảng 22 km), khu vực II của xã vào mùa mƣa
đƣờng xá đi lại vẫn còn khó khăn, trình độ dân trí giữa hai vùng khác nhau rõ dệt dẫn
đến việc trao đổi thông tin hai chiều bị hạn chế.
1.3.2.3. Đặc điểm về lượng
Xã Chiềng Ly là xã vùng 2 nằm gần trung tâm huyện Thuận Châu, dọc theo
hai bên đƣờng Quốc lộ 6, cách Thành phố Sơn La 35 km, có địa giới hành chính
giáp với 8 xã và thị trấn. Tổng diện tích đất tự nhiên có 3.123,6 ha. Xã gồm 22
bản, 8.132 nhân khẩu, 08 bản nằm ở khu vực II (phía sau đồi Khâu Tú) và 14
bản ở khu vực I nằm dọc đƣờng Quốc lộ 6 và đƣờng Tỉnh lộ 108. Trong đó: có
02 bản đặc biệt khó khăn, toàn xã có 1.850 hộ, 8.257 nhân khẩu trong đó có: 398
hộ nghèo, 307 hộ cận nghèo, có 05 trƣờng học, 01 Trạm y tế, với hai dân tộc chủ
yếu là dân tộc Thái và Mông. Dân tộc Thái chiếm 97,9%; Dân tộc Mông chiếm
1,7%; Dân tộc khác là 0,4%. Mỗi dân tộc có đặc điểm phong tục tập quán riêng.
Các dân tộc ở xã Chiềng Ly có đặc điểm sinh sống nổi bật phần lớn là họ chủ
yếu sinh sống thành các bản riêng biệt, rõ nét nhất là các bản của ngƣời dân tộc
Thái và ngƣời dân tộc Mông. Cá biệt với ví trị địa lý thuận lợi, một số bản ở dọc
quốc lộ 6 có cƣ trú xen kẽ giữa các dân tộc nhƣ bản Nà Lĩnh, bản Pán, bản Bó... Do
nhiều nguyên nhân khác nhau chủ yếu là do yếu tố kết hôn khác dân tộc, tiếp đến là
để thuận lợi cho buôn bán và trao đổi hàng hóa...nên các bản này có sự cƣ trú đan
xen giữa ngƣời dân tộc Thái và ngƣời dân tộc Kinh (Dân tộc Việt)
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Với đặc điểm thuận lợi là xã gần với trung tâm thị trấn Thuận Châu, đồng
thời là địa phƣơng có số lƣợng lớn ngƣời dân tộc thái sinh sống lâu đời tại đây. Vì
vậy đã tạo nên bề dày truyền thống văn hóa của ngƣời dân tộc Thái tại xã Chiềng
Ly, có nhiều điều kiện để tiếp xúc và giao lƣu, phát triển vốn văn hóa sẵn có của
dân tộc Thái.
1.3.2.4. Đặc điểm về chất
Với đặc điểm là xã có nhiều thành phần dân tộc: Thái, Mông, Kinh, La ha, ...
nên xã Chiềng Ly có đặc điểm sử dụng ngôn ngữ khá phức tạp, họ sử dụng chủ yếu
với 3 ngôn ngữ chính: tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Việt. Các dân tộc chủ yếu họ
sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình để giao tiếp, trao đổi thông tin với nhau trong sinh
hoạt hàng ngày. Để trao đổi thông tin với ngƣời khác dân tộc chủ yếu là sử dụng
tiếng nói phổ thông, là tiếng Việt.
Đáng chú ý là có một bộ phận không nhỏ ngƣời dân tộc Kinh biết tiếng dân
tộc (chủ yếu là tiếng Thái). Phần lớn ngƣời dân tộc Kinh đƣợc hỏi đều cho rằng:
việc sử dụng đan xen ngôn ngữ Việt- Thái giúp cho họ có thể trao đổi thuận tiện
hơn khi ngƣời dân tộc Thái đến mua hàng, để tạo nên thái độ thân thiện cởi mở với
vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà họ đang sinh sống.
Đối với ngƣời dân tộc Thái chủ yếu họ sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình
giao tiếp hàng ngày với nhau, tuy nhiên khả năng sử dụng tiếng Việt của ngƣời dân
tộc Thái tại xã này rất tốt (có đến 90% ngƣời dân tộc Thái có thể sử dụng thành
thạo), ngoài ra một số ít ngƣời Thái có biết tiếng dân tộc khác, chủ yếu là tiếng dân
tộc Mông (có 12 ngƣời biết tiếng dân tộc Mông) do tại xã này có nhiều ngƣời dân
tộc Mông sinh sống. Đặc biệt là ngƣời dân tộc Mông ở xã này có khả năng nói tiếng
Thái rất tốt, tiếng Việt cũng đƣợc họ sử dụng trong giao tiếp nhƣng có phần ít hơn
so với tiếng Thái.
1.3.2.5. Đặc điểm về thái độ
Quá trình sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc ở xã Chiềng Ly có sự đan xen
của các ngôn ngữ nhằm phục vụ các mục đích của quá trình giao tiếp. Phần lớn số
ngƣời đƣợc hỏi đều bộc lộ thái độ yêu thích đối với tình hình ngôn ngữ có sự đan
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xen nhƣ đã và đang diễn ra. Điều khiến họ yêu thích khi sử dụng đan xen các ngôn
ngữ là có thể giao tiếp với các dân tộc khác đƣợc dễ dàng, học sinh biết tiếng Việt
thuận lợi cho việc học tập....
Xã Chiềng Ly có đặc điểm tình hình sử dụng ngôn ngữ khá rõ dệt, ngôn ngữ
đƣợc ngƣời dân sử dụng trong các cuộc giao tiếp chủ yếu là tiếng Thái, sau đó là
tiếng Kinh, tiếp đên là tiếng Mông, ngôn ngữ các dân tộc khác có đƣợc sử dụng
nhƣng rất ít, do số lƣợng các dân tộc khác cƣ trú tại xã rất ít.
Với số lƣợng dân số đông nhất tại xã Chiềng Ly, ngƣời dân tộc Thái đƣợc
chúng tôi lựa chọn để hỏi về quá trình sử dụng ngôn ngữ của ngƣời Thái với các
dân tộc khác. Ngƣời dân tộc Thái ở đây rất thích sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ là
tiếng Thái (95%) nhƣng số lƣợng này chủ yếu chỉ tập trung ở những ngƣời có độ
tuổi từ 30 trở lên, còn các bạn thanh niên khi đƣợc hỏi chủ yếu lại yêu thích sử dụng
đan xen để thuận lợi cho quá trình học tập và công tác. Vì vậy cần phải có chính
sách hoạch định rõ ràng để có thể gìn giữ phát huy vốn văn hóa của các dân tộc, đặc
biệt là vấn đề tiếng nói dân tộc.
1.4. TIỂU KẾT CHƢƠNG 1
Trong chƣơng này chúng tôi đã trình bày ba nội dung: tổng quan, khái
quát và điểm lại về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài; những lý thuyết
cơ bản để làm cơ sở lý luận cho luận văn và ba là giới thiệu địa bàn khảo sát.
Ở phần lí thuyết, luận văn trình bày những khái niệm có liên quan đến cảnh
huống ngôn ngữ nhƣ: Khái niệm ngƣời đa ngữ, khái niệm cảnh huống ngôn ngữ,
các nhân tố hình thành cảnh huống ngôn ngữ, phân loại cảnh huống ngôn ngữ, một
số vấn đề về đa ngữ xã hội, khái niệm song ngữ và đa ngữ, hệ quả của trạng thái đa
ngữ xã hội.
Trình bày những đặc điểm khái quát về địa lí tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã
hội và dân cƣ ở Sơn La, giới thiệu chung về các dân tộc, ngôn ngữ ở Sơn La, Thuận
Châu và Chiềng Ly. Những vấn đề lý thuyết trên sẽ đƣợc chúng tôi vận dụng linh
hoạt trong quá trình tìm hiểu về tình hình sử dụng ngôn ngữ tại xã Chiềng Ly,
huyện Thuận Châu. Để làm rõ hơn bức tranh đa màu sắc về đặc điểm ngôn ngữ của
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dân tộc Thái nơi đây trong sự kết hợp với ngôn ngữ tiếng Việt trong những phạm vi
và trong những không gian cụ thể.
Đƣa đến cách nhìn tổng quan về tình hình ngôn ngữ nói chung vá đặc điểm
đa ngữ nói riếng tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nắm vững đặc
điểm về chất, về lƣợng, về thái độ của ngƣời dân đối với vấn đề nghiên cứu, từ đó
lựa chọn những hƣớng nghiên cứu phù hợp.
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CHƢƠNG 2
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƢỜI DÂN TỘC THÁI
Ở XÃ CHIỀNG LY HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA
2.1. Giới hạn khảo sát
2.1.1. Phạm vi, đối tượng khảo sát
Nhƣ ban đầu giới thiệu, hiện nay tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính trực
thuộc, gồm thành phố Sơn La, và 11 huyện với 204 đơn vị xã phƣờng, thị trấn. Địa
bàn trong toàn tỉnh tƣơng đối rộng do vậy không có điều kiện khảo sát toàn bộ, nên
phƣơng án chọn đối tƣợng và phạm vi khảo sát nhƣ sau: Chúng tôi lựa chọn xã
Chiềng Ly– Huyện Thuận Châu– Tỉnh Sơn La. Đây là vùng trung tâm, địa bàn có
ngƣời Thái cƣ trú tƣơng đối tập trung của tỉnh Sơn La, chọn một số bản của xã cụ
thể là: bản Pán và bản Phiêng Xạ.
Tổng số đối tƣợng điều tra là 140 ngƣời, đƣợc phân bố ở các địa bàn cƣ trú
nhƣ sau: bản Pán: 100 ngƣời, chiếm 71,4%; bản Phiêng Xạ: 40 ngƣời, chiếm 28,6%
Bảng 2.1: Tổng số người điều tra trên địa bàn xã Chiềng Ly
Bản Pán

Bản Phiêng Xạ

Số ngƣời

100

40

Nơi sinh

100

40

Dƣới đây là một số thông tin về đối tƣợng khảo sát có ảnh hƣởng đến việc sử
dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.
Về học vấn: Trong số 140 ngƣời Thái ở đây đƣợc điều tra, trình độ học vấn
chiếm số đông là ở tiểu học đến trung học phổ thông. Cụ thể là, tiểu học: 45%,
trung học cơ sở: 22,1%, trung học phổ thông: 15,7%. Trung cấp, cao đẳng,đại học
17,2%. Số lƣợng ngƣời mù chữ không có. Điều này cho thấy, mức độ phổ cập giáo
dục ở vùng đồng bào Thái ở xã Chiềng Ly thực hiện tƣơng đối tốt. Trình độ học vấn
không đồng đều giữa các bản ở gần trung tâm xã với các bản ở xa trung tâm xã.
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Bảng 2.2: Tổng số người được điều tra về trình độ học vấn
Tiểu học

THCS

ĐH

THPT

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

65

45

31

22,1

22

15,7

25

17,2

Về nghề nghiệp: Đối tƣợng ngƣời Thái đƣợc điều tra ở xã Chiềng Ly hoạt
động rất nhiều nghề để mƣu sinh nhƣ buôn bán, làm nông, làm thuê, giáo viên, cán
bộ lâm nghiệp, cán bộ đã nghỉ hƣu. Trong đó, chiếm số đông là buôn bán (bao gồm
cả buôn bán lớn và buôn bán nhỏ lẻ nhƣ bán đồ ăn, tạp hóa,…). Với 140 ngƣời
đƣợc điều tra, số ngƣời buôn bán chiếm số lƣợng tƣơng đối (chiếm 25%). Trong các
nghề còn lại thì số ngƣời làm nghề nông và làm công việc làm dịch vụ là tƣơng
đƣơng nhau: Đáng chú ý có 7,1% số ngƣời có thể coi là chƣa có nghề gì (đang là
học sinh, sinh viên). Tình hình nghề nghiệp của ngƣời Thái giữa các địa phƣơng
cũng có sự chênh lệch. Số ngƣời Thái buôn bán ở bản Pán chiếm đa số (48,2%) là
bản gần quốc lộ 6, bản Phiêng Xạ (34,5%), là bản gần tỉnh lộ 108, tại đây thƣờng tổ
chức họp chợ phiên hàng ngày, có điều kiện để giao thƣơng, buôn bán và tiếp xúc
về ngôn ngữ của các dân tộc, đặc biệt là ngôn ngữ của dân tộc Thái. Do vậy tình
hình sử dụng ngôn ngữ của ngƣời Thái làm nghề buôn bán khác với ngƣời Thái làm
nghề nông.
Bảng 2.3: Bảng khảo sát phân chia theo nghề nghiệp
Nghề nghiệp

SL

TL%

Buôn bán

35

25

Cán bộ, viên chức

20

14,5

Nông dân

75

53,4

Chƣa có nghề nghiệp xác định

10

7,1

Về giới tính và độ tuổi: Số ngƣời Thái có độ tuổi từ 0 – 30, chiếm 25,0%; số
ngƣời có độ tuổi từ 31 – 45, chiếm 34,3%, số ngƣời Thái có độ tuổi từ 46 – 60,
chiếm 28,2%, và số ngƣời có độ tuổi trên 60, chiếm 40,7%
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Bảng 2.4: Bảng khảo sát phân chia theo giới tính độ tuổi
Độ tuổi

SL

TL%

Dƣới 20

3

2,1

Từ 20 đến 30

38

27,2

Từ 30 đến 60

42

30

Trên 60

57

40,7

Về phương tiện nghe nhìn trong gia đình người Thái: Qua tiến hành khảo sát
một số phƣơng tiện sử dụng nhƣ radio, tivi, máy vi tính và điện thoại trong các gia
đình ngƣời Thái cho thấy: hầu hết các gia đình đều có tivi (100%) radio có đƣợc sử
dụng nhƣng ít hơn (42,9%). Nhƣ vậy mọi ngƣời có điều kiện để nghe đài, xem tivi,
tức là có điều kiện tiếp xúc thƣờng xuyên với tiếng Việt, điện thoại cũng khá phổ
biến đều trên 100%. Qua đó chúng ta có thể khẳng định rằng điều kiện nghe nhìn,
tiếp xúc với tiếng Việt của những ngƣời Thái, so với mặt bằng chung của cả nƣớc
cũng nhƣ ở các vùng nông thôn là rất tốt. Cụ thể: 100% gia đình có tivi, 100% gia
đình có điện thoại (điện thoại di động), điện thoại bàn ít đƣợc sử dụng (14,3%) do
tiện ích phục vụ nhu cầu làm việc của điện thoại di động phù hợp hơn, 92,9% gia
đình có sách báo Tiếng việt, 15,7% gia đình có sách báo tiếng dân tộc, điều này cho
thấy văn hóa đọc của đồng bào Thái tại xã này là rất tốt, trình độ hiểu biết phƣơng
tiện thông tin đại chúng rất tốt.
Bảng 2.5: Bảng điều tra về phương tiện nghe nhìn
Phƣơng tiện
SL

TL%

Ti vi

140

100

Radio

60

42,9

Điện thoại di động

140

100

Điện thoại bàn

20

14,3

Sách báo tiếng Việt

130

92,9

Sách báo tiếng dân tộc

22

15,7

Về tình trạng hôn nhân: Với bản sắc văn hóa đã từ bao đời nay bên cạnh các
cuộc hôn nhân cùng dân tộc chiếm số lƣợng nhiều nhất (chiếm 79,2%), quá trình
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cộng cƣ nhiều năm trên địa bàn đã có sự đa dạng hơn trong các cuộc hôn nhân khác
dân tộc. Ví dụ, hôn nhân giữa ngƣời Thái với ngƣời Kinh, trong đó, số đàn ông Thái
kết hôn với phụ nữ Kinh là 17 ngƣời, chiếm 12,1%, còn số đàn ông Kinh lấy vợ là
ngƣời Thái là 5 ngƣời, chiếm 3,6%. Ngoài ra, còn có các cuộc kết hôn khác dân tộc
khác nhƣ ngƣời Thái với ngƣời Mông là 2 ngƣời, chiếm 1,4%, chƣa lập gia đình là
5 ngƣời, chiếm 3,6%. Điều này cho thấy tình trạng hôn nhân của ngƣời dân tộc Thái
tại xã Chiềng Ly là khá phong phú, quan niệm kết hôn với ngƣời khác dân tộc
không còn khắt khe nhƣ thời kỳ trƣớc đây.
Bảng 2.6: Bảng chia theo tình trạng hôn nhân
Thái + Kinh

Thái + H mông

Thái + Thái

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

22

15,7

2

1,4

111

79,2

2.1.2. Cách thức tiến hành
Chúng tôi tiến hành khảo sát điều tra ở các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo
các mức độ nhƣ sau: 1/ không biết gì; 2/ khả năng nghe – hiểu; 3/ khả năng đọc –
hiểu; 4/ khả năng viết; 5/ thành thạo mọi kỹ năng. Theo đó, một số kỹ năng lại đƣợc
chi nhỏ hơn: nghe hiểu – không nói đƣợc; nghe hiểu – nói đƣợc; nghe hiểu – viết
đƣợc; nói đƣợc – viết đƣợc.
Tiến hành điều tra về năng lực ngôn ngữ, chúng tôi chỉ chủ yếu nhấn mạnh
tới năng lực của 2 ngôn ngữ: tiếng Thái, tiếng Việt. Lí do là vì: tiếng Thái là tiếng
mẹ đẻ của ngƣời Thái, tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp chung. Chúng tôi tập trung
khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của ngƣời Thái từ các góc độ: giới tính, tuôi
tác, nơi ở và các phạm vi, bối cảnh giao tiếp.
2.2. Khảo sát năng lực ngôn ngữ của người Thái
2.2.1. Năng lực ngôn ngữ của người Thái từ góc độ giới tính
2.2.1.1. Năng lực tiếng tiếng Thái
Trong tổng số 140 ngƣời Thái đƣợc điều tra thì ngƣời chỉ biết nói ít tiếng
thái là 20% là nữ giới. Kết quả cho thấy, tỉ lệ nam giới nghe hiểu tiếng Thái trội hơn
so với nữ giới. Lí do là nam giới ngƣời Thái có sự giao tiếp rộng rãi hơn trong khi
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nữ giới ngƣời Thái thƣờng có khuynh hƣớng dè dặt trong giao tiếp. Do đó tỉ lệ nữ
ngƣời Thái nghe hiểu – nói đƣợc lại thấp hơn nam giới. Tỉ lệ thành thạo cả hai kỹ
năng của nam giới và nữ giới tƣơng đƣơng nhau. Số ngƣời biết nghe và nói tiếng
Thái rất cao nhƣng hai kỹ năng viết và đọc tiếng Thái là vô cùng thấp. Tại hai bản
Pán và Phiêng Xạ số ngƣời biết viết và đọc tiếng Thái là 20 ngƣời (14,3%). Hiện
nay tại trƣờng tiểu học Chiềng Ly đang đƣa thí điểm vào dạy tiếng thái trong nhà
trƣờng, hy vọng số ngƣời dân tộc Thái biết viết và đọc chữ Thái sẽ đƣợc nâng dần
lên. Tại hai bản Pán Và Phiêng Xạ, số ngƣời đƣợc điều tra 100% đều tự nhận tiếng
thái là tiếng mẹ đẻ của mình, điều đó cho thấy ý thức về ngôn ngữ mẹ đẻ của ngƣời
dân tộc Thái là rất cao.
Bảng 2.7: Tình hình tự nhận tiếng mẹ đẻ theo giới tính
Tiếng mẹ đẻ

Tiếng Thái
SL

Giới tính

Nam
87
Nữ
53
2.2.1.2. Năng lực tiếng Việt

Tiếng Kinh

TL%

SL

TL

100
100

0
0

0
0

Khả năng thành thạo mọi kỹ năng tiếng Việt của ngƣời Thái là khá cao
(130/140 ngƣời, chiếm 92,8%), mức độ thành thạo mọi kỹ năng giữa nam và nữ
không chênh lệch nhiều, nam: 84/87 ngƣời, chiếm 96,6% và nữ là 46/53 ngƣời,
chiếm 86,8%. Số ngƣời không biết sử dụng tiếng Việt ở địa bàn khảo sát tƣơng đối
ít. Tỉ lệ ngƣời Thái biết tiếng Việt là rất cao đó cũng chính là nhờ chính sách phát
triển giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nƣớc ta trong nhiều
năm qua.
Bảng 2.8: Năng lực sử dụng tiếng Việt theo giới tính
Năng lực ngôn ngữ
Giới tính

SL

Nam

87

100

Tiếng Việt
Nói
Đọc
SL
TL
SL
TL
%
%
87
100
84
96,6

Nữ

53

100

53

Nghe
TL %

33

100

46

86,8

Viết
TL
%
84 96,6

SL

46

86,8

2.2.1.2. Năng lực sử dụng tiếng nói của các dân tộc khác
Tiếng các dân tộc khác: Chỉ có khoảng 20/140 ngƣời biết tiếng các dân tộc
khác: Mông, Kháng... nhƣng đa số chỉ dừng lại ở kỹ năng nghe – nói đƣợc chứ
không biết chữ… Đặc biệt trong những vùng có sự cộng cƣ giữa ngƣời Thái và
ngƣời Kháng, ngƣời Mông, ngƣời Thái cần biết những tiếng này giao tiếp với
những ngƣời cùng đội, bản và buôn bán ở chợ,… Đặc biệt khi điều tra về tình hình
sử dụng và trạng thái đa ngữ tại xã Chiềng Ly, chúng tôi còn nhận đƣợc kết quả có
khoảng 12/140 ngƣời có khả năng giao tiếp đƣợc bằng tiếng Anh ở một số cảnh
huống nhất định, số ngƣời này chủ yếu là cán bộ, viên chức, điều này cho thấy khả
năng ham học hỏi của ngƣời Thái là rất tốt, có ý thức cao trong quá trình hội nhập
theo xu hƣớng chung của thời đại.
2.2.2. Năng lực ngôn ngữ của người Thái từ góc độ tuổi tác
2.2.2.1. Năng lực tiếng Thái
Về năng lực tiếng Thái của ngƣời dân tộc Thái ở lứa tuổi càng cao thì năng
lực tiếng Thái càng cao. Giải thích điều này, đối với những ngƣời tự nhận là thành
thạo về kỹ năng sử dụng tiếng Thái thì chủ yếu là biết ở hai mặt nghe – nói- đọcviết. Điều đó cũng có nghĩa là, khác với dân tộc Thái ở nơi khác, ngƣời dân tộc Thái
ở Chiềng Ly là địa bàn cƣ trú lâu đời và họ có tình yêu và tự hào về ngôn ngữ của
dân tộc mình rất lớn. Đây cũng là những kết quả đáng khích lệ của chính sách dạy
ngôn ngữ Thái cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại vùng Tây Bắc. Tuy nhiên mức
độ biết tiếng Thái ở các lứa tuổi cũng khác nhau. Ví dụ: Tỉ lệ ngƣời Thái ở lứa tuổi
trên 60 thành thạo mọi kỹ năng tiếng Thái là cao và tỉ lệ này giảm dần theo lứa tuổi.
Tức là, ở những ngƣời Thái càng trẻ, năng lực tiếng Thái lại càng giảm (kĩ năng đọc
và viết dƣờng nhƣ không có). Nó báo động một tình trạng tiếng Thái của ngƣời
Thái đã bị “mai một” dần, đặc biệt là ở thế hệ trẻ thì tỉ lệ sử dụng tiếng Thái là khá
ít. Nếu nhƣ không có những chính sách phù hợp thì những thế hệ sau sẽ không biết
đƣợc chữ Thái. Vì vậy cần phải có chính sách hoạch định, sự quan tâm sâu sắc với
chính sách phát triển tiếng dân tộc.
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Bảng 2.9: Bảng thống kê tình hình sử dụng ngôn ngữ Thái theo độ tuổi
Độ tuổi

SL

TL%

Dƣới 20

1

33,3

Từ 20 đến 30

24

63,2

Từ 30 đến 60

37

88,1

Trên 60

57

100

2.2.2.2. Năng lực tiếng Việt
Việc sử dụng tiếng Việt có sự khác biệt theo lứa tuổi. Sử dụng thành thạo cả 2
kĩ năng nói và viết là ở lứa tuổi từ 20 đổ xuống chiếm 100%, lứa tuổi từ 20 – 30 là
100%, từ 30- 60 là 92,8% và trên 60 tuổi chiếm 84,2%, con số này cho thấy việc sử
dụng ngôn ngữ tiếng Việt của ngƣời Thái nơi đây là rất thành thạo, đây là hệ quả tất
yếu của quá trình sống quần cƣ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ tại địa phƣơng.
Bảng 2.10: Bảng thống kê tình tình sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt theo độ tuổi
Độ tuổi

SL

TL%

Dƣới 20

3

100

Từ 20 đến 30

38

100

Từ 30 đến 60

39

92,8

Trên 60

48

84,2

2.2.2.3. Năng lực tiếng các dân tộc khác
Tiếng các dân tộc khác: Số ngƣời biết tiếng các dân tộc khác ở xã Chiềng Ly
cụ thể ngƣời Thái biết tiếng Mông, tiếng Kinh; Ngƣời Kinh biết tiếng Thái; Ngƣời
Mông biết tiếng Thái, tiếng Kinh. Theo từng độ tuổi khác nhau, số lƣợng ngƣời biết
tiếng các dân tộc khác phân bố ở các độ tuổi khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng.
Ở độ tuổi từ 30 trở lên họ biết tiếng dân tộc khác khá nhiều, chủ yếu là tiếng Thái,
tiếng Mông, tiếng Việt... với mục đích phục vụ cho công việc làm ăn buôn bán, trao
đổi thông tin. Ở lứa tuổi từ 6 đến 18 là các em học sinh, chủ yếu là học sinh dân tộc
Thái, Mông biết tiếng Việt để thuận lợi cho quá trình lĩnh hội tri thức nên các em
biết nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt rất thành thạo (96% học sinh đang theo học ở các
cấp đều thành thạo 4 kĩ năng, số ít là các em học sinh lớp 1 ở điểm trƣờng Cụ Cang
cách trung tâm xã xa nên khả năng sử dụng tiếng Việt còn hạn chế)
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2.2.3. Năng lực ngôn ngữ của người Thái từ góc độ nơi ở:
2.2.3.1. Năng lực tiếng Thái
Ngƣời Thái ở 2 bản: bản Pán và bản Phiêng Xạ đều có khả năng sử dụng
thành thạo kĩ năng nói, giao tiếp bằng tiếng thái (95%), số còn lại là độ tuổi học
sinh ở bản Pán kĩ năng sử dụng tiếng thái còn hạn chế, do các em đƣợc lớn lên
trong môi trƣờng sống có sự đan xen khá lớn giữa các dân tộc, có một bộ phận các
em là con của những cặp vợ chồng kết hôn khác dân tộc (ở bản Pán có 8 ngƣời
đàn ông dân tộc Thái lấy vợ ngƣời dân tộc Kinh) nên ngôn ngữ các em sử dụng
chủ yếu là tiếng dân tộc Kinh. Tuy nhiên năng lực tiếng Thái ở hai bản chủ yếu là
kỹ năng nghe, nói; kỹ năng đọc, viết là rất ít 20/140 ngƣời (14,3%)
Bảng 2.11: Năng lực sử dụng tiếng Thái theo góc độ nơi ở
Năng lực ngôn ngữ

Tiếng Thái
Nói

Nghe
SL

Bản

TL %

SL

Đọc
TL

SL

Viết
TL

%

SL

%

TL
%

Pán

95

95

95

95

12

12

12

122

Phiêng Xạ

38

95

38

95

8

20

8

20

2.2.3.2. Năng lực tiếng Việt
Đối với tiếng Việt: có 12/140 ngƣời, chiếm 7,1% tự khẳng định bản thân
không biết tiếng Việt. Tại bản Pán là 3/100 chiếm 3%, Bản Phiêng Xạ là 9/40chiếm
22,5% .Tỉ lệ ngƣời Thái ở tại bản Pán tự đánh giá thành thạo cả 4 kỹ năng nghe,
nói, đọc viết tiếng Việt cao (97/100 ngƣời, chiếm 97%); kể đến là ngƣời Thái ở bản
Phiêng Xạ là 31/40 ngƣời, chiếm 77,5%.
Bảng 2.12: Năng lực sử dụng tiếng Việt theo góc độ nơi ở
Năng lực ngôn ngữ

Tiếng Việt
Nói

Nghe
Bản

SL

TL %

SL

Pán

97

97

Phiêng Xạ

31

77,5

36

Đọc
SL

97

TL
%
97

31

77,5

Viết
SL

3

TL
%
3

3

TL
%
3

9

22,5

9

22,5

2.2.3.3. Năng lực tiếng dân tộc khác
Tiếng Thái, Laha, Mông: Một số ngƣời Thái ở tại Chiềng Ly có biết tiếng
Mông, trong đó ngƣời Thái ở tại bản Pán chiếm tỉ lệ cao hơn. Chẳng hạn, ở hai kỹ
năng nghe hiểu – nói đƣợc, ngƣời Thái ở tại bản Pán: 18 ngƣời có thể sử dụng đƣợc
tiếng Mông, có 9 ngƣời ở bản Pán biết sử dụng tiếng Anh. Bản Phiêng Xạ: 2 ngƣời
sử dụng đƣợc tiếng Mông, 3 ngƣời sử dụng đƣợc tiếng Anh.
2.2.4. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái xét từ ở phạm vi, bối
cảnh giao tiếp
2.2.4.1. Xét ở góc độ miền giao tiếp
Do ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa và sự phát triển kinh tế mạnh mẽ cho
nên việc sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp trong gia đình của ngƣời Thái là rất đa
dạng, theo thống kê họ sử dụng cả tiếng Thái và tiếng Việt trong giao tiếp thậm chí
có gia đình sử dụng tiếng Việt nhiều hơn tiếng Thái. Tần số sử dụng tiếng Thái
75%, còn tiếng Việt là khoảng trên 20%. Cùng với đó là sử dụng theo cách chuyển
mã ( khoảng từ 3,0% đến 4,0%). Sử dụng đan xen cả hai thứ tiếng Việt – Thái trong
giao tiếp với ngƣời thân trong gia đình cũng phụ thuộc vào đặc điểm về giới tính,
tuổi tác, nơi ở, trình độ học vấn và nghề nghiệp của những ngƣời tham gia giao tiếp.
Chẳng hạn, xét về góc độ giới tính, chúng tôi thấy tỉ lệ phụ nữ ngƣời Thái dùng
tiếng Thái với ông bà, cha mẹ và con cái bao giờ cũng cao hơn so với nam giới. Hay
nhìn ở góc độ tuổi tác, những ngƣời Thái trên 60 tuổi thƣờng dùng tiếng Thái để
giao tiếp với những ngƣời thân trong gia đình cao hơn các độ tuổi khác vì họ luôn
có ý thức gìn giữ ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình.
a) Giao tiếp trong gia đình
- Ngôn ngữ dùng để nói với ông bà: Có 130/140 ngƣời (chiếm 92,8%) chung
cho cả bốn độ tuổi trả lời thƣờng dùng tiếng Thái để giao tiếp với ông bà. Số liệu
cho thấy, lứa tuổi càng cao thì tỉ lệ thƣờng sử dụng tiếng Thái để giao tiếp với
ngƣời thân trong gia đình (bao gồm cả bốn thế hệ) càng cao và giảm dần theo lứa
tuổi. Cụ thể, tỉ lệ thƣờng dùng tiếng Thái để giao tiếp với ông bà, đƣợc sắp xếp
theo thứ tự từ cao đến thấp là: trên 60 tuổi (48/57 ngƣời, chiếm 84,2%); 30- 60
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tuổi (34/42 ngƣời, chiếm 81%); 20 – 30 tuổi (20/38 ngƣời, chiếm 52,6%). Nếu
nhƣ những ngƣời ở lứa tuổi 20 -30 ít dùng tiếng Thái để giao tiếp với ông bà thì
ngƣợc lại, họ thƣờng dùng tiếng Việt giao tiếp với ông bà (10/38 ngƣời, chiếm
26,3%) cao hơn những ngƣời Thái ở các lứa tuổi khác. Hiện tƣợng vừa dùng
tiếng Thái, vừa dùng tiếng Việt theo kiểu chuyển mã, trộn mã cũng cao hơn những
ngƣời Thái lớn tuổi.
- Ngôn ngữ dùng để nói với bố mẹ: Tình hình cũng tƣơng tự nhƣ trên, độ tuổi
càng nhỏ thì tỉ lệ thƣờng dùng tiếng Thái càng thấp. Cụ thể, lứa tuổi 10 -20 là 15/41
ngƣời, chiếm 36,6%, thay vào đó là tiếng Việt (36/41 ngƣời, chiếm 87,8%) . Tỉ lệ
thƣờng dùng tiếng Thái để giao tiếp với bố mẹ cao nhất vẫn thuộc vào những ngƣời
trên 60 tuổi (57/57 ngƣời, chiếm 100%). Hiện tƣợng chuyển mã tiếng Việt – tiếng
Thái khi giao tiếp với bố mẹ cao nhất là những ngƣời ở độ tuổi 46 – 60 (38/42
ngƣời, chiếm 90,5%), và đáng chú ý tỉ lệ thƣờng dùng cả tiếng Việt và tiếng Thái
trong giao tiếp với cha mẹ cao nhất cũng rơi vào những ngƣời Thái thuộc độ tuổi từ
31 – 45 (53/70 ngƣời, chiếm 75,7%).
- Ngôn ngữ dùng để nói với con cháu: thực tế khi điều tra cũng chứng kiến
nhiều gia đình bố mẹ nói với con bằng tiếng Thái, con trả lời bằng tiếng Việt yếu tố
trên là do năng lực tiếng thái của con nhỏ kém hơn và đƣợc tiếp xúc nhiều với tiếng
Việt trong học tập và giao tiếp, chính vì thế nó xảy ra hiện tƣợng trên. Số liệu trên
bảng cũng cho thấy rất rõ có đến 102/134 ngƣời (chiếm 76,1%) thƣờng dùng tiếng
Thái để giao tiếp với con và 121/134 (chiếm 90,2%) thƣờng dùng tiếng Thái giao
tiếp với cháu. Ngƣợc lại, chỉ có 22/134 ngƣời (chiếm 16,4%) thƣờng dùng tiếng
Việt để giao tiếp với con: 13/134 ngƣời (chiếm 9,7%) thƣờng dùng tiếng Việt để
giao tiếp với cháu. Qua số liệu cho thấy thực tế đời sống ngôn ngữ hiện nay của
ngƣời Thái ở Sơn La nói chung và ngƣời Thái ở Chiềng Ly nói riêng sử dụng tiếng
Việt là nhu cầu thiết thực của ngƣời dân nơi đây nhƣng trong đời sống nội bộ gia
đình thì phụ huynh cũng rất coi trọng việc giữ gìn tiếng nói truyền thống ngôn ngữ
của dân tộc mình.
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b) Giao tiếp ngoài xã hội
Ở xã Chiềng Ly, ta thấy tiếng Thái là ngôn ngữ đƣợc dùng tƣơng đối phổ
biến trong giao tiếp. Bên cạnh đó tiếng Việt có vai trò cũng không kém phần quan
trọng trong giao tiếp thƣờng ngày. Có thể thấy, tỉ lệ ngƣời Thái thƣờng dùng tiếng
Thái khi giao tiếp với ông bà, bố mẹ, con cháu... trong giao tiếp là khá lớn, số ngƣời
này có khả năng phân hóa chủ yếu tập trung ở những ngƣời cao tuổi, còn đối với lứa
tuổi thanh niên thì tỉ lệ sử dụng tiếng dân tộc Thái ít hơn.
Tìm hiểu về tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với khách quen,
khách lạ là ngƣời cùng dân tộc, khác dân tộc ở Chiềng Ly chúng tôi cũng đặt trong
mối tƣơng quan về giới tính, tuổi tác, nơi ở, trình độ học vấn và nghề nghiệp để xem
xét vấn đề. Khi giao tiếp với ngƣời thân quen cùng dân tộc, tỉ lệ nam giới dùng tiếng
Thái để giao tiếp bao giờ cũng cao hơn nữ giới (nam : 87/87 ngƣời, chiếm 100%, nữ :
50/53 ngƣời, chiếm 94,3%). Có thể thấy đƣợc thực tế nam giới có ý thức rõ dệt trong
việc giữ gìn vốn ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình so với nữ giới.
Số liệu chỉ ra rằng có sự chênh lệch về giới tính giữa nam và nữ trong giao
tiếp với khách lạ là ngƣời cùng dân tộc, khác dân tộc và dân tộc Kinh (Việt). Cụ
thể nhƣ sau : Có 75/87 nam giới, chiếm 86,2% thƣờng dùng tiếng Thái để giao tiếp
với khách lạ là ngƣời cùng dân tộc cao hơn nữ giới (42/53 ngƣời, chiếm 79.2%),
nam giới ngƣời Thái vừa dùng cả tiếng Việt, tiếng Thái trong giao tiếp cũng cao
hơn nữ . Tỉ lệ ngƣời Thái dùng tiếng Thái để giao tiếp với khách quen, khách lạ là
ngƣời cùng dân tộc khoảng 80%, nhiều khi có trƣờng hợp vừa dùng cả tiếng Việt,
tiếng Thái để giao tiếp với khách quen, khách lạ là ngƣời cùng dân tộc, dân tộc khác
hay ngƣời Kinh, nhƣng số lƣợng không nhiều, tiếng Thái vẫn là phƣơng tiện giao
tiếp cực kỳ quan trọng đối với ngƣời Thái ở Chiềng Ly, bên cạnh đó tiếng Việt cũng
là phƣơng tiện hỗ trợ đắc lực trong giao tiếp của ngƣời dân nơi đây, tiếng Việt giúp
họ thuận lợi trong quá trình giao tiếp và làm ăn buôn bán, trao đổi, giao thƣơng với
các vùng trong khu vực.
Theo thống kê cho thấy so với các lứa tuổi ngƣời Thái từ 60 tuổi trở lên là
đối tƣợng sử dụng tiếng Thái cao nhất khi giao tiếp đối với những ngƣời cùng dân
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tộc (đặc biệt là khi giao tiếp với ngƣời thân quen cùng dân tộc). Lí do là đa số
những ngƣời Thái trên 46 tuổi có năng lực tiếng Thái rất tốt và có mối quan hệ chặt
chẽ trong cộng đồng. Ngƣời Thái lớn tuổi rất có ý thức trong gắn kết và giữ gìn bản
sắc dân tộc trong đó có yếu tố ngôn ngữ có vai trò quan trọng. Có một số nguyên
nhân không kém phần quan trọng khác là một số ngƣời Thái lớn tuổi (trên 60) chƣa
thực sự thông thạo tiếng Việt do vậy họ ít tiếp xúc với các phƣơng tiện thông tin đại
chúng và ít giao tiếp với ngƣời Kinh hơn. Trong khi đó, tầng lớp ngƣời Thái ở lứa
tuổi càng trẻ lại càng có xu hƣớng nói tiếng Việt với ngƣời thân cùng dân tộc cao
hơn. Lí do hiện nay giới trẻ ngƣời Thái sống trong môi trƣờng thƣờng xuyên tiếp
xúc sử dụng nhiều tiếng Việt và qua việc tiếp thu thông tin đại chúng bằng ngôn
ngữ Việt nhiều hơn do vậy cũng là điều mà giới trẻ ít sử dụng tiếng Thái hơn những
ngƣời lớn tuổi.
Với khách quen là ngƣời Kinh và ngƣời dân tộc khác, ngƣời Thái hầu nhƣ
không nói tiếng Thái dù ở bất kỳ độ tuổi nào, trƣờng hợp vừa dùng tiếng Việt vừa
dùng tiếng Thái trong giao tiếp cũng rất hiếm xảy ra. Khi giao tiếp với ngƣời Kinh,
ngƣời dân tộc khác họ hoàn toàn dùng tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng bắt gặp
một số ngƣời Thái lớn tuổi vẫn dùng tiếng Thái để giao tiếp với ngƣời Kinh và
ngƣời dân tộc khác nếu ngƣời Kinh hay ngƣời dân tộc khác biết tiếng Thái của họ
và họ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Thái phƣơng ngữ
của họ trong khi năng lực tiếng Việt của họ còn hạn chế, vì khả năng sử dụng thông
thạo của tiếng Việt của những ngƣời này chƣa thực sự tốt hoặc là phát âm tiếng Việt
còn sai theo quy tắc chính tả khiến họ thiếu tự tin.
Đối với khách lạ là ngƣời cùng dân tộc, chỉ có 120/140 ngƣời, chiếm 85,7%
thƣờng dùng tiếng Thái để giao tiếp. Trong đó độ tuổi trên 60 thƣờng dùng tiếng
Thái khi giao tiếp vẫn chiếm tỉ lệ cao hơn các nhóm tuổi khác. Đáng chú ý là, độ
tuổi từ 31 – 45 vẫn thƣờng dùng tiếng Thái để giao tiếp với khách lạ là ngƣời cùng
dân tộc, khác dân tộc và ngƣời Kinh (42/56 ngƣời, chiếm 75% ) Nhìn tổng thể trong
giao tiếp của ngƣời Thái nơi đây khi giao tiếp với khách lạ là ngƣời cùng dân tộc và
ngƣời Kinh, khách quen là ngƣời khác dân tộc họ thƣờng dùng tiếng Việt làm ngôn
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ngữ chính để giao tiếp, qua đây cho thấy sự tiếp xúc về ngôn ngữ Thái- Việt của
đồng bào dân tộc Thái nơi đây là rất tốt.
Ở lứa tuổi học sinh, thƣờng ít dùng tiếng Thái để giao tiếp với khách quen,
khách lạ là ngƣời khác dân tộc. Đây là đối tƣợng có năng lực tiếng Việt tốt nhất và
khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt rất thành thạo. Ngƣời Thái làm cán bộ nhà nƣớc
cũng sử dụng nhiều tiếng Thái trong giao tiếp (22/25 ngƣời, chiếm 88%) và những
ngƣời hành nghề kinh doanh, buôn bán sinh sống tại bản Pán và bản Phiêng Xạ là
những ngƣời có khả năng giao tiếp bằng tiếng Thái khá tốt. Chính môi trƣờng giao
tiếp thƣờng xuyên trong cộng đồng với các dân tộc khác nhau và với những ngƣời
cùng dân tộc sống tại Chiềng Ly và nơi khác. Ngƣời Thái làm nghề buôn bán có
khả năng giao tiếp tốt hơn, trong đó có tiếng Thái và có khả năng chuyển mã rất
linh hoạt trong giao tiếp với đối tƣợng tham gia giao tiếp là ngƣời cùng dân tộc,
ngƣời Kinh và ngƣời Mông...
2.2.4.2. Xét ở góc độ bối cảnh giao tiếp
a) Trong bối cảnh giao tiếp quy thức
- Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp quy thức theo giới tính: Theo thống kê việc
sử dụng ngôn ngữ không có sự khác biệt đáng kể về giới tính trong các cuộc họp tại
đội, bản, xã, huyện, tỉnh và trong các cơ quan nhà nƣớc gồm nhiều dân tộc khác
nhau. Phần đông ngƣời Thái dùng tiếng Việt để phát biểu trƣớc cuộc họp. Tiếng
Việt có vai trò và vị trí rất quan trọng trong đời sống của ngƣời Thái nơi đây. Theo
điều tra chỉ có những buổi họp riêng của cộng đồng ngƣời Thái nhằm thể hiện bản
sắc riêng của ngƣời Thái, thì tiếng Thái mới đƣợc ngƣời Thái sử dụng nhiều. Đối
với nam giới có 67/87 ngƣời chiếm 77% ngƣời Thái dùng tiếng Việt để phát biểu
trong các cuộc họp tại bản: đối với nữ giới 43/53 ngƣời chiếm 81,1% trong cuộc
họp tại xã. Khi đƣợc hỏi phát biểu trong cuộc họp tại huyện, thành phố, tỉnh là
100% . Nhƣ vậy, vẫn có một số ít ngƣời Thái dùng tiếng Thái để phát biểu trong
cuộc họp các cấp chính quyền. Đa số ngƣời Thái ở Sơn La mà cụ thể là ở Chiềng
Ly đều nói thạo tiếng Việt, nên họ chỉ dùng tiếng Việt để phát biểu trong tất cả các
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cuộc họp tại các cấp chính quyền. Trƣờng hợp dùng tiếng mẹ đẻ để phát biểu trong
các cuộc họp ở các cấp chính quyền ít diễn ra.
- Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp quy thức theo độ tuổi: Theo số liệu thống kê
cho thấy, chỉ có 39/140 ngƣời, chiếm 27,8% phát biểu bằng tiếng Thái trong cuộc
họp tại bản. Trong đó, độ tuổi từ 31 – 45 và độ tuổi trên 60 là tƣơng đƣơng nhau, độ
tuổi từ 46 – 60 dùng tiếng Thái khi phát biểu trong tất cả các cuộc họp ở các cấp
chính quyền cao nhất. Cụ thể là, dùng tiếng Thái để phát biểu chính thức trong cuộc
họp tại xã là 25/140 ngƣời, chiếm 17,9% cao nhất, tiếng Việt đƣợc dùng để phát
biểu trong các cuộc họp tại huyện, tỉnh là 100%. Có thể nói rằng năng lực ngôn ngữ
tiếng Việt của ngƣời Thái ở Chiềng Ly là những tín hiêu đáng khích lê đối với các
dân tộc thiểu số. Dƣờng nhƣ họ không gặp phải bất cứ rào cản khi phát biểu bằng
tiếng Việt tại các cuộc họp tại huyện, tỉnh. (trừ các cuộc họp tại đội, bản).
- Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp quy thức theo nơi ở: Ngƣời Thái ở bản Pán
hầu nhƣ rất ít dùng tiếng Thái để phát biểu chính thức trong các cuộc họp tại xã, các
địa bàn khác có những chiếm tỉ lệ không đáng kể. Trong các cuộc họp tại xã, thì tỉ
lệ ngƣời Thái ở bản Pán dùng tiếng Việt phát biểu cao nhất 85/100 ngƣời, chiếm
85%), trong khi đó phát biểu bằng tiếng Thái chỉ là 15/100 ngƣời, chiếm 15%,
ngƣời Thái ở bản Phiêng Xạ sử dụng tiếng Việt ở các cuộc họp cấp xã là 30/40
ngƣời, chiếm 75%, ngƣợc lại sử dụng tiếng Thái để phát biểu ở các cuộc họp cấp xã
là 10/40 ngƣời, chiếm 25%.
Bảng 2.13: Ngôn ngữ thường dùng để phát biểu
tại các cuộc họp theo góc độ nơi ở
Tiếng mẹ đẻ
Nơi ở

Tiếng Thái
SL
TL%

Tiếng Việt
SL
TL%

Bản Pán
85
85
15
15
Bản Phiêng Xạ
10
25
20
75
- Ngôn ngữ dùng trong giao tiếp quy thức theo học vấn: Theo thống kê cho
thấy đối với những cá nhân không biết tiếng Việt thì 100% thì họ thƣờng phát biểu
bằng tiếng Thái trong các cuộc họp tại đội, bản. Qua đó họ bày tỏ quan điểm lập
trƣờng của mình để thể hiện đƣợc tâm tƣ nguyện vọng của họ. Trái lại, trong các
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cuộc họp cơ quan nhà nƣớc – những cuộc họp mang tính trang trọng, vẫn có một số
ngƣời dùng tiếng Thái để phát biểu chính thức trong các cuộc họp, đặc biệt là những
ngƣời Thái lớn tuổi. Thông thƣờng, những ngƣời có trình độ học vấn càng cao,
năng lực tiếng Việt càng hoàn thiện thì lại càng tự tin hơn khi phát biểu bằng tiếng
Việt. Hiện nay hầu hết ngƣời Thái ở Chiềng Ly rất ít ngƣời dùng tiếng Thái để phát
biểu trong các cuộc họp ở các cấp chính quyền (tỉ lệ không đáng kể).
b) Trong bối cảnh giao tiếp phi quy thức
- Trong giao tiếp đời sống, sinh hoạt: Trong quá trình trao đổi với ngƣời
cùng dân tộc trong các cuộc họp tại xã thì đa phần họ dùng tiếng thái để trao đổi với
nhau (trao đổi riêng), ngƣời Thái thuộc nhóm tuổi từ 20 – 30 là 38/140 ngƣời,
chiếm 27,2%), nhóm tuổi 31 – 45 là 42/140 ngƣời, chiếm 30% và nhóm tuổi từ 46 60 là 57/140 ngƣời, chiếm 40,7%) dùng tiếng Thái, chiếm tỉ lệ cao nhất. Đặc biệt,
những ngƣời Thái sống cùng thôn, bản, xã họ quen giao tiếp với nhau bằng tiếng
Thái khi gặp nhau trên đƣờng, hoặc trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Một mặt,
những ngƣời này có năng lực nghe – nói tiếng Thái tƣơng đối tốt, thƣờng dùng
tiếng Thái trong đời sống hàng ngày, mặt khác, trong cuộc họp tại xã họ dễ gặp
ngƣời cùng dân tộc với họ hơn. Khi trao đổi riêng với ngƣời Kinh và ngƣời dân tộc
khác trong cuộc họp tại bản lứa tuổi trên 60 dùng tiếng Thái trao đổi riêng cao hơn
các lứa tuổi khác, những ngƣời thuộc nhóm tuổi từ 20 – 30 và 31 – 45 thƣờng
không sử dụng tiếng Thái của họ mà phần lớn chỉ sử dụng tiếng Việt. Điều này
phản ánh ý thức hòa hợp dân tộc của thế hệ trẻ ngƣời Thái với các dân tộc anh em
trên đất nƣớc Việt Nam theo xu thế của thời đại. Ngƣời Thái sống tại địa bàn
Chiềng Ly – Thuận châu – Sơn La dƣờng nhƣ sử dụng tiếng Thái kết hợp với tiếng
Việt để phát biểu trong những cuộc họp tại thôn, bản . Số liệu điều tra cho thấy, một
số ngƣời Thái ở đây có dùng tiếng Thái để trao đổi riêng trong các cuộc họp tại đội,
bản, xã. Cần nói thêm rằng, những ngƣời Thái sống cùng bản, xã thƣờng có mối
quan hệ thân quen nhất định do vậy họ dễ tìm đƣợc những ngƣời cùng nhóm
phƣơng ngữ với mình hơn. Bản Pán (83/100 ngƣời, chiếm 83%), bản Phiêng Xạ
(20/40 ngƣời, chiếm 50%). Nhìn một cách tổng thể, trong các cuộc họp mang tính
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quần chúng rộng rãi, thì phần lớn thƣờng sử dụng tiếng Việt. Trƣờng hợp dùng
tiếng mẹ đẻ để trao đổi riêng giữa những ngƣời cùng dân tộc rất hiếm xảy ra.
- Trong giao tiếp bằng điện thoại : Trong số 140/140 trả lời, có đến 108
ngƣời sử dụng tiếng Thái để nói chuyện điện thoại với ngƣời cùng dân tộc chiếm
77,1%. Ngoài ra, còn có một ít ngƣời vừa dùng tiếng Thái và tiếng Việt (37/140
ngƣời, chiếm 36,4%), tiếng Thái, tiếng Việt theo kiểu chuyển mã, trộn mã là 20/140
ngƣời, chiếm 14,3%. Nhƣ vậy, có thể thấy tỉ lệ ngƣời Thái dùng tiếng Thái khi
nghe, gọi điện thoại là tƣơng đối đồng điều này giúp chúng ta hiểu ta hiểu đƣợc tại
sao tiếng Thái ở đây vẫn có ý thức gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Khi nói
chuyện điện thoại ngƣời ta thƣờng lựa chọn một ngôn ngữ thông thạo nhất vì nghe,
nói điện thoại cũng đòi hỏi ngƣời nghe, nói phải có một trình độ ngôn ngữ nhất
định. Khi nghe, nói chuyện điện thoại với ngƣời cùng dân tộc, tỉ lệ nam giới sử
dụng tiếng Thái cao hơn nữ giới (nam: 65/87 ngƣời, chiếm 74,7%, nữ: 32/53 ngƣời,
chiếm 60,4%). Nhƣ vậy, có thể thấy rằng năng lực giao tiếp qua điện thoại của nam
giới và nữ giới ngƣời Thái gần tƣơng đƣơng nhau. Xét về góc độ tuổi tác, nơi ở,
trình độ học vấn, nghề nghiệp cũng thấy có sự khác nhau đáng kể. Chẳng hạn: Tỉ lệ
ngƣời Thái ở tại bản Pán sử dụng tiếng Thái (92/100 ngƣời, chiếm 92,0%) khi nghe,
gọi điện thoại cao hơn những ngƣời Thái ở tại nơi khác. Hay xét theo góc độ nơi ở,
ngƣời Thái ở bản Phiêng Xạ nghe, nói chuyện điện thoại bằng tiếng Thái là 20/40
ngƣời, chiếm 50,0%, nhƣng với bản Pán là địa bàn có đông ngƣời Thái sinh sống, vì
thế tỉ lệ ngƣời Thái nói điện thoại bằng tiếng Thái với cùng dân tộc có cao hơn so
với các địa bàn khác đôi chút. Vì họ vừa có thể trao đổi riêng tƣ một cách thoải mái,
vừa là cách thể hiện mối quan hệ thân thiện với đối tƣợng tham gia giao tiếp tốt
hơn. Xét theo góc độ tuổi tác, tỉ lệ ngƣời Thái ở độ tuổi 46 trở lên dùng tiếng Thái
để nghe, nói chuyện điện thoại với ngƣời cùng dân tộc cao hơn so với những ngƣời
độ tuổi từ 46 trở xuống. Ngƣợc lại, từ độ tuổi 46 tuổi trở xuống thƣờng dùng tiếng
Việt để nghe, gọi điện thoại cho ngƣời cùng dân tộc cao hơn những ngƣời có độ
tuổi từ 46 trở lên. Chứng tỏ giao tiếp qua điện thoại phụ thuộc vào năng lực ngôn
ngữ của ngƣời Thái, ngƣời nào thông thạo tiếng Thái thì nghe, gọi điện thoại bằng
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tiếng Thái nếu đối tƣợng tham gia giao tiếp biết tiếng Thái, còn ngƣời nào không
thạo tiếng Thái thì dùng tiếng Việt. Học sinh ngƣời Thái hầu nhƣ không nghe, nói
điện thoại bằng tiếng Thái với khác lạ cùng dân tộc, chỉ duy nhất 10/30 trƣờng hợp
dùng tiếng Thái để trao đổi điện thoại với ngƣời cùng dân tộc. Kết quả trên phản
ánh đúng với thực tế về năng lực giao tiếp tiếng Thái của tầng lớp ngƣời Thái trẻ
tuổi nói chung và tầng lớp học sinh, sinh viên ngƣời Thái nói riêng chủ yếu sử dụng
tiếng Việt. Đặc biệt khi nghe, gọi điện thoại với ngƣời Kinh (Việt), ngƣời Thái hiếm
khi dùng tiếng Thái, chỉ thỉnh thoảng xảy ra với một số trƣờng hợp khi ngƣời Kinh,
ngƣời dân tộc khác (ở đây là dân tộc Kinh làm nghề buôn bán…) có biết tiếng Thái.
Hầu hết ngƣời Kinh (Việt) tại Chiềng Ly ít nhiều trong quá trình sinh sống, trao đổi
buôn bán họ cũng biết và nói đƣợc tiếng Thái. Điều đó chứng tỏ ngƣời Kinh ở đây
có khả năng giao tiếp song ngữ (thƣờng là khẩu ngữ) khá tốt.
- Giao tiếp trong các hoạt động văn nghệ: Đời sống văn hóa của dân tộc
Thái khu vực Tây Bắc nói chung và ở Chiềng Ly nói riêng rất phong phú và đa
dạng, ca hát là một mình hình thức giải trí thể hiện sự yêu thích và cảm nhận của
ngƣời hát đối với giai điệu và ngôn ngữ lời hát. Từ bao đời nay bà con dân tộc Thái
vẫn duy trì sinh hoạt tại nhà văn hóa xã, bản qua các buổi giao lƣu văn hóa cộng
đồng. Ngƣời ca hát không nhất thiết hiểu phải hiểu nội dung bài hát. Ngƣời Thái do
có sự tiếp xúc nhiều với nhạc Việt nên cũng nhiều ngƣời thƣờng ca hát bằng tiếng
Việt hơn (110/140 ngƣời, chiếm 78,6%). Tỉ lệ ngƣời Thái ở Chiềng Ly ca hát một
mình bằng tiếng Thái cũng rất hiếm, chỉ có 30/140 ngƣời, chiếm 21,4% và rơi vào
những ngƣời ở độ tuổi từ 46 trở lên. Đa phần ngƣời Thái thƣờng hát những bài hát
dân ca nhƣ (Hạn khuống) trong những dịp vui vẻ. Ngôn ngữ tiếng Việt đƣợc ngƣời
Thái sử dụng rộng rãi do vậy số ngƣời dùng tiếng Thái để ru con rất khiêm tốn, chỉ
30/140 ngƣời, chiếm 21,4%, chủ yếu nữ giơi và cũng chỉ xảy ra với những ngƣời từ 46
tuổi trở lên.
- Ngôn ngữ dùng trong các nghi lễ: Cũng nhƣ các dân tộc khác đời sống văn
hóa tâm linh của cộng đồng ngƣời Thái rất phổ biến. Ngôn ngữ đƣợc dùng khi cầu
cúng, tế lễ cũng có thể gọi là ngôn ngữ trong hoạt động tâm linh. Do vậy, với ngƣời
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Thái việc lựa chọn ngôn ngữ cầu cúng cũng rất quan trọng, đặc biệt là những ngƣời
lớn tuổi. Đối với những ngƣời Thái thông thạo cả tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng dân
tộc khác, họ cũng rất linh hoạt trong việc dùng ngôn ngữ khi cầu cúng, tế lễ. Qua
điều tra cho thấy đặc biệt là những ngƣời lớn tuổi, họ đều cho biết: tùy theo từng
trƣờng hợp cụ thể mà sử dụng ngôn ngữ khác nhau để cúng lễ. Nếu cầu cúng làm ăn
thì hoàn toàn dùng tiếng Việt hoặc tiếng Thái, thƣờng dùng để cầu cúng tổ tiên, ông
bà thì dùng tiếng Thái. Ngƣời Thái cầu cúng bằng tiếng Thái để không quên nguồn
gốc của mình và khi dùng tiếng Thái cầu cúng, họ cảm thấy thể hiện đƣợc lòng
thành hơn đối với ông bà tổ tiên. Cúng đuổi tà ma thƣờng dùng tiếng Thái nhiều
hơn. Nhìn chung, việc dùng tiếng Thái khi cầu cúng, tế lễ cũng chỉ còn tồn tại ở
những ngƣời Thái từ 50 – 60 tuổi (14/20 ngƣời) Những ngƣời từ 45 tuổi trở
xuống ít thấy trƣờng hợp dùng tiếng Thái để cầu cùng, tế lễ. Hình thức cầu cúng
của những ngƣời từ 45 tuổi trở xuống cũng đơn giản hơn và việc lựa chọn ngôn
ngữ nào để cầu cúng, tế lễ không còn quan trọng. Với họ, tiếng Việt hoàn toàn có
thể thay thế vị trí tiếng Thái trong các hoạt động tâm linh, vì những ngƣời Thái
trẻ tuổi hiện nay gần nhƣ coi nhẹ vai trò của tiếng dân tộc mình và họ đã quen tƣ
duy bằng tiếng Việt, cầu cúng, tế lễ cũng đi hỏi một sự tƣ duy và khả năng ngôn
ngữ nhất định. Không có sự khác biệt về giới tính trong việc sử dụng ngôn ngữ
trong các hoạt động tâm linh.
c) Khả năng nghe hiểu tiếng Thái và tiếng Việt trên các phương tiện
thông tin truyền thông
Có đến 135/140 ngƣời, chiếm 96,4% trả lời là hiểu rõ khi xem truyền hình
bằng tiếng Thái, bởi vì ở ở Sơn La có đài phát thanh, truyền hình bằng tiếng Thái.
Ngoài ra còn có nhiều loại truyền hình nhƣ kỹ thuật số, truyền hình cáp (cable). Khi
xem truyền hình phát bằng tiếng Thái, cả nam và nữ đều có mức độ hiểu biết nhƣ
nhau. Gần 97% ngƣời Thái trả lời là hiểu đƣợc khi xem truyền hình phát bằng tiếng
Việt. Ngƣợc lại, có tới 98% nam giới hiểu đƣợc khi xem chƣơng trình truyền hình
phát bằng tiếng Việt (trong khi đó tỉ lệ này ở nữ là 93,7%). Nhƣ vậy, có thể nói,
năng lực nghe hiểu tiếng Việt của ngƣời Thái ở đây rất cao, đó là một thuận lợi lớn
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của ngƣời Thái trong việc tiếp thu các thông tin kinh tế xã hội, chính sách của Đảng
và nhà nƣớc.
Ở nhóm tuổi từ 46 – 60, mức độ hiểu biết khi khi xem truyền hình phát băng
tiếng Thái cao nhất, với tỉ lệ hiểu ít là 14,5% và hiểu rõ là 85,5%. Có thể thấy, đây
là nhóm tuổi có khả năng nghe hiểu tiếng Thái tốt nhất so với các nhóm tuổi khác,
họ có vốn từ tiếng Thái tƣơng đối phong phú, đủ để hiểu đƣợc các chƣơng trình
phát bằng tiếng Thái. Khi xem truyền hình bằng tiếng Việt, chỉ có 0,5% số ngƣời
Thái ở Chiềng Ly không hiểu đƣợc, chiếm tỉ lệ rất thấp. Điều này chứng tỏ ngƣời
Thái ở Chiềng Ly, đều có khả năng nghe hiểu truyền hình phát bằng tiếng Việt.
Khác với sách báo, để nghe hiểu – nói đƣợc thông thƣờng trong đời sống hàng
ngày, không đòi hỏi khả năng biết chữ hoặc trình độ cao về tiếng Việt. Một số
ngƣời Thái ở Chiềng Ly xem truyền hình bằng tiếng Mông, vì họ có biết tiếng
Mông (do sống chung với ngƣời Mông), Còn ngƣời Thái sinh ở các nơi khác thì hầu
nhƣ không biết tiếng hai loại tiếng trên.
Ngƣời Thái ở Chiềng Ly phần lớn có cơ hội tiếp cận thƣờng xuyên với các
chƣơng trình truyền hình nhƣ phim ảnh, ca nhạc, thu sóng truyền hình qua chảo
thu… nên khả năng hiểu rõ khi xem truyền hình là rất cao, có thể nói họ hoàn toàn
có thể nghe hiểu rõ khi xem truyền hình bằng tiếng Việt ngang bằng với ngƣời
Kinh. Một số ngƣời già tuổi cao hoặc những ngƣời trẻ nhƣng không giao lƣu với
các cộng đồng bên ngoài hoặc không đƣợc đi học thì hầu nhƣ không thể hiểu rõ
đƣợc khi xem truyền hình phát bằng tiếng Việt. Đó là do năng lực tiếng Việt của
những ngƣời này không cao, hoặc không có kỹ năng nào về tiếng Việt nhìn chung,
tầng lớp cán bộ ngƣời Thái có trình độ tiếng Việt khá cao, và họ thƣờng là những
ngƣời giữ các chức vụ có liên quan đến cộng đồng bản xứ nên khả năng hiểu rõ
tiếng mẹ đẻ trên truyền hình tƣơng đối tốt. Đối tƣợng học sinh ở đây ngoài thông
thạo tiếng Việt, cũng có một số ít ngƣời hiểu biết nhất định về tiếng Mông, xem
hiểu tiếng Mông trên truyền hình.
d) Tình hình sử dụng chữ Thái và chữ Quốc ngữ
- Tình hình sử dụng chữ Thái: Tại bản Pán và bản Phiêng Xạ có 20/140 ngƣời
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(14,3%) có khả năng đọc, viết đƣợc chữ Thái, tại xã Chiềng Ly hiện nay đã và đang
dạy học thí điểm chữ viết Thái trong nhà trƣờng, nhƣng ban đầu kết quả đạt đƣợc
mới chỉ là giới thiệu chữ viết cho học sinh. Tiếng Thái là một thành viên của nhóm
ngôn ngữ Thái của hệ ngôn ngữ Tai-Kadai. Các ngôn ngữ trong hệ Tai-Kadai đƣợc
cho là có nguồn gốc từ vùng miền Nam Trung Quốc ngày nay. Nhiều nhà ngôn ngữ
học đã đƣa ra những bằng chứng về mối liên hệ với các hệ ngôn ngữ Nam Á, Nam
Đảo, hoặc Hán-Tạng. Đây là một ngôn ngữ có thanh điệu (tonal) và phân
tích (analytic). Sự phối hợp thanh điệu, quy tắc chính tả phức tạp, tạo liên hệ (có thể
là liên tƣởng?) và sự phân biệt trong hệ thống thanh điệu khiến tiếng Thái trở nên
khó học với những ngƣời chƣa từng sử dụng ngôn ngữ có liên quan.
Nhìn chung thì tiếng Thái tiêu chuẩn và các "phƣơng ngữ" Thái là tiếng mẹ
đẻ của khoảng 84% dân số. Về chữ viết ngƣời Thái sử dụng chữ viết Trung Hoa,
không có chữ viết riêng của mình. Hơn một nửa từ vựng trong tiếng Thái đƣợc vay
mƣợn từ tiếng Khmer cổ, Pali và Sanskrit (tiếng Phạn). Xƣa nay, nhiều ngƣời chƣa
xác định đƣợc cụ thể thời điểm xuất hiện của chữ Thái. Chữ Thái cổ xƣa nhất chính
là chữ của dân tộc Tay Đăm ngày nay. Ngƣời ta chƣa thể xác định rõ chữ Thái Đen
ra đời từ khi nào, tuy nhiên ngƣời ta đã biết đến các cuốn sách ghi chép từ thế kỷ
XXI, do đó có thể chữ Thái Đen đã ra đời từ trƣớc đó khá lâu.
Bảng chữ cái Thái có nguồn gốc hoặc ít nhất chịu ảnh hƣởng từ bảng chữ cái
Khmer Cổ, một loại chữ đƣợc phát triển từ ký tự Pallava có nguồn gốc từ miền nam
Ấn Độ.Ký tự Pallava lại dựa trên ký tự Brahmi, một loại chữ viết của Ấn Độ cổ đại.
Chữ Thái đƣợc hình thành từ nét cong từ bộ chữ của ngƣời Thái đen kết hợp với nét
thẳng từ bộ chữ Tamil (Ấn Độ); kết quả cho ra bảng chữ cái tiếng Thái đƣợc dùng
phổ biến ngày nay.
Về thanh điệu, tiếng Thái thuộc nhánh Tai Tây Nam trong nhóm ngôn ngữ
Tai thuộc ngữ hệ Tai-Kadai có quan hệ gần với tiếng Lào, Shan, Tay Đăm, Tay
Khao, Tay Đeng...và xa hơn nữa là tiếng Tráng, Tày, Nùng, Bố Y, Giáy. Những từ
Thái thuần là những từ đơn âm tiết và có cấu trúc khá giống nhƣ trong tiếng Việt.
Tiếng Thái có 4 thanh điệu giống nhƣ tiếng Việt: thanh sắc(thanh cao), thanh bằng
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(thanh không hay thanh bằng), thanh hỏi (thanh luyến lên ), thanh nặng và thanh
luyến xuống.
Riêng "thanh luyến xuống" (hay còn gọi là "thanh lên - xuống") là một thanh
đặc biệt. Ta không thấy thanh này trong tiếng Việt. Và chính thanh điệu đặc biệt
này đã tạo cho tiếng Thái trở thành một thứ tiếng giàu ngữ điệu, lên bổng xuống
trầm uyển chuyển, ấn tƣợng, dễ nghe và lôi cuốn. Tuy nhiên tiếng Thái không có
thanh huyền, thanh ngã nhƣ trong tiếng Việt và điều này khiến ngƣời Thái gặp khó
khăn trong việc học phát âm tiếng Việt.
Tiếng Thái có 44 phụ âm tạo thành 20 giọng phụ âm. Trong các phụ âm vần
đầu tiên để chỉ dạng thức của phụ âm (thƣờng đi với chữ nguyên âm) và chữ đi sau
vần là tên để nhận dạng phụ âm đó. Các phụ âm này đƣợc chia làm 3
lớp: Cao, Trung và Thấp, để biểu thị cho cách đọc khi đi với các dấu. (mai xiêng
nƣng và mai siêng xoong)
Tiếng Thái có 32 nguyên âm tạo thành 9 giọng nguyên âm ngắn, 9 giọng
nguyên âm dài, 3 hợp âm. Trong ngôn ngữ Thái nguyên âm không bao giờ đứng
đầu câu. Nguyên âm có thể đƣợc viết trên, dƣới, trƣớc và sau các phụ âm.
Các nguyên âm kép (gọi chung cho những nguyên âm có 2 ký tự trở lên) có thể ở
hai bên của phụ âm. Tiếng Thái đƣợc ngƣời dân tộc Thái sử dụng từ lâu đời, có
nhiều nhà thơ ngƣời dân tộc Thái nhƣ nhà thơ Vƣơng Trung, nhà thơ Lò Vũ Vân….
Ngƣời dân tộc Thái rất tự hào về ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc mình. Hiện nay
sách vở chữ Thái không có nhiều, chủ yếu là giáo trình dạy học chữ Thái do trung
tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Sơn La biên soạn và một số văn bản chữ Thái cổ do
ngƣời xƣa để lại.
- Tình hình sử dụng chữ Quốc ngữ: về việc sử dụng chữ Quốc ngữ thì phần
lớn ngƣời dân tộc Thái ở đây sử dụng thành thạo cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
(95%). Sách báo trong các gia đình ngƣời dân tộc Thái chủ yếu là bằng chữ Quốc
ngữ. Điều này cho thấy khả năng hòa nhập và ham học hỏi của ngƣời Thái tại xã
Chiềng Ly, đồng thời cũng có thể khẳng định rằng trình độ dân trí của ngƣời dân
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tộc tại xã Chiềng Ly cực kì phát triển so các vùng ngƣời dân tộc Thái trên những
địa bàn khảo sát khác.
2.3. Hiện tƣợng chuyển mã, trộn mã và vay mƣợn trong giao tiếp
2.3.1. Hiện tượng chuyển mã trong giao tiếp
Chuyển mã (codes swittching) là việc sử dụng hai hoặc trên hai biến thể
ngôn ngữ trong một lần đối thoại.
Hiện tƣợng chuyển mã trong giao tiếp của ngƣời Thái nói chung, ngƣời thái
ở xã Chiềng Ly nói riêng, xảy ra ở một số cảnh huống giao tiếp cụ thể, khi hai
ngƣời đang nói chuyện bằng tiếng dân tộc mình, có một ngƣời khác xuất hiện
không cùng dân tộc với họ, chủ yếu hiện tƣợng chuyển mã diễn ra trong cuộc giao
tiếp giữa ngƣời dân tộc thái và ngƣời dân tộc kinh.
Ví dụ: Hai vợ chồng nhà bác Bạc Cầm Pánh (50 tuổi) và bác Lƣờng Thị
Xiểng (48 tuổi) (ở bản Phiêng Xạ, xã Chiềng Ly) đang nói chuyện với nhau, thì có
cô giáo Trần Thị Thúy ( giáo viên trƣờng THCS Chiềng Ly) là giáo viên chủ nhiệm
của con trai họ đến nhà chơi (cô giáo là ngƣời dân tộc kinh, vợ chồng bác Pánh
Xiểng là dân tộc Thái)
Bác Pánh: Mự nị bả Phanh pay ép xư á, êm xù hơi? (Hôm nay thằng Phanh
có đi học không, mẹ nó ơi?)
Bác Xiểng: Bả Phanh hê mưa ép xư lảy nệ, ải xù hơi. (Thằng phanh chƣa đi
học đƣợc đâu, bố mày ạ.)
(Hai bác đang nói chuyện thì cô giáo của Phanh đến)
Cô giáo: Có ai ở nhà không ạ?
Vợ chồng bác Pánh Xiểng : Ôi! Cô giáo của Phanh đến chơi đấy à? Mời
cháu đi vào nhà chơi!
Cô giáo: Dạ vâng ạ!
Bác Pánh: Êm xù khái nặm ma say giáo kin ê?( Mẹ nó rót nƣớc mời cô giáo
uống đi?)
Bác Xiểng: Mời cô giáo uống nước.
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Cô giáo: Cháu cảm ơn bác ạ! Hôm nay cháu đến thăm gia đình hai bác và thăm
sức khỏe của em Phanh mong em mau chóng bình phục để đi học cùng các bạn.
Bác Pánh: Cảm ơn cô giáo nhé! Cháu Phanh đỡ gia đinh tôi sẽ đưa cháu đi học
ngay thôi.
Bác xiểng: Xo dọn say giáo nơ! (Cảm ơn cô giáo nha)
Những cuộc đối thoại có sự chuyển mã nhƣ trên khá phổ biến và có tác động
tích cực cho cuộc giao tiếp, ngƣời thái nhờ đó vẫn giữ đƣợc bản sắc văn hóa dân tộc,
vừa đạt đƣợc mục đích giao tiếp thành công với ngƣời khác dân tộc mình. Tuy nhiên
hiện tƣợng này nên hạn chế tới mức tối thiểu nhất, để tránh gây hiểu nhầm ý định của
các nhân vật giao tiếp, có thể dẫn tới giao tiếp không thành công (Vì những ngƣời cùng
tham gia giao tiếp có thể hiểu nhầm là ngƣời phát ngôn có thể nói xấu mình hoặc gây
tâm lý tò mò tại sao họ lại chuyển mã trong quá trình giao tiếp).
2.3.2. Hiện tượng trộn mã và vay mượn trong giao tiếp
Trộn mã (codes mixing; MIX) là hiện tƣợng trong khi giao tiếp, thành phần
mã ngôn ngữ A ở một mức độ nhất định " trộn" vào mã ngôn ngữ B. Mã ngôn ngữ
B đóng vai trò chủ đạo, còn mã ngôn ngữ A chỉ đóng vai trò thứ yếu, có tính chất bổ
sung và đƣơng nhiên nó phải chịu ảnh hƣởng (áp lực) của A, theo đó, nó không còn
đƣợc chuẩn xác nhƣ chính nó.
Hiện tƣợng trộn mã của ngƣời Thái nói chung, ở xã Chiềng Ly nói riêng có
thể xảy ra ở một số trƣờng hợp do trong tiếng thái không có những từ ngữ này, phần
lớn là những từ thuộc lĩnh vực chính trị nhƣ: Nghị quyết, Trung ƣơng, Chi bộ Đảng,
thông báo, triển khai...
Ví dụ: Trong một cuộc họp chi bộ bản, có cuộc đối thoại giữa bác bí thƣ chi
bộ (Bác Lƣờng Văn Mứt – 66 tuổi, bí thƣ Chi bộ bản Pán 1, xã Chiềng Ly) với các
đảng viên
A: Mự nị hau mưa họp chi bộ mi pưng khu xăng lê? (Hôm nay chúng ta đi
họp chi bộ có những công việc gì đấy?)
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B: Khỏi xo phép triển khai họt cá chi bộ hau pưng nghị quyết khoong Đảng cơ
trung ương ban hành, vạy hau dệt toi.(Tôi xin phép đƣợc triển khai đến toàn chi bộ
các nghị quyết trung ƣơng Đảng ban hành, để chúng ta làm theo)
A. Ờ, xin cỏ! (ừ, vậy à!)
Trong quá trình giao tiếp tại các cuộc họp ở thôn, bản, xã thì hiện tƣợng
trôn mã vẫn diễn ra khá phổ biến, vì nguyên nhân trong tiếng thái cổ chƣa có lớp
từ này. Việc trộn mã ngôn ngữ nhƣ vậy có tác dụng tích cực và đạt hiệu quả cao
trong quá trình giao tiếp.
Ngoài ra trong quá trình giao tiếp mặc dù một số từ tiếng thái đã có nhƣng
vẫn vay mƣợn, lí do đƣợc biết là do một số từ tiếng Thái phát âm khó nên trong
quá trình sử dụng họ vay mƣợn tiếng Việt để thuận tiện hơn trong quá trình giao
tiếp hoặc là do thói quen giáo tiếp, một nguyên nhân không nhỏ là do quá trình
đối thoại trực tiếp với nhau họ chƣa đủ thời gian để huy động vốn từ: từ “pháư
mon”, “mon traư” “lang áo”có nghĩa là ƣớc muốn, mong muốn; từ “ lắc ngon
trọn hiếng” có nghĩa là công bằng .... có từ tiếng Thái tƣơng ứng nhƣng khi sử
dụng số ít ngƣời Thái vẫn vay mƣợn tiếng Việt để dễ dàng phát âm. Tuy nhiên
việc trộn mã hay chuyển mã hoạch nhƣ trên, cũng cho thấy một số hạn chế, các
từ tiếng Việt khi đƣợc ngƣời dân tộc Thái vay mƣợn thƣờng phát âm có phần
khác dấu thanh: nghị quyết phát âm thảnh nghỉ quyệt, xã hội chủ nghĩa phát âm
thành xã hổi chủ nghía, Đảng cộng sản Việt Nam phát âm thành Lảng cộng sản
Việt Nàm… đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tƣợng
sai chính tả của ngƣời dân tộc Thái. Ngƣợc lại, khi ngƣời dân tộc Kinh phát âm
tiếng Thái do kết cấu thanh điệu khác nhau nên một số từ có thể thay đổi ý nghĩa
hoặc ngƣời cùng tham gia giao tiếp không hiểu đƣợc nhƣ: từ “ải” nghĩa là bố
nhƣng do phát âm không chuẩn thành “ai” (anh), “ái”; “kin khảu” (ăn cơm)
phát âm thành kin khẩu; “traư”, „saư” khi phát âm họ không phát âm đƣợc nên
đọc thành cháư hoặc tách thành tra ư, sa ư…. Ý nghĩa của từ không còn đƣợc
giữ nguyên.
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2.4. TIỂU KẾT CHƢƠNG 2
Qua quá trình điều tra và thống kê cho chúng tôi thấy đƣợc ý thức tự giác dân
tộc của ngƣời Thái về tiếng mẹ đẻ của mình là rất cao. Họ rất có ý thức giữ gìn và
phát triển ngôn ngữ dân tộc trong thời đại đa ngôn ngữ nhƣ ngày nay.
Điểm đáng chú ý liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ trong việc kết hôn giữa
cùng dân tộc Thái hoặc với các dân tộc khác. Trên thực tế cho thấy, tập tục kết hôn
của ngƣời Thái cũng có những nét đặc trƣng gần giống với ngƣời Kinh. Việc kết
hôn khác dân tộc này và ngay cả cùng dân tộc cũng nảy sinh ra vấn đề trong giao
tiếp qua đó làm cho ngôn ngữ đa ngữ phát triển mạnh. Hiện tƣợng vay mƣợn,
chuyển mã, trộn mã diễn ra nhiều trong quá trình giao tiếp, vì nguyên nhân cơ bản
là thuận tiện trong quá trình giao tiếp, gây đƣợc ấn tƣợng tốt, phụ thuộc vào chiến
thuật giao tiếp của cá nhân lựa chọn.
Nghiên cứu về tình hình sử dụng ngôn ngữ của cƣ dân tại xã Chiềng Ly, huyện
Thuận Châu, tỉnh Sơn La, một xã có nhiều thành phần dân tộc sinh sống: Thái, Kinh,
Mông, La ha... Tại hai bản: Bản Pán, Phiêng Xạ cƣ dân sinh sống chủ yếu là ngƣời
Thái và ngƣời Kinh, ngôn ngữ họ sử dụng là tiếng Thái và tiếng Việt (tiếng Kinh). Nhƣ
vậy, tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu chủ yếu là tồn tại song ngữ Việt- Thái.
Chƣơng 2 của luận văn đã khái quát đƣợc về tình hình sử dụng ngôn ngữ của
ngƣời Thái ở nhiều góc độ: nơi ở, tuổi tác, giới tính.... Tìm hiểu hiện tƣợng chuyển mã,
trộn mã trong quá trình sử dụng tiếng Thái của ngƣời dân tộc Thái nơi đây. Với nhiều
cách tiếp cận khác nhau dƣới nhiều góc độ, ta có thể khẳng định là trong quá trình sử
dụng ngôn ngữ của ngƣời Thái ở xã Chiềng Ly có tồn tại trạng thái đa ngữ xã hội.
Theo kết quả điều tra, chúng tôi nhận thấy rõ hiện trạng sử dụng tiếng Thái ở
nơi đây có sự khác biệt rõ rang nhất là phân chia theo độ tuổi, tuổi càng cao sử dụng
ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ nhiều hơn so với những ngƣời ở độ tuổi thấp. Qua đó đặt ra
một điều, Đảng và Nhà nƣớc cần có chính sách bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân
tộc Thái để không bị mai một và mất đi.
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CHƢƠNG 3
TÌNH HÌNH NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THÁI Ở XÃ
CHIỀNG LY, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA
3.1. Đặt vấn đề: giới hạn đối tƣợng, phạm vi khảo sát
Chƣơng này chúng tôi tiến hành khảo sát năng lực và tình hình sử dụng ngôn
ngữ của học sinh ngƣời Thái; tìm hiểu ý kiến của học sinh và phụ huynh về việc sử
dụng ngôn ngữ trong nhà trƣờng của học sinh ngƣời Thái nơi đây.
- Đối tượng khảo sát: Chúng tôi tiến hành điều tra tại 03 trƣờng phổ thông,
gồm: 01 trƣờng THPT, 01 trƣờng THCS và 01 trƣờng tiểu học, đó là: Trƣờng
THPT Thuận Châu, trƣờng THCS Chiềng Ly, trƣờng tiểu học Chiềng Ly: Tổng số
học sinh ngƣời Thái đƣợc chọn lọc điều tra là 100 học sinh, với độ tuổi từ 7 – 16
tuổi. Trong đó: 55 học sinh nam, chiếm 55%; 45 học sinh nữ, chiếm 45%, đƣợc
phân chia theo các cấp học: 30 học sinh tiểu học, chiếm 30%, 30 học sinh THCS,
chiếm 30%, 40 học sinh THPT chiếm 40%.
Bảng 3.1 Đối tượng khảo sát cụ thể
Nam

Nữ

Tiểu học

THCS

THPT

SL

TL%

SL

TL%

SL (HS)

SL (HS)

SL (HS)

55

55

45

45

30

30

40

- Phạm vi khảo sát: Chúng tôi lựa chọn khảo sát ở vùng tập trung nhiều học
sinh ngƣời dân tộc Thái, các bản mà ngƣời Thái đã cƣ trú lâu đời: Bản Pán, Bản
Phiêng Xạ, Bản Nà Lĩnh, Bản Bó. Chúng tôi tiến hành điều tra học sinh ngƣời Thái
đang theo học tại các trƣờng THPT (cùng với các dân tộc khác) trên các phƣơng
diện nhƣ khả năng sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt, khả năng sử dụng song ngữ
Việt - Thái. Chúng tôi điều tra theo cách chọn mẫu. Trên địa bàn có đông ngƣời dân
tộc Thái cƣ trú thì chúng tôi chọn tất cả các học sinh dân tộc thiểu số để điều tra sau
đó chọn lọc dân tộc Thái để thống kê và phân tích cho mục đích của luận văn, còn
đối tƣợng là học sinh ngƣời dân tộc nhƣ dân tộc La Ha, Mông đƣợc đƣa vào luận
văn để so sánh khi cần thiết. Khảo sát để thấy đƣợc thái độ sử dụng ngôn ngữ của
học sinh và phụ huynh học ngƣời Thái về vấn đề sử dụng trong nhà trƣờng.
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3.2. Năng lực ngôn ngữ của học sinh ngƣời Thái
3.2.1. Năng lực tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác
3.2.1.1. Năng lực tiếng mẹ đẻ
Tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc Thái là tiếng Thái (100% các em đều nhận
tiếng mẹ đẻ là tiếng Thái). Mặc dù ý thức đƣợc tiếng mẹ đẻ của mình, nhƣng do
điều kiện sống cộng cƣ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ nên số ít học sinh ngƣời Thái
không nói đƣợc tiếng Thái. Số liệu cho thấy, có 89 học sinh chiếm 89% biết tiếng
Thái ở các mức độ khác nhau. Trong đó, nghe đƣợc nhƣng không nói đƣợc là
21/100 học sinh, chiếm 21%; nghe hiểu – nói đƣợc là 79/100 học sinh, tuy nhiên
khi yêu cầu các em viết chữ Thái thì có một số em viết đƣợc 20/100 . Chiềng Ly là
địa phƣơng đƣơc chọn thí điểm dạy chữ Thái . Xét trên góc độ nghiên cứu thì có thể
một thời gian ngắn nếu nhƣ không có chính sách giảng dạy tiếng Thái trong nhà
trƣờng ở các cấp học thì chữ viết Thái sẽ bị mai một đi rất nhiều.
Địa bàn cƣ trú khác nhau thì năng lực ngôn ngữ cũng khác nhau: tỉ lệ học
sinh ở địa bàn bản Pán có tỉ lệ nghe hiểu – nói đƣợc tiếng Thái cao nhất (37/40 học
sinh, chiếm 92,5%), tiếp đến là học sinh ngƣời Thái ở bản Phiêng Xạ (16/20 học
sinh, chiếm 80%), tiếp đến là học sinh ngƣời Thái ở bản Bó (13/20 học sinh, chiếm
65%), tiếp đến là học sinh ngƣời Thái ở bản Nà Lĩnh (13/20 học sinh, chiếm 65%).
Bảng 3.2: Năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh người dân tộc Thái
theo góc độ nơi ở
Năng lực ngôn ngữ

Tiếng Thái
Nói

Nghe
Bản

SL

TL %

SL

Pán

37

92,5

Phiêng Xạ

16

Bó
Nà Lĩnh

Đọc
SL

37

TL
%
92,5

80

16

13

65

13

65

Viết
SL

10

TL
%
25

10

TL
%
25

80

3

15

3

15

13

65

4

20

4

20

13

65

3

15

3

15

Học sinh dân tộc Thái biết tiếng Thái 79/100, điều đó chứng tỏ rằng tiếng
Thái đƣợc nhiều học sinh ngƣời Thái lựa chọn để giao tiếp hàng ngày trong phạm vi
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gia đình, qua đó nhằm giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ông bà, cha
mẹ của các em cũng cố có ý thức rất cao cố gắng duy trì giao tiếp bằng tiếng mẹ để
để tiếng Thái không bị mai một và mất đi bên cạnh tiếng Việt. Tiếng Thái thƣờng
đƣợc sử dụng trong phạm vi gia đình do vậy thế hệ ngƣời Thái trẻ tuổi hiện nay vẫn
ít nhiều biết tiếng Thái mà chỉ hiểu tiếng Thái ở mức độ tối thiểu là nghe hiểu và
nói. Với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, sự giao thoa đan xen các ngôn ngữ
khác nhau, trong những năm gần đây, do tác động đó ngôn ngữ tiếng Thái đƣợc sử
dụng trong gia đình cũng đang ít dần đi. Tuy nhiên, số học sinh ngƣời Thái nghe
đƣợc nhƣng không nói đƣợc tiếng Thái trên địa bàn Chiềng Ly rất đáng lo ngại, cần
có chính sách giữ gìn và bảo tồn ngôn ngữ cho các em học sinh ngƣời dân tộc Thái
nơi đây. (hiện chiếm tỉ lệ khoảng 21%).
Học sinh ở các cấp học khác nhau năng lực ngôn ngữ tiếng Thái cũng khác
nhau: Qua số liệu thống kê cho thấy, tỉ lệ học sinh trung học phổ thông nghe hiểu và
nói đƣợc tiếng Thái là cao nhất; học sinh tiểu học có khả năng nghe đƣợc, không
nói đƣợc chiếm tỉ lệ cao hơn học sinh ở các cấp học trên. Điều này có thể lí giải
nhƣ sau: các em chủ yếu học tiếng thái qua quá trình giao tiếp của bố mẹ, ông
bà, thậm chí quá trình giao tiếp của bố mẹ và ông bà với con cháu ít sử dụng
tiếng Thái, nên các em học sinh ở lứa tuổi tiểu học rất ít sử dụng ngôn ngữ dân
tộc Thái trong giao tiếp hàng ngày. Sang bậc trung học cơ sở và trung học phổ
thông, do tiếp xúc với những trƣờng khác nhau và khi có nhiều bạn bè cùng dân
tộc Thái ở các bản khác, xã khác và giao tiếp nhiều bằng tiếng Thái nhiều hơn thì
học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ quay lại sử dụng tiếng Thái
để giao tiếp nên khả năng nói tiếng Thái sẽ đƣợc phục hồi dần, cuối cùng là học
sinh có thể nghe, nói đƣợc thành thạo.
3.2.1.2. Năng lực tiếng Việt
Số liệu khảo sát, điều tra về năng lực sử dụng tiếng Việt 100% học sinh
ngƣời Thái cả ba cấp học đều cho rằng biết tiếng Việt là ngôn ngữ chính mà các em
học sinh sử dụng trong quá trình giao tiếp. Trong đó, tỉ lệ học sinh nghe hiểu – nói
đƣợc là 100/100, chiếm 100% .Nói đƣợc – viết đƣợc tiếng Việt tốt là 91/100 chiếm
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91% (có một số em học sinh lớp 1 đầu cấp nên khả năng nghe- viết chƣa thực sự
thuần thục). Điều này cho thấy, trình độ tiếng Việt của các em học sinh ngƣời Thái
trên địa bàn nghiên cứu tại Chiềng Ly là rất cao. Do đó các gia đình ngƣời Thái ở
nơi đây rất quan tâm đến việc học tập tiếng Việt của con em mình,do điều kiện sống
xen kẽ với ngƣời Kinh (Việt), hàng ngày tiếp xúc với bạn bè ngƣời Kinh, nên năng
lực ngôn ngữ tiếng Việt của các em là rất tốt. Có thể nói trong giao tiếp hàng ngày
tiếng Việt là ngôn ngữ chính đối với học sinh ngƣời Thái nơi đây. Việc nghe, nói,
đọc, viết tiếng Việt là điều rất bình thƣờng. Do vậy học sinh Thái đều nói thông,
viết thạo tiếng Việt. Đa số học sinh ngƣời Thái đƣợc điều tra, đều trả lời thông thạo
tiếng Việt hơn cả, không có em nào trả lời tiếng Thái thông thạo hơn tiếng Việt.
Ngay từ nhỏ các em đã sống trong môi trƣờng tiếng Việt, tiếng Việt đƣợc đa số các
em sử dụng trong mọi phạm vi giao tiếp. Do vậy, các em thông thạo tiếng Việt,
ngôn ngữ giao tiếp chung của các dân tộc trên đất nƣớc Việt Nam, ngôn ngữ mang
tính quốc gia là điều tất yếu.
Địa bàn cƣ trú khác nhau thì năng lực ngôn ngữ cũng khác nhau: điều tra
tổng số 100 học sinh đều trả lời 100% biết tiếng Việt ở các mức độ khác nhau.
Trong đó, học sinh ngƣời Thái ở bản Pán và bản Phiêng Xạ có tỉ lệ biết nói, biết chữ
quốc ngữ cao hơn cả. Cụ thể, bản Pán (37/40 học sinh, chiếm 92,5%), bản Phiêng
Xạ (16/20 học sinh, chiếm 80%). Tuy nhiên sự chênh lệch về khả năng nói và
biết chữ quốc ngữ trên địa bàn xã Chiềng Ly là không lớn điều đó chứng tỏ năng
lực về ngôn ngữ tiếng Việt của học sinh ngƣời Thái ở nơi đây là rất cao. Học
sinh ngƣời Thái có ý thức và có khả năng tốt trong việc học nói tiếng Việt và học
viết chữ Quốc ngữ. Xét về góc độ giới tính, thì tỉ lệ học sinh nữ biết hai kỹ năng
nghe hiểu – nói đƣợc tiếng Việt cao hơn so với học sinh nam (6,6% > 5,4%. Xét
ở các cấp học thì tỉ lệ học sinh ở cấp tiểu học về kĩ năng nghe nói tiếng Việt thấp
hơn hai cấp học trên do các em chủ yếu là học sinh tiểu học mới làm quen với
tiếng Việt. Hầu hết học sinh ngƣời Thái đều đƣợc học tiếng Việt trong nhà
trƣờng ở các cấp học cùng với học sinh ngƣời Kinh, do vậy năng lực về tiếng
Việt của em tƣơng đối là cao.
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Học sinh ở các cấp học khác nhau năng lực ngôn ngữ cũng khác nhau: Ở cấp
tiểu học khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt thấp hơn so với cấp THCS, THPT,
vì đây là những năm học ở cấp học đầu tiên vốn ngôn ngữ tiếng Việt của các em
chƣa thực sự phong phú, vốn từ còn nhiều hạn chế.
3.2.1.3. Năng lực các ngôn ngữ khác
Về năng lực tiếng các dân tộc thiểu số khác: có 5 học sinh ngƣời Thái nghe
đƣợc, nói đƣợc tiếng khác ngoài tiếng Thái (chiếm 5%), đó là các em học sinh có
khả năng nghe đƣợc tiếng Mông do điều kiện học tập với các bạn học sinh dân tộc
Mông, các học sinh này chủ yếu ở cấp học THPT, khi các em đã lớn hơn sẽ sử dụng
thành thạo ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, có thể biết ngôn ngữ các dân tộc khác, tuy nhiên
mới chỉ dừng lại ở việc nghe và nói đƣợc, còn khả năng viết chữ dân tộc Mông là
không có.
Về năng lực sử dụng tiếng Anh: Có em ở cấp THCS, THPT trong các môn
học tại nhà trƣờng, đã đƣợc tiếp xúc và làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh. Tuy
nhiên khi tiến hành khảo sát chỉ có 15/70 em học sinh (21,4%) có khả năng sử dụng
tiếng Anh trong giao tiếp. Phần lớn khó khăn các em gặp phải là do ngôn ngữ mẹ đẻ
là tiếng Thái, nên khi các em đi học ở những lớp ban đầu vừa học tiếng Việt, vừa
làm quen với ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Anh, nên khả năng sử dụng thành thạo tiếng
Anh là rất khó. Với 21,4% các em học sinh đƣợc hỏi có khả năng sử dụng tiếng
Anh là một dấu hiệu đáng mừng, điều đó cho thấy học sinh ngƣời dân tộc Thái ở xã
này có tinh thần hiếu học và ý thức hội nhập cùng sự phát triển của xã hội rất tốt.
3.3. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp của học sinh ngƣời Thái
3.3.1. Tình hình sử dụng ngôn ngữ xét từ góc độ phạm vi giao tiếp
- Ngôn ngữ giao tiếp với ông bà: trong gia đình ngƣời Thái ở Chiềng Ly
hiện nay đa số học sinh khi giao tiếp với ông bà thƣờng sử dụng tiếng Thái là ngôn
ngữ giao tiếp. Chủ yếu tiếng Thái thƣờng đƣợc sử dụng trong gia đình thƣờng có
nhiều thế hệ chung sống. Khi giao tiếp với ông bà, tỉ lệ học sinh nữ dùng tiếng Việt
cao hơn so với học sinh nam (66,7 % > 33,3%) ngƣợc lại, tỉ lệ học sinh nam dùng
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tiếng Thái lại cao hơn so với học sinh nữ (60% > 40%). Đối với các gia đình có con
cháu là nam đông hơn thì hiện tƣợng dùng song ngữ cũng phổ biến hơn.
- Giao tiếp với cha mẹ, anh chị em: Qua thống kê cho ta thấy tỉ lệ dùng tiếng
Thái để giao tiếp trong phạm vi gia đình ở đây là tƣơng đối cao (63%), tiếng Việt
chỉ “đơn giản”, “tiện lợi” hơn trong giao tiếp hàng ngày và trong công việc buôn
bán mà thôi. Qua tìm hiểu trong cách giáo dục con của các bậc phụ huynh đƣợc biết
vẫn có nhiều gia đình ngƣời Thái ở đây cha mẹ thƣờng mong muốn con tập nói
tiếng Thái cho quen để không bị tiếng mẹ đẻ của mình. Hiện tƣợng sử dụng song
ngữ Việt – Thái; thƣờng xảy ra trong các gia đình có cha là ngƣời Thái, mẹ ngƣời
Việt, và ngƣợc lại. Cũng do quan niệm trọng nam và giữ gìn truyền thống gia đình,
giữ gìn tiếng nói dân tộc nên hầu nhƣ các gia đình ngƣời Thái có con trai đều chú
trọng chủ động giao tiếp và dạy con trai bằng tiếng Thái thƣờng xuyên hơn. Do đó
tỉ lệ học sinh nam nói đƣợc tiếng Thái với cha mẹ cao hơn học sinh nữ. Khi giao
tiếp với những ngƣời thân trong gia đình có tới 72% học sinh đều sử dụng tiếng
Thái, 28% sử dụng cả tiếng Thái và tiếng Việt để giao tiếp.
- Giao tiếp với bạn bè trong bản : Số liệu thống kê cho chúng ta thấy rằng,
khi giao tiếp với bạn bè học sinh thƣờng dùng tiếng Thái để giao tiếp (53/100 học
sinh, chiếm 53%), trong khi đó tiếng Việt là 47/100 học sinh chiếm 47%. Điều này
cho thấy tiếng Thái không chỉ đƣợc sử dụng thƣờng xuyên trong gia đình khi giao
tiếp với ông bà, cha mẹ mà ở còn trong cả giao tiếp với bạn bè của các em. Xét theo
góc độ giới tính, tỉ lệ học sinh nữ dùng tiếng Thái để giao tiếp với bạn bè cao hơn
học sinh nam đôi chút (83,8% > 81,1%).
- Giao tiếp với những người trong bản : ngôn ngữ giao tiếp chính với những
ngƣời trong đội, bản, tiểu khu đa số học sinh đều dùng tiếng Việt để giao tiếp
(58/100, chiếm 58%). Chỉ có 42/100 học sinh ngƣời Thái, chiếm 42% dùng tiếng
Thái để giao tiếp với ngƣời cùng đội, bản, tiêu khu. Trong đó, tỉ lệ học sinh nam sử
dụng tiếng Việt để giao tiếp với những ngƣời cùng đội, bản vẫn cao hơn học sinh nữ
(nam: 56,2% > nữ: 43,7%).
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- Giao tiếp với người cùng dân tộc: tỉ lệ học sinh dùng tiếng Thái để giao tiếp
với ngƣời cùng dân tộc là 85/100, chiếm 85%. Còn tỉ lệ học sinh dùng tiếng Việt
để giao tiếp với khách cùng dân tộc là 15/100, chiếm 15%. Trong đó, tỉ lệ học sinh
nam dùng tiếng Việt đề giao tiếp với ngƣời cùng dân tộc cao hơn học sinh nữ
(nam: 10% > nữ: 3%), tỉ lệ học sinh nam sử dụng hoàn toàn tiếng Thái để giao tiếp
với khách cùng dân tộc lại cũng cao hơn nữ (nam: 51,1% > nữ: 48,8%). Điều đó
có thể hiểu do năng lực tiếng Thái của học sinh nam có phần tốt và tự tin hơn so
với học sinh nữ.
- Đối với khách là người Kinh: Hầu hết các em đều sử dụng tiếng Việt để
giao tiếp với ngƣời Kinh. Có một số em số em sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái giao
tiếp với ngƣời Kinh có thể là do năng lực tiếng Việt của các em không tốt bằng
tiếng Thái do vậy các em sử dụng ngôn ngữ hiểu biết hơn giúp các em tự tin hơn
trong khi giao tiếp. Bên cạnh đó có một số em sử dụng cả tiếng Thái và tiếng
Việt khi giao tiếp với ngƣời Kinh (đối với những ngƣời Kinh biết sử dụng tiếng
Thái), trong đó tỉ lệ học sinh nam vừa sử dụng tiếng Việt vừa dùng tiếng Thái để
giao tiếp cao hơn học sinh nữ (14,9% > 13,2%).
- Đối với khách là dân tộc khác: 91% đa số học sinh đều trả lời dùng tiếng
Việt để giao tiếp với khách thuộc dân tộc khác. Cũng bởi, từ lâu ngƣời Thái ở
Chiềng Ly thuộc mọi thế hệ, đã xem tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp chính không
thể thiếu trong đời sống trao đổi kinh tế, văn hóa hàng ngày của họ và tiếng Việt là
cũng ngôn ngữ mà họ thông thạo nhất, 9% còn lại các em học sinh tiểu học do năng
lực tiếng Việt kém hơn do vậy không tự tin dùng tiếng Việt để giao tiếp
3.3.2. Tình hình sử dụng ngôn ngữ xét từ góc độ địa bàn giao tiếp
- Trong giao tiếp với ông bà: Tỉ lệ học sinh ở bản Pán dùng tiếng Việt để
giao tiếp với ông bà cao nhất (37/40 học sinh, chiếm 92,5%), tiếp theo đến là học
sinh ở bản Phiêng Xạ (16/20 học sinh, chiếm 80%), bản Bó (13/320 học sinh, chiếm
65%), bản Nà Lĩnh (13/20 học sinh, chiếm 65%). Số liệu thống kê cho chúng ta
thấy rằng tỉ lệ học sinh ngƣời Thái khi giao tiếp với ông bà sử dụng ngôn ngữ bằng
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tiếng Việt thấp hơn tiếng Thái cũng bởi ông bà chủ động trong việc sử dụng ngôn
ngữ tiếng Thái đối với con cháu của mình.
- Trong giao tiếp với bố mẹ, anh chị: theo thống kê bản Pán là bản có tỉ lệ
học sinh nói tiếng Việt với bố mẹ cao nhất ((37/40 học sinh, chiếm 92,5%), học sinh
ở bản Phiêng Xạ cũng xấp xỉ với mức (18/20 học sinh, chiếm 90%), bản Bó (11/20
học sinh chiếm 55%), bản Nà Lĩnh (10/20 học sinh, chiếm 50%). Điều đó chứng tỏ
trong gia đình hiện nay ở Chiềng Ly thế hệ thứ 2 và thứ 3 thƣờng sử dụng tiếng Việt
làm ngôn ngữ chính trong giao tiếp với bố mẹ tỉ lệ sử dụng tiếng Việt là tƣơng đối
cao. Lý giải cho tỉ lệ trên là do cộng đồng ngƣời Thái ở đây sống xen kẽ với ngƣời
Việt, hòa nhập với cộng đồng ngƣời Việt từ bao đời nay. Một phần xã Chiềng Ly là
địa bàn có ngƣời Thái sinh sống đông trong huyện Thuận Châu và cũng là nơi buôn
bán tấp nập, có tần số tiếp xúc với ngƣời Việt cao nhất. Trong môi trƣờng ấy, học
sinh vừa biết tiếng Việt lại vừa biết tiếng Thái nhờ học đƣợc từ gia đình. Do đó, học
sinh thƣờng dùng song ngữ Việt – Thái khi giao tiếp với bố mẹ, anh chị.
Bảng 3.3: Ngôn ngữ tiếng Thái dùng trong giao tiếp
với bố mẹ, anh chị theo góc độ nơi ở
Địa bàn cƣ trú

SL

TL%

Bản Pán

37/40

92,5

Bản Phiêng Xạ

16/20

80

Bản Bó

13/20

65

Bản Nà Lĩnh

13/20

65

- Trong giao tiếp với bạn bè và người xung quanh: Theo thống kê ,bản Pán là
bản có tỉ lệ học sinh dùng tiếng Việt để giao tiếp với bạn bè cao nhất (36/40 học
sinh, chiếm 90%) và thấp nhất là học sinh ở bản Nà lĩnh (12/30 học sinh, chiếm
60%). Nhìn chung, học sinh nơi đây sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái và ngôn ngữ tiếng
Việt là ngang nhau không có sự chênh lệch quá lớn bởi vì khi giao tiếp với bạn
nhiều em còn sử dụng cả tiếng Thái và tiếng Việt trong lúc giao tiếp. Do vậy quá
trình song ngữ diễn ra phổ biến ở nơi đây.
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Dƣờng nhƣ ở nơi đây học sinh ngƣời Thái thƣờng không dùng song ngữ
tiếng dân tộc khác với tiếng Việt cũng bởi là do ở những nơi này rất ít ngƣời dân tộc
khác sinh sống. Tại các bản điều tra khảo sát chủ yếu có 2 dân tộc sinh sống: ngƣời dân
tộc Thái và ngƣời dân tộc Kinh. Vì vậy hầu hết học sinh ngƣời Thái ở đây đƣợc điều
tra tại 4 bản trong xã Chiềng Ly đều dùng tiếng Việt khi giao tiếp với ngƣời cùng bản
cho dù họ là cùng dân tộc hay khác dân tộc. Nhìn chung tỉ lệ học sinh tại các địa bàn
điều tra dùng tiếng Việt để giao tiếp rất cao. Điều này chứng tỏ, trong các sinh hoạt
công cộng, học sinh ngƣời Thái ở Chiềng Ly đều dùng tiếng Việt để giao tiếp và tiếng
Việt là công cụ giao tiếp đan xen với tiếng Thái trong giao tiếp của các em.
3.3.3. Tình hình sử dụng ngôn ngữ xét từ góc độ cấp học
- Trong giao tiếp với ông bà: tỉ lệ học sinh tiểu học dùng tiếng Việt cao hơn
(10/30 học sinh, chiếm 33,3%) so với học sinh trung học cơ sở (15/30 học sinh,
chiếm 50%), sinh trung học phổ thông (8/40 học sinh, chiếm 20%). Đồng thời, tỉ lệ
học sinh trung học phổ thông dùng tiếng Thái cao hơn (32/40 học sinh, chiếm
80%) học sinh THCS 20/30 (66,7%) so với học sinh tiểu học (15/30 học sinh,
chiếm 50%). Học sinh trung học phổ thông dùng song ngữ Việt – Thái để giao
tiếp cao nhất (25/40 học sinh, chiếm 62,5%); tỉ lệ thấp nhất là tiểu học (5/30 học
sinh, chiếm 16,7%). Qua đó chúng ta có thể khái quát đƣợc rằng quá trình sử
dụng ngôn ngữ để giao tiếp của các em học sinh với ông bà thay đổi theo từng
cấp học số liệu cho thấy: Bậc tiểu học: song ngữ Việt – Thái (tiếng Việt trội hơn
tiếng Thái), trung học cơ sở và trung học phổ thông: song ngữ Việt – Thái (tiếng
Thái trội hơn tiếng Việt). Nhƣ vậy, ở độ tuổi càng lớn học sinh ngƣời Thái càng
ý thức phải dùng tiếng Thái để giao tiếp với ông bà nhiều hơn.
Bảng 3.4: Ngôn ngữ của học sinh người Thái thường dùng để giao tiếp,
xét từ góc độ cấp học
GT với ông bà

Cấp học

GT với bố mẹ
Tiếng Việt

SL

TL%

SL

TL%

Bậc TH

10

33,3

15

50

Bậc THCS

15

50

20

66,7

Bậc THPT

8

20

32

80
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- Trong giao tiếp với bố mẹ, anh chị em: Số liệu thống kê cho thấy trong quá
trình giao tiếp với bố mẹ, anh chị em trong gia đình, học sinh trung học phổ thông
có tỉ lệ sử dụng tiếng Thái hoặc song ngữ Việt – Thái để giao tiếp với bố mẹ cao
hơn so với các cấp học dƣới. Vì ở độ tuổi lớn hơn, học sinh ngƣời Thái càng có ý
thức phát huy tiếng mẹ đẻ của mình hơn các cấp học dƣới. Trƣớc hết các em sử
dụng ngôn ngữ tiếng Thái nói với những ngƣời thân quen trong gia đình nhất. Tùy
theo từng hoàn cảnh mà các em sử dụng sao cho phù hợp nhất.
- Trong giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh: Số liệu thống kê cho
thấy, tỉ lệ học sinh tiểu học thƣờng dùng tiếng Việt để giao tiếp với bạn bè cao hơn so
với học sinh cấp còn lại. Lý do vì ở độ tuổi này các em rất dễ dàng chịu ảnh hƣởng về
mặt ngôn ngữ từ những ngƣời xung quanh mình. Thầy cô, bạn bè do vậy tiếng Việt
đƣợc các em dùng nhiều hơn trong khi giao tiếp.
Tỉ lệ học sinh ở cả 3 cấp học dùng song ngữ Việt – Thái (chiếm 75%) trong
quá trình giao tiếp với bạn bè và có sự chênh lệnh giữa các cấp học. Theo thống kê
tỉ lệ học sinh trung học phổ thông sử dụng song ngữ khi giao tiếp với bạn bè cao
hơn học sinh trung học cơ sở và học sinh tiểu học.
Nhìn chung, tỉ lệ học sinh ngƣời Thái dùng tiếng Thái để giao tiếp với khách
là ngƣời cùng đội, bản, tiểu khu là không cao. Mặc dù vậy, vẫn có thể thấy tỉ lệ học
sinh trung học phổ thông dùng tiếng Thái để giao tiếp với ngƣời cùng bản, cùng xã
cũng cao hơn so với học sinh hai cấp còn lại, tuy mức độ chênh lệch giữa các cấp
không nhiều .
3.3.4. Tình hình sử dụng ngôn ngữ xét từ góc độ trong và ngoài giờ học
Theo thống kê 100% các em học sinh thƣờng dùng tiếng Việt để giao tiếp
với thầy cô giáo trong và ngoài giờ học, mặc dù thầy cô đó có thể là dân tộc thái
hoặc dân tộc khác. Hiện nay vẫn chƣa có trƣờng học ngƣời riêng cho con em ngƣời
Thái. Học sinh ngƣời Thái thƣờng học chung với học sinh với học sinh ngƣời Việt
và các dân tộc thiểu số khác, theo cùng một chƣơng trình thống nhất của Bộ giáo
dục và đào tạo, do vậy các em sử dụng tiếng Việt để trao đổi giao tiếp với thầy cô là
việc bình thƣờng. Do ngay từ nhỏ học sinh ngƣời Thái đã tiếp xúc với tiếng Việt do

63

vậy năng lực tiếng Việt của các em học sinh ngƣời Thái cũng không thua kém gì
học sinh ngƣời Kinh.
Trong giao tiếp sinh hoạt mang tính cộng đồng nhƣ trong sinh hoạt đoàn đội,
lao động tập thể, ở những nơi công cộng (bƣu điện, cửa hàng, bến xe, chợ) v.v…
Nói chung, học sinh ngƣời Thái đều sử dụng tiếng Việt (100%), chứng tỏ rằng học
sinh ngƣời Thái thông thạo tiếng Việt hơn tiếng Thái, tiếng mẹ để của các em, và
học sinh ngƣời Thái cơ sự gắn kết chặt chẽ với học sinh ngƣời Việt trong mọi sinh
hoạt, không có sự cản trở nào, nhất là về mặt ngôn ngữ.
3.3.5. Những khó khăn của học sinh người Thái khi học tiếng Việt
Theo tỉ lệ điều tra cho thấy khi đƣợc hỏi 100% học sinh cả nam lẫn nữ đều
trả lời không gặp bất cứ khó khăn gì thông qua những kĩ năng nghe nói đọc viết
tiếng Việt. Bởi lẽ ngay từ khi sinh ra các em đã đƣợc sống trong môi trƣờng tiếng
Việt. Nhƣ ở chƣơng 2 chúng tôi đã trình bày, ngƣời Thái có thể coi là ngƣời bản địa
ở khu vực Tây Bắc nói chung, ở Sơn La nói riêng đã từ bao đời nay. Trong kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc họ đã có sự gắn kết giữa hai nền văn hóa đặc
biệt là ngôn ngữ. Sau 1954 thì dân tộc Kinh lên vùng Tây Bắc để xây dựng kinh tế
mới họ sống cộng cƣ cùng các dân tộc vùng Tây Bắc nhƣng gắn kết hơn cả với dân
tộc Thái. Ngƣời Thái tiếp xúc trực tiếp, thƣờng xuyên với ngƣời Kinh, và sống
trong môi trƣờng tiếng Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác đã làm cho cộng đồng
ngƣời Thái hiện nay tại điạ phƣơng Chiềng Ly thông thạo tiếng Việt, nói tiếng Việt
và hiểu nhƣ ngƣời dân tộc Kinh và có phần trội hơn các dân tộc khác nhƣ ngƣời
Kháng, Mông… Do vậy nhờ sống trong môi trƣờng tiếng Việt cho nên con em ngƣời
Thái khi đi học hầu nhƣ đã có khả năng giao tiếp thông thƣờng bằng tiếng Việt nhƣ
ngƣời Kinh. Đây có thể coi là một lợi thế rất thuận lợi mà không phải học sinh dân
tộc thiểu số nào ở Việt Nam cũng có đƣợc. Bên cạnh đó các em cũng gặp phải khó
khăn nhƣ học sinh ngƣời Kinh nói chung trong quá trình học tập. Chúng tôi nói là về
cơ bản, bởi khi đi vào các môn học cụ thể thì các em học sinh ngƣời Thái có thể sẽ có
những khó khăn riêng (so với học sinh ngƣời Kinh ). Điều này sẽ đƣợc chúng tôi
trình bày kết hợp ở phần sau.
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3.4. Thái độ ngôn ngữ của học sinh và phụ huynh đối với việc sử dụng
ngôn ngữ trong nhà trƣờng
3.4.1. Khái niệm về thái độ ngôn ngữ
Thái độ đƣợc hiểu là “tổng thể nói chung những biểu hiện ra bên ngoài
(bằng nét mặt cử chỉ lời nói, hành động) của ý nghĩ, tình cảm đối với ai hoặc đối
với sự việc nào đó”. Thái độ cũng đƣợc hiểu là “cách nghĩ, cách nhìn, cách hành
động theo một hướng nào đó trước một vấn đề, một tình hình” [25, tr.909]. Thái độ
ngôn ngữ (cụ thể hơn là thái độ đối với ngôn ngữ) có thể đƣợc hiểu là “Sự đánh giá
về giá trị khuynh hướng hành vi của một cộng đồng hay một cá nhân đối với một
ngôn ngữ nào đó” [27; tr.74]. Nhƣ chúng ta đã biết, Sơn La là một tỉnh đa dân tộc
và đa ngôn ngữ, các dân tộc nơi đây sống cộng cƣ, đan xen với nhau, tìm hiểu thái
ngôn ngữ ở đây cũng chính là tìm hiểu thái độ của họ đối với tiếng Việt cũng nhƣ
ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ dân tộc khác. Cho đến nay, ngôn ngữ học xã hội
thƣờng nhắc đến các loại thái độ cơ bản, đó là thái độ trung thành ngôn ngữ, thái độ
kì thị ngôn ngữ và thái độ tự ti ngôn ngữ.
Về thái độ trung thành đối với ngôn ngữ bắt nguồn từ việc giữa những con
ngƣời của một dân tộc cảm thấy gắn bó với nhau thông qua ngôn ngữ chung của
dân tộc mình – thứ ngôn ngữ bao hàm cả lịch sử, văn hóa và cách nhìn đối với thế
giới của dân tộc đó. Từ đó hình thành thái độ luôn hƣớng tới, bảo vệ và đề cao giá
trị của ngôn ngữ dân tộc mình: “Đây là cái lẽ vì sao người ta giao tiếp bằng ngôn
ngữ của dân tộc mình lại cảm thấy thân thiết” [16; tr. 81]
Về thái độ tự ti ngôn ngữ là thái độ mặc cảm – tự cảm thấy ngôn ngữ hay
tiếng nói của mình (phƣơng ngữ, thậm chí là giọng nói cá nhân) “không bằng” các
ngôn ngữ hay phƣơng ngữ khác. Thái độ tự ti về ngôn ngữ thƣờng dẫn đến hai cách
hành xử về ngôn ngữ:
1/ Từ bỏ ngôn ngữ hay phƣơng ngữ của mình để chuyển sang ngôn ngữ hay
phƣơng ngữ có uy tín cao hơn;
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2/ Học tập để nắm vững và biết cách sử dụng ngôn ngữ có uy tín hơn để sử
dụng trong môi trƣờng giao tiếp phù hợp (tức là vẫn duy trì “ngôn ngữ của mình”
đồng thời tạo cho bản thân một khả năng song ngữ hoặc song phƣơng ngữ).
Thái độ kì thị ngôn ngữ là thái độ gắn với thái độ tự tin ngôn ngữ. Thái độ
này đƣợc biểu hiện bằng sự coi nhẹ, xem thƣờng ngôn ngữ hoặc phƣơng ngữ của
cộng đồng khác, quá đề cao ngôn ngữ hay phƣơng ngữ của cộng đồng mình. Có thể
thấy, sự hình thành của thái độ ngôn ngữ phụ thuộc vào hàng loạt các nhân tố ngoài
ngôn ngữ nhƣ giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác và các nguyên nhân chính trị xã hội
khác nữa. Thái độ ngôn ngữ cũng không phải nhất thành bất biến mà nó thay đổi
trong cộng đồng cũng nhƣ trong mỗi cá nhân dƣới tác động của các nhân tố nêu
trên. Theo đó, một vấn đề tất yếu kéo theo trong sử dụng: đó là hoặc theo hƣớng
duy trì ngôn ngữ hoặc theo hƣớng chuyển đổi ngôn ngữ.
Nhƣ vậy, tìm hiểu thái độ ngôn ngữ chính là tìm hiểu ý kiến, quan điểm,
cách nhìn nhận, đối sử của cá nhân với ngôn ngữ bất kì. Trọng phạm vi luận văn
chúng tôi tập chung khảo sát ý kiến về vấn đề sử dụng ngôn ngữ để giảng dạy cho
học sinh trong nhà trƣờng từ chính đối tƣợng học sinh và phụ huynh. Việc tìm hiểu
ngôn ngữ từ các đối tƣợng này nhằm có đƣợc một ý kiến chung và hiệu quả nhất
cho giáo dục đa ngữ ở địa phƣơng.
3.4.2. Thái độ ngôn ngữ của học sinh
Theo điều tra chúng tôi tiến hành khảo sát và đề nghị các em học sinhngƣời
Thái phát biểu theo nguyện vọng trong việc lựa chọn ngôn ngữ để làm phƣơng tiện
giảng dạy trong nhà trƣờng theo từng môn học và thu đƣợc kết quả sau khi điều tra
từng cấp học nhƣ sau:
3.4.2.1. Học sinh tiểu học
Với câu hỏi: Em thích học bằng tiếng nào trong các môn học? Chúng tôi thu
đƣợc kết quả nhƣ sau:
100% học sinh lựa chọn tiếng Việt trong các môn học. Trừ có ba môn âm
nhạc, đạo đức, kể chuyện. Đây có thể coi là tỉ lệ tuyệt đối có nghĩa không em nào
lựa chọ tiếng Thái làm phƣơng tiện để giảng dạy các môn còn lại. Chúng tôi cho
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rằng, việc học sinh lựa chọn tiếng Việt một phần là do ý thức và một phần là do sở
thích vì các em còn nhỏ tuổi. Cũng bởi ngay từ nhỏ các em đã đƣợc tiếp xúc với
tiếng Việt trong gia đình và ngoài xã hội ở cấp học mầm non tiếng Việt đã là nhân
tố ngôn ngữ chủ đạo do vậy việc lựa chọn của các em là tƣơng đối dễ hiểu.
Đối với ba môn học âm nhạc, kể chuyện, đạo đức là những môn phần nhiều
gắn với việc thể hiện và học tập văn hóa của dân tộc mình, tỉ lệ lựa chọn tiếng Thái
của học sinh lần lƣợt là 19/40 học sinh, chiếm 47,5%, 17/40 học sinh, chiếm 42,5%,
13/40 học sinh, chiếm 32,5%. Việc lựa chọn tiếng Việt trong giao tiếp của học sinh
tiểu học cũng xuất phát từ việc các em cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng trong
học tập. Kết quả của câu hỏi : Dùng tiếng nào em thấy thoải mái hơn trong học tập
có 31/40 học sinh, chiếm 77,5% trả lời khi dùng tiếng Việt. 8/40 học sinh, chiếm
20% cho rằng sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Thái. 2/40 học sinh, chiếm 5% cho
rằng thích sử dụng tiếng Thái.
3.4.2.2. Học sinh trung học cơ sở
Trong 8 môn học chúng tôi đƣa ra để lấy ý kiến của học sinh THCS về việc
thích sử dụng tiếng nào để giảng dạy trong học tập đa số các em lựa chọn tiếng Việt
nhƣng bên cạnh đó có môn âm nhạc và lịch sử các em chọn sử dụng tiếng Thái
nhƣng tỉ lệ này lại khá cao 12/25 học sinh, chiếm 48% và 13/25 học sinh, chiếm
52%. Đối với các môn học trên các em có ý kiến là thích dùng tiếng Thái để các em
có thể học những bài hát và những làn điệu tiếng Thái từ lâu đời qua đó nhằm giúp
phục hồi lại giá trị văn hóa của ngƣời Thái bên những nét văn hóa, văn nghệ cùng
các dân tộc khác trên đại bàn. Khi đƣợc hỏi dùng ngôn ngữ nào thoải mái nhất trong
học tập có 16/25 học sinh, chiếm 64% là dùng tiếng Việt, và có 9/25 học sinh,
chiếm 36% là dùng tiếng Thái. Nhƣ vậy, càng ở những độ tuổi lớn, các em càng có
ý thức hơn trong việc bảo tồn, phát huy tiếng nói của dân tộc mình.
3.4.2.3. Học sinh trung học phổ thông
Trong 10 môn học chúng tôi đƣa ra để lấy ý kiến của học sinh THPT, về việc
thích sử dụng tiếng nào để giảng dạy trong học tập đa số các em lựa chọn tiếng Việt
nhƣng bên cạnh đó mong muốn sử dụng tiếng Thái là thấp 10/40 học sinh, chiếm
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25% .Khi đƣợc hỏi dùng ngôn ngữ nào thoải mái nhất trong học tập có 30/40 học
sinh, chiếm 75% là dùng tiếng Việt là ngôn ngữ chính trong giảng dạy và học tập
của các em. Nhƣ vậy ở cấp học trung học phổ thông các em nhận thức sâu sắc rằng
tiếng Việt là ngôn ngữ chính, quan trọng trong giảng dạy qua tiếng Việt các em dễ
dàng nhận thức đƣợc tốt hơn kiến thức bài giảng vì đây là ngôn ngữ của toàn dân do
vậy nguồn tƣ liệu phục vụ cho học tập phong phú và đa dạng hơn. Bên cạnh đó các
em cũng có ý thức hơn trong việc bảo tồn, phát huy tiếng nói của dân tộc mình.
3.4.3. Thái độ ngôn ngữ của phụ huynh học sinh
Chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh ngƣời Thái đối
với việc sử dụng ngôn ngữ trong nhà trƣờng, qua câu hỏi đối với các bậc phụ huynh
về việc lựa chọn ngôn ngữ nào trong việc giảng dạy ở cả ba cấp học và mong nhận
đƣợc ý kiến phát biểu một cách chân thành và thẳng thắn của họ (ý kiến này đƣợc
chia theo độ tuổi). Dƣới đây là tổng hợp kết quả chúng tôi thu nhận đƣợc:
Chúng tôi lấy ý kiến của phụ huynh về việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh ở
cả ba cấp học, kết quả thu đƣợc nhƣ sau:
Ở độ tuổi trên 50, 30/30 ngƣời chiếm 100% có ý kiến dạy song song cả tiếng
Thái và tiếng Việt cho học sinh tiểu học, còn cấp THCS, THPT chỉ dạy tiếng Việt.
Ở độ tuổi từ 20 – 50, 26/130 ngƣời, chiếm 20% có ý kiến dạy tiếng Thái cho học
sinh cấp tiểu học, 80% phụ huynh có ý kiến nên dạy tiếng Việt ở cả ba cấp.
Nhƣ vậy có thể thấy ở độ tuổi càng cao, ý thức về tƣ duy ngôn ngữ đối với
những thế hệ trẻ càng lớn. Tuy vậy, ý kiến sử dụng tiếng Việt là phƣơng tiện giảng
dạy chính ở ba cấp học điều đó phản ánh một thực tế đúng đắn về nhu cầu sử dụng
tiếng Việt trên địa bàn. Với mong muốn nâng cao trình độ tiếng Việt đối với con em
họ, vì họ nhận thức rằng tiếng Việt không những là phƣơng tiện để giao tiếp mà còn
là phƣơng tiện để tƣ duy.Vì tiếng Việt là ngôn ngữ chung duy nhất cho ngôn ngữ
toàn dân tộc.
Việc sử dụng ngôn ngữ nào để giờ học của các em đạt hiệu quả cao nhất. Có
100% phụ huynh ở độ tuổi trên 50 chọn phƣơng án kết hợp cả tiếng Việt và tiếng
Thái. Tỉ lệ này là tuyệt đối không có phụ hunh nào ở độ tuổi này có ý kiến dùng
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tiếng Việt hoặc tiếng Thái. 118/130 ngƣời, chiếm 90,7% ở độ tuổi từ 20 – 50 cho
rằng nên kết hợp cả tiếng Việt và tiếng Thái để học sinh đạt hiệu quả tốt; 7/130
ngƣời, chiếm 0,5% cho rằng chỉ nên dùng tiếng Việt trong giờ học của học sinh.
Nhƣ vậy ở độ tuổi càng nhỏ, quan điểm sử dụng tiếng Việt càng phổ biến hơn.
Về thời điểm dạy tiếng Việt, tiếng Thái trong quá trình học của học sinh, ý
kiến của phụ huynh học sinh nhƣ sau: Ở độ tuổi trên 50, 30/30 ngƣời, chiếm 100%
cho rằng nên dậy tiếng Việt song song với tiếng Thái ngay ở những lớp đầu cấp cho
học sinh. Ở độ tuổi từ 20 – 50 chỉ có 115/130 ngƣời, chiếm 86,0% cùng quan điểm
với độ tuổi trên; 21/130 ngƣời, chiếm 23,8% cho rằng chỉ dậy tiếng Việt từ đầu cấp.
Kết quả này hoàn toàn phù hợp với việc nên chọn ngôn ngữ nào trong dạy giờ học
để đạt hiệu quả cao nhất.
Nhƣ vậy, thông qua việc trả lời các câu hỏi mà chúng tôi đặt ra đối với phụ
huynh học sinh đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong dạy – học trong nhà trƣờng, kết
quả chúng tôi thu đƣợc đều là một quan điểm chung, là sự phản ánh chuyển biến
tâm lí của các thế hệ trên địa bàn Chiềng Ly về thái độ đối với tiếng Việt. Hiện nay
nhiều bậc phụ huynh không xem nặng tiếng mẹ đẻ mà nhiều ngƣời chỉ quan niệm
tiếng Việt là tiếng phổ thông và cũng có thể coi là tiếng mẹ đẻ vì đây đƣợc coi là
ngôn ngữ của toàn dân. Họ nhận thức rõ rằng tiếng Việt có vài trò vô cùng quan
trọng trong đời sống vì nếu thông thạo tiếng Việt sẽ giúp cho họ rất nhiều. Ngƣợc
lại đối với những ngƣời trên 50 họ luôn mong muốn giữ gìn giá trị truyền thống của
dân tộc mình đặc biệt là ngôn ngữ.
Bảng 3.5: Thái độ ngôn ngữ của phụ huynh học sinh đối với việc
sử dụng ngôn ngữ trong nhà trường
Thái độ
Hình thức dạy học
Chỉ dạy tiếng Việt ngay từ đầu cấp
Dạy tiếng Việt song song với tiếng Thái
ngay từ đầu cấp
Dạy tiếng Thái ở các lớp đầu cấp đến
các lớp cuối cấp mới học tiếng Việt
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3.5. TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
Qua việc thống kê và tìm hiểu tình hình ngôn ngữ và đặc điểm sử dụng ngôn
ngữ của học sinh đồng thời tiến hành khảo sát thái độ ngôn ngữ của đối tƣợng này
cùng với phụ huynh học sinh trên địa bàn xã Chiềng Ly chúng tôi thu đƣợc kết quả
nhƣ sau:
Xét về năng lực ngôn ngữ của học sinh: nếu nhƣ cấp học tiểu học có yếu hơn
về năng lực tiếng Việt thì đến cấp THCS và THPT 100% học sinh đề có khả năng
nghe, nói, đọc, viết tƣơng đối thành thạo tiếng Việt. Ở cấp học càng cao năng lực
tiếng Việt của các em càng thể hiện năng lực rất tốt. Tiếng Việt dƣờng nhƣ trở
thành ngôn ngữ giao tiếp chính tồn tại song song với tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ của
các em học sinh nơi đây. Khả năng sử dụng tiếng Việt của các em ngƣời dân tộc
Thái là rất tốt, điều này cho em khả năng tiếp nhận, lĩnh hội kiến thức về ngôn ngữ
tiếng Việt ở học sinh ngƣời dân tộc Thái ở xã Chiềng Ly hơn hẳn các vùng ngƣời
dân tộc Thái khác trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của học sinh cũng giống nhƣ đặc điểm sử
dụng ngôn ngữ của ngƣời dân tộc Thái trên địa bàn xã Chiềng Ly, huyện Thuận
Châu, tỉnh Sơn La, mà chúng tôi đã phân tích sâu ở Chƣơng 2, các em học sinh nơi
đây chủ yếu sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp kể cả ở tại gia đình hay trƣờng học,
với ngƣời thân, bạn bè hay khách lạ. Trong bối cảnh địa bàn đa dân tộc, các điều
kiện về sinh hoạt vật chất và tinh thần phát triển, có cơ hội đƣợc tiếp xúc với nhiều
địa bàn ngôn ngữ dân tộc Thái khác trong huyện, lối sống cộng cƣ và quá trình đô
thị hóa mạnh mẽ nhƣng bằng sự nhận thức đúng đắn của thế hệ trƣớc nhƣ ông bà,
cha mẹ luôn có ý thức giáo dục và lƣu truyền tiếng Thái trong đời sống của các em.
Do vậy tiếng Thái và tiếng Việt tại Chiềng Ly luôn tồn tại song song với nhau và
trở thành song ngữ đƣợc các em học sinh lựa chọn trong các cuộc giao tiếp trong
nhà trƣờng và ngoài nhà trƣờng.
Về thái độ của học sinh và phụ huynh đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong
nhà trƣờng ở cả ba cấp học tỉ lệ lựa chọn tiếng Việt là rất cao. Tuy nhiên, ý kiến về
việc kết hợp sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt trong giảng dạy là ý kiến tƣơng đối phổ
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biến. Điều này phản ánh một thực thế có ý nghĩa lớn trong việc giữ gìn ngôn ngữ dân
tộc tại địa phƣơng còn rất đƣợc chú trọng.
Với những kết quả mà Chƣơng 3 của luận văn đƣa ra, góp phần khẳng định ý
thức giữ gìn văn hóa truyền thống của học sinh ngƣời dân tộc Thái là rất tốt. Tuy
nhiên cần có những chính sách, hoạch định phù hợp đối với cộng đồng dân tộc Thái
nói chung, với học sinh dân tộc Thái nói riêng.
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KẾT LUẬN
Đề tài luận văn “Đặc điểm đa ngữ xã hội tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận
châu, tỉnh Sơn La”, Trên cơ sở các lí thuyết về ngôn ngữ học xã hội chúng tôi đã
đƣợc khái quát đƣợc một bức tranh tổng thể về cảnh huống đa ngôn ngữ trên một
địa bàn cụ thể với một đối tƣợng cụ thể là dân tộc Thái. Trong mối tƣơng quan với
nhiều yếu tố nhƣ đặc điểm địa lí, đặc điểm kinh tế - xã hội, thành phần dân tộc, giới
tính, độ tuổi, nghề nghiệp... trong đó thu đƣợc một số kết quả đáng chú ý nhƣ sau:
1. Về năng lực ngôn ngữ: Nhìn một cách tổng thể gần 100% dân cƣ trên địa
bàn xã Chiềng Ly đều có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, kể cả các em học sinh
ở cấp học rất nhỏ tuổi cho đến các bậc phụ huynh. Tuy vậy, mức độ sử dụng tiếng
Việt của từng đối tƣợng lại phụ thuộc vào các nhân tố nhƣ giới tính, độ tuổi, nơi ở,
thành phần dân tộc và môi trƣờng giao tiếp. Do đặc điểm cƣ trú xen kẽ ở địa bàn đa
dân tộc đặc biệt là đa ngôn ngữ do vậy việc cƣ dân nơi đây có khả năng tốt trong
việc sử dụng tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của mình mang tính chất song song. Ngoài
ra cƣ dân ngƣời dân tộc Thái ở đây còn có khả năng sử dụng một số ngôn ngữ khác
nhƣ: tiếng Anh, tiếng Mông... góp phần làm phong phú, đa dạng thêm vốn ngôn
ngữ của cƣ dân ngƣời thái, chứng tỏ ngƣời dân tộc Thái có tinh thần ham học hỏi,
khả năng tiếp thu và có thể sử dụng tốt các ngôn ngữ khác nhau.
2. Về đặc điểm giao tiếp ngôn ngữ: Đặc điểm nổi bật trong giao tiếp ở nơi
đây là tiếng Thái và tiếng Việt. Cho nên, cảnh huống đa ngữ trên địa bàn xã
Chiềng Ly thực chất là cảnh huống song ngữ Thái – Việt. Trong đó tiếng Việt
chiếm vị trí nổi trội trong các giao tiếp từ gia đình cho đến ngoài xã hội. Bên cạnh
đó là vai trò không thể phủ nhận tiếng Thái trong phạm vi gia đình, làng, bản.
Mức độ sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt trong giao tiếp cũng phụ thuộc vào
những nhân tố nhƣ giới tính, độ tuổi, thành phần dân tộc... tỉ lệ nam giới sử dụng
ngôn ngữ tiếng Thái nhiều hơn nữ giới trong phạm vi gia đình và cả ngoài xã hội.
Vì theo truyền thống của ngƣời Thái họ có vai trò to lớn trong việc giữ gìn bản sắc
văn hóa của dân tộc mình. Một điểm đáng chú ý là dân tộc Thái nơi đây sử dụng
ngôn ngữ Thái và ngôn ngữ tiếng Việt một cách song song họ rất tự tin về khả
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năng hiểu biết về ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Kết quả điều tra cũng cho thấy
việc sử dụng song ngữ Thái- Việt chiếm tỉ lệ lớn, đây là hệ quả tất yếu của đời sống
sinh hoạt cộng cƣ của các dân tộc, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại xã Chiềng Ly,
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
3. Qua khảo sát thực tế về thái độ ngôn ngữ của các đối tƣợng học sinh và
phụ huynh cho thấy: Đa số các em có mong muốn học tiếng Việt bên cạnh một số
nhỏ các em muốn học tiếng dân tộc mình để ngôn ngữ dân tộc không bị mai một.
Về phƣơng diện này thế hệ phụ huynh của các em có nhận thức đúng đắn về ngôn
ngữ tiếng Việt vì họ biết đây là ngôn ngữ của toàn dân, ngôn ngữ gắn liền với tri
thức để con cái của họ học tập và tiếp cận. Qua khảo sát cũng cho thấy ngƣời Thái
có nguyện vọng đƣợc học tập chữ viết Thái của dân tộc mình, vì hiện nay
chƣơng trình học tiếng dân tộc đã triển khai nhƣng chƣa phổ biến,cần nhân rộng
chƣơng trình này ở các vùng có nhiều ngƣời Thái sinh sống. Đặc biệt, với ý thức
cao về gìn giữ văn hóa dân tộc mình, cộng đồng dân tộc Thái đã và đang phát
huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Địa bàn khảo sát là xã Chiềng Ly,
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, một địa phƣơng giàu truyền thống cách mạng,
truyền thống hiếu học, nơi cƣ trú lâu đời của ngƣời dân tộc Thái, bối cảnh ngôn
ngữ có nhiều thay đổi, nhƣng cộng đồng ngƣời Thái nơi đây vẫn rất tự hào về
truyền thống văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc mình, họ luôn luôn tự
nhận ngôn ngữ Thái là tiếng mẹ đẻ của mình.
4. Mặt hạn chế và hƣớng phát triển của nghiên cứu: Những kết luận của
chúng tôi trên đây dựa trên phạm vi nghiên cứu hẹp nên chƣa khái quát đƣợc cảnh
huống đa ngữ chung của địa bàn xã Chiềng Ly cũng nhƣ cảnh huống song ngữ Thái
– Việt trên địa bàn. Mặc dù tại địa bàn khảo sát xã Chiềng Ly, ở các bản khác có cả
đối tƣợng ngƣời Mông nhƣng chúng tôi chƣa đủ thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về
năng lực cũng nhƣ đặc điểm sử dụng song ngữ Việt- Mông, Thái – Mông, để từ đó
có thể so sánh giữa tiếng Thái và tiếng Mông, và để tìm hiểu đƣợc mối quan hệ giữa
hai dòng ngôn ngữ này. Những hạn chế đó cũng chính là các hƣớng phát triển của
đề tài ở cấp nghiên cứu cao hơn hay ở những nghiên cứu khác.
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5. Nhƣ chúng ta đã biết nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc ngày nay có vai trò
quan trọng trong việc hoạch định các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục cho các
cộng đồng dân tộc, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số. Chúng tôi hi vọng luận
văn này sẽ có những đóng góp nhất định trong việc nghiên cứu ngôn ngữ trên địa
bàn khảo sát nói riêng và địa bàn các dân tộc thiểu số nói chung cũng nhƣ có đƣợc
những đóng góp nhất định cho việc đề ra những chính sách ngôn ngữ đúng đắn, phù
hợp với đƣờng lối chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ở những vùng miền khác nhau
đặc biệt là khu vực miền núi.
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Phụ lục 1:
BẢNG CÂU HỎI GỢI Ý
DÙNG ĐỂ PHỎNG VẤN SÂU
VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƢỜI THÁI
* Ghi chú: Cách sử dụng xưng hô gọi "ông bà" dưới đây chỉ mang tính ước lệ. Khi
phỏng vấn, tùy theo đối tượng (cộng tác viên) mà sử dụng cách xưng hô cho thích
hợp.
I. Về bản thân
1. Giới tính
2. Ông (bà) bao nhiêu tuổi? Tôn giáo ( theo đạo nào?)
3. Ông (bà) là ngƣời dân tộc nào? Tôn giáo ( theo đạo nào?)
4. Bố (mẹ) của ông bà là ngƣời dân tộc nào?
5. Ông (bà) đã đến trƣờng học bao giờ chƣa?
6. Nếu học rồi lại bỏ thì vì sao? (các lí do)
7. Trình độ học vấn hiện nay (của bản thân ngƣời đƣợc hỏi).
8. Trình độ học vấn của bố mẹ ngƣời đƣợc hỏi.
9. Nghề nghiệp của ngƣời đƣợc hỏi và chức vụ chính quyền, đoàn thể (nếu có).
10. Ông (bà) sống ở đây đã lâu chƣa?
11. Nếu từ nơi khác chuyển đến thì từ đâu tới? (Ghi rõ huyện, tỉnh)
II. Về gia đình
12. Ông (bà) đã gia đình riêng chƣa?
13. Vợ (chồng) của ông (bà) là ngƣời dân tộc nào?
14. Trình độ học vấn và nghề nghiệp của vợ (chồng) của ngƣời đƣợc hỏi.
15. Trong gia đình có ai là bộ đội, cán bộ thoát li không?
16. Trong gia đình có những vật dụng nào? (Radio, ti vi, sách báo bằng chữ quốc
ngữ, chữ Thái, chữ HMông)?
III. Về ngôn ngữ
17. Ông (bà) biết tiếng Thái ở mức độ nào?
18. Ông (bà) biết chữ Thái không? (nếu biết yêu cầu viết thử )
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19. Nếu biết chữ Thái thì học nó ở đâu?
20. Ngoài tiếng Thái ra ông bà còn biết tiếng nào khác?
21. Ông (bà) biết tiếng Việt ở mức độ nào? (mức độ: thạo, tƣơng đối thạo, một ít,
không biết gì)
22. Ông (bà) học tiếng Việt ở đâu là chính?
23. Ông (bà) cho biết học tiếng Việt có khó không?
24. Trong các tiếng đã biết, ông (bà) thạo tiếng nào nhất?
25. Ông (bà) thƣờng dùng tiếng nào (Việt, Thái, Kháng, Hmông, …) khi nói chuyện
chuyện với các thành viên trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em) với
bạn bè, khách (là ngƣời cùng dân tộc tại địa phƣơng, ngƣời cùng dân tộc từ nơi
khác đến, ngƣời khác dân tộc) ?
26. Trong trƣờng học, ông (bà), (các em học sinh) thƣờng dùng tiếng nào trong các
trƣờng hợp sau: trong giờ học, giờ ra chơi với thầy cô giáo cùng dân tộc, thầy cô
khác dân tộc, với bạn bè cùng dân tộc, với bạn bè khác dân tộc) ?
27. Ông (bà) thƣờng dùng tiếng nào trong các trƣờng hợp sau: kể chuyện, cúng lễ
cầu khấn thân linh, hát tập thể, hát một mình, dạy con học, hát ru, ghi chép hàng
ngày, viết đơn từ, trong sáng tác văn nghệ dân gian, trong giao tiếp ở nơi công cộng:
Vui chơi, thể thao, văn nghệ, ở chợ, cửa hàng, trong các cuộc họp tại đội, bản, xã…
28. Khi nói chuyện với ngƣời Thái, ông (bà) có bao giờ dùng tiếng Việt không?
(thƣờng là dùng trong trƣờng hợp nào?)
29. Khi nói chuyện với ngƣời Thái, ông (bà) có bao giờ dùng tiếng của dân tộc khác
(nhƣ tiếng Dao, tiếng Kinh, tiếng Hmông không?) thƣờng dùng trong trƣờng hợp
nào?
30. Khi nói chuyện với ngƣời Kinh, ông (bà) có dùng tiếng Thái không? (thƣờng là
trong trƣờng hợp nào?)
31. Khi nói chuyện với ngƣời của các dân tộc khác, ông (bà) thƣờng dùng tiếng gì?
32. Ông (bà) có hay xem, nghe chƣơng trình truyền hình, phát thanh bằng tiếng
Thái trên đài trung ƣơng, tỉnh, phát thanh của huyện không? Nếu nghe ít hoặc
không nghe thì xin cho biết lí do.
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33. Ông (bà) cảm thấy tiếng Thái dùng để phát sóng thế nào? Dễ nghe, khó nghe…
34. Ông (bà) có xem, nghe chƣơng trình truyền hình, phát thanh bằng tiếng dân tộc
khác trên đài trung ƣơng, tỉnh, phát thanh của huyện không? Nếu nghe ít hoặc
không nghe thì xin cho biết lí do.
35. Ông (bà) có hay xem, nghe chƣơng trình truyền hình, phát thanh bằng tiếng Việt
trên đài trung ƣơng, tỉnh, phát thanh của huyện không? Nếu nghe ít hoặc không
nghe thì xin cho biết lí do.
36. Ông (bà) nhận xét gì về chƣơng trình phát sóng bằng tiếng Việt ? (Dễ nghe, khó
nghe, nhanh, chậm, nhiều từ nƣớc ngoài, …)
37. Ông (bà) có hay đọc báo bằng tiếng Việt ? Mức độ hiểu ở các loại báo, các mức
(hiểu hết, hiểu nhiều, hiểu ít, không hiểu).
38. Ý kiến của ông (bà) về học sinh tiểu học Thái học trong nhà trƣờng: Bắt đầu nên
chỉ học bằng tiếng Thái, Giai đoạn học bằng tiếng Thái, sau đó học bằng tiếng Việt:
Học thẳng bằng tiếng Việt, (có dùng tiếng Thái hỗ trợ).
39. Có nên in sách, báo bằng chữ Thái không? (nêu lí do cho cả hai phƣơng án có
và không).
40. Có nên sƣu tầm văn nghệ dân gian (truyện cổ, ca dao, dân ca, tục ngữ,…) bằng
tiếng Thái không?
41. Ngƣời Thái có cần học chữ Thái không (nêu lí do cho cả hai phƣơng án có và
không)
42. Nên học chữ Thái nào? Lí do? (chữ Thái Latinh)
43. Theo ông (bà), chữ Thái khó hay dễ học?
44. Nguyện vọng của ông (bà) về việc duy trì, gìn giữ và phát triển tiếng Thái
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Phụ lục 2:
Ngƣời khảo sát:...................................................................................................
Địa điểm khảo sát :.............................................................................................
PHIẾU TÌM HIỂU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ
Họ và tên ngƣời đƣợc hỏi ý kiến (có thể ghi/có thểkhông):....................................
Hướng dẫn:

- Đánh dấu X vào ô để thể hiện ý kiến của mình

- Có thể ghi ý kiến vào những chỗ có dấu *
C1. Giới tính:
1.

Nam



2.

Nữ



1.

Dƣới < 18



2.

Từ 19-30



3.

Từ 31- 50



4.

Từ 51 trở lên



C2. Tuổi:

C3. Nghề nghiệp:
1.

Nông dân



2.

Công nhân



3.

Buôn bán



4.

Dịch vụ



5.

Lực lƣợng vũ trang



6.

Làm việc ở xã



7.

Làm việc ở huyện



8.

Làm việc ở tỉnh



9.

Về hƣu




10. Học sinh

11. Nghề khác (ghi cụ thể):............…...
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C4. Trình độ văn hóa/ học vấn:
1.

Không biết đọc và không biết viết/Mù chữ (quốc ngữ)



2.

Tiểu học/cấp I



3.

Trung học cơ sở/cấp II



4.

Trung học phổ thông/cấp III



5.

Đại học



6.

Sau đại học



C5. Các đồ vật thƣờng dùng: ( có thể đánh dấu vào nhiều ô)
Đồ vật

Có

Không

C5.1 Điện thoại di động





C5.2 Điện thoại bàn (ở nhà)





C5.3 Đài (radio)





C5.4 Vô tuyến truyền hình (tivi)





C5.5 Sách, báo tiếng Việt (không kể sách giáo khoa)





C5.6 Sách tiếng tiếng dân tộc





C5.7 Sách tiếng nƣớc ngoài.





C6. Khả năng biết tiếng mẹ đẻ và các tiếng khác của bản thân:
Khả
năng
về

Mức độ

Tiếng
mẹ đẻ
C6.1

1. Nói

Không biết





……...……

……...…… ……...……

Biết nói một ít





……...……

……...…… ……...……





……...……

……...…… ……...……

Không biết chữ





……...……

……...…… ……...……

Biết một ít





……...……

……...…… ……...……

Biết nhiều





……...……

……...…… ……...……

Có thể giao tiếp
bình thƣờng

2. Viết

Tiếng dân
Tiếng
Tiếng dân
Tiếng
tộc
nƣớc ngoài
tộc khác (ghi
Việt
khác(ghi cụ
(ghi cụ
cụ thể)
thể)
thể)
C6.2
C6.3
C6.4
C6.5

IX

C7. Bản thân và ngƣời thân là ngƣời dân tộc nào?
Dân tộc thiểu số
Bản thân và ngƣời thân

Dân tộc

Tên dân tộc

Kinh

(ghi cụ thể)

Ở từ lâu đời Mới đến từ
tại địa

sau năm

phƣơng

1975-nay

1

2

C7.1 Bản thân



…………………





C7.2 Vợ/Chồng



…………………





C7.3 Bố đẻ



…………………





C7.4 Mẹ đẻ



…………………





C7.5 Bố vợ/chồng



…………………





C7.6 Mẹ vợ/chồng



…………………





C7.7 Ông nội



…………………





C7.8 Bà nội



…………………





C7.9 Ông ngoại



…………………





C7.10 Bà ngoại



…………………





C8. Các cặp vợ chồng dƣới đây có cùng hay khác dân tộc
Ngƣời thân

Cùng dân tộc

Khác dân
tộc

C8.1

Vợ/chồng (của bản thân)





C8.2

Bố mẹ đẻ





C8.3

Bố mẹ vợ/chồng





C8.4

Ông bà nội





C8.5

Ông bà ngoại
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C9. Khi ở nhà giao tiếp thƣờng dùng tiếng nào?
Khi nói chuyện

Bằng tiếng gì
Độ tuổi

Với ai

C9.1

C9.2

C9.3

Tiếng
dân
tộc

Tiếng
Việt

1

2

Tiếng
mẹ đẻ
là
chính,
có xen
tiếng
Việt
3

Tiếng
Việt là
chính,
có xen
tiếng
dân tộc

Tiếng mẹ
đẻ là
chính, có
xen tiếng
dân tộc
khác

4

5

với

C9.1.1

Dƣới < 18











ngƣời

C9.1.2

Từ 19-30











trong

C9.1.3

Từ 31- 50











gia đình

C9.1.4

Từ 51 trở lên











với

C9.1.1

Dưới < 18











khách

C9.1.2

Từ 19-30











cùng

C9.1.3

Từ 31- 50











dân tộc

C9.1.4

Từ 51 trở lên









Với

C9.1.1

Dƣới < 18











khách

C9.1.2

Từ 19-30











khác

C9.1.3

Từ 31- 50











dân tộc

C9.1.4

Từ 51 trở lên











XI

C10. Sử dụng tiếng nào trong các trƣờng hợp sau:
C10.1. Trong các cuộc họp:
*Ý kiến

Tiếng

Tiếng
Các cuộc họp

dân

Tiếng

Tiếng

tộc là

Việt là

dân

chính,

chính, có

tộc

có xen

xen tiếng

tiếng

dân tộc

Việt

Việt
1

2

3

4

C10.1.1

Họp thôn









C10.1.2

Họp xã









C10.1.3

Họp huyện









C10.1.4

Họp tỉnh









C10.1.5

Họp ngƣời cao tuổi









C10.1.6

Họp thanh niên









C10.1.7

Họp thiếu niên
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khác:

C10.2. Ở các nơi khác:

1

2

3

Vừa
tiếng
Việt
vừa
tiếng
dân
tộc
4

1. với ngƣời Kinh









cơ quan

2. với ngƣời cùng dân tộc









nhà nƣớc

3. với ngƣời dân tộc khác









1. với người Kinh









2. với người cùng dân tộc









3. với người dân tộc khác









1. với ngƣời Kinh









2. với ngƣời cùng dân tộc









3. với ngƣời dân tộc khác









Ở những

1. với người Kinh









nơi lễ hội,

2. với người cùng dân tộc









3. với người dân tộc khác









1. với ngƣời Kinh









2. với ngƣời cùng dân tộc









3. với ngƣời dân tộc khác









1. với người Kinh









2. với người cùng dân tộc









3. với người dân tộc khác









Tiếng
Việt

Phạm vi sử dụng

Trong các
C10.2.1

C10.2.2

Ở chợ

Ở bến tàu
C10.2.3

xe, cửa
hàng, rạp
hát, ...

C10.2.4

tham quan,
du lịch
Nói

C10.2.5 chuyện
điện thoại

C10.2.6

Gửi
nhăn

tin
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Tiếng Tiếng
dân
dân
tộc
tộc
mình khác

C10.3. Ở phạm vi cá nhân:
Tiếng
Tiếng dân
Việt
tộc
mình
1
2

Sử dụng

C10.3.1 Khi ru con

Vừa tiếng
Việt vừa
tiếng dân
tộc
3



















*Ý kiến
khác:

C10.3.2 Tự nói với mình (tự nói ra điều
gì, than thở, biểu thị ngạc
nhiên, chửi thề, văng tục..)
C10.3.3 Thƣờng hát các bài hát bằng

C11. Khi sử dụng tiếng dân tộc có trộn tiếng Việt và khi sử dụng tiếng Việt có
trộn tiếng dân tộc
Tiếng dân tộc,
trộn tiếng Việt
C11.1


Tiếng Việt,
trộn tiếng dân tộc
C11.2


Vừa phải





Ít





Không trộn





Do không có





Do thích trộn





Do thói quen













4. Ý kiến về Thích cách trộn này





cách trộn









Nhiều
1. Mức độ
trộn

2. Lí do trộn

Vẫn phát âm giống nhƣ
3. Cách phát
âm

tiếng Việt/tiếng dân tộc
Phát âm khác so với tiếng
Việt/tiếng dân tộc
Không thích cách trộn
này
Bình thƣờng
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C12. Ý kiến về việc biết tiếng Việt
C12.1. Có cần biết tiếng Việt không :
1

Cần



2

Không cần



3

Không có ý kiến gì



*Ý kiến khác:

C12.2. Cần biết tiếng Việt để : ( có thể đánh dấu vào nhiều ô)
1

Dễ tìm công ăn việc làm



2

Dễ dàng khi nói chuyện



3

Dễ làm cán bộ



4

Đi làm ăn , sinh sống ở nơi xa



5

Xem TV, nghe đài, đọc báo



6

Lấy vợ lấy chồng dân tộc khác



*Ý kiến khác:

C13. Ngƣời dân tộc đối với tiếng nói chữ viết của dân tộc mình :
C13.1. Có cần biết tiếng dân tộc mình không ?
1

Cần



2

Không cần



3

Không có ý kiến gì

*Ý kiến khác:



C13.2. Cần biết tiếng mẹ đẻ để : ( có thể đánh dấu vào nhiều ô)
1

Giữ gìn, thêm yêu dân tộc mình



2

Dễ dàng nói chuyện



3

Biết thêm văn hóa-văn nghệ dân tộc



4

Thuận lợi trong việc cúng bái, trong
các nghi lễ cƣới xin, đám ma, lễ hội

5

Dễ dàng

trong việc lấy vợ, lấy

chồng
6

Thuận lợi trong dạy bảo con cái

XV





*Ý kiến khác:

C13.3. Không cần biết tiếng dân tộc, chữ dân tộc mình vì:
(có thể đánh dấu vào nhiều ô)
1

Không mang lại lợi ích về kinh tế,
việc làm



2

Đã có tiếng Việt rồi



3

Ít sử dụng



4

Số ngƣời dùng ngày một ít



5

6

Ảnh hƣởng không tốt đến việc học,
sử dụng tiếng Việt
Mất thêm thời gian, không sử dụng,
nhanh quên

*Ý kiến khác:




C14. Ngƣời Kinh đối với tiếng nói chữ viết của dân tộc tại nơi mình đang
sống , làm việc :
C14.1. Có cần biết tiếng dân tộc không ?
1

Cần



*Ý kiến khác:

2

Không cần



…

3

Không có ý kiến gì



C14.2. Cần biết tiếng dân tộc để làm gì ? ( có thể đánh dấu vào nhiều ô)
1

Dễ dàng khi nói chuyện



2

Dễ dàng trong công việc



3

Tìm hiểu đời sống của dân tộc khác



4

Kết hôn với ngƣời của dân tộc đó



*Ý kiến khác:

C14.3. Không cần biết tiếng dân tộc, chữ dân tộc khác vì:
( có thể đánh dấu vào nhiều ô)
1

Đã có tiếng Việt rồi



2

Không giúp đƣợc gì nhiều



3

Khó học



4

Chƣa có chính sách phù hợp



XVI

*Ý kiến khác:

C15. Ngƣời dân tộc đối với tiếng nói chữ viết của dân tộc khác tại nơi mình
sinh sống:
C15.1. Có cần biết tiếng dân tộc khác tại nơi bản thân đang ở không ?
1

Cần



2

Không cần



3

Không có ý kiến gì



*Ý kiến khác:

C15.2. Cần biết tiếng dân tộc khác tại nơi bản thân đang ở để làm gì ?
( có thể đánh dấu vào nhiều ô)
1
Dễ dàng khi nói chuyện

*Ý kiến khác:
2

Dễ dàng trong công việc



3

Tìm hiểu đời sống của dân tộc khác



4

Kết hôn với ngƣời của dân tộc đó



C15.3. Không cần biết tiếng dân tộc khác vì : ( có thể đánh dấu vào nhiều ô)
1

Đã có tiếng Việt rồi



2

Không giúp đƣợc gì nhiều



3

Khó học



4

Ảnh hƣởng không tốt đến học tiếng Việt 

*Ý kiến khác:

C16. Ý kiến về lợi ích của biết tiếng nƣớc ngoài/ngoại ngữ :
C16.1. Có cần biết ngoại ngữ không ?
1
Cần



2

Không cần



3

Không có ý kiến gì



*Ý kiến khác:

C16.2. Cần biết ngoại ngữ gì ? ( có thể đánh dấu vào nhiều ô)
1

Tiếng Anh



2

Tiếng Trung Quốc phổ thông



3

Tiếng Trung Quốc địa phƣơng



4

Tiếng Pháp



5

Tiếng Hàn



6

Tiếng Nhật
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*Ý kiến khác:

C16.3. Cần biết ngoại ngữ để làm gì ?
1

Thuận lợi trong công việc



2

Làm việc với ngƣời nƣớc ngoài



3

Giao lƣu với ngƣời nƣớc ngoài



4

Để xem, nghe ca nhạc nƣớc ngoài
trên TV, đài phát thanh

5

Để hi vọng ra nƣớc ngoài

*Ý kiến khác:




C17. Ý kiến về lợi ích của việc dịch một số văn bản ra tiếng dân tộc
C17.1. Có cần dịch một số văn bản ra tiếng dân tộc không ?
1

Cần



2

Không cần



3

Không có ý kiến gì

*Ý kiến khác:



C17.2. Các văn bản cần dịch là những văn bản nào ?
1

Một số văn bản về pháp luật

2

Một số văn bản về phổ biến kiến
thức nhƣ trồng trọt, chăn nuôi



*Ý kiến khác:



16. Các ý kiến đề nghị về sử dụng ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay :
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Phụ lục 3:
Ngƣời khảo sát:...................................................................................................
Địa điểm khảo sát :.............................................................................................
PHIẾU TÌM HIỂU
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH
Họ và tên ngƣời đƣợc hỏi ý kiến(có thể ghi/có thể không):.......................................
Hướng dẫn:
- Đánh dấu X vào ô để thể hiện ý kiến của mình
- Có thể ghi ý kiến vào những chỗ có dấu *
C1. Giới tính:
1

Nam



2

Nữ



C2. Bản thân và ngƣời thân là ngƣời dân tộc nào?
Bản thân và ngƣời thân

Dân tộc Kinh

Dân tộc thiểu số (ghi cụ thể)

C2.1

Bản thân



...............................................

C2.2

Bố



...............................................

C2.3

Mẹ



...............................................

C2.4

Ông nội



...............................................

C2.5

Bà nội



...............................................

C2.6

Ông ngoại



...............................................

C2.7

Bà ngoại



...............................................

C3. Quan hệ dân tộc của bố mẹ, ông bà
Cùng dân tộc

Khác dân tộc

C3.1

Bố mẹ





C3.2

Ông bà nội





C3.3

Ông bà ngoại
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C4. Các đồ vật thƣờng dùng:
Đồ vật

Có

Không

C4.1

Điện thoại di động





C4.2

Điện thoại bàn (ở nhà)





C4.3

Đài (radio)





C4.4

Vô tuyến truyền hình (tivi)





C4.5

Sách, báo tiếng Việt (không kể sách giáo khoa)





C4.6

Sách tiếng tiếng dân tộc





C4.7

Sách tiếng nƣớc ngoài.





C5. Em biết tiếng nào, biết mức độ nào?
nghe
đƣợc, nói
đƣợc

nghe
đƣợc,

biết nói,

không

biết chữ

nói đƣợc

biết nói,
không
biết chữ

C5.1 Tiếng dân tộc mình









C5.2 Tiếng dân tộc khác:









C5.3 Tiếng .................................









C5.4 Tiếng ..................................









C6. Em học những tiếng này ở đâu?
ở gia
đình

ở bạn bè,
ở trƣờng

ngƣời
quen

ở những
nơi khác

C6.1 Tiếng dân tộc mình









C6.2 Tiếng dân tộc khác:









C6.3 Tiếng .................................









C6.4 Tiếng ..................................









XX

C7. Em thƣờng nghe đài ,xem TV, đọc báo bằng tiếng:
Tiếng Việt

Tiếng dân tộc

C5.1 Nghe đài





C5.2 Xem TV





C5.3 Đọc báo





C5.4 Xem sách





C8. Ở nhà, em thƣờng dùng tiếng nào khi:
tiếng
Việt

tiếng
dân tộc
mình

tiếng dân

ngoại

tộc khác

ngữ

C8.1 Nói với ông bà









C8.2 Nói với bố mẹ









C8.3 Nói với anh chị em

















































C8.4 Nói với bạn bè cùng lứa
trong xóm bản
C8.5 Nói với ngƣời khác trong
trong xóm bản
C8.6 Nói với khách là ngƣời dân
tộc mình
C8.7 Nói với khách là ngƣời
Kinh (Việt)
C8.8 Nói với khách là ngƣời dân
tộc khác

XXI

C9. Ở trƣờng, em thƣờng dùng thứ tiếng nào khi:
tiếng
Việt

Với

giờ học

C9.2

2

3

4

















C9.1.3 Bạn học cùng dân tộc









C9.1.4 Bạn học khác dân tộc

























C9.2.3 Bạn học cùng dân tộc









C9.2.4 Bạn học khác dân tộc









































C9.1.2 Thầy cô giáo khác dân
tộc

tộc

giờ giải C9.2.2 Thầy cô giáo khác dân
lao, tan
học

Trong
sinh
hoạt
C9.3 lớp, sinh

ngữ

1

C9.2.1 Thầy cô giáo cùng dân
Trong

dân tộc dân tộc

ngoại

khác

tộc
Trong

tiếng

mình

C9.1.1 Thầy cô giáo cùng dân

C9.1

tiếng

tộc

C9.3.1 Thầy cô giáo cùng dân
tộc
C9.3.2 Thầy cô giáo khác dân
tộc

hoạt

C9.3.3 Bạn học cùng dân tộc

đoàn,

C9.3.4 Bạn học khác dân tộc

đội
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C10. Khi sử dụng tiếng dân tộc có trộn tiếng Việt và khi sử dụng tiếng Việt có
trộn tiếng dân tộc

1.

Mức

độ trộn
2. Lí do
trộn

sử dụng tiếng dân

sử dụng tiếng Việt

tộc có trộn tiếng

có trộn tiếng dân

Việt

tộc

C10.1

C10.2

Nhiều





Vừa phải





Ít





Không trộn





Do không có





Do thích trộn





Do thói quen

























Vẫn phát âm giống nhƣ
3. Cách
phát âm
4. Ý kiến
về cách
trộn

tiếng Việt/tiếng dân tộc
Phát âm khác so với
tiếng Việt/tiếng dân tộc
Thích cách trộn này
Không thích cách trộn
này
Bình thƣờng

C11. Theo em, có cần biết tiếng và chữ của dân tộc mình không ?
C11.1. Học sinh dân tộc :
C11.1.1. Có cần biết tiếng dân tộc mình không :
1

Cần



*Ý kiến khác:

2

Không cần



……………………………………………...

3

Không có ý kiến gì



………………………………………………
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C11.1.2. Cần biết tiếng dân tộc để :
1

Giữ gìn, thêm yêu dân tộc mình

2

Giao lƣu dễ dàng với mọi ngƣời




cùng dân tộc
Biết thêm văn hóa-văn nghệ dân

3



tộc

*Ý kiến khác:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

C11.1.3. Không cần biết tiếng dân tộc, chữ dân tộc vì:
1
2

3

4
5

Đã có tiếng Việt rồi



Ảnh hƣởng đến việc học, sử
dụng tiếng Việt
Mất thêm thời gian vào học
chữ dân tộc, rồi lại quên nhanh
Sau này không tìm đƣợc việc
làm
Chữ dân tộc khó học






*Ý kiến khác:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………



C12.2. Học sinh người Kinh:
C12.2.1. Có cần biết tiếng dân tộc của các bạn không ?:
1

Cần



*Ý kiến khác:

2

Không cần



………………………………………………

3

Không có ý kiến gì



………………………………………………

C12.2.2. Cần biết tiếng dân tộc để làm gì ?:
1

2

3
4

Thuận lợi trong tiếp
xúc với các bạn
Tìm hiểu đời sống của
dân tộc khác
Biết thêm đƣợc tiếng
nào hay tiếng ấy
Dễ học






*Ý kiến khác:
……………………………...………………
………………………………………...……
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
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C12.2.3. Không cần biết tiếng dân tộc, chữ dân tộc khác vì:
1

Đã có tiếng Việt rồi



*Ý kiến khác:

2

Mất thêm thời gian



……………………………………

3

Khó học



……………………………………

4

Không biết học ở đâu



……………………………………

C12.3. Ý kiến về lợi ích của biết tiếng nước ngoài :
C12.3.1. Có cần biết ngoại ngữ không ? :
1

Cần



*Ý kiến khác:

2

Không cần



……………………………………….………

3

Không có ý kiến gì



……………………………………………….

C12.3.2. Cần biết ngoại ngữ gì ? :
1

Tiếng Anh



*Ý kiến khác:

2

Tiếng Trung Quốc phổ thông



……………………………………

3

Tiếng

Trung

Quốc

địa



phƣơng
4

Tiếng Pháp



5

Tiếng Hàn



6

Tiếng Nhật



……………………………………
……………………………………
………………………………........

C12.3.3. Cần biết ngoại ngữ để làm gì ?:
1

Thuận lợi trong công việc



*Ý kiến khác:

2

Làm việc với ngƣời nƣớc
ngoài
Giao lƣu với ngƣời nƣớc
ngoài
Để xem, nghe ca nhạc nƣớc



……………………………………

3
4

ngoài trên TV, đài phát thanh
5

Để hi vọng ra nƣớc ngoài

………………………………........



……………………………………
………………………………........



C12.4. Các ý kiến đề nghị của em về sử dụng ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số
hiện nay:
………………………………………………………………………………………
….......………………………………………………………………………………
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