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ABSTRACT 

 

The Tai in Mai Châu district,       nh   ovin   in the Northwest Upland 

Region of the Socialist Republic of Vietnam (SRV), are one of fifty-three ethnic 

minority groups in Vietnam, as listed in the official ethnic classification system used 

by th   ount y’s gov  nm nt.   fo   int g ation of the region into the SRV’s 

admintrative structure, the Tai in Mai Châu (   ng   n in th  p st) were dominant 

within the multi-ethnic, semi-independent polity that existed at that time –  a tributary 

to the empires of Vietnam for hundreds of years, though culturally and religiously not 

related to Vietnam. Presently, Mai Châu is considered a place of ethnic and cultural 

diversity and as the gateway to the Northwest Upland Region. It is located in-between 

Hanoi and the northwest region (where the ethnic majority population is Tai), and is 

connected by national road no.6. It is also a strategically important place in terms of 

the tourism market, for in the early 1990s, after entering into the market economy, 

Mai Châu was promoted, by the government as a cultural tourism area, and this put 

the area on the tourist map. Presently, Mai Châu is considered as  n “ thni  hom st y 

vill g ”, with    h  thni  (Whit  T i) hom st y p oviding th  tou ists with 

accommodation (an overnight stay), meals and cultural shows. 
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This thesis analyzes the cultural economies to be found in two tourist villages 

in Mai Châu, focusing on the complex relationship dynamics that exist among a 

variety of actors engaged and participating in the tourist market. It will also analyze 

the relationships that have developed as part of the negotiation and reconstruction of 

authenticity in relation to White Tai identity, and within the context of a post-socialist 

Vietnam and a globalized market, and due to the multi-ethnic relations and relations 

of domination in place in the area. I will analyze those issues related to a process in 

which White Tai identity and authencity have been constructed, negotiated, 

commodified and decommodified; and how ethnicity, identity, authenicity, the market 

and culture have all become engaged within the tourist market, as part of the process 

of transformation that has taken place with regard to White Tai identity and the 

g oup’s social positions.  

As an anthropologist with a fair grasp of the Vietnamese and White Tai 

languages (speaking, reading and writing), I have been collecting data for over five 

years, during 2007 – 2011 mainly as a result of informal discussions with informants 

and long-term observation while underaking a variety of roles in the study area. Such 

roles have included being a tourist, a student studying the White Tai in Mai Châu and 

also a researcher. My research indicates that, since the economic renovation policy 

called   i   i was introduced in 1986, the Vietnamese state has attempted to take 

advantage of the cultures and other resources of ethnic groups, by bringing “minority” 

people under its direct control. As a result, ethnic relations between the majority Kinh 

and the other ethnic minority groups can be considered as dominant-subordinate, as 

well as hierarchical; however, I would argue that market space has become a space for 

redefining relationships, and has allowed the transformation of these relations. The 

redefining of these relations and their transformation has occurred through the 

negotiation of authenticity and ethnicity, and the construction of new identities. Thus, 

the tourist market has enabled the White Tai to wriggle free of state control, bridge 

the ethnic hierarchical gap and position themselves as “somebody” in Vietnam and 

the world. Even in the context of a post-socialist transition, which has been about risk 

and uncertainty while making a living during a period of economic revolution, 

engaging with the global market has allowed local people to turn global forces into 

localized processes and construct a tourist market, based on mutual cooperation 
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between their culture and habitus and the modern way of thinking of the market. The 

relationships formed as part of this transformation have been developed out of the 

reconstruction and negotiation of White Tai identity and authenticity, as essentialized 

by the state - identity and authenticity situated within the complex relationships 

formed between the hosts (the White Tai) and the guests (others).  

In addition, I have found that within the tourist market space, the White Tai 

have been able to transform themselves from peasants into a variety of business 

persons, whether it be moral entrepreneurs and merchants, polite vendors, and moral 

or intimate hosts. In negotiating their authenticity, the White Tai hosts, in some 

relations and conditions, have made it somewhat ambiguous, though under certain 

conditions, this  uth nti ity   n b  s  n  s “ uth nti    l tions”, not as ambiguity. 

Authentic relations occur if normal host-tourist relationships can be transformed into 

host-guest relationships that bring about intimate relations based on a long term cycle, 

those which eventually become redefined relations. This new form of relationship 

frees the hosts from the relations of domination, and  m n ip t s th  tou ists’ 

perspectives from the world of the locked door - locked by a fixed representation, by 

various discourses and by hierarchical ethnic relations. This thesis thus concludes that 

tourist market relations in the study area have reduced the impact of “pow     l tions” 

as well as the violence brought about by social exclusion. 
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บทคัดย่อ 

ชาวไทท่ีอ าเภอมายโจว จงัหวดัฮวา่บ่ิง ท่ีอยูพ่ื้นท่ีสูงทางภาคตะวนัตกของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวยีดนาม เป็นหน่ึงในหา้สิบสามชนกลุ่มนอ้ยท่ีอยูใ่นสารบบของจดักลุ่มของชนกลุ่มนอ้ยอยา่ง
เป็นทางการของรัฐบาลเวียดนาม ก่อนท่ีจะถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐชาติเวียดนาม ชาวไท
ในมายโจว (เมืองมุน ในอดีต) เป็นกลุ่มชาติพันธ์ท่ีมีการปกครองก่ึงอิสระ นั่นคือต้องจ่าย
บรรณาการใหร้าชส านกัเวยีดนามเป็นเวลาหลายร้อยปี ในขณะท่ีลกัษณะทางวฒันธรรมและศาสนา
ไม่ไดต้กอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของเวียดนาม ปัจจุบนัน้ีมายโจวกลายเป็นพื้นท่ีของความหลากลายทาง
ชาติพนัธ์ุและวฒันธรรม และเป็นประตูไปสู่พื้นท่ีสูงทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของเวียดนาม 
เพราะว่ามายโจวตั้งอยู่ระหว่างฮานอยกบัภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ (ท่ีซ่ึงชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่คือคน
ไท) โดยมีถนนสายท่ี ๖ ท่ีเช่ือมระหวา่งกนั ดงันั้นมายโจวจึงเป็นพื้นท่ีทางยุทธศาสตร์ส าหรับตลาด
การท่องเท่ียว ในช่วงตน้ของทศวรรษท่ี ๑๙๙๐ หลงัจากท่ีเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจการตลาด  มายโจว
ไดรั้บการส่งเสริมโดยรัฐบาลใหเ้ป็นหมู่บา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ส่ิงน้ีท าให้มายโจวไดมี้ช่ือ
อยูใ่นแผนท่ีการท่องเท่ียวของเวียดนาม ปัจจุบนั มายโจวเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวในฐานะท่ีเป็น
หมู่บา้นโฮมเตยข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุไทท่ีมีบริการท่ีพกัคา้งคืนร่วมกบัครอบครัวชาวไทขาว อาหาร 
และการแสดงทางวฒันธรรม 
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วทิยานิพนธ์น้ีวเิคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจเชิงวฒันธรรม (cultural economy) ของหมู่บา้น
การท่องเท่ียวสองแห่งในมายโจว โดยเน้นไปท่ีพลวตัของการความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซับซ้อนของผู ้
แสดงทางสังคมท่ีหลากหลาย และการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบตลาด รวมทั้ งวิเคราะห์ถึง
ความสัมพนัธ์อันสลับซับซ้อนในกระบวนการต่อรองเร่ืองของแท้ (authenticity) และการ
ประกอบสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชาวไทขาวในบริบทของประเทศหลงัสังคมนิยมเวียดนาม 
ในตลาดท่ีเป็นโลกาภิวตัน์ และในความสัมพนัธ์ของชาติพนัธ์ุต่างๆ รวมทั้งในความสัมพนัธ์ท่ีถูก
ครอบง า การศึกษาน้ียงัไดว้เิคราะห์ไปถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการท่ีอตัลกัษณ์และของแท ้
ของชาวไทขาว ไดถู้กประกอบสร้าง ต่อรอง ท าให้เป็นสินคา้ (commodification) และถูกขจดั
ความเป็นสินคา้ (decommodification) รวมทั้งวิธีการท่ีความเป็นชาติพนัธ์ุ (ethnicity) อตัลกัษณ์ 
ของแท้ ตลาด และวฒันธรรม ได้เข้ามาพวัพนัในตลาดการท่องเท่ียว ในกระบวนการของการ
เปล่ียนอตัลกัษณ์และฐานะทางสังคมของไทขาว  

ในฐานะท่ีเป็นนกัมานุษยวิทยาผูซ่ึ้งมีความรู้ทางภาษาเวียดนามและภาษาไทขาวในระดบั
ปานกลาง (ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน)  ผูเ้ขียนไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตลอดระยะเวลา 
๕ ปี ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ดว้ยการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกบัชาวบา้นไทขาวและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และสังเกตการณ์ดว้ยการอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเป็นระยะเวลานาน กระท าหลาย
คร้ัง ดว้ยบทบาทท่ีหลากหลาย เช่น การเป็นนกัท่องเท่ียว การเป็นนกัเรียนท่ีเรียนภาษาไทขาวท่ีมาย
โจว และในท่ีสุดก็เป็นนักวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าหลงัจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจหรือท่ี
เรียกวา่ โด๋ยเม้ย (  i   i) รัฐชาติเวียดนามไดพ้ยายามท่ีจะใชป้ระโยชน์จากวฒันธรรม รวมทั้ง
ทรัพยากรอ่ืนๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ และพยายามท่ีจะท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของรัฐชาติ นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนกลุ่มใหญ่ คือชาว “กิง” (Kinh) หรือชาว
เวียด กบัชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ นั้นก็เป็นไปในแง่ของ ผูค้รอบง ากับผูต้าม (dominant-subordinate 

relation) และเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นล าดบัชั้น (hierarchical relations) อยา่งไรก็ดี ผูเ้ขียนพบวา่
พื้นท่ีการตลาด (market space) คือพื้นท่ีของการนิยามความสัมพนัธ์ใหม่ (redefining 

relationship) และเป็นพื้นท่ีท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนรูปของความสัมพนัธ์ (transformation of 

relationship) เกิดความสัมพันธ์ท่ีถูกนิยามใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนรูปดังกล่าวถูกกระท าผ่าน
กระบวนการต่อรองเร่ืองของแท ้ความเป็นชาติพนัธ์ุ และการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ ดงันั้น 
ตลาดการท่องเท่ียวจึงท าให้กลุ่มไทขาวได้ต่อสู้เพื่อท่ีจะเป็นอิสระจากการควบคุมโดยรัฐ ได้ลบ
ความสัมพนัธ์เชิงชาติพนัธ์ุท่ีเป็นลกัษณะล าดบัชั้น และไดว้างต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมของตวัเอง
ในฐานะคนส าคญั (somebody) ในสังคมเวยีดนามและสังคมโลก แมว้า่พวกเขาจะอยูใ่นบริบทของ
การเปล่ียนผา่นจากระบบสังคมนิยมไปสู่ระบบเศรษฐกิจการตลาด ซ่ึงการด ารงชีวิตของผูค้นเต็มยงั
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ไปดว้ยความไม่แน่นอนและความเส่ียง แต่ทวา่การเขา้ไปพวัพนักบัระบบตลาดการท่องเท่ียวน้ีกลบั
ท าให้ชาวบ้านสามารถปรับเปล่ียนพลังต่างๆ ของตลาดโลกาภิวตัน์สู่กระบวนการของท้องถ่ิน 
(localized process) เพราะตลาดการท่องเท่ียวท่ีมายโจว สร้างจากการผสมผสานระหวา่งระหวา่ง
วฒันธรรมไทขาว ฮาบิทุส (habitus) และแนวความคิดสมยัใหม่ทางดา้นการตลาด นอกจากน้ี 
ความสัมพนัธ์ใหม่ท่ีถูกนิยามท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนรูปของความสัมพนัธ์นั้น ก็ได้
ถูกประกอบสร้างต่างหากจากกระบวนการการสร้างอตัลกัษณ์และการต่อรองของแทข้องไทขาวซ่ึง
ถูกกระท าใหเ้ป็นสารัตถะ (essentialize)โดยรัฐ  โดยขอ้เทจ็จริงคือวา่  อตัลกัษณ์และของแทน้ั้นได้
ตั้งอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซับซ้อน และถูกฟอร์มตวับนความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของโฮมสเตย์
ไทยขาวกบัแขกผูม้าพกั (host and guest) 

การศึกษาคร้ังน้ียงัพบอีกวา่ในพื้นท่ีของตลาดการท่องเท่ียวนั้น ชาวไทขาวมีความสามารถ
ท่ีจะเปล่ียนอตัลกัษณ์ของตวัเองจากการเป็นชาวนาไปเป็นคนในธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่ีมีศีลธรรม คนคา้ขายท่ีมีศีลธรรม แม่คา้เร่ท่ีสุภาพ เจา้ของโฮมสเตยท่ี์มีศีลธรรมหรือมีความ
เป็นกนัเอง อยา่งไรก็ดี ในการต่อรองเร่ืองของแท ้ในบางเง่ือนไขและในบางความสัมพนัธ์ เจา้ของ
โฮมสเตย ์ก็ท  าให้ของแทน้ั้นมีความคลุมเคลือ (ambiguous) และในบางสถานการณ์ เขาก็ท าให้
ของแทก้ลายเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ แทนท่ีจะเป็นเร่ืองของส่ิงของ ซ่ึงเรียกวา่ ความสัมพนัธ์ท่ี
แท ้(authentic relation) ความสัมพนัธ์ท่ีแทเ้กิดข้ึนได ้ถา้ความสัมพนัธ์แบบปกติของเจา้ของโฮมส
เตยก์บันกัท่องเท่ียวนั้นถูกเปล่ียนรูป (transformed) ไปเป็นความสัมพนัธ์แบบ “เจา้ของบา้นกบั
แขก” ความสัมพนัธ์น้ีน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดหรือมีเยื่อใย (intimate relationship) ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นความสัมพนัธ์ระยะยาว (long term cycle) ท่ีซ่ึงในท่ีสุด ความสัมพนัธ์แบบน้ีก็กลายเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกนิยามความหมายใหม่ (redefined relationship) ความสัมพนัธ์แบบใหม่น้ี
นอกจากจะท าให้เจา้ของโฮมสเตยไ์ทขาวเป็นอิสระจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกครอบง า  มนัยงัได้
ปลดปล่อยโลกทศัน์ของนกัท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นโลกของประตูท่ีลัน่ดาล - ลัน่ดาลดว้ยภาพตวัแทนท่ี
ตายตวั ด้วยวาทกรรมต่างๆ และด้วยความสัมพนัธ์เชิงชาติพนัธ์ุ ท่ีเป็นล าดับชั้น (hierarchical 

ethnic relation) ผูเ้ขียนขอสรุปวิทยานิพนธ์น้ีด้วยประโยคท่ีว่า ความสัมพนัธ์ในตลาดการ
ท่องเท่ียวท่ีมายโจวไดช่้วยลดความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ (power relation) และท าให้ความรุนแรง
ของการกีดกนัออกจากสังคม (violence of social exclusion) ถูกลดลงไป 


