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บทคัดย่อ 

 การบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ตามหลักสังคมวิทยาโดยวิธี
ทางประวัติศาสตร์ จากค าบอกเล่า และ 2) เพ่ือศึกษาการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการบ าเพ็ญกุศลศพม้ง 
จ านวน 8 คน เป็นการสุ่มกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ที่ยินดีและเต็มใจให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) พิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้งจะวาง
อยู่บนพ้ืนฐานของความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และมีการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมด้วยวิธีการท าให้เห็นและแสดงให้ดู 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม และ 2) การบัญชีต้นทุนมีความสอดคล้องกับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมได้อย่างเป็นองค์รวม  
ค าส าคัญ: การบัญชีต้นทุน / การบ าเพ็ญกุศลศพ / กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง / สังคมวิทยา / ประวัติศาสตร์ 
 

Abstract 
The cost accounting of Hmong of Ethnic Hmong’s funeral in phob phra, District in Tak 

Province, is a qualitative and qantitateve research which has two objectives : 1) study avout 
Ethnic Hmong’s funeral in phob phra, District in Tak Province, according to sociology by means of  
ethnic hmong group’s history, and  2) study about cost accounting of Ethnic Hmong’s funeral in 
phob phra, District in Tak Province. The target informants were eight villagers who are an expert in 
Hmong’s funeral and are willing to give the information. The research instrument used in this 
research was questionnaire. The statistic use in this research was percentage. The result found 
that; 1) Ethnic Hmong’s funeral was based on gratitude to parents and ancestors which relates to 
the culture from the history, and inherit procedure for conserving culture heritage. And 2) The 
cost accounting is related to the cost of society and culture of Ethnic Hmong group expenses. It 
was holistically divided into direct and indirect funds. 
Keywords: Cost accounting / Funeral / Ethnic Hmong / Sociology / History   
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามประวัติศาสตร์จีน แหล่งก าเนิดของชนชาติเหมียวมีความสัมพันธ์กับ “ซานเหมียว” และ “หนาน
หมาน” ในยุคดึกด าบรรพ์ คือ ต้ังแต่ประมาณ 5,000 ปีก่อน นักประวัติศาสตร์จีนสันนิษฐานว่า บรรพบุรุษชาว
เหมียวหรือม้งน่าจะมาจากชนเผ่าที่เรียกตัวเองว่า “จิวลี่” ต้ังถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนที่ราบภาคตะวันออกของจีน บริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ า เหลือง และแม่น้ าแยงซี โดยมี จีหยู่ (Chi You/Txiv Wawg) เป็นหัวหน้า แต่  จีหยู่ถูกห้วงต่ี (Huang 
Di) ผู้น าสัมพันธมิตรชนเผ่าอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งปัจจุบันเข้าใจว่าเป็นบรรพบุรุษของคนจีน น ากองก าลังมาจากตอนบนของ
ลุ่มน้ าเหลือง เข้าโจมตีและเข้าครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าว จากน้ันชาวเมียวหรือม้ง (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 
39-41)  
 “ม้ง” เป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพันธ์ุบนที่สูงที่ได้อพยพลงมาทางใต้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ลาว และ
พม่า ด้วยสาเหตุหลายประการ และที่ส าคัญที่สุด คือ การอพยพหลบหนีชนชั้นปกครองของจีนในราวปี พ.ศ.2413 
และเข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยอพยพผ่านประเทศลาวมี 3 ช่องทาง คือ ช่องทางอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ช่องทางอ าเภอปัว จังหวัดน่าน และช่องทางจังหวัดเลยแนวภูเขาคายเลย แยกย้ายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ
ไทย และกระจายอยู่บริเวณพ้ืนที่ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก 
ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย และสระบุรี กลุ่มชาติพันธ์ุม้งได้ต้ังถ่ินฐานอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง
ประเทศจีน เวียดนาม พม่า ลาว และไทย (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2546 : 
26 และสุขเกษม ขุนทอง, 2561 : 2)  
 “ม้ง” ที่อาศัยอยู่ประเทศไทย ในแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะ (Cultural 
traits) ที่เป็นของตนเองการบ่งบอกความเป็นตัวตนที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิด เป็นต้นว่า ความผูกพันระบบเครือญาติ 
ศาสนา ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม เป็นลักษณะร่วมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคง
เป็นภาพน่ิง และมีความเป็นพลวัตของกลุ่มคนและวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละ
วัฒนธรรม แต่คนก็สามารถข้ามไปข้ามผ่านระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธ์ุหน่ึงๆ จะบอกว่า
ตนเองเป็นใครได้น้ัน ต้องข้ึนอยู่กับบริบทความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอื่นๆ ด้วย และเป็นกระบวนการ
หล่อหลอมความรู้สึกร่วมกันในสายเลือด (Shared Descent) จะปรากกฎออกมาในรูปของการแสดงให้ดู การท าให้
เห็น ผ่าน ต านาน ตลอดรวมถึงเรื่องเล่าต่างๆ ที่มีจุดก าเนิดร่วมกัน และยังรวมถึงในประเด็นจิตส านึกร่วมทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Consciousness) เป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดพฤติกรรมทางชาติพันธ์ุ โดยจะเลือกเอา
บางสถานการณ์หรือบางเรื่องราวที่มีนัยส าคัญต่อตนเองมาท าให้เป็นความจริงของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร, 2547 : 32-34)     
 ส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธ์ุม้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้แสดงออกของความเป็นตัวตน 
โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยามาเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการออกกฎเกณฑ์ และกฎจารีตเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของ
คน พร้อมกับการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ และสัตว์ เป็นความสัมพันธ์อย่างมี
ดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เพราะมนุษย์มิใช่เจ้าของที่จะสามารถครอบครองได้แต่เพียงผู้
เดียว มนุษย์เป็นเพียงผู้ร่วมใช้เท่าน้ัน จึงต้องรู้จักใช้ด้วยความเคารพ ตอบแทนบุญคุณด้วยการใช้อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอต่อการยังชีพ รู้จักรักษาสมดุล และความเชื่อเหล่าน้ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีทางเศรษฐกิจที่ฝังตัว
อยู่ในวิถีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การบริโภคด้วยความอ่อนน้อม รู้คุณค่า มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักของนักคิดส านักหน้าท่ีนิยมเชื่อว่า ขนบธรรมเนียมหรือลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในสังคมล้วนมี
ความหมาย และหน้าท่ีทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม พิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ม้งที่เกิดจากความคิด
และจิตนาการต่างๆ ล้วนต้องมีเหตุผลที่สร้างสรรค์ท าให้สิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึน คนม้งเองย่อมเข้าใจและรับรู้ว่า สิ่งที่ตนเอง
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และสมาชิกในกลุ่มกระท าหรือประพฤติปฏิบัติมีความหมายซึ่งเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ อันเป็นระยะ
หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจะต้องว่างอยู่บนพ้ืนฐานของ “ต้นทุน” (เมตตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล, 2559 : 53) 
 ต้นทุน (Cost) คือ มูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์เป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบและแรงงานที่เกิดข้ึนเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึ่งต้นทุน (เช่น ค่าแรงงานหรือค่า
โฆษณา) มักจะถูกวัดมูลค่าเป็นจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยอาจจะเป็นต้นทุนที่
เกิดข้ึนจริง (Actual Cost) หรือที่เรียกกันว่าต้นทุนในอดีต หรือต้นทุนประมาณการ (Budgeted Cost) ซึ่งเป็น
ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ที่มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิด และการ
กระท าที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึง มนุษย์ได้คิดสร้าง
ระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ใน
การควบคุม และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ (มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ2558) การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ คือ ประเพณีที่
สืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ จนกลายเป็นนิสัยสังคม ซึ่งเกิดข้ึนจากการที่กลุ่มชนต้องเลียนแบบกลุ่ม
อื่นๆ ท่ีอยู่รอบๆ อาจกล่าวได้ว่า พิธีกรรม หมายถึง ความประพฤติของคนในสังคมอันเป็นมรดกที่สืบทอดจากรุ่นสู่
รุ่น โดยมีแบบแผน หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่กลุ่มชนของตนเป็นผู้ร่วมกันสร้างข้ึน (ยศ สันตสมบัติ , 2551 : 26-27; 
และศิริพร ณ ถลาง, 2557 : 364-365) 
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมที่สอดแทรกระบบคุณค่าของกลุ่มชน มี
ความสัมพันธ์กับการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (ระบบเศรษฐกิจ) ที่จะต้องท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์
กัน กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดค่านิยมทางเศรษฐกิจของกลุ่มชน และเศรษฐกิจของกลุ่มชนเป็นตัวก าหนด
พิธีกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการประกอบพิธีกรรม ซึ่งมีการผลิตซ้ า หรือสร้างข้ึนมาใหม่ในบริบทของกลุ่มชาติ
พันธ์ุม้งที่ต้องเผชิญกับวิกฤติ (การสูญเสีย) ดังน้ัน พิธีกรรมจึงเปรียบเสมือนกลยุทธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งในการ
ประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ ให้อยู่ในกรอบของชุดความรู้ที่เกิดจาก “วิถีปฏิบัติทางประวัติศาสตร์” และในการศึกษา
ครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งอธิบายการบัญชีต้นทุนในพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
เท่าน้ัน  
 
ค าถามวิจัย 
        1. พิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ตามหลักสังคมวิทยาโดยวิธีทางประวัติศาสตร์ จากค า
บอกเล่ามีความเป็นมาอย่างไร  
 2. การบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีบทสรุป
อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ตามหลักสังคมวิทยาโดยวิธีทางประวัติศาสตร์ 
จากค าบอกเล่า 
 2. เพ่ือศึกษาการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. พิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง หมายถึง ประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ของสถาบันครอบครัวเมื่อบุคคล เช่น บิดา มารดา และหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตไป ดังน้ันบุคคลที่เป็นกลุ่ม
เครือญาติ (สายสกุลแซ่) ของผู้เสียชีวิต จะต้องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง  
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 2. การบัญชีต้นทุน หมายถึง ต้นทุนในการประกอบพิธีกรรมบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบ
พระ จังหวัดตาก แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน และต้นทุนที่เป็นลักษณะการให้สิ่งของเป็นการตอบ
แทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
 1.1 ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งปรากฏออกมาในรูปของตัวเงิน ที่ต้องจ่าย
แน่นอน ในการประกอบพิธีกรรมบ าเพ็ญกุศลศพ โดยเริ่มต้ังแต่วันแรกที่มีการเสียชีวิต ถึงวันสุดท้ายของการประกอบ
พิธีกรรมเสร็จสิ้น เช่น ค่าวัว ค่าไก่ ค่าชุด (เค้าลัวเล่า) ค่าอาหารรับรองแขก และค่าโลงศพ เป็นต้น 
 1.2 ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง สิ่งที่แสดงออกทางกายและทางใจ บนพ้ืนฐานของความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
เป็นเพ่ือนบ้าน และเป็นกลุ่มเครือญาติ ในวิถีวัฒนธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อกันเมื่อยามวิกฤติ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และในที่น้ีเป็นต้นทุนที่มิใช่ตัวเงิน   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนด ตัวแปรต้น ได้แก่ พิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง และตัวแปรตาม ได้แก่ 
การบัญชีต้นทุน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม 
 

 
 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ตามหลักสังคมวิทยาโดยวิธี
ทางประวัติศาสตร์ จากค าบอกเล่า และ 2) เพ่ือศึกษาการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการวิจั ยออกเป็น 2 ข้ันตอน มี
รายละเอียด ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีทาง
ประวัติศาสตร์ จากค าบอกเล่า  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community 
Education Participation : CEP) โดยให้สมาชิกของชุมชนม้งเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา และเก็บข้อมูล ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  
 1.1 ประชากร ได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์ุม้งในพ้ืนที่อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก จ านวน 19 หมู่บ้าน 6,449 
ครัวเรือน และรวมจ านวนประชากรทั้งหมด 32,425 คน  
 1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้น าทางจิตวิญญาณ และปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพิธีการ
บ าเพ็ญกุศลศพม้ง จ านวน 8 คน เป็นการสุ่มกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เต็มใจและยินดี
ให้ข้อมูล 
 

พิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 
 

การบัญชีต้นทุน 
 

ต้นทุนทางอ้อม 
 

ต้นทุนทางตรง 
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 2. เครื่องมือที่ใช ้
 2.1 แบบสัมภาษณ์ (กึ่งโครงสร้าง) และข้ันการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยร่างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อ
ค าถามในประเด็นศึกษา “พิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง” ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีทาง
ประวัติศาสตร์ (ความเชื่อแบบด้ังเดิม) ในวิถีวัฒนธรรม และน าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบโครงสร้าง
ด้านเน้ือหาและภาษา จ านวน 3 คน ดังน้ี 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  ขุนทอง 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คม
สันต์ นาควังไทร และ 3) อาจารย์เกรียงไกร กันตรีมูล  
  2.2 ผลการตรวจสอบเครื่องมือพบว่า มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ ท่ีคณะผู้วิจัยได้ก าหนด  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  3.1 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation) เป็นหลักในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัย
จะเข้าไปร่วมและมีส่วนในกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน และผู้ถูกสังเกตจะรู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกต  
 3.2 ตรวจสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล (ปฐม
ภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานที่ และบุคคลที่ให้ข้อมูลน้ันๆ ถ้าต่างเวลาต่างสถานที่ต่างบุคคลแล้วได้ข้อมูล
เหมือนกันหรือไม่ หากได้ข้อมูลเหมือนกันแสดงว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และน ามาเรียบเรียงล าดับเหตุการณ์  
  3.3. การคืนข้อมูล ใช้เทคนิคการคืนข้อมูล โดยปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เน้ือหา จ านวน 3 คน ดังน้ี 1) นายเส่อ  แซ่ม้า 2) นายภคิน  แสงอาชาชัย และ 3) นายพิพัฒน์  แซ่กือ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเน้ือหา หาค่าความเกี่ยวโยง หาค่าค าอธิบาย และสร้างข้อสรุป 
 5. สรุปพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ตามหลักสังคมวิทยาโดยวิธีทางประวัติศาสตร์ ค า
บอกเล่า น าเสนอต่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ (ที่ปรึกษา) และทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 เป็นข้ันอธิบายการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดย
มีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าตารางเปรียบเทียบต้นทุน (รายจ่าย) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีบ าเพ็ญ
กุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง  
 2 จัดท าตารางค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อมที่
ปรากฏออกมาในรูปของทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ  
 3. ตรวจสอบผลการศึกษาการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านการบัญชีต้นทุน จ านวน 3 คน จากข้อ 2.1  
 4. สรุปการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปของบทความ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   
 
ผลการวิจัย 

 วิจัยเรื่อง การบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ตามหลักสังคมวิทยา โดยวิธีทาง
ประวัติศาสตร์ จากค าบอกเล่า โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ในกรณีที่มีการตายเกิดข้ึนในกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ผู้อาวุโสประจ าสายสกุลแซ่ จะยิงปืนข้ึนฟ้า 3 นัด เพ่ือ 
“สื่อ” ให้คนในชุมชนได้รู้ว่า “มีคนตายเกิดข้ึน” และจะประกอบพิธีกรรมที่บ้านผู้ตายญาติผู้ตายจะท าการล้างหน้า
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และอาบน้ าให้กับผู้ตาย พร้อมกับแต่งตัวให้กับผู้ตายตามประเพณี คือ แต่งกายชุดยาว หรือชุดคนแก่ เรียกว่า 
“เค้าลัวเล่า” จากน้ัน “เตอเก๋” (คนที่ชี้น าทางให้ผู้ตายไปหาวิญญาณบรรพบุรุษ) จะน าศพไปวางไว้ที่แคร่ไม้หรือ 
“ม้าผี” ซึ่งมีความสูงจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร เมื่อเตรียมโลงศพเสร็จก็จะน ามาใส่ในโลง วางใกล้หน้าหิ้งผีสือกลั้ง 
(xwmkab) (อาศัยอยู่บริเวณฝาบ้านด้านที่อยู่ตรงข้ามกับประตูทางออกหน้าบ้าน ลักษณะทั่วไปจะเป็นกระดาษเงิน
กระดาษทองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่เกิน 12 น้ิว มีขนไก่ติดอยู่บนกระดาษ เป็นตัวแทนวิญญาณบรรพบุรุษที่ถูกเชิญ
มาประจ าบ้าน)  เมื่อเสร็จข้ันตอนน้ีแล้ว ญาติของผู้ตายจะท าการฆ่าไก่หน่ึงตัว (ตัวผู้) ด้วยวิธีการหักคอไก่ให้ตาย 
จากน้ันใช้มีดเล่มเล็กๆ เจาะเอา “หัวใจ” ออกมาย่างให้สุก แล้วน ามาป้อนให้กับผู้ตาย ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนตายปัจจุบันจะได้เดินทางไปหาวิญญาณบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปก่อนหน้าน้ันแล้ว กล่าวคือ 
“เสียงร้อง (การขัน) ของไก่” จะเป็นการบอกถึงที่ต าแหน่งที่อยู่ซึ่งกันและกัน  
 ต่อมา “เตอเก๋” จะสวดบทสวดชี้น าทางให้กับผู้ตาย เพ่ือที่จะให้ผู้ตายได้เดินทางย้อนอดีต โดยเริ่มจาก
ปัจจุบัน (สถานที่ตาย) กลับไปยังสถานที่เกิดของตนเอง น่ันก็คือ สถานที่ฝั่งรกของตนเองไว้ คือ “ผีเสากลางบ้าน” 
(ncij daab) (เป็นสัญลักษณะของ “เสาเอก” เจ้าของบ้านจะท าการบูชาด้วยกระดาษขาวเจาะรู ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุก
ปี เปรียบเสมือนการให้เงินทอง เพ่ือเป็นการตอบแทนที่วิญญาณของบรรพบุรุษ ที่มาปกป้องคุ้มครองลูกหลานทุกคน
ที่อาศัยอยู่ในบ้าน) จากน้ันจะถักรองเท้าใหม่ซึ่งท าจากใยกันชง (htaubmaj) ให้อีก 1 คู่ ส าหรับใช้ในการเดินทาง 
และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป่าแคนตีกลองข้ึนม้าผี ซึ่งดวงวิญญาณจะใช้ม้าผีตัวน้ีในการเดินทางไปหา ปู่ ย่า ตา ยาย  
 คืนวันสุดท้าย จะมีการสอนให้คน “เป็น” ฟัง (ลูกหลานทุกคน) โดยญาติผู้ใหญ่ (ปราชญ์) จะมาเป็น
ตัวแทนเพ่ือมาอบรมสั่งสอน ในประเด็นเก่ียวกับความรัก ความผูกพันระหว่างคนตายกับลูกหลานทุกคน ในท านองที่
คนที่อยู่จะต้องรักกัน ช่วยเหลือกัน และขยันท ามาหากิน ซึ่งเปรียบได้ว่าให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามไม่ท าผิด
จารีตของกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง เฉกเช่นผู้ตาย  
 เช้าวันสุดท้ายของการบ าเพ็ญกุศลศพ จะน าศพออกจากบ้าน จะมีการยิงธนูตรงประตูบ้าน 3 ดอก และ
ลูกสะใภ้คนโตเป็นผู้ถือไม้เพลิงจุดไฟ เพ่ือเป็นแสงน าทางให้กับผู้ตาย คนเป่าแคนต้องเป่าแคนเตรียมออกเดินทาง 
เรียกว่า “ชั้วเก้งเสอเก” และ จั๊วจ๋าง (คนที่จะท าหน้าท่ีเซ่นไหว้อาหารให้กับผู้ตาย มื้อเช้า กลางวัน เย็น และเวลาจะ
ฆ่าหมู วัว ไก่ และให้เงินทอง) จะต้องท าพิธีตีขวัญ เรียกว่า “เดาปลี” จากน้ันลูกสะใภ้น าทางออกจากบ้านตามด้วย
คนเป่าแคน ตามด้วยศพ เมื่อถึงที่พักศพจะท าพิธี เรียกว่า “เชอฉ่ือฉาง” แล้วจะท าการ “จีฉัว” คือ ท่ีจะต้ังศพ ก่อน
จะน าศพไปวางไว้ จะต้องวนรอบไม้ท่ีจะน าศพไปวาง ถ้าเป็นศพผู้ชายจะเดินวนทวนเข็มนาฬิกา 5 รอบ แล้วเดินกลับ
ตามเข็มนาฬิกา 4 รอบ แต่ถ้าเป็นศพผู้หญิงจะเดินวนทวนเข็มนาฬิกา 4 รอบ แล้วเดินกลับตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ 
จากน้ันวางศพไว้ที่ศาลา เพ่ือรอเวลาน าศพไปฝัง ระหว่างน้ันจะท าพิธีฆ่าวัวให้กับผู้ตาย พร้อมกับน าเน้ือวัวที่ฆ่าไป
ประกอบอาหาร เพ่ือเลี้ยงรับรองกลุ่มเครือญาติที่มาร่วมแสดงความเสียใจ จากน้ันจะท าพิธีออกเดินทาง โดยท าพิธีตี
ขวัญ “เดาปลี” และ “ชั้วเก้งเสอเก๋”  
 ณ สุสาน จะมีพิธีฆ่าวัวในประเด็นน้ี “นายอาซา แซ่ม้า” (สมมุติ) มีลูกชาย 4 คน (มีครอบครัว 3 คน และ
ยังไม่มีครอบครัว 1 คน) จะท าการฆ่าวัว 3 ตัว แต่ในกรณีที่ผู้ตายเป็นคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็จะฆ่าวัวเพ่ิมอีก
หน่ึงตัว และน้องของพ่อฆ่าอีกหน่ึงตัว รวม 5 ตัว และ “วัว” คือ พาหนะส าหรับให้ผู้ตายไว้เดินทางกลับไปหาบรรพ
บุรุษ (ตามความเชื่อแบบด้ังเดิม) และในวันเดียวกันจะมีการเตรียมหลุมฝังศพ กล่าวคือ จะต้องท าพิธีขอซื้อที่ดิน 
(บุคคลที่มิใช่ญาติพ่ีน้องในครอบครัว) กับเจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา และเจ้าน้ า โดยใช้กระดาษฟาง 3 พวง กับธูป 
3 ดอก เพ่ือที่จะซื้อพ้ืนที่น้ันๆ ให้กับผู้เสียชีวิต เพ่ือที่ดวงวิญญาณจะได้อยู่เย็นเป็นสุข และเมื่อไปถึงที่ที่จะฝั่งศพแล้ว 
“จั๊วจ๋าง” จะบอกให้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตว่า “เอาข้าวไว้ตรงไหน น้ าอยู่ตรงไหน เงินอยู่ตรงไหน เพ่ือผู้ตาย
จะได้กิน และจะได้ใช้”  
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 หลังจากท าพิธีฝั่งศพเรียบร้อยแล้ว ในตอนเย็นของวันน้ัน ลูกหลานจะต้องไปก่อไฟ และปักไม้ไว้ 3 คู่ 
เพ่ือป้องกันมิให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตมารบกวนลูกหลาน และให้อยู่บริเวณก่อไฟเท่าน้ัน ถัดมาอีกหน่ึงวันใน
ตอนเช้า ลูกหลานจะต้องไปส่งข้าว ส่งน้ า โดยจะใส่อาการลงในกระบอกไม้ไผ่ จ านวน 3 กระบอก กระบอกแรกใส่
ข้าว กระบอกสองใส่น้ า และกระบอกที่สามจะใส่ไข่ต้ม เป็นอาหารที่ท าข้ึนมาใหม่ กล่าวคือ ต้องหุงข้าวใหม่ ตักน้ า
ใหม่ และไข่ที่ต้มใหม่ วันที่สองในตอนเช้าก็ต้องไปส่งข้าว ส่งน้ า เหมือนวันแรก และวันที่ 3 ลูกหลานต้องไปส่งข้าว 
ส่งน้ า ให้ถึงบริเวณหลุมฝังศพของผู้เสียชีวิต 
 เมื่อครบ 13 วัน จะต้องมีการ “อัวซือ” คือ “จั๊วจ๋าง” ไปเรียกดวงวิญญาณของเสียชีวิตกลับมาบ้าน โดย
จะน าธนูและไปเอา“จื๋อกั่ว” (คนตีกลอง) กลับมาพร้อมกับดวงวิญญาณผู้ตาย เพ่ือน ามาขอบคุณผีสือกลั๊ง อีกครั้ง 
และเพ่ือปลดปล่อยดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้เป็นอิสระ  
 หลังจากที่จั๊วจ๋างกลับมาถึงบ้านแล้ว บุคคลคนน้ันค่อยไปเรียกดวงวิญญาณของญาติพ่ีน้องและคนที่มา
ช่วยงาน เน่ืองจากว่าตอนที่เอาศพไปฝังดวงวิญญาณทั้งหลายจะสิงสถิตอยู่บริเวณหลุมฝังศพ ซึ่งจะต้องไปเรียก
กลับมาบ้าน เพ่ือจะได้ไม่เจ็บไข่ได้ป่วย ในขนาดที่เรียกขวัญ ผู้เรียกขวัญน้ันจะต้องเก็บดินรอบหลุมศพ แล้วน า
กลับมาบ้าน พอถึงบ้านแล้วจะน าไปเทใส่ใต้เตียง 

เมื่อน าวิญญาณ (ผู้ตาย) กลับมาถึงบ้าน จะเตรียมไม้กระดานแผ่นหน่ึงวางไว้หน้าผีสือกลั๊ง แล้วให้น าดวง
วิญญาณมาพร้อมกับถ้วย น าไปคว่ าไว้กับแผ่นไม้กระดาน จากน้ันน าข้าวและไข่ต้ม ไปเซ่นไหว้พร้อมทั้ง ฆ่าไก่ 1 ตัว 
ให้กับดวงวิญญาณและน าถ้วย แก้ว ไปคนเผาทิ้ง แล้วค่อยท าอุปกรณ์ดังกล่าวอันใหม่ จื๋อเก๊ง (คนเป่าแคน) จะเป่า
แคนเพ่ือปลดปล่อยดวงวิญญาณ จากน้ันจะท าการกลิ้งกระโด้ง เริ่มจากหน้าหิ้งผีสือกลั๊ง ไปทางประตูด้านหน้า หาก
กระโด้งคว่ าลงแสดงว่าดวงวิญญาณน้ันได้เป็นอิสระแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมการบ าเพ็ญกุศลศพม้ง   
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นกรณีศึกษา “(นายอาซา แซ่ม้า (นามสมมุติ) มีบุตรชาย 4 คน แต่งงานแล้วมีครอบครัว 3 คน ยัง
ไม่มีครอบครัว 1 คน)” มีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ จ านวน 5 วัน” โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการสรุปการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จ านวน 5 วัน  

สรุปการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จ านวน 5 วัน 
ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท) 

1 ข้าวสาร 23 ถัง ๆ ละ 150 บาท (เป็นข้าวสารของเจ้าภาพ) 2,100 
2 ข้าวสาร (เป็นส่วนที่ชาวบ้านน ามาช่วยเหลือ) 1,350 
3 กระสุน 3 นัด นัดละ 35 บาท 105 
4 ดอกไม้ 150 ดอก ๆ ละ 2 บาท 300 
5 ชุด “เค้าลัวเล่า” 3 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 15,000 
6 กรอบรูป 200 
7 ผ้ากันชงยาว 5 วา 2 ผืนๆละ 3,000 บาท 6,000 
8 ไก่ 3 ตัวๆ ละ 250 บาท 750 
9 หมู 13 ตัวๆ ละ 7,000 บาท 91,000 
10 ประทัด 77 นัดๆ ละ 50 บาท 3,850 
11 ค่าบ ารุงโลงเย็น 500 
12 ค่ากระดาษฟาง 12 มัดๆ ละ 90 บาท 1,100 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการสรุปการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จ านวน 5 วัน (ต่อ)  

สรุปการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จ านวน 5 วัน 
ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท) 

13 ค่ากระดาษฟาง 20 มัดๆ ละ 90 บาท (ชาวบ้านน ามาช่วยเหลือ) 1,800 
14 เครื่องปรุง 1,100 
15 เหล้า 8 ลังๆ ละ 1,200บาท 9,600 
16 วัว5 ตัวๆ ละ 25,000 บาท 125,000 
17 โลงศพ 10,000 
18 กลางคืน ดูแลค่าครู 200 

 สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด 269,955 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการสรุปการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง จ านวน 5 วัน 
ภาพรวม มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางตรงเท่ากับ 266 ,805 บาท และต้นทุนทางอ้อมเท่ากับ 3 ,150 บาท โดย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่า 269,955 บาท โดยประมาณ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายของต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 

ค่าใช้จ่ายของต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ในพิธีการบ าเพญ็กุศลศพกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  
ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 ต้นทุนทางตรง      266,805      98.83% 
2 ต้นทุนทางอ้อม         3,150      1.17% 
 รวม     269,955      100% 

 จากตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายของต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติ
พันธ์ุม้ง คิดเป็นค่าร้อยละ ซึ่งต้นทุนทางตรงคิดเป็นค่าร้อยละได้เท่ากับ 98.83% และต้นทุนทางอ้อมคิดเป็นค่าร้อย
ล่ะได้เท่ากับ 1.17% รวมทั้งหมดเท่ากับ 100% 

 สรุปการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้งพบว่า ต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม 
คือ ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ที่กลุ่มเครือญาติสายสกุลแซ่เดียวกับผู้เสียชีวิตได้ร่วมกันออกค่าใช้จ่าย ซึ่งเก่ียวข้อง
กับ ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม เป็นกลไกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของความ
เสียสละ (ทรัพย์และแรงกาย) และความไว้เน้ือเชื่อใจ พร้อมทั้งสร้างส านึกร่วมในวิญญาณบรรพบุรุษ น าไปสู่พลังใน
การจัดสรรทรัพยากร และการกระจายทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง และเป็นมิตร   
 
อภิปรายผล  
 1. การประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลศพม้งจะกระท าที่บ้านผู้ตาย มีการแต่งตัวให้กับผู้ตายตามประเพณี คือ 
แต่งกายชุดยาว หรือชุดคนแก่ “เค้าลัวเล่า” จากน้ันก็น าศพไปวางไว้ที่แคร่ไม้หรือ “ม้าผี” ซึ่งมีความสูงจากพ้ืน
ประมาณ 1 เมตร วางใกล้กับหิ้งผีสือกลั๊ง มีการน าผ้าแดงมาปิดหน้า (บริเวณหน้าผาก) ของผู้ตาย พร้อมกับถัก
รองเท้าใหม่ซึ่งท าจากใยกันชง (htaub maj) ให้อีก 1 คู่ สอดคล้องกับ ศิริพร ณ ถลาง, (2559 : ค าน า) กล่าวว่า 
ประเพณีการบ าเพ็ญกุศลศพม้ง ถือเป็นวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง เป็นการกระท าบนพ้ืนฐานของ
ความเชื่อแบบด้ังเดิมที่ให้ความส าคัญกับความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวที พร้อมทั้งสร้างกุศโลบายใน
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เรื่องของสืบมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุของตนเองให้คงอยู่ เพ่ือรักษาสมดุลทางด้านจิตใจให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุ
ของตนได้อย่างมีคุณค่า  
 และบทสวดชี้ทางให้กับผู้ตาย เพ่ือที่จะได้กลับไปหาบรรพบุรุษของตนเอง มีการกล่าวเป็นภาษาพูด บอก
ถึงบ้านเกิดของผู้ตายว่ามาจากที่ไหน จะได้เดินทางกลับได้ถูก ต่อจากน้ันก็จะมีหมอแคนมาท าพิธีต่อ คือ การร้อง
ประกอบเสียงแคนในลักษณะของการบอกกล่าวว่า “ผู้ตายขณะน้ีได้ตายแล้วนะ คุณไม่ใช่คน คุณต้องกลับไปหา
บรรพบุรุษ” สอดคล้องกับจุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 :60) กล่าวถึงหน้าท่ีของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์
น ามาอธิบายว่า “เราคือใคร บรรพบุรุษของเราเป็นใคร” มีการอธิบายถึงสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่ม
ต่างๆ  ในสังคมที่สูงต่ า ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” แนวทางในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ  ของแต่ละกลุ่มชนที่แตกต่างกัน มนุษย์จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ จึงมีรูปแบบการ
รับรู้ และวัฒนธรรมเป็นตัวท าให้เกิดความหมาย โดยส่งผ่านประสบการณ์ของบรรพบุรุษ ข้ึนอยู่กับภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์  
 2. อภิปรายผลการศึกษาการบัญชีต้นทุนในพิธีการบ าเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง พบว่า  
 ในการประกอบพิธีกรรมน้ัน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนทางตรงและต้นทุน
ทางอ้อม ซึ่งต้นทุนทางตรงสอดคล้องกับวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ส่วนใหม่มาจากกลุ่มเครือญาติที่มีสายสกุลแซ่
เดียวกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสบายใจของลูกหลานที่สื่อถึงความกตัญญู และรักษาสมดุลทางด้านจิตใจระหว่างคนอยู่
กับคนตาย และต้นทุนทางอ้อมสอดคล้องกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของความกลุ่มเครือญาติในวิถี
วัฒนธรรม ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงยศ  สาโรจน์, 
(2557 : 28) การพัฒนาการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม อธิบายว่า ทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรม คือ ต้นทุนที่เกิดจากความไว้เน้ือเชื่อใจของคนในสังคม ที่มีอยู่ในสังคมมาต้ังแต่อดีต ด้วยคุณประโยชน์
อเนกอนันต์ที่ช่วยค่ าจุนและร้อยลัดความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ ในประเด็นความเอ้ืออาทร การให้ความช่วยเหลืออย่าง
ไม่เป็นทางการจากกลุ่มเครือญาติ และมีไว้เพ่ือรักษาสมดุลทางด้านจิตใจ เมื่อกลุ่มคนหรือชุมชนเกิดวิกฤติข้ึน  
 
ข้อเสนอ 
 1. การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งน้ี มีการเผยแพร่ทางวิชาการให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดตาก ให้เข้าใจถึงทุนทางสังคม (ความไว้เน้ือเชื่อใจ) และความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษ ที่สังคมที่มีความ
เป็นพหุวัฒนธรรม  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
  2.1 จากผลการวิจัยน้ี คณะผู้วิจัยพบว่า ชุด “เค้าลัวเล่า” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธ์ุม้ง ส่งผลการพัฒนา “ต่อยอดอดีต” และท าวิจัยเรื่อง การทอผ้าแบบด้ังเดิม ในวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้า
ใยกันชง (Htaub Maj) ในการอนุรักษ์รากเหง้า “ภูมิปัญญา” ทางประวัติศาสตร์  
  2.2 พิธีบ าเพ็ญกุศลศพ ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของการอธิบายข้ามศาสตร์ระหว่างสังคมวิทยากับ
การบัญชี ส่งผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน ควรท าวิจัย เรื่อง การจัดการบัญชีต้นทุนแบบมีส่วนร่วม บนฐาน 
ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุม้งอย่างเป็นองค์รวม   
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กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง ที่ได้กรุณาอย่างย่ิงอย่างใน
การตรวจสอบโครงสร้างด้านเน้ือหา ภาษา พร้อมกับให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง  
 ขอขอบคุณปราชญ์ชุมชนม้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและข้ันตอนของพิธีกรรม ด้านเน้ือหา จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ 1) นายเส่อ  แซ่ม้า 2) นายภคิน  แสงอาชาชัย และ 3) นายพิพัฒน์  แซ่กือ คุณค่าและประโยชน์อันพึงมี
จากการศึกษา ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน  

ชุติมา ชวาลคุณธรรม และสุดารัตน์ แซ่ม้า 
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