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Abstract 

 This article aims to explain the social space-making of transgender persons as the ritual 

organizers in the context of the spiritual dance ceremony. In this study, I examine case studies 

of transgender persons who prepare the spiritual dance ceremony with multi-sited 

ethnography. I follow transgender persons who are spirit mediums and ritual organizers into 

the spiritual dance ceremonies in Lampang province. The study finds that lately there have 

been changes in the spiritual dance ceremony in Lampang province. Since the system of labor 

exchange in kinship has reduced its role in the cultivation of the community because of 

modernization and labor migration to the capital city, the number of ritual organizers in the 

ceremony has decreased. However, in the context of modernization and labor migration, 

                                                             
1 บทความน้ีเป9นส~วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องการสร&างพื้นที่ทางสังคมของร~างทรงกระเทย ผ~านการช~วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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transgender persons have become organizers of spiritual dance ceremony instead bringing 

about an increasing focus on glorious decoration and the sacredness of the ceremony. 

Therefore, the spiritual dance ceremony has been created by transgender persons as space 

of knowledge and social participation that overlaps the ritual space. 

Keywords: sacred space; social space; transgender 
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บทคัดย~อ 

 บทความช้ินน้ีมีวัตถุประสงคhเพื่ออธิบายการสร&างพื้นที่ทางสังคมของคนข&ามเพศ ในฐานะผู&จัดเตรียม

พิธีกรรมในพิธีกรรมการฟDอนผี ด&วยแนวคิดการสร&างพื้นที่ทางสังคม ในการศึกษาน้ีผู&วิจัยใช&กรณีศึกษาเป9นคน

ข&ามเพศ ที่จัดเตรียมพิธีกรรมการฟDอนผี และการศึกษาแนวชาติพันธุ hวรรณาแบบพหุสนาม (multi-sited 

ethnography) ผู &วิจัยติดตามกลุ~มคนข&ามเพศ ทั ้งที่เป9นร~างทรงและที ่เป9นผู &ที่จัดเตรียมพิธีกรรมไปในพิธี

กรรมการฟDอนผีต~างๆ ในจังหวัดลำปาง  จากการศึกษาพบว~าในป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมการ

ฟDอนผีในพื้นที่จังหวัดลำปาง เน่ืองจากระบบ “การเอามื้อ” ในลักษณะของเครือญาติได&ลดบทบาทลงไปในการ

ทำการเกษตร เน่ืองจากความทันสมัย และการเคลื่อนย&ายแรงงานจากต~างจังหวัดสู~เมืองหลวง จึงทำให&จำนวน

ผู&จัดเตรียมพิธีกรรมการฟDอนผีลดลง อย~างไรก็ตามในบริบทของความทันสมัยและการเคลื่อนย&ายแรงงาน กลุ~ม

คนข&ามเพศก็เข&ามามีบทบาทเป9นผู&จัดพิธีกรรมการฟDอนผีแทน และเน&นการตกแต~งที่มีความอลังการและความ

ศักด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมมากข้ึน ดังน้ันพิธีกรรมการฟDอนผีจึงถูกสร&างข้ึนมาโดยกลุ~มคนข&ามเพศในฐานะพื้นที่ของ

การแสดงองคhความรู&หรือการเข&าไปมีส~วนร~วมทางสังคมซ&อนทับลงบนพื้นที่พิธีกรรม 

คำสำคัญ: พื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ; พื้นที่ทางสังคม; คนข&ามเพศ 
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บทนำ 

วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผแีละการเคารพในอำนาจของผีปู�ย~าเจ&านายในจังหวัดลำปาง มีการสานต~อ

ความเช่ือ และนับต้ังแต~อดีตจนกระทั่งป�จจุบนั   ดังจะเห็นได&จากการสานต~อปรบัประยุกตhพิธีกรรมในการเลีย้ง

ผีเจ&านายที่ปรากฏในพื้นที่พิธีกรรมการฟDอนผีเจ&านายที่ประตูผา การฟDอนผีเจ&านายบริเวณเสาหลักเมืองของ

จังหวัดลำปางในทุกป� ซึ่งในแต~ละป�การจัดพิธีกรรมจะมีความใหญ~โต ทั้งการตกแต~งสถานที่ที่สวยงามอลังการ 

ความเป9นมาของความเช่ือเรื่องการเลี้ยงผีถูกเล~าเป9นนิทานต~อๆ กันมา จากการสัมภาษณhาผู&เฒ~าคนลำปางใน

ชุมชนได&เล~าว~า สมัยที่พม~าปกครองล&านนาน้ันมพี~อค&าเงี้ยวขาลายหาบผีมา ตระเวนขายไปเรื่อยๆ มผีีปู�ย~า ผีกะ 

ผีมด ผีเมง แต~ละผจีะให&คุณโทษแตกต~างกันไป เช่ือกันว~าหากใครซื้อผีมด ผีมดจะให&คุณและคุ&มครองคนในวงศh

ตระกูลให&อยู~เย็นเป9นสุข แต~ถ&าหากไม~เลี้ยงผีตามกำหนด ผีมดจะกลายเป9นผีกะซึ่งเป9นผีร&ายและจะออกทักกิน

จากคนที่ผ~านไปมาและจะนำความเดือดร&อนวุ~นวายต~างๆ มาให&แก~วงศhตระกูล เมื่อพ~อค&ามาขายผีตามหมู~บ&าน

คนพื้นเมืองที่ต&องการซื้อผีมดจะซื้อในราคา 12 แถบหรือ 36 แถบ(สกุลเงินพม~า) โดยมีกรวยดอกไม&เป9น

สัญลักษณhแทนผี เมื่อผู&ที่ซื้อผีมดแล&วให&นำกรวยดอกไม&ตัวแทนผีเข&าบ&านไปไว&บนหิ้งผีในห&องนอน โดยมีเงื่อนไข

ว~าจะต&องเลี้ยงผีป�ละหนึ่งครั้งหรือสามป�หนึ่งครั้งและการเลี้ยงผีจะต&องมีดนตรีบรรเลงด&วย ดังนั้นวงศhตระกูล

ของผู&ที่มีผีนี้รักษาจะกำหนดพิธีกรรมไหว&ผีในรอบป�หนึ่งๆ เครือญาติวงศhตระกูลจะมาร~ายรำ ฟDอนบวงสรวง 

เรียกกันว~า พิธีกรรมการฟDอนผีมด เพื่อทำให&ญาติพี่น&องวงศhตระกูลมีความสุขสนุกสนานรื ่นเริง (ณัฐภัทรh 

สุรินทรhวงศh, 2552: 589)  จะเห็นว~าพิธีกรรมมีความสมัพันธhกับอำนาจศักด์ิสิทธ์ิและโครงสร&างอำนาจทางสงัคม

อย~างแยกไม~ออก ดังที่ยศ สันตสมบัติ กล~าวถึงความสัมพันธhระหว~างความเช่ือเรื่องวิญญาณบรรพบรุุษกับระบบ

เครือญาติที่สร&างอำนาจให&กลุ~มผู&อาวุโสควบคุมลูกหลานไว&ว~า  

“วิญญาณบรรพบุรุษและพิธีเซ[นไหวCบชูาวิญญาณบรรพบุรษุมีความสัมพนัธL

อย[างใกลCชิดกับโครงสรCางอำนาจภายในครอบครัวและระบบเครอืญาติ  ความเช่ือในวิญญาณ

บรรพบุรุษเปtนพื้นฐานของระบบความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมที่ครอบครัวและระบบเครือ

ญาติเปtนแกนกลางในการตัดสินใจ  โครงสรCางของครอบครัวและเครือญาติมีการรวมตัวกัน

อย[างแน[นแฟxน ความเชื่อในการใหCคุณและโทษของวิญญาณบรรพบุรุษต[อลูกหลานที่ยังมี

ชีวิตอยู[ เปtนการเสริมสรCางอำนาจในการตัดสินใจและควบคุมกฎระเบียบของพ[อ และผูC

อาวุโสในครอบครัว” (ยศ สันตสมบัติ, 2544: 203)  
 

นอกจากเป9นพื้นที่ที่แสดงอำนาจของระบบอาวุโสในครอบครัวและเครือญาติผ~านพิธีกรรม ในอีกแง~มุม

หน่ึงก็เป9นการสร&างเครือข~ายความผูกพันในฐานะร~วมผีหรือบรรพบุรุษเดียวกัน ในงานวิจัยของณัฐภัทรh สุรินทรh

วงศh พบว~าพิธีกรรมที่มีอาหารอยู~ในพิธีกรรม เปรียบได&กับงานเลี้ยงสงัสรรคhของชุมชน ที่ไม~ได&จัดกันบ~อยครั้ง 

การประกอบพิธีกรรมทำให&สมาชิกได&มีการพบปะ และสร&างความรู&สึกว~าพวกเขาเป9นเลือดเนื้อเชื้อไข หรือ

สืบสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน สร&างความใกล&ชิดสนิทสนม ถือเป9นการแนะนำสมาชิกใหม~และเกื้อกูลกันใน

หมู~ญาติพี่น&องที่นับถือผีเดียวกัน (ณัฐภัทรh สุรินทรhวงศh, 2552) จะเห็นได&การสร&างสัมพันธhให&แน~นแฟDนของคน

ในวงศhตระกูลหรือนับถือผีเดียวกัน โดยใช&กุศโลบายเรื่องผีที่ส ~งผ~านในพิธีกรรม โดยมีอาหารเซ~นไหว&เป9น
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ส~วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมการเซ~นไหว&ผีไม~ยิ่งหย~อนไปกว~าการฟDอนรำ การจัดอาหารนั้นต&องอาศัย  

องคhความรู&ที่สืบต~อกันมา จากการลงพื้นที่ผู&ศึกษาได&เห็นการจดัแจงอาหารในพิธีกรรมการเลีย้งผปีู�ย~าของชุมชน

ในจังหวัดลำปาง ที่ยังคงจารีตเดิมคือการช~วยเหลือเกื้อกูลกัน อย~างไรก็ตามการตระเตรียมพิธีกรรมการฟDอนผี

ในบริบทของสังคมเมืองลำปางเป9นเรื่องที่มีรายละเอียดอย~างมาก ค~อนข&างที่จะเป9นความรู&ที่มีความเฉพาะและ

เป9นส~วนสำคัญของการเกิดข้ึนของพิธีกรรมการฟDอนผ ี ดังภาพข&างล~างน้ี ที่เป9นสำรับอาหารเซ~นไหว&งานเลี้ยงผี

บรรพชนอารักษh (สังเกตการณhอย~างมีส~วนร~วม เรือนซ&อ-หงสhเชียงใหม~ วันที่ 8 เม.ย. 2555) 

 

 
 

จากการศึกษาพบว~า รูปแบบการจัดแจงอาหารที ่อยู ~ในพิธีกรรมได&เปลี ่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงของบริบทที่ต&องเร~งรีบ ความสัมพันธhในระบบเครือญาติไม~ได&จืดจางไปแต~รูปแบบ

การประกอบอาชีพของเครือญาติหรือผู&ที่เกี่ยวข&องในการนับถือผีทั้งผีปู�ย~าและผีเจ&านายเปลี่ยนแปลงไป ป�จจัย

ข&างต&นจึงเป�ดโอกาสให&กลุ~มคนข&ามเพศ กลุ~มกระเทยเข&ามามีบทบาทในการตระเตรียมอาหารที่อยู~ในพิธีกรรม

แทนที่เครือญาติในการเลี้ยงผีปู�ย~า และลูกเลี้ยง2 ในการฟDอนผีเจ&านาย จากการลงพื้นที่พบว~า การจัดเตรยีม

อาหารในพิธีกรรมการเลี้ยงผีเจ&านายในเมืองลำปาง มีการช~วยเหลือกันในรูปแบบของ “การเอามื้อ” ในการ

ช~วยจัดเครื่องเคราอาหารสำหรับร~างทรงที่เป9นกระเทยหรือคนข&ามเพศ เนื่องจากร~างทรงกลุ~มดังกล~าวมี

ความสัมพันธhในระบบกลุ~มเครือข~ายที่สามารถช~วยเหลือกันในการเตรียมอาหาร เป9นต&น  

 ผู&เขียนพบว~าในยุคก~อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของพิธีกรรมการฟDอนผี ในส~วนของผีเจ&านายจัดขึ้นใน

บริบทของชุมชนที่ทำงานในภาคการเกษตร หน&าที่ของการจัดเตรียมเครื่องเครา สถานที่จึงเป9นของกลุ~มคนที่

อยู ~ในชุมชนทั้งหญิงและชาย แต~ป�จจุบันความทันสมัย ทำให&การประกอบอาชีพของคนในจังหวัดลำปาง

เปลี่ยนแปลงไป คนหนุ~มสาวเข&าสู~ระบบการศึกษามากขึ้น ประกอบกับการเคลื่อนย&ายของผู&คนออกจากบ&าน

เกิด ป�จจัยดังกล~าวหนุนเสรมิให&กลุ~มคนข&ามเพศได&เข&ามามีบทบาทแทนทั้งในฐานะของผู&จดัเตรียมพิธีกรรมและ

ร~างทรงผีเจ&านายมากข้ึน  จึงเป9นที่มาของคำถามการศึกษาว~าการสร&างพื้นที่ทางสังคมของคนข&ามเพศ ภายใต&

                                                             
2 ลกูเลี &ยง คือคนที/เข้าไปขอความช่วยเหลือจากร่างทรงในการแก้ไขปัญหาชวิีต อาทิ ปัญหาสขุภาพ ปัญหาครอบครัว รวมไปถึงการไปบน
บาน หากได้ตามความต้องการกจ็ะมาแก้บนหรือเลี &ยงผี จึงทําให้มีโอกาสมาพบปะร่วมตวักันและช่วยสนับสนุนพิธีกรรมเลี &ยงผี 
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บทบาทของผู&จัดเตรียมพิธีกรรมเลี้ยงผปีู�ย~าและการฟDอนผเีจ&านายว~าสำคัญอย~างไรต~อการเป9นคนข&ามเพศ และ

บริบทแวดล&อมอะไรบ&างที่ส~งผลให&กลุ~มคนข&ามเพศเข&ามามีส~วนร~วมในพิธีกรรมดังกล~าวและกลายมาเป9นผู&สืบ

ทอดวัฒนธรรมในป�จจุบัน 

บทความชิ้นน้ีได&นำแนวความคิดเรื่องอัตลักษณhและการสร&างพื้นที่ทางสังคมมาช~วยอธิบายการสร&าง

พื้นที่และตัวตนทางสังคมของคนข&ามเพศในพื้นทีพ่ิธีกรรม โดยเฉพาะแนวคิดอัตลักษณhทางเพศมีความสัมพันธh

กับเรื่องพื้นที่และตัวตนของทุกเพศ Santasombat (1992) เสนอว~าอัตลักษณhทางเพศล&วนเชื่อมโยงกับการ

เปลี่ยนแปลงในชีวิตทางสังคม มนุษยhบริโภคสินค&าเพื่อตอบสนองความต&องการของตนเอง เกี่ยวเนื่องกับ

ร~างกายโดยตรง ฉะน้ันร~างกายจึงเปรียบเสมือนวัตถุของความปรารถนา และเต็มไปด&วยการปรุงแต~งให&ชวน

ค&นหาจึงเป9นที่ของการผลติสร&างความสัมพนัธhทางเพศที่หลากหลาย  รวมไปถึงการผลิตสร&างอตัลักษณhทางเพศ

ด&วยเช~นกัน ในประเด็นการผลิตสร&างอัตลักษณhทางเพศ Santasombat (1992) เสนอว~าในการอธิบาย

ความสัมพันธhทางเพศในสังคมที่มีพลังต&องสามารถเผยให&เห็นแง~มุมของการผลิตสร&างอัตลักษณhทางเพศที่

หลากหลายมิได&ตายตัวอีกต~อไป เช~นเดียวกับงานศึกษาของเปรมปรีดา ปราโมท ณ อยุทธยา (2003) ที่ศึกษา

กระเทยในงานคาบาเรตhโชวh ซึ่งเปรมปรีดาใช&คำว~า “โรงโชวh” เพื่อเป9นพื้นที่ย~อยที่แสดงถึงวัฒนธรรมย~อยของ

กระเทย คือตัวตนทางเพศแบบกระเทยที่แสดงให&เห็นถึงระดับทางเพศที่หลากหลายในโรงโชวh บางระดับเรื่อง

เพศถูกหยิบยื่นให&แสดงออกบนเวที  จากการศึกษาน้ีพบว~ากลุ~มกระเทยเลือกที่จะเป�ดพื้นที่ทางสังคมผ~าน

กระบวนการนำเสนอตัวตนภายใต&เงื่อนไขที่หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวัน และบนเวทีในฐานะที่เป9นส~วนหน่ึง

ของธุรกิจท~องเที่ยว ทั้งน้ีตัวตนและเพศในความหมายที่เป9นสถานะมีความหลากหลายกลบัไปกลับมาแล&วแต~จะ

เลือกใช&สัมพันธhกับใครในสถานการณhใด  ทั้งยังเป9นประโยชนhต~อการสร&างสรรคhงานของพวกเธอ 

งานศึกษาของเปรมปรีดามีความคล&ายคลึงกับงานของ ธนุพงษh (2554) ในประเด็นเรื่องการสร&างพื้นที่

ทางสังคมของคนชายขอบ แต~แตกต~างกันที่เปรมปรีดาว~าด&วยเรื่องของคนชายขอบทางเพศ     ส~วนธนุพงษh

ศึกษาคนชายขอบทางชาติพันธุh  กลุ~มชาวขมุบริเวณอำเภอเวียงแก~น จังหวัดเชียงราย  พบว~าชาวขมุถูกทำให&

กลายเป9นคนชายขอบเกิดข้ึนภายใต&บริบทที่ชาวขมุต&องเข&าไปมีปฏิสัมพันธhกับข้ัวอำนาจต~างๆ ซึ่งล&วนเป9นกลุ~ม

อำนาจที่มีอำนาจเหนือกว~ากลุ~มอื่น   และภาพความเป9นกลุ~มชาติพันธุhที่ไม~มีใครต&องการพูดถึง หรือการเป9น

สมาชิกของรัฐชาติที่มีจำนวนน&อยเช~นชาวขมุ กลับพยายามสร&างพื้นที่ทางสังคมให&กับตนเอง เพียงเพื่อสร&าง

ความมั ่นคงในการดำเนินชีวิตภายใต&บริบทของการถูกทำให&กลายเป9นชายขอบ โดยพวกเขาพยายาม

ปรับเปลี่ยนผสมผสานเพื่อให&เกิดความเลื่อนไหลไปตามความสัมพันธhเชิงอำนาจกับกลุ~มอำนาจต~างๆ ดังเช~น      

การนำเสนอภาพความเป9นพลเมืองที่ดี เป9นชุมชนที่ปลอดยาเสพติด เป9นต&น 

ส~วนประเด็นเรื่องการสร&างพื้นที่ทางสังคมในบทความชิ้นนี้ได&ใช&แนวคิดการสร&างพื้นที่ทางสังคมของ 

Henri Lefebvre เขาเสนอว~าความสัมพันธhเชิงพื้นที่มีอยู~ 3 รูปแบบ คือ พื้นที่ทางกายภาพ (physical space)  

พื้นที่ทางความคิด (mental space) และพื้นที่ทางสังคม (social space)  โดยผู&เขียนสนใจเรื่องความสัมพันธh

เชิงพื้นที่ใน 3 ลักษณะที่มนุษยhแสดงออกมา คือ การสร&างภาพตัวแทนของพื้นที่ (representations of space) 

ที่เกิดจากการใช&ระบบสัญลักษณh เพื่อเป9นกลไกในการทำให&สงัคมเกิดความเช่ือ หรือมีความคิดต~อสิ่งน้ันไปใน

รูปแบบที่ต&องการ  ปฏิบัติการทางพื้นที่ (spatial practices) เกิดจากการที่มนุษยhมีการผสมผสานสังคมเข&ากับ
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พื้นที่ที่อยู~อาศัยจริง (lived space) ผ~านการรับรู& หรือถูกครอบงำจากการสร&างภูมิทัศนh และพื้นที่ของความ

เป9นตัวแทน (representational space) เกิดจากการแปลงรูปพืน้ที่ในการดำรงชีวิตผ~านระบบสัญลักษณh พื้นที่

ของความเป9นตัวแทนนี้สะท&อนให&เห็นถึงการดำเนินชีวิตและความเป9นอยู~ของมนุษยhอย~างแท&จริง    การทำ

ความเข&าใจธรรมชาติ มนุษยhจึงดำเนินอยู~ภายใต&บริบทของเวลาในลักษณะของความสัมพันธhเชิงพื้นทีใ่นการ

กำหนดการรับรู &และการแสดงออกของมนุษยh (Lefebvre, 1991 อ&างใน นราธร  สายเส็ง, 2560: 635) 

บทความช้ินน้ีพยายามอธิบายปรากฏการณhทางสังคมในประเด็นเพศวิถีกับพื้นที่ทางสังคม ที่สะท&อนการสร&าง

พื้นที่ทางสังคมของคนข&ามเพศ ในการศึกษาน้ีคือพืน้ที่ของพิธีกรรมการฟDอนผี ซึ่งกลุ~มคนข&ามเพศมีสถานะเป9น

ผู&จัดเตรียมพิธีกรรม  

นอกจากน้ีผู&เขียนได&ประยุกตhใช&แนวทางการศึกษาชาติพันธุhวรรณา ซึ่งให&ความสำคัญกับการเก็บข&อมลู

ภาคสนาม เน&นการศึกษาเชิงคุณภาพ ให&ความสนใจกับรูปแบบของปฏิบัติการที่กลุ~มคนข&ามเพศ ในฐานะผู&

จ ัดเตรียมพิธีกรรมได&เลือกใช&ในการสร&างพื ้นที ่ทางสังคม งานศึกษาครั ้งนี ้ยังได&ให&ความสำคัญกับความ

หลากหลายของพื้นที่ เป9นการติดตามกลุ~มเปDาหมาย วิเคราะหhกิจกรรมของกลุ~มคนที่เป9นกลุ~มเปDาหมายใน

หลากหลายพื้นที่มากกว~าการศึกษาที ่จำเพาะเจาะจงลงไปในพื้นที่เดียวหรือ multi-sited ethnography 

(Marcus 1995, Hastrup and Olwig 1997 อ&างใน Siriphon, 2008) ผู&ศึกษาต&องติดตามกลุ~มเปDาหมายคือ

กลุ~มกระเทยไปร~วมพิธีกรรมการฟDอนในพื้นที่ต~างๆ ในเมืองลำปาง โดยดำเนินการเก็บข&อมูลเชิงลึก และการ

สังเกตการณhแบบมีและไม~มีส~วนร~วม ก~อนการเตรียมงานฟDอนผีปู�ย~าและผีเจ&านายในพิธีกรรมการฟDอนผีที่

เกิดข้ึนในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง โดยศึกษากลุ~มกระเทยที่มีหน&าที่จัดเตรียมพิธีกรรม ผู&ศึกษาได&เลือกพื้นที่ใน

การศึกษาบริเวณตัวเมืองลำปาง ซึ่งเป9นพื้นที่ที่มีร~างทรงที่สืบเช้ือสายจากเจ&าที่มีตัวตนจริงในอดีต และสามารถ

สืบหาสายตระกูลได& รวมไปถึงพื้นที่ในมิติทางภูมิศาสตรhของจังหวัดลำปางยังเป9นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรhอัน

ยาวนานร~วมกับอาณาจักรล&านนาโบราณ ประกอบกับพื้นที่เมืองลำปางยังพบกลุ~มร~างทรงที่เป9นกระเทยจำนวน

หน่ึงที่เป9นกลุ~มใหญ~ในเมืองลำปางและอยู~ในเครือข~ายของร~างทรงในภาคเหนือของไทย ดังน้ันงานศึกษาครั้งน้ี

จึงเป9นการติดตามกลุ~มร~างทรงและนักจดัพิธีกรรมที่เป9นกระเทยไปยังพื้นที่ของการประกอบพธีิกรรมการฟDอนผ ี

ของจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ รวมถึงบ&านพัก โดยใช&วิธีการสังเกตการณhและวิจัยอย~างมสี~วน

ร~วมมากกว~าจะเป9นการศึกษาที่จำกัดเพียงพื้นที่ใดพื้นที ่  หน~วยในการวิเคราะหhคือปฏิบัติการในกลุ~มกระเทยที่

เป9นผู&จัดเตรียมพิธีกรรมที่ปฏิสัมพันธhกับกลุ~มอำนาจหลากหลายชุด (เช~น อำนาจรัฐ ศาสนา) ผ~านการเป9นส~วน

หน่ึงของพิธีกรรมการฟDอนผี และการสร&างระบบความสัมพันธhระหว~างประชาชนที่อยู~บริเวณพื้นที่ศึกษา ทั้งน้ี

เพื่อพิจารณาว~าภายใต&การเปลี่ยนแปลงทางสังคม     และการเป�ดพื้นที่ทางสังคมให&กับคนข&ามเพศในยุค    

โลกาภิวัตนh ทำให&พวกเขามีการแสดงออกและมีวิธีการอธิบายตนเองอย~างไร  ตลอดจนการค&นหาตัวตน การ

ต~อรอง เพื่อสร&างพื้นที่ทางสังคมอย~างไรในพื้นที่พิธีกรรมเลี้ยงผีปู�ย~าและฟDอนผีเจ&านายในป�จจุบัน 
 
 

บทบาทของคนข&ามเพศ ในการจัดเตรียมพิธีกรรมการฟDอนผี  

 องคhประกอบสำคัญของพิธีกรรมการฟDอนผี นอกจากตัวม&าข่ีหรือร~างทรงแล&ว ยังมีเครื่องเซ~นไหว&ใน 
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พิธีกรรมที่จะต&องถูกต&องตามจารีตที่ถ~ายทอดมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับผีที่จะเลี้ยง หรือต&องการติดต~อไหว&สา 

งานฟDอนประจำวาระ 3 ป� 1 ป� การเตรียมงานที่พรั่งพร&อมไปด&วยเครื่องคาวหวานที่ถูกต&อง และผู&ที่สามารถ

ตระเตรียมได&ต&องมีองคhความรู&ในการตระเตรยีมซึ่งแตกต~างกบังานเลี้ยงทัว่ไปที่จะจดัข้ึน หากแต~การเตรียมของ

เพื่อเซ~นไหว&ในงานพิธีกรรมการเลี้ยงผีในเขตพื้นที่เมืองลำปางเป9นการตระเตรียมที่มีเหตุผล และกลุ~มคนที่เข&า

มามีบทบาทในข้ันตอนน้ีจึงเป9นกลุ~มคนที่มีเครือข~ายเช่ือมโยงกับกลุ~มผู&มสีถานะเป9นร~างทรงหรือม&าข่ีในเขตเมอืง

ลำปาง  

 อาจารยh ชโยธรณh ยอดดี ป�จจุบันอายุ 39 ป� เป9นคนข&ามเพศที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในการเป9น      

ผู&เตรียมของเซ~นไหว&ในงานพิธีกรรมการฟDอนผีเจ&านายในจังหวัดลำปาง เพราะมีเครือญาติที่เป9นม&าข่ีจึงได&เห็น

การตระเตรียมข&าวของในการฟDอนผี  อาจารยhอธิบายว~าในช~วง 10 ป�ที่ผ~านมา (อายุประมาณ 29 ป�) ได&ให&

ความสนใจและรู&สึกว~า “มันแปลกน[าศึกษาและตCองการที่จะเขCาไปมีส[วนร[วมในการจัดแจงของเซ[นที่อยู[ในพิธี

กรรมการฟxอนผี แต[ไม[ไดCตั้งคำถามว[าผีที่อยู[ในร[างทรงมีจริงหรือ แต[อยากทำเนื่องจากความรูCในการจัดแจง

เครื่องเคราในงานฟxอนผีเปtนสิ่งที่มีคุณค[า คนฟxอนก็เปtนมCาข่ีไป ตนเองก็ทำหนCาที่สืบทอดองคLความรูCดังกล[าว

ไป” 

 นอกจากการเป9นจะมีญาติเป9นร~างทรง “ผีปู�ย~า” และเข&ากลุ~มร~างทรงคนข&ามเพศในเขตเมืองลำปางจงึ

ได&องคhความรู &ในการจัดทำเครื่องเซ~น ในรูปแบบ 3, 4, 8, 12 และ108 แต~ในการตระเตรียมของไหว&อาจ

ผิดพลาดบ&างแต~ก็สามารถรับได&เน่ืองจากความเป9นจริงตามจารีตที่ถือปฏิบัติในการฟDอนผี ร~างทรงจะมีการทรง

ผีในช~วงเย็นประมาณ 4 โมงเย็นก~อนวันฟDอนผี 1 วันเพื่อตรวจตราดูความเรียบร&อยในการตระเตรียมงานซึ่ง

เรียกว~า “วันจัดดา” จากการลงพื้นที่ศึกษาการจัดวางเครื่องเซ~น และค&นหาผู&จัดแจงเครื่องเซ~นในการฟDอนผีใน

เขตเมืองลำปางพบว~าหากเป9น อาหารและเครื่องประกอบการเลี้ยงในงานฟDอนผีในเมืองลำปางอาจารยhจะเป9น

ผู&รับทำเกือบทุกงานหากมีการว~าจ&าง     มีเพียงไม~กี่งานเท~านั้นที่จัดการโดยเครือญาติที่เป9นกลุ~มคนในชมุชน 

รูปแบบของการจัดการเครื่องเซ~นในงานจะมีอยู~ 2 รูปแบบคือ การรับเหมาจัดเครื่องเซ~น พร&อมพานบายศรี 

ดอกไม&ทั้งงาน และการรับงานมาเป9นส~วนๆ ซึ่งส~วนที่ 2 มักจะเป9นเรื่องการทำบายศรี 12 ชั้น เพื่อบวงสรวง

บรรดาเทวดา 

 กรณีของอาจารยhชโยธรณh แสดงให&เห็นว~าการได&มาเป9นส~วนหน่ึงของพิธีกรรมการฟDอนผี ทำให&ตนเอง

มีพื้นที่ยืนในสังคมเมืองลำปาง ในฐานะของคนข&ามเพศ (ซึ่งไม~ได&แต~งหญิงเน่ืองจากความจำเป9นทางด&านสังคม) 

การนำเสนอตัวตนที่มีรากเหง&า และมีองคhความรู&ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมการฟDอนผีกลายเป9นโอกาสใน

การประกอบอาชีพ ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจง และสร&างโอกาสด&านเศรษฐกิจ “ตนเองสามารถบอกกล[าวกับคน

อื่นในสังคมไดCอย[างสง[าเนื่องจากงานที่ตนเองทำผูกโยงองคLความรูCดCานวัฒนธรรมจารีต สามารถอธิบายไดC

เสมือนเปtนบุคคลที่ไม[ลืมรากเหงCาของตนเอง” แต~ในป�จจุบันรูปแบบการจัดงานฟDอนผีมีการปรับเปลี่ยนอย~าง

ต~อเนื่องตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เจ&าของงานนับเป9นป�จจัยสำคัญที่ทำให&รูปแบบในการจัดงาน

ฟDอนผีเปลี่ยนแปลงในด&านการเพิ่มเติมองคhประกอบของเครื่องเซ~น เครื่องคาวหวานให&มีความอลังการ รวมไป

ถึงการการตกแต~งที่เต็มไปด&วยแสงส ีหรือแม&กระทัง่ช~วงเวลาของการจัดก็มกีารเปลีย่นแปลง ตามความต&องการ

ของเจ&าภาพ  
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 เดิมการตกแต~งหิ้งสำหรับบูชาผี หรือบูชาขันของร~างทรงที่โดยปกติจะตั้งอยู ~บนบ&านของร~างทรง 

บริเวณทิศตะวันออกของบ&าน จะมีการจัดวางในรูปแบบปกติเช~นเดียวกับในช~วงที่ไม~ได&จัดพิธีกรรมการฟDอนผี 

ส~วนใหญ~จะประกอบไปด&วย ดอกไม&ธูปเทียน ดอกไม&ส~วนใหญ~จะใช&สีขาว ธูป 12 คู~ ส~วนเทียนบางแห~งจะใส~

หรือไม~ใส~ก็ได& เมื่อมีการเลี้ยงก็จะเปลี่ยนใหม~หลังจากการเลี้ยงส~วนใหญ~ก็จะปล~อยให&ดอกไม&แห&ง ป�จจุบันสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคือ การนำแท~นไม&หรือพลาสติกเข&าไปต้ังขันเครื่องเซ~นต~างๆ ที่ประกอบในพิธีกรรมการ

เลี้ยงผี บางงานมีการนำไฟไปส~องเครื่องเซ~นต~างๆ  เพื่อให&เกิดความขลัง เกิดอารมณhเชื่อมโยงนำไปสู~ความ

ศักดิ์สิทธิ์ให&แก~พื้นที่หิ้งบูชาในพิธีกรรมการฟDอนผี หรือการตกแต~งดอกไม&สด บายสี การตกแต~งผ&า ซึ่งพื้นที่

ดังกล~าวจะอยู~ห~างจาก “ตัวผามฟDอนผี” และเครื่องเคราในการเลี้ยงผีในพิธีกรรมการฟDอนผี  

 จากกรณีข&างต&นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพิธีกรรมการฟDอนผีเจ&านาย ส~วนการฟDอนผีปู�ย~าในพื้นที่

จังหวัดลำปาง ส~วนใหญ~แล&วผู&จัดการงานฟDอนผียังเป9นสมาชิกในสายตระกูลที่ยังมีการช~วยกันเตรียมและตัวร~าง

ทรงยังเป9นเพศหญิงสูงวัย และจำนวนน&อยที่ยังเป9นชาย ทั้งนี้จะเห็นได&ว~า  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพธีิ

กรรมการฟDอนผีในเขตเมืองลำปางมีเหตุป�จจัยที ่หลากหลายในการเข&ามามีบทบาทสำคัญในขั ้นตอนของ

พิธีกรรมของกลุ~มคนข&ามเพศ ทั้งในเรื่องการเตรียมเครื่องเซ~นไหว& ขันไหว& ลำดับขั้นตอน การจัดพิธีการของ

พิธีกรรม ที่มีความสลับซับซ&อนมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่กลุ~มคนข&ามเพศมีความสนใจในเรื่ององคhความรู&ที่

เกี่ยวเน่ืองกับพิธีกรรมการฟDอนผ ีประกอบกับการมีเครือข~ายที่เช่ือมกลุ~มคนข&ามเพศเข&ามาอยู~ปรมิณฑลของพิธี

ธรรมการฟDอนผีซึ่งการเข&าไปมีบทบาทดังกล~าวเป9นเสมือนการเข&าไปสานต~อองคhความรู&ทางพิธีกรรม จารีต

ประเพณีในการฟDอนผีของคนในเขตเมอืงลำปางที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ~มคนข&ามเพศอย~างต~อเน่ือง   ทั้งน้ีสำหรบั

ผู&ที่มีบทบาทในการจัดพิธีการในพิธีกรรมแล&วพวกเขาพยายามอธิบายตนเองว~า พวกเขา “ใช&พื้นที่ศกัดิ์สิทธ์ิ”         

เป9นโอกาสเพื่อสร&างพื้นที่ทางสังคม โดยเข&าไปเป9นผู&กระทำการทางสังคมเพื่อให&ตนเองได&มีบทบาทและไม~ใช~

เพียงผู&มีบทบาทในฐานะของการเรียกร&องสทิธิ แต~เป9นผู&กระทำการที่เป��ยมไปด&วยองคhความรู& เต็มใจที่จะเข&าไป

มีบทบาทในพื้นที่ดังกล~าว  
 

งานฝ�มือกับการสร&างพื้นท่ีทางสังคมของคนข&ามเพศ 

หากกล~าวถึงงานฝ�มือ ที่ปรากฏอยู~ในงานพิธีกรรม หรือแม&กระทั่งงานบ&านที่ผนวกเอาความสวยงามที่

เช่ือมโยงตัวตนของผู&กระทำน้ันคือ ผู&หญิง ซึ่งเป9นตัวแทนของระบบคิดทั้งหมด ภายใต&แนวคิดการแบ~งงานกัน

ทำตามเพศ ซึ่งพยายามแยกเพศหญิงไว&ในพื้นที ่ครัวเรือน (domestic) ในโลกตะวันตกเป9นการแบ~งงานที่

เหมาะสมตามเพศ แม&แต~ในสังคมตะวันออกก็มิได&แตกต~างกัน งานฝ�มือถูกทำให&กลายเป9นหน&าที่ของเพศหญิง 

นับต้ังแต~สมัยโบราณจนกระทั่งป�จจุบัน แต~ทว~าความเป9นจริงโลกมิได&มีเพศเพียงสองเพศ คือเพศหญิงและชาย

เท~าน้ัน แต~ยังประกอบไปด&วยเพศที่หลากหลายหากเรามองเรื่องเพศเช่ือมโยงไปยังเรื่อง วัฒนธรรม หรือ เพศ

เป9นผลผลิตของวัฒนธรรม ซึ่งการจะเป9นผู&กระทำการทางสังคม การเป9นผู&มีองคhความรู&และผู&เชี่ยวชาญงาน

ฝ�มือของคนข&ามเพศ  จึงเปรียบเสมือนการหลอมตนเองเข&าไปสู~วัฒนธรรม หน&าที่ที่สังคมเป9นผู&กำหนด เช~น 

การมีความรู&ด&านงานฝ�มือ ซึ่งสามารถเป�ดพื้นที่ในสังคมที่พรมแดนของความเป9นเพศพร~ามัวในยุคของข&อมูล

ข~าวสาร 
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 Michael Peletz (2006) อ&างใน นฤพนธh ด&วงวิเศษ (2556) ได&อธิบายว~า การแสดงพฤติกรรมข&าม

เพศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต& มีความสัมพันธhกับเงื่อนไขที่ซับซ&อนระหว~างอุดมการณhความเช่ือของศาสนา 

เศรษฐกิจ และลัทธิอาณานิคม เงื่อนไขเหล~าน้ีทำให&พฤติกรรมของคนข&ามเพศมีความหมายที่แตกต~างกัน  โดย

เขาเชื ่อว~าพฤติกรรมข&ามเพศต&องมองแบบ “พหุลักษณhของเพศภาวะ” หรือ gender pluralism เป9น

ปรากฏการณhที่สังคมจะสร&างกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มากกว~าความเป9นหญิงเป9นชาย ซึ่งกฎระเบียบน้ัน

จะทำให&การแสดงพฤติกรรมข&ามเพศได&รับการสถาปนาและมีบทบาทหน&าที่ทางสังคม ซึ่งพื้นที่ของคนข&ามเพศ

มักจะเกี่ยวข&องกับความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนา ฉะนั้นคนข&ามเพศจึงมีสถานะคล&ายกับนักบวชทำ

หน&าที ่ติดต~อกับสิ ่งศักดิ์สิทธิ์ แต~อย~างไรก็ตาม เขาได&เสนอว~า ภายใต&การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ เช~น ลัทธิชาตินิยม ระบบทุนนิยม ได&ทำให&เกิดการสร&างกฎเกณฑhทางเพศแบบตะวันตก ที่ลดทอน

บทบาททางศาสนาของคนข&ามเพศ ภายใต&โครงสร&างรัฐชาติสมัยใหม~ที่มีการรวมศูนยhอำนาจและการสั่งการ

จากอุดมการณhชาติ ทำให&พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนข&ามเพศ ถูกเบียดขับออกไปอยู~ชายขอบมากข้ึน 

พร&อมกันกบัอำนาจของระบบเหตุผลแบบวิทยาศาสตรhที่ลดทอนบทบาททางศาสนาและความเชื่อไสยศาสตรh  

ทำให&คนข&ามเพศต&องปรับตัวเองในกฎระเบียบใหม~ และเข&าไปอยู~ในพื้นที่ทางโลก เช~น การเป9นช~างเสริมสวย 

หรือ ทำงานในวงการบันเทิง เป9นต&น (นฤพนธh ด&วงวิเศษ, 2556: 35–36) 

 จากข&อเสนอของ  Michael Peletz (2006) ข&างต&น สะท&อนให&เห็นว~าพื้นที่ทางสังคมว~าด&วยการ

แสดงออกทางสังคม ไม~ว~าจะเป9นการเรียกช่ือว~า คนข&ามเพศ เพศที่สาม จะเกิดข้ึนผ~านป�จจัยที่หลากหลาย ทั้ง

ภายใต&อุดมการณhทางศาสนา ภาวะความทันสมัยของโลก สิ่งเหล~านี้ล&วนมีผลทำให&เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สร&างแรงกดดันต~อกลุ~มคนข&ามเพศในทุกยุคทุกสมัย ในประเด็นนี้ผู&วิจัยพยายามที่จะชี้ให&เห็นว~า นอกจากคน

ข&ามเพศหรือกระเทยจะพยายามเข&ามาสร&างพื้นที่ทางสังคม ผ~านการสร&างพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิ ทั้งในปริมณฑลของ

เวทีฟDอนผีบรรพบุรุษและผีเจ&านายในฐานะร~างทรงแล&ว ยังเข&ามาในฐานะเป9นผู&จัดงานพธิรกรรมที่กล~าวไปแล&ว

ข&างต&น  

สำหรับประเด็นนี้ผู&เขียนต&องการฉายให&เห็นปฏิสัมพันธhของกลุ~มคนข&ามเพศ  ทั้งในฝ�ายของร~างทรง 

กระเทย ผู&จัดงาน ซึ่งแต~เดิมผู&ครอบครองพื้นที่ในงานฝ�มือ คือเพศหญิงที่มีบทบาทในการตระเตรียมพิธีในการ

ฟDอนผีบรรพบุรุษในอดีต แต~ป�จจุบันจากการลงพื้นที่ในงานวิจัยพบว~า ในการฟDอนผีบรรพบุรุษ และฟDอนผี

เจ&านายมีเครื่องประกอบพิธีกรรม ทั้งในรูปแบบงานใบตอง  งานผ&า (ในบางงานมีการจัดไฟสแีละน้ำแข็งแห&ง) 

เข&ามามีบทบาทและช~วยเพิ่มสีสัน สร&างบรรยากาศความขลังให&แก~งาน การเปลี่ยนแปลงในด&านเครื่องประกอบ

พิธี งานฝ�มือตกแต~งต~างๆ เช~น งานใบตอง จึงเป9นเสมือนการเป�ดพื้นที่ให&แก~คนข&ามเพศเข&ามาช~วงชิง พื้นที่องคh

ความรู&ที่เพศหญิงเป9นเจ&าของเดิม โดยอาศัยเครือข~ายของการเป9นคนข&ามเพศที่เข&ามาเพิ่มอำนาจต~อรองกับการ

ช~วงชิงพื้นที่ดังกล~าว  
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รูปแบบงานฝ�มือที่ถูกนำไปบรรจุไว&ในส~วนประกอบของงานพิธีกรรมการฟDอนในจังหวัดลำปางมี

รูปแบบที่ชัดเจนแยกตามประเภทของผีในพื้นที่จังหวัดลำปางมี 2 ประเภทด&วยกัน คือ ผีปู�ย~า (มด เม็ง และมด

ซอนเม็ง) และผีเจ&านาย ในส~วนของผีเจ&านาย จากรูปภาพ 2 รูปด&านบนในงานฟDอนผีเจ&านาย การจัดเครื่อง

บายศรี และการจัดงานใบตองในรูปแบบพญานาค จังหวัดลำปาง (สังเกตอย~างมีส~วนร~วม วันที่ 16 มกราคม 

พ.ศ. 2555) จะเห็นได&ว~าการจัดวางรูปแบบ และการประกอบงานฝ�มือ เช~น งานใบตอง  งานดอกไม&ในรูปแบบ

ของการฟDอนผีเจ&านาย มีการพยายามสร&างความอลงัการ ความสวยงามมากกว~างานฟDอนผีบรรพบุรษุ  ตัวอย~าง

ในภาพด&านล~างนี้ พวงมาลัยแสดงการเข&าร~วมพิธีกรรมการฟDอนผีเจ&านายที่แสดงถึงความประณีต เน&นสร&าง

ความอลังการและสร&างภาพจำที่งดงามต~อผู&เข&าร~วมพิธีกรรม  (สังเกตการณhอย~างมีส~วนรวม วันที่ 16 มกราคม 

พ.ศ. 2555) หากพิจารณาแล&วจะเห็นความแตกต~างของอารมณhและความรู&สึกที่เกิดข้ึนอย~างชัดเจน ทั้งน้ีความ

พยายามสร&างความอลังการดังกล~าวจึงเป9นเสมือนโอกาสในการสร&างอาชีพ และช~องทางของรายได&ให&กับกลุ~ม

คนข&ามเพศที่มีฝ�มือในงานประดิษฐh  
 

 
 

ขณะที่งานฝ�มือในการนำมาตกแต~งในพิธีกรรมการฟDอนผีปู�ย~า ทั้งงานใบตอง งานดอกไม& งานผ&า หรือ

อุปกรณhตกแต~งต~างๆ ไม~ได&ถูกจัดอย~างอลังการในการตกแต~ง “จัดดา”   ส~วนใหญ~ล&วนเป9นงานฝ�มือข้ันพื้นฐาน 

เช~น การทำกรวยดอกไม&ในลักษณะง~าย และที่สำคัญแตกต~างกับการจัดเตรียมกรวย ขัน งานดอกไม&ในงานพิธี

กรรมการฟDอนผีปู�ย~าจะเป9นหน&าที่ของลูกหลานที่อยู~ในสายตระกูลต&องเตรียมของ “จัดดา” ดังกล~าวข&างต&น 

พิธีกรรมก็จัดแบบง~ายๆ สะท&อนได&จากซองเงินในการเข&าร~วมพิธีกรรมการฟDอนผีปู�ย~าแสดงถึงความเรียบง~ายใน

พิธีกรรม เน&นประโยชนhซึ่งการใช&สอยในพิธีกรรมมากกว~าจะเน&นเรื่องความอลังการและเรื่องความสวยงาม
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เช~นเดียวกับพิธีกรรมการฟDอนผีเจ&านาย ดังภาพประกอบด&านล~าง (สังเกตการณhอย~างมีส~วนร~วม วันที่ 12 

พฤษภาคม พ.ศ. 2555)  
 

 
 

 

การจัดพิธีกรรมที่แตกต~างกันระหว~างพิธีฟDอนผีเจ&านายที่เน&นความอลังการและพิธีฟDอนผีปู�ย~าที่เป9นไป

อย~างเรียบง~าย ทำให&มีค~าใช&จ~ายและเครือข~ายในการเตรียมงานที่แตกต~างกัน และยังสะท&อนให&เห็นบทบาทคน

ข&ามเพศที่เป9นผู&จัดเตรียมพิธีกรรมในการมีส~วนร~วมกับงานแตกต~างกันด&วย จากการสัมภาษณhพี่กีกี้  ร~างทรง

กระเทย ซึ่งเป9นกรณีศึกษาที่ทรงผีปู�ย~า และผีเจ&านายพบว~า งานฟDอนผี เจ&านายสำหรับบ&านพี่กีกี้จะมี “การเอา

มื้อเอาวัน” ระหว~างเพื่อนกระเทยซึ่งเป9นเจ&าของกิจการร&านดอกไม&ในเมืองลำปาง ที่จะเข&ามาช~วยเรื่องการ

ตกแต~งสถานที ่รวมไปถึงการเข&ามาช~วยเหลือเรือ่งงานใบตองจากเพือ่นกระเทยจากจงัหวัดทางภาคกลาง เพื่อน

กระเทยที่ได&รู&จักแต~ละคนเกิดจากการเดินทางไปฟDอนผีเจ&านายยังจังหวัดต~างๆ ทั้งในภาคเหนือ ในประเทศ 

และต~างประเทศ  “การเอามื้อ” เรื่องการจัดแจงงานฝ�มือจะแตกต~างจากการช~วยเหลือกนัในภาคการเกษตร ที่

ไม~มีการคิดค~าแรง แต~สำหรับวงการฟDอนผีแล&ว พี่กีกี้เล~าว~า ต&องใส~ซองให&กับผู&ที่เข&ามาช~วย “แต~งดา” ในงาน

ฟDอนผี เพื่อตอบแทนถือเป9นน้ำใจ โดยจะไม~มีการเรียกร&องค~าตอบแทนใดๆ  จากเจ&าภาพ “หากเขาหรือเพื่อน

เขาฟxอน เราตCองช[วยเขา ไม[อย[างใดก็อย[างหนึ่ง ที่สามารถช[วยไดC” ทั้งในช~วงเวลาที่จัดก็มีความแตกต~างกัน 

โดยการฟDอนผีบรรพบุรุษจะจัดข้ึนในช~วงเวลากลางวัน แต~งานฟDอนผีเจ&านายอาจจัดข้ึนในช~วงกลางคืน 

 จาการเข&ามามีบทบาทในการจัดงานพิธีกรรม สะท&อนให&เห็นการสร&างพื้นที่ทางสังคมของคนข&ามเพศ 

ไม~ได&เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของการต~อสู&ของกลุ~มคนข&ามเพศที่พวกเขาถูกกดทับอัตลักษณhทางเพศเพียงเงื่อนไข

เดียว หากแต~มีเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจในยุคทุนนิยมที่ให&คุณค~ากับการสร&างความอลังการของพิธีกรรมเพื่อ

แสดงความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และสร&างการยอมรับทางสังคมของร~างทรงที่เป9นเจ&าของงาน หากงานมีความ

ใหญ~โต มีความขลัง และงานประดิษฐhวิจิตรมากเท~าใด นั่นหมายถึงตัวชี้วัดแสดงความมั่งคั่ง และสร&างการ

ยอมรับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององคhเทพหรือวิญญาณที่เข&าทรง เนื่องจากได&รับการเคารพจากลูกเลี้ยงและ

บรรดาผู&สนับสนุนผ~านการจัดงานฟDอนผีให&สมศักด์ิศรี เงื่อนไขข&างต&นจึงทำให&กลุ~มคนข&ามเพศเข&าไปสร&างพื้นที่

ทางสังคมได& นอกจากน้ีการทำศาสนาให&กลายเป9นสินค&ายังเป9นป�จจัยหนุนเสริมให&เกิดการประดิษฐhสร&าง

พิธีกรรมเพื่อให&เกิดความอลังการมากข้ึน ป�จจัยที่กล~าวมาข&างต&นล&วนทำให&เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวผู&กระทำ

การทางสังคมคือคนข&ามเพศ ซึ่งเข&ามาฉวยใช&พื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิในการสร&างพื้นที่ทางสังคมให&แก~ตนเอง ซ&อนทับกับ
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อุดมการณhความเป9นเพศที่ไม~ยึดติดกับเพศแต~เกี ่ยวเนื่องกับเพศภาวะที ่หลากหลายภายใต&กระแสทุนนิยม

สมัยใหม~ ที่บางมิติก็เป�ดโอกาสให&กลุ~มคนด&อยอำนาจเข&ามาแสวงหาและสร&างตัวตนในพื้นที่ทางสังคม 

 กล~าวโดยสรุป กลุ ~มคนข&ามเพศที่มีความรู &เรื่องงานฝ�มือสามารถใช&องคhความรู &และทักษะในการ

ประดิษฐhเป9นใบเบิกทางเพื่อเข&าไปเป�ดพื้นที่ทางสังคมในพิธีกรรมการฟDอนผีเจ&านาย ผ~านการแสดงฝ�มือในการ

จัดตกแต~งสถานที่และเตรียมพิธีกรรม ทั้งนี้การมีฝ�มือหรือทักษะในการตกแต~งสามารถสร&างรายได& ตลอดจน

การยอมรับในงานที่มีความเฉพาะ ที่ให&ความสำคัญกับส~วนประกอบตามจารีตอย~างเข&มข&น ทั้งน้ีการได&รับการ

ยอมรับในการเป9นผู&จัดเตรียมพิธีกรรม จึงแสดงให&เห็นการเลือกใช&พื้นที่ของพิธีกรรมเพื่อสร&างพื้นที่ทางสังคม

ของคนข&ามเพศ ที่ผ~านการแสดงอัตลักษณhความเป9นคนข&ามเพศ ซึ่งมีความรู&เรื่องการจัดเตรียมพิธีกรรมและ

งานโชวhต~างๆ ที่ต&องใช&ความคิดสร&างสรรคhและความประณีตต~างๆ  

                                                                                                                                                                

บทสรุป 

การสร&างพื้นที่ทางสังคมของคนข&ามเพศในบทความน้ีเป9นเสมือนการฉวยใช&พื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิในพื้นที่พิธี

กรรมการฟDอนผี ทั้งผีปู�ย~า และผเีจ&านายของสังคมลำปาง ผ~านสถานะการเป9นผู&จัดเตรยีมพิธีกรรมภายใต&บรบิท

ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมของจังหวัดลำปาง ดังจะเห็นได&จากเงื่อนไขของการเคลื่อนย&ายแรงงาน

หนุ~มสาวจากภาคเกษตรสู ~อุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศที่นำไปสู ~การเปลี ่ยนแปลงโครงสร&างสังคม

เกษตรกรรม เทคโนโลยีได&เข&ามามีบทบาทมากขึ้น ยิ่งไปกว~านั้น ระบบการศึกษาในบริบทของการกลายเป9น

สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีผลทำให&ระบบคิด และอุดมการณhนิยามความเป9นเพศ รวมถึงการให&คุณค~าของคนข&าม

เพศในสังคมลำปางมีความยืดหยุ~น เป�ดรับคนข&ามเพศมากขึ้น เนื่องจากกระแสความคิดเรื่องความเท~าเทียม

ทางเพศ และสิทธิมนุษยชนแผ~ขยายผ~านระบบการศึกษา และโลกของการสื่อสารที่ไร&พรมแดน  

ทั้งน้ี คนข&ามเพศก็พยายามนำเสนออัตลักษณhทางเพศที่แสดงให&สังคมโดยรอบรับรู&ถึงความเป9นเพศทีม่ี

ความอุตสาหะพากเพียรในการแสวงหาความรู&เพื่อสร&างสรรคhงานพิธีกรรม ปรับผสมผสานความรู&ท&องถิ่นกับ

ความรู&ในการจัดงานในระดับสากลผ~านการเป9นผู&ที่ทันต~อเทคโนโลยี ตลอดจนการใช&ลักษณะของความเป9น

หญิง (feminine traits) (ความรักสวยรักงาม ความประณีตอ~อนช&อย อ~อนหวาน) ป�จจัยแวดล&อมทางสังคม

และการนำเสนอตัวตนของคนข&ามเพศที่เช่ือมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลต~อการผลติสร&างอัตลักษณh

ทางเพศที่หลากหลายซึ่งเช่ือมโยงกบัการปะทะประสานทางสังคมในบรบิทต~างๆ ที่มิได&ตายตัว พื้นที่พิธีกรรมจงึ

เปรียบเสมือนพื้นที่พิเศษ เทียบได&กับ “โรงโชวh” ในงานศึกษาของเปรมปรีดา (2003) ที่กลุ~มกระเทยเลือกเป�ด

พื้นที่ทางสังคมผ~านกระบวนการนำเสนอตัวตนภายใต&เงื่อนไขที่หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวัน และบนเวทีใน

ฐานะที่เป9นส~วนหน่ึงของธุรกิจท~องเที่ยว ทั้งน้ีตัวตนและเพศในความหมายที่มีความหลากหลายกลับไปกลับมา

แล&วแต~จะเลือกใช&สัมพันธhกับใครในสถานการณhใด ทั้งยังเป9นประโยชนhต~อการสร&างสรรคhงานของพวกเธอ 

 ดังน้ันพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิ ดังเช~นพิธีกรรมการฟDอนผีจึงสัมพันธhกบับทบาทผู&จัดเตรียมพิธีกรรมอย~างแยกไม~

ออก เนื่องจากเป9นเสมือนการสร&างสถานภาพทางสังคมและนำเสนอตัวตนผ~านพื้นที่พิธีกรรมที่มีพลังภายใน

ตัวเองอยู~แล&วที่ได&รับการยอมรับจากสังคมลำปางตลอดมา ยิ่งไปกว~านั้นการเป9นสมาชิกของสังคมที่มีจำนวน

น&อย กลุ~มคนข&ามเพศกลับพยายามสร&างพื้นที่ทางสังคมให&กับตนเอง เพียงเพื่อสร&างความมั่นคงในการดำเนิน
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ชีว ิตภายใต &บร ิบทของการถ ูกทำให &กลายเป 9นชายขอบ โดยพวกเขาสร &างภาพตัวแทนของพ ื ้นที่ 

(representations of space) โดยการใช&สัญลักษณh การใช&สถานะ เป9นกลไกที่ทำให&เกิดการยอมรับทางสังคม 

และปฏิบัติการทางพื้นที่ (spatial practices) ที่กลุ~มคนข&ามเพศพยายามแสดงตัวตนผ~านพื้นที่พิธีกรรมที่มีอยู~

จร ิงในสังคมและวิถีชีว ิตของคนลำปาง (lived space) ผ ~านการรับรู &ทางสังคมและการสร&างเครือข~าย

ความสัมพันธh  

นอกจากน้ี กลุ~มคนข&ามเพศที่มีสถานะเป9นผู&จัดเตรียมพิธีกรรมยังสร&างอัตลักษณhและตัวตนผ~านการเป9น

ผู&ที่มีความรู&ในเรื่องการจัดเตรียมพิธีกรรมที่ถูกต&องตามจารีต ทั้งในเรื่องของการจัดสถานที่ เครื่องเซ~น ตลอด

จนถึงการสร&างบรรยากาศของงานในการฟDอนผีแต~ละประเภท ดังจะเห็นได&จากการฟDอนผีเจ&านายที่ต&องเน&น 

ความขลัง ความอลังการ งานฟDอนผีปู�ย~าต&องเน&นความเป9นครอบครัวและชุมชนเป9นต&น และในทางกลับกัน

พื้นที่พิธีกรรมก็สร&างอัตลักษณhหรือหล~อหลอมตัวตนของคนข&ามเพศผ~านการที่พวกเธอต&องเป9นบุคคลที่มีความ

ละเอียดอ~อน ซึ่งที่เอื้อต~อการสร&างงานฝ�มือ งานฟDอนรำสวยงาม ขณะเดียวกันก็ยังมีความเป9นทั้งชายและหญิง

ภายในร~างเดียวได&อย~างมีคุณค~าภายใต&อุดมการณhความเช่ือที่เป�ดพื้นที่ให&แก~ทุกเพศ 

 การสร&างพื้นที่ทางสังคมในพื้นที่พิธีกรรมของกลุ~มคนข&ามเพศเป9นผลมาจากบทบาทของผู&จัดเตรียม

พิธีกรรมและความรู&ด&านงานฝ�มือประเภทต~างๆ ของกลุ~มคนข&ามเพศ จากปรากฏการณhที่เกิดขึ้นทำให&เห็นว~า

คนข&ามเพศ เช~น กระเทย เกยh เข&าไปช~วงชิงพื้นที่ทางสังคมผ~านการมีบทบาทเป9นผู&จัดงานด&วยการนำเสนอ

ตัวตนหรือนำเสนออัตลักษณhที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ของพิธีกรรม คือการเป9นผู&มีความรู&เรื่องเครื่องบูชา ความ

ประณีตด&านงานฝ�มือ ตลอดจนการใช&เครือข~ายความสัมพันธhทางสังคมเพื ่อให&ได&โอกาสรับงานจัดเตรียม

พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการฟDองผี ซึ่งหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมถึงโอกาสในการสร&างพื้นที่ทางสังคมให&แก~

ตนเอง ซึ่งส~วนใหญ~จะปรากฏในกรณีของผีเจ&านายมากกว~าผีปู�ย~า  
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