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ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
มาน ิ

 
1. ประวัติศาสตร์ 

มานิ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้ังเดิมท่ีมีถ่ินก าเนิดในแถบเทือกนครศรีธรรมราชด้านใต้หรือท่ีรู้จักกันอีกช่ือ
ว่าเทือกเขาบรรทัดท่ีใช้เป็นสันปันเขตปกครองจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา  และเทือกเขาสันกาลาคีรีท่ี
ใช้เป็นสันปันเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย  ท้ังสองเทือกเขามีความส าคัญเป็นจุดสูงสุดของแผ่นดิน
ท่ีฝ่ังตะวันออกทอดตัวลงไปยังชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ฝ่ังตะวันตกทอดตัวลงไปยังชายฝ่ังทะเลอันดามัน และอยู่
ใกล้เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก ท าให้พื้นท่ีสูงเขตภูเขากว่าร้อยละ 80 เป็นระบบนิเวศป่าดิบช้ืนท่ีอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารและถิ่นก าเนิดอาศัยของส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิด เป็นศูนย์กลางบ่งช้ีความสมดุลของ
ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศป่าดิบช้ืน รวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองท่ีเรียกขานตัวเองว่า มานิ 

ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ เป็นกลุ่มคนด้ังเดิมตามประวัติศาสตร์นับพันปี ท่ีปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็น
ตัวแทนของกลุ่มคนยุคเริ่มแรกก่อนการลงหลักปักฐานสร้างบ้านเมืองถาวร และเป็นคนกลุ่มสุดท้ายท่ียังคง
รักษาองค์ความรู้ของการใช้ชีวิตท่ีพึ่งพิงธรรมชาติในผืนป่าภาคใต้ของประเทศไทย โดยปราศจากซึ่งมายาคติ
ด้านสิทธิเหนือพื้นดินใดๆ แต่เต็มไปด้วยหลักธรรมาธิปไตยว่าด้วยการเกื้อกูลและแบ่งปันอย่างเท่าเทียมภายใต้
การสร้างกลไกการป้องกันตัวเองตามการตัดสินใจขั้นพื้นฐาน 

การด ารงชีวิตแบบด้ังเดิมของชาวมานิ  จึงเป็นท่ีสนใจของการศึกษาวิ จัยทางมานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นจ านวนหนึ่งเมื่อครั้งการเข้ามาของกลุ่มนักวิชาการตะวันตก มาจนถึงนักวิชาการ
ชาวไทยในหลากหลายสาขาและมุมมองทางวิชาการ จึงท าให้กลุ่มชนเผ่ามานิถูกเรียกช่ือตามการตีความของ
นักวิชาการเหล่านั้นไปในช่ือ “เซมัง” “ซาไก” “โอรังอัสลี” และค าว่า “เงาะป่า” เป็นการเรียกของคนในสังคม
ภาคใต้และวรรณคดีพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี ๒ เรื่อง “สังข์ทอง” และรัชกาลท่ี ๕ เรื่อง “เงาะป่า”  
ในขณะท่ีคนชนเผ่าเองชอบให้เรียกว่า “มานิ” หรือ “มันนิ” มากกว่า เพราะมานิ หรือ มันนิ แปลว่า มนุษย์  
ส่วนค าอื่นๆ แปลว่า คนป่า คนเถ่ือน ยกเว้นค าว่า “โอรังอัสลี” ท่ีเป็นภาษามลายูแปลว่า ชนพื้นเมือง ท้ังนี้ผู้ท่ี
สนใจศึกษามานุษยวิทยาชาติพันธุ์อาจต้องสืบค้นข้อมูลให้ได้ข้อสรุปกันต่อไป 

ในท่ีนี้ใคร่ขอใช้ช่ือตามความต้องการของกลุ่มชนเผ่าในช่ือ “มานิ” ท่ีมีความหมายถึงความเป็นมนุษย์
เช่นเดียวกับกลุ่มคนอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่คนป่าหรือคนเถื่อนใดๆ ในผืนแผ่นดินไทย มานิเป็นชนเผ่าพื้นเมืองท่ีมีวิถี
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของตนเองท่ีแสดงถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ระบบนิเวศป่าดิบช้ืนแห่งเทือกเขาบรรทัดได้อย่างสมดุล ชนเผ่ามานิยังคงมีปัญหาเรื่องสัญชาติ จึงท าให้ขาด
สิทธิความเป็นพลเมืองไทยท่ีจะได้รับสวัสดิการและยังไม่ได้มีหน้าท่ีเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์   การพัฒนาใดๆ 
จะต้องด าเนินการด้วยความเข้าใจ  เข้าถึง แล้วจึงค่อยๆ พัฒนา  อีกท้ังยังคงต้องเคารพต่อสิทธิการตัดสินใจ
ของกลุ่มคนมานิเองด้วย 

  
2. ถ่ินก าเนิด 
 เอกสารต่างๆ ของผู้สนใจสืบค้นและบันทึกความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองมานิระบุว่า  ชนเผ่ามานิ
เป็นคนด้ังเดิมในแหลมมลายู เป็นผู้บุกเบิกเข้ามาอยู่อาศัยใช้ชีวิตเคล่ือนย้ายไปตามแหล่งอาหาร ครอบครอง
พื้นท่ีในผืนป่าแหลมมลายูมามายาวนานหลายร้อยหลายพันปี (ดูรายละเอียดจากบุญเสริม  ฤทธาภิรมย์, 
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2557)1  ชนเผ่ามานิมีลักษณะรูปพรรณท่ีค่อนข้างล่ าเต้ีย สันทัด ผิวสีด าแดง ผมหยิก เป็นกลุ่มคนท่ีจัดอยู่ใน
ตระกูลนิกริโต (Negrito) และตระกูลออสโตรเนเชียน (Austronesian)  
 บุญเสริม (2557) อธิบายความแตกต่างของค าว่าตระกูลนิกริโต (Negrito) เป็นรากศัพท์มาจากภาษา
สเปน แปลว่า “Little Negro” ท่ีหมายถึง พวกนิโกรตัวเต้ียแคระ หรือพวก ปิ๊กมี (Pygmy) ลักษณะเด่นคือ มี
ผิวด า ผมบนศีรษะหยิกหยอง หรือขมวดกลมเป็นก้นหอย หรือหยิกฟูเป็นกระเซิง ริมฝีปากหนา ฟันซี่ส้ันโต 
จมูกแบนกว้าง จัดเป็นพวกนิกรอยด์ (Negroid) ถิ่นฐานเดิมของพวกนิกริโตหรือเงาะเซมังมาจากทวีปแอฟริกา 
สันนิษฐานว่าเมื่อสมัยหลายล้านปีก่อน แผ่นดินทวีปเอเชียกับแอฟริกาติดกันเป็นผืนเดียว พวกนิกริโตได้อพยพ
เข้ามาต้ังถิ่นฐานแถบเอเชียตอนใต้ ได้แก่ หมู่เกาะอันดามัน แหลมมลายู ฟิลิปปินส์ และแถบหมู่เกาะทะเลใต้  

ส่วนพวกตระกูลออสโตรเนเชียน (Austronesian) หรือท่ีรู้จักกันในช่ือพวกซาไก หรือ ซะไก มีช่ือเรียก
อีกอย่างว่า เซนอย (Senoi) พวกนี้มีผิวด าคล้ า ผมเป็นคล่ืนหยักศก เป็นพวกเดียวกันกับพวกดยัค (Dyak) ใน
เกาะบอร์เนียว พวกบาตัก (Batak) ในเกาะสุมาตรา พวกชาวเลหรือชาวน้ าและพวกข่าในตอนใต้ของจีน ลาว 
และเวียดนาม ค าว่า ออสโตรเนเชียน (Austronesian) แปลว่า “ชาวเกาะทะเลใต้” จ าแนกค าได้ดังนี้ austro 
แปลว่า ทิศใต้ ส่วน nesian แปลว่า ชาวเกาะ พวกนี้อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนลงมาอาศัยตาม
เกาะต่างๆ แล้วเข้ามาอยู่ในแผ่นดินใหญ่ภายหลัง จึงเป็นพวกผิวเหลืองหรือ มองโกลอยด์ ( Mongoloid)  
ดังนั้น กลุ่มเซมังและซาไกจึงมีความแตกต่างกัน 

บุญเสริม (2557) ยังอธิบายถึงเหตุท่ีมีการเรียกชนเผ่าพื้นเมืองทางใต้ของไทยเป็นซาไกท้ังหมด 
สืบเนื่องจากการพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2506 ท่ีกรมประชาสงเคราะห์ได้รวบรวมกลุ่มชาวเงาะภาคใต้ประมาณ 
60 คนไปอาศัยในเขตนิคมสร้างตนเองธารโต โดยจัดพื้นท่ีท ากินให้ประมาณ 300 ไร่ ในหมู่บ้านจาเราะมีราริม
ถนนสายท่ี 6 เบตง-ยะลา 4 กิโลเมตร เพื่อให้อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ต้องเร่ร่อน แต่ไม่ส าเร็จ ต่อมาอีก 10 ปี คือ 
พ.ศ. 2516 จึงมีการชักชวนให้มารวมตัวใหม่และสร้างบ้านถาวร 8 หลัง จัดท่ีท ากินให้ ปลูกยางพันธุ์ดีเพื่อเป็น
แหล่งรายได้และเปล่ียนช่ือหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านซาไก” โดยเรียกตามท่ีชาวบ้านท่ัวไปเรียก โดยไม่ได้ศึกษา
ความรู้ทางด้านชาติพันธุ์วิทยาหรือประวัติศาสตร์ให้ดี ต่อมารองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ได้มารับรอง
ช่ือนี้ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ (2529) ของสถาบันทักษิณไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณว่า
เงาะเซมังกับซาไกเป็นเผ่าเดียวกัน จึงท าให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย 
 ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ มีพัฒนาการชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานในผืนป่าแหลมมลายูต้ังแต่ภาคใต้
ของไทยไปจนถึงประเทศมาเลเซีย ซึ่งทางมานุษยวิทยาชาติพันธุ์จะเรียกว่าเซมังหรือซาไก เป็นข้อถกเถียงทาง
วิชาการท่ีแตกต่างจากความต้องการของชาวชนเผ่าท่ีต้องการให้เรียก “มานิ” ดังท่ีเสนอไปแล้วข้างต้น กลุ่มนี้
อาศัยและเคล่ือนย้ายอย่างต่อเนื่องบริเวณผืนป่าเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีในปัจจุบัน 
 
3. เส้นทางการเคลื่อนย้าย 
 ชนเผ่าพื้นเมืองมานิในภาคใต้ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีวัฒนธรรมการเคล่ือนย้ายตามแหล่งอาหาร
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในผืนป่าดิบช้ืนทางภาคใต้ของไทย ซึ่งในอดีตอาจมีการเคล่ือนย้ายไปจนถึงประเทศมาเลเซีย 
แต่ปัจจุบันการเคล่ือนย้ายค่อนข้างแคบตามข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ในหลายๆ ประการ ท้ังด้านความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิต และการลดน้อยถอยลงของผืนป่าสมบูรณ์ท่ีเป็นแหล่งอาหาร ตลอดจนความพยายามของภาครัฐในการ
พยายามให้กลุ่มชนเผ่ามานิหยุดเคล่ือนย้าย สนับสนุนให้มีการตั้งหลักปักฐานถาวร เป็นต้น 

                                                 
1 จากหนังสือ “เงาะภาคใต้ของไทยเป็นเผ่าเซมัง ไม่ใช่ซาไก”  (2557)  จัดพิมพ์โดยวิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล 
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 กลุ่มชนเผ่ามานิในปัจจุบันได้มีการเคล่ือนย้ายอยู่ในผืนป่าเทือกเขาบรรทัด ซึ่งต้ังแต่ปี พ.ศ. 2518 
รัฐบาลได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด  พื้นท่ีประมาณ  805,000 ไร่ ครอบคลุมบางส่วนของ
เขตปกครองจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา  
 

 
 
 จากการส ารวจเมื่อวันท่ี 31 มกราคม ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะท างานโครงการฯ ซึ่งได้
ติดตามข้ึนไปถึงต าแหน่งท่ีต้ังทับของชาวมานิในแต่ละจุดของ 3 จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง และสตูล พบว่า กลุ่ม
ชาวมานิ 8 จุดมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ท้ังพื้นท่ีป่าท้ายสวนยางพาราของชาวบ้านและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
บรรทัดท้ังหมด  โดยสามารถแบ่งกลุ่มชาวมานิตามลักษณะการเคล่ือนย้ายและการตั้งถิ่นฐานได้เป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ คือ 
 ลักษณะที่ 1 กลุ่มมานิท่ีต้ังถิ่นฐานถาวร มีบ้านเรือนท่ีมั่นคงถาวรโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง จ านวน 4 กลุ่ม
อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 3 กลุ่ม และสตูล 1 กลุ่ม กลุ่มนี้จะไม่มีการเคล่ือนย้ายเพื่อไปสร้างบ้านเรือนในพื้นท่ีอื่นๆ 
และส่วนใหญ่มีบัตรประจ าตัวประชาชนแล้ว  
 

 
ภาพ 1 ตัวอย่างบ้านชาวมานิกลุ่มเฒ่าเหน่ง 
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 ลักษณะที่ 2 กลุ่มมานิท่ีไม่สร้างบ้านเรือนมั่นคงถาวร ท่ีพักมีลักษณะเป็นเพิงมุงด้วยใบไม้ท้ังแบบยก
พื้นและไม่ยกพื้น จ านวน 4 กลุ่ม อยู่ในจังหวัดพัทลุง 2 กลุ่ม และสตูล 2 กลุ่ม กลุ่มนี้จะยังคงมีการเคล่ือนย้าย
ไปสร้างท่ีพักตามแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของเทือกเขาบรรทัดอยู่ และส่วนใหญ่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

 
ภาพ 2 การสร้างท่ีพัก (ทับ) ของชาวมานิกลุ่มเฒ่าเชหวา 

 
สถานที่ส าคัญ 
 เทือกเขานครศรีธรรมราชด้านใต้ หรือเทือกเขาบรรทัด นับเป็นสถานท่ีส าคัญส าหรับการเคล่ือนย้าย
ต้ังถิ่นฐานของกลุ่มชนพื้นเมืองชาวมานิ เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารหลัก ซึ่งการต้ังถิ่นฐานของชาวมานิ ณ 
บริเวณป่าใดๆ ของเทือกเขาบรรทัด จะเป็นดัชนีส าคัญของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร 
 เทือกเขานครศรีธรรมราช มีลักษณะต้ังสูงเป็นแกนกลางทางตอนกลางของพื้นผิวดินทอดตัวในแนว
เหนือ-ใต้ เริ่มต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาถึงจังหวัดสงขลา เป็นสันปันเขตระหว่างภาคใต้ฝ่ังตะวันออก (อ่าว
ไทย) กับภาคใต้ฝ่ังตะวันตก (อันดามัน) โดยเทือกเขาท่ีผ่านเขตจังหวัดพัทลุงและตรัง มีลักษณะเป็นแนว
เส้นตรงยาว ถือเป็นสันปันเขตปกครองระหว่าง 2 จังหวัดนี้ จึงเรียกอีกช่ือว่า "เทือกเขาบรรทัด" จากนั้น แนว
เทือกเขาทอดยาวลงไปยังเขตแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซียไปบรรจบกับเทือกเขาสันกาลาคีรีท่ี
ภูเขาซีนา จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับมาเลเซีย2 
 เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นระบบนิเวศป่าดิบช้ืนและป่าดิบเขาท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป็นป่าดิบช้ืนท่ีขึ้นปกคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ พบต้ังแต่บริเวณล าห้วยขึ้นไปจนถึงยอดเขา มีพรรณไม้ขนาดต่างๆ 
ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น บริเวณพื้นท่ีป่าปกคลุมด้วยอินทรียวัตถุซึ่งเป็นซากของใบไม้กิ่งไม้เป็นจ านวนมาก จาก
การส ารวจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบพรรณไม้ท้ังหมด 123 ชนิด (ไม่รวมกับท่ี
ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 18 ชนิด) ใน 81 สกุล และ 39 วงศ์ มีจ านวนต้นไม้ รวม 462 ต้น มีความหนาแน่น
เฉล่ีย 1,1555 ต้นต่อเฮกแตร์ (10,000 ตรม.) และพบพรรณไม้ท่ีมีสถานภาพหายาก (Rare) อยู่ 1 ชนิด คือ
จ าปาขอม (Polyalthia cauliflora) ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่า
เทือกเขาบรรทัด มีความส าคัญท้ังกับส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่อาศัยในป่าและประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี เนื่องจาก

                                                 
2https://th.wikipedia.org 



ชนเผ่าพ้ืนเมือง | 6 
 

ระบบนิเวศของป่าเทือกเขาบรรทัดเป็นศูนย์รวมของสรรพชีวิต เป็นท่ีก่อก าเนิดสายน้ า ชีวิตพืชและสัตว์ท่ี
หลากหลาย เป็นท่ีพึ่งพิงและให้ประโยชน์แก่มนุษย์มายาวนาน ซึ่งรวมถึงกลุ่มชนพื้นเมืองชาวมานิด้วย 
 
4. การกระจายตัวของชุมชน  

 ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ มักเลือกท าเลท่ีอยู่อาศัยในภูมิประเทศท่ีเป็นเนินเขาในเขตป่าไม้ท่ีอยู่ลึกห่างไกล
จากชุมชนชาวบ้านท่ัวไป แต่ภูมิประเทศเหล่านั้นต้องมีองค์ประกอบของ มีล าธารหรือน้ าตกอยู่ใกล้ ๆ มีความ
อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า เผือก มัน และต้องเป็นบริเวณท่ีมีไม้ไผ่และปาล์มจ๋ังอยู่ไม่ไกลนัก เพราะใช้ประโยชน์
เป็นท้ังการสร้างท่ีพักและอาวุธส าหรับล่าสัตว์ที่เรียกว่า “ตุด”  

ลักษณะท่ีพักของมานิท่ีสร้างด้วยไม้ไผ่และใบไม้ตระกูลปาล์มเรียกว่า “ทับ” มีลักษณะเป็นเพิงหมา
แหงน ส าหรับอาศัยหลับนอนและพร้อมเคล่ือนย้ายไปตามแหล่งอาหาร แต่ละทับจะอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ ละ
ประมาณ 20-30 คน จากการส ารวจเมื่อวันท่ี 31 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2560 มีการต้ังถิ่นฐานของชนเผ่า
พื้นเมืองชาวมานิ อยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัด คือ ตรัง สตูล และพัทลุง โดยกระจายอยู่ตามแนวชายป่าโดยรอบ
เทือกเขาบรรทัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

พื้นที่จังหวัดตรัง มีชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิต้ังถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัดบริเวณ
ต้นน้ าคลองปะเหลียน และต้นน้ าคลองลิพัง อ าเภอปะเหลียน จ านวน 3 กลุ่ม ดังภาพ  โดยแต่ละกลุ่มมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพ 3 การกระจายตัวตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิในเขตพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

 
1. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าละแวกบ้านคลองตง เป็นการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณต้นน้ าคลองตง 

หรือคลองบาดหลุด  
2. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าละแวกบ้านเจ้าพะ เป็นการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณต้นน้ าท่ีชาวบ้านเรียก

กันท่ัวไปว่า “ท่าเขา” หรือ “เขาหัวสุม”  
3. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าละแวกบ้านเขาน้ าเต้า น้ าตกธารกระจาย ซึ่งเป็นต้นน้ าของคลองลิพัง  
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พื้นที่จังหวัดสตูล มีชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิต้ังถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัดบริเวณ
ต้นน้ าคลองล าโลน ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จ านวน 2 กลุ่ม ต้นน้ าคลองละงู ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู 1 
กลุ่ม และอยู่บริเวณต้นน้ าคลองล าโหล๊ะไฟ ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้าอีก 1 กลุ่ม รวมชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิ
กระจายตัวอยู่ในจังหวัดสตูล 4 กลุ่ม ดังภาพ  โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพ 4 การกระจายตัวตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิในเขตพื้นท่ีจังหวัดสตูล 

1. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าละแวกถ้ าภูผาเพชร เป็นการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณต้นน้ าคลองล า
โลน ท้ายสวนยางพาราและสวนปาล์มของชาวบ้านในพื้นท่ี 

2. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าละแวกน้ าตกวังสายทอง เป็นการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณต้นน้ าคลอง
ละงูใกล้ๆ ทางหลวงชนบท สต.3011  

3. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าละแวกบ้านผังปาล์ม7  เป็นการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณต้นน้ าคลองล า
โลนน้อย ท้ายสวนยางพาราและสวนปาล์มของชาวบ้านในพื้นท่ี 

4. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าละแวกบ้านราวปลา เป็นการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณต้นน้ าคลองโล๊ะ
ไฟ ริมถนนทางหลวงชนบท สต.3023 ห่างจากแยกจุดตรวจหน่วยพิทักษ์ป่าคีรีวงศ์ประมาณ 2 กิโลเมตร 

พื้นที่จังหวัดพัทลุง มีชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิต้ังถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด
บริเวณต้นน้ าคลองโหล๊ะหาร ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน และต้นน้ าคลองหัวช้าง ต าบลคลองทรายขาว 
อ าเภอกงหรา จ านวน 2 กลุ่ม ดังภาพ  โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพ 5 การกระจายตัวตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิในเขตพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง 

1. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าต้นน้ าโหล๊ะหาร เป็นการต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีป่าท้ายสวนยางพารา
ของชาวบ้านในพื้นท่ีบ้านโหล๊ะหาร 

2. กลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าต้นน้ าคลองหลายพัน เป็นการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าต้นน้ าท้าย
สวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นท่ีบ้านไร่เหนือ  

นอกจากนี้ยังมีชนเผ่าพื้นเมืองมานิไปต้ังถิ่นฐานในเขตพื้นท่ีอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาอีกจ านวน
หนึ่ง  

 

ประชากร 

จากการส ารวจโครงการ KPEMIC ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 พบว่ามีประชากรมานิท้ังหมด
แบ่งเป็น 15 กลุ่มครอบครัว 364 คน กระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 1 จ านวนประชากรชนเผ่าพื้นเมืองมานิ จ าแนกตามกลุ่มครอบครัว 

กลุ่มครอบครัว ประชากรมานิ (คน) 
เขาติง 47 
เขานุ้ย 19 
เขาหัวสุม 33 
คลองหว๊ะหลัง 30 
ควนดินด า 27 
คลองตง 53 
ควนไม้ด า 14 
ถนนชักพระ 4 
ราวปลา 19 
วังนาใน 52 
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หนองข้อง 1 
โหล๊ะหาร 35 
ช่องฮับ 5 
วังคราม 15 
ศรีบริพัฒน ์ 10 

ผลรวม 364 
 

 ประชากรของชาวมานิท่ีส ารวจได้มี 300 คนท่ีได้ด าเนินการขอมีบัตรประชาชนแล้ว ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ส่วนอีก 64 คนอยู่ระหว่างการด าเนินงานของผู้ประสานงานในพื้นท่ีเพื่อน าชาวมานิไป
ด าเนินการยื่นเรื่องขอมีบัตรประชาชาน ประกอบด้วย 

ตาราง 2 ประชากรชายและหญิง ของชนเผ่าพื้นเมืองมานิท่ีไม่มีบัตรประชาชน 

กลุ่มครอบครัว ชาย หญิง รวม 
กลุ่มเขาติง 5 5 10 
กลุ่มเขาหัวสุม 3 2 5 
กลุ่มคลองตง 4 5 9 
กลุ่มช่องฮับ 2 3 5 
กลุ่มราวปลา 5 4 9 
กลุ่มวังคราม 8 7 15 
กลุ่มรักษ์ป่าบอน 1 

 
1 

กลุ่มศรีบริพัฒน ์ 7 3 10 

รวม 35 29 64 
 

5. วิถีชีวิตและวฒันธรรม  

 ชนเผ่าพื้นเมืองชาวมานิ เป็นชนเผ่าท่ีมีการด ารงชีวิต พึ่งพาเพียงปัจจัยส่ี นั่นคือ ท่ีอยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค และปัจจัยเหล่านี้ได้มาโดยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในป่าไม้อย่าง
เกื้อกูล มีการใช้ปัจจัยท่ีเป็นเงินตราเพื่อเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนภายในชนเผ่าน้อยมาก  

 ชาวมานิในปัจจุบันถือว่าไม่แตกต่างอะไรมากนักกับในอดีต มีเพียงการใช้ภาษาท่ีใช้พูด  ถ้าพูดกันเอง
ในเผ่าพวกเขาก็จะใช้ภาษามานิ แต่ถ้าพูดกับคนภายนอกก็จะใช้ภาษาใต้ โดยเฉพาะผู้ชายท่ีพูดภาษาใต้ได้ ส่วน
ผู้หญิงจะไม่ค่อยพูด ลักษณะนิสัยของพวกเขาดูแล้วจะเป็นคนนิ่งๆ เมื่อมีคนเข้าเย่ียม จะมีเพียง 2-3 คนเท่านั้น
ท่ีร่วมออกมาพูดคุย โดยธรรมชาติพวกเขาก็อยากอยู่แบบส่วนตัว ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายมากนัก จึงเป็นวิถี
ชีวิตท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
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โครงสร้างทางสังคม 

พัฒนาการทางสังคมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองมานิ จากกลุ่มสังคมหาของป่า-
ล่าสัตว์ ก่อให้เกิดพัฒนาการของกลุ่มชนเผ่ามานิกึ่งเร่ร่อนกึ่งต้ังถิ่นฐาน และกลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานถาวร เป็นการ
ปรับตัวต่อแรงกดดันในการพยายามต่อสู้ด้ินรนเพื่อปากท้อง โดยปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรส าคัญ ได้แก่ สภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าท่ีลดลงและการแปรเปล่ียนของป่าไม้เป็นสวนยางพาราท่ีน าไปสู่การปฏิสัมพันธ์กับคน
ภายนอก 

 แม้ว่าจะมีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมในการด ารงชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองมานิ แต่ส่ิงท่ี
ยังคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางสังคมของคนเหล่านี้นั่นคือ “สถาบันครอบครัว” ครอบครัวชาวมานิมีความ
แตกต่างจากครอบครัวในสังคมคนไทยท่ัวๆ ไป  เพราะครอบครัวมานิ คือ กลุ่มคนท่ีรวมตัวกันจากความรัก 
ความผูกพัน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลต่อกัน มีลักษณะเฉพาะท่ีไม่จ าเป็นต้องมีความผูกพันทางสายโลหิตหรือ
กฎหมาย ดังนั้นชุมชนหรือท่ีเรียกว่า “ทับ” ของชาวมานิ จึงเป็นเสมือนหนึ่งครอบครัวขยาย (Extended 
Family)  
 การสืบเช้ือสายหรือการผลิตสมาชิกใหม่ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียว และฝ่าย
ชายหรือฝ่ายหญิงเป็นใหญ่/มีอ านาจตัดสินใจ แต่ขึ้นอยู่กับการสมัครใจและตกลงใจของท้ังสองฝ่าย การเปล่ียน
คู่ครองจึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่างหญิงและชาย แต่ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะก็คือ ถ้าฝ่ายชายตกลงอยู่กัน
กับฝ่ายหญิงแล้ว ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะมีลูกติดมากี่คน ฝ่ายชายจะต้องเล้ียงดูลูกติดของฝ่ายหญิงเสมือนลูกของ
ตนเองเสมอ  
 ความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนเผ่าพื้นเมืองมานิในพื้นท่ีป่าบอน จังหวัดพัทลุง ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวของชาวมานิในพื้นท่ีจังหวัดสตูลสามารถอธิบายตามผังโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังนี้  
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ภาพ 6 ระบบความสัมพันธ์และเครือญาติของชนเผ่าพื้นเมืองมานิ  

 
   
 

แม้ว่าการด ารงชีวิตของชาวมานิจะเปล่ียนแปลงไปมาก แต่ชาวมานิก็ยังคงมีวิถีชีวิตท่ียังสัมพันธ์กับป่า 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่หามาจากป่า ท่ีอยู่อาศัย พิธีกรรม ตลอดจนการใช้สมุนไพรท่ีท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
ป่าได้อย่างกลมกลืน   ในอดีตนั้น  ชาวมานิจะน าเปลือกไม้ ใบไม้บางชนิดมาใช้นุ่งห่มปกปิดร่างกาย ส่วนมาก
จะเปลือยท่อนบนท้ังหญิงและชาย ส่วนเด็กไม่สวมอะไรเลย ปัจจุบันชาวมานิรับวัฒนธรรมมาจากสังคมเมือง 
ผู้ชายสวมเส้ือ นุ่งโสร่ง กางเกงหรือผ้าขาวม้า ผู้หญิงสวมเส้ือ นุ่งผ้าถุง กระโปรง หรือกางเกง ส่วนเด็กมีบ้างท่ี
ไม่สวมเส้ือผ้า บางครั้งในกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวของชาวมานิบางกลุ่ม ยังรู้ จักการแต่งกายสวยงาม รู้จักการใช้
เครื่องส าอาง หรือเครื่องประดับท่ีได้มาจากชาวบ้านภายนอก เป็นต้น 
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

สภาพพื้นท่ีป่าไม้ในเขตเทือกเขาบรรทัด ท่ีถูกปรับเปล่ียนจากป่าธรรมชาติเป็นป่าพื้นท่ีอนุรักษ์ของรัฐ 
โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ก่อให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติกระจายตัวอยู่ท่ัวบริเวณ
พื้นท่ี ประกอบกับการท าสวนยางพาราท่ีรุกคืบเข้าไปใช้ท่ีดินป่าไม้ ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ  
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 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท าให้ชาวมานิในปัจจุบันเริ่มปรับตัวรู้จักหุงข้าวและการต้มแกงท่ีมีวัตถุดิบ
และเครื่องปรุงท่ีหลากหลาย จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้และพฤติกรรมผ่านชาวบ้านโดยรอบ ชาวมานิ
บางกลุ่มเริ่มออกมาจากป่าเพื่อรับจ้างท างานแลกเงิน เช่น รับจ้างกรีดยาง แบกไม้ ถางป่า เพื่อน าเงินมาซื้อ
อาหาร เส้ือผ้า และส่ิงของต่างๆ ท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตมากขึ้น  
 

 

 

ภาพ 7 ภาพหัวมันป่าและการจัดการเรื่องอาหารของชนเผ่าพื้นเมืองมานิ 

  



ชนเผ่าพ้ืนเมือง | 13 
 

6. ปัญหาหลักที่ชนเผ่ามานิเผชิญอยู่  
ชาวมานิมีจ านวนประชากรท่ีค่อนข้างน้อย และพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบหาของป่า-ล่าสัตว์ต้องมีป่า

อุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยส าคัญ ท้ังสองปัจจัยส่งผลต่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมชนเผ่ามานิ  และท าให้ชาวมานิ
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนนอกมากข้ึนกว่าในอดีต จึงกลายเป็นความจ าเป็นและการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตรอด โดย
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างหลวมๆ กับคนภายนอก กลายเป็นระบบการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมานิกับ
คนนอกด้วยประโยชน์ท่ีจะได้รับระหว่างกัน   การสร้างเงื่อนไขต่อรองต่างๆ จึงเป็นเรื่องท่ีต้องมีการเฝ้าระวัง
และศึกษาอย่างจริงจังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชนเผ่าพ้ืนเมือง | 14 
 

อ้างอิง 
บุญเสริม  ฤทธาภิรมย์.  2557.   “เงาะภาคใต้ของไทยเป็นเผ่าเซมัง ไม่ใช่ซาไก”. สตูล: วิทยาลัยชุมชนสตูล 

จังหวัดสตูล. 
สุวัฒน์  ทองหอม.  2544.  “การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของชนเผ่าซา

ไกในจังหวัดตรัง หลังจากการประกาศใช้นโยบายใต้ร่มเย็น”.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

อนงค์ เชาวนะกิจ.  2552.  “กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ ซาไก: แนวทางการอนุรักษ์ฟืน้ฟูสังคมวัฒนธรรมเพือ่
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคใต้”.   ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

 



มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม (ม.ก.ส)
188/525 ม.10 หมูบานคุรุสภา ซ.21 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210
โทรศัพท: 052-063110 E-mail: ipf@thai-ips.org
รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaiip.org, www.thaiipportal.info, https://mani.thaiipportal.info/

¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ:


