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 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งได้ก าหนดสาระวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยสถานศึกษา   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของวิชาเลือกที่มีเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ  มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและจัดกระบวนการเรียน   
การสอนที่ตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงได้ก าหนดให้มีโครงการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร และสื่อ        
รายวิชาเลือก สาระการพัฒนาสังคม   เรื่อง เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย  (Selamat Datang ke Malaysia)
เพ่ือเป็นสื่อส าหรับศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู กศน. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา    
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะภาษาการเรียนรู้และการแปล ยูนิเวอร์ซิตี้ ซายน์ มาเลเซีย ประเทศมาเลเซี ย 
(Pusat Pengajian Bahasa, Literasi & Terjemahan, Univeresiti Sains Malaysia : School of 
Languages Literacies & Translation, Universiti Sains Malaysia – PPBLT, USM) และคณะท างานทุก
ท่านที่มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและสื่อ “เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย” อย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท            
ซึ่งสถาบัน กศน. ภาคเหนือ หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้สนใจตามสมควร 

 

 

 

      
  

      
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ  หอมดี) 
ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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หน้า 

ค าน า   ก 
สารบัญ   ข  
ค าแนะน าการใช้หนังสือเรียน ง 
โครงสร้างรายวิชา  จ   
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 1 
  เรื่องท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 2 
  เรื่องท่ี 2  ประวัติความเป็นมา 4 
  เรื่องท่ี 3  การเมืองการปกครอง 6 
  กิจกรรมท้ายบทที่ 1 11 
บทที่ 2 สภาพทางภูมิศาสตร์ 12 
  เรื่องท่ี 1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 13 
  เรื่องท่ี 2  ลักษณะภูมปิระเทศและภูมิอากาศ 18 
  เรื่องท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 19 
  กิจกรรมท้ายบทที่ 2 20 
บทที่ 3 ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 21 
  เรื่องท่ี 1  ประชากร ภาษาและศาสนา 22 
  เรื่องท่ี 2  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 27 
  เรื่องท่ี 3  นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 33 
  กิจกรรมท้ายบทที่ 3 35  
บทที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 36 
  เรื่องท่ี 1  ศิลปหัตถกรรม 37  
  เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรมและประเพณี 46 
  กิจกรรมท้ายบทที่ 4 60 
บทที่ 5 ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 61 
 เรื่องท่ี 1  ค าศัพท์และประโยคทีค่วรรู้ 62 
 เรื่องท่ี 2  ตัวเลขและจ านวนนับ 82 
 เรื่องท่ี 3  วันและเวลา 85 
  กิจกรรมท้ายบทที่ 5 90 
บทที่ 6 สถานที่ส าคัญของประเทศ 91 
  กิจกรรมท้ายบทที่ 6 101 
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บทที่ 7 ข้อมูลส าคัญท่ีควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 102 
  เรื่องท่ี 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 103 
  เรื่องท่ี 2  ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ  106 
  กิจกรรมท้ายบทที่ 7 109 
เฉลยกิจกรรม  110 
บรรณานุกรม  111 
คณะผู้จัดท า  112 
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 หนังสือประกอบการเรียน  สาระการพัฒนาสังคม  รายวิชาเซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย 
(Selamat Datang ke Malaysia) รหัสวิชา สค02027 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นส าหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในการศึกษาหนังสือ
ประกอบการเรียน สาระการพัฒนาสังคม รายวิชา เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย (Selamat Datang ke 
Malaysia)  รหัสวิชา สค02027 ผู้เรียนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.  ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อ สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบข่าย
เนื้อหา 

 2.  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียดและท ากิจกรรมตามที่ก าหนดแล้ว
ตรวจสอบกับแนวเฉลยกิจกรรมที่ก าหนด ถ้าผู้เรียนตอบกิจกรรมผิดควรกลับไปศึกษาและท าความเข้าใจ 
เนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป 

 3.  ปฏิบัติกิจกรรมท้ายบทของแต่ละบท เพ่ือเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่อง
นั้น ๆ อีกครั้ง 

 4.  หนังสือประกอบการเรียนเล่มนี้ มี 7 บท คือ 

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
  บทที่ 2  สภาพทางภูมศิาสตร์ 
  บทที่ 3 ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
  บทที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
  บทที่ 5  ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 
  บทที่ 6  สถานที่ส าคัญของประเทศ 
  บทที่ 7  ข้อมูลส าคัญท่ีควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 
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เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย  
(Selamat Datang ke Malaysia)  

รหัสวิชา สค02027 
 
สาระส าคัญ 

มาเลเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ เป็นดินแดนที่หล่อหลอมเชื้อชาติและ
ศาสนาต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสามัคคี  ด้วยเหตุนี้ มาเลเซียจึงเป็นที่รวมของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ  มาเลเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีสัดส่วนการส่งออก
สินค้าภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 ของมาเลเซีย 
(ค.ศ.2011- ค.ศ.2015)  ได้ก าหนดเป้าหมายให้มาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใน พ .ศ. 2563                 
การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซียในหลากหลายแง่มุม จะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  เคารพในความ
แตกต่าง เข้าใจในความหลากหลายและพร้อมที่จะพัฒนาประชาคมอาเซียนให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน   
ให้สมดังค าขวัญของประชาคมอาเซียน ที่ว่า “วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
 2.  รู้และเข้าใจสภาพทางภูมศิาสตร์ 
 3. รู้และเข้าใจลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 4. รู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
 5. รู้และเข้าใจค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 
 6. รู้จักสถานที่ส าคัญของประเทศ 
 7.  รู้และสามารถปฏิบัติตนในการเดินทางเข้าประเทศได้อย่างเหมาะสม 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 

 เรื่องท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
 เรื่องท่ี 2  ประวัติความเป็นมา 

 เรื่องท่ี 3  การเมืองการปกครอง 

 บทที่ 2  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

   เรื่องท่ี 1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
   เรื่องท่ี 2  ลักษณะภูมปิระเทศและภูมิอากาศ 
   เรื่องท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ   
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 บทที่ 3  ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

   เรื่องท่ี 1  ประชากร ภาษาและศาสนา 
   เรื่องท่ี 2  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
   เรื่องท่ี 3  นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ     

 บทที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

   เรื่องท่ี 1  ศิลปหัตถกรรม 
   เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรมและประเพณี 

 บทที่ 5  ค าศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ าวัน 

   เรื่องท่ี 1  ค าศัพท์และประโยคทีค่วรรู้ 
   เรื่องท่ี 2  ตัวเลขและจ านวนนับ 
   เรื่องท่ี 3  วันและเวลา 

 บทที่ 6  สถานที่ส าคัญของประเทศ 

 บทที่ 7  ข้อมูลส าคัญท่ีควรรู้ในการเดินทางเข้าประเทศ 

   เรื่องที่ 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 
   เรื่องท่ี 2  ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ 
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   บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 

 
สาระส าคัญ 

 ประเทศมาเลเซีย มีชื่อทางการว่าสหพันธรัฐมาเลเซีย  มีกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงและเมือง              
ปุตราจายาเป็นเมืองราชการ  มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น า
ประเทศ ปกครองแบบสหพันธรัฐ แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 รัฐ และ 3 ดินแดนสหพันธ์  โดยใช้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา บรรพบุรุษชาวมาเลย์มีหลักฐานว่าเป็นคนพ้ืนเมือง เริ่ มแรกรับอารยธรรม
อินเดียมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  ในดินแดนที่เป็นรัฐเคดาห์ในปัจจุบัน มาเลเซียเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศ 
ต่าง ๆ  ตั้งแต่ พ.ศ.2054 และได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกข้อมูลทั่วไปของประเทศได้  
 2.  บอกประวัติความเป็นมาของประเทศได้ 
 3.  อธิบายลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศได้      

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ 
 เรื่องท่ี 2  ประวัติความเป็นมา 
 เรื่องท่ี 3  การเมืองการปกครอง 
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เร่ืองที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของประเทศ                   
 
ประเทศ        :  สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) 
ค าขวัญของประเทศ    : Bersekutu Bertambah Mutu ("ความเป็นเอกภาพคือพลัง") 
เมืองหลวง       :  กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) 
เมืองราชการ       :  เมืองปุตราจายา (Putrajaya) 
ประมุขของประเทศ     :   สมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong)  
ผู้น าประเทศ       :  นายกรัฐมนตรี  
วันชาติ       :  31 สิงหาคม (วันประกาศอิสรภาพ) 
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน   :  8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 
ระบอบการเมืองการปกครอง  :  สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) เป็น

ประมุข 
ระบบบริหารราชการ    : แบ่งเขตการบริหารราชการเป็น 13 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซิมบิลัน           

มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดาห์ เปอร์ลิส ซาบาห์ และ            
ซาราวัคโดยมีสุลต่านเจ้าผู้ครองนครเป็นประมุขแห่งรัฐ  และมีมุขมนตรี 

        (Chief  Minister) ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นผู้น าทางด้านบริหาร 
       ราชการระดับรัฐ  นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองพิเศษภายใต้สหพันธรัฐ 

อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมือง
ราชการ) และเกาะลาบวน 

ระบบกฎหมาย     :  ใช้หลักกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English common law) เป็น
กรอบประสมประสานด้วยกฎหมายจารีตประเพณีตามหลักศาสนาอิสลาม 
สภานิติบัญญัติของสหพันธรัฐเป็นผู้ออกกฎหมายสหพันธรัฐเพ่ือใช้ทั่ว
ประเทศ สภานิติบัญญัติของรัฐเป็นผู้ออกกฎหมายเพ่ือใช้เฉพาะในรัฐ หากมี
ข้อโต้แย้ง กฎหมายสหพันธรัฐถือเป็นที่สุด 

ประชากร       :  จ านวน 28.3 ล้านคน (สถานทูตไทยปี 2556) 
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ภาษาราชการ      :   ภาษามาเลย์ หรือบาฮาซามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)  นอกจากนี้มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษ จีน และทมิฬอย่างกว้างขวาง 

ศาสนาประจ าชาติ    :  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ (ร้อยละ 60.4) ศาสนาพุทธและเต๋า                 
(ร้อยละ 19.2) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 11.6) ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 6.3) อ่ืน ๆ 
(ร้อยละ 2.5) 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    :  พลเมืองวัยเข้าเรียน อายุ 7 ปี รัฐจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระบบ 12 ปี 
แบ่งเป็นประถมศึกษา 6 ปี  มัธยมศึกษา 4 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
2 ปี 

ดอกไม้ประจ าชาติ      :  ดอกบุหงารายา (Bunga Raya) หรือดอกชบาแดง 
พ้ืนที่       :  128,430 ตารางไมล์ (329,758 ตารางกิโลเมตร) 
ที่ตั้ง       :  ตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร  

ระหว่างเส้นรุ้งที่ 1 และ 7 องศาเหนือ กับ เส้นแวงที่ 100 และ 119 องศา
ตะวันออก 

ภูมิอากาศ       :  ร้อนชื้นและฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 
หน่วยเงินตรา      :  ริงกิตมาเลเซีย ใช้สัญลักษณ์ RM หรือ MYR (อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 

3.20 ริงกิต /1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10.42 บาท/1 รงิกิต) 
เวลาท้องถิ่น      :  เวลาสากลกรีนิช GMT+8 หรือเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  : +60 
อินเตอร์เน็ตโดเมน     : MY 
ระบบไฟฟ้า       :   220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ซ และใช้ปลั๊กไฟแบบสามขาแบน 
ระบบจราจร      : ซ้ายมือ 
แรงงานต่างชาติ      :   แรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายประมาณ 1.8 ล้านคน เป็นชาวอินโดนีเซีย 

66% เนปาล 11% อินเดีย 8% ที่เหลือเป็นชาวบังคลาเทศ เวียดนาม พม่า 
กัมพูชา และไทย 

การคมนาคมติดต่อกับประเทศไทย : ทางบก โดยทางถนนและทางรถไฟเชื่อมต่อกัน  ทางน้ าและทางอากาศยาน 
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เร่ืองที่ 2  ประวัติความเป็นมา 
 
 ในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น  มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานรวมตัวกันอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัด
กระจายอยู่ทางตอนเหนือของแหลมมลายูเมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว โดยในช่วง 1,000 ปีแรก มี
รายละเอียดไม่มากนักซึ่งเป็นการต่อยอดทางวิชาการจากการขุดค้นพบซากโบราณสถานและวัตถุอ่ืน ๆ  และ
ประวัติความเป็นมาในช่วงต่อจากนั้นจึงเป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหลักฐานจากแหล่งที่มาต่าง ๆ กันของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นนัยส าคัญกับดินแดนแห่งนี้  ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าเชื้อชาติต่าง ๆ จากทางตะวันตกรวมถึง
อินเดีย จีนและเพ่ือนบ้าน เช่น อินโดนีเซียและสยาม  

 บรรพบุรุษชาวมาเลย์ มีหลักฐานว่าเป็นคนพ้ืนเมือง เริ่มแรกรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 7  ในดินแดนที่เป็นรัฐเคดาห์ในปัจจุบันเพ่ือเป็นสถานีการค้าทางบกเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับ
ทะเลจีนใต้  นับถือศาสนาฮินดู และพุทธนิกายเถรวาท ตามอิทธิพลอารยธรรมในยุคของอาณาจักรศรีวิชัย 
(รุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 7-13)  ที่มีอิทธิพลครอบคลุมถึงแคว้นอ่ืน ๆ ใกล้เคียงเคดาห์  ได้แก่  ลังกาสุกะ   
กลันตัน  ตรังกาน ูและปาหัง ด้วยเช่นกัน การคุกคามของอาณาจักรมัชปาหิต (รุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 13-16) 
ระหว่างปี ค.ศ.1360-1365  เป็นการท าลายล้างแคว้นต่าง ๆ ในคาบสมุทรนี้แต่ไม่ได้เข้าปกครองแต่อย่างใด  
แคว้นต่าง ๆ  จึงเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่อาทิเช่น ปี ค.ศ. 1136   มีการสถาปนาราชวงศ์สุลต่านและนับถือศาสนา
อิสลามของราชส านักของเคดาห์ และกลุ่มอ านาจปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้า
ในคาบสมุทรนี้  จนถึงปีช่วงระยะเวลา  ค.ศ. 1400-1500  ราชส านักภายใต้การน าของเจ้าชายปรเมศวร์และ
ทายาทซึ่งเชื่อกันว่าอพยพจากภัยคุกคามของอาณาจักรมัชปาหิตมาจากเกาะเทมาเสก หรือสิงหปุระ จึงได้
สถาปนาราชวงศ์แห่งมะละกาและมีการเปลี่ยนเป็นราชวงศ์สุลต่านนับถือศาสนาอิสลามในที่สุด  ได้ก่อร่างสร้าง
ชุมชนชาวประมงเล็ก ๆ  เป็นจุดพักของเส้นทางการค้าทางทะเลโดยไม่ต้องใช้เส้นทางทางบกเช่นเดียวกับ     
เทมาเสกเพ่ือรองรับกับขีดความสามารถของกองเรือการค้าของจีนที่เดินทางมาได้ไกลมากขึ้นและเสาะหา
เส้นทางการค้าใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามในเส้นทางสายไหม มะละกาจึงเกิดเป็นสถานีการค้าที่เจริญมั่งคั่งขึ้น
อย่างรวดเร็วท าการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับราชวงศ์หมิง (Ming) ของจีน จนกระทั่งปี ค.ศ.1511 กองเรือโปรตุเกส 
จึงเข้ายึดครองมะละกา ราชวงศ์สุลต่านมะละกาได้ถอยร่นไปตั้งชุมชนใกล้เคียงเพ่ือต่อสู้กับโปรตุเกส  แต่ก็ไม่
ประสบความส าเร็จแต่อย่างใดตลอดช่วงระยะเวลากว่า 100 ปีที่โปรตุเกสครอบครองมะละกาเป็นฐานการค้า 
และต่อเนื่องมาอีก 200 กว่าปี ระหว่างที่ดัตช์เข้ายึดมะละกาเป็นฐานการค้าต่อ (ระหว่างปีค.ศ.1614-1825) 
หลังการยึดครองสุมาตราเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการค้าในช่องแคบมะละกา อิทธิพลวัฒนธรรม
มลายูและอิสลามท่ีถูกกดดันจากดัชต์  เช่น กลุ่มมินังกะเบาจากแคว้นอาเจะในเกาะสุมาตราเหนือและกลุ่มบูกิส
จากสุลาเวสีก็แผ่ขยายข้ามช่องแคบมะละกามาเกิดการขยายตัวเป็นศูนย์อ านาจของมลายูไปปรากฎอยู่ตาม
พ้ืนที่อ่ืน ๆ  ในแหลมมลายูที่อิทธิพลดัตช์เข้าไม่ถึง  เช่น  ยะโฮร์ เประ ปาหัง ไทรบุรีหรือเคดาห์ สลังงอร์ ซึ่งใน
บางแห่งเป็นการตั้งราชวงศ์สุลต่านขึ้นใหม่โดยผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์มะละกาของ เจ้าชายปรเมศวร์ เช่น
ราชวงศเ์ประและราชวงศ์ยะโฮร์ เป็นต้น 

           ตราบจนกระทั่งอังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการค้าจากอินเดียมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มยึด
ครองเกาะปีนังโดยการเช่าจากสุลต่านรัฐเคดาห์  ในปี ค.ศ.1786 และซื้อดินแดนบนแผ่นดินใหญ่ของรัฐไทรบุรี
หรือเคดาห์ที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะปีนังโดยตั้งชื่อว่าจังหวัดเวลเลสลีและตั้งชื่อเกาะปีนังว่าเกาะปรินซ์ออฟเวลส์ 
(Prince of Wales Island) มีเมืองหลวงชื่อจอร์จทาวน์ (George Town) ได้มะละกาจากดัตช์โดยการแลกกับ
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ดินแดนในสุมาตราในปี ค.ศ.1824  ยึดครองสิงคโปร์โดยการซื้อจากสุลต่านยะโฮร์ในปีค.ศ.1826 และซื้อ
ดินแดนที่เรียกว่า ดินดิงส์และหมู่เกาะต่าง ๆ  ที่อยู่ในการปกครองของสุลต่านแห่งเประ ดินแดนเหล่านี้บริหาร
จัดการโดยบริษัทการค้าของอังกฤษในอินเดีย (East India Company) ซึ่งขึ้นกับผู้ส าเร็จราชการในอินเดียโดย
อังกฤษเรียกการบริหารการปกครองดินแดนเหล่านี้รวมกันว่า เขตจัดตั้งช่องแคบ สเตรทส์ เซ็ทเทิลเมนท์  
(Straits Settlement)  โดยเมื่อรัฐบาลอังกฤษได้เลิกกิจการของบริษัทอินเดียตะวันออกในปี  ค.ศ.1858  ได้
โอนดินแดนเหล่านี้มาเป็นของรัฐบาลอังกฤษมีข้าหลวงใหญ่ชาวอังกฤษเป็นผู้ส าเร็จราชการโดยตรง  และ
สถาปนาเกาะสิงคโปร์เป็นเมืองหลวง นอกจากนี้ในปี ค.ศ.1895   อังกฤษได้สนับสนุนการก่อตั้งการบริหาร
ราชการเป็นสมาพันธรัฐมลายา (Federated Malaya States) ภายใต้ความคุ้มครองของอังกฤษ ประกอบด้วย  
รัฐเประ เซลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน และปาหัง  โดยอังกฤษส่งข้าหลวงใหญ่ (Resident) มาเป็นที่ปรึกษาใน    
ราชส านักของสุลต่านที่ยังคงสิทธิ์การปกครองภายใน แตล่ะรัฐ อังกฤษได้เข้าครอบง าและครอบครองรัฐซาบาห์   
ซาราวัค บรูไน และเมืองลาบวนในเกาะบอร์เนียวในลักษณะเดียวกันตั้งแต่ ค.ศ.1842   

 ต่อมาในปี ค.ศ.1904 หรือ พ.ศ.2447  สยามได้มอบสิทธิการปกครองรัฐเคดาห์ เปอร์ลิส กลันตัน
และตรังกานู ให้แก่อังกฤษ ซึ่งได้ส่งที่ปรึกษามาดูแล และในปี ค.ศ.1914 รัฐยะโฮร์ ก็เข้ามารวมอยู่ในกลุ่มนี้                
แต่กลุ่มห้ารัฐนี้ไม่ได้เข้าร่วมกับสมาพันธรัฐมลายาเรียกกลุ่มห้ารัฐนี้ว่ารัฐนอกสมาพันธ์ (Unfederated States)          
ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองมลายูและเกาะบอร์เนียว ในระหว่างปี ค.ศ.1942                   
จนสงครามยุติในปี ค.ศ.1945  อังกฤษจึงได้สิทธิ์ปกครองดังเดิมโดยจัดตั้งเป็นการปกครองในรูปสหภาพมลายัน 
(Malayan Union) โดยสิงคโปร์ ซาบาห์ และซาราวัค เป็นดินแดนที่มีสิทธิปกครองตนเองอยู่ในความควบคุม
ของอังกฤษทั้งนี้ตัง้แต่ก่อนสงครามมหาเอเซียบูรพาได้มีการกระตุ้นรณรงค์เรื่องเชื้อชาติมาเลย์จากหลายองค์กร 
ท าให้เกิดกระแสชาตินิยมรุนแรงขึ้น ในปี ค.ศ.1946 ได้มีการตั้งพรรคอัมโน (United Malays National  
Organization - UMNO) เพ่ือเป็นหัวหอกในการต่อสู้ให้ได้อิสรภาพของประเทศ  

                ต่อมาในปี พ.ศ.2500 หรือ ค.ศ.1957 มลายูก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษ เรียกชื่อประเทศว่า
สหพันธรัฐมลายา ต่อมาในปี ค.ศ.1963 เมื่อสิงคโปร์  ซาบาห์ และซาราวัค เข้ามารวมอยู่ในสหพันธรัฐมีการ
เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย 

                สิงคโปร์ (Singapore) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1959  สิงคโปร์เป็นดินแดนที่มีสิทธิปกครองตนเอง อยู่ใน
ความควบคุมของอังกฤษในด้านการต่างประเทศ และด้านการทหาร มีประมุขเรียกว่า ยังดี เปอร์ตวน นครา 
(Yang - di Pertuan Negara)  และในปี ค.ศ.1963 ได้เข้ารวมเป็นรัฐหนึ่งในสหพันธรัฐมาเลเซียแต่ในที่สุดได้
แยกตัวเป็นประเทศสิงคโปร์เมื่อปี ค.ศ.1965 

                ซาบาห์ (Sabah)  หรือบอร์เนียวเหนือ  อยู่เหนือสุดของเกาะบอร์เนียวเหนือ บริษัทบอร์เนียว
เหนือของอังกฤษได้ปกครองดินแดนส่วนนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 และได้รับสิทธิปกครองตนเอง เมื่อปี ค.ศ.1963 
และ  เข้ารวมเป็นรัฐหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

                ซาราวัค (Sarawak)  เป็นดินแดนที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว 
ประมาณ 800 กิโลเมตร ประชากรของซาราวัค ประกอบด้วย ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมหลากหลายเผ่า สุลต่านแห่ง
บรูไนได้ยกดินแดนส่วนนี้ให้แก่ เซอร์ เจมส์ บรุค (Sir James Brooke) นักเดินเรือชาวอังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1842 ตระกูลบรุคได้ปกครองดินแดนนี้ติดต่อกันมาจนถึงปี ค.ศ.1941  เมื่อญี่ปุ่นยกก าลังเข้ายึดครองใน
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สงครามมหาเอเชียบูรพา หลังสงครามซาราวัคตกอยู่ในฐานะเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เมื่อปี ค .ศ.1946 จน
ได้รับสิทธิปกครองตนเอง เมื่อปี ค.ศ.1963 และเข้ารวมเป็นรัฐหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซีย 

 การรวมตัวเข้าเป็นสังคมประเทศภายใต้การปกครองเดียวกันของชาติพันธุ์ต่าง  ๆ ที่มีความ
แตกต่างของวิถีการด าเนินชีวิตก่อให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างชาติพันธุ์มาเลย์และจีนส่ วนใหญ่
เนื่องมาจากความไม่สมดุลทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจและความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของ
พลเมือง ซึ่งน าไปสู่ความรุนแรงหลังการเลือกตั้งทั่วไปจนถึงขั้นเกิดการจลาจลและปะทะกันเมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม ค.ศ.1969 เกิดการนองเลือดและมีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก จนรัฐบาลต้องประกาศใช้มาตรการปิด
สมัยสภาเป็นเวลา 22 เดือน  และในปี ค.ศ. 1971 เริ่มก าหนดใช้ข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 ที่เอ้ือสิทธิ
พิเศษต่าง ๆ  แก่ชาวมาเลย์และชาติพันธุ์ดั้งเดิมอ่ืน ๆ  ในนามภูมิบุตร (bumiputra) เช่นการรับเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา การจ้างงาน การให้เงินอุดหนุนเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย ฯลฯ  เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภูมิบุตรในภาคเศรษฐกิจชั้นน า  ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของ
ชาวมาเลย์ให้ทัดเทียมกับชาวจีนตลอดจนถึงการประกาศให้บาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาราชการภาษาเดียว 

 นอกจากนี้แล้วปัญหาภายในเกี่ยวกับกลุ่มผู้ฝักใฝ่ระบอบพรรคคอมมิวนิสต์ที่ด าเนินกิจกรรม
ต่อต้านรัฐบาลโดยกระแสความนิยมเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1930  ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพากลุ่มชาวจีน
รวมตัวกันเพ่ือต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่น และยังคงอยู่ภายหลังสงครามในรูปแบบของพรรคคอมมิวนิสต์ 
มลายาต่อต้านอังกฤษที่กลับเข้ามาปกครองมีการบ่อนท าลายรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นจนรัฐบาลต้องใช้มาตรการ   
กฎอัยการศึกระหว่างค.ศ.1948-1960   แต่การต่อต้านบ่อนท าลายก่อการร้ายยังคงด าเนินต่อไป จากนั้นจึง
ค่อย ๆ  เสื่อมถอยไปจากผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลภายหลังเหตุจลาจลครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1969 และ
กระแสเสื่อมความนิยมคอมมิวนิสต์ในโลกจนในที่สุดมีการลงนามสัญญาสันติภาพกับรัฐบาลมาเลเซีย  2 
ธันวาคม พ.ศ. 2532  พรรคคอมมิวนิสต์มลายาจึงล่มสลายไป 
 
เร่ืองที่ 3  การเมืองการปกครอง 
 ประเทศมาเลเซียมีระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ  มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภา 2 สภา  

 พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) เป็นประมุขของประเทศ
ไม่มีการสืบสันตติวงศ์แต่สืบราชสมบัติ โดยการได้รับเลือกตั้งในกลุ่มสุลต่าน (Sultan) หรือเจ้าผู้ครองนครจาก
รัฐ 9 รัฐ (ยกเว้น ปีนังและมะละกา) อยู่ในต าแหน่งห้าปีแล้วเลือกตั้งใหม่  โดยในทางปฏิบัติใช้ระบบหมุนเวียน
ในระหว่างสุลต่านของแต่ละรัฐ 

 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยเป็นผู้น าพรรคการเมือง               
ทีค่รองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีด าเนินการบริหารราชการของประเทศ 

 ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วยสภาสองสภา คือ 
-  วุฒิสภา (Senate or Dewan Negara)  ประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจ านวน 70 คน  โดย 44 คน  
 มาจากการแต่งตั้งโดยประมุขของรัฐ และอีก 26 คนมาจากแต่งตั้งโดยองค์การนิติบัญญัติ  

                -  สภาผู้แทนราษฎร (Dewan Rakyat)  ประกอบด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน 
                    219 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไป มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี 
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 ฝ่ายตุลาการ รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีระบบกฎหมายและตุลาการ สองระบบ ได้แก่ กฎหมายและ
ศาลคดคีวามแพ่งและอาญา 
 ระบบศาลประกอบด้วย ศาลสหพันธรัฐ (Federal Court) ศาลอุทธรณ์ (Appeal Court) และ
ศาลสูง (High Court) ตัดสินคดีความแพ่งและอาญาที่ไม่เก่ียวกับศาสนาและครอบครัวส าหรับมุสลิม เป็นระบบ
ที่รับสืบทอดมาจากการปกครองของอังกฤษ 
 กฎหมายและศาลชาเรีย (Sharia/Syaria Court) ประกอบด้วย ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาล
ชั้นต้นในแต่ละรัฐ ตัดสินคดีความเกี่ยวกับศาสนาและครอบครัวส าหรับมุสลิม ค าพิพากษาจากศาลชาเรีย       
ไมส่ามารถน ามาอุทธรณ์ในศาลสหพันธรัฐได ้
 ผู้พิพากษาแต่งตั้งโดยประมุขของรัฐตามค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี 

 ประเทศมาเลเซีย ได้มีการน าหลักการของคัมภีร์กุรอานในศาสนาอิสลาม เข้ามามีส่วนในการ
ปกครองเช่น ประมุขหรือสุลต่านแห่งรัฐต้องเป็นอิสลามิกชน ถือว่าฐานะของสุลต่านอยู่สูงทั้งทางศาสนาและ
ทางการเมือง การปกครอง  สุลต่านจะแต่งตั้งผู้พิพากษาทางศาสนาซึ่งจะพิจารณาแต่คดีที่เกี่ ยวข้องกับศาสนา
อิสลามและกฎหมายประเพณีในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องทางด้านศาสนาซึ่งขึ้นอยู่กับกรมกิจการศาสนาอิสลาม 

 รัฐบาลผู้บริหารราชการประเทศมาเลเซียในปัจจุบันเป็นกลุ่มแนวร่วมแห่งชาติ ในชื่อ  Barisan 
Nasional  (BN=National Front)  ซึ่งประกอบด้วยพรรคการเมืองที่ส าคัญ ได้แก่ UMNO (United Malays 
National Organisation), MCA (Malaysian Chinese Association), MIC (Malaysian Indian Congress), 
Gerakan, PPBB (Parti Pesaka Bumiputera Bersatu), SNP (Sarawak National Party) พรรคฝ่ายค้านที่
ส าคัญคือ พรรค PAS (Pertubuhan Angkatan Sabilullah) และพรรค DAP (Democratic Action Party) 

 กลุ่มแนวร่วมแห่งชาติครองเสียงข้างมากในรัฐสภาสหพันธรัฐมาโดยตลอด โดยมี  UMNO เป็น
แกนน า ผู้น าพรรคจึงเป็นนายกรัฐมนตรีโดยต าแหน่งมีนโยบายบริหารประเทศแบบชาตินิยมที่ไม่รุนแรง 
สนับสนุนให้ชาวมาเลย์มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
แนวนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศหลัก สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ด าเนินนโยบายอย่างอิสระไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะประเทศตะวันตก 
 2.  พยายามมีบทบาทน าในอาเซียน และกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิม  
เพ่ือเป็นพลังต่อรองกับประเทศตะวันตกในเวทีระหว่างประเทศ 
 3.  พัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบของประเทศตะวันตก                 
มีแนวด าเนินการของตนเองและให้ความส าคัญต่อเรื่องความม่ันคงภายในประเทศ 

 มาเลเซีย มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นอิสลามท่ีสมบูรณ์แบบในปี ค.ศ.2020  เพ่ือเป็นประเทศอิสลาม            
ที่พัฒนาแล้วโดยมีจุดมุ่งหมายที่อารยธรรมอิสลาม (Civilization Islam) หรือที่เรียกว่าอิสลามหะฎอรีย์ ซึ่งเป็น
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น มีความพอเพียงในตนเอง โดยยึดหลักการของศาสนาอิสลาม       
ในการด าเนินชีวิตปัจจุบันและรับความเจริญและวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ โดยไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม 

 นายกรัฐมนตรีนาจิบได้ริเริ่มนโยบายการปฏิรูปและพัฒนาให้มาเลเซีย ก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว คือให้มีรายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income-GNI) 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี 
ตามท่ีก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ 2020  โดยมีแนวคิดเป็น 4 เสาหลัก (pillars) ดังนี้ 
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 1)  ภาคพลเมือง ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของประเทศชาติ โดยการส่งเสริมการยอมรับชาว
มาเลเซียต่างชาติพันธุ์ และส่งเสริมคุณค่า  8 ประการในสังคมมาเลเซีย ได้แก่ (1) ความมานะบากบั่น (2) การ
ยอมรับ (3) การศึกษา (4) ความมีจรรยาบรรณ (5) ระบบสังคมที่ให้ความส าคัญในความสามารถและ
ความส าเร็จของปัจเจกบุคคล  (6) ความอ่อนน้อมถ่อมตน (7) ความจงรักภักดี  (8) ค่านิยมในด้านความ     
เป็นเลิศ  
 2)  ภาคราชการ Government Transformation Program (GTP) เป็นนโยบายปรับปรุงและ          
ปฏิรูปการท างานและการให้บริการของภาครัฐบาลให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยก าหนดประสิทธิผลส าคัญระดับชาติ (National Key Result Areas-NKRA) 6 ประการคือ             
(1) ลดอาชญากรรม (2) ลดการฉ้อราษฎร์บังหลวง (3) ปรับปรุงผลการศึกษาของนักเรียน (4) ยกระดับความ
เป็นอยู่ของประชากรที่มีรายได้ต่ า (5) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ชนบท (6) ปรับปรุงระบบขนส่ง
มวลชนในเมืองใหญ่  
 3)  ภาคเศรษฐกิจมหภาค การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจประกอบไปด้วยแนวคิดต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ 
(New Economic Model-NEM)  โดย NEM มีจุดประสงค์หลัก 3 ประการคือ การเพ่ิมรายได้ (high income) 
การกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน (inclusiveness) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(sustainability) 
 4)  แผนพัฒนามาเลเซียฉบับที่ 10 ( the Tenth Malaysia Plan : 10MP)  ปี ค.ศ.2011-2015    

 ในด้านนโยบายต่างประเทศ   มาเลเซียเห็นว่าหลักการ Islam Hadhari  หรืออิสลามสายกลางจะ
ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพระหว่างประเทศเพราะหลักการดังกล่าว  เน้นการสร้างความก้าวหน้าและการพัฒนา
โดยส่งเสริมการศึกษา การแสวงหาความรู้ และการใช้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
สังคมท่ีมีผู้คนหลายเชื้อชาติและศาสนา การเป็นพหุสังคมท่ีประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเพราะเข้าใจคุณค่า
ของความแตกต่างถือเป็นจุดแข็งข้อหนึ่งของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือป้องกันมิให้ช่องว่าง
ระหว่างโลกมุสลิมและโลกตะวันตกขยายกว้างขึ้น   ในช่วงที่ผ่านมากล่าวได้ว่ามาเลเซียประสบความส าเร็จใน
เวทีระหว่างประเทศอย่างสูง โดยสามารถสร้างบทบาทให้เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้น าประเทศก าลังพัฒนาและ
เป็นประเทศมุสลิมสายกลาง  ซึ่งมีแนวนโยบายสอดคล้องกับประเทศตะวันตกในเรื่องของการต่อต้านการก่อ
การร้าย ท าให้มาเลเซียสามารถมีบทบาทน าในเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้ทั้งในกรอบของโลกมุสลิมและ
โลกตะวันตก 

  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 

  ด้านความสัมพันธ์ระดับประเทศ 

  โดยรวมมีความใกล้ชิดและด าเนินไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาส าคัญที่อาจลุกลามกลายเป็น              
ข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับพระราชวงศ์ชั้นสูง รัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ มีการประชุมของกลไกความร่วมมือ              
ในสาขาต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการพัฒนา             
เพ่ือติดตามและผลักดันความร่วมมือที่มีศักยภาพ  อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน  
ก็ยังคงมีประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์ ซึ่งต้องร่วมมือกันแก้ไข เช่น การปักปันเขตแดนทางบก บุคคลสอง
สัญชาติ การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  ทั้งสองประเทศจึงมีนโยบายเน้นมุ่งส่งเสริม
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและสร้างพ้ืนฐานที่เข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ทุกระดับงอกงามอยู่บนพ้ืนฐานของ
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การใช้เหตุผล เคารพซึ่งกันและกันในฐานะประเทศเพ่ือนบ้านที่ดี เพราะเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งย่อมจะส่งผล
เกื้อหนุนหรือกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  ด้านสังคม 

  ไทยกับมาเลเซียมีความใกล้ชิดกันในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการไปมาหาสู่กันในฐานะ 
เครือญาติและเพ่ือนฝูง ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือกันทั้งในด้านการค้าและด้านอ่ืน ๆ ทั้งสองประเทศมีโครงการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างกัน รวมทั้งความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสัญจรข้ามแดนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และส่งเสริมการติดต่อด้านการค้าและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทั้งสอง
ฝ่ายยังอนุญาตให้คนถือสัญชาติของอีกฝ่ายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนใช้บัตรผ่านแดนซึ่งออกให้โดย
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นของแต่ละฝ่ายแทนการใช้หนังสือเดินทางเพ่ือผ่านด่านพรมแดนระหว่างกันได้ 

  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  

  มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้น าศาสนาอิสลาม  ในระดับจุฬาราชมนตรีและผู้น าศาสนา               
จากส่วนกลางและในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียน              
สอนศาสนาอิสลามและวิทยาลัยอิหม่าม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกิจการศาสนาอิสลาม 

  ด้านวิชาการ  

  ทั้งสองประเทศมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเพ่ือทบทวนและติดตามผลการ
ด าเนินงานของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และ Economic 
Planning Unit (EPU) ของมาเลเซียเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ความร่วมมือในกรอบทวิภาคีที่ฝ่าย
ไทยให้แก่ฝ่ายมาเลเซีย ได้แก่ การจัดหลักสูตรประจ าปี (Annual International Training Course : AITC) 
หลักสูตรศึกษานานาชาติ (Thai International Postgraduate Programme : TIPP) ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (Technical Cooperation Among Development Country : TCDC) 
และยังร่วมกันจัดการฝึกอบรมให้กับประเทศที่สาม (Third Country Training Programme : TCTP) ส่วน
มาเลเซียให้ทุนฝึกอบรมประจ าปีภายใต้โครงการ Malaysia Technical Cooperation Programme (MTCP)  
ในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประเทศไทย เพื่อให้คัดเลือกผู้ไปรับการฝึกอบรมที่มาเลเซีย 

  ด้านแรงงานไทย 

  มาเลเซียเป็นตลาดส าคัญของแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานระดับล่าง หรือแรงงานไร้ฝีมือ 
เนื่องจากภาครัฐและเอกชนมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แรงงานมาเลเซียเอง
ต้องการท างานในด้านอ่ืนมากกว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายจะยกระดับประเทศขึ้นเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วภายในปี 2020 รัฐบาลมาเลเซียให้ความส าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างภายในเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการค้าการลงทุน โดยเฉพาะในภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ การศึกษา การเงิน
และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดช่องว่างของแรงงานไร้ฝีมือและต้องการแรงงานต่างชาติตลอดเวลา  
เนื่องจากแรงงานท้องถิ่น มีไม่เพียงพอ 

  ตามนโยบายและระเบียบส าหรับแรงงานต่างชาติ รัฐบาลมาเลเซียก าหนดให้แรงงานต่ างชาติ 
ยกเว้นแรงงานอินโดนีเซียจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม (Induction Course) ด้านภาษา วัฒนธรรมและกฎหมาย
ของมาเลเซีย ณ ประเทศต้นทางก่อนเข้าไปท างานในมาเลเซีย โดยนายจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจาก
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กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซียก่อน จึงจะสามารถขอรับการตรวจลงตรา
อนุญาตให้ท างาน ปัจจุบันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่แรงงานไทย 

  สาขาอาชีพแรงงานไทยที่เป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องในมาเลเซีย ได้แก่ นวดแผนไทย ซึ่งเป็น
อาชีพที่มีรายได้ดี อย่างไรก็ตามได้มีปัญหาการลักลอบเข้าไปประกอบอาชีพแฝงเร้นเพ่ือให้บริการทางเพศเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมกายภาพบ าบัดของมาเลเซีย (Malaysian Society for 
Complementary Therapists : MSCT) ได้ก าหนดคุณสมบัติให้ผู้เข้ามาท างานในอาชีพนี้ต้องผ่านหลักสูตร
การนวดแผนไทยอย่างน้อย 372 ชั่วโมงและต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติสาขานวดแผนไทย
ระดับที่ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อแรงงานไทยที่ท างานด้านนี้อยู่ก่อนแล้ว    
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 จังหวัดสงขลาและวิทยาลัยแรงงาน  จึงได้
จัดโครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาการท างานของพนักงานนวดแผนไทยในมาเลเซีย เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ สาขาการแพทย์แผนไทย ระดับ 1 และ 2  ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกท่ีมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในต่างประเทศ 

  นอกจากนี้ สาขาอาชีพที่แรงงานไทยเข้าไปท างานมากในมาเลเซียคือ เชฟ กุ๊กและผู้ช่วยกุ๊ก               
ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในขณะที่แรงงานในภาคก่อสร้างเริ่มลดลง 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มีจ านวนน้อย ประกอบกับบริษัทก่อสร้างหันไปใช้แรงงานจากประเทศอ่ืน
ที่มีค่าจ้างต่ ากว่าแรงงานไทย โดยในปัจจุบันแรงงานไทยได้เข้าไปท างานในมาเลเซียโดยไม่ผ่านบริษัทนายหน้า
จัดหางานเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้เพ่ิมข้ึนด้วย 

  นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยกว่า 2 หมื่นคนที่มิได้มีใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มาเลเซีย ส่วนใหญ่อยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้าออกผ่านด่านชายแดนต่าง ๆ  โดยถือวีซ่า
ประเภทท่องเที่ยวและมีสิทธิอาศัยเพ่ือลักลอบท างานได้ 30 วัน ส่วนใหญ่ท าอาชีพการเกษตร ประมง พนักงาน
ร้านอาหาร นวดแผนโบราณ ช่างท าผมและก่อสร้าง 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 

กิจกรรมที่ 1  

 ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องธงชาติมาเลเซียตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ยาลูร์ เกมิลัง (Jalur Gemilang) ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์ 

2. ส่วนประกอบของธงชาติมาเลเซียและความหมาย 

 

กิจกรรมที่ 2 

 ให้ผู้เรียนจับคู่กันศึกษาประวัติศาสตร์มาเลเซียเพ่ิมเติมจากที่ได้เรียนรู้ในสื่อการเรียน แล้วน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง รัฐเประ (Lenggong Valley, Perak) ประเทศมาเลเซีย 

2. มะละกา จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มาเลเซีย 

 

กิจกรรมที่ 3  

 ให้ผู้เรียนตอบค าถามและอภิปรายกับเพื่อน ๆ  ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 “การเมืองการปกครองของมาเลเซียและไทยมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร” 
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   บทที่ 2  สภาพทางภูมิศาสตร ์

 
สาระส าคัญ 

 มาเลเซียตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้เส้นศูนย์สูตร  เป็นประเทศบน
คาบสมุทรและหมู่เกาะ  ถูกแบ่งออกโดยทะเลจีนใต้เป็น 2 ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก           
มีพ้ืนที่รวมประมาณ 329,758 ตารางกิโลเมตร  มาเลเซียมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเล           
ที่ราบลุ่มและเทือกเขาสูง  ท าให้เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น ดีบุก 
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ  เป็นต้น  จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศร้อนขึ้นและฝนตกชุกตลอดทั้งปีท าให้เป็น
ประโยชน์ต่อการท าสวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพารา  จนท าให้มาเลเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกปาล์มน้ ามัน
และยางพาราเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  อธิบายลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิประเทศและภูมิอากาศได้  
 2.  บอกทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญได ้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
 เรื่องท่ี 2  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 เรื่องท่ี 3  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
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เร่ืองที่ 1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต  
 ลักษณะที่ตั้งประเทศมาเลเซียในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ตั้งอยู่ปลายคาบสมุทร           
อินโดจีนหรือแหลมมลายู เรียกว่า มาเลเซียตะวันตก หรือที่ชาวมาเลเซียนิยมเรียกว่า เพนนินซูลามาเลเซีย 
(Peninsula Malaysia) ประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ จ านวน 11 รัฐ และส่วนที่ตั้งอยู่ในเกาะบอร์เนียว เรียกว่า 
มาเลเซียตะวันออก อยู่ในเกาะบอร์เนียวทางด้านเหนือต่อจากกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ประกอบด้วยรัฐ    
สองรัฐ คือ รัฐซาราวัค และรัฐซาบาห์ โดยมีประเทศบรูไน ตั้งอยู่ระหว่างกลางของรัฐทั้งสอง  

 มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออกทั้งสองส่วนนี้มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 329,758 
ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนยาว 2,669 กิโลเมตร ติดกับประเทศบรูไน (381 กิโลเมตร) ประเทศอินโดนีเซีย 
(1,782 กิโลเมตร) ประเทศไทย (506 กิโลเมตร) ความยาวชายฝั่ง 4,675 กิโลเมตร (บนคาบสมุทรมาเลเซีย 
2,068 กิโลเมตร บนเกาะบอร์เนียว 2,607 กิโลเมตร) 

 ทิศเหนือของมาเลเซีย ติดต่อกับประเทศไทยในเขตรัฐสี่รัฐด้วยกัน เรียงจากทิศตะวันตกไป           
ทิศตะวันออกคือ รัฐเปอร์ลิส (ติดต่อกับจังหวัดสตูล) รัฐเคดาห์            
(ติดต่อกับจังหวัดยะลาและสงขลา) รัฐเประ (ติดต่อกับจังหวัดยะลา 
และนราธิวาส) และรัฐกลันตัน (ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส) 

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ติดต่อกับทะเลซูลู ใกล้หมู่เกาะฟิลิปปินส์  
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับทะเลจีนใต้  
 ทิศใต้       ติดต่อกับช่องแคบยะโฮร์ ซึ่งกั้นระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศ

สิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย  
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับทะเลอันดามัน ในมหาสมุทรอินเดีย และช่องแคบมะละกา           

ซึ่งก้ันระหว่างมาเลเซียกับเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย  
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 รัฐต่าง ๆ ของมาเลเซียมีที่ตั้งและขนาดพื้นที่ดังนี้ 

 รัฐกลันตัน (Kelantan)  อยู่ทางอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู ด้านทิศ
เหนือมีพรมแดนติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสของไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 14,900 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 1.4 
ล้านคน  มีเมืองโกตาบารู เป็นเมืองหลวง ลักษณะทั่วไปของรัฐนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบ มีชายหาด
สวยงาม ไร่นาเขียวชอุ่ม เป็นแหล่งเก่าแก่ของวัฒนธรรมมาเลย์  เช่น ว่าววงเดือน (วาวบุลัน–waubulan) และ
ลูกข่างกาเซง (gasing)  กลองร ามะนา (Rebana Ubi) การแสดงหนังตะลุง (Wayang Kulit) และศิลปะ       
การแสดงอ่ืน ๆ ในรัฐกลันตัน มีคนมาเลเซียเชื้อสายไทยสยามอาศัยอยู่มากเป็นอันดับสอง (ประมาณ 25,000 
คน) อุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ และไม้สัก  เป็นต้น 

 รัฐเประ (Perak) ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู มีอาณาเขตตอนบนติดต่อกับจังหวัด
ยะลาและนราธิวาสของไทย  มีพ้ืนที่ประมาณ 21,000 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 2 ล้านคน  มีเมืองอิโปห์               
เป็นเมืองหลวงอุตสาหกรรมส าคัญคือ ปูนซิเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร 
ยางและผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น 

 รัฐเคดาห์ (Kedah)  ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศบนแหลมมลายู มีพรมแดนติดต่อกับ   
ประเทศไทย ที่จังหวัดยะลาและสงขลา มีพ้ืนที่ประมาณ 9,400 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 1.6 ล้านคน      
มีเมืองอะลอร์สตาร์ เป็นเมืองหลวง เป็นรัฐที่คนไทยเคยรู้จักในชื่อไทรบุรี ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรและ   
ศิลปวัฒธรรมคล้ายคลึงกับประเทศไทย  เป็นแหล่งปลูกข้าวของประเทศและมีคนมาเลเซียเชื้อสายไทยสยาม
อาศัยอยู่มากที่สุด (ประมาณ 30,000 คน)  นอกจากนี้รัฐเคดาห์ยังเป็นที่ตั้งของเกาะลังกาวีที่มีชื่อเสียงทาง  
ด้านการท่องเที่ยวปลอดภาษีของมาเลเซียซึ่งมีเส้นทางเรือเฟอร์รี่ติดต่อกับจังหวัดสตูลด้วย อุตสาหกรรมส าคัญ    
คือ พืชผลเกษตร  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร 

 รัฐเปอร์ลิส (Perlis)  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศบนแหลมมลายู มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศไทยที่จังหวัดสตูลและสงขลา มีพ้ืนที่ประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร จัดว่าเป็นรัฐที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุด              
ในบรรดา 13 รัฐ มีประชากรสองแสนคน มีเมืองกางาร์  เป็นเมืองหลวงและมีฐานะเป็นราชนครเพราะ        
เป็นที่ประทับของสุลต่านของรัฐ ผลผลิตส าคัญได้แก่ ข้าว ผลไม้ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
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สภาพความสมบรูณ์ทางทะเล 

ปาล์มน้ ามัน 

ยางพารา 

รัฐปีนัง (Penang)  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  มีพ้ืนที่ที่เป็นเกาะและอีกส่วนหนึ่งเป็น
ดินแดนอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแหลมมลายูติดต่อกับรัฐเคดาห์และรัฐเประ มีพ้ืนที่ประมาณ 1,000 ตาราง
กิโลเมตร  มีประชากร 1.2 ล้านคน  มีเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) เป็นเมืองหลวง ในส่วนที่เป็นเกาะมี
ความสมบูรณ์ในทุกด้านโดยได้รับวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองจากอังกฤษที่เข้ามาปกครองเต็มรูปแบบเป็น
เวลากว่า 200 ปี ได้สมญานามว่า ไข่มุกแห่งตะวันออก  เนื่องจากมีหาดทรายสวยงาม มีรีสอร์ทระดับมาตรฐาน

มากมาย ปีนังเป็นนครที่รวมเอาความพิเศษของซีก
โลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่าง
กลมกลืน เห็นได้จากอาคารตึกรามบ้านช่องที่ได้รับ
อิทธิพลการก่อสร้างสมัยอาณานิคมปะปนกับอาคาร
สมัยใหม่และเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอันดับสอง
รองจากเมืองหลวง อุตสาหกรรมส าคัญได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เซมิคอนดักเตอร์
และคอมพิวเตอร์  ซึ่งท าให้เกาะปีนังได้รับสมญา
นามว่า เกาะซิลิคอนแห่งตะวันออก  นอกจากนี้ในปี 
ค.ศ.2008  เมืองจอร์จทาวน์ยังได้รับการยกย่องเป็น
เมืองมรดกโลกจากยูเนสโกด้วย 

 
รัฐยะโฮร์ (Johor)  ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของ

ประเทศบนแหลมมลายู ติดต่อกับประเทศสิงคโปร์ มีพ้ืนที่
ประมาณ 19,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 2.8 ล้าน  มี
เมืองยะโฮร์บารู เป็นเมืองหลวง รัฐนี้เป็นประตูทางภาคใต้ของ
ประเทศเชื่อมต่อกับสิงคโปร์โดยทางถนนและรถไฟ  ยะโฮร์
เป็นรัฐเดียวในประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวขนานกับช่องแคบ
มะละกาไปจนสุดที่ทะเลจีนใต้  ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่
มีวัฒนธรรมคลาสสิค  พลเมืองสืบเชื้อสายจากกลุ่มชวาอพยพ 
มีเอกลักษณ์ในการแต่งกายของตนเอง ผลผลิตส าคัญได้แก่ 
น้ ามันปาล์ม พริกไทย สับปะรด ยางพารา เป็นต้น 

รัฐมะละกา (Malacca)  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของรัฐยะโฮร์ ทางฝั่ งตะวันตกของแหลมมลายู  มี พ้ืนที่
ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 6.5 แสนคน มี
เมืองมะละกาเป็นเมืองหลวง ถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติความ
เป็นมาเก่าแก่ท่ีสุดของมาเลเซียและได้รับการยกย่องเป็นเมือง
มรดกโลกจากยูเนสโกในปี  ค.ศ.2008 ด้วยเช่นกัน  
อุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
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ทีร่าบสูงคาเมอรอน ไฮแลนด ์

 

รัฐเนกรีเซิมบิลัน (Negeri Sembilan)  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐมะละกา ทางฝั่งตะวันตก
ของแหลมมลายู มีพ้ืนที่ประมาณ 6,650 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 9 แสนคน มีเมืองเซอเริมบัน เป็นเมือง
หลวงและเป็นเมืองท่าที่มีชายฝั่งทะเลสวยงาม รัฐนี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่บ่งบอกอิทธิพลวัฒนธรรมของ           
ชาวมินังกะเบา (Minangabau) จากเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ดังจะเห็นได้จากหลังคารูปเขาโค  
อุตสาหกรรมส าคัญคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ยางและน้ ามันปาล์ม 

รัฐปาหัง (Pahang) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
รัฐยะโฮร์  ทางฝั่ งตะวันออกของแหลมมลายู  เป็นรั ฐ             
ที่มีพ้ืนที่ประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1.3  
ล้านคน เป็นรัฐที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของมาเลเซียตะวันตก มี
เมืองกวนตันเป็นเมืองหลวง รัฐปาหังมีพ้ืนที่ที่ราบสูงบน
เทือกเขา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น คาเมอรอน 
ไฮแลนด์ (Cameron Highlands)  มีอากาศเย็น มีต้นไม้เมือง
หนาว พืชผักและไร่ชาขนาดใหญ่และอาคารบ้านเรือนแบบ

เมืองหนาวที่สร้างโดยชาวอังกฤษอายุกว่า 100 ปี  เก็นติ้ง  
ไฮแลนด์ (Genting Highlands)  รีสอร์ทคาสิโนบนยอดเขา 

ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  เฟรเซอร์ ฮิลล์ (Frazer’s Hill)  รีสอร์ทแบบยุโรปสมัยอาณานิคมในหมู่บ้านชนบท และ
เกาะเตียวมัน (Tioman Island)  ในทะเลจีนใต้ที่มีความสวยงาม เป็นต้น  อุตสาหกรรมส าคัญ คือ เคมีภัณฑ์ 
น้ ามันปาล์ม ปิโตรเลียม ผลไม้และยาง 

รัฐตรังกานู (Terengganu)  ต้ังอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกทางทะเลจีนใต้ของแหลมมลายู อยู่ทาง          
ด้านเหนือของรัฐปาหัง  มีพ้ืนที่ประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตร  ประชากร 9 แสนคน เมืองกัวลาตรังกานู               
เป็นเมืองหลวง ตรังกานูเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามริมฝั่งทะเลตะวันออกของมาเลเซีย Sutera Semai Center 
เป็นแหล่งทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศและยังเป็นศูนย์รวมหัตถกรรมของมาเลเซีย Pulau Duyong  เป็น
แหล่งรวมช่างต่อเรือที่มีฝีมือและความช านาญ   อุตสาหกรรมส าคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก ไม้สัก น้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ยาง 

รัฐสลังงอร์ (Selangor)  ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู อยู่ระหว่างรัฐเประ กับรัฐเนกรี                 
เซิมบิลัน มีพ้ืนที่ประมาณ 8,200 ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็น
เขตอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากรรวม 4.1 ล้านคน มีเมืองชาห์อะลาม เป็นเมืองหลวงและ 
ราชนคร  มีเมืองกลังเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ Kuala Lumpur 
International Airport (KLIA) อุตสาหกรรมส าคัญคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง น้ ามัน
ปาล์ม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เป็นต้น 

รัฐซาบาห์ (Sabah)  ตั้งอยู่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของของเกาะบอร์เนียว มีพ้ืนที่
ประมาณ 73,700 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ประมาณ 2.5 ล้านคน มีเมืองโคตาคินาบารู เป็นเมืองหลวง 
พ้ืนที่สองในสามส่วนเป็นป่าไม้และภูเขา ยอดเขาโคตาคินาบารู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมาเลเซีย ซาบาห์เป็นที่
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รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยหรือแสวงหาความสุขจากธรรมชาติทั้งภูเขา โลกใต้ทะเลและป่าดงดิบ 
ผลผลิตส าคัญคือ ไม้สัก น้ ามันปาล์ม มะพร้าวและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เป็นต้น 

รัฐซาราวัค (Sarawak) ตั้งอยู่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพ้ืนที่ประมาณ 
124,500 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นรัฐที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของมาเลเซีย  มีประชากรประมาณ 2.2 ล้านคน
ประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ มีเมืองคุชชิง เป็นเมืองหลวง ผลผลิตส าคัญคือ ผลิตภัณฑ์ปิโต รเลียม                      
ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีเขตสหพันธรัฐอีกสามเขต ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  เมืองหลวงของประเทศ                   
เมืองปุตราจายา เมืองราชการ และเกาะลาบวน โดยการบริหารราชการอยู่ภายใต้สหพันธรัฐ (รัฐบาลกลาง) 

กรุงกัวลาลัมเปอร์  เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย มีพ้ืนที่กว่า 244 
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้หุบเขากลังในรัฐสลังงอร์ มีประชากรอาศัยอยู่ กว่า 1.2 ล้านคน ชาวมาเลเซียนิยม 
เรียกชื่อเมืองหลวงสั้น ๆ ว่า  เคแอล (KL) ตามตัวอักษรย่อ กัวลาลัมเปอร์มีประวัติศาสตร์ที่น่าระทึกใจมานาน
นับตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นเหมืองดีบุกในสันดอนโคลนตมปากแม่น้ าในช่วงปี ค.ศ.1880  ผ่านความจลาจลวุ่นวาย
ไร้กฎระเบียบในยุคชาวเหมือง น้ าท่วม ไฟไหม้และได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของอาณานิคมอังกฤษ มีการ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งกลายเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยอาคารระฟ้าสวยงามด้วยรู ปทรง
สถาปัตยกรรมและความทันสมัยมากมาย แต่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมอันหลากหลายรักษาความงดงามของ
อาคารสิ่งปลูกสร้างสมัยยุคอาณานิคมในอดีตไว้เช่นเดิม  กัวลาลัมเปอร์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางธุรกิจ
และการลงทุนเพ่ือการค้าของมาเลเซียและนานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเป็นเมืองที่มี           
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยแผนการด าเนินการที่มุ่งหวังให้กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงที่สุดใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020 กัวลาลัมเปอร์ถือเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประเทศมุสลิม 

เมืองปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ตามแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี             
ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและปกครองแยกออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์  เพ่ือกระจาย
ความเจริญออกจากเมืองหลวง และแก้ไขปัญหาการจราจร  รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการด้วย เขตนี้มีพ้ืนที่ประมาณ 750 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนใต้ของกัวลาลัมเปอร์ ห่างออกไป
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีประชากรราว 3.5 แสนคน  มีการวางผังเมืองอย่างเป็นสัดส่วน ภูมิทัศน์สวยงามและ
การคมนาคมสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางและมีเมืองคู่แฝดของปุตราจายา คือ ไซเบอร์จายา (Cyberjaya) 
อยู่ทางทิศตะวันตกของปุตราจายา เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าวิจัย 
มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาให้เป็นเขตเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพระดับโลกซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต   

เกาะลาบวน (Labuan) เป็นเกาะในทะเลจีนใต้นอกชายฝั่งเกาะบอร์เนียว เป็นเกาะเดียวของ
มาเลเซียที่มีท่าเรือน้ าลึกมีพ้ืนที่ประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 8 หมื่นคน ในอดีต (ค.ศ.
1846)  เกาะนี้สุลต่านบรูไนได้ยกให้อังกฤษ  จึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซีย  ในปี ค.ศ.
1963 เกาะนี้ ได้รับการพัฒนาให้ เป็นท่าเรือปลอดภาษี มีชื่อเสียงด้านตลาดตราสารการเงิน  หรือ 
International Offshore Financial Centre (IOFC)  เป็นแหล่งบริการทางการเงินที่ส าคัญของประเทศ 
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เร่ืองที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แท่นขุดเจาะน้ ามันนอกชายฝั่ง                                  สภาพความสมบูรณ์ในที่ราบ                                    

ลักษณะภูมิประเทศ 

มาเลเซียตะวันตก  ตั้งอยู่บนแหลมมลายูลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าไม้ ภูเขา และ
หนองบึง ประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ บริเวณชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดียและช่องแคบมะละกา 
เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ชายฝั่งเต็มไปด้วยหนองบึงและป่าไม้โกงกาง  ผิวดินเป็นดินเหนียวและโคลนตม  มีพ้ืนที่ราบ
ซึ่งเป็นดินทรายบางบริเวณ  พ้ืนดินตอนในห่างจากบริเวณที่ราบชายฝั่งสองด้านค่อย ๆ เปลี่ยนระดับเป็น       
ที่ราบสูงบริเวณเชิงเขา พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินแดงและดินปนทราย ดินเหนียวและดินลูกรัง มีประชากรอาศัย
อยู่หนาแน่นบริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันตก คิดเป็นประมาณร้อยละ 82  รองลงมาคือบริเวณชายฝั่ ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาเลเซียตะวันออก  ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวตอนเหนือ ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็นสาม
ส่วนคือ ที่ราบชายฝั่งและริมทะเลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหนองบึงและป่าโกงกาง ที่ราบเชิงเขาและทิวเขาที่
สูงชัน  มีเหวลึกปกคลุมด้วยป่าทึบยากแก่การสัญจร มียอดเขาสูงสุดอยู่ทางภาคเหนือ มีลักษณะผิวดินแตกต่าง
กันออกไป บริเวณพ้ืนที่รอบชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นประเภทดินเหนียวและดินโคลนตมซึ่งมีน้ าหล่อเลี้ยงอยู่
ตลอดเวลา ในบริเวณบางแห่งมีกรวดทรายปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ     
ที่ราบชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐซาราวัคแถบบริเวณแม่น้ า 

เทือกเขา  เทือกเขาส าคัญของมาเลเซียประกอบด้วยเทือกเขาบินดัง เทือกเขาโกฮิมหรือ              
เทือกเขากลาง เทือกเขาตรังกานู ในแหลมมลายูและเทือกเขาคินาบาลู  ในเกาะบอร์เนียว  ซึ่งมียอดเขาโคตา             
คินาบาลู  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศ 

แหล่งน้ า  ในแหลมมลายูมีแม่น้ าสายส าคัญ  ได้แก่ แม่น้ าเคดาห์ แม่น้ าซุนดา แม่น้ าเกรียน             
แม่น้ าเประ แม่น้ าปะหัง แม่น้ ากลันตัน แม่น้ ามุดา แม่น้ าเบอร์นัม แม่น้ าสลังงอร์และแม่น้ ากลัง 

ในเกาะบอร์เนียวมีแม่น้ าสายส าคัญ  ได้แก่ แม่น้ ารายัง มีความยาวประมาณ 560 กิโลเมตร  
แม่น้ ามาลุย มีความยาวประมาณ 400 กิโลเมตร และแม่น้ ากินาบาดางัน  
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ชายฝั่งทะเล ในแหลมมลายูฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดต่อกับทะเลจีนใต้ ลักษณะท้องทะเลใน
บริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยปะการังและหินใต้ทะเลน้อยใหญ่เป็นจ านวนมาก
เหมาะส าหรับการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าต่าง ๆ  ฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 1,900 กิโลเมตร บริเวณ
ชายฝั่งมีความลึกตั้งแต่ 120-300 ฟุต เป็นหาดทรายยาวเหยียดติดต่อกัน มีที่ราบลุ่มอยู่เป็นบางตอน ฝั่งทะเล
ด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามันเป็นหาดเลน พ้ืนที่ลึกเข้าไปในบริเวณชายฝั่งเป็นที่ลุ่มและหนองบึง และ
ป่าไม้โกงกาง คงมีเฉพาะบางแห่งเท่านั้นที่มีหาดทราย  

ในเกาะบอร์เนียว ฝั่งทะเลบริเวณใต้สุดของทะเลจีนใต้ ท้องทะเลในบริเวณดังกล่าวมีความลึก
พอสมควร มีกลุ่มหินปะการังอยู่เป็นหย่อม ๆ ในระยะลึก นอกจากนั้นยังมีหินใต้น้ าอยู่ เป็นบางตอนในบริเวณ
ใกล้ชายฝั่งเป็นอุปสรรคในการเดินเรือใกล้ฝั่ง บริเวณฝั่งทะเลรัฐซาราวัคมีความลึกใกล้ฝั่งประมาณ 20-30 ฟุต                 
ห่างออกไปจากฝั่ง บางพ้ืนที่ลึกมาก บางแห่งลึกประมาณ 200-300 ฟุต บริเวณชายฝั่งของรัฐซาบาห์  ทิศเหนือ
ติดต่อกับทะเลจีนใต้ที่มีความลึกของทะเลมากกว่ารัฐซาราวัค  

 ลักษณะภูมิอากาศ 

มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศภาคพ้ืนสมุทร อากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก ไม่มีฤดูแล้งและฤดู
หนาว อยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสลมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์  เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งท าให้เกิดฝนในเขตชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซีย
ชายฝั่งรัฐซาบาห์และซาราวัค ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
อุณหภูมิประจ าวัน โดยเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียส และบริเวณที่สูงมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 
26-29 องศาเซลเซียส ความชื้นประมาณร้อยละ 80 จ านวนน้ าฝนวัดได้ต่อปีอยู่ระหว่าง 2,032 ถึง 2,540 
มิลลิเมตร 
 

เร่ืองที่ 3  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
 

มาเลเซียจัดได้ว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อันประกอบด้วย ป่าไม้และ         
ท้องทะเลที่มีความหลากหลายทางชีววิทยา มีแหล่งแร่ดีบุก ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ที่มีปริมาณมาก     
อันดับต้น ๆ ของโลก  นอกจากนี้มีแหล่งแร่ทองแดง เหล็ก และสินแร่อ่ืน ๆ บ้าง  สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
ตลอดทั้งปี  เป็นประโยชน์ในการการท าเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรม เช่น สวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพารา 
จนท าให้มาเลเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มเป็นอันดับหนึ่งของโลก และผลิตภัณฑ์ยางพารา
เป็นอันดับสามของโลก นอกจากนี้มาเลเซียยังผลิตพืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ  เช่น โกโก้ พริกไทย มะพร้าว
และไม้สัก เป็นต้น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 
 จงใส่เครื่องหมาย  √  หน้าข้อความท่ีถูก และเครื่องหมาย  ×  หน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง 

................. 1.  ทิศเหนือของมาเลเซียติดกับประเทศไทย 

................. 2. มาเลเซียเป็นประเทศบนคาบสมุทรและหมู่เกาะ 

................. 3. เกาะปีนังได้สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งตะวันออก” 

................. 4. ในหนึ่งปีของมาเลเซียจะมีหนึ่งฤดูกาลคือฤดูฝนเท่านั้น 

................. 5. เกาะลาบวนเป็นเกาะเดียวของมาเลเซียที่มีท่าเรือน้ าลึก 

................. 6. รัฐกลันตันมีคนมาเลเซียเชื้อสายไทยสยามอาศัยอยู่มากท่ีสุด 

................. 7. เกาะลังกาวีมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวปลอดภาษีของมาเลเซีย 

................. 8. ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ระหว่างกลางของรัฐซาราวัคและรัฐซาบาห์ 

................. 9. มาเลเซียมีแหล่งดีบุก ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติมากอันดับต้น ๆ ของโลก 

................. 10. ประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก 
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   บทที่ 3   ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
สาระส าคัญ 

 มาเลเซียมีประชากรประมาณ 28.3 ล้านคน ประกอบด้วย ชาวมาเลย์  ชาวจีน  ชาวอินเดียและ
กลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่ม มีภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาราชการ มีศาสนาอิสลามเป็นศาลนาประจ าชาติ  
และหน่วยเงินตรา คือ ริงกิต  มาเลเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าแห่งหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นรองจากสิงคโปร์  สินค้าน าเข้าที่ส าคัญคือชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องจักร อุตสาหกรรม สินค้าแปรรูปและสินค้าอาหาร  ส่วนสินค้าส่งออกคืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
น้ ามันดิบ ก๊าซเหลว  ปิโตรเลียม  น้ ามันปาล์มและยา  โดยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมสูงเป็น
อันดับหนึ่งของอาเซียนและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 ของมาเลเซีย (ค.ศ.2011-ค.ศ.2015) ได้ก าหนด
เป้าหมายให้มาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใน พ.ศ. 2563 ซึ่งหนึ่งในประเด็นหลักของแผน ฯ            
ดังกล่าวคือการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกลักษณะสังคมในประเทศได้  
 2.  อธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 3.  อธิบายนโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้    

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1   ประชากร ภาษาและศาสนา 
 เรื่องท่ี 2   ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
    -  ระบบเศรษฐกิจ 
    -  ระบบเงินตรา 
    -  สินค้าน าเข้าและส่งออก 
 เรื่องท่ี 3   นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
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เร่ืองที่ 1  ประชากร ภาษาและศาสนา 

 ประชากร 
มาเลเซียประกอบด้วยประชากรจ านวน 28.3 ล้านคน  มีลักษณะสังคมที่โดดเด่นคือความเป็น 

พหุชาติพันธุ์และวัฒนธรรม (Multi-ethnics and multi-cultural Society) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาบสมุทร  
มลายา  ซึ่งมีประชากรประกอบด้วย ชาวมาเลย์ ชาวจีนและชาวอินเดีย ที่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดและ 
กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็ก ๆ ที่เป็นชาติพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมเรียกว่าโอรังอัสลี (orang asli) ชาติพันธุ์เชื้อสายสยาม   
(ซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐเกดาห์ เปอร์ลิส เประ และกลันตัน มาหลายร้อยปี) รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็ก ๆ อ่ืน ๆ  
เช่น  กลุ่มเชื้อสายยูเรเชียน (Eurasian) เชื้อสายอาหรับ เชื้อสายเปอร์เชีย เชื้อสายพม่า เชื้อสายศรีลังกา ฯลฯ  
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นแรงงานต่างชาติที่มีจ านวนประมาณ 2 ล้านคน (ที่ถูกกฎหมาย) ประกอบด้วย
ชาวอินโดนีเซีย 66% เนปาล 11% อินเดีย 8% ที่เหลือเป็นชาวบังคลาเทศ เวียดนาม พม่า กัมพูชาและไทย 
ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงการอพยพเข้ามาของชาวต่างชาติอันเนื่องมาจากนโยบายดึงดูดเงินทุนภาคส่วนบุคคล     
ในรูปแบบของสิทธิพิเศษ มาเลเซีย บ้านหลังที่สอง (Malaysia My Second Home)  ริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.2002  
ซึ่งท าให้มีชาวอังกฤษ  ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อิหร่าน บังคลาเทศและอ่ืน ๆ  เข้ามาอยู่อาศัยในเมืองหลัก เช่น
กัวลาลัมเปอร์และปีนังเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยมียอดรวม 21,630 คนในปัจจุบัน (สถิติ ค.ศ. 2002 - เดือน
พฤษภาคม ค.ศ.2013) 
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ในส่วนภาคพ้ืนมาเลเซียตะวันออกอันได้แก่รัฐซาบาห์และรัฐซาราวัคซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้น               
มีประชากรประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมอีกหลากหลายกลุ่มที่มีมรดกวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง
และมีจ านวนรวมกันเป็นประชากรส่วนใหญ่ โดยมีประชากรชาวจีนและชาวมาเลย์เป็นสัดส่วนที่เล็กกว่า    

ในภาพรวมแล้วชาวมาเลเซียเป็นคนง่าย ๆ สบาย ๆ  ในการเข้าสังคมหรืออยู่ร่วมกันในชุมชน               
ให้ความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างนั้น  ๆ  อันเป็นลักษณะ                   
พึงประสงค์ของสมาชิกในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการประสานการขับเคลื่อนในภาค 
ส่วนรัฐและธุรกิจเอกชนเพ่ือบรรลุนโยบายเอกภาพมาเลเซีย (One Malaysia) ของรัฐบาลปัจจุบันให้สอดรับ 
กับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นประเทศชั้นน าในสังคมระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้มาเลเซียมีภาพลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีสมานฉันท์ของประชากร  

ที่น่าสนใจยิ่งคือวิถีแห่งพหุชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรม ที่ปัจเจกชนชาวมาเลเซียสามารถจัดการ
ระหว่างความเป็นเอกภาพมาเลเซียและความเป็นชาติพันธุ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ในระดับสังคมชุมชน      
ชาวมาเลเซียแต่ละเชื้อชาติยังด ารงไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ของตนอย่างเหนียวแน่น  จนอาจกล่าว 
ได้ว่าการควบกลืนทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติโดยการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ระหว่างชาวมาเลย์กับชาติพันธุ์อ่ืน   
ที่มิได้นับถือศาสนาอิสลามมีเป็นจ านวนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจาก ค.ศ.1800 เมื่อชาวมาเลย์รับเอา
อิทธิพลศาสนาอิสลามเข้ามาเต็มที่แล้ว  แม้ว่าในระยะแรกเริ่มของความเจริญทางการค้าระหว่างทวีปในช่วง 
ค.ศ.1500-1800 ระหว่างการยึดครองมะละกาของโปรตุเกสและดัตช์นั้น มีพ่อค้าชาวจีน อาหรับ อินเดีย 
โปรตุเกส ดัตช์ ฝรั่งเศสและอังกฤษ  เข้ามาท าธุรกิจการค้าในน่านน้ านี้เป็นจ านวนไม่น้อยจนเกิดปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เด่นชัดคือการแต่งงานระหว่างชายชาติพันธุ์อ่ืน ๆ กับหญิงชาวพ้ืนเมืองที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเพอรานากัน หรือบาบ๋า ญอนหญา (จีน) และคริสตัง (Kristang โปรตุเกส) และ
ยูเรเชียน (Eurasian) ที่ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมที่โดดเด่นในปัจจุบัน  ถึงแม้ว่าธรรมเนียมการแต่งงานเช่นนั้นได้
ยุติไปเมื่อไม่มีพ่อค้าเชื้อชาติเหล่านั้นเข้ามาอีก  ต่อมาในช่วง ค.ศ.1900-1945 ในสมัยการยึดครองของอังกฤษ 
ก็มีการอพยพหลั่งไหลของชาวจีนและชาวอินเดียทั้งชายและหญิงเป็นจ านวนมาก เพ่ือเข้ามาเป็นแรงงาน    
ผลิตดีบุก ยางและอ่ืน ๆ  เพ่ือสนองตอบภาวะการค้าของอังกฤษที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดภายหลังการเปิดคลองสุเอซ  
ในปี ค.ศ.1869  แต่ก็ไม่มีการแต่งงานกับคนพ้ืนเมือง  ดังนั้นรูปแบบการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ภายหลังปี ค.ศ.
1800 อาจจะสรุปได้ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ  คือการแต่งงานระหว่างชาวอังกฤษและยุโรปที่เข้ามาท าการค้าและ
ธุรกิจกับชาวจีน ชาวอินเดีย กลุ่มเชื้อสายเพอรานากัน เกิดเป็นกลุ่มเชื้อสายยู เรเชียนและการแต่งงานภายใน
กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม อาทิเช่น กลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายมาเลย์ที่ปฏิบัติตามกรอบแห่งศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด 
ชาติพันธุ์เชื้อสายสยามซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐเกดาห์ เปอลิส และกลันตัน  รวมกันเป็นจ านวนประมาณ 60,000 คน 
(ตัวเลขประมาณการในปี ค.ศ.2012) ก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบสยามซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
ไทยพุทธในภาคใต้ของประเทศไทย ชาติพันธุ์เชื้อสายจีน ชาติพันธุ์  เชื้อสายอินเดีย หรือกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลี
และชาติพันธุ์ที่หลากหลายในรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัค  ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมมาเลเซียของการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ เช่น การแต่งกาย อาหาร การตกแต่งอาคารบ้านเรือนและ
สถานที่ต่าง ๆ ที่บ่งบอกชาติพันธุ์ชัดแจ้งพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนถึงธรรมเนียมปฏิบัติใน   
พิธีการต่าง ๆ ของทางราชการ  รวมถึงการให้ความส าคัญก าหนดให้วันส าคัญทางศาสนาทั้งอิสลาม คริสต์ พุทธ
และฮินดู เป็นวันหยุดราชการ 
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การจะศึกษาให้เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมาเลเซี ยที่หลากหลายจึงควรศึกษา
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของแต่ละชาติพันธุ์ที่ประกอบกันเข้าเป็นประชากรของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวมาเลย์ 

ปัจจุบันชาวมาเลย์คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 50 
ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ในมาเลเซีย ชาวมาเลย์หมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมาเลย์ พูดภาษามาเลย์ (บาฮาซามาเลเซีย) และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมาเลย์           
ชาวมาเลย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย มารยาทอ่อนโยนและมีมรดกทางวัฒนธรรมเป็น    
ศิลปะพ้ืนบ้านดั้งเดิมมากมาย เนื่องด้วยเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ติดแผ่นดินมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี   มีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการเป็นมรดกสืบทอดต่อเนื่องกันมาภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของน้ าและทรัพยากร  
ธรรมชาติเฉกเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมอ่ืน ๆ  ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
บรรพบุรุษชาวมาเลย์ได้รับการแผ่ขยายอารยธรรมและศาสนาจากอินเดียมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 (เท่าที่มี
หลักฐานค่อนข้างแน่ชัด) รับความเป็นฮินดูและพุทธเถรวาทในยุคแรก (ระหว่างศตวรรษที่ 7-13)  แล้ว
เปลี่ยนเป็นอิสลามในยุคหลัง (ต้ังแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา) ดังจะเห็นได้ว่าบาฮาซามาเลเซียมีค าที่มีรากศัพท์
จากภาษาสันสกฤตอยู่ไม่น้อย นอกเหนือไปจากค าศัพท์ที่มาจากภาษาอาราบิค ภาษาโปรตุเกส ภาษา ดัตช์ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนและเป็นที่น่าสนใจเช่นกันว่ามีค าศัพท์ที่มีเสียงและความหมายคล้ายกับภาษาไทย
ด้วยจ านวนหนึ่ง 
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ชาวจีน 

กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองคือชาวจีน  คิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด          
ของประเทศส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวจีนที่อพยพมายังประเทศมาเลเซียในช่วง  ค.ศ.1900-
1945  เพ่ือเป็นแรงงานผลิตดีบุก ยาง ท าถนนและทางรถไฟและอ่ืน ๆ  ชาวจีนในคาบสมุทรมาเลเซียแบ่งเป็น
กลุ่มย่อยอีกสามกลุ่ม ได้แก่ ชาวจีนฮกเกี้ยน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเกาะปีนัง  ชาวจีนกวางตุ้ง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในกัวลาลัมเปอร์และชาวจีนที่พูดภาษาจีนกลางซ่ึงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐยะโฮร์ ประชากรชาวจีนในรัฐซาราวัค  
คิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมดของรัฐ  ประกอบด้วยชาวจีนที่พูดภาษาจีนฟูเจา ภาษาจีนแคะ  
ภาษาจีนฮกเกี้ยน  ภาษาจีนแต้จิ๋ว  ภาษาจีนไหหล า  และภาษาจีนปูเซียนหมิน   ส่วนชาวจีนในรัฐซาบาห์    
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแคะซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของรัฐ  ชุมชนชาวจีนยังคงด ารง
รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษเช่น การนับถือศาสนา อาหาร ประเพณีและเทศกาลต่าง  ๆ  
การรวมตัวเป็นสมาคมชมรม เครือข่ายการท าธุรกิจ คติการด าเนินชีวิตในการพ่ึงตนเอง มีความขยันขันแข็ง ให้
ความส าคัญต่อครอบครัว และความผูกพันในพวกพ้อง ฯลฯ แม้ว่าตามกฎหมายพลเมืองทุกคนต้องเรียน      
บาฮาซามาเลเซียในโรงเรียน แต่เมื่ออยู่ในบ้านหรือในสังคมชาวจีนพวกเขาก็ยังคงพูดภาษาจีนกลางหรือ
ภาษาจีนถิ่น  

ชาวจีนในมาเลเซียนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นส่วนใหญ่  มีบางส่วนที่นับถือศาสนาเต๋า          
ขงจื้อและคริสต์ 

ชาวอินเดีย 

กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดใน 3 กลุ่มหลักนี้ คือ ชาวอินเดีย  คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศ ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอินเดียใต้ที่พูดภาษาทมิฬ ที่เหลือเป็น
ชาวซิกข์  เบงกาลี เคอรารา เตลูกู และปาร์ซีโดยอพยพเข้ามาเมื่ออังกฤษเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในช่องแคบ      
มะละกาและคาบสมุทรมลายาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 16 และต่อเนื่องเรื่อยมาตลอดการปกครองของอังกฤษ 
เนื่องจากต้องการหลุดพ้นจากระบบวรรณะในอินเดียและแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในมาเลเซีย   ส่วนใหญ่ท างาน   
ในสวนยาง ในไร่ บางส่วนท างานกับข้าราชการหรือนักธุรกิจชาวอังกฤษ ชาติพันธุ์อินเดียมีความอนุรักษ์นิยมสูง
เช่นเดียวกับชาวจีน  จึงสามารถพบเห็นวัฒนธรรม เช่น การเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง  ๆ วัดฮินดู อาหาร          
ที่ประกอบด้วยเครื่องเทศเผ็ดร้อน และการแต่งกายในชุดส่าหรีสวยงามมีสี สันได้ทั่วไป ปัจจุบันชาวอินเดีย   
ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐสลังงอร์  เประ และปีนัง โดยประมาณร้อยละ 80 เป็นชาวทมิฬ ยังคงเป็นแรงงานในไร่และ
งานไร้ฝีมืออ่ืน ๆ อีกประมาณร้อยละ 20  เป็นชาวอินเดียที่มีการศึกษา มีวิชาชีพ เช่น  แพทย์ ทนายความและ      
นักธุรกิจ มีชาวอินเดียบางส่วนก็ได้เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ 

ชาวพื้นเมืองดั้งเดิม 
ประชากรของมาเลเซียประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมอีกหลากหลายกลุ่มที่มีมรดก

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง นอกเหนือไปจากประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  กลุ่มชาติพันธุ์
พ้ืนเมืองดั้งเดิมที่มีข้อมูลพอสังเขปมีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มชนพื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่ในคาบสมุทรมลายู 
กลุ่มชาติพันธุ์ในคาบสมุทรมลายูเรียกโดยรวมว่า โอรังอัสลี (Orang Asli) โดยแบ่งออกเป็น          

กลุ่มหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ เนกริโต (Negrito)  เซนอย (Senoi) และโปรโตมาเลย์ (Proto-Malay)  
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เนกริโต  มักจะอาศัยอยู่ในทางตอนเหนือซึ่งสันนิษฐานว่าเข้ามาในแหลมมลายูเมื่อประมาณ 
10,000 ปีมาแล้ว เป็นโอรังอัสลีกลุ่มใหญ่ที่สุด โดยมากพวกนี้จะมีผิวคล้ าและผมหยิกฝอย มีรูปร่างหน้าตา
เฉพาะตัวคล้ายชาวปาปัวนิวกินีหรือแอฟริกาตะวันออกและเป็นโอรังอัสลีเพียงกลุ่มเดียว ที่เป็นชนเร่ร่อน       
มีการท าการเพาะปลูกน้อยมาก  ชอบย้ายหลักแหล่ง 

เซนอย  อาศัยอยู่ทางตอนกลางเชื่อกันว่ามีบรรพบุรุษร่วมกับชาวเขาทางเหนือของกัมพูชาและ
เวียดนาม เข้ามาอยู่ในแหลมมลายู เมื่อประมาณ 6,000-8,000 ปีมาแล้ว  ส่วนใหญ่จะท าไร่เลื่อนลอย        
เมื่อดินจืดก็ย้ายหลักแหล่ง มีอยู่เป็นจ านวนมากในที่ราบสูงคาเมรอนในรัฐปาหังและกลายเป็นแรงงานรับจ้างใน    
ไร่ชาเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครอง 

โปรโต-มาเลย์  อาศัยอยู่ทางตอนใต้ อพยพมาจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเข้ามายัง    
แหลมมลายู เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน เชื่อกันว่าชาวมาเลย์รุ่นปัจจุบันมีบรรพบุรุษร่วมกับชนกลุ่มนี้อยู่ไม่
น้อย 

แต่ละกลุ่มหรือกลุ่มย่อยจะมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง บางกลุ่มประกอบอาชีพเป็น
ชาวประมง เกษตรกร ในขณะที่บางกลุ่มด ารงชีพแบบกึ่งเร่ร่อน 

กลุ่มชนพื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่ในรัฐซาบาห์  
ประกอบด้วย คาดาซานดูซุน (Kadazan Dusun 30%) บาเจา (Bajau 15%) และมูรุต (Murut 

3%) เอกลักษณ์ร่วมกันอย่างหนึ่งคือแต่ละกลุ่มมีมรดกวัฒนธรรมในการตกแต่งชุดประจ าเผ่าด้วยลูกปัดหลากสี  
ชาวคาดาซานดูซุนด ารงชีพด้วยการปลูกข้าวและท าไร่  ชาวบาเจาได้ละทิ้งการยังชีพแบบชาวน้ าเร่ร่อนมาเป็น
การท าไร่และเลี้ยงสัตว์จนบางกลุ่มได้ชื่อว่าเป็นคาวบอยแห่งตะวันออก ส าหรับกลุ่มมูรุตถือเป็นกลุ่มสุดท้ายของ
รัฐซาบาห์ที่เลิกประเพณีการล่าศีรษะมนุษย์และยังด ารงชีพด้วยการท าไร่เร่ร่อนและหาปลาด้วยการเป่าลูกดอก 

กลุ่มชนพื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่ในรัฐซาราวัค  
กลุ่มดยัค (Dayak) ซึ่งประกอบด้วย อิบัน (Iban 30%) บิดายุ (Bidayuh 10%) และโอรังอูลู 

(Orang Ulu 5.5%)  ซึ่งมีเอกลักษณ์คือการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนบ้านยาวซึ่งอาจมีตั้งแต่หลายสิบถึงหนึ่งร้อย
ครอบครัวและการเป็นนักล่าศีรษะมนุษย์ในวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันประชากรกลุ่มดยัคเกือบทั้งหมด   
ได้เปลี่ยนวิถีการด ารงชีพจากการประมง โจรสลัด และล่าสัตว์แล้วและหันมานับถือศาสนาคริสต์ ลักษณะพิเศษ
ของโอรังอูลูที่มปีระชากรรวมกันประมาณ 100,000 คน คือ ประกอบด้วยชนเผ่าเล็ก ๆ  27 เผ่า มีวิวัฒนาการ
ศิลปะและวัฒนธรรมสวยงามโดดเด่นอาศัยอยู่ในบ้านยาวหรือลองเฮาส์ขนาดใหญ่ที่ประดับตกแต่งด้วยภาพวาด
ฝาผนังและไม้แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม  เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลูกปัด ผู้หญิง       
ที่มีต าแหน่งสูงในเผ่านิยมสักร่างกายด้วยลวดลายสวยงาม  

กลุ่มเมอลาเนา (Melanau)  มีประชากรประมาณ 130,000 คน  คิดเป็น 6% ของทั้งรัฐ       
เชื่อกันว่าอาจเป็นชาติพันธุ์แรกท่ีตั้งรกรากบนเกาะบอร์เนียวนี้  เมอลาเนามีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง
จากกลุ่มอ่ืน  ในปัจจุบันได้เปลี่ยนวิถีการด ารงชีพจากการล่าสัตว์แล้วและส่วนใหญ่เข้ารีตนับถือศาสนาอิสลาม 
มีส่วนน้อยที่เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ 

ภาษาและศาสนา 
ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1957  ของสหพันธรัฐมลายาถือว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ 

โดยมีบทบัญญัติอนุญาตให้ประชาชนมีสิทธิที่จะนับถือศาสนาอื่นได้ สถิติการนับถือศาสนามีดังนี้ ศาสนาอิสลาม               
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เป็นศาสนาประจ าชาติ (ร้อยละ 60.4) ศาสนาพุทธและเต๋า (ร้อยละ 19.2) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 11.6)  
ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 6.3)  อ่ืน ๆ (ร้อยละ 2.5) 

ในลักษณะเดียวกัน มีการก าหนดให้บาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาราชการที่พลเมืองทุกคนต้อง
เรียนรู้  กระนั้นก็ตามเนื่องจากผลกระทบของระบบการบริหารในสมัยอาณานิคมอังกฤษที่มีพ่อค้านักธุรกิจ  
ชาวจีนเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศมานานนับสองศตวรรษ  ในทางปฏิบัติทั่วไปภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนก็ยังเป็นภาษาที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ในปัจจุบันชาวมาเลเซีย  
ไม่ว่าชาติพันธุ์ใดที่มีความคิดก้าวหน้ามักจะศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งบาฮาซามาเลเซีย 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจนเชี่ยวชาญ  ในขณะเดียวกันในระดับสังคมท้องถิ่น ชาติพันธุ์ต่าง ๆ  เช่น  ชาวจีน 
ชาวอินเดีย ชาวสยาม ชาวคริสตังและอ่ืน ๆ ต่างก็ยังด ารงรักษาและสืบทอดภาษาแม่ในครอบครัวของตนไว้
อย่างเหนียวแน่น 

เร่ืองที่ 2  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจ 

มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักที่สะท้อนภาพความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นรองจากสิงคโปร์   

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมามาเลเซียเปลี่ยนจากการเป็นประเทศที่พ่ึงพาการผลิตเหมืองแร่และการ
ส่งออกสินค้าเกษตร (เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ดีบุกและอ่ืน ๆ) เป็นประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการผลิต
สินค้าและบริการ 

โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 5 ภาคท่ีมีความส าคัญ ได้แก่   

1. ภาคการผลิต (Manufacturing) คิดเป็นร้อยละ 30.1 ของ GDP  ประกอบด้วยผลผลิตที่ส าคัญ 
ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

2. ภาคการบริการ (Services) คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของ GDP ประกอบด้วยผลผลิตที่ส าคัญ 
ได้แก่ อตุสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร โดยรัฐบาลและเอกชนมีการประสานความ
ร่วมมือที่จะผลักดันให้การบริการทางด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

3. ภาคเกษตรกรรม (Agriculture) คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของ GDP ประกอบด้วยผลผลิตที่ส าคัญ 
ได้แก่ น้ ามันปาล์ม ยางพารา โกโก้และไม้ มาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ ามันปาล์มรายใหญ่ที่สุด 
ของโลก  คิดเป็นปริมาณเกือบครึ่งของปริมาณการค้าน้ ามันปาล์มในตลาดโลกและเป็นประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์รายใหญ่ที่สามของโลก 

4. ภาคเหมืองแร่/น้ ามันปิโตรเลียม (Mining/Petroleum) คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของ GDP 
ประกอบด้วยผลผลิตที่ส าคัญ  ได้แก่  น้ ามัน  ก๊าซธรรมชาติ 

5. ภาคการก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ (Construction/Property) คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของ GDP           
โดยรัฐบาลใช้ภาคการก่อสร้างเป็นตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ 
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ปาล์มน้ ามัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สาขาการผลิตที่ส าคัญ 

สินค้าเกษตร     
 คาบสมุทรมาเลเซีย : ยางพารา น้ ามันปาล์ม โกโก ้ข้าว  
 ซาบาห์ : พืชทดแทน ยาง ไม้สัก มะพร้าว ข้าว  
 ซาราวัค : ยางพารา พริกไทย ไม้สัก 

สินค้าอุตสาหกรรม  
 คาบสมุทรมาเลเซีย : การผลิตและแปรรูปยางพาราและน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมการผลิต       

ขนาดเบา อิเลก็ทรอนิกส์  เหมืองดีบุก  ไม้  การแปรรูปไม้สัก 
 ซาบาห์ : ป่าไม้ การผลิตปิโตรเลียม 
 ซาราวัค : การแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตและกลั่นปิโตรเลียม ป่าไม ้

ระบบเงินตรา 
ระบบเงินตราการเงินการคลังและการธนาคารของประเทศมาเลเซียอยู่ในความควบคุมของ

ธนาคารกลางแห่งชาติที่มีชื่อเป็นทางการว่า Bank Negara Malaysia 
หน่วยเงินตราเรียกว่า ริงกิตมาเลเซีย ใช้สัญลักษณ์ RM หรือ MYR  
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 3.20 ริงกิต / 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10.42 บาท/1 ริงกิต 
หน่วยย่อยของริงกิตเรียกว่า  เซน็  โดย 100 เซน็ เท่ากับ 1 ริงกิต 
ธนบัตรริงกิตมาเลเซียที่ใช้ในปัจจุบันมี 6 ชนิดราคา คือ 1 ริงกิต 5 ริงกิต 10 ริงกิต 20 ริงกิต            

50 ริงกิต และ 100 ริงกิต 
เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนกันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน มี 4 ชนิดราคา คือ 50 เซ็น 20 เซ็น 

10 เซน็ และ 5 เซน็ 

สินค้าน าเข้าและส่งออก 

สินค้าน าเข้า  ที่ส าคัญประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
พลาสติก พาหนะ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ 

ประเทศคู่ค้า (น าเข้า) ที่ส าคัญ ได้แก่  
สิงคโปร์ 12.8% จีน 13.2% ญี่ปุ่น 11.4% สหรัฐอเมริกา 9.7% ไทย 6.2% อินโดนีเซีย 6.1%            

ไทย 6% เกาหลีใต้ 4% (ค่าประมาณการ พ.ศ. 2554) 
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มูลค่าการน าเข้า 202.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ.2555) 

สินค้าส่งออก ที่ส าคัญประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตปิโตรเลียมและก๊าซเหลว ไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ น้ ามันปาล์ม ยาง สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ 

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่ส าคัญ ได้แก ่

สิงคโปร์ 12.7% สหรัฐอเมริกา 8.3% จีน 13.1% ญี่ปุ่น 11.5%  ไทย 5.1%  ฮ่องกง 4.5% 
อินเดีย 4.1% (ค่าประมาณการ พ.ศ. 2554) 

มูลค่าการส่งออก  247 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณการ พ.ศ. 2555)  (ที่มา : 
Malaysian External Trade Development Corp (Matrade) www.matrade.gov.my) 

 
 

สถิติการค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย 
(ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 

 

มูลค่าการค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย 
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2552 2553 2554 2555(ม.ค.-ธ.ค.) 

ไทย - โลก     
มูลค่าการค้า 286,130.27 376,225.26 451,358.90 477,108.90 
การส่งออก 152,426.53 193,298.14 222,579.16 229,518.80 
การน าเข้า 133,703.74 182,927.12 228,779.74 247,590.10 
ดุลการค้า 18,722.79 10,371.02 -6,200.58 -18,071.30 

ไทย - มาเลเซีย     

มูลค่าการค้า 16,237.65 21,295.48 24,730.30 25,531.92 
การส่งออก 7,662.91 10,566.59 12,399.00 12,426.08 
การน าเข้า 8,574.74 10,728.90 12,331.29 13,105.84 
ดุลการค้า -911.84 -162.31 67.71 -679.76 
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สินค้า 10 อันดับแรกที่ไทยน าเข้าจากมาเลเซีย 
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

อันดับท่ี ชื่อสนิค้า 2552 2553 2554 2555 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,409.9 1,471.6 1,743.1 2,212.4 
2 น้ ามันดิบ 1,365.2 1,594.9 2,192.0 2,128.0 
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 852.2 965.4 829.9 1,074.6 
4 เคมีภัณฑ์ 523.8 751.8 969.4 942.5 
5 แผงวงจรไฟฟา้ 489.3 610.2 565.6 797.3 
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 401.9 448.7 472.3 543.1 
7 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบา้น 195.1 397.6 438.7 486.4 
8 สื่อบันทึกข้อมูล  ภาพ  เสียง 568.9 700.7 766.6 435.9 
9 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์ 206.9 345.6 339.7 430.0 
10 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 78.5 121.8 119.4 352.2 

รวม 10 รายการ 6,091.7 7,408.3 8,436.8 9,402.3 

อื่นๆ 2,483.0 3,320.6 3,894.5 3,703.5 

รวมทั้งสิ้น 8,574.7 10,728.9 12,331.3 13,105.8 

  

สินค้าน าเข้าจากมาเลเซยี ได้แก่  น้ ามันดิบ  ส่วนประกอบและอุปกรณร์ถยนต ์
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สินค้า 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังมาเลเซีย 
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

อันดับท่ี ชื่อสนิค้า 2552 2553 2554 2555 

1 น้ ามันส าเร็จรูป 656.2 962.2 1,126.1 1,828.2 
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 835.0 1,228.6 1,116.9 1,581.6 
3 ยางพารา 778.4 1,280.7 1,521.0 1,167.3 

4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบ 

853.3 1,267.6 1,377.9 1,034.7 

5 ผลิตภัณฑ์ยาง 277.0 376.9 420.7 419.7 
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 208.3 278.0 290.0 386.4 
7 เคมีภัณฑ์ 267.4 336.8 428.8 385.7 

8 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
ของเครื่อง 

195.5 278.3 363.3 355.8 

9 แผงวงจรไฟฟ้า 376.7 422.5 467.1 353.4 
10 เม็ดพลาสติก 181.7 257.0 336.9 319.7 

รวม 10 รายการ 4,629.5 6,688.6 7,448.6 7,832.6 

อ่ืนๆ 3,033.4 3,878.0 4,950.4 4,593.5 

รวมทั้งสิ้น 7,662.9 10,566.6 12,399.0 12,426.1 

  
 สินค้าส่งออกไปมาเลเซีย ได้แก่  เม็ดพลาสติก  ผลิตภัณฑย์าง 
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การร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน 

จากภาวะเศรษฐกิจของมาเลเซียที่หลายฝ่ายคาดการณ์ตรงกันว่า จะยังคงขยายตัวสูงอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองก็มีเสถียรภาพมั่นคง แต่ด้วยเหตุที่มาเลเซียเริ่มขาดแคลนแรงงานและ
วัตถุดิบ รวมถึงความสามารถด้านการตลาดในหลายสาขาธุรกิจขณะที่ด้านเทคโนโลยีทั้งมาเลเซียและไทย      
มีความช านาญต่างกันจึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุนสองฝ่ายจะร่วมมือกันได้ 

อุตสาหกรรมที่มาเลเซียมีศักยภาพสูงในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  ชิ้นส่วนยานยนต์ การแปรรูปยางพารา และปาล์มน้ ามัน ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่ามาเลเซียมีเทคโนโลยีสูงกว่าไทย แต่ไทยมีข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบ แรงงานและท าเลที่ตั้งที่อยู่
ใกล้ตลาดใหญ่คือ จีน  อย่างไรก็ตามจากการส ารวจความคิดเห็นของนักลงทุนมาเลเซียส่วนหนึ่งพบว่าปัญหา
ของมาเลเซียในการลงทุนในประเทศไทยคือ ด้านภาษา เนื่องจากแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาอัง กฤษ
นอกจากนีน้ักลงทุนยังมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยน้อยมาก นักลงทุนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายหรือทิศทาง
ที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ของไทย  ตลอดจนปัญหาเรื่องการหาผู้ลงทุนที่มีศักยภาพรวมถึงขั้นตอนใน 
การลงทุนและการขอส่งเสริมการลงทุน 

อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเข้าไปลงทุนในมาเลเซีย  มีดังต่อไปนี้ 

การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร  โดยเฉพาะสินค้าฮาลาล เพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ นับว่ามีลู่ทางที่ดี เนื่องจากไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก ขณะที่ประชากรมุสลิม     
ทั่วโลกมีประมาณ 1,800 ล้านคนหรือร้อยละ 25 ของประชากรโลก ซึ่งมีการบริโภคอาหารฮาลาล เป็นมูลค่า
กว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ต่อป ี

ภัตตาคารและร้านอาหารไทย เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ตลาดยังเปิดกว้างส าหรับนักลงทุนไทย 
เนื่องจากชาวมาเลเซียกว่า 20 ล้านคน คุ้นเคยและชื่นชอบอาหารไทย รวมถึงร้านอาหารไทยก็ยังมีไม่มาก 
อย่างไรกต็ามในอนาคตรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายให้ร้านอาหารที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการต้องร่วมทุนกับ
ชาวมาเลเซีย รวมถึงต้องมีเงินทุนขั้นต่ า 2.6 แสนดอลลาร์สหรัฐ ฯ แม้นโยบายใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้          
แต่ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้จ าเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

ธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากไทยและมาเลเซียมีพรมแดนติดกัน และชาวมาเลเซียนิยมเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ จนท าให้ชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่    
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสูงสุด โดยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 
แสดงถึงโอกาสทางธุรกิจของไทยทั้งในด้านบริการท่องเที่ยว และกิจการเกี่ยวเนื่อง ซึ่งในปี 2553 ชาวมาเลเซีย
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวม  2,058,956 ล้านคน 

การก่อสร้าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียฉบับที่ 10 (ค.ศ.2011-2015) มีโครงการสร้าง
สาธารณูปโภคมากมาย เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต จึงเป็นโอกาสให้ผู้รับเหมาก่อสร้างของ
ไทยที่จะขยายการลงทุนในมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นการประมูลโครงการโดยตรงหรือการรับช่วงต่อ (Sub-
Contract) 
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อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ  เพ่ือป้อนให้กับผู้ผลิตสินค้าในมาเลเซียทั้งในรูปของการรับจ้างผลิต
หรือจัดหาวัตถุดิบให้ อันจะน าไปสู่การด าเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคต 

ส าหรับปัญหาส าคัญของนักลงทุนไทยในมาเลเซีย จากการส ารวจพบว่าแรงงานไร้ฝีมือในมาเลเซีย
ค่อนข้างหายาก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากต่างประเทศเช่น พม่า เนปาล หรือบังกลาเทศ การบริหารงานบุคคล
จึงเป็นสิ่งท้าทายและต้องเข้าใจกฎหมายแรงงานอย่างดี การศึกษากฎหมาย การคัดเลือกผู้ร่วมทุนที่ดี และการ
เดินทางไปส ารวจลู่ทางการลงทุนด้วยตนเอง เป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดรวมถึง
ในมาเลเซียด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 3  นโยบายทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

  เป้าหมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค คือ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน         
และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ไปพร้อม ๆ กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพ่ือให้สามารถเผชิญหน้า
กับสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในตลาดโลกและภายในประเทศ โดยการเสริมสร้างปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้
เข้มแข็ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส า คัญของ                   
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  แผนนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวที่ด าเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย แผนพัฒนามาเลเซีย 
ฉบับที่ 10 (the Tenth Malaysia Plan : 10MP) ปี ค.ศ.2011-ค.ศ.2015 และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ฉบับ
ที่ 3  (the Third Industrial Master Plan : IMP3)  ปี ค.ศ.1996-ค.ศ.2010 โดย 10MP มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้มาเลเซียเป็นเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนภารกิจแห่งชาติ (National Mission) ตามที่ระบุใน 10MP ได้ก าหนดกรอบงานส าหรับการด าเนิน 
การตามนโยบายการพัฒนาแห่งชาติ ในช่วงเวลา 15 ปีถัดไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ 2020 
นอกจากนี้  IMP3 ได้ก าหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยจะลดความส าคัญ
ของการลงทุนที่ท าให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่ยั่งยืนและขาดประสิทธิภาพและให้ความส าคัญต่อการเติบโตที่ตั้ง
อยู่บนพ้ืนฐานของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพ่ือความยั่งยืน โดยจะเน้นการลงทุนที่มีการค้นคว้าและวิจัย 
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(R&D=Research and Development) และเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน 
ความรู้ (knowledge-based economy) กระตุ้นและเพ่ิมพลวัตรของภาคการเกษตร การผลิตและการบริการ
โดยการใช้ความรู้และวิทยาการเทคโนโลยี เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภูมิบุตรในภาคเศรษฐกิจชั้นน า และปรับให้มี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับสังคมบนฐานความรู้ (knowledge-based society) โดยมีนโยบาย
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดังนี้ 

1)  เปิดรับการค้า การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากตะวันตก เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2563 (Vision 2020)  

2)  ใช้นโยบายการเมืองน าเศรษฐกิจเพ่ือน ามาซึ่งผลประโยชน์และโอกาสทางการค้าแก่ประเทศ 
3)  ขยายการติดต่อด้านเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือลดการพ่ึงพาตลาด

สหรัฐฯ และยุโรป อาทิ มาเลเซียในฐานะประธานองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic 
Conference-OIC) ให้ความส าคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก OIC (รวม 57 ประเทศ) โดย 
เฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ธนาคารอิสลาม การศึกษา และการท่องเที่ยว 

4)  มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการกระจายรายได้และโอกาสอย่างเท่าเทียม          
ลดช่องว่างระหว่างเชื้อชาติ ระหว่างชนบทและในเมือง และระหว่างคาบสมุทรมาเลเซียกับรัฐซาบาห์และ     
ซาราวัค 

5)  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้ามามี             
ส่วนร่วมในสาขาที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เช่น ภาคเกษตรกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข และการศึกษา 

6)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้โดยมุ่งเน้นการค้นคว้าและวิจัยและ
นวัตกรรมใหม ่ๆ 

7)  ปรับปรุงบริการของภาครัฐและลดต้นทุนการท าธุรกิจ 
8)  การปรับสภาวะการคลังให้สมดุล  รัฐบาลเน้นการรักษาวินัยการเงินการคลังมากขึ้น  โดยคาด

ว่าการขาดดุลงบประมาณจะลดลงจากร้อยละ 4.5 ของ GDP ในปี 2555 เหลือร้อยละ 4 ของ GDP ในปี 2556 
และจะลดลงเหลือร้อยละ 3 ในปี 2558 รวมทั้งประกาศว่าหนี้สาธารณะจะไม่สูงกว่าร้อยละ 55 ของ GDP 
นอกจากนี้จะเสริมสร้างมาตรการจัดเก็บภาษี และเน้นให้ทุกกระทรวงค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณมากข้ึน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 
 
กิจกรรมที่ 1    

ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง ธนบัตรของมาเลเซียว่ามีเอกลักษณ์อย่างไร แล้วน ามาอภิปรายกับเพ่ือน ๆ 
และสรุปลงในแบบบันทึก  

 
กิจกรรมที่ 2    

ให้ผู้เรียนศึกษาเพลงชาติมาเลเซีย ความหมายและอภิปรายร่วมกับเพ่ือนๆ ถึงแนวคิดที่ได้รับจาก
เพลงนี้ว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับคนไทยได้หรือไม่ อย่างไร 

 
กิจกรรมที่ 3    

ให้ผู้เรียนศึกษาประวัติของ ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซีย ว่า
บุคคลผู้นี้มีบทบาทส าคัญในมาเลเซียและเวทีอาเซียนอย่างไร 

 
กิจกรรมที่ 4    

 ให้ผู้เรียนศึกษาและค้นคว้าแล้วรวมกลุ่มกันอภิปรายในหัวข้อ  “ปัจจัยที่ท าให้มาเลเซียประสบ
ความส าเร็จในการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่”  แล้วบันทึกข้อสรุปติดไว้ที่แหล่งเรียนรู้ 
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   บทที่ 4  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 
สาระส าคัญ 

 มาเลเซียคือดินแดนที่มีการอยู่ร่วมกันของประชากรหลากหลายเชื้อชาติที่นับถือศาสนาแตกต่าง
กัน ด้วยเหตุนี้จึงมีความหลากหลายในศิลปหัตถกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี  ท าให้เป็นประเทศที่มีเทศกาล
เฉลิมฉลองทั้งปี  เป็นสวรรค์ของนักชิม  ศิลปะและงานฝีมือของมาเลเซียมีความวิจิตรสวยงามไม่แพ้ชาติใด มี
ทั้งที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของวัฒนธรรมนั้น ๆ และมีกลิ่นอายการผสมผสานของวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การร่ายร าที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุดคือโจเก็ตหรือรองเง็ง และวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของรัฐกลันตันที่มีชื่อเสียงคือการท าและชักว่าวขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ว่าววงเดือนหรือเวาบุลัน  ซึ่งว่าววง
เดือนเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของสายการบินแห่งชาติด้วยเช่นกัน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  บอกลักษณะและยกตัวอย่างศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านได ้
 2.  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีประจ าชาติได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1  ศิลปหัตถกรรม 
          -  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
          -  ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

 เรื่องท่ี 2  วัฒนธรรมและประเพณ ี
          -  การแต่งกาย 
          -  อาหาร 
          -  ประเพณีที่ส าคัญ 
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เร่ืองที่ 1  ศิลปหัตถกรรม 
 
มาเลเซียยุคปัจจุบันเป็นสังคมหลากหลายวัฒนธรรม (multicultural society) อันเนื่องมาจาก

ความเป็นพหุชาติพันธุ์ของประชากรของประเทศ ถึงแม้ว่าได้อยู่อาศัยร่วมกันในดินแดนแห่งเดียวกันมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 หรือนานก่อนหน้านั้นกลับมิได้มีการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมเป็นเนื้อเดียว  อย่างไรก็ตาม
ชาวมาเลเซียได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของการเคารพและอดกลั้นในความแตกต่างและหลีกเลี่ยง                   
การปะทะกันในประเด็นที่อ่อนไหว โดยในรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติห้ามการอภิปรายหรือถกเถียงกันในที่ชุมนุม 
ว่าด้วยสิทธิในกฎหมายเชื้อชาติ สิทธิในการใช้ภาษาและสิทธิในพระราชอ านาจพิเศษของประมุข เป็นต้น          
เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ในชาติ  ในด้านศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่อิงกับคุณค่าประเพณีและสังคมจึงเป็นการ
ปฏิบัติสืบสานมรดกวัฒนธรรมเฉพาะในวัฒนธรรมของตนและยังคงเอกลักษณ์เดิมอย่างเด่นชัด   

ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมเพ่ือความบันเทิงและวิจิตรศิลป์ทางสังคม เมื่อแนวคิดสมัยใหม่เป็นที่
นิยมมากขึ้นคนในสังคมจึงเริ่มมีทัศนคติที่เปิดกว้างขึ้นและให้การยอมรับและสนใจใน ดนตรี วิจิตรศิลป์และ
นาฏศิลป์ของชาติพันธุ์อ่ืน ๆ มากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นไปในเชิงวิชาการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีจ านวน          
ผู้ที่ซึมซับความบันเทิงและความงดงามในเชิงศิลปะตามค่านิยมศิลปะสากลเพ่ิมมากขึ้นตามอิทธิพลของ                     
การติดต่อสื่อสารของมวลชนในยุคปัจจุบัน 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 

ดนตรีและนาฏศิลป์มาเลย์ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของชาติอย่างเป็นทางการ เช่น วงมโหรี  ปี่พาทย์ 
เรียกว่า กาเมลัน (gamelan) และวงปี่ชวาเรียกว่าโนบัต (nobat)  ที่รับมาจากต้นก าเนิดในอินโดนีเซีย กลอง
ต่าง ๆ และร ามะนา (rebana) ที่เชื่อว่าต้นก าเนิดอยู่ในดินแดนกลันตัน ในขณะที่ดนตรีและนาฏศิลป์ที่
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หลากหลายของแต่ละชาติพันธุ์ก็มีการอนุรักษ์สืบทอดกันอยู่ในแวดวงของตนเอง บางชาติพันธุ์มีการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนจากแหล่งต้นก าเนิด เช่น อินเดีย จีนและตะวันออกกลางด้วยเช่นกัน ในสมัยปัจจุบันเป็นยุคของการ
น าเอาศิลปวัฒนธรรมของทุกชาติพันธุ์มาจัดแสดงร่วมกันในโอกาสส าคัญต่าง ๆ  สนองตอบนโยบายเอกภาพ
มาเลเซีย (One Malaysia)  ของรัฐบาลปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม  

สาขาศิลปะการแสดงสมัยปัจจุบันจัดแบ่งศิลปะการแสดงมาเลเซียออกเป็น นาฏศิลป์ในราชส านัก 
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคตะวันออก นาฏศิลป์ละครและนาฏศิลป์อ่ืน ๆ (ที่รับอิทธิพลมาจาก
แหล่งอื่น) มีการฟืน้ฟูและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ประณีตวิจิตรเหมาะแก่ยุคสมัย เพ่ือให้คุณค่าทางศิลปะเป็นที่
รู้จักและซึมซับในวงกว้างขึ้น เป็นการอนุรักษ์เพ่ือเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป  ตัวอย่างดนตรีและ
นาฏศิลป์ในมาเลเซียมีดังต่อไปนี้  

 
มะโย่ง  (Mak yong or mak yung) 
 

           

มะโย่ง  เป็นนาฏศิลป์ละครร้องและร าชั้นสูงในรัฐราชส านักกลันตัน ซึ่งในปี  ค.ศ.2005 ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปะควรแก่การเชิดชูยกย่องใน
ด้านอัตลักษณ์มาเลย์ ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน มีผู้แสดงชายเป็นตัวตลก 1-3 ตัว แสดงเรื่องราวประมาณ 3 ชั่วโมง
และติดต่อกันหลายคืน การแสดงชนิดนี้มีในราชส านักปัตตานีเช่นกัน 

ดิเกบารัต (Dikir barat)  

 

 

 

 

  

 ดิเกบารัต เป็นศิลปะการร้องกลอนสดโดยตัวเอกหรือผู้ร้องน าเรียกว่า ตูกังกาโรด (tukang karut) 
และมีลูกคู่นั่งกับพ้ืนเป็นกลุ่มหรือแถวร้องรับโดยมีการใช้มือแสดงท่าทางประกอบพร้อมเพรียงกัน เดิมผู้แสดง
เป็นชายล้วน เนื้อหาในกลอนสดเป็นการหยิบยกเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมมาแสดงความ
คิดเห็นในเชิงขบขันหรือเสียดสี มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายกับล าตัดของไทย ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์และเปิดโอกาสผู้หญิงฝึกหัดศิลปะการแสดงแขนงนี้เช่นกัน 
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 ซาปิน (Zapin)  
ซาปิน เป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมในรัฐยะโฮร์ ปาหัง และสลังงอร์ ดั้งเดิมผู้แสดงเป็นชาย 

เป็นการสวดสรรเสริญและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอิสลามที่น าเข้ามาเผยแพร่โดยมิชชันนารีศาสนา
อิสลามจากเปอร์เชียในศตวรรษที่ 14  แต่ในชั้นหลังมีการปรับเปลี่ยนให้มีผู้หญิงร่วมแสดงได้และไม่ได้เป็นการ
แสดงที่เก่ียวกับศาสนาอีกต่อไป กลายเป็นการแสดงที่มีชีวิตชีวาเป็นการหยอกล้อกันในระหว่างคู่ผู้เต้น แต่ยังคง
เครื่องดนตรีที่มาจากตะวันออกกลางเช่น พิณกัมบุส 

โจเก็ตหรือรองเง็ง (Joget , Ronggeng) 

 
 

 

 

 

 

โจเก็ตคือศิลปะการร่ายร าที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุดในมาเลเซียเพราะเป็นการร่ายร า
ในจังหวะที่สนุกสนาน มีลักษณะเด่นที่การใช้เท้าแตะเคาะจังหวะ นักแสดงหลายคู่ ซึ่งจะเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว สวยงาม เน้นอารมณ์ขัน แม้ว่ามีต้นก าเนิดมาจากการเต้นร าของชาวโปรตุเกสที่มีอิทธิพลเฉพาะ               
ในมะละกา แต่มีการร่ายร าโจเก็ตที่แตกต่างกันไปในหลายพ้ืนที่ทั่วคาบสมุทรมลายาและเรียกชื่อตามท้องถิ่น      
นั้น ๆ 

บอเรีย (Boria)  

 

 

 

 

 

 

บอเรียเป็นศิลปะการแสดงกึ่งละครเพลงที่เริ่มต้นในปีนังโดยรับอิทธิพลมาจากอินเดียมีผู้แสดงน า 
1 คน มีหางเครื่องเต้นประกอบ 10-15 คน ตัวตลก 1 คน และนักดนตรี 4-5 คน เพลงและดนตรีเป็นแบบ
สากลมีจังหวะสนุกสนานเร้าใจ 
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โดนดัง ซายัง (Dondang Sayang) 

โดนดัง ซายังเป็นศิลปะการโต้กลอนสดเป็นภาษามาเลย์ ประกอบดนตรีของชาวมาเลย์และ   
เพอรานากัน ที่เริ่มต้นในมะละกาและขยายมายังปีนัง ดนตรีเป็นแบบสากลมีไวโอลินเป็นหลัก ให้จังหวะด้วย
กลองร ามะนา บางคณะมีการเสริมด้วยแอคคอร์เดียน ดนตรีมีจังหวะเนิบช้า ผู้ที่เริ่มก่อนจะตั้งกระทู้ด้วยกลอน             
2 บรรทัด  กลอนหรือบทกวีภาษามาเลย์เรียกว่าปันโตน (pantun)  คั่นจังหวะด้วยดนตรี  เพ่ือให้คู่โต้ผูกกลอน
ตอบ หัวข้อกระทู้จะเป็นเรื่องใดก็ได้และด้วยธรรมชาติของร้อยกรองแล้วคู่ตอบโต้ย่อมเป็นผู้มีปฏิภาณกวีและ
ความสามารถในการใช้ภาษามาเลย์ที่ลุ่มลึก ปันโตนที่โต้ตอบกันจึงมีความไพเราะเฉียบคมลึกซึ้งกินใจลูบคม         
ซึ่งกันและกันก่อให้เกิดบรรยากาศต่าง ๆ กันแล้วแต่เนื้อหา  ทว่าปัจจุบันการโต้สด ๆ ด้วยปฏิภาณกวีได้สูญ   
ไปแล้ว ปัจจุบันคงเหลือแต่การพยายามอนุรักษ์ของกลุ่มเพอรานากันโดยเป็นการแสดงการร่ายบทกลอนรักที่
ไพเราะประกอบดนตรีสร้างบรรยากาศสนุกสนานรื่นรมย์หรือแกมขบขัน 

วายังกูลิต (Wayang kulit)  หรือหนังตะลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะการท าและเชิดหนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของรัฐกลันตัน ที่คล้ายคลึงกับหนังตะลุง  
ในภาคใต้ของไทย เป็นความสามารถทางศิลปะของคนเชิดหรือนายโรงเรียกว่า โตะ ดาลัง (Tok Dalang)              
ในการพากย์บอกเล่าเรื่องราวไปพร้อม ๆ กับการเชิดตัวหนังหน้าดวงไฟเพ่ือให้เงานั้นโลดแล่นบนจอให้ผู้ชมได้
ติดตาม โดยเรื่องท่ีเล่นมักจะน ามาจากวรรณคดีอินเดีย มหาภารตะและรามเกียรติ แต่มีในบางโอกาสที่นายโรง
เลือกที่จะเล่นเรื่องราวที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและเป็นที่น่าสนใจหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม 

 

 

วายงักูลิต 
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ระบ าบรานโยและฟาราเปร่า (Branyo and Farapeirra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบ าบรานโยและฟาราเปร่าของชาวมาเลเซียเชื้อสายโปรตุเกสในมะละกา เป็นมรดก
ศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่ได้สืบทอดมาเป็นเวลากว่า 500 ปีแล้ว ในชุมชนเชื้อสายโปรตุเกสในมะละกา 

 ระบ าบังกรา (Bhangra)   

 

 

 

 

 

 

 

 

บังกราเป็นการเต้นร าและการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองที่สนุกสนานของชาวซิกข์หรือชาวเบงกาลี  
แสดงในงานเฉลิมฉลองต่างๆ 

ศิลปะการเต้นร าของชาติพันธุ์พื้นเมือง 

ศิลปะการเต้นร าของชาติพันธุ์ พ้ืนเมืองที่หลากหลาย เป็นศิลปะที่ไม่ได้รับการผสมผสาน              
จากอิทธิพลภายนอก มักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการบวงสรวงเทวดาอารักษ์   เพ่ือให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในการเพาะปลูก  เพ่ือความสวัสดีมีชัย  และเพ่ือปกป้องชนเผ่าจากภยันตราย  
โดยเครื่องแต่งกายมีทั้งที่ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นหญ้า ขนนก หนังสัตว์หรือผ้าเตี่ยวและที่ตกแต่ง  
ด้วยงานศิลปะ เครื่องประดับเงินหรูหรา ผ้าทอ การถักร้อยหรือปักที่มีความประณีตสวยงามสะดุดตา  เช่น 
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                  ระบ าล่าสัตว์ของชาว โอรัง อูลู (Orang Ulu)                            ระบ าไม้ไผ่จากซาราวัค 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
  ระบ าซูมาเซา (Sumazau) ของชาวคาดาซัน               ระบ างาจัต (Ngajat) ของชาวอิบัน                

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

   ระบ ามายิน โจโอ (Mayin Jo-oh Mask Dance) ของชาวมาเมรี (Mah Meri) 
 

ศิลปวัฒนธรรมจีน 

ดังได้กล่าวแล้วว่าศิลปวัฒนธรรมที่อิงกับคุณค่าประเพณีและสังคมเป็นการปฏิบัติสืบสานมรดก
วัฒนธรรมเฉพาะในวัฒนธรรมของตนและยังคงเอกลักษณ์เดิมอย่างเด่นชัด  ดังนั้นศิลปะการแสดงของชุมชน 
ชาวจีนจึงยังคงเอกลักษณ์ การเชิดสิงโต การเชิดมังกร การเชิดธง ช่วงเทศกาลตรุษจีน การแสดงงิ้วและ             
การแสดงหุ่นกระบอกจีนช่วงเทศกาลสารทจีน เป็นต้น 
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ผ้าทอยก ซองเกะ 

ศิลปวัฒนธรรมอินเดีย 

ในท านองเดียวกันชาวอินเดียในมาเลเซียได้รับและสืบทอดภารตนาฏยัมศาสตร์แห่งนาฏศิลป์           
ที่เก่าแก่ที่สุดและวิจิตรตระการตาของอินเดียมาและมีสถาบันที่ด าเนินการสอนและฝึกหัดที่มีคุณภาพอยู่เป็น
จ านวนไม่น้อย 

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 

ผ้าบาติก (batik) 

 

 

 

 

 

 

 

ผ้าบาติกซึ่งชาวมาเลเซียเรียกว่า บาเตะ เป็นการย้อมลวดลายบนผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมด้วยการวาด
ลวดลายด้วยมือโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้ม ระบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้
ติดสี  ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับสิบ ๆ ครั้ง มีแหล่งผลิต
ดั้งเดิมอยู่ในเขตรัฐกลันตัน ตรังกานูและปาหัง นิยมใช้ตัดเป็นเครื่องแต่งกายประจ าชาติที่เรียกว่า บาจูมลายู 
และบาจูคูโรง 

ผ้าทอยก ซองเกะ (songket) 

 

ผ้าทอยก ซองเกะ (songket) ผ้ าทอยกมีสีสั นและ
ลวดลายสวยงามที่เรียกว่าซองเกะ เป็นผ้าคาดส าหรับการสวมชุดบาจู
มลายู  ที่ขาดไม่ได้ส าหรับชายมุสลิม มีแหล่งผลิตอยู่ในเขตรัฐกลันตัน 
ตรังกานูเช่นกัน  บางส านักมีการทอยกด้วยดิ้นเงินและทองเพ่ือเพ่ิม 
ความสวยงามและใช้ในโอกาสพิเศษ ในส่วนของผู้หญิงก็มีการน าผ้ายก 
ไปตัดเย็บเป็นผ้าถุงเพ่ือสวมใส่กับเสื้อบาจูคูโรง 
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เครื่องปั้นดินเผา คนโทน้ า ลาบูซายง (Labu Sayong) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะการท าเครื่องปั้นดินเผาที่ดั้งเดิมคือการผลิตคนโทน้ าที่มีการแต้มเติมลวดลายภายนอกให้
สวยงามในต าบลเล็ก ๆ ที่ชื่อว่าซายง ในเขตอ าเภอกัวลากังซา รัฐเประ ในปัจจุบันได้พัฒนาออกแบบเป็น    
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาในรูปทรงอ่ืน ๆ เพ่ือให้ถูกกับรสนิยมของผู้บริโภค  ซึ่งในปัจจุบันไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้คนโทน้ าในชีวิตประจ าวันแล้ว รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมช่างฝีมือหัตถกรรมพ้ืนบ้านแขนงนี้โดยการส่งไปอบรม
ศึกษางานเคลือบดินเผาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี และน าความรู้กลับมาเผยแพร่เพ่ือยกระดับความชีวิต      
ความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 

 ว่าววงเดือน (Wau bulan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะการท าและชักว่าวขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ว่าววงเดือน หรือในบาฮาซามาเลเชียเรียกว่า 
เวาบุลัน (Wau bulan) เป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของรัฐกลันตัน ว่าววงเดือนเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุด มี
ขนาด ความกว้าง 3 เมตรครึ่ง และความสูง 2 เมตรครึ่ง โดยประมาณ มีการตกแต่งโดยการตัดกระดาษสีหรือ
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กระดาษแก้วเป็นลวดลายดอกไม้หรือรูปทรงเรขาคณิตแล้วติดกาวลงบนตัวว่าว มีการจัดการแข่งขันทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ว่าววงเดือนเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศและสายการบินแห่งชาติ 

ลูกข่างกาเซง (gasing) 

 

 

 

 

 

ศิลปะการท าและเล่นลูกข่างขนาดใหญ่ เรียกว่า กาเซง เป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของรัฐกลันตัน
เช่นกัน ลูกข่างมีขนาดเท่าจานขนาดย่อมและหนักถึง 5 กิโลครึ่ง เมื่อขว้างจนลูกข่างหมุนได้เสถียรแล้วผู้เล่น         
จะใช้ไม้ช้อนลูกข่างที่ก าลังหมุนนั้นขึ้นไปพักบนจานโลหะบนแท่งไม้สั้น  ๆ ลูกข่างที่ดีจะหมุนได้ถึงประมาณ               
2 ชั่วโมง ลูกข่างกาเซงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกันและปรากฏอยู่บนเหรียญกษาปณ์ราคา            
5 เซน็ด้วย 
 โกลัม (kolam) ของชาวอินเดีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อถึงวันหรือเทศกาลส าคัญของชาวอินเดีย ศิลปะบนพ้ืนที่มีลวดลายสีสันสวยงามตกแต่งด้วย
การใช้เมล็ดข้าวย้อมสีหรือแป้งข้าวย้อมสีจะปรากฏอยู่หน้าประตูบ้านของชาวอินเดีย ด้วยประเพณีความเชื่อว่า
เป็นการอัญเชิญเทพและเทวาอารักษ์ตลอดถึงสิ่งดีงามเข้ามาในบ้าน ในยุคปัจจุบันในสถานที่สาธารณะใหญ่  ๆ
เช่น ศูนย์การค้านิยมจัดให้มีกิจกรรมการวาดและตกแต่งโกลัมบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ
และร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลนั้น  
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เร่ืองที่ 2   วัฒนธรรมและประเพณี 
การแต่งกาย 

เครื่องแต่งกายที่หลากหลายพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันนั้นเป็นการแต่งกายตามแบบสากลและ
การแต่งกายตามประเพณีเป็นที่นิยมใกล้เคียงกัน เนื่องด้วยรสนิยมและข้อจ ากัดตามข้อห้ามทางศาสนาการ 
แต่งกายตามแบบสากลยังสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสากลนิยมแบบมาเลย์ สากลนิยมแบบอินเดีย ในขณะ                 
ที่ชาวจีนจะรับเอาสากลนิยมจากแหล่งแฟชั่นชั้นน าของโลกได้โดยแทบไม่ต้องมีการดัดแปลงใด  ๆ                         
หญิงชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์และอินเดียยังคงความอนุรักษ์นิยมด้านการแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติพันธุ์
ของตนในชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมากในขณะที่ชายชาวมาเลย์จะแต่งตัวตามประเพณีในวันศุกร์เพ่ือไป              
ท าละหมาดและช่วงเทศกาลหรือวันส าคัญ ชายชาวอินเดียและหญิงชายชาวจีนนิยมแต่งกายตามสมัยนิยมและ
แต่งตัวตามประเพณีในโอกาสส าคัญเช่นพิธีแต่งงานของตนเองเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องแต่งกายประจ าชาติที่ก าหนดอย่างเป็นทางการเรียกว่าบาจูมลายู (baju malayu) ประกอบ 
ด้วยเสื้อคอกลมตั้งปิดกระดุม 5 เม็ดสวมทางศีรษะไม่มีปก  แขนยาว  ตัวยาวสวมทับกางเกงขายาว          
หลวม ๆ  ส าหรับผู้ชายและบาจูคูโรง (baju kurung) ประกอบด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้ากระดุม 3 เม็ดสวมทาง
ศีรษะ แขนยาว  ตัวยาวเหนือเข่าเล็กน้อยสวมทับกระโปรงยาวหลวม ๆ   ส าหรับผู้หญิง  ภาพโดยรวมคือเครื่อง
แต่งกายที่ยาวกรอมเท้าหลวม ๆ ไม่รัดรูปทรง ปกปิดร่างกายมิดชิด ทุกชาติพันธุ์แต่งกายในชุดนี้ได้เพราะไม่ได้
เป็นเครื่องแต่งกายส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามแต่อย่างใด หากเป็นโอกาสพิเศษก็จะตัดเย็บอย่างประณีตด้วย
ผ้าเนื้อดี เช่น ผ้าไหม ผ้าบาติกและเสื้อผ้าสตรีนิยมเสริมแต่งด้วยการปักลูกปัดและเลื่อม ผู้หญิงมุสลิมส่วนใหญ่          
ไม่ว่าจะแต่งกายแบบสากลหรือแบบประเพณีจะสวมผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าทูโดงเสมอ ผู้ชายมุสลิมจะเพ่ิม            
ผ้าคาดเอวซองเก็ตที่มีความยาวถึงเหนือเข่าในโอกาสส าคัญ  และหากจะ “เต็มยศ” เช่น  การแต่งตัวของ
เจ้าบ่าวก็ต้องเพ่ิมผ้าโพกศีรษะด้วย 
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 อาหารในมาเลเซีย 

อาหารในมาเลเซียมีความหลากหลายตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ เริ่มตั้งแต่อาหารแบบ
ดั้งเดิม แบบรับเอาของวัฒนธรรมอ่ืนมาผสมสาน และอาหารนานาชาติที่แพร่ขยายเข้ามาอย่างรวดเร็ว                
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ 

ร้านอาหารสมัยใหม่ตกแต่งทันสมัยคล้ายคลึงกับที่พบเห็นในประเทศไทยและที่อ่ืน ๆ ทั่วโลก             
มีมากมาย  เช่น อาหารมาเลย์ อาหารจีน (แยกประเภท เป็นแต้จิ๋ว แคะ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และอ่ืน ๆ) อาหาร
จีนเพอรานากัน (บาบ๋า ญอนหญา) อาหารอินเดีย อาหารญี่ปุ่น อาหารอาหรับ อาหารอิหร่าน อาหารฝรั่ง
สัญชาติต่าง ๆ  อาหารเวียดนาม อาหารเกาหลี อาหารไทยต้มย า  (มุสลิม) และอาหารไทยทั่วไป เป็นต้น              
ถือว่าเป็นร้านอาหารมีระดับเรียกได้ว่าเป็นเรสโตรัน (restoran)  ซึ่งรวมได้ถึงอาหารเร่งด่วนสัญชาติต่าง ๆ            
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ว่าชาติพันธุ์ใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาซาร์รอมฎอน (Bazaar Ramadhan) 

ข้อแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องการชิมอาหารมาเลย์ควรสังเกตเลือกร้านที่มีผู้ใช้บริการหลากหลาย            
ไม่เฉพาะเจาะจงแต่มุสลิมเพราะร้านอาหารมุสลิมบางร้านที่เคร่งครัด (ส่วนน้อย) อาจจะไม่ยินดีต้อนรับ               
คนนอกศาสนา แต่หากได้ไปมาเลเซียช่วงเดือนรอมฎอนถือศีลอดจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชิมอาหารมื้อเย็น
แบบมาเลย์ที่หลากหลาย แม้แต่ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและอินเดียที่เป็นนักชิมก็จะรอโอกาสนี้ทุกรอบปี               
โดยชาวมาเลย์จะปรุงอาหารมาเลย์นานาชนิดมาติดตลาดวางจ าหน่ายในย่านชุมชนถือเป็นมหกรรมอาหาร
มาเลย์ที่มีสีสันเป็นเวลา 1 เดอืนเรียกเป็นภาษามาเลย์ว่า บาซาร์รอมฎอน (Bazaar Ramadhan) 

อย่างไรก็ตามในระดับชีวิตประจ าวันทั่วไปมีร้านอาหารที่เรียกกันในหลากหลายชื่อว่า คอฟฟ่ีช็อป 
(Coffee shop) คาเฟ่ (Kafe) ฮ้อกเกอร์เซ็นเตอร์ (Hawker centre) ฟู้ดคอร์ต (Food court) หรือเคได      
มาคานัน (Kedai Makanan)  ส่วนใหญ่ยังคงแบ่งตามชาติพันธุ์คือ จีน มาเลย์มุสลิม (รวมถึงร้านต้มย าที่      
80-90% บริหารจัดการและบริการโดยชาวไทยมุสลิม) และอินเดียมุสลิมไม่ปะปนกัน  จะมีเพียงส่วนน้อย   
บางแห่งที่ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับมวลชนจ านวนมากก็จะมีอาหารของทุกชาติพันธุ์รวมอยู่ครบเช่น 
ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่หรือแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักรถประจ าทาง  
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บะกุดเต๋ (Bah kut teh)   ติมซั่ม (dim sum) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะร่วมในร้านอาหารในระดับชีวิตประจ าวันเหล่านี้จะประกอบด้วย ผู้ขายเครื่องดื่มเพียง
หนึ่งรายเป็นผู้เช่าหลักหรือเป็นเจ้าของสถานที่ เป็นผู้จัดการเรื่องความสะอาดของโต๊ะและสถานที่โดยรวมและ 
มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการก าหนดวันและเวลาการเปิด-ปิดกิจการ การเลือกผู้เข้ามาตั้งแผงหรือตู้อาหารต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเป็นตู้ ๆ (หากเป็นแบบริมถนนก็จะเป็นรถเข็นหรือรถบรรทุกเปิดข้างหรือ               
เปิดท้าย)  ตู้หรือแผงข้าวแกงเรียกว่า อิโคโนมีไรซ์ (economy rice) มีข้าวสวย (ในร้านจีนอาจมีข้าวต้มขาว
ด้วย) และอาหารต่าง ๆ ในถาดให้เลือกตักในรูปแบบบริการด้วยตนเอง ร้านคนจีนอาจจะเป็นที่ถูกตาถูกปาก
ส าหรับคนไทยมากที่สุดมีตั้งแต่หมูพะโล้ ไข่ตุ๋น ไข่ดาว ผัดผัก ปลานึ่ง ปลาทอด และแกงที่รับมาจากมาเลย์หรือ
อินเดียเพ่ือให้ครบรสชาติ ร้านที่ค่อนข้างใหญ่ก็จะมีตู้ก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารเส้นจานเดียว และอาหารจานเดียว
อ่ืน ๆ เช่น บะกุดเต๋ (Bah kut teh) ที่คนไทยได้ยินคุ้นหซูึ่งก็คือซุปกระดูกหมูและเครื่องในตุ๋นยาจีนรับประทาน 
กับข้าวหรือปาท่องโก๋หั่นเป็นค า ๆ  ตู้นึ่งซาละเปา ขนมจีบ ฮะเก๋า ก๋วยเตี๋ยวหลอด แบบติมซั่ม (dim sum)  
ข้าวมันไก่ ข้าวหน้าเป็ด อาหารฝรั่งและแม้แต่อาหารไทยซึ่งต้องมีต้มย ายืนพ้ืนและบางแห่งมีส้มต าบริการ ฯลฯ 
เป็นลักษณะของธุรกิจในครอบครัว 1-2 คนต่อหนึ่งตู้ทั้งท าเองและเสิร์ฟเก็บล้าง ตอนเย็นอาจจะมีลูก ๆ กลับ
จากโรงเรียนมาท าการบ้านกินอาหารเย็นและช่วยงานบ้าง โดยจ่ายค่าเช่าที่รายวันให้แก่ผู้ขายเครื่องดื่ม      
ส่วนใหญ่ร้านที่เปิดบริการตอนกลางคืนจะไม่ขายข้าวแกง แต่จะมีตู้อาหารจานเดียวเพ่ิมหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ตามขนาดของสถานที่ เช่น สะเต๊ะหมู-ไก่-เนื้อ-เนื้อแพะ โจ๊ก เต้าหู้ทอดกะปิ ไก่ทอดกะปิ อาหารทะเลย่างแบบ
มาเลย์ (ปรุงและขายโดยคนจีน)  อาหารสารพัดลวกจิ้มน้ าจิ้มเรียกว่า เลาะเลาะ (lok lok)  ซูชิข้าวปั้นญี่ปุ่น น้ า
เต้าหู้  พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์  ขนมต่าง ๆ บางแห่งอาจจะเปิดเป็นมุมอาหารตามสั่งขนาดเล็ก ๆ ส่วนมากจะ
ตั้งอยู่ริมถนน เปิดไฟฟ้าสว่างดูคึกคักมีชีวิตชีวาแบบร้านอาหารโต้รุ่ง  ที่ส าคัญคือร้านลักษณะนี้ลูกค้าต้องช าระ
เงินทันทีที่ได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มเรียกว่าต้องจ่ายก่อนรับประทาน 
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                                      นาสิชัมโปร ์(nasi campur) 

หากเป็นในร้านมาเลย์มุสลิมอาหารแผงข้าวแกงส่วนใหญ่เป็นอาหารพ้ืนบ้านเรียกว่า นาสิชัมโปร์  
(nasi campur) หรือ นาสิปาดัง (nasi padang)  เช่น  แกงพืชผักต่าง ๆ   แกงส้มปลาทู  ไก่ต้มตะไคร้  ไก่ทอด  
เนื้อย่าง อาหารจานไข่ต่าง ๆ  ปลาทอด ปลาย่างน้ าพริกใบตอง  แกงเนื้ อและปลาที่รับมาจากอินเดีย               
ผัดผักต่าง ๆ  ที่ดัดแปลงมาจากอาหารจีน  เช่น  เพ่ิมผงกะหรี่ ย าต่าง ๆ และน้ าพริกผักสดหรืออาจจะเป็น             
แผงนาสิเลอม่ะ (Nasi Lemak) แบบเต็มรูปแบบและอาจจะมีตู้ข้าวหน้าไก่ อาหารเส้น อาหารไทย (เรียกร้าน
ต้มย า) แฮมเบอร์เกอร์บ้าง  ส่วนมากขายเฉพาะตอนกลางวัน 

ส่วนร้านอินเดียมุสลิมซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นกิจการขนาดใหญ่ เป็นที่นิยมมากเพราะเป็นอาหาร
อินเดียมุสลิมเปิด 24 ชั่วโมง ทานได้ทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกวัย  เรียกว่า  นาสิกันดาร์ (Nasi Kandar) มีทั้งข้าว
แกงที่มีอาหารเนื้อต่าง ๆ  และอาหารทะเลหลากหลายทั้งแกง ทอดหรือผัดแห้ง ๆ  ข้าวหมกมุสลิม และโรตี
หลากหลายสไตล์ทั้งคาวและหวาน หากเป็นร้านใหญ่ ๆ อาจจะเสิร์ฟแบบ บานานาลีฟไรซ์ (Banana leaf rice) 
โดยใช้ใบตองสดขนาดใหญ่ไม่ริดก้านปูบนโต๊ะแทนจานตักข้าวและอาหารต่าง ๆ ตรงหน้าผู้รับประทาน ซึ่งคน
มาเลเซียนิยมรับประทานโดยใช้มือ อาจจะมีขนมหวานบริการด้วย ร้านอินเดียบริหารจัดการแบบธุรกิจขนาด
เล็กถึงกลางโดยใช้แรงงานจ้างเกือบทั้งหมด บางร้านเป็นลักษณะธุรกิจแบบเฟรนไชส์ทั่วประเทศช่วงที่มีการ
แข่งขันฟุตบอลหรือกีฬาระดับโลกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จะมีคนนิยมไปนั่งเชียร์กีฬาเป็นกลุ่ม ๆ อย่างไร     
ก็ตามร้านหรือแผงแบบดั้งเดิมที่เปิดเฉพาะมื้อก็ยังคงมีอยู่และยังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมเฉพาะ
ของแท้ดั้งเดิม 

 อาหารในมาเลเซียท่ีควรรู้จัก   

อาหารในมาเลเซียมีความหลากหลายตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่าง 
อาหารในมาเลเซียที่ควรรู้จัก  ดังนี้ 
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เรินดัง(Rendang) 

 

 

 

 

 

 

 
เรินดัง (Rendang) 

เรินดัง ถือเป็นอาหารมาเลย์ชั้นสูงที่ส าคัญที่สุดเป็นอาหารเชิงสัญลักษณ์ในงานส าคัญ ใช้เวลา           
ปรุงนานหลายชั่วโมงเป็นการเคี่ยวน้ ากะทิเครื่องแกงเข้าเนื้อจนแห้ง   ซึ่งหากเป็นการปรุงที่ถูกต้องตามต ารับ   
เรินดังจะมีสีน้ าตาลเข้มแห้งและสามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 3 - 4 สัปดาห์โดยไม่เสียถือเป็นภูมิปัญญา
การปรุงและถนอมอาหาร รับประทานกับเกอตูปัต (ketupat) ซึ่งเป็นข้าวเหนียวต้มมัดห่อด้วยทางมะพร้าวหรือ
ใบปาล์มสานเป็นก้อนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือข้าวหลามไม่ใส่กะทิหรือข้าวต้มมัด  ในสมัยก่อนเรินดังปรุงโดย
การล้มวัวเพ่ือจัดงานเลี้ยงที่ส าคัญเท่านั้น ดังนั้นจึงมีทั้งเรินดังเนื้อวัว เรินดังปอดวัว เรินดังตับวัว เครื่องแกง
ประกอบด้วย ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม หัวหอม พริก ขมิ้น ใบขมิ้น ใบมะกรูดและเครื่องเทศ ส่วนเกอตูปัต ถือ
เป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งในการถนอมอาหารให้ข้าวสุกสามารถเก็บได้นานขึ้นส าหรับการเดินทางไกล  นอกจาก
เนื้อวัวมีเรินดังไก่เช่นกันแต่จะใช้เวลาน้อยกว่าและมักจะยังคงมีน้ าแกงขลุกขลิกอยู่  รสชาติเรินดังไก่คล้ายคลึง
กับพะแนงไก่ของไทย 

ในขณะที่อาหารมาเลย์บางส่วนก็มีกลิ่นอายวัฒนธรรมอาหรับและอินเดียผสมผสานอยู่ด้วย
เช่นกัน เช่นแกงเนื้อที่มีเครื่องเทศอบอวล แกงกะหรี่ไก่ แกงกะหรี่แพะ เป็นต้น อาหารพ้ืนบ้านมาเลย์ที่เรียกว่า 
นาสิชัมโปร์ (nasi campur) หรือนาสิปาดัง (nasi padang) ประกอบด้วยแกงพืชผักและปลาต่าง ๆ เป็นหลัก    
ที่มีในท้องถิ่น จึงค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาหารไทยต่างกันตรงสมุนไพรที่นิยมต่างกันจึงท าให้รสชาติต่างกัน             
เช่น  มาเลย์นิยมใช้ขมิ้นปรุงอาหาร  หากดูตามแผงข้าวแกงจะพบเห็นแกงมะรุม แกงขนุนอ่อน แกงใบขี้เหล็ก 
ผักหวานต้มกะทิ ถั่วพูค่ัวกะทิ แกงหอยขม แกงปลาหมึกไข่ แกงปลากระเบน ปลาดุกทอด ปลาทูต้มกะทิ ปลาทู
สดย่างน้ าพริกใบตอง ไก่ย่าง เนื้อย่าง ซุปเนื้อ ซุปไก่มันฝรั่ง ย ามะม่วง ย าหอยแครง ย าปลาทู ฯลฯ 

ความใกล้เคียงนี้รวมถึงวัฒนธรรมข้าวเหนียวด้วย ข้าวต้มมัดเป็นทั้งอาหารคาวและอาหาร   
หวาน ข้าวหลาม ข้าวหมาก ข้าวเหนียวทุเรียนที่เรียกว่า บูโบร์ดูเรียน (bubur durian) ข้าวเหนียวถั่วด า                   
ข้าวเหนียวแดง  ข้าวเหนียวเหลืองรับประทานกับแกง  ข้าวเหนียวหน้ากะฉีก  ข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้ง ฯลฯ เหล่านี้
พบเห็นได้ทั่วไปในชุมชนชาติพันธุ์มาเลย์ 
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นาสิ เลอม่ะ 

คารี่อะซัมเปอดาส 

อาหารเพอรานากันหรือบาบ๋า ญอนหญา 

ดังที่ทราบแล้วว่าเพอรานากันหรือบาบ๋า ญอนหญา เป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชายชาวจีน
แต่งงานกับสตรีพ้ืนเมืองมาเลย์ โดยสตรีกลุ่มนี้ได้พัฒนาอาหารขึ้นมาต่าง  ๆ มากมายเป็นการรวมเอา                    
ความนุ่มนวลชั้นเลิศของอาหารจีนเข้ากับรสชาติที่จัดจ้านของอาหารพ้ืนบ้าน   ในที่นี้ขอแนะน าอาหาร             
เพอรานากันหรือบาบ๋า ญอนหญาที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเพียงไม่กี่ชนิด   เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะโดยรวม                    
ของวัฒนธรรมอาหารที่ชาวจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง   

คารี่อะซัมเปอดาส (kari asam pedas) คือแกงไม่ใส่กะทิที่
มีรสชาติใกล้เคียงแกงส้มของไทย  แยกย่อยเป็นสองชนิดแบบไม่ผัดน้ าพริก
กับแบบผัดน้ าพริกที่ประกอบด้วยเครื่องสมุนไพรเข้มข้น เช่น  ตะไคร้  ข่า  
หัวหอม  พริกแห้ง  กะปิ โดดเด่นที่การใช้น้ ามะขาม มะขามแขกและดอก
ดาหลาเป็นเครื่องปรุง ถือว่าเป็นอาหารที่ดัดแปลงมาจากครัวมาเลย์และ
อินเดียที่ขึ้นชื่อที่สุด คือ แกงหัวปลากะพง เรียกว่า เคอรี่ฟิชเฮ้ด (Curry 
fish head)  ซึ่งอาจทดแทนด้วยปลาจะละเม็ดหรือกุ้งหรือปลากระเบนได้ 
แกงชนิดนี้ เป็นอาหารเพอรานากัน  ที่หารับประทานได้ง่ายในชีวิต 
ประจ าวันมีรวมอยู่ในแผงข้าวแกง 

นอกจากนี้มี เมนูกุ้ งมะขาม เมนูย าที่ เรียกว่า เคอราบู  ที่
หลากหลาย อาหารที่คล้ายคลึงห่อหมกปลา เรียกว่า โอต่ะโอต่ะ (otak otak) และวัฒนธรรมน้ าพริกกะปิที่แยก
ไม่ได้ว่าเป็นของเพอรานากันหรือมาเลย์  ผัดผักบุ้งหรือผัดสะตอกับน้ าพริกท าจากกะปิและพริกแห้ง  น้ าพริกกุ้ง
แห้งผัดน้ ามันซึ่งน ามาปรุงอาหารได้อีกหลายชนิด อาหารที่ท าจากส่วนต่าง ๆ  ของหมู ฯลฯ 

อาหารข้าวจานเดียว 

นาสิ เลอม่ะ  (Nasi Lemak) เป็นอาหาร
มาเลย์  เป็นข้าวมันหุงด้วยกะทิและใบเตย (นาสิ แปลว่า 
ข้าว  เลอม่ะ แปลว่า มัน หรือ ไขมัน)  นาสิ เลอม่ะแบบ
พ้ืนฐานถือเป็นอาหารเช้าประจ าชาติของมาเลเซีย  ห่อด้วย
ใบตองพับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม   มีวางขายอยู่ทั่วไป
โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งรีบในเวลาเช้า  และมีขายในโรงเรียน
ด้วยเช่นกัน  โดยปกติจะประกอบด้วยข้าวมันรับประทานกับ
น้ าพริกคล้ายน้ าพริกตาแดงไข่ต้มครึ่งลูก ปลาเล็กปลาน้อย
ทอด ถั่วลิสงทอดและแตงกวาฝาน 2-3 ชิ้น  อีกเมนูหนึ่งที่
เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน  คือ เปลี่ยนจากปลาเล็กปลาน้อยทอด
เป็นปลาซาร์ดีน 1 ชิ้นเล็ก ๆ  เมื่อวัฒนธรรมกระดาษเข้ามา
แพร่หลาย   มีการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มารองใบตองอีก
ชั้นหนึ่ง และในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นกระดาษสีน้ าตาล      
เคลือบกันน้ าแต่ยังคงใบตองไว้เป็นเอกลักษณ์และมีขาย
ตลอดวันจนถึงมื้อเย็นเพราะถูกปากและทานได้ง่ายรวดเร็ว 

 



 

 
รายวิชา เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย : 52 

 

นาสิ เคอราบ ู

นาสิ โทมาโต 
 

นอกจากนี้ข้าวมันนาสิ เลอม่ะยังเป็นที่นิยมรับประทานในลักษณะ “ทรงเครื่อง”  โดยเฉพาะ           
ในงานเลี้ยงส าคัญ มีอาหารหนักอ่ืน ๆ ให้เลือกเพ่ิมขึ้นด้วย ได้แก่  ไก่ทอด  ปลาทอด เรินดังไก่  เรินดังเนื้อ                   
เรินดังปอดวัว  ปลาหมึกผัดน้ าพริก ปลาหมึกแห้งแช่ผัดน้ าพริก หอยแครงผัดน้ าพริก  ผักบุ้งผัดน้ ามัน  อาจาด
ผักดองและด้วยความเป็นอาหารยอดนิยมจึงมีสูตรการปรุงข้าวมันพิเศษต่างกันไป บางสูตรมีการเพ่ิมขิงหั่นฝอย 
หรือกระเทียมสับละเอียดเล็กน้อยซึ่งท าให้ข้าวมันมีกลิ่นพิเศษยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวเชื้อสายจีนที่นิยม
ใช้ขิงและกระเทียมในการปรุงอาหาร บางสูตรก็ว่าเพื่อช่วยย่อยหรือตัดความมันของกะทิ 

นาสิ เคอราบู (Nasi kerabu) หรือข้าวย า 
เป็นอาหารมาเลย์ท้องถิ่นกลันตัน ที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย  
เป็นข้าวหุงด้วยน้ าสีน้ าเงินจากดอกอัญชัญ  รับประทาน
คลุกเคล้ากับน้ าพริก น้ าบูดู และผักเครื่องเคียงซอยละเอียด 
ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วพู แตงกวา กระหล่ าปลี ถั่วงอกดิบ ดอก
ดาหลา ใบมะกรูด มะพร้าวคั่ ว  ย าปลาทูมะพร้าวคั่ ว 
รับประทานกับเนื้อย่าง ไก่ทอดหรือปลาทูทอดขมิ้น อย่างใด
อย่างหนึ่งและตามต ารับดั้งเดิมต้องมเีครื่องแนมพิเศษท าด้วย
พริกชี้ฟ้ายัดไส้ย าปลาทูต้มกะทิเรียกว่า โซล่ก ละดา (solok 
lada)  และข้าวเกรียบกุ้งหรือปลา  นอกจากข้าวสีน้ าเงิน
แล้ว ยังมีข้าวหุงด้วยขมิ้นเป็นสีเหลือง หรือใช้ข้าวสวย
ธรรมดาก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาสิ โตมาโต (Nasi tomato) เป็นอาหารมาเลย์ที่รับมาจากอินเดีย  ข้าวหุงปรุงด้วยน้ ามะเขือ
เทศออกสีเหลืองปนส้มอ่อน ๆ ค่อนข้างแฉะปรุงกลิ่นด้วยดอกโป๊ยกั๊ก  รับประทานกับแกงกะหรี่ไก่รสและกลิ่น
เข้มข้นด้วยเครื่องเทศ มีอาจาดแตงกวาและสับปะรดดองเป็นเครื่องเคียง  
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นาสิ บรียาน ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาสิ บรียานี (Nasi briyani / biryani) เป็นอาหารมาเลย์ที่รับมาจากอินเดียที่รับมาจาก     
ต้นต ารับจากเปอร์เชียอีกทอดหนึ่ง เป็นอาหารที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อข้าวหมกไก่มุสลิม เป็นข้าวอบเนยใส่ผสม
เครื่องเทศกับน้ าแกงจากการปรุงเนื้อจนเข้าเนื้อ รสชาติข้าวอบจึงค่อนข้างเข้มข้นอบอวลด้วยเครื่องเทศนานา
ชนิดลักษณะข้าวจะเรียงเม็ดสวยนุ่มแต่ไม่แฉะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปรุงด้วยข้าวคุณภาพชั้นเลิศ เช่น ข้าว    
บาสมาติ รับประทานกับเนื้อหลากหลายทั้งเนื้อวัว แพะ แกะ ปลา กุ้ง และ ไก่ ที่ปรุงด้วยเครื่องแกงเครื่องเทศ
นานาชนิดจนเข้าเนื้อนุ่มน้ าข้นขลุกขลิก  หากเสิร์ฟเต็มยศจะมีเครื่องเคียง  เช่น  สลัดผัก ไข่ต้ม  แกงมะเขือม่วง
และแกงถั่ว ส าหรับบางคนเพียงทานข้าวอบกับเครื่องเคียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว ผู้รับประทานสามารถเลือกได้
ไม่จ าเป็นต้องทานเนื้อต่าง ๆ 

อาหารข้าวจานเดียวแบบจีนจะคล้ายคลึงกับที่มีในประเทศไทยเช่นข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง       
ข้าวหน้าเป็ด โจ๊กและข้าวต้มหมู ไก่ เป็ด ปลา ข้าวผัด ข้าวผัดปลาเค็ม ฯลฯ  รสชาติใกล้เคียงกับที่มีใน             
ประเทศไทย 

อาหารข้าวจานเดียวเร่งด่วนแบบมาเลย์ ส่วนมากเป็นข้าวผัดชนิดต่างๆมักจะมีรสเผ็ดเพราะ           
ข้าวผัดทุกชนิดปรุงด้วยน้ าพริกแกงแดงผัดน้ ามัน มีไข่ดาว ไข่เจียวให้เลือก โรยหน้าด้วยหอมเจียว และมีน้ าพริก
กะปิเรียกว่า ซัมบาล บาลาจัน (sambal balacan) ให้เป็นเครื่องชูรส บางร้านมีเมนูข้าวผัดจีน ข้าวผัดไทย          
ข้าวผัดปลาเค็มด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการรสชาติข้าวผัดที่ถูกปากควรสั่งจากร้านจีน  ส่วนข้าวผัดมาเลย์
ที่ควรจะถูกปากคนไทยมากที่สุดคือนาสิ โกเรง ก าโปง (nasi goreng kampung)  ซึ่งมีส่วนผสมที่ประกอบด้วย
ไก่สดชิ้นเล็ก ๆ ปลาเล็กปลาน้อยผักบุ้งและพริกขี้หนูสดผัดคลุกเคล้ากับข้าว จานนี้จะไม่มีน้ าพริกแกงแดง      
ผัดน้ ามันผสม 
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มามักหมี ่

อาหารเส้นจานเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

มามักหม่ี (Mamak Mee) 

มามัก (Mamak) เป็นค าที่ใช้เรียกชาวอินเดียมุสลิมที่ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากแคว้น
ทมิฬนาดูทางตอนใต้ของอินเดีย ที่ได้พัฒนาอาหารจานเดียวขึ้นมาโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยใช้เส้นหมี่
เหลือง ที่นิยมกันมากและถือเป็นอาหารประจ าชาติของมาเลเซีย 2 ชนิด คือเส้นหมี่เหลืองเส้นกลมขนาดกลาง
ลวก ชนิดผัดเรียกว่าเรียกว่า หมี่โกเรง (Mee goreng) ซึ่งผัดรวมกับเครื่องปรุงที่ประกอบด้วยซอสมะเขือเทศ
ผสมพริกกับน้ าซุปกุ้งผสมมันเทศต้มบด ถั่วงอกลวก มันฝรั่งต้ม แป้งผสมกุ้งทอด เต้าหู้แข็งทอด หั่นชิ้นพอค า  
ไข่สดและเฉพาะสูตรของปีนังเพ่ิมหนวดปลาหมึกผัดในซอสมะเขือเทศผัดจนเครื่องสุกเกือบแห้ง โรยหน้าด้วย
ผักสลัดซอยและบีบมะนาวลูกเล็กก่อนคลุกเคล้ารับประทานชนิดน้ า  เรียกว่า หมี่เรอโบส (Mee rebus)             
เป็นเส้นหมี่น้ าเครื่องเหมือนกันกับชนิดผัดและเพ่ิมไข่ต้มหั่น 2-3 เสี้ยว  โรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวซอย                
ตามขวางหรือแฉลบและบีบมะนาวเช่นกัน  ตู้มามักหมี่มักจะตั้งรวมอยู่ในร้านคนจีน เจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 
ในปีนังเจ้าหนึ่งขายอยู่ในร้านหัวมุมถนนบางกอกติดต่อกันมา 3 รุ่นเป็นเวลา 80 กว่าปีแล้ว 
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 อาหารเส้นจีนและเพอรานากัน (บาบ๋า ญอนหญา) 

ลักซา(laksa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปีนัง อะซัม ลักซา (Penang asam laksa) หรือคนไทยเรียกกันว่าเป็นขนมจีน (น้ ายาป่า) ปีนัง 
เป็นอาหารเส้นท าจากแป้งข้าวเส้นกลมเหนียวมีขนาดไม่เล็กเท่าขนมจีนไทยแต่ใกล้เคียงกับเส้นสปาเกตตี้              
ลักซาปีนังเป็นสูตรที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมมากที่สุดเคยติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก 10 ชนิดที่จัด
อันดับโดยซีเอ็นเอ็นโก (CNN Go) รสชาติที่เด่นชัดที่สุดคือความหวานและเข้มข้นของเนื้อปลาทูตัวเล็ก ๆ บด 
ละเอียดผสมผสานกับความเผ็ดของน้ าพริกแกง ความเปรี้ยวจากน้ ามะขามและมะขามแขก กลิ่นและรส
สมุนไพร เช่น ตะไคร้ ใบแพว ใบมะกรูด รับประทานกับเหมือดผักสดหั่นฝอยที่ประกอบด้วยผักสลัด แตงกวา 
สับปะรด หัวหอมแดง ดอกดาหลา ยอดสะระแหน่  พริกชี้ฟ้าแดงซอยและถ้าจะครบสูตรต้องเติมซอสมันกุ้ง 

ลักซาเป็นอาหารที่นิยมทั่วประเทศจึงมีสูตรเฉพาะแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไปด้วย และเรียกชื่อ          
ตามท้องถิ่นนั้น ๆ  เช่น เคดาห์ลักซา เปอร์ลิสลักซา กลันตันลักซา ซาราวัคลักซา เป็นต้น 

คารี่หม่ี (kari mee) 

อาหารเส้นชนิดนี้ใช้เส้นหมี่สีเหลืองเส้นกลมขนาดกลางผสมกันกับเส้นหมี่ขาวลวกกับถั่วงอก             
น้ าซุปแกงกะทิปรุงด้วยน้ าซุปเปลือกและหัวกุ้งแกะจากกุ้งนึ่งและน้ าพริกแกง เครื่องประกอบด้วยกุ้งนึ่ง              
เต้าหู้แข็งทอดพองตัดเป็นชิ้น ๆ เลือดหมูต้มตัดเป็นชิ้น ๆ หอยแครงลวกและหนวดปลาหมึกแช่ ปรุงรสเผ็ด                    
ด้วยน้ าพริกผัดน้ ามัน 

ฮกเกี้ยนหม่ีหรือฮกเกี้ยนพรอนหมี่ (Hokkien mee / Hokkien prawn mee) 

อาหารเส้นชนิดนี้ใช้เส้นหมี่สีเหลืองเส้นกลมขนาดกลางผสมกับกับเส้นหมี่ขาวลวกกับถั่วงอก           
และผักบุ้ง น้ าซุปแกงค่อนข้างใสปรุงด้วยน้ าซุปเปลือกและหัวกุ้งแกะจากกุ้งนึ่ง หมูต้มและกระดูกซี่โครงอ่อน  
หมูตุ๋นและน้ าพริกแกง เครื่องประกอบด้วย กุ้งนึ่ง หมูต้ม กระดูกซี่โครงอ่อนหมูตุ๋น ลูกชิ้นปลาแบบแท่งหั่นบาง 
ไข่ต้ม ปรุงรสเผ็ดด้วยน้ าพริกผัดน้ ามัน 

ปีนัง อะซัม ลักซา 
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ชาร์ก๋วยเตี๋ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาร์ก๋วยเตี๋ยว (Char kway teow) 

เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดอันเลื่องชื่อของมาเลเซีย ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวคล้ายก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของไทยแต่เส้น
เล็กกว่าเล็กน้อย ผัดกับถั่วงอก ใบกุยช่าย กุ้งสด ไข่ หอยแครง กุนเชียงปรุงรสด้วยซอสพริกและซอสปรุงรส                 
สูตรดั้งเดิมผัดด้วยน้ ามันหมูเจียวและใช้กากหมูเจียวในการปรุงก๋วยเตี๋ยวและผัดด้วยการใช้เตาถ่าน   

อาหารเส้นจีนและเพอรานากัน ยังมีชนิดอ่ืนๆอีกหลากหลายเช่น จาวาหมี่ (Jawa) หล่ าหมี่              
(Lam mee) โล้หมี่ (lor mee)  วันตันหมี่ (wanton mee) ซึ่งหมายถึงบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง  ยงเตาฟู (Yong 
taufu) ซึ่งหมายถึงก๋วยเตี๋ยวแคะมีเต้าหู้สอดไส้ชนิดต่าง ๆ โกโละหมี่ (kolok mee) ซึ่งหมายถึงบะหมี่             
หมูสับแห้ง และก๋วยเตี๋ยวน้ าใส ไก่ เป็ด หมูและลูกชิ้นเนื้อ เนื้อเปื่อย เนื้อสด 

อาหารเส้นมาเลย์ 

หม่ีอูดัง (Mee udang) 

หม่ีอูดัง (Mee udang) หรือหมี่กุ้งท าด้วยเส้นหมี่เหลืองเส้นกลมขนาดกลางน้ าซุปสีแดงจาง ๆ 
ข้นเล็กน้อยที่ท าจากมะเขือเทศสดปั่นซอสมะเขือเทศและน้ าพริก โดดเด่นด้วยรสชาติหวานของกุ้งทะเลสด          
ตัวขนาดกลางและน้ าซุปรสกลมกล่อมเปรี้ยวและเผ็ดเพียงเล็กน้อย เครื่องหลัก ๆ มีเพียงกุ้งและไข่ต้ม            
ครึ่งซีก บางรายอาจจะเพ่ิมลูกชิ้นปลาหรือกุ้งหั่นเป็นค า ๆ เจ้าที่มีชื่อเสียงมักจะอยู่บริเวณหมู่บ้านชาวประมง
และใช้กุ้งสดที่จับได้ในแต่ละวัน 

โรตีจาลา (Roti jala) 

เป็นอาหารลูกผสมโดยรับอิทธิพลจากครัวอินเดีย โดยการดัดแปลงวิธีท าจากการละเลงแป้งสาลีที่
ผสมกับน้ า ไข่  กะทิและขมิ้นเล็กน้อยเป็นการโรยให้เป็นร่างแหในกระทะก้นแบนพอสุกแล้วพับหรือม้วน             
เป็นแพ ๆ  ดูคล้าย ๆ  เส้นหมี่ รับประทานกับแกงไก่หรือแกงน้ าข้นชนิดใดก็ได้ 

นอกจากนี้ ชาวมาเลย์ได้รับเอาอาหารเส้นนานาชนิดจากครัวเพอรานากันเป็นอาหารใน        
ครัวมาเลย์ด้วย เช่น ลักซา ชาร์ก๋วยเตี๋ยว ผัดหมี่เหลือง ผัดเส้นหมี่และก๋วยเตี๋ยวน้ าใสไก่หรือแม้แต่ข้าวมันไก่ 
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ประเพณีที่ส าคัญ 

รัฐบาลสหพันธรัฐได้ให้ความส าคัญแก่เทศกาลที่ส าคัญที่สุดของแต่ละชาติพันธุ์และศาสนาหลัก ๆ
โดยประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วทั้งประเทศ หน่วยงานราชการมีการจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันที่เรียกว่า 
Open House ส าหรับเทศกาลส าคัญ ๆ เช่น 

เทศกาลฮารีรายาไอดีลฟิตริ (Hari Raya Aidilfitri) หรือวันเฉลิมฉลองอีดในศาสนาอิสลาม 
(Aidilfitri) 

เทศกาลฮารีรายาไอดีลฟิตริเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสิ้นสุดการถือศีลอดตลอดระยะเวลา 
1 เดือนที่ผ่านมาที่เรียกว่าเดือนรอมฎอน เป็นการแสดงความยินดีที่ได้ถือศีลอดเป็นผลส าเร็จได้รับบุญกุศล เป็น
การเฉลิมฉลองที่รื่นเริงสนุกสนานของชาวมาเลย์มากที่สุดเพราะชาวมาเลย์มุสลิมต้องกลับไปยังบ้านเกิดของ
หัวหน้าครอบครัวเพ่ือแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและมุทิตาจิต ต่อบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ ไปคารวะ ท า
ความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ และเยี่ยมเยือนญาติสนิทมิตรสหาย ทักทายกันด้วยวลีที่แปลว่า               
ขอขมาลาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงเกินท่านทั้งทางกายและทางใจ แทบทุกบ้านมีการจัดเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน
ตลอดทั้งวันเรียกว่า Open House มอบของขวัญ ให้เงินแก่ผู้ที่ด้อยกว่าและสวมเสื้อผ้าใหม่ ฯลฯ  อาหาร
สัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ส าหรับเทศกาลนี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม  คือ ข้าวเหนียว          
ต้มมัดห่อด้วยทางมะพร้าวสานเป็นก้อนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดคล้ายกับการสานปลาตะเพียน เรียกว่า เกอตูปัต
(ketupat) ซึ่งใช้รับประทานกับแกงต่าง ๆ และการตกแต่งประดับสถานที่ด้วยคบไฟไม้ไผ่  ตามเขตนอกเมืองยัง
มีการเผาข้าวหลามและการจุดประทัดน้ ามันในล าไม้ไผ่ เหล่านี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้คนในพ้ืนที่นี้  
ฉะนั้นในระหว่างถือศีลอดก่อนถึงวันฮารีรายาเป็นหน้าที่ของแม่บ้านที่ต้องท าความสะอาดบ้านและตระเตรียม
สิ่งที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ให้ครบพร้อมเพ่ือการเฉลิมฉลองของแต่ละครอบครัว 

สิ่งที่ควรท าความเข้าใจให้ถูกต้องคือวันฮารีรายาไม่ใช่เทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวมาเลย์และ               
ชาวมุสลิมทั่วโลกเพราะแทจ้ริงไอดีลฟิตริเป็นวันแรกของเดือนที่ 10 ในปฏิทินอิสลาม   

เทศกาลตรุษจีน 

การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของชาวจีนเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันและถึงแม้ว่าเป็น
วันหยุดราชการเพียงหนึ่งวัน แต่ชาวจีนในมาเลเซียยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดในการเฉลิมฉลอง
เทศกาลตรุษจีนเป็นเวลา 16 วัน  โดยเริ่มที่วันสุดท้ายของปี  สมาชิกในครอบครัวต้องกลับถึงบ้านของหัวหน้า
ครอบครัวและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันและสังสรรค์ในครอบครัวจนถึงเที่ยงคืนและจุดประทัดต้อนรับ             
ปีใหม่ในวินาทีแรกของปี เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  ไปไหว้พระ เยี่ยมญาติและสังสรรค์กับ           
เพ่ือนฝูง สวมเสื้อผ้าใหม่สีแดงหรือชมพู แจกเงินผู้ที่ด้อยกว่า มีคณะเชิดสิงโตมาเชิดเพ่ือความเป็นสิริมงคล ฯลฯ 
อาหารสัญลักษณ์ของชาวจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์คือ การแจกส้มสีทอง  ขนมทองพับและอ่ืน ๆ แก่กัน           
และกัน  การรับประทานปลาดิบยี่ซางซึ่งเป็นอาหารจานพิเศษประกอบด้วยเนื้อปลาดิบแล่บาง  ๆ กับผัก              
หั่นฝอยหลากสีราดด้วยน้ าซอสที่มีรสเปรี้ยวหวาน  ก่อนรับประทานทุกคนในโต๊ะยืนขึ้นใช้ตะเกียบคีบอาหาร          
ในจานโยนขึ้นให้สูงที่สุดและปล่อยให้ตกกลับลงในจาน  เป็นการแสดงความสามัคคีและน าความเจริญรุ่งเรือง         
สู่หมู่คณะ นอกจากนี้การตกแต่งประดับในบ้านเรือนจะประกอบด้วยต้นไม้เงิน ต้นส้ม   สับปะรด ซึ่งแม่บ้าน 
ชาวจีนก็ต้องเตรียมการท าความสะอาดบ้านเรือนและตระเตรียมเพ่ือการเฉลิมฉลองนี้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน
หลายอาทิตย์ 
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ส าหรับชาวจีนฮกเกี้ยนมีความเชื่อกันว่าวันปีใหม่ของพวกเขาคือวันขึ้น 7 ค่ าโดยจะมีการเซ่นไหว้
ในเวลาประมาณ 5 ทุ่มและจุดประทัดเวลาเที่ยงคืน เครื่องเซ่นไหว้สัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือต้นอ้อย โดยมี
ต านานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบรรพบุรุษชาวฮกเก้ียนรอดพ้นจากการรุกรานของศัตรูโดยหลบซ่อนอยู่ในป่าอ้อย
และต่อสู้จนได้ชัยชนะในวันขึ้น 7 ค่ า 

ในระหว่าง 15 วันนี้ศาลเจ้าแต่ละแห่งมีการท าพิธีเพ่ือความเป็นศิริมงคล โดยการจุดธูปขนาดใหญ่
บางแห่งมีการท านายดวงชะตาบ้านเมืองและเศรษฐกิจจากลักษณะการเผาไหม้ของธูปด้วย 

วันสุดท้ายแห่งการเฉลิมฉลองคือวันขึ้น 15 ค่ าเรียกว่า Chap Goh Mei ซึ่งมีธรรมเนียมว่า            
เด็กสาวพรหมจารีต้องไปโยนส้มลงทะเลเพื่อส่งเทพเจ้ากลับสู่สรวงสวรรค์ 

นอกจากการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่และยาวนานนับ 2 อาทิตย์แล้ว ชาวจีนใน
มาเลเซีย ยังคงยึดถือปฏิบัติตามธรรมเนียมจีนอ่ืน ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น เช็งเม็ง สารทจีน ไหว้พระจันทร์ 
เทศกาลโคมไฟ ฯลฯ 

เทศกาลดีปาวาลี (Deepavali) 

 

 

 

 

 

 

 

เทศกาลดีปาวาลีของชาวอินเดีย เป็นเทศกาลบูชาไฟ 5 วัน ชาวอินเดียแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่
ที่สวยงามไปไหว้พระที่วัดและมีการท าพิธีภายในครอบครัวโดยการจุดประทีปดินเผาเล็ก ๆ ที่จัดวางเรียงราย
อย่างสวยงามในบา้น เพื่อบูชาพระลักษมีและมีการวาดตกแต่งโกลัมอย่างสวยงามทุกบ้าน (อ่านเพ่ิมเติมในเรื่อง
ศิลปะ)  โดยเริ่มในคืนแรม13 ค่ า เดือนอัชวิน จนถึงขึ้น 2 ค่ า เดือนการ์ติก ซึ่งตรงกับเดือน 12 ของไทย  การ
จุดประทีปดินเผาเล็ก ๆ  ที่จัดวางเรียงรายอย่างสวยงามมีลักษณะคล้ายคลึงกับการจุดผางประทีปของชาวไทย          
ในภาคเหนือในคืนวันลอยกระทง 

ชาวอินเดียในมาเลเซียได้รับเอาธรรมเนียมการเชิญเพ่ือนบ้านและมิตรสหายมาร่วมเฉลิมฉลอง
เทศกาลดีปาวาลี โดยการตระเตรียมอาหารคาวหวานไว้ต้อนรับตลอดวันเช่นเดียวกับที่ชาวมาเลย์ปฏิบัติในช่วง
วันฮารีรายา 
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 เทศกาลไทปูซัม (thaipusam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศกาลไทปูซัม (thaipusam) เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่ชาวอินเดียโดยเฉพาะชาวเชื้อสายทมิฬ 
เดินทางไปสักการะบูชาเทพ มูรูกัน (Murugan) เป็นจ านวนนับแสนคนทุกปี ณ วัดที่ส าคัญสองแห่งคือ วัดถ้ า              
ในกัวลาลัมเปอร์ และวัดบนเขาน้ าตกในปีนัง มีขบวนแห่อัญเชิญเทพไปที่วัดและกลับซึ่งตลอดงานนี้กินเวลา             
3 วัน ลักษณะพิเศษที่โดดเด่นมาก คือ การแก้บนด้วยพิธีกรรมความเชื่อมีการใช้เหล็กแหลมยาวมาแทงปาก ลิ้น 
แก้ม การใช้ขอเหล็กจ านวนมากเกี่ยวหลังแบกเครื่องทรงเรียกว่าคาวาดี แล้วเดินด้วยเท้าเปล่าเป็นระยะทาง          
นับสิบกิโลเมตร 

 วันวิสาขบูชา 

วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดทางราชการ นอกเหนือไปจากการบ าเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้ว 
หน่วยงานองค์การศาสนาพุทธทั่วประเทศมีการจัดงานและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมมากมาย
หลากหลาย เช่นการบริจาคโลหิต การให้การบริการทางแพทย์ การตั้งโรงทานอาหารมังสวิรัต การเลี้ยงดูเด็ก
ก าพร้าและคนชรา ฯลฯ และในตอนเย็นองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งมาเลเซีย จัดให้มีขบวนแห่โดยมี
หน่วยงานองค์การศาสนาพุทธต่าง ๆ จัดตกแต่งรถเข้าร่วมขบวนอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่เป็นประจ าทุกปี 

เทศกาลวันร าลึกนักบุญเซนต์แอนน์ วัดคาทอลิก 

ตามปกติการร าลึกถึงนักบุญในคริสตศาสนาจะมีการจัดพิธี 1 วัน  แต่เทศกาลวันร าลึกนักบุญ 
เซนต์แอนน์ วัดคาทอลิกที่บูเก็ตเมอตาจัม (St Anne's Church, Bukit Mertajam) มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี
เป็นเวลา 10 วันรวมทั้งวันร าลึกนักบุญเซนต์แอนน์ในวันที่ 26 กรกฎาคมทุกปี ระหว่างเทศกาลนี้จะมี              
ชาวคาทอลิกนับแสนคนเดินทางมาแสวงบุญ ณ โบสถ์แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่เชตที่บูเก็ตเมอตาจัม รัฐปีนัง ซึ่งได้            
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1846  
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กิจกรรมท้ายบทที่ 4 
 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 

1. นาฏศิลป์ของมาเลเซียในข้อใดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากยูเนสโกในด้านอัตลักษณ์มาเลย์ 
ก. ซาบิน 
ข. มะโย่ง 
ค. บอเรีย 
ง. โดนดัง ซายัง 

2. ศิลปะการร่ายร าที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุดในมาเลเซียคือข้อใด 
ก. ดิเกบารัต 
ข. วายังกูลิต 
ค. ระบ าบังกรา 
ง. โจเก็ตหรือรองเง็ง 

3. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของรัฐกลันตัน 
ก. ลาลูซายง 
ข. ว่าววงเดือน 
ค. ลูกข่างกาเซง 
ง. ข้อ ข และ ค 

4. เครื่องแต่งกายประจ าชาติของผู้ชายมาเลเซีย เรียกว่าอะไร 
ก. ทูโดง 
ข. ซองเก็ต 
ค. บาจูคูโรง 
ง. บาจูมลายู 

5. ข้อใดคืออาหารเช้าประจ าชาติของมาเลเซีย 
ก. เรินดัง 
ข. มามักหมี ่
ค. นาสิ เลอม่ะ 
ง. นาสิ เคอราบู 
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   บทที่ 5  ค ำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ในชีวิตประจ ำวัน 

สำระส ำคัญ 
 ภาษาราชการของมาเลเซียคือ บาฮาซามาเลเซีย และระบบตัวอักษรเรียกว่า รูมี  ซึ่งเป็นตัวอักษรโรมัน  
บาฮาซามาเลเซียที่ใช้เป็นภาษาในชีวิตประจ าวัน มีระบบไวยากรณ์ที่คล้ายกับภาษาไทย ดังนั้น หากท่องจ า
ค าศััทท์และความหมายได้แล้วกจจะท าให้าามารสาื่อาารได้เรจว  

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 1.  บอกค าศััททแ์ละประโยคทีค่วรรู้ในชีวิตประจ าวันได้  
 2.  อ่านตัวเลขและจ านวนนับได ้
 3.  บอกวันและเวลาได้     

ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 เรื่องท่ี 1  ค าศััททแ์ละประโยคทีค่วรรู้ 
 เรื่องท่ี 2  ตัวเลขและจ านวนนับ 
 เรื่องท่ี 3  วันและเวลา 
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เร่ืองที่ 1  ค ำศัพท์และประโยคที่ควรรู้ 

ภาษาราชการของมาเลเซียคือ บาฮาซามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) และระบบตัวอักษรเรียกว่า          
รูมี (Rumi)  ซึ่งเป็นตัวอักษรโรมัน การาะกดค าและอ่านออกเาียงา่วนใหญ่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ ยกเว้น
าระท าให้ผู้ที่เข้าใจการอ่านอักษรโรมันเรียนรู้ได้ง่ายและโดยเฉทาะอย่างยิ่ง บาฮาซามาเลเชียที่ใช้เป็นภาษา                   
ในชีวิตประจ าวันมีระบบไวยากรณ์ที่คล้ายกันกับภาษาไทย เช่น การเรียงประโยคเป็น ประธาน กริยาหรือ
คุณศััทท์ และา่วนขยายเามอ  ไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเาียงเมื่อเป็นทหูทจน์ หรือเมื่อกาลเปลี่ยนเป็นอดีตหรือ
อนาคต เป็นต้น ดังนั้นหากท่องจ าค าศััทท์และความหมายได้แล้วกจจะท าให้าามารสาื่อาารได้เรจว  า าหรับ
ตัวอักษรามัยก่อนหน้านี้มีการใช้อักษรอารบิคเขียนเาียงภาษามาเลย์เช่นกัน เรียกว่า  การเขียนระบบยาวี 
(Jawi) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมของวัฒนธรรมมาเลย์มุาลิมในเขตภาคใต้ของประเทศัไทยและในประเทศั
อินโดนีเซียด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวันยกเว้นในภาคการศัาานา 

ประเดจนที่า าคัญที่าุดในการเรียนภาษาเท่ือการาื่อาารคือการออกเาียงให้ ได้ใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษาได้มากที่าุด ดังนั้น การเขียนค าอ่าน บาฮาซามาเลเซียในบทนี้จึงใช้ความได้เปรียบของภาษาไทยที่มีระบบ
เาียงและเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่อาจกล่าวได้ว่าบันทึกครอบคลุมเาียงได้กว้างกว่าภาษาอ่ืน ๆ  ท าให้าามารส
บันทึกเาียงได้ค่อนข้างใกล้เคียง จึงขอให้ผู้เรียนตั้งใจออกเาียงตามตัวาะกดที่ให้ไว้ โดยเฉทาะอย่างยิ่งให้ระลึก
ไว้ว่าบาฮาซามาเลเซียา่วนใหญ่เป็นเาียงเอกและจะเปลี่ยนเป็นเาียงตรีหรือจัตวาเมื่ออยู่ในประโยคค าสาม 
แม้ว่าในระยะแรกอาจจะไม่คุ้นเคยดูคล้ายกับว่ามีการใช้วรรณยุกต์เกินความจ าเป็น  แต่การฝึกหัดอยู่เามอจะ
ท าให้าามารสทูดได้คล่องมากขึ้นเรื่อย ๆ 
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ข้อทึงระวังคือความละม้ายคล้ายคลึงของค าศััทท์บางกลุ่มในบาฮาซามาเลเซียกับภาษาอังกฤษ 
โดยเฉทาะอย่างยิ่งค าศััทท์ที่รับมาจากภาษาอังกฤษและภาษายุโรปอ่ืน ๆ ซึ่งตัวาะกดมักจะแตกต่างจาก
ภาษาอังกฤษแต่การออกเาียงโดยรวมยังคงแบบภาษาอังกฤษ จึงท าให้เกิดการาับาน  เข้าใจผิดและน าเอา        
บาฮาซามาเลเซียมาใช้เป็นภาษาอังกฤษโดยรู้เท่าไม่สึงการณ์  เช่น 

 
ระบบพยัญชนะ  

บาฮาซามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)  เขียนด้วยตัวอักษรโรมันโดยเรียกว่าระบบรูมี (Rumi) 
ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน เรียงจาก  A , a  สึง  Z , z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ควำมหมำยภำษำไทย ควำมหมำยภำษำอังกฤษ 

Januari แจนยูอะริ มกราคม January 
Mac ม๊าช มีนาคม March 
universiti อูนิเวอซิตี มหาวิทยาลัย university 
telefon เตเลโฟน โทรศััทท์ telephone 
bas บ๊าา รสประจ าทาง bus 
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บำฮำซำมำเลเซีย กำรออกเสียงเมื่อ
ประกอบเข้ำเป็นค ำ

หรือพยำงค์ ตัวอักษร อ่ำนว่ำ 

A, a เอ อ าระ อะ อา 
B, b บี บ  
C, c ซี ฉ,ช 
D, d ดี ด 
E, e อี าระ เออ แอ 
F, f เอฟ ฟ 
G, g จ ี กฺ 
H, h เอช ห , ฮ 

I, i ไอ 
าระ อิ อี  
เอะ เอ 

J, j เจ จ 
K, k เค ข , ค 
L, l แอล ล 
M, m เอจม ม 
N, n เอจน น 
O, o โอ าระ โอะ โอออ 
P, p ปี ,ที ป 
Q, q คิว ข , ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทียบเสียงเป็นภำษำไทย ส ำหรับกำรเรียนด้วยตนเองข้ันพื้นฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำฮำซำมำเลเซีย กำรออกเสียงเมื่อ
ประกอบเข้ำเป็นค ำ

หรือพยำงค์ ตัวอักษร อ่ำนว่ำ 

R, r อาร์ ร 
S, s เอา า ,ซ 
T, t ตี ,  ที ต 

U, u ยู 
าระ อุ อู  
โอะ โอ 

V, v วี ว 
W, w ดับบลิว ว 
X, x เอจกซ์ า ,ซ 
Y, y วาย ย 
Z, z เซ่ท า ,ซ 
ng เอจนจี ง 
ny เอจนวาย ญ (เาียงขึ้นจมูก) 

sy เอาวาย 
ช (เาียงยาวเหมือน
ในค าว่า shoes ) 

ai ไอ  าระ ไอ อาย 
au เอา  าระ เอา อาว 
ua อัว าระ อัว 
oi โอย าระ โอย 
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ไวยำกรณ์พื้นฐำน 

1. ประโยคท้ืนฐานเท่ือบอกาสานะและาภาทหรือลักษณะไม่ใช้ค ากริยาที่เทียบเท่ากับ ‘เป็น’ 
ดังนั้นรูปแบบประโยคจึงประกอบด้วยค านามหรือารรทนาม แล้วตามด้วยค านามหรือคุณศััทท์ 

 ประธาน+ค านาม  เช่น   
 อาลีเป็นครู   ทูดว่า  “อาลี กูรู” (Ali guru.) 
 ฉัน/ผมเป็นครู   ทูดว่า  “ซาหย่า กูรู” (Saya guru.) 
 อาลีกับไอชาหฺเป็นคนมาเลเซีย ทูดว่า  “อาลี ดัน ไอชาหฺ โอรัง มาเลเซีย”  
      (Ali dan Aishah orang Malaysia.) 
 เราเป็นคนไทย  ทูดว่า  “คาหมี่ โอรัง ไทย” (Kami orang Thai.) 
 เขา (ทั้งหลาย) เป็นคนจีน   ทูดว่า  “เมอแรค่า โอรัง ชิหน่า” (Mereka orang Cina.) 
 ประธาน+ค าคุณศััทท์ เช่น  
 ไอชาหฺาวย  ทูดว่า “ไอชาหฺ ชานเตะ” (Aishah cantik.) 
 ต้มย าอร่อย     ทูดว่า “ต้มย า เซอดับ” (Tomyam sedap.) 
 กาแฟร้อน   ทูดว่า “โคปี ปาหนาา” (Kopi panas.) 

2. ประโยคทื้นฐานเทื่อบอกาสานที่ใช้ค ากริยา “ดี” (di) เทียบเท่ากับ ‘อยู่ที่’ หรือ อยู่+บุทบท 
เช่น  

 ฉัน/ผมอยู่ท่ีเกาะปีนัง   ทูดว่า  “ซาหย่า ดี ปูเลา ปีนัง” (Saya di Pulau Pinang.) 
 าสานีรสบัาอยู่ที่คอมตาร์  ทูดว่า “าเตแซนบ๊าา ดี คอมตาร”์  
     (Stesen bas di Komtar.) 
 หนังาืออยู่บนโต๊ะ   ทูดว่า  “บูขู่ ดี อาตาา เมจ่า” (Buku di atas meja.) 
 เาื้ออยู่บนเก้าอ้ี   ทูดว่า  “บาจู่ ดี อาตาา เคอรูซี” (Baju di atas kerusi.) 

3. รูปแบบประโยคบอกเล่าท้ืนฐาน  = ประธาน+ กริยา+ า่วนขยาย  
 การเรียงล าดับค าขยายค านาม   = ค านามหลัก+ค าขยายค านาม  
 ฉัน/ผมมีหนังาือ   “ซาหย่า อด่า บูขู่” (Saya ada  buku.) 
 ฉัน/ผมมีเาื้อ   “ซาหย่า อด่า บาจู่” (Saya ada baju.) 
 ฉัน/ผมชอบเาื้อตัวนี้    “ซาหย่า ซูค่า บาจู่ อินี่” (Saya suka baju ini.) 
 ฉัน/ผมมาจากประเทศัไทย   “ซาหย่า เบอราซัล ดารี ไทยแลนด์” 
     (Saya berasal dari Thailand.) 

4. การเรียงล าดับค าขยายคุณศััทท์เหมือนภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากค าขยายเช่น   
 ดอกไม้าวยมาก   “บุงา ซาหงัด ชานเตะ” (Bunga sangat cantik.) 
 ต้มย ากุ้งอร่อยมาก  “ตมย าอุดังซาหงัด เซอดับ”  
     (Tomyam udang sangat sedap.) 
 อาหารเผจดนิดหน่อย  “มาคานัน เซอดิเกะ เปอดาา” (Makanan sedikit pedas.) 
 เครื่องดื่มหวานนิดหน่อย  “มินูมัน เซอดิเกะ มาหนีา” (Minuman sedikit manis.) 



 

 
รายวิชา เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย : 66 

 

5. ารรทนามการเป็นเจ้าของใช้ค าเดียวกับบุรุษารรทนาม โดยอยู่หลังค านามและไม่มีค าที่
เทียบเท่ากับค าว่า ‘ของ’ เช่น 

 หนังาือนี้ของฉัน/ผม  “บูขู่อินี่ บูขู่ซาหย่า” (Bukuini buku saya.) 
 รสของของฉัน/ผม าีขาว “เคอแรตต้า ซาหย่า เคอแรตต้า ปูเตะ”  
     (Keretasaya  kereta putih.) 

เท่ือนของฉัน/ผมเป็นครูภาษาอังกฤษ  “คาวาน ซาหย่า กูรู บาฮาซา อิงกริา” 
      (Kawansayaguru Bahasa Inggeris.) 

 ฉันชื่อวิภา   “นามา ซาหย่า วิภา”(Namasaya Wipha.) 
 ผมชื่อาันติ   “นามา ซาหย่า าันติ” (Namasaya Santi.) 
 นี่บ้านของฉัน/ผม  “อินี่ รูหม่าหฺ ซาหย่า” (Ini rumah saya.) 

6. ค ากริยาช่วยและค ากริยาวิเศัษณ์บอกกาล (อดีต อนาคต ปัจจุบัน) อยู่หน้าค ากริยา เช่น 
ลูกของฉัน/ผมอยากกินทุเรียน  “อนั่ก ซาหย่า มาฮู้ มาคาน ดูเรียน”  
    (Anaksayamahu makan durian.) 
าามีของฉันซื้อรสใหม่แล้ว  “ซูวามี ซาหย่า ซูด่าหฺเบอลี่ เคอแรตต้า บารู” 
    (Suamisayasudah beli kereta baru.) 
ภรรยาของผมจะไปตลาด  “อิาเตอรี ซาหย่า อาคัน เปอกี เคอ ปาซ่ารฺ”  
    (Isteri saya akanpergike pasar.) 
เท่ือนของฉัน/ผมก าลังกินข้าว  “คาวาน ซาหย่า เซอดัง มาคาน นาาิ”  
    (Kawansayasedang makan nasi.) 

7. ค ากริยา ไป มา าสานที่ต้องตามด้วยค าว่า ‘เคอ’ เามอ เหมือนกับภาษาอังกฤษที่ใช้ค าว่า 
‘to’ เช่น 

 ครอบครัวของฉัน/ผมไปประเทศัไทย   “เคอลัวรฺกฺา ซาหย่า เปอกี เคอ ไทยแลนด์”  
       (Keluargasaya pergi ke Thailand.) 
 ครอบครัวของฉัน/ผมมาเกาะลังกาวี “เคอลัวรฺกฺา ซาหย่า ดาตัง เคอ ปูเลา ลังกาวี”  
       (Keluargasaya datang ke Pulau Langkawi.) 

8. รูปแบบประโยคปฏิเาธไม่  = “ติด่ะ”+ค ากริยา/คุณศััทท์  และ ไม่ใช่ = “บูคัน”+ ค านาม/          
บุทบท  เช่น 

 บ้านของซาลิฟ่าหฺไม่ใหญ่   “รูหม่าหฺ ซาลิฟ่าหฺ ติด่ะ เบอซา” 
     (Rumah Salifah tidak besar.) 
 คุณลีไม่ใช่ครูภาษาไทย   “ลี บูคัน กูรู บาฮาซา ไทย” 
     (Lee bukan guru Bahasa Thai.) 

9. ค าสาม ที่ต้องการค าตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ท าได้โดยการขึ้นเาียงาูงที่ท้ายประโยคบอกเล่าหรือ
ประโยคปฎิเาธเช่น 

 อากาศัดี   “ชูอาชา บ๊าอีก” (Cuaca baik.) 
 อากาศัดีไหม   “ชูอาชา บ๊าอี๋ก” (Cuaca baik?) 
 อากาศัไม่ดี   “ชูอาชา ติด่ะ บ๊าอีก” (Cuaca tidak baik.) 
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 อากาศัไม่ดีใช่ไหม   “ชูอาชา ติด่ะ บ๊าอี๋ก” (Cuaca tidak baik?) 
 เขาอยากกินทุเรียน  “ดี๊อ่า มาฮู้ มาคาน ดูเรียน” Diamahu makan durian) 
 เขาอยากกินทุเรียนไหม  “ดี๊อ่า มาฮู้ มาคาน ดูเหรียน” (Diamahu makan durian?) 
 เขาไม่ชอบกินทุเรียน  “ดี๊อ่า ติด่ะ ซูข่า มาคาน ดูเรียน”  
     (Diatidaksukamakan durian) 

เขาไม่ชอบกินทุเรียนใช่ไหม  “ดี๊อ่า ติด่ะ ซูข่า มาคาน ดูเหรียน”  
    (Diatidaksuka makan durian?) 

 หนังาือนี่า าหรับเดจก ๆ  “บูขู่ อี่นี่ อุนโตะ คานั่ก-คานั่ก”    
      (Buku ini untuk kanak-kanak) 

หนังาือนี่า าหรับเดจก ๆ ใช่ไหม  “บูขู่ อี่นี่ อุนโตะ คานั่ก-คานัก”  
    (Buku ini untuk kanak-kanak?) 

 เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่น   “ดี๊อ่า บูคัน โอรัง แจปน”  (Dia bukan orang Jepun.) 
 เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นใช่ไหม   “ดี๊อ่า บูคัน โอรัง แจโป๋น”  (Dia bukan orang Jepun?) 

10. ค าตอบ ‘ใช่’ = “ย่ะ”(Ya)‘ไม’่ /‘ไม่ใช่’ = “ติด่ะ” (tidak)+ค ากริยา/คุณศััทท์  เช่น   
 ใช่ อากาศัดี   “ย่ะ ชูอาชา บ๊าอีก” (Ya, cuaca baik.) 
 ไม่ใช่ อากาศัไม่ดี   “ชูอาชา ติด่ะ บ๊าอีก” (Tidak cuaca tidak baik.) 
 ใช่ เขาอยากกินทุเรียน  “ย่ะ ดี๊อ่ามาฮู้ มาคาน ดูเรียน”  
     (Ya, diamahu makan durian.) 

ไม่เขาไม่อยากกินทุเรียน  “ติด่ะดี๊อ่าติด่ะ มาฮู้ มาคาน ดูเรียน”  
    (Tidak, diatidak mahu makan durian.) 

 ค าตอบ ‘ใช่’ = “ย่ะ”(Ya)‘ไม’่ /‘ไม่ใช่’ = “บูคัน” (bukan) + ค านาม/บุทบท เช่น 
 ใช่ นั่นภรรยาผม  “ย่ะ อิตู้ อิาเตอรี ซายา” (Ya, itu isteri saya.) 
 ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่ภรรยาผม  “บูคันอิตู้ บูคันอิาเตอรี ซายา” 
     (Bukan,  itu bukan isteri saya.) 

ใช่ หนังาือนี่า าหรับเดจกๆ   “ย่ะ บูขู่ อ่ีนี่ อุนโตะ คานั่ก-คานั่ก”  
    (Ya, buku ini untuk kanak-kanak.) 
ไม่ใช่ หนังาือนี่ไม่ใช่า าหรับเดจก  ๆ   “บูคันบูขูอ่ี่นี่บูคัน อุนโตะ คานั่ก-คานั่ก”  
    (Bukan buku ini bukan untuk kanak-kanak.) 
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11. รูปแบบประโยคค าสามอ่ืน ๆ ที่ใช้ค า ‘ค าสาม’ =  ค า‘ค าสาม’ เริ่มต้นประโยคเหมือนกับ
ภาษาอังกฤษและมีการข้ึนเาียงาูงเทื่อแาดงการเป็นค าสาม เช่น 

 
 

 
12.  ข้อาังเกตการออกเาียงาระเนื่องจากอักษรโรมันมีอักษรที่ใช้ เขียนเาียงาระเทียง 5 ตัว      

บาฮาซามาเลเซียจึงใช้อักษรเดียวกันา าหรับาระไม่ประามที่เาียงใกล้เคียงกัน จึงอาจท าให้ผู้เรียนาับาน จึงารุป
เป็นแนวทางกว้าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ (แต่ค าศััทท์ที่เป็นค ายืมจากภาษาอ่ืนอาจมีข้อยกเว้น) 

  a  ออกเาียงเป็น   าระอะหรือาระอา 
  e  ออกเาียงเป็น  าระเออ เมื่ออยู่ในทยางค์แรกและออกเาียงเป็น าระแอ  
      เมื่ออยู่ในทยางค์ที่าอง 
  i  ออกเาียงเป็น  าระอิ หรืออี เมื่ออยู่ในทยางค์แรกและออกเาียงเป็น าระเอะ เอ  
      เมื่ออยู่ในทยางค์ที่าอง 
  o  ออกเาียงเป็น  าระโอหรือ ออ 
  u  ออกเาียงเป็น  าระอุหรืออู เมื่ออยู่ในทยางค์แรกและออกเาียงเป็น าระโอะ  
      หรือ โอเมื่ออยู่ในทยางค์ที่าองและมีตัวาะกด 
  ai  ออกเาียงเป็น  อ๊าอี (าูงและยาวกว่า ไอ) 
  ia  ออกเาียงเป็น  อียา (าูงและยาวกว่า เอีย) 
  ua ออกเาียงเป็น  อูว่า (าูงและยาวกว่า อัว) 
 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

Apa ini? อำปำ อีนี๋ นี่ อะไร What is this? 
Siapa dia? เซียปำ เดี๋ย เขาเป็น ใคร Who is she/he? 

Mana kereta dia? มำนำเคอแรตา เดี๋ย 
รสของเขาอยู่  
ที่ไหน 

Where is his car? 

Bila sampai? บิลำ ซัมไป๋ คุณมาสึง เมือ่ไร 
When did you 
arrive? 

Mengapa ? เมองำป๊ำ ท ำไม Why? 
Bagaimana 
membuatnya? 

บำไกมำน๋ำ 
เมิมบ้วดญ๋า 

ท า(อะไรบางอย่าง) 
ยังไง 

How to do it? 

Berapa orang yang 
datang? 

เบอรำป๋ำ  
โอรัง ยัง ดาตั๋ง 

มีคนมา เท่ำไร 
Howmany people 
came? 

Kamu suka tomyam? คามู ซูข่าต้มย้ า   คุณชอบต้มย าไหม 
Do you like 
tomyam ? 

ค ำถำม 
 



 

 
รายวิชา เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย : 69 

 

 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

Selamat sejahtera  เซอลามั่ต เซอจะเตอร่า าวัาดี (ทั่วไป) Hello(general) 
Selamat pagi เซอลามั่ต ปาก ี าวัาดี (ตอนเช้า) Good morning 
Selamat tengah 
hari 

เซอลามั่ต เตอง่ะฮารี 
าวัาดี  
(ตอนกลางวัน) 

Good afternoon 

Selamat petang เซอลามั่ต เปอตัง าวัาดี (ตอนเยจน) Good evening 

Selamat malam เซอลามั่ต มาลัม 
าวัาดี  
(ตอนกลางคืน) 
ราตรีาวัาดิ์ 

Good evening  
Good night 

Apa khabar? อาปา คาบา าบายดีไหม/ 
เป็นยังไงบ้าง How are you? 

Khabar baik คาบา บ๊าอีก าบายดี / ดี I am fine. 
Selamat datang เซอลามั่ต ดาตัง ยินดีต้อนรับ Welcome 
Selamat jalan  
 

เซอลามั่ต จาลัน ลาก่อน / ไปดีๆนะ  
(ทูดโดยเจ้าบ้าน 
คนที่ยังอยู่) 

Bon Voyage! 
(said by the one left 
behind) 

Selamat tinggal  
 

เซอลามั่ต ติงกัลลฺ ลาก่อน/ไปก่อนนะ  
(ทูดโดยแขก/ 
คนที่ออกไป) 

Good bye 
(said by the one 
leaving) 

Selamat berjaya เซอลามั่ต เบอจาย่ะ ขอให้โชคดี Good luck ! 
Jumpa lagi ! จุมปา ลาก ี แล้วทบกันใหม่ See you again ! 
Terima kasih เตอริมากาเซหฺ ขอบคุณ Thank you 
Sama-sama ซามาซามา (ด้วยความ) ยินดี You are welcome 
Tidak mengapa! ติด่ะ เมองาปะ ไม่เป็นไร Nevermind 
Sila masuk าิลล่า มาโซะ เชิญเข้ามา Please come in 
Sila duduk าิลล่า ดูโดะ เชิญนั่ง Please sit down 
Sila jamu selera   าิลล่า จามู เซอแลรา  ขอให้เจริญอาหาร Bon appetite ! 

Sila makan 
าิลล่า มาคัน  
 

ขอให้เจริญอาหาร 
(ไม่เป็นทางการ) 

Please enjoy your 
meal 

Harap maaf / 
Mohon maaf 

ฮารับมาอาฟ / โมฮน  
มา  อาฟ 

ขอโทษ , ขออภัย Excuse me. / I am 
sorry. 

(ขอแาดงความ) 
เาียใจด้วย I am sorry. 

Minta maaf 
มินตามาอาฟ  
(ไม่เป็นทางการ) 

ขอโทษ I am sorry. 

วลีและค ำกล่ำวมำรยำททำงสังคม 
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

Boleh saya 
bertanya ? 

โบเละ ซาหย่า เบอตันญา ขอสามได้ไหม May/Can I ask? 

Boleh saya duduk 
di sini ? 

โบเละ ซาหย่า ดูโดะ ดี ซิ
หนี 

ขอนั่งที่นี่ได้ไหม May/Can I sit here ? 

Boleh saya 
tengok ? 

โบเละ ซาหย่า แตเงาะ ขอดูได้ไหม 
May/Can I have a 
look ? 

Tolong buka 
pintu 

โตลง บูคา ปินตู ช่วยเปิดประตูด้วย 
Please open the 
door. 

Tolong tutup 
pintu 

โตลง ตูโตบ ปินตู ช่วยปิดประตูด้วย 
Please close the 
door. 

Tahniah  ตะหฺเนี่ยหฺ ขอแาดงความยินดี Congratulations  

Selamat hari jadi เซอลามั่ต ฮารี จาดี าุขาันต์วันเกิด Happy birthday 

Selamat bercuti เซอลามั่ต เบอรฺชูตี าุขาันต์วันหยุด Happy holiday 

Selamat 
berpuasa 

เซอลามั่ต เบอรฺปูวาซ่า 
ค าอวยทรเมื่อเริ่ม
การสือศัีลอดในเดือน
รอมฎอน 

Happy fasting 

Selamat Hari 
Raya 

เซอลามั่ต ฮารี รายา 
ค าอวยทรอีดิลฟิฏรฺ
เมื่อาิ้นาุดของการสือ
ศัีลอดในเดือน
รอมฎอน 

Happy Aidilfitri 

Selamat tahun 
baru 

เซอลามั่ต ตาฮุน บารู าวัาดีปีใหม่ Happy new year 

Selamat Tahun 
Baru Cina 

เซอลามั่ต ตาฮุน บารู ชิน่า 
าุขาันต์เทศักาล
ตรุษจีน 

Happy Chinese New 
Year 

Selamat Hari 
Deepavali 

เซอลามั่ต ฮารี ดีปาวาลี 
าุขาันต์เทศักาลดีปา
วาลี (อินเดีย) 

Happy Deepavali 

Selamat Hari 
Krismas 

เซอลามั่ต ฮารี คริามัา าุขาันต์วันคริาต์มาา Merry Christmas 

Selamat Hari 
Gawai  

เซอลามั่ต ฮารี กาไว 
าุขาันต์เทศักาล 
เกจบเก่ียว(รัฐซาราวัก) 

Happy Gawai 
(harvest) (Sarawak) 

Selamat Hari 
Kaamatan  

เซอลามั่ต ฮารี ขะอะมาตัน 
าุขาันต์เทศักาล 
เกจบเก่ียว (รัฐซาบาห์) 

Happy Kaamatan 
(Sabah) 
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

saya  ซาหย่า ข้าทเจ้า ดิฉัน ผม (ทั่วไป) I (general& formal) 

aku  อาก ู ข้าทเจ้า ดิฉัน ผม  
(ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย) I (informal) 

anda  อันดา คุณ (เป็นทางการ ทางเอกาาร 
หรือาื่อมวลชน) 

you (general & formal-mass 
media & ads) 

Kamu / awak  คามู  / อาวัค คุณ(ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย) 
you(only with same status 
or inferiors) 

saudara  เซาดาร่า คุณ (ใช้กับผู้อาวุโาใกล้เคียงกัน
เทศัชาย) 

you (general & about same 
age adult male) 

saudari    เซาดารี่ คุณ   (ใช้กับผู้อาวุโาใกล้เคียงกัน
เทศัหญิง) 

you (general & about same 
age adult female) 

abang / bang  อาบัง / บัง คุณ  (ผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่เทศัชาย) 
you(general & slightly older 
male) 

kakak / kak  คาคะ /ค่ะ คุณ  (ผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่เทศัหญิง) 
you(general & slightly 
olderfemale) 

adik / dik  อาเดะ  เดะ คุณ  (ใช้กับผู้อ่อนอาวุโากว่า) 
you(general & younger 
person) 

dia  ดี๊อ่า เขา(ารรทนามบุรุษท่ี 3) she, he 
ia  เอีย มัน (ใช้กับาิ่งของและาัตว์เท่านั้น) it (non-human) 

encik  เอนเช่ะ คุณ / นาย (ใช้กับชายวัยท างาน) 
mister(general & formal 
male) 

pak cik ป่ะชิ คุณ / นาย (ใช้กับชายาูงอายุ) 
uncle (general & elderly 
man) 

puan ปูวาอัน / ปวน   คุณ / นาง (ใช้กับหญิงวัยท างาน 
แต่งงานแล้ว) madam / ma’am/ Mrs. 

cik  เฉะ คุณ / นางาาว (ใช้กับหญิงวัย
ท างาน ยังไม่แต่งงาน) 

Miss / Ms. (general & formal 
-female) 

mak cik  ม่ะชิ คุณ / นาง (ใช้กับหญิงาูงอายุ) 
madam / ma’am(general & 
elderly woman) 

kita  คิตา เรา (รวมคู่านทนาด้วย) we(inclusive of 2nd person) 
kami คาหมี ่ เรา (ไม่รวมคู่านทนา) we(exclusive of 2ndperson) 
mereka  เมอแรข่า เขา (ทหูทจน์) they 
 

ค ำสรรพนำม 
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bapa/ ayah บาป่า  / อ่ะย่ะ ท่อ father 
ibu, emak อีบู   /  เออมั่ก แม่ mother 
ibu bapa อีบูบาป่า   ท่อแม่   ผู้ปกครอง parents 
anak อนั่ก ลูก child of somebody 
anak perempuan อนั่ก เปอเริมปวน ลูกาาว daughter 
anak lelaki อนั่ก เลอลาก ี ลูกชาย son 
anak sulung อนั่ก ซูลง ลูกคนโต eldest child 
anak bongsu อนั่ก โบงซู ลูกาุดท้อง youngest child 
abang อาบัง ท่ีชาย elder brother 
kakak คาคะ ท่ีาาว elder sister 

adik อะเดะ น้องชาย / น้องาาว 
younger brother / 
sister 

adik-beradik อะเดะ เบอราเดะ ท่ีน้อง siblings 
datuk ดาโตะ ปู่ / ตา grandfather 
nenek แนเน่ก ย่า / ยาย grandmother 
moyang โมยัง ทวด great-grandparent 
nenek moyang แนเน่ก โมยัง บรรทบุรุษ ancestors 
cucu ชูชู หลาน (ปู่  ย่า ตา ยาย) grandchild 
cicit ชีเฉทฺ เหลน ทวด great-grandchild 
bapa saudara บาปา เซาดารา ลุง อา น้า uncle 
ibu saudara อีบู เซาดารา ป้า อา น้า auntie 
sepupu เซอปูปู ลูกท่ีลูกน้อง cousin 
anak saudara อหนัก เซาดาร่า หลาน (ลุง ป้า น้า อา) nephew / niece 
saudara เซาดารา ญาติ relative 
isteri อิาเตอรี/ อิาตรี ภรรยา wife 
suami ซูวามี  /  ซัวมี าามี husband 
wanita / perempuan วานิต่า  / เปอเริมปวน ผู้หญิง female, woman 
lelaki เลอล๊ากี ผู้ชาย male, man 
 
 
 
 

บุคคลในครอบครัว 
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guru/ cikgu กูรู  / เฉะก ู คร ู teacher 
murid มูหริด นักเรียน pupil, student 
pelajar เปอลาจารฺ นักเรียน  นักศึักษา student 
bilik darjah บิเล่กฺ ดารจาหฺ ห้องเรียน classroom 
sekolah เซอกอล่ะหฺ โรงเรียน school 
papan hitam ปาปัน ฮิตัม กระดานด า blackboard 
kapur กาโปร์ ชอล์ก chalk 
papan putih ปาปัน ปูเตะหฺ กระดานขาว whiteboard 
pen marker เป็น มารฺเกอร์ ปากกามาร์คเกอร์ marker pen 
pensil เป็นซิล ดินาอ pencil 
pen เป็น ปากกา pen 
buku บูขู่ หนังาือ book 
buku latihan บูขู่ลาติฮั่น ามุด exercise  book 
beg แบจก กระเป๋า bag 
meja เมจา โต๊ะ table / desk 
kerusi/ bangku เคอรูซี / บังก ู เก้าอ้ี chair 
almari อัลมารี ตู้ cupboard  
papan kenyataan ปาปัน เคอญาตาอัน บอร์ด notice board 
bakul / tong sampah บาโคล  / ตงซัมปะหฺ สังขยะ dustbin 
peta เปอตา แผนที่ map 
kalendar คาเลนดาร์ ปฎิทิน calendar  
pintu ปินตู ประต ู door 
tingkap ติงกับ หน้าต่าง window 
kipas angin กีปัา อาเงน ทัดลม fan 
penyaman udara เปินญามัน อูดารา เครื่องปรับอากาศั air-conditioner 
telefon เตเลโฟน โทรศััทท์ telephone 
telefonbimbit เตเลโฟน บิมเบท โทรศััทท์มือสือ mobile phone 
 
 
 
 
 

ค ำศัพท์ในห้องเรียน 



 

 
รายวิชา เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย : 74 

 

 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

makan มาคัน กิน eat 
minum มีนุม ดื่ม   drink 
masak มาาัก ท าอาหาร cook (verb) 
goreng โกเรง ผัด ทอด fry,  deep fry 
rebus เรอโบา ต้ม boil 
bakar / panggang บากา / ปังกัง ปิ้ง ย่าง  grill, roast, toast 
kukus กูโคา นึ่ง steam 
panas ปานัา ร้อน hot 
suam ซวม /ซูวาอัม อุ่น lukewarm 
sejuk เซอโจะ หนาว / เยจน cold 
manis มาหนีา หวาน sweet 
masam มาซัม เปรี้ยว sour 
masin มาเซน เคจม salty 
tawar ตาวารฺ จืด bland 
pahit ปาเหท ขม bitter 
pedas เปอดาา เผจด hot (chilly) 
tak masak ต่ะ มาซ่ะ ไม่าุก uncooked 
mentah เมินตะหฺ ดิบ raw 
basi บาาิ บูด / เาีย stale / bad 
sedap เซอดับ อร่อย tasty 
ayam goreng อะยัม โกเรง ไก่ทอด fried chicken 
telur goreng เตอโล โกเรง ไข่ทอด fried egg 
nasi goreng นาาิ โกเรง ข้าวผัด fried rice 
pisang goreng ปีซัง โกเรง กล้วยทอด fried banana  
roti โรตี ขนมปัง bread 
sate ซาเตะ าะเต๊ะ satay 
dapur ดาโป ห้องครัว kitchen 
tukang masak ตุกัง มาาัก คนท าอาหาร cook (person) 
api อะปิ ไฟ fire 
air อาเยรฺ น้ า water 
air batu / ais อาเยรฺ บาตู  / ไอซ น้ าแขจง ice 
makanan มาคานัน อาหาร food 

อำหำร 
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minuman มีนูมัน เครื่องดื่ม beverage 
jus จูซ น้ าผลไม้ juice 
kopi โคปี กาแฟ coffee 
teh แต ชา tea 
susu ซูซุ นม milk 
pinggan ปิงกัน จาน plate 
mangkuk มังโคะ ส้วย / ชาม bowl 
gelas เกอหลาา แก้ว glass 
cawan ชาวัน ส้วยเลจก cup 
botol โบโตล ขวด bottle 
sudu ซูดู ช้อน spoon 
garpu การฺปู า้อม fork 
pisau ปิเซา มีด knife 
penyepit เปินเญอเปท ตะเกียบ chopsticks 
sayur ซาโยรฺ ผัก vegetable 
daging ดาเกง เนื้อ meat 
daging lembu ดาเกง เลจมบู เนื้อวัว beef 
daging babi ดาเกง บาบี เนื้อหม ู pork 
kambing กัมเบง เนื้อแกะ lamb 
ayam อะยัม ไก ่ chicken 
itik อิเตะ เป็ด duck 
telur เตอโล ไข ่ egg 
ikan อิกัน ปลา fish 
udang อุดัง กุ้ง prawn, shrimp 
ketam เคอตัม ปู crab 
sotong โซตง ปลาหมึก squid 
rempah เริมป่ะ เครื่องเทศั spice 
gula กูล่า น้ าตาล sugar 
garam การัม เกลือ salt 
lada ลาดะ ทริกไท pepper 
cili ชีลี่ ทริก chili 
cilihijau ชีลี่ หิเจา ทริกชี้ฟ้าเขียว green chili 
cili  merah ชีลี่ เมร่า ทริกชี้ฟ้าแดง red chili 
cili  padi ชีลี่ ปาดี ทริกข้ีหนู bird’s eye chili 
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buah บัว / บูหว่าหฺ ผลไม ้ fruit 
betik เบอเตะ มะละกอ papaya 
tembikai เติมบีไข ้ แตงโม watermelon 
nanas นาหนาา าัปรด pineapple 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

duit / wang ดูเหวท  / วัง เงิน money 
matawang มาตาวัง ากุลเงิน currency 
duit kertas ดดูเหวท  เกอรตาา ธนบัตร note(s) 
duit syiling ดูเหวท  ชีลิ่ง เหรียญ coin(s) 
kira duit คีรา ดูเหวท นับเงิน To count money  
ada duit อะดา ดูเหวท มีเงิน To have money 
tiada duit เตียดา ดูเหวท ไม่มีเงิน Do not have money 
duit baki ดูเหวท  บากิ เงินที่เหลือ balance money 
cukup duit ชูโกบ ดูเหวท เงิน ทอ enough money 
tiada cukup duit เตียดา ชูโกบ ดูเหวท เงิน ไม่ ทอ not enough money 
banyak duit บาญะ ดูเหวท เงินมาก a lot of money 

sikit/sedikit duit 
ซิเกะ / เซอดิเกะ   
ดูเหวท 

เงินน้อย little money 

pinjam duit ปินจัม ดูเหวท ยืมเงิน To borrow money 
duit pinjam ดูเหวท ปินจัม เงินยืม borrowed money 
curi duit ชูรี ดูเหวท ขโมยเงิน To steal money 
duit curi ดูเหวท ชูรี เงินที่สูกขโมย stolen money 
duit hilang ดูเหวท ฮีลัง เงินหาย  money lost 
hutang ฮูตัง หนี้ debt 
kaunter เคานฺเตอ เคาน์เตอร์ counter 
bil บิล บิล bil 
cek เชจค เชจค cheque 
cek deposit เชจค ดีโปซิท ฝากเชจค cheque deposit 
cek tendang เชจค เตินดัง เชจคเด้ง bounced cheque 
mesin ATM แมแซน เอทีเอจม เครื่องเอทีเอจม ATM machine 

กำรเงิน กำรซื้อของ 
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bank แบง ธนาคาร bank 
keluarkan duit เคอลัวรฺกัน  ดูเหวท สอนเงิน To withdraw money 
masukkan / 
deposit duit 

มาโซะกัน / ดีโปซิท   
ดูเหวท 

ฝากเงิน To deposit money 

periksa baki เปอเระซา บากี เชจคยอดคงเหลือ To check balance 
pindah duit ปินดาหฺ  ดูเหวท โอนเงิน To transfer money 
membeli-belah เมิมเบอลี่ เบอลาหฺ ซื้อของ shopping 
kompleks beli 
belah 

คอมเปลจกซ เบอลี่ เบอ
ลาหฺ 

ศัูนย์การค้า shopping complex 

jualan murah จูวาลัน มูราหฺ ลดราคา ขายสูก cheap sale 
diskaun ดิาเคานฺ ลดราคา discount 
pesan เปอซัน าั่ง To order 
tawar harga ตาวารฺ ฮารฺกา ต่อรองราคา To bargain the price 
harga ฮารฺกา ราคา price 
jumlah จุมล่า ยอดรวม total 
beli เบอลี่ ซ้ือ buy 
jual จูวาล/ จวล ขาย sell 
mahal มาฮาล แทง expensive 
murah มูร่า สูก cheap 
harga patut ฮารฺกาปาโตท ราคาามเหตุามผล reasonable price 
harga tidak patut ฮารกา ติด่ะ ปาโตท ราคาไม่ ามเหตุามผล unreasonable price 
Berapa harga? เบอราป๊า ฮารฺก๋า ราคา เท่าไร How much? 

Boleh kurang? โบเละ กุหรัง ลดราคาได้ไหม 
Can the price be 
reduced? 

Berapa semuanya? เบอราป๊า เซอมัวญ๋า ทุกอย่างทั้งหมดเท่าไร 
How much is 
everything? 

ringgit (RM) ริงกิต 
ริงกิต (ากุลเงินมาเซีย 1  
ริงกิต = 10 บาท 
โดยประมาณ) 

ringgit (RM) (Malaysian 
currency) 

sen เซน เซจน(า่วนย่อยของริงกิต 100 
เซจน = 1 ริงกิต) Cent (100 cent = RM1) 

RM 5 ลีหม่า ริงกิต 5 ริงกิต RM 5 

RM 12.50 
ดูหว่าเบอหลาา ริงกิต 
ลีหม่า ปูโหละ  เซน 

12 ริงกิต 50 เซจน RM 12.50 
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RM 15.20 
ลีหม่าเบอหลาา ริงกิต 
ดูหว่าปูโหละ เซน 

15 ริงกิต 20 เซจน RM 15.20 

RM 250 
ดูหว่าราตุา ลีหม่าปูโห
ละ ริงกิต 

250 ริงกิต RM 250 

Bapa saya ada RM 
1000 

บาปา ซาหย่า อะดา 
เซอริบู ริงกิต 

ท่อฉัน (ผม) มีเงิน 1000     
ริงกิต 

My father has   RM 
1000 

Awak ada RM 50 ? 
อาวัค อะด๊า ลีหม่าปูโห
ละหริงกิ๋ต 

คุณมีเงิน 50 ริงกิตไหม Do you have RM 50 ? 

Did tidak ada duit. 
ดี๊ อ่ า  ติ ด่ ะ  อะดา  ดู
เหวท 

เขาไม่มีเงิน 
She/he doesn’t have 
money. 

Ini bukan  duit 
Thai. 

อินี่ บูกัน ดูเหวท ไทย นี่ไมใช่เงินไทย 
This is not  Thai  
money. 

Boleh bayar 
dengan kad kredit? 

โบเละ บายา เดองัน 
คาร์ด เครดิต 

จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม 
May/Can I pay with 
credit card ? 

Maaf. Bayaran 
tunai sahaja. 

มาอาฟ บายารัน ตูไน 
ซาฮาจ่า 

ขอโทษ  รับเฉทาะเงินาด 
Sorry. Payment by 
cash only. 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
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hitam ฮีตัม าีด า black 
putih ปูเตะหฺ าีขาว white 
merah เมร่า าีแดง red 
biru บีรู าีน้ าเงิน blue 
hijau หิเจา าีเขียว green 
kuning กูนิง าีเหลือง yellow 
oren โอเรน าีา้ม orange 
kelabu เคอลาบู าีเทา gray 
coklat ช๊อคแลต าีน้ าตาล brown 
ungu อุงกู าีม่วง purple 
merah jambu เมร่าจัมบู าีชมทู pink 

สี 
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jalan terus จาลัน เตอโรา ตรงไป go straight 
belok kanan เบหลก กานัน เลี้ยวขวา turn right 
belok kiri เบหลก คีรี เลี้ยวซ้าย turn left 
pusing ปูเซง หมุน turn 
pusing balik ปูเซง บาเละ หมุนกลับ turn back 
naik น้าอีก ขึ้น go up 
turun ตูโรน ลง go down 
berhenti เบอรฺเหินตี หยุด stop 
di belakang ดี เบอลากัง ข้างหลัง at the back / behind 
di hadapan ดี ฮาดาปัน ข้างหน้า in front of 
di atas ดี อาตาา ข้างบน on top of / over / above 
di bawah ดี บาหว่า ข้างล่าง  ข้างใต ้ under / below 
di kiri ดี คีรี ข้างซ้าย on the left 
di kanan ดี คานัน ข้างขวา on the right 
di dalam ดี ดาลัม ข้างใน in / inside 
di luar ดี ลูว่ารฺ ข้างนอก out / outside 
di tengah ดี เตอง่ะหฺ ตรงกลาง in the middle 
di tepi ดีเตอปิ ข้างๆ by the side  

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย   ภำษำอังกฤษ 

balai polis บาไล โปลิา าสานีต ารวจ police station 
bandar บันดารฺ ตัวเมือง ย่านธุรกิจ town 
bangunan / menara / 
wisma 

บางูนัน  / เมอน้าร่า  / 
วิาม่า 

อาคาร building 

bilik บีเล่ะ ห้อง room 
hospital โฮาปิตัล โรงทยาบาล hospital 
bukit บูเค่ต ภูเขา  เขา hill 
hotel โฮเตล โรงแรม hotel 
jalan จาลัน สนน street, road 
kampung คัมโปง หมู่บ้าน  บ้านเกิด village, hometown 
kedai เคอได ร้าน shop, store 

กำรบอกทิศทำง 

สถำนที ่
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

kedai makanan เคอได มาคานัน ร้านขายอาหาร coffee shop 
kedutaan เคอดูตาอัน าสานทูต embassy 
lapangan terbang ลาปางัน เตอรฺบัง านามบิน airport 
padang bola ปาดัง โบล่า านามฟุตบอล football field 
panggung wayang ปังโกง วายัง โรงภาทยนตร์ cinema 
pasar ปาซ่ารฺ ตลาด market 
pantai ปันไต ชายหาด beach 
pasar raya ปาซ่ารายา ซุปเปอร์มาร์เกต supermarket 
pejabat เปอจาบัต า านักงาน office 
perhentian bas เปอเฮินเตียน บาา ที่จอดรสประจ าทาง bus stop 
restoran เราโตรัน ร้านอาหาร  ภัตตาคาร restaurant 
rumah รูม่า บ้าน house 
stesen kereta api าเตแซน เคอแรตต่า อะปี าสานีรสไฟ railway station 
stesen minyak าเตแซน มินหญัก ปั๊มน้ ามัน petrol station 
sungai ซูไง แม่น้ า river 
tandas ตันดาา ห้องน้ า toilet 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

ada อด่า มี have 
bekerja เบอเคอรฺจ่า ท างาน work 
beli เบอลี่ ซ้ือ buy 
berasal เบอราซัล มาจาก originate (come) from 
beri เบอรี่ ให้ give 
buat บูวาอัด / บวด ท า do 
cakap ชาขับ ทูด speak 
cari ชารี หา look for 
cinta ชินต่า รัก love 
cuba ชูบ่า ลอง try 
duduk ดูโดะ นั่ง sit 
faham ฟาฮัม เข้าใจ understand 
jalan จาลัน เดิน walk, go 
jemput เจิมโปท เชิญ invite 

ค ำกริยำ 
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

jumpa จุมป่า ทบ meet 
mahu มาฮู้ ต้องการ  อยากได้ want 
melancong เมอลังโชง ไปเยี่ยม visit 
pakai ปาไค าวมใา่ wear 
pilih ปิเละ เลือก choose 
sakit ซาเกะทฺ ไม่าบาย เจจบ  ปวด not well, pain  
sewa เซอวา เช่า rent 
suka ซูข่า ชอบ like 
tengok แตเงาะ ดู look at 
tinggal ติงกัล ทัก  อาศััย stay, live 

 
ท ำควำมเข้ำใจในค ำทักทำย 

          ค าทักทายในภาษามาเลเซียที่ใช้ได้ทั่วไปคือ Salam Sejahtera (ซา-ลาม  เซอ-จะฮ์-เตอ-รา) 
หมายสึง ความาุขาวัาดิ์าันติจงมีแด่ท่าน เทียบได้เท่ากับค าว่า “าวัาดี” ในภาษาไทย  โดยผู้น้อยจะกล่าว
ทักทายก่อนทร้อมทั้งยื่นมือขวาไปาัมผัามือขวาผู้ใหญ่  แล้วยกกลับมาแตะที่หน้าอกตนเอง  ในกรณีที่เป็น              
เทศัเดียวกันและนับสือศัาานาอิาลาม  ผู้ใหญ่กจจะยื่นมือรับ “าลาม” เช่นเดียวกัน “าลาม” หมายสึง                 
การาัมผัามือ  

 ส้าเป็นต่างเทศัที่ไม่ใช่ญาติมักจะทักทายด้วยค าทูดทร้อมกับการค้อมศัีรษะเท่านั้น  ไม่ต้อง           
าัมผัามือ   

 ในบางครั้งอาจใช้ส้อยค ากล่าวต้อนรับแขกผู้มาเยือนเท่ือทักทายกจได้คือ Selamat datang                
(เซอ-ลามั่ต ดา-ตัง) หมายสึง  ยินดีต้อนรับ  ซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดว่า หมายสึง าวัาดี  ในกรณีนี้ผู้มา
เยือน ต้องกล่าวขอบคุณว่า Terima kasih (เตอ-ร-ิมา-กา-ซิฮ์) 

 นอกจากนี้ในหมู่คนที่นับสือศัาานาอิาลามในมาเลเซีย ยังนิยมทักทายกันด้วยภาษาอาหรับว่า 
Assalamualaikum (อัซ-ซา-ลา-มู-อะ-ลัย-กุม) หมายสึง ความาุขาวัาดิ์าันติจงมีแด่ท่าน  ผู้รับการ
ทักทายจะตอบว่า Waalaikumussalam (วา-อะ-ลัย-กุ-มุซ-ซา-ลาม) หมายสึง ความาุขาวัาดิ์าันติจงมีแด่
ท่านเช่นกัน 



 

 
รายวิชา เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย : 82 

 

เร่ืองที่ 2  ตัวเลขและจ ำนวนนับ 
 

กำรบอกตัวเลขและจ ำนวนนับ 
 

การบอกตัวเลขและจ านวนนับ มีข้อาังเกต ดังนี ้
1. การนับหรือบอกจ านวนเรียงหลักหน่วย าิบ ร้อย ทัน ใช้การนับหรือบอกเช่นเดียวกับภาษาไทย  

2. หลักหมื่นและแานใช้การนับเป็น 10 ทัน และ 100 ทัน เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ  

3. ทึงระวังข้อยกเว้นจ านวน 10, 1 ร้อย, 1 ทัน, 1 หมื่น, 1 แาน, 1 ล้าน ที่ต้องใช้ค าว่า เซอ แทนค าว่า 
ซาตู่ 

4. การบอกเลขล าดับ ใช้ค าว่า ‘เคอ’ น าหน้าเลข เช่นเดียวกับภาษาไทยที่ใช้ค าว่า ‘ที่’  แต่มีข้อยกเว้น
เฉทาะค าว่า ที่ 1 ที่ใช้ค าว่า เปอตาหม่า  การเรียงล าดับเหมือนภาษาไทยคือ ค านาม+‘เคอ’+ตัวเลข 

5. การบอกหรือนับจ านวนใช้ตัวเลขตามด้วยลักษณะนามเหมือนกับภาษาไทยแล้วจึงตามด้วยค านาม    

= เริ่มด้วยจ านวนก่อนเหมือนกับภาษาอังกฤษ (ตัวเลข+ลักษณะนาม+ค านาม)                      

ผู้หญิง 2 คน ทูดว่า“ดูหว่า โอรัง วานิต่า” (Dua orang wanita.))                                     

 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

0 kosong คอซอง 0 0 
1 satu  ซาตู่  1 1 
2 dua  ดูหว่า  2 2 
3 tiga  ตีก่า  3 3 
4 empat  เอิมปัต 4 4 
5 lima ลีหม่า 5 5 
6 enam  เออหนั่ม 6 6 
7 tujuh  ตูโจะ 7 7 
8 lapan  ลาปั่น 8 8 
9 sembilan  เซิมบีลัน 9 9 
10 sepuluh  เซอปูโหละ 10 10 
11 sebelas  เซอเบอหลาา 11 11 
12 dua belas  ดูหว่าเบอหลาา 12 12 
13 tiga  belas ตีก่า เบอหลาา 13 13 
14 empat  belas เอิมปัตเบอหลาา 14 14 
15 lima belas ลีหม่าเบอหลาา 15 15 
16 enam belas   เออหนั่มเบอหลาา 16 16 

ตัวเลข/จ ำนวนนับ 
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

17 tujuh belas   ตูโจะเบอหลาา 17 17 
18 lapan belas   ลาปั่นเบอหลาา 18 18 
19 sembilan belas   เซิมบีลันเบอหลาา 19 19 
20 dua puluh ดูหว่าปูโหละ 20 20 
21 dua puluhsatu  ดูหว่าปูโหละซาตู่ 21 21 
22 dua puluhdua  ดูหว่าปูโหละดูหว่า 22 22 
23 dua puluhtiga  ดูหว่าปูโหละตีก่า 23 23 
24 dua puluhempat  ดูหว่าปูโหละเอิมปัต 24 24 
25 dua puluhlima ดูหว่าปูโหละลีหม่า 25 25 
26 dua puluhenam  ดูหว่าปูโหละ เออหนั่ม 26 26 
27 dua puluhtujuh  ดูหว่า ปูโหละ ตู๊โจะ 27 27 
28 dua puluhlapan  ดูหว่าปูโหละ ลาปั่น 28 28 

29 
dua 
puluhsembilan  

ดูหว่าปูโหละ เซิมบีลัน 29 29 

30 tiga puluh ตีก่า ปูโหละ 30 30 
40 empat puluh เอิมปัต ปูโหละ 40 40 
50 lima puluh ลีม่าปูโหละ 50 50 
60 enam puluh เออหนั่ม ปูโหละ 60 60 
70 tujuh puluh ตูโจะปูโหละ 70 70 
80 lapan puluh ลาปั่นปูโหละ 80 80 
90 sembilan puluh เซิมบีลัน ปูโหละ 90 90 
100 seratus เซอร้าตุา 100 100 
1,000 seribu เซอรีบู 1,000 1,000 
10,000 se puluh ribu เซอปูโหละ รีบู 10,000 10,000 
100,000 seratus ribu เซอร้าตุา รีบู 100,000 100,000 
1,000,000 sejuta / satu juta เซอจูต่า / ซาตู จูตา 1,000,000 1,000,000 

เลขล ำดับ/ล ำดับที่ 
 pertama เปอตาหม่า ที ่1 the first/ 1st 
 kedua  เคอ ดูหว่า ที ่2 the second/ 2nd 
 ketiga  เคอ ตีก่า  ที ่3 the third/ 3rd 
 keempat  เคอ เอิมปัต ที ่4 the forth/ 4th 
 kelima เคอ ลีหม่า ที ่5 the fifth/ 5th 
 keenam  เคอ เออหนั่ม ที ่6 the sixth/ 6th 
 ketujuh  เคอ ตูโจะ ที ่7 the seventh/ 7th 
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

 kelapan  เคอ ลาปั่น ที ่8 the eighth/ 8th 
 kesembilan  เคอ เซิมบีลัน ที ่9 the ninth/ 9th 
 kesepuluh  เคอ เซอปูโหละ ที ่10 the tenth/ 10th 

 tahun kelimabelas  
ตาโฮน เคอลีหม่าเบอห
ลาา 

ปี่ที ่15 
the fifteenth/15th 
year 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

orang 
Lima orang guru. 

โอรัง 
ลีหม่า โอรัง กูร ู

คน 
ครู 5 คน 

Used to count 
people.(Ex.) 5 teachers. 

ekor 
Dua ekor burung. 

แอ-กอรฺ 
ดูหว่า แอ-กอรฺ บุรง 

ตัว (สัตว)์ 
นก  2 ตัว 

Used to count animals. 
(Ex.) Two birds. 

kuntum 
Sekuntum bunga ros. 

คุนโตม 
เซอคุนโตม บุงา โรา 

ดอก (ดอกไม)้ 
ดอกกุหลาบ 1 ดอก 

Used to count flowers. 
(Ex.) One rose. 

buah 
 
Tujuh buah rumah. 

Sebuah pulau  

Tiga buah kereta. 

บัวห ฺ
 
ตูโจะ บัวหรฺูม่าหฺ 
เซอบัวหปฺูเลา 
ตีก่า บัวหเฺคอเรตต่า 

หลัง / เครื่อง /เกำะ/ 
คัน ฯลฯา าหรับาิ่งของ
ชิ้นใหญ่ 
บ้าน  7 หลัง 
เกาะ 1 เกำะ 
รส 3 คัน 

Used to count large 
and cubical objects. 
(Ex.)  
7 houses. 
1 island. 
3 cars. 

buku 
Dua buku sabun 

บูขู ่
ดูว่า บูขู่  ซาโบน 

ก้อน 
าบู่  2 ก้อน 

Used to count small 
and cubical objects. 
(Ex.) 2 soaps 

biji 
Lapan biji durian. 

บิจิ 
ลาปั่น บิจิ ดูเรียน 

ลูก / ใบ 
ทุเรียน 8 ลูก / ใบ 

Used to count small 
spherical objects. 
(Ex.) 8 durians. 

keping 
Sekeping roti. 

เคอเปง 
เซอเคอเปง  โรตี 

แผ่น / ใบ 
ขนมปัง 1แผ่น 

Used to count flat and 
thick objects. (Ex.) One 
flat bread. 

helai 
Sembilan helai kertas. 

เฮอไล 
เซิมบีลัน เฮอไล เกอรฺ
ตาา 

แผ่น / ใบ 
กระดาษ 9 แผ่น 

Used to count flat and 
thin objects. 
(Ex.) 9 sheets of paper. 

ลักษณะนำม 
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เร่ืองที่ 3  วันและเวลำ 

  

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

batang 
Enam batang pensil. 
Lima batang pokok 
kelapa. 

บำตัง 
เออหนั่ม บำตัง เป็น
ซิล 
ลีหม่า บำตัง  โปโกะ  
เคอลาปา 

แท่ง / ต้น 
ดินาอ 6 แท่ง 
ต้นมะทร้าว 5 ต้น 

Used to count rod-like 
objects. 
(Ex.) 6 pencils. 
5 coconut trees. 

pasang 
Tiga pasang kasut. 

ปำซัง 
ตีก่า ปำซัง กาาุท 

คู่ 
รองเท้า 3 คู่ 

Used to count objects 
that come in pairs.  
(Ex.) 3 pairs of shoes. 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำ มำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

วัน 

hari ini ฮารี อินี่ วันนี้ today 
esok  /  besok เอโซะ / เบอโซะ ทรุ่งนี้ tomorrow 
kelmarin เคิลมาริน เมื่อวานนี้ yesterday 
hari Ahad ฮารีอาหัด วันอาทิตย์ Sunday 
hari Isnin ฮารี อิานิน วันจันทร์ Monday 
hari Selasa ฮารี เซอลาซา วันอังคาร Tuesday 
hari Rabu ฮารี ราบู วันทุธ Wednesday 
hari Khamis ฮารี คาม่ิา วันทฤหัาบดี Thursday 
hari Jumaat ฮารี จูมาอัต วันศัุกร์ Friday 
hari  Sabtu ฮารี ซับตู วันเาาร์ Saturday 
hari cuti ฮารี ชูติ วันหยุด holidays 

เวลำ 
pukul ปูโกล เวลา / ตี(กริยา) o’clock / to beat 
masa / waktu มาซา / วักต ู เวลา time 
kali คาลี ครั้ง time(1 time, 5 times,etc.) 

jam จัม 
ชั่วโมง / นาฬิกา 
(อุปกรณ)์ 

hour / clock / watch 

กำรบอกวันและเวลำ 
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 

บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

minit มินิท นาท ี minute 
saat ซาอัด วินาที second 
suku ซูกู 15 นาที a quarter 
setengah เซอเตอง่ะหฺ ครึ่ง half 
hari ฮารี วัน day 
haribulan ฮารีบุลัน วันที่ date 
minggu มิงกู าัปดาห์ week 
bulan บุลัน เดือน month 
tahun ตาโฮน ปี year 
pagi ปาก ี เช้า morning 
tengah hari เตอง่ะหฺ ฮารี กลางวัน afternoon 
petang เปอตัง เยจน evening   
malam มาลัม กลางคืน night 
tengah  malam เตอง่ะหฺ มาลัม เที่ยงคืน midnight 
sekarang เซอการัง ตอนนี้ now 

เดือน 

Januari แจนยูอะริ มกราคม January 
Februari เฟ้บบรูอะริ กุมภาทันธ์ February 
Mac ม๊าช มีนาคม March 
April เอ๊ทริ่ล เมษายน April 
Mei เม ทฤษภาคม May 
Jun จูน มิสุนายน June 
Julai จูไล กรกฎาคม July 
Ogos อ๊อกอา าิงหาคม August 
September เซ่บเท๊มเบ่อ กันยายน September 
Oktober อ่อกโท๊เบ่อ ตุลาคม October 
November โนเว๊มเบ่อ ทฤศัจิกายน November 
Disember ดีเซ๊มเบ่อ ธันวาคม December 
Ini apa ? อินี่ อาปา นี่อะไร What is this? 
Ini jam. อินี่จัม นี่นาฬิกา This is a clock / watch. 
hari ini hari apa ? ฮารี อินี่ฮารี อาปา วันนี้วันอะไร What day is today ? 
hari ini hari ribu ฮารี อินี่ ฮารี รีบู วันนี้วันทุธ Today is Wednesday. 
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กำรถำมและบอกเวลำ 

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

 
Pukul berapa 
sekarang? 

ปูโกล เบอราปา เซอกา
รัง 
(เวลา  เท่าไร ตอนนี้ ) 

ตอนนี้เวลาเท่าไร 

What time is it 
now ? 

1 a.m. Pukul satu pagi. 
ปูโกล ซาตู่ ปากี 
(เวลา  1  ตอนเช้า) 

01.00 น. /ตี 1 
One o’clock in 
the morning.  

2 a.m. Pukul dua pagi. ปูโกลดูหว่าปาก ี
(เวลา  2  ตอนเช้า) 02.00 น. /ตี 2 Two o’clock in 

the morning.  

3 a.m. Pukul tiga pagi. ปูโกลตีก่าปากี 
(เวลา  3  ตอนเช้า) 03.00 น. /ตี 3 Three o’clock in 

the morning.  

4 a.m. Pukul empat 
pagi. 

ปูโกลเอิมปัตปากี 
(เวลา  4  ตอนเช้า) 04.00 น. /ตี 4 Four o’clock in 

the morning.  

5 a.m. Pukul lima pagi. ปูโกลลีหม่าปากี 
(เวลา  5  ตอนเช้า) 05.00 น. /ตี 5 Five o’clock in 

the morning.  

6 a.m. Pukul enam 
pagi. 

ปูโกลเออหนั่มปากี 
(เวลา  6  ตอนเช้า) 06.00 น. / 6โมง Six o’clock in 

the morning.  

7 a.m. Pukul tujuh 
pagi. 

ปูโกลตูโจะปากี 
(เวลา  7 ตอนเช้า) 07.00 น. / 7โมง Seven o’clock in 

the morning.  

8 a.m. Pukul lapan 
pagi. 

ปูโกลลาปั่นปากี 
(เวลา  8  ตอนเช้า) 08.00 น. / 8โมง Eight o’clock in 

the morning.  

9 a.m. Pukul sembilan 
pagi. 

ปูโกลเซิมบีลันปากี 
(เวลา  9  ตอนเช้า) 09.00 น. / 9โมง Nine o’clock in 

the morning.  

บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

bulan ini bulan apa ? บุลัน อินี่ บุลัน อาปา เดือนนี้เดือนอะไร 
This month is what 
month? 

bulan  ini bulan Jun บุลัน อินี่ บุลัน จูน เดือนนี้เดือนมิสุนายน This month is June. 
berapa  haribulan? เบอราปา ฮารีบุลัน วันที่เท่าไร What date ? 
24  haribulan  Januari 
tahun 2013 

24 ฮารีบุลัน 
แจนยูอะริตาโฮน 2013 

วันที่ 24 มกราคม 
2013 

24th January 2013 

hari ini berapa  
haribulan? 

ฮารี อินี่ เบอราปา  
ฮารีบุลัน 

วันนี้วันที่เท่าไร What is today’s date ? 
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

10 a.m. Pukul sepuluh 
pagi. 

ปูโกลเซอปูโหละปากี 
(เวลา  10  ตอนเช้า) 10.00 น. / 10โมง Ten o’clock in 

the morning.  

11 a.m. Pukul sebelas 
pagi. 

ปูโกลเซอเบอหลาาปากี 
(เวลา 11 ตอนเช้า) 11.00 น. / 11โมง Eleven o’clock 

in the morning.  

12 p.m. Pukul dua belas 
tengah hari. 

ปูโกลดูว่าเบอหลาา 
เตอง่ะหฺ ฮารี 
(เวลา 12 ตอนครึ่งวัน) 

12.00 น. / เที่ยง Twelve noon.  

1 p.m. Pukul satu 
tengah hari. 

ปูโกลซาตู่เตอง่ะหฺฮารี 
(เวลา 1 ตอนครึ่งวัน) 

13.00 น. /  
บ่ายโมง 

One o’clock in 
the afternoon.  

2 p.m. Pukul dua 
petang. 

ปูโกลดูหว่าเปอตัง 
(เวลา  2  ตอน
กลางวัน) 

14.00 น. /  
บ่าย 2 โมง 

Two o’clock in 
the afternoon.  

3 p.m. Pukul tiga 
petang. 

ปูโกลตีก่าเปอตัง 
(เวลา  3  ตอน
กลางวัน) 

15.00น. /  
บ่าย3โมง 

Three o’clock in 
the afternoon.  

4 p.m. Pukul empat 
petang. 

ปูโกล เอิมปัตเปอตัง 
(เวลา 4 ตอนกลางวัน) 

16.00น. /  
บ่าย 4 โมง 

Four o’clock in 
the evening.  

5 p.m. Pukul lima 
petang. 

ปูโกล ลีหม่าเปอตัง 
(เวลา 5  ตอนกลางวัน) 17.00น. / 5 โมง Five o’clock in 

the evening.  

6 p.m. Pukul enam 
petang. 

ปูโกล เออหนั่มเปอตัง 
(เวลา 6 ตอนกลางวัน) 18.00 น. / 6 โมง Six o’clock in 

the evening.  

7 p.m. Pukul tujuh 
malam. 

ปูโกล ตูโจะมาลัม 
(เวลา 7  ตอนเย็น) 19.00น. / 1 ทุ่ม Seven o’clock at 

in the evening.  

8 p.m. Pukul lapan 
malam. 

ปูโกล ลาปั่นมาลัม 
(เวลา 8 ตอนกลางคืน) 20.00 น. / 2 ทุ่ม Eight o’clock at 

night.  

9 p.m. Pukul sembilan 
malam. 

ปูโกล เซิมบีลันมาลัม 
(เวลา 9  ตอนกลางคืน) 21.00น. / 3 ทุ่ม Nine o’clock at 

night.  

10 p.m. Pukul sepuluh 
malam. 

ปูโกล เซอปูโหละมาลัม 
(เวล 10 ตอนกลางคืน) 22.00 น./ 4 ทุ่ม Ten o’clock at 

night.  

11 p.m. Pukul sebelas 
malam. 

ปูโกลเซอ เบอหลา
ามาลัม 
(เวลา 11 ตอน
กลางคืน) 

23.00 น. / 5 ทุ่ม Eleven o’clock 
at night.  

12 a.m. Pukul dua belas 
tengah malam. 

ปูโกลดูหว่า เบอหลาา 
เตอง่ะหฺ มาลัม 
(เวลา 12 ตอนเที่ยงคืน) 

24.00 น. เที่ยงคืน Twelve midnight.  
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บำฮำซำมำเลเซีย ควำมหมำย / ค ำแปล 
บำฮำซำมำเลเซีย ค ำอ่ำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

3.15 a.m. 

- Pukul tiga lima 
belas. 
- Pukul tiga 
suku pagi. 

- ปูโกล ตีก่า ลีหม่า  
  เบอหลาา 
- ปูโกลตีก่า ซูกุ ปากี 

03.15 น. 
ตี 3  15 นาท ี

Three fifteen in 
the morning.  

12.15 p.m. 

- Pukul dua 
belas lima belas 
tengah hari. 
- Pukul dua 
belas suku 
tengah hari. 

- ปูโกลดูหว่า เบอหลาา 
ลีหม่าเบอหลาา  
  เตอง่ะหฺ ฮารี 
- ปูโกลดูหว่าเบอหลาา  
ซูกุ เตอง่ะหฺฮารี 

12.15 น.   
เที่ยง 15 นาท ี

Twelve fifteen in 
the afternoon.  

5.30 a.m. 

Pukul lima tiga 
puluh pagi. 
Pukul lima 
setengah pagi. 

- ปูโกลลีหม่าตีก่า 
   ปูโหละปากี  
- ปูโกลลีหม่า 
  เซอเตอง่ะหฺ ปาก ี

05.30 น. ตี 5 ครึ่ง Five thirty in the 
morning.  

6.30 p.m. 

Pukul enam tiga 
puluh petang. 
Pukul enam 
setengah 
petang. 

- ปูโกลเออหนั่ม ตีก่า 
  ปูโหละ เปอตัง 
- ปูโกลเออหนั่ม 
เซอเตอง่ะหฺ เปอตัง 

18.30 น.  6 โมงครึ่ง Six thirty in the 
evening.  
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กิจกรรมท้ำยบทที่ 5 
 
กิจกรรมที่ 1  ให้โยงเา้นค าหรือข้อความในคอลัมน์ A  และ B  ที่มีความาัมทันธ์กัน 

  A         B 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Selamat  sejahtera 
Selamat datang 
Terima  kasih 
Jumpa lagi! 
Tidak mengapa! 
Selamat berjaya 
Apa kha bar? 
Selamat malam 
Tahniah 
Selamat hari jadi 
Pertama 
Sembilan 
hari ini hari ribu 
Pukul berapa sekarang? 
Ogos 

ก 
ข 
ค 
ง 
จ 
ฉ 
ช 
ซ 
ฌ 
ญ 
ฎ 
ฏ 
ฐ 
ฑ 
ฒ 

ขอบคุณ 
ไม่เป็นไร 
ขอให้โชคดี 
าบายดีไหม 
แล้วทบกันใหม ่
าวัาดี (ทั่วไป) 
าุขาันต์วันเกิด 
ขอแาดงความยินดี 
ราตรีาวัาดิ์ 
ยินดีต้อนรับ 
ตอนนี้เวลาเท่าไร 
าิงหาคม 
วันนี้วันทุธ 
(ล าดับ) ที่ 1 
9 

 
 
กิจกรรมที่ 2  จับคู่กับเท่ือนฝึกออกเาียงค าและข้อความในคอลัมน์ A   ในกิจกรรมที่ 1 
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   บทที่ 6  สถานที่ส าคัญของประเทศ 
 
สาระส าคัญ 

 การเป็นแหล่งชุมชนที่มีอายุหลายร้อยปีและมีประวัติ พัฒนาการทั้งทางด้านการเมือง การ
ปกครองและวัฒนธรรม โดยได้รับอิทธิพลและแรงกระทบจากอ านาจภายนอกที่มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างชัดเจน แต่ละชุมชนในมาเลเซียจึงมีลักษณะความส าคัญเฉพาะตัวควรค่าแก่การศึกษาทั้งสิ้น  
ตัวอย่างสถานที่ส าคัญในประเทศมาเลเซีย  เช่น กรุงกัวลาลัมเปอร์หรือเคแอล (KL)  ซึ่งมีสถานที่ส าคัญที่นี่
หลายแห่ง  เช่น พระราชวังแห่งสมเด็จพระราชาธิบดี  ตึกแฝดเปโตรนาส  ตลาดกลาง  จัตุรัสเมอร์เดกา           
เป็นต้น  นอกจากนี้ก็มีเมืองปุตราจายา  มะละกา  ถนนคนเดินยองเกอร์  ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์  เกาะลังกาวี  
เกาะปีนัง  อุทยานแห่งชาติคินาบาลู  เกาะซิปาดัน  เป็นต้น 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 บอกสถานที่ส าคัญของประเทศได้ 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 สถานที่ส าคัญในประเทศ 

  -  สถานที่ส าคัญในคาบสมุทรมาเลเซีย 
  -  สถานที่ส าคัญในเกาะบอร์เนียวหรือมาเลเซียตะวันออก 
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สถานที่ส าคัญในประเทศ 
 
การเป็นแหล่งชุมชนที่ มีอายุหลายร้อยปีและมีประวัติ พัฒนาการทั้งทางด้านการเมือง              

การปกครองและวัฒนธรรมโดยได้รับอิทธิพลและแรงกระทบจากอ านาจภายนอกที่มีความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน แต่ละชุมชนในมาเลเซียจึงมีลักษณะความส าคัญเฉพาะตัวควรค่าแก่การศึกษา
และทัศนาทั้งสิ้น  การแนะน าสถานที่ส าคัญในประเทศมาเลเซียในบทนี้เป็นเพียงหยิบยกน ามาเฉพาะที่โดดเด่น
เป็นที่รู้จักรับรู้กันทั่วไปว่าส าคัญในยุคปัจจุบัน ให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา           
ต่อยอดเพ่ิมเติมตามความสนใจของแต่ละบุคคลโดยจะแยกเป็นสถานที่ส าคัญในคาบสมุทรมาเลเซียและสถานที่ 
ส าคัญในเกาะบอร์เนียวหรือมาเลเซียตะวันออก 

สถานที่ส าคัญในคาบสมุทรมาเลเซีย 

จะขอกล่าวถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์และสถานที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือ เคแอล (KL) มีความส าคัญโดยรวมในฐานะที่เป็นเมืองหลวงซึ่งเป็น

ศูนย์กลางของประเทศในทุกด้าน ภาพที่เด่นชัดในสังคมโลกในปัจจุบันของกรุงกัวลาลัมเปอร์คือนครแห่งความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในระดับโลก ประกอบด้วยประชากรที่รวมถึงเขต
เศรษฐกิจรอบนอกมหานครด้วยเป็นจ านวนประมาณ 6 ล้านคน  แต่แท้จริงแล้วเคแอล (ชื่อย่อของนครแห่งนี้          
ที่ชาวมาเลเซียนิยมเรียกขาน)  มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้มาเยือน 
ได้ตระหนักรับรู้เช่นกัน  สถานที่ส าคัญในเคแอลและอาณาบริเวณติดต่อกันที่สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์         
โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงที่น่าสนใจมีดังนี้ 
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พระราชวังแห่งสมเด็จพระราชาธิบดี 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชวังแห่งสมเด็จพระราชาธบิดี  (Istana Negara) 

พระราชวังแห่งสมเด็จพระราชาธิบดี เรียกว่าอิสตานา เนการ่า (Istana Negara) ปัจจุบันตั้งอยู่          
ถนนดูตาทางตอนเหนือในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นพระราชวังที่เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน           
ค.ศ.2007 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยการอัญเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
ค.ศ.2011 

สุลต่าน อับดุล ฮาลีม มู อัดซัม ชาห์  สุลต่านแห่งรัฐ เคดาห์  ทรงประกอบพระราชพิธี                       
บรมราชาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14 แห่งมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังแห่งใหม่ 
ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 11 เมษายน ค.ศ.2012  ขณะทรงพระชนมายุ 84 พรรษา หลังจากที่ทรงได้รับการ
อัญเชิญสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.2011  สุลต่าน อับดุล             
ฮาลีม มูอัดซัม ชาห์ ทรงเป็นสุลต่านมาเลเซียพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากทรงประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในพระราชวังแห่งใหม่แล้ว ยังเป็นการเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เป็นครั้งที่ 2    
โดยทรงด ารงต าแหน่งพระราชาธิบดีองค์ท่ี 5 ระหว่าง ค.ศ.1970-1975 มาแล้วครั้งหนึ่ง 

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งสมเด็จพระราชาธิบดี (Royal Museum) 

 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งสมเด็จพระราชาธิบดี เรียกว่าอิสตานา เนการ่า (Istana Negara) เป็น
พระราชวังองค์เดิมตั้งอยู่ที่ถนนอิสตานาใกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก 
และที่ประทับอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีมาตั้งแต่ค.ศ.1957 จนถึง ค.ศ.2011  มีประวัติความ
เป็นมาว่าดั้งเดิมเป็นคฤหาสน์อยู่อาศัยของครอบครัวขนาดใหญ่ของคหบดีชาวจีนชื่อชานวิงเจ้าของเหมืองแร่
ชานกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928  และในระหว่างสงครามมหาบูรพาถูกยึดใช้เป็นท าเนียบ
ของผู้ว่าการกองบัญชาการกองทัพญี่ปุ่น ภายหลังสงครามสุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์ได้ซื้อจากเจ้าของและบูรณะ
ปรับปรุงเป็นวังสุลต่าน จวบจนเมื่อมีการเตรียมการประกาศอิสรภาพเป็นประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผู้ก่อตั้งรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐได้สถาปนาวังสุลต่านนี้ขึ้นเป็นพระราชวังแห่งสมเด็จ
พระราชาธิบดีในปีค.ศ.1957    

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2013 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งสมเด็จพระราชาธิบดี (Royal 
Museum) ได้เริ่มเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ภายใต้การด าเนินการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
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ตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตึกแฝดเปโตรนาส คืออาคาร 88 ชั้น  สูง 452 เมตร รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ อาคาร KLCC 
(Kuala Lumpur Convention Centre)  อาคารแห่งนี้เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ออกแบบโดยซีซาร์ เปลลิ 
สถาปนิกเชื้อสายอาร์เจนตินา-อเมริกันโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม 
ถือเป็นโครงการอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่โครงการแรกเพ่ือประกาศศักยภาพความสามารถในการรองรับ
ความเป็นระดับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยริเริ่มโครงการในปี ค.ศ.1992 และการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใน       
ปี ค.ศ.1998  มูลค่าการก่อสร้าง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ  การประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์                
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักท่ัวโลกเป็นแรงบันดาลใจให้ภายหลังจากนั้นมีการสร้างอาคารสถานที่ใหญ่โตทันสมัยติดตาม
มาอีกนับไม่ถ้วนเนรมิตให้กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นนครแห่งตึกระฟ้าอย่างรวดเร็ว   

พ้ืนที่ด้านหนึ่งของอาคาร KLCC ศูนย์ประชุมแห่งนี้เชื่อมติดต่อกับสวนสาธารณะที่กว้างขวางและ
สวยงาม และสามารถเดินเชื่อมต่อกับโรงแรมชั้นหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง  ภายในอาคารมีความสมบูรณ์แบบทั้งด้าน
ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยที่ทันสมัย ประกอบด้วยศูนย์ประชุม โรงละครปิโตรนาส ฟิลฮาร์โมนิก ฮอลล์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เปโตรไซน์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ศูนย์การค้าที่หรูหรา โรงภาพยนต์ และท่ีขาดไม่ได้คือระเบียงชม
ทัศนียภาพ เรียกว่า SKYBRIDGE  ที่ท าเป็นสะพานเชื่อมอาคารแฝด ณ ชั้นที่ 41 และ 42 ณ ความสูง 170 
เมตรจากพ้ืนดิน นอกจากนี้ยังมีบริการอ านวยความสะดวกการขนส่งมวลชน โดยมีสถานีรถใต้ดินอยู่ภายใน          
ชั้นใต้ดินของอาคาร    

ตลาดกลาง (Central Market) และไชน่าทาวน์ถนนเปตาลิง 

ตลาดกลางเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าดั้งเดิมใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งสามารถเดินทางมาจาก
อาคาร KLCC โดยทางรถใต้ดินเพียงสามสถานี ที่นี่เป็นสัญลักษณ์มรดกวัฒนธรรมระดับชุมชน โดยตัวอาคาร
ตลาดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 เพ่ือเป็นตลาดสดจนร่วงโรยไปตามกาลเวลา ต่อมาในยุคหลังได้มีการออก                
พระราชกฤษฎีกาให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของประเทศ และได้รับการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงให้
เป็นศูนย์การค้างานศิลปหัตถกรรม งานฝีมือ ผ้ายก ผ้าบาติก ฯลฯ  และของที่ระลึกจากมาเลเซีย มีการจัดการ
การแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงเป็นที่ตั้งหอศิลป์แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย       
การฉายภาพยนตร์ นิทรรศการศิลปะ และการบรรยาย เป็นต้น 
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หากเดินจากตลาดกลางไปเพียงหนึ่งช่วงตึก จนถึงถนนเปตาลิงก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชน
การค้าชาวจีนที่เรียกว่าไชน่าทาวน์  ที่ยังคงเป็นอาคารแบบซิโนโคโลเนียลตั้งอยู่หลายช่วงถนน ชุมชนชาวจีน
เป็นผู้บุกเบิกความเจริญทางเศรษฐกิจการค้ายุคแรกของกัวลาลัมเปอร์ในแนวดิ่งนับตั้งแต่การเป็นเจ้าของเหมือง
แร่ลงไปถึงกุลีกรรมกรเหมืองแร่ โดยได้รับการคุ้มครองและการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ ต่อมาเมื่อหมดยุค
แร่ดีบุกจึงได้ปรับเปลี่ยนการท าธุรกิจการค้าและการอุตสาหกรรมต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อกล่าวถึงไชน่าทาวน์แล้ว เมืองในเครือจักรภพอังกฤษก็จะมีลิตเติลอินเดียควบคู่ไปด้วยกัน
เสมอ  โดยธุรกิจการค้าของชาวอินเดียของกัวลาลัมเปอร์รวมตัวกันอยู่ในย่านบริคฟิลด์ (Brickfields) 

บริคฟิลด์ในยุคแรกเริ่มเป็นศูนย์การผลิตอิฐตั้ งแต่ปลายศตวรรษที่  19 หลังจากที่ เมือง
กัวลาลัมเปอร์ถูกท าลายด้วยไฟไหม้และน้ าท่วมครั้งใหญ่ในปีค.ศ.1881 มหันตภัยทั้งสองครั้ง ท าลายบ้านเรือน 
ที่สร้างขึ้นจากไม้และมุงหลังคาด้วยใบจากไปจนหมดสิ้น ข้าหลวงอังกฤษในสมัยนั้น ได้สั่งให้ใช้อิฐและกระเบื้อง
ในการก่อสร้างอาคารฟ้ืนคืนเมืองกัวลาลัมเปอร์ขึ้นมาอีกครั้งโดยน าเอาแรงงานมาจากอินเดียเป็นจ านวนมาก  
ตั้งเป็นชุมชนและใช้ชื่อชุมชนตามจุดก าเนิดคือการท าอิฐเพ่ือการก่อสร้างจึงยังคงเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม
อินเดียในปัจจุบันเรียกกันว่าลิตเติลอินเดียเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีสีสรรและประกอบด้วยวัดฮินดูและ
แหล่งธุรกิจการค้าของชาวอินเดียมากมาย หลังจากนั้นเป็นการเริ่มก่อสร้างเส้นทางรถไฟในมาเลเซีย ดังนั้น 
บริคฟิลด์จึงเป็นย่านใกล้เคียงกับศูนย์การคมนาคมกลางที่เรียกว่า KL Central ที่ทันสมัย 

จตุรัสเมอร์เดกา (Merdeka Square) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   จตุรัสเมอร์เดกาและอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด                                 ตลาดกลาง 

จตุรัสเมอร์เดกาบนถนนจาลันตุนกูอับดุลราห์มันในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นสัญลักษณ์ของ               
การประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย โดยเป็นสถานที่ที่มีการอัญเชิญธงชาติมาเลเซียขึ้นสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรก           
ในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อแรกตั้งเป็นประเทศเอกราช  อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดที่อยู่ตรงข้ามเป็น
อาคารส านักงานของหน่วยราชการหลายฝ่ายมาตั้งแต่สมัยการปกครองของอังกฤษโดยสร้างเสร็จในปี                  
ค.ศ.1897 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกระทรวงสารสนเทศ การสื่อสาร และวัฒนธรรมแห่งชาติ ในโอกาสส าคัญ          
จะมีการตกแต่งอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดด้วยไฟและธงชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 31 สิงหาคม จะมีพิธี
เฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ตระการตา อาทิเช่นขบวนพาเหรดในบริเวณลานจตุรัสหน้าเสาธงซึ่งสูงถึง 95 เมตร              
เป็นหนึ่งในบรรดาเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 
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 เมืองปุตราจายา (Putrajaya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมืองปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและปกครองแยกออกจาก                 
กรุงกัวลาลัมเปอร์  เพ่ือกระจายความเจริญออกจากเมืองหลวง แก้ไขปัญหาการจราจร  และรวมถึงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปุตราจายาอยู่ทางตอนใต้ของกัวลาลัมเปอร์ ห่างออกไป
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีการวางผังเมืองอย่างเป็นสัดส่วนให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบ ผสมผสานลักษณะ
สถาปัตยกรรมมาเลย์ อิสลาม และยุโรปไว้ด้วยกัน ภูมิทัศน์สวยงามและการคมนาคมสะดวกเข้าออกได้หลาย
เส้นทาง 

 มะละกาเมืองมรดกโลก 

มะละกาอยู่ทางตอนใต้ของกัวลาลัมเปอร์ ห่างออกไปประมาณ 140 กิโลเมตรมีความส าคัญ     
ในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเป็นอย่างยิ่ง โดยถือว่ามะละกาเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวเป็นนครรัฐและ         
การสถาปนาราชวงศ์สุลต่าน  เมื่อปี ค.ศ.1400-1500 การถูกยึดครองโดยชาติยุโรปเพ่ือประโยชน์ทางการค้า
ระหว่างปี ค.ศ. 1511-1957 ท าให้มะละมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ในปัจจุบันอาคารสถานที่  
ต่าง ๆ  ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจนท าให้ได้รับการยกย่องให้เป็น
เมืองมรดกโลกจากยูเนสโกเม่ือปี วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2008 

เนินเขาโบสถ์เซนต์พอล (St. Paul's Hill) และป้อมปราการอาฟาโมซา(A'Famosa) 

ในการเข้าครอบครองมะละการะหว่างค.ศ.1511-1641ของโปรตุเกส ป้อมปราการอาฟาโมซา
บริเวณเนินเขาปากแม่น้ านับเป็นสิ่งก่อสร้างแรกเพ่ือพิทักษ์ปกป้องตนเอง ภายในป้อม ประกอบด้วยส่วนที่ พัก
อาศัย ห้องเสบียง ปราสาท ห้องประชุมผู้บริหาร และโบสถ์อีกห้าหลัง  เมื่อชาวดัตช์เข้าโจมตีป้อมปราการ          
แห่งนี้เพ่ือแย่งชิงยึดเป็นสถานีการค้ามีการต่อสู้ยาวนานถึง 7 เดือน เรียกได้ว่าป้อมปราการแห่งนี้ถูกท าลาย
เสียหายยับเยินเป็นซากปรักหักพัง สิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลือและได้อนุรักษ์ไว้ในปัจจุบันมีเพียงประตูทางเข้า
ด้านหน้าและผนังโบสถ์บางส่วนบนเนินเขาเท่านั้น 

จตุรัสแดงแห่งมะละกา (Red Square or The Stadthuys) 

จตุรัสแดงแห่งมะละกา ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสตัดธิวส์ที่ผู้ยึดครองชาวดัตช์สร้างขึ้นในปี ค .ศ. 
1650 เพ่ือใช้เป็นจวนที่พักของข้าหลวงชาวดัตช์และเจ้าหน้าที่และโบสถ์ เชื่อกันว่าเป็นอาคารของดัตช์ที่มีอายุ
เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก ปัจจุบันโบสถ์ซึ่งเครื่องเรือนตกแต่งภายในยังคงเป็นของดั้งเดิมและยังเป็น
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โบสถ์มีชีวิตที่มีการประกอบพิธี โดยใช้ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนและทมิฬ  ส่วนกลุ่มอาคารอ่ืนมี      
การปรับปรุงใช้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยาจัดแสดงโบราณวัตถุเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของมะละกา พิพิธภัณฑ์แสตมป์ พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี
นายพลเจิ้งเหอในเรือเดินสมุทรโบราณ 

บริเวณลานด้านหน้าอาคารเป็นน้ าพุฉลองพระเกียรติยศพระนางเจ้าวิคตอเรียสร้างขึ้น  ในปี          
ค.ศ.1901 นอกจากนี้ยังมีกังหันลมตั้งอยู่อยู่ตรงข้ามกับน้ าพุนี้ 

ถนนคนเดินยองเกอร์ (Jongker walk) 

เป็นถนนย่านธุรกิจการค้าของชาวจีนที่มีอายุยืนยาวมากว่า 300 ปี  นอกเหนือจากอาคารร้านค้า          
ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมซิโนโคโลเนียลที่สวยงาม  อันเป็นแหล่งก าเนิดแห่งวัฒนธรรมเปอรานากันหรือ
บาบ๋าญอนหญาแล้ว ในย่านนี้ยังประกอบด้วยวัดพุทธศาสนานิกายมหายานที่เก่าแก่มากมาย อาทิเช่น  ในถนน 
ตูกังเอมัสมีวัดพุทธ Cheng Hoon Teng (แปลตรงตัวว่าเมฆเขียว) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดใน
มาเลเซีย มีการสักการะปฏิบัติบูชา 3 ลัทธิ ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม เต๋า และ ขงจื้อ และในบริเวณใกล้เคียงกันเป็น
ที่ตั้งของวัดฮินดูศรีโพยธามูรติซึ่งถือว่าเป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย และมัสยิดก าปงกะลิงร่วมสมัย
เดียวกัน แสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสันติในชุมชน จนท าให้ย่านนี้ได้รับการขนานนามว่าถนน
สมานฉันท์ (Harmony Street) ทั้งสามวัดมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของแต่ละวัฒนธรรม 

 
     
                  
 
 
 
 
 
    จตุรัสแดง                                                         ป้อมปราการ อาฟาโมซา 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

        สถาปัตยกรรมซิโนโคโลเนียลบาบ๋าญอนหญา                     วัด Cheng Hoon Teng (แปลตรงตัวว่าเมฆเขียว)  
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ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ (Genting Highlands) 

เก็นติ้งไฮแลนด์ เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่บนยอดเขาอูลูคาลิ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์
ประมาณ 35 กิโลเมตรในระดับความสูง 1740 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ท าให้สภาพภูมิอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี (15-25 องศาเซลเชียส) ประกอบด้วยกระเช้าไฟฟ้า โรงแรมขนาดใหญ่ ภัตตาคาร โรงละคร      
สวนสนุก และคาสิโนที่ถูกกฎหมาย มีการจัดการแสดงของศิลปินระดับนานาชาติอยู่เป็นประจ า เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง จนได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งความสุขสนุกสนานในเมฆหมอก 

เกาะลังกาวี (Langkawi Island) 

เกาะลังกาวี เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยจ านวน 99 เกาะ ซึ่งเรียงรายอยู่ใกล้บริเวณ
ชายฝั่งรัฐเคดาห์กับเปอร์ลิส และเกาะตะรุเตาของประเทศไทย ชื่อเสียงของเกาะลังกาวีเป็นที่รู้จักกันทั่วไปใน
เรื่องของต านานเจ้าหญิงมาซูรีสตรีเชื้อสายไทยมุสลิมจากภูเก็ตผู้อาภัพ ควบคู่ไปกับความงดงามของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและป่าร้อนชื้นที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์และท่าเรือส าหรับจอดเรือส าราญส่วนตัว 

เกาะปีนัง (Penang Island) 

เกาะปีนัง เป็นที่ตั้งของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town)  เมืองหลวงของรัฐปีนัง เป็นเกาะที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทางทะเลและพืชพันธุ์ป่าร้อนชื้นที่ได้รับการพัฒนาจากอังกฤษที่เข้ามาปกครอง
เต็มรูปแบบ  ตั้งแต่  ปี ค.ศ.1726  รับเอาวัฒนธรรมและความเจริญของความเป็นเมืองทั้งทางด้านการบริหาร
เศรษฐกิจและวิทยาการที่ทันสมัย แต่เดิมได้รับสมญานามว่าไข่มุกแห่งตะวันออกเนื่องจากมีหาดทรายสวยงาม 
มีรีสอร์ทชายทะเลระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวมากมาย  ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ปีนังเป็นเกาะซิลิคอนแห่งอาเซียน ศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลางการบริการทางแพทย์ นอกเหนือไปจาก
การอนุรักษ์และพัฒนาให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประสบความส าเร็จจนท าให้ได้รับการยกย่องให้
เป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโกเม่ือ วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2008 พร้อมกันกับเมืองมะละกา 

ความเจริญทางด้านกายภาพของเกาะปีนังรุดหน้าอย่างรวดเร็วเป็นอันดับสองรองจากเมืองหลวง 
ในช่วง15ปีที่ผ่านมามีการก่อสร้างอาคารระฟ้าขนาดใหญ่และหรูหราเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมากและ               
มีโครงการถมทะเลสร้างพ้ืนที่ส าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ถึง 3 โครงการ เนื่องจากปีนังเคยได้รับการจัด
อันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ในเอเชียระดับต้น ๆ จึงยังเป็นเมืองที่ดึงดูดการลงทุนและผู้คนที่ชอบการใช้ชีวิตที่
สะดวกสบายถึงพร้อมด้วยสาธารณูปโภคท่ีทันสมัยมีมาตรฐาน    ซึ่งรวมถึงการศึกษาและบริการทางการแพทย์            
แต่สภาพสังคมโดยรวมยังมีความสงบเรียบง่ายและสามารถเข้าถึงธรรมชาติได้สะดวกง่ายดาย ประชากร
ชาวต่างชาติในปีนังจึงเพ่ิมข้ึนในอัตราส่วนค่อนข้างสูง 

นอกจากนี้เกาะปีนังเป็นสถานที่ท่ีมีความเก่ียวข้องกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลาช้านาน
ทั้งในระดับการเมืองการปกครอง ในภาคธุรกิจการค้าซึ่งเกี่ยวพันต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนโดยการแต่งงาน
ระหว่างชาวจีนในปีนังกับในภาคใต้ของไทย ตลอดจนถึงภาคการพุทธศาสนาสายไทยหรือสยามปฏิบัติ                  
จึงสามารถพบปะและพบเห็นคนไทยและความเป็นไทยได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไทยสมัยปัจจุบันหรือมรดก
วัฒนธรรมไทยที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายในเกาะปีนัง เช่น 

 แผ่นป้ายจารึกข้อความพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เสด็จประพาสโรงพยาบาลปีนัง
และทรงพระราชทานอาคารเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1890  
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 พระเจดีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 6 ณ วัดเก็กลกซี่ หรือวัดเจ้าแม่กวนอิมบนเขา ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อปีค.ศ.1929 แม้ว่าในปัจจุบันเจดีย์
นี้จะรู้จักกันเป็นที่ทั่วไปในชื่อเจดีย์พระ(พุทธรูป)หมื่นองค์  แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมอัน   
โดดเด่นของพระเจดีย์ทรงจีนแปดเหลี่ยมนี้คือยอดเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยพุทธศิลป์ 

 พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไชยมังคลาราม โดยเสด็จ
ประพาสวัดและทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งพระราชทานนามว่า   
พระพุทธชัยมงคล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1962 

 ที่ตั้งของ “บ้านระนอง” จวนของบรรพบุรุษต้นตระกูล ณ ระนอง ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของ
รัชกาลที่ 5  คราวเสด็จประพาสปีนังในปีค.ศ.1890  ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงละครเดวันศรี
ปีนัง 

 วัดปิ่นบังอรซึ่งเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิ
วัตนวิศิษฎ์ และสถานที่บรรจุศพพระยามโนปกรณ์นิติธาดา 

 ถนนชื่อถนนมาโน โดยรัฐบาลปีนังตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่พ านักลี้ภัยการเมืองในเกาะปีนังจนกระทั่งเสียชีวิต 

 ถนนชื่อ ถนนสยาม ถนนบางกอก ถนนตรัง 
 อาหาร หลักซาเซียม (ขนมจีนน้ ายาแบบไทย)  ต้มย า ข้าวผัดพริก  

ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    สะพานปีนังเชื่อมเกาะกับแผ่นดิน ยาว13.5 กม.                        วัดเก็กลกซี่ หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม     
 
 
 
 

    
 
 
 

 
          แผ่นดินใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเล                         ถนนบางกอก ติดกับด้านหลังวัดพระนอน 
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               ถนนบีชในจอร์จทาวน์                                            ถนนคิงในจอร์จทาวน์                                                

สถานที่ส าคัญในเกาะบอร์เนียวหรือมาเลเซียตะวันออก 

หมู่บ้านวัฒนธรรมซาราวัค (Sarawak Cultural Village) 

หมู่บ้านวัฒนธรรมซาราวัคหรือ "พิพิธภัณฑ์มีชีวิต" ก่อตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์และแสดงมรดก        
ทางวัฒนธรรมของรัฐซาราวัค ตั้งอยู่ที่ปันไตดาไม เมืองซาตูบง ห่างจากจากเมืองคูชิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ    
ซาราวัค 32 กม.  มีการสาธิตกิจกรรมในชีวิตประจ าวันแบบดั้งเดิมของชนเผ่าต่าง ๆ ในซาราวัค เช่น การ     
ท าสาคู แกะสลักไม้ สานตะกร้าและการท างานฝีมือต่าง ๆ  การแต่งกาย การเต้นร าพ้ืนเมือง พิธีแต่งงาน ตลอด
ทั้งมีบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ ในบ้านยาว (Long House)  ที่มีผู้อาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่ 5-50 ครอบครัว 

อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National Park) 

อุทยานแห่งชาติถ้ ามูลู  เป็นโครงข่ายถ้ าใต้ดินที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยถ้ าหินปูน       
ขนาดใหญ่ที่มีอายุระหว่า 17-40 ล้านปี อาทิเช่น ถ้ าซาราวัคเชมเบอร์ (Sarawak Chamber) ซึ่งมีพ้ืนที่เป็น
ห้องโถงกว้างขวางสามารถจอดเครื่องบินโบอ้ิง 747 ได้ถึง 40 ล าโดยปีกไม่ซ้อนกัน ถ้ าเดียร์ (Deer Cave) ซึ่ง
เป็นช่องทางเดินที่ยาวที่สุดในโลก ถ้ าเคลียร์วอเตอร์ (Clearwater Cave) เป็นโครงข่ายแม่น้ าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด         
ในโลกรวมทั้งถือว่าเป็นถ้ าที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในโลกเช่นกัน อุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ยูเนสโก 

อุทยานแห่งชาติคินาบาลู (Kinabalu National Park) 

อุทยานคินาบาลูแห่งชาติอยู่ ในรัฐซาบาห์ เป็นที่ตั้งยอดเขาคินาบาลูที่จุดสูงสุดอยู่ เหนือ
ระดับน้ าทะเล 4,095 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมาเลเซีย เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางด้านชีววิทยา 
โดยมีการประมาณการว่าประกอบด้วยพืชพันธ์ต่าง ๆ  5000-6000 ชนิด  นก 326 พันธุ์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมกว่า 100 ชนิด  และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้แก่ ดอกไม้ชื่อ Rafflesia ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
และมีกลิ่นเหม็น  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อุรังอุตัง (orangutan) ในปัจจุบันมีการก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ลิงอุรังอุตัง
เซปิลก (Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre) ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ 

เกาะซิปาดัน (Sipadan) รัฐซาบาห ์

เกาะซิปาดัน ในทะเลเซเลเบสนอกฝั่งรัฐซาบาห์  เป็นเกาะในมหาสมุทรเพียงเกาะเดียวใน
มาเลเซียมีความสูงวัดจากก้นทะเล 600 เมตร เกิดจาการทับถมของปะการังบนยอดภูไฟที่ดับแล้ว มีขนาด   
เล็กมาก  สามารถเดินวนรอบเกาะด้วยเวลาเพียง 25 นาที เกาะซิปาดันล้อมรอบด้วยน้ าทะเลใสสะอาด และ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่สวยงามหลากหลาย เช่น  ปลากว่า 3000 ชนิด และปะการังอีก
หลายร้อยชนิด  เกาะซิปาดันได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบแหล่งด าน้ าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 6 

กิจกรรมที่ 1 
              จงบอกชื่อสถานที่ส าคัญในประเทศมาเลเซีย ตามหัวข้อต่อไปนี้  

1. สถานที่ส าคัญในคาบสมุทรมาเลเซีย 

2. สถานที่ส าคัญในเกาะบอร์เนียวหรือมาเลเซียตะวันออก 

 

กิจกรรมที่ 2 
   ให้ผู้เรียนศึกษาสถานที่ส าคัญในประเทศมาเลเซียตามความสนใจ นอกเหนือจากที่ปรากฏในสื่อ 
การเรียน จ านวน 2 แห่ง  แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
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  บทที่ 7  ข้อมูลส ำคัญที่ควรรู้ในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ 
 
สำระส ำคัญ 

 คนไทยที่จะเดินทางมายังประเทศมาเลเซีย จะต้องถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่
ถูกต้องและมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ก่อนถึงก าหนดการเดินทาง  ในการเดินทางระยะสั้นหรือการเดินทาง             
เพ่ือมาท าธุรกิจไม่ต้องใช้วีซ่าและสามารถพ านักอยู่ได้เป็นเวลา 30 วัน  แม้ว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีคนใช้
ชีวิตอย่างง่าย ๆ สบาย ๆ อบอุ่นและเป็นมิตร  แต่ก็มีขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองซึ่งผู้มาเยือนควรปฏิบัติตน 
ตามขนบธรรมเนียมนี้ และที่ส าคัญคือควรพกเอกสารแสดงตัวติดตัวตลอดเวลาเพราะความประพฤติบางอย่าง 
เช่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่คนไทยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา  แต่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของ
ศาสนาส าหรับชาวมาเลย์ ซึ่งต ารวจศาสนามีสิทธิขอตรวจเอกสารและจับกุมได้แม้ว่าจะอยู่ในห้องพัก    
 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 1.  บอกการเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าประเทศได้ 
 2.  บอกการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศได้อย่างถูกต้อง 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 เรื่องท่ี 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ 
 เรื่องท่ี 2  ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ  
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เร่ืองที่ 1  ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศ 

 
1.   หนังสือเดินทำงหรือพำสปอร์ต (Passport) หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ

เดินทางของบุคคลที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ต้องมีอายุเกินกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันสุดท้ายที่มีความ
ประสงค์จะอยู่ 

2.  กำรตรวจลงตรำหรือวีซ่ำ(Visa) ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปประเทศ
มาเลเซียเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพ่ือการติดต่อธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพ านักอยู่
ได้เป็นเวลา 30 วัน หากประสงค์จะอยู่เกิน 30 วันสามารถขอรับการตรวจลงตราได้ที่ 

 สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย 
 เลขที่ 33-35 ถนนสาทร เขตทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท์ 679-2190-9 โทรสาร 679-2208 
 เวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

 สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา 
 เลขที่ 4 ถนนสุขุม จังหวัดสงขลา 
 โทรศพัท์ 074-311062 โทรสาร 074-324004 
 เวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. 

  ส าหรับผู้ไปท างาน หรือศึกษาในมาเลเซีย หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ด าเนินการเรื่อง
ใบอนุญาตท างาน หรือวีซ่าเพ่ือการศึกษาให้ หลังจากการเดินทางเข้าไป 
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3.  สถำนเอกอัครรำชทูตฯ/สถำนกงสุลฯ หน่วยรำชกำรไทย  ส าหรับกรณีจ าเป็นต้องการ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการไทย หรือจะอยู่อาศัยในประเทศมาเลเซียเป็นระยะเวลานาน  

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
  (Royal Thai Embassy) 
 No. 206 Jalan Ampang,50450   Kuala Lumpur 
 โทรศัพท์ (603) 2148-8222, 2148-8350, 2148-8420, 2148-8005  
 โทรสาร (603) 2148-6522, 2148-6615 
 อีเมล์ thaikula@mfa.go.th 
 วลาท าการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 
 09.00-12.00 น. และ 14.00-17.00 น. 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง 
 Royal Thai Consulate General, Penang 
 No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang 
 โทรศัพท์ (04) 226-8029 
 อีเมล์  thaipg@tm.net.my 
 เวลาท าการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 
 09.00-12.00 น. และ 14.00-16.30 น. 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
 Royal Thai Consulate General, Kota Bharu 
 No. 4426 Jalan Pengkalan Chepa, 15400 
 Kota Bharu, Kelantan 
 โทรศัพท์ (09) 544-5266, 744-5934, 743-0640 
 อีเมล์  thaikob@mfa.go.th 
 วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี (หยุดวันศุกร์-เสาร์) 
 09.00-12.00 น. และ 14.00-15.30 น. 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ 
 (Office of Trade Promotion) 
 206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur 
 โทรศัพท์ (603) 248-6573 โทรสาร (603) 248-9819 

 ส านักงานแรงงานฯ 
 (Office of Labour Affairs) 
 206 Jalan Ampang 
 50450 Kuala Lumpaur 
 โทรศัพท์ (603) 291-6004 
 โทรสาร (603) 293-7000 
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4.   ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองแนวชำยแดนไทย-มำเลเซีย ที่สามารถเดินทางผ่านได้โดยรถยนต์         
ส่วนบุคคลและรถประจ าทางชนิดต่าง ๆ  

 Bukit Kayu Hitam รัฐเคดาห์ (เวลาท าการ 06.00-24.00 น.) ตามเวลาท้องถิ่น ติดต่อ
กับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา (ด่านชายแดนมาเลเซียด่านนี้คนไทยรู้จัก
ในชื่อท้องถิ่น คือจังโหลน) 

 Padang Besar รัฐเปอร์ลิส (เวลาท าการ 06.00-22.00 น.) ตามเวลาท้องถิ่น ติดต่อกับ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา (ทางรถยนต์) Padang Besar 
รัฐเปอร์ลิส (ทางรถไฟ) เปิดท าการตามเวลาของขบวนรถไฟ ติดต่อกับด่านตรวจคนเข้า
เมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 

 Wang Kelian รัฐเปอร์ลิส (เวลาท าการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อกับ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 

 Rantau Panjang รัฐกลันตัน (เวลาท าการ 06.00-22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อ
กับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

 Pangkalan Kubur รัฐกลันตัน (เวลาท าการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อ 
กับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

 Bukit Berapit, Kroh รัฐเประ (เวลาท าการ 06.00-18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ติดต่อ
กับด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เบตง จ.ยะลา 

5.  กำรน ำรถยนต์ส่วนตัวเดินทำงเข้ำมำเลเซีย  หากมีเอกสารรุ่นใหม่ คือ ใบอนุญาตขับขี่
สากลหรือรุ่นใหม่ที่ขับได้ใน 10 ประเทศอาเซียน และหนังสืออนุญาตรถยนต์ระหวางประเทศหรือพาสปอรตรถ 
(สีม่วง) เรียบร้อยแล้ว เพียงซื้อประกันภัยบุคคลที่ 3 ของประเทศมาเลเซีย จัดท าสติ๊กเกอร์ป้ายทะเบียนเป็น
ภาษาอังกฤษเทียบตัวอักษรตามประกาศระเบียบกรมขนส่งส าหรับแผ่นป้ายทะเบียนที่ใช้ระหว่างประเทศ          
ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่มีผู้ให้บริการมากมายในบริเวณด่านชายแดนซึ่งการบริการมักรวมตลอดถึง
การขอรับใบอนุญาตขับเคลื่อนพาหนะนานาชาติหรือไอซีพี (ICP-International Circulation Permit) ของ
กรมขนส่งของประเทศมาเลเซียที่เรียกชื่อย่อว่าเจพีเจ (JPJ) ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ก็สามารถ               
น ารถยนต์ส่วนตัวเดินทางเข้ามาเลเซียได้โดยถูกกฎหมาย 

ขั้นตอนการขออนุญาตและเอกสารที่ส าคัญประกอบด้วย 
(1)  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รุ่นเก่าสามารถติดต่อฝ่ายใบอนุญาตเพ่ือแปลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

โดยมีเอกสารที่ต้องน ามามีดังต่อไปนี้ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ( Residence Registration ) 
 ส าเนาบัตรประชาชน ( Copy of ID Card ) 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง ( Copy of Passport ) 
 ส าเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ ( A Driving License ) 
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ( Photo 1’ 2 ) 
 ค่าธรรมเนียม 25 บาท  
 ถ้าติดต่อช่วงเช้าสามารถรับเอกสารได้ในเช้าวันรุ่งขึ้น 
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(2)  การขอหนังสืออนุญาตรถระหวางประเทศ หรือพาสปอรตรถ (สีม่วง) และแผนปายทะเบียน
รถที่เปน็ภาษาอังกฤษ (ปัจจุบันเป็นสติ๊กเกอร์) เอกสารประกอบดวย  

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ 
 บัตรประจ าตัวประชาชนของเจาของรถ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

และหนังสือมอบอ านาจ (กรณีมิไดมาด าเนินการดวยตนเอง) พรอมบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและ  
ผูรับมอบอ านาจ 

 ค่าธรรมเนียม 55 บาท  
 รับได้ภายใน 2 วันท าการ พาสปอรตรถจะมีระยะเวลาการสิ้นอายุตรงตามก าหนดวันสิ้นอายุ

ภาษรีถประจ าป ี
 สติ๊กเกอร์ภาษาอังกฤษเทียบตัวอักษรตามประกาศระเบียบกรมขนส่ง  ส าหรับแผ่นป้าย

ทะเบียนที่ใช้ระหว่างประเทศลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 (มีร้านรับท าทั่วไป) 

ในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลไปยังประเทศมาเลเซีย มีกฎข้อบังคับของกรมขนส่งของ
ประเทศมาเลเซีย เรียกชื่อย่อว่า เจพีเจ (JPJ) ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายของรัฐบาลมาเลเซีย
ที่ส าคัญและต้องค านึงถึง ได้แก่ 

รถยนต์จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น 
ต้องติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษ (ปัจจุบันเป็นสติ๊กเกอร์) 
มีหนังสืออนุญาตรถระหวางประเทศหรือพาสปอรตรถ (สีม่วง) หรือใบรับรองการจดทะเบียนแปล

เป็นภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษ 
มีใบอนุญาตขับขีรุ่่นใหม่ หรือหากเป็นรุ่นเก่าต้องแปลเป็นภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษ 
ซื้อประกันภัยบุคคลที่ 3 ของประเทศมาเลเซีย 
รถยนต์ป้ายแดง รัฐบาลมาเลเซียไม่อนุญาตให้ผ่านแดน 
รถยนต์ส่วนบุคคลจะติดฟิล์มกรองแสงสีด าได้ไม่เกิน 50 % ของแสง 
รถยนต์ทุกชนิดต้องติดเข็มขัดนิรภัย 
รถยนต์ทุกชนิดต้องมีไฟเบรคที่ 3 

6.   กำรเดินทำงไปประเทศมำเลเซีย  สามารถเดินทางได้ โดย เครื่ องบินและรถไฟ                    
ถึงกัวลาลัมเปอร์และปีนัง และเรือโดยสารจากจังหวัดสตูล ถึงเกาะลังกาวี ปัจจุบันมีเรือส าราญที่ให้บริการการ
ท่องเที่ยวเส้นทางปีนัง  ลังกาวีและภูเก็ตเช่นกัน  

 
เร่ืองที่ 2  ข้อแนะน ำในกำรปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในประเทศ   

1.  ใช้ค าว่า มาเลเชียน (Malaysian) เมื่อจะกล่าวถึงชาวมาเลเซีย และค าว่ามาเลเซียเมื่อจะ
กล่าวถึงประเทศ  เพราะในบริบทของชาวมาเลเชียนค าว่า “มาเล/มาเลย์” หมายถึงเฉพาะชาติพันธุ์มาเลย์
เท่านั้น ชาติพันธุ์อ่ืนๆจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจที่ถูกเรียกเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน 

2.  ใช้การไหว้แบบไทยพร้อมกล่าวค าว่าสวัสดีเป็นการทักทาย จะเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีและ
หลีกเลี่ยงประเด็นอ่อนไหวดังที่จะกล่าวในข้อต่อไป เพราะชาวมาเลเชียนส่วนใหญ่รู้จักธรรมเนียมการไหว้และ
ค าว่า “สวัสดี” และ “ขอบคุณ” ของไทยเป็นอย่างดีและส่วนใหญ่อนุรักษ์นิยม 
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3.   การทักทายโดยการเชคแฮนด์ แบบสากลนิยม แม้ว่าจะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปใน
มาเลเซีย  แต่ยังมีอิสลามิกชนที่เคร่งครัด (ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ)  ไม่ว่าชายหรือหญิงบางคนอาจเลือก
ที่จะไม่สัมผัสร่างกายกับเพศตรงข้าม  การจับมือทักทายจึงควรสังเกตให้ชาวมาเลเซียมุสลิมเป็นผู้เริ่มก่อน  
ดังนั้นการเลือกท่ีนั่งในสถานที่ใด ๆ พึงระวังประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน 

4.   การทักทายแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าสลาม (หมายถึง การสัมผัสมือ) คล้ายกับการแตะมือ
ด้วย 2 มือ โดยไม่ได้จับมือของอีกฝ่าย เพียงแต่ยื่นมือทั้งสองข้างมาข้างหน้าและสัมผัสเบา ๆ  ช่วงปลายนิ้วกับ
มือของอีกฝ่ายที่ยื่นออกมาในลักษณะเดียวกัน จากนั้นจึงดึงมือทั้งสองข้างกลับมาแตะบริเวณหน้าอก 
หมายความว่า "ทักทายคุณด้วยหัวใจ"  หากได้รับการทักทายด้วยการสลาม นักท่องเที่ยวควรทักทายด้วยการ
สลามกลับไป 

5.  ชาวมาเลย์และชาวอินเดียยังคงนิยมรับประทานอาหารตามธรรมเนียมดั้งเดิมโดยใช้นิ้วมือ
ขวาหยิบอาหารเข้าปาก ฉะนั้นบนโต๊ะอาหารบางแห่งจะมีกาน้ าที่มีฐานรองรับน้ าวางอยู่เพ่ือให้ใช้ล้างนิ้วมือ 
ไม่ใช่น้ าส าหรับดื่ม 

6.  รับและส่งของโดยใช้มือขวาเพียงข้างเดียว ห้ามใช้มือซ้าย 
7.  การชี้ให้ใช้นิ้วโป้งมือขวาชี้ โดยพับนิ้วที่เหลือทั้งสี่เก็บไว้ ห้ามใช้นิ้วชี้ 
8.  ศาสนาอิสลามห้ามการยกย่องรูปเคารพใดๆ ดังนั้นการเลือกของที่ระลึกเพ่ือน ามามอบให้

ชาวมุสลิมจึงต้องท าด้วยความระมัดระวัง เช่น ไม่ควรมอบรูปวัด รูปบุคคลส าคัญ รูปสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น 
9.  ส าหรับชาวมุสลิมในมาเลเซียอาหารที่ระบุเพียงว่าไม่มีหมูไม่ถือว่าถูกต้องตามหลักศาสนา 

การเลือกอาหารหรือร้านอาหารเพ่ือรับรองชาวมุสลิมในมาเลเซียจึงต้องมั่นใจว่าฮาลาลถูกต้องตามบทบัญญัติ 
ชาวมุสลิมจะตรวจสอบส่วนประกอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ช็อกโกเลต ไอศกรีมหรือเครื่องส าอาง 
และหากไม่ม่ันใจก็จะหลีกเลี่ยงไม่บริโภค 

10.  หากเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารมุสลิมไม่ควรน าอาหารจากที่อ่ืนที่ไม่ฮาลาลเข้าไป
รับประทานด้วย เช่น ซื้อซาลาเปาหมูแดงหรือหมูสะเต๊ะ น าเข้าไปทานร่วมกับอาหารในร้านอาหารมุสลิม    
หากต้องการชิมอาหารหลากหลายสายพันธุ์ควรไปรับประทานตามศูนย์อาหารที่มีให้เลือกหลายชนิดซึ่งผู้ขาย           
ไม่เคร่งครัดในเรื่องการปนเปื้อน 

11.  สุนัขและหนู เป็นสัตว์ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม สัตว์เลี้ยงที่นิยมในหมู่ชาวมุสลิมคือ            
แมวและนก 

12.  มีเอกสารแสดงตัวติดตัวตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับคนไทยที่มีรูปร่างลักษณะ
ใกล้เคียงกบัคนมาเลย์ เพราะความประพฤติบางอย่าง เช่น การถูกเนื้อต้องตัว การจับมือถือแขน การอยู่ในที่ลับ
ตาสองต่อสองของคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของ          
คนไทย ถือเป็นการละเมิดบทบัญญัติของศาสนาส าหรับชาวมาเลย์ซึ่งต ารวจศาสนามีสิทธิ์ขอตรวจเอกสารและ
จับกุมได้แม้ว่าจะอยู่ในห้องพัก 

13.  ขณะที่อยู่ ในมาเลเซียไม่ควรแต่งกายแบบประยุกต์โดยการน าเครื่องแต่งกายหรือ
เครื่องประดับในวัฒนธรรมมาเลย์หรืออินเดียมาดัดแปลงแต่งกับเสื้อผ้าชนิดอ่ืนเพ่ือความสวยงามเป็นแฟชั่น    
(ซึ่งอาจเป็นความนิยมในบางขณะ) เพราะอาจจะเป็นการลบหลู่วัฒนธรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาทิเช่น การ
เอาหมวกท่ีมีรูปทรงและลวดลายสวยงามของเด็กชายมุสลิมที่สวมในการแต่งกายตามประเพณีนิยมในวันส าคัญ          
มาสวม  แต่หากเป็นการน ามาสวมใส่อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมในโอกาสพิเศษโดยความเคารพก็ไม่เป็นปัญหา
แต่อย่างใด 
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14.   หัวข้อที่ไม่ควรน ามาสนทนาทั่วไปกับชาวมาเลเซีย คือสิทธิในกฎหมายเชื้อชาติ เช่น              
การเป็นพลเมือง การเข้าศึกษา การใช้ภาษา การเข้ารับราชการ  ซึ่งไม่เท่าเทียมกันเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ห้าม   

15.   รัฐธรรมนูญบัญญัติชัดเจนว่าห้ามเผยแพร่ศาสนาอ่ืนในหมู่ชาวมุสลิม ฉะนั้นจึงไม่ควรชักชวน
เพ่ือนชาวมุสลิมไปวัดพุทธ หรือโบสถ์หรือวัดแขก แม้ว่าจะเป็นเพ่ือการทัศนศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ตาม 

 
 
 
 
 

 
ข้อควรระวัง 

 
รัฐบำลมำเลเซีย ก ำหนดโทษสูงสุดถึงประหำรชีวิตไว้ส ำหรับ 

บุคคลที่มียำเสพติดหรืออำวุธไว้ในครอบครอง 
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กิจกรรมท้ำยบทที่ 7 
 
 จงใส่เครื่องหมำย  √  หน้ำข้อควำมท่ีถูก และเครื่องหมำย  ×  หน้ำข้อควำมท่ีไม่ถูกต้อง 
 

..................... 1. สุนัขและหนูเป็นสัตว์ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม 

..................... 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีจ านวน 2 ด่าน 

..................... 3. นักท่องเที่ยวไทยเม่ือไปมาเลเซียให้ใช้มือซ้ายในการรับและส่งของเสมอ 

..................... 4. หัวข้อที่ไม่ควรน ามาสนทนาทั่วไปกับชาวมาเลเซียคือสิทธิในกฎหมายเชื้อชาติ 

..................... 5. เมื่ออยู่ในประเทศมาเลเซียให้ใช้ค าว่า “มาเลเชียน” ถ้าจะกล่าวถึงชาวมาเลเซีย 

..................... 6. นักท่องเที่ยวไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาเลเซียโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลป้ายแดง 

..................... 7. การเดินทางไปประเทศมาเลเซียสามารถเดินทางได้โดยเครื่องบินและรถยนต์เท่านั้น 

..................... 8. หากนักท่องเที่ยวได้รับการทักทายด้วยการ “สลาม” ในมาเลเซียควรทักทายด้วยการ           
”สลาม” กลับไป 

………………. 9. การเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพ่ือการท่องเที่ยวไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า 
และสามารถพ านักได้เป็นเวลา 6 เดือน 

..................... 10. หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะเดินทางไปประเทศ
มาเลเซีย ต้องมีอายุเกินกว่า 6 เดือนนับจนถึงวันสุดท้ายที่มีความประสงค์จะอยู่ 
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