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เราคืออาเซียน
มาเลเซีย

“ปัณณภัทร”  เขียน
กุลนที  ตันติพิษณุ  วาดภาพประกอบ
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เจ้าของ  ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  ระริน  อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์  •  บรรณาธิการที่ปรึกษา  สุภาวดี  โกมารทัต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม  องอาจ  จิระอร  •  บรรณาธิการอำนวยการ  อุษณีย์  วิรัตกพันธ์
รองบรรณาธิการอำนวยการ  จตุพล  บุญพรัด  •  ผู้ช่วยรองบรรณาธิการอำนวยการ  นภาพร  พิทยวราภรณ์

บรรณาธิการบริหาร  นฤมล  อิทธิวิวัฒน์

บรรณาธิการ  นฤมล  อิทธิวิวัฒน์  •  ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ปัญชิกา  แสนยะมูล  •  เลขานุการ  ศศิธร  เอมอิ่ม
ที่ปรึกษาฝ่ายซับเอดิเตอร์  มนทิรา  วงศ์ชะอุ่ม  •  ซับเอดิเตอร์  พรภัทร  อมรศุภรศาสตร์ 
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปกรรม  เอกจิตร  โพธิ์ปลั่ง  •  ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม  พีระพงศ์  โพสินธุ ์

ศิลปกรรม  อรณัญช์  สุขเกษม,  ดวงหทัย  มิตตอุทิศชัยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์  ชัชฎา  พรหมเลิศ  •  พิสูจน์อักษร  สุนทรีย์  ไกรวิจิตร  •  คอมพิวเตอร์  ทองเพียร  วรรณทอง

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานสำนักพิมพ์  อมราลักษณ์  เชยกลิ่น 
ประสานงานสำนักพิมพ์  สิทธิพร  แสงทองพราว,  อภิฌาณ์  ลีภัทรพณิชย์  •  ประสานงานการผลิต  บรม  คมเวช

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์  มนต์  ขอเจริญ
เจ้าหน้าที่การตลาดและสื่อสารแบรนด์  รมิตา  บุญพาสุข,  สุภัญญา  จันทศร  •  เว็บเอดิเตอร์  อาทิตยา  สาระภิรมย์

แยกสีและพิมพ์ที่ 
สายธุรกิจโรงพิมพ์    บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน) 

65/16  ถนนชัยพฤกษ์  (บรมราชชนนี)  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170
โทรศัพท์  0-2422-9000,  0-2882-1010  โทรสาร  0-2433-2742,  0-2434-1385

จัดจำหน่ายโดย 
บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์    จำกัด 

108    หมู่ที่  2    ถนนบางกรวย  - จงถนอม    ตำบลมหาสวัสดิ์    อำเภอบางกรวย    จังหวัดนนทบุรี    11130 
โทรศัพท์  0-2423-9999    โทรสาร  0-2449-9222,  0-2449-9500  -  6 

Homepage:  http://www.naiin.com

ราคา  75  บาท

เราคืออาเซียน  มาเลเซีย

ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน) 
65/101  -  103  ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170

 โทรศัพท์  0-2422-9999  ต่อ  4964,  4969  โทรสาร  0-2434-3555,  0-2434-3777,  0-2435-5111 
E-mail: info@amarin.co.th

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติ  พ.ศ.  2537
ห้ามคัดลอกเนื้อหา  ภาพประกอบ  รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง  ตลับวีดิทัศน์

หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ  978-974-247-371-6

พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์  กรกฎาคม  2555

  พิมพ์ครั้งที่  2  กรกฎาคม  2555

  พิมพ์ครั้งที่  3  กรกฎาคม  2555

  พิมพ์ครั้งที่  4  สิงหาคม  2555

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของศูนย์ข้อมูลอมรินทร์
 
ปัณณภัทร  (นามปากกา).

          เราคืออาเซียน  มาเลเซีย  /  กุลนที  ตันติพิษณุ:  วาดภาพประกอบ.—  พิมพ์ครั้งที่  4.— 

กรุงเทพฯ:  อมรินทร์คอมมิกส์  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,  2555.

          63  หน้า:  ภาพประกอบ  (สี).   
 
          1.  มาเลเซีย  - -  กลุ่มประเทศอาเซียน.    2.  มาเลเซีย  - -  ประวัติศาสตร์.  I.  กุลนที 

ตันติพิษณุ,  ผู้วาดภาพประกอบ.    II.  ชื่อเรื่อง. 
 
ย  ป58ร7  2555ข  DDC  341.247

ISBN  978-974-247-371-6
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คำนิยม

ความร่วมมือร่วมใจ  คือพลังสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จ 
ทั้งในแง่ส่วนตัวและส่วนรวม
  ประชาคมอาเซียนคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่วันนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาคมโลก
  แต่ละประเทศต่างก็มีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ประวัติศาสตร์  และ 
วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน  ความเป็นอาเซียนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี ้
แต่มุ ่งเน้นให้รักษาเอกลักษณ์ของตนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
และร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนาด้วยใจอันเป็นหนึ่งเดียว
  เหตุนี้  การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน 
จึงเป็นส่ิงสำคัญในการเรียนรู้เพ่ือจะก้าวเดินไปในสังคมโลกด้วยกัน  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีพื้นฐาน  มีความพร้อมที่จะ 
เดินเคียงคู่ไปกับเพื่อนร่วมประชาคมอย่างเท่าทันและเท่าเทียม
  หนังสือชุด  “เราคืออาเซียน” คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อ 
ทำความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง  10  ประเทศ  และเรียนรู้เร่ืองประชาคม 
อาเซียนในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจ  น่ีจึงเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกท่ีเด็ก ๆ 
จะได้เปิดเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ ในประชาคมอาเซียนแห่งนี้
  และนี่คือก้าวแรกแห่งการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนไทย 
ท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างม่ันใจ  เพราะมีความเข้าใจในเพ่ือนบ้าน 
ร่วมประชาคมเดียวกัน

ดร.สุรินทร ์ พิศสุวรรณ

เลขาธิการอาเซียน

WE-R-malaysia 1-5 cs2.indd   3 6/28/12   12:23:57 PM



สารบัญ

“ความเป็นเอกภาพคือพลัง”
•  คำขวัญประเทศและภาพแผนที่ภูมิภาคอาเซียน

ซาลามัต  ดาตัง...สวัสดีมาเลเซีย
•  ข้อมูลพื้นฐาน  ขนาด  จำนวนประชากร  ธงชาต ิ ตราแผ่นดิน 

ดอกไม้  และสัตว์ประจำชาติ

ทำเลที่ตั้ง
•  พิกัดที่ตั้ง  อาณาเขต  ภูมิอากาศ  เทือกเขา  แม่น้ำ   

และทรัพยากรธรรมชาติ

ปกบ้านครองเมือง
•  ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการปกครอง

ทำมาค้าขาย
•  เศรษฐกิจการค้า  สินค้านำเข้า - ส่งออก  และระบบเงินตรา

7
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21
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เป็น  อยู ่ คือ...วิถีชาวมาเลย์
•  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน  ภาษา

อาหาร  การแต่งกาย  และเทศกาลประเพณีต่างๆ

ปักหมุดจุดหมาย
•  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

และสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของประเทศ

นามนี้สำคัญไฉน
•  บุคคลสำคัญที่ทรงอิทธิพลในอดีตถึงปัจจุบัน

2�
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เมียนมาร์

ไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

สิงคโปร์

บรูไน
ดารุสซาลาม

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

�
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ดารุสซาลาม

“ความเป็นเอกภาพคือพลัง”
(Bersekutu  Bertambah  Mutu)

	 คือ  คำขวัญประจำชาติของมาเลเซีย  ประเทศ 

ท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา  มีทรัพ- 

ยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ขณะเดียวกันก็เป็นประเทศ 

ที่ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี  การรวมความแตกต่างสู่ 

ความเป็นหนึ่งเดียวได้สร้างพลังขับเคลื่อนมาเลเซีย 

สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่  หรือ  NIC  (Newly 

Industrialized  Country)  และเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ 

ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน

ฟิลิปปินส์

�
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	 “มาเลเซีย”  (Malaysia)  คือชื่อทางการของประเทศ  เมืองหลวง 

คือกรุงกัวลาลัมเปอร์  และมีปุตราจายาเป็น   เมืองราชการ  ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

พ.ศ.   2538  ประเทศมาเลเซียมีพื้นที่  329,758  ตารางกิโลเมตร  และมีจำนวน 

ประชากร  28.73  ล้านคน

ซาลามัต  ดาตัง...
สวัสดีมาเลเซีย

คำนี้น่ารู้

เมียนมาร์ เวียดนาม

สิงคโปร์
อินโดเนีเซีย

ฟิลิปปินส์

บรูไนดารุสซาลาม

กัมพูชา

ไทย

ลาว

มาเลเซีย

	 เมืองราชการ  คือเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการของประเทศ  เช่น 

ทำเนียบรัฐบาล  อาคารรัฐสภา  สำนักงานของรัฐ  และกระทรวงต่าง ๆ 

�

WE-R-malaysia 6-21 cs2.indd   8 6/28/12   12:52:21 PM



ดอกไม้ประจำชาติ

	 ดอกไม้ประจำชาต ิ คือ  ดอกบุหงารายา

(Bunga  Raya)  หรือที่คนไทยเรียกว่า  ดอกชบา  นั่นเอง

	 คำว่า  “มาเลเซีย”  เดิมเคยใช้เป็นชื่อเรียกภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนที่เป็นหมู่เกาะ

ตราแผ่นดินของมาเลเซีย
(Jata  Negara)

	 ตราแผ่นดินของมาเลเซียเป็นรูป 

เสือสองตัวยืนบนแถบแพรหันหน้าหากัน 

ประคองโล่ซึ ่งมีจันทร์เสี ้ยวและดาว  14  

แฉกอยู่ด้านบน  เสือสองตัวนี้หมายถึง 

กำลังและความกล้าหาญ  บนโล่ปรากฏ 

สัญลักษณ์แทนรัฐทั้ง  13  ของมาเลเซีย 

และดอกชบา  อันเป็นดอกไม้ประจำชาติ  จันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของ 

ศาสนาอิสลาม  และดาว  14  แฉก  (ดาราสหพันธ์)  แทนดินแดนทั้ง  14  (13 

รัฐกับรัฐบาลกลาง)  ส่วนในแถบแพรด้านล่างแสดงคำขวัญของประเทศเป็น 

ตัวอักษรโรมันและอักษรยาวี  มีความหมายว่า  “ความเป็นเอกภาพคือพลัง” 

ตราแผ่นดินของมาเลเซียน้ีสืบทอดมาจากตราแผ่นดินสหพันธรัฐมลายาในช่วง 

ที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ

�
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ธงชาติ
“ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์”  (Jalur  Gemilang)

พระจันทร์เสี้ยว  หมายถึง

ศาสนาอิสลามอันเป็น 

ศาสนาประจำชาติ

แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง  14  ริ้ว 

ที่กว้างเท่ากัน  หมายถึง  สถานะอัน 

เสมอภาคของรัฐสมาชิกทั ้ง  13  รัฐ 

และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

	 วันชาติ  ของประเทศมาเลเซียตรงกับ  วันที่  31  สิงหาคม  ซึ่งจะม ี

เทศกาลก่อนถึงวันชาติที่เรียกว่า   “เมอร์เดกาอีฟ”  (Merdeka  Eve)  มีการ 

แสดงมากมาย  และปิดท้ายด้วยการนับถอยหลังขณะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 

ตอนเที่ยงคืน  ท่ามกลางเสียงโห่ร้องอย่างภาคภูมิใจว่า  “เมอร์เดกา”  แปลว่า  

อิสรภาพ

สีเหลือง  คือ  สีแห่ง

ยังด ี เปอร์ตวน  อากง

ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ

สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความ

สามัคคีของชาวมาเลเซีย

ดาว  14  แฉก  หรือ  ดาราสหพันธ์  หมายถึง 

ความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐทั้งหมด

10
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	 เด็ก  ๆ คงเคยได้ยินสมญานามเรียกประเทศมาเลเซียเช่นนี้เวลาที่มี 

การแข่งขันกีฬา  ที่เรียกว่า  “เสือเหลือง”  (หมายถึงเสือโคร่ง)  ก็เพราะเป็น 

สัตว์ประจำชาติของมาเลเซียนั่นเอง

เสือเหลืองมาเลเซีย 

11
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บ้านใกล้เรือนเคียง

  ประเทศมาเลเซีย  ต้ังอยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตร  ระหว่างละติจูด  1  -  7  องศา 

เหนือ  และระหว่างลองจิจูดท่ี  100  -  119  องศาตะวันออก  ประกอบด้วยดินแดน  2  ส่วน 

ซึ่งมีทะเลจีนใต้กั้นกลาง

  1)  มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู  ร้อยละ  70  ของพื้นที่เป็น 

ป่าไม้  ภูเขา  และหนองบึง  บริเวณชายฝั่งตะวันตกซึ่งติดกับมหาสมุทรอินเดียและ 

ช่องแคบมะละกาเป็นพื้นที่ราบ  ชายฝั่งเต็มไปด้วยหนองบึงและป่าโกงกาง 

  2)  มาเลเซียตะวันออก  ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว  ภูมิประเทศส่วนใหญ ่ 

เป็นภูเขา  มีที่ราบสูงอยู่ตอนใน  และมีที่ราบชายฝั่งทะเล

  มาเลเซียตะวันตก  มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย  มีพรมแดนร่วมกัน 

ยาว  506  กิโลเมตร

  มาเลเซียตะวันออก  มีอาณาเขตติดกับประเทศอินโดนีเซีย  มีพรมแดน 

ร่วมกันยาว  1,782  กิโลเมตร  และประเทศบรูไน  มีพรมแดนร่วมกันยาว  381  

กิโลเมตร

ทำเลที่ตั้ง

ทะเลจีนใต้

ช่องแคบ
มะละกา

อ่าวไทย

กัวลาลัมเปอร์

ซาราวัก
เกาะบอร์เนียว

ซาบาห์
บรูไน

ไทย

อินโดนีเซีย อินโดนีเซียสิงคโปร์

ทะเล
เซเลบีส

ทะเล
ซูลู

12
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เทือกเขาและแม่น้ำ

ฝนฟ้าอากาศ

  เทือกเขา  สำคัญของมาเลเซียในคาบสมุทรมลายูประกอบด้วยเทือกเขา 

บินดัง  เทือกเขาโกฮิมหรือเทือกเขากลาง  เทือกเขาตรังกานู  ส่วนในเกาะบอร์เนียว 

มีเทือกเขากีนาบาล ู ซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาที่สูงมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ในคาบสมุทรมลายูมี แม่น้ำ สายสำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำคาดาห์  แม่น้ำซุนดา 

แม่น้ำเกรียน  แม่น้ำเปรัค  แม่น้ำปาหัง  แม่น้ำกลันตัน  แม่น้ำมุดา  แม่น้ำเบอร์นัม 

แม่น้ำสลังงอร์  และแม่น้ำกลัง  ส่วนบนเกาะบอร์เนียวมีแม่น้ำราจัง  แม่น้ำมา 

และแม่น้ำกีนาบาตังอัน	 เป็นเส้นเลือดสำคัญ

	 ประเทศมาเลเซียอยู่ในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร  มีฝนตกชุกตลอดปี   

โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสลมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้  มี 

ลมมรสุม  2  ลูก  คือ  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  - 

เมษายน)  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม  - ตุลาคม)   

	 มาเลเซียจึงมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  (Tropical  Rain  Forest)  อากาศ 

ร้อนอบอุ่นและชื้นตลอดปี  ลักษณะคล้ายอากาศทางภาคใต้ของไทย  อุณหภูมิ 

เฉลี่ย  28  องศาเซลเซียส

เวลาในประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย  1  ชั่วโมง 

13
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	 พื้นที่ประมาณร้อยละ  70  ของประเทศปกคลุม 

ด้วยพื้นที่ป่าฝนเขตร้อน  พรรณไม้ที่สำคัญของประเทศ 

คือ  ต้นสัก  พืชเศรษฐกิจ  ได้แก่  ยางพารา  มะพร้าว 

ปาลม์น้ำมัน  ใบชา  ข้าว  เปน็ตน้  นอกจากน้ีมาเลเซยี 

ยังเป็นประเทศที่ผลิตดีบุกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก 

อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำมันปิโตรเลียม  ก๊าซธรรมชาติ 

และถ่านหินที่สำคัญอีกด้วย

	 ด้วยพื้นที่ตั้งติดทะเล  มาเลเซียจึง 

อุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ  อาชีพประมง 

จึงเป็นอาชีพสำคัญของชาวมาเลเซีย

	 ขนาดพื้นที่ของประเทศ 

มาเลเซียคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 

64  เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทย 

หรือเท่ากับพื้นที่ภาคเหนือบวก 

กับภาคอีสาน

ทรัพย์ในดินสินในน้ำ

14
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ปกบ้านครองเมือง

	 ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี  พ.ศ.2500  เมื่อครั้งก่อตั้ง 

ประเทศใช้ชื่อประเทศว่า  “สหพันธ์มลายา”  ต่อมาในปี  พ.ศ.   2506  ได้รวมรัฐซาบาห์ 

กับรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวและสิงคโปร์เข้าด้วยกัน  เรียกชื่อเป็น  “มาเลเซีย”   

ต่อมาในปี พ.ศ.  2508  สิงคโปร์จึงได้แยกตัวออกไปเป็นประเทศสิงคโปร์

          ประเทศมาเลเซียมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ  โดยมีสมเด็จพระ- 

ราชาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ  มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ 

และมีมุขมนตรีแห่งรัฐหรือสุลต่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลท้องถิ่น 

          ประมุขของประเทศมาเลเซียองค์ปัจจุบัน  คือ  สมเด็จพระราชาธิบด ี

อับดุลฮาลีมมูอัดซามชาห์  ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที ่ 14  ของมาเลเซีย

	 ตำแหน่งประมุขของประเทศมาเลเซีย 

คือพระราชาธิบดี  เรียกว่า “ยังดี  เปอร์ตวน 

อากง”  มีความหมายว่า  ผู้ได้รับเลือกให ้

เป็นเจ้า  มาจากการเลือกตั้งเจ้าผู้ปกครอง 

รัฐ   (สุลต่าน)   9  แห่ง   (ยะโฮร์  ตรังกานู  

ปะหัง  สลังงอร์  เกดะห์  กลันตัน  เนกรี- 

เซมบีลัน  เประ  และปะลิส)  ผลัดเปลี่ยน 

กันขึ้นดำรงตำแหน่งโดยมีวาระ  5  ปี  ชายา 

ของสุลต่านที่รับตำแหน่งนี้เรียกว่า  “รายา 

ประไหมสุหรี  อากง”

รัฐที่ไม่มีสุลต่านปกครอง  ได้แก่  ปีนัง  

มะละกา  ซาบาห ์ และซาราวัก

คำนี้น่ารู้
	 	 สหพันธรัฐ  คือ  การรวมกันของรัฐมากกว่าสองรัฐข้ึนไป  มีรัฐบาล  2  ระดับ 

คือ  รัฐบาลของแต่ละรัฐ  (เรียกว่า  รัฐบาลท้องถ่ิน)  และรัฐบาลสหพันธรัฐ  (หรือรัฐบาล 

กลาง)

15
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กลันตัน

ปะหัง

ยะโฮร์
มะละกา

ปุตราจายา

กัวลาลัมเปอร์
สลังงอร์

ปีนัง

ปะลิส เกดะห์

เประ

ตรังกานู

เนกรีเซมบีลัน

ทะเลจีนใต้

	 มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น  13  รัฐ  (states)  และ  3  ดินแดนสหพันธ์ 

(federal  territories)  โดยแต่ละรัฐจะมีเมืองหลวงของตนเอง

รัฐกลันตัน	 เมืองหลวง	 โกตาบารู

รัฐเกดะห์		 เมืองหลวง	 ไทรบุรี  (อลอร์สตาร์)

รัฐตรังกาน	ู เมืองหลวง	 กัวลาตรังกานู

รัฐเนกรีเซมบีลัน	 เมืองหลวง	 เสเรมบัน

รัฐปะหัง	 	 เมืองหลวง	 กวนตัน

รัฐปะลิส	 	 เมืองหลวง	 กางาร์

รัฐปีนัง		 	 เมืองหลวง	 จอร์จทาวน์

รัฐเประ		 	 เมืองหลวง	 อีโปะห์

•  มาเลเซียตะวันตก  •

1�
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เกาะลาบวน
ซาบาห์

ซาราวัก

•  มาเลเซียตะวันออก  •

รัฐมะละกา	 เมืองหลวง	 มะละกา

รัฐยะโฮร์		 เมืองหลวง	 ยะโฮร์บาห์รู

รัฐสลังงอร์	 เมืองหลวง	 ชาห์อาลัม

รัฐซาบาห์	 เมืองหลวง  โกตากีนาบาลู

รัฐซาราวัก	 เมืองหลวง  กูชิง

•  ดินแดนสหพันธ ์ •
กรุงกัวลาลัมเปอร์

เมืองปุตราจายา

เกาะลาบวน	 เมืองหลวง  วิกตอเรีย

1�
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	 ระบบการเมืองของมาเลเซียเป็นรูปแบบ ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

(Parliamentary  Democracy)  เช่นเดียวกับประเทศไทย  ศูนย์กลางอำนาจการ 

ปกครองของประเทศมาเลเซียอยู่ท่ีรัฐบาล สหพันธรัฐ หรือ  รัฐบาลกลาง  (Federal 

Government)  ซึ่งถือเป็นรัฐบาลแห่งชาต ิ เป็นตัวแทนของประเทศในการดำเนิน 

ความสัมพันธ์กับประเทศอื่น  และมีหน้าที่ดูแลเรื ่องสำคัญ  ๆ  เช่น  การคลัง 

การป้องกันประเทศ  ความมั่นคง  ตุลาการ  เป็นต้น  ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นของ 

แต่ละรัฐจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่  ศาสนา  ประเพณี  สังคม  การคมนาคมภายใน 

รัฐ  ฯลฯ  ทั้งนี้แต่ละรัฐจะมีสภาแห่งรัฐที่มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ  4  ปี

	 โครงสร้างการเมืองการปกครองของมาเลเซียแบ่งเป็น  3  ฝ่าย  ดังนี้

	 ฝ่ายบริหารประกอบด้วยหัวหน้ารัฐบาล  คือ  นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้เลือก 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ 

3  ประสานปกครอง

•  ฝ่ายบริหาร  •

	 ระบบการปกครองเป็นแบบรัฐสภา  (Parliamentary  System)  ประกอบ 

ด้วย 

  1)  สภาผู้แทนราษฎร จำนวน  219  คน  มาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งคราวละ  5  ปี 

  2)  วุฒิสภา  จำนวน  70  คน  โดย  44  คนมาจากการสรรหาและแต่งตั้ง  

โดยนายกรัฐมนตรี  อีก  26  คนเลือกโดยสภานิติบัญญัติของทั้ง  13  รัฐ  มีระยะ 

เวลาดำรงตำแหน่งคราวละ  3  ปี

•  ฝ่ายนิติบัญญัต ิ •

1�
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รู้จักกฎหมาย

	 กฎหมายจารีตประเพณี  (Common  Law)  คือระบบ  

กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  มีกำเนิดและวิวัฒนาการจากประเทศ 

อังกฤษ  โดยจะใช้คำพิพากษาท่ีศาลเคยวางหลักไว้แล้วเป็นหลักในการพิจารณา 

ประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายน้ี  เช่น  อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ออส- 

เตรเลีย  เป็นต้น

	 สำหรับประเทศไทยใช้  ระบบประมวลกฎหมาย   (Civil 
Law)  หรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  ซึ่งมีหลักว่า  ผู้พิพากษา 

จะต้องค้นหาข้อกฎหมายที่จะนำมาตัดสินคดีความจากประมวลกฎหมายก่อน  

หากไม่ได้จึงจะใช้หลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายจารีตประเพณี

  กฎหมายอิสลามหรือกฎหมายซารีอะห์  เป็นกฎหมายท่ีกำหนด 
การปฏิบัต ิ ข้อห้าม  การพิจารณาคด ี บนพื้นฐานคัมภีร์อัลกุรอานตามหลัก 

ศาสนาอิสลาม

	 เนื่องจากมาเลเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน  จึงใช้ 

กฎหมายจารีตประเพณี  (Common  Law)  ตามแบบประเทศอังกฤษ  สถาบัน 

ตุลาการทั้งประเทศ  (ยกเว้นศาลอิสลาม)  อยู่ภายใต้ระบบสหพันธรัฐ  ประมุข 

ของรัฐเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี

•  ฝ่ายตุลาการ  •

1�
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	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซียเมื่อวันที่ 

31  สิงหาคม  พ.ศ.   2500  และมีสถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซีย  2  แห่ง  คือ 

สถานกงสุลใหญ่  ณ  เมืองปีนัง  และสถานกงสุลใหญ่  ณ  เมืองโกตาบาร ู 

นอกจากนี้ยังมีสถานกงสุลประจำเกาะลังกาวีด้วย  สำหรับหน่วยงานของ 

มาเลเซียในไทย  ได้แก่  สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย  และสถานกงสุล 

ใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา

  พรรคอัมโน  (UMNO:  United  Malays  National 
Organization)  เป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย 

ก่อตั้งเมื่อป ีพ.ศ.  2489  มีนโยบายเน้นการปกป้องวัฒนธรรมมาเลเซียและ 

คุณค่าอิสลาม 

	 วันหยุดสำคัญของมาเลเซียแบ่งเป็นวันหยุดประจำชาต ิ 

(National  Holiday)  กำหนดให้หยุดเหมือนกันทั่วประเทศ 

และวันหยุดประจำรัฐ  (State  Holiday)  ซึ่งแต่ละรัฐกำหนด 

วันสำคัญไว้แตกต่างกัน  หากวันหยุดใดตรงกับวันอาทิตย์  

กำหนดให้หยุดชดเชยในวันถัดไป  นอกจากนี้วันเกิดของประมุขในแต่ละรัฐ 

ก็นับเป็นวันหยุดประจำรัฐนั้นด้วย

20
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	 ประเทศมาเลเซีย  ได้เปลี่ยนจากประเทศที่พึ่งพาการผลิตเหมืองแร่ 

และการส่งออกสินค้าเกษตร  เป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการผลิตสินค้า 

และบริการ  โดยในปี  พ.ศ.   2554  มาเลเซียได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศ 

ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นอันดับที่  16  ของโลก!

ทำมาค้าขาย

21
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สินค้าส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ 

• เคมีภัณฑ์ 

• เคมีภัณฑ์ 

• น้ำมันปาล์ม

• น้ำมันปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG)

• น้ำมันปิโตรเลียม

• ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

• ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

• เครื่องจักร
และอุปกรณ ์

• ผลิตภัณฑ์โลหะ
เช่น ส่วนประกอบ
โครงรถและตัวถัง

22
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ประเทศคู่ค้าสำคัญ
ของมาเลเซีย

จีน  สิงคโปร์  ญี่ปุ่ น  สหรัฐอเมริกา  

และไทย

หน่วยเงินตรามาเลเซีย  คือ  ริงกิต  (1  ริงกิต  เท่ากับประมาณ  10  บาท) 

โปรตอน   เป็นยี่ห้อรถยนต์รายแรก 

ของมาเลเซีย  ที่ผลิตเองในประเทศ  

แล้วยังส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 

ด้วย  เด็ก   ๆ เคยเห็นรถท่ีมีสัญลักษณ์น้ี 

บนท้องถนนบ้างไหม

	 “วิสัยทัศน์  2020”  (Vision 
2020)   ของประเทศมาเล เซ ีย   ตั้ง 

เป้าหมายไว้ที่การพัฒนาประเทศให้เป็น 

ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี  พ.ศ.   2563 

เด็ก ๆ ลองค้นคว้าเพิ่มเติมดูซิว่า  ประเทศ 

ไทยเรามีเป้าหมายใด

23
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เป็น อยู ่ คือ...วิถีชาวมาเลย์

• ผู้คนบนแผ่นดินมาเลย ์ •
	 ส ังคมมาเลเซียมีล ักษณะเป็น  พหุส ังคม   (Mult iracial   Society) 

ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  ได้แก่  มาเลย์  จีน  และอินเดีย 

แต่ละเชื้อชาติมีความแตกต่างทางภาษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ 

วิถีชีวิตความเป็นอยู ่

24
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คำนี้น่ารู้
	 	 	 พหุสังคม  หรือ  สังคมหลากวัฒนธรรม  (Multiracial 

Society) หมายถึง  กลุ่มสังคมที่แยกย่อยออกเป็นกลุ่มภาษา  กลุ่มชาติพันธุ์  

กลุ่มศาสนา  หรือกลุ่มเชื้อชาติต่าง ๆ หลากหลายกลุ่ม

25
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7%

19%

24%

50%

มาเลย์ มาเลย ์ - จีน มาเลย์  -  อินเดีย อื่นๆ

	 ประชากรมาเลเซียส่วนที่อยู่บนคาบสมุทรมลายูร้อยละ  82  อาศัยอยู่ 

หนาแน่นบริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันตก  รองลงมาคือบริเวณชายฝั่งตะวันออก 

เฉียงเหนือ  ส่วนบนเกาะบอร์เนียวมีประชากรอยู่หนาแน่นบริเวณที่ราบชายฝั่ง 

ทางตอนใต้ของรัฐซาราวัก

26
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	 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์ร้อยละ  50.4  ชาวมาเลย์เชื้อสายจีน 

ร้อยละ  23.7  และชาวมาเลย์เชื้อสายอินเดียร้อยละ  7.1  (ส่วนใหญ่สืบเชื้อสาย 

มาจากชาวทมิฬ)  นอกจากนี้ยังมีชาวมาเลย์เชื้อสายไทย  เชื้อสายโปรตุเกส 

เชื้อสายฮอลันดา  และเชื้อสายอังกฤษรวมอยู่ด้วย 

	 ชนกลุ่มแรกในแหลมมลายู  ได้แก่  ชาวโอรังอัสล ี (Orang  Asli) 
ช่ือน้ีเป็นภาษามาเลย์  แปลว่า  ชนชาติด้ังเดิม  ประกอบด้วยกลุ่มใหญ่ ๆ  3  กลุ่ม 

และเผ่าเล็กเผา่น้อยอกีกว่า  20  เผ่า  เกือบท้ังหมดอาศัยอยู่ในชนบท  มบีางส่วน 

อาศัยอยู่ตามชานเมือง  ชาวโอรังอัสลีมีรูปร่างเตี้ย  ผิวดำ  ริมฝีปากหนา  ผม 

หยิกขอดแบบชาติพันธุ์นิกรอยด ์ เรารู้จักกันในอีกชื่อว่า “ซาไก”

	 ในประเทศไทยก็มี 

ชาวซาไกอยู ่เช่นกัน  โดย 

กระจายอยู่ในจังหวัดยะลา 

นราธ ิวาส   ตร ัง   พัทล ุง 

และสตูล  กลุ ่มใหญ่ที ่ส ุด 

อยู่ในอำเภอธารโต  จังหวัด 

ยะลา  ซ่ึงได้รับพระราชทาน	 

นามสกุลจากสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนีว่า 

“ศรีธารโต”

27
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	 ชาวมาเลย์ภูมิบุตร (Bumiputra) 
หรือชาวมาเลย์มุสลิม  คือผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 

พูดภาษามลายู  ซึ่งถือว่าเป็นภาษาประจำชาติ  

และปฏิบัติตามกฎธรรมเนียมของชาวมาเลย์  ชาว 

มาเลย์กลุ่มน้ีมีความผูกพันกับแผ่นดินเกิดจนเรียก 

ตนเองว่า ภูมิบุตร  หรือบุตรของแผ่นดิน 

	 ชาวมาเลย์เป็นคนใจกว้าง  เอื้อเฟื้อ  ยิ้ม 

ง่าย  และมีอารมณ์ขัน  ชาวมาเลย์ในชนบทจะ 

ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย  ทำไร่ทำนา  และรักใคร่ 

กลมเกลียวกันในหมู่คนบ้านเดียวกัน  ขณะที่ชาว 

มาเลย์ในเมืองจะมีวิถีชีวิตแตกต่างจากในชนบท 

มาก  แต่เพราะมีความเชื ่อในศาสนาเดียวกัน  

ชาวมาเลย์จึงยังคงความเป็นหน่ึงเดียว  หลักศาสนา 

อิสลามทำให้ชาวมาเลย์แตกต่างจากคนมาเลเซีย 

กลุ่มอื่น ๆ  ไม่มีการแต่งงานข้ามชาติมากนัก  แม ้

จะยอมรับมุสลิมชาติอ่ืน ๆ  ก็ตาม  จึงทำให้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมาเลย์ 

มุสลิมยังคงโดดเด่นไม่เหมือนใคร

28
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	 ชาวอินเดีย  คนอินเดียเข้ามาในคาบสมุทร 

มลายูเมื่อราว  1,000  ปีมาแล้ว  หรือในช่วงคริสต์ 

ศตวรรษท่ี   19  ส่วนใหญ่มาจากอินเดียตอนใต  ้ 

ประมาณร้อยละ  80  เป็นชาวทมิฬ  เข้ามาทำอาชีพ 

กรีดยางหรือเป็นคนงานในไร ่

	 ปัจจุบันชาวอินเดียส่วนใหญ่อยู่ในรัฐสลังงอร์ 

เประ  และปีนัง  ชาวอินเดียได้นำวัฒนธรรมหลาก- 

หลายเข้ามาในมาเลเซีย  เช่น  เครื ่องแต่งกาย 

ที่เป็นส่าหรีไหมสีสด  อาหารอินเดีย  การร้องรำ- 

ทำเพลง  รวมทั้งหลักศาสนาฮินด ู

	 ชาวจีน มีอยู่ประมาณร้อยละ  30  ของประชากร 

ทั้งหมด  มีบทบาทในการควบคุมเศรษฐกิจและอุตสาห- 

กรรมหลัก  เช่น  ยางและดีบุก  ชาวจีนเร่ิมเข้ามาค้าขาย 

ตามเกาะต่าง  ๆ  บนคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะชวา 

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  13  โดยเข้ามาทำงานในเหมือง 

ดีบุก  ทำถนน  และทางรถไฟ 

	 ตามกฎหมายของมาเลเซีย  ทุกคนต้องเรียนภาษา 

มลายู  แต่เมื่อชาวจีนอยู่บ้านจะพูดภาษาจีนกลางหรือ 

ภาษาท้องถ่ิน  ชาวจีนยึดม่ันในการพ่ึงตนเองและมีความ 

ขยันขันแข็ง  ให้ความสำคัญกับครอบครัวและความ 

ผูกพันในพวกพ้อง  ชาวจีนในมาเลเซียนับถือลัทธิเต๋า 

และขงจื๊อ
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ภาษา

30
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	 ภาษาราชการคือ  ภาษามลายู  (หรือภาษามาเลย์)  ส่วนภาษาอ่ืน ๆ  ท่ีใช้ 
ในการติดต่อได้แก ่ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาพื้นเมือง
	 ภาษามลายูเป็นภาษากลุ่มออสโตรนีเชียน  ใช้ในกลุ่มชนชาติมลาย ู
ซ่ึงเป็นชนพ้ืนเมืองของคาบสมุทรมลายู  ทางใต้ของประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์ 
บางส่วนของเกาะสุมาตรา  และประเทศติมอร์ - เลสเต  ทั้งนี้นอกจากจะเป็น 
ภาษาทางการของประเทศมาเลเซียและประเทศบรูไนแล้ว  ยังเป็น  1  ใน  4  
ภาษาทางการของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย
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Hello

Good morning  

Good afternoon  

Good evening

Good night  

Goodbye  

Thank you  

How are you?   

I’m fine.

สวัสดี

สวัสดีตอนเช้า

สวัสดีตอนบ่าย  

สวัสดีตอนเย็น  

ราตรีสวัสดิ์

ลาก่อน  

ขอบคุณ

สบายดีไหม

สบายดี

ซาลามัต ดาตัง

ซาลามัต ปากี

ซาลามัต เปอตัง

ซาลามัต เปอตัง

ซาลามัต มาลาม

ซาลามัต ติงกาล หรือซาลามัต จาลัน

เตอริมา กาสีห์

อาปา กาบาร์

กาบาร ์ บาอิก

1 – ซาต ู  2 – ดูวอ 3 – ตีฆอ 4 – ปะ

5 – ลีมอ 6 – แน 7 – ตูโญะ 8 – ลาแป

9 – ซือมีแล 10 – ซือปูโละ

มานับเลขกัน!

ซาลามัต
ดาตัง

พูดจาภาษามลายู
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ศาสนา

	 ศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียคือ  ศาสนาอิสลาม 

	 ชาวมาเลเซียประมาณร้อยละ  60  นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  19  นับถือ 

ศาสนาพุทธ  และร้อยละ  12  นับถือศาสนาคริสต ์

	 ศาสนาอิสลามได้เผยแผ่เข้ามาในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะใกล้เคียง 

เมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่  12  ประเทศมาเลเซียได้นำหลักการของ 

คัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาอิสลามเข้ามามีส่วนในการปกครอง  เช่น  ประมุข 

หรือสุลต่านแห่งรัฐต้องเป็นอิสลามิกชน  โดยถือว่าฐานะของสุลต่านอยู่สูงทั้งทาง 

ศาสนาและทางการเมืองการปกครอง  สุลต่านจะแต่งตั้งผู้พิพากษาทางศาสนา 

ซึ่งจะพิจารณาแต่คดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามและกฎหมายประเพณีในเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา

การทักทายตามประเพณ ี

ทางศาสนาหรือการ “สลาม”
คือ  การยื่นมือทั้งสองมาสัมผัสกัน   

แล้วดึงมือกลับมาวางที่หน้าอก

แล้วเอ่ยว่า  “อัสลามมูอะลัยกุม”
ซึ่งแปลว่า  ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

33
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ระบบการศึกษา

	 ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียได้รับอิทธิพลจากระบบการศึกษา 

ของอังกฤษ  แบ่งเป็น  5  ระดับ  คือ 

 • ระดับเตรียมความพร้อม (Pre-school Education) 
หรือระดับอนุบาล  หลักสูตร  3  ปี  รับเด็กอาย ุ 4 -  6  ปี

 • ระดับประถมศึกษา (Primary School Education) 
หลักสูตร  6  ปี  รับเด็กอาย ุ 6 -  11  ปี

 • ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)  ต่างจาก 

ประเทศไทย  คือเป็นหลักสูตร  5  ปี

  • ระดับหลังมัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา (Post-secondary 
Education)  หลักสูตร  1 -  2  ปี

 • ระดับเตรียมอุดมศึกษา (Higher Education)  หลักสูตร 
3  ปีครึ่ง -  4  ปี

 

	 ภาคการศึกษาของมาเลเซียแบ่งออกเป็น  2  เทอม  โดยเทอมแรก 

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน  และเทอม  2  เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -  

ธันวาคม
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	 เนื่องจากมาเลเซียมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  โรงเรียนประถม- 

ศึกษาของมาเลเซียจึงม ี 4  ประเภท  คือ

 • โรงเรียนของรัฐ  ใช้ภาษามลายูเป็นภาษากลางในการเรียน 

การสอน  และมีวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ  นอกจากนี้ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 

2546  เป็นต้นมา  รัฐบาลได้กำหนดให้สอนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร ์

และคณิตศาสตร์ด้วย

 • โรงเรียนจีน ได้รับการสนับสนุนค่าจ้างครูจากรัฐ  ใช้ภาษาจีน 

เป็นภาษากลางในการเรียนการสอน  และมีวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ 

 • โรงเรียนทมิฬ ได้รับการสนับสนุนค่าจ้างครูจากรัฐเช่นกัน 

ใช้ภาษาทมิฬเป็นภาษากลางในการเรียนการสอน  และมีวิชาภาษาอังกฤษ 

เป็นวิชาบังคับ 

 • โรงเรียนอิสระ  เช่น  โรงเรียนนานาชาติ  โรงเรียนสังกัดองค์กร 

ทางศาสนา  สามารถกำหนดหลักสูตรได้เอง  และไม่รับเงินช่วยเหลือจาก 

รัฐบาล
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วัฒนธรรมและประเพณี

	 วัฒนธรรมของมาเลเซียรุ ่งเรืองและเต็มไปด้วยสีสัน  และได้รับการ 

สืบสานมาอย่างยาวนาน  ประเทศมาเลเซียมีการร่ายรำ  การละเล่น  และ 

เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจมากมาย

มาเลเซียมีการแสดงพื้นเมืองอยู่มากมาย  อาทิ

• โจเก็ต
	 เป็นระบำพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง  มีจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน  มัก 

จัดแสดงในเทศกาลและงานสังคมต่าง ๆ

การแสดงร่ายรำแบบพื้นเมือง 

36
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• บังกรา
 เป็นระบำของชุมชนชาวซิกข์  ใช้กลองและเครื่องเคาะต่าง  ๆ ช่วย 

สร้างจังหวะที่สนุกสนาน

• ทาเรียนลิลิน
	 เป็นการฟ้อนเทียนโดยหญิงสาว  มีตำนานกล่าวว่า  ระบำนี้มาจาก  

หญิงสาวที่ทำแหวนแต่งงานหล่นหาย  จึงต้องจุดเทียนเพื่อตามหาแหวน

37
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• ซูมาเซา
 เปน็ระบำประจำรฐัซาบาห์  นักระบำท้ังชายหญิงจะวาด 

ลวดลายเลียนแบบท่าทางปีกนกไปพร้อมกับจังหวะเสียงฆ้อง

• บาราตานัตยัม
	 มีต้นกำเนิดจากการรา่ยรำเพ่ือบูชาพระเจา้ 

ในศาสนาฮินด ู
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• ดาตุนจูลุด 
	 หรือระบำนกเงือก  เป็นระบำขึ ้นชื ่อของ  

ซาราวัก  มีความโดดเด่นที่  “ซาเพ”  ซึ่งเป็นเครื่อง 

ดนตรีท้องถิ่นของซาราวัก

	 “ซาเพ”   เป็นเครื่องดนตรีของซาราวัก 

รูปร่างคล้ายพิณหรือกีตาร์  ทำจากไม้เน้ืออ่อน  เช่น 

ไม้ต้นตาลหรือต้นมะพร้าว  นำมาแกะสลักลวดลาย 

แล้วขึงเอ็นสี่สายสำหรับดีด
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เกมและการละเล่นพื้นเมือง

• คองกัก
	 ลักษณะคล้ายหมากขุมของไทย  นิยมเล่นในกลุ่มผู้หญิง 

โดยแบ่งผู ้แข่งขันเป็นสองฝ่าย  คอยเติมหมากให้ครบเจ็ดตัว 

ในแต่ละหลุม

• แกซิง
	 เป็นการละเล่นที่ใช้ก้านเหล็กเลี้ยง 

ลูกกลมท่ีทำจากแผ่นเหล็กให้หมุนไปเร่ือย ๆ 

บนพื้นที่ต่างกัน  ผู้ชนะคือผู้ที่เลี้ยงลูกไว ้

ได้นานที่สุด  การละเล่นนี้นิยมเล่นในช่วง 

ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
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• เวา
	 หรือว่าวขนาดใหญ่  นิยมเล่นกัน 

ในภาคตะวันออก  ลักษณะของว่าวม  ี

หลากหลายขนาดและรูปร่าง  ประเภท 

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ  เวาบุลัน 

หรือว่าววงเดือน  ซึ่งมีล ักษณะคล้าย 

พระจันทร์เสี ้ยว  การแข่งขันว่าวจัดขึ้น 

ทุกปีในรัฐกลันตัน

• สีลัต
	 เป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบมาเลย์  และได้ 

ประยุกต์มาเป็นการแสดง  ชาวมาเลย์นิยมให้มีการ 

แสดงสีลัตในงานแต่งงาน  การเฉลิมฉลองของรัฐ  

นอกจากนี้ยังนำมาเป็นกีฬาเพื่อแข่งขันด้วย
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•  เซปัค  (เซปัคตะกร้อ)
  เป็นกีฬาท่ีมีความสำคัญและได้รับความนิยมอย่างมากของ 

ประเทศ

•  วายังกูลิต 
	 หรือการละเล่นหนัง  ลักษณะเหมือนหนังตะลุงของไทย  ตัวหนัง 

แกะสลักจากหนังควายและเสียบบนก้านไม้ไผ่  เชิดอยู่ด้านหลังจอ  

มีการเล ่าเรื่องราวผ่านนักเล ่า   สลับกับดนตร ีประกอบจังหวะ 

โครงเรื ่องมาจากวรรณคดีรามายณะ  จัดแสดงในช่วงปลายเดือน 

พฤษภาคมของทุกปี
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เทศกาล 

•  ฮารีรายออิดิลฟิตรี้
	 จัดขึ้นหลังเดือนเราะมะฎอน  (เดือนแห่งการถือศีลอดของมุสลิมทั่วโลก)  

โดยเริ่มตั้งแต่สิบวันสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน  ในตอนเช้ามุสลิมในประเทศ 

มาเลเซียจะเดินทางไปละหมาดร่วมกันท่ีมัสยิด  จากน้ันจะเดินทางไปเย่ียมกุโบร์ 

หรือสุสานของบรรพบุรุษ  นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดบ้านและสวมใส ่

เสื้อผ้าชุดใหม ่ และถือเป็นเทศกาลที่ชาวมุสลิมจะเปิดบ้านตลอดวันเพื่อต้อนรับ 

ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงที่จะมาเยี่ยมเยือน
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•  ตรุษจีน
  เทศกาลตรุษจีนเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเวลา  15  วัน  ต้ังแต่วันแรก 

ตามปฏิทินจันทรคติแบบจีน  เป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวมาเลย ์

เชื ้อสายจีน  มีการแจกเงินให้ลูกหลาน  เรียกว่า  “อั ่งเปา”  และให้ส้ม 

แมนดารินเป็นจำนวนคู่เพื่อความโชคดี

•  ทีปวาลี
	 คือเทศกาลฉลองขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดู  “ทีปวาลี”  เป็นภาษาสันสกฤต  

แปลว่า  แถวแห่งแสงไฟ  ชาวฮินดูจะจุดตะเกียงสว่างไสวไปทั่วบ้านเรือน 

และตามท้องถนนเพื่อเป็นการบูชาพระลักษมี  แสงไฟเป็นสัญลักษณ์ของ 

ความโชคดีและการมีชัยเหนือปีศาจร้าย  จัดขึ ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึง 

พฤศจิกายนตามปฏิทินฮินดู  ชาวบ้านจะเดินทางไปวัดเพื่อสวดมนต์
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	 ด้วยวัฒนธรรมที่ผสมผสานจากหลากหลายเชื้อชาติ  ทำให้อาหารของ 

มาเลเซียมีความหลากหลาย  ทั้งด้านเครื ่องปรุง  วิธีการทำ  และรสชาติ  

อาหารการกินจึงถือเป็นเสน่ห์ประจำชาติอย่างหนึ่งของมาเลเซีย

	 อาหารมาเลเซียมีลักษณะเด่นท่ีการใช้สมุนไพร  เคร่ืองเทศ  พริก  และ 

มักใช้ผงกะหรี ่ โดยมี “ข้าว”  เป็นอาหารจานหลักในทุกมื้อ

  อาหารมาเลเซียส่วนใหญ่เรียกได้ว่าเป็นอาหารมุสลิม  ไม่ใช้เนื้อหมู 

และไม่ใส่ไวน์  เนื ้อสัตว์ที ่นิยมรับประทานคือ  เนื ้อไก่  เนื ้อวัว  เนื ้อแพะ  

เนื้อแกะ  และอาหารทะเล

•  นาซิเลอมัก
	 เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของ 

มาเลเซีย   เป็นข้าวผัดกับกะทิและ 

สมุนไพร  เสิร์ฟพร้อมปลากะตักทอด  

แตงกวาห่ัน  ไข่ต้มสุก  และถ่ัวอบ  นาซิ 

เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อในใบตองและ 

รับประทานเป็นอาหารเช้า 

มะละกอ
เป็นผลไม้ประจำชาติ

ของมาเลเซีย

อาหาร

ชาวมาเลเซียตอนใต้ของประเทศนิยมใช้กะทิทำอาหาร  

ขณะที่ชาวปีนังนิยมใช้ผงกะหรี่
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	 ชาวมาเลย์นิยมใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการปรุงอาหาร  ไม่ว่าจะเป็น 

มะพร้าว  ตะไคร้  มะนาว  หรือเครื่องเทศต่าง ๆ  และมักมีเครื่องเคียงรสชาต ิ

เผ็ดร้อนเป็นส่วนประกอบ

•  ซัมบัล
	 คือ  เครื่องจิ้มคล้ายน้ำพริกกะปิ 

ของคนไทย  ทำจากพริกป่น  หัวหอม  

และน้ำมะขาม

•  สะเต๊ะ
	 เป็นอาหารที่รู้จักแพร่หลาย  นิยมใช้เนื้อวัวหรือ 

เนื้อไก่ย่างบนเตาถ่าน  รับประทานกับน้ำจิ้มรสชาติ 

หวานอมเผ็ดและเครื่องเคียง  เช่น  แตงกวา  หัวหอม  

หรือข้าวต้มมัด

อาหารมาเลย์
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	 ชาวมาเลย์เชื ้อสายจีนนิยมรับประทานข้าวและกับข้าวหลายชนิด 

ที่ปรุงจากเนื้อสัตว์และผัก  มีรสชาติไม่เผ็ดร้อน  นอกจากนี้ยังมีบะหมี่และ 

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารยอดนิยมด้วย

•  งาโพฟาน
	 ข้าวอบหม้อดินราดด้วย 

ซอสถั่วเหลือง  พร้อมเนื้อไก่  เห็ด 

ไส้กรอก  และผักหลายชนิด

•  นาซิกันดาร์
	 เป็นอาหารอินเดียมุสลิมท่ีได้รับความนิยมมาก  (ในภาษา 

มาเลย์  คำว่า  “นาซิ”  หมายถึงข้าว)  ประกอบด้วยข้าวสวย 

รับประทานกับแกงกะหรี่ไก่หรือปลา  หรืออาจรับประทานคู่กับ 

แป้งแผ่นอย่างจาปาตีหรือโรตี

อาหารจีน

อาหารอินเดีย
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•  เอนเช่คาบิน  เป็นทั้งอาหารหลัก 

และอาหารว่าง  ทำจากไก่หั่นเป็นชิ้น 

หมักในซอสถั ่วเหลือง   ปรุงรสด้วย 

เกลือ  พริกไทย  พริกป่น  และผงกะหร่ี 

นำไปคลุกแป้งแล้วทอดในน้ำมันร้อน ๆ

	 “บ้าบ๋า  - ย่าหยา”  เป็นชนพื้นเมืองชาวจีนของมาเลย์  มีวิธีการปรุง 
อาหารที่ประณีต  และนิยมนำเครื่องเทศมาผสมผสานในอาหารได้อย่างเลิศรส  

นอกจากนี้ยังมีซอสหรือเครื ่องแกงที่ได้จากการคั้นเมล็ดผลไม้  เพิ่มความ 

กลมกล่อมให้อาหารด้วย

	 ได้รับอิทธิพลในช่วงท่ีชาวโปรตุเกส 

เข้ามาตั้งถิ ่นฐานบริเวณแหลมมะละกา 

วัฒนธรรมการปรุงอาหารใกล้เคียงกับชาว 

บ้าบ๋า  -  ย่าหยา  แต่มีความโดดเด่นในเร่ือง 

ส่วนผสมที่ได้จากเครื ่องเทศ  สมุนไพร 

ตะไคร ้   เพ ิ ่มรสชาติด ้วยน้ำส ้มสายชู 

น้ำมะนาว  น้ำมะขาม  และผลไม้รสเปร้ียว 

เช่น  สับปะรด  มะเฟือง

อาหารย่าหยา

อาหารโปรตุเกส
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การแต่งกาย

	 ชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย  ชุดของผู้ชายเรียกว่า  บาจูเมลาย ู

(Baju  Melayu)  ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวทำจากผ้าไหม 

ผ้าฝ้าย  หรือพอลิเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย  ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า 

บาจูกูรุง  (Baju  Kurung)  ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว 

	 การแต่งกายโดยทั่วไปของชาวมาเลย์แตกต่างกันตามประเพณีนิยมของ 

แต่ละเชื้อชาติ  เช่น  ผู้หญิงนุ่งโสร่งปาเต๊ะสีสด  มีลวดลายดอกไม้สวยงาม  

สวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือ  ปล่อยชายเสื้อไว้นอกโสร่ง  บางคนจะมีผ้าบาง  ๆ  

คลุมศีรษะ  คลุมไหล่  ชาวมลายูนิยมเสื้อผ้าสีสดใสมีลวดลายใบไม้ดอกไม ้

สลับสีกัน  ส่วนผู้ชายนุ่งโสร่งและสวมเสื้อแขนยาว  บางคนสวมหมวก  ใช้ผ้า 

โพกศีรษะ  คนแก่มักมีผ้าคล้องไหล่
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	 มาเลเซียมี  สถานที่ท่องเที่ยว  ขึ้นชื่อหลายแห่งที่ได้รับความนิยม 

จากนักท่องเที่ยว  แต่ละภูมิภาคของประเทศมีความโดดเด่นของสถานที่ 

ท่องเที่ยวแตกต่างกันไป

	 เขตภาคกลาง บนคาบสมุทรมลายูเป็นท่ีต้ังของกรุงกัวลาลัมเปอร์ 

และเมืองปุตราจายา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่สำคัญของ 

ประเทศ  จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ล้ำสมัยและมีชื่อเสียงติดอันดับโลกอยู่ 

หลายแห่ง

ปักหมุดจุดหมาย

  ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก  มีความสูง 

ถึง  452  เมตร  มีทั้งหมด  88  ชั้น  รัฐบาล 

ใช้งบประมาณการก่อสร้างราว   20,000 

ล้านบาท  เจ้าของตึกนี ้คือผู ้ผลิตน้ำมัน 

เปโตรนาส  นอกจากความสวยงามและ 

ความสูงของตึกท่ีทำให้คนท่ัวโลกต้องตะลึง 

แล้ว  ภายในตึกยังเป็นแหล่งรวมความรู ้ 

ศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  บันเทิง  และ 

แหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่อีกด้วย

•  ตึกเปโตรนาส 
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	 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์  “เมอร์เดกา”  เป็นภาษามาเลย์  แปลว่า 

อิสรภาพ  บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ  Sultan  Abdul  Samad  ซึ่งเป็นอาคาร 

ราชการ  ด้านหน้ามีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก  บนยอดเสาสูง  100  เมตรมีธงชาติ 

มาเลเซียโบกไสวเป็นเคร่ืองเตือนใจถึงเอกราชท่ีได้รับมาจากอังกฤษ  ในวันประกาศ 

อิสรภาพ  บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานฉลองและมีขบวนพาเหรดเป็น 

ประจำทุกปี

	 เม ืองราชการแห่งใหม่ของ 

มาเลเซีย  ด้วยแนวคิดการเป็นเมือง 

อัจฉริยะ   (Intelligent  City)   และ 

เมืองแห่งสวนสวย  (Garden  City) 

ปุตราจายาถูกออกแบบให้เป็นเมือง 

ต้นแบบที่ทันสมัย  เป็นที่ตั้งทั้งศูนย์ 

ราชการ   อาคารร ัฐสภา  บ้านพัก 

นายกรัฐมนตรี  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  มีมัสยิดสำหรับประกอบกิจกรรมทาง 

ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  มีสวนพฤกษศาสตร์และสถานพักผ่อนหย่อนใจ 

ทางธรรมชาติมากมาย  รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

•  ปุตราจายา 

•  จัตุรัสเมอร์เดกา 
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อาคารรูปวงกลมดาทาราน

  ปุตราอยู่ภายในเมืองปุตราจายา

จำลองสวนสวรรค์แห่งเอเดน

มีวงกลม  4  วงและแม่น้ำ  4  สาย

ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างพื้นที่สวน

และพื้นที่สำนักงาน

	 บริเวณตอนเหนือ  บนคาบสมุทรมลายูประกอบด้วยรัฐเกดะห์  

รัฐปะลิส  รัฐปีนัง  และรัฐเประ  ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมืองชนบท  โดยยังคง 

เน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก  นอกจากน้ียังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ  จึงมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง  ทั้งเกาะ  

ชายหาด  ป่าไม้  และโบราณสถาน

•  ปาดังเบซาร์
	 ต้ังอยู่ในรัฐปะลิส  เป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศไทย 

คนไทยรู้จักกันดี  เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว  จับจ่ายสินค้า  

และติดต่อธุรกิจที่สำคัญระหว่างไทยกับมาเลเซีย

•  ลังกาวี
	 หมู่เกาะลังกาวีประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า  90  เกาะ 

เรียงรายอยู่ใกล้บริเวณชายฝ่ังรัฐเกดะห์  เป็นท่ีรู้จักในเร่ืองตำนานพระนางมัสสุหรี 

และความสวยงามของชายหาด  เกาะลังกาวีอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย  คนไทย 

จึงนิยมไปท่องเที่ยวกันมาก
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	 ตำนาน พระนางมัสสุหร ีหรือพระนางเลือดขาว  เล่าขานสืบต่อ 
กันมากว่าร้อยปี  ท่ีสุสานของพระนางมีคำจารึกเป็นภาษามาเลย์และภาษา 
อังกฤษไว้ว่า  “มัสสุหรีผู้รับเคราะห์กรรมจากการทรยศหักหลังและความ 
อิจฉาริษยา  จนถูกตัดสินให้นางถึงแก่ความตายลง  เม่ือศักราช  (อิสลาม) 
1235  หรือคริสต์ศักราช  1819  (พ.ศ.  2362)  นางสิ้นชีวิตลงพร้อมกับ 
คำสาปแช่งท่ีแห่งน้ีว่า  ‘จะไม่เกิดสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง 
บนเกาะแห่งนี้เป็นเวลา  7  ชั่วอายุคน’ ”
	 รัฐบาลมาเลเซียได้ติดตามหาผู้สืบทอดเชื้อสายของพระนางมัสสุหร ี
โดยได้พบทายาทรุ่นท่ี  7  คือ  นางสาวศิรินทรา  ยายี  อาศัยอยู่ในจังหวัด 
ภูเก็ต  โดยมีหลักฐานที่แสดงความเป็นทายาทคือ  กริชประจำตระกูล  
รูปภาพของบรรพบุรุษ  รัฐบาลมาเลเซียจึงได้เชิญนางสาวศิรินทรา  ยายี 
กลับสู่เกาะลังกาว ี เพื่อทำพิธีถอนคำสาป 
	 หลังการไปเยือนเกาะลังกาวีของนางสาวศิรินทรา  ยายี  ทำให้เกาะ 
ต้องมนตร์แห่งน้ีเจริญรุ่งเรืองข้ึนเร่ือย ๆ  ท้ังด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
รัฐบาลมาเลเซียได้ใช้งบประมาณมหาศาลในการฟื้นฟูเกาะลังกาวีให้เป็น 
เมืองที่มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์
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	 ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปีนัง  เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วย 

สีสันและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนชาวจีน  มีร้านค้าเก่าแก่  วัดจีน  

ขณะที่ศูนย์กลางทางการเงินของเมืองยังมีอาคารเก่าแก่ทรงยุโรปมากมาย 

เสมือนเป็นเครื่องเตือนความทรงจำว่าในอดีตปีนังเคยเป็นอาณานิคมของ 

อังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชีย

•  จอร์จทาวน์
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	 ทางตอนใต้ ของคาบสมุทรมลายูประกอบด้วยรัฐมะละกาและรัฐยะโฮร์ 
ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเขียวขจีและมีร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตสะท้อนผ่าน 

สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

	 มีพื้นที่  488  ตาราง-  

กิโลเมตร  เป็นแหล่งรวม 

พืชพรรณธรรมชาติมากมาย 

รวมทั้งสัตว์ป่าหายากหลาย 

ชนิด  โดยเฉพาะแรดสุมาตรา

	 บ้าบ๋าและย่าหยา  คือ  ชาวจีน 

ท่ีสืบเช้ือสายจากตระกูลช้ันสูง  มีวัฒน- 

ธรรมที่โดดเด่นทั้งในเรื่องอาหาร  การ 

แต่งกาย  และบ้านเรือน  พิพิธภัณฑ ์

แห่งนี้ปรับปรุงจากบ้านบรรพบุรุษของ 

ชาวบ้าบ๋า   -  ย่าหยาที่สร้างขึ ้นในสมัย 

ศตวรรษที่  19  ภายในจัดแสดงวิถีชีวิต 

ของชาวบ้าบ๋า  - ย่าหยา

•  อุทยานแห่งชาติ
เอ็นเดา  - รอมปิน

•  พิพิธภัณฑ์บ้าบ๋าและย่าหยา
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	 บริเวณเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก  ประกอบด้วยรัฐกลันตัน 

รัฐตรังกานู  ซึ่งยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมและวิถีการประมง  ขณะที่รัฐ 

ปะหังมีพื้นที่ของป่าฝนเขตร้อนกระจายเป็นวงกว้าง  และมีภูเขาสูงกูนังตาฮาน 

(Gunung  Tahan)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง

	 พิพิธภัณฑ์ธรรมเนียมและประเพณีราชสำนัก  หรือพระราชวังยะฮาห์  

สร้างขึ้นในปี พ.ศ.  2430  เป็นพระราชวังไม้  มีการแกะสลักลายไม้อันวิจิตรงดงาม 

แสดงให้เห็นถึงฝีมือของชาวกลันตัน  ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิถีชีวิตใน 

ราชสำนัก

	 เมืองที ่ได้รับสมญานามว่า 

“เมืองแห่งความบันเทิง”  มีสวนสนุก 

และแหล่งช็อปปิ้งอยู่ บนยอดเขา  

เก็นต้ิงไฮแลนด์อยู่สูงจากระดับทะเล 

ถึง  6,000  ฟุต  จึงมีอากาศเย็นสบาย 

บรรยากาศสดช่ืน  พร้อมทิวทัศน์ของ 

เทือกเขาเขียวขจีที่สวยงามราวกับ 

ภาพวาด 

•  เก็นติ้งไฮแลนด ์

•  พระราชวังยะฮาห์
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	 ที ่ราบสูงคาเมรอนไฮแลนด์ค้นพบโดยนักสำรวจชื่อวิลเลียม 

คาเมรอน  ในปี พ.ศ.  2428  เขาได้บรรยายสถานท่ีแห่งน้ีว่า “เป็นท่ีราบสูง 

ที่ลาดเอียงได้อย่างสวยงามและโอบล้อมไปด้วยหุบเขาสูงตระหง่าน” 

	 นอกจากคาเมรอนไฮแลนด์จะเป็นพ้ืนท่ีหลักในการทำสวนผลไม้ 

สวนผัก  และไร่ชาแล้ว  ยังมีสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่สงบและ 

สวยงาม  รวมถึงกิจกรรมการเดินป่าหรือสำรวจภูเขาอีกด้วย

•  คาเมรอนไฮแลนด์
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•  การใช้นิ้วชี้ไปยังสถานที่  สิ่งของ  หรือคน  ถือเป็นการ 

ไม่สุภาพ  ควรใช้นิ้วโป้งด้านขวาชี้แทนและกำนิ้วที่เหลือไว้

•  นักท่องเที ่ยวต้องแต่งกายให้เหมาะสม  หากจะเข้าชม 

มัสยิดหรือวัด  สำหรับผู้หญิงควรแต่งกายสุภาพ  กระโปรง 

ยาวคลุมเข่า  ห้ามใส่เสื ้อยืด  เสื ้อกล้าม  กางเกงขาสั ้น  

รองเท้าแตะ  ผู้ชายควรใส่เสื ้อมีคอปกและกางเกงขายาว 

มัสยิดหรือวัดบางแห่งจะมีเสื้อคลุมและผ้าสำหรับคลุมศีรษะ 

ไว้สำหรับสุภาพสตรี

	 ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก 

แห่งแรกของประเทศมาเลเซีย  เป็นเขต 

ป่าสงวนมีพื้นที่กว่า  754  ตารางกิโลเมตร  

อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณและสัตว์พ้ืนเมือง 

พรรณไม้แปลกที่พบได้ที่นี่คือ  หม้อข้าว- 

หม้อแกงลิงพันธ์ุหายาก  ดอกบัวผุดขนาด 

ใหญ่ท่ีสุดในโลก  (เม่ือบานเต็มท่ีจะมีขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  45  เซนติเมตร) 

	 บนเกาะบอร์เนียว  มีรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัก  ซึ่งมีพื้นที่ป่าฝนเป็น 

บริเวณกว้าง  มีถ้ำเก่าแก่ขนาดใหญ่  แม่น้ำสายยาวสำหรับการล่องแก่ง  และ 

หมู่เกาะเขตร้อนที่สวยงาม

เรื่องควรรู้ก่อนไปเที่ยวมาเลเซีย

•  อุทยานแห่งชาติกีนาบาลู
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นามนี้สำคัญไฉน

	 นายกรัฐมนตรีคนที่  4  ของมาเลเซีย  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  2524  - 

2546  เป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลของประเทศมาเลเซีย  นำประเทศสู่การพัฒนาด้าน 

สังคมและเศรษฐกิจด้วยโครงการ “วิสัยทัศน ์ 2020” 

•  มหาเธร ์ บิน  โมฮัมหมัด 
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กษัตริย์องค์ที ่  14  ของประเทศ  

มาเลเซีย

	 พระองค์ทรงเป็นสุลต่าน 

แห่งรัฐเกดะห์  ทรงเป็นกษัตริย ์

ท่ีมีพระชนมายุมากท่ีสุดในบรรดา 

กษัตริย์มาเลเซียที่ผ่านมา  คือ 

มีพระชนมายุ  84  ชันษา  และ 

เป็นการครองบัลลังก์ครั้งที่สอง 

ของพระองค์   ครั้งแรกเมื่อปี  

พ.ศ.  2513  -  2518  ในช่วงท่ีบิดาของ 

นายนาจิบ  นาซัค  นายกรัฐมนตรี 

คนปัจจุบัน  เป็นผู้นำของประเทศ 

มาเลเซีย 

	 พระองค์ได ้ถวายสัตย์ 

ปฏิญาณในวโรกาสที ่ทรงขึ ้น 

•  สมเด็จพระราชาธิบด ี
อับดุลฮาลีมมูอัดซามชาห ์

ครองราชย์เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.  2554  มีพระราชดำรัสว่า  “กษัตริย์ถือเป็น 

ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา  และปวงประชาถือเป็นเสาค้ำจุนของกษัตริย ์ 

หน้าที่สำคัญที่สุดของกษัตริย์คือ  จะต้องทำให้แผ่นดินไม่มีความชั่วร้าย 

และการทำลายล้างเกิดขึ้นแก่ปวงชนในประเทศ” 

	 สุลต่านแห่งรัฐเกดะห์พระองค์นี้โปรดกีฬาฟุตบอลและดนตรีแจ๊ส  พระองค์ 

ทรงมีพระพลานามัยที ่แข็งแรง  โดยเมื ่อปี  พ.ศ.   2549  เคยทรงพระดำเนินเป็น 

ระยะทางกว่าหนึ่งไมล์ไปสนามกีฬาเพื่อชมฟุตบอลด้วยพระองค์เอง
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  เป็นนักแสดงชาวมาเลย์เช้ือสายจีนท่ีมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ  และ 

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสุลต่านแห่งรัฐเประในฐานะที่เป็นชาวเประ 

ที่มีชื่อเสียงระดับโลก  ทำให้เธอมีคำนำหน้าชื่อว่า “ดาโต๊ะ”  ซึ่งเป็นตำแหน่ง 

ที่รัฐบาลมอบให้บุคคลที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

•  มิเชล  โหยว
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ประเทศมาเลเซีย
เป็นหนึ่งใน  5  ประเทศผู้ก่อตั้ง

ประชาคมอาเซียนเมื่อป ีพ.ศ.  2510
เพื่อใช้ “เอกภาพ” อันโดดเด่น

มาเป็น “พลัง” 
ช่วยขับเคลื่อนอาเซียน

ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที ่ 443  กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400
www.mfa.go.th/asean

การท่องเที่ยวมาเลเซีย
ยูนิต  1  ชั้น  3  อาหารซิลลิค  เฮาส์
เลขที ่ 1 - 7  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท์  0-2636-3380 - 3
www.sawasdeemalaysia.com

ขอขอบคุณข้อมูล
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