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  สำ�นักง�น ก.พ. ในฐ�นะองค์กรกล�งด้�นก�รบริห�ร
ทรพัย�กรบคุคลภ�ครฐั และไดร้บัมอบหม�ยใหร้บัผดิชอบต�ม 
แผนง�นก�รจัดตั้งประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน  
ในข้อ A.7 คือ ก�รพัฒน�สมรรถภ�พของระบบร�ชก�รโดยก�ร 
เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของทรัพย�กรบุคคลในระบบร�ชก�ร
  จ�กก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�แม้ว่�สำ�นักง�น ก.พ.  
ได้ดำ�เนินก�รจัดอบรมหลักสูตรคว�มรู้เก่ียวกับอ�เซียน 
ให้แก่ข้�ร�ชก�รทั้งในส่วนกล�ง และส่วนภูมิภ�คหล�ยครั้ง  
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงบุคล�กรภ�ครัฐซึ่งมีจำ�นวน
ม�กกว่� 2 ล้�นคน สำ�นักง�น ก.พ. จึงเห็นควรพัฒน� 
ชุดก�รเรียนรู้ “อ�เซียน กูรู” เพื่อเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับ
อ�เซียนออกไปในวงกว้�ง อันจะส่งผลให้บุคล�กรภ�ครัฐ
ของประเทศส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและพัฒน�ตนเองให้มี
คว�มรอบรู้เกี่ยวกับประช�คมอ�เซียนได้อย่�งสะดวกและ 
มีม�ตรฐ�นเดียวกัน
  ทัง้นีส้ำ�นักง�น ก.พ. กับสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ 
(นิด้�) จัดทำ�ชุดหนังสือเรื่อง “ASEAN Do’s and Don’ts”  
ในประเทศอ�เซยีน 10 ประเทศ เพือ่เผยแพรส่ิง่ทีค่วรทำ�และ
ไม่ควรทำ�เมื่อต้องมีสัมพันธ์ ติดต่อกับคนในประเทศเหล่�นี้  
หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลินไปกับ
หนังสือชุดนี้

คำานำา

สำานักงาน ก.พ.
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 เมื่อเริ่มต้นจัดทำ�หนังสือชุดก�รเรียนรู้ “อ�เซียน กูรู” 
เรื่อง “ASEAN Do’s and Don’ts” ในประเทศอ�เซียน  
10 ประเทศ ได้มีโอก�สพูดคุยกับผู้ เชี่ยวช�ญ ASEAN  
อดีตท่�นทูตประด�ป พิบูลสงคร�ม เกี่ยวกับก�รเรียนรู้ 
ของผู้ไปเป็นทูตในแต่ละประเทศต้องเรียนรู้วัฒนธรรมอย่�งไร 
ทำ�ให้ทร�บว่�ตัวท่�นเองมิได้เรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละประเทศ  
แตท่่�นถูกสอนใหเ้ปน็คนช�่งสงัเกต และกล�้ทีจ่ะถ�มเพือ่เรยีนรู้ 
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
 หลังจ�กที่ ได้อ่�นง�น Do’s and Don’ts ของ 
ทุกประเทศแล้วทำ�ให้ส�ม�รถสรุปก�รเรียนรู้สิ่งที่ควรทำ�และ 
ไม่ควรทำ�ของประเทศเหล่�น้ีได้จ�กเรื่องหลักๆ ของศ�สน� 
ประจำ�ช�ติ ซึ่งมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ ห�กแต่ในคว�มเป็นจริงแล้วคนในแต่ละประเทศก็ยัง
มคีว�มแตกต�่งหล�กหล�ยกนัอย่�งม�ก ซึง่เร�ไมค่วรเหม�รวม 
หรือมี “ส�มัญทัศน์” (Stereotype) อันเป็นคตินิยมหรือ
ทศันคตขิองสงัคมทัว่ไปทีม่ตีอ่กลุม่คนอ่ืน ช�ติอ่ืน หรอืลกัษณะ
ของบุคคลบ�งประเภทจนกล�ยเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั้งหมด 
ห�กเร�ควร “เปิดหู เปิดตา เปิดปาก เปิดใจ” เพื่อจะเรียนรู้ 
โดยมหีนงัสอืชดุน้ีเปน็พืน้ฐ�นของก�รเรยีนรูค้ว�มแตกต่�งของ
คนในแต่ละประเทศ  หวังว่�หนังสือเล่มน้ีคงเป็นประโยชน์แก่ 
ท่�นผู้อ่�นทุกท่�น และขอขอบคุณเจ้�ของรูปภ�พและเว็บไซต์
ที่เผยแพร่ให้เกิดคว�มเข้�ใจในอ�เซียนร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร
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ข้อมูลสำาคัญของประเทศ
โดยย่อ

1

แผนที่

ธงชาติ ตราแผ่นดิน

Malaysia
Kuala Lumpur
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สหพันธรัฐมาเลเซีย

ชื่อทางการ	 : สหพันธรัฐมาเลเซีย (8)

เมืองหลวง	 : กัวลาลัมเปอร์
ขนาดประเทศ								:	329,758 ตร. กม.   
ประชากร	 : ปัจจุบัน 29.72 ล้านคน 
  (2013, world bank)
อายุเฉลี่ยประชากร		: ชาย 71 ปี หญิง 77 ปี
เชื้อชาติ	 : มาเลย์ ร้อยละ 67.4, จีน ร้อยละ 24.6, 
  อินเดีย ร้อยละ 7.3 และอื่นๆ ร้อยละ 0.7 
ศาสนา	 : อิสลาม ร้อยละ 60, พุทธ ร้อยละ 19  
  คริสต์ ร้อยละ 12, ฮินดู ร้อยละ 6.3
  และอื่นๆ ร้อยละ 2.7
ภาษาในราชการ	 : มาเลย์ 
ภาษาที่ใช้สื่อสาร	 : มาเลย์ และ อังกฤษ
หน่วยเงินตรา								: ริงกิต
อัตราแลกเปลี่ยน					: 1 ริงกิต ประมาณ 10 บาท
สินค้าส่งออก							 : ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
  อุปกรณ์ด้านการขนส่ง ผลิตภัณฑ์โลหะ 
   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้ำามันปาล์ม   
               เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
    น้ำามันดิบ
รายได้รวมต่อหัวประชากร	: 8,617 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
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วัฒนธรรม
2
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2.1 หมวดการทักทาย
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 ควรเรียกชื่อช�วม�เลย์หรือนักธุรกิจที่มี 
ชื่อเสียงด้วยคำ�นำ�หน้�ชื่อว่� “ตันศรี” (Tan Sri) 
หรอื “ด�โต๊ะ” (Dato) เวล�เรียกชือ่บคุคลเหล�่น้ี 
ควรเรียกคำ�นำ�หน้�ชื่อและน�มสกุล เช่น ด�โต๊ะ 
ลิม (Dato Lim) หรือใช้ชื่อเรียกแบบตะวันตก 
ก็ได้ โดยเรียกมิสเตอร์ มิส หรือมิสซิส (Mr., Ms. 
หรือ Mrs.) นำ�หน้�ชื่อ (9)

2.1.1 การเรียกชื่อ

DoTan Sri…
Dato…

Mr. … Ms.
Mrs. …
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DoEncik …

Cik …

Puan
…

 ควรเรียกคำ�นำ�หน้�ชื่อช�วม�เลย์และ 
นักธุรกิจทั่วไป (12) ดังนี้
 • เรียกช�ยว่� “อิน-ซิก” (Encik) ต�มด้วย
น�มสกุล
 • เรียกหญิงแต่งง�นแล้วว่� “ปวน” (Puan) 
ต�มด้วยน�มสกุล
 • เรียกหญิงโสดว่� “ซิก” (Cik) ต�มด้วย
น�มสกุล

2.1.1 การเรียกชื่อ
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2.1.2 การกล่าวทักทาย

 ควรกล่�วทักท�ยช�วม�เลย์ ด้วยก�รพูดว่� 
“ซ�-ล�ม เซอ-จะฮ์-เตอ-ร�” (Salam Sejahtera) 
หม�ยถึง คว�มสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่�น (12)

Do

Salam
Sejahtera
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 ควรกล�่วสวัสดแีตกต่�งกันในแต่ละช่วงเวล� 
เนือ่งจ�กช�วม�เลยรั์บวัฒนธรรมของช�วองักฤษ
จึงส่งผลม�ถึงคำ�ทักท�ยต�มเวล�ต่�งๆ (12)

 • “เซอ-ล�-มัต ป�-กี” (Selamat Pagi)  
หม�ยถึง อรุณสวัสดิ์   
  • “เซอ-ล�-มัต เตอ-งะฮ์ ฮ�-รี” (Selamat 
Tengah Hari) หม�ยถึง สวัสดีตอนกล�งวัน  
  • “เซอ-ล�-มตั เปอ-ตงั” (Selamat Petang) 
หม�ยถึง สวัสดีตอนบ่�ยถึงเย็น 
  • “เซอ-ล�-มตั ม�-ลมั” (Selamat Malam) 
หม�ยถึง สวัสดีตอนค่ำ�ถึงเที่ยงคืน

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

Selamat Pagi

Selamat
Malam

Selamat Petang

Selamat Tengah Hari
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 ผู้ น้ อ ยคว รกล่ � วทั กท �ยผู้ ใ หญ่ ก่ อน  
พร้อมยื่นมือขว�ไปสัมผัสมือขว�ของผู้ ใหญ่  
แล้วยกกลับม�แตะที่หน้�อกตนเอง ในกรณีที่ 
เป็นเพศเดียวกันและนับถือศ�สน�อิสล�ม  
ผู้ใหญ่ก็จะยื่นมือรับพร้อมกล่�วคำ�ว่� “ซ�ล�ม”  
อันหม�ยถึง คว�มสุขสวัสดิ์สันติจงมีแด่ท่�น (12)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

ซาลาม

Do
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 ควรทักท�ยบุคคลต่�งเพศที่ มิ ใช่ญ�ติ   
ด้วยคำ�กล่�วพร้อมก�รค้อมศีรษะเท่�นั้น (14)

 ไม่ควรทักท�ยและสัมผัสมือระหว่�งกัน 
ในกรณีที่เป็นบุคคลต่�งเพศ และมิใช่ญ�ติ (12)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do

Don’t
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 ควรกล่�วต้อนรับแขกผู้ม�เยือนเพื่อทักท�ย 
ดว้ยก�รกล�่วว�่ “เซอ-ล�-มตั ด�-ตงั” (Selamat 
Datang) หม�ยถึง ยินดีต้อนรับ ซึ่งหล�ยคน 
มักเข้�ใจผิดว่�หม�ยถึงสวัสดี ส่วนผู้ม�เยือน 
ควรกล�่วขอบคุณว�่ “เตอ-ร-ิม� ก�-ซฮิ”์ (Terima 
Kasih) (12)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Selamat Datang

Terima Kasih

Do
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 ควรทักท�ยช�วม�เลย์ท่ีนับถือศ�สน�อิสล�ม 
ด้วยภ�ษ�อ�หรับว่� “อัซ-ซ�-ล�-มู-อะ-ลัย-กุม” 
(Assalamualaikum) หม�ยถึง คว�มสุขสวัสด์ิ 
สนัตจิงมแีด่ท่�น และผูรั้บก�รทกัท�ยควรตอบว�่  
“ว�-อะ-ลัย-กุ-มุซ-ซ�-ล�ม” (Waalaikumussalam)  
หม�ยถงึ คว�มสขุสวัสดิส์นัตจิงมแีดท่�่นเชน่กนั (14)

2.1.2 การกล่าวทักทาย

Do
Assalamualaikum

Waalaikumussalam
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Do

 ควรกล่�วคำ�ขอโทษด้วยก�รกล่�วว่�  
“ม�-อัฟ-กัน ซ�-ย�” (Maafkan Saya) หม�ยคว�มว่� 
ยกโทษ หรือให้อภัยแก่ดิฉัน/ผมด้วย (12)

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

“Maafkan
Saya”
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 ควรกล่�วตอบกลับ ผู้ขอโทษต่อเร�ว่�  
“ไบก์-ละฮ์” (Baiklah) หม�ยถึง ไม่เป็นไร หรือ 
ยกโทษให้ คำ�ว่� “ไบก์” (Baik) แปลว่� ดี ใช้ได้ 
หรือตกลง ใช้เป็นคำ�ตอบรับในบ�งกรณีเช่นเดียว
กับ “Yes“ ในภ�ษ�อังกฤษ 
 คำ�ว่� “ละฮ์” (Lah) เป็นคำ�ลงท้�ย ใช้เน้น
เมื่อต้องก�รขอร้องหรือสั่งให้ทำ� (12)

2.1.3 การกล่าวขอโทษ

Baiklah
Baik

DoMaafkan 
Saya
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Terima
Kasih

 ควรกล่�ว “ขอบคุณ” ด้วยก�รกล่�วว่�  
“เตอรีม� ก�ซิฮ์ (Terima Kasih) (9)

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Do
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 ควรกล�่วรบัคำ�ขอบคุณว�่ “ซ�-ม� ซ�-ม�” 
(Sama-Sama) หม�ยคว�มว่� ด้วยคว�มยินดี 
ขอบคุณเช่นเดียวกัน ไม่เป็นไร หรืออ�จกล่�วว่� 
“เตอ-รี-ม� ก�-ซิฮ์ เกิม-บ�-ลี” (Terima Kasih 
Kembali) หม�ยคว�มว่� ขอบคณุเชน่กนั ไมเ่ปน็ไร 
“เกิม-บ�-ลี” (Kembali) แปลว่� กลับ ย้อนกลับ 
อีกครั้งหนึ่ง ทำ�ซ้ำ� (12)

2.1.4 การกล่าวขอบคุณ

Sama-Sama

Terima 
Kasih

Kembali

Do
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 ควรกล่�วคำ�ว่� “ล�ก่อน” ด้วยก�รกล่�ว
ว่� “ซ�ล�มัต ติงกัลป์” (Selamat Tinggal)  
หม�ยถึง อยู่ดีมีสุข ล�ก่อน โดยช�วม�เลย์จะใช้
กล่�วล�เจ�้ของบ�้น หรอืผูอ้ยูใ่นสถ�นทีน่ัน้ทีม่ไิด้
เดินท�งไปที่ใด (14)

2.1.5 การกล่าวลา

Selamat
Tinggal

Do
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 ควรกล่�วล�พร้อมอวยพรด้วยก�รกล่�วว่� 
“เซอ-ล�-มัต จ�-ลัน” (Selamat Jalan) หม�ยถึง 
ล�ก่อน ขอให้เดินท�งโดยสวัสดิภ�พ ช�วม�เลย์
จะใช้กล่�วอวยพรผู้ที่จะเดินท�ง หรือใช้กล่�วล�
ซึ่งกันและกันเมื่อต่�งคนต่�งออกเดินท�ง หรือ
แยกจ�กกันไป (14)

2.1.5 การกล่าวลา

Do

Selamat
Jalan
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 ควรอวยพรและอำ�ล�ด้วยก�รกล่�วว่�  
“เซอ-โม-ก� เบอร์-จ�-ย� ดนั เซอ-ล�-มตั ตงิ-กลั”  
(Semoga Berjaya Dan Selamat Tinggal)  
หม�ยถึง ขอให้สมหวังหรือโชคดี ล�ก่อน หรือ
กล่�วว่� “เซอ-โม-ก� เบอร์-จ�-ย� ดัน เซอ-ล�-มัต 
จ�-ลนั” (Semoga Berjaya Dan Selamat Jalan) 
หม�ยถึง ขอให้สมหวังหรือโชคดี ขอให้เดินท�ง
โดยสวัสดิภ�พ (14)

2.1.5 การกล่าวลา

Do

Semoga Berjaya 
Dan Selamat Jalan

Semoga Berjaya 
Dan Selamat Tinggal
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2.2 หมวด
อาหารและมารยาท

ในการรับประทานอาหาร
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 ควรลองรับประท�นอ�ห�รประจำ�ช�ติ 
ของช�วม�เลย์ “น�ซิ เลอมัก” (Nasi Lemak) 
คือ ข�้วหงุกับกะทิและใบเตย หรือในประเทศไทย
เรยีกว�่ “ข�้วมนั” นัน่เอง รบัประท�นกับไก่ทอด 
หรือแกงกะหรี่ไก่ และเครื่องเคียง 4 อย่�ง ได้แก่  
ปล�กะตักทอดกรอบ แตงกว�หั่น ไข่ต้มสุก และ
ถั่วอบ น�ซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตอง
และมกัท�นเปน็อ�ห�รเช�้ แตใ่นปจัจบุนักล�ยเป็น
อ�ห�รยอดนิยมที่ท�นได้ทุกมื้อและแพร่หล�ย (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยม 
ของช�วม�เลย์ “สะเต๊ะ” (Satay) เป็นอ�ห�รท่ีรู้จัก 
โด่งดังไปทั่วโลก สะเต๊ะของแท้ด้ังเดิมต้องเป็น 
เนื้อวัว รับประท�นกับน้ำ�จิ้มข้น ซึ่งคล้�ยกับ 
น้ำ�แกงมัสมัน่แกลม้กบัอ�จ�ด ซ่ึงปรงุด้วยแตงกว�
ห่ันเป็นช้ินบ�งๆ ในน้ำ�ส้มปรุงรสหว�นด้วยน้ำ�เช่ือม (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรลองอ�ห�รยอดนิยมของช�วม�เลย์  
“โรตี จ�ไน” (Roti Canai) เป็นรูปกลมแบน  
ซึ่งก�รปรุงมีสองแบบ คือ 1) เหวี่ยงจนเป็นแผ่น
แบนม�กแล้วพับ หรือ 2) รีดให้แบนก่อนจะพับ 
แป้งที่พับแล้วจะนำ�ม�ทอดในน้ำ�มัน วิธีทำ�แป้ง 
ให้บ�งเป็นท่ีนิยมกว่�และทำ�ได้เร็วกว่� คำ�ว่� “โรตี” 
ป�โรตต� ในภ�ษ�ม�เลย์หม�ยถึงขนมปังแบน (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยม 
ของช�วม�เลย ์“แกงหวัปล�” (Fish Head Curry)   
เป็นอ�ห�รที่ผสมผส�นด้วยเครื่องเทศและ 
ใบก�ร่ีลีฟ ซึ่งเป็นผักของอินเดีย รสช�ตินั้น
กลมกล่อม ไม่ค�ว เพร�ะห�กหัวปล�ค�วแล้ว 
ก็จะทำ�ให้น้ำ�แกงค�วไปด้วย และทำ�ให้รสช�ติ
ไม่อร่อย (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรลองรับประท�นอ�ห�รยอดนิยม 
ของช�วม�เลย ์“ซมับลั” (Sambal) เปน็อ�ห�รทีป่รงุ 
จ�กพริก มีลักษณะคล้�ยน้ำ�พริกในอ�ห�รไทย 
ทำ�ได้ทั้งจ�กพริกขี้หนูและพริกอ่ืนๆ บ�งชนิด 
มีรสเผ็ดม�ก ซัมบัลเป็นคำ�ที่ร�กศัพท์ม�จ�ก
ภ�ษ�ชว� (1)

2.2.1 อาหารประจำาชาติ

Do
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 ควรเรียนรู้ก�รรับประท�นอ�ห�รด้วยมือ  
โดยปกติครอบครัวช�วม�เลย์นิยมรับประท�น 
ด้วยมือเป็นหลัก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กท�น
อ�ห�รทีห่อ่ดว้ยใบตอง ก�รใชม้อืจะใหค้ว�มรูสึ้ก
ว่�อ�ห�รอร่อยเป็นพิเศษ และควรใช้มือข้�งขว� 
ในก�รรบัประท�นอ�ห�รเสมอ เพร�ะถอืว�่มอืซ้�ย 
ใช้สำ�หรับสุขอน�มัยส่วนบุคคล (6)

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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 ควรล้�งมือก่อนรับประท�นอ�ห�รทุกครั้ง  
ควรใชช้อ้นและสอ้มเม่ือออกไปรบัประท�นอ�ห�ร
ท่ีร้�นอ�ห�รเนื่องจ�กช�วม�เลย์จะใช้ช้อนและ
ส้อมเฉพ�ะเมื่อออกไปรับประท�นอ�ห�รที่ร้�น
อ�ห�รหรือนอกชุมชนของช�วม�เลย์เท่�นั้น

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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 ควรเรียนรู้ว่�ช�วม�เลย์รับประท�นอ�ห�ร 
3 ม้ือ โดยมื้อเช้�จะเน้นอ�ห�รเบ�ๆ อ�ทิ โจ๊ก 
ข�้วตม้ และโรต ีสว่นมือ้กล�งวนัและมือ้เยน็นยิม
รบัประท�นข�้วเปน็หลกั พรอ้มกบัข�้ว 2-3 อย�่ง 
ส่วนระหว่�งวันจะมีช่วงพักด่ืมน้ำ�ช� และนิยม 
ท�นขนมขบเคี้ยว/บิสกิตเป็นอ�ห�รว่�งควบคู่
ไปด้วย (2)

2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

Do
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2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร

 ควรเรียนรู้ว่�ช�วม�เลย์นิยมรับประท�น
อ�ห�รนอกบ้�น เนื่องจ�กก�รทำ�อ�ห�รนั้น 
ยุ่งย�ก ช�วม�เลย์มักรับประท�นอ�ห�รนอกบ้�น 
ร่วมกันอย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 1-2 ครั้ง และ 
ห�กเป็นหนุ่มส�ววัยทำ�ง�น พักอ�ศัยในเขตเมือง  
มักจะรับประท�นอ�ห�รนอกบ้�นบ่อยครั้งขึ้น 
ซึ่งจะนิยมบริโภคอ�ห�รที่มีส่วนผสมที่ส่งผลดี 
ต่อสุขภ�พ เช่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พหรือ 
ให้พลังง�น รวมไปถึงนิยมบริโภคพวกอ�ห�รสด 
ขณะท่ีอ�ห�รแปรรูปก็เริ่มมีแนวโน้มจะได้รับ 
คว�มนิยมม�กขึ้น

Do
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 ควรตรวจสอบให้ดีเรื่องศ�สน�ก่อนเชิญ 
ช�วม�เลย์ไปรับประท�นอ�ห�ร 
 -  ช�วม� เลย์ที่ นับถือศ�สน� อิสล�ม 
ไม่รับประท�นหมู ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และ 
รับประท�นอ�ห�รที่ปรุงต�มแบบฮ�ล�ลเท่�นั้น 
 - ช�วม�เลย์เชื้อส�ยจีนชอบอ�ห�รรสจืด 
และปรุงจ�กก�รผัดเป็นหลัก 
 - ช�วม�เลย์เชื้อส�ยอินเดียชอบปรุงอ�ห�ร
รสจัดด้วยเครื่องเทศ (10)

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ห้ �ม เชิญชวนช�วม�เลย์ที่ เป็นมุสลิม 
ดื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ เนื่องจ�กไม่เพียง 
ผิดหลักศ�สน�แล้ว แต่ยังผิดกฎหม�ยมุสลิม  
(Syariah Law) ซึ่ งในแต่ละรัฐบทลงโทษ 
อ�จไม่เท่�กันในบ�งรัฐ คนต่�งศ�สน�ที่เชื้อเชิญ 
อ�จมีคว�มผิด

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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 ควรพกกระด�ษทิชชูไปร้�นอ�ห�รเอง 
เน่ืองจ�กร�้นอ�ห�รสว่นใหญไ่มม่บีรกิ�รกระด�ษ
ทิชชู ห�กต้องก�รคว�มสะดวกอ�จส�ม�รถ 
ซื้อได้ห่อละประม�ณ RM 0.20-0.50 หรือ 
ประม�ณ 2-5 บ�ท

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ควรเรียนรู้เรื่องก�รจ่�ยเงินค่�อ�ห�ร (2)

 • ร้�นอ�ห�รจีน โดยม�กต้องจ่�ยค่�อ�ห�ร
ก่อนรับประท�น คือ จ่�ยค่�อ�ห�รเม่ือบริก�ร 
ถึงโต๊ะ 
 • ร้�นอ�ห�รอินเดีย หรือร้�นอ�ห�รม�เลย์ 
โดยม�กจะจ่�ยค่�อ�ห�รหลังจ�กรับประท�น 
เสร็จแล้ว 

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ควรเรียนรูเ้รือ่งก�รจ�่ยค�่อ�ห�ร ซ่ึงปกติแลว้ 
ช�วม�เลย์มักจะจ่�ยค่�อ�ห�รหรือเครื่องด่ืม 
ของตัวเอง แม้ว่�จะรับประท�นร่วมโต๊ะกับเร� 
ยกเว้นถ้�เป็นง�นเลี้ยงท่ีเร�เป็นผู้ เรียนเชิญ 
ช�วม�เลย์ไม่นิยมใช้ธรรมเนียมห�รค่�อ�ห�ร 
เท่�กันอย่�งท่ีช�วยุโรปหรือไทยทำ�กัน ดังนั้น 
ควรบอกให้ผู้รับเชิญทร�บล่วงหน้� ห�กเร� 
จะเป็นเจ้�ภ�พเลี้ยงอ�ห�ร

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ควรรับประท�นอ�ห�รให้เสร็จโดยเร็ว 
ห�กไปรับประท�นที่ศูนย์อ�ห�ร เพร�ะโต๊ะ 
มักมีจำ�กัด และเจ้�ของร้�นต้องก�รให้ลูกค้�ใหม ่
ม�รับประท�น

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ไม่ควรสั่งก�แฟ 1 แก้ว แล้วนั่งน�นเกินไป 
หรือประม�ณ 1 ชั่วโมง ถ้�สังเกตพนักง�นจะรีบ
ม�เก็บจ�นช�ม เมื่อเร�รับประท�นเสร็จทันที

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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 ควรละเวน้ก�รรบัประท�นอ�ห�รและก�รด่ืม 
ในที่ส�ธ�รณะ หรือต่อหน้�ช�วม�เลย์ในช่วง 
เดือนรอมฎอน (ประม�ณเดือนสิงห�คม) ซึ่งช�ว
มุสลิมจะอดอ�ห�รตั้งแต่พระอ�ทิตย์ข้ึนจนถึง
พระอ�ทิตย์ตกดินเป็นเวล�หนึ่งเดือน โดยงด 
รับประท�นอ�ห�ร งดก�รดื่มน้ำ� หรือสูบบุหร่ี  
ในช่วงเวล�ที่ยังมีแสงของพระอ�ทิตย์ (5)

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Don’t
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  ควรเรียนรู้ก�รเก็บค่�อ�ห�รในร้�นอ�ห�ร 
ทีถ่กูจดัอยูใ่นกลุม่ของแหลง่ท่องเทีย่ว จะมกี�รเก็บ 
ค่�ภ�ษีเพิ่มอีกร้อยละ 5 พร้อมกับค่�บริก�ร 
อกีร้อยละ 10 ซึง่เปน็ระบบก�รเกบ็ภ�ษใีนทอ้งถิน่
เรยีกว�่ ‘บวกบวก’ ซึง่สงัเกตจ�กร�้นทีม่สีญัลกัษณ ์
‘++’ ซึ่งแสดงไว้ในใบแจ้งก�รชำ�ระเงิน (4)

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ควร ใ ห้ ทิปแ ก่พ นักง�น เสิ ร์ ฟสำ �หรั บ 
ก�รรับประท�นอ�ห�รในรีสอร์ท และโรงแรมหร ู
ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว

2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทาน
        อาหาร

Do
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 ไม่ควรส่งเสียงระหว่�งรับประท�นอ�ห�ร 
เนื่องจ�กช�วม�เลย์ ถือว่�เป็นก�รไม่ให้เกียรติ 
และเสียม�รย�ทอย่�งยิ่ง

2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Don’t
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2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

 ก�รไปรว่มรบัประท�นอ�ห�รกบัช�วม�เลย ์ 
ควรรอให้เจ้�ภ�พเป็นฝ่�ยเชิญให้นั่งต�มที่นั่ง 
ซึง่ไดจ้ดัเตรียมไว้ เพร�ะจะแสดงถึงก�รใหเ้กยีรติ
เจ้�ภ�พ

Do
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2.3 หมวด
ศาสนาและประวัติศาสตร์ 
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 ม�เลเซียมีกลุ่มย่อยและศ�สน�ต่�งๆ  
ที่หล�กหล�ย ได้แก่ ศ�สน�อิสล�มเป็นศ�สน�
ประจำ�ช�ติมีคนนับถือร้อยละ 60 ศ�สน�พุทธ
ร้อยละ 19 คริสต์ร้อยละ 12 ฮินดูร้อยละ 6.3 
อื่นๆร้อยละ 2.7 จึงไม่ควรสนทน�หรือโต้เถียง 
ในเรื่องเกี่ยวกับคว�มเชื่อท�งศ�สน� (11)

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

   !
ไม่โต้เถียง

เรื่องคว�มเชื่อ
ท�งศ�สน�

Don’t
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 ช � ว ม � เ ล ย์ ที่ นั บ ถื อ ศ � ส น � อิ ส ล � ม  
ไมค่วรทำ�ก�รหมัน้และแตง่ง�นกบัคนต่�งศ�สน�  
เนื่องจ�กศ�สน�อิสล�มนั้นมีทั้งหลักศรัทธ� และ
หลกัปฏบิตัท่ีิเครง่ครดั ห�กอยูด้่วยกนัแลว้คว�มเชือ่ 
ไม่เหมือนกัน ทุกอย่�งย่อมจะมีปัญห�ต�มม�  
ดังนั้นถ้�ทั้งสองฝ่�ยต้องก�รจะแต่งง�นกัน  
ควรให้อีกฝ่�ยเปลี่ยนม�นับถือศ�สน�อิสล�ม

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Don’t
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Don’t

 สตรีที่นับถือศ�สน�อิสล�ม ไม่ควรทำ�ก�ร
เผยแพร่ศ�สน�ให้แก่ช�วมุสลิม ต้องตระหนักว่�
หน้�ที่แรกคือก�รเป็นภรรย�และม�รด�เท่�นั้น 

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

เผยแพร่ศ�สน�
ให้แก่ช�วมุสลิม
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 สตรีม�เลเซียที่เป็นมุสลิมควรแต่งก�ยและ
คลมุผม (ฮญิ�บ) (1) ให้มดิชดิ เพร�ะเปน็คว�มเชือ่
ท�งศ�สน�ทีว่�่ ห�้มผมของหญงิส�วแตะต้องกบั
แสงแดด

2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา

Don’t
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 ไม่ควรวิจ�รณ์กฎหม�ยหรือประวัติศ�สตร์
ของม�เลเซยี รวมถงึประเดน็ทีอ่�จทำ�ใหคู้ส่นทน�
รู้สึกเสียหน้� ซึ่งถือเป็นเรื่องร้�ยแรงสำ�หรับ 
ช�วม�เลย์ (2)

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’t
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 ไม่ควรนำ�หัวข้อเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ท�ง
ศ�สน�ในม�เลเซียและก�รเมืองม�สนทน�กับ 
ช�วม�เลย์ เนื่องจ�กเป็นเรื่องอ่อนไหว 

2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์

Don’tคว�มสัมพันธ์
ท�งศ�สน�ในม�เลเซยี

ก�รเมือง
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 ไม่ควรสวมหมวก ใส่แว่นกันแดด หรือสวม
รองเท้�ขณะเข้�ไปในศ�สนสถ�น เช่น มัสยิด 
ห�กไม่ใช่ช�วมุสลิมควรเดินในบริเวณที่กำ�หนด
ให้เท่�นั้น บ�งมัสยิดจะให้สวมถุงพล�สติกที่เท้�
ก่อนเข้�ด้วย

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Don’t
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 ไม่ควรนำ�อ�ห�รและเครื่องด่ืมเข้�มัสยิด 
โดยเด็ดข�ด เนื่องช�วม�เลย์ถือว่�มัสยิดเป็น 
ศ�สนสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์ (3)

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Don’t



57สหพันธรัฐมาเลเซีย

 ระหว่�งก�รนั่งในมัสยิด ควรระมัดระวัง 
อย่�ให้เท้�ชี้ไปยังทิศที่ กิบลัต หรือ กิบละฮุ  
(Qibla) ตั้งอยู่ (นครเมกกะ ซ�อุดิอ�ระเบีย)  
เพร�ะถือว�่เปน็ทิศทีม่สุลมิทัว่โลกใชป้ระกอบพธิี
ในก�รละหม�ด

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Don’t
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 ควรจะก้�วเท้�ข้�งขว�เวล�ก้�วเข้�มัสยิด 
โดยธรรมเนียมปฏิบัติ ควรกระทำ�พร้อม “เนียต”  
คือ ก�รตั้งตนด้วยคว�มสงบ มีจิตมุ่งมั่นเพื่อ 
เค�รพองค์พระอัลลอฮ์ และเมื่อออกจ�กมัสยิด 
ควรจะก้�วด้วยเท้�ซ้�ยก่อน

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Do



59สหพันธรัฐมาเลเซีย

 ถ้�มีบุคคลอื่นอยู่ในมัสยิดก่อนแล้ว มุสลิม 
ผู้ทีก่ำ�ลงัจะเข�้มสัยดิ ควรกล�่วใหซ้�ล�มดว้ยเสยีง 
ที่ดังพอประม�ณ ไม่รบกวนผู้ที่กำ�ลังละหม�ด  
หรอือ�่นคมัภรีอ์ลักรุอ�น ส่วนผูท้ีน่บัถอืศ�สน�อืน่ 
ห�กเข�้หรอืขึน้มัสยดิ ควรอยูใ่นอ�ก�รสงบ สำ�รวม 
และให้เกียรติแก่สถ�นที่

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Do
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 ในมัสยิด ช�ยหญิงควรนั่งแยกออกจ�กกัน 
แมจ้ะเป็นส�มภีรรย�กต็�ม ปกติจะจดับรเิวณกัน้
สำ�หรับหญิงแยกออกจ�กช�ย 

Do

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์
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 ก�รเข้�ชมมัสยิด สำ�หรับสตรีควรแต่งก�ย 
สุภ�พ กระโปรงย�วคลุมเข่� ผ้�คลุมศีรษะ  
(ฮิญ�บ) ห้�มใส่เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก เสื้อกล้�ม 
ก�งเกงข�สั้น รองเท้�แตะ และรองเท้�โปร่ง  
มสัยดิจะมเีสือ้คลมุและผ�้สำ�หรบัคลมุศีรษะไวใ้ห้ 
สำ�หรับสุภ�พสตรี

Do

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์
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2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

 สตรีที่มีประจำ�เดือน ไม่ควรขึ้นไปประกอบ
พิธีในมัสยิด เว้นแต่ก�รเดินผ่�นเข้�ไปโดย 
ไมห่ยดุและไมก่ลบัไปกลบัม� เน่ืองจ�กผูท้ีเ่ข้�มัสยดิ 
ได้นั้น ควรมีร่�งก�ยและจิตใจที่สะอ�ดบริสุทธิ์

Don’t
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2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

 ควรอ�บน้ำ�ชำ�ระล้�งร่�งก�ยให้สะอ�ด 
ก่อนทำ�พิธีละหม�ดหรือก�รสวดมนต์ เน่ืองจ�ก 
ช�วมสุลมิตอ้งใชร้�่งก�ยทีส่ะอ�ดในก�รสวดมนต์
ภ�วน�

Do
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 ไม่ควรถ่�ยภ�พในมัสยิดขณะที่ช�วมุสลิม
กำ�ลงัทำ�พิธีละหม�ดหรอืกำ�ลังสวดมนต์ชำ�ระล�้ง
จิตใจ

2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่
 ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

Don’t
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2.4 หมวด
มารยาทในการเข้าสังคม

และการเข้าร่วมงานพธิสีำาคญั
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 ควรแตง่ก�ยใหส้ภุ�พในก�รไปสถ�นทีร่�ชก�ร
หรือติดต่อธุรกิจ โดยช�ยควรสวมก�งเกงข�ย�ว 
เสือ้เช้ิต และผกูเนคไท สำ�หรบัหญงิควรหลกีเลีย่ง
ก�รสวมก�งเกง แตค่วรสวมกระโปรงย�วคลมุเข�่ 
และเสื้อแขนย�ว ท้ังน้ี สีต้องห้�มของเสื้อผ้� 
ทัง้หญิงและช�ย คือ สเีหลอืง เพร�ะเปน็สทีีส่งวนไว ้
สำ�หรับสม�ชกิในร�ชวงศ์ของม�เลเซียเท�่นัน้ (11)

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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 ควรทร�บว�่ก�รละหม�ดในประเทศทีน่บัถอื 
ศ�สน�อิสล�ม คือช่วงบ่�ยของทุกวันศุกร์ โดยจะหยุด 
ก�รทำ�ธุรกิจและก�รค้�ข�ย เพื่อให้ช�วมุสลิม 
ไปทำ�พิธีละหม�ด และในวันหยุดท�งศ�สน� 
(อสิล�ม) ก�รทำ�ธรุกจิของคนในศ�สน�อืน่ก็จำ�เปน็
ต้องหยุดไปด้วย (1)

2.4.1 การติดต่อราชการ

Do
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 ควรทร�บวันเวล�ติดต่อหน่วยง�นร�ชก�ร
รัฐบ�ลม�เลเซีย เปิดทำ�ก�ร วันจันทร์-วันเส�ร์ 
ตั้งแต่เวล� 08.00-16.15 น. ระหว่�งนั้นจะหยุด
พักกล�งวันเวล� 12.45-14.00 น. ยกเว้นวันศุกร ์
จะหยุดพักกล�งวันน�นกว่�วันอ่ืน เพื่อให้ช�ว 
มุลลิมไปทำ�พิธีกรรมท�งศ�สน�ตั้งแต่เวล�  
12.15-14.45 น. สำ�หรบัวนัเส�รจ์ะเปดิครึง่วนัเช้�  
เวล� 08.00-12.45 น. (6)

2.4.1 การติดต่อราชการ

Doจันทร์-ศุกร์
เวล� 08:00-16:15 น.

เสาร์
เวล� 08:00-12:45 น.

เปิดบริการ
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 ส�ม�รถแต่งก�ยได้ท้ังแบบส�กล โดยช�ย
ควรสวมก�งเกงข�ย�ว เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อบ�ติก
แขนย�ว สำ�หรับหญิงควรสวมกระโปรงย�ว 
คลุมเข่� เสื้อแขนย�ว หรือเสื้อบ�ติกแขนย�ว (6)

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do
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 ควรลองแต่งก�ยด้วยชุดประจำ�ช�ติของ
ม�เลเซีย (4)

 • ชุดช�ย เรียกว่� “บ�จู มล�ยู” (Beju 
Melayu) ประกอบด้วย เสื้อแขนย�วและก�งเกง
ข�ย�วที่ทำ�จ�กผ้�ไหม ผ้�ฝ้�ย หรือโพลีเอสเตอร์
ที่มีส่วนผสมของผ้�ฝ้�ย 
 • ชุดหญิง เรียกว่� “บ�จู กุรุง” (Baju  
Kurung) ประกอบด้วย เสื้อคลุมแขนย�ว และ
กระโปรงย�ว

2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน

Do

Baju 
Kurung

Beju 
Melayu
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 เม่ือเข้�ร่วมง�นศพ ควรแต่งก�ยให้มิดชิด 
ช�ยสวมเสื้อแขนย�วและก�งเกงข�ย�ว สำ�หรับ
หญิงควรหลีกเลี่ยงก�รสวมก�งเกง แต่ควรสวม
กระโปรงย�วคลุมเข่�

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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 ไม่ควรใส่ชุดที่มี สี เหลืองไปร่วมง�นศพ 
เนือ่งจ�กเปน็สทีีส่งวนไวส้ำ�หรบัสม�ชิกในร�ชวงศ์
ของม�เลเซีย

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Don’t
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 ก�รร่วมง�นศพ ควรขอพรจ�กศพ โดยเดิน
ต�มศพไปกุโบร์ (สสุ�น) และควรอยูเ่ปน็เพือ่นศพ
ประม�ณ 1-2 ชั่วโมง

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

Do
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 เมือ่ไปรว่มง�นศพ ควรพดูถึงผูต้�ยในท�งทีดี่ 
ไม่พูดคุยเรื่องตลกขบขัน เนื่องจ�กจะเป็นก�ร 
ดูหมิ่น และไม่เค�รพผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ

“ไม่พูดคุย
เรื่องตลกขบขัน” 

Don’t
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 น�มบัตรที่ใช้ในก�รติดต่อธุรกิจ ควรพิมพ์ 
เป็น 2 ภ�ษ� คือ ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีน 
อย่�งละด้�น รวมท้ังควรใช้หมึกพิมพ์สีทอง 
เพื่อสร้�งคว�มประทับใจในก�รติดต่อธุรกิจ (11)

2.4.4 การใช้นามบัตร

DoSon
Ne

是哦年
年饿
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Son
Ne

 เวล�มอบน�มบัตรให้ช�วจีนในประเทศ
ม�เลเซีย ควรใช้ท้ัง 2 มือในก�รยื่นและรับ 
น�มบตัรเพือ่แสดงคว�มสภุ�พ และควรดูน�มบตัร 
ของผู้ที่แนะนำ�ก่อนเก็บเข้�กระเป๋�เพ่ือเป็นก�ร
ให้เกียรติ (11)

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do
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 เวล�มอบน�มบตัรให้ช�วมสุลมิ ควรใชมื้อขว�
ถอืน�มบตัร โดยมอืซ�้ยแตะหรอืประคองขอ้ศอก
ขว�ยื่นน�มบัตรให้ หรือใช้ทั้งสองมือถือน�มบัตร
ย่ืนมอบใหก้ไ็ด ้แตไ่มค่วรใชม้อืซ้�ยในก�รรบัหรอื
สง่น�มบัตรใหแ้กช่�วมสุลมิ เพร�ะถือว�่ไม่สภุ�พ
เป็นอย่�งยิ่ง

2.4.4 การใช้นามบัตร

Do
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 ไม่ควรขีดเขียนข้อคว�มใดๆ ลงบนน�มบัตร 
ทีไ่ดร้บัตอ่หน�้ฝ�่ยตรงข�้ม ยกเวน้กรณทีีต่อ้งเขยีน
บ�งอย�่งเกีย่วกับเจ�้ของน�มบตัร ใหก้ล�่วขอโทษ
ก่อนแล้วค่อยเขียนลงไป (11)

2.4.4 การใช้นามบัตร

Don’t
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 ก�รมอบของขวัญ ควรใช้มือขว�เท่�น้ัน  
ส่วนก�รรับของขวัญควรใช้มือทั้ งสองข้�ง 
เพื่อเป็นก�รให้เกียรติแก่ผู้ให้ของขวัญ (11)

2.4.5 การให้ของขวัญ

Do
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 ควรมขีองขวญัตอบแทนแก่ผูใ้ห้ สำ�หรบัช�ย
ควรระมัดระวังในก�รมอบของขวัญให้แก่หญิง 
เพร�ะอ�จถูกเข้�ใจผิดว่�เป็นก�รให้ในเชิงชู้ส�ว
ได้ (11)

2.4.5 การให้ของขวัญ

Do
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  ควรระวังก�รมอบของขวัญแก่ผู้ที่มิได้มีคว�ม
สนิทสนมหรือคุ้นเคยกันม�ก่อน อ�จถูกมองว่�
เป็นก�รกระทำ�เพื่อติดสินบน (11) 

2.4.5 การให้ของขวัญ

Don’t
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 ไม่ควรใช้กระด�ษห่อของขวัญสีข�ว เพร�ะ
สื่อถึงคว�มต�ย และไม่เป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ (11)

2.4.5 การให้ของขวัญ

Don’t
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 ควรใชก้ระด�ษห่อของขวญัสเีขยีวและสแีดง 
เนือ่งจ�กช�วม�เลยนิ์ยมใช้ในก�รหอ่ของขวญั (11)

2.4.5 การให้ของขวัญ

Do
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 ไม่ควรให้ของขวัญท่ีเกี่ยวข้องกับสุนัข เช่น 
ภ�พหรอืตุก๊ต�สุนขั รวมทัง้ของขวัญทีมี่แอลกอฮอล ์
หรอืเนือ้หมเูปน็สว่นประกอบ เนือ่งจ�กขดัตอ่หลกั
ศ�สน�อิสล�ม

2.4.5 การให้ของขวัญ

Don’t
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2.5 หมวดการซื้อของ
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 ควรตอ่รองร�ค�สนิค้� ซ่ึงในประเทศม�เลเซยี
ส�ม�รถทำ�ได้ทุกที่อย่�งเต็มที่และสนุกสน�น 
เพร�ะพ่อค�้แมค้่�สว่นใหญจ่ะเปน็มติรและร�่เรงิ
แจ่มใส เช่น ร้�นค้�ริมท�ง บ�ซ�ร์ และตล�ดนัด 
ตอนกล�งคืนท่ีกระจ�ยอยู่ในเมืองต่�งๆ ท่ัวประเทศ 
ยกเว้นสินค้�ในห้�งสรรพสินค้�ที่มีก�รกำ�หนด
ร�ค�ต�ยตัว 

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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 ห�กคณุเปน็ผู้ท่ีชอบซือ้สนิค�้ ชว่งเวล�ทีด่ทีีส่ดุ
ท่ีควรเดนิท�งไปม�เลเซยี คอื ชว่งก�รลดร�ค�สนิค�้
ประจำ�ปีในม�เลเซียจัดให้มีขึ้นเป็นประจำ� 3 ครั้ง 
ต่อปี (6) ได้แก่ 
 (1) ในช่วงตน้ป ีนกัทอ่งเทีย่วส�ม�รถสนกุสน�น
ไปกับสนิค้�ร�ค�พเิศษในเทศก�ล Malaysia GP Sale 
ซึ่งจัดร่วมกับก�รแข่งรถฟอร์มูล่�วัน
 (2) ในชว่งกล�งป ีมงี�น Malaysia Mega Sale 
Carnival จัดประม�ณเดอืนกรกฎ�คมของทกุป ีสนิค�้
ทั่วม�เลเซียจะลดร�ค�ครั้งยิ่งใหญ่กว่� 70%   
 (3) ในช่วงปล�ยป ีเพือ่รว่มฉลองเทศก�ลส่งท�้ย
ปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ Malaysia Year End Sale เป็น
เทศก�ลลดร�ค�ส่งท้�ยประจำ�ปี

2.5.1 การต่อรองราคา

Do
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 ควรใช้เงินสดในก�รชำ�ระสินค้�กับร้�นค้� 
ริมท�งเล็กๆ  บ�ซ�ร์ และตล�ดนัดตอนกล�งคืน  
ไม่ควรใช้บัตรเครดิตชำ�ระ แต่ในห้�งสรรพสินค้�
ส�ม�รถใช้บัตรเครดิตเป็นท�งเลือกได้

2.5.2 วิธีการชำาระเงิน

Do
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 ช� ก�แฟ ช็อคโกแลตหล�กหล�ยย่ีห้อท่ีข้ึนช่ือ
ของม�เลเซีย เช่น ช� “3 in 1” (ช� น้ำ�ต�ล และ
ครีมเทียมในซองเดียวกัน) ยี่ห้อที่เป็นที่รู้จัก เช่น 
BOH Tea ช็อคโกแลต Cadbury (6) เป็นต้น 

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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 ไม่ควรเลือกของขวัญที่เป็นภ�พประกอบ 
รูปสัตว์ รูปเค�รพ หรือรูปปั้น เน่ืองจ�กรูปปั้น  
หรือภ�พประกอบต่�งๆ น้ัน เป็นสิ่งที่มนุษย์ 
เค�รพบูช� ซึ่งถือว่�เป็นก�รต้ังภ�คีต่อพระเจ้� 
มนุษย์ควรให้ก�รเค�รพสักก�ระเพียงอัลลอฮฺ 
และอย่�ให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภ�คีกับพระองค์ (2)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t
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 สำ�หรับผู้ท่ีชื่นชอบสินค้�แบรนด์เนมนำ�เข้�
จ�กต่�งประเทศ ควรลองไปห้�งสรรพสินค้� 
พ�วิลเลี่ยน (The Pavilion) (4)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Do
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 ห�้มซือ้และ/หรือครอบครองย�เสพตดิ หรอื
อ�วุธทุกชนิด ภ�พและวัตถุล�มกทุกประเภท 
ประเทศม�เลเซียมีบทลงโทษต�มกฎหม�ย 
ถึงขั้นประห�รชีวิตสำ�หรับย�เสพติดให้โทษ (2)

2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ

Don’t

DRUGS
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 ควรคำ�นวณเงนิสดตดิตวัใหเ้พยีงพอ เนือ่งจ�ก
ก�รใช้ตูเ้อทเีอม็ในก�รเบกิและถอนเงนิในม�เลเซีย
ไม่คอ่ยสะดวก มีตูใ้หบ้รกิ�รน้อย ยิง่ในเมอืงเลก็ๆ 
ยิ่งห�ตู้บริก�รย�ก 

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน
 และแลกเงิน

Do
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 ควรตรวจสอบสินค้�ท่ีจะซื้อว่�ถูกต้อง 
ครบถ้วนก่อนชำ�ระเงิน มิฉะนั้นอ�จพบกลอุบ�ย 
ทีค่วรระวงั อ�ท ิอญัมณีปลอม สนิค�้นำ�เข�้ปลอม 
(กระเป๋� รองเท้� น้ำ�หอม) เป็นผลจ�กก�รสลับ
สินค้�ก่อนส่งมอบให้

Do

2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงิน
 และแลกเงิน
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2.6 หมวดภาษากาย
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 ไมค่วรใชเ้ท้�ชี ้หรอืเขีย่สิง่ของใดๆ ช�วม�เลย ์
ถือว่�เท้�เป็นสิ่งที่ไม่สะอ�ด (2)

2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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Don’t

 ไมค่วรยนืเท้�สะเอว เพร�ะช�วม�เลยถ์อืว�่
เป็นก�รแสดงออกเชิงก้�วร้�ว และไม่สุภ�พ
เรียบร้อย (2)

2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง
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 ไม่ควรใช้มือซ้�ยส่ง มอบ หรือสะกิดผู้อ่ืน 
เนื่องจ�กช�วม�เลย์ถือว่�ก�รใช้มือซ้�ยเป็นก�ร
แสดงท่�ท�งที่ไม่สุภ�พอย่�งยิ่ง (2)

2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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 ไมค่วรนัง่ไขว่ห้�ง เพร�ะจะทำ�ใหเ้ท�้ชีไ้ปท�ง
ผู้อื่น ช�วม�เลย์ถือว่�เท้�เป็นสิ่งที่ไม่สะอ�ด (2)

2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง

Don’t
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 ไม่ควรใช้นิ้วชี้ แต่ควรใช้นิ้วโป้งแทนก�ร 
ชี้สิ่งของหรือชี้คน (11)

2.6.2 หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วชี้

Don’t



101สหพันธรัฐมาเลเซีย

 ไม่ควรแตะศีรษะช�วม�เลย์โดยเด็ดข�ด 
เพร�ะถือว่�ศีรษะเป็นของสูง ดังน้ันก�รสัมผัส
ศีรษะจึงเป็นก�รกระทำ�ที่หย�บค�ย และไม่ให้
เกียรติ (11)

2.6.3 ห้ามแตะศีรษะ

Don’t
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 ไม่ควรยืนล้วงกระเป๋�ระหว่�งก�รสนทน�
กับช�วม�เลย์ในที่ส�ธ�รณะ เพร�ะถือเป็น 
ก�รกระทำ�ที่ไม่สุภ�พอย่�งยิ่ง (11)

2.6.4 การแสดงออกในที่สาธารณะ

Don’t
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2.7 หมวดอื่นๆ
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 ควรมีก�รสังสรรค์กับช�วม�เลย์ เพร�ะเป็น
สิ่งสำ�คัญส่วนหน่ึงของก�รทำ�ธุรกิจ ส่วนใหญ่ 
นักธุรกิจช�วม�เลย์จะสังสรรค์ในร้�นอ�ห�ร  
ท่�นควรให้เจ้�ภ�พเป็นผู้สั่งอ�ห�ร

2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

Do
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 ควรตระหนักถงึก�รทำ�ง�นเปน็กลุม่ เนือ่งจ�ก
วัฒนธรรมหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจในม�เลเซีย  
คอื ก�รทำ�ง�นเป็นกลุม่ สิง่สำ�คญัทีจ่ะตอ้งคำ�นงึถงึ 
คือ คว�มต้องก�รของทั้งกลุ่มม�กกว่�บุคคลใดๆ 
ก�รยกย่องบุคคลใดๆ หรือก�รให้ร�งวัลเฉพ�ะ
เจ�ะจง อ�จกอ่ใหเ้กดิคว�มลำ�บ�กใจภ�ยในกลุม่ (7) 

2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

Do
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 ไม่ควรยืนกร�นที่จะได้รับคำ�ตอบสำ�หรับ
คำ�ถ�มที่เข�ไม่อย�กตอบ ซึ่งจะทำ�ให้ช�วม�เลย์
อับอ�ย โดยเฉพ�ะเมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย (7) 

Don’t

2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
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 ควรเว้นช่วงสักระยะหนึ่งก่อน เมื่อมีคำ�ถ�ม
ระหว่�งก�รสนทน� ไม่ควรตอบคำ�ถ�มทันที  
เพื่อแสดงออกถึงก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ 
ก่อนตอบคำ�ถ�ม (7) 

2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

Do
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2.7.1 วัฒนธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

 ควรตรวจสอบสินค้�ท่ีจะซื้อว่�ถูกต้อง 
ครบถว้นกอ่นจ�่ยเงนิ ตวัอย�่งกลอบุ�ยทีค่วรระวงั  
อ�ท ิอญัมณีปลอม สนิค้�แบรนดป์ลอม (กระเป๋�,  
รองเท้�, น้ำ�หอม) ก�รสลับสินค้�ก่อนห่อ 
เพือ่ผ�่นด�่นศลุก�กร และขอ้ตกลงปลอมทีจ่ะจดัสง่ 
สินค้�ท�งเรือ ล้วนเป็นอุบ�ยที่ใช้กันบ่อย

Do



109สหพันธรัฐมาเลเซีย

2.7.2 วันหยุดราชการ
Do

ควรทราบวันหยุดราชการ
ในสหพันธรัฐมาเลเซียมี (15) ดังนี้ 
วันที่ 1 มกราคม         วันปีใหม่
วันที่ 14 มกราคม          วัน Maulidur Rasul                         
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  วันตรุษจีน   
วันที่ 1 พฤษภาคม       วันกรรมกรส�กล                              
วันที่ 13 พฤษภาคม       วันวิส�ขบูช�                            
วันที่ 28-29 กรกฏาคม    วนั Hari Raya Puasa
วันที่ 31 สิงหาคม          วันช�ติ                                       
วันที่ 16 กันยายน          วันม�เลเซีย
วันที่ 4 ตุลาคม             วัน Hari Raya Haji                               
วันที่ 25 ตุลาคม           วันปีใหม่อิสล�ม                               
วันที่ 25 ธันวาคม          วันคริสต์ม�ส                                  
วันที่ 31 ธันวาคม          วันส่งท้�ยปีเก่� 
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 ควรทร�บเวล�เปิดทำ�ก�รของธน�ค�ร 
ในม�เลเซีย ธน�ค�รเกือบทุกรัฐเปิดทำ�ก�ร  
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวล� 09.30-16.30 น.  
วันเส�ร์คร่ึงวันเช้�จะเปิดทำ�ก�รเป็นบ�งธน�ค�ร (13) 

2.7.3 เวลาทำาการธนาคาร

Do

จันทร์-ศุกร์
เวล� 09:30-16:30 น.

เส�ร์
เวล� 09:30-12:30 น.

 เปิดบริก�ร
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2.7.4 ประเภทธนบัตรและเหรียญ

ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ หน้า-หลัง

5 เซ็น

10 เซ็น

20 เซ็น

50 เซ็น



112 ASEAN Do’s and Don’ts

10 ริงกิต

5 ริงกิต

2.7.4 ประเภทธนบัตรและเหรียญ

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

1 ริงกิต
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100 ริงกิต

50 ริงกิต

2.7.4 ประเภทธนบัตรและเหรียญ

ตัวอย่างธนบัตร หน้า-หลัง

20 ริงกิต
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 ควรทร�บรหัสประเทศ (6)

 กรณโีทรศัพท์จ�กภ�ยนอกประเทศม�เลเซีย  
ให้กด 60 ซึง่เปน็รหสัของประเทศม�เลเซยี แลว้กด 
รหัสเมือง ต�มด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องก�ร เช่น
 • กด 60+3 (รหัสเมืองกัวล�ลัมเปอร์)+ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องก�ร
 ส่วนกรณีโทรศัพท์ภ�ยในประเทศม�เลเซีย 
เช่น
 • กด 0+รหัสเมอืง+เบอรโ์ทรศัพทท์ีต้่องก�ร

2.7.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

Do
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 ควรทร�บหม�ยเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (6)

 • สถ�นีตำ�รวจและรถพย�บ�ล: 999 
 • ไฟไหม้: 994 / 999 
 • ป้องกันพลเรือน (ช่วยเหลือฉุกเฉิน): 991 
 • บริก�รหม�ยเลขโทรศัพท์ภ�ยในท้องถิ่น: 
103 
 • บรกิ�รตดิตอ่ภ�ยในประเทศผ�่นพนกัง�น 
(Operator): 102

2.7.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้

Do



116 ASEAN Do’s and Don’ts

บรรณานุกรม

(1) กิ่งก�ญจน์ ตรียงค์. 2556. 
 100 เรื่องน่�รู้ ในม�เลเซีย. กรุงเทพฯ: 
 สำ�นักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
(2)  ทสมล ชน�ดิศัย และพรเทพ โตชย�งกูร. 
 2556. อ�เซียน ควร ไม่ควร. กรุงเทพฯ
 สำ�นักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
(3)  ปัณณภัทร (น�มป�กก�). 2555. 
 เร�คืออ�เซียน ม�เลเซีย. กรุงเทพฯ:   
 สำ�นักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
(4)  วิทย� มิตรศรัทธ�. 2556. 
 หนึ่งในประเทศอ�เซียน 
 ชุดประเทศม�เลเซีย.  
 กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม. 
(5)  วิทย์ บัณฑิตกุล. 2556. ม�เลเซีย.  
 กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์สถ�พรบุ๊คส์.



117สหพันธรัฐมาเลเซีย

(6)  ศุภลักษณ์ สนธิชัย. 2551. 
 คู่มือนักเดินท�งฉบับพกพ� ม�เลเซีย.    
 กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์อทิตต�.
(7)  อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม. 2556. 
 เมื่อช�วไทยก้�วไกลสู่เอเชียอ�คเนย์:
 วิสัยทัศน์ต่อก�รปรับตัวข้�มวัฒนธรรม. 
 คณะพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 
 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์. 
(8)  ไอ เอ็ม ดี 2556. 
 IMD World Competitiveness 
 Yearbook 2013. Lausanne, 
 Switzerland: the World 
 Competitiveness Center. Website
(9)  จิรวุฒิ ปุญญ�สวัสดิ์. 2556. 
 Slam Sejahtera.
 ค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2557 
 จ�ก http://www.correct.go.th/asean/ 
 default/journals/six_as.pdf



118 ASEAN Do’s and Don’ts

(10) ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออก
 และนำ�เข้�แห่งประเทศไทย. 2556. 
 ตล�ดอ�ห�รในม�เลเซีย. 
 ค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2557
 จ�ก http://www2.oae.go.th/zone9/
 KM/km_new/Food%20market%
 20in%20Malaysia..PDF
(11)  ธรรมเนียมติดต่อธุรกิจ. 2554. ม�เลเซีย.
 ค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2557
 จ�ก http://www.exim.go.th/news/
 Ex portDirection/Tidtang_14/%E0% 
 B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%
 A7%E0%B8%944.pdf
(12) สุม�ลี นิมม�นุภ�พ . 2556.
 คำ�ทักท�ยในภ�ษ�ม�เลเซีย. 
 ค้นเมื่อ 17 กุมภ�พันธ์ 2557 
 จ�ก http://www.royin.go.th/th/
 knowledge/detail.php?ID=5517



119สหพันธรัฐมาเลเซีย

(13)  Bank NEGARA MALAYSIA. 2557.  
 MALAYSIAN BANKNOTES. 
 ค้นเมื่อ 19 กุมภ�พันธ์  2557 
 จ�ก http://www.bnm.gov.my/
 microsites/2011/banknotes/
 index.htm
(14)  E-Etiquette. 2555. ม�รย�ทก�รทักท�ย.
 ค้นเมื่อ 19 กุมภ�พันธ์ 2557 
 จ�ก http://doc.qa.tu.ac.th/
 documente/25.hri/hri/ 
(15)  International Cooperation Study  
 Center Thammasat University.  
 2555. ประเทศสหพันธรัฐม�เลเซีย.  
 ค้นเมื่อ วันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2557  
 จ�ก http://www.apecthai.org/apec/
 th/profile1.php?continentid=
 2&country=p9



120 ASEAN Do’s and Don’ts


	ASEAN Do’s and Don’t sสหพันธรัฐมาเลเซีย
	1. ข้อมูลสำคัญของประเทศโดยย่อ
	2. วัฒนธรรม
	2.1 หมวดการทักทาย
	2.1.1 การเรียกชื่อ
	2.1.2 การกล่าวทักทาย
	2.1.3 การกล่าวขอโทษ
	2.1.4 การกล่าวขอบคุณ
	2.1.5 การกล่าวลา

	2.2 หมวดอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหาร
	2.2.1 อาหารประจำชาติ
	2.2.2 วิธีการรับประทานอาหาร
	2.2.3 ข้อควรระวังในการรับประทานอาหาร
	2.2.4 มารยาทบนโต๊ะอาหาร

	2.3 หมวดศาสนาและประวัติศาสตร์
	2.3.1 การสนทนาเรื่องศาสนา
	2.3.2 การสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์
	2.3.3 มารยาทในการเยือนสถานที่ทางศาสนาและประวัติศาสตร์

	2.4 หมวดมารยาทในการเข้าสังคมและการเข้าร่วมงานพิธีสำคัญ
	2.4.1 การติดต่อราชการ
	2.4.2 การเข้าร่วมพิธีแต่งงาน
	2.4.3 การเข้าร่วมงานศพ
	2.4.4 การใช้นามบัตร
	2.4.5 การให้ของขวัญ

	2.5 หมวดการซื้อของ
	2.5.1 การต่อรองราคา
	2.5.2 วิธีการชำระเงิน
	2.5.3 สินค้าน่าซื้อ/ห้ามซื้อ
	2.5.4 ข้อควรระวังในการใช้เงินและแลกเงิน

	2.6 หมวดภาษากาย
	2.6.1 สัญลักษณ์ท่าทาง
	2.6.2 หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วชี้
	2.6.3 ห้ามแตะศีรษะ
	2.6.4 การแสดงออกในที่สาธารณะ

	2.7 หมวดอื่นๆ
	2.7.1 วัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจ
	2.7.2 วันหยุดราชการ
	2.7.3 เวลาทำการธนาคาร
	2.7.4 ประเภทธนบัตรและเหรียญ
	2.7.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้


	บรรณานุกรม




