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ไดกิ้จกรรม ณ เมืองปีนงัประเทศมาเลเซีย ในฐานะนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดมี้โอกาสไปเยีย่มเยอืนเมืองปีนงัและ

ท าวจิยัภาคสนามภายใตห้วัขอ้ มรดกทางอาหาร ในฐานะนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เราเลือกท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั

ความหลากหลายทางวฒันธรรมดา้นอาหารในประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษา เมืองปีนงั 

 

มาเลเซีย (มาเลเซีย: Malaysia) เป็นประเทศสหพนัธรัฐราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ ตั้งอยูใ่นภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ยรัฐ 13 รัฐ และดินแดนสหพนัธ์ 3 ดินแดน และมีเน้ือท่ีรวม 330,803 ตาราง

กิโลเมตร (127,720 ตารางไมล)์ โดยมีทะเลจีนใตแ้บ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 ส่วนซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ มาเลเซีย

ตะวนัตกและมาเลเซียตะวนัออก มาเลเซียตะวนัตกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกบัไทย และมีพรมแดนทางทะเล

ร่วมกบัสิงคโปร์ เวยีดนาม และอินโดนีเซีย มาเลเซียตะวนัออกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกบับรูไนและ

อินโดนีเซีย และมีพรมแดนทางทะเลกบัร่วมฟิลิปปินส์และเวยีดนาม 

รูปภาพท่ี 1: แผนท่ีประเทศมาเลเซีย 

(http://www.abeereducation.com/why-malaysia) 

 เมืองหลวงของประเทศคือกวัลาลมัเปอร์ ในขณะท่ีปูตราจายาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ดว้ยประชากรจ านวนกวา่ 30 ลา้น

คน มาเลเซียจึงเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 42 ของโลก ตนัจุงปีไอ (Tanjung Piai) จุดใตสุ้ด

ของแผน่ดินใหญ่ทวปียเูรเชียอยูใ่นมาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศในเขตร้อน และเป็นหน่ึงใน 17 ประเทศของโลกท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยิง่ (megadiverse country) โดยมีชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ินเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี

มาเลเซียเป็นประเทศพหุชาติพนัธ์ุและพหุวฒันธรรมซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากในดา้นการเมือง ประมาณคร่ึงหน่ึงของประชากร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99


ทั้งหมดมีเช้ือสายมลายโูดยมีชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มส าคญัคือ ชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน ชาวมาเลเซียเช้ือสายอินเดีย และชน

พ้ืนเมืองดั้งเดิมกลุ่มต่าง ๆ 

Rank Ethnic Group Share of Population of Malaysia 

1 Malay (or Muslim Malay) 50.1% 

2 Chinese Malaysians 22.6% 

3 Non-Malay Bumiputera and Other Indigenous Groups 11.8% 

4 Indian Malaysians 6.7% 

 Other Groups 8.8% 

 

ตารางท่ี 1: ชาติพนัธ์ุต่างๆในประเทศมาเลเซีย (worldatlas.com, Benjamin Sawe) 

 รัฐธรรมนูญประกาศใหศ้าสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ แตก็่ยงัใหเ้สรีภาพในการนบัถือศาสนาแก่ผูท่ี้ไม่ใช่ชาวมุสลิม 

นบัตั้งแต่ไดรั้บเอกราช มาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีประวติัทางเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดประเทศหน่ึงในเอเชีย โดยมีค่าผลิตภณัฑม์วล

รวมในประเทศเติบโตข้ึนเฉล่ียร้อยละ 6.5 ต่อปีเป็นเวลาเกือบ 50 ปี ระบบเศรษฐกิจแต่เดิมไดรั้บการขบัเคล่ือนดว้ย

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่แต่ก็ก าลงัขยายตวัในภาควทิยาศาสตร์ การท่องเท่ียว การพาณิชย ์และการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ทุกวนัน้ี มาเลเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ท่ีใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 

3 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(รองจากอินโดนีเซียและไทย) เป็นสมาชิกจดัตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก และองคก์ารความร่วมมืออิสลาม และเป็นสมาชิกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เอเชีย-แปซิฟิก เครือจกัรภพแห่งชาติ และขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (https://th.wikipedia.org/wiki) 

ประวตัศิาสตร์เมืองปีนงั 

เมืองปีนงั ไดรั้บฉายาจากทัว่โลกวา่ ไข่มุกแห่งตะวนัออก ในอดีตเป็นส่วนหน่ึงของรัฐเกดะห์ต่อมาในปี ค.ศ.

1700 องักฤษซ่ึงแสวงหาท่าเรือสินคา้ส าหรับใชเ้ป็นท่ีพกัจอดรับเสบียงในการคา้ขายระหวา่งอินเดียกบัจีนไดส่้ง 

Captain Francis Light มาขอเช่าเกาะปีนงัจากสุลต่านแห่งรัฐเคดะห์โดยแลกกบัการท่ีองักฤษจะให ้2 ความ

ช่วยเหลือดา้นการทหารแก่รัฐเกดะห์ในกรณีท่ีคุกคามจากต่างชาติ อยา่งไรก็ดี เม่ือไทย โดยเจา้เมืองนครศรีธรรมราชเขา้มาตี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%94


ดินแดนทางใต ้ทางรัฐเคดะห์ ก็ไดร้วม เปอร์ลิส เคดะห์ กลนัตนั ตรังกานู และปี นงั เขา้เป็นประเทศราชของไทย โดยไทย

ไดเ้รียกเคดะห์และปี นงัวา่ เมืองไทรบุรี โดยองักฤษก็ไม่ไดข้ดัขวางไทย และไม่ไดช่้วยคุม้ครองเคดะห์ เพราะองักฤษก็ 

ตอ้งการท่ีจะครอบครองเกาะมะละกาอยูแ่ลว้ ต่อมาปีค.ศ.1909 ไทยไดท้ าสนธิสญัญา กบัองักฤษใหไ้ทยยนิยอมยกเมือง

ปีนงัและเมืองข้ึนอ่ืนๆบนเกาะมะละกาใหก้บัองักฤษ และใชปี้นงัเป็นเมืองท่าขนส่งสินคา้ระหวา่งอินดียกบัจีน อยา่งไรก็ดี

ส่ิงท่ียงัหลงเหลืออยู ่คือ มีชาวมาเลย ์เช้ือสายไทย ซ่ึงมีบรรพบุรุษเป็นคนไทยในอดีตอาศยัอยูใ่นรัฐต่างๆ ในแถบตอนเหนือ

ของมาเลเซีย ท่ีเรียกตวัเองวา่ “ชาวสยาม” (Siamese) โดยมีจ านวนมากกวา่ 60,000 คน และยงัคงรู้สึกวา่เป็นคนไทย

พดูและใชภ้าษาไทย นบัถือศาสนาพทุธ และยงัคง รักษาธรรมเนียมประเพณีไทยไวไ้ดอ้ยา่งดี ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี2 

ปีนงัไดต้กอยูใ่ต ้ความคุม้ครองของญ่ีปุ่นเป็นเวลากวา่ 3 ปีและเม่ือญ่ีปุ่นแพส้งคราม มาเลเซียก็กลบัไปเป็น อาณานิคมของ

องักฤษ จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1957 องักฤษจึงไดใ้หเ้อกราชโดยสมบูรณ์แก่มะละกา หรือประเทศมาเลเซียในปัจจุบนั 

(http://www.thaiembassy.org/penang/contents/files/thai-people-20131216-151050-

498991.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2 : แผนท่ีเมืองปีนงั 

(https://www.katpegimana.com/destinations/malaysia/warm-hugs-in-

penang/attachment/penang-map/ 2017) 

 

 

 

 



จอร์จทาวน์ 

ปีนงัไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองท่าสมยัใหม่โดยกปัตนั ฟรานซิส ไลท ์ค.ศ. 1786 บริษทัการคา้อีสตอิ์นเดีย 

(EIC) การวางผงัเมืองเป็นตาราง นบัเป็นการตั้งถ่ินฐานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการแบ่งเช้ือชาติและหนา้ท่ี ทางเศรษฐกิจ 

คนจีนและทมิฬท า งานในศูนยก์ลางการคา้ โดยมีกลุ่มอาคาร เรือนแถวตั้งอยูใ่กลก้บัท่าเรือ คนยโุรปอยูอ่าคารส านกังานทาง

ตะวนัตกเฉียง เหนือ ส่วนคนมาเลยแ์ละยาวอียูท่างใตข้องเมือง กลุ่มจีนบ๋าบาและยาว-ี เปอกนั (Jawi Perkans) เป็น

ตวักลางเช่ือมระหวา่งเจา้อาณานิคมและคน ทอ้งถ่ิน จอร์จทาวน์ในปีนงักลายเป็นเมืองท่าส าคญัในอ่าวเบงกอลในไม่ชา้ ช่วง

คริสตท์ศวรรษ 1840 การพบดีบุกในเปอรักและเซลงักอร์ ส่งผลใหปี้นงั กลายเป็นประตูสู่คาบสมุทรมาลายา ยงัผลใหเ้กิด

การเคล่ือนยา้ยคนจีนท่ี เป็นแรงงาน การก่อตวัของสมาคมลบัและระบบแซ่ตระกลูเขา้มาเก่ียวขอ้ง กบักิจกรรมทางสงัคม

และเศรษฐกิจ เม่ือ ค.ศ. 1857 ก่อตั้งสภาเมือง และ เมืองท่ีเติบโตมากข้ึนจากกลุ่มคนใหม่ๆ ท่ีอพยพเขา้มาตั้งรกราก และ

ในปี ค.ศ. 2008 จอร์จทาวน์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกร่วมกบัเมืองมะละกา 

(http://www.damrong-journal.su.ac.th/upload/pdf/80_2.pdf) 

 

รูปภาพท่ี 3 : จอร์จทาวน์ (http://diveprice.com/what-to-do-in-georgetown-in-penang/) 

จากการศึกษา เราไดพ้บวา่ในยา่นจอร์จทาวน์เมืองปีนงั มีความหลากหลากทางวฒันธรรมอาหารมากมาย ซ่ึงเราไดแ้ยก

ออกมาเป็นทั้งหมด 4 ประเภท ดงัน้ี 

อาหารพารานากนั 

อาหารพารานากนัหรือเปอรานากนั เกิดจากการผสมระหวา่ง จีน และมลายเูขา้ดว้ยกนั อาหารเปอรานากนัมี

ลกัษณะผสมระหวา่งสองวฒันธรรม ซ่ึงหารับประทานไดใ้นประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นผลพวงจากการ

แต่งงานขา้มเช้ือชาติ เหล่าสาวยา่หยาจึงน าส่วนดีท่ีสุดของอาหารทั้งสองชาติมารวมกนั อาหารเปอรานากนัน าส่วนประกอบ

ของอาหารจีน เช่น หม ูซีอ๊ิว เตา้หูย้ี้ มาปรุงกบัเริมปะห์ (Rempah) เคร่ืองผดัของชาวมลาย ูกะทิ และอาจใส่น ้ ามะขาม

ดว้ยความท่ีชาวเปอรานากนัไม่ใช่มุสลิม จึงมีหมูเป็นส่วนประกอบของอาหารดว้ย อาหารท่ีนิยมไดแ้ก่ แกงหมูน ้ ามะขาม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1


(บาบีอาซมั) และหมูสะเตะ๊ น ้าจ้ิมถัว่ลิสงใส่สบัปะรดเพ่ือเพ่ิมรสชาติ เป็ดซ่ึงชาวมลายไูม่นิยมกิน แต่ส าหรับอาหารเปอรานา

กนันั้นกลบัเป็นท่ีนิยม โดยน าเป็ดมาตุ๋นทั้งตวั ใส่แกงหรือตม้สม้ (อีตะก ์ซีโย) ส่วนไก่นั้นใชรั้บประทานทัว่ไป โดยสามารถ

ท าอาหารไดห้ลายอยา่ง เช่น ไก่ตม้กะทิรสจดั (กาปีตนัไก่) และไก่ทอดพร้อมน ้ าจ้ิม (เอินจิก ์กาบิน) 

(https://www.iurban.in.th/review/peranakanfood/) นอกจากน้ี เรายงัไดส้ ารวจพบภตัตาคารของจาวี 

พารานากนั หรือการผสมวฒันธรรมของชาวมาเลย ์กบัชาวอินโดนีเซีย ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี อาหารจาวพีารานากนัถูกจดัใหเ้ป็น

มรดกทางอาหารท่ีส าคญัของเมืองปีนงั ภตัตาคารท่ีเราไดท้ าการสมัภาษณ์นั้น ช่ือวา่ Javi paranakan เจา้ของช่ือคุณ 

Nurilkarim Razha เขาท าธุรกิจน้ีมาตั้งแต่ปี 2003 โดยการเรียนรู้สูตรอาหารจากคุณแม่ อาหารท่ีข้ึนช่ือของร้าน 

คือ แกงเน้ือแกะ ท่ีปรุงดว้ยเคร่ืองเทศท่ีเป็นลกัษณะพิเศษของชาวจาวพีารานากนั และ ลกัซา ท่ีเป็นอาหารข้ึนช่ือของปีนงั 

ในร้านมีการตกแต่งท่ีสวยงามดว้ยเคร่ืองประดบัท่ีใหก้ล่ินไอของทั้งสองวฒันธรรมอยา่งดี  

 

รูปท่ี 4 : ลกัซา (http://www.icookasia.com/have-you-tried-all-these-6-types-of-laksa-in-malaysia/) 

 

 

 รูปท่ี 5 แกงเนือ้แกะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94
http://www.icookasia.com/have-you-tried-all-these-6-types-of-laksa-in-malaysia/


อาหารอนิเดยี 

 อาหารอินเดียในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่นั้นถูกปรับปรุงและน าสูตรมาจากประเทศอินเดีย เพราะประชากรส่วน

ใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นมาเลเซียนั้นเป็นผูอ้พยพมากจากอินเดีย  แถบรัฐทมิฬ จากการส ารวจ เราพบวา่ในสงัคมของคนอินเดีย 

อาหารท่ีข้ึนช่ือคือ ชาชกั หรือ Teh Tarik ซ่ึงชาน้ีก็ไดรั้บอิทธิพลมากจากวฒันธรรมขององักฤษมาอีกที เพราะ ในอดีต 

อินเดียเคยเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษมาก่อน หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ชาวอพยพอินเดียมุสลิมไดเ้ร่ิมอบและขาย

ชาเตะ๊ ตาลิค ตามแผงขายของทัว่ไป จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเคร่ืองด่ืมประจ าคนอินเดียมุสลิม ดงันั้นจึงไดรั้บการ

ส่งผา่นวฒันธรรมการด่ืมชามารุ่นต่อรุ่นจุดเด่นของรสชาติ Teh Tarik คือรสชาติท่ีหวานโดด(ชาวมาเลนิยมเคร่ืองด่ืม

รสชาติหวาน) ความเขม้ขน้หอมมนัของนมดา้นบนจะมีฟองท่ีเกิดในขั้นตอนการชกั รสสมัผสันุ่มๆ คลา้ยกบัทานฟองนม

บนกาแฟ แต่ฟองจากชาจะมีความหอมมนัอยูด่ว้ย ด่ืมตอนร้อน ทั้งรสสมัผสั ความหอม และรสชาติเรียกวา่เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของเคร่ืองด่ืมชนิดน้ี  และอีกหน่ึงส่ิงท่ีท าใหช้าชกัเป็นท่ีน่าสนใจ คือ การชกัชาระหวา่งชง การเทกลบัไปมาหรือการ

ชกัท่ีวา่ท าใหช้าผา่นอากาศจนเกิดฟองอากาศเลก็ๆในชา และฟองอากาศดา้นบนท่ีเรามองเห็น ซ่ึงฟองอากาศเลก็ๆนั้นท าให้

ชามีรสขาตินุ่มนวลมากข้ึน จากการสมัภาษณ์คุณ Shahul Hameed  เจา้ของร้านอาหารอินเดีย Sup Hameed 

พบวา่คนส่วนใหญ่ชอบรับประทานชาร้อนกบัโรตีเพื่อเป็นอาหารเชา้ อาหารท่ีข้ึนช่ือของทางร้านเป็น ชาร้อน กบัแกงสูตร

เฉพาะของทางร้าน หรือ Marthern soup สตูรอาหาและเคร่ืองดื่มในร้านนัน้เขาได้รับมาจากคณุปู่ อีกที ซึง่ตอนนีเ้ขา

ก็ได้สอนลกูชายตอ่ เพื่อให้สบืทอดกิจการตอ่ไป ลูกคา้ท่ีเขา้มารับประทานก็มีหลากหลายชาติ แต่ท่ีมากท่ีสุดก็จะเป็นคน

อินเดีย รองมาก็คือคนมาเลเซียและนกัท่องเท่ียวชาติต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6: ชาชกั หรือ Teh Tarik 

 



อาหารมาเลเซีย 

อาหารมาเลเซีย เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากหลายวฒันธรรมทัว่โลก อิทธิพลหลกัมาจากชาวมลาย ูชาวจีน 

และชาวอินเดยี นอกจากนัน้ยงัได้รับอิทธิพลจากชาวเปอรานากนัและยเูรเซีย ชาวโอรังอสัล ีและชนเผา่ตา่ง ๆ ในซาราวะก์

และซาบะฮ์ อาหารมาเลเซียจึงมคีวามหลากหลายมากโดยรวมทัง้การปรุงอาหารของมลาย ูจีน อินเดีย อินโดนีเซีย

โดยเฉพาะในเกาะบอร์เนยีว และได้รับอิทธิพลในสว่นน้อยมาจากไทย โปรตเุกส องักฤษ อาหรับ ท าให้อาหารมาเลเซยีมี

ความหลากหลายทัง้รสชาติ วธีิการ และมีความซบัซ้อนมาก ข้าวเป็นอาหารหลกัที่ส าคญัในมาเลเซีย อาหารจากข้าวที่เป็น

ที่นิยมมากที่สดุคือ นาซิเลอมกั ซึง่เป็นข้าวที่หงุด้วยกะทิ กินกบัปลา ถัว่ลสิง แตงกวาหัน่ ไขต้่มและซมับลั นาซเีลอมะก์

รับประทานกบัอาหารได้หลายชนิดรวมทัง้เรินดงั นาซเีลอมะก์ถือเป็นอาหารประจ าชาตขิองมาเลเซีย อาหารมาเลเซยีที่

ได้รับอิทธิพลจากอาหารอินเดียจะใช้ซมับลัที่มีรสคอ่นข้างเผ็ด สว่นซมับลัที่ใสใ่นนาซเีลอมะก์จะมีรสหวานเลก็น้อย นาซี

เลอมะก์นัน้มกัจะสบัสนกบันาซีดากงัทีเ่ป็นท่ีนิยมทางชายฝ่ังตะวนัออกของมาเลเซียในบริเวณกลนัตนัและตรังกาน ู(en. 

Wikipedia.org 2017) 

 
รุปท่ี 7 นกัซีเลอมะก์ (en. Wikipedia.org 2017) 

 

อาหารตะวันตก 

ในช่วงศตวรรษที่ 15-19 ประเทศมาเลเซียถกูอาณานิคมโดยหลายประเทศในยโุรป เช่น โปรตเุกส ฝร่ังเศส และ

องักฤษ เห็นได้จากสิง่ก่อสร้างทางวฒันธรรมจ านวนมากมายในประเทศมาเลเซียที่มคีวามหลากหลาย โดยเฉพาะ ปีนงั 

เพราะเป็นเมืองทา่ เลยมีการเปลีย่นผา่นวฒันธรรมมากมาย แตอ่ยา่งไรก็ตามชาวมาเลเซียไมไ่ด้ให้ความส าคญักบั

วฒันธรรมยโุรปมากเทา่กบัของ อินเดีย หรือพารานากนั เห็นได้จากการส ารวจ และพบวา่ ร้านอาหารตะวนัตกนัน้มจี านวน

น้อย และลกูค้าสว่นใหญ่ก็คือนกัทอ่งเที่ยวมากกวา่คนท้องถ่ิน จากการสมัภาษณ์เจ้าของร้าน Bumbledee ร้านนีต้ัง้อยูใ่น

มหาวิทยาลยั ดงันัน้ลกูค้าสว่นใหญ่จึงเป็นนกัศกึษาตา่งชาติ เนื่องจากวา่คนมาเลเซียนัน้รับประทานรสจดั ทางร้านจึงต้อง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9


มีการปรับปรุงสตูรให้มีรสชาติที่เข้มข้นกวา่เดิม แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ ทางร้านยงัคงขายอาหารมาเลเซยีด้วย แตไ่มไ่ด้เป็นเมนหูลกั

ของทกุวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 สปาเก็ตตี ้(http://xn--22c0cyai3bl9ab.blogspot.com/2014/06/blog-post_12.html) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9  ไก่สะเต๊ะ 

 

จากการส ารวจ ท าให้พบวา่เมืองปีนงั ประเทศมาเลเซีย มคีวามหลากหลายทางด้านวฒันธรรมอาหาร ทัง้จาก 

พารานากนั อินเดยี ตะวนัตก และทางมาเลเซียเอง ซึง่ความหลากหลายนีเ้ป็นผลมาจากประวตัศิาสตร์ในอดีต รวมทัง้

การค้าขายสนิค้ากบัหลายประเทศ เช่น การดื่มชาอินเดียร้อนนัน้ มาจากการท่ีอินเดียเคยเป็นอาณานิคมขององักฤษจึง

ได้รับการเผยแพร่วฒันธรรมการดื่มและชงชามา ตอ่มาคนอินเดยีได้เข้ามาเป็นรงงานท่ีประเทศมาเลเซีย จงึได้น า

วฒันธรรมนีม้าตัง้รกรากเพื่อท ามาหากินในประเทศมาเลเซยีด้วย นอกจากชาแล้วก็มีโรตี แกง และเคร่ืองเทศตา่งๆทีเ่ข้ามา

มีอิทธิพลในประเทศนีด้้วย อยา่งไรก็ตาม ความหลากหลายนีก้ลบัอยูร่่วมกนัไดอยา่งโดดเดน่ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไมถ่กู



กลนืไปกลบัสิง่ใดสิง่หนึง่ ซึง่ความหลากหลายนีก้ลบัเป็นเสนห์่อยา่งหนึง่ของเมืองปีนงั ท่ีพร้อมจะเปิดประตเูพื่อให้

นกัทอ่งเที่ยวเข้าไปลิม้ลอง 
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