
อาเซียน (ASEAN) 
 
สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต! ( Association of South East 

Asia Nations)  
จุดเริ่มต�น นับต้ังแต"เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟ:ลิปป:นส<ได�ร"วมกัน

จัดต้ัง สมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) ข้ึนเพ่ือการร"วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แต"ดําเนินการได�เพียง 2 ปF ก็ต�องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว"าง
อินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเม่ือท้ังสองฟKLนฟูสัมพันธภาพระหว"างกัน จึงได�มีการแสวงหาลู"ทางจัดต้ังองค<การ
ความร"วมมือทางเศรษฐกิจข้ึนในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต�" และ ถนดั  คอมนัตร์ 
รัฐมนตรีว"าการกระทรวงการต"างประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร โดยมีการลงนาม 
"ปฏิญญากรุงเทพ " ท่ีพระราชวังสราญรมย< เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีว"าการ
กระทรวงการต"างประเทศของประเทศสมาชิกก"อต้ัง 5 ประเทศ ได�แก" อินโดนีเซีย, ฟ:ลิปป:นส<, มาเลเซีย, 
สิงคโปร< และ ไทย ต"อมาในปF พ.ศ.2527 ประเทศบรูไนดารุซาลามได�เข�าร"วมเปWนสมาชิกเปWนเทศท่ีหก      
ความประสงค<ของการจัดต้ังกลุ"มอาเซียนข้ึนมาเกิดจากความต�องการสภาพแวดล�อมภายนอกเพ่ือท่ีผู�ปกครอง
ของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ"งความสนใจไปท่ีการสร�างประเทศ ความกังวลต"อการแพร"ขยายของลัทธิ
คอมมิวนิสต< ร"วมกัน ความศรัทธาหรือความเชื่อถือต"อมหาอํานาจภายนอกท่ีเสื่อมถอยลงในช"วงพุทธทศวรรษ 
2500 รวมไปถึงความต�องการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดต้ังกลุ"มอาเซียนมีวัตถุประสงค<แตกต"าง
จากสหภาพยโุรป เพราะกลุ"มอาเซียนถูกสร�างข้ึนเพ่ือสนับสนุนความเปWนชาตินิยม  

 

 
                

ผู�นําอาเซียน 10 ประเทศ 



 

 
 

ตึกสํานักงานเลขานุการอาเซียน ท่ีประเทศอินโดนีเซีย 

 

ปฏิญญากรุงเทพฯ ได!ระบุวัตถุประสงค,สําคัญ 7 ประการ ของการจัดตั้งอาเซียน ได!แก�  
 

1. ส"งเสริมความร"วมมือและความช"วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร< และการบริหาร 
2. ส"งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส"วนภูมิภาค 
3. เสริมสร�างความเจริญรุ"งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 
4. ส"งเสริมให�ประชาชนในอาเซียนมีความเปWนอยู"และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ให�ความช"วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในรูปของการฝ\กอบรมและการวิจัย และส"งเสริมการศึกษาด�านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค�า ตลอดจนปรับปรุงการขนส"งและการ
คมนาคม 
7. เสริมสร�างความร"วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค<การความร"วมมือแห"งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค<การ
ระหว"างประเทศ  จนเปWนท่ีประจักษ<แก"นานาประเทศ และนําไปสู"การขยายสมาชิกภาพ โดย 
 
การเข!าร�วมสมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต! 

- บรูไนดารุสซาลามเข�าเปWนสมาชิกลําดับท่ี 6 เม่ือวันท่ี 8 ม.ค. 2527 
- เวียตนาม เข�าเปWนสมาชิกลําดับท่ี 7 เม่ือวันท่ี 28 ก.ค. 2538 



- ลาวและพม"า เข�าเปWนสมาชิกพร�อมกันลําดับท่ี 8 และ 9 เม่ือวันท่ี 23 ก.ค. 2540 
- กัมพูชา เข�าเปWนสมาชิกล"าสุดเม่ือวันท่ี 30 เม.ย. 2542 
ขณะนี้ อาเซียน จึงมีสมาชิกรวม ในปaจจุบัน อาเซียนมีสมาชิกรวมท้ังหมด 10 ประเทศ 

         
ในปaจจุบัน อาเซียน ประกอบด�วยประชากรประมาณ 567 ล�านคน มีพ้ืนท่ีโดยรวม 4.5 ล�านตาราง

กิโลเมตร ผลิตภัณฑ<มวลรวมประชาชาติประมาณ 1.1 พันล�านดอลลาร<สหรัฐ และรายได�โดยรวมจากการค�า
ประมาณ 1.4 ล�านดอลลาร<สหรัฐ (สถิติในปF 2550) 

 

.  
สัญลักษณ,อาเซียน คือ ต!นข!าวสีเหลือง 10 ต!นมัดรวมกันไว! 

หมายถึง  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ท้ัง 10 ประเทศรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเปWน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน  โดยสีท่ีปรากฏในสัญลักษณ<ของอาเซียน เปWนสีท่ีสําคัญของธงชาติของแต"ละประเทศสมาชิก
อาเซียน 

สีน้ําเงิน   หมายถึง  สันติภาพและความม่ันคง  

สีแดง   หมายถึง  ความกล�าหาญและความก�าวหน�า  

สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์  

สีเหลือง   หมายถึง  ความเจริญรุ"งเรือง 

 
สนธิสัญญาไมตรีและความร�วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต! 

สนธิสัญญา Treaty of Amity and  Cooperation in Southeast Asia (TAC) หรือสนธิสัญญาไมตรี
และความร"วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� จัดทําข้ึนโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย  
ฟ:ลิปป:นส< มาเลเซีย สิงค<โปร< และไทย) เม่ือปF 2519 เพ่ือกําหนดหลักการดําเนินความสัมพันธ<ในภูมิภาค 
หลักการสําคัญของสนธิสัญญาฯ ได�แก"  

1. การเคารพในอํานาจอธิปไตย ความเท"าเทียมกันบูรณภาพแห"งดินแดน  

2. การไม"แทรกแซง กิจการภายใน 

3. การแก�ไขปaญหาโดยสันติวิธี  

4. การไม"ใช�หรือขู"ว"าจะใช�กําลัง 



5. การส"งเสริมความร"วมมือระหว"างกันรวมท้ังมีมาตราเก่ียวกับแนวทางการยุติข�อพิพาทโดยสันติวิธีโดย
อาศัยกลไกคณะอัครมนตรี (High Council) เพ่ือเปWนการเสริมสร�างความม่ันใจในภูมิภาค 

 

 
 

ปaจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ได�เปWนภาคีในสนธิสัญญาดังกล"าวและได�เชิญชวนให�
ประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศคู"เจรจาของอาเซียนและประเทศท่ีเข�าร"วมการประชุมอาเซียนว"าด�วย
การเมืองและความม่ันคงในเอเชีย-แปซิฟ:ก (ASEAN RegionalForum) ภาคยานุวัติ TAC ท้ังนี้ การ
ภาคยานุวัติ TAC ของประเทศนอกอาเซียนจะช"วยเสริมสร�างความไว�เนื้อเชื่อใจและส"งเสริมมาตรการการ
ดําเนินความสัมพันธ<ระหว"างอาเซียนกับประเทศนั้นๆ ได� 

-  ปาปaวนิวกินี ได�ภาคยานุวัติสนธิสัญญา TAC เม่ือปF 2533  

- จีนและอินเดียได�ภาคยานุวัติ TAC ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน และอาเซียน-อินเดีย ตามลําดับ
เม่ือวันท่ี 8 ต.ค. 2546 ท่ีเกาะบาหลี 

- ญ่ีปุrน ได�ลงนามใน Declaration on Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia by Japan ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุrน สมัยพิเศษ ระหว"างวันท่ี 11-12 ธ.ค. 2546 
ณ กรุงโตเกียว เพ่ือเปWนการแสดงเจตนารมณ<ท่ีจะภาคยานุวัติ TAC ทันทีท่ีเสร็จสิ้นกระบวนการภายในและ
ได�รับการอนุมัติจากสภา และล"าสุด ญ่ีปุrนได�ลงนามภาคยานุวัติสารของสนธิสัญญาฯ แล�ว ในช"วงการประชุม
รัฐมนตรีต"างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 37 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ระหว"างวันท่ี 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 2547 
ณ กรุงจาการ<ตา  

- ปากีสถาน ได�ภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ในช"วงการประชุมรัฐมนตรีต"างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 37 และ
การประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องเม่ือวันท่ี 2 ก.ค. 2547 ณ กรุงจาการ<ตา  

- รัสเซีย และเกาหลีใต� ได�ภาคยานุวัติในช"วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 10 เม่ือเดือน พ.ย. 2547 
ณ เวียงจันทน< 

- นิวซีแลนด< ได�ตัดสินใจในหลักการท่ีจะภาคยานุวัติสนธิสัญญา TAC ในช"วงการประชุมรัฐมนตรี
ต"างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 38 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ระหว"าง 25-29 ก.ค. 2548 ณ  เวียงจันทน< 



กําเนิดอาเซียน  

 

 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of South East Asian 
Nations หรือ ASEAN) ก"อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 
2510 โดยสมาชิกผู�ก"อต้ังมี 5 ประเทศ ได�แก" อินโดนิเซีย ฟ:ลิปป:นส< สิงคโปร< และไทย ซ่ึงผู�แทนท้ัง  5 ประเทศ 
ประกอบด�วย นายอาดัม  มาลิก (รัฐมนตรีต"างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห"งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ  รามอส 
(รัฐมนตรีต"างประเทศฟ:ลิปป:นส<)  นายเอส  ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต"างประเทศสิงค<โปร< และพันเอก (พิเศษ) 
ถนัด คอมันตร< (รัฐมนตรีต"างประเทศไทย) ในเวลาต"อมาได�มีประเทศต"างๆ เข�าเปWนสมาชิกเพ่ิมเติม ได�แก" บรูไน
ดารุสซาลาม (เปWนสมาชิกเม่ือ 8 ม.ค. 2527) เวียดนาม (วันท่ี 28 ก.ค. 2538)  ลาว พม"า (วันท่ี 23 ก.ค. 2540) 
และ กัมพูชา (วันท่ี 30 เม.ย. 2542) ตามลําดับ จากการรับกัมพูชาเข�าเปWนสมาชิก ทําให�อาเซียนมีสมาชิกครบ 
10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต� 

วัตถุประสงค,หลักของการก�อตั้งอาเซียน 

เพ่ือส"งเสริมความร"วมมือและความช"วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร 
ส"งเสริมสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค ส"งเสริมความร"วมมือระหว"างอาเซียนกับต"างประเทศและองค<กร
ระหว"างประเทศ สัญลักษณ<ของอาเซียน  คือ รูปรวงข�าว สีเหลืองบนพ้ืนสีแดงล�อมรอบด�วยวงกลมสีขาวและสี
น้ําเงิน รวงข�าว 10 ต�น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ"งเรือง สีแดง 
หมายถึง ความกล�าหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและ
ความม่ันคง 



 
โครงสร!างและกลไกการดําเนินงาน 

นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปWนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน�ารัฐบาล ระดับ
รัฐมนตรี และเจ�าหน�าท่ีอาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอดเปWนการประชุมในระดับสูงสุดเพ่ือกําหนด
แนวนโยบายในภาพรวมและเปWนโอกาสท่ีประเทศสมาชิกจะได�ร"วมกันประกาศเปyาหมายและแผนงานของา
เซียนในระยะยาว โดยการจัดทําเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณ<ร"วม (Joint 
Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) เช"น Hanoi 
Declaration, Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เปWนต�น ส"วน
การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ�าหน�าท่ีอาวุโสจะเปWนการประชุมเพ่ือพิจารณาท้ังนโยบายในภาพรวม และ
นโยบายเฉพาะด�าน โดยหารือในรายละเอียดมากข้ึน 

 
หน�วยงานท่ีทําหน!าท่ีประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของอาเซียน 

1. สํานักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat  ท่ีกรุงจาการ<ตา ประเทศอินโดนีเซีย เปWน
ศูนย<กลางในการติดต"อระหว"างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เปWน
หัวหน�าสํานักงาน ผู�ดํารงตําแหน"งคนปaจจุบันคนไทย คือ ดร. สุรินทร< พิศสุวรรณ ซ่ึงมีวาระดํารงตําแหน"ง 5 ปF 
(ค.ศ. 2008-2012) 

2. สํานักงานอาเซียนแห"งชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เปWนหน"วยงานระดับกรมใน
กระทรวงการต"างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  มีหน�าท่ีประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้นและ
ติดตามผลการดําเนินงาน สําหรับประเทศไทยหน"วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต"างประเทศ 

 
ป> อาเซียน 
        อาเซียนได�ขยายตัวท้ังในลักษณะจํานวนสมาชิกและขอบเขตความร"วมมือโดยความร"วมมือในแต"ละ
สาขาได�มีพัฒนาการในทางท่ีใกล�ชิดและลงรายละเอียดมากข้ึนตามลําดับ ไทยซ่ึงเปWนหนึ่งใน 5 ประเทศผู�ก"อต้ัง
ได�มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให�อาเซียนเริ่มนโยบายหรือมาตรการอันเปWนประโยชน<ต"อภูมิภาคและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของอาเซียนโดยรวมมาโดยตลอดท้ังในด�าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
นอกจากนี้ ไทยยังได�ริเริ่มให�อาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศน<อาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ซ่ึง
เปWนเอกสารท่ีกําหนดทิศทางและเปyาหมายการดําเนินงานในทุกด�านโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ คือ Hanoi 
Plan of Action ต"อมา อาเซียนได�จัดทําแผนปฏิบัติงานต"อเนื่องจาก Hanoi Plan of Action ซ่ึง
หมดอายุ  คือ แผนปฏิบัติการเวียงจันทน< (Vientiane Action Programme-VAP) ซ่ึงเปWนแผนงาน 6 ปF (ปF 
2547-2553) โดยครอบคลุมกิจกรรมด�านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

  
 



อาเซียนในป?จจุบัน 
ผู�นําอาเซียนได�ลงนามปฏิญญาว"าด�วยความร"วมมือในอาเซียน ฉบับท่ี 2 (Declaration of ASEAN 

Concord LL หรือ Bali Concord LL)  เพ่ือประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community 
ภายในปF 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร"วมมืออย"างรอบด�าน   โดยในด�านการเมืองให�
จัดต้ัง “ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political Security Community (APSC) 
ด�านเศรษฐกิจให�จัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และ
ด�านสังคมและวัฒนธรรมให�จัดต้ัง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) ต"อมา ผู�นําอาเซียนได�เห็นชอบให�เร"งรัดการเปWนประชาคมอาเซียนให�เร็วข้ึนกว"าเดิมอีก 
5 ปF คือ เปWนประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ<ในปF 2558 

- การเปWนประชาคมการเมืองความม่ันคง ปaจจุบันอาเซียนอยู"ระหว"างการเจรจาเพ่ือจัดทําร"างแผนงาน
การจัดต้ังประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community Blueprint) โดย
มีเปyาหมายเพ่ือ ก) สร�างประชาคมอาเซียนให�มีค"านิยมร"วมกัน ข) ให�อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุมคามด�าน
ความม่ันคงในรูปแบบใหม" และ ค) เสริมสร�างให�อาเซียนมีปฏิสัมพันธ<ท่ีหนักแน"นและสร�างสรรค<กับประชาคม
โลกโดยมีอาเซียนเปWนผู�นําในภูมิภาค 

 - การเปWนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในช"วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 13 ท่ีสิงคโปร< ปF 
2550  ผู�นําอาเซียนได�ลงนามแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic 
Community Blueprint) เพ่ือให�อาเซียนมีความสามารถแข"งขันกับภูมิภาคอ่ืนได�เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน< 
และแนวโน�มการจัดทําข�อตกลงการรวมกลุ"มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต"าง ๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการแข"งขัน
เพ่ือดึงเงินลงทุนโดยตรงซ่ึงมีแนวโน�มท่ีจะถ"ายโอนไปสู"ประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคอาเซียนเหล"านี้เปWนปaจจัยสําคัญ
ท่ีทําให�อาเซียนต�องเร"งรัดการรวมกลุ"มภายในเพ่ือมุ"งไปสู"การเปWนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเปyาหมายให�
อาเซียนเปWน ตลาดเดียวและฐานการผลิตร"วมกัน การสร�างขีดความสามารถในการแข"งขันทางเศรษฐกิจ   การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย"างเสมอภาค และการบูรณาการเข�ากับเศรษฐกิจ 

 
         - การเปWนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  เพ่ือให�อาเซียนมีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปWนอยู"ท่ีดีและมีระดับการพัฒนาในทุกด�าน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส"งเสริมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย"างยั่งยืน และเสริมสร�างอัตลักษณ<ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยได�จัดทําแผนปฏิบัติการด�านสังคม (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) เพ่ือรองรับ
การเปWนประชาคมซ่ึงเน�นใน 4 ด�าน ได�แก"  

(1)  การสร�างประชาคมแห"งสังคมท่ีเอ้ืออาทร  
(2)  แก�ไขผลกระทบต"อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  
(3)  ส"งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล�อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล�อมอย"างถูกต�อง  
(4) ส"งเสริมความเข�าใจระหว"างประชาชนในระดับรากหญ�า การเรียนรู�ประวัติศาสตร<และวัฒนธรรม 

รวมท้ังรับรู�ข"าวสารซ่ึงจะเปWนรากฐานท่ีจะนําไปสู"การเปWนประชาคมอาเซียน และขณะนี้ อาเซียนอยู"ระหว"าง



การจัดทําร"างแผนงานการจัดต้ังประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 
Blueprint) 
 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)  

กฎบัตรอาเซียนจัดทําข้ึนเพ่ือรับรองการเปWนประชาคมอาเซียนภายในปF 2558 (ค.ศ. 2015) ตามท่ีผู�นํา
อาเซียนได�ตกลงไว� โดยต�องการให�อาเซียนเปWนองค<การระหว"างรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ มีสถานะทางกฎหมาย
เปWนนิติบุคคล และสร�างประโยชน<แก"ประชาชนอย"างแท�จริง นอกจากนี้ ในกฎบัตรอาเซียนยังได�ระบุประเด็น
ใหม"ท่ีแสดงความก�าวหน�าของอาเซียน อาทิ การมีเพลงประจําอาเซียน (ASEAN Anthem) การจัดต้ังองค<กร
สิทธิมนุษยชนของอาเซียน และการจัดต้ังกลไกสําหรับการระงับข�อพิพาท เปWนต�น 
 
การดํารงตําแหน�งประธานอาเซียนของไทย 

ไทยเข�ารับตําแหน"งประธานอาเซียนหลังการประชุมรัฐมนตรีต"างประเทศอาเซียนครั้งท่ี 41 ในเดือน
กรกฎาคม 2551 ท่ีสิงคโปร<จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ในช"วงการเปWนประธาน ไทยมีภารกิจในการเปWนเจ�าภาพ
จัดประชุมระดับประเทศ รวมท้ังดําเนินกิจกรรมต"าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ<เก่ียวกับอาเซียน นอกจากนี้ยังจะ
เปWนโอกาสให�ไทยผลักดันประเด็นท่ีจะช"วยสนับสนุนผลประโยชน<ของไทยในกรอบอาเซียน ได�แก" การปฏิบัติ
ตามข�อผูกพันภายใต�กฎบัตรอาเซียน การทําให�อาเซียนเปWนประชาคมท่ีให�ประโยชน<แก"ประชาชนโดยการ
ส"งเสริมการตระหนักรับรู�เก่ียวกับอาเซียนในหมู"ประชาชน รวมท้ังการเสริมสร�างการพัฒนาและการม่ันคงของ
มนุษย<สําหรับประชาชนในภูมิภาค 
 
การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 

โอกาสท่ีประเทศไทยดํารงตําแหน"งประธานอาเซียน ระยะเวลา 1 ปF ครึ่ง ระหว"างเดือน กรกฏาคม 
2551 – ธันวาคม 2552 ประเทศไทยจะเปWนเจ�าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 1 ครั้งในปFนี้ และอีก 2 
ครั้งในปF 2552 โดยจะเน�นเปyาหมายการดําเนินการ 3 เรื่อง (3 R) ได�แก" 

 - การอนุวัติข�อผูกพันภายใต�กฎบัตรอาเซียน (Realising the Commitments under the ASEAN 
Charter) โดยเฉพาะในเรื่องการยกร"างขอบเขตอํานาจหน�าท่ีขององค<กรต"างๆท่ีจะจัดข้ึน ได�แก" กลไกสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน คณะกรรมการผู�แทนถาวรประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ<ตา และคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน เปWนต�น 

- การฟKLนฟูอาเซียนให�เปWนประชาคมท่ีมีประชาชนเปWนศูนย<กลาง (Revitalizing ASEAN as a people-
centered Community) ซ่ึงรวมถึงการเสริมสร�างความตระหนักรับรู�เก่ียวกับอาเซียนในหมู"ประชาชน การ
ส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในการสร�างประชาคมอาเซียน  

- การเสริมสร�างการพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย<สําหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาค (Reinforcing 
human development and security for all the peoples of the region) โดยส"งเสริมให�การดําเนิน



ความร"วมมือของอาเซียนตอบสนองต"อผลประโยชน<ของประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะการแก�ไขปaญหาท�าทาย
ต"างๆ เช"น ความม่ันคงด�านอาหาร พลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปWนต�น 
 
ความร�วมมือด!านการเมืองและความม่ันคง 

อาเซียนมีความร"วมมือเพ่ือธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เช"น การจัดทําปฏิญญา
กําหนดให�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�เปWนเขตแห"งสันติภาพ เสรีภาพ และความเปWนกลาง  หรือ Zone of 
Peace,Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ในปF 2514 การจัดทําสนธิสัญญาไมตรี และความร"วมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� หรือ Treaty of Amity and Cooperation  (TAC) ในปF 2519  สนธิสัญญา
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร<ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (SEANWFZ) และการริเริ่มการประชุมอาเซียนว"า
ด�วยความร"วมมือด�านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ:ก หรือ ASEAN Regional Forum 
(ARF) เพ่ือเสริมสร�างความไว�วางใจกันระหว"างประเทศในเอเชียแปซิฟ:กซ่ึงไทยได�เปWนเจ�าภาพจัดการประชุม
ครั้งแรกในปF 2537 

ไทยได�เสนอแนวคิดเรื่อง ASEAN Troika  ในช"วงท่ีไทยเปWนประธานอาเซียน ปF 2542  ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียนอย"างไม"เปWนทางการ ASEAN Troika ประกอบด�วยรัฐมนตรีต"างประเทศของประเทศท่ีเปWน
ประธานอาเซียน ประเทศท่ีเปWนประธานอาเซียน ประเทศท่ีเปWนประธานก"อนหน�านั้น  และประเทศท่ีจะเปWน
ประธานต"อไป เพ่ือเปWนกลไกในการหารือแก�ไขสถานการณ<ท่ีอาจเกิดข้ึนในภูมิภาคโดยไม"ก�าวก"ายกิจการภายใน
ของประเทศสมาชิกดังเช"นต"อมา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2544 ได�เกิดเหตุการณ<ก"อการร�ายข้ึนในสหรัฐอเมริกา 
แนวคิดเรื่อง ASEAN Troika กลายเปWนกลไกรับมือกับสถานการณ<ฉุกเฉินท่ีอาจกระทบต"อประเทศสมาชิกและ
ภูมิภาคทําให�การจัดต้ัง ASEAN Troika ของไทยช"วยปรับปรุงการทํางานของอาเซียนให�คล"องตัวมากข้ึนเพ่ือให�
อาเซียนได�ร"วมหารือและประสานความร"วมมือท่ีเปWนรูปธรรมและทันต"อเหตุการณ< 

 
ความร�วมมือด!านเศรษฐกิจ 

อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ฯพณฯ อานันท<  ปaนยารชุน ได�เสนอให�จัดต้ังเขตการค�าเสรีอาเซียน หรือ 
ASEAN Free Trade Area (AFTA) ในปF 2535 เพ่ือลดภาษีศุลกากรระหว"างกัน อันจะช"วยส"งเสริมการค�า
ภายในอาเซียนให�มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ลดต�นทุนการผลิตสินค�าและดึงดูดการลงทุนจากต"างประเทศ ต"อมา 
อาเซียนได�ขยายความร"วมมือด�านเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพ่ือให�การรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณ<แบบและมีทิศทาง
ชัดเจน โดยจัดต้ังเขตลงทุนอาเซียน หรือ ASEAN Investment Area (AIA) ในปF 2541 เพ่ือส"งเสริมการลงทุน
ท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค ส"งเสริมการเป:ดการค�าเสรี การท"องเท่ียว การเงิน การเกษตร และสนับสนุน
การเชื่อมโยงด�านคมนาคมขนส"งโดยไทยได�เสนอให�จัดทําความตกลงว"าด�วยการอํานวยความสะดวกในการ
ขนส"งสินค�าผ"านแดนและข�ามแดน นโยบายของไทยต"อความร"วมมือด�านเศรษฐกิจ คือผลักดันให�อาเซียนมุ"ง
ปรับโครงสร�างด�านเศรษฐกิจให�มีความโปร"งใส มีประสิทธิภาพ สามารถแข"งขันกับนานาประเทศ 

 
 



ความร�วมมือด!านสังคมและความร�วมมือเฉพาะด!าน 
เปWนความร"วมมือในด�านอ่ืนท่ีมิใช"ด�านการเมืองและด�านเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด�วยความร"วมมือด�านต"าง 

ๆ ได�แก" แรงงาน วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาธารณสุข วัฒนธรรมและสารสนเทศ การศึกษาการขจัดความ
ยากจน การพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาและส"งเสริมสวัสดิการสังคม การจัดการ
ด�านสิ่งแวดล�อม  และการจัดการด�านภัยพิบัติ เปWนต�น 

ไทยเล็งเห็นความสําคัญของความร"วมมือด�านสังคมเพ่ือสันติสุขในภูมิภาค จึงสนับสนุนให�อาเซียน
กระชับความร"วมมือในการแก�ไขปaญหาอาชญากรรมข�ามชาติ เช"น การค�ายาเสพติด การค�ามนุษย< การก"อการ
ร�าย การค�าอาวุธ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร< เปWนต�น รวมท้ังให�ความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย<เพ่ือเปWนกลไก ลดช"องว"างระหว"างประเทศสมาชิกเก"าและใหม"ของอาเซียนซ่ึงจะมีส"วนช"วย
สนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน 

ไทยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให�เกิดเครือข"ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University 
Network (AUN) เพ่ือเปWนแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย<ของภูมิภาค ขณะเดียวกัน ได�เสนอให�ตั้ง 
“มูลนิธิอาเซียน” หรือ ASEAN Foundation เพ่ือส"งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการตลอดจน
การมีส"วนร"วมของประชาชนเพ่ือสร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับอาเซียน รวมท้ังยังได�สนับสนุนการจัดทํา
โครงข"ายรองรับทางสังคม หรือ Social safety nets เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

ปF 2544 ไทยผลักดันให�อาเซียนมีมติรับรองการจัดให�มีปFแห"งการปลูกจิตสํานึกในการต"อต�านยาเสพติด
ในอาเซียน ระหว"างปF 2545-2546 และสนับสนุนให�มีประชุมยอดอาเซียน ครั้งท่ี 7 รับรองปฏิญญาว"าด�วยเชื้อ 
HIV เนื่องจากไทยสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากในการแก�ไขปaญหาเสพติดปaญหาโรคเอดส<และจําเปWนต�องได�รับ
ความร"วมมือระดับภูมิภาค 

 
ความร�วมมือกับประเทศภายนอกอาเซียน 

ไทยมีบทบาทสนับสนุนให�อาเซียนมีความร"วมมือกับประเทศนอกอาเซียน เพ่ือเสริมสร�างการเชื่อมโยง
กับภูมิภาคอ่ืนดังปรากฏในรูปของความร"วมมืออาเซียน+3 (ASEAN plus 3) ซ่ึงประกอบประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ ร"วมกับญ่ีปุrน จีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมท้ังได�ทําการสถาปนาความสัมพันธ<ใน
ลักษณะของประเทศคู"เจรจา ( ASEAN plus 1) กับอีก 9 ประเทศ ได�แก" ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด< 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุrน จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และรัสเซีย และมีความร"วมมือกับหนึ่งกลุ"มประเทศ ได�แก" 
สหภาพยุโรป นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความร"วมมือกับองค<การระหว"างประเทศ คือ โครงการเพ่ือการพัฒนา
แห"งสหประชาชาติ (UNDP) มีความสัมพันธ<เฉพาะด�าน (sectoral dialogue) กับปากีสถาน และมีสถานะเปWน
ผู�สังเกตการณ<ขององค<การสหประชาชาติด�วย 

 

 

 



เส้นทางแสดงเวลาพฒันาการของอาเซียน 

 

 
  5 ประเทศผูก่้อตั�งร่วมลงนามในปฏิญญา คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

 เมื(อวนัที( 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 
  
                   
                                          บรูไนดารุสซาลาม เขา้ร่วมในปี พ.ศ. 2527 
 
 
                                                   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  
                                                              เขา้ร่วมในปี พ.ศ. 2538 
 
 

ผูน้าํอาเซียนเห็นพอ้งที(จะตั�งประชาคมอาเซียน 
ซึ( งประกอบดว้ยประชาคมการเมืองและความมั(นคง                       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
อาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม               และสหภาพพม่า เขา้ร่วมในปี พ.ศ. 2540 

สังคมวฒันธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. 2546 
 
 
 

พ.ศ.2551 ไดป้ระกาศใชก้ฎบตัรอาเซียน           พ.ศ. 2550 ผูน้าํอาเซียน 
เพื(อการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนใน          ลงนามในกฎบตัรอาเซียน               ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
ปี พ.ศ. 2558                                                       เพื(อเพิ(มประสิทธิภาพใน                เขา้ร่วมในปี พ.ศ.2542 

                                                                การดาํเนินงานและรวมตวั 
                                                                เป็นประชาคมอาเซียน 
                                                                ภายในปีพ.ศ. 2558 
   

 

 



ธงของชาติอาเซียน 10 ประเทศ 
 

 
 

ธงชาติประเทศไทย  

 
          

เรียกกันอีกอย"างว"า ธงไตรรงค<
ประกอบเข�าเปWนธงชาติมี 3 สี คือ สีแดง
9 ส"วน ด�านกว�างแบ"งเปWน 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเปWนแถบสีน้ําเงินแก"กว�าง 
แถบสีน้ําเงินแก"ออกไปท้ัง 2 ข�างเปWนแถบสีขาวกว�างข�างละ 
สีแดงกว�างข�างละ 1 ส"วน 

 
 
 
 
 

     

     

ธงไตรรงค<  ไตร แปลว"า สาม  รงค< แปลว"า ส ี  เหตุท่ีเรียกชื่อว"าธงไตรรงค<เพราะสีท่ี
สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน (สีขาบ) เปWนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 
แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเปWนแถบสีน้ําเงินแก"กว�าง 
ข�างเปWนแถบสีขาวกว�างข�างละ 1 ส"วน ต"อจากแถบสีขาวออกไปท้ัง 

 

     

เหตุท่ีเรียกชื่อว"าธงไตรรงค<เพราะสีท่ี
เปWนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 6 ส"วน ยาว 

แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเปWนแถบสีน้ําเงินแก"กว�าง 2 ส"วน ต"อจาก
ต"อจากแถบสีขาวออกไปท้ัง 2 ข�างเปWนแถบ



ธงชาติประเทศลาว 

             
ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว"า ธงดวงเดือน    เปWนหนึ่งในธงของประเทศท่ีปกครองด�วยรัฐบาล

คอมมิวนิสต< ท่ีไม"มีสัญลักษณ<รูปค�อนเคียวของขบวนการคอมมิวนิสต<สากล ซ่ึงมีอยู"น�อยมาก 
           เปWนธงพ้ืนสีคราม แถบแดง และวงเดือนสีขาวอยู"ก่ึงกลางของธงชาติ ความกว�างของธงเท"ากับสองส"วน
สามของความยาว, ความกว�างขอบแถบสีแดงแต"ละข�างเท"ากับก่ึงหนึ่งของแถบสีคราม และวงเดือนสีขาวกว�าง
เท"ากับสี่ส"วนห�าของความกว�างแถบสีคราม       

 
ธงชาติประเทศกัมพูชา 

 
 
              ประเทศกัมพูชา เปWนประเทศเพ่ือนบ�านของไทยทางทิศตะวันออกเฉียงใต�  ผืนธงแบ"งตามแนวยาว
เปWน 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเปWนพ้ืนสีแดง กว�าง 2 ส"วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู"ตรงกลาง ริ้วท่ี
อยู"ด�านนอกท้ังสองด�านนั้นกว�างริ้วละ 1 ส"วน พ้ืนสีน้ําเงิน ความหมายของสัญลักษณ<ในธงนั้นสะท�อนถึง 3 
สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคําขวัญประจําชาติว"า "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย<"  โดยพ้ืนสีแดงมี
ความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซ่ึงเดิมมีรากเหง�าจากศาสนาพราหมณ<-
ฮินดู และได�เปลี่ยนแปลงมาเปWนพระพุทธศาสนาในปaจจุบัน ส"วนส ี น้ําเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย<  
              

 
 
 
 
 
 
 



 
ธงชาติประเทศมาเลเซีย 

 
           ประเทศมาเลเซีย เปWนประเทศเพ่ือนบ�านมีพรมกแดนติดกับประเทศไทยทางใต� ต้ังอยู"บนคาบสมุทร
มลายู สมัยก"อนเคนตกเปWนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
Gemilang" (แปลว"า ธงริ้วแห"งความรุ"งเรือง

ลักษณะเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�ากว�าง 
ความกว�างเท"ากัน ท่ีมุมธงด�านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าสีน้ําเงินกว�าง
ยาวก่ึงหนึ่งของผืนธงด�านยาว ภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร<เสี้ยวและดาว 
Persekutuan" หรือ "ดาราแห"งสหพันธ<

แถบริ้วสีแดงและสีขาวท้ัง 14 
กัวลาลัมเปอร< รัศมีดาวท้ัง 14 
หมายถึงศาสนาอิสลามอันเปWนศาสนาประจําชาติ
ดี เปอร<ตวน อากง ผู�เปWนประมุขแห"งสหพันธรัฐ ส"วนสีน้ําเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย

 
ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาราม 

 
"บรูไนดารุสซาลาม" (แปลว"า นครแห"งสันติสุข

เปWนอาณานิคมของอังกฤษ เช"นเดียวกับมาเลเซีย นับถือศาสนาอิสลาม
ทรัพยากรน้ํามัน ลักษณะของธงชาตินั้นเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�าพ้ืนสีเหลือง
ตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด�านคันธงไปยังมุมล"างด�านปลายธง โดยสีขาวอยู"บน สดํีาอยู"ล"าง
ภาพตราแผ"นดินของบรูไน           

 
 

 

เปWนประเทศเพ่ือนบ�านมีพรมกแดนติดกับประเทศไทยทางใต� ต้ังอยู"บนคาบสมุทร
สมัยก"อนเคนตกเปWนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ  ธงชาติมาเลเซีย เรียกชื่ออีกอย"างหนึ่งว"า 

แปลว"า ธงริ้วแห"งความรุ"งเรือง)  
ลักษณะเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�ากว�าง 1 ส"วน ยาว 2 ส"วน พ้ืนสีแดงสลับสีขาวรวม 

ความกว�างเท"ากัน ท่ีมุมธงด�านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าสีน้ําเงินกว�าง 8 ใน 14 ส"วนของผืนธงด�านกว�าง และ
ภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร<เสี้ยวและดาว 14 แฉก ท่ีมีชื่อว"า 

ดาราแห"งสหพันธ<" 
14 แถบ หมายถึงรัฐในสหพันธ<รัฐมาเลเซียท้ัง 13 รัฐ 

14 แฉกหมายถึงความเปWนเอกภาพในหมู"รัฐดังกล"าวท้ังหมด
หมายถึงศาสนาอิสลามอันเปWนศาสนาประจําชาติ สีเหลืองในพระจันทร<เสี้ยวและดาราแห"งสหพันธ<คือสีแห"งยัง

ผู�เปWนประมุขแห"งสหพันธรัฐ ส"วนสีน้ําเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย

 

 

แปลว"า นครแห"งสันติสุข)      เปWนประเทศท่ีมีอาณาเขตติดกับมาเลเซีย เคยตก
เช"นเดียวกับมาเลเซีย นับถือศาสนาอิสลาม เปWนประเทศท่ีร่ํารวยม่ังค่ังจาก

ลักษณะของธงชาตินั้นเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�าพ้ืนสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดําวางพาด
คันธงไปยังมุมล"างด�านปลายธง โดยสีขาวอยู"บน สดํีาอยู"ล"าง
    

เปWนประเทศเพ่ือนบ�านมีพรมกแดนติดกับประเทศไทยทางใต� ต้ังอยู"บนคาบสมุทร
เรียกชื่ออีกอย"างหนึ่งว"า "Jalur 

ส"วน พ้ืนสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต"ละแถบมี
ส"วนของผืนธงด�านกว�าง และ

แฉก ท่ีมีชื่อว"า "Bintang 

 และรัฐบาลกลางท่ีกรุง
แฉกหมายถึงความเปWนเอกภาพในหมู"รัฐดังกล"าวท้ังหมด พระจันทร<เสี้ยว

เหลืองในพระจันทร<เสี้ยวและดาราแห"งสหพันธ<คือสีแห"งยัง
ผู�เปWนประมุขแห"งสหพันธรัฐ ส"วนสีน้ําเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย  

เปWนประเทศท่ีมีอาณาเขตติดกับมาเลเซีย เคยตก
เปWนประเทศท่ีร่ํารวยม่ังค่ังจาก

ภายในมีแถบสีขาวและสีดําวางพาด
คันธงไปยังมุมล"างด�านปลายธง โดยสีขาวอยู"บน สดํีาอยู"ล"าง กลางธงนั้นมี



 ธงชาติประเทศสิงคโปร, 

               
ประเทศสิงคโปร< เปWนเกาะเล็กๆ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
เปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 

ด�านบน แถบสีขาวอยู"ด�านล"าง ท่ีมุมธงบนด�านคันธงมีรูปพระจันทร<เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล"าวมีรูปดาวห�าแฉก 
ดวง เรียงเปWนรูปห�าเหลี่ยมด�านเท"า รูปเหล"านี้เปWนสีขาว

สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย<โดยท่ัวหน�า สีขาว
ความดีงามท่ีแพร"หลายและคงอยู"ตลอดกาล รูปพระจันทร<เสี้ยว
ชาติใหม"ท่ีถือกําเนิดข้ึน ดาว 5 ดวง
ความก�าวหน�า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

 
ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 

              
ประเทศอินโดนีเซีย เปWนประเทศหมู"เกาะ

แผ"นดินไหว และภูเขาไฟระเบิดบ"อยครั้ง
มากระดับโลก คือ แบดมินตันธงชาติอินโดนีเซีย
แปลว"า ธงแดงขาว )  

พ้ืนธงแบ"งเปWนสองส"วนตามแนวนอน ครึ่งบนสีแดง หมายถึงความกล�าหาญและอิสรภาพ
หมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
           

 
 
 

 

ประเทศสิงคโปร< เปWนเกาะเล็กๆ ปลายแหลมมลายู เปWนประเทศท่ีมีความเจริญก�าวหน�ามากท่ีสุดใน

เปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 2 ส"วน ยาว 3 ส"วน ประกอบด�วยแถบสองสีแบ"งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู"
ท่ีมุมธงบนด�านคันธงมีรูปพระจันทร<เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล"าวมีรูปดาวห�าแฉก 

เรียงเปWนรูปห�าเหลี่ยมด�านเท"า รูปเหล"านี้เปWนสีขาว  
หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย<โดยท่ัวหน�า สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และ

ความดีงามท่ีแพร"หลายและคงอยู"ตลอดกาล รูปพระจันทร<เสี้ยว ซ่ึงเปWนจันทร<เสี้ยวข�างข้ึน หมายถึงความเปWน
ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได�แก" ปร

ความยุติธรรม และความเสมอภาค 

 

ประเทศอินโดนีเซีย เปWนประเทศหมู"เกาะ  ต้ังอยู"ในแนวรอยแยกของเปลือกโลก จึงทําให�เกิด
และภูเขาไฟระเบิดบ"อยครั้ง  เคยตกเปWนอาณานิคมของประเทสเนเธอร<แลนด<

มากระดับโลก คือ แบดมินตันธงชาติอินโดนีเซีย รู�จักกันท่ัวไปในชื่อ "Sang Merah Putih" (

พ้ืนธงแบ"งเปWนสองส"วนตามแนวนอน ครึ่งบนสีแดง หมายถึงความกล�าหาญและอิสรภาพ

เปWนประเทศท่ีมีความเจริญก�าวหน�ามากท่ีสุดใน

ประกอบด�วยแถบสองสีแบ"งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู"
ท่ีมุมธงบนด�านคันธงมีรูปพระจันทร<เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล"าวมีรูปดาวห�าแฉก 5 

หมายถึงความบริสุทธิ์และ
ซ่ึงเปWนจันทร<เสี้ยวข�างข้ึน หมายถึงความเปWน

ประการของชาติ ได�แก" ประชาธิปไตย สันติภาพ 

ต้ังอยู"ในแนวรอยแยกของเปลือกโลก จึงทําให�เกิด
เนเธอร<แลนด< กีฬาท่ีชาวอินโดเก"ง

Sang Merah Putih" (ในภาษาชวา

พ้ืนธงแบ"งเปWนสองส"วนตามแนวนอน ครึ่งบนสีแดง หมายถึงความกล�าหาญและอิสรภาพ ครึ่งล"างสีขาว 



ธงชาติประเทศฟJลิปปJนส, 

  
เปWนประเทศท่ีประกอบด�วยเกาะจํานวน 

ของสเปนและสหรัฐอเมริกา  
       มีลักษณะเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 
ดวงอาทิตย<รัศมี 8 แฉก ล�อมด�วยดาวห�าแฉก
เหลือของธงนั้นเปWนแถบแบ"งครึ่งตามด�านยาวของธง ครึ่งบนพ้ืนสีน้ําเงิ
สลับตําแหน"งกัน คือ แถบสีแดงอยู"บน
รูปร"างหน�าตาของชาวฟ:ลิปป:นส<จะคล�ายคลิงกับคนไทยมากท่ีสุดในบรรดาชาติอาเซียนด�วยกัน
 
ธงชาติประเทศพม�า  

    
      ประเทศพม"ามีพรมแดนติดกับไทยทางทิศเหนือ ตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต�
ปaจจุบันเปWนธงสี่เหลื่ยมผืนผ�าพ้ืนสีแดง
ช"อรวงข�าวอยู"หน�าฟaนเฟKอง ล�อมรอบด�วยดาวห�าแฉก 
ของสัญลักษณ<ในธงชาติแบบปaจจุบันมีดังนี้

รูปฟaนเฟKองและรวงข�าว เปWนสัญลักษณ<ในเชิงสังคมนิยม หมายถึง ชาวนาและกรรมกร
ดาวห�าแฉก 14 ดวง หมายถึง เขตการปกครองท้ัง 
สีแดง หมายถึง ความกล�าหาญ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความอุดมสมบูรณ<

 
 
 

           

เปWนประเทศท่ีประกอบด�วยเกาะจํานวน 7,107 เกาะ ต้ังอยู"ในมหาสมุทรแปซิฟ:ก
เปWนประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ท่ีนับถือศาสนาคริสต<

มีลักษณะเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 1 ส"วน ยาว 2 ส"วน ตอนต�นธงเปWนรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูป
แฉก ล�อมด�วยดาวห�าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล"านี้เปWนสีทอง

เหลือของธงนั้นเปWนแถบแบ"งครึ่งตามด�านยาวของธง ครึ่งบนพ้ืนสีน้ําเงิน ครึ่งล"างพ้ืนสีแดง หากแถบท้ังสองสีนี้
สลับตําแหน"งกัน คือ แถบสีแดงอยู"บน แถบสีน้ําเงินอยู"ตอนล"าง แสดงว"าประเทศฟ:ลิปป:นส<อยู"ในภาวะสงคราม
รูปร"างหน�าตาของชาวฟ:ลิปป:นส<จะคล�ายคลิงกับคนไทยมากท่ีสุดในบรรดาชาติอาเซียนด�วยกัน

 
    

ประเทศพม"ามีพรมแดนติดกับไทยทางทิศเหนือ ตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต�  
ปaจจุบันเปWนธงสี่เหลื่ยมผืนผ�าพ้ืนสีแดง ท่ีมุมบนด�านต�นธงเปWนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าสีน้ําเงินขนาดเล็ก
ช"อรวงข�าวอยู"หน�าฟaนเฟKอง ล�อมรอบด�วยดาวห�าแฉก 14 ดวงเปWนวงกลม รูปเหล"านี้เปWนสีขาว
ของสัญลักษณ<ในธงชาติแบบปaจจุบันมีดังนี้  

รูปฟaนเฟKองและรวงข�าว เปWนสัญลักษณ<ในเชิงสังคมนิยม หมายถึง ชาวนาและกรรมกร
ดวง หมายถึง เขตการปกครองท้ัง 14 เขตของพม"า (7 รัฐ 7 เขต) 

สีแดง หมายถึง ความกล�าหาญ  
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์  
สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความอุดมสมบูรณ<  

ต้ังอยู"ในมหาสมุทรแปซิฟ:ก  เคยเปWนอาณานิคม
เปWนประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ท่ีนับถือศาสนาคริสต< 

ตอนต�นธงเปWนรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูป
ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล"านี้เปWนสีทอง ส"วนที

ครึ่งล"างพ้ืนสีแดง หากแถบท้ังสองสีนี้
แถบสีน้ําเงินอยู"ตอนล"าง แสดงว"าประเทศฟ:ลิปป:นส<อยู"ในภาวะสงคราม  

รูปร"างหน�าตาของชาวฟ:ลิปป:นส<จะคล�ายคลิงกับคนไทยมากท่ีสุดในบรรดาชาติอาเซียนด�วยกัน 

  
 ธงชาติพม"า ท่ีใช�อยู"ใน

ท่ีมุมบนด�านต�นธงเปWนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าสีน้ําเงินขนาดเล็ก ภายในมีรูป
รูปเหล"านี้เปWนสีขาว   ความหมาย

รูปฟaนเฟKองและรวงข�าว เปWนสัญลักษณ<ในเชิงสังคมนิยม หมายถึง ชาวนาและกรรมกร  
 



ธงชาติประเทศเวียดนาม 

 
 
มีชื่อท่ีเรียกโดยท่ัวไปอีกชื่อหนึ่งว"า "ธงแดงดาวเหลือง  เปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผ�าพ้ืนสีแดง กว�าง 2 ส"วน ยาว 

3 ส"วน ตรงกลางมีรูปดาวห�าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงนั้นหมายถึงการต"อสู�เพ่ือกู�เอกราชของชาวเวียดนาม สี
เหลืองคือสีของชาวเวียดนาม ส"วนดาวห�าแฉกนั้น เปWนท่ีเข�าใจกันท่ัวไปว"าหมายถึงชนชั้นต"างๆ ในสังคม
เวียดนาม คือ นักปราชญ< ชาวนา ช"างฝFมือ พ"อค�า และทหาร  

 
 


