
 

 

 

ธงชาติอาเซียน 

 

 

  

 

      สัญลกัษณอาเซียน คือ ตนขาวสีเหลอืง 10 ตนมัดรวมกนัไว หมายถึงประเทศสมาชิก
รวมกันเพือ่มิตรภาพและความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกนั 

          - สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง 
          - สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา 
          - สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ ์
          - สีเหลือง หมายถึง ความเจรญิรุงเรือง 

 

 

 



 

 

ธงชาติบรูไน 

 

      "บรไูนดารุสซาลาม" (แปลวา นครแหงสันติสขุ) ลักษณะของธงชาตนิั้นเปนธง
สี่เหลี่ยมผนืผาพื้นสเีหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดําวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบน
ดานคันธงไปยงัมุมลางดานปลายธง โดยสีขาวอยูบน สีดําอยูลาง กลางธงนัน้มีภาพตราแผนดิน
ของบรไูน 

          - พื้นธงสีเหลอืง หมายถึงกษตัริย (ธงประจําพระองคของสุลตานแหงบรไูน ใชธงพืน้สีเหลือง) 
          - สีขาวและสีดํา หมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไน 

ธงชาติกัมพูชา 

 

       มีลักษณะเปนรปูสีเ่หลี่ยมผืนผา กวาง 2 สวน ยาว 3 สวน ผนืธงแบงตามแนวยาวเปน 3 
ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเปนพื้นสแีดง กวาง 2 สวน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยูตรง
กลาง ริ้วที่อยูดานนอกทั้งสองดานนัน้กวางริ้วละ 1 สวน 

          - พื้นสนี้ําเงนิ ความหมายของสัญลักษณในธงนัน้สะทอนถึง 3 สถาบันหลกัของ
ประเทศ ดงัปรากฏในคําขวัญประจําชาติวา "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" (เขมร: ) 
          - พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันตภิาพและศาสนา 
ซ่ึงเดิมมีรากเหงาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู และไดเปลี่ยนแปลงมาเปนพระพุทธศาสนาใน
ปจจุบัน 
          - สีน้ําเงินนั้นหมายถึงสถาบนัพระมหากษตัริย 



 

 

ธงชาติอินโดนีเซีย 

 

       รูจักกันทั่วไปในช่ือ "ซังเมราหปูติห" ("Sang Merah Putih", สีแดง-ขาว) เปนธงที่มี
ตนแบบมาจากธงประจําอาณาจักรมัชปาหิตในคริสตศตวรรษที ่13 ลักษณะเปนธง
สี่เหลี่ยมผนืผา กวาง 2 สวน ยาว 3 สวน พืน้ธงแบงเปนสองสวนตามแนวนอน 

          - สีแดง หมายถึงความกลาหาญและอิสรภาพ 
          - สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ยตุิธรรม 

ธงชาติลาว 

 

       ธงนี้มีช่ือเรียกในภาษาลาววา ธงดวงเดือน ไดรับการออกแบบข้ึนในชวงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 โดย มหาสิลา วีระวงส นกัปราชญผูยิ่งใหญของชาวลาว 

          - สีแดง หมายถึง เลอืดแหงการตอสูเพือ่อสิรภาพของชาวลาว 
          - สีน้ําเงิน หมายถึง ความม่ังคั่งอดุมสมบูรณของชาต ิ
          - พระจันทรสีขาว เปนสญัลกัษณของดวงจันทรลอยเดนเหนือลําน้ําโขง และหมายถึง
เอกภาพของชาติภายใตการปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พรรคคอมมิวนิสต
ลาว) หรือหมายถึงการกลบัมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝงโขง 

 

 



 

 

ธงชาติมาเลเซีย 

 

       หรือเรียกช่ืออีกอยางหนึง่วา "ยาลูร เกมิลัง" ("Jalur Gemilang" มีความหมายวา ธงริ้ว
แหงเกียรตศิักดิ)์ มีลักษณะเปนธงสี่เหลีย่มผนืผากวาง 1 สวน ยาว 2 สวน พืน้สีแดงสลบัสีขาว
รวม 14 แถบ แตละแถบมีความกวางเทากนั ที่มุมธงดานคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสนี้ําเงนิ
กวาง 8 ใน 14 สวนของผนืธงดานกวาง และยาวกึง่หนึ่งของผนืธงดานยาว ภายในบรรจุ
เครื่องหมายพระจันทรเสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีช่ือวา "บินตัง เปอรเซกูตนั" ("Bintang 
Persekutuan") หรือ "ดาราสหพนัธ" 

          - แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 ริ้วซ่ึงมีความกวางเทากัน หมายถึงสถานะอนัเสมอ
ภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรงุกัวลาลัมเปอร 
          - ดาว 14 แฉกหมายถึงความเปนเอกภาพในหมูรัฐดงักลาวทั้งหมด 
พระจันทรเสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเปนศาสนาประจําชาต ิ
          - สีเหลืองในพระจันทรเสี้ยวและดาราสหพนัธคอืสีแหงยังดี เปอรตวน อากง ผูเปน
ประมุขแหงสหพันธรัฐ 
          - สีน้ําเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย 

ธงชาติฟลิปปนส 

 

       มีลักษณะเปนธงสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 1 สวน ยาว 2 สวน ตอนตนธงเปนรปูสามเหลี่ยมสี
ขาว ภายในมีรูปดวงอาทติยรศัมี 8 แฉก ลอมดวยดาวหาแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูป
สามเหลี่ยม รูปเหลานี้เปนสีทอง สวนทีเหลอืของธงนั้นเปนแถบแบงครึ่งตามดานยาวของธง 



 

 

ครึ่งบนพืน้สีน้ําเงิน ครึง่ลางพื้นสแีดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลบัตําแหนงกนั คือ แถบสีแดงอยู
บน แถบสนี้ําเงินอยูตอนลาง แสดงวาประเทศฟลปิปนสอยูในภาวะสงคราม สามเหลี่ยมสีขาว
เปนเครือ่งหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ 

          - พื้นสนี้ําเงนิหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความยตุิธรรม 
          - พื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณคา 
          - รูปดวงอาทติยมีรศัมีแปดแฉกหมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศ อันไดแก จังหวัด
บาตังกาส, จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต, จังหวัดลากูนา, จังหวัดมะนิลา, จังหวัดนูเอวา เอคิ
ยา, จังหวัดปมปงกา และจังหวัดตารลคั ซ่ึงพยายามเรียกรองเอกราชจากสเปนและฝายสเปน
ไดบังคบัใชกฎอัยการศึกในพืน้ที่เหลานั้นเม่ือเริ่มเหตุการณ  การปฏิวัตฟิลปิปนสในป พ.ศ. 2439 
          - ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบงพืน้ที่ทางภูมิศาสตรของประเทศออกเปน 3 
สวนใหญๆ ไดแก เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมูเกาะวิสายัน 

ธงชาติสิงคโปร 

 

       เปนธงสีเ่หลี่ยมผืนผา กวาง 2 สวน ยาว 3 สวน ประกอบดวยแถบสองสแีบงครึง่กลางธง 
แถบสีแดงอยูดานบน แถบสีขาวอยูดานลาง ที่มุมธงบนดานคนัธงมีรปูพระจันทรเสี้ยว ถัดจาก
รูปดังกลาวมีรูปดาวหาแฉก 5 ดวง เรียงเปนรปูหาเหลี่ยมดานเทา รูปเหลานีเ้ปนสีขาว 
ความหมายสําคัญขององคประกอบตางๆ ในธง อนัไดแก 

          - สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษยโดยทั่วหนา 
          - สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพรหลายและคงอยูตลอดกาล 
          - รูปพระจันทรเสี้ยว ซ่ึงเปนจันทรเสี้ยวขางข้ึน หมายถึงความเปนชาติใหมที่ถือกําเนดิ
ข้ึน ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคต ิ5 ประการของชาติ ไดแก ประชาธิปไตย สนัติภาพ 
ความกาวหนา ความยุติธรรม และความเสมอภาค 

 

 

 



 

 

ธงชาติไทย 

 

       เรียกอกีอยางหนึ่งวา ธงไตรรงค มีลกัษณะเปนธงสี่เหลี่ยมผนืผา ใชสีหลักในธง 3 สี คือ 
สีแดง ขาว และน้ําเงนิ ภายในแบงเปนแถบ 5 แถบ แถบในสดุสีน้ําเงิน ถัดมาดานนอกทั้ง
ดานบนและลางเปนสีขาวและสีแดงตามลําดบั แถบสีน้ําเงินมีขนาดใหญกวาแถบสอีื่นเปน 2 
เทา ความหมายสําคัญของธงไตรรงคนัน้หมายถึงสถาบันหลกัทั้งสามของประเทศไทย คือ 

          - ชาติ (สีแดง) 
          - ศาสนา (สีขาว) 
          - พระมหากษตัริย (สนี้ําเงิน) 
       สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกช่ือธงนี้วาธงไตรรงค (ไตร = สาม, รงค = สี) ในพระ
ราชนิพนธ "เครื่องหมายแหงไตรรงค" ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราช
นิพนธเม่ือ พ.ศ. 2464 ไดนิยามความหมายของธงไตรรงคไววา สีแดง หมายถึง เลือดอนัยอม
พลีใหแกชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แหงพระพทุธศาสนาและธรรมะ สีน้ําเงิน หมายถึง 
สีสวนพระองคขององคพระมหากษัตริย แมนิยามดงักลาวจะไมใชคําอธบิายที่ทรงประกาศให
ใชอยางเปนทางการ แตทั้งสามสิ่งนีค้อือดุมการณรฐัที่พระองคทรงปลูกฝง เพื่อใหคนไทยเกดิ
สํานึกความเปนชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของพระองค 

 



 

 

ธงชาติเวียดนาม 

 

       ลักษณะของธงชาติเวียดนามนัน้เปนธงสี่เหลีย่มผืนผาพื้นสแีดง กวาง 2 สวน ยาว 3 
สวน ตรงกลางมีรปูดาวหาแฉกสีเหลอืงทอง สีแดงนั้นหมายถึงการตอสูเพื่อกูเอกราชของชาว
เวียดนาม สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม สวนดาวหาแฉกนัน้ เปนทีเ่ขาใจกันทั่วไปวาหมายถึง
ชนช้ันตางๆ ในสังคมเวียดนาม คอื นกัปราชญ ชาวนา ชางฝมือ พอคา และทหาร อยางไรก็
ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในป พ.ศ. 2519 ความหมายในธงไดมีการอธบิายใหม
ในทางการเมืองวา สีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนช้ันกรรมาชีพ และดาวสีทองหมายถึงการ
ช้ีนําของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม 

ธงชาติพมา 

 

       มีลักษณะเปนธงสามสีรูปสีเ่หลี่ยมผืนผา ภายในแบงตามแนวนอน ความกวางเทากัน 
พื้นสเีหลอืง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลําดับจากบนลงลาง กลางธงมีรูปดาวหาแฉกสีขาว
ขนาดใหญ ความหมายของสัญลกัษณในธงชาตปิระกอบดวย 

          - สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณของพมา 
          - สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกลาหาญ ความเขมแข็ง เดด็ขาด 
          - ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอนัม่ันคงเปนเอกภาพ 

 

 


