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ธงประจำชำติสมำชิกกลุ่มอำเซียน

ธงประจำชำติสมำชิกกลุ่มอำเซียน คือธงที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศและดินแดงต่ำงๆ ที่ได้รวมตัวกันของกลุ่ม
ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Southeast Asian Narions หรือ ASEAN ซึ่งมี
จำนวนธงเท่ำกับกลุ่มสมำชิกประชำคมอำเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มำเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนำม ลำว พม่ำ และกัมพูชำ

ซึ่งธงของแต่ละประเทศก็ลักษณะกำรใช้สีและตีควำมหมำยที่แตกต่ำงกัน ดังนี้คือ

ธงสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ กว้ำง ๒ ส่วน ยำว ๓ ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสอง
ส่วนตำมแนวนอน ครึ่งบนสีแดง ครึ่งล่ำงสีขำว
สีแดง คือ ควำมกล้ำหำญ และอิสรภำพของมนุษย์
สีขำว คือ ควำมบริสุทธิ์หรือจิตวิญญำณของมนุษย์
ธงประเทศมำเลเซีย
พระจันทร์เสี้ยว หมำยถึง ศำสนำอิสลำมอันเป็นศำสนำประจำชำติ
ดำว ๑๔ แฉก หรือ ดำรำสหพันธ์ หมำยถึง ควำมเป็นเอกภำพในหมู่รัฐ
ทั้งหมด
สีเหลือง คือ สีแห่ง ยังดี เปอร์ตวน อำกง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ
สีน้ำเงิน หมำยถึง ควำมสำมัคคีของชำวมำเลเซีย
แถบริ้วสีแดงและสีขำวทั้ง ๑๔ ริ้ว ที่กว้ำงเท่ำกัน หมำยถึง สถำนอัน
เสมอภำคของรัฐสมำชิกทั้ง ๑๓ รัฐ และรัฐบำลกลำงที่กรุงกัวลำลัมเปอร์
ธงสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
สำมเหลี่ยมสีขำว หมำยถึง ควำมเสมอภำคและภรำดรภำพ
พื้นสีน้ำเงิน หมำยถึง สันติภำพ สัจจะ และควำมยุติธรรม
ดวงอำทิตย์รัศมีแปดแฉก หมำยถึง แปดจังหวัดแรกของประเทศ อัน
ได้แก่ จังหวัดบำตังกัส,
บูลำคัน,กำวีเต,ลำกูนำ,มะนิลำ,นูเอวำ เอคิยำ,ปัมปังกำ และตำร์ลัก
ดำวสำมดวง หมำยถึง กำรแบ่งพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ของประเทศ
ออกเป็นสำมส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
เกำะลูซอน เกำะมินดำเนำ และหมู่เกำะวีซำยัส

ธงสำธำรณรัฐสิงคโปร์
พระจันทร์เสี้ยว คือ ควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ
แถบสีแดง หมำยถึง ควำมเท่ำเทียมกัน
ดำว ๕ ดวง คือ สัญลักษณ์ของประชำธิปไตย สันติภำพ ควำม
เจริญก้ำวหน้ำ ควำมยุติธรรม และ
ควำมเท่ำเทียม
แถบสีขำว หมำยถึง คุณธรรม ควำมดีงำม
ธงรำชอำณำจักรไทย
หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
ใช้สีหลักในธง ๓ สี คือ แดง ขำว และน้ำเงิน ภำยในแบ่งเป็นแถบ ๕ แถบ
แถบตรงกลำงสีน้ำเงิน ขนำบทั้งด้ำนบนและล่ำงด้วยสีขำวและสีแดงตำมลำดับ
แถบสีน้ำเงินมีขนำดใหญ่กว่ำแถบสีอื่นเป็น ๒ เท่ำ
สีแดง หมำยถึง ชำติ และควำมสำมัคคีของคนในชำติ
สีขำว หมำยถึง ศำสนำ ซึ่งเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนให้มนุษย์มีจิตใจที่
บริสุทธิ์
สีน้ำเงิน หมำยถึง พระมหำกษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศ
ธงบรูไนดำรุสซำลำม
เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำสีเหลือง มีแถบสีขำวและดำพำดทแยงมุม โดยสี
ขำวอยู่ด้ำนบน สีดำอยู่ด้ำนล่ำง ตรงกึ่งกลำงผืนธงมีภำพตรำแผ่นดินของบรูไน
แต่เดิมประเทศบรูไนใช้ธงสีเหลืองล้วนๆเป็นสัญลักษณ์ ต่อมำได้คำด
แถบสีขำว-ดำ และปรับเปลี่ยนแบบธงอีกครัง้ โดยเพิ่มรูปตรำแผ่นดินดังเช่นใน
ปัจจุบัน บรูไนเริ่มมีธงชำติใช้อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ.
๒๕๒๐
สีเหลือง หมำยถึง พระมหำกษัตริย์
สีขำวและดำ หมำยถึง มุขมนตรี (เทียบเท่ำตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี)

ธงสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ดนำมเป็นรูปดำวสีเหลืองอยู่กลำงผืนธง
สีแดง
ดำวสีเหลือง แต่เดิมแฉกทั้งห้ำของดวงดำวหมำยถึง ชนชั้นต่ำงๆใน
สังคมเวียดนำม คือ นักปรำชญ์ ชำวนำ ช่ำงฝีมือ พ่อค้ำ และทหำร แต่ปัจจุบัน
หมำยถึง พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนำม
สีแดงพื้นธง เดิมหมำยถึงกำรต่อสู้เพื่อกู้เอกรำชของชำวเวียดนำม แต่
ภำยหลังกำรรวมชำติในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ถูกตีควำมใหม่ ให้หมำยถึงกำรปฏิวัติ
โดยชนชั้นกรรมมำชีพและควำมสำเร็จรุ่งเรือง
ดำวสีเหลือง หมำยถึง พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนำม
สีแดงของพื้นธง หมำยถึง กำรปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมมำชีพ และ
ควำมสำเร็จรุ่งเรือง
ธงสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)
ธงชำติลำวมีชื่อเรียกว่ำ ธงดวงเดือน เป็นธงสำมแถบตำมแนวนอน
ประกอบด้วยสีแดง -สีน้ำเงิน-สีแดง โดยแถบสีแดงทั้งสองแถบมีขนำดเท่ำกัน
ส่วนแถบสีน้ำเงินมีขนำดเท่ำกับแถบสีแดงสองแถบรวมกัน ภำยในมีวงกลมสี
ขำวอยู่กึ่งกลำง
สีน้ำเงิน หมำยถึง ควำมมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของชำติ
สีแดง หมำยถึง เลือดแห่งกำรต่อสู้เพื่ออิสรภำพของชำวลำว
วงกลมสีขำว หมำยถึง พระจันทร์เต็มดวงที่เปล่งประกำยอยู่เหนือลำน้ำ
โขงแสดงถึงเอกภำพของชำติภำยใต้กำรปกครองของรัฐบำลพรรคประชำชน
ปฏิวัติลำว และอนำคตอันสดใสของประเทศ
ธงสหภำพพม่ำ
ประกอบด้วยแถบสี ๓ แถบ ขนำดเท่ำกัน สีเหลืองอยู่บนสุด ตรงกลำง
คือสีเขียว ข้ำงล่ำงสุดคือแถบสีแดง กลำงผืนเป็นรูปดำวสีขำวดวงใหญ่ แต่ละ
ส่วนของธงมีควำมหมำยดังต่อไปนี้
สีเหลือง หมำยถึง ควำมสำมัคคี
สีเขียว หมำยถึง สันติภำพ ควำมสงบ และควำมเขียวชอุ่มของดินแดน
พม่ำ

สีแดง หมำยถึง ควำมกล้ำหำญ เด็ดเดี่ยว ดำวห้ำแฉก หมำยถึง สหภำพ
อันมั่นคง
ธงรำชอำณำจักรกัมพูชำ
แบ่งออกเป็น ๓ แถบ แถบสีน้ำเงิน ๒ แถบ และแถบกลำงสีแดงซึ่ง
กว้ำงกว่ำแถบน้ำเงินสองเท่ำ มีรูปปรำสำทนครวัดสำมยอดสีขำววำงอยู่กลำง
ผืนธง
สีแดง หมำยถึง ชำติ ปรำสำทหินนครวัด
สีขำว หมำยถึง สันติภำพและศำสนำ
สีน้ำเงิน หมำยถึง สถำบันพระมหำกษัตริย์
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