
อาเซียน 
 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้(ASEAN : Association of South East Asia 
Nations) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยประเทศ
ผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์ ต่อมาบรูไนดารุสซาลาม  เวียดนาม พม่า ลาว และ
กัมพูชา เข้ามาเป็นสมาชิกตามล าดับ ปัจจุบันอาเซียนมี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558  

 
สัญลักษณ์อาเซียน 

     ตราสัญลักษณ์อาเซียนเป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพ้ืน
วงกลมสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้้าเงิน 
     รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน 
เพ่ือมิตรภาพและความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน 
 

     วงกลม  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
     ตัวอักษรค้าว่า  asean  สีน้้าเงิน  อยู่ใต้ภาพรวง
ข้าว  แสดงถึงความมุ่งม่ันที่จะท้างานร่วมกันเพ่ือความ
มั่นคง  สันติภพ  เอกภาพ  และความก้าวหน้าของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
     สีเหลือง    หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
     สีแดง       หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ 
     สีขาว       หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
     สีน้้าเงิน    หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 
 

 

 
 

ธงอาเซียน 
          ธงอาเซียนเป็นธงพ้ืนสีน้้าเงิน  มีดวงตราอาเซียนอยู่
ตรงกลาง  แสดงถึงเสถียรภาพ  สันติภาพ  ความ
สามัคคี  และพลวัตของอาเซียน สีของธงประกอบด้วย  สีน้้า
เงิน  สีแดง  สีขาว  และสีเหลือง  ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของ
บรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งหมด 
ภาษาอาเซียน 
          ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่าง
ประเทศสมาชิก  คือ  ภาษาอังกฤษ 
ค าขวัญของอาเซียน 
          “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 
(One Vision, One Identity, One Community) 
 อัตลักษณ์อาเซียน 
          อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชนของตน  เพ่ือให้บรรลุ
ชะตา  เป้าหมาย  และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ไทย 
ค าทักทาย : สวัสด ี
สกุลเงิน: บาท 
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกราชพฤกษ์ 

บรูไนดารุสซาลาม 
ค าทักทาย : ซาลามัต ดาตัง   
สกุลเงิน: ดอลลาร์บรูไน 
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกซิมปอร์ 

พม่า 
ค าทักทาย : มิงกาลาบา  
สกุลเงิน: จ๊าต 
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกประดู่ 

ฟิลิปปินส์ 
ค าทักทาย : กูมุสตา 
สกุลเงิน: เปโซ 
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกพุดแก้ว 

มาเลเชีย 
ค าทักทาย : ซาลามัต ดาตัง  
สกุลเงิน: ริงกิต 
ดอกไมป้ระจ าชาติ : ดอกพู่ระหง 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

เพลงประจ าอาเซียน (ASEAN  Anthem) 
เพลง  ASEAN  WAY 

Raise our flag high, sky high 
Embrace the pride in our heart 
ASEAN we are bonded as one 

Looking out to the world. 
For peace, our goal from the very start 

And prosperity to last. 
We dare to dream we care to share. 

Together for ASEAN 
we dare to dream, 

we care to share for it's the way of ASEAN 
 

เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ 
 

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว 
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ 

วันที่เรามาพบกับ 
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา 

เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น 
หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว 

อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ 
ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน 
เศรษฐกิจสังคมก้าวไกล 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 

อ าเภอกันทรลักษ ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โทร. /โทรสาร 0-4582-6208 

เฟสบุคส์:อบต.ตระกาจ 
 เพจ: 1.องค์การบริหารส่วนต้าบลตระกาจ 

2.ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต้าบลตระกาจ 
 

 

กัมพูชา 
ค าทักทาย : ซัวสเด 
สกุลเงิน : เรียล 
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกล้าดวน 

ลาว 
ค าทักทาย : สะบายดี  
สกุลเงิน:  กีบ 
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกจ้าปาลาว 

เวียดนาม 
ค าทักทาย : ซินจ่าว 
สกุลเงิน:  ด่ง 
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกบัว 

สิงคโปร์ 
ค าทักทาย : หนีห่าว  
สกุลเงิน:   ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกกล้วยไม้
แวนดา้ 

อินโดนีเชีย 
ค าทักทาย : ซาลามัต เซียง  
สกุลเงิน: รูเปียห์    
ดอกไม้ประจ าชาติ : ดอกกล้วยไม้
ราตรี 


