
               สาระน่ารู้เก่ียวกับสัญลักษณ์ของธงชาติอาเซียน  

 

          ธงชาติอาเซียน มีสัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง
ประเทศสมาชิกรวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

 
          สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 

          สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า 
          สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ ์

          สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 

 



 

 

 

                                    

        

ส าหรับหลักและวธิกีารประดับธงอาเซยีน และธงชาตขิองประเทศสมาชกิอาเซยีนให ้เรยีงโดยเริม่จากธง

อาเซยีนแลว้ตอ่ดว้ยสมาชกิ 10 ประเทศ ตามล าดับอักษรชือ่ประเทศดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
          1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม) 
 
          ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลือง โดยมีแถบสีขาว และสีดํา พาด
ตามแนวทแยงมุมจากด้านคันธงจรดปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบน แถบสีดําอยู่
ด้านล่าง ขณะที่กลางธงนั้น มีตราแผ่นดินของบรูไนประทับอยู่ ซึ่งสีต่าง ๆ มีความหมาย 
ดังนี้  
          สีเหลือง หมายถึง กษัตริย ์
          สีขาว และสีดํา หมายถึง มุขมนตรี 
          สาเหตุที่ธงชาติบรูไนใช้สีเหลืองสื่อถึงกษัตริย์นั้น เนื่องจากธงประจําพระองค์
ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง  

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10% 
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 

 

 



จุดแข็ง 
– การเมืองค่อนข้างมั่นคง 
– รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน อันดับ 26 ของโลก 
– ผู้ส่งออกและมีปริมาณสํารองน้ํามันอันดับ 4 ในอาเซียน 

ข้อควรรู้ 
– ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทําวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ 
สามารถอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์ 
– ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์ 
– การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ 
– การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน 
– จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น 
– สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง 
– วันหยุดคือวันศุกร์และวันอาทิตย์, วันศุกร์ 12.00-14.00 น.ทุกร้านจะปิด 
– จัดงานเย็นต้องจัดหลัง 2 ทุ่ม 

 

 

 

 

 

 



                          

 
          2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 
 
          ธงชาติกัมพูชา ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วตรงกลางจะ
เป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่บริเวณกึ่งกลาง 
ขณะที่ริ้วด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีน้ําเงิน และกว้างริ้วละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยสีต่าง 
และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของธง มีความหมาย ดังนี้ 
 
          สีน้ําเงิน หมายถึง กษัตริย์ 
          สีแดง หมายถึง ชาติ 
          ส่วนปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง สันติภาพ 

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและ
จีน 
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2% 
นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 



จุดแข็ง 
– ค่าจ้างแรงงานต่ําที่สุดในอาเซียน 
– มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ์ 

ข้อควรรู้ 
– ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทําธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควร
ฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี 
– เพื่อนผู้ชายจับมือกัน ถือเป็นเรื่องปกติ 
– ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่, ผู้ชายไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์ นักเลง 
– ห้ามจับศีรษะ คนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดของร่างกาย 
– สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

  
          3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 
 
          ธงชาติอินโดนีเซีย พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน โดยสีต่าง ๆ ของธง มี
ความหมาย ดังนี้ 
          สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และอิสรภาพ 
          สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

เมืองหลวง : จาการ์ตา 
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 
61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา 
นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่าย
บริหาร 

จุดแข็ง 
– มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
– มีจํานวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 



 

ข้อควรรู้ 
– ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ 
– นิยมใช้มือกินข้าว 
– ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน 
– ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก 
– การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การ
นําเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต 
– บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควร
ตรวจสอบก่อนซื้อหรือนําพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ 
– มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีมิเตอร์ 
– งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

          4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว - สปป ลาว) 
          ธงชาติลาว ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวออกเป็น 3 ส่วน โดยแถบตรงกลาง
จะเป็นสีน้ําเงิน กว้าง 2 ส่วน มีพระจันทร์ทรงกลมสีขาวอยู่กึ่งกลาง ขณะที่แถบด้าน
นอกทั้ง 2 ด้าน มีสีแดง และกว้างริ้วละ 1 ส่วน เท่า ๆ กัน โดยสีต่าง ๆ ของธง มี
ความหมาย ดังนี้ 
          สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว 
          สีน้ําเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ 
          พระจันทร์สีขาว หมายถึงเอกภาพของ          สาเหตุที่มีดวงจันทร์ทรงกลม
อยู่ตรงกลาง เนื่องจากเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลําน้ําโขง 

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ 
ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 
68 ชนเผ่า 
นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16% 
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คําว่า ระบบประชาธิปไตย
ประชาชน) 



จุดแข็ง 
– ค่าจ้างแรงงานต่ําอันดับ 2 ในอาเซียน 
– การเมืองมีเสถียรภาพ 

ข้อควรรู้ 
– ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ทําให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาว
อ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก 
– ลาวขับรถทางขวา 
– ติดต่อราชการต้องนุ่งซิ่น 
– เดินผ่านผู้ใหญ่ ต้องก้มหัว 
– ถ้าเพื่อนคนลาวเชิญไปพักที่บ้านห้ามให้เงิน 
– อย่าซื้อน้ําหอมให้กัน 
– ที่ถูกต้องคนลาวที่ให้พัก ต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน 
– เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า และถ้าเขาเสิร์ฟน้ําต้องดื่ม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                             

          5. Malaysia (มาเลเซีย) 
 
          ธงชาติมาเลเซีย มีแถบสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต่ละแถบมีความกว้าง
เท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ําเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้าน
กว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าว มี
เครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยว และดาว 14 แฉก ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่าง ๆ มี
ความหมาย ดังนี้ 
          แถบริ้วสีแดง และสีขาว ทั้ง 14 ริ้ว หมายถึง สถานะอันเสมอภาคของรัฐ
สมาชิกทั้ง 13 รัฐ ภายในประเทศมาเลเซีย 
          ดาว 14 แฉก หมายถึง ความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด 
          พระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจําชาติ 
          สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยว และดาว 14 แฉก สื่อถึง ผู้เป็นประมุขแห่ง
สหพันธรัฐ 
          สีน้ําเงิน หมายถึง ความสามัคคีของชาวมาเลเซีย 

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะ
บอร์เนียว 10% 
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุทธ 19%, คริสต์ 11% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 



จุดแข็ง 
– มีปริมาณสํารองน้ํามันมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิก 
– มีปรมิาณก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิก 

ข้อควรรู้ 
– ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา 
สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ 
– มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วย
ชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาว
อินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว 
– ใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหาร และรับส่งของ 
– เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องต้องห้าม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                             

         6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) 
          ธงชาติพม่า ได้แบ่งตามความยาวออกเป็น 3 ส่วน และมีความกว้างเท่า ๆ กัน 
โดยแต่ละส่วน มีสีที่แตกต่างกัน ไล่จากบนลงล่าง คือ สีเหลือง สีเขียว และสีแดง 
ขณะที่กึ่งกลางธงมีรูปดาว 5 แฉก สีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มี
ความหมาย ดังนี้ 
          สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า 
          สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี 
          สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด 
          ดาวสีขาว หมายถึง สหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ 

เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) 
ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, 
ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% 
นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8% 
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพ
และการพัฒนาแห่งรัฐ 

จุดแข็ง 
– มีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีน และอินเดีย 
– ค่าจ้างแรงงานต่ําเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน 
– มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจํานวนมาก 



ข้อควรรู้ 
– ไม่ควรพูดเรื่องการเมือง กับคนไม่คุ้นเคย 
– เข้าวัดต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า 
– ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์ 
– ให้นามบัตรต้องยื่นให้สองมือ 
– ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานที่สาธารณะและศาสนสถาน 
– ผู้หญิงชอบทาทะนาคา (ผู้ชายก็ทาด้วย) ผู้ชายชอบเคี้ยวหมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                               

          7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) 
 
          ธงชาติฟิลิปปินส์ ด้านต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว เป็นเครื่องหมายแทน
ความเสมอภาค และภราดรภาพ ซึ่งภายในสามเหลี่ยมสีขาว ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์
รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาว 5 แฉก จํานวน 3 ดวง และตั้งอยู่ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม 
ซึ่งสัญลักษณ์ทั้งหมด ล้วนเป็นสีทอง ส่วนด้านที่เหลือของธง ได้แบ่งครึ่งตามความยาว 
โดยแถบบนมีสีน้ําเงิน และแถบล่างมีสีแดง 
          ทั้งนี้ หากแถบทั้งสองสีดังกล่าว ได้มีการสลับตําแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่
ด้านบน แถบสีน้ําเงินอยู่ด้านล่าง แสดงว่า ขณะนั้นประเทศฟิลิปปินส์กําลังอยู่ในภาวะ
สงคราม ส่วนสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มีความหมาย ดังนี้ 
          สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม 
          สีแดง หมายถึง ความรักชาติ และความมีคุณค่า 
          ดวงอาทิตย์มีรัศมี 8 แฉก หมายถึง 8 จังหวัดแรกของประเทศ ที่มีความ
พยายาม ในการเรียกร้องเอกราชจากประเทศสเปน กระทั่งเกิดการปฏิวัติในปี พ.ศ. 
2439 
          ดาวสามดวง หมายถึง การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ ๆ  ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน 

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา 
ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีน
ฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจําชาติคือ ภาษาตากาล็อก 



 
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะ
บอร์เนียว 10% 
นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต,์ อิสลาม 5% 
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่าย
บริหาร 

จุดแข็ง 
– แรงงานทั่วไป ก็มีความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

ข้อควรรู้ 
– การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่าย
ฟิลิปปินส์จําเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจด
ทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น 
– เท้าสะเอว หมายถึง ท้าทาย, เลิกคิ้ว หมายถึง ทักทาย 
– ใช้ปากชี้ของ 
– กินข้าวบ้านเพื่อนสามารถห่อกลับได้ แต่ควรมีของฝากให้เขาด้วย 
– ตกแต่งบ้าน 2 เดือน ต้อนรับคริสต์มาส 

 

 

 

 

 
 



                           

 
          8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร)์ 
 
          ธงชาติสิงคโปร์ ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบน 
แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมด้านบนของคันธง เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูป
ดังกล่าวมีดาว 5 แฉก  จํานวน 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า โดยรูปพระจันทร์
เสี้ยว และดาว 5 แฉก ต่างมีสีขาว ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มีความหมาย ดังนี้ 
          สีแดง หมายถึง ภราดรภาพ และความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า 
          สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และความดีงามที่แพร่หลาย และคงอยู่ตลอด
กาล 
          รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึง ความเป็นชาติใหม่ที่
ถือกําเนิดขึ้น 
          ดาว 5 ดวง หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย 
สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค 

เมืองหลวง : สิงคโปร์ 
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 
ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจําวัน 

 

 



 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1% 
นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือ
ศาสนา 25% 
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

จุดแข็ง 
– รายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก 
– แรงงานมีทักษะสูง 

ข้อควรรู้ 
– หน่วยราชการเปิดทําการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 
14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดทําการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น. 
– การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษ
อย่างรุนแรง 
– การลักลอบนํายาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรง
ถึงขั้นประหารชีวิต 
– ขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้าย 
– ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด, ห้ามเก็บผลไม้ในที่สาธารณะ 
– ผู้สูงอายุทํางาน ถือเป็นเรื่องปกติ 

 
 

 

 

 



 

                              

 
          9. Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย) 
 
          ธงชาติไทย ประกอบด้วย 3 สีหลัก ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน มีการ
แบ่งเป็นริ้วจํานวน 5 แถบ ซึ่งแถบในสุดเป็นสีน้ําเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบน 
ด้านล่าง เป็นสีขาว และสีแดงตามลําดับ ทั้งนี้ แถบสีน้ําเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่น
เป็น 2 เท่า ส่วนสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
          สีแดง หมายถึง ชาติ 
          สีขาว หมายถึง ศาสนา 
          สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ 
          อย่างไรก็ตาม มีการเรียกชื่อธงนี้ว่า ธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี) 
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่ง
ไตรรงค์" ไว้เมื่อ พ.ศ. 2464 โดยได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ว่า 
          สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ 
          สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนา และธรรมะ 
          สีน้ําเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ 
 

 



 
          แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คําอธิบายที่ทรงประกาศใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้ง
สามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดสํานึกความเป็น
ชาตินิยมมาตลอด 

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 
ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4% 
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

จุดแข็ง 
– เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
– มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง 

ข้อควรรู้ 
– ไปศาสนสถานควรแต่งกายเรียบร้อย, ก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้า 
– ห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี 
– สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ การละเมิดใดๆ ถือเป็นความผิดตาม
รัฐธรรมนูญ 
– ทักทายกันด้วยการไหว ้
– ถือว่าเท้าเป็นของต่ํา ไม่ควรพาดบนโต๊ะ หรือเก้าอี้ หรือหันทิศทางไปที่ใคร 
– ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควรนํามากระทําการใดๆที่เป็นการเหยียดหยาม 
– การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ ยังไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย 

 
 
 



 

                              

 
          10. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
 
          ธงชาติเวียดนาม พื้นธงเป็นสีแดงล้วน ตรงกึ่งกลางมีรูปดาว 5 แฉก สีเหลือง
ทอง เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ 
ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร ส่วนสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
          สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม 
          สีเหลือง หมายถึง ชาวเวียดนาม 
          อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี พ.ศ. 2519 ความหมายใน
ธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า 
          สีแดง หมายถึง การปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ 
          ดาวสีทอง หมายถึง การชี้นําของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 

เมืองหลวง : กรุงฮานอย 
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ 
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10% 
นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15% 
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว 

 



 

จุดแข็ง 
– มีปริมาณสํารองน้ํามันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิก 

ข้อควรรู้ 
– หน่วยงานราชการ สํานักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข เปิดทําการระหว่าง
เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ 
– เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทําการต่างๆ ของรัฐ 
– คดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต 
– ตีกลองแทนออดเข้าเรียน 
– ชุดนักเรียนหญิงเป็นชุดอ่าวหญ่าย 
– คนภาคเหนือไม่ทานน้ําแข็ง 
– ไม่ถ่ายรูป 3 คนอย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าจะทําให้เบื่อกัน หรือแยกกันหรือใครคนใด
เสียชีวิต 
– ต้องเชิญผู้ใหญ่ก่อนทานข้าว 

 
 


