
ตอนท่ี 2  เกร็ดความรูเกีย่วกบัอาเซียน 

สัญลักษณอาเซียน 

 เปนรูปรวงขาวสีเหลือง 10 ตนท่ีถูกมดัรวมกันไว  หมายถึง

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตท้ัง 10 ประเทศรวมกนัเพื่อ

มิตรภาพและความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  สีท้ังหมดท่ีปรากฎใน

สัญลกัษณของอาเซียนเปนสีสําคัญในธงชาติของแตละประเทศ

สมาชิกอาเซียน โดยสีเหลืองหมายถึง  ความเจริญรุงเรือง  สีนํ้าเงิน

หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง  สีแดงหมายถึง ความกลาหาญ

และความกาวหนา  สีขาวหมายถึง  ความบริสุทธ์ิ 

สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN SECRETARIAT) 

 ตั้งอยูท่ีจาการตา  ประเทศอินโดนีเซีย  ทําหนาที่เปน

หนวยงานประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชกิทั้ง 10 ประเทศ  

และระหวางประเทศสมาชิกอาเซยีนกับประเทศคูเจรจาของอาเซียน  

โดยมีเลขาธิการอาเซียน (SECRETARY GENERAL) เปนหัวหนา 

เลขาธิการอาเซียน : รายช่ือเลขาธิการอาเซียนตั้งแตกอตั้งอาเซียน

จนถึงปจจุบัน 

H.R. Dharsono อินโดนีเซีย 

ดํารงตําแหนง : 7 มถิุนายน ค.ศ. 1976 – 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 1978 

Umarjadi Notowijono   อินโดนีเซยี 

ดํารงตําแหนง : 19 กุมภาพันธ ค.ศ. 1978 – 30 มิถุนายน ค.ศ. 1978 

Datuk Alibin Abdullah  มาเลเซีย 

ดํารงตําแหนง : 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1978 – 30 มิถุนายน ค.ศ. 1980 

Narciso G. Reyes  ฟลิปปนส 

ดํารงตําแหนง  : 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1980 – 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 

Chan  Kai Yau  สิงคโปร 

ดํารงตําแหนง  : 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 – 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 

Phan  Wannamethee  ไทย 

ดํารงตําแหนง  : 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1984 – 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 

Roderick Yong  บรูไน  ดารุสซาลาม 

ดํารงตําแหนง  : 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 – 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 

Rusli  Noor  อินโดนีเซีย 

ดํารงตําแหนง  : 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 – 1 มกราคม ค.ศ. 1993 

Dato Ajit Singh  มาเลเซีย 

ดํารงตําแหนง  : 1 มกราคม ค.ศ. 1993 – 31 ธันวาคม ค.ศ. 1997 

Rodolfo C. Severino jr  ฟลิปปนส 

ดํารงตําแหนง  : 1 มกราคม ค.ศ. 1997 – 31 ธันวาคม ค.ศ. 2002 

Ong Keng Yong  สิงคโปร 

ดํารงตําแหนง  : 1 มกราคม ค.ศ. 2003 – 31 ธันวาคม ค.ศ. 2007 

Dr. Surin  Pitsuwan  ไทย 

ดํารงตําแหนง  : 1 มกราคม ค.ศ. 2008 – 31 ธันวาคม ค.ศ. 2012 

เพลงประจําอาเซียน 

การจัดทําเพลงประจําอาเซียนเปนการดําเนินการตามกฎบัตรอาเซียน  

โดยขอบทที่ 40 ระบุใหอาเซียนมีเพลงประจําอาเซียนซ่ึงหากเปนไปได

ใหเสร็จเรียบรอยกอนการใหสตัยาบันกฎบัตรอาเซียน  และการประชุม

สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 14 ประเทศไทยไดรับความไววางใจจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันเพลงประจํา

อาเซียน  โดยท่ีประชุมประเทศสมาชกิอาเซียนไดเห็นชอบใหกําหนด

รูปแบบการแขงขันเปน open competition โดยเน้ือรองตองมีเกณฑ 

ดังน้ี คือ (1) เปนภาษาอังกฤษ  (2) มีลกัษณะเปนเพลงชาติประเทศ

สมาชิกอาเซียน  (3) มีความยาวไมเกิน 1 นาที  (4) เนื้อรองสะทอน

ความเปนหน่ึงเดียวของอาเซียนและความหลากหลายทางดาน

วัฒนธรรมและเชื้อชาติ  (5) เปนเพลงที่แตงข้ึนใหม



 การมีเพลงอาเซียน  ถือวามคีวามสําคัญตอ

อาเซียนเปนอยางยิ่ง  เน่ืองจากนับจากนี้ไปอาเซยีนจะมี

เพลงประจําอาเซียนซ่ึงจะชวยสนับสนุนการเสริมสรางอัต

ลักษณของอาเซียนในการเช่ือมโยงอาเซียนเขาไวดวยกัน  

นอกจากนี้  การไดรับความไววางใจจากประเทศสมาชิก

อาเซียนใหเปนเจาภาพจัดการประกวดแขงขัน  รวมท้ังการ

ท่ีเพลงจากไทยไดรับคดัเลือกใหเปนเพลงประจําอาเซียน

ถือเปนเกยีรตภิมูิของประเทศและแสดงถึงความสามารถ

ของคนไทยดวย 

 เพลงจากประเทศไทยชื่อ The ASEAN WAY 

ไดรับคดัเลือกใหเปนเพลงประจําอาเซียน  เพลงน้ีแตงโดย  

นายกติติคุณ  สุดประเสริฐ  (ทํานองและเรียบเรียง)  นาย

สําเภา  ไตรอุดม (ทํานอง)  และนางพะยอม  วลัยพัชรา 

(เน้ือรอง) 

“The ASEAN WAY” 

ดนตรี : กิตติคณุ  สุดประเสริฐ และสําเภา ไตรอุดม   เน้ือรอง : พะยอม  วลัยพชัรา เรียบเรียง : กติตคิุณ สดุประเสริฐ 

 

Raise our flag high, sky high 

Embrace the pride in our heart 

ASEAN we are bonded as one 

Look’in 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. 

 

 

 

 

 

 



เนื้อเพลง ASEAN WAY ภาษาไทย 

เน้ือรอง  สุรักษ  สุขเสวี 

พลิ้วลูลม  โบกสะบัด  ใตหมูธงปลิวไสว 

สัญญาณแหง  สัญญาทางใจ  วันที่เรามาพบกนั 

อาเซียน เปนหน่ึง ดังท่ีเราปรารถนา 

เราพรอมเดินหนาไปตรงน้ัน 

หลอหลอมจิตใจ  ใหเปนหนึ่งเดียว 

อาเซียนยดึเหน่ียวสมัพันธ 

ใหสังคมนี้  มีแตแบงปน 

เศรษฐกิจ  มั่นคง  กาวไกล 

 

 


