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ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง
ขาว และน้้าเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้าเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดง
ตามล้าดับ แถบสีน้าเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ความหมายส้าคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้ง
สามของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้าเงิน) สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการ
เรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติไทย[1] (ขณะนั้นยัง
เรียกชื่อประเทศว่าสยาม) เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2460 เพื่อแก้ไขปัญหาการชักธงช้างเผือก (ซึ่งใช้เป็นธงชาติมาตั้งแต่รัชกาลที่
4) กลับด้าน และเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร[2]
ลักษณะของธงชาติไทยนั้น มีความคล้ายคลึงกับธงชาติคอสตาริกา ซึ่งเป็นประเทศในทวีปอเมริกากลางมาก
ต่างกันที่เรียงแถบสีธงชาติสลับกันเท่านั้น
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[แก้] ลักษณะธงตามกฎหมาย
ตามความในมาตรา 5 (1) ของพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2522 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติธงฉบับที่บังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน ได้กล่าวถึงลักษณะธงชาติไว้ดังนี้

ภาพแสดงสัดส่วนธงชาติไทยที่ถูกต้อง
ธงชาติ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบตลอดความยาวของ

ผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน้าเงินแก่กว้าง 2 ส่วน ต่อจากแถบสีน้าเงินแก่ออกไปทั้ง 2 ข้างเป็นแถบสีขาวกว้าง
ข้างละ 1 ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง 2 ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ 1 ส่วน[3]

[แก้] ความหมายของธง
ในพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ
พ.ศ. 2464 ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
แห่งพระพุทธศาสนาและธรรมะ สีน้าเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ [4] [5] แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่
ค้าอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิด
ส้านึกความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของพระองค์[6]
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ ใน พ.ศ. 2470 เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงธงชาติจากบุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนธงชาติหลายครั้ง กรมราช
เลขาธิการได้รวบรวมความเห็นเรื่องนี้จากที่ต่างๆ รวมทั้งในหนังสือพิมพ์ เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งในบรรดา
เอกสารดังกล่าว ปรากฏว่าในหมู่ผู้ที่สนับสนุนให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไป ได้มีการให้ความหมายของธงที่กระชับ
กว่าเดิม กล่าวคือ สีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา สีน้าเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ไปเล็กน้อย แต่ยังครอบคลุมอุดมการณ์ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ที่พระองค์ทรงก้าหนดไว้
เช่นเดิม และยังเป็นที่จดจ้าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน[7]

[แก้] ประวัติ
[แก้] กาเนิดของธงสยาม

ธงสีแดง ซึ่งใช้ส้าหรับเรือของสยาม (ไม่ใช่ธงชาติสยาม) โดยทั่วไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ประวัติศาสตร์การใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย สามารถสืบได้แต่เพียงความว่า ราชอาณาจักรไทย ใช้ธง
แดงเป็นเครื่องส้าหรับเรือก้าปั่นเดินทะเลทั่วไปมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และยังไม่ได้มีธงชาติไว้ใช้ดังที่เข้าใจในปัจจุบัน
[8]
จาก จดหมายเหตุต่างประเทศแห่งหนึ่งได้กล่าวว่า ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2199 พ.ศ. 2231) เรือค้าขายของฝรั่งเศสล้าหนึ่งได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เมื่อมาถึงทีป่ ้อมวิชัยประสิทธิข์ องไทย เรือฝรั่งเศสก็ชัก
ธงชาติของตัวเองขึ้น ฝ่ายไทยยิงสลุตค้านับตามธรรมเนียม แต่เมื่อฝ่ายไทยชักธงขึ้นตอบบ้าง ฝ่ายฝรั่งเศสกลับไม่ยิงสลุต

ค้านับตอบ เพราะได้ชักเอาธงชาติฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) ขึ้นเหนือป้อมด้วยเหตุว่าไทยไม่มีธงชาติของตนใช้ (ขณะนั้น
ฝรั่งเศสกับฮอลันดาเป็นศัตรูกัน) ฝ่ายไทยได้แก้ไขปัญหาโดยชักผ้าสีแดงขึ้นแทนธงชาติฮอลันดา ฝรั่งเศสจึงยอมยิงสลุต
ค้านับตอบ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงถือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ธงชาติไทย[9]
ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งเรือหลวงและเรือค้าขายของเอกชนยังคงใช้ธงสีแดงล้วนเป็นเครื่องหมายเรือ
สยาม จึงได้มีการน้าสัญลักษณ์ต่างๆ มาประดับบนธงพื้นสีแดงเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นธงส้าหรับเรือหลวง ในกฎหมายธงสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปจักรสีขาวลงในธง
แดง ส้าหรับใช้เป็นธงของเรือหลวง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ทรงได้ช้างเผือกเอก
3 ช้าง ถือเป็นเกียรติยศยิ่งต่อแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปช้างเข้าภายในวงจักรของเรือหลวงไว้ด้วย
[10][11][9]
อันมีความหมายว่า "พระเจ้าแผ่นดินอันมีช้างเผือก"[8] แต่ในพระอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด้ารงราชานุภาพ มิได้กล่าวถึงเรื่องธงรูปจักรไว้ แต่กล่าวว่าเปลี่ยนแปลงจากธงแดงมาเป็นธงช้างเผือกในวงจักรในคราวเดียว
[8]

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยมีการท้าสนธิสัญญากับชาติตะวันตกมากขึ้น อัน
เป็นผลต่อเนื่องจากการท้าสนธิสัญญาเบาริ่งกับสหราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2398 พระองค์จึงทรงมีพระราชด้าริว่า สยาม
จ้าเป็นต้องมีธงชาติใช้ตามธรรมเนียมชาติตะวันตก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกเปล่าอยู่
ตรงกลางเป็นธงชาติสยาม เนื่องจากมีเหตุผลว่า ธงพื้นสีแดงที่เอกชนสยามใช้ทั่วไปไม่พอที่จะสามารถแยกแยะประเทศได้
ในการติดต่อระหว่างประเทศ ธงนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือเอกชน แต่เรือหลวงนั้น
ทรงก้าหนดให้ใช้ธงช้างเผือกเปล่าพื้นสีน้าเงินชักขึ้นที่หัวเรือ เพื่อเป็นเครื่องหมายส้าหรับแยกแยะว่าเป็นเรือหลวงด้วย ธงนี้
มีชื่อว่า "ธงเกตุ"[10][11][8] (ต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นธงฉานของกองทัพเรือไทยในปัจจุบัน[12])



"ธงช้างเผือก"
ธงชาติสยาม พ.ศ. 2398 - 2459



"ธงเกตุ" ส้าหรับชักที่หัวเรือหลวง
(ต่อมาใช้เป็นธงฉานของกองทัพเรือไทย)

[แก้] ธงไตรรงค์

ทหารอาสาของไทย ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ร่วมการสวนสนามฉลองชัยชนะ ที่ประตูชัย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 โดยอัญเชิญธงไตรรงค์ ซึ่งเป็นธงชาติที่รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ใช้แทนธงช้าง เป็นธงชัย
เฉลิมพลประจ้ากองทหาร
ธงช้างเผือกเปล่าได้ใช้เป็นธงชาติสยามสืบมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2459 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชด้าเนินไปยังเมืองอุทัยธานี ซึ่งขณะนั้นประสบเหตุอุทกภัย และทอดพระเนตรเห็นธง
ช้างของราษฎรซึ่งตั้งใจรอรับเสด็จประดับไว้ถูกแขวนกลับหัว พระองค์จึงมีพระราชด้าริว่า ธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตร
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติอีกครั้ง โดยเปลี่ยนเป็นธงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบยาวสีแดง 3 แถบ สลับกับแถบสีขาว 2 แถบ ซึ่งเหมือนกับธงชาติไทยในปัจจุบัน แต่มีเพียงสีแดงสีเดียว
[9]

พ.ศ. 2460 แถบสีแดงตรงกลางได้เปลี่ยนเป็น "สีขาบ" หรือสีน้าเงินเข้มเจือม่วงดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน[13] เหตุที่
รัชกาลที่ 6 ทรงเลือกสีนี้เพราะเป็นสีมงคลประจ้าวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ ทั้งสีน้าเงินยังแสดงถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งใช้
สีแดง ขาว น้้าเงินเป็นสีในธงชาติเป็นส่วนใหญ่ด้วยอีกประการหนึ่ง ธงชาติแบบใหม่นี้ได้รับพระราชทานนามว่า "ธง
ไตรรงค์" และอวดโฉมต่อสายตาชาวโลกครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งกองทหารอาสาของไทยได้ใช้เชิญไปเป็นธงชัย
เฉลิมพลประจ้าหน่วย[9]
ธงไตรรงค์ที่สร้างขึ้นส้าหรับกองทหารอาสาในคราวนั้นไม่ใช่ลักษณะอย่างธงไตรรงค์ตามที่ก้าหนดให้ใช้
โดยทั่วไป แต่มีการเพิ่มรูปสัญลักษณ์พิเศษลงในธงด้วย โดยด้านหน้าธงนั้นเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นในวงกลมพื้น
แดง ลักษณะอย่างเดียวกับธงราชนาวีไทย (ซึ่งก้าหนดแบบใหม่ให้ใช้พร้อมกันในคราวประกาศเปลี่ยนธงชาติ) ด้านหลังเป็น
ตราพระปรมาภิไธยย่อ ร.ร. ๖ ภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีในวงกลมพื้นแดง ที่แถบสีแดงทั้งแถบบนแถบล่างทั้งสองด้าน
จารึกพุทธชัยมงคลคาถาบทแรก (ภาษาบาลี) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทหารอาสาของไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์แก้ไขในตอนท้ายจาก "ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ" (ด้วยเดช
แห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน) เป็น "ตนฺเตชสา ภวตุ เม ชยสิทฺธินิจฺจ้" (ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยชนะจงมีแก่
ข้าพเจ้าเสมอ)

ธงชัยเฉลิมพลของกองทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1 ธงชัยเฉลิมพลของกองทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1
ด้านหน้า
ด้านหลัง

พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้าริว่า ธงชาติไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาหลาย
ครั้งแล้ว ควรหาข้อก้าหนดเรื่องธงชาติให้เป็นการถาวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชบรรทึก พระราชทานไป
ยังองคมนตรี เพื่อให้เสนอความเห็นของคนหมู่มากว่า จะคงใช้ธงไตรรงค์ดังที่ใช้อยู่เป็นธงชาติต่อไป หรือจะกลับไปใช้ธง
ช้างแทน หรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะธงชาติ กับวิธีใช้ธงไตรรงค์อย่างไร[14] ผลปรากฏว่าความเห็นขององคมนตรี
แตกต่างกระจายกันมาก จึงมิได้กราบบังคมทูลข้อชี้ขาด ดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระบรมราชวินิจฉัยลง
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 ให้คงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไป[15][9]
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลต่างๆ ยังคงรับรองให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติอยู่
เช่นเดิมจนถึงปัจจุบัน โดยมีการออกพระราชบัญญัติธง ฉบับ พ.ศ. 2479[16] และฉบับ พ.ศ. 2522[3] เป็นกฎหมายรับรองฐานะ
ของธงไตรรงค์

[แก้] พัฒนาการของธงชาติไทย
ภาพธง

ระยะเวลาการใช้
สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2325
(ธงเรือหลวง)
สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2398
(ธงเรือเอกชน)

พ.ศ. 2325 - 2360

การบังคับใช้ธง

ใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช

พ.ศ. 2360 - 2398

พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม รศ. 110 [17]
พ.ศ. 2398 - 2459

พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 116 [10]
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 118 [11]
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129[18]

พ.ศ. 2459 - 2460

พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 (ธงราชการ) [18]
พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.
ศ. 129 พ.ศ. 2459[19]

พ.ศ. 2459 - 2460

พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.
ศ. 129 พ.ศ. 2459[19] (ในชื่อ "ธงค้าขาย")

พ.ศ. 2460 - ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 [13]
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479[16]
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522[3]

[แก้] การชัก ใช้ และแสดงธงชาติไทย

ตัวอย่างของกฎหมายเกี่ยวกับธงที่ได้ริเริ่มมีการจัดระเบียบในสมัยรัชกาลที่ 5: (ซ้าย) พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธง
สยาม รัตนโกสินทรศก 110 ตราไว้เมื่อ พ.ศ. 2434, (ขวา) พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทรศก 118 ตราไว้เมื่อ พ.ศ. 2442

ในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงปกครองนั้น การประดับ ชัก ใช้ และแสดงธงชาติด้วยวิธีการต่างๆ มักเป็นไปตามธรรม
เนียมที่ใช้สืบต่อกันมา ไม่มีก้าหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน แม้จะเริ่มมีการจัดระเบียบธงด้วยกฎหมายต่างๆ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2434
เป็นต้นมา ก็ยังไม่มีข้อก้าหนดเกี่ยวกับการชัก ใช้ และแสดงธงอย่างชัดเจนนัก
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลไทยจึงเริ่มจัดระเบียบการใช้ธงชาติขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก โดยออกระเบียบ
การชักธงชาติสยามประกอบอยู่ในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2479 ปรากฏในในมาตรา 17-20 บทบังคับทั่วไปได้
กล่าวถึงระเบียบการชักธงชาติ และข้อควรปฏิบัติต่อธงชาติ และในบทก้าหนดโทษ ท้ายพระราชบัญญัติ ในมาตรา 21-23 ก็
ได้ก้าหนดโทษของผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบังคับ มีทั้งปรับเป็นเงิน จ้าคุก หรือทั้งปรับทั้งจ้า หนักเบา แล้วแต่ความผิดที่
ได้กระท้า ซึ่งต่อมา ก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยออกเป็นประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีฉบับต่างๆ อีกหลายฉบับ[20][9]
ระเบียบเกี่ยวกับธงชาติที่บังคับทั่วไปในปัจจุบันนี้ บังคับใช้ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การ
ชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529[21] (แก้ไขเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2546
และ 2547) ซึ่งมีเนื้อหาที่ส้าคัญบางข้อ ดังนี้
[แก้] การเคารพธงชาติ

การแสดงความเคารพต่อธงชาติของทหารโดยการท้าวันทยาหัตถ์ขณะท้าพิธีธงลง
หลังจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ใช้ธงชาติและเพลงชาติเป็นเครื่องมือส้าคัญในการนิยามตนเองและ
“ชาติไทย” ที่เป็น “ประชารัฐ” ธงชาติไทยคือเครื่องหมายของชาตินิยม และกลายเป็นสัญลักษณ์ส้าคัญที่ราษฎรพึงให้ความ
เคารพเทิดทูนสูงสุด
รายการสนทนาทางวิทยุระหว่างโฆษกคู่ขวัญแห่งยุคทศวรรษ 2480 ผู้ใช้นามแฝงว่า “นายมั่น-นายคง” อันเป็น
สื่อมวลชนส้าคัญของรัฐบาล เคยแจกแจงวิธีการเคารพธงชาติในระหว่างด้าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันนานาชนิดไว้ได้
อย่างละเอียดลออยิ่ง ว่า[22]

1. ส้าหรับคนทั่วไป ยืนตรงนิ่ง ถ้าสวมหมวกในเครื่องแบบท้าวันทยหัตถ์ นอกนั้นชายถอดหมวก ถือหมวกด้วยมือ
ขวาแนบกับตัว หญิงไม่ต้องถอดหมวก
2. ผู้ที่อยู่ในรถราง รถโดยสาร รถไฟ เรือ ถ้ายืนเคารพได้ให้ยืน ถ้ายืนไม่ได้ให้นั่งเคารพ ผู้สวมหมวกในเครื่องแบบท้า
วันทยหัตถ์ นอกนั้นชายถอดหมวก หญิงไม่ต้องถอด
3. รถยนต์ส่วนตัว ถ้าหยุดได้ควรหยุด ท้าความเคารพบนรถ ถ้าหยุดไม่ทัน ท้าความเคารพบนรถ ถ้ายิ่งหยุดรถได้ และ
ออกมาท้าการเคารพนอกรถด้วยยิ่งดี
4. รถสามล้อรับจ้างต้องหยุด ผู้ขับขี่และคนโดยสารลงจากรถท้าความเคารพ
5. ถ้าก้าลังหาบของ หรือก้าลังกระเดียดกระจาดอยู่ วางหาบและกระจาดตรงหน้าแล้วยืนตรง
6. ก้าลังอาบน้้า ท้าครัว หรือท้างานใดๆ อยู่ ยืนตรงนิ่ง
7. ถ้าก้าลังแบกหามของหนักมาก เช่น แบกกระสอบข้าว เป็นต้น เมื่อจวนจะถึง 8.00 น. ควรวางกระสอบเสียก่อน
เมื่อเคารพธงชาติเสร็จแล้ว จึงแบกหามต่อไป
8. เวลาพายเรือ แจวเรืออยู่ ถ้าเป็นเรือเล็กยืนขึ้นจะล่ม ก็ให้นั่งตรง ชายถอดหมวก หนีบด้ามพายไว้ในรักแร้ ทอดใบ
พายไปข้างหลัง ถ้าเป็นเรือใหญ่ใช้แจว ทอดแจวไปทางท้ายเรือ แล้วยืนตรง ชายถอดหมวก
9. ผู้ก้าลังท้าหน้าที่ขับยานพาหนะ ถ้าแสดงการเคารพจะเป็นการละทิ้งหน้าที่ หรือท้าให้เกิดอันตรายขึ้น เช่น ก้าลังถือ
ท้ายเรือยนต์ เรือกลไฟ เป็นต้น ก็ไม่ต้องแสดงเคารพ เป็นแต่นั่งตรงก็พอแล้ว ถ้ายืนถือพวงมาลัยได้ก็ยืน จะงามดี
10. คนขับรถราง ถ้ารถรางหยุดอยู่ให้ยืนตรงนิ่ง และท้าวันทยหัตถ์ เพราะมีเครื่องแบบ ถ้ารถก้าลังแล่น ก็เบาลง แล้ว
ขับต่อไป ไม่ต้องแสดงความเคารพ เพราะจะเป็นอันตราย ถ้าประสงค์จะแสดงความเคารพก็ให้ถอดหมวกพร้อม
กับคนอื่นๆ ได้ เป็นการแสดงน้้าใจรักชาติยิ่ง
11. ถ้าอยู่ในยานพาหนะที่ยืนให้ไม่ได้ ให้นั่งตรง คือนั่งนิ่งวางมือไว้ข้างหน้า หรือข้างตัว วางเท้าชิดกัน ถ้าสวมหมวก
เครื่องแบบ ท้าวันทยหัตถ์ ถ้าสวมหมวกอื่น ให้ถอดหมวกวางไว้บนตัก
12. ถ้านั่งหรือยืนไม่ได้ เช่นคนนอนเจ็บ ให้ยกมือไหว้
13. ถ้าก้าลังกินข้าวอยู่ ให้ลุกขึ้นยืนตรง ท้าการเคารพ
14. ถ้าก้าลังซื้อหรือขายของอยู่ในตลาด ในห้างร้าน ให้ลุกขึ้นยืนตรง ท้าการเคารพ

ชาวไทยแสดงความเคารพต่อชาติด้วยการหยุดนิ่งในอาการส้ารวมในระหว่างการบรรเลงเพลงชาติ แม้จะไม่เห็นการชักธง
ชาติก็ตาม

ส้าหรับการเคารพธงชาติในปัจจุบันได้ยึดถือหลักการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือ
การแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 กล่าวคือ เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลง ให้แสดงความ
เคารพโดยการยืนตรง หันไปทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลง จนกว่าจะเสร็จการ ในกรณีที่ได้ยิน
เพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติ จะเห็นหรือไม่เห็นการชักธงชาติก็ตาม ให้แสดงความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการ
ส้ารวม จนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติ หรือสัญญาณการชักธงชาติจะสิ้นสุดลง[21]
[แก้] การชักธงชาติในราชอาณาจักร

โอกาสและวันพิธีส้าคัญที่ต้องมีการชักและประดับธงชาติ มีวันและระยะเวลาดังต่อไปนี้














วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน
วันมาฆบูชา 1 วัน
วันจักรี 1 วัน
วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 1 วัน
วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 1 วัน
วันพืชมงคล 1 วัน
วันวิสาขบูชา 1 วัน
วันอาสาฬหบูชา 1 วัน
วันเข้าพรรษา 1 วัน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน
วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5, 6, 7 ธันวาคม 3 วัน
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันาคม 1 วัน
การชักธงและประดับธงชาติในโอกาสและวันพิธีส้าคัญอื่นๆ ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

ส่วนการลดธงครึ่งเสานั้น นายกรัฐมนตรีจะสั่งการผ่านส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นคราวๆ ไป[21]
ตัวอย่างเช่น เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2
มกราคม พ.ศ. 2551 ได้มีประกาศส้านักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา
เป็นเวลา 15 วัน และให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ มีก้าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็น
ต้นไป เพื่อเป็นการถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์[23]

การประดับธงชาติไทยประจ้าสถานที่ราชการในโอกาสปกติ

การลดธงครึ่งเสา

[แก้] กาหนดเวลาชักธงชาติ

โดยปกติแล้ว ตามสถานที่ราชการต่างๆ จะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 8.00 น. และเชิญธงลงในเวลา 18.00 น. เป็น
ประจ้าทุกวัน (ในภาพ เป็นการเชิญธงชาติประจ้าวันของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร)
เวลาชักธงชาติโดยปกติ ก้าหนดให้ชักธงขึ้นในเวลา 8.00 น. และชักธงลงเวลา 18.00 น. ส้าหรับอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะฝ่ายทหารนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของฝ่ายทหาร ส่วนในเรือเดินทะเลนั้น ให้ปฏิบัติตามธรรม
เนียมชาวเรือ[21]
ส้าหรับการชักธงชาติในโรงเรียนและสถานศึกษานั้น ปัจจุบันนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547[24] ซึ่งก้าหนดให้โดยปกติแล้ว ให้สถานศึกษาชักธงขึ้นเวลาเข้าเรียน และชักธงลง
เวลา 18.00 น. ในวันเปิดเรียน ส่วนวันปิดเรียนนั้น ให้ชักธงขึ้นในเวลา 8.00 น. และชักธงลงเวลา 18.00 น. หากสถานศึกษา
ใดมีความจ้าเป็นไม่อาจชักธงขึ้นลงตามก้าหนดที่กล่าวมา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ้านาจพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยต้องสอดคล้องกับระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529
[แก้] การประดับธงชาติ

การประดับธงชาติไทยคู่หรือร่วมกับธงอื่นยกเว้นธงพระอิสริยยศ โดยหลักแล้วธงชาติไทยจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่
ต่้าว่าธงอื่นๆ และโดยปกติให้จัดธงชาติอยู่ที่เสาธงแรกด้านขวา (เมื่อมองดูออกมาจากภายใน หรือจุดของสถานที่ที่ใช้ชัก
แสดง หรือประดับธงเป็นหลัก) ถ้าหากเป็นการประดับในงานพิธีซึ่งมีแท่นหรือมีที่ส้าหรับประธาน ธงชาติจะต้องอยู่
ทางขวามือเสมอ ในกรณีที่ประดับกับธงอื่นซึ่งรวมกันแล้วได้จ้านวนเป็นเลขคี่ ธงชาติไทยจะต้องอยู่ตรงกลาง ถ้ารวมกัน
แล้วเป็นเลขคู่ ธงชาติไทยต้องอยู่กลางขวา หลักการเช่นนี้อนุโลมใช้กับการประดับธงชาติไทยคู่กับธงต่างประเทศด้วย เว้น
แต่ว่าจะข้อตกลงระหว่างประเทศก้าหนดไปเป็นอย่างอื่น ก็ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศนั้นเป็นกรณีไป
การประดับธงชาติในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ โดยปกติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬา
ระหว่างประเทศ หรือตามหลักสากลที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ
ส้าหรับการประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูปในงานพิธีต่างๆ ธงชาติต้องอยู่ทางขวาของ
พระพุทธรูป พระบรมรูปนั้นต้องอยู่ด้านซ้าย[21]
[แก้] ระเบียบในส่วนธงชาติไทย

ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 ข้อ 19 การกระท้าต่อธงชาติโดยไม่ให้ความเคารพ มีดังนี้




19.1 การกระท้าอันเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ได้แก่ การกระท้าต่อธงชาติรูปจ้าลองของธงชาติ หรือแถบสีธง
ชาติ ด้วยเจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ เช่น ฉีกท้าลาย ถ่มน้้าลายรด ใช้เท้าเหยียบ วางเป็นผ้าเช็ดเท้า ซึ่งเป็นการ
แสดงความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามชาติไทย
19.2 การกระท้าที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจ้าลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ เช่น
o 19.2.1 การประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นในผืนธงรูปจ้าลองของธง หรือแถบสีของ
ธง
o 19.2.2 การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจ้าลองของธง หรือแถบสีของธงอันมีลักษณะตามข้อ 19.2.1
o 19.2.3 การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจ้าลองของธง หรือแถบสีของธงไว้ ณ สถานที่หรือวิธีอันไม่สมควร
o 19.2.4 การประดิษฐ์ธง รูปจ้าลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่สมควร
o 19.2.5 แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจ้าลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตามข้อ 19.2.4

บทลงโทษส้าหรับการกระท้าการใดๆ ต่อธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยาม
ประเทศชาติ ตามมาตรา 118 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก้าหนดให้ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
พันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ ในกรณีที่เป็นการกระท้าการใดๆ ที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจ้าลองของธงชาติ หรือแถบสีของธง
ชาติ ตามข้อ 19.2.1 – ข้อ 19.2.5 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ ตาม
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522[21]

[แก้] ธงอื่นที่ดัดแปลงลักษณะจากธงชาติ

โดยทั่วไปแล้ว การก้าหนดธงอย่างอื่นที่ความหมายถึงชาติของประเทศต่างๆ ล้วนมีการดัดแปลงลักษณะมาจากธง
ชาติเกือบธงหมด เช่น ธงราชนาวีของกองทัพเรือไทย ซึ่งตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 นับเป็นธงที่มีความหมายถึงชาติ
เช่นเดียวกับธงชาติไทย มีลักษณะเป็นธงไตรรงค์ ตรงกลางเป็นรูปช้างเผือก ทรงเครื่องยืนแท่นมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืน
แท่นอยู่ตรงกลางในวงกลมสีแดง ปลายขอบวงกลมสีแดงนั้นจดกับขอบแถบสีแดงพอดีทั้งสองด้าน ตามข้อมูลอย่างเป็น
ทางการของกองทัพเรือไทยนั้น ถือว่าธงนี้พัฒนามาจากธงแดงและธงเรือหลวงของสยามในสมัยต่างๆ ก่อนที่จะมีลักษณะที่
แตกต่างจากธงชาติไปเล็กน้อยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2434 เป็นต้นมา แบบธงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ก้าหนดให้ใช้พร้อมกับธงไต
รงค์ซึ่งเป็นธงชาติเมื่อ พ.ศ. 2460[12] แม้ธงฉาน ซึ่งเป็นธงในราชการทหารที่ใช้ส้าหรับชักที่หัวเรือรบและใช้เป็นเครื่องหมาย
ของเรือพระที่นั่งและเรือหลวง ก็มีพื้นเป็นธงไตรรงค์เช่นกัน แต่ว่าได้เพิ่มตราสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่ง
เป็นเครื่องหมายราชการของกองทัพเรือไว้ เพื่อให้ต่างจากธงชาติอย่างชัดเจน[12]
ธงของทหารอีกอย่างหนึ่งซึ่งทหารทุกคนถือว่าเป็นธงที่ส้าคัญยิ่ง และเป็นธงที่จะต้องรักษาเอาไว้ด้วยชีวิต คือ
ธงชัยเฉลิมพล ธงนี้เป็นธงประจ้ากองทหาร ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้เชิญไปในพิธีการ
ส้าคัญทางทหารที่เป็นเกียรติยศของชาติ และเชิญออกไปกับหน่วยทหารในยามท้าสงครามทุกครั้ง[25] ลักษณะโดยรวมนั้น
เป็นรูปธงไตรรงค์สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ขึ้นอยู่กับลักษณะที่ก้าหนดไว้โดยละเอียดในพระราชบัญญัติธง และ
กฎกระทรวงตามกฎหมายดังกล่าว) แต่ตรงกลางมีรูปเครื่องหมายประจ้ากองทัพที่สังกัดและจารึกชื่อของหน่วยทหารไว้ ที่
บริเวณมุมธงชัยเฉลิมพลของทุกหน่วย (ยกเว้นธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารเรือ) มีเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อเปล่ง
รัศมีสีฟ้า และเลขหมายประจ้ารัชกาลของพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานธงภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ส่วนทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์จะใช้ธงอีกแบบหนึ่ง ซึ่งก้าหนดขึ้นเป็นธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์โดยเฉพาะ[3]



ธงราชนาวีไทย



ธงฉานกองทัพเรือไทย



ธงชัยเฉลิมพลหน่วยทหารบก (ในภาพ เป็นธงชัยเฉลิมพลของกองพลทหารอาสาสมัครของประเทศไทยในสงคราม
เวียดนาม ขณะรับการประดับแพรแถบกล้าหาญจากกองทัพสหรัฐอเมริกาจากการร่วมรบในสงครามดังกล่าว)

