ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
กําเนิดธงสยาม
๑. ประวัติศาสตร์การใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ สืบเนื่องจากการจัดทัพไปทํา
สงครามจะใช้ธงสีต่าง ๆ ประจําทัพเป็นเครื่องหมายทัพละสี ต่อมาเมื่อมีการเดินเรือค้าขายกับต่างประเทศทาง
ตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ใช้ธงสีแดงติดเป็นเครื่องหมายว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าของชาติสยาม จดหมายเหตุ
ของชาวต่างประเทศกล่าวว่า ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๑๙๙ - พ.ศ.
๒๒๓๑ ) มีเรือฝรั่งเศสแล่นเข้ามาสู่ปากน้ําเจ้าพระยาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและทําการค้า ตามประเพณีของชาว
ยุโรปเรือรบจะต้องมีการยิงสลุต เมื่อถึงป้อมวิไชยเยนทร์ของชาติสยาม สยามจึงชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับเรือ
ฝรั่งเศส เนื่องจากในเวลานั้นยังไม่มีธงชาติของตนเอง ทําให้เรือฝรั่งเศสไม่ยอมสลุตรับธงชาติฮอลันดาเพราะเคย
เป็นอริกันมาก่อน และถือว่าไม่ใช่ธงของชาติสยาม ประเทศไทยหรือชาติสยามในเวลานั้นจึงแก้ไขโดยนําธงแดงขึ้น
ชักแทนธงชาติฮอลันดาเรือฝรั่งเศสจึงยอมสลุตคํานับ นับตั้งแต่นั้นมาธงแดงจึงกลายเป็นธงของชาติสยามเรื่อยมา

ธงพื้นแดงตลอด (อดีต – ๒๓๒๕)
๒. ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ยังใช้ธงสีแดงเกลี้ยงชักเป็นเครื่องหมายประจํา
เรือค้าขายกับต่างประเทศอยู่ ธงแดงนี้ใช้ชักขึ้นทั้งในเรือหลวงและเรือราษฎร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช รั ช กาลที่ ๑ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ท รงพระราชดํ า ริ ว่ า เรื อ หลวงกั บ เรื อ ราษฎรควรมี
เครื่องหมายให้เห็นแตกต่างกัน จึงมีพระบรมราชโองการให้นํารูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราช
จักรีวงศ์ติดไว้กลางธงแดงใช้สําหรับปักเรือหลวง ส่วนเรือค้าขายของราษฎรทั่วไปยังคงใช้ธงแดงเกลี้ยงกันอยู่

ธงพื้นแดงมีรูปวงจักรสีขาวตรงกลาง (๒๓๒๕ – ๒๓๕๒)

๒

๓. ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้ช้างเผือกสามเชือก ซึ่งตามประเพณีไทยถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่ง จึงมีพระบรมราชโองการให้เพิ่มรูปช้างเผือก
ในรูปวงจักรสีขาวกลางธงสีแดงสําหรับเรือหลวง โดยธงเรือสินค้าของราษฎรยังคงใช้ธงแดง

ธงพื้นแดง มีรูปวงจักรและช้างเผือกอยู่ตรงกลาง (๒๓๕๒ – ๒๓๙๔)
๔. รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีการค้ากับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง”
หลังจากทําสนธิสัญญาเบาว์ริ่งแล้วได้มีชาติอื่น ๆ เข้ามาขอเจราจาทําสนธิสัญญาทางการค้ามากขึ้นจึงมีเรือสินค้า
ของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและอเมริกาเดินทางเข้ามาค้าขาย และตั้งสถานกงสุลในกรุงเทพฯ โดยชักธงชาติของ
ตนขึ้นเป็นสําคัญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริว่าธงสีแดงที่ราษฎรใช้เป็นธงชาติประจํา
เรือสินค้านั้นเหมือนกับธงของชาติอื่น จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลาง เป็นธง
สําหรับเรือสินค้าของราษฎรทั่วไป ส่วนธงเรือหลวงเปลี่ยนเป็นธงสีขาบ มีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลาง ดังนั้น ธงสีแดง
ซึ่งมีรูปช้างเผือกสีขาวอยู่ตรงกลาง จึงเป็นธงชาติของไทยมาจนถึงรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ธงพื้นแดง มีช้างเผือกอยู่ตรงกลาง (๒๓๙๔ – ๒๔๕๙)
๕. ต่อมาถึงพุทธศักราช ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชดําริว่า เมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นแต่ไกล จะมีลักษณะไม่ต่างจาก
ธงราชการเท่าไร และรูปช้างที่อยู่กลางธงก็ไม่งดงาม จึงโปรดเกล้าฯ ได้มีประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติ
ธงรัตนโกสินทรศก ๑๒๙ กําหนดให้ธงชาติมีพื้นธงสีแดง มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าหาเสาธงหรือคัน
ธงสําหรับเป็นธงราชการซึ่งถือเป็นธงช้างรูปสุดท้ายของธงในสมัยรัตนโกสินทร์

๓

ธงพื้นแดง มีช้างเผือกยืนบนแท่นหันหน้าหาเสาธง (๒๔๕๙ – ๒๔๖๐)
๖. ช่วงท้ายในปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ ก็ได้มีการยกเลิกการใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่อง
ยืนแท่น หน้าหันเข้าเสา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริเปลี่ยนธงช้างเป็นธง
แถบสี เพราะทรงเห็นความลําบากของราษฎรที่ต้องสั่งซื้อธงช้างมาจากต่างประเทศ และบางครั้งเมื่อเกิดความ
สะเพร่าติดธงผิด รูปช้างกลับเอาขาชี้ขึ้นเป็นที่น่าละอาย ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นธงแถบสีแล้ว ราษฎรก็สามารถทําธง
ใช้ได้เอง และจะช่วยขจัดปัญหาการติดผิดพลาด โดยก่อนออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ได้ทรงทดลองใช้ธงชาติ
ไทยแบบริ้วขาวแดงห้าริ้วติดอยู่ที่สนามเสือป่าในช่วงระยะหนึ่ง

ธงพื้นริ้วขาวแดง (ระหว่างปี ๒๔๖๐)
๗. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช ๒๔๖๐ เนื่องจากในสมัยนั้นไทยได้เข้าร่วมสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ กับประเทศพันธมิตร ซึ่งส่วนใหญ่ธงจะมีสามสี ธงชาติไทยในสมัยนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง ๒
ส่วน ยาว ๓ ส่วน มีแถบสีน้ําเงินแก่กว้าง ๑ ส่วน ซึ่งแบ่ง ๓ ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง ๑ ส่วน
ซึ่งแบ่ง ๖ ของขนาดกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ
และเรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์” และพระองค์ทรงได้กําหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือ
ประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา (มิได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะ) และสีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

๔

ธงไตรรงค์รูปสี่เหลี่ยมรี (๒๔๖๐ – ๒๔๗๙)
๘. ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ โดยอธิบายลักษณะธงชาติว่า ธงชาติรูปเหลี่ยม มีขนาด
กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙ ส่วน ด้านกว้าง ๒ ใน ๖ ส่วน ตรงกลางเป็นสีขาบออกไปทั้งสองข้าง ๆ ละ ๑ ใน ๖ ส่วน เป็น
สีขาว ต่อจากสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดง
๙. ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะของธงชาติ ไ ทยปรากฏตามความในหมวด ๑ มาตรา ๕ (๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดไว้ว่าธงชาติ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙ ส่วน
ด้านกว้างแบ่งเป็น ๕ แถบ ตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นสีน้ําเงินแก่ กว้าง ๒ ส่วน ต่อจากแถบสีน้ําเงิน
แก่ออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีขาว กว้างข้างละ ๑ ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้าง เป็นแถบสีแดงกว้าง
ข้างละ ๑ ส่วน

๕

แนวทางปฏิบตั ิการใช้ธงชาติ
ธงชาติ เป็นธงที่แสดงความหมายถึงประเทศไทย หรือชาติไทยให้ปฏิบัติต่อธงดังกล่าวด้วย
ความเคารพไม่ดูถูกเหยียดหยาม หรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทยหรือชาติไทย
การใช้ธง หมายความว่า การนําธงที่อยู่ในสภาพพร้อมแล้วทําให้ปรากฏหรือให้เห็นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือใช้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ลักษณะธงชาติที่นํามาใช้
ธงชาติที่จะมาใช้ ชัก หรือแสดงนั้นจะต้องมีสภาพดี เรียบร้อย ไม่ขาดวิ่น และสีไม่ซีดจนเกิน
ควร
ขนาดเสาธงและผืนของธงชาติ
เสาธงชาติจะมีขนาดสูง ต่ํา ใหญ่ หรือเล็กเพียงไร ควรจะอยู่ ณ ที่ใด และจะใช้ผืนธงขนาด
เท่าใดนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ปกครองสถานที่หรือเอกชน
ผู้
ครอบครองอาคารสถานที่
หรืออาคารนั้นที่จะพึงพิจารณาให้เหมาะสมเป็น สง่างามแก่อาคารสถานที่
นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เสาธง มีความสูงขนาด ๕ เมตร ผืนธงชาติที่ใช้ควรเป็นขนาดประมาณ ๑.๒๐ x
๑.๘๐ เมตร เสาธงสูง ๑๐ เมตร ผืนธงชาติที่ใช้ควรเป็นขนาดประมาณ ๒ x ๓ เมตร ทั้งนี้การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของขนาดผืนธงชาติเป็นไปในสัดส่วนประมาณ ๒ : ๓ สําหรับผืนธงชาติที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมีขนาด
ประมาณ ๑.๒๐ x ๑.๘๐ เมตร

๖

การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต
การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิ ให้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้
๑. ประธานองคมนตรี
๒. ประธานรัฐสภา
๓. นายกรัฐมนตรี
๔. ประธานศาลฎีกา
๕. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
๖. ผู้ เสี ยชี วิตจากการปฏิ บัติหน้าที่สู้รบหรือต่อสู้ หรือช่ วยเหลื อในการสู้ ร บ หรือเพื่ อปกป้ อง
อธิปไตยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือเพื่อปราบปรามการกระทําผิด ต่อความมั่นคงของรัฐและ
พระมหากษัตริย์
๗. ผู้เสียชีวิตจากการแสดงความกล้าหาญช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ
๘. บุคคลที่ทางราชการเห็นสมควร

๗

การใช้ธงชาติคลุมศพ ให้ใช้ในกรณี ดังนี้
๑. ในพิธีรับพระราชทานน้ําอาบศพหรือพิธีรดน้ําศพ
๒. ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ
๓. ในระหว่างการเคลื่อนย้ายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. เมื่อเชิญหรือเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้ําอาบศพ รดน้ําศพ หรือ
บําเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา
๒. ในระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา
๓. ในระหว่างการตั้งศพเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพ ประกอบการฌาปนกิจ หรือ เคลื่อนย้าย
ศพไปประกอบพิธีฝัง
การใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ
๑. ปกติให้ใช้คลุมตามความยาวของธง โดยให้ด้านต้นของผืนธงอยู่ทางส่วนศีรษะของศพและ
จะต้องปฏิบัติไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติแก่ธงชาติ
๒. ห้ามมิให้วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพ
๓. เมื่อจะรับพระราชทานน้ําอาบศพ บรรจุหรือฝังศพ ประชุมเพลิงศพตอนเผาจริง ให้เชิญ ธง
ชาติที่คลุมศพหรือหีบศพพับเก็บให้เรียบร้อย โดยมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาติสัมผัสพื้น
สําหรับผู้ได้รับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงประกอบเกียรติยศศพอยู่แล้ว ถ้ามีสทิ ธิทจี่ ะใช้
ธงชาติคลุมศพด้วย ให้กระทําได้โดยวิธีเชิญธงชาติในสภาพที่พับเรียบร้อยใส่พานตั้งไว้ เป็นเกียรติยศที่ใส่หน้าที่ตั้ง
ศพ เช่นเดียวกับการตั้งเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ต้องไม่ต่ํากว่าเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดยห้ามใช้ธงชาติหรือแถบสีธงชาติคลุมทับหรือตกแต่งโกศหรือหีบศพทีพ่ ระราชทานประกอบเกียรติยศศพ

๘

การชักธงชาติ
การชักธง หมายความว่า การเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา หรือการเชิญธงลงจากยอดเสาตามกําหนดเวลา
หรือตามโอกาสที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดง ธงชาติ และธง
ของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการชักธงชาติ
๑. ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นประเทศหรือชาติ ดังนั้น จึงสมควรปฏิบัติต่อธง
ชาติด้วยความเคารพ เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ธงชาติให้เป็น
ที่ปรากฏชินตาแก่ผู้พบเห็น คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐประดับธง
ชาติไว้ในสถานที่อันควร ในบริเวณที่ทําการทุกวันและตลอดเวลา สําหรับภาคเอกชน และบ้านเรือนประชาชน
โดยทั่วไปก็ให้อนุโลมดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ถ้าต้องมีการชักธงชาติขึ้นและลง ณ สถานที่ หรือบริเวณใด โดยปกติให้เป็นไปตาม
กําหนดเวลาดังต่อไปนี้
ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
๓. สถานที่และยานพาหนะของฝ่ายทหาร การชักธงชาติขึ้นและลงให้ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของทหาร
๔. เรือเดินทะเล การชักธงชาติขึ้นและลง ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ
๕. สถานที่ราชการพลเรือน ถ้าในบริเวณเดียวกันมีสถานที่ราชการหลายแห่งจะสมควร
ชักธงชาติ ณ ที่ใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองสถานที่นั้น ๆ
๖. สถานที่ราชการฝ่ายพลเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน การชักธงชาติโดยการจัดตั้ง เสา
ธงชาติต่างหากจากตัวอาคาร ให้ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวัง
๗. สถาบันการศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ชักธงชาติตาม
ระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๘. เรือเดินในลําน้ํา ถ้าจะชักธงชาติให้ชักไว้ที่ท้ายเรือ
๙. ที่ ส าธารณสถานและสถานที่ ข องเอกชน ถ้ า จะชั ก ธงชาติ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม

๙

วิธีการชักธงชาติ
๑. ผู้มีหน้าที่ชักธงชาติ ต้องแต่งกายเรียบร้อย
๒. เมือ่ ใกล้กําหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธง
ให้เรียบร้อย
๓. เมื่อถึงกําหนดเวลา ให้คลี่ธงชาติออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นช้า ๆ ด้วยความ
สม่ําเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึง ไม่ให้ธงลดต่ําลงมาจากเดิม
๔. เมื่อชักธงลงให้ดึงเชือกให้ธงชาติลงช้า ๆ ด้วยความสม่ําเสมอ และสายเชือกตึงจนถึงระดับ
เดิมก่อนชักขึ้น
๕. ในกรณีทมี่ ีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสญ
ั ญาณให้การชักธงขึ้นและลง จะต้องชักธงชาติ
ขึ้นและลงให้ถงึ จุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้นๆ
วันพิธสี าํ คัญทีต่ ้องชักธงและประดับธงชาติ
๑. วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๑ วัน
๒. วันมาฆบูชา ๑ วัน
๓. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๑ วัน
๔. วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน
๕. วันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๑ วัน
๖. วันพืชมงคล ๑ วัน
๗. วันวิสาขบูชา ๑ วัน
๘. วันอาสาฬหบูชา ๑ วัน
๙. วันเข้าพรรษา ๑ วัน
๑๐. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน
๑๑. วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑ วัน
๑๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕, ๖, ๗ ธันวาคม ๓ วัน
๑๓. วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน
นอกจากนี้สุดแต่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว ส่วนงานพิธีอื่นๆ ตามประเพณี
นิยม หากจะชักธงและประดับธงชาติก็ทําได้ แต่ต้องทําด้วยความเคารพ

๑๐

การลดธงชาติครึ่งเสา
การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใด ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ในทางปฏิบัติที่ ผ่านมา การลดธงชาติ ค รึ่ งเสาจะกระทําในกรณีที่ประมุข หรือบุค คลสํ าคั ญของประเทศต่างๆ
เสียชีวิต โดยปกติทางราชการจะประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา ๓ วัน
การลดธงชาติครึ่งเสาให้ปฏิบัติการเหมือนการชักธงขึ้นเช่นปกติ แต่เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลง
ให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึง
ยอดเสาก่อน แล้วจึงชักธงลงเช่นเดียวกับเรื่องวิธีการชักธงชาติ
การทําความเคารพธงชาติ
๑. เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลง ให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรง หันไปทางเสาธง อาคาร
หรือสถานที่ทมี่ ีการชักธงชาติขึ้นและลง จนกว่าจะเสร็จการ
๒. ในกรณีที่ได้ยินเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติ จะเห็นหรือไม่เห็นการชักธงชาติก็ตาม
ให้แสดงความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการสํารวม จนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติ หรือสัญญาณการ
ชักธงชาติจะสิ้นสุดลง
การดูแลรักษาธงชาติ
๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองอาคารสถานที่ราชการหรือสถานที่
ทําการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานที่ที่มีการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติกวดขัน
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด
๒. ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติเก็บ
รักษาธงชาติไว้ด้วยความเคารพในสถานที่และที่เก็บอันสมควร
๓. การเชิญธงชาติจากที่เก็บรักษาเพื่อนําไปใช้ ชัก หรือแสดง ในกรณีที่ธงชาติเป็นผืนผ้าให้
เชิญไปในสภาพที่พับเรียบร้อย และด้วยอาการเคารพเมื่อถึงทีทจี่ ะใช้หรือแสดงจึงคลี่ธงออกเพื่อใช้หรือแสดงต่อไป
๔. การเชิญธงชาติจากที่ที่ใช้ ชัก หรือแสดง ไปเก็บไว้ ณ ที่เก็บรักษา ให้ดําเนินการในลักษณะ
เดียวกับที่กําหนดไว้
การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น
๑. การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น ยกเว้นธงพระอิสริยยศจะต้องไม่ให้ธงชาติอยู่ใน
ระดับต่ํากว่าธงอื่นๆ และโดยปกติให้จัดธงชาติอยู่ที่เสาธงแรกด้านขวา (เมื่อมองดูออกมาจากภายใน หรือจุดของ
สถานที่ที่ใช้ชัก แสดง หรือประดับธงเป็นหลัก)
๒. การประดับธงชาติคู่กับธงอื่นในงานพิธีซึ่งมีแท่นหรือมีที่สําหรับประธาน ให้จัดธงชาติอยู่
ด้านขวาของแท่นพิธีและธงอื่นอยู่ด้านซ้าย
๓. การประดับธงชาติคู่กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคี่ ให้ธงชาติอยู่กลาง
๔. การประดับธงชาติคู่กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคู่ ให้ธงชาติอยู่กลาง
ด้านขวา

๑๑

การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูป
การประดับธงชาติร่วมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูปในพิธีการต่างๆ ให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวา
ของพระพุทธรูป พระบรมรูปอยู่ด้านซ้าย
การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ
๑. การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ จะต้องเป็นไปในลักษณะที่เท่าเทียมกัน
เช่น ขนาดและสีของธง และความสูงต่ําของธง เป็นต้น
๒. ถ้าประดับหรือชักธงของต่างประเทศประเทศเดียว ต้องให้ธงชาติอยู่ด้านขวาของ
ธงต่างประเทศ
๓. ถ้าประดับธงของต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคี่ ให้
ธงชาติอยู่ตรงกลาง
๔. ถ้าประดับธงของต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคู่ ให้
ธงชาติอยู่กลางด้านขวา
๕. การประดับธงชาติในสถานที่ หรือมีข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือประเทศภาคีกําหนดไว้
เป็นอย่างอื่น เช่น ให้ใช้เรียงตามลําดับอักษร หรือเรียงตามลําดับการเป็นสมาชิก ก็ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น
๖. การประดับธงชาติในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ โดยปกติให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศ หรือตามหลักสากลที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ
๗. การประดับธงชาติคู่กับธงของต่างประเทศสําหรับรถยนต์ ให้ปักธงชาติไว้ทางด้านขวา
และธงของต่างประเทศไว้ทางด้านซ้าย
๘. ยานพาหนะอื่นให้ใช้ทํานองเดียวกับข้อ ๗. เว้นแต่การประดับบนเรือให้เป็นไปตาม
ธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ
การแสดงธงชาติที่สนิ ค้า
การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุหีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใดๆ ที่มิได้
มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทยหรือชาติไทย ให้ทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. เป็นการแสดงธงชาติที่กระทําโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒. เป็นการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชน เพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด
๓. เป็ นการแสดงธงชาติ ที่กระทําโดยเอกชนในกรณีอื่ นๆ ตามที่สํานักงานปลั ดสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธงจะประกาศกําหนด

๑๒

การกระทําอันเป็นการเหยียดหยามหรือไม่สมควรต่อธงชาติ
๑. การกระทําอันเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติ ได้แก่ การกระทําต่อธงชาติรูปจําลองของธงชาติ
หรือแถบสีธงชาติ ด้วยเจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ เช่น ฉีกทําลาย ถ่มน้ําลายรด ใช้เท้าเหยียบ วางเป็นผ้าเช็ด
เท้า ซึ่งเป็นการแสดงความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามชาติไทย
๒. การกระทําที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจําลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ เช่น
๒.๑ การประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นในผืนธงรูปจําลองของธง
หรือแถบสีของธง
๒.๒ การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงอันมีลักษณะตาม ข้อ
๒.๑
๒.๓ การใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงไว้ ณ สถานที่หรือวิธี
อันไม่สมควร
๒.๔ การประดิษฐ์ธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่สมควร
๒.๕ แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตาม ข้อ
๒.๔
บทกําหนดโทษ
การกระทําการต่อธงชาติโดยไม่ให้ความเคารพมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้
๑. กระทําการใด ๆ ต่อธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพือ่ เหยียดหยาม
ประเทศชาติ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๑๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา)
๒. กระทําการใด ๆ ที่ไม่สมควรต่อธงชาติ รูปจําลองของธงชาติ หรือแถบสีของธงชาติ
ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒)
๓. ผู้ใดกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจําลองของธงหรือแถบสี
ของธงชาติ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒)
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