
ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธง
ไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 
3 สี คือ สีแดง ขาว และสีน้้าเงินขาบ ภายในแบ่งเป็น
แถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้้าเงิน ถัดมาด้านนอกทั้ง
ด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามล้าดับ แถบสี
น้้าเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสี อ่ืนเป็น 2 เท่า 
ความหมายส้าคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบัน
ห ลั ก ทั้ ง ส า ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  คื อ  ช า ติ  (สี
แดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้้าเงิน) สี
ทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ 
(ไตร = สาม, รงค์ = สี) 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงนี้ เป็นธงชาติไทย 
(ขณะนั้นยังเรียกชื่อประเทศว่าสยาม) เมื่อช่วง
ปลายปี  พ.ศ.  2460 เ พ่ือแก้ ไขปัญหาการชักธง
ช้างเผือก (ซึ่งใช้เป็นธงชาติมาตั้งแต่รัชกาลที่ 4) กลับ
ด้าน และเพ่ือเป็นอนุสรณ์ในการเข้าร่วมสงครามโลก
ครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร 

 

ความหมายของธง 
 ในพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราช
นิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้นิยามความหมายของธง
ไตรรงค์ไว้ว่า สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ 
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลักค้า
สอนทางพระพุทธศาสนา สีน้้าเงิน หมายถึง สีส่วน
พระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ แม้นิยามดังกล่าวจะ
ไม่ใช่ค้าอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่
ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ทรงปลูกฝัง เพ่ือให้
คนไทยเกิดส้านึกความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของ
พระองค์   ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ ใน พ.ศ. 
2470  เ พ่ื อ ร วบ ร วมคว ามคิ ด เ ห็ น ใน เ รื่ อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงธงชาติจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้ไม่
ต้องมีการเปลี่ยนธงชาติหลายครั้ง กรมราชเลขาธิการได้
รวบรวมความเห็นเรื่ องนี้ จากที่ ต่ าง  ๆ รวมทั้ ง ใน
หนังสือพิมพ์ เพ่ือประกอบพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งใน
บรรดาเอกสารดังกล่าว ปรากฏว่าในหมู่ผู้ที่สนับสนุนให้
ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติต่อไป ได้มีการให้ความหมายของ
ธงที่กระชับกว่าเดิม กล่าวคือ สีแดงหมายถึงชาติ สีขาว
หมายถึงพุทธศาสนา สีน้้าเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ไป
เล็กน้อย แต่ยังครอบคลุมอุดมการณ์ "ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์" ที่พระองค์ทรงก้าหนดไว้เช่นเดิม และ
ยังเป็นที่จดจ้าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 

 

การชัก ใช้ และแสดงธงชาติไทย 
 ในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงปกครองนั้น การ
ประดับ ชัก ใช้ และแสดงธงชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ มัก
เป็นไปตามธรรมเนียมที่ใช้สืบต่อกันมา ไม่มีก้าหนด
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน แม้จะเริ่มมีการจัดระเบียบธงด้วย
กฎหมายต่าง ๆ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2434 เป็นต้นมา ก็ยังไม่
มีข้อก้าหนดเกี่ยวกับการชัก ใช้ และแสดงธงอย่างชัดเจน
นัก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลไทยจึงเริ่มจัด
ระเบียบการใช้ธงชาติขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก โดย
ออกระเบี ยบการชั กธงชาติสยามประกอบอยู่ ใน
พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2479 ปรากฏในมาตรา 
17-20 บทบังคับทั่วไปได้กล่าวถึงระเบียบการชักธงชาติ 
และข้อควรปฏิบัติต่อธงชาติ และในบทก้าหนดโทษ ท้าย
พระราชบัญญัติ ในมาตรา 21-23 ก็ได้ก้าหนดโทษของ
ผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบังคับ มีทั้งปรับเป็นเงิน จ้าคุก 
หรือทั้งปรับทั้งจ้า หนักเบา แล้วแต่ความผิดที่ได้กระท้า 
ซึ่งต่อมา ก็ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยออกเป็นประกาศ
ส้านักนายกรัฐมนตรีฉบับต่าง ๆ อีกหลายฉบับ อาทิ 
ประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศส้านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการชักธงชาติ พุทธศักราช 
๒๔๘๘ เป็นต้น ระเบียบเกี่ยวกับธงชาติที่บังคับทั่วไปใน
ปัจจุบันนี้ บังคับใช้ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของ
ต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 (แก้ไข
เพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2560)  
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การชักธงชาติในราชอาณาจักร 
 โอกาสและวันพิธีส้าคัญที่ต้องมีการชักและ
ประดับธงชาติ มีวันและระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน  วันมาฆบูชา 1 วัน 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 1 วัน 
วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 1 วัน 
วันพืชมงคล 1 วัน  วันวิสาขบูชา 1 วัน 
วันอาสาฬหบูชา 1 วัน  วันเข้าพรรษา 1 วัน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28, 29 กรกฎาคม 
2 วัน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน 
วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน 
วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5, 6 ธันวาคม 2 วัน 
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน 
 ส่วนการลดธงครึ่งเสานั้น นายกรัฐมนตรีจะสั่ง
การผ่านส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นคราวๆ ไปเช่น 
ในกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-
เดช สวรรคต รัฐบาลก็สั่งให้สถานศึกษาลดธงครึ่งเสา 30 
วัน ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์มีก้าหนด 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 
 

การเคารพธงชาต ิ
 การเคารพธงชาติในปัจจุบันได้ยึดถือหลักการ
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก 
หรือการแสดงธงชาติ  และธงของต่างประเทศ ใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 กล่าวคือ เมื่อมีการชักธงชาติ
ขึ้นและลง ให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรง หันไป
ทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและ
ลง จนกว่าจะเสร็จการ ในกรณีที่ได้ยินเพลงชาติหรือ
สัญญาณการชักธงชาติ จะเห็นหรือไม่เห็นการชักธงชาติก็
ตาม ให้แสดงความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการส้ารวม 
จนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติ หรือสัญญาณ
การชักธงชาติจะสิ้นสุดลง  ส้าหรับการเคารพธงชาติของ
ทหารนั้น เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลง นายทหารสัญญา
บัตรทุกนาย ให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรงท้า
วันทยาหัตถ์ ไม่ว่าจะอยู่ ในแถวหรือนอกแถว ส่วน
นายทหารประทวนและพลทหาร ให้ท้าวันทยาหัตถ์ขณะ
ยืนอยู่นอกแถวทหารเท่านั้น  
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