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 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร (วศ.) กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดเปนหนึง่ในหนวยงาน ทีสํ่านกันายกรฐัมนตร ีไดเชิญให

เขารวมประชุมหารอืการพจิารณากาํหนดมาตรฐานแถบสีธงชาตไิทย โดยทีก่รมวทิยาศาสตรบรกิารไดเปนหนึง่ในหนวยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนจาก 9 หนวยงาน ประกอบไปดวย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานกังานมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม กรมวทิยาศาสตรบรกิาร สํานกังานเสรมิสรางเอกลกัษณของชาติ สํานกังานปลดัสํานกั

นายกรัฐมนตรี สํานักงานกฎระเบียบกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ ในการคัดเลือกธง

ตนแบบ ทีจ่ะกาํหนดสีดวยวธิกีารวดัสีธงตนแบบจากแหลง ดงันี ้ 1. ธงชาตจิากพพิธิภัณฑแหงชาต ิ จากธง 2 ประเภท ไดแก ธงชัย

เฉลมิพล และ ธงไตรรงค  2. ธงชาตจิากพพิธิภัณฑธงชาตไิทย และ  3. ธงจากราชนาว ีโดยท่ีกรมวทิยาศาสตรบรกิารไดรบัมอบหมายให

พจิารณาคดัเลอืกธงจากทัง้ 3 แหลง โดยดจูากลกัษณะปรากฏ และการวดัคาสีดวยเครือ่ง Colorimetric spectrophotometer แลวนาํเสนอ

ตอทีป่ระชุมเพือ่กาํหนดคาสีของธงตนแบบ และไดประกาศราชกจิจานเุบกษา เลมที ่134 ตอนพเิศษ 245 ง ลงวนัที ่30 กนัยายน 2560 

ใหเปนเกณฑลกัษณะของคาแนะนาํของธงชาตไิทย

 ตามทีม่ตคิณะกรรมการจดักจิกรรมฉลองครบรอบ 100 ป การประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาตไิทย โดยมรีองนายกรฐัมนตรี 

นายวษิณ ุเครอืงาม เปนประธานกรรมการ และรฐัมนตรปีระจาํสํานกันายกรฐัมนตร ีนายออมสิน ชีวะพฤกษ เปนรองประธานกรรมการ 

ไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อใหมีมาตรฐานสีและเปน

มาตรฐานสีตามหนวยสากล โดยกาํหนดในลกัษณะของคาแนะนาํทางราชการ สํานกังานปลดัสํานกันายกรฐัมนตรจีงึไดกาํหนดจดัการ

ประชุมหารอืรวมกนัระหวางหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วของ ทัง้ 9 หนวยงานที่ ไดกลาวขางตน

 จากมตทิีป่ระชุมการพจิารณากาํหนดมาตรฐานแถบสีธงชาตไิทยดงักลาว ไดมมีตใิหมกีารตรวจสอบคาแถบสี (สีนํา้เงินแก สีขาว 

และสีแดง) จากธงชาต ิ3 แหลง ซึง่มตทิีป่ระชุมใหกรมวทิยาศาสตรบรกิารเปนผูตรวจสอบพจิารณาและนาํเสนอตอทีป่ระชุมและมมีติเห็น

สมควรใหกาํหนดคาแถบสีธงชาตไิทยจากธงชาตริาชนาว ี และใชผลของกรมวทิยาศาสตรบรกิาร จากการทดสอบคาแถบสีธงชาติไทย 

(สีนํา้เงนิแก สีขาว และสีแดง) ดวยเครือ่ง Colorimetric spectrophotomete ซึง่ผลของการทดสอบที่ ไดนาํเสนอตอทีป่ระชุมไดกาํหนด

คา CIELAB D65 สีแดง คา L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42  สีขาว คา L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสีนํา้เงิน 

คา L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยไดกาํหนดคา rE* (delta E) ไมเกนิ 1.5 และไดประกาศเปนราชกจิจานเุบกษา เลมที ่134 

ตอนพเิศษ 245 ง ลงวนัที ่30 กนัยายน 2560 ใหเปนเกณฑลกัษณะของคาแนะนาํทางราชการ
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งานบริการวิทยาศาสตร ในการกําหนดและวัดคาสีธงชาติไทย




