
28   กันยายน 2560 

วันพระราชทานธงชาติไทย 

 

 

 ธงชาติไทย (Thailand National Flag) หรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณอ์ย่างหนึ่งของประเทศ
ไทย โดยถูกประกาศใช้เป็นธงประจ าชาติตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้า
รัชกาลท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2460 แทนธงแบบเดิมที่มีรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลาง ซึ่งท ายากและใช้ไม่แพร่หลาย 
และมักจะมีการชักธงกลับหัวท าให้ไม่สวยงามอันเนื่องมาจากความไม่สมมาตรนั่นเอง จึงทรงออกแบบธง
ใหม่เป็นรูปแบบท่ีใช้ในปัจจุบันและทรงพระราชทานนามธงชาติไทยว่า “ธงไตรรงค”์ 

 

 

 

 

 

 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/


ธงชาติไทยแตล่ะยุคสมยั 
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ธงไตรรงค์ (2460 - ปัจจุบัน) 

                 พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชด าริว่า ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบธงชาติมาหลายครั้ง คือ 
จากธงพื้นแดงเกลี้ยงมาเป็นธงแดงมีช้างเผือกไม่ทรงเครื่องอยู่ตรงกลาง ธงพื้น
แดงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นและธงไตรรงค์ แม้ว่าธงไตรรงค์จะให้ความ
สะดวกในการใช้และการสร้างขึ้นใช้ แต่ ธงไตรรงค์ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของ
ต่างประเทศโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายว่าเป็นธงชาติไทยเชน่ธงช้าง นอกจากนี้ 
ธงไตรรงค์ยังมีสีคล้ายกับสีธงชาติของบางประเทศและคล้ายกับสีของธงบริษัท
ต่างประเทศบางแห่ง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายผิดกับธงช้างซึ่งไม่ซ้ ากับธง
ชาติใดเลย เพื่อไม่ให้ต้องเปลี่ยนธงชาติบ่อย ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้ราชเลขาธิการบันทึกพระราชกระแสพระราชทานไปยังองคมนตรี ด้วยมี
พระราชประสงค์จะทรงฟังความคิดเห็นส่วนมากประกอบพระราชวินิจฉัย 
บันทึกฉบับนี้ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2470 ก าหนดให้องคมนตรีทั้งหลาย
ทูลเกล้า ฯ ถวายความคิดเห็นภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับบันทึก  

มีข้อควรพิจารณาดังนี้  
                1. เลิกธงไตรรงค์แล้วใช้ธงช้างแทน  
                 2. ใช้ธงช้างเป็นธงราชการ ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ  
                 3. ใช้ธงช้างเป็นธงราชการและธงชาติ ใช้ธงไตรรงค์เป็นสีส าหรับ
ประเทศ คือ ใช้ตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริง เป็นต้น  
                 4. ใช้ธงไตรรงค์ผสมกับธงช้างพื้นแดงเป็นธงเดียวกัน  
                 5. คงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติตามเดิมดังที่เป็นอยู่ขณะนั้น  



ในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2479 มาตรา 17-20 บทบังคับทั่วไป
ได้กล่าวถึงระเบียบการชักธงชาติและข้อควรปฏิบัติต่อธงชาติ และในบท
ก าหนดโทษท้ายพระราชบัญญัติในมาตรา 21-23 ก็ได้ก าหนดโทษของผู้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบังคับมีทั้งปรับเป็นเงนิ จ าคุก หรือทั้งปรับทั้งจ า หนักเบา
แล้วแต่ความผิดที่ได้กระท า ต่อมาได้มี ระเบียบการชักธงชาติออกบังคับใช้ตาม
บังคับ คือ  
       1.ระเบียบการชักธงชาติสยาม แก้ไขเพิ่มเติม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม53 
ภาคที่1 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2479 หน้า 838 )  
       2.กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติธง 
พุทธศักราช 2479 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2479 หน้า 1193-1194)  
       3.ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการชักธงชาติ
สยามออกประกาศวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2480 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 54 
ภาค1 พ.ศ.2480 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2480 หน้า 667)  
       4.ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฉบับที่4 เรื่องการเคารพ
ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ออกประกาศวันที่ 8 กันยายน 
พ.ศ.2482 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม56 ภาค1 พ.ศ.2482 วันที่ 9 กันยายน หน้า 
1611) มีใจความโดยย่อว่า “ รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าธงชาติ เพลงชาติ และ
เพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นสิ่งส าคัญประจ าชาติพึงได้รับความเชิดชูเคารพ
จากชาวไทย ฉะนั้นเมื่อได้เห็นการชักธงชาติขึ้นหรือลงจากยอดเสาตามสถานที่
ราชการในเวลาปรกติ หรือได้ยินเสียงแตรเดี่ยวหรือนกหวีดเป่าค านับ หรือให้
อาณัติสัญญาณการชักธงชาติขึ้นหรือลดลง ให้ทุกคนแสดงความเคารพตาม
ระเบียบเครื่องแบบของตนหรือประเพณีนิยม เมื่อได้ยินเพลงชาติซึ่งทาง



ราชการบรรเลงในราชการ หรือบุคคลบรรเลงในงานพิธีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี 
ให้ผู้ที่ร่วมงานหรืออยู่ในวงงานนั้นแสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
เครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม ”  
       5. พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2483 ตรา ณ วันที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2483 มาตรา 4 ว่าด้วยข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติต่อชาติ 6 ประการ 
( ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 57 พ.ศ.2483 แผนกกฤษฎีกา ภาค 2 วันที่ 15 
ตุลาคม หน้า 508-513)  
       6. ระเบียบการชักธงชาติ ออกประกาศวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2483 มี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม ศกเดียวกันเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 57 พ.ศ. 2483 ภาค 2 วันที่ 31 ธันวาคม หน้า 3222-3228)  
       7. พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485 ตรา ณ วันที่ 28 
เมษายน พ.ศ. 2485 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 พ.ศ.2485 แผนกกฤษฎีกา 
ภาค 1 ตอนที่ 33 วันที่ 19 พฤษภาคม หน้า 1083-1085) มาตรา 3,4  
       8. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติธง 
พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2485 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 59 พ.ศ.2485 แผนกกฤษฎีกา ภาค 1 หน้า 1086-1088)  
       9. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ พุทธศักราช 
2488 ออกประกาศวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2487 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2488 เป็นต้นไป ให้ยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ระเบียบการชักธงชาติฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2483 และฉบับวันที่ 30 
พฤษจิกายน พ.ศ.2486 กับบรรดาค าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการชักธงชาติและมี
ข้อความขัดกับประกาศฉบับนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 61 พ.ศ. 2487 



แผนกกฤษฎีกา ภาค1-2 ตอน 72 วันที่ 31 ธันวาคม หน้า 1290-1293)  
       10. ค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการชักธงชาติ (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 61 พ.ศ.2487 แผนกกฤษฎีกา ตอนที่ 79 วันที่ 31 ธันวาคม 
หน้า 1294-1295)  
       11. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2491 ประกาศวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2491 ยกเลิกข้อความในข้อ 8 
แห่งระเบียบการชักธงชาติ พุทธศักราช 2488 และใช้ข้อความตามท่ีแก้ไขใหม่ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 65 พ.ศ.2491 แผนกกฤษฎีกา ตอนที่ 59 วันที่ 5 
ตุลาคม หน้า 598-599)  
       12. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2493 ออกประกาศวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2493 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
67 ภาค 4 พ.ศ.2493 ตอนที่ 67 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2493 หน้า 6373-
6374) ยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2491 
ซึ่งแก้ไขข้อความในข้อ 8 แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการ
ชักธงชาติ พ.ศ.2488 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่  
       13. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่4) 
พ.ศ.2494 ออกประกาศวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2494 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
68 ภาค 2 เล่ม1 ตอนที่ 44 พ.ศ.2494 วันที่ 10 กรกฎาคม หน้า 2809-2811) 
ยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2493 ซึ่งแก้ไข
ความในข้อ 8 แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการชักธงชาติ 
พ.ศ.2488 และแก้ไขข้อความใหม่  
       14. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแก้ไขการชักและประดับธงชาติใน



วันเฉลิมพระชนมพรรษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2494 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2494 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 ภาค 2 เล่ม 3 ตอนที่ 76 วันที่ 18 ธันวาคม 
หน้า 5668)  
       15. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2495 ออกประกาศวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2495 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
69 ตอนที่ 54 วันที่ 9 กันยายน หน้า 2917-2919) ยกเลิกประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 4) แก้ไขข้อความใหม่  
       16. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2501 ออกประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2501 (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 75 ภาค 2 เล่ม 1 ตอนที่ 57 วันที่ 29 กรกฎาคม หน้า 2129-2130) 
ยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 5) 
และแก้ไขข้อความใหม่  
       17.ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่7) 
พ.ศ.2503 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2503(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 77 ตอน
ที่ 51 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2503 หน้า 1566) ยกเลิกความใน ข้อ 8 ซ.  
   18. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 
8) พ.ศ. 2503 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2503 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 77 
ตอนที่ 83 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2503 หน้า 2140) แก้ไขข้อความใน ข้อ 5 ข. 
ของประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธง พ.ศ.2488  
       19. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2519 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2519 มีข้อความแก้ไขข้อความในข้อ 5 
ก าหนดเวลาชักธงชาติขึ้นลงแห่งระเบียบการชักธงชาติ พ.ศ.2488 ทั้งนี้ 



เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ปรับปรุง
แก้ไขก าหนดเวลาชักธงชาติขึ้นลงและการเคารพธงชาติใหม่ เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปเกิดความผูกพันทางจิตใจ และมีความตื่นตัวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของ
บ้านเมืองยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากันแล้วลงมติเห็นชอบใน
หลักการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2519 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึง
ด าเนินการแก้ไข และได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีออกบังคับใช้ดังกล่าว
มาแล้ว         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การลดธงชาติครึ่งเสา กรณีที่จะชักธงชาติครึ่งเสาเป็นเวลานานเท่าไหร่ 
ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป วันพิธีที่ท าการชักธงและประดับ
ชาต ิ 
       1. วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1,2 มกราคม 3 วัน  
       2. วันมาฆบูชา 2 วัน  
       3. วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 1 วัน  
       4. วันสงกรานต์ วันที่ 13,14 และ 15 เมษายน 3 วัน  
       5. วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 1 วัน  
       6.วันพืชมงคล 1 วัน  
       7.วันวิสาขบูชา 2 วัน  
       8. วันอาสาฬหบูชา 1 วัน  
       9. วันเข้าพรรษา 1 วัน  
       10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 
1 วัน  
       11. วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน  
       12. วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5,6,7 ธันวาคม 3 วัน  
       13. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันที่ 9,10,11 ธันวาคม 3 วัน  

 

 

 



ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับธงชาติ ภายในประเทศไทยให้ชักได้แต่ธงชาติไทย 
ธงชาติของต่างประเทศชักได้ในกรณีต่อไปนี ้ 
       1. ชักในสถานทูตหรือสถานกงสุล ตามธรรมเนียมและกฏหมาย
ต่างประเทศ  
       2. ชักธงบนเรือต่างประเทศ หรืออากาศยานต่างประเทศตามธรรมเนียม
และกฎหมายระหว่างประเทศ  
       3. ชักธงในโอกาสที่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้แทนเดินทางมาเยือนประเทศไทย  
       4. ชักในโอกาสที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง หรือในโอกาสที่รัฐมนตรีผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติธงประกาศให้ชักได้ หรือในโอกาสที่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
      5. การชักธงชาติต่างประเทศในข้อ 3,4 ต้องชักตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง คือ  
              5.1 ต้องชักธงชาติไทยไว้กับธงต่างประเทศนั้นด้วย  
              5.2 ถ้าชักธงต่างประเทศ ประเทศเดียว ต้องให้ธงชาติไทยเคียงคูอ่ยู่
ข้างขวาของธงชาตติ่างประเทศ ดูจากภายในสถานที่ที่ชักธง  
              5.3 ถ้าชักธงต่างประเทศมากกว่าประเทศเดียว ซึ่งรวมกับธงชาติไทย
เป็นจ านวนคี่ ต้องให้ธงชาติไทยอยู่กลาง  
              5.4 ถ้าธงชาติต่างประเทศมากกว่าประเทศเดียว ซึ่งรวมกับธงชาติ
ไทยเป็นจ านวนคู่ ต้องให้ธงชาติไทยอยู่กลางข้างขวา ดูจากภายในสถานที่ที่ชัก
ธง  
              5.5 ธงชาติไทยที่ชักอยู่กับธงต่างประเทศนั้น ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า
ธงต่างประเทศและต้องอยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าธงชาติต่างประเทศที่ชักขึ้น ทั้งต้อง



มีลักษณะที่สมบูรณ์ ไม่ขาดวิ่น เลอะเลือน  
       6. ข้อบังคับซึ่งกล่าวมาแล้วนี้ ห้ามมิให้ใช้บังคับภายในห้องของบ้านหรือ
โรงเรียน  
       7. ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้  
              7.1 ประดิษฐ์รูปหรือเครื่องหมายใด ๆ นอกจากที่อนุญาตไว้ใน
พระราชบัญญัติธง หรือกฎหมายอื่น ลงบนธงชาติ  
              7.2 ประดิษฐ์รูปหรือเครื่องหมายใด ๆ ลงในแถบสีธงชาติโดยไม่
สมควร  
              7.3 ใช้ชัก หรือแขวนธงชาติ หรือแถบสีธงชาติที่ได้ประดิษฐ์รูปหรือ
เครื่องหมายใด ๆ อันต้องห้ามในข้อ 7.1 และ 7.2 ลงไว้ แม้ว่าจะเป็นรูปหรือ
เครื่องหมายที่ปรากฎหรือมีอยู่ก่อนวันประกาศใช้พระราชบัญญัติธง  
              7.4 ใช้ชัก หรือแขวนธงชาติ หรืแถบสีธงชาติไว้ ณ สถานที่อันไม่
สมควร หรือ วิตถารวิธ ี 
              7.5 แสดงกิริยา วาจา หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หยาบคายต่อธง
ชาติ หรือแถบสีธงชาต ิ 
              7.6 ประดิษฐ์สีธงชาติ หรือแถบสีธงชาติลง ณ สถานที่หรือส่ิงของใด 
ๆ โดยไม่สมควร หรือแสดงหรือใช้สถานที่หรือส่ิงของอันยังมีรูปธงชาติหรือแถบสี
ธงชาติ ซึ่งประดิษฐ์ลงไว้โดยไม่สมควรนั้น แม้ว่ารูปธงชาติหรือแถบสีธงชาติเช่น
ว่านั้นจะปรากฎหรือมีอยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติธง  
        

 



บทก าหนดโทษ  
       1. ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อบังคับ 1-5 ผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า  
       2. ผู้ใดชักธงชาติหรือแสดงธงอย่างใดอย่างหนึ่งในพระราชบัญญัติ โดยไม่มี
สิทธิ์ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท จ าคุกไม่เกิน 2 เดือน 
หรือทั้งปรับทั้งจ า  
       3. ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งข้อ 7 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 200 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


