
และชวงทายในปพ.ศ. ๒๔๕๙ ก็ไดมีการยกเลิกการใชธงชาตแิบบ
ชางเผือกทรงเครื่อง ยืนแทน หนาหันเขาเสา เนือ่งจากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริเปลี่ยนธงชางเปนธงแถบส ี
เพราะทรงเห็นความลําบากของราษฎรที่ตองสัง่ซื้อธงชางมาจาก
ตางประเทศ และบางครั้งเมื่อเกิดความ
สะเพราติดธงผิด รูปชางกลับเอาขาชี้
ขึ้นเปนทีน่าละอาย (สืบเนื่องจากเมือ่
วนัที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๙ 
พระองคทานไดเสดจ็ประพาสวัดเขา
สะแกกรังและไดทอดพระเนตรเหน็
ชาวบานประดับธงชางเผือกกลับหัว 
(หมายเหตุ: เหตุการณนีเ้กิดกอนพระราชบัญญัติธงฉบบัธงชางเผือก
ทรงเครื่องทีป่รากฏอยูในราชกจิจานุเบกษา วนัที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๕๙ ดังนั้นยอมตองเปนธงชางเผือกปลอยบนพื้นแดงแบบสมยั
รัชกาลที่ ๕ อยางแนนอน)) ซึ่งหากเปลี่ยนเปนธงแถบสแีลว ราษฎรก็
สามารถทําธงใชไดเอง และจะชวยขจัดปญหาการติดผิดพลาด โดยกอน
ออกพระราชบัญญัติฉบับใหม ไดทรงทดลองใชธงชาตไิทยแบบริ้วขาว
แดงหาริ้วตดิอยูที่สนามเสอืปาในชวงระยะหนึ่ง  
 แตเนือ่งจากธงแดงขาวหาริ้ว เมื่อดูแลวไมสงางาม จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนแถบตรงกลางซึ่งเปนสแีดงใหเปนสนี้ําเงินขาบ การเพิ่มสนี้ํา
เงนินี้ปรากฏอยูในพระราชหตัถเลขาในบนัทึกสวนพระองค วันเสารที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๐ วาไดทอดพระเนตรบทความแสดงความเหน็ของ
ผูใชนามแฝงวา "อะแควริส" ในหนงัสอืพิมพกรุงเทพฯ เดลิเมล 
ภาษาอังกฤษ ฉบบัวนัที ่๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ไดทรงแปลขอความ
นั้นลงในบนัทึกดวย มีความโดยยอวา ... 
 
" เพื่อนชาวตางประเทศของผูเขยีน (อะแควริส) ไดปรารภถึงธงชาติ
แบบใหมวา ยังมีลักษณะไมสงางามเพียงพอ ผูเขียนก็มีความเห็น
คลอยตามเชนนัน้ และเสนอแนะดวยวา ริ้วตรงกลางควรจะเปนสนี้ําเงิน
ซึ่งเปนสสีวนพระองคของพระมหากษตัริย ซึ่งถาเปลี่ยนตามนี้แลว ธง
ชาตไิทยก็จะประกอบดวยสีแดง ขาว น้ําเงิน มีสีเหมอืนกับธงสามสขีอง
ฝรั่งเศส ธงยูเนยีนแจ็คของอังกฤษ และธงดาวของสหรัฐอเมริกา 
ประเทศพันธมิตรทั้งสามประเทศ คงเพิ่มความพอใจในประเทศไทย
ยิ่งขึ้น เพราะเสมือนยกยองเขา ทั้งการที่มีสีของพระมหากษัตริยในธง
ชาต ิก็จะเปนเครื่องเตอืนใหระลึกถึงพระองคในวาระที่ประเทศไทยไดเขา
สูเหตุการณสําคัญตางๆ ดวย... " 
    
 

สํานกัปลัด เทศบาล
ตําบลกําพวน 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเหน็ดวยกบัขอเสนอนี ้เมื่อ
ทรงทดลองวาดภาพธงสามสลีงในบันทกึ ทรงเห็นวางดงามดีกวาริ้วขาว
แดงที่ใชอยู ตอมาเมื่อเจาพระยารามราฆพ (ขณะนั้นยังเปนพระยาประ
สทิธิศุภการ) ไปเฝาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมหลวง
พิษณโุลกประชานาถ ไดนําแบบธงไปถวายเพื่อทูลขอความเห็น สมเดจ็
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมหลวงพิษณโุลกประชานาถก็ทรง
เห็นชอบ และรับสั่งวาถาเปลี่ยนในขณะนั้นจะไดเปนอนสุรณในการเขา
รวมสงครามโลกครั้งที่ ๑ ดวย พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
จึงโปรดใหพระยาศรีภูริปรีชา รางประกาศแกแบบธงชาติสยาม และได
ทรงนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะเสนาบดีเพื่อฟงความเหน็ ที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบธงสามสตีามแบบที่คิดขึ้นใหม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติธงขึ้น
เรียกวา พระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ออกประกาศเมื่อ
วนัที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ มีผลบังคับใชภายหลังวันออกประกาศ
ในหนงัสอืราชกิจจานุเบกษาแลว ๓๐ วนั ซึ่งตอมาธงสยามแบบลาสดุนี้
ถูกเรียกวา "ธงไตรรงค"  

ความหมายของธงชาติความหมายของธงชาติความหมายของธงชาติความหมายของธงชาติ 
เปนสญัลักษณที่แสดงความเปนชาติของประเทศชาตติางๆ ที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป ซึ่งแตละประเทศ ธงชาติจะมีสีที่แตกตางกนัละคลายคลึงกันบาง 
(ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน นิยามคําวา ธงชาต ิไววา ธงชาต ิน. 
ธงทีม่ีความหมายถึงประเทศและชาติใดชาตหินึง่ 
""""ธงไตรรงค ธงชาติไทยธงไตรรงค ธงชาติไทยธงไตรรงค ธงชาติไทยธงไตรรงค ธงชาติไทย"""" 
เปนสญัลักษณของประเทศไทยหรือชาตไิทยที่บงบอกถึงเอกลักษณ และ
ศักดิ์ศรีในความเปนไทย ซึ่งมีความหมายแสดงความเปนเอกราชอธปิไตย
ของชาต ิรวมทั้งสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ธงชาตจิึงมีความ
ศักดิ์สิทธิต์องไดรับความเคารพอยางสงู และยังมีความสําคัญทางจิตใจที่
แสดงถึงความรักชาติ ความรูสกึที่มีรวมกนัของคนในชาต ินอกจากนั้นยัง
เปนเสมอืนสิง่ศักดิ์สทิธิ์ที่ไมอาจลบหลู และสามารถเปนเครื่องยึดเหนีย่ว
จิตใจของคนในชาต ิเพื่อจะไดดํารงไวซึ่งความเปนปกแผนของประเทศ
ไทยใหยั่งยืนตลอดไปชัว่กาลนาน 



ประวัติ ความเปนมา และรูปแบบธงชาติไทยประวัติ ความเปนมา และรูปแบบธงชาติไทยประวัติ ความเปนมา และรูปแบบธงชาติไทยประวัติ ความเปนมา และรูปแบบธงชาติไทย        

 ธงสยามหรือธงชาตไิทยมีมาตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏเปนที่
แนชดั เทาที่พบหลักฐานเชื่อกันไดวานาจะเกิดขึ้นในรัชสมยัสมเดจ็
พระนารายณมหาราช เพราะปรากฏเรื่องราวอยูในหนงัสอืจดหมาย
เหตขุองฝรั่งเศส โดยไดกลาวไววาเมื่อวันที ่๓ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๓ 
เรือรบของฝรั่งเศสชือ่ เลอรโวตรู โดยมี มองซิเออร คอนูแอน เปน
นายเรือ ไดนําเรือเขามาถึงปากแมน้ําเจาพระยา เพื่อเจริญพระราช
ไมตรีและการคา นายเรือไดสอบถามทางกรุงศรีอยุธยาวา ถาจะยิง
สลุต (ยิงปนใหความเคารพ) ใหแกสยาม เมื่อเรือผานปอมวิไชเย
นทร (ปจจุบันคือปอมวิชยัสิทธิ์) ตามประเพณีของชาวยุโรป จะเปน
การขัดของหรือไม สมเดจ็พระนารายณทรงอนญุาต และรับสั่งใหเจา
เมืองบางกอก คือ ออกพระศักดิ์สงคราม ใหทางปอมยิง สลุตตอบ
ดวย และในการที่เรือรบฝรั่งเศลได
ยิงสลุตใหนั้น ทางปอมก็ชักธงชาติ
ขึ้น แตในหวงเวลานัน้ธงชาตสิยาม
ยังไมมี จึงไดชักธงชาตฮิอลันดาขึ้น
แทน แตฝรั่งเศสไมยอมยิงสลุต 
เพราะเห็นวาไมใชธงของชาตสิยาม 
จึงแจงใหทราบวา หากสยาม
ประสงคจะใหฝรั่งเศสยิงสลุตให ก็เอาธงฮอลันดาลงเสยี แลวชักธง
อยางหนึ่งอยางใดขึน้แทน เผอิญในสมัยนัน้ธงสแีดงถือเปนธงทีส่ยาม
ใชสําหรับเปนธงนําทพัอยูแลว สยามจึงนําธงแดงชกัขึน้ จากนั้น
ฝรั่งเศสจึงยิงสลุตให ดวยเหตนุีส้ยามจึงถือเอาธงสแีดงเปนธงชาติ
สยาม  
 ครั้นถึงสมยักรุงธนบรุีและตนกรุงรัตนโกสนิทร ก็ยังคงใช
ธงสแีดงเกลี้ยงชกัเปนเครื่องหมายประจําเรือคาขายกับตางประเทศ
อยู ธงแดงนี้ใชชกัขึ้นทั้งในเรือหลวงและเรือราษฎร ตอมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) ทรงมี
พระราชดําริวาเรือหลวงกับเรือ
ราษฎรควรมีเครื่องหมายใหเหน็
แตกตางกนั จึงมีพระบรมราช
โองการใหทํารูป "จักร" สีขาวตดิไว
กลางธงสแีดงเปนเครื่องหมายใช

ขึ้นรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย พ.ศ. ๒๓๖๐ 
- ๒๓๖๖ (รัชกาลที่ ๒) ประเทศอังกฤษไดเขามาตั้งสถานกีารคาขาย
อยูที่ประเทศสิงคโปร และพระองคทานทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สรางเรือกําปนของหลวงขึน้ ๒ ลําเพื่อลองคาขายระหวางสิงคโปรและ

มาเกา โดยที่เรือหลวงทั้งสองลํา
ดังกลาวจะชักธงแดงตามธรรมเนยีมที่
ปฏิบตัิกันมาตัง้แตสมัยอยุธยา กระทั่ง
วนัหนึ่งประเทศอังกฤษซึง่เปนเจาเมือง
สงิคโปรไดบอกกับนายเรือหลวงของ
สยามใหมากราบบงัคับทูลพระเจา
กรุงสยามวา ..."เรือเดินทะเลชาว

มลายูที่คาขายกับสิงคโปรกช็ักธงแดงเหมอืนกัน เพราะฉะนั้นจึงขอให
พระเจากรุงสยามใชธงอยางอื่นเสยี เพื่อจะไดจัดการรับรองเรือหลวง
ไดสะดวกและไมสับสน"... และที่สําคัญในชวงรัชกาลที่ ๒ นี้ พระองค
ทรงไดชางเผือกเอกมาสูพระบารมีถึง ๓ ชาง คือ พระเศวตกุญชร พระ
ยาเศวตไอยรา และพระยาเศวตคชลักษณ ซึ่งถือเปนพระเกียรติยศ
อยางสูง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทํารูปชางสขีาวยืนพื้นอยูใน
วงจกัรสีขาวตดิไวกลางธงแดงอันมีความหมายวา “พระเจาแผนดินผูมี
ชางเผือก” และธงรูปชางเผือกสขีาวอยูในวงจกัรสขีาวนีก้็ใชเฉพาะเรือ
หลวงเทานั้น สวนเรือพอคาไทยทั่วไปก็ยังคงใชธงแดงอยูตามเดิม โดย
ใชธงสยามแบบนีจ้นถึงรัชกาลที่ ๓  
 ครั้นขึ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ ๔) สยามไดมีการทําหนังสอืสัญญาเปดการคาขายกับ
ชาวตะวนัตกมากขึน้ ทําใหมีเรือสนิคาของประเทศตางๆ ทั้งจากยุโรป
และอเมริกาลองเขามาคาขายมากขึ้น พรอมทั้งมีสถานกงสลุตั้งอยูใน
พระนคร ซึ่งชักธงชาตขิองประเทศตนเองขึน้เปนสําคัญ ดังนั้นจึง
จําเปนที่ประเทศสยามจะตองมีธงชาติที่แนนอน พระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
พระราชดําริวาธงสแีดงซึ่งเปนธงที่
ใชกับเรือของสามญัชนชาวสยาม
นั้น ซ้ํากับประเทศอื่น ยากตอการ
แยกแยะ สมควรยกเลิกเสยี และ
หันมาใชธงอยางเรือหลวงเปนธง
ชาตสิยามสําหรับเรือสามญัชนดวย  

แตโปรดเกลาใหเอารูปวงจกัรสีขาวออกเสยี เพราะเปนของสงูซึ่งถือเปน
เครื่องหมายเฉพาะของพระเจาแผนดินเทานั้น โดยใหคงไวแตรูป
ชางเผือกอยูกลางธงแดง แตทวาใหปรับขนาดชางเผือกใหใหญขึ้น โดย
ในชวงแรกเปนแบบชางเผือกยืนพื้น ตอมาปรับรูปชางเปนแบบ
ชางเผือกปลอย โดยในชวงแรกเปน
แบบชางเผือกยืนพื้น ตอมาปรับรูป
ชางเปนแบบชางเผือกปลอย  
 ครั้นถึงรัชสมยัพระบาท 
สมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ ๕) ก็ไดออก
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธง
สยามเปนครั้งแรก ตรงกับรัตนโกสนิทรศก ๑๑๐ ตอมาคือ
พระราชบัญญัติธงสยาม รัตนโกสนิทรศก ๑๑๖ และพระราชบัญญัติธง
สยาม รัตนโกสนิทรศก ๑๑๘ โดยทุกฉบบัไดยืนยันถึงลักษณะของธง

ชาตสิยามเปนแบบธงพื้นสแีดงตรงกลาง
เปนรูปชางเผือกสขีาวปลอยหันหนาเขา
หาเสา  
 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๖) ได
ทรงพระราชดําริวา เมื่อมองธงชาตซิึ่งใช
อยูในขณะนัน้แตไกล จะมีลักษณะไมตาง

จากธงราชการเทาไร และรูปชางที่อยูกลางธงก็ไมงดงาม จึงโปรดเกลาฯ 
ใหออกประกาศเพิ่มเตมิและแกไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสนิทรศก 
๑๒๙ ตามมาตรา ๔ ขอ ๑๕ โดยแกไขลักษณะธงชาตเิปนดงันี้ (คลิก
ที่นี่!!!)"ใหแกธงชาตเิปนพื้นสแีดง 
กลางเปนรูปชางเผือกทรงเครื่อง ยืน
แทน หนาหันเขาเสา สําหรับเปนธง
ราชการ" ประกาศมา ณ วันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ 
ซึ่งถือเปนธงชางรูปสดุทายของธงใน
สมัยรัตนโกสนิทร  


