ธงชาติไทย ปัจจุบันเรียกว่า ธงไตรรงค์
ความหมายของสี ธงไตรรงค์คือ
สี แดง หมายถึงชาติ และ ความสามัคคี ของคนในชาติ
สี ขาว หมายถึงศาสนา ซึ่ งเป็ นเครื่ องอบรมสั่งสอนจิตใจให้บริ สุทธิ์
สี น้ าเงิน หมายถึงพระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงเป็ นประมุขของประเทศ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทาหนังสื อสัญญาเปิ ดการค้าขาย
กับชาวตะวันตก ในพ.ศ. ๒๓๙๘ มีเรื อสิ นค้าของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริ กา
เดินทางเข้ามาค้าขายมากขึ้น และมีสถานกงสุ ล ตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพฯ สถานที่เหล่านั้น
ล้วนชักธงชาติของตนขึ้นเป็ นของตนขึ้นเป็ นสาคัญ จึงจาเป็ นที่จะต้องมีธงชาติที่แน่นอน
จึ ง ทรงพระราชดาริ ว่า ธงสี แดงซึ่ งเรื อสิ นค้าไทยใช้อยู่น้ ันซ้ า กับ ประเทศอื่ น ยากแก่ ก ารสัง เกตไม่ส มควรใช้อีก ต่ อไป
ควรจะใช้ธงอย่างเรื อหลวงเป็ นธงชาติ แต่โปรดให้เอารู ปจักรออกเสี ยเพราะเป็ นเครื่ องหมายเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน คงไว้แต่
รู ปช้างเผือกอยูก่ ลางธงแดง
ในระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มีการ
ออกพระราชบัญญัติวา่ ด้วยแบบอย่างธงหลายครั้ง คือพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม รศ.๑๑๐ พระราชบัญญัติธงรัตนโกสิ นทร
ศก ๑๑๖ พระราชบัญญัติธง รัตนโกสิ นทรศก ๑๑๘ ทุกฉบับ ได้ยนื ยัน
ลักษณะของธงชาติวา่ เป็ นธงพื้นแดงกลางเป็ นรู ปช้างเผือก ไม่ทรงเครื่ องหันหน้าเข้าเสาทั้งสิ้ น
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธง รัตนโกสิ นทรศก ๑๒๙
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๙ แก้ไขลักษณะธงชาติเป็ น"ธงพื้นแดง
กลางเป็ นรู ปช้างเผือกทรงเครื่ องยืนแท่น หันหลังเข้าเสา ประกาศนี้เริ่ มให้
บังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๔๕๙ (ขณะนั้นยังนับเดือนเมษายนเป็ นเดือนเริ่ มศักราชใหม่ )

ในพ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงนาประเทศไทย
เข้าร่ วมสงครามโลกครั้งที่๑ ทรงพระราชดาริ วา่ การประกาศสงครามนับเป็ น
ความเจริ ญก้าวหน้าขั้นหนึ่งของประเทศ สมควรจะมีสิ่งเตือนใจ สาหรับวาระนี้
ไว้ภายหน้า สิ่ งนั้นควรได้แก่ "ธงชาติ" ทรงเห็นว่าลักษณะที่แก้ไขใน พ.ศ. ๒๔๕๙ นั้น
ยังไม่สง่างาม ๗งโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มแถบน้ าเงินแก่ข้ ึนอีกสี หนึ่ งเป็ นสามสี ตามลักษณะของธงนานาชาติที่ใช้กนั อยู่ เพื่อให้
เป็ นเครื่ องหมายว่าไทยเข้าร่ วมกับฝ่ ายสัมพันธมิตร และอีกประการหนึ่ งสี น้ าเงิ นเป็ นประจาพระชนมวารเฉพาะพระองค์
จึ ง เป็ นสี ที่ ค วรประดับ ไว้ใ นธงชาติ ไ ทย ดัง นั้นในปี ๒๔๖๐ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติ ธ ง
พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ มีผลบังคับภายหลังวันออกประกาศในหนังสื อ
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๓๐ วัน ลักษณะธงชาติมีดงั นี้ คือ
เป็ นธงรู ปสี่ เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง ๒ ส่ วน ยาว ๓ ส่ วน มีแถบสี นาเงินแก่กว้าง ๑ ใน ๓ ของความกว้างของธงอยูก่ ลาง
มีแถบสี ขาวกว้าง ๑ ใน ๖ ของความกว้างของธงข้างละแถบ แล้วมีแถบแดงกว้างเท่ากับแถบขาวประกอบข้างนอกอีกข้างละ
แถบ และ พระราชทานนามว่า "ธงไตรรงค์" ส่ วนธงรู ปช้างกลางธงพื้นแดงของเดิ มนั้นให้ยกเลิ ก ความหมายของสี ธง
ไตรรงค์คือ สี แดงหมายถึ งชาติ และ ความสามัคคี ของคนในชาติ สี ขาวหมายถึงศาสนา ซึ่ งเป็ นเครื่ องอบรมสั่งสอนจิตใจ
ให้บริ สุทธิ์ สี นาเงินหมายถึงพระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงเป็ นประมุขของประเทศ
ครั้ นถึ งรั ช กาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ได้มีพ ระราชบันทึ ก พระราชทาน
ไปยังองคมนตรี เพื่อให้เสนอความเห็นของคนหมู่มากว่า จะคงใช้ธงไตรรงค์ดงั ที่ใช้อยูเ่ ป็ นธงชาติต่อไป หรื อจะกลับไปใช้
ธงช้างแทน หรื อจะปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงลักษณะธงชาติ กับวิธีใช้ธงไตรรงค์อย่างไร ปรากฏว่าความเห็ นขององคมนตรี
แตกต่างกระจายกันมาก จึงมิได้กราบบังคมทูลข้อชี้ขาด ดังนั้นจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้คงใช้ธงไตรรงค์เป็ นธงชาติ
ต่อไปตามพระราชวินิจฉัยลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ในรั ชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิ ดล
รัชกาลที่ ๘ ได้มีการปรับปรุ งพระราชบัญญัติธงซึ่ งยังคงใช้ธงไตรรงค์เป็ นธงชาติเช่นเดิมแต่ ได้อธิ บายลักษณะธงไว้เข้าใจ
ง่ายและชัดเจน ดังนี้ ลักษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม มีขนาดกว้าง ๖ ส่ วน ยาว ๙ ส่ วน ด้านกว้าง ๒ ใน ๖ ส่ วน ตรงกลางเป็ นสี จาบ
ต่อจากแถบสี จาบออกไปสองข้าง ๆ ละ ๑ ส่ วนใน ๖ สี วนเป็ นแถบสี ขาว ต่อจากสี ขาวออกไปทั้ง ๒ ข้างเป็ นแถบสี แดง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิ ดล ได้ตราพระราชบัญญัติธง เป็ นฉบับแรกในรั ชกาล เมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๙ ในส่ วนที่ว่าด้วยธงชาติน้ นั ยังใช้ธงไตรรงค์ แต่ได้อธิ บายลักษณะธงไว้เข้าใจง่ายและชัดเจน คือ ลักษณะเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ ยม มีขนาดกว้าง ๖ ส่ วน ยาว ๙ ส่ วน ด้านกว้าง ๒ใน ๖ ส่ วน ตรงกลางเป็ นสี ขาบ (น้ าเงิ นเข้ม) ต่อจากแถบสี ขาบ
ออกไปทั้งสองข้าง ๆ ละ ๑ ใน ๖ ส่ วนเป็ นแถบสี ขาว ต่อจากสี ขาวออกไปทั้ง ๒ ข้างเป็ นแถบสี แดง นับแต่น้ นั มาไม่ มี
ข้อความใดๆ เปลี่ยนแปลงลักษณะของธงชาติอีก ธงไตรรงค์ จึงเป็ นธงชาติไทยสื บมาจนปัจจุบนั

