ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาพประกอบในธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
วัตถุประสงค์ในการออกใช้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559* และน้อมนาจิตใจของปวงชนชาวไทยให้
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณทีไ่ ด้ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
เป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมไทย และด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ (*เสด็จพระราชสมภพ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม 2475)

แนวความคิดในการออกแบบ (Theme) และคาอธิบาย
Theme = “อัคราภิรกั ษศิลปิน”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทุ่มเทพละกาลังในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไว้เป็ น
สมบัตศิ ลิ ป์แห่งแผ่นดินไทย สร้างคุณค่าและความภาคภูมใิ จแก่ชาวไทยทัง้ ปวง อาทิ ชุดไทยพระราชนิยม
งานด้านศิลปาชีพ และโขนพระราชทาน จากพระเกียรติคุณแห่งพระราชกรณียกิจนานัปการนี้ คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรกั ษศิลปิน” ซึง่ มีความหมายว่า “ศิลปินยิง่ ใหญ่ผปู้ กปกั รักษา
งานศิลปะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณทีท่ รงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินให้เจริญรุง่ เรืองอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นประโยชน์ยงิ่ ต่อพสกนิกรชาวไทยและชาติบา้ นเมือง
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ลักษณะธนบัตรด้านหน้ า
มีลกั ษณะและสีเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 16

ลักษณะธนบัตรด้านหลัง
เชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธาน โดยมี
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมือ่ ครัง้ ยังทรงพระเยาว์ พระฉายาสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพทีเ่ ป็ นฝีมอื ของราษฎรใน
โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ณ บ้านรวมไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ภาพโขนพระราชทาน ชุด จองถนน ภาพกระเป๋าย่านลิเภาซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ศลิ ปาชีพ
รวมทัง้ ภาพพรรณไม้ทไ่ี ด้รบั พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยเป็ นมงคลนาม ได้แก่
คัทลียาควีนสิรกิ ติ ิ ์และ กุหลาบควีนสิรกิ ติ ิ ์ เป็นภาพประกอบ
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ภาพประธาน
พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน
(แหล่งทีม่ า กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ)

1. เป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์ทแ่ี สดงถึงพระสิรโิ ฉมของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2. แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมไทย ทรงฟื้ นฟูการแต่งกาย
อย่างไทยโดยทรงพระราชดาริชุดไทยพระราชนิยมสาหรับสตรีไทยใช้ในโอกาสต่างๆ ขึน้ 8 แบบ
ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยดุสติ
ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยบรมพิมาน และชุดไทยจักรี เพื่อให้สตรีไทยมีชุดประจาชาติซ่ึงมี
เอกลักษณ์แตกต่างจากชาติอ่นื ทีส่ าคัญคือ พระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมที่
ตัดเย็บจากผ้าทอฝีมอื คนไทยเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้เห็น จนเกิดความนิยมแพร่หลาย
เป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยเกิดความนิยมในศิลปวัฒนธรรมของชาติอนั เป็นมรดกตกทอดกันมา
แต่โบราณไม่ทราบปีทฉ่ี ายพระฉายาลักษณ์ แต่พระชนมพรรษาขณะนัน้ น่ าจะประมาณ
28 พรรษา หรือมากกว่านัน้ (คานวณจากการริเริม่ ชุดไทยพระราชนิยมในปี 2503)
ชุดไทยบรมพิมาน เป็ นชุดทีใ่ ช้ในงานเต็มยศและครึง่ ยศ เช่น งานอุทยานสโมสร
งานพระราชทานเลีย้ งอาหารอย่างเป็ นทางการ
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ภาพประกอบ
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา เมือ่ ครัง้ ยังทรงพระเยาว์
(แหล่งทีม่ า กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ)
เพื่อแสดงถึงภาพครอบครัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ พระชนมพรรษาประมาณ 40 พรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษาประมาณ 35 พรรษา
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ภาพประกอบ
พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพ
ทีเ่ ป็นฝีมอื ของราษฎรในโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ณ บ้านรวมไทย จ.แม่ฮ่องสอน (แหล่งทีม่ า
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ)
เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจ
1. ด้านการอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมไทย ทาให้ศลิ ปะสมบัตทิ เ่ี กือบจะสิน้ สูญของไทยได้กลับ
ฟื้นคืนชีวติ ขึน้ มาใหม่
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้ราษฎรมีอาชีพทีม่ นคง
ั ่ และมีชวี ติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
จากการเสด็จเยีย่ มราษฎร ทาให้ทรงทราบถึงปญั หาความยากจนของราษฎรซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
เกษตรกร จึงได้พระราชทานโครงการศิลปาชีพ โดยทรงฟื้นฟูศลิ ปหัตถกรรมพืน้ บ้านของแต่ละ
ท้องถิน่ ให้ราษฎรทาเป็ นอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ และให้มงี านทาอยูก่ บั บ้าน ไม่ตอ้ งละทิง้ ถิน่ ฐานเข้าไป
หางานทาในเมืองใหญ่ ซึง่ จะก่อให้เกิดปญั หาชุมชนแออัดตามมา และผลทีไ่ ด้อกี ประการหนึ่งคือ
ได้ฟ้ืนฟูและรักษาหัตถกรรมไทยโบราณทีก่ าลังสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการดาเนินงานของ
โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ ณ บ้านรวมไทย ต.หมอกจาแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2545 เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ในการนี้ ได้ทอดพระเนตร
ผลงานศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการฯ ด้วย
พระชนมพรรษา 70 พรรษา
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ภาพประกอบ
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม สีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก.
ถมสีขาว เป็นสีเดชแห่งวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. มีพระมหามงกุฎสีทอง
ประดิษฐานอยูเ่ บือ้ งบน ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐานพระแสงจัก รตรีว่าทรงสถิตอยูใ่ นพระบรม
ราชจักรีวงศ์ พระนามาภิไธย ส.ก. อยูภ่ ายในกรอบวัชรรัตน์ ๗ ดวง ว่าทรงเจริญพระชนมายุได้
๗ รอบ มีพน้ื สีมอคราม เป็ นสีประจาวันพระราชสมภพ นอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้า
ราชหงส์ทองอยูท่ งั ้ ซ้ายขวาว่าทรงงามสง่าดังราชหงส์ทอง หน้าราชหงส์มกี ระหนกแนบ
ห้อยพวงดอกไม้ทพิ ย์อนั มีดอกไม้ในพระนามเป็ นอาทิ มีพรรณมอครามปนทอง ถัดออกไปเป็นขอบ
เขียนอักษรสีทองความว่า พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๙ ระบายพืน้ ด้วยสีหง
ชาด อันเป็นสิรแิ ห่งวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในอภิลกั ขิตสมัยทีท่ รงเจริญพระชนมายุ
บรรจบครบ ๘๔ พรรษา ดังมีเลขมหามงคลนัน้ อยูใ่ ต้อกั ษรพระนามาภิไธย ประกอบเถาไม้ทพิ ย์ช่อื
จิตรลดา ตามตารับว่าเป็ นเครือเถาไม้ทพิ ย์มอี ยูใ่ นจิตรลดาวัน พระราชอุทยาน ๑ ใน ๔ แห่งของ
พระอินทร์ หมายว่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนานิเวศน์สถานชื่อพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
อันเป็น ทีป่ ระทับ เถาไม้น้วี ่าเป็นเถาไม้แห่งความหวังดุจดังสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็น
ความหวังแห่งปวงชนราษฎรพ้นจากความยากไร้ดว้ ยพระมหากรุณาธิคุณอันมีโครงการศิลปาชีพ
เป็นอาทิ อาณาประชาราษฎร์จงึ น้อมใจถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนม์ยงิ่ ยืนนาน
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ภาพประกอบ
โขนพระราชทาน ชุด จองถนน (โขนของมูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์
พระบรมราชินีนาถ (แหล่งทีม่ า สูจบิ ตั รโขนพระราชทาน ชุด จองถนน)
เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์จะทรงอนุ รกั ษ์การแสดงโขน
ซึง่ เป็นศิลปะการแสดงชัน้ สูงของไทยให้คงอยูเ่ ป็ นสมบัตอิ นั ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย พร้อมกันนี้ได้ม ี
พระราชเสาวนียใ์ ห้จดั สร้างเครือ่ งแต่งกายโขนขึน้ ใหม่ และให้ปรับปรุงวิธกี ารแต่งหน้าโขนให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ดว้ ย
โขนพระราชทานเริม่ จัดแสดงมาตัง้ แต่ปี 2550 ได้แก่ ชุด พรหมาศ ชุด นางลอย และชุด
ศึกมัยราพณ์ สาหรับปี 2555 ซึง่ เป็นปีทส่ี มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลือกโขน ชุด จองถนน มาจัดแสดงให้ประชาชนชม
ซึง่ เป็นตอนทีม่ คี วามสนุกสนาน มีการจัดสร้างฉากทีย่ งิ่ ใหญ่สวยงาม เช่น ฉากจองถนน ฉากบรรยากาศใต้น้า
ฉากขบวนทัพพระรามทีข่ า้ มถนนไปกรุงลงกา ฉากทศกัณฑ์ออกศึกครัง้ แรก ฉากการแผลงศรเป็ นไฟและฝน
เป็นต้น
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ภาพประกอบ
กระเป๋าย่านลิเภา (ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์
พระบรมราชินีนาถ) (แหล่งทีม่ า หนังสือมูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์
พระบรมราชินีนาถ)
เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจ
1. ด้านการอนุ รกั ษ์และฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมไทย ทาให้ศลิ ปะสมบัตทิ เ่ี กือบจะสิน้ สูญของไทยได้
กลับฟื้นคืนชีวติ ขึน้ มาใหม่
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้ราษฎรมีอาชีพทีม่ นคง
ั ่ และมีชวี ติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
ย่านลิเภาเป็นไม้เลือ้ ยประเภทเฟิรน์ ขึน้ อยู่ชุกชุมทางภาคใต้ของประเทศไทย ลาต้นเป็น
เส้นเล็กและเหนียวอย่างยิง่ เครือ่ งจักสานย่านลิเภาเป็ นทีน่ ิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 5
นอกจากความสวยงามแล้วยังมีความคงทน สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นร้อยปี แต่การจักสาน
ย่านลิเภานัน้ ทาได้ยาก เพราะเส้นย่านลิเภามีขนาดเล็กกว่าเส้นจักสานชนิดอื่น และต้องสร้าง
รูปทรงไปพร้อมๆ กับการสานด้วย เมือ่ นาผลิตภัณฑ์ยา่ นลิเภาไปประกอบเข้ากับทองคา
นาค หรือเงิน ก็ยงิ่ ทาให้ดสู วยงามทรงคุณค่าขึน้ อีกมาก อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจักสาน
ย่านลิเภาต้องใช้ความละเอียด ประณีต และความอุตสาหะอย่างสูง เป็ นเหตุให้ไม่ค่อยมีผู้
สืบทอดศิลปะประเภทนี้ ในทีส่ ุดผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาก็สูญหายไปจนแทบไม่มใี ครรูจ้ กั
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดาริว่า งานจักสานย่านลิเ ภาเป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมซึง่ บรรพชนไทยได้สร้างสรรค์ขน้ึ ไม่ควรปล่อยให้สญ
ู สลายไป จึงทรงส่งเสริม
อาชีพการจักสานย่านลิเภาแก่ราษฎรในอาเภอต่างๆ ของ จ.นราธิวาส และสมาชิกของมูลนิธ ิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ และโปรดทีจ่ ะทรงใช้สอยผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาทุกประเภทเพื่อเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนด้วย
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ภาพประกอบ
ดอกกุหลาบควีนสิรกิ ติ ิ ์ (แหล่งทีม่ า กองราชเลขานุ การในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ)
1. เป็นดอกไม้ทไ่ี ด้รบั พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “สิรกิ ติ ิ ์” เป็นมงคลนาม
2. นามาประกอบการออกแบบเพื่อความสวยงามของธนบัตร
วงศ์ ROSACEAE เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบพันธุ์ Konigin der Rosen และ Golden
Giant เกิดเป็นสายพันธุ์ Peer Gynt ซึง่ มีความสวยงามระดับโลก ได้นาออกเผยแพร่ใน
พ.ศ. 2511 และใน พ.ศ. 2513 ได้รบั รางวัลชนะเลิศในการประกวดกุหลาบทีก่ รุงเบลฟสั ต์
ไอร์แลนด์เหนือ นาย Andre Hendricx ชาวเบลเยีย่ ม ผูอ้ านวยการเรือนกุหลาบ Grandes
Roseraiea Du Val de Loire ประเทศฝรังเศส
่ ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย “สิรกิ ติ ิ ์” เป็นชื่อของ
กุหลาบลูกผสมพันธุน์ ้ี
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ภาพประกอบ
ดอกคัทลียาควีนสิรกิ ติ ิ ์ (แหล่งทีม่ า กองราชเลขานุ การในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ)
1. เป็นดอกไม้ทไ่ี ด้รบั พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “สิรกิ ติ ิ ์” เป็นมงคลนาม
2. นามาประกอบการออกแบบเพื่อความสวยงามของธนบัตร
วงศ์ ORCHIDACEAE เป็นกล้วยไม้ลกู ผสมระหว่าง Cattleya Bow Bells กับ Cattleya
Obrieniana var. alba ซึง่ บริษทั Black & Flory Ltd. ประเทศอังกฤษ เป็นผูผ้ สมขึน้ และใน
พ.ศ. 2501 ได้จดทะเบียนชื่อพันธุว์ ่า Exquisite คัทลียาลูกผสมใหม่น้ีมคี วามสวยงามมากจน
ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มจาก The Royal Horticultural Society ประเทศอังกฤษ จึงได้มกี าร
กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานพระราชานุ ญาตเชิญ
พระนามาภิไธย “สิรกิ ติ ิ ์” เป็นชื่อของกล้วยไม้ลกู ผสมพันธุน์ ้ี

ที่มา: แผนกออกแบบและผลิ ตต้นฉบับ โรงพิ มพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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