คำกล่ำวในงำนแถลงข่ำวกำรออกใช้ธนบัตรทีร่ ะลึก
ด้วยสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้แห่ง
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม 2560
ณ ห้องภัทรรวมใจ อำคำร 2 สำนักงำนใหญ่ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(1) ผู้ว่าการ
สวัสดีครับ ท่านผู้บริหาร และสื่อมวลชนทุกท่าน ทั้งที่อยู่ที่นี่ ทีส่ านักงานภาค และ
ศูนย์จัดการธนบัตรทั่วประเทศ
สาหรับพวกเราทุกคนแล้ว ผมมั่นใจว่าเราเห็นด้วยกับข้อความที่วา่ “เราโชคดี
ที่เกิดเป็นคนไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช”
ตลอดกว่า 70 ปีแห่งรัชสมัยของพระองค์ทา่ น ประชาชนชาวไทยได้รับ
ประโยชน์อย่างยิ่งจากการทรงงานหนัก และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระราชทานให้แก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยต่อเนื่อง ในวันนี้ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทย ความอยู่ดี
กินดีและคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นมากของคนไทย การที่ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าใน
หลายด้าน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ตลอดจนการที่ประเทศไทยสามารถ
ก้าวผ่านช่วงวิกฤตที่สาคัญหลายครั้ง เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งคือ
พระปรีชาสามารถ พระบารมี ทศพิธราชธรรม และการทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนัก
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ที่ทรงเอาผลประโยชน์ของคนไทย
โดยรวมเป็นที่ตั้ง
ตลอดช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ธนบัตรออกใช้หมุนเวียนมาแล้วรวม 8 แบบ เริ่ม
ตั้งแต่ธนบัตรแบบ 9 ซึ่งได้ออกใช้ในพุทธศักราช 2491 และได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก
เนื่องในโอกาสสาคัญต่างๆ รวมอีก 18 ครั้ง
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สุด
มิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ขึ้น คือ “ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้แห่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิ ลอดุลยเดช”
โดยจะใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป
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ธนบัตรชุดใหม่นี้มีครบทั้ง 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท
500 บาท และ 1000 บาท มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อราลึกถึงพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นทีร่ ักและเทิดทูนยิ่งของประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริยท์ ี่ทรงทุม่ เท
พระวรกาย บาเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพือ่ บาบัดทุกข์บารุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยังความร่มเย็นมาสู่ประชาชนไทย ตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน
ธนบัตรชุดใหม่ ทั้ง 5 ชนิดราคา มีลักษณะธนบัตรด้านหน้า เช่นเดียวกับ
ธนบัตรแบบ 16 ทีใ่ ช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน แต่ปรับเปลี่ยนภาพในด้านหลัง โดยเชิญ
พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดาริ
ที่สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่าน ภาพที่ปรากฏในธนบัตรชุดสาคัญนี้
เป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยคุ้นตาในแต่ละช่วงพระชนมพรรษา และเป็นภาพที่ตรึงใจให้
เราย้อนราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นทีร่ ักยิ่งของประชาชนชาวไทย
 ชนิดรำคำ 20 บำท แสดงภาพเรือ่ งราวเมือ่ ครั้งทรงพระเยาว์
 ชนิดรำคำ 50 บำท แสดงภาพเรือ่ งราวเมือ่ เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
 ชนิดรำคำ 100 บำท แสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ที่ทรงห่วงใย
พสกนิกรในพื้นที่ทรุ กันดาร
 ชนิดรำคำ 500 บำท แสดงภาพเรื่องราวพระปรีชาสามารถทีส่ ะท้อนผ่าน
โครงการพระราชดาริในด้านต่างๆ และ
 ชนิดรำคำ 1000 บำท แสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลที่ประชาชน
ชาวไทยร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริยผ์ ู้เป็นทีร่ ักยิ่งของพวกเราทุกคน
ในลาดับถัดไป ท่านรองผู้ว่าการ คุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน จะได้อธิบายถึง
รายละเอียดการออกแบบภาพในธนบัตรที่ระลึกฯ แต่ละชนิดราคา และผู้ช่วยผู้วา่ การ
สายออกบัตรธนาคาร คุณวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี จะอธิบายลักษณะพิเศษของธนบัตร
ที่ระลึกฯ ต่อไป ขอเชิญครับ
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(2) รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
สวัสดีครับ
ตามที่ท่านผู้ว่าการได้เรียนให้ทราบถึงภาพรวมของธนบัตรที่ระลึกชุดพิเศษ
ไปแล้วนั้น ผมขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบธนบัตรด้านหลังในแต่ละ
ชนิดราคา ดังนี้
 ชนิดรำคำ 20 บำท
- ได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ขณะประทับ ณ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพประธาน
- โดยมีภาพประกอบ คือ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่ทรงฉายพร้อมพระบรมราชชนก พระบรม
ราชชนนี พระเชษฐภคินี และพระเชษฐา
- รวมทั้ง พระรำชอิริยำบถส่วนพระองค์ ในช่วงที่ทรงพระเยำว์
 ชนิดรำคำ 50 บำท
- ได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ขณะทรงงาน ณ พระตาหนักวิลล่า
วัฒนา เมื่อครั้งเสด็จฯ กลับไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน เป็น
ภาพประธาน
- โดยมีภาพประกอบ คือ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- พระราชพิธรี าชาภิเษกสมรส
- พระรำชพิธที รงผนวช
- การเสด็จพระราชดาเนินเยือนนานาประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
- และพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
 ชนิดรำคำ 100 บำท
- ได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ทีท่ รงทุม่ เทพระวรกายขณะทรง
ปฏิบัตพิ ระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรในพื้นทีห่ ่างไกล เป็นภาพประธาน
- โดยมีภาพประกอบ คือ
- พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ขณะทรงเสด็จพระราชดาเนินในพื้นที่ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน รวมทั้งภาพโครงการฝนหลวง
- และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่ทรงฉายพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
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พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส และพระราชธิดาเมือ่
ครั้งทรงพระเยาว์
 ชนิดรำคำ 500 บำท
- ได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ทรุ กันดาร เป็นภาพประธาน
- โดยมีภาพประกอบ คือ
- พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรดิน น้า
- การเกษตร
- การแก้ปัญหาอุทกภัย
- ภาพกังหันชัยพัฒนา
- รวมถึงภาพจากบทพระราชนิพนธ์เรือ่ งพระมหาชนก ที่สะท้อนถึง
พระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน
 ชนิดรำคำ 1000 บำท
- ได้เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินออก
จากโรงพยาบาลศิรริ าช กลับไปประทับ ณ พระตาหนักจิตรลดา
รโหฐาน เป็นภาพประธาน
- โดยมีภาพประกอบ คือ
- ภาพการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ของปวง
พสกนิกร ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- ภาพสะพานภูมพิ ล 1 และ 2 ในโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
- และภาพโครงการคลองลัดโพธิ์ ทีส่ ะท้อนถึงความห่วงใยของพระองค์ใน
การบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่พสกนิกร
และทีม่ ุมล่างด้านขวาของธนบัตรทุกชนิดราคา จะปรากฏข้อความ
“ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2470 – 13 ตุลาคม 2559”
ขอบคุณครับ
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(3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร
สวัสดีครับ
สาหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ของธนบัตรชุดพิเศษนี้ ในด้ำนหน้ำจะ
เหมือนกับธนบัตรแบบ 16 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง
 จะมองเห็นลายน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และตัวเลขโปร่งแสงแจ้ง
ชนิดราคา
 และบริเวณมุมซ้ายบนของธนบัตรจะมองเห็นลวดลายด้านหน้า
ซ้อนทับกับลวดลายด้านหลัง ปรากฏเป็นตัวเลขแจ้งชนิดราคา
 ช่วงกลางของธนบัตร มีลายพิมพ์เส้นนูน ที่คาว่า รัฐบาลไทย และ
ตัวเลขแจ้งชนิดราคา พิมพ์ลวดลายเส้นนูน ซึ่งสามารถสัมผัสรู้สึกได้ถึง
ความนูนของหมึกพิมพ์
 บริเวณมุมล่างซ้าย มีตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนอยู่ ซึ่งสามารถมองเห็น
ได้มุมที่เหมาะสม โดยในชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท จะมี
การเปลี่ยนสลับสีด้วย
 ที่ด้านหน้าของธนบัตร ในชนิดราคา 100 บาท 500 บาท และ 1000
บาท มีแถบฟอยล์สีเงินที่มีภาพ 3 มิติ
 และสาหรับผู้บกพร่องทางสายตา มีสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาทีพ่ ิมพ์นูน
เป็นรูปดอกไม้ ที่ด้านล่างของธนบัตร
 สาหรับในด้ำนหลังของธนบัตร ทุกชนิดราคา มีแถบสีโลหะฝังไว้ในเนือ้
กระดาษ และบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะ แถบสีโลหะนี้
จะเปลี่ยนสลับสีได้ โดยในชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท
ภายในแถบจะมีภาพเคลื่อนไหวด้วย
และ ลักษณะต่อต้ำนกำรปลอมแปลงที่ได้จดั ทำขึ้นเป็นพิเศษในโอกำสนี้
ก็คือ ภาพเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง ซึ่งจะปรากฎเป็นภาพเรืองแสงสวยงาม
ธนบัตรชุดพิเศษนี้ จะออกใช้หมุนเวียนพร้อมกันทุกชนิดราคา ตั้งแต่วนั ที่ 20
กันยายน นีเ้ ป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถแลกและเบิกถอนได้ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งผ่านตู้เอทีเอ็ม ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับธนบัตร
หมุนเวียนปกติ
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ในนามของธนาคารแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสถาบันการเงินทุกแห่ง องค์กร
ที่ปฏิบัติงานด้านเงินสด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้ความร่วมมือในการ
กระจายธนบัตรไปยังประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้ง ขอขอบคุณ
สื่อมวลชนทุกแขนงที่จะช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ การออกใช้ธนบัตรแบบใหม่
นี้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและถูกต้องเช่นเดียวกับที่ผ่านมา
ขอบคุณครับ
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