คำกล่ำวในงำนแถลงข่ำวกำรออกใช้ธนบัตรแบบ 17
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนำคม 2561
ณ ห้องภัทรรวมใจ อำคำร 2 สำนักงำนใหญ่ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติและสือ่ มวลชนทุกท่าน
สาหรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นเหตุการณ์ครั้งสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงปลื้มปีติยินดียิ่ง
ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่เพื่อนาออกใช้เป็น
ธนบัตรหมุนเวียน ภายใต้แนวคิดเพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์แห่ง
ราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุข นาความร่มเย็นมา
สู่อาณาประชาราษฎร์และสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติ
บ้านเมืองตลอด 236 ปีที่ผ่านมา
วันนี้ ผมมีความยินดียิ่งที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยนาธนบัตรแบบใหม่ ซึ่งเป็นธนบัตรแบบ 17 ออกใช้ภายในปีนี้ โดยทรงมี
พระราชวินิจฉัยกาหนดวันอันเป็นมงคลยิ่ง สาหรับนาธนบัตร 3 ชนิดราคาแรก คือ 20 บาท
50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2561 และ อีก 2 ชนิดราคา
คือ 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ในวันนี้ ท่านผู้มีเกียรติทกุ ท่านจะได้เห็นธนบัตรจริง ชนิดราคา 20 บาท
50 บาท และ 100 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรที่พร้อมสาหรับการนาออกใช้ในวันจักรีที่จะถึงนี้
และจะได้เห็นแบบธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ซึ่งยังอยู่ระหว่าง
กระบวนการผลิต ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดแถลงข่าว พร้อมแสดงธนบัตรจริง
ทั้งสองชนิดราคา เมื่อใกล้วันออกใช้ต่อไป
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ธนบัตรแบบ 17 นี้ มีขนาดและสีโดยรวมเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16
ด้านหน้าของธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทาน
พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครือ่ งแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ มาออกแบบเป็นภาพประธาน
ในธนบัตรทุกชนิดราคา
ส่วนด้านหลังของธนบัตรได้ออกแบบเพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี โดยได้เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์
เรียงตามลาดับรัชกาล มาเป็นภาพประธานของธนบัตรแต่ละชนิดราคา ดังนี้
ชนิดราคา 20 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ชนิดราคา 50 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชนิดราคา 100 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชนิดราคา 500 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ชนิดราคา 1000 บาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในลาดับถัดไป ท่านรองผู้ว่าการ คุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน จะได้อธิบายถึง
รายละเอียดการออกแบบธนบัตร จากนั้น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร
คุณวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี จะอธิบายลักษณะพิเศษของธนบัตรต่อไป ขอเชิญครับ
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ธนบัตรแบบ 17 นี้ ได้กาหนดให้รูปแบบของธนบัตรโดยรวมมีความต่อเนื่อง
กับธนบัตรแบบ 16 ที่ยังคงเน้นความสวยงาม รักษาเอกลักษณ์ไทย โดยมีแนวคิดเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ภาพประธานด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์
พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามลาดับรัชกาล โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งใน
พระราชกรณียกิจสาคัญของแต่ละพระองค์ ที่มคี วามโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และจารึก
อยู่ในความทรงจาของพสกนิกรชาวไทย
รายละเอียดการออกแบบธนบัตรแต่ละชนิดราคา มีดังนี้
ชนิดรำคำ 20 บำท แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จักรี คู่กับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีภาพประกอบแสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 1
ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ส่วน
ภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 2 เป็นภาพจากบทละคร
เรื่องอิเหนา ซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในด้านวรรณคดีและพระราชกรณียกิจที่
ทรงทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยหลายสาขาให้เจริญรุ่งเรือง
ชนิดรำคำ 50 บำท แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัว คู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีภาพประกอบแสดงถึง
พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 3 ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้า
จนมีรายได้เข้าแผ่นดินเพิ่มขึ้นมาก ส่วนภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจใน
รัชกาลที่ 4 เป็นภาพหอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ที่ทรงโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ สะท้อนถึง
พระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ และการวางรากฐานความเจริญก้าวหน้า
ในแบบอารยประเทศ
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ชนิดรำคำ 100 บำท แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว คู่กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว โดยมี
ภาพประกอบแสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5 เมือ่ ครั้งเสด็จฯ ประพาสยุโรป
เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ยังผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชได้
สืบมา รวมทั้งได้ทรงนาวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
รุ่งเรือง ส่วนภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 6 เป็นภาพทรงฝึก
กองเสือป่าที่ทรงสถาปนาขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขึ้นในหมู่ราษฎร
รวมทั้งเป็นกองกาลังสารองในการป้องกันประเทศ
ชนิดรำคำ 500 บำท แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คู่กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยมี
ภาพประกอบแสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ให้แก่ปวงชนชาวไทย ส่วนภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 8 เป็น
ภาพการเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่สาเพ็ง เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
ให้คนไทยทุกเชื้อชาติอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกกลมเกลียว
ชนิดรำคำ 1000 บำท แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช คู่กับพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีภาพประกอบแสดงถึงพระราชกรณียกิจ
ในรัชกาลที่ 9 ทรงรับดอกบัวจากราษฎร สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงอุทศิ
พระวรกาย เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอด
รัชสมัย ส่วนภาพประกอบที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 เป็นภาพขณะ
ทอดพระเนตรแผนที่ ระหว่างเสด็จเยี่ยมราษฎร บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้าบางนรา
จังหวัดนราธิวาส เพือ่ พัฒนาแหล่งน้าและบรรเทาภาวะน้าท่วมในพื้นทีเ่ พาะปลูก ซึ่ง
สะท้อนถึงการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จวบจนถึงปัจจุบัน
ขอบคุณครับ
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ในด้านลักษณะพิเศษของธนบัตรแบบ 17 นี้ ยังคงลักษณะสาคัญของธนบัตร
ไทยไว้ เพือ่ ให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง แต่กไ็ ด้ปรับปรุงใหม่ในบางส่วน
เพื่อให้มีความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น รูปแบบของธนบัตรยังคงคล้ายกับแบบ
ที่ผ่านมา เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยและสามารถตรวจสอบธนบัตรได้ด้วยวิธี
“สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง” เช่นเดียวกับแบบที่ผ่านมา
ธนบัตรแบบใหม่นี้ ได้พัฒนาลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้งา่ ยต่อการสังเกตและตรวจสอบ โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
คือ การย้ายแถบสีโลหะที่สามารถเปลีย่ นสลับสีได้ จากด้านหลังของธนบัตร ให้มาอยู่ที่
ด้านหน้าของธนบัตร และในชนิดราคา 100 บาท ได้เพิม่ เติมให้ภายในแถบสีมีการ
เคลือ่ นไหวด้วย
ธนบัตรแบบ 17 นี้ ได้ปรับหมวดเลขหมายอักษรโรมันและตัวเลขอารบิก ให้
วางตามแนวตั้ง เพื่อให้รปู แบบของธนบัตรมีความสวยงามขึ้น นอกจากนั้นข้อความ
แจ้งโทษการปลอมแปลงธนบัตร ได้ปรับขนาดอักษรให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถอ่านได้
อย่างชัดเจน
สาหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงของธนบัตรแบบใหม่ที่ยังคงไว้ เพื่อ
ความต่อเนื่องในการสังเกตและตรวจสอบ มีดังนี้
 ภาพประธานด้านหน้า คาว่า รัฐบาลไทย และตัวเลขแจ้งชนิดราคา
พิมพ์ด้วยลวดลายเส้นนูน สามารถสัมผัสได้ถึงความนูนของหมึกพิมพ์
 ลายน้าพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพเดียวกับภาพ
ประธานด้านหน้าของธนบัตร และมีตัวเลขโปร่งแสงแจ้งชนิดราคา
 ในลายประดิษฐ์ มีตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนอยู่ สามารถมองเห็นได้ในมุม
ที่เหมาะสม
 สาหรับผู้บกพร่องทางสายตา มีสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคารูปดอกไม้
ที่พิมพ์ด้วยลวดลายเส้นนูน
 และภายใต้รังสีเหนือม่วง จะมีลักษณะพิเศษเรืองแสง ปรากฏทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตร
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ธนบัตรแบบ 17 นี้ จะออกใช้หมุนเวียนใน 3 ชนิดราคาแรก คือ 20 บาท
50 บาท และ 100 บาท ในวันจักรี 6 เมษายน 2561 โดยประชาชนสามารถเบิกถอน
ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับธนบัตรแบบ 16 และทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ ก็ยังสามารถใช้เป็นธนบัตร
หมุนเวียนได้เช่นเดิม
ในนามของธนาคารแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสถาบันการเงินทุกแห่ง องค์กร
ที่ปฏิบัติงานด้านเงินสด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้ความร่วมมือในการ
กระจายธนบัตรไปยังประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ขอขอบคุณสื่อมวลชน
ทุกแขนง ที่จะช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การออกใช้ธนบัตรแบบใหม่นี้ ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและถูกต้อง เช่นเดียวกับที่ผ่านมา
ขอบคุณครับ
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