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เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า อาคารศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center) จัดตั้งขึ้นในวาระครบรอบ 75 ปี ของการ
ก่อตั้งธปท. โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ (1) เป็นพื้นที่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน
ชั้นนาของประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรและองค์ความรู้อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ (2) เป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงิน (financial literacy) เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนทางการเงินและ
การป้องกันภัยทางการเงินจากการถูกหลอกลวง (3) เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ธปท.ใน
ฐานะธนาคารกลาง ในการรั กษาเสถีย รภาพเศรษฐกิจของประเทศ และ (4) สื บสานความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศ และจุดประกายเพื่อสร้างพลังในการพัฒนาต่อไป
การเปิดศูนย์การเรียนรู้ จึง ถือว่าเป็นการเปิดประตูบ้านของ “แบงก์ชาติ” เพื่อต้อนรับผู้ ที่ส นใจ
โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ที่สาธารณชนมารวมตัวกันเพื่อสร้างโอกาส แรงบันดาลใจ รวมทั้งนิสัยการเรียนรู้และ
การแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติจาเป็นในบริบทโลกใหม่
ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่นี้จะเริ่มเปิดให้บริการในวันพฤหัส บดีที่ 4 มกราคม 2561โดยมีพื้นที่การ
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินแบบบูรณาการ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และ
พื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อาคารที่ตั้งของศูนย์การ
เรียนรู้เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย
และยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ ในโรงพิมพ์ธนบัตรมีห้ อง
มั่นคง ที่เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศซึ่ง เป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคารแห่งนี้จึง มีความส าคั ญทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ แม้ จ ะมี อ ายุ ก ว่ า 50 ปี แ ต่ โ ครงสร้ า งอาคารยั ง มี ค วามแข็ ง แรง และความงดงามทาง
สถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย กอปรกับ
การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ให้เข้าถึงง่าย ใช้ งานสะดวก ให้บริการด้านความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร การรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน จึงมีแนวคิดการออกแบบโดยเน้นการใช้โครงสร้าง
อาคารเดิม เน้นบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบาย เพื่อเพิ่มความรู้สึกเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศูนย์การเรียนรู้
และ ธปท. ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถรองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยินที่จะ
มาเยี่ยมเยียนอีกด้วย
ธปท. มุ่งหวังให้ ศูนย์การเรียนรู้ ที่มีพื้นที่กว่า 12,900 ตรม. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living
learning-hub) ที่นิสิตนักศึกษานักวิชาการตลอดจนประชาชนจะสามารถมาศึกษาหาความรู้ ผ่านการเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด นิทรรศการและกิจกรรม โดยมีเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด
ร่วมนาเสนอสาระองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาต่อไป

นางสาวนวพร มหารั ก ขะ ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ สายวางแผนและงบประมาณ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
องค์ประกอบหลักๆ ของศูนย์เรียนรู้ ธปท. ซึ่งประกอบด้วยห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ธปท. และพื้นที่นิทรรศการ
และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน
การธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับ ห้ องสมุดชั้นนาทั่ว โลกกว่า 7,000 แห่ ง และมี พื้นที่ ที่ส ามารถรองรับ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รองรับทีมที่ต้องการทางานศึกษาวิจัยแบบ Co-working Space นอกจากนี้
ยังมีมุมนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยผู้ก่อตั้ง ธปท. ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้งธนาคารกลาง
ภายใต้บริบททีท่ ้าทายซึง่ ยังมีความร่วมสมัย
2) พิพิธภัณฑ์ ธปท. ตั้งอยู่ในห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่ยุคก่อนรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน ซึง่ จะ
ทาให้เห็นถึงพัฒนาการและความเชื่อมโยงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเป็นอยู่ของผู้คน
ตลอดจนความท้าทายและความสาเร็จในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วง อีกทั้งยังมีนิทรรศการเงินตรา ซึ่ง
เป็นการรวบรวมธนบัตรไทยที่สมบูรณ์ที่สุด โดยจะมีการจัดแสดงเหรียญลิเดียที่ มีอายุ 2,600 ปี ซึ่งเป็นต้น
กาเนิดของเหรียญกษาปณ์ของโลก นอกจากนี้ อีกส่วนที่น่าสนใจ คือนิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ซึง่
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดาเนินงานของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
3)นิ ท รรศการและกิ จ กรรมอื่ น ๆอาทิ นิ ท รรศการส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเงิ น ที่ มุ่ ง ส่ ง เสริม ให้
ประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
การเงิน รวมทั้ง นิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆ และกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (edutainment) อาทิ
กิจ กรรมวัน เด็ก การแข่งขัน ตอบคาถามหรื อประกวดโครงการที่ส ร้า งการเรียนรู้ การเสวนาโดยนักคิ ด
นักเขียน และศิลปิน
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 9.30-20.00 น. ทั้งนี้ ในช่วง 6
เดือนแรกประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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