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เจาะเวลาหาอดีต
อาคาร 2
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ตัง้ แต่เข้ามาท�ำงานก็เห็นรัว้ เมทัลชีทล้อมรอบอาคาร
ขนาดใหญ่ ห ลั ง นี้ เ สี ย มิ ด ชิ ด อาคารที่ เ ป็ น เสมื อ น
สั ญ ลั ก ษณ์ อี ก อย่ า งของ ธปท. หลั ง นี้ ผ ่ า นร้ อ น
ผ่านหนาว ฝ่าวิกฤติเหตุการณ์ร่วมกับแบงก์ชาติ
มานานเกือบ 30 ปี และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ การปิด
ปรับปรุงเป็นเวลา 2 ปี ได้สนิ้ สุดลง อาคาร 2 หรือทีร่ จู้ กั
กันดีในชื่อ ‘อาคารส�ำนักงานใหญ่’ ก็พร้อมอวดโฉม
และให้พนักงานกลับเข้าไปใช้งานอีกครั้ง
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พ.ศ. 2485
แรกเริ่ม ธปท. ยังใช้ชื่อว่า ‘ส�ำนักงานธนาคารชาติไทย’ รุ่นพี่ของพวกเราเริ่มท�ำงานกัน
ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็น
‘ธนาคารแห่งประเทศไทย’ ก็ย้ายออกมาเช่าอาคารแบบยุโรปของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
จ�ำกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตสี่พระยา

ในสมัยนั้น
เราขนย้ายสิ่งของและเอกสาร
ส�ำคัญมาที่วังบางขุนพรหม
ด้วยเรือเอี้ยมจุ๊น 3 ล�ำ

พ.ศ. 2504
ขณะเดียวกัน ธปท. ก็มองหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างส�ำนักงานใหญ่ ตัวเลือกหนึ่ง คือ
บ้านมนังคศิลา ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ แต่เมื่อพิจารณาแล้ว วังบางขุนพรหมเหมาะสมที่สุด
เพราะอยูก่ ลางพระนคร และยังขยายขอบเขตได้อกี มาก ธปท. จึงเลือกทีจ่ ะซือ้ บ้านมนังคศิลามาแลกกับ
วังบางขุนพรหม พร้อมทัง้ จ่ายค่าส่วนต่างและค่าโอนกรรมสิทธิใ์ ห้กรมธนารักษ์เป็นเงิน 7,081,895 บาท
ตั้งแต่ตอนนั้น ธปท. ก็เริ่มมีแนวความคิดในการสร้างอาคารที่ท�ำการแล้ว

ผังบริเวณวังบางขุนพรหม ที่ ธปท. จัดท�ำขึ้นเพื่อประมาณ
ราคาทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2503 โดยมีอาคารที่ส�ำคัญ ๆ อาทิ
วังบางขุนพรหม (หมายเลข 1) ต�ำหนักหอ (หมายเลข 3)
ต�ำหนักน�้ำ (หมายเลข 14) อาคารริมน�้ำ (หมายเลข 15)
เรือนพุทธ (หมายเลข 20) อาคารบ้านพักข้าราชการ
กระทรวงกลาโหม (หมายเลข 33) สถานพยาบาล (หมายเลข 35)
และอาคารติดตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรภาพ (อาคาร 36-40)

หนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดิน
วังบางขุนพรหมกับ
บ้านมนังคศิลา ระหว่าง
ธปท. และกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
โดยมีผลตั้งแต่วันที่
8 มิถุนายน พ.ศ. 2504

พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2488
เมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 สงบลง ธปท. ได้เช่าวังบางขุนพรหม
จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งรองรับพนักงานได้ถึง
300 คน เป็นส�ำนักงานแห่งใหม่
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บรรยากาศห้องท�ำงาน
ในวังบางขุนพรหม

ต่อมา ผู้ว่าการพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ เล็งเห็นความส�ำคัญของการมีอาคารขนาดใหญ่
เพื่อรวบรวมหน่วยงานต่าง ๆ ที่กระจัดกระจาย พร้อมกับการเตรียมพื้นที่เพื่อขยายงานในอนาคต
จึงผลักดันให้มีการสร้างอาคารส�ำนักงานใหญ่ในพื้นที่สนามหญ้าของวังบางขุนพรหม โดยเลือก
บริษัทสถาปนิกไทย-เนเธอร์แลนด์ ชื่อ ชัชวาลย์ เดอ เวเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้าง ด้วยความวุน่ วายทางการเมือง มีกลุม่ คนวิจารณ์ถงึ ความไม่เหมาะสมของ
บริษัทที่ ธปท. คัดเลือก ผู้ว่าการพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ และรองผู้ว่าการฉลอง ปึงตระกูล จึงขอ
ลาออกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
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ภาพถ่ายมุมสูงของอาคารส�ำนักงานใหญ่ (อาคาร 2 ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2520
ผู้ว่าการเสนาะ อูนากูล ได้สานต่อ
โครงการจนท้ายที่สุดความพยายามอัน
ยาวนานในการสร้างอาคารส�ำนักงานใหญ่
ก็ประสบผลส�ำเร็จ โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
มาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
ภาพถ่ายอาคารส�ำนักงานใหญ่
มุมมองจากถนนสามเสน

ใช้ เ วลา 5 ปี ใ นการ
ก่อสร้างอาคารส�ำนักงานใหญ่
จนเสร็จสมบูรณ์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น แทน
พระองค์มาทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคาร ในช่วงที่
นายนุ กู ล ประจวบเหมาะ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ว ่ า การ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2552
เมื่อการก่อสร้างอาคาร 1 เสร็จสิ้น ธปท. ย้ายพนักงานเข้าไปใช้พื้นที่อาคาร 1
แทนอาคารส�ำนักงานใหญ่ ซึง่ ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น ‘อาคาร 2’ และหลังจากเปิดใช้งาน
มานานเกือบ 30 ปี ก็ถึงเวลาปิดปรับปรุงอาคารส�ำนักงานใหญ่หลังแรก

ภาพฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน
ภายในอาคารส�ำนักงานใหญ่

พ.ศ. 2544
อาณาบริ เ วณธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่อนก่อสร้าง
อาคาร 1 ในภาพ แสดงบริเวณ
จากอาคารสโมสรเก่าถึงถนน
ท่าเกษม ขณะก่อสร้างสะพาน
พระราม 8 ถ่ายเมื่อวันที่ 30
สิงหาคม พ.ศ. 2544
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พ.ศ. 2558
อาคาร 2 พร้อมเปิดใช้งานอีกครั้งอย่าง
เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ประกอบด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่
หน่วยงานต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ครบครัน
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