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‘ชีวิตที่มีแบบแผน’ ของ

ดร. เอกนิติ
นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
ดร. เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ รองผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ผูบ้ ริหารหนุม่
วัย 42 ปี เดินทางมาที่ ธปท. ส�ำนักงานใหญ่อยูบ่ อ่ ยครัง้ ด้วยหน้าทีท่ ที่ ำ� งานประสานความร่วมมือใกล้ชดิ กับ ธปท. แต่การมา
เยีย่ มเยียน ‘เรือนแพ’ ครัง้ นีถ้ อื ว่ามีความพิเศษที่ ดร. เอกนิติ จะมาบอกเล่าเรือ่ งราวส่วนตัว ตลอดจนแง่คดิ และมุมมองการใช้
ชีวติ และการท�ำงานทีก่ ลมกล่อมและลงตัวกับ ‘พระสยาม’ ซึง่ เปิดคอลัมน์ Relax @ เรือนแพ ต้อนรับคนนอก ธปท. เป็นฉบับแรก
ข้าราชการ ข้าแผ่นดินสยาม
นับได้ว่า ดร. เอกนิติ เป็นข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
ครบเครื่ อ ง จบ ม.6 จากวชิ ร าวุ ธ วิ ท ยาลั ย และเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังคว้าเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต เกียรตินิยม ได้เริ่มต้นชีวิตการท�ำงานในภาคเอกชน ก่อนที่จะ
48 พระสยาม ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2556

เดินตามความฝันด้วยการเข้ารับราชการในปี พ.ศ. 2536 ที่ กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง ต่อมาสอบทุน ก.พ. ตามความต้องการของส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่
University of Illinois at Urbana-Champaign มลรัฐอิลลินอยส์
สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Claremont Graduate
University มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ดร. เอกนิติ ยอมทิ้งเงินเดือนเอกชนจากบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ทสี่ งู กว่าเงินเดือนราชการราว 3-4 เท่า เพือ่ รับราชการ
ตามเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ทมี่ มี าตัง้ แต่แรกเริม่ ตัง้ ใจท�ำงานอย่างมุง่ มัน่
ไต่เต้าในกระทรวงการคลังเรือ่ ยมา จนเป็นข้าราชการซี 9 ในวัยเพียง 36 ปี
และด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ สศค. ในปัจจุบัน
ดร. เอกนิติ เลือกรับราชการ ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก
เพราะเห็ น แบบอย่ า งการรั บ ราชการที่ ดี จ ากบิ ด าและมารดา คื อ
ศ.ดร. อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ
คุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตปลัดหญิงแห่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีโอกาส
ท�ำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ในฐานะ ‘ข้าแผ่นดิน’ มาตลอดชีวิต และ
ประการที่สอง เนื่องจากในขณะนั้นภาคเอกชนรุ่งเรือง เต็มไปด้วย
บุคลากรที่มากฝีมือ ขณะที่ภาคราชการขาดแคลนคนเก่ง แม้เขาจะ
ถ่อมตัวว่าไม่ใช่คนเก่ง แต่ด้วยความรู้เศรษฐศาสตร์ที่ได้รำ�่ เรียนมาน่า
จะท�ำประโยชน์ให้แก่ภาพรวมและประเทศชาติได้มากกว่าการท�ำงาน
ให้ภาคเอกชน
“ท่านอดีต ผอ. สศค. ฝากหลักคิดของการเป็นข้าราชการตอนเริม่ เข้า
มารับราชการให้กบั ผมว่า คนรับราชการมี 2 แบบ ประเภทแรก คือ คน
ทีร่ บั เงินเดือนน้อย แต่ทำ� งานมากกว่าเงินเดือนทีไ่ ด้ และอีกประเภทหนึง่
คือ เงินเดือนน้อย แต่ก็ยังท�ำงานน้อยกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ส่วนตัว
ท่านเองท่านเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบที่ 1 เพราะได้โอกาสเรียนรู้และ
ประสบการณ์อย่างมากจากราชการ ตั้งแต่วันนั้นผมก็เลือกเป็นคนรับ
ราชการแบบที่ 1 แม้เงินเดือนจะน้อย แต่กม็ คี วามภาคภูมใิ จและมีโอกาส
ได้เรียนรู้เยอะมาก”

สศค. กระทรวงการคลัง ก็คือ การบริหารงานจ�ำนวนมากภายใต้ระยะ
เวลาและบุคคลากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
“สศค. เป็นหน่วยงานที่มีปริมาณงานจ�ำนวนมากและหลากหลาย
ดูแลทัง้ ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค การคลัง ภาษี ระบบการเงิน สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ การออม การลงทุน และการต่างประเทศ เรือ่ งนโยบาย
ทั้งหมดของกระทรวงการคลังจะมาอยู่ที่นี่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเร่ง
ด่วนด้วยกันทัง้ สิน้ ในช่วงแรก ๆ ทีย่ งั ปรับตัวไม่ได้กช็ อ็ กหลายครัง้ เหมือน
กัน การท�ำงานที่ สศค. ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ว่าต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของงานตามความเร่งด่วน และเรียนรู้ที่จะบริหารทั้งงาน คน และ
เวลา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” ดร. เอกนิติ เล่าถึง
ประสบการณ์ท�ำงานในอดีตเมื่อครั้งยังเป็น ‘มือใหม่’ อย่างอารมณ์ดี

ทางเลือก ทางรอดเศรษฐกิจไทย
ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคระดับแถวหน้า
ของเมืองไทย ดร. เอกนิติ เสนอมุมมองที่น่าสนใจว่า “โลกทุกวันนี้มี
ความผันผวนมากขึ้น กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเร็วขึ้นมาก ต้องบริหาร
ความผันผวนให้ดี แต่พื้นฐานเศรษฐกิจไทยก็ถือว่าไม่ได้ย�่ำแย่ เพราะ
มี บุ ญ เก่ า อยู ่ เ ยอะ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ งการปฏิ รู ป ระบบสถาบั น การ
เงิน ที่กระทรวงการคลัง และ ธปท. ท�ำงานร่วมกันภายหลังวิกฤติปี
พ.ศ. 2540 ท�ำให้เรามีระบบการเงินที่เข้มแข็ง ส่วนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่เราลงทุนไปเมื่อ 40-50 ปี
ที่แล้ว ก็คงยังพอใช้ได้ ท�ำให้ศักยภาพการผลิตเติบโตในระดับร้อยละ

‘ผู้บุกเบิก’ ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
แม้จะเป็นหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ แต่กระทรวง
การคลังเมื่อทศวรรษที่แล้วกลับไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ประมาณการเศรษฐกิจมหภาคเลย จนกระทั่ง ดร. เอกนิติ ที่เพิ่งคว้า
ปริญญาเอกมาหมาด ๆ ได้รับมอบหมายให้ท�ำภารกิจที่ส�ำคัญนี้
“ผมจบปริญญาเอกในช่วงปลายปี พ.ศ. 2542 ซึง่ เป็นช่วงฟืน้ ฟูวกิ ฤติ
ต้มย�ำกุง้ พอดี ท่านผูอ้ ำ� นวยการ สศค. ในขณะนัน้ บอกว่าเราไปยืมจมูก
คนอื่นหายใจไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาต้องไปขอความเห็นการประมาณ
การเศรษฐกิจจากสภาพัฒน์ฯ และ ธปท. จึงถึงเวลาที่ต้องท�ำเอง ผม
และเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งจบจากต่างประเทศมาอีก 2-3 คน ก็ร่วมกันท�ำ
สิ่งเหล่านี้ขึ้นเป็นครั้งแรก”
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็น
ส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี
พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จนถึงเวลานี้ 11 ปี แล้ว นับเป็นผลงานที่เขา
ภาคภูมใิ จมากทีส่ ดุ เพราะเป็นคนออกแบบและวางรากฐานของระบบการ
วิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นทางการขึน้ ครัง้ แรกใน
กระทรวงการคลัง และเป็นคนจัดท�ำรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทย
ฉบับแรกของกระทรวงการคลัง
อย่างไรก็ตาม ดร. เอกนิติ บอกว่าความท้าทายในการท�ำงานที่
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4-4.5 แต่ความท้าทายทีส่ ดุ ในอนาคตคือ ความผันผวนจะมากขึน้ ขณะ
เดียวกันศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะลดน้อยถอยลง จึงต้อง
เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและทางด้านสังคมควบคู่
กันไป โดยเฉพาะระบบการศึกษาที่ต้องมีคุณภาพและเปิดโอกาสให้เด็ก
ไทยได้เข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน”
ดร. เอกนิติ ให้ความเห็นว่า กระทรวงการคลังมีเครือ่ งมือและกลไก
อยู่เป็นจ�ำนวนมากที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
ได้ “กระทรวงการคลัง ปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้สามารถแข่งขันได้
เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 20
ในปัจจุบัน เพื่อให้เอกชนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ หรือ
การบริหารทรัพย์สินของประเทศไทย เช่น ที่ราชพัสดุที่มีอยู่จ�ำนวนมาก
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเต็มที่”

ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างกลไกที่สอดประสานกับ ธปท.
ด้วยบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกันในการดูแลและรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ดร. เอกนิติ จึงมีโอกาสท�ำงานร่วมกับ
ธปท. อยู่บ่อยครั้ง และนั่นเป็นที่มาของสายสัมพันธ์อันดีที่แนบแน่น
“ผมรู้จักคน ธปท. มากกว่าคนในกระทรวงการคลังเสียอีก เพราะ
ได้ทำ� งานร่วมกันกับแทบทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะในช่วงแก้ไข
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา คน ธปท. เป็นคนเก่ง ที่นี่เป็นองค์กร
ที่รวบรวมคนเก่งไว้เยอะ สามารถวางรากฐานเรื่องคนได้ดีมาก แต่ข้อ
จ�ำกัดของกระทรวงการคลัง คือคนน้อย ตอนนั้น ม.ร.ว. จัตุมงคล
โสณกุล เป็นผู้ว่าการ ธปท. ท่านยังบอกเลยว่า กระทรวงการคลังเรามี
ทีมเดียวที่แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ที่ ธปท. ในแต่ละเรื่องจะมีหนึ่ง
ทีมเข้ามาดูแล”
จากประสบการณ์ที่ได้รับ ดร. เอกนิติ เห็นว่า แม้ทั้งสององค์กรจะ
ท�ำงานร่วมกันมานาน แต่กลับมีกลไกความร่วมมือหรือการหารือระหว่าง
กันน้อยมาก และบางครัง้ จะต้องอาศัยความสัมพันธ์สว่ นตัวระดับบุคคล
เพือ่ ให้การประสานงานระหว่างองค์กรส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี “ผมจึงอยากให้
มีกลไกหรือช่องทางที่เปิดโอกาสให้ ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 หน่วย
งานได้พดู คุยแลกเปลีย่ นหารือกันให้มากขึน้ ซึง่ ผมเชือ่ ว่าจะช่วยให้การ
ประสานงานระหว่าง 2 หน่วยงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ชื่นชม BOT Symposium
ธปท. เคยเชื้อเชิญ ดร. เอกนิติ เป็นผู้วิจารณ์บทความในเวที BOT
Symposium อยู่ 2-3 ครั้ง เมื่อครั้งที่ ดร. เอกนิติยังเป็นผู้บริหารระดับ
กลาง และนั่นท�ำให้เขาเห็นว่าภารกิจนี้ของ ธปท. เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
“ถ้ามีโอกาส ผมจะเข้าร่วมเสมอ เพราะเป็น Symposium ที่ส�ำคัญ
และได้ความรู้มาก ที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง
ตรงก็คอื เข้ามาเป็นผูว้ จิ ารณ์บทความ ทางอ้อมก็คอื แนะน�ำใหเจ้าหน้าที่
กระทรวงการคลังเข้ามาท�ำงานวิจัยร่วมกับ ธปท. สิ่งที่ดีของ BOT
Symposium คือ การสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชน และ
สร้างความตระหนักถึงประเด็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมอง”
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“ส�ำหรับ สศค. เอง ก็มีการจัด FPO Symposium ในรูปแบบที่
คล้ายคลึงกัน โดยมุ่งหวังชี้ประเด็นและสร้างความเข้าใจให้สาธารณชน
รับทราบว่าประเทศไทยต้องจับตาอะไรในอนาคต เช่น ปีนี้จัดในหัวข้อ
‘ความเสี่ยงทางการคลังระยะยาว’

ยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง
เมื่ อ ถามถึ ง ‘คนต้ น แบบ’ ดร. เอกนิ ติ ไม่ ลั ง เลที่ จ ะเอ่ ย ถึ ง
ศ.ดร. อิสสระ และคุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ จากความคุ้นเคยและ
ความผูกพันที่แน่นแฟ้น และรับรู้มาโดยตลอดว่า บุพการีทั้งสองต่าง
ทุ่มเทในการท�ำงานเป็นอย่างมาก
“สิ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กคือ ทั้งสองท่านขนแฟ้มกลับมาท�ำงาน
ทีบ่ า้ น ท�ำให้เห็นว่าท่านท�ำงานทุม่ เทขนาดไหน ผมเห็นอุปสรรคทีแ่ ต่ละ
ท่านเจอในการท�ำงาน และเห็นในหลักการที่ท่านยืนหยัด คุณพ่อและ
คุณแม่เคยได้รับผลกระทบจากการเมืองทั้งคู่ แต่ต้องมีหลักการที่ยึดถือ
อย่างหนักแน่น มั่นคงในการเป็นข้าราชการที่ดี”
นอกจากนี้ ดร. เอกนิ ติ ซึ่ ง เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อั ค รราชทู ต
ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ประจ�ำสหราชอาณาจักรและยุโรป ซึ่งเป็น
ต�ำแหน่งเดียวกับ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ เคยท�ำที่ลอนดอน จึงศึกษา
เรื่องราวและงานเขียนของ ดร. ป๋วย อย่างละเอียด ดร. เอกนิติ
เล่าว่า บทความบางส่วนของ ดร. ป๋วย ที่ ธปท. รวบรวมไว้ ได้สร้าง
แรงบันดาลใจและให้ข้อคิดในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี

“อาจารย์ป๋วย เป็นข้าราชการอีกคนหนึ่งที่โดนพิษทางการเมือง
ท่านบอกว่าการเป็นข้าราชการที่ดีต้องท�ำหน้าที่อย่างมีหลักการ แต่
ก็ต้องเข้าใจในบทบาทของข้าราชการและบทบาทของนักการเมือง
ด้วย ต่างคนต่างต้องเคารพบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ข้าราชการ
มีหน้าที่เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ (Policy Advisor) ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจ (Policy
Decision Maker) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทบาทของนักการเมืองที่เข้ามาท�ำ
หน้าที่บริหารประเทศ ดังนั้น ข้าราชการที่ดีจะต้องเสนอแนะนโยบายที่
ตนเองรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่คล้อยตามนักการเมืองหมด
ทุกเรื่อง แต่เมื่อข้าราชการเสนอแนะนโยบายใด ๆ ตามหลักการแล้ว
นักการเมืองเขาจะเลือกแนวทางอื่นที่ข้าราชการอาจไม่เห็นด้วย ก็ต้อง
เคารพในการตัดสินใจของนักการเมืองด้วย เพราะเขาเป็นตัวแทนของ
ประชาชน นี่คือแนวคิดของอาจารย์ป๋วย ที่ผมชอบมากและตั้งใจจะยึด
เป็นแนวปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการต่อไป”

กีฬาคลายเครียด ธรรมะสร้างสุข
ด้วยความชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เรียนที่วชิราวุธ
วิทยาลัย และเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยโควตานักกีฬา
และเคยเป็นอดีตนักรักบีเยาวชนทีมชาติไทย ทุกวันนี้ ดร. เอกนิติ ยังใช้
‘กีฬา’ เป็นเครื่องมือในการบ�ำบัดความเครียดเช่นเคย แต่เนื่องด้วย
ภารกิจทีร่ ดั ตัว และเวลาทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ท�ำให้ ดร. เอกนิติ ไม่สามารถ
เล่นกีฬาได้นานและบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

“ปัจจุบนั ผมว่ายน�้ำบ้าง และเล่นเทนนิสทีก่ ระทรวงการคลัง รวมถึง
การวิ่ง ซึ่งเป็นกีฬาที่สามารถท�ำได้ในระยะเวลาจ�ำกัด ไม่ใช่เล่นครั้งละ
3-4 ชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อน”
นอกจากนี้ ดร. เอกนิติ ยังสนุกกับการออกก�ำลังกายรูปแบบใหม่
นั่นคือ ‘ไทชิ’ เพราะนอกจากจะเรียกเหงื่อได้ดี ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง
แล้ว ยังช่วยฝึกสติและสมาธิให้มั่นคงอีกด้วย
จุดเปลี่ยนส�ำคัญในชีวิตของ ดร. เอกนิติ มีที่มาจาก ‘ธรรมะ’ ซึ่ง
เริ่มศึกษาอย่างจริงจังหลังก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์
“ผมค้นพบว่าธรรมะช่วยในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงาน
ได้เยอะ การสวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม เดินจงกรม ช่วยให้ผอ่ นคลาย ท�ำให้
สมาธิดขี นึ้ และท�ำให้จดุ หมายในชีวติ ของผมเปลีย่ นไป และเข้าใจว่าทุก
อย่างเป็นหัวโขน”
“เดิมผมตั้งเป้าในเรื่องความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน แต่สัจธรรม
ของคุณพ่อกับคุณแม่ หลังเกษียณอายุ ท้ายที่สุดก็ต้องคืนทุกอย่างไป
ก็ท�ำให้ผมมีมุมมองที่เปลี่ยนไป ตอนนี้เป้าหมายของผมคือ เป็นมนุษย์
ที่เกิดมาท�ำความดี สั่งสมความดี ปฏิบัติธรรมสม�ำ่ เสมอ เดินจงกรม
ทุกเช้าหลังตื่นนอนวันละอย่างน้อย 10 นาที และพยายามมีสติในชีวิต
ประจ�ำวัน ท�ำหน้าที่ทุกวันนี้ให้ดีที่สุด และผมรู้แล้วว่ามีอะไรนอกเหนือ
จากความสุขทางโลก”
ด้วยความสนใจในหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนาและเป็น
หนอนหนังสือตัวยง หนังสือที่ ดร. เอกนิติ อยากแนะน�ำให้ทกุ คนได้อา่ น
กันก็คือ ‘คู่มือมนุษย์’ ของ ‘ท่านพุทธทาสภิกขุ’ แต่ส�ำหรับใครที่อยาก
จะลองอ่านหนังสือธรรมะ แต่ไม่เคยสนใจมาก่อน ดร. เอกนิติ แนะน�ำ
ให้เริม่ อ่านจากนวนิยายเชิงธรรมะของ ‘ดังตฤณ’ เช่น ‘กรรมพยากรณ์’
หรือหนังสือเรื่อง ‘เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน’ เพราะใช้ส�ำนวนภาษาที่
อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ความสนใจในธรรมะ ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับความชอบในการฟัง
เพลงสไตล์เบา ๆ เช่น บอสซาโนว่า ของ ดร. เอกนิติ เพราะเมื่อฟัง
แล้วรู้สึกสบายใจ และผ่อนคลาย
แม้จะท�ำงานหนัก แต่หากมีเวลาว่าง ดร. เอกนิติ ก็มักจะออก
เดินทางท่องเที่ยว และชอบศึกษาประวัติศาสตร์ ชีวิต ความเป็นอยู่
ของเมืองหรือประเทศที่เดินทางไป โดยล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวมัลดีฟท์กับ
ภรรยา และโดยส่วนตัวแล้วชอบเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ
ที่ยังไม่เคยไป จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
ก่อนจบบทสนทนา ดร. เอกนิติได้ให้ข้อคิดว่า อยากให้ทุกคนมีเป้า
หมายในชีวิตที่ชัดเจน เพราะจะท�ำให้เราค้นพบความต้องการที่แท้จริง
ของตัวเอง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
“อะไรที่ท�ำเพราะความชอบ จะท�ำให้เราท�ำสิ่งนั้นได้ดีมากขึ้น”
ผู้บริหารหนุ่มแห่งกระทรวงการคลังกล่าวทิ้งท้าย
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