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“เอไอทีต้องก้าวต่อไป”
เรื่องการยืนยันความมีผลสมบูรณ์ ของปริ ญญาเอไอที และการจ่ายทุน
เราได้รบั แจ้งว่าการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการอานวยการสถาบันเอไอทีชุดก่อน ซึง่ เรียกประชุม
โดยรองประธานคณะกรรมการฯ ศาสตราจารย์ชนิ อิจโิ ร โองากิ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ขณะนี้ได้ถูก
เลื่อนออกไป กระทรวงการต่างประเทศของไทย และสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้เห็นพ้องกันและ
กาหนดเส้นทางเดินหน้าแก้ปญั หาเกีย่ วกับการยืนยันความมีผลสมบูรณ์ของปริญญาเอไอที และการจ่ายเงิน
เยียวยาเนื่องจากอุทกภัยและทุนการศึกษาของนักศึกษา ดังนัน้ เราจึงขอให้กระทรวงการต่างประเทศของ
ไทยเรียกประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันเอไอทีชุดก่อน เพื่อวาระพิเศษนี้ครัง้ นี้ครัง้ เดียวโดยเฉพาะ
เพื่อพิจารณาปญั หาสองเรือ่ งนัน้ ดังทีไ่ ด้ปรึกษาและตกลงกันแล้วระหว่างสภาสถาบันเอไอทีและกระทรวง
การต่างประเทศของไทย เพื่อหาทางออกสาหรับทางตันในขณะนี้ เอไอทียงั คงเชื่อว่าการประชุมนัดพิเศษ
ของคณะกรรมการชุดก่อนจะช่วยคลีค่ ลายปญั หาการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของปริญญาเอไอที และ
การจ่ายเงินเยียวยาเนื่องจากอุทกภัยและทุนการศึกษา ทีย่ งั ค้างคาอยู่
ผมใคร่เรียกร้องสถาบันกากับดูแลต่างๆ, กระทรวงการต่างประเทศของไทย, สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาของประเทศไทย และสภาสถาบันเอไอที ให้แก้ปญั หาทีน่ กั ศึกษาและชาวชุมชนเอไอทีกาลังเผชิญ
อยูโ่ ดยเร็วทีส่ ุด
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เบือ้ งหลังโครงสร้างโลกที่เปลี่ยนแปลง, ประเทศไทยกับเอไอที
สองทศวรรษทีผ่ ่านมาเป็ นช่วงเวลาอันวุ่นวายช่วงหนึ่งสาหรับโลกและภูมภิ าคเอเชีย การล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต ผนวกกับสภาวะตกต่าทางการเงินในทศวรรษหลังปี ค.ศ. 1990 ได้เปลีย่ นสถานการณ์ทาง
ภูมศิ าสตร์การเมือง และส่งผลกระทบต่อสภาพภูมทิ ศั น์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่เฉพาะในเอเชีย
แต่กระทบไปทัวโลก
่
เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์เหล่านี้เป็นสัญญาณล่วงหน้า ถึงการเริม่ ต้นช่วงเวลาทีท่ า้
ทายสาหรับสถาบันการศึกษาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเช่นเอไอที ซึง่ เคยพึง่ พาทุนจากผูบ้ ริจาคเป็ นหลักเสมอมา
ในการปฏิบตั งิ านและดาเนินงานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการก่อตัง้ สถาบันฯ
แม้จะมีลกั ษณะพิเศษทีค่ วามเป็นสากล เอไอทีกม็ ไิ ด้รอดพ้นจากความท้าทายทีไ่ ด้ส่งผลกระทบต่อประเทศ
เจ้าบ้านคือประเทศไทย เช่น ความแตกแยกทางการเมืองภายในอย่างต่อเนื่อง; ข้อกล่าวหาเรือ่ งการบริหาร
ผิดพลาดและการฉ้อราษฎร์บงั หลวง/ การเล่นพรรรคเล่นพวก; ขาดความโปร่งใส; อุทกภัยครัง้ ร้ายแรงทีส่ ุด
ในหลายชัวอายุ
่ คน ภายใต้การบริหารของสอง/สามรัฐบาลทีผ่ ่านมา, ภายใต้นายกรัฐมนตร/รัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศคนก่อนๆ และคณะกรรมการอานวยการชุดก่อน ได้มกี ารตัดสินใจให้ย้ายืนยัน
สถานภาพระดับนานาชาติอย่างแท้จริง และมรดกทางประวัตศิ าสตร์ของเอไอที ด้วยเจตนาว่ารัฐบาลและ
บุคคลทีม่ องการณ์ไกลจะฟื้นฟูสถาบันฯ เพื่อช่วยประเทศไทยจัดวางตาแหน่งของตนในฐานะศูนย์กลาง
การศึกษาทีม่ อี ทิ ธิพลในภูมภิ าค
นี่จะเป็นโอกาสในการฟื้นฟู –และใช้ประโยชน์อย่างดีเลิศ- สถาบันซึง่ ได้กลายเป็ นสถาบันทีถ่ อยหลังลงไป
เรือ่ ยๆ โดยมีความหลากหลายเป็ นสากลน้อยลงในสัดส่วนองค์ประกอบอาจารย์และนักศึกษา นี่เป็น
ช่วงเวลาทีค่ วามสนับสนุ นแก่เอไอทีจากผูส้ นับสนุนนานาชาติลดลงอย่างมาก เนื่องจากโลกแห่งการศึกษา
และความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาได้เปลีย่ นแปลงไป แนวโน้ มนี้สาหรับเอไอที ได้เริม่ มาตัง้ แต่ก่อนที่
อุทกภัยจะทาลายพืน้ ที่ของเอไอทีไปมากเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว
แม้มคี วามตัง้ ใจดีของคณะกรรมการฯในอดีต และรัฐบาลไทย หลายคนต้องประหลาดใจเช่นเดียวกับผม ที่
ทราบว่า เอไอทีอยูใ่ นภาวะวิกฤตทางการเงินถลาลึก เมื่อผมรับช่วงตาแหน่งอธิการบดีในปี ค.ศ. 2005
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ไม่ใช่เวลาทีจ่ ะปรับแก้มติทร่ี ฐั บาลชุดก่อนและคณะกรรมการชุดก่อนๆ ได้ทาเพื่อเอไอที
ความเป็ นจริงคือ วันนี้ภายใต้รฐั บาลปจั จุบนั การตัดสินใจเกีย่ วกับเอไอที ทีไ่ ด้มขี น้ึ โดยผมเป็ นอธิการบดี ไม่
เป็นทีย่ อมรับอีกต่อไป เอไอทีวนั นี้แตกแยกมากขึน้ และถอยหลังมากยิง่ ขึน้ บางคนจากคณะกรรมการฯเอ
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ไอทีชุดก่อนกาลังพยายามทีจ่ ะกลับเข้าไปอยูใ่ นคณะนัน้ อีก และบางคนกาลังใช้โอกาสนี้ในการถอนตัวออก
จากเอไอที เนื่องจากสถาบันอื่นอีกมากมายอาจให้โอกาสทีน่ ่ าสนใจมากกว่า ในการให้ความสนับสนุ นแก่
การศึกษาในทวีปเอเชียทีก่ าลังพัฒนา

เอไอทีจาเป็ นต้องก้าวต่อไป
ถึงเวลาแล้ว ทีจ่ ะต้องก้าวไปข้างหน้า เมือ่ ปีใหม่ใกล้เข้ามา ด้วยความคิดดังกล่าว ผมมีเรือ่ งทีจ่ ะประกาศใน
วันนี้
ไม่ว่าจะถูกต้องตามขัน้ ตอนและถูกต้องในสาระหรือไม่ ปฏิบตั นิ ิยมยังคงอยูแ่ ละการประชุมวาระพิเศษของ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันเอไอทีชุดก่อน ได้กาหนดให้มขี น้ึ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2012 แม้ไม่ได้เรียก
ประชุมโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ตามความเข้าใจของผมกระทรวงการต่างประเทศในฐานะ
ผูด้ แู ลเอไอที สนับสนุ นการประชุมเช่นว่านัน้ ผมได้เรียกร้องผูท้ เ่ี ข้าประชุมให้ดาเนินการกับปญั หาสาคัญยิง่
สองเรือ่ ง
เนื่องจากการประชุมถูกเลื่อนออกไป ผมขอเรียกร้องให้คณะผูบ้ ริหารในปจั จุบนั ช่วยแก้ปญั หาโดยเร็วทีส่ ุด
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น
ประการแรก จาเป็นต้องให้ความมันใจแก่
่
บณ
ั ฑิตของเอไอที รวมทัง้ บัณฑิตจากปีก่อน ว่าปริญญาของพวก
เขาได้รบั การยืนยันว่าเป็ นทีย่ อมรับในประเทศไทยดังทีเ่ คยเป็นมา เช่นเดียวกันผมเรียกร้องให้สภาสถาบัน
เอไอทีรบั รองแก่บณ
ั ฑิตของเอไอที รวมทัง้ บัณฑิตปีก่อน ว่าปริญญาของพวกเขามีผลเป็นทีย่ อมรับใน
ประเทศญี่ปนุ่ สวีเดน และประเทศอื่นๆ ทีไ่ ด้ลงนามในกฎบัตรสถาบันเอไอทีฉบับใหม่ น่าเสียดาย ด้วย
ความเข้าใจผิดหลายประการ กฎบัตรสถาบันเอไอทีฉบับใหม่ดเู หมือนจะสร้างความแตกแยกอย่างมาก
โดยเฉพาะในหมูผ่ ทู้ ก่ี ลัวการเปลีย่ นแปลงจากสถานะเดิมทีไ่ ม่ยงยื
ั่ น
ประการทีส่ อง มีความจาเป็ นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องจ่ายเงินเยียวยาเนื่องจากอุทกภัยซึง่ ได้อนุมตั แิ ล้วแก่เอไอที
และทุนทีอ่ นุมตั แิ ล้วสาหรับทุนการศึกษาซึง่ ตัง้ ชื่อตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ผมและคนอื่นๆ ประหลาดใจเป็ นอย่างยิง่ ทีร่ ฐั บาลและผูม้ งุ่ ร้ายต่อ
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เอไอทีจะยอมให้ความแตกแยกภายในมาขัดขวางทุนสาหรับนักศึกษา เฉพาะอย่างยิง่ ทุนทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติลน้ เกล้าล้นกระหม่อมทัง้ สองพระองค์
อนาคตของเอไอที การเปลี่ยนผ่าน และการประนี ประนอม
ขณะทีว่ าระการเป็นอธิการบดีของผมจะสิน้ สุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2013 ผมใคร่เรียกร้องกระทรวงการ
ต่างประเทศของไทย และสภาสถาบันเอไอทีมาพบกันเพื่อเริม่ การเริง่ ดาเนินการเปลีย่ นผ่านสู่อธิการบดีและ
คณะผูบ้ ริหารใหม่ ทีไ่ ม่ด่างพร้อยด้วยความแตกแยกและความบาดหมางทีผ่ ่านมานี้ ผมมุง่ หวังให้มกี ารหา
ข้อสรุปได้ว่า การเปลีย่ นผ่านแบบเร่งด่วนจะหมายถึงอะไรบ้าง หลังเสร็จสิน้ พิธรี บั ปริญญาทีก่ าลังจะมาถึง
โดยคานึงถึงความโปร่งใส ควรจะรวมถึงการเริม่ สรรหาอธิการบดีคนใหม่อย่างเป็ นทางการ โดยใช้บริการา
สรรหาผูบ้ ริหารระดับโลก ผมถือว่าอธิการบดีคนใหม่ควรได้รบั เลือกอย่างเปิดเผยและโปร่งใสอีกเช่นกัน ไม่
ว่าจะเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติใดก็ตาม
แม้ในขณะทีผ่ มเรียกร้องให้มกี ารเริม่ การเปลีย่ นผ่านอย่างเร่งด่วน ผมขอเร่งเร้าให้กระทรวงการต่างประเทศ
และสภาสถาบันเอไอทีเข้ามาตรวจสอบ เปิดเผยต่อสาธารณชน และจัดการกับข้อกล่าวหาผม คณะผูบ้ ริหาร
เอไอที และคณะกรรมการชุดก่อน ข่าวลือหลายอย่างทีไ่ ด้ยนิ กันในปีทผ่ี ่านมาจากหลายๆ ทาง ตัง้ แต่กล่าว
อ้างว่า เอไอทีถูกขายทิง้ จนถึงกล่าวหาว่าสมาชิกคณะกรรมการฯชุดก่อนกาลังผลักดันธุรกิจส่วนตัวและวาระ
ซ่อนเร้นอื่น เราต้องขจัดความขัดแย้ง และเปิดทางให้มกี ารประนีประนอมระหว่างทัศนะทีต่ ่างกัน
กาลเวลาจะบอกได้ว่า เอไอทีจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีความสนับสนุนด้านการเงิน
เพียงเล็กน้อยหรือไม่มเี ลยจากรัฐบาล เอไอทีจะกลายเป็นเพียงสถาบันอีกแห่งหนึ่ง แม้จะมีมรดกเป็ น
เรือ่ งราวยิง่ ใหญ่ อาจจะกลายเป็ นแผนกหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนบ้านเรา หรืออาจจะ
กลายเป็ นสถาบันอันเป็ นทีเ่ คารพอีกครัง้ ซึง่ ดึงดูดนักศึกษาเข้ามา ไม่เพียงจากประเทศไทยและชาติต่างๆ ที่
ยากจนทีส่ ุดในภูมภิ าคของเรา
ถึงกระนัน้ นี่เป็ นอนาคตทีจ่ ะกาหนดโดยตนเอง และผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญทีส่ ุด ในช่วงเจ็ดปีทผ่ี ่านมา ภายใต้การดูแลของผมและการชีน้ าของคณะกรรมการฯชุดก่อน และสภา
สถาบันชุดปจั จุบนั รวมทัง้ รัฐบาลไทยและสมาชิกคณะกรรมการทีผ่ ่านมา (อาทิ พณฯ อานันท์ ปนั ยารชุน,
พณฯ ดร. เตช บุนนาค, คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม) เราได้เห็นเอไอทีเคลื่อนไปข้างหน้าโดยตลอด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของเอไอที นันคื
่ อ แผนการทีจ่ ะทาให้เอไอทีเข้มแข็งขึน้ และเป็นสากล
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ยิง่ ขึน้ วิสยั ทัศน์น้อี าจเปลีย่ นไปในตอนนี้ ความหวังของผม ซึง่ ผมทราบว่ามีศษิ ย์เก่าอีกหลายคนก็ม ี
ความหวังเช่นเดียวกัน ว่าเอไอทีของอนาคต จะไม่เป็นเพียงความพยายามสร้างอดีตทีผ่ ่านพ้นไปนานแล้ว
ขึน้ มาใหม่ แต่จะเป็ นเอไอทีซง่ึ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปจั จุบนั ไม่ว่าสัญชาติใด และรัฐบาล ไม่ว่าพรรคใด จะ
ดึงดูดความสนับสนุ นจากนักศึกษา จากรัฐบาลและผูก้ ากับดูแลในเอเชียและนอกเหนือเอเชีย

มีคากล่าวว่า “การปฏิวตั นิ นั ้ ง่าย วิวฒ
ั นาการนัน้ ยาก” บางทีคากล่าวนี้จะใช้ได้กบั เอไอทีในวันนี้ ขณะทีผ่ ม
หวังให้กระทรวงการต่างประเทศและสภาสถาบันเอไอที ร่วมร่างแผนการกับผมเพื่อการเปลีย่ นแปลงไปสู่เอ
ไอทีทด่ี ขี น้ึ แข็งแกร่งขึน้
เอไอทีรสู้ กึ เป็นเกียรติ ภาคภูมใิ จ และขอบคุณ สาหรับการต้อนรับจากเจ้าบ้านประเทศไทยกว่า 53 ปี และ
การสนับสนุ นอย่างแข็งขันต่อเนื่องทีเ่ ราได้รบั รวมทัง้ จากสมาชิกแห่งพระราชวงศ์
ในท้ายทีส่ ุดนี้ และขณะทีเ่ ราร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ผมขออัญเชิญพระราชดารัสแห่งพระปรีชาญาณ ซึง่ พ้องกับกรณีของเอไอที
อย่างแท้จริง พระราชดารัสใจความดังนี้:

"ข้าพเจ้ามีความเชือ่ เสมอมาว่าความเมตตา ปรารถนาดีต่อกันนี้เป็ นปจั จัยอย่างสาคัญ ทีจ่ ะยังความพร้อม
เพรียงให้เกิดมีขน้ ึ ทัง้ ในหมู่คณะและในชาติบา้ นเมือง ทุกคนทุกฝา่ ยจึงต้องถือเป็ นหน้าทีท่ จี ่ ะต้องร่วมมือกัน
ปฏิบตั แิ ก้ไขให้เต็มกาลัง โดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกาลังเดือดร้อนลาบากจากน้ าท่วม ข้อสาคัญจะต้องไม่
ขัดแย้งแตกแยกกัน หากจะต้องให้กาลังใจซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้งานทีท่ าบรรลุผลทีม่ ปี ระโยชน์ เพือ่ ความ
ผาสุกของประชาชน”
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