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(แปลจากตนัฉบบัภาษาองักฤษ) 

11 ธนัวาคม 2012 

จดหมายเปิดผนึกจากศาสตราจารยซ์าอดิ อริานดสูท์, อธกิารบด ี

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (เอไอท)ี 

 

“เอไอทีต้องก้าวต่อไป” 
 

เร่ืองการยืนยนัความมีผลสมบรูณ์ของปริญญาเอไอที และการจ่ายทุน 

เราไดร้บัแจง้ว่าการประชุมวาระพเิศษของคณะกรรมการอ านวยการสถาบนัเอไอทชีุดก่อน ซึง่เรยีกประชุม

โดยรองประธานคณะกรรมการฯ ศาสตราจารยช์นิอจิโิร โองาก ิในวนัที ่12 ธนัวาคม 2555 ขณะน้ีไดถู้ก

เลื่อนออกไป กระทรวงการต่างประเทศของไทย และสภาสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี ไดเ้หน็พอ้งกนัและ

ก าหนดเสน้ทางเดนิหน้าแก้ปญัหาเกีย่วกบัการยนืยนัความมผีลสมบูรณ์ของปรญิญาเอไอท ีและการจา่ยเงนิ

เยยีวยาเนื่องจากอุทกภยัและทุนการศกึษาของนกัศกึษา  ดงันัน้ เราจงึขอใหก้ระทรวงการต่างประเทศของ

ไทยเรยีกประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบนัเอไอทชีุดก่อน เพื่อวาระพเิศษนี้ครัง้นี้คร ัง้เดยีวโดยเฉพาะ 

เพื่อพจิารณาปญัหาสองเรือ่งนัน้ ดงัทีไ่ดป้รกึษาและตกลงกนัแลว้ระหว่างสภาสถาบนัเอไอทแีละกระทรวง

การต่างประเทศของไทย  เพื่อหาทางออกส าหรบัทางตนัในขณะน้ี เอไอทยีงัคงเชื่อว่าการประชุมนดัพเิศษ

ของคณะกรรมการชุดก่อนจะช่วยคลีค่ลายปญัหาการรบัรองความถูกตอ้งสมบูรณ์ของปรญิญาเอไอท ีและ

การจา่ยเงนิเยยีวยาเนื่องจากอุทกภยัและทุนการศกึษา ทีย่งัคา้งคาอยู่ 

ผมใครเ่รยีกรอ้งสถาบนัก ากบัดแูลต่างๆ, กระทรวงการต่างประเทศของไทย, ส านกังานคณะกรรมการ

อุดมศกึษาของประเทศไทย และสภาสถาบนัเอไอท ีใหแ้กป้ญัหาทีน่กัศกึษาและชาวชุมชนเอไอทกี าลงัเผชญิ

อยูโ่ดยเรว็ทีสุ่ด 
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เบือ้งหลงัโครงสร้างโลกท่ีเปล่ียนแปลง, ประเทศไทยกบัเอไอที 

สองทศวรรษทีผ่่านมาเป็นช่วงเวลาอนัวุ่นวายช่วงหนึ่งส าหรบัโลกและภูมภิาคเอเชยี การล่มสลายของ

สหภาพโซเวยีต ผนวกกบัสภาวะตกต ่าทางการเงนิในทศวรรษหลงัปี ค.ศ. 1990 ไดเ้ปลีย่นสถานการณ์ทาง

ภมูศิาสตรก์ารเมอืง และส่งผลกระทบต่อสภาพภูมทิศัน์ของการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ไมเ่ฉพาะในเอเชยี 

แต่กระทบไปทัว่โลก เหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรเ์หล่านี้เป็นสญัญาณล่วงหน้า ถงึการเริม่ตน้ช่วงเวลาทีท่า้

ทายส าหรบัสถาบนัการศกึษาทีม่ลีกัษณะเฉพาะเช่นเอไอท ีซึง่เคยพึง่พาทุนจากผูบ้รจิาคเป็นหลกัเสมอมา 

ในการปฏบิตังิานและด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการก่อตัง้สถาบนัฯ 

แมจ้ะมลีกัษณะพเิศษทีค่วามเป็นสากล เอไอทกีม็ไิดร้อดพน้จากความทา้ทายทีไ่ดส้่งผลกระทบต่อประเทศ

เจา้บา้นคอืประเทศไทย เช่น ความแตกแยกทางการเมอืงภายในอย่างต่อเนื่อง; ขอ้กล่าวหาเรือ่งการบรหิาร

ผดิพลาดและการฉ้อราษฎรบ์งัหลวง/ การเล่นพรรรคเล่นพวก; ขาดความโปรง่ใส; อุทกภยัครัง้รา้ยแรงทีสุ่ด

ในหลายชัว่อายคุน ภายใตก้ารบรหิารของสอง/สามรฐับาลทีผ่่านมา, ภายใตน้ายกรฐัมนตร/รฐัมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศคนก่อนๆ และคณะกรรมการอ านวยการชุดก่อน ไดม้กีารตดัสนิใจใหย้ ้ายนืยนั

สถานภาพระดบันานาชาตอิยา่งแทจ้รงิ และมรดกทางประวตัศิาสตรข์องเอไอท ีดว้ยเจตนาว่ารฐับาลและ

บุคคลทีม่องการณ์ไกลจะฟ้ืนฟูสถาบนัฯ เพื่อช่วยประเทศไทยจดัวางต าแหน่งของตนในฐานะศูนยก์ลาง

การศกึษาทีม่อีทิธพิลในภูมภิาค 

นี่จะเป็นโอกาสในการฟ้ืนฟู –และใชป้ระโยชน์อยา่งดเีลศิ- สถาบนัซึง่ไดก้ลายเป็นสถาบนัทีถ่อยหลงัลงไป

เรือ่ยๆ โดยมคีวามหลากหลายเป็นสากลน้อยลงในสดัส่วนองคป์ระกอบอาจารยแ์ละนักศกึษา  นี่เป็น

ช่วงเวลาทีค่วามสนบัสนุนแก่เอไอทจีากผูส้นบัสนุนนานาชาตลิดลงอย่างมาก  เนื่องจากโลกแห่งการศกึษา

และความช่วยเหลอืเพื่อการพฒันาไดเ้ปลีย่นแปลงไป  แนวโน้มนี้ส าหรบัเอไอท ีไดเ้ริม่มาตัง้แต่ก่อนที่

อุทกภยัจะท าลายพืน้ที่ของเอไอทไีปมากเมือ่ปีทีแ่ลว้ 

แมม้คีวามตัง้ใจดขีองคณะกรรมการฯในอดตี และรฐับาลไทย  หลายคนตอ้งประหลาดใจเช่นเดยีวกบัผม ที่

ทราบว่า เอไอทอียูใ่นภาวะวกิฤตทางการเงนิถล าลกึ เมื่อผมรบัช่วงต าแหน่งอธกิารบดใีนปี ค.ศ. 2005 

อยา่งไรกต็าม ขณะนี้ไมใ่ช่เวลาทีจ่ะปรบัแกม้ตทิีร่ฐับาลชุดก่อนและคณะกรรมการชุดก่อนๆ ไดท้ าเพื่อเอไอท ี 

ความเป็นจรงิคอื วนัน้ีภายใตร้ฐับาลปจัจบุนั การตดัสนิใจเกีย่วกบัเอไอท ีทีไ่ดม้ขี ึน้โดยผมเป็นอธกิารบด ีไม่

เป็นทีย่อมรบัอกีต่อไป  เอไอทวีนัน้ีแตกแยกมากขึน้ และถอยหลงัมากยิง่ขึน้  บางคนจากคณะกรรมการฯเอ
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ไอทชีุดก่อนก าลงัพยายามทีจ่ะกลบัเขา้ไปอยูใ่นคณะนัน้อกี  และบางคนก าลงัใชโ้อกาสนี้ในการถอนตวัออก

จากเอไอท ี เนื่องจากสถาบนัอื่นอกีมากมายอาจใหโ้อกาสทีน่่าสนใจมากกว่า ในการใหค้วามสนบัสนุนแก่

การศกึษาในทวปีเอเชยีทีก่ าลงัพฒันา 

 

เอไอทีจ าเป็นต้องก้าวต่อไป 

ถงึเวลาแลว้ ทีจ่ะตอ้งกา้วไปขา้งหน้า เมือ่ปีใหมใ่กลเ้ขา้มา ดว้ยความคดิดงักล่าว ผมมเีรือ่งทีจ่ะประกาศใน

วนัน้ี 

ไมว่่าจะถูกตอ้งตามขัน้ตอนและถูกตอ้งในสาระหรอืไม ่ปฏบิตันิิยมยงัคงอยูแ่ละการประชุมวาระพเิศษของ

คณะกรรมการอ านวยการสถาบนัเอไอทชีุดก่อน ไดก้ าหนดใหม้ขีึน้ในวนัที ่12 ธนัวาคม 2012 แมไ้มไ่ดเ้รยีก

ประชุมโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ตามความเขา้ใจของผมกระทรวงการต่างประเทศในฐานะ

ผูด้แูลเอไอท ีสนบัสนุนการประชุมเช่นว่านัน้  ผมไดเ้รยีกรอ้งผูท้ีเ่ขา้ประชุมใหด้ าเนินการกบัปญัหาส าคญัยิง่

สองเรือ่ง 

เน่ืองจากการประชุมถูกเลื่อนออกไป ผมขอเรยีกรอ้งใหค้ณะผูบ้รหิารในปจัจบุนั ช่วยแกป้ญัหาโดยเรว็ทีสุ่ด 

ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

ประการแรก จ าเป็นตอ้งใหค้วามมัน่ใจแก่บณัฑติของเอไอท ีรวมทัง้บณัฑติจากปีก่อน ว่าปรญิญาของพวก

เขาไดร้บัการยนืยนัว่าเป็นทีย่อมรบัในประเทศไทยดงัทีเ่คยเป็นมา เช่นเดยีวกนัผมเรยีกรอ้งใหส้ภาสถาบนั

เอไอทรีบัรองแก่บณัฑติของเอไอท ีรวมทัง้บณัฑติปีก่อน ว่าปรญิญาของพวกเขามผีลเป็นทีย่อมรบัใน

ประเทศญี่ปุน่ สวเีดน และประเทศอื่นๆ ทีไ่ดล้งนามในกฎบตัรสถาบนัเอไอทฉีบบัใหม ่ น่าเสยีดาย ดว้ย

ความเขา้ใจผดิหลายประการ กฎบตัรสถาบนัเอไอทฉีบบัใหมด่เูหมอืนจะสรา้งความแตกแยกอยา่งมาก 

โดยเฉพาะในหมูผู่ท้ ีก่ลวัการเปลีย่นแปลงจากสถานะเดมิทีไ่มย่ ัง่ยนื 

ประการทีส่อง มคีวามจ าเป็นเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิเยยีวยาเนื่องจากอุทกภยัซึง่ไดอ้นุมตัแิลว้แก่เอไอท ี 

และทุนทีอ่นุมตัแิลว้ส าหรบัทุนการศกึษาซึง่ตัง้ชื่อตามพระนามของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ และ

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ  ผมและคนอื่นๆ ประหลาดใจเป็นอยา่งยิง่ ทีร่ฐับาลและผูมุ้ง่รา้ยต่อ
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เอไอทจีะยอมใหค้วามแตกแยกภายในมาขดัขวางทุนส าหรบันกัศกึษา เฉพาะอยา่งยิง่ทุนทีจ่ดัขึน้เพื่อเฉลมิ

พระเกยีรตลิน้เกลา้ลน้กระหมอ่มทัง้สองพระองค์ 

อนาคตของเอไอที การเปล่ียนผ่าน และการประนีประนอม 

ขณะทีว่าระการเป็นอธกิารบดขีองผมจะสิน้สุดในวนัที ่30 มถุินายน 2013 ผมใครเ่รยีกรอ้งกระทรวงการ

ต่างประเทศของไทย และสภาสถาบนัเอไอทมีาพบกนัเพื่อเริม่การเริง่ด าเนินการเปลีย่นผ่านสู่อธกิารบดแีละ

คณะผูบ้รหิารใหม ่ทีไ่มด่่างพรอ้ยด้วยความแตกแยกและความบาดหมางทีผ่่านมาน้ี ผมมุง่หวงัใหม้กีารหา

ขอ้สรปุไดว้่า การเปลีย่นผ่านแบบเร่งด่วนจะหมายถงึอะไรบา้ง หลงัเสรจ็สิน้พธิรีบัปรญิญาทีก่ าลงัจะมาถงึ  

โดยค านึงถงึความโปรง่ใส ควรจะรวมถงึการเริม่สรรหาอธกิารบดคีนใหมอ่ย่างเป็นทางการ โดยใชบ้รกิารา

สรรหาผูบ้รหิารระดบัโลก  ผมถอืว่าอธกิารบดคีนใหมค่วรไดร้บัเลอืกอยา่งเปิดเผยและโปรง่ใสอกีเช่นกนั ไม่

ว่าจะเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา สญัชาตใิดกต็าม 

แมใ้นขณะทีผ่มเรยีกรอ้งใหม้กีารเริม่การเปลีย่นผ่านอย่างเรง่ด่วน ผมขอเรง่เรา้ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ 

และสภาสถาบนัเอไอทเีขา้มาตรวจสอบ เปิดเผยต่อสาธารณชน และจดัการกบัขอ้กล่าวหาผม คณะผูบ้รหิาร

เอไอท ีและคณะกรรมการชุดก่อน  ขา่วลอืหลายอยา่งทีไ่ดย้นิกนัในปีทีผ่่านมาจากหลายๆ ทาง  ตัง้แต่กล่าว

อา้งว่า เอไอทถีูกขายทิง้ จนถงึกล่าวหาว่าสมาชกิคณะกรรมการฯชุดก่อนก าลงัผลกัดนัธุรกจิส่วนตวัและวาระ

ซ่อนเรน้อื่น  เราตอ้งขจดัความขดัแยง้ และเปิดทางใหม้กีารประนีประนอมระหว่างทศันะทีต่่างกนั 

กาลเวลาจะบอกไดว้่า เอไอทจีะเดนิหน้าต่อไปอยา่งไร โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มคีวามสนบัสนุนดา้นการเงนิ

เพยีงเลก็น้อยหรอืไมม่เีลยจากรฐับาล  เอไอทจีะกลายเป็นเพยีงสถาบนัอกีแห่งหนึ่ง แมจ้ะมมีรดกเป็น

เรือ่งราวยิง่ใหญ่  อาจจะกลายเป็นแผนกหนึ่งของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์พื่อนบา้นเรา  หรอือาจจะ

กลายเป็นสถาบนัอนัเป็นทีเ่คารพอกีครัง้ ซึง่ดงึดดูนกัศกึษาเขา้มา ไมเ่พยีงจากประเทศไทยและชาตต่ิางๆ ที่

ยากจนทีสุ่ดในภูมภิาคของเรา 

ถงึกระนัน้ นี่เป็นอนาคตทีจ่ะก าหนดโดยตนเอง และผลประโยชน์แห่งชาตขิองประเทศผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที่

ส าคญัทีสุ่ด  ในช่วงเจด็ปีทีผ่่านมา ภายใตก้ารดแูลของผมและการชีน้ าของคณะกรรมการฯชุดก่อน และสภา

สถาบนัชุดปจัจุบนั รวมทัง้รฐับาลไทยและสมาชกิคณะกรรมการทีผ่่านมา (อาท ิพณฯ อานนัท ์ปนัยารชุน, 

พณฯ ดร. เตช บุนนาค, คุณหญงิชฎา วฒันศริธิรรม) เราไดเ้หน็เอไอทเีคลื่อนไปขา้งหน้าโดยตลอด

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรร์ะยะยาวของเอไอท ีนัน่คอื แผนการทีจ่ะท าใหเ้อไอทเีขม้แขง็ขึน้และเป็นสากล
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ยิง่ขึน้  วสิยัทศัน์นี้อาจเปลีย่นไปในตอนนี้ ความหวงัของผม ซึง่ผมทราบว่ามศีษิยเ์ก่าอกีหลายคนกม็ี

ความหวงัเช่นเดยีวกนั ว่าเอไอทขีองอนาคต จะไมเ่ป็นเพยีงความพยายามสรา้งอดตีทีผ่่านพน้ไปนานแลว้

ขึน้มาใหม ่แต่จะเป็นเอไอทซีึง่ศษิยเ์ก่าและนกัศกึษาปจัจบุนั ไมว่่าสญัชาตใิด และรฐับาล ไมว่่าพรรคใด จะ

ดงึดดูความสนบัสนุนจากนักศกึษา จากรฐับาลและผูก้ ากบัดแูลในเอเชยีและนอกเหนือเอเชยี 

 

มคี ากล่าวว่า “การปฏวิตันิัน้งา่ย ววิฒันาการนัน้ยาก”  บางทคี ากล่าวนี้จะใชไ้ดก้บัเอไอทใีนวนัน้ี  ขณะทีผ่ม

หวงัใหก้ระทรวงการต่างประเทศและสภาสถาบนัเอไอท ีรว่มรา่งแผนการกบัผมเพื่อการเปลีย่นแปลงไปสู่เอ

ไอททีีด่ขี ึน้ แขง็แกรง่ขึน้ 

เอไอทรีูส้กึเป็นเกยีรต ิภาคภมูใิจ และขอบคุณ ส าหรบัการตอ้นรบัจากเจา้บา้นประเทศไทยกว่า 53 ปี และ

การสนับสนุนอยา่งแขง็ขนัต่อเนื่องทีเ่ราไดร้บั รวมทัง้จากสมาชกิแห่งพระราชวงศ์ 

ในทา้ยทีสุ่ดนี้ และขณะทีเ่รารว่มเฉลมิฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมาย ุ85 พรรษา ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ผมขออญัเชญิพระราชด ารสัแห่งพระปรชีาญาณ ซึง่พอ้งกบักรณขีองเอไอที

อยา่งแทจ้รงิ  พระราชด ารสัใจความดงันี้: 

 

"ขา้พเจา้มคีวามเชือ่เสมอมาว่าความเมตตา ปรารถนาดต่ีอกนัน้ีเป็นปจัจยัอย่างส าคญั ทีจ่ะยงัความพรอ้ม

เพรยีงใหเ้กดิมขีึน้ ทัง้ในหมู่คณะและในชาตบิา้นเมอืง ทุกคนทุกฝา่ยจงึตอ้งถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งรว่มมอืกนั

ปฏบิตัแิกไ้ขใหเ้ตม็ก าลงั โดยเฉพาะขณะน้ีประชาชนก าลงัเดอืดรอ้นล าบากจากน ้ าท่วม ขอ้ส าคญัจะตอ้งไม่

ขดัแยง้แตกแยกกนั หากจะตอ้งใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั เพือ่ใหง้านทีท่ าบรรลุผลทีม่ปีระโยชน์ เพือ่ความ

ผาสกุของประชาชน” 


