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คำ�นำ�

ป ี2565 เปน็โอกาสการครบรอบ 20 ป ีการสถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

(ติมอร์-เลสเต)1 ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคพื้นสมุทรในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่บ้าง 

แตห่ากพจิารณาอยา่งลึกซึง้แล้ว ไทยกับตมิอร-์เลสเตมคีวามเกีย่วพนั

และผูกพันมากกว่าท่ีอาจจะเป็นท่ีรับทราบกับโดยท่ัวไป ท้ังสองประเทศ

ไดส้ถาปนาความสัมพนัธท์างการทตูระหว่างกนัมาตัง้แตต่มิอร-์เลสเต

เริ่มก่อตั้งประเทศ ซึ่งทำาให้มีเรื่องราวท่ีน่าสนใจในช่วงก่อร่างสร้าง

ประเทศท่ีควรค่าแก่การบันทึกไว้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์

เพื่อการศึกษาของประชาชน “เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย – 

ติมอร์ - เลสเต” เป็นหนังสือรวมบทความที่บอกเล่าเส้นทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเตตลอดระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงได้

พัฒนาจากคนที่รู้จักกันมาเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกัน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ไทยกับติมอร-์เลสเต ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจุบัน รวมถงึโอกาสทีจ่ะสรา้ง

ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

1 ไทยสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูกับตมิอร-์เลสเต เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2545 ซ่ึงเปน็

วันฟื้นฟูเอกราชและวันชาติของติมอร์-เลสเต.
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ในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวง

การต่างประเทศ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับติมอร์-เลสเตในช่วงการก่อร่างสร้างประเทศ 

ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน มาถ่ายทอด

ข้อมูลเหตกุารณท์ีร่อ้ยเรยีงถกัทอมาเปน็สายสมัพนัธอั์นงดงามระหวา่ง

ไทยกับติมอร์-เลสเตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะบทบาทของไทย

ในการเข้าร่วมกระบวนการสร้างสันติภาพในติมอร์-เลสเต ระหว่างปี 

2542-2545 ซึ่งได้สร้างความประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำา

ของชาวตมิอร-์เลสเต รวมถงึเรือ่งเลา่ของผูม้ปีระสบการณต์รงในพืน้ที ่

อาทิ อดีตผู้บัญชาการกองกำาลังสหประชาชาติที่เคยปฏิบัติภารกิจ

ในพ้ืนท่ี อาสาสมัครเพ่ือนไทยจากกระทรวงการต่างประเทศ ท่ีได้เข้าไป

ทำางานและใชช้วีติอยูใ่นตมิอร์-เลสเตนานกวา่หนึง่ป ีตลอดจนมมุมอง

และเกร็ดความรู้เชิงประวัติศาสตร์และการทูตจากนักวิชาการ 

เอกอัครราชทูตไทยคนแรกในติมอร์-เลสเต และอธิบดีกรมเอเชีย

ตะวันออกในช่วงที่ไทยริเร่ิมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ

ติมอร์-เลสเตเป็นประเทศแรก ๆ ส่วนเร่ืองราวในปัจจุบันนั้น ได้รับ

การถ่ายทอดผ่านมุมมองของเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำา

ประเทศไทยคนปัจจบุนั ซึง่สะทอ้นภาพรวมความสมัพนัธท์างการทตู

ระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเตอย่างรอบด้าน สำาหรับมุมมองด้านเศรษฐกิจ

และการลงทุนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้ม

การเติบโตในอนาคตของติมอร์-เลสเต ก็ได้รับการถ่ายทอดจาก

นักธุรกิจที่มีประสบการณ์การทำาธุรกิจโดยตรงในติมอร์-เลสเต
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กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเปิดมุมมองความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับติมอร์-เลสเต ประเทศที่มีอายุน้อยสุดในภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตท้ีอ่ยูร่ะหวา่งการสมคัรเข้าเปน็สมาชกิอาเซยีน 

และมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมากว่า 2 ทศวรรษ เพราะพวกเรา

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนมิตรภาพน้ีให้เติบโต

อย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตเช่นกัน 

อาจารี ศรีรัตนบัลล์

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
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ส�รจ�กน�ยดอน	ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ  ที่สถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

โดยในช่วงเวลาเพียงสองทศวรรษ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

ติมอร์-เลสเต ได้พัฒนาและขยายตัวอย่างรอบด้าน ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะมติรภาพระหวา่งทัง้สองประเทศทีไ่ดก้อ่ตวัขึน้มาตัง้แตปี่ 2542 

ก่อนการก่อร่างสร้างประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งไทยได้ส่งกองกำาลัง

เข้าไปสนับสนุนการรักษาสันติภาพอย่างต่อเน่ือง อาทิ ภารกิจภายใต้

กองกำาลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออกและต่อมาได้เข้าร่วมภารกิจ

รักษาสันติภาพต่าง ๆ  ภายใต้องค์การสหประชาชาติ และด้วยความเข้าใจ

ถึงความต้องการของติมอร์-เลสเตท่ีประสงค์จะสามารถพ่ึงพาตนเอง

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไทยก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนชาวติมอร์-เลสเต โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง เนือ่งจากเปน็หลกัการทีม่คีวามพอเหมาะกบัแนวทางพฒันา

ประเทศของติมอร์-เลสเตและของไทย จนถึงวันนี้ ไทยยังคงเดินหน้า

สานต่อและส่งเสริมความร่วมมือกับติมอร์-เลสเตในฐานะหุ้นส่วน

เพื่อการพัฒนา โดยมีความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ท้ังด้านการศึกษา 

การเกษตร ความม่ันคงทางอาหาร และสาธารณสุข ภายใต้การดำาเนินงาน

และประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต 
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ณ กรุงดิลี รวมถึงการดำาเนินโครงการด้านการพัฒนาตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เม่ือมองไปในอนาคต ผมเช่ือว่า ไทยและติมอร์-เลสเตมีศักยภาพท่ีจะ 

สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนัอกีมาก ทัง้ดา้นการศกึษาและ

วิชาการ การค้าและการลงทุน ซ่ึงผมได้เห็นความมุ่งม่ันของติมอร์-เลสเต 

รวมถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของติมอร์-เลสเต 

ตั้งแต่ครั้งท่ีผมได้เดินทางไปเยือนติมอร์-เลสเต เม่ือเดือนพฤษภาคม 

2560 และจากท่ีผมได้พบปะหารือกับฝ่ายติมอร์-เลสเต ในหลายโอกาส 

ไทยและติมอร์-เลสเตมีพ้ืนฐานของมิตรภาพอันเกิดจากความเข้าใจ 

และนโยบายการต่างประเทศของไทยท่ีต้องการสร้างความเจริญ

รอบด้านในภมูภิาคของเราเพือ่ใหก้า้วไปขา้งหนา้พรอ้ม ๆ  กนั รวมทัง้

การใหป้ระเทศกำาลงัพฒันาชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั เพราะจะเขา้ใจถงึ

วิถีการพัฒนาท่ีเหมาะสม ทำาให้มีรากฐานของความสัมพันธ์ที่ม่ันคง

มาต้ังแต่แรก ไทยยังคงยืนยันความพร้อมท่ีจะสนับสนุนติมอร์-เลสเต 

ท้ังในเวทีระดับภูมิภาคและเวทีโลกเพ่ือส่งเสริมความรุ่งเรืองและสนัตสิขุ 

ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย

ต่าง ๆ ของโลกร่วมกัน

สุดท้ายน้ี ผมหวังว่าการจัดทำาหนังสือรวมบทความในโอกาสครบรอบ

สองทศวรรษการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในครั้งนี้จะทำาให้

ประชาชนชาวไทยไดร้บัทราบถงึเรือ่งราวและเกรด็ทางประวตัศิาสตร์
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และการทูตของเส้นทางแห่งมิตรภาพระหว่างท้ังสองประเทศ ซ่ึงจะเป็น

พื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยและ

ติมอร์-เลสเตในการแสวงหาโอกาสและต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน

ในทุกมิติต่อเนื่องสืบไป

ดอน ปรมัตถ์วินัย 

รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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‘มิตรภาพ’ ก็เปรียบได้กับการเดินทางที่มีเส้นทางที่ต้องเดินผ่าน 

ประสบการณต์า่ง ๆ  ท่ีตอ้งประสบพบเจอ แตค่วามพเิศษของเสน้ทาง

มติรภาพ 20 ป ีระหว่างไทยและตมิอร-์เลสเตนัน้ เป็นเสน้ทางทีท่ัง้สอง

ประเทศคาดหวังว่าจะทอดยาวออกไปเร่ือย ๆ อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

ดังนั้น หนังสือ เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ : ไทย – ติมอร์-เลสเต 

เล่มนี้จึงเป็นเสมือนบันทึกการเดินทางบนเส้นทางแห่งมิตรภาพ

ระหว่างสองประเทศในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

ก่อนที่จะกล่าวถึงบทความทั้ง 7 ชิ้น ที่ได้ร้อยเรียงเร่ืองราวตั้งแต่

สมัยที่ดินแดนติมอร์-เลสเตยังเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย ไปจนถึง

แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศในอนาคตนั้น เพื่อให้

ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต

ในปัจจุบันโดยสงัเขป ผูเ้ขยีนขอใชพ้ื้นท่ีในชว่งตน้ของบทบรรณาธกิาร

เผยแพรข่อ้มลูทีไ่ดร้บัความอนเุคราะห์จากทา่นเอกอคัรราชทตูเอกพล 

พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี คนปัจจุบัน โดยความสัมพันธ์

ของทั้งสองประเทศที่มีพัฒนาการความร่วมมืออย่างค่อยเป็นค่อยไป

นัน้ เริม่ต้นตัง้แตไ่ทยไดเ้ขา้ร่วมปฏบิตัภิารกจิในระดบัระหวา่งประเทศ

ในช่วงการเปล่ียนผ่านทางการเมืองของติมอร์-เลสเต ไทยคือหุ้นส่วน

ในการพัฒนาและช่วยเหลือติมอร์-เลสเตพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง โดยกรอบความร่วมมือและโครงการที่สำาคัญ อาทิ

  -  โครงการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็และเยาวชน ตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีจำานวน 6 โรงเรยีน โดยเปน็การสนบัสนนุ
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ทัง้ในสว่นของการสรา้งอาคารเรยีน สิง่ปลกูสรา้ง สาธารณปูโภค 

และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่

เอ้ืออำานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ 

ยังพระราชทานแนวคิดการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ

สุขอนามัยเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและใจของเด็กและเยาวชน

ในโรงเรียน 

  -  โครงการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน

ต้นแบบ 3 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ดำาเนินการต่อเนื่องมากว่า 

7 ปีแล้ว และเมื่อเดือนกันยายน 2565 ได้มีการจัดฝึกอบรมให้

กับเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีชาวติมอร์-เลสเต ท่ีประเทศไทย

เพื่อเป็นการต่อยอดการดำาเนินโครงการดังกล่าว

  -  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

วิชาการ โดยกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ

เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก และในปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การจัดทำาแผนงานความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

  -  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้ทุนการศึกษาทั้งในลักษณะ

ทวิภาคี ไตรภาคี ตลอดจนหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นสาขา

ที่สำาคัญ เช่น การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา 

สาธารณสุข และการท่องเที่ยว เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเน้นโครงการการพัฒนาท่ีนำาไปสู่การพัฒนา

คุณภาพของคน ซ่ึงถือเป็นทุนมนุษย์ที่จะกลายมาเป็นกำาลังสำาคัญ

ในการพัฒนาติมอร์-เลสเต ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
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เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ 

ปี 2565 นี้เป็นปีท่ีตัวเลขการค้าขายระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ การค้าระหว่างกันในครึ่งแรกของปีนี้

ขยายตัวรอ้ยละ 2,327.78 ซึง่ถอืวา่สงูเปน็ประวัตกิารณ ์เนือ่งจากไทย

ได้นำาเข้านำ้ามันดิบจากติมอร์-เลสเต เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

ในการพึ่งพิงนำ้ามันจากแหล่งอื่น ๆ ในบริบทความขัดแย้งในยุโรป

อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับ

ราคานำา้มันในตลาดโลกท่ีพุ่งสูงข้ึน สินค้าท่ีไทยส่งออกไปติมอร์-เลสเต 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 มีมูลค่า 8.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่าเพียง 2.07 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปติมอร์-เลสเต ได้แก่ อะไหล่ ชิ้นส่วน 

ประกอบรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสำาอาง เครื่องใช้ในบ้าน 

อุปกรณ์สำานักงาน และผลิตภัณฑ์อาหาร ในขณะท่ีสินค้าท่ีติมอร์-เลสเต 

สง่ออกมายงัไทยมมีลูค่าสงูถงึ 39.82 ลา้นดอลลารส์หรฐั ซึง่นอกเหนอื 

จากนำ้ามันดิบแล้ว ยังมีสินค้าประเภทวัตถุดิบเพ่ือการผลิตอาหาร

ส่งออก เช่น แป้งประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารผัก เป็นต้น 

เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทตูระหวา่งสองประเทศ ฝา่ยไทยไดด้ำาเนนิกจิกรรมในโอกาส

พิเศษนี้ โดยดำาเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนบนพื้นที่ชายฝั่ง

ราว 2 เอเคอร์ หรือประมาณ 5 ไร่ ท่ีเขตเมตินาโร กรุงดิลี เพ่ือแสดงถึง

ความสัมพันธ์อันตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 

และนอกจากน้ียังมีการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำานวน 20 ทุน 
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โดยเปน็การพฒันาบคุลากรทางดา้นการคา้เปน็หลกัเพือ่สอดคลอ้งกบั

ความสัมพันธ์ทางการค้าของสองประเทศที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

หนังสือ เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ : ไทย – ติมอร์-เลสเต เล่มน้ี

ถอืเปน็อีกหนึง่สัญลกัษณข์องการเฉลมิฉลองการครบรอบการสถาปนา

ความสมัพนัธท์างการทูต 20 ปขีองท้ังสองประเทศ บนัทกึการเดนิทาง

บนเส้นทางแห่งมิตรภาพนี้เริ่มด้วยการอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับ

ความเป็นมาเป็นไปของสาธารณรัฐประชาธปิไตยตมิอร์-เลสเต วา่กวา่

จะมาเปน็รัฐอธปิไตยอยา่งทุกวันนี ้ตมิอร์-เลสเตตอ้งผา่นประสบการณ์

อะไรมาบ้าง โดยบทความที่ชื่อว่า ติมอร์-เลสเต : ประวัติศาสตร์ 

การสร้างชาติ และความสัมพันธ์กับประเทศไทย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อรอนงค ์ทพิยพ์มิล ใหภ้าพรวมเกีย่วกบัประวตัคิวามเปน็มาตัง้แต่

ยุคท่ีติมอร์-เลสเตตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส มาจนถึงการถูกผนวก

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย และกระบวนการเรียกร้องเอกราช 

ตลอดจนการสร้างชาติ ซ่ึงประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้

ได้หล่อหลอมทำาให้ชาวติมอร์-เลสเตมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว 

หลังจากการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ติมอร์-เลสเตแล้ว ในบทความต่อจากนี้จะเร่ิมเน้นไปที่พัฒนาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเต 

บทความท่ีสองเป็นของท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร์-เลสเตประจำาประเทศไทย ความน่าสนใจของบทความเรื่อง 

20 Years of Diplomatic Relations between Timor-Leste 

and Thailand: A Compendious Account คือ การฉายภาพรวม
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ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้อย่างกระชับและครบถ้วน  

เริ่มจากการอธิบายถึงการที่ไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์-เลสเต อันเป็นจุดเริ่มต้น

ของเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ท่านเอกอัครราชทูต

ทำาให้เราเห็นบทบาทของกองทัพไทยที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจโดยเน้น

ความมั่นคงแบบด้ังเดิม คือ ความมั่นคงของชาติเท่าน้ัน แต่ยังให้

ความสำาคัญกับความม่ันคงท่ีเน้นไปท่ีประชาชน การเผยแพร่องค์ความรู้

เกี่ยวกับการทำาการเกษตร การเข้าไปช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 

และภารกิจท่ีเน้นการสร้างความม่ันคงให้กับประชาชนชาวติมอร์ยังได้รับ

การสานต่อจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยนอกจาก

โครงการช่วยเหลือประชาชนชาวติมอร์-เลสเต ด้านการเกษตรแล้ว 

พระองค์ยังทรงริเร่ิมโครงการการพัฒนาด้านการศึกษา อาทิ การพัฒนา

ครู และการสร้างโรงเรียน ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และเอกอัครราชทูต 

มาร์ติงช์ยังฉายภาพให้ผู้อ่านเห็นถึงการสนับสนุนกันและกันระหว่าง

ติมอร์-เลสเตและไทยในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจท่ีจะยังประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศอันจะทำาให้

ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศแนบแน่นยิ่งขึ้นในอนาคต 

หากเปรยีบบทความท่ีสองเปน็การฉายให้เห็นภาพรวมของเสน้ทาง

แห่งมิตรภาพระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต บทความท่ีสาม ความสัมพันธ์

ไทย – ติมอร์-เลสเต ในบริบทยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น 

โดยอดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและอดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ 
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ชัยนาม จะทำาให้ผู้อ่านได้เห็นฉากหลังของพัฒนาการของความสัมพันธ์

ระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี บริบทเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างมาก

ในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ  สงครามเย็นยังเป็นเส้นแบ่งเวลา

ท่ีสำาคัญที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายของประเทศ

ต่าง ๆ ในระหว่างยุคสงครามเย็นและหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง 

การทำาความเข้าใจพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ

ติมอร์-เลสเต ควบคู่ไปกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะทำาให้ผู้อ่านมี

ความเข้าใจความสัมพันธ์นี้มากขึ้น ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทของ

ตัวแสดงทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งเชน่ อาเซยีน ซึง่อดตีเอกอคัรราชทตูสรุพงษ ์

ได้อธิบายถึงเหตุผลที่อาเซียนควรรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิก

ในเร็ววันตลอดจนความท้าทายท่ีองค์กรต้องเผชิญในปัจจุบันและอนาคต 

บทความที่ส่ี การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์

ตะวันออก : ความสำาเร็จและบทเรียน เป็นการลงรายละเอียดของ

ภารกิจการบริหารช่วงเปล่ียนผ่านแห่งสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก 

(United Nations Transitional Administration in East Timor) 

หรือ UNTAET โดยบทความนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมาก เพราะว่า

เปน็การเขยีนมาจากแหลง่ขอ้มูลปฐมภมู ิเนือ่งจากคณะผูเ้ขียน ไดแ้ก ่

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการกองกำาลังรักษาสันติภาพ

สหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก และพลโท นพดล มังคละทน 

อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้บัญชาการกองกำาลังรักษา

สันติภาพสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก ได้เข้าไปมีบทบาทสำาคัญ

ในภารกิจในครั้งนั้น คณะผู้ เขียนแสดงให้เห็นถึงความท้าทาย 
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ความยากลำาบากท่ีผู้ปฏิบัติงาน ‘หน้างาน’ ต้องเผชิญ และได้ถอดบทเรียน

จากภารกิจ UNTAET ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นภารกิจรักษา

สันติภาพและสร้างชาติของสหประชาชาติที่ประสบความสำาเร็จมาก

ที่สุดภารกิจหน่ึงนับตั้งแต่ก่อตั้งสหประชาชาติเป็นต้นมา ปัจจัย

ความสำาเร็จประการหนึ่งท่ีคณะผู้เขียนได้หยิบยกขึ้นมา คือ การจัด

จุดศูนย์ดุล (Central of Gravity: COG) ซึ่งเป็นจุดที่กำาหนดว่าจะใช้

ทรัพยากรท่ีมีจำากัดในภาวะท่ีเร่งด่วนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร โดยในภารกิจ UNTAET 

เองก็จำาเป็นต้องมีการปรับจุดศูนย์ดุลตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

จนสุดท้ายจุดศูนย์ดุลท่ีทำาให้ภารกิจดังกล่าวประสบความสำาเร็จ คือ 

การเอาการปกป้องชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำาให้ภารกิจได้รับ

ความเชือ่มัน่และการสนบัสนนุจากประชาชนในทอ้งถิน่มากขึน้นัน่เอง

หากเปรียบหนังสือเล่มนี้เป็นการบันทึกการเดินทางบนเส้นทาง

แห่งมิตรภาพระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต บทความท่ีห้าก็เป็น

ความต่อเน่ืองและเชือ่มโยงกบับทความกอ่นหนา้ เนือ่งจากผู้เขยีน คือ 

อดีตเอกอัครราชทูตกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี 

คนแรก ที่ได้เข้ารับตำาแหน่งและไปประจำาการที่กรุงดิลีในปี 2546 

ซึ่งถือว่าเป็นการทำางานที่ต่อเนื่อง เนื่องจากท่านได้เป็นตัวแทนของ

ประเทศไทยเขา้รว่มทำางานในคณะทำางานของสหประชาชาตเิกีย่วกบั

ปัญหาเรื่องติมอร์ตะวันออกตั้งแต่ปี 2542 แล้ว ความน่าสนใจของ

บทความ ความสัมพันธ์ติมอร์-เลสเต – ไทย ในประสบการณ์นักการทูต 

คือ นอกจากท่ีผู้อ่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของ
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ตมิอร์-เลสเต และปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่การไดรั้บเอกราชของประเทศแลว้ 

บทความของอดีตเอกอัครราชทูตกุลกุมุทยังทำาให้ผู้อ่านสามารถ

จินตนาการตามการเดินทางไปติมอร์-เลสเตครั้งแรกของท่าน 

ภาพของภูเขาหัวโล้นที่เรียงรายก่อนที่เครื่องบินจะร่อนลงแตะรันเวย์

ท่ีสนามบินนานาชาติกรุงดิลี รวมไปถึงทำาเนียบและสถานเอกอัครราชทูต

ไทยลอยนำา้ และภาพของการทำางานท่ามกลางความท้าทายนานปัการ

ที่ทำาให้ผู้อ่านลุ้นตามไปด้วยว่า เหตุการณ์ที่ท่านหยิบยกมาเล่านั้น

จะลงเอยอย่างไร ต้องถือว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่

บุกเบิกความสัมพันธ์ระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต ในช่วงปีแรกได้

อย่างมีอรรถรสเป็นอย่างยิ่ง

บทความทีห่กยงัคงเปน็การบนัทึกการเดนิทางบนเสน้ทางมติรภาพ

ระหวา่งทัง้สองประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง แตเ่ปลีย่นมมุมองมาเปน็การทูต

ภาคประชาชน โดยคุณซัดดัม สะแต อดีตอาสาสมัครเพ่ือนไทย 

(Friends from Thailand: FFT) ท่ีไปปฏิบัติงานในติมอร์-เลสเต

เป็นคนแรก โดยโครงการอาสาสมัครเพ่ือนไทยน้ีเป็นโครงการของกระทรวง 

การต่างประเทศท่ีริเริ่มขึ้นในปี 2546 ภายใต้ภารกิจการดำาเนินงาน

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศของกรมความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ หรอื TICA (Thailand International Cooperation 

Agency) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์

ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในบทความ “Obrigado 

Timor-Leste” (ขอบคุณติมอร์-เลสเต) นี้ คุณซัดดัมได้ถ่ายทอด

ประสบการณ์ทีท่ำาใหผู้อ้า่นเขา้ใจในสองประเดน็ทีส่ำาคญั ประเดน็แรก 
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ประสบการณ์การเข้าไปทำางานอาสาสมัครของคุณซัดดัมในฐานะ

ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮร่า (Hera) น้ันทำาให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการทูต

ภาคประชาชนท่ีประเทศไทยดำาเนินการควบคู่กันไปกับการทูตแบบ

รัฐต่อรัฐ การทูตในลักษณะน้ีเป็นตัวขับเคล่ือนสำาคัญอย่างย่ิงในการสร้าง 

‘soft power’ ให้กับประเทศไทย ในลักษณะของการสร้างความประทับใจ 

ความชอบ ความดึงดูด ท่ีประชาชนในประเทศอ่ืน ๆ มีต่อประเทศไทย 

จนมองว่าแนวปฏิบัติในบางเร่ืองของไทย คือ ต้นแบบท่ีน่าทำาตาม 

ประเด็นท่ีสอง บทความของคุณซัดดัมจะทำาให้ผู้อ่านรู้จักติมอร์-เลสเต 

ผ่านมุมมองของคนท่ีมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ัน ท้ังเร่ืองความเป็นอยู่ 

อาหาร ทัศนียภาพ ลักษณะนิสัยใจคอของคนติมอร์ และความประทับใจ

ที่คุณซัดดัมมีต่อติมอร์ ซ่ึงหากใครมีโอกาสอ่านบทความชิ้นนี้ก็น่าจะ

เห็นพ้องต้องกันว่า หากมีโอกาส ติมอร์-เลสเตเป็นดินแดนที่ควรค่า

แก่การไปเยือนสักครั้งในชีวิต

สำาหรบับทความสดุท้ายแตไ่มท้่ายสดุ เปน็การบอกเลา่การเดนิทาง

บนเส้นทางมิตรภาพไทย – ติมอร์-เลสเตผ่านมุมมองของนักธุรกิจ

ท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศติมอร์-เลสเต จนได้รับการแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยช่ือบทความ ติมอร์-เลสเต : ดินแดน

แห่งโอกาสและศักยภาพ น้ันสะท้อนมุมมองของคุณวินิตา จามิกรณ์ 

ที่มีต่อประเทศติมอร์-เลสเตได้เป็นอย่างดี คุณวินิตาถ่ายทอด

ประสบการณต้ั์งแต่เร่ิมรู้จักประเทศติมอร์-เลสเต จนมีโอกาสเดินทางไป



24 เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย – ติมอร์-เลสเต

ติมอร์-เลสเตครั้งแรกเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุน

ทำาธรุกจิ ถงึแมว่้าแผนการจำาเปน็ตอ้งหยดุชะงกัไปชัว่คราวอนัเปน็ผล

มาจากการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 แตป่จัจบัุนเมือ่เหตกุารณ์

เร่ิมคลีค่ลาย โครงการตา่ง ๆ  ท่ีมกีารวางแผนไวก็้จะเริม่ดำาเนนิการตอ่ 

และคุณวินิตาได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจว่า ติมอร์-เลสเต คือ 

ดินแดนท่ีเราจำาเป็นต้องมองด้วยวิสัยทัศน์ มองให้เห็นโอกาสและศักยภาพ

ท่ีดินแดนเล็ก ๆ แห่งน้ีจะสามารถพัฒนาได้ในอนาคต บทความสุดท้ายน้ี

จึงเป็นการฉายภาพเส้นทางแห่งมิตรภาพของไทยและติมอร์-เลสเต

ที่ยังจะทอดยาวต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคตอีกด้วย





ติมอร์-เลสเต :  
ประวัติศาสตร์ การสร้างชาติ 

และความสัมพันธ์กับประเทศไทย

อรอนงค์ ทิพย์พิมล1

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ติดต่อได้ที่ onanong.thippimol@gmail.com.
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บทคัดย่อ
ประวัติศาสตร์ของติมอร์-เลสเตก่อนกำาเนิดรัฐชาติ คือ ประวัติศาสตร์

ของการตกเป็นอาณานิคมท้ังของโปรตุเกสและอินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต

เป็นเอกราชจากอินโดนีเซียด้วยการลงประชามติกำาหนดชะตากรรม

ทางการเมืองของตนเอง บทความนี้ศึกษาประวัติศาสตร์ของ

ตมิอร-์เลสเตในยคุอาณานคิม ยคุเปลีย่นผา่น การสรา้งชาต ิตลอดจน

ความสัมพันธ์กับประเทศไทยในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศ

ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติ 

และไทยยงัเปน็ประเทศแรก ๆ  ทีม่คีวามสมัพนัธท์างการทตูอย่างเปน็

ทางการกับตมิอร-์เลสเต บทความนีใ้ชว้ธิกีารศกึษาทางประวัติศาสตร ์

โดยศึกษาจากเอกสารเป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่า จากการตกเป็น

อาณานิคมมาอย่างยาวนานส่งผลให้ชาวติมอร์-เลสเตมีอัตลักษณ์

เฉพาะตวั น่ันคอืการนบัถือศาสนาครสิต์นกิายคาทอลกิ และมรีปูแบบ

วถิชีีวติทีแ่ตกตา่งจากชาวอินโดนเีซยีโดยสว่นใหญ ่อตัลักษณด์งักลา่ว

มาจากการยืนยันถึงความเป็นอิสระของชาวติมอร์-เลสเต และเป็น

การตอกยำ้าว่า ความพยายามของรัฐอินโดนีเซียที่จะกลืนกลายให้

ชาวติมอร์-เลสเตเป็นชาวอินโดนีเซียไม่ประสบความสำาเร็จ อย่างไรก็ตาม 

เม่ือเป็นเอกราชแล้ว การสร้างชาติติมอร์-เลสเตเป็นกระบวนการท่ีต้อง

ใช้เวลา และยังคงดำาเนินต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน สำาหรับประเทศไทย

ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์การสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพใน

ติมอร์-เลสเตหลังจากการทำาประชามติ มีความสัมพันธ์อันดีกับ

ติมอร์-เลสเตมาตลอด ทั้งในระดับรัฐและเอกชน จนครบรอบ
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สองทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ

ในปี ค.ศ. 2022 และมีแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคต

คำาสำาคัญ ติมอร์-เลสเต, ติมอร์ตะวันออก, ประวัติศาสตร์

ติมอร์-เลสเต, การสร้างชาติติมอร์-เลสเต

บทนำ�
ติมอร์-เลสเต (Timor-Leste) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Democratic Republic of 

Timor-Leste) เปน็ประเทศในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แยกตวั

ออกจากประเทศอินโดนีเซียและได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการวันที่ 

20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ก่อนหน้านี้ติมอร์-เลสเตเป็นที่รู้จักในนาม

ติมอร์ตะวันออก (East Timor) ในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า 

Timor-Timur2 หรือเรียกโดยย่อว่า Timtim ติมอร์-เลสเตมีระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ติมอร์-เลสเตตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะซุนดาน้อย (Lesser Sunda 

Islands) ประกอบด้วยดินแดน 3 ส่วน ได้แก่ (1) ดินแดนฝ่ังตะวันออก

ของเกาะติมอร์ (2) ดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะติมอร์ 

(3) ดินแดน 2 หมู่เกาะ คือ หมู่เกาะ Pulau Atauro และหมู่เกาะ 

Pulau Jaco มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 14,874 ตารางกิโลเมตร 

มีพรมแดนติดกับประเทศอินโดนีเซียทางด้านทิศเหนือ ตะวันออก 

และตะวันตก ส่วนทางทิศใต้จรดทะเลติมอร์ โดยมีประเทศที่ใกล้ที่สุด 

2 Timur อ่านว่า ตีมูร์ แปลว่า ตะวันออก. 
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คือ ออสเตรเลีย เมืองหลวงช่ือกรุงดิลี (Dili) ประชากรราว 1.2 ล้านคน3

ติมอร-์เลสเตเป็นพ้ืนท่ีท่ีมคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์ประชากร

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ภาษาที่ใช้ใน

ติมอร์-เลสเตก็มีความหลากหลายเช่นกัน โดยภาษาราชการ คือ 

ภาษาโปรตเุกสและภาษาเตตมุ (Tetum) ในขณะทีภ่าษาองักฤษและ

ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่ชาวติมอร์-เลสเตใช้ในการสื่อสารทั่วไป 

หลังการเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์ติมอร์-เลสเตให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน เน่ืองจากเป็นส่ิงสำาคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอื่น ๆ ต่อไป อีกประการหนึ่งที่มี

ความสำาคญักบัประเทศกำาเนดิใหมอ่ยา่งตมิอร-์เลสเต คือ สถานะของ

ตมิอร-์เลสเตในระบบการเมอืงโลก และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

โดยติมอร์-เลสเตให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โปรตุเกส ประเทศ

สมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตกับติมอร์-เลสเตเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 

นบัเป็นประเทศทีส่ามตอ่จากจนี และนอรเ์วย ์และยงัเปน็วนัเดยีวกบั

ที่ติมอร์-เลสเตประกาศเอกราชด้วย กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี

ความสัมพันธ์ด้านการค้ากับติมอร์-เลสเต ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 

มาเลเซีย และไทย ติมอร์-เลสเตแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็น

3 Gin, Ooi Keat (ed.), Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, form Angkor Wat 

to East Timor, Santa Barbara, California, Denver, Colorado, and Oxford, England: 

ABC Clio, 2004, pp. 1330-1. 
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ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรือ “อาเซียน” (ASEAN) หลังจากประกาศเอกราชได้ไม่นาน 
และได้แสดงเจตจำานงอย่างจริงจังอีกครั้งด้วยการสมัครเป็นสมาชิก
อาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 2011 

บทความนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ ในส่วนแรกจะกล่าวถึง
ประวัติศาสตร์ของติมอร์-เลสเตตั้งแต่ยุคอาณานิคมของโปรตุเกส 
และอินโดนีเซีย การเรียกร้องเอกราชของชาวติมอร์-เลสเต จนถึง
การลงประชามติแยกตัวออกจากอินโดนีเซีย และการสร้างติมอร์-เลสเต
จนถึงปัจจุบัน ในส่วนที่สองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างติมอร์-เลสเต
กับไทยต้ังแต่ช่วงหลังการลงประชามติแยกตัวออกจากอินโดนีเซีย 
การสถาปนาทางการทูตอย่างเป็นทางการ ตลอดจนความสัมพันธ์
ของท้ังสองประเทศภายใต้บริบทขององค์กรความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคหรืออาเซียน

จ�กไม้จันทน์หอมถึงแหล่งนำ้�มัน	:	ประวัติศ�สตร์	
ติมอร์-เลสเตตั้งแต่ยุคอ�ณ�นิคมจนถึงปัจจุบัน

ติมอร์-เลสเตเป็นหนึ่งในรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่มีความสำาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคอาณานิคม เนื่องจาก
ติมอร์-เลสเตมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
ซ่ึงเป็นแรงดึงดูดให้ประเทศตะวันตกเข้ามาในบริเวณน้ี ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรของติมอร์-เลสเตยังคงเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักในพัฒนาการ
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของติมอร์-เลสเตจนถึงทุกวันน้ี 
เส้นทางไปสู่เอกราชของติมอร์-เลสเตมีความยากลำาบากอันเน่ืองมาจาก
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ต้องต่อสู้อย่างยาวนานภายหลังจากที่ถูกผนวกให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของอินโดนีเซีย

ติมอร์ตะวันออกภายใต้การปกครองของ 
โปรตุเกสและอินโดนีเซีย
ในยุคอาณานิคม ชาติตะวันตกต่าง ๆ ทั้งโปรตุเกส สเปน ดัตช์ 

และอังกฤษเข้าไปมีอิทธิพลในพื้นที่ติมอร์-เลสเต โดยโปรตุเกสเข้าไป
ทำาการค้ากับติมอร์ตะวันออกตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 15 
และได้ยึดเป็นอาณานิคมในเวลาต่อมา สินค้าที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดโลกและมีมากท่ีตมิอร์ตะวนัออกในขณะนัน้ ไดแ้ก่ ไมจ้นัทนห์อม 
กลางทศวรรษ 1800 โปรตุเกสได้กระทบกระท่ังกับดัตช์ท่ีครอบครอง
ดินแดนทางตะวันตกของเกาะติมอร์4 ในที่สุดทั้งสองฝ่ายได้ทำา
สนธิสัญญาในปี ค.ศ. 1903 ให้ติมอร์ฝั่งตะวันออกเป็นของโปรตุเกส 
ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นของดัตช์5 โดยดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของโปรตุเกสถูกเรียกว่า “ติมอร์โปรตุเกส” ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ระหว่างปี ค.ศ. 1942-1945 ญ่ีปุ่นได้ยึดครองติมอร์ตะวันออก
เหมือนดินแดนอ่ืน ๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่หลังจากสงครามโลก

ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง โปรตุเกสก็กลับมายึดครองดินแดนนี้อีกครั้ง

4 ด ูHans Hägerdal, Lords of the Land, Lords of the Sea: Conflict and Adaptation 

in Early Colonial Timor, 1600-1800, Leiden, KITLV Press, 2012.
5 วัลลภ พิริยวรรธนะ, “กว่าจะเป็นติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) วันนี้ Regarding East 

Timor,” วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, ปีที่ 2 

ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2558, หน้า 133. 
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วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1974 เกิดการรัฐประหารในโปรตุเกสโดย
นายพล Antonio de Spinola หลังจากขึ้นสู่อำานาจ เขาคิดจะให้
ติมอร์ตะวันออกเป็นเอกราช ในขณะเดียวกันชาวติมอร์ตะวันออก
เคล่ือนไหวเรียกร้องเอกราชจากโปรตุเกส ได้มีการยุบพรรค Acgro 
Nacional Popular (ANP) พรรคการเมืองหน่ึงเดียวท่ีได้รับอนุญาตให้ต้ัง
ในติมอร์ของโปรตุเกส จากน้ันชาวติมอร์ตะวันออกได้ต้ังพรรคการเมือง
ของตนเองขึ้นมา 3 พรรค ได้แก่ (1) Union Democratic of Timor 
หรือ UDT มีแนวทางท่ีเห็นว่าติมอร์ตะวันออกควรเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรตุเกสต่อไปแล้วค่อย ๆ เริ่มการปกครองตนเอง (2) Social 
Democratic Association of East Timor หรอื ASDT ตอ่มาเปลีย่น
ช่ือเป็น Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente 
หรือ Fretilin มีแนวทางแบบสังคมนิยม ต้องการให้ติมอร์ตะวันออก
แยกตัวเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์ และ (3) Timorese Democratic 
People’s Union หรือ APODETI มีนโยบายต้องการให้ติมอร์
ตะวันออกรวมเข้ากับประเทศอินโดนีเซีย 

ในเดือนมถินุายน ค.ศ. 1974 โปรตเุกสไดม้ขีอ้เสนอ 3 ขอ้เกีย่วกบั
อนาคตของติมอร์ตะวันออกให้ชาวติมอร์-เลสเตพิจารณา ได้แก่ 
(1) ติมอร์ตะวันออกอยู่กับโปรตุเกสต่อไป (2) ติมอร์ตะวันออกเป็นเอกราช 
และ (3) ติมอร์ตะวันออกรวมกับอินโดนีเซีย ข้อเสนอสามข้อนี้ 
ไดก้อ่ใหเ้กดิความแตกแยกในกลุม่พรรคการเมอืงของตมิอรต์ะวันออก
ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมา6

6 Khairul Jasmi, Eurico Guterres: Melintas Badai Politik Indonesia. Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan. 2002, p. 21. 
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ในที่สุดกลุ่ม Fretilin ได้ประกาศเอกราชของชาวติมอร์ตะวันออก

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร์ตะวันออก (Democratic Republic of Timor-Timur) 

แต่หลังจากน้ันสองวัน พรรค UDT และ APODETI ได้ร่วมกันแถลงว่า 

พวกเขาในฐานะตัวแทนของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เห็นพ้อง

ต้องกันว่าต้องการรวมติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

อินโดนีเซีย และขอให้ทางฝ่ายรัฐบาลอินโดนีเซียดำาเนินการให้สมบูรณ์7 

การแถลงดังกล่าวรู้จักกันในชื่อ “แถลงการณ์บาลีโบ” (Deklarasi 

Balibo) ตามชื่อสถานที่แถลงการณ์ ความแตกแยกในหมู่ชาวติมอร์

ตะวนัออกลุกลามกลายเปน็สงครามกลางเมือง ทำาให้วนัที ่7 ธนัวาคม 

ค.ศ. 1975 อินโดนีเซียได้ส่งกองกำาลังเข้ายึดติมอร์ตะวันออกโดยอ้างว่า

เพ่ือช่วยหยุดย้ังการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุและสงครามกลางเมือง แต่หลังจากน้ัน

อินโดนีเซียไม่ได้ถอนกองกำาลังออกจากติมอร์ตะวันออก และในที่สุด

ก็ได้ผนวกติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นจังหวัดที่ 27 ของอินโดนีเซีย 

แม้ว่าองค์การสหประชาชาติได้แถลงการณ์ประณามการกระทำา

ของอินโดนีเซียอย่างรุนแรง และวันท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 1975 คณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติเอกฉันท์รับรองมติที่  384 

ซ่ึงรับรองสิทธิของประชาชนติมอร์ตะวันออกในการกำาหนดชะตากรรม

ของตนเอง แต่ประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยส่วนใหญ่ภายใต้บริบท

7 E.M. Tomodok, Hari-Hari Akhir Timor Portugis. Jakarta: Pustaka Jaya, 1994, 

p. 307. 
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ของการแบ่งฝ่ายของประเทศมหาอำานาจโลกในยุคสงครามเย็น เห็นชอบ

ทีจ่ะใหติ้มอรต์ะวนัออกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอนิโดนเีซยีมากกวา่

ที่จะเป็นอิสระภายใต้การนำาของกลุ่ม Fretilin ซึ่งมีความโน้มเอียงไป

ทางคอมมวินสิต ์ยิง่ไปกว่านัน้รฐับาลอนิโดนเีซยียงัไดร้บัการสนบัสนนุ

ด้านการทูตและอาวุธจากสหรัฐอเมริกา8

ภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ชาวติมอร์ตะวันออก

พยายามเรียกร้องเอกราชมาโดยตลอด แต่รัฐบาลอำานาจนิยม

ของซฮูารโ์ตใชม้าตรการรนุแรงในการปราบปรามชาวตมิอรต์ะวนัออก

ท่ีเคล่ือนไหวต่อสู้ทางการเมือง กองทัพอินโดนีเซียละเมิดสิทธิมนุษยชน

ชาวติมอร์-เลสเตอย่างต่อเน่ือง ท้ังการสังหารผู้ต่อต้าน ทำาร้ายร่างกาย 

ทรมาน และข่มขืนผู้หญิง เป็นต้น9 อย่างไรก็ตาม การกระทำาอันโหดเห้ียม

ของเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียไม่ได้เป็นที่รับรู้ของสังคมภายนอกมากนัก 

เน่ืองจากมีการควบคุมการนำาเสนอข่าวที่เกิดขึ้นในติมอร์ตะวันออก 

แต่เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1991 เป็นเหตุการณ์ที่ทำาให้สถานการณ์

การรับรู้เรื่องราวในติมอร์ตะวันออกของนานาชาติเปลี่ยนไป 

เหตุการณ์ดังกล่าว คือ เหตุการณ์ที่ทหารอินโดนีเซียได้ยิงใส่ผู้คน

ท่ีรวมตัวกันที่สุสานซานตา ครูซ เพื่อรำาลึกถึงเหยื่อท่ีถูกสังหาร

8 Noam Chomsky, Rogue States: The Rule of Force in World Affairs, London: 

Pluto Press, 2000, p. 51.
9 อยา่งไรกต็าม มงีานศึกษาท่ีชีว้า่การใชค้วามรนุแรงในตมิอร-์เลสเตมาจากหลายกลุม่หลายฝา่ย

ทัง้ UDT, Fretilin และรฐับาลอนิโดนเีซยี ด ูElizabeth Stanely, Torture, Truth and Justice: 

The Case of Timor-Leste, London and New York: Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2009, pp. 74-89. 
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โดยเจ้าหน้าท่ีก่อนหน้าน้ัน ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตราว 180 คน 

เหตุการณ์น้ีถูกบันทึกวีดีโอไว้โดยนักข่าวผู้หน่ึงท่ีอยู่ในเหตุการณ์ ซ่ึงส่ง

วีดีโอออกนอกประเทศอินโดนีเซียได้สำาเร็จ ทำาให้ภาพเหตุการณ์นี้

ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก10 และในต้นทศวรรษ 1990 เม่ือสงครามเย็น

สิ้นสุดลง ประเทศค่ายเสรีประชาธิปไตยก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องสนับสนุน

รัฐบาลอินโดนีเซีย หรือทำาเป็น “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่” ดังเช่น

ในอดีตอีกต่อไป ทำาให้ท่ัวโลกต่างประณามรัฐบาลอินโดนีเซีย

เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง รัฐบาลอินโดนีเซีย

หมดความชอบธรรมในการปกครองติมอร์ตะวันออกในสายตาของ

ประชาคมโลก เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นถูกเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า 

“การสังหารหมู่แห่งเมืองดิลี” (Dili Massacre) หรือ “การสังหารหมู่

ท่ีซานตา ครูซ” (Santa Cruz Massacre) ข่าวของติมอร์ตะวันออก

ไดร้บัความสนใจจากคนทัว่โลก ทัง้ทีก่อ่นหนา้นัน้นานาชาตไิมไ่ดส้นใจ

มากนักนับตั้งแต่อินโดนีเซียเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออก และสังหาร

ชาวติมอร์-เลสเตที่ต่อต้าน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ถึง 199111

ชาวติมอร์ตะวันออกมีความหลากหลายและมีมาตรฐานชีวิต

ความเปน็อยูค่่อนข้างแตกตา่งกนัอยา่งเหน็ไดชั้ดระหว่างในเมอืงหลวง

10 Jean A. Berlie, East Timor’s Independence, Indonesia and ASEAN, New York: 

Palgrave Macmillan, 2018, pp. 17-8.
11 จอหน์ จ.ี เทเลอร,์ ตมิอร์ตะวนัออก : เสน้ทางสูเ่อกราช, สทิธา เลศิไพบลูยศ์ริ ิและอรพรรณ 

ลีนะนิธิกุล (แปล), กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2555, 

หน้า 16. 
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และในเขตชนบท แม้ว่าโปรตุเกสจะหมดบทบาทในฐานะเจ้าอาณานิคม

ของติมอร์ตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 แต่อิทธิพลของโปรตุเกส 

ท่ีหย่ังรากลึกมาเป็นเวลากว่า 3 ศตวรรษยังปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด 

โบสถค์าทอลกิยงัคงเปน็ศนูยร์วมของผูค้นในชมุชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในเขตพื้นที่ชนบท12 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 หลังจากที่ผนวกติมอร์

ตะวันออกเข้าเป็นจังหวัดที่ 27 ของอินโดนีเซีย แม้ว่ารัฐบาลซูฮาร์โต

ได้พยายามใช้ “กระบวนการทำาให้เป็นอินโดนีเซีย” ในพื้นที่ติมอร์

ตะวันออก แต่นโยบายดังกล่าวไม่ประสบความสำาเร็จ ชาวติมอร์ตะวันออก 

ส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก อีกท้ังการตั้งชื่อ 

และการแสดงออกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตยังมีความแตกต่างจาก 

“ความเป็นอินโดนีเซีย” ในแบบที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการ

เส้นทางไปสู่เอกราชของชาวติมอร์-เลสเต13 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศอินโดนีเซีย

ในป ีค.ศ. 1998 การลม่สลายของยคุระเบยีบใหมภ่ายใตก้ารปกครอง

ของอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โตทำาให้สถานการณ์ทางการเมือง

เปลี่ยนไป รัฐบาลใหม่ภายใต้ประธานาธิบดี บาคารุดดิน จูซุฟ ฮาบีบี 

12 Neil Sugget, See the Road Well: Shaping East Timor’s Frontier, Canberra: 

Pandanus Books, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian 

National University, 2005, p. 3.
13 มีงานศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางสู่เอกราชของติมอร์-เลสเตไว้จำานวนหนึ่ง ดู จอห์น จี. เทเลอร์. 

ติมอร์ตะวันออก : เส้นทางสู่เอกราช ; Damien Kingsbury, East Timor: The Price of Liberty, 

New York: Palgrave Macmillan, 2009. 
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(Bacharuddin Jusuf Habibie)14 ท่ีข้ึนดำารงตำาแหน่งแทนประธานาธิบดี 

ซูฮารโ์ต ยนิยอมให้ชาวตมิอร์ตะวนัออกลงประชามตวิา่จะแยกตวัเปน็

เอกราชหรือจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย15 

ก่อนหน้าการลงประชามติตั้งแต่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1999 เริ่มมีการคุกคามชาวติมอร์ตะวันออก โดยกลุ่มทหารบ้าน 

หรอื militia16 และเมือ่ใกล้การลงประชามต ิเกดิความรนุแรงหนกัขึน้

ทั่วติมอร์ตะวันออก บ้านเรือนประชาชนถูกเผาวอดวาย ชาวติมอร์

ตะวันออกจำานวนมากต้องอพยพหนีตายไปอาศัยอยู่ในป่า มีการใช้

ความรุนแรงต่อชาวติมอร์ตะวันออกท้ังผู้หญิงและผู้ชายจากกลุ่ม

ทหารบ้านที่ฝักใฝ่อินโดนีเซียซ่ึงได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจาก

ทหารอินโดนีเซีย ท่ามกลางความรุนแรง การข่มขู่คุกคามที่ดำาเนินไป

อย่างบ้าคล่ัง ในวันท่ี 30 สิงหาคม 1999 ชาวติมอร์ตะวันออกได้ออกไป

14 แม้ประธานาธิบดีฮาบีบีขึ้นดำารงตำาแหน่งแทนประธานาธบิดีซูฮาร์โตที่ลาออกหลงัจากที่ถูก

ต่อต้านและประท้วงอย่างหนักจากประชาชน และฮาบีบียังถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุค

ระเบียบใหม่ แต่ในช่วง ค.ศ. 1998-1999 ที่ฮาบีบีดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี แม้จะเป็นเวลา

ส้ัน ๆ แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในอินโดนีเซียที่ส่งผลต่อพัฒนาการประชาธิปไตยใน

อินโดนีเซียโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับติมอร์ตะวันออก ดู Bacharuddin Jusuf Habibie, 

Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. 

Jakarta: THC Mandiri, 2006.
15 อย่างไรก็ตามก่อนปี ค.ศ. 1998 องค์การสหประชาชาติได้ริเริ่มความพยายามในการเป็น

ตัวกลางไกล่เกลี่ยปัญหาติมอร์ตะวันออก ดู Jamsheed Marker, East Timor: A Memoir of 

the Negotiations for Independence, Jefferson, North Carolina, and London: 

McFarland & Company, Inc., Publishers, 2003. 
16 Douglas Kammen, Three Centuries of Conflict in East Timor, New Brunswick, 

New Jersey, and London: Rutgers University Press, p. 146. 
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ลงประชามติกันอย่างล้นหลาม ผลการลงประชามติปรากฏว่า ชาวติมอร์

ตะวันออกเลือกเป็นเอกราชสูงถึงร้อยละ 78.5 แสดงถึงเจตจำานง

ของชาวตมิอรต์ะวนัออกทีย่นืยนัวา่ สิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการ คือ เอกราช 

แม้ว่าจะถูกคุกคามอย่างหนักก็ตาม 

ภายหลังการลงประชามติ ความรุนแรงไม่ได้ลดน้อยลง หากกลับย่ิง

ทวีมากย่ิงข้ึน ทหารอินโดนีเซียและกลุ่มกองกำาลัง militia ท่ีมีสายสัมพันธ์

กับกองทัพอินโดนีเซีย ใช้กำาลังและความรุนแรงต่อชาวติมอร์ตะวันออก 

มีชาวติมอร์ตะวันออกอพยพออกนอกพ้ืนท่ีไปยังเขต Nusa Tenggara 

Timur ของอินโดนีเซียเป็นจำานวนมาก โครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ

ในติมอร์ตะวันออกถูกทำาลายเสียหายย่อยยับ สิ่งที่เกิดขึ้นในติมอร์

ตะวันออกขณะนั้น มีนักวิชาการเรียกว่า การสังหารหมู่ และเป็นที่

แนช่ดัวา่ กองกำาลงั militia จดัต้ังและควบคมุโดยกองทพัอนิโดนเีซยี17 

องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดต้ังกองกำาลังนานาชาติ (International 

Peacekeeping Force for East Timor) หรือ INTERFET เมื่อวันที่ 

15 กนัยายน ค.ศ. 1999 เพือ่เขา้ไปรกัษาสนัตภิาพในตมิอรต์ะวันออก 

โดยมีออสเตรเลียเป็นผู้นำา18 จนในท่ีสุดติมอร์ตะวันออกสามารถประกาศ

เอกราชอย่างเป็นทางการได้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 

และประกาศชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

17 Noam Chomsky, Rogue States: The Rule of Force in World Affairs, p. 51.
18 ดู James Cotton, East Timor, Australia and Regional Order: Intervention and 

Its Aftermath in Southeast Asia, London and New York: Routledge, Taylor & 

Francis Group, 2004.
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ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1999 จนถึงวันที่ 

20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 การบริหารตมิอร-์เลสเตอยูภ่ายใต ้United 

Nations Transitional Administration in East Timor หรือ 

UNTAET พันธกิจหลักของ UNTAET คือ จัดโครงสร้างการปกครอง

และเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับสถาบันองค์กรต่าง ๆ 

สำาหรับเอกราชของติมอร์-เลสเตโดยสมบูรณ์ และ UNTAET ได้

ส่งมอบอำานาจการบริหารประเทศให้ชาวติมอร์-เลสเตเมื่อวันที่ 

20 พฤษภาคม อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยงานของสหประชาชาติอยู่ใน

ติมอร์-เลสเตต่อ ได้แก่ United Nations Mission of Support in 

East Timor หรือ UNMISET เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารงาน

ด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลติมอร์-เลสเต โดยภารกิจนี้เสร็จสิ้นลงในเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 201219

ตัง้แตท่ีอิ่นโดนเีซยีผนวกตมิอรต์ะวนัออกเปน็สว่นหนึง่ของประเทศ

จนถึงติมอร์ตะวันออกเป็นเอกราช มีผู้ท่ีเสียชีวิตจากความรุนแรง

ทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐและพลเรือนติมอร์-เลสเตเป็นจำานวนมาก 

มีการรายงานข่าวจากสื่อต่างชาติว่า เจ้าหน้าที่รัฐอินโดนีเซียเสียชีวิต

19 สำาหรบัการรกัษาสนัตภิาพในตมิอร-์เลสเต ดเูพิม่เตมิไดใ้น Daisaku Higashi, Challenges 

of Construction Legitimacy in Peacebuilding: Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, and 

East Timor, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.; 

Mohamed C. Othman, Accountability for International Humanitarian Law Violations: 

The Case of Rwanda and East Timor, Berlin & Heidelberg: Springer.; Sarah Smith, 

Gendering Peace: UN Peacebuilding in Timor-Leste, London and New York: Rout-

ledge, Taylor & Francis Group, 2019. 
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ราว 3,700 นาย ในขณะท่ีนายทหารระดับสูงอินโดนีเซียเปิดเผยว่า
มีทหารอินโดนีเซียเสียชีวิตราว 5,000 นาย และชาวติมอร์-เลสเต
ถูกสังหารไปราว 100,000 คน ในปฏิบัติการต่อสู้กับ Fretilin ของ
ทหารอินโดนีเซีย20

แม้ว่าชาวติมอร์-เลสเตจะได้แสดงเจตจำานงต้องการแยกตัวออกจาก
ประเทศอินโดนีเซียและประสบความสำาเร็จในการลงประชามติ 
แต่การสร้างชาติของชาวติมอร์-เลสเตท่ีเป็นอิสระและมีอำานาจ
อธิปไตยเป็นของตัวเองไม่ได้ราบรื่นและเกิดความขัดแย้งภายใน
ขึ้นมากมาย ดังจะกล่าวในส่วนต่อไป 

การสร้างชาติของชาวติมอร์-เลสเต
หลังจากติมอร์-เลสเตได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ โดยมีนายซานานา 

กุสเมา (Xanana Gusmão) ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี  
และนายจูแซ รามุซ-ออร์ตา (José Ramos-Horta) ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการต่างประเทศ เร่ืองท่ีรัฐบาลตอ้งเรง่ดำาเนนิการ คอื 
พัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวติมอร์-เลสเต 
โดยปัญหาที่สำาคัญของชาติเกิดใหม่อย่างติมอร์-เลสเตต้องเผชิญ คือ 
(1) ความขัดแย้งทางการเมืองภายในติมอร์-เลสเต (2) ความสัมพันธ์
กับประเทศอินโดนีเซียที่เคยมีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนาน  
และ (3) การปรองดองและความยุติธรรมสำาหรับเหย่ือความรุนแรง
ทางการเมือง

20 Lela E. Madjiah, Timor Timur Perginya Si Anak Hilang. Jakarta Pusat: Antara 

Pustaka Utama, 2002, p. xvi. 
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ตมิอร-์เลสเตมทีรพัยากรทีส่ำาคญั คอื แหลง่นำา้มนัและกา๊ซธรรมชาติ
ทั้งในทะเลและบนบก หินอ่อน ไม้จันทน์ และอื่น ๆ ท่ีสามารถ
นำาไปใช้เป็นแหล่งรายได้หลักในการพัฒนาประเทศและสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ติมอร์-เลสเตมีการเลือกต้ังในปี ค.ศ. 2007 
หลังการเลือกต้ัง นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา ได้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี 
และนายซานานา กุสเมา เป็นนายกรัฐมนตรี ความขัดแย้งทางการเมือง
นำาไปสู่การทำารัฐประหารใน ปี ค.ศ. 2008 ทำาให้ UNMISET 
ขยายเวลาปฏิบตัภิารกจิในตมิอร-์เลสเตออกไปจากท่ีเคยกำาหนดไวว่้า
ปฏบิตักิารจะสิน้สดุในป ีค.ศ. 2005 แตก่ว่าทีก่องกำาลงัและหนว่ยงาน
ขององค์การสหประชาชาติและกองกำาลังออสเตรเลียจะถอนตัว
ออกจากติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ คือ ปี ค.ศ. 2012 ซ่ึงเป็นปีท่ีมี
การเลือกต้ังอีกคร้ังในติมอร์-เลสเต การเลือกตั้งดังกล่าวได้สะท้อน
พัฒนาการทางด้านการเมืองของติมอร์-เลสเต กล่าวคือ การเลือกตั้ง
เป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรค National Council for Timorese 
Resistance (CNRT) ของนายซานานา กุสเมา ท่ีมีนโยบายให้ความสำาคัญ
กบัการกูย้มืเงนิจากตา่งประเทศเพือ่ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานภายใน
ประเทศ และพรรค Fretilin ซึ่งในขณะนี้ คือ พรรคฝ่ายค้านซึ่งมี 
นโยบายต่อต้านการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ การที่พรรคของ
นายซานานา กสุเมา ไดร้บัชยัชนะแสดงถงึทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิ
และการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศท่ีมาจากการเลือกของ
ประชาชน

แม้ว่าจะเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์แล้ว ติมอร์-เลสเตยังคงพึ่งพิง
ความชว่ยเหลอืจากนานาชาต ิพืน้ฐานการพัฒนาประเทศยงัคงอาศยั
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ความช่วยเหลือจากต่างชาติค่อนข้างมาก และเนื่องจากเป็นประเทศ
เกิดใหม่ที่เคยมีประสบการณ์ความรุนแรงและการต่อสู้ทางการเมือง
อย่างหนักหน่วงทำาให้การพัฒนาเศรษฐกิจของติมอร์-เลสเตยังเป็น
เรื่องที่ต้องใช้เวลาในการปูพื้นฐานและพัฒนาอีกยาวไกล21 

ติมอร์-เลสเตได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี 
(ค.ศ. 2011-2030) โดยให้ความสำาคัญกับการขจัดความยากจน 
สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืน และสร้างความมั่นคงแก่
สถาบนัหลกัของชาต ิโดยการพฒันาทีแ่ผนยทุธศาสตรน์ีใ้ห้ความสำาคญั
ม ี4 ดา้น ได้แก ่(1) การพฒันาทุนทางสงัคม (2) การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (3) การพัฒนาเศรษฐกจิ และ (4) การพัฒนากรอบโครงสรา้ง
เชิงสถาบัน

ในด้านการจัดวางตำาแหน่งแห่งท่ีของติมอร์-เลสเตในชุมชน
ประชาคมระหว่างประเทศ ติมอร์-เลสเตแสดงความประสงค์เข้าเป็น
สมาชิกอาเซียน และได้เข้าพบผู้นำาชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อขอ
การสนบัสนนุ โดยช้ีใหเ้หน็ถงึจดุแขง็ของตมิอร-์เลสเตวา่เปน็ประเทศ

ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่นนำา้มันและก๊าซธรรมชาติ หากเข้าเป็น
สมาชิกอาเซียนจะเป็นประโยชน์ต่ออาเซียนมากกว่าเป็นภาระ  
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันติมอร์-เลสเตยังคงมีสถานะเป็น “ผู้สังเกตการณ์” 
ของอาเซียน ซึ่งสามารถเข้าร่วมการประชุมสำาคัญ ๆ ของอาเซียนได้ 
และอาเซียนได้จัดต้ังคณะทำางานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน

21 ดู นภดล ชาติประเสริฐ, “ติมอร์ตะวันออก : การยึดครอง การแทรกแซง และการพึ่งพิง,” 

วารสารศิลปศาสตร์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2548.
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เพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็น

สมาชิกใหมอ่าเซยีน โดยศึกษาเสรจ็ไปแลว้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเมอืง

และความมัน่คง กบัดา้นเศรษฐกจิ ยงัขาดดา้นสงัคมและวฒันธรรม22 

นอกจากนี้ติมอร์-เลสเตได้ลงนามในสนธิสัญญามิตรไมตรีและ

ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia) หรือ TAC ในปี ค.ศ. 200723 

ประเด็นเรื่องการปรองดองและความยุติธรรมสำาหรับเหยื่อ

ความรุนแรงทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นท่ีสำาคัญสำาหรับการสร้างชาติ

ติมอร์-เลสเต ในช่วงเวลาท่ี UNTAET ยังคงดำาเนินการอยู่ใน

ติมอร์-เลสเต ได้พยายามสถาปนาหลักนิติรัฐในชาติท่ีเพิ่งเกิดใหม่ 

ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวตมิอร์-เลสเตไมม่ศีาล ไม่มีทนายความ UNTAET 

ได้สร้างโครงสร้างระบบยุติธรรมข้ึน ผู้ท่ีเคยตกเป็นเหย่ือของความรุนแรง

22 โชคสุข กรกิตติชัย, “ความเป็นไปได้ของประเทศติมอร์-เลสเตกับการเป็นสมาชิกอาเซียน

ลำาดับท่ี 11,” เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ สำานักวิชาการ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร http://www.parliament.go.th/library, 2560, เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565, 

หน้า 8, 10.

สถานการณ์ล่าสุดจากที่ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนครั้งที่ 40 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2022 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีมติร่วมกันในหลักการที่จะรับติมอร์-เลสเต

เข้าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนลำาดับที่ 11 โดยขั้นตอนต่อไป คือ การวางแผนในขั้นตอน

การดำาเนนิการเขา้เปน็สมาชกิอาเซยีนอยา่งเปน็รปูแบบตอ่ไป ดแูถลงการณข์องอาเซยีน ASEAN 

Leaders’ Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership
23 Maria Ortuoste, “Timor-Leste and ASEAN: From enmity to amity, exclusion 

to semi-inclusion,” in Andrew McWilliam, and Michael Leach, (eds.), Routledge 

Handbook of Contemporary Timor-Leste. London and New York: Routledge, 

Taylor & Francis Group, 2019, p. 306. 

http://www.parliament.go.th/library
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เห็นพ้องต้องกันว่า การปรองดองไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจาก

ความรับผิดชอบ24 ท้ังนี้นอกจากความรุนแรงและการสังหารหมู่

อนัเกิดจากการกระทำาของทหารอินโดนีเซียแล้ว ยังมีความรุนแรงท่ีเกิด
จากชาวติมอร์-เลสเต ด้วยกันเอง การเผาบ้านเรือนโดยเพ่ือนบ้าน การ
ทำาร้ายร่างกายและการสงัหารทีเ่กิดจากคนในชาตเิดยีวกันเอง ซึง่เป็น
เร่ืองที่ผู้นำาติมอร์-เลสเตต้องให้ความสำาคัญ เพื่อให้ติมอร์-เลสเตเกิด
กระบวนการปรองดองที่แท้จริงและประเทศสามารถดำาเนินต่อไปได้

เม่ือเป็นประเทศเอกราชแล้ว ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
เป็นด้านท่ีรัฐบาลติมอร์-เลสเตให้ความสำาคัญอย่างมาก ดังจะเห็น
ได้จากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ 
แทบจะทันทีที่เป็นเอกราชอย่างเป็นทางการ และไทยก็เป็นหนึ่ง
ในประเทศแรก ๆ ที่ติมอร์-เลสเตให้ความสำาคัญ และได้สาน
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งติมอร์-เลสเตกับไทย	
ช่วงก่อนและหลังติมอร์-เลสเตได้รับเอกร�ช

ติมอร์-เลสเตและไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งก่อนและ
หลังจากติมอร์-เลสเตเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ และดำาเนินต่อเนื่อง
มาจนถงึปัจจุบันทัง้ในระดบัภาครฐัและเอกชน ความรว่มมอืในระดับ
ตา่ง ๆ  ครอบคลมุหลายดา้นทีส่ำาคญั ในสว่นนี ้ผูเ้ขยีนแบง่การอธบิาย

24 Irena Cristalis, East Timor: A Nation’s Bitter Dawn, Second edition. London 

and New York: Zed Books, 2009, pp. 263-4.
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ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง กับด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุน

ด้านการเมืองและความมั่นคง
หลังการลงประชามติแยกตัวออกจากอินโดนีเซีย และเกิด

ความรุนแรงทางการเมือง รัฐบาลไทยเข้าไปมีบทบาทในการรักษา

สนัตภิาพและการพฒันาประเทศตมิอร-์เลสเตตัง้แตก่อ่นป ีค.ศ. 2002 

กอ่นท่ีตมิอร-์เลสเตจะไดเ้อกราชโดยสมบรูณ ์ไทยไดเ้ขา้ไปปฏบิตักิาร

ร่วมกับองค์การสหประชาชาติในหลายภารกิจ เช่น UN Mission in 

East Timor (UNAMET) International Force in East Timor 

(INTERFET) UN Transitional Administration in East Timor 

(UNTAET) และ UN Mission of Support in East Timor (UNMISET)

หลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างติมอร์-เลสเต

และไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 แล้ว 

สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรงุดลิไีดเ้ปดิทำาการเมือ่วันที ่28 ตลุาคม 

ในปีเดียวกัน และไทยได้ส่งเอกอัครราชทูตไปประจำาที่ติมอร์-เลสเต 

ในขณะที่ติมอร์ก็ส่งอุปทูตติมอร์-เลสเตมาประจำาประเทศไทยเช่นกัน 

นอกจากนัน้ยงัมกีารแลกเปลีย่นการเยือนผูน้ำาและเจา้หนา้ทีร่ะดบัสงู

ระหว่างกันอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งในระดับรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ 

และนายซานานา กุสเมา ประธานาธิบดีคนแรกของติมอร์-เลสเต 

เคยมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการช่วงระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2002 หลังจากที่ติมอร์-เลสเตประกาศเอกราชเพียงไม่กี่เดือน 



46 เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย – ติมอร์-เลสเต

ระดับรัฐบาลมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ  

ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่น 

ไทยช่วยเหลือแก่ติมอร์-เลสเต ในปี ค.ศ. 1999 โดยส่งมอบข้าวสาร
มูลค่า 2 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือจำานวน 1 ล้านบาท ขณะที่
การให้ความช่วยเหลือแบบเงินให้เปล่าในปี ค.ศ. 2002 มีมูลค่ากว่า 
18 ล้านบาท เพ่ือนำาไปช่วยเหลือในการจัดงานฉลองเอกราช นอกจากน้ัน
ยงัจดัใหมี้การศกึษาดงูานและอบรมเพือ่ใหค้วามรูท้างดา้นการพัฒนา
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
เช่น ช่วงเดือนกันยายน-สิงหาคม ค.ศ. 2002 ได้จัดให้ผู้นำาท้องถิ่น
ติมอร์-เลสเต เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่น 
และโครงการตามพระราชดำาร ิระหวา่งวนัท่ี 20 สงิหาคม - 3 กนัยายน 
ค.ศ. 2002 โดยได้แยกไปศึกษาดูงานในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดอุบลราชธานี25

ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ดา้นความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหวา่งตมิอร-์เลสเตและไทย มทีัง้

ระดับรัฐบาลและผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งเน้นให้ความสำาคัญในด้าน
การให้ความช่วยเหลือด้านทางการเงิน พลังงาน และเกษตรกรรม 
สินคา้สง่ออกทีส่ำาคญัของตมิอร์-เลสเต ไดแ้ก ่กาแฟ เนือ้มะพรา้วแหง้

25 สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.), 

“สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต: Democratic Republic of Timor-Leste,” 2557, 

https://www.neda.or.th/home/uploads%20-%20Copy/news/29201585231-

4J96Rozz.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565, หน้า 22.
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สำาหรับผลิตนำ้ามัน และหินอ่อน เป็นต้น โดยคู่ค้าที่สำาคัญของ
ตมิอร-์เลสเต ไดแ้ก ่สหรฐัอเมรกิา เยอรมนั โปรตเุกส อินโดนเีซยี ญ่ีปุ่น 
สิงคโปร์ แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทร
อินเดีย ติมอร-์เลสเตมศัีกยภาพในดา้นการสง่ออกพลังงาน สว่นสนิคา้
นำาเข้าที่สำาคัญ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ ข้าว แป้งสาลี 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน

ในอดีต การค้าแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเตค่อนข้าง
จำากัด สินค้าส่งออกสำาคัญของไทยไปยังติมอร์-เลสเต ได้แก่ สินค้า
เกษตร เช่น นำ้าตาลทราย ข้าว และ ข้าวโพด และสินค้าอุตสาหกรรม 
เชน่ อุปกรณ์และสว่นประกอบรถยนต ์นำา้มันสำาเรจ็รปู และผลติภณัฑ์
ยาง ในขณะท่ีไทยนำาเข้านำา้มันดิบเป็นหลักจากติมอร์-เลสเต นอกจากน้ี
ยังมีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้อผ้าสำาเร็จรูป เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 
เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแต่งภายในบ้าน เป็นต้น โดยไทยเป็น
ฝ่ายได้ดุลการค้า แต่ในปัจจุบันจากสถานการณ์โลกท่ีทำาให้ไทยต้อง
แสวงหาแหล่งพลังงานท่ีหลากหลาย ไทยนำาเข้านำา้มันจากติมอร์-เลสเต
มากขึ้น จนทำาให้ติมอร์-เลสเตเริ่มเป็นฝ่ายที่ได้ดุลการค้า

ดา้นการลงทุนในตมิอร์-เลสเต ส่วนใหญเ่ป็นการลงทุนดา้นพลงังาน
จากกลุ่มประเทศมหาอำานาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น 
โดยเฉพาะในเขต JPDA ในทะเลติมอร์ นอกจากนี้ยังมีการลงทุน
ด้านโทรคมนาคมซึ่งเป็นการลงทุนจากประเทศในอาเซียน ได้แก่ 
ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม การลงทุนในภาคบริหาร การท่องเท่ียว 
การขนส่งโลจิสติกส์ และการแพทย์ มักมาจากกลุ่มประเทศสิงคโปร์ 
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จีน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย26

นอกจากด้านการเมืองและความมั่นคง กับด้านเศรษฐกิจและ

การลงทุนแล้ว ติมอร์-เลสเตกับไทยยังมีความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ  อีกด้วย 

ความร่วมมือท่ีสำาคัญ ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านสำานักงาน

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) โดยเฉพาะ

ด้านการเกษตร สาธารณสุข และพลังงาน และ (2) ความร่วมมือ

ด้านพลังงาน ระหว่างกระทรวงพลังงานกับกระทรวงปิโตรเลียมและ

ทรัพยากรแร่ธาตุติมอร์-เลสเต และบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

กับบริษัท Timor GAP บริษัทนำ้ามันแห่งชาติติมอร์-เลสเต

สรุป
ติมอร์-เลสเต ประเทศกำาเนิดล่าสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในปี ค.ศ. 2002 มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน 

การเป็นเอกราชของติมอร์-เลสเตมีความสัมพันธ์กับวิกฤตเศรษฐกิจ 

วิกฤตการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำาคัญใน

อินโดนีเซีย การสิ้นสุดอำานาจของประธานาธิบดีซูฮาร์โตและ

ยคุระเบยีบใหมเ่ปดิโอกาสใหก้บัชาวตมิอรต์ะวนัออกเรียกรอ้งเอกราช 

ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ประเทศของโลกในขณะนั้น จากท่ีในช่วงสงครามเย็นประเทศ

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเห็นชอบที่ติมอร์ตะวันออกถูกผนวกเป็น

26 สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.), 

“สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต: Democratic Republic of Timor-Leste,” หน้า 23-24.



เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย – ติมอร์-เลสเต 49

ส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย แต่เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง สิทธิมนุษยชน 

กลายเป็นประเด็นสำาคัญในเวทีระหว่างประเทศ ชาติต่าง ๆ  จึงสนับสนุน

จุดยืนของชาวติมอร์ตะวันออกที่ต้องการเป็นเอกราช 

รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้ประธานาธิบดีฮาบีบีได้ให้ทางเลือกสองทาง

แกช่าวตมิอรต์ะวนัออกผา่นการลงประชามต ิระหวา่งอยูเ่ปน็สว่นหนึง่

ของอินโดนีเซียในฐานะเขตปกครองพิเศษ กับแยกตัวออกไปเป็น

ประเทศเอกราช ซึง่ผลการลงประชามตแิสดงใหเ้หน็ถงึความต้องการ

เป็นเอกราชของประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่ แต่เส้นทาง

ไปสู่เอกราชของชาวติมอร์ตะวันออกนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ 

ความรุนแรงทางการเมืองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่ม

สนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียทำาให้กองกำาลังนานาชาติ

ต้องเขา้ไปรักษาความสงบและสนัตภิาพในติมอร์-เลสเตเปน็ระยะเวลา

นานหลายปี หลังการเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ ติมอร์-เลสเต

ต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งภายใน จากความแตกต่างทาง

ความคดิเหน็ทางการเมอืง และความขดัแยง้ในกลุม่ชนชัน้นำาจนนำาไป

สูก่ารรฐัประหาร ในขณะเดยีวกนักต็อ้งเรง่ฟ้ืนฟูและพฒันาประเทศที่

เสียหายย่อยยับจากช่วงความขัดแย้งทางการเมือง

ติมอร์-เลสเตให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อยา่งมากและยังเป็นประเทศทีต่อ้งพึง่พิงความชว่ยเหลอืจากตา่งชาติ

ค่อนข้างสูงตั้งแต่ก่อนเป็นประเทศเอกราช ด้วยตำาแหน่งที่ตั้งและ

ประวติัศาสตรท์ำาใหต้มิอร-์เลสเตตอ้งการเขา้เปน็สว่นหนึง่ของอาเซยีน

ตั้งแต่ตอนที่เพิ่งเป็นเอกราช ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถบรรลุ
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เป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามติมอร์-เลสเตน่าจะได้เข้าเป็นสมาชิก

อาเซียนในที่สุด ไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน

และเป็นประเทศท่ีเข้าไปมีบทบาทในการสร้างสันติภาพในติมอร์-เลสเต

ตั้งแต่แรกเริ่มและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับติมอร์-เลสเตมาตลอด 

มีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในติมอร์-เลสเตมากขึ้น ในขณะเดียวกัน

ติมอร์-เลสเตก็มีศักยภาพในด้านพลังงานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

อื่น ๆ ทิศทางความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศจึงมีแนวโน้ม

ทีจ่ะแนน่แฟน้และมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกมากยิง่ขึน้ในอนาคต
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After successive foreign domination for over 500 years, 

Timor-Leste became a free and independent country in 

May 2002.  Due to the then very delicate situation, 

multinational forces under the auspices of the United 

Nations had to intervene to restore peace and stability. 

This mission paved the way for the peaceful and orderly 

conduct of the process leading to the normal stewardship 

of the country’s socio-political status until the day of its 

international recognition.

Amidst those contingents which constituted the 

multinational forces, the people of Timor-Leste found the 

sober Royal Thai Army, which took part in all its necessary 

facilities and knowledge for that noble purpose.

The Royal Thai Army was stationed in Baucau, 

100 kilometers east of the capital, Dili. It was as if the 

government of Thailand at that time had detected the 

details of the Timorese people’s necessity. The troops 

were equipped not only with rifles to spew bullets but 

also with precise knowledge on how to help the people in 

great predicaments effectively. The army taught the people, 

predominantly farmers, how to farm effectively and 

efficiently. They provided health services since they 
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learned that the city faced a significant scarcity of 

healthcare. They also helped rebuild temporary houses 

for the communities as many of them became homeless 

due to the situation. 

Timor-Leste was very privileged as it was the first country 

to be honored with that Royal Thai Army’s international 

noble task which sprouted from the marvelous idea of the 

then Thai Prime Minister, Hon. Chuan Leekpai, whose policy 

aimed to encourage the participation of the Royal Thai 

Army in the International Peace Keeping Operations.

General Boonsrang Niumpradit, at the time a Lieutenant 

General, was one of the most effective and successful 

Commanders for his profound understanding of Timor-Leste 

culture, psychology, and the way of life of Timorese society. 

His model of comprehensive approaches and engagements 

with Timorese society in that very volatile situation attracted 

worldwide admiration that was further used as a case study 

by other stakeholders. 

The memories of the Royal Thai Army are deeply carved 

in the hearts of the Timorese people and the pages of 

Timor-Leste history. All the more, the participation of the 

Royal Thai Army with all its virtuousness at that very 
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unforgettable moment has verily constituted the peremptory 

embryonic ingredient and cornerstone of diplomatic 

relations between Timor-Leste and Thailand. 

After two years under the United Nations administration, 

with the Royal Thai Army joining the mission, the final 

decision came out that the legitimate administration of the 

country would be handed over to the Timorese people, 

scheduled to take place in Dili on May 20, 2002. The world 

witnessed the grand ceremony of the independence 

recognition, and the representatives from the majority of 

the United Nations members were present at midnight 

between May 19 and 20, 2002. 

Timor-Leste became, de facto and de jure, a new family 

member of the United Nations Organization. The world 

welcomed the country in exhilaration, proven by the 

gestures of receptivity from the representatives of all 

countries and the manifestation of their desires to establish 

diplomatic relations with Timor-Leste at that very moment. 

Among other delegations which had the privilege of 

seizing that momentous occasion, Thailand was among the 

first countries to establish diplomatic relations with 
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Timor-Leste.

Following that formal act, both parties established their 

respective Embassies in Dili and Bangkok. There have been 

eight successive ambassadorial missions from Thailand to 

Dili and three from Timor-Leste to Bangkok. 

Soon after establishing diplomatic relations, the two 

countries jointly identified areas of cooperation that were 

beneficial to each other. In the bilateral domain, Timor-Leste 

benefited greatly from the development projects offered 

by the Government of Thailand in formal and informal 

education, agriculture, health, infrastructure, and tourism.

As technical cooperation was a key to their bilateral 

relations, the two sides set up a mechanism that may be 

called “Technical Consultation” or the Annual Consultation 

on Technical Cooperation between Thailand and Timor-Leste, 

whereby they could adequately identify the priorities for 

which the government of Thailand could precisely and 

effectively carry out its plans and programs. 

Thailand International Cooperation Agency (TICA) is the 

government institution tasked with implementing these 

programs. Within the framework of the Technical 

Consultation, both parties have been conducting alternately 
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bilateral meetings in Dili and Bangkok, while there has been 

a pause during the COVID-19 pandemic, the program is 

expected to resume soon.

Within the precept of mutual help, Timor-Leste also 

stretched its hand to show sympathy and solidarity to the 

people of Thailand in times of affliction precisely in 2015 

where more than twenty thousand people were affected 

by the tropical storm, Jangmi. 

As a logical consequence of the long-lasting grievous 

situation endured by Timor-Leste, it has been facing 

multifaceted challenges in its interaction with international 

counterparts throughout its nation-building process. It is 

highly appreciated that Thailand has always been showing 

its sympathy and love to bear with Timor-Leste the 

difficulties all through these years of cooperation. 

As if it were not enough with all the generous support 

mentioned above, Thailand, through Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn, who by deep love and 

unmeasured sympathy toward unfortunate people, spared 

Her precious time to willingly assist in Timor-Leste’s 

economic recovery and nation building process. Her Royal 

Highness has been assisting Timor-Leste in the area of 
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agriculture, education, teacher empowerment (through the 

honoring of the Prince Mahidol Award), and school 

infrastructure. The assistance will expand to other areas of 

community development. Her Royal Highness currently 

has six projects in Timor-Leste, where She also visited to 

assess these projects’ progress. Her Royal Highness’s 

presence in the country further cemented the relationship 

between Timor-Leste and Thailand. 

The solid bilateral relation between the two countries 

is characterized even more by the high-level official visit 

of Timor-Leste Prime Minister Kayrala Xanana Gusmão in 

April 2013, the successive visits of Foreign Ministers of 

Timor-Leste to Bangkok, and the reciprocal visit of 

H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of 

Thailand to Dili in 2017.

In the multilateral domain, Thailand and Timor-Leste 

maintain friendly and supportive relations. Thailand has 

been unwaveringly supporting Timor-Leste in its bid for 

ASEAN membership. And since the application of Timor-Leste 

to join the organization, Thailand has been very active in 

providing capacity building for Timor-Leste’s government 

officials, and it continues to do so under the Technical 
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Cooperation mechanism. Meanwhile, Timor-Leste, 

as part of the Southeast Asia family, has always supported 

Thailand in all its bidding for international candidacies 

within United Nations bodies and other international 

organizations. 

As an upper-middle-income economy, Thailand 

constitutes an invaluable source of economic advantage 

and a knowledge base for Timor-Leste. Under the technical 

cooperation framework, Timor-Leste will certainly avail this 

opportunity to promote and mobilize investments in all 

pertinent sectors of the country. The century’s long 

experience in economic development will undoubtedly 

be of great value for Timor-Leste in its nation-building 

process. At the same time, Timor-Leste stands ready to 

cooperate with Thailand to generate inclusive and 

equitable growth for all.

Timor-Leste and Thailand’s diplomatic relations is now 

20 years old. I am confident that these ties are both 

strong and deep-rooted. Every Timorese diplomat in 

Thailand is always committed to working hard by utilizing 

all available resources to strengthen this relations further. 

Both parties should exert all necessary efforts to ensure 
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that every plan and program under the mechanisms of 

these diplomatic relations are duly implemented. By 

promoting awareness among the people in both countries 

about the values of this friendly relation, Thailand and 

Timor-Leste will benefit tremendously.

As a land of great values and principles, Thailand can 

count on Timor-Leste in our journey, working hand in hand 

toward peace in the world and a more just and prosperous 

humanity.

The Embassy of  

the Democratic Republic of 

Timor-Leste

Bangkok





20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต  
ติมอร์-เลสเต – ไทย โดยสังเขป1

นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงช์

1 บทความภาษาไทยนีเ้ปน็การแปลสรปุอยา่งไมเ่ปน็ทางการ จากบทความเรือ่ง “20 Years of 

Diplomatic Relations between Timor-Leste and Thailand: A Compendious 

Account” เขียนโดยนายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงช์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร์-เลสเตประจำาประเทศไทย.
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หลังจากทีต่มิอร์-เลสเตอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอทิธพิลตา่งชาติ

กว่า 500 ปี ติมอร์-เลสเตได้รับเอกราช เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2002 

และด้วยความอ่อนไหวของสถานการณ์ทางการเมืองในขณะน้ัน 

กองกำาลังนานาชาติภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ

จึงเข้ามาช่วยฟ้ืนฟูความสงบสุขและสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ

ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย จนติมอร์-เลสเตได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ในเวลาต่อมา โดยกองกำาลงัของไทยกเ็ปน็สว่นหนึง่ของกองกำาลงัจาก

นานาประเทศที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในติมอร์-เลสเต

กองทัพไทยประจำาการอยู่ที่จังหวัดเบาเกา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงดิลี

ไปทางตะวนัออกประมาณ 100 กโิลเมตร โดยกองทหารของไทยมไิด้

มุ่งเพียงปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรยีบรอ้ยเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนทีก่ำาลงัเผชญิ

ความยากลำาบาก โดยเฉพาะการถ่ายทอดวิธีทำาการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุข และช่วยก่อสร้าง

ทีอ่ยูอ่าศยัช่ัวคราวสำาหรับชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ทางการเมืองก่อนหน้าน้ัน

นับว่าเป็นเกียรติของติมอร์-เลสเตอย่างยิ่งที่เป็นประเทศแรก

ทีก่องทพัไทยเขา้มารว่มปฏบิตัภิารกจิในระดบันานาชาตเิปน็ครัง้แรก 

ซึ่งเป็นแนวคิดของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

ท่ีมีนโยบายให้กองทัพไทยเข้าร่วมภารกิจการรักษาสันติภาพนานาชาติ 

นอกจากนี้ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ (ซึ่งขณะนั้นมียศพลโท) 

ถือเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารท่ีประสบความสำาเร็จและปฏิบัติ
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ภารกิจได้อย่างดีเย่ียมเน่ืองจากมีความเข้าใจวัฒนธรรม จิตวิทยา 

และวิถีชีวิตของสังคมติมอร์-เลสเต โดยใช้แนวทางที่ครอบคลุมแบบ

องคร์วม และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชาวตมิอร-์เลสเต ซึง่แนวทาง

ดังกล่าวได้รับคำาชื่นชมจากนานาประเทศและกลายเป็นกรณีศึกษา

ชั้นดีสำาหรับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่าความทรงจำาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติภารกิจของทหารไทยในติมอร์-เลสเต ได้ตราตรึงอยู่ในใจ

ของชาวติมอร์-เลสเต และเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างติมอร์-เลสเตกับไทยในเวลาต่อมา

หลังจากที่สหประชาชาติเข้ามาช่วยบริหารจัดการติมอร์-เลสเต 

เป็นเวลา 2 ปี ก็ได้ส่งไม้ต่อให้ติมอร์-เลสเต ดูแลปกครองตนเองในวันท่ี 

20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่

ขององค์การสหประชาชาติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว 

และต้อนรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การสหประชาชาติ 

โดยประเทศตา่ง ๆ  ไดแ้สดงความประสงค์ท่ีจะสถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทูตกับติมอร์-เลสเตในทันที และไทยเป็นประเทศแรก ๆ 

ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์-เลสเต 

หลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเต 

ท้ังสองฝ่ายได้ตั้งสถานเอกอัครราชทูตในอีกประเทศ จนถึงปัจจุบัน 

มีเอกอัครราชทูตไทยมาประจำาการท่ีกรุงดิลีแล้ว 8 คน ในขณะที่มี

เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตมาประจำาการที่สถานเอกอัครราชทูต

ติมอร์-เลสเตประจำาประเทศไทยแล้ว 3 คน หลังจากการสถาปนา

ความสมัพนัธท์างการทูตไดไ้มน่าน ท้ังสองประเทศไดร้ว่มกนัระบุสาขา
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ความร่วมมือทวิภาคีต่าง ๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะ

โครงการเพ่ือการพัฒนาจากรัฐบาลไทยซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ติมอร์-เลสเต

เป็นอย่างมาก ท้ังการพัฒนาในดา้นการศึกษา การเกษตร สาธารณสขุ 

โครงสรา้งพืน้ฐาน และการท่องเท่ียว โดยทัง้สองประเทศไดจ้ดัตัง้กลไก

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ติมอร์-เลสเต (Annual 

Consultation on Technical Cooperation between Thailand 

and Timor-Leste) เพ่ือจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการเพื่อให้

ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ) เป็นผู้ดำาเนินโครงการเหล่านี้ 

นอกจากนี้  ทั้งสองประเทศยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันและแสดง

ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันในช่วงท่ีแต่ละฝ่ายเผชิญความยากลำาบาก

และความท้าทายต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

ติมอร์-เลสเต ในด้านการเกษตร การศึกษา การพัฒนาครูอาจารย์ 

(ผ่านการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล) และการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนโดยรอบ 

โดยมีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศในพระราชดำาริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรม ราชกมุาร ีในโรงเรยีน 6 แหง่ ของตมิอร-์เลสเต โดยพระองค์

เสด็จพระราชดำาเนนิเยอืนตมิอร-์เลสเต เพือ่ทรงประเมนิความคืบหนา้

ของโครงการตา่ง ๆ  ดว้ย กลา่วไดว้า่ พระมหากรณุาธคิณุของพระองค์
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ได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสอง

ประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง

ระหว่างทั้งสองประเทศ อาทิ การเยือนไทยของนายซานานา กุสเมา 

นายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเต เมื่อปี ค.ศ. 2013 การเยือนไทยของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความม่ันคงติมอร์-เลสเต

อกีหลายครัง้ รวมถงึการเยอืนตมิอร-์เลสเตของนายดอน ปรมัตถว์นิยั 

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี ค.ศ. 2017 

ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีของท้ังสองประเทศให้แน่นแฟ้น

ขึ้นด้วย

ในดา้นความรว่มมอืพหุภาคี ตมิอร์-เลสเตและไทยเป็นมิตรประเทศ

ที่สนับสนุนซ่ึงกันและกันเสมอมา ไทยสนับสนุนติมอร์-เลสเต

อย่างต่อเนื่องในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน อีกทั้งสนับสนุน

การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการติมอร์-เลสเต ในขณะท่ีติมอร์-เลสเต

สนับสนุนไทยอยู่เสมอในการลงสมัครรับเลือกตั้งในตำาแหน่งต่าง ๆ 

ในเวทีองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ 

กล่าวได้ว่า ประเทศไทยถือเป็นแหล่งโอกาสทางเศรษฐกิจและ

แหล่งความรู้ที่มีคุณค่าสำาหรับติมอร์-เลสเต และติมอร์-เลสเตจะใช้

ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือกับไทยมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ในขณะเดียวกัน ติมอร์-เลสเตก็พร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศไทย

เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ทั่วถึงและเท่าเทียมสำาหรับทุกคน

สายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเตได้เติบโตมา

ครบ 20 ปี โดยมีความแข็งแกร่งและหย่ังรากลึก นักการทูตติมอร์-เลสเต
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ในไทยทุกคนต่างมุ่ งมั่นทุ่มเททำางานด้วยสรรพกำาลังทั้ งหมด

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งสองประเทศจะต้อง

ร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ให้คืบหน้า รวมถึงต้องส่งเสริม

ความตระหนักรู้ในหมูป่ระชาชนของท้ังสองประเทศเกีย่วกับมิตรภาพ

ที่มีค่าระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ 

ไทยสามารถวางใจได้ว่า ติมอร์-เลสเตพร้อมจะร่วมมือกับไทย

ในการส่งเสริมสันติภาพ ความยุติธรรม และความรุ่งเรืองของมนุษยชาติ

สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ประจำาประเทศไทย



ความสัมพันธ์ไทย – ติมอร์-เลสเต  
ในบริบทยุคสงครามเย็น 

และหลังสงครามเย็น

สุรพงษ์ ชัยนาม1 

เรียบเรียงโดย ยุทธฤทธิ์ บุนนาค2 และสมิตา หนุนภักดี3

1 อดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และอดีต

เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กรีซ โปรตุเกส เยอรมนี และแอฟริกาใต้.
2 นักการทูตชำานาญการ กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ.
3 นกัการทูตปฏิบัติการ กองเอเชยีตะวนัออก 1 กรมเอเชยีตะวนัออก กระทรวงการตา่งประเทศ.
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ในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมไม่ว่าจะในระดับใด 

‘บรบิท’ (context) เปน็ส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาใหผู้ศ้กึษาเขา้ใจปรากฏการณ์

ดังกล่าวได้ลึกซึ้งและรอบด้านยิ่งขึ้น การทำาความเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างติมอร์-เลสเตและไทยก็เช่นเดียวกัน พัฒนาการของ

ความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากบริบท ซึ่งบริบทในที่นี้

มีทั้งบริบทภายในประเทศ บริบทในระดับภูมิภาค ตลอดจนบริบท

ในระดับโลก บทความช้ินน้ีจึงเป็นการรวบรวมเอามุมมองและ

ประสบการณ์ของสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต และอดีต

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเกี่ยวกับพัฒนาการของความสัมพันธ์

ไทยและติมอร์-เลสเต ที่อธิบายผ่านบริบทในระดับต่าง ๆ 

บริบทท�งภูมิรัฐศ�สตร์ที่นำ�ไปสู่ก�รได้รับเอกร�ช	
ของติมอร์ตะวันออก

เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ติมอร์ตะวันออกเป็นเมืองขึ้นของ

โปรตุเกส โดยบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำาให้ติมอร์ตะวันออกได้รับ

เอกราชมีสาเหตุจากปัจจัยทางการเมืองภายในของโปรตุเกสและ

การเมืองภายในของติมอร์ตะวันออก กล่าวคือ การปฏิวัติคาร์เนชั่น 

(Carnation Revolution) ในโปรตุเกส เม่ือเดือนเมษายน ค.ศ. 1974 

ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นมาจากการรัฐประหารโดยทหารฝ่ายซ้ายในโปรตุเกส

ที่ไม่พอใจรัฐบาลเผด็จการพลเรือนภายใต้การนำาของนายพล

แอนโตนีโอ ซาลาซ่า (António de Oliveira Salazar) ท่ีอยู่ใน

ตำาแหน่งมานานกว่า 42 ปี โดยรัฐบาลได้ส่งทหารไปปกป้องเมืองขึ้น
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ของโปรตุเกสในทวีปแอฟริกา ทำาให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ

ใช้งบประมาณจำานวนมาก จนนำาไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดังน้ัน การรัฐประหารในครั้งนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

จนนำาไปสู่การปฏิวัติ ในขณะท่ีในติมอร์ตะวันออก ในปีเดียวกัน 

ได้มีการก่อตั้งขบวนการการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะ

กลุ่ม FRETILIN (The Revolutionary Front for an Independent 

East Timor) ซ่ึงมีนายซานานา กุสเมา (Xanana Gusmão) เป็นหน่ึงใน

ผู้มีบทบาทนำา และมีขบวนการ UDT (Uniao Democratica 

Timorense) ซึ่งสนับสนุนโดยฝ่ายอินโดนีเซียอีกกลุ่มหนึ่ง

ติมอร์ตะวันออกประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 1975 แต่ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนั้น อินโดนีเซียเข้ายึดครอง

ติมอร์-เลสเต โดยประกาศว่า เป็นจังหวัดที่ 27 ของอินโดนีเซีย 

และอ้างเหตุผลภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ซ่ึงสอดคล้อง

กับบริบทสงครามเวียดนามท่ีเพ่ิงยุติลงก่อนหน้าเมื่อเดือนเมษายน

ในปีเดียวกัน ดังน้ัน ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ณ ขณะนั้น ซึ่งประกอบด้วยไทย 

มาเลเซีย4 และฟิลิปปินส์ จึงมิได้ออกเสียงคัดค้านการกระทำาของ

อนิโดนเีซยีในเวทีระหวา่งประเทศ เนือ่งจากเหน็วา่การกระทำาดงักลา่ว

เป็นการสกัดก้ันการแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ในติมอร์ตะวันออก 

4 มาเลเซยีแสดงการสนบัสนนุอนิโดนเีซยีในการผนวกตมิอร-์เลสเตอยา่งเตม็ที ่เพือ่แลกเปลีย่น

กับการสนบัสนนุของอนิโดนเีซยีหากมาเลเซยีประสงคท์ีจ่ะผนวกบรไูน เนือ่งจากกอ่นหนา้นีเ้คยมี

แนวคิดการนำาบรูไนไปรวมกับสหพันธรัฐมาเลเซีย.

https://en.wikipedia.org/wiki/Xanana_Gusm%C3%A3o
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เพราะกลุม่ FRETILIN มแีนวโนม้สนบัสนนุลทัธิคอมมิวนสิต ์ซ่ึงไม่เพยีง
แตจ่ะเปน็ภยัคกุคามตอ่อนิโดนเีซยีเทา่นัน้ แตย่งักระทบตอ่เสถยีรภาพ
และความม่ันคงของภูมิภาคโดยรวม ในขณะท่ีสิงคโปร์งดออกเสียง 
เน่ืองจากไม่เห็นด้วยกับการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและ
หลักกฎหมายระหว่างประเทศในการยึดครองประเทศอ่ืนอย่างเปิดเผย 
และสิงคโปร์เห็นว่าควรใช้วิธีการปฏิบัติการในทางลับมากกว่า 
โดยเฉพาะเมื่อคำานึงว่า สิงคโปร์มีความหวาดระแวงด้านความมั่นคง
เนื่องมาจากการท่ีประเทศแวดล้อมไปด้วยประเทศขนาดใหญ่ 
อย่างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์
ที่ไม่ราบรื่นกับสิงคโปร์นัก เช่น การที่สิงคโปร์ถูกขับออกจาก
การเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายา (Federation of Malaya) 
ในปี ค.ศ. 1965 เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมา สิงคโปร์ได้
แสดงจดุยืนไมคั่ดคา้นการกระทำาดงักลา่วของอนิโดนเีซยี เชน่เดยีวกบั
ไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย นัยหนึ่งเป็นเพราะสิงคโปร์ต้องการที่จะ
รักษาจิตวิญญาณและความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนไว้

ข้อสังเกตประการหนึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว คือ เมื่ออินโดนีเซีย
รุกรานและยึดครองติมอร์-เลสเต โดยผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
อินโดนีเซียในปี ค.ศ. 1975 ไม่มีประเทศใดในอาเซียนคัดค้าน
การกระทำาดังกล่าว ในทางกลับกัน 3 ปีให้หลัง เวียดนามรุกรานและ
ยึดครองกัมพูชาในเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 1978 ประเทศในอาเซียน
คดัค้านการกระทำาดังกลา่ว โดยออกเสยีงสนบัสนนุขอ้มติในทีป่ระชุม
สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 34 ในปี ค.ศ. 1979 เพื่อเรียกร้องให้
เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์และ
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ชีใ้หเ้ห็นวา่ อาเซียนดำาเนนิการท่ีเปน็สองมาตรฐานตอ่การยดึหลกัการ 
5 ประการ เพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิ(5 Principles of Peaceful 
Coexistence) ได้แก่ (1) การเคารพซึ่งกันและกันในบูรณภาพแห่ง
ดินแดนและอธิปไตย (mutual respect for each other’s territorial 
integrity and sovereignty) (2) การไมร่กุรานระหวา่งกนั (mutual 
non-aggression) (3) การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน 
(mutual non-interference in each other’s internal affairs) 
(4) ความเท่าเทียมและความร่วมมือเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน (equality 
and co-operation for mutual benefit) และ (5) การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ (peaceful co-existence) ซ่ึงหลักการดังกล่าวเป็น
พ้ืนฐานสำาคัญท่ีนำามาสู่หลักการพ้ืนฐานของอาเซียนในปัจจุบัน5 นำามาสู่
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการดำาเนินงานของอาเซียนในเวลาต่อมา

5 หลักการพื้นฐานของอาเซียนภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) ประกอบด้วย 

(1) การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดนและ

เอกลักษณ์แห่งชาติของประชาชาติทั้งปวง (2) สิทธิของรัฐที่จะนำาความคงอยู่ของชาติตนให้

ปลอดจากการแทรกแซงการบ่อนทำาลาย หรือการขู่บังคับจากภายนอก (3) การไม่แทรกแซงใน

กิจการภายในของกันและกัน (4) การระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี (5) การเลิก

คุกคามหรือใช้กำาลัง (6) ความร่วมมือระหว่างอัครภาคีด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีพื้นฐาน

ส่วนหนึ่งมาจากหลักการ 5 ประการเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (5 Principles of Peaceful 

Coexistence) ของสนธิสัญญา Panchsheel ระหว่างจีนและอินเดียเมื่อปี ค.ศ. 1954 และ

หลักการ 10 ประการเพื่อการอยู่รวมกันจากการประชุมบันดุงหรือการประชุมเอเชีย-แอฟริกา

ในปเีดยีวกนั และนำาไปสูก่ารจดัตัง้กลุม่ประเทศไมฝ่กัใฝฝ่า่ยใด หรอื Non-Aligned Movement 

(NAM) ในปี ค.ศ. 1961 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำาคัญในยุคสงครามเย็น
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หลักการฉันทามติของอาเซียน หรือ ASEAN Way เผชิญกับ

ความท้าทายอีกครั้งในปี ค.ศ. 1980 เมื่อประธานาธิบดีซูฮาร์โต 

(Suharto) ของอินโดนีเซียได้ประชุมหารือกับนายฮุสเซน ออน 

(Hussein Onn) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่เมืองกวนตัน มาเลเซีย 

และทั้งสองฝ่ายได้ออกถ้อยแถลงกวนตัน (Kuantan Statement) 

โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือลดอิทธิพลการครอบงำาของสหภาพโซเวียต

และจีนในเวียดนาม และมีท่าทีประนีประนอมต่อการรุกรานกัมพูชา

ของเวียดนาม ซึ่งสะท้อนว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียมองว่า จีนเป็น

ภัยคุกคามที่เฉพาะหน้าและเร่งด่วน และเวียดนามเป็นภัยคุกคาม

ในระยะยาว ในขณะทีไ่ทยมองปญัหาการรุกรานกมัพชูาของเวยีดนาม

เปน็ภยัคกุคามเฉพาะหนา้และเรง่ด่วนเนือ่งดว้ยทีต่ัง้ทางภมิูรฐัศาสตร์

ของไทยที่อยู่ติดกับกัมพูชา ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของสิงคโปร์และ

ฟิลิปปินส์ ความเห็นต่างในกรณีดังกล่าวได้สร้างความยากลำาบาก

ในการดำาเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยอย่างมาก พลอากาศเอก 

สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น 

จึงได้ขอให้สมาชิกอาเซียนท้ัง 5 ประเทศ พิจารณาให้มีการลงคะแนนเสียง

เปน็กรณพิีเศษเพ่ือพิจารณาวา่จะสนบัสนนุถอ้ยแถลงดงักลา่วหรอืไม ่

มิเช่นนั้นไทยจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกอาเซียน6 ถึงแม้จะเป็น 

การลงคะแนนเสียงทางลับ แต่ก็เป็นการลงคะแนนเสียงโหวตคร้ังแรก

6 วิชิต ญาณอมร, ผ่านร้อน...ผ่านหนาว พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา, กรุงเทพฯ : บริษัท เอ อาร์ 

ไอพี จำากัด, 2556.
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ของสมาชิกอาเซียนซ่ึงใช้หลักฉันทามติมาโดยตลอด ผลปรากฏว่า 
ไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ลงคะแนนเสียงคัดค้านการรับรองถ้อยแถลง
ดังกล่าว เป็นผลให้อินโดนีเซียและมาเลเซียไม่สามารถดำาเนินการต่อได้

การได้รับเอกราชอีกครั้งของติมอร์-เลสเตเกิดขึ้นในบริบทวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลาย ๆ 
ประเทศในภูมิภาค อินโดนีเซียเองก็ได้รับแรงกดดันจากประเทศตะวันตก
ใหค้นือำานาจการบรหิารประเทศให้ประชาชนตมิอร-์เลสเตเพือ่แลกกบั 
ความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศหรอื 
IMF (International Monetary Fund) ส่งผลให้มีการจัด 
การลงประชามติเพ่ือเลือกระหว่างการคงอยู่เป็นส่วนหน่ึงของอินโดนีเซีย
หรือแยกตวัเป็นเอกราช ซ่ึงผลปรากฏวา่ เสยีงสว่นใหญ่เลอืกทีจ่ะเป็น
เอกราชจากอินโดนีเซีย ซ่ึงนำามาสู่วันฟ้ืนฟูเอกราชในวันท่ี 20 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2002

บทบ�ทของกรมเอเชียตะวันออก		
และกระทรวงก�รต่�งประเทศ		
ในก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์	ติมอร์-เลสเต	–	ไทย

กอ่นทีติ่มอร-์เลสเตจะประกาศฟืน้ฟูเอกราชอีกครัง้ในป ีค.ศ. 2002 
องค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำาลังรักษาสันติภาพเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ในติมอร์ตะวันออก เพ่ือช่วยเหลือด้านการรักษา
ความมัน่คงและการพฒันา ซึง่ทหารจากกองทพัไทยไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็
หนึง่ในผูน้ำากองกำาลงัในขณะนัน้ สาเหตหุนึง่มาจากความประสงคข์อง
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ประธานาธิบดีบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี (Bacharuddin Jusuf Habibi) 

ประธานาธบิดอีนิโดนเีซยีในขณะนัน้ ท่ีประสงคใ์หไ้ทยมีบทบาทนำาใน

กองกำาลังสหประชาชาติควบคู่กับออสเตรเลียซึ่งมิใช่ประเทศสมาชิก

อาเซยีน เนือ่งจากเห็นวา่ประเดน็ดงักลา่วเปน็ประเดน็ภายในภมูภิาค 

และอีกนยัหน่ึงกเ็พ่ือเปน็การ “รักษาหนา้” ของอนิโดนเีซยีดว้ย โดยที่

อินโดนีเซียและไทยก็ไม่เคยมีปัญหาทางความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

อินโดนีเซียจึงมีความไว้วางใจต่อไทย ในคร้ังน้ัน กระทรวงการต่างประเทศ 

โดย ดร. สรุนิทร ์พศิสวุรรณ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

ได้มีบทบาทในการประสานงานกับนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี 

และผู้นำาประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเดินทางไปเจรจา

กบัประธานาธบิดขีองอนิโดนเีซยี เพ่ือปทูางสำาหรบัการสง่กองทพัไทย

ไปร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้กองกำาลังของสหประชาชาติดังกล่าว

ภายหลังจากท่ีติมอร์-เลสเตได้รับเอกราช ไทยสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตกับติมอร์-เลสเตเป็นประเทศที่สาม หลังจากจีน 

และนอรเ์วย ์ซึง่ผมเหน็วา่เปน็การตดัสนิใจทีถ่กูตอ้งและเปน็การแสดง

ความเป็นอิสรภาพในด้านการดำาเนินนโยบายต่างประเทศของไทย

ภายหลังท่ีความขัดแย้งต่าง ๆ  ได้ยุติลงแล้ว ในส่วนของจีน มีการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นลำาดับท่ีสอง เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านนำ้ามันและทรัพยากรทางทะเลและ

บริเวณชายฝั่ง ในส่วนของประเทศไทย ก่อนที่จะมีการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ ผมในฐานะ

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกในขณะนั้น เดินทางไปเยือนติมอร์-เลสเต 
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จำาได้ว่ายังไม่มีโรงแรมเปิดให้บริการในติมอร์-เลสเต จึงจำาเป็นต้อง

พักแรมบนเรือสำาราญสัญชาติออสเตรเลียท่ีเทียบท่าริมฝั่งแทน 

ในคราวนัน้ ผมไดพ้บกบัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศของ

ติมอร์-เลสเต ณ ขณะนั้น คือ นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา (José 

Ramos-Horta ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน) พร้อมกับบาทหลวง

คารล์อส ฮเีมเนส เบโล (Carlos Ximenes Belo) ซึง่ตอ่มา ทัง้สองทา่น

ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และผมได้แจ้งกับผู้แทนทั้งสองว่า 

ไทยพร้อมที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และสนับสนุน

ให้ความช่วยเหลือติมอร์-เลสเตอย่างเต็มที่

มองไปในอนาคต หลังจากที่ไทยและติมอร์-เลสเต ได้สถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันแล้ว ผมเห็นว่า สิ่งที่ท้าทาย

ประการต่อไปสำาหรับไทยและอาเซียน คือ กระบวนการพิจารณา

การสมั ค ร เข้ า ร่ วม เป็ นสมาชิ กอา เซี ยนของติ มอร์ - เ ลส เต 

ซึง่ในความคดิเหน็สว่นตวั การรบัตมิอร-์เลสเตเขา้เป็นสมาชกิอาเซยีน

ในตอนนี้ น่าจะเป็นคุณต่อภูมิภาคมากกว่าการรับเข้ามาในภายหลัง 

เน่ืองจากระยะเวลาท่ีนานขึ้นอาจทำาให้ติมอร์-เลสเตได้รับอิทธิพล

จากประเทศภายนอกภมิูภาคมากขึน้ก็เปน็ได ้นอกจากนี ้ความทา้ทาย

สำาคัญอีกประการหนึ่งในปัจจุบัน คือ การรักษาความเป็นเอกภาพ

และความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนในท่ามกลางบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ บริบทสงครามเย็น ประเทศสมาชิก

อาเซียนในขณะนั้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากการมอง

ลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าเป็นภัยคุกคามร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน จำานวน
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ขั้วอำานาจที่มากขึ้น และบริบทโลกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อะไร

จะเป็นตัวยึดโยงผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน อะไรจะเป็นปัจจัย

ทีจ่ะทำาให้เกดิปทสัถานท่ีประเทศสมาชิกยดึถอืรว่มกนั ความแตกตา่ง

และระดับการพัฒนาของติมอร์-เลสเต อาจเป็นข้อห่วงกังวลของ

สมาชิกอาเซียนบางประเทศท่ียังสงวนท่าทีต่อการรับติมอร์เข้าเป็น

ประเทศสมาชิก แต่ต้องยอมรับว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนเองก็มี

ความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการปกครอง 

ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมุมมองต่อประเด็นต่าง ๆ อีกมากมาย

อยู่แล้ว ฉะน้ัน การรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกใหม่จึงไม่ใช่

การเพิ่มเติมปัญหาใหม่ให้อาเซียน แต่จะเป็นโอกาสที่ทำาให้อาเซียน

ต้องหันมาทบทวนถึงกลไกและยุทธศาสตร์ในการสร้างความเป็น

เอกภาพให้กับองค์กร จะทำาอย่างไรให้ความแตกต่างไม่นำาไปสู่

ความแตกแยก อย่างไรก็ตาม ในบริบทยุคหลังสงครามเย็น อาเซียน

จะมเีอกภาพหรอืไม ่ปจัจัยดา้นผลประโยชนข์องแตล่ะประเทศจะเปน็

ปัจจัยช้ีขาด เพราะหากไม่สามารถต่อรองผลประโยชน์ให้เกิดขึ้น

ร่วมกันได้ เอกภาพของอาเซียนก็จะไม่เกิดขึ้น และนี่ต่างหาก คือ 

โจทย์ประการสำาคัญที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันและอนาคต



การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 
ในติมอร์ตะวันออก : ความสำาเร็จ 

และบทเรียน

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์1 

พลโท นพดล มังคละทน2

1 อดตีผู้บัญชาการกองกำาลงัรกัษาสนัตภิาพสหประชาชาตใินตมิอรต์ะวนัออกระหวา่งกรกฎาคม 

ค.ศ. 2000 ถึงสิงหาคม ค.ศ. 2001 (Force Commander UNTAET PKF, July 2000 - 

August 2001).
2 อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้บัญชาการกองกำาลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติใน

ตมิอรต์ะวนัออกระหวา่งกรกฎาคม ค.ศ. 2000 ถงึ สงิหาคม ค.ศ. 2001 (Military Staff Officer 

Assistant to FC UNTAET PKF, July 2000 - August 2001)
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“Peace, like war, can succeed only  
where there is a will to enforce it, 

and where there is available power to enforce it.” 
Franklin Delano Roosevelt, 19443

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มี จุดประสงค์เพื่ออธิบายถึงปัจจัยเ บ้ืองหลัง 

ความสำาเรจ็ของภารกิจการบรหิารชว่งเปล่ียนผ่านแห่งสหประชาชาติ
ในตมิอรต์ะวนัออก (United Nations Transitional Administration 
in East Timor) หรือ UNTAET ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจรักษาสันติภาพ 
(peacekeeping) และการสร้างชาติ  (nation-building) 
ของสหประชาชาตทิีป่ระสบความสำาเรจ็มากทีสุ่ดภารกจิหนึง่นบัตัง้แต่
ก่อต้ังองค์การสหประชาชาติเป็นต้นมา UNTAET ใช้เวลาดำาเนินการ
เพียงแค่ประมาณสองปีคร่ึง แต่สามารถทำาให้ดินแดนติมอร์ตะวันออก
เปล่ียนผ่านจากดินแดนท่ีเต็มไปด้วยปัญหาความรุนแรงอันกระทบ
ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศเกิดใหม่ ไปสู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต รัฐเอกราชที่มีเอกภาพและความมั่นคง
ได้สำาเร็จ ปัจจัยสำาคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของ UNTAET นั้น 
มีด้วยกันทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยปัจจัยแรก คือ ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสหประชาชาติ ที่แสดงให้เห็นว่า 
ภารกิจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยจะเห็นได้จาก

3 Chas. W. Freeman, Jr. The Diplomat’s Dictionary. Revised edition. Washington, 

D.C.: United Institute of Peace Press. 1997. 207.
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มติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติท่ีอนุมัติให้ดำาเนินภารกิจได้ 
ปจัจยัทีส่อง คอื ความยนิยอมของประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่เปน็ประเทศ 
“host country” ที่ติมอร์ตะวันออกแยกตัวออกมา ตลอดจน
การสนับสนนุอยา่งตอ่เนือ่งของอินโดนเีซยีท้ังจากรฐับาลและกองทพั 
และปัจจัยสุดท้าย คือ ความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนใน UNTAET และ UNTAET PKF (กองกำาลังรักษา
สันติภาพ) นอกจากนี้ เรายังสามารถถอดบทเรียนจากความสำาเร็จของ
ภารกิจการสร้างชาติและรักษาสันติภาพในติมอร์-เลสเตนี้ เพื่อนำาไป
ปรับใช้ในภารกิจในลักษณะเดียวกันในอนาคต

คำาสำาคัญ : ติมอร์ตะวันออก, ติมอร์-เลสเต, UNTAET, การสร้างชาติ, 
การกำาหนดใจตนเอง, การรักษาสันติภาพ

บทนำ�
คณะผู้เขียน4 ขอแสดงความยินดีกับชาวติมอร์-เลสเต5 หรือ

ชาวติมอร์ตะวันออก ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาสาธารณรฐั

4 เนื่องจากบทความช้ินนี้ เขียนมาจากประสบการณ์ของคณะผู้เขียนในการได้มีโอกาสไปเป็น 

กองกำาลงัรว่มรักษาสนัตภิาพของสหประชาชาตใินติมอรต์ะวนัออก ฉะนัน้ คำาวา่ “คณะผูเ้ขยีน” 

หมายถึง ผู้เขียนทั้ง 2 คน และหากเป็นคำาว่า “ผู้เขียน” จะหมายถึง พลเอก บุญสร้าง 

เนียมประดิษฐ์.
5 ชื่อประเทศที่เป็นทางการหรือราชการในภาษาอังกฤษ คือ “The Democratic Republic of 

Timor-Leste” ในภาษาไทยคือ “สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต” เป็นช่ือไทย 

ทางราชการและการทูต คำาว่า Leste เป็นภาษาโปรตุเกส (Portuguese) แปลว่าตะวันออก 

เรียกชื่อประชากรของประเทศว่า “ชาวติมอร์-เลสเต” แต่คนไทยยังคงเรียกว่า “ชาวติมอร์

ตะวันออก” ดู เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ ใน https://www.mfa.go.th/th/content/ 

5d5bcc1b15e39c3060009fbb?cate=5d5bcb4e15e39c3060006870. 

https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcc1b15e39c3060009fbb?cate=5d5bcb4e15e39c3060006870
https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcc1b15e39c3060009fbb?cate=5d5bcb4e15e39c3060006870
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ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Democratic Republic of Timor-Leste) 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 และขอแสดงความยินดีกับ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบั สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ติมอร์-เลสเต ท่ีมีพัฒนาการท่ีเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ในทุก ๆ ด้าน

ท้ังในฐานะระหว่างรัฐต่อรัฐ และประชาชนต่อประชาชนในรอบ 20 ปี

ท่ีผ่านมา และคิดว่าจะเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึนต่อไป ตามท่ีได้

มีการกล่าวถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าในความสัมพันธ์

ในด้านต่าง ๆ  ระหว่างสองประเทศในโอกาสน้ี สำาหรับบทความน้ีกล่าวถึง

การรักษาสันติภาพโดยสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก กับการกำาเนิด

ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ต่อไปจะขอ

เรียกช่ือประเทศแบบย่อว่า “ติมอร์-เลสเต”) โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ชีใ้หเ้หน็การดำาเนนิงานรักษาสนัติภาพในสว่นของกองกำาลงัรกัษา

สันติภาพของสหประชาชาติ โดยเฉพาะช่วงภารกิจ UNTAET 

หรือองค์การบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านและกองกำาลังรักษาสันติภาพ

แห่งสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก (United Nations Transitional 

Administration Peacekeeping Force in East Timor: UNTAET 

PKF) ระหว่าง ค.ศ. 1999-2002 ว่ามีส่วนสำาคัญอย่างไรต่อการสร้าง

ความมั่นคงของติมอร์-เลสเต และการบริหารประเทศหลังเป็น

รัฐเอกราชแล้ว

ในลำาดับแรก อยากใหผู้อ่้านไดเ้หน็ภาพกอ่นวา่ ภารกจิการบรหิาร

จัดการโดยสหประชาชาติเพ่ือเตรียมถ่ายโอนอำานาจไปสู่รัฐเกิดใหม่ 

(United Nations transitional administration) น้ัน มีจำานวนน้อยมาก 
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โดยภารกจิรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาต ินบัตัง้แตเ่ริม่มกีารรักษา

สนัติภาพโดยสหประชาชาตคิรัง้แรก คอื ภารกจิขององคก์รกำากับดแูล

การพกัรบแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Truce Supervision 

Organization: UNTSO) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 จนถึงปัจจุบัน ทั้งส่วน

ท่ีสหประชาชาตไิดด้ำาเนนิการแลว้เสรจ็และจบภารกจิไปแลว้ บวกกบั

ภารกิจที่ยังดำาเนินการมาถึงปัจจุบัน มีจำานวนทั้งสิ้น 72 ภารกิจ6 

รวมกับภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติท่ียังดำาเนินการอยู่

ปัจจุบันจำานวน 17 ภารกิจเป็น 89 ภารกิจ จะเห็นได้ว่า มีภารกิจที่

เป็นการสร้างชาติ หรือการบริหารจัดการเพื่อการส่งต่ออำานาจเพียง

ร้อยละ 6 เท่านั้น7 ได้แก่ องค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติ

ในกัมพูชา (United Nations Transitional Authority in Cambodia: 

UNTAC) กลุ่มช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Transition Assistance Group: UNTAG) องค์การบริหาร

ช่วงเปลี่ยนผ่านแห่งสหประชาชาติในสโลเวเนียตะวันออก บารันยา 

และซิริเมียมตะวันตก (United Nations Transitional Administration 

for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium: UNTAES) 

ปฏบิตักิารการเปลีย่นผ่านแห่งสหประชาชาตใินเฮต ิ(United Nations 

Transition Mission in Haiti: UNTMIH) และคณะทำางาน

สหประชาชาติในคอซอวอ (United Nations Mission in Kosovo: 

6 ดู ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน จาก https://peacekeeping.

un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_3_1_0.pdf 
7 ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://2001-2009.state.gov/p/io/pkpg/c10834.htm. 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_3_1_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_3_1_0.pdf
https://2001-2009.state.gov/p/io/pkpg/c10834.htm
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UNMIK) ดังนั้น ในระยะเวลา 75 ปีมานี้ สหประชาชาติได้ปฏิบัติ

ภารกิจรักษาสันติภาพในลักษณะการถ่ายโอนอำานาจและ/หรือ

การสร้างชาติเพียง 5 ภารกิจ จากจำานวนภารกิจทั้งสิ้น 89 ภารกิจ 

กรณีของติมอร์-เลสเตนี้ถือเป็นความสำาเร็จของภารกิจการสร้าง

ประเทศหรอืรฐัใหม ่(nation building mission) ของสหประชาชาต ิ

เป็นภารกิจแรกในสหัสวรรษใหม่เลยทีเดียว8 ภารกิจรักษาสันติภาพ

ในติมอร์ตะวันออก (UNTAET) มีส่วนสำาคัญอย่างมากในการก่อรูป

แนวความคดิการรักษาสนัตภิาพของสหประชาชาตใินชว่งเริม่ตน้ของ

ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นช่วงที่การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน มีการเปลี่ยนแปลงในด้านหลักการ แนวคิด 

และวิธีการ ที่มีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมและหลายมิติ

มากขึ้น (comprehensive and multidimensional concepts of 

U.N. peacekeeping operations)9 กล่าวคือ ให้ความสำาคัญกับ

8 สหัสวรรษที่ 3 (third millennium) คือช่วงปี ค.ศ. 2000-2999; ดู Jeoffrey C. Gunn. “Is 

East Timor an Exception in the Southeast Asian Landscape?” in National Interest 

and International Solidarity – Particular and Universal Ethics in International 

Life. Edited by Jean-Marc Coicaud and Nicholas J. Wheeler. Tokyo, New York, 

Paris: United Nations University Press. 2008. pp. 261-87. 
9 แนวคิดปฏิบัติการรักษาสันติภาพหลายมิติ (multidimensional peacekeeping operations) 
ปรากฏอย่างชัดเจนในเอกสารของฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติ (U.N. 
Peacekeeping Operations Department) ช่ือ “United Nations Peacekeeping 
Operations – Principles and Guidelines, 2008” ถือเป็นแนวคิดใหม่ที่สหประชาชาติ
นำาเสนอเมื่อปี ค.ศ. 2003 และได้มีการปรับปรุงอีกครั้งในช่วงที่ นาย Jean-Marie Guehenno 
เป็นรองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ ดู https://peacekeeping.
un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf. 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf


88 เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย – ติมอร์-เลสเต

งานด้านการรักษาความม่ันคง (security) การพัฒนา (development) 

และธรรมาภิบาล (good governance) อย่างมีสมดุลตามลักษณะ

เฉพาะของปัญหาท่ีเผชิญอยู่ โดยไม่อาจทอดท้ิงภารกิจด้านใดด้านหน่ึงได้ 

กล่าวได้ว่า ภารกิจ UNTAET คือ ความสำาเร็จของสหประชาชาติ

ท่ีได้ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนแนวคิด หลักการ และวิธีการ 

ในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหลังจากนั้น 

เม่ือยอ้นดอูดตี ในชว่งเวลาใกลเ้คยีงกบัการจัดตัง้ภารกจิ UNTAET 

จะเห็นได้ว่า สหประชาชาติก็ได้จัดตั้งภารกิจ UNMIK10 ในยุโรปด้วย 

ซึง่หนา้ที ่ความรบัผิดชอบไมไ่ดแ้ตกตา่งจากภารกิจ UNTAET มากนกั 

กล่าวคอื เป็นการบรหิารประเทศเพือ่การเปลีย่นผา่นไปสูค่ณะบรหิาร

ของรัฐบาลคอซอวอ เมือ่มคีวามพร้อมท่ีจะรับหนา้ทีเ่ปน็รฐับาลตอ่ได ้

UNMIK เปน็ภารกิจสนับสนนุดา้นการบริหารการปกครองโดยพลเรอืน 

เป็นภารกิจท่ีมีขนาดเล็กกว่า UNTAET มาก แต่ท่ีอยากจะกล่าวตรงน้ี 

คือ ภารกิจ UNMIK ยังคงไม่สามารถปิดตัวลงได้ ปัจจุบันยังคงดำาเนินการอยู่ 

ในขณะที่ภารกิจ UNTAET ได้ปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ และส่งต่อ

การบริหารประเทศสู่คณะรัฐบาลของติมอร์-เลสเตนับแต่วันที่

ตมิอร-์เลสเตได้สถาปนาเปน็ประเทศเอกราชเมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2002 ช้ีใหเ้หน็ว่า ภารกจิการถา่ยโอนอำานาจการบรหิารประเทศ

และการสร้างชาติ (transitional administration and nation building) 

10 ภารกิจ UNMIK ก่อตั้งเม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1999 ในขณะเดียวกัน ภารกิจ UNTAET 

ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999. 
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นัน้เปน็ภารกจิทีไ่มง่า่ย แต ่UNTAET กฝ็า่ฟนัอปุสรรคตา่ง ๆ  จนบรรลุ

เป้าหมายที่สหประชาชาติวางไว้ได้ 

อีกประการหนึ่งที่สมควรกล่าวถึง คือ การกำาเนิดเป็นประเทศ 

(country) หรือรัฐชาติ (nation-state) ของติมอร์-เลสเตนั้น เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบอบกฎหมายระหว่างประเทศกำาหนด 

และประชาคมโลกให้การยอมรับผ่านกระบวนการที่สหประชาชาติ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในระบอบระหว่างประเทศ 

ทั้งด้านหลักการ ขั้นตอน การดำาเนินการ และวิธีการ ดังนี้

การให้ความยินยอมโดยอินโดนีเซียซึ่งเป็นรัฐเจ้าบ้าน
(host country’s consent) 
เรื่องนี้ในหลักกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าสำาคัญมากและ 

“หลักความยินยอมของประเทศเจ้าบ้าน” นี้ถือเป็นหลักการที่สำาคัญ

ในแนวคิดของการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในยุคศตวรรษ

ที่ 21 ตามที่ระบุใน United Nations Peacekeeping Operations 

– Principles and Guidelines (2008) ด้วย รัฐสภาอินโดนีเซีย

ได้ผ่านกฎหมายให้ดำาเนินการลงประชามติในติมอร์ตะวันออกเพื่อให้

ประชาชนชาวติมอร์-เลสเต ได้กำาหนดอนาคตของตนเองว่าต้องการ

เปน็รฐัเอกราช (independence) หรอืเป็นเขตปกครองพเิศษภายใต้

อินโดนีเซีย (autonomy) โดยรัฐบาลของประธานาธิบดี บาคารุดดิน 

ยูซุฟ ฮาบีบี (Bacharuddin Jusuf Habibie) เป็นผู้ เสนอ 

และเมือ่วนัที ่27 มกราคม ค.ศ. 1999 ประธานาธบิดีฮาบีบีไดมี้หนงัสือ
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ร้องขอไปยังสหประชาชาติ ซึ่งมีนายโคฟี อันนัน (Kofi Annan) 

เป็นเลขาธิการสหประชาชาติ (Secretary-General of the United 

Nations) ในขณะนั้น ในที่สุดได้นำาไปสู่ความตกลงที่ลงนามโดย

นาย Jaime Gama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ

โปรตุเกส (ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศถือว่ามีอำานาจเหนือ

ติมอร์ตะวันออกมาก่อนท่ีอินโดนีเซียจะเข้ายึดครองในปี 1972) 

และนาย Ali Alatas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ของอินโดนีเซีย เพือ่จดัรปูแบบ (modality) ในการจดัการลงประชามติ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 โดยทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้แนบ

ผนวก Constitutional Framework for a Special Autonomy for 

East Timor กับข้อตกลงกับโปรตุเกสในคร้ังนี้ด้วย และคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงนี้ตาม

ข้อมติที่ 1236 (1999) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 199911 

และจัดต้ังภารกิจแห่งสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก (United 

Nations Mission in East Timor: UNAMET) ขึ้นมาดำาเนินการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1999 สหประชาชาติได้เข้ามา

จัดการการลงประชามติ (referendum) ตามที่อินโดนีเซียร้องขอ12 

11 Jeoffrey C. Gunn. National Interest and International Solidarity – Particular 

and Universal Ethics in International Life. Edited by Jean-Marc Coicaud and 

Nicholas J. Wheeler. 2008.
12 ดขู้อมูลเบือ้งตน้ใน https://www.theguardian.com/world/2019/aug/30/east-timor-

indonesias-invasion-and-the-long-road-to-independence.
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ผลของการออกเสยีงลงประชามต ิคอื รอ้ยละ 21.50 ยอมรับทีจ่ะเป็น

ส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และร้อยละ 78.50 ไม่ยอมรับ

การเป็นส่วนหน่ึงของอินโดนีเซีย จะเห็นได้ว่าการจัดให้มีการลงประชามติ

ในติมอร์ตะวันออกในครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำาหนดใจตนเอง 

(self-determination)13 ที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ 

(Charter of the United Nations) ซึ่งมี 2 นัย ได้แก่ การกำาหนดใจ

ตนเองของรฐั อนัหมายถงึความเปน็อสิระและอธิปไตย (sovereignty) 

ของรัฐที่จะเลือกระบอบการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ของตนเอง และอกีนยัหนึง่ คอื การกำาหนดใจตนเองของประชาชนใน

รัฐหน่ึง ๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะทางเช้ือชาติ อัตลักษณ์ หรือประเด็นอ่ืน ๆ 

ภายใต้เง่ือนไขและสถานการณ์ท่ีจะกำาหนดใจตนเองได้ว่าจะอยู่ภายใต้

รัฐปัจจุบันหรือไม่ ตามท่ีระบุหลักการข้ันต้นไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ 

มาตรา 2 วรรค 2, มาตรา 55 วรรค 1, มาตรา 73 วรรค a และ b, 

มาตรา 76 วรรค b เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้กฎบัตรสหประชาชาติ

จะระบุสิทธ์ิในการกำาหนดใจตนเองได้ แต่หลักสำาคัญก็ยังคงเป็น

หลักการยินยอมของประเทศเจ้าบ้าน (host country’s consent) น่ันเอง

การดำาเนินการลงประชามติของชาวติมอร์ตะวันออกนั้น 

สห ประชาชาตไิดจ้ดัตัง้ภารกจิ UNAMET (United Nations Mission 

in East Timor) ข้ึนมาดำาเนินการเพ่ือให้ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออก

13 ดูรายละเอียดของมาตราท่ีกล่าวถึงในกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United 

Nations) และคำาอธิบายเพ่ิมเติมใน https://www.britannica.com/topic/self-determination. 

https://www.britannica.com/topic/self-determination
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ได้ลงมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 1999 แต่ได้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลัง 

การลงประชามติเป็นเอกราชดังท่ีทราบกันดีอยู่แล้ว สหประชาชาติ

จงึได้ดำาเนนิการจดัตัง้ภารกจิเข้ามาแกป้ญัหาตา่ง ๆ  ท่ีเกดิขึน้เพือ่ไปสู่

เป้าหมายสุดท้าย คือ การเป็นเอกราชของติมอร์ตะวันออกตามที่ได้

ตกลงกัน 

การจัดตั้งภารกิจสหประชาชาต ิ
ขึ้นมารองรับงานตามข้อมติ 
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
(UN Security Council’s Resolutions) 
ในช่วงแรก การจัดภารกิจ UNTAET ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 

สว่นงานดา้นกจิการปกครองและบรหิาร (Governance and Public 

Administration: GPA) ส่วนงานด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

และการฟ้ืนฟูเร่งด่วน (Humanitarian Assistance and Emergency 

Rehabilitation: HAER) และส่วนงานด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 

(Military Component) ประกอบด้วยกองกำาลังรักษาสันติภาพ 

(Peacekeeping Force) และหนว่ยสงัเกตการณท์างทหาร (Military 

Observer Group) ซ่ึงส่วนงานปฏิบัติการรักษาสันติภาพน้ีมีหน้าท่ีหลัก 

คือ การรักษาความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพของพื้นที่

ของติมอรต์ะวนัออกทัง้หมด ตอ่มาไดม้กีารปรบัโครงสรา้งของภารกิจ 

UNTAET ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและงานที่จะต้องปฏิบัติ

ในห้วงระยะเวลาที่ข้อมติสหประชาชาติ (mandates) กำาหนด 
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ประกอบด้วย ด้านกิจการการเมืองการปกครอง (Political Affairs) 

ด้านการจัดการเลือกตั้ง (Electoral Affairs) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

(Public Information) สำานักงานบริหารภายในภารกิจ (Chief 

Administration Office) สำานักงานกิจการตำารวจ (Police 

Commissioner) และสำานักงานหัวหน้านายทหารติดต่อ (Chief 

Military Liaison Officer) 

ดงันัน้ การเกดิเปน็รฐัหรอืประเทศตมิอร-์เลสเตขึน้มาไดน้ัน้ จงึเปน็

ไปตามหลักการระหว่างประเทศซ่ึงประกอบด้วย หลักความยินยอม

ของประเทศเจ้าบ้าน (host-country consent) ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ

สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี หลกัการแกป้ญัหาดว้ยการเจรจาเพือ่สนัตภิาพ 

(peaceful settlement) หลักการระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น 

การเจรจาพหุภาคี (multilateral dialogue and mechanism) 

หลักกฎหมายระหว่างประเทศ (international law) และหลักการ

ธำารงรักษาไว้ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศของ

สหประชาชาติ (maintenance of global peace and security) 

ภายใต้กฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นต้น ซ่ึงในกรณีของติมอร์-เลสเต 

ถือว่าเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่ 21 

ที่ถือกำาเนิดตามกระบวนการนี้ และอาจกล่าวได้ว่ากองกำาลังรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติ (United Nations Peacekeeping 

Operations) ได้มีบทบาทในทุกขั้นตอนของการกำาเนิดของประเทศ

ติมอร์-เลสเต
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ภ�รกิจ	UNTAET
ภารกิจการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านของสหประชาชาติในติมอร์

ตะวันออกของ UNTAET เป็นหน่ึงในหลายภารกิจของสหประชาชาติ

ในติมอร์ตะวันออก คนโดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่ามีภารกิจ UNTAET 

ภารกจิเดยีว สิง่ทีม่กีารกลา่วถงึอยูเ่สมอเกีย่วกบัภารกจิ UNTAET คือ 

เป็นภารกิจรักษาสันติภาพในการสร้างประเทศใหม่ (nation-building) 

ตามหลกัการทีป่ระชาคมระหวา่งประเทศยอมรับทีป่ระสบความสำาเรจ็

อย่างงดงาม ในช่วงรุ่งอรุณใหม่ของศตวรรษที่ 21 หรือการเริ่มต้น

สหัสวรรษที่ 3 โดยภารกิจ UNTAET ได้จัดให้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน

ดังท่ีกล่าวมาแล้ว คือ ส่วนบริหารงานการเมืองการปกครอง (GPA) 

ส่วนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและฟื้นฟูบูรณะเร่งด่วน (HAER) และ

ส่วนกองกำาลังรักษาสันติภาพ (UNTAET PKF) 

การจัดตั้งกองกำาลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์

ตะวนัออก (UNTAET PKF) เป็นไปตามหลกัการจดัต้ังกองกำาลงัรกัษา

สันติภาพของสหประชาชาติ (United Nations Peacekeeping 

Force: UNPKF) ซ่ึงเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความเห็นชอบให้

สหประชาชาติดำาเนินการได้ตามที่กฎบัตรสหประชาชาติกำาหนด 

ซ่ึงระบุไว้ในบทท่ี 7 (Chapter VII: Action with Respect to Threats 

to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression) 

ซึ่งมี 12 มาตรา คือ มาตรา 39-51 โดยมาตรา 39 ให้อำานาจ 

คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 

Council: UNSC) พิจารณาว่า “ได้เกิดภัยคุกคามต่อสันติภาพ ได้มี
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การละเมิดสันติภาพ หรือเกิดการกระทำาท่ีเป็นการรุกราน – existence 

of any threats to the peace, breach of the peace, or act 

of aggression” ซึ่งถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภัยคุกคามต่อ

สันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ (threat to international 

peace and security) และนำาไปสู่การดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้

ปัญหาตามที่มาตรา 40-51 ได้กำาหนดไว้

การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออกนั้น

มี 3 ลักษณะที่ดำารงอยู่ต่างกรรมต่างวาระกัน ดังนี้ 

ภารกิจหรือกองกำาลังที่จัดตั้งโดยกลุ่มประเทศพันธมิตร  
(coalition force)
ในกรณีของติมอร์ตะวันออก คือ กองกำาลังนานาชาติในติมอร์

ตะวันออก หรือ INTERFET (International Force East Timor) 

มีออสเตรเลียเป็นผู้นำา (lead nation) ทั้งหมดมีกำาลังราว 9,000 คน 

ไทยส่งกำาลังเข้าร่วมประมาณ 1,600 คน ภารกิจนี้ปฏิบัติงานเพื่อ

ชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมและรกัษาความมัน่คงของตมิอรต์ะวนัออก

หลังจากท่ีเกิดเหตุความรุนแรงหลังจากการลงประชามติ (referendum) 

อย่างไรก็ตาม ภารกิจน้ีไม่ถือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของ 

สหประชาชาติ หรือ “ภารกิจหมวกฟ้า” (blue beret mission) แต่ได้รับ

การสนับสนุนจากสหประชาชาติ เพราะเข้าไประงับเหตุท่ีเกิดจากภารกิจ 

UNAMET ที่สหประชาชาติดำาเนินการก่อนหน้า ภารกิจ INTERFET 

ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน ค.ศ. 1999 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
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ค.ศ. 2000 ก่อนที่จะส่งต่อภารกิจให้ UNTAET ซึ่งเป็นภารกิจรักษา

สันติภาพหมวกฟ้าของสหประชาชาติ14

ภารกิจของสหประชาชาติด้านการเมืองและด้านอื่น ๆ 
(UN Political Missions and Others) 
ภารกิจทางการเมืองของสหประชาชาติ หมายถึงภารกิจที่

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีข้อมติให้เป็นภารกิจ

สนบัสนนุด้านอ่ืน ๆ  ท่ีมใิชก่ารใชก้ำาลงัเพ่ือรักษาสนัตภิาพ ในกรณขีอง

ติมอร์ตะวันออกมีหลายภารกิจ ได้แก่ UNAMET (ปี ค.ศ. 1999) ท่ีได้กล่าว

ในรายละเอียดไปแล้วข้างต้น UNOTIL หรือองค์กรบริหารชั่วคราว

ของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก (United Nations Office in East 

Timor) (ปี ค.ศ. 2005-2006) UNMIT หรือภารกิจเชิงบูรณาการของ

สหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก (United Nations Integrated 

Mission in East Timor) (ปี ค.ศ. 2006-2012) และ UNDAF หรือ

กรอบความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาของสหระชาชาติสำาหรับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (United Nations Development 

Assistance Framework (UNDAF) for the Democratic Republic 

of Timor-Leste) (ปี ค.ศ. 2015-2019) ในปัจจุบัน สหประชาชาติ

ไม่ได้มีภารกิจรักษาสันติภาพ หรือภารกิจทางการเมืองในติมอร์-เลสเต 

14 ดูข้อมูลภารกิจ INTERFET ใน https://anzacportal.dva.gov.au/resources/interfet- 

history-focus.
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แต่มีทีมงานประจำาประเทศต่าง ๆ ของสหประชาชาติหรือ UN  

Country Team คอยให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ

 ภารกิจรักษาสันติภาพที่สหประชาชาติจัดตั้งขึ้น 
ตามข้อกำาหนดบทที่ 7 (Chapter VII)  
ของกฎบัตรสหประชาชาติ
สำาหรับติมอร์ตะวันออกมี 2 ภารกิจ คือ UNTAET (ปี ค.ศ. 1999-2002) 

และ UNMISET (ป ีค.ศ. 2002-2005) ขอ้แตกต่างท่ีสำาคัญจากภารกจิ

อื่น ๆ คือ การอนุมัติให้กองกำาลังรักษาสันติภาพ ไม่ว่าจะเป็นทหาร

หรอืตำารวจ ใชก้ำาลงัอาวธุเพือ่บรรลเุปา้หมายในการสรา้งสนัตภิาพได ้

(peace enforcement) ซึ่งภารกิจอื่น ๆ ไม่มีอำานาจทำาได้

อยากจะชี้ให้เห็นพัฒนาการของภารกิจรักษาสันติภาพของ

สห ประชาชาติว่า การจัดภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติต้ังแต่

ปี ค.ศ. 1968 คือ ภารกิจ UNTSO ในเลบานอน (ซึ่งปัจจุบันยังคง

ปฏิบัติการอยู่) จนถึงภารกิจที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดซ่ึงยังคงปฏิบัติการอยู่

ในปจัจบุนั คอื ภารกจิ MINUSCA ในประเทศสาธารณรฐัแอฟรกิากลาง 

(Central African Republic) ซ่ึงจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2014 สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบ หรือ 5 ยุค (generation) ดังนี้15

15 ดู Kai Michael Kenkel. Five Generations of Peace Operations: From the “thin 

blue line” to “painting the country blue.” ใน https://www.scielo.br/j/rbpi/a/

mTGNK7hRXJBmJvmQmdQCZrh/?format=pdf.

https://www.scielo.br/j/rbpi/a/mTGNK7hRXJBmJvmQmdQCZrh/?format=pdf
https://www.scielo.br/j/rbpi/a/mTGNK7hRXJBmJvmQmdQCZrh/?format=pdf
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ยุคที่ 1 – ภารกิจแบบดั้งเดิม (traditional peacekeeping)

ยุคที่ 2 – ภารกิจด้านพลเรือน (civilian mission) 

ยุคท่ี 3 – ภารกิจการใช้กำาลังบังคับเพ่ือสันติภาพ (peace 

enforcement) 

ยุคที่ 4 – ภารกิจการสร้างสันติภาพ (peace building)

ยุคที่ 5 – ภารกิจแบบผสม (hybrid operation) 

ซึ่งตามรูปแบบการแบ่งนี้ ภารกิจ UNTAET ในติมอร์ตะวันออก

ถือวา่เปน็ภารกิจในยคุที ่5 คอื ภารกิจแบบผสม (hybrid operation) 

ที่รวมเอาภารกิจในยุคที่ 1 ถึงยุคที่ 4 มารวมอยู่ในภารกิจเดียว ซึ่งก็

คือภารกิจรักษาสันติภาพที่ฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ

สหประชาชาต ิ(DPKO) เรยีกวา่ Multidimensional Peacekeeping 

Operations อยา่งไรกต็าม การแบง่รูปแบบภารกิจการรักษาสนัตภิาพ 

หรือการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพน้ัน นักวิชาการบางกลุ่มก็แบ่งออกเป็น 

5 ประเภท ได้แก่ การรักษาสันติภาพ (peacekeeping) การทูต

เชิงป้องกัน (preventive diplomacy) การบังคับเพ่ือสันติภาพ (peace 

enforcement) การปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม (humanitarian 

intervention) และการรักษาสันติภาพหลายมิติ (multidimensional 

peacekeeping operation)16

16 Earl Sullivan, “Dealing with Threats to the Peace in the Twenty-first Century.” 

In Multilateral Diplomacy and the United Nations Today, 2nd ed. Edited by 

Muldoon, James P; Aviel, JoAnn Fagot; Reitano, Richard; and Sullivan, Earl. U.S.A.: 

Westview Press, 2005, pp. 74-5. 
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จของภ�รกิจ	UNTAET
ความสำาเร็จของภารกิจ UNTAET เกิดจากการบรรลุเป้าหมาย

ท่ีวางไว้ในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกันท้ังด้านการบริหารงานการปกครอง 

(GPA) ด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูเร่งด่วน 

(HAER) และดา้นการรักษาสนัตภิาพ ความม่ันคง และเสถยีรภาพของ

พืน้ทีซ่ึ่งกองกำาลงัรักษาสนัตภิาพ (UNTAET PKF) รบัผดิชอบ หลงัจาก

ที่ภารกิจ UNTAET จบลงในปี ค.ศ. 2002 ได้มีการศึกษาภารกิจ

ลักษณะนี้ในหลากหลายมิติและหลากหลายบริบท (contexts) 

ของปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN Peacekeeping 

Operations - UNPKO) ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าความสำาเร็จ

ของภารกิจ UNTAET มาจากปัจจัยสำาคัญหลายปัจจัย ในที่นี้คณะ

ผูเ้ขยีนจะขอหยบิยกปจัจยัทีคิ่ดวา่สำาคญัทีส่ดุ 3 ปัจจยัมาอธบิาย ดงันี ้

ความสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย 
กับสหประชาชาติ
นับเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีสำาคัญในการบรรลุเป้าหมายและความสำาเร็จ

ของภารกิจ UNTAET โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือและสนับสนุน

จากรัฐบาลและกองทัพอินโดนีเซีย (TNI - Tentara Nasional 

Indonesia - Indonesian National Armed Forces) ดังน้ัน การเยือน

และพบปะผู้นำาระดับสูงของฝ่ายอินโดนีเซียในโอกาสแรกจึงมี

ความสำาคญัมาก ผูเ้ขยีนจดักำาหนดการเพ่ือพบปะเยีย่มคำานบัรฐัมนตรี

กลาโหมอินโดนีเซีย และผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย 



104 เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย – ติมอร์-เลสเต

ณ กรุงจาการ์ตา ในวันท่ี 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 ซ่ึงทางคณะได้ออก

เดินทางหน่ึงวันก่อนหน้าโดยใช้เส้นทางผ่านทางบาหลี ก่อนออกเดินทาง 

ในช่วงบ่าย พลตรี Lou Gardiner ผู้บัญชาการหน่วยสังเกตการณ์

ทางทหารสัญชาตินิวซีแลนด์ ได้รายงานว่าเกิดการปะทะระหว่างชุด

ลาดตระเวนของกองพันนิวซีแลนด์กับกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ (militia) 

ในพืน้ทีป่ฏบิตักิารดา้นตะวนัตก (Sector West) และกำาลังพล 1 นาย 

คือ พลทหาร (Private) Leonard William Manning ได้หายตัวไป

ในการปะทะ นี่คือข้อมูลท้ังหมดท่ีรายงานมา ณ ขณะน้ัน ผู้เขียน

จึงได้มอบให้รองผู้บัญชาการกองกำาลัง คือ พลตรี Mike Smith 

ชาวออสเตรเลีย ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บัญชาการกองกำาลังในช่วงที่

ผู้เขียนไม่อยู่ ติดตามความคืบหน้าของเร่ืองน้ีโดยใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม 

ภายหลังมีรายงานยืนยันการพบศพพลทหาร Manning ในช่วงเย็น

เมื่อทางคณะได้เดินทางถึงจาการ์ตาแล้ว17

กลุ่มต่อต้านติดอาวุธจัดตั้งตัวเองขึ้นมาจากกลุ่มประชาชน

ชาวติมอร์-เลสเตท่ีไม่พอใจผลการลงประชามติ บางส่วนมีความสัมพันธ์

กับกองทัพอินโดนีเซีย ไม่มีใครทราบจำานวนกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ

ท่ีแน่นอน แต่ประมาณการกันว่า มีจำานวนระหว่าง 1,500-10,000 นาย 

เคลื่อนย้ายกำาลังเข้ามาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีด้านตะวันตกซึ่งเป็น

แนวชายแดน และอาศัยพ้ืนท่ีติมอร์ตะวันตกเป็นหลังพิงและเป็น

17 Boonsrang Niumpradit, 410 Days in East Timor – A Peacekeeper’s Diary, 

Bangkok: Darnsutha Press, 2002, p. 6.
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ท่ีหลบซ่อน ดังน้ัน หน่วยทหารท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี คือ กองพันออสเตรเลีย 

และกองพันนิวซีแลนด์ จึงปะทะกับกลุ่มต่อต้านมาโดยตลอดตั้งแต่

เริ่มภารกิจ UNTAET

เหตุการณ์สังหารพลทหาร Manning นับเป็นเหตุการณ์ท่ีสะเทือนขวัญ

ทั้งประชาชนและกองกำาลังรักษาสันติภาพ เพราะการสังหารนั้น

ไม่ใช่การสังหารธรรมดา แต่เป็นการฆ่าที่มีการทรมานด้วยการยิงที่

ศีรษะ ตัดลูกกระเดือก และตัดหู แสดงออกถึงความโกรธแค้นเกลียดชัง

อย่างรุนแรง นอกจากน้ัน ยังเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเวลาเพียง 4 วัน 

ท่ีผู้เขียนเข้ารับตำาแหน่งผู้บัญชาการกองกำาลังรักษาสันติภาพ เหตุการณ์

นี้นับเป็นการสูญเสียคร้ังแรกของภารกิจที่เกิดจากการกระทำาของ

กลุ่มต่อต้านดังกล่าว และนับเป็นความท้าทายต่อภารกิจโดยรวม

ต่อจากนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น 

การส่งสัญญาณว่า ปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้านติดอาวุธจะรุนแรงขึ้น

และมีกองกำาลังรักษาสันติภาพเป็นเป้าหมายของการโจมตีโดยตรง 

มีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีภารกิจจะต้องประสานงานในระดับนโยบาย

กับทางรัฐบาลและกองทัพของอินโดนีเซียเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม

ในช่วงเช้าของวันที่ 25 กรกฎาคม ปีเดียวกันนั้น ผู้เขียนได้เข้าพบ

หารือกับพลเรือเอก Widodo Adi Sutjipto ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ของอินโดนีเซีย (TNI18 Commander-In-Chief) ก่อน และได้กล่าว

18 TNI เปน็คำายอ่ของคำาวา่ Tentara Nasional Indonesia ซึง่แปลไดว้า่ ‘กองกำาลงัแหง่ชาติ

อินโดนีเซีย’ ซึ่งก็หมายถึง กองทัพอินโดนีเซียนั่นเอง. 
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กับท่านผู้บัญชาการว่า การที่ประเทศไทยส่งกำาลังเข้าร่วมในภารกิจ

รักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกนั้น เพราะรัฐบาลอินโดนีเซีย

เห็นชอบ นอกจากนั้น ไทยและอินโดนีเซียยังมีความสัมพันธ์ที่ดีและ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ปี ค.ศ. 1997 หลังจากน้ัน เอกอัครราชทูต Lakhan Mehrotra หัวหน้า

สำานกังานผูแ้ทน UNTAET ในจาการต์า กไ็ดแ้จง้ใหผู้บ้ญัชาการทหาร

สูงสุดทราบถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของพลทหาร Manning 

และขอใหก้องทพัอินโดนเีซยีสนบัสนนุภารกิจ UNTAET ตามเปา้หมาย

ของสหประชาชาติ และช่วยแก้ปัญหากลุ่มต่อต้านติดอาวุธ 

ต่อมาผู้เขียนได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซีย

ในขณะนั้น คือ นาย Juwono Sudarsono โดยได้ชี้แจงเหตุการณ์

กรณีพลทหาร Manning ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบ 

รวมถึงผลกระทบต่อภารกิจที่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ในขณะนั้น 

ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะตามมาในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้

ปญัหาอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสนบัสนนุจากรฐับาลอนิโดนเีซยี

ในการจำากดัปฏบัิตกิารของกลุม่ตอ่ตา้นตดิอาวธุ ไมว่า่จะเปน็การอาศยั

พ้ืนท่ีในตมิอรต์ะวันตกเปน็หลงัพงิ รวมถงึการดำาเนินการตามกฎหมาย

ต่อผู้ก่อเหตุในครั้งนี้  เนื่องจากผู้ เขียนได้รู้จักกับท่านรัฐมนตรี 

Sudarsono มาก่อนในช่วงที่ผู้เขียนดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (Strategic Research Institute) 
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ของไทย19 ช่วงนัน้ท่านรัฐมนตรีฯ เปน็รองผูอ้ำานวยการวทิยาลยัป้องกัน

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian National Defence College) 

จึงทำาให้บรรยากาศการพูดคุยกันไม่ตึงเครียดมากนัก และท่านรัฐมนตรี

ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตกลงสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออกเพ่ือดำาเนินไปสู่

เป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวหน้าภารกิจ Sergio Vieira de Mello ต้องการรักษาความหนุนเน่ือง

เพ่ือความร่วมมือระหว่างภารกิจ UNTAET กับฝ่ายอินโดนีเซีย

ในทุกระดับ ดังนั้น ในวันต่อมา คือ ในวันที่ 26 กรกฎาคม จึงได้

มอบหมายใหผู้เ้ขยีนและคณะเดนิทางไปพบเพือ่หารอืกบัหนว่ยทหาร

อินโดนีเซียที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีติมอร์ตะวันตก (West Timor หรือ 

Timor Barat) ซึ่งก็คือกองบัญชาการภาคทหารที่ 9 ของกองทัพ

อินโดนีเซีย (KODAM IX) ตั้งอยู่ที่เกาะบาหลี อันเป็นจังหวัดหนึ่งของ

อินโดนีเซีย อยู่ห่างจากติมอร์ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 

2,000 กิโลเมตร ผู้บัญชาการภาคทหารท่ี 9 คือ พลตรี Kiki Syahnakri 

ทั้งน้ี กองบัญชาการภาคทหารท่ี 9 ได้รับมอบหมายจากกองทัพ

อนิโดนเีซยีใหเ้ปน็หนว่ยประสานงานตรง (counterpart) กับกองกำาลงั

รักษาสันติภาพ UNTAET ได้มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการเก่ียวกับ

ประเด็นพลทหาร Manning ที่ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 

หารือแนวทางการประสานงาน และการดำาเนินการต่อเหตุการณ์นี้ 

19 Niumpradit, 410 Days in East Timor, p. 6-10.
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รวมถึงการวางระบบความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ใน

ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ได้มี

การจัดประชุมระหว่างผู้นำาระดับสูงในระดับภารกิจ UNTAET 

กับฝ่ายอินโดนีเซีย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าภารกิจ 

Sergio Vieira de Mello ผู้แทนจากพรรค CNRT (National 

Congress for Timorese Reconstruction)20 นาย Xanana 

Gusmão ผู้แทนจาก FALINTIL (The Armed Forces for the 

National Liberation of East Timor)21 ผู้แทนติมอร์ตะวันตก 

และพลตรี  Syahnakr i  การประชุมนี้ นับ เ ป็นการประชุม

ครั้งประวัติศาสตร์ของภารกิจในระดับพื้นที่22 เพราะหลังจากนั้น

ก็ไม่ได้มีการจัดประชุมในระดับนี้อีก

ความสัมพันธ์ของหน่วยทหารอินโดนีเซียในระดับเดียวกันยังถือ

เป็นหัวใจของความร่วมมือท่ีดีระหว่างกองกำาลังรักษาสันติภาพ UNTAET 

กับกองทัพอินโดนีเซียด้วย โดยทางอินโดนีเซียได้มอบหมายให้

กองบัญชาการภาคทหารท่ี 9 ของกองทัพอินโดนีเซีย (KODAM IX) 

เป็นหน่วยประสานงานโดยตรงกับ UNTAET PKF ซ่ึงหลังจาก

เหตุการณ์พลทหาร Manning ทั้งสองฝ่ายก็ได้จัดให้มีการประชุม

20 ตัวย่อ CNRT มาจากช่ือพรรคในภาษาโปรตุเกส คือ Congresso Nacional de 

Reconstrução de Timor.
21 ตัวย่อ FALINTIL มาจากภาษาโปรตุเกสเช่นเดียวกัน โดยชื่อเต็มคือ Forças Armadas da 

Libertação Nacional de Timor-Leste.
22 Niumpradit, 410 Days in East Timor, p. 8.
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ประสานงานกันทุกสองเดือน (Inter Command Meeting) 

ซึ่งการประชุมประสานงานท่ีต่อเนื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 
ในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน 
(mutual confidence) 

การจัดจุดศูนย์ดุลของภารกิจให้ถูกต้อง
การที่จะบรรลุเป้าหมายของภารกิจที่สหประชาชาติ หรือภารกิจ

รักษาสันติภาพที่วางไว้นั้น จำาเป็นต้องหาจุดศูนย์ดุล (Center of 
Gravity: COG) ของภารกิจให้ได้ ซ่ึงจุดศูนย์ดุลเป็นจุดท่ีกำาหนดว่าจะ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีจำากัดในภาวะเร่งด่วนน้ีใหมี้ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลมากทีส่ดุอยา่งไร ตรงนีถ้อืเปน็ความพยายามหลกั (main 
efforts) ของภารกิจ เป็นจุดท่ีส่งผลกระทบ (impact) อย่างสูงสุด
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้ก้าวหน้าจนบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
จดุศูนยด์ลุนัน้มพีลวตัทีไ่มห่ยดุนิง่ แปรเปลีย่นไปตามระดบัพฒันาการ
ของงานหรือภารกิจ ดังนั้น การบริหารภารกิจจึงมีความจำาเป็นต้อง
ตรวจสอบอยู่เสมอว่า จุดศูนย์ดุลยังอยู่ ณ จุดเดิมหรือไม่ 

ก่อนเกิดเหตุการณ์พลทหาร Manning เห็นได้ชัดว่า ภารกิจ
ของกองกำาลังรักษาสันติภาพ UNTAET คือ การรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัของพืน้ที ่โดยเนน้การปราบปรามทำาลาย (eliminate) กำาลงั
ของกลุ่มต่อต้านให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทะด้วยอาวุธ 
หรือใช้กำาลังเข้าปราบปราม จับกุม เป็นต้น ซึ่งก็ถือว่ามีความจำาเป็น 
เพราะเป็นการใช้กำาลังเพ่ือปกป้องรักษาความม่ันคงจากสาเหตุหรือ
ต้นตอของปัญหาซึ่งก็คือ การปฏิบัติการต่อต้านการลงมติแยกตัว



110 เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย – ติมอร์-เลสเต

เป็นเอกราชของติมอร์ตะวันออกด้วยการใช้กำาลังและความรุนแรง
ของกลุม่ตอ่ตา้นตดิอาวธุ ทีท่ำาใหป้ระชาชนเสยีชวีติและเกดิการอพยพ
หลบหนีพลัดถิ่นของประชาชนจำานวนมาก หากไม่สามารถหยุดยั้ง
กลุ่มต่อต้านติดอาวุธได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว ประชาชนจะหมด
ความเชื่อมั่นในภารกิจรักษาสันติภาพ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอีกด้าน
ของการใช้กำาลังก็คือ เป็นการบ่มเพาะความรุนแรงที่จะกลายเป็น 
การตอบโต้ด้วยกำาลังจากกลุ่มต่อต้านไปในตัว ดังนั้น การใช้กำาลัง
ปราบปรามก็จะกลายเป็นวัฏจักรของความรุนแรงท่ีไม่จบส้ิน (unended 
violence cycle)

หลังจากเหตุการณ์พลทหาร Manning กองกำาลังรักษาสันติภาพ 
UNTAET ได้ปรับภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปมากขึ้น โดยเฉพาะการเน้นการปกป้องประชาชน (population 
security) และการคุ้มครองกองกำาลัง (force protection) 
ด้วยการสร้างความม่ันคงและเสถียรภาพของพ้ืนท่ี เช่น การลาดตระเวน
ท้ังทางพ้ืนดินและทางอากาศ เป็นต้น ส่วนการดำาเนินการต่อกลุ่มต่อต้าน
ติดอาวุธนั้น ใช้หลักการทำาให้หมดกำาลังใจในการต่อสู้ ทำาให้ไร้
ขีดความสามารถ ทำาให้หวาดกลัว ไม่ม่ันใจในกำาลังของตัวเอง 
และทำาให้กลับใจ (turning themselves in) เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักการเมืองนำาการทหาร สร้างสันติภาพ
อยู่ในหัวใจของประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการแพทย์และการรักษา
พยาบาล เปน็ตน้ ซึง่กค็อืการกำาหนดศนูยด์ลุของการปฏบัิตกิารรกัษา
สันติภาพเป็นการปกป้องประชาชน (people as the COG of the 
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mission) ไม่ใช่การปราบปรามทำาลาย (eliminate) แต่เน้นสลาย
ขีดความสามารถ (neutralize) ของกลุ่มต่อต้านเพื่อสนับสนุน
ศนูยด์ลุใหม ่หลงัการปรบัภารกจิในลกัษณะนี ้ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ในทางทีด่ขีึน้ มกีารมอบตัวของผูน้ำาคนสำาคญัของกลุม่ตอ่ตา้นตดิอาวุธ 
การก่อเหตุรุนแรงลดจำานวนลง และประชาชนมีความเช่ือม่ัน สนับสนุน 
และร่วมมือกับภารกิจมากขึ้น 

ผู้นำาภารกิจคือผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ภารกิจ UNTAET เป็นภารกิจการสร้างรัฐใหม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

นับเป็นภารกิจท่ีซับซ้อนมีหลายมิติ (multidimensional mission) 
มีคนจากหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งพลเรือน ตำารวจ ทหารและ
อาสาสมัครกว่า 10,000 คน นอกจากนั้น ยังมีองค์กรเอกชน (NGOs) 
องค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และหน่วยงานสหประชาชาติอื่น ๆ 
(UN Agencies) อกีกวา่รอ้ยองคก์ร ภารกจิจงึมีพลวตัสงูมาก มีโอกาส
ท่ีจะเกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ในระหว่างการดำาเนินภารกิจ 
หากไม่ได้ผู้นำาภารกิจท่ีมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ที่มองการบรรลุ
เป้าหมายของภารกิจร่วมกันแล้ว โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งอันจะ
กระทบกับความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายของภารกิจจึงมี
สงูมาก ดงันัน้ ผูน้ำาภารกจิจงึตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นแนวคิด
ในการบริหารงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จากข้อห่วงกังวลที่กล่าวมาทั้งหมด ต้องถือว่า
นาย Sergio Vieira de Mello คือ หัวหน้าภารกิจท่ีเหมาะสมเป็นอย่างย่ิง 
เนือ่งจากเปน็ผูม้ปีระสบการณด์า้นการรกัษาสนัตภิาพสงู เขา้ใจปัญหา
อย่างลึกซ้ึง มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภารกิจไม่ว่าจะเป็น
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ด้านการเมือง การพัฒนา การรักษาความมั่นคง การเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ จึงทำาให้ภารกิจสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ตามห้วงเวลาที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของกองกำาลังรักษาสันติภาพนั้น เนื่องจากมีหน่วยทหาร
มาจากหลายประเทศ (ประมาณ 26 ประเทศ) ที่มีความแตกต่างทั้ง
หลักนิยม แนวคิด และวัฒนธรรมองค์กร จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องสร้างความเป็นเอกภาพภายในกองกำาลังขึ้นมาให้ได้ วิธีการ
ท่ีผู้นำาภารกิจใช้ก็คือ เน้นการตรวจเยี่ยมหน่วย รับฟังปัญหา รับฟัง
ความก้าวหน้า รวมถึงความต้องการในการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
ใช้หลักการผู้นำาแบบ เน้นความเสมอภาค ร่วมมือ ไม่แบ่งแยก มีส่วนร่วม 
สามคัค ีใหค้วามยติุธรรม (impartiality) มอบภารกจิใหเ้หมาะสมกบั
ขีดความสามารถ ให้แต่ละหน่วยทำางานจากแรงผลักดันภายใน 
มคีวามรเิริม่สรา้งสรรค ์มใิชถ่กูบงัคบั เนน้การสือ่สารภายใน PKF เชน่ 
การติดตามสถานการณ์ กระจายข้อมูลข่าวสาร การประชุมระดับต่าง ๆ  
มีความพร้อมในการทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสหประชาชาติ เช่น องค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งของสหประชาชาต ิตลอดจนหนว่ยงานอืน่ ๆ  ของ UNTAET 
โดยเน้นการบรรลุภารกิจร่วมกันโดยมี UNTAET เป็นศูนย์กลาง

ถอดบทเรียนจ�กภ�รกิจรักษ�สันติภ�พในติมอร์ตะวันออก	
งานศึกษาด้านภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติส่วนใหญ่

เห็นว่า ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก 
มีความซับซ้อน ประกอบด้วยภารกิจทั้ งหมด 4 มิติ  ได้แก่  
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งานด้านการสร้างรัฐใหม่ (nation building) งานด้านการรักษา
สนัตภิาพและความม่ันคง (peace and security) งานดา้นการพฒันา 
(development) และงานด้านการบริหารและธรรมาภิบาล 
(administration and governance) ซึง่งานเหลา่นีใ้นประวตัศิาสตร์
ของการการรักษาสันติภาพถือเป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่ (grand 
peace operations) เพราะเปน็การรวมภารกจิหลากหลายเขา้มาอยู่
ในภารกิจใหญ่ท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ นับได้ว่า สหประชาชาติ
ยังไม่เคยดำาเนินการเช่นนี้มาก่อน และเห็นว่า สหประชาชาติ
น่าจะมีโอกาสน้อยมากที่จะดำาเนินภารกิจในลักษณะนี้อีก หรือ
มคีวามตอ้งการทีจ่ะดำาเนนิการภารกจิในลกัษณะเชน่นีอ้กีในอนาคต23 

อยา่งไรกต็าม ในชว่งประมาณ 5 ปหีลงัภารกจิ UNTAET สิน้สดุลง 
นับเป็นช่วงที่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาหลาย ๆ ประเทศต้องเผชิญ
กับปัญหาความมั่นคงภายในในระดับที่รุนแรง กระทบต่อสันติภาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่ต้องการให้สหประชาชาติจัดตั้ง
ภารกิจรักษาสันติภาพ แต่สหประชาชาติก็ไม่สามารถตอบสนองได้
ตามที่ต้องการ 

มีงานศึกษาโดย Government Accountability Office ของสหรัฐฯ 
ที่ ได้รับมอบหมายจาก Senate Committee on Foreign 

23 งานศึกษาด้านพัฒนาการของภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติส่วนใหญ่เห็นว่า 

ภารกิจรักษาสันติภาพแบบหลายมิติ (multidimensional operation) หรือภารกิจลูกผสม 

(hybrid operation) แบบ UNTAET น้ัน เป็นภารกิจที่เกินกำาลังของสหประชาชาติ และจะ

เกิดขึ้นได้ยากในอนาคต ดู Smith & Dee, “East Timor,” in Twenty-First-Century Peace 

Operations, Durch, 2006, pp. 254-6. 
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Relations ใหศ้กึษาลกัษณะและความตอ้งการภารกจิรกัษาสนัติภาพ

ของสหประชาชาตใินทศวรรษ 2010-2020 พบวา่ หากสหประชาชาติ

ต้องจัดต้ังภารกิจรักษาสันติภาพในพ้ืนท่ีความขัดแย้งท่ีเป็นอยู่

ในประเทศเหลา่น้ี ประเทศสมาชิกตอ้งสนบัสนนุกำาลังรกัษาสันตภิาพ

ให้กับสหประชาชาติไม่น้อยกว่า 20,000 นายต่อภารกิจ ซึ่งถือเป็น

ภารกจิทีม่คีวามซบัซ้อนและมขีนาดใหญเ่กนิกำาลงัของสหประชาชาต ิ

นับเป็นความท้าทายท่ีแทบจะไม่สามารถดำาเนินการได้ในขณะนั้น 

รองเลขาธิการสหประชาชาตฝ่ิายปฏบิตักิารเพ่ือสันตภิาพ นาย Le Roy 

ทีด่ำารงตำาแหนง่ในป ีค.ศ. 200824 ไดก้ลา่ววา่ “ภารกจิรกัษาสันตภิาพ

ถูกใช้เกินขีดความสามารถของมันหรือไม่ ขีดความสามารถของกองกำาลัง

รักษาสนัตภิาพในปจัจบุนัเพียงพอท่ีจะปฏบิตัภิารกจิทีส่หประชาชาติ

มอบหมายให้หรือไม่ สหประชาชาติสนับสนุนทรัพยากรและ

ขีดความสามารถที่ภารกิจต้องการ หรือจำาเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ

ให้สำาเร็จหรือไม่ โดยเฉพาะกำาลังทางอากาศที่ไม่มีประเทศสมาชิก

พร้อมสนับสนุน คำาตอบต่อคำาถามเหล่านี้ส่วนใหญ่คือ ไม่” ดังนั้น 

ภารกิจขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนอย่างภารกิจ UNTAET และ 

UNMISET ในติมอร์ตะวันออกนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกได้ยาก

ในอนาคต 

24 ดู Mark Turner, “Doing the Work: An Overview of the United Nations Missions,” 

In A Global Agenda – Issues Before the United Nations 2009-2010, Edited by 

Dulcie Leimbach, New York: United Nations Association of the United States of 

America, 2009, p. 17.
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บทสรุป
หลักทฤษฎีการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติตามที่กฎบัตร

สหประชาชาติกำาหนด คือ หลักความม่ันคงร่วม (collective security) 

ซ่ึงหมายถึงความม่ันคงของประเทศต่าง ๆ ในระบบโลกปัจจุบัน

จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศมีความม่ันคงหรือมีหลักประกัน

ความม่ันคงท่ีรองรับในระบบระหว่างประเทศท่ีเป็นอยู่ น่ันคือ ความม่ันคง

ของประเทศหนึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ทำาให้ประเทศอื่น

ไม่มั่นคง หลักทฤษฎีความมั่นคงร่วมตามความเชื่อนี้จะเป็นไปได้ 

จำาเป็นต้องอาศัยการยอมรับในหลักอธิปไตยและความเสมอภาค

ซ่ึงกันและกันของรัฐ ทั้งประเทศขนาดเล็ก ขนาดกลาง ประเทศ

มหาอำานาจ (superpower) และประเทศทรงอำานาจ (great powers) 

ตา่ง ๆ  ในระบบระหวา่งประเทศ จำาเปน็ตอ้งเคารพในหลกัการและให้

ความรว่มมอืซึง่กนัและกนัภายใตห้ลกัการนี ้แม้วา่จะมีการแขง่ขนักัน

เพือ่รักษาผลประโยชนแ์หง่ชาตขิองตนเองอยูก่ต็าม นัน่หมายความวา่ 

การแข่งขันกันเพ่ือรักษา หรือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติของตนน้ัน 

ต้องไม่ทำาลายหลักทฤษฎีของความมั่นคงร่วมระหว่างประเทศ 

(collective security theory)25

25 Earl Sullivan, “Dealing with Threats to the Peace in the Twenty-first Century,” 

In Multilateral Diplomacy and the United Nations Today, 2nd ed. Edited by 

Muldoon, James P; Aviel, JoAnn Fagot; Reitano, Richard; and Sullivan, Earl, U.S.A.: 

Westview Press, 2005, pp. 67-96. 
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ในบทสรุปน้ีอยากจะช้ีให้เห็นว่า ความสำาเร็จของการรักษาสันติภาพ

ของสหประชาชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีข้อมติของสหประชาชาติ 

ซึง่คณะมนตรีความมัน่คงเปน็ผูอ้นมัุตเิพยีงอยา่งเดยีว การอนมัุตขิอ้มติ

ของคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อให้สหประชาชาติเข้าไปจัดตั้งภารกิจ

รักษาสันติภาพนั้นเป็นเพียงด่านแรกของการมีอำานาจหน้าที่เท่านั้น 

อยา่งไรกต็าม การจะผา่นดา่นนีไ้ปได้ต้องไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งเปน็

เอกภาพจากสหประชาชาติ ซึ่งหมายถึงสมาชิกถาวร 5 ประเทศของ

คณะมนตรีความมั่นคงฯ และสมาชิกหมุนเวียนของคณะมนตรี

ความมั่นคงฯ อีก 10 ประเทศ ต้องเห็นชอบและสนับสนุน รวมถึง

สมาชิกสหประชาชาติที่เหลือท่ีไม่ได้อยู่ในคณะมนตรีความม่ันคงฯ 

หรือชาติสมาชิกส่วนใหญ่ต้องสนับสนุนอย่างจริงจังด้วย 

การเข้าแทรกแซงของสหประชาชาติในปัญหาความขัดแย้ง 

เพ่ือธำารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศน้ัน ดูเหมือนจะ

เป็นส่ิงที่สหประชาชาติสามารถกระทำาได้ตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนด

ไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบรรดากฎหมาย

ระหว่างประเทศในการเข้าไปจัดการกับปัญหาสันติภาพและความม่ันคง

ของประชาคมระหว่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ได้เรียบง่าย

และตรงไปตรงมาเหมือนในหลักการ เพราะประเทศมหาอำานาจซ่ึงเป็น

สมาชกิถาวร 5 ประเทศ ของคณะมนตรีความมัน่คงของสหประชาชาติ 

มีอำานาจที่จะใช้สิทธ์ิยับยั้ง (veto) การออกข้อมติเกี่ยวกับการเข้าไป

ดำาเนินการใด ๆ ต่อปัญหาสันติภาพและความมั่นคงที่กำาลังพิจารณา

อยูไ่ด้ โดยเฉพาะในกรณท่ีีประเทศสมาชกิถาวรมผีลประโยชนท์บัซอ้น
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ในปัญหาความขัดแย้งนั้น ๆ หากเกิดกรณีเช่นนี้ สหประชาชาติ
จะไมส่ามารถเขา้ไปดำาเนนิการใด ๆ  เพ่ือแก้ปัญหาได ้แม้วา่ในกฎบัตร
สหประชาชาติจะมีกลไกให้อำานาจสมัชชาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations General Assembly: UNGA) นำาปัญหาเข้าสู่
การพจิารณาได ้แตผ่ลการพจิารณาไมไ่ดม้ผีลบงัคบัใหป้ระเทศสมาชกิ
ตอ้งดำาเนนิการตามมาตรการดา้นสันตภิาพและความม่ันคงซึง่แตกตา่ง
จากมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่มีอำานาจบังคับได้ นับว่าเรื่องนี้
เป็นจุดอ่อนที่สำาคัญและเคยเป็นอุปสรรคของสหประชาชาติ
ในการเข้าไปรักษาสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศมาแล้ว เช่น 
กรณีเกาหลีเหนือในปี 1950 ที่สหภาพโซเวียตควำ่าบาตร (boycott) 
คณะมนตรีความมั่นคง กรณีสหประชาชาติรับไต้หวันเข้าเป็นสมาชิก 
เร่ืองนี้ทำาให้สหรัฐอเมริกาเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยให้สมัชชาใหญ่
มีอำานาจในการรักษาสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศได้ใน
กรณีที่คณะมนตรีความมั่นคงฯ ไม่สามารถดำาเนินการดังกล่าวได้ 
ซ่ึงในท่ีสุดก็ได้รับการยอมรับจากสมัชชาใหญ่เป็นข้อมติท่ีเรียกว่า Uniting 
For Peace Resolution26 ซึ่งเป็นการให้อำานาจสมัชชาใหญ่โดยตรง
ในการเข้าแทรกแซงปัญหาความขัดแย้งที่เป็นปัญหาที่กระทบต่อ
สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ท้ังนี้ การดำาเนินการตาม
ขอ้มตดิงักลา่วไดเ้คยใชม้าแลว้ในหลายกรณคีวามขดัแยง้ เชน่ คองโก 
ในปี ค.ศ. 1960 และอัฟกานิสถาน ในปี ค.ศ. 1980 เป็นต้น 

26 Shirly V. Scott, International Law in World Politics – An Introduction, 2nd Ed, 

Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, 2010, pp. 106-8.
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การสนบัสนนุจากประเทศมหาอำานาจในภารกิจรกัษาสนัตภิาพใน

ติมอร์ตะวันออก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในภารกิจที่ชื่อว่า The 

United States Support Group East Timor (USGET)27 นับว่ามี

ความสำาคัญท่ีไม่อาจมองข้ามได้ต่อความสำาเร็จและการบรรลุเป้าหมาย

ของภารกิจ UNTAET เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมามองว่า สหรัฐฯ มีบทบาทที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อ

ความสำาเร็จของภารกิจของสหประชาชาติตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร

สหประชาชาติ โดยเฉพาะในด้านการรักษาสันติภาพและความมั่นคง

ระหว่างประเทศ (maintenance of international peace and 

security) ภารกิจของสหประชาชาติท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

ประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ ย่อมจะประสบความสำาเร็จได้ยาก 

นโยบายการโดดเดี่ยวตัวเอง (Isolationism) ของสหรัฐฯ ในช่วง

การบริหารประเทศของประธานาธบิด ีDonald Trump (2017-2021) 

ได้ก่อความกังวลให้กับสหประชาชาติเป็นอย่างมาก การสำารวจ

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีระดับสูงท่ีปฏิบัติงานในสหประชาชาติ28 

ในช่วงดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศที่มี

ความคลางแคลง (skeptic) ต่อการปฏิบัติงานของสหประชาชาติ

ค่อนข้างมาก สหรัฐฯ มองว่า การดำาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ 

27 United States Government in East Timor, ดู Niumpradit, 410 Days in East Timor, 

186-7.
28 Linda Fasulo. Insider’s Guide to the U.N. 4th ed. New Haven and London: 

Yale University Press, 2021. 
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ผ่านสหประชาชาติไม่บรรลุเป้าหมายและไม่ได้ประโยชน์ตามท่ีคาดหวัง 

โดยเฉพาะในด้านการรักษาสันติภาพที่สหรัฐฯ มองว่า ไม่บรรลุผล

ตามเวลาที่กำาหนด ขาดประสิทธิภาพและต้องมีการขยายเวลาของ

ภารกิจอยู่เสมอ และยังไม่มีว่ีแววว่าจะมีสันติภาพเกิดข้ึนได้จริง สหรัฐฯ 

ภายใต้การนำาของประธานาธิบดี Trump จึงมักจะดำาเนินนโยบาย

ต่างประเทศเป็นอิสระจากสหประชาชาติ (disengagement) 

และหลายครั้งก็มองว่าสหประชาชาติเป็นภาระหรือตัวถ่วงมากกว่า

ที่จะเป็นตัวช่วย ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว นโยบายต่างประเทศ

ของสหรฐัอเมรกิาทีป่ระสบความสำาเรจ็นัน้ สว่นใหญม่กัจะสอดคลอ้ง

กับแนวนโยบายที่สหประชาชาติดำาเนินการอยู่ 

ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติแต่ละภารกิจมีลักษณะ

เฉพาะตัว มบีริบทของสถานการณ ์ความขดัแยง้ ปญัหาเฉพาะ ปญัหา

สันติภาพเป็นปัญหาเชิงซ้อน (complex problem) จึงทำาให้ภารกิจ

รกัษาสันติภาพเปน็ภารกจิท่ีซบัซอ้น มคีวามไม่แนน่อนและมีพลวตัสงู

ตามไปด้วย โดยเฉพาะการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 

(stakeholders) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ ซ่ึงถอืเปน็ภารกิจพืน้ฐาน

ท่ีต้องบรรลุเพ่ือนำาไปสู่สันติภาพท่ีจะเกิดข้ึนตามข้อตกลงท่ีได้กำาหนดไว้ 

มีโอกาสที่จะประสบความสำาเร็จ หรือล้มเหลวพอ ๆ กัน กล่าวคือ 

เป็นการยากที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า บทความนี้ พยายามจะตอบ

คำาถามที่ว่า ความสำาเร็จของภารกิจรักษาสันติภาพ ไม่ได้มาจากการ 

“ทำาตามที่วางแผนไว้ แล้วผลสำาเร็จจะมาเอง” หรือความสำาเร็จ

เกดิจากความบงัเอญิ หรือโชคชว่ย แตม่าจากความตัง้ใจอยา่งแรงกลา้ 
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และการทุ่มเททำางานหนักตามที่ข้อมติสหประชาชาติ (mandates) 

กำาหนด ความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยไม่คำานึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด ซ่ึงคณะผู้เขียนเองยืนยันเช่นน้ีมาตลอด

สำาหรับความสำาเร็จของภารกิจ UNTAET ในติมอร์ตะวันออก
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ความสัมพันธ์ไทย – ติมอร์-เลสเต  
ในประสบการณ์นักการทูต

กุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา1

1 เอกอัครราชทูตไทยคนแรก ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต.
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ผมรู้สึกยินดีมากที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้ช่วยเขียน

บทความเนือ่งในโอกาสครบรอบ 20 ปขีองการสถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

(หรือปอร์ตุกีสติมอร์ หรือติมอร์ตะวันออก) โดยกระทรวงการต่างประเทศ

อยากให้เล่าประสบการณ์ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำา

กรุงดิลี บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ และบทบาทของ

สถานเอกอคัรราชทตูในการสง่เสรมิความสัมพนัธก์บัตมิอรต์ะวนัออก

ในช่วงแรกเร่ิม ตลอดจนความประทับใจท่ีติมอร์-เลสเตมีต่อประเทศไทย 

ผมหวังว่าบทความน้ีจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เน่ืองจากเป็นบทความ

ท่ีเขียนจากประสบการณ์ตรงจากการท่ีได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานร่วมกับ

องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในปี ค.ศ. 1999-2002 

และปฏิบัติงานในพื้นที่ติมอร์ตะวันออกในปี ค.ศ. 2003-2004

หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย
ในปี ค.ศ. 1999 กระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตั้งให้ผมไป

ประจำาการในตำาแหน่งอัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทย

ประจำาองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และได้รับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบให้กำากับดูแลงานทั้ง 6 คณะกรรมการหลักของ

องค์การสหประชาชาติ สำาหรับประเด็นที่เกี่ยวกับติมอร์ตะวันออก 

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Fourth Committee (Special Political 

& Decolonization) ซ่ึงมคุีณอภริตัน ์เหวยีนระว ีอัครราชทตูทีป่รกึษา 

ชว่ยกลัน่กรองงาน มคีณุพลพงศ์ วงัแพน เลขานกุารเอก เป็นเจา้หนา้ที่
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ประจำาคณะกรรมการที่ 4 ส่วนผมรับผิดชอบดูแลในภาพรวม

และเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสำาคัญรวมท้ังกล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าที

ของประเทศไทยตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือกับเอกอัครราชทูต2 

และกับกระทรวงการต่างประเทศ 

ในขณะนั้น กระบวนการในการเรียกร้องเอกราชและอธิปไตยของ

ติมอร์ตะวันออกที่ต้องการปลดแอกตัวเองจากการยึดครองของ

อินโดนีเซียได้ดำาเนินการคู่ขนานกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางการทูตเพื่อกดดันอินโดนีเซียในเวที

สหประชาชาติ นำาโดยนายจูแซ รามุซ-ออร์ตา (José Ramos-Horta) 

นกัคดิ นกัหนงัสือพมิพ์ นกัตอ่สูเ้พือ่เอกราชและอธปิไตยคนสำาคญัของ

ติมอร์ตะวันออก อีกท้ังยังเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 

(Nobel Peace Prize) ที่มักจะได้รับคำาเชิญจากสหประชาชาติให้มา

กลา่วบรรยายสรปุเก่ียวกบัสถานการณ์ในตมิอร์ตะวนัออกตอ่ทีป่ระชมุ

สมัชชาสหประชาชาติ ด้วยสีหน้าท่าทางและหลักฐานประกอบ 

แสดงใหเ้หน็ถึงความรู้สกึอนัแสนเจบ็ปวดรวดรา้ว และความเห้ียมโหด

ที่ประชาชนชาวติมอร์-เลสเตได้รับผลกระบทจากสงคราม รวมถึง

ญาติพี่น้องของผู้บรรยายเองก็ถูกฆ่าตาย ท่ามกลางนำ้าตานองหน้า

ของผู้บรรยายอย่างไม่สามารถอดกลั้นได้ สร้างความสลดหดหู่ 

และความเห็นอกเห็นใจอย่างมาก

2 เป็นช่วงของเอกอัครราชทูตอัษฎา ชัยนาม และต่อด้วยเอกอัครราชทูตชูชัย เกษมศานติ์.
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ประเด็นเรื่องติมอร์ตะวันออกเป็นวาระงานสำาคัญเร่งด่วนของ
สหประชาชาติ3 และยังเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อในการพิจารณาตัดสินใจ
สง่ปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพหรอืกองกำาลงัรกัษาสนัตภิาพในนามของ
องค์การสหประชาชาติอย่างเต็มรูปแบบเข้าไปปฏิบัติหน้าที่/ภารกิจ
สืบแทนปฏิบัติการเร่งด่วนโดยกองกำาลังนานาชาติ INTERFET 
(International Forces in East Timor) ในการนี้ องค์การ
สหประชาชาติจึงต้องการการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกในด้าน
กำาลังพลที่มีความสามารถ มีระเบียบวินัย ควรเป็นกำาลังพลที่มาจาก
ประเทศที่เป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับได้ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีได้กล่าวมา 
ไทยจึงได้กลายมาเป็นภาคีสำาคัญท่ีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจกับสหประชาชาติ
ในครั้งนี้

ปัญห�และคว�มเป็นม�ของติมอร์ตะวันออก
ก่อนอ่ืน ผมอยากให้ท่านผู้อ่านทำาความรู้จักกับความเป็นมาและ

ปัญหาของติมอรต์ะวนัออกอยา่งสังเขปดงันี ้ในป ีค.ศ. 1511 โปรตุเกส
ได้เข้ามาสำารวจแสวงหาอาณานิคมและได้ยึดครองเกาะติมอร์แห่งนี้ 
กล่ าวกันว่ า เคยมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเครื่ อง เทศ กาแฟ  
และไม้จันทน์หอม (Sandalwood) อันเป็นที่ต้องการของชาวยุโรป 

3 กรณีของติมอร์ตะวันออกเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเข้าข่าย

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) มีชาวติมอร์ตะวันออกถูกฆ่าตายและจำาหน่ายหายสาบสูญราว 

100,000-300,000 ราย ในช่วงที่อินโดนีเซียยึดครองติมอร์ตะวันออก (ค.ศ. 1975-1999) หรือ

คิดเป็นประมาณร้อยละ 10-30 จากจำานวนประชากรทั้งหมดประมาณ 1 ล้านคนในขณะนั้น.
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ต่อมาในปี ค.ศ. 1570 ชาวดัตช์ (Dutch) เข้ามาสำารวจบริเวณตะวันตก
เฉียงใต้ของเกาะเดียวกัน จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงสิทธิ์ครอบครอง
พืน้ทีเ่กาะ โปรตุเกสรู้ดีว่า ดัตช์มีกองกำาลังเข้มแข็งกว่ามาก และต้องการ
หลีกเล่ียงสงครามใหญ่ จึงตกลงเจรจาแบ่งสิทธิ์การครอบครองพื้นที่
ของเกาะดังกล่าวระหว่างกัน โดยดัตช์ครอบครองพ้ืนที่ฝั่งตะวันตก 
(West Timor) ขณะที่โปรตุเกสครอบครองพื้นท่ีฝั่งตะวันออกของ
เกาะ (East Timor) กับพ้ืนท่ีส่วนเล็ก ๆ อีกส่วนหนึ่ง (enclave) 
ในฝั่งติมอร์ตะวันตก เรียกว่า Oecusse District (เป็นสถานที่ที่มี
ความสำาคัญทางจิตใจของชาวโปรตุเกส เป็นจุดแรกที่โปรตุเกส
มาข้ึนฝั่งที่เกาะติมอร์และเป็นที่สถิตย์สำาคัญของคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิก)

ท่านผู้อ่านคงทราบดีว่า ก่อนที่โปรตุเกสจะถอนอิทธิพลจากติมอร์
ตะวันออกในปี ค.ศ. 1975 เกิดการปฏิวัติที่เมืองแม่ สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของลิสบอนยำ่าแย่มากจนถึงข้ันใกล้ล้มละลาย ไม่มี
งบประมาณเพียงพอท่ีจะสนับสนุนผู้แทนของตนในการบริหารและ
ปกครองติมอร์ตะวันออกต่อไป ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1974 โปรตุเกส
พยายามเตรียมความพร้อมในการส่งมอบคืนติมอร์ตะวันออก 
โดยจัดการประชุมสภาประชาชนของชาวติมอร์ตะวันออก เพื่อให้
ชาวติมอร์ตะวันออกพิจารณาสถานะและเลือกอนาคตของตนเอง 
ปรากฏว่าเกิดการทะเลาะวิวาทและขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ 
จนกลายเป็นการสู้รบกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการให้ติมอร์-เลสเต 
เป็นเอกราช ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้ติมอร์-เลสเตรวมตัวเข้ากับ

อินโดนีเซีย4

4 นา่จะมปีระเดน็เรือ่งการแบง่แยกการปกครอง (divide and rule) และการใหค้วามสนบัสนนุ

ผู้สวามิภักดิ์อินโดนีเซียเกี่ยวข้องด้วย. 
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อย่างไรก็ดี เมื่อกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชที่สำาคัญที่สุด คือ 

กลุ่ม FRETILIN (Revolutionary Front for an Independence in 

East Timor) ประกาศเอกราชจากโปรตเุกสเมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 

ค.ศ. 1975 เป็นผลสำาเร็จ หลังจากนั้นไม่กี่วันคือในวันที่ 7 ธันวาคม

ของปีเดียวกัน กองทัพอินโดนีเซียและ Militias5 กลุ่มต่าง ๆ  ได้บุกรุก

ผนวกเอาดินแดนของตมิอรต์ะวนัออกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของอินโดนีเซยี 

(จังหวัดที่ 27) สำาเร็จภายในระยะเวลา 7 เดือนเศษ (17 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1976) เหตกุารณด์งักลา่วสรา้งความโกรธแคน้และความไม่พอใจ

ให้กับนักรบชาวติมอร์ตะวันออกที่ต่อสู้เพื่อเอกราชและอธิปไตยของ

ชาติอย่างมาก 

ปัญหาการสู้รบระหว่างกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของติมอร์-เลสเต 

กับฝ่ายอินโดนีเซียยังคงดำาเนินไปตลอดระยะเวลา 24 ปี หลังจาก

ถูกอินโดนีเซียยึดครอง มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดข้ึนหลายครั้ง 

หน่ึงในน้ัน คือ การฆ่าสังหารหมู่ชาวติมอร์ตะวันออกท่ีสุสานซานตา ครูซ 

(Santa Cruz Massacre)6 กล่าวคือ เมือ่ปลายเดอืนตุลาคม ค.ศ. 1991 

ทหารอินโดนีเซียลอบสังหารนาย Sebastiao Gomes นักต่อสู้ 

เพ่ือเอกราชคนหนึ่งของติมอร์ตะวันออก พิธีศพของนายโกเมซ 

5 Militia หรอื Militias คอื กองกำาลงัพลเรอืนตดิอาวธุของตมิอรต์ะวนัออก แตฝ่กัใฝอ่นิโดนเีซยี 

ได้รับการสนับสนุนจากอินโดนีเซีย และต้องการให้ติมอร์ตะวันออกรวมเข้ากับอินโดนีเซีย.
6 เหตุการณ์สังหารหมู่คร้ังน้ีเป็นหน่ึงในเหตุการณ์สังหารหมู่และการกระทำาทารุณกรรมชาว

ติมอร์ตะวันออกในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา แต่ไม่เคยมีการเผยแพร่สู่สังคมภายนอก.
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จัดข้ึนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 ที่โบสถ์ Motael7 
ในกรงุดิลี เมือ่เสรจ็พธิกีรรมทางศาสนาไดเ้คลือ่นยา้ยศพไปฝงัทีส่สุาน

ซานตา ครูซ ประชาชนชาวติมอร์-เลสเต มาให้เกียรติและร่วมเดินขบวน

แห่ศพจำานวนมากกว่า 3,000 คน หลายคนถือภาพถ่ายของนายโกเมซ 

บางคนถือธงสัญลักษณ์ของติมอร์ตะวันออก บางคนตะโกนร้องขอ

ความยุติธรรม สันติภาพ และอิสรภาพ (ในช่วงเวลาดังกล่าว อินโดนีเซีย

ใช้กฎเหล็กในการบริหารและปกครองติมอร์ตะวันออก ตัวอย่างเช่น 

ห้ามเรียนและห้ามสอนภาษาต่างประเทศ ด้วยเกรงว่าความลับจะร่ัวไหล 

หากชาวติมอร์-เลสเตสามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ จึงบังคับ

ให้เรียน ให้สอน และให้ใช้ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) 

เป็นหลัก ห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดจาให้ร้ายอินโดนีเซีย ห้ามชุมนุมกัน 

เพราะเกรงจะเปน็การคดิรา้ยตอ่อนิโดนเีซยี เปน็ตน้ ดงันัน้ โบสถแ์ละ

โรงเรียนจึงเป็นสถานท่ีเพียงสองแห่งท่ีประชาชนชาวติมอร์-เลสเต 

สามารถมาพบปะกันได้ในช่วงเวลาส้ัน ๆ ) ขณะท่ีขบวนแห่ศพนายโกเมซ

เคลื่อนมาถึงสุสานซานตา ครูซ ความโกรธแค้นเหมือนไฟที่คุกรุ่น

ภายในใจ ความบ้าอำานาจ และความไม่พอใจของทหารอินโดนีเซียที่

เห็นชาวติมอร์ตะวันออกให้ความสำาคัญกับนายโกเมซ ศัตรูของทหาร

อินโดนีเซีย ความเคียดแค้นดังกล่าวจึงระเบิดข้ึน ทหารอินโดนีเซีย

กราดยิงใส่ผู้เข้าร่วมพิธีศพอย่างบ้าคลั่ง ทุกคนต่างหนีเอาชีวิตรอด 

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสูงกว่า 250 ศพ มีนักข่าวต่างชาติ

7 ชื่อเต็ม คือ โบสถ์ Santo António de Motael (Saint Anthony of Motael).
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แอบบันทึกเหตุการณ์ครั้งนั้นและลักลอบนำาภาพไปเผยแพร่ให้

โลกภายนอกได้รับทราบเป็นคร้ังแรกว่า กำาลังเกิดเหตุการณ์ทารุณกรรม

คร้ังใหญ่ข้ึนในติมอร์ตะวันออก มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 

และกำาลังยกระดับความรุนแรงไปถึงระดับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ก็

ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ได้ จวบจนกระทั่ง

เกิดเหตกุารณ์เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในอนิโดนเีซีย คือ ในป ีค.ศ. 1998 

ประธานาธิบดีซูฮาร์โต (Haji Mohammad Suharto) ผู้นำาระบอบ

อำานาจนิยม และครองตำาแหน่งเป็นเวลานานถึง 31 ปี ต้องตัดสินใจ

ลาออกจากตำาแหน่งหลังจากถูกนักศึกษาและประชาชนเดินขบวน

ประท้วงขับไล่อย่างรุนแรง เป็นผลให้รองประธานาธิบดี บาคารุดดิน 

ยูซุฟ ฮาบีบี (Bacharuddin Jusuf Habibie) ได้ขึ้นดำารงตำาแหน่ง

เป็นประธานาธิบดีสืบแทน

ไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนว่า ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี

ฮาบีบีจะกล้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานให้แตกต่าง

จากสมัยที่ซูฮาร์โตได้วางรากฐานไว้ ตรงกันข้าม ฮาบีบีกลับกล้าที่จะ

แก้ไขปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารประเทศหลายประการให้มี

ความเป็นประชาธิปไตยและเป็นรากฐานการเปลี่ยนแปลงระบอบ

การเมืองภายในของอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบัน 

ในเรื่องของติมอร์ตะวันออก ฮาบีบีไม่เห็นด้วยกับความคิด

ของกลุม่ทหารในคณะบริหาร ไม่เห็นประโยชน์ของการยึดครองติมอร์

ตะวันออก และคิดว่าไม่สมควรท่ีเอกราชและอธิปไตยของติมอร์-เลสเต 

จะต้องแลกมาดว้ยเลอืดเนือ้และชวีติอกีตอ่ไป จงึยนิยอมใหช้าวตมิอร์
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ตะวันออกลงประชามติ (referendum) เลือกอนาคตของตนเอง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1999 ว่าจะอยู่กับอินโดนีเซียต่อไป
หรือจะแยกตัวเป็นเอกราช

ผลก�รลงประช�มติและก�รนองเลือด
ผลของการลงประชามติปรากฏว่า ชาวติมอร์ตะวันออกร้อยละ 

78.5 ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชและ ออกจากการเป็นดินแดนภายใต้
การปกครองของอินโดนีเซีย เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีคาดเดาไว้เกิดข้ึน
ทันทีเหมือนกับเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1974 Militias กลุ่มต่าง ๆ  ได้ออกหน้า 
รว่มกบักองทพัอินโดนเีซยีกอ่ความวุน่วาย กระทำาทารณุกรรมสงัหาร
ชีวิตชาวติมอร์ตะวันออกท่ีมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับกลุ่มของตน
อย่างโหดร้ายในหลาย ๆ พื้นที่ โดยไม่ละเว้นแม้กระทั่งเด็กและสตรี 
มีการเผาอาคารบ้านเรือนท่ีพักของผู้ที่มีความเห็นต่างตลอดจน
ตึกอาคาร สถานท่ีทำาการต่าง ๆ ท่ีเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มของตนท่ัวกรุงดิลี
และในเมืองใหญ่อื่น ๆ เหตุการณ์ทวีความรุนแรงและขยายพ้ืนที่
เป็นวงกว้าง ส่งผลให้สหประชาชาติมีมติเร่งด่วนสนับสนุนกองกำาลัง
นานาชาติ INTERFET เข้าไปปฏิบัติภารกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อระงับ
เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1999 โดย
มีพลตรี ปีเตอร์ คอสโกรฟ (Peter Cosgrove) ของออสเตรเลีย และ
พลตรี ทรงกิตติ จักกาบาตร์ เป็นผู้บัญชาการ และรองผู้บัญชาการ
กองกำาลังนานาชาติตามลำาดับ มีกำาลังพลจากประเทศต่าง ๆ  23 ประเทศ 
เข้าร่วมภารกิจจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 10,000 นาย ในจำานวนนี้เป็น 
กองกำาลังเฉพาะกิจ 972 ไทย/ติมอร์ตะวันออก จำานวน 1,581 นาย
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หลังจากปฏิบัติการ/ภารกิจ INTERFET บรรลุผลสำาเร็จและเสร็จ

ภารกิจในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 สหประชาชาติได้ส่งชุดปฏิบัติการ

รักษาสันติภาพเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนติมอร์-เลสเต ในภารกิจสำาคัญ

ต่าง ๆ อีกหลายครั้ง8 ในแต่ละภารกิจจะกำาหนดวัตถุประสงค์ 

กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อม

ใหก้บัตมิอร-์เลสเต ในการช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป นอกจากนี ้มีหลาย

ประเทศที่ได้ให้ความช่วยเหลือติมอร์-เลสเต ในรูปแบบของโครงการ

ต่าง ๆ  ทัง้การถา่ยทอดความรู้ทางวชิาการ เทคโนโลยี เศรษฐกจิ สงัคม 

การศกึษา การแพทย ์สาธารณสขุ และโครงการอืน่ ๆ  ทีเ่ปน็ประโยชน์

ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ติมอร์ตะวันออก

ก�รเตรียมก�รจัดตั้งกองกำ�ลังรักษ�สันติภ�พ
การเตรียมการจัดตั้งกองกำาลังรักษาสันติภาพช่างเป็นงานที่แสน

ลำาบากยากเขญ็มาก ในทศันะของผมนัน้ แม้เลขาธกิารสหประชาชาติ

ในขณะนั้น คือ นายโคฟี อันนัน (Kofi Annan) จะเป็นนักการทูตที่มี

ความสามารถ ฉลาด รอบคอบ และประสบการณ์สูงมาก แต่ผู้นำา

หลายประเทศที่โคฟี อันนัน ได้ขอความร่วมมือทั้งในด้านการรักษา

ความปลอดภัยและกำาลังพล มักจะให้คำาตอบในเชิงบ่ายเบ่ียง บ้างก็ 

อ้างว่า อินโดนีเซียไม่อนุญาตให้กองกำาลังต่างชาติเข้าไปในพ้ืนท่ี บ้างก็ว่า 

ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศเล็ก มีประชากรเพียงหนึ่งล้านคนและ

แทบจะไมส่ำาคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอนิโดนเีซยี โดยมิไดค้ำานงึถงึเรือ่ง

8 แต่ละภารกิจมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ไม่สามารถนำามาเขียนในบทความนี้ได้ทั้งหมด.
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มนุษยธรรมว่า ติมอร์-เลสเต กำาลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

เนือ่งจากถูกละเมดิสทิธมินษุยชนอยา่งร้ายแรง ถกูกระทำาทารณุกรรม 

และถูกสังหารอย่างเห้ียมโหด กล่าวกันว่า นายโคฟี อันนัน ทำางานหนัก

หามรุ่งหามคำ่าอย่างโดดเดี่ยว ใช้โทรศัพท์ติดต่อขอความสนับสนุน

จากผู้นำาของประเทศต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ครั้ง ท้ายที่สุดก็ได้รับ

ความร่วมมือจากหลายประเทศ จนกระทั่งการจัดตั้งกองกำาลังรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติบรรลุความสำาเร็จ ขณะที่ฝ่ายฮาบีบี

ก็ทำางานยากลำาบากมากเช่นกัน เพราะฝ่ายทหารภายใต้การนำา

ของพลเอก วิรันโต (Wiranto) มักจะตีรวนและคัดค้านสหประชาชาติ

แทบทุกเร่ือง ไม่อนุญาตให้กองกำาลังทหารต่างชาติเข้ามายุ่งเก่ียวในพ้ืนท่ี 

ไม่อำานวยความสะดวกให้คณะสังเกตการณ์ของสหประชาชาติ ไม่ต้องการ

ให้ใช้คำาว่า ‘ลงประชามติ (referendum)’ แตใ่ห้ใชค้ำาวา่ ‘สภาทีป่รกึษา

ประชาชน (People’s Consultative Assembly)’ เพื่อมิให้มีผล

ผูกพันทางกฎหมาย จึงมีความเป็นไปได้ว่า ฝ่ายทหารอินโดนีเซีย

อาจจะมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในกรณีที่ผลการลงประชามติ

ของชาวตมิอร-์เลสเต สว่นใหญเ่ปน็ไปในลกัษณะตอ้งการเป็นเอกราช

จากอินโดนีเซีย ทางกองทัพก็จะสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย โดยให้กลุ่ม 

Militias ‘ออกหน้า’ เช่นเดียวกับท่ีเคยเกิดข้ึนใน ค.ศ. 1974 จนนำาไปสู่

สถานการณ์ที่รุนแรง ใช้อาวุธประหัตประหารกัน และทำาให้ผล

การลงประชามติดังกล่าวเป็นโมฆะ9 

9 บัตรที่ใช้ในการลงประชามติออกแบบอย่างเรียบง่าย จัดพิมพ์เป็น 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ 
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ศรัทธ�และส�ยสัมพันธ์ฮ�บีบี-กุสเม�
ส่ิงหน่ึงท่ีผมอดจะกล่าวถึงไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลท่ีท่านผู้อ่านควรทราบ 

ในทัศนะของผม หากไม่มีประธานาธิบดีฮาบีบี เอกราชอธิปไตย

ของติมอร์-เลสเตจะเกิดข้ึนได้หรือไม่ หรือจะออกมาในรูปแบบใด ผมเอง

ก็ไม่อาจทราบได้ แต่อยากให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาจากเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ก่อนการเสียชีวิตของฮาบีบีด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2019 อดีตนักรบ อดีตนักโทษ อดีตนักต่อสู้

เพื่อเอกราชอธิปไตย อดีตประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ 

อย่างนายซานานา กุสเมา (Xanana Gusmão) ได้เดินทางไปเยี่ยม

อาการป่วยของฮาบีบีที่โรงพยาบาลทหารกลางกรุงจาการ์ตา ภาพที่

นายกุสเมาก้มลงสวมกอดและจูบที่หน้าผากก่อนจะซบศีรษะของตน

ลงที่หน้าอกของฮาบีบี นำ้าตานักรบคลอเต็มเบ้าตา เป่ียมไปด้วย

ความรู้สึกเคารพรักและเทิดทูนอย่างยิ่ง (ผมคิดเอง จะถูกหรือผิด

ไม่ทราบได้) ราวกับพรหมลิขิตดลบันดาลให้นักรบอย่างนายกุสเมา

และนักประชาธิปไตยอย่างฮาบีบีโคจรมาพบกัน เพื่อเอกราชและ

อธปิไตยของตมิอร์ตะวนัออกใชห่รือไม ่การตดัสนิใจของฮาบบีใีนเรือ่ง

การลงประชามติและในเร่ืองการยอมรับกองกำาลังนานาชาติ INTERFET 

บาฮาซาอินโดนีเซีย และปอร์ตุกีส โดยคำาถามมีความหมายเดียวกัน คือ “Do you accept 

the proposed special autonomy for East Timor within the Unitary State of the 

Republic of Indonesia?” โดยให้กาเพียงเคร่ืองหมายรับ (YES) หรือไม่รับ (NO) เท่านั้น 

สะทอ้นใหเ้หน็วา่ คนตมิอร-์เลสเตสว่นใหญใ่นขณะนัน้ยงัขาดการศกึษา มีคนสว่นน้อยทีม่โีอกาส

ไปโรงเรียน และคนที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำานวนน้อยมากถึงน้อยที่สุด. 
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ให้เข้าไปปฏิบัติการในพ้ืนท่ีคือท่ีมาของติมอร์ตะวันออกในวันน้ีใช่หรือไม่ 

ท้ัง ๆ  ทีฮ่าบบีโีดนฝ่ายทหารอินโดนีเซียข่มขู่จะทำาการปฏิวัติ หากยอมรับ

ให้ INTERFET เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ แต่ฮาบีบีก็ยึดมั่นและ

ดำาเนินการในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่หวั่นเกรงต่อการถูกข่มขู่ 

หลงัจากนัน้ไมน่าน ฮาบบีกีจ็ากไป กสุเมาไดใ้หเ้กยีรติมารว่มในพิธี

ศพฮาบีบีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งโปรยดินกลบหลุมศพ พร้อมกับส่ง

พวงหรีดด้วยข้อความไว้อาลัยอย่างกินใจว่า “ขอแสดงความเสียใจ

อย่างสุดซ้ึงต่อการจากไปของพ่ีชายท่ีย่ิงใหญ่ ประธานาธิบดี บี. เจ. ฮาบีบี 

ประชาชนชาวติมอร์-เลสเตจะขอจดจำาพระคุณของท่านตลอดไป 

พักผ่อนให้เป็นสุข – ซานานา กุสเมา” 

อยา่งไรกด็ ีมคีวามเชือ่บางกระแสทีว่พิากษ์วจิารณว์า่ การทีฮ่าบบีี

ยินยอมให้ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเลือกอนาคตของตัวเอง

เช่นน้ัน เป็นเพราะฮาบีบีมั่นใจว่า ท้ายที่สุด ผลการลงประชามติ

ชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่จะเลือกอยู่กับอินโดนีเซียมากกว่า แต่

ผมไมสู่จ้ะเหน็ด้วยกบัความเหน็ดงักลา่ว เพราะเรือ่งการลงประชามติ

เป็นความคิดที่ริเริ่มโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกภายใต้การนำา

ของฮาบีบีเอง ทั้งยังได้แสดงเจตจำานงขอให้สหประชาชาติมาช่วยใน

การจดัการลงประชามตเิพือ่ความบรสุิทธิย์ตุธิรรมตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 

ค.ศ. 1999 หรอืหลงัจากทีฮ่าบบีีเขา้รบัตำาแหนง่ประธานาธบิดไีดเ้พยีง 

6 เดือน เป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความพยายาม 

ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีรอมชอมท่ีทุกฝ่ายน่าจะยอมรับได้ โดยเฉพาะ

ฝ่ายทหารของอินโดนีเซีย หลังจากนั้น ฮาบีบียังแสดงเจตนาบริสุทธิ์
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อีกเป็นครัง้ท่ีสองโดยการปลอ่ยตวันายกสุเมาจากทีค่มุขงัใหเ้ปน็อสิระ 

อยา่งไรกดี็ นายโคฟี อนันนั ไดทั้ดทานและขอใหน้ายฮาบบีชีะลอเวลา

ออกไปก่อน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีใกล้กับช่วงการลงประชามติ 

จึงเกรงว่ากุสเมาอาจจะตกอยู่ในอันตรายและอาจถูกลอบสังหารได้ 

สรุปเป็นอันว่า ผมเช่ือในความบริสุทธ์ิใจของฮาบีบี ผมเช่ือในวิจารณญาณ

นกัรบผูผ่้านศกึการต่อสู้เพ่ือเอกราชของติมอร์ตะวันออกมายาวนานท่ีสุด 

ท้ังเข้าใจปัญหาและวิวัฒนาการของติมอร์-เลสเตอย่างลึกซ้ึงทุกข้ันตอน 

ย่อมหยั่งรู้ดีว่า ใครคือคนดีและมีพระคุณต่อตัวเขาและต่อติมอร์

ตะวันออก ในทางกลับกัน หากกุสเมาและฮาบีบีไม่มีจิตสัมพันธ์

และความผูกพันระหว่างกัน กุสเมาก็ไม่จำาเป็นต้องไปเยี่ยมและแสดง

ความคารวะฮาบีบีอย่างสูงที่สุด ดังที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น

พัฒน�ก�รที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2000 ผู้บัญชาการกองกำาลังรักษาสันติภาพของ

สหประชาชาติในภารกิจ UNTAET (UN Transitional and Administration 

in East Timor) ขณะนั้น คือ พลโท ไฮเม เด โลส ซานโตส 

(Jaime de los Santos) ชาวฟิลิปปินส์ ได้ขอเดินทางกลับประเทศ

ก่อนกำาหนดหลังจากปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นาน เนื่องจากต้องกลับไปรับ

ตำาแหน่งสำาคัญในกองทัพฟิลิปปินส์ ทำาให้ตำาแหน่งผู้บัญชาการ

กองกำาลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติว่างลง องค์การสหประชาชาติ

จึงได้มุ่งความสนใจมาที่ประเทศไทยและต้องการการสนับสนุนทาง

ด้านกำาลังพลจากฝ่ายไทยด้วย นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ
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ในขณะนั้น จึงได้แต่งตั้งพลโท บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ให้ดำารง

ตำาแหน่งผู้บัญชาการกองกำาลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

และแต่งต้ังพลโท วินัย ภัททิยกุล สืบแทนในตำาแหน่งเดียวกันในเวลาต่อมา

ในช่วงเวลาดังกล่าว มีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกันเกิดข้ึนหลายอย่าง 

ในการประชุมที่เมือง Durban เพื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอด 

The World Summit on Sustainable Development ท่ีสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย 

ดร. ฮัสซัน วิรายูดา (Hassan Wirajuda) ได้นัดหารือกับผมและ

แจง้อยา่งตรงไปตรงมาวา่ อนิโดนเีซยีอยากขอความสนบัสนนุจากไทย

ให้เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก เพื่อรักษา

ภาพลักษณ์และสถานะของอินโดนีเซียในฐานะเพื่อนสมาชิกอาเซียน

ด้วยกัน ซึ่งผมก็ได้รายงานคำาขอดังกล่าวให้รัฐบาลไทยทราบตาม

ลำาดับชั้น หลังจากนั้นไม่นาน เจ้าหน้าที่สหประชาชาติประจำา DPKO 

(Department of Peacekeeping Operation) ได้ส่งข่าวให้ทราบ

เป็นการภายในว่า นายโคฟี อันนัน ได้โทรศัพท์ปรึกษาหารือกับ

นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เพ่ือขอความสนับสนุนด้านกำาลังพล

จากไทย นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีของไทยยังได้หารือเร่ืองเดียวกันน้ี

กับประธานาธิบดีฮาบีบีของอินโดนีเซียอีกทางหน่ึงจนเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน

ของทุกฝ่าย ดังนั้น การเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของไทย 

(ต่อจากปฏิบัติการเร่งด่วน INTERFET) ในนามกองกำาลังเฉพาะกิจร่วม 

972 ไทย/ตมิอรต์ะวันออกจึงเป็นการเขา้ร่วมทีส่มเกยีรตแิละสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างน่าช่ืนชม ท้ังน้ี นอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้ว 
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ทหารไทยยังได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร 
การเลี้ยงสัตว์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านกีฬา ช่วยซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน การปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทน
ของกองทัพไทยเต็มไปด้วยความเสียสละ และรักษาความเป็นกลาง 
ทำาให้ทหารไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาชาวติมอร์-เลสเต แม้จะ
มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสหประชาชาติในบางประเด็น แต่โดยภาพรวม 
แล้วถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ประสบความสำาเร็จ และได้รับการยอมรับ
จากคนในท้องถิ่น

เอกอัครร�ชทูตคนแรก	ณ	กรุงดิลี	กับสถ�นทูตลอยนำ้�
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี ค.ศ. 2002 ผมได้รับโทรศัพท์ทางไกล

จากท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ดร. เตช บุนนาค) แจ้งว่า
จะแต่งต้ังผมไปดำารงตำาแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ติมอร์ตะวันออก 
ใหเ้ตรียมตวัใหพ้ร้อมและใหเ้ดนิทางทนัทภีายหลงัจากการดำาเนนิการ
ตามพธิกีารทตู โดยกระทรวงฯ จะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบเปน็ระยะ

เม่ือถึงกำาหนดเดินทาง ผมได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่ อ เข้ าร่ วมพิธีตามโบราณราชประเพณี
และรับพระราชทานพระราชสาสน์ตราตัง้กอ่นเดนิทางไปปฏบิตัหินา้ที ่
ส่ิงท่ีน่าประทับใจไม่รู้ลืม คือ พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท
และทรงแสดงความห่วงใย โดยเฉพาะภยันตรายต่าง ๆ โรคภัยไข้เจ็บ 
ระบบสาธารณสุข สาธารณูปโภค อาหารโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ 
ตลอดจนพระราชทานพรให้ประสบความสำาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ 

ซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นภาพรวมทั้งหมดดุจดังญาณทัศนะที่กว้างไกล
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ก่อนที่เครื่องบินจะร่อนลงสู่สนามบินกรุงดิลี ผมสังเกตเห็นภูเขา

หัวโล้นมากมายที่ปราศจากต้นไม้ปกคลุม10 ต่างจากหมู่เกาะต่าง ๆ 

ของอินโดนีเซียที่บินผ่านมาเกาะแล้วเกาะเล่าซึ่งปกคลุมด้วย

พชืพนัธุไ์มน้านาชนดิอยา่งสมบรูณ ์เมือ่เคร่ืองบนิลดระดบัลง สามารถ

มองเห็นสภาพบ้านเมืองและตึกรามบ้านช่องจำานวนมากที่มีร่องรอย

ของการถูกไฟไหม้ ผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบิน

โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์-เลสเต และเพื่อน

ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตอีก 2 ท่าน ซ่ึงต่อมากลายเป็นน้องคู่ใจ

ช่วยผมทำางานอย่างเต็มท่ี คือ คุณนพพร รัชเวทย์ และคุณสมภพ 

อุณหะ เม่ือเดินทางออกจากสนามบิน ภาพต่าง ๆ  ดูแปลกตา แปลกใจ 

และนา่ตืน่เตน้ ทหารชาตติา่ง ๆ  พกพาอาวธุครบมือทัง้ปืนสัน้ ปืนยาว 

การแต่งกายของผู้คนมีความหลากหลาย ที่สะดุดตา คือ ชุดพื้นเมือง

ของชาวติมอร์-เลสเต ท่ีเป็นสีลายพร้อยแดง-เหลือง-ดำาและสีอ่ืน ๆ 

คนติมอร์-เลสเตพื้นเมืองส่วนใหญ่จะมีอาวุธติดตัวเป็นมีดทรงยาว

คาดเอวสำาหรับหาอาหาร ขุด เจาะ ตัดไม้ และป้องกันตัว ตลอด

สองขา้งทางทีร่ถผา่นไปจะเห็นตกึรามบา้นเรือนของชาวบา้นประมาณ

ร้อยละ 80 ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมจากการถูกเผาไหม้ เหลือแต่เพียง

โครงสรา้งอฐิทีป่ราศจากหลังคาเกือบท้ังหมด11 เม่ือเดินทางมาถึงท่ีพัก

10 ชาวติมอร์-เลสเตให้ข้อมูลว่า โปรตุเกสได้ขนทรัพยากรประเภทไม้และไม้เนื้อหอมไป

เป็นจำานวนมากก่อนจะมอบเอกราชคืนให้แก่ติมอร์ตะวันออก.
11 เป็นวิธีปฏิบัติของชาวติมอร์-เลสเต ในการสู้รบ ฝ่ายผู้ชนะจะริบเอาทรัพย์สินของผู้แพ้และ

จะเผาอาคารบ้านเรอืนท่ีพกัของผูแ้พ ้อย่างไรก็ด ีสว่นทีถ่กูไฟไหม ้โดยมากจะเปน็ส่วนของหลงัคา 
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ซ่ึงเดิมเคยเป็นเรือสำาราญขนาดเล็กแต่ถูกปรับให้เป็นโรงแรมลอยนำ้า

ของเครอืเซ็นทรลัอนัเปน็สถานทีต่ัง้ชัว่คราวของสถานเอกอคัรราชทตู

และท่ีเช่าอาศัยของข้าราชการร่วมกับผู้เช่าอาศัยคนอ่ืน ๆ  เรือลำาดังกล่าว

จอดทอดสมอห่างจากฝั่งประมาณ 80 เมตร เชื่อมต่อด้วยสะพาน

ทางเดินเล็ก ๆ ยุบยวบไปตามกำาลังของกระแสคลื่น กล่าวกันว่า 

เรอืลำาดงักลา่วถอืวา่เปน็สถานทีพ่กัทีป่ลอดภยัในขณะนัน้ เพราะหาก

เกิดกรณีฉุกเฉินก็สามารถตัดสะพานที่เชื่อมต่อมายังตัวเรือได้ทันที 

แม้รัฐบาลไทยจะได้จับจองสถานที่ริมทะเลเพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้าง

สถานเอกอัครราชทูตไทย แต่ขณะนั้นเรายังไม่พร้อมในเรื่องของ

การก่อสร้าง จึงได้เช่าห้องพักในเรือเป็นสถานทูตช่ัวคราว ขนาดของห้อง

สามารถตัง้โตะ๊ทำางานสำาหรับบคุลากร 3 คน ไดพ้อดี มีหนา้ตา่งปิดตาย

รับแสงรูปวงรีหน่ึงบาน ห้องนอนของพวกเราท้ัง 3 คน อยู่ติดกับ 

ห้องทำางาน ผมเข้าใจว่า สถานทูตแห่งนี้น่าจะเป็นสถานทูตแห่งเดียว

ในโลกที่ลอยนำ้าอยู่ในทะเล

การปฏิบัติหน้าที่ของผมได้เริ่มขึ้นทันทีในวันรุ่งขึ้น การขอทำา

นัดหมายและการเดินทางสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ดิลีเป็นเมืองเล็ก ๆ  

การจราจรไมแ่ออดั สามารถขบัรถตดิตอ่ทุกจดุถงึกนัไดใ้นเวลาไม่เกนิ 

15 นาท ีจำาไดว้า่ใชเ้วลาไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์ผมสามารถยืน่พระราชสาสน์

ตราต้ังและเข้าพบบุคคลสำาคัญของติมอร์-เลสเตได้ครบถ้วน รวมทั้ง

ประตู หน้าต่าง ที่เป็นวัสดุที่ทำาจากไม้ หลังคาใบจาก หรือหญ้าแห้ง จึงยังเหลือตัวโครงสร้างที่

ก่อด้วยอิฐและปูน ดังนั้น การซ่อมแซมให้กลับมาเป็นสภาพเดิมจึงจะทำาได้ไม่ยากนัก.
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ได้พบกับเอกอัครราชทูตกามาเลช ชาร์มา (Kamalesh Sharma) 

จากประเทศอินเดีย และ ดร. สุเกฮิโระ ฮาเซกาวะ (Sukehiro Hasegawa) 

จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงท้ังสองคือผู้แทนและรองผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ

สหประชาชาติ พลตรี ตัน ฮัก กิม (Tan Huck Gim) จากสิงคโปร์ 

ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำาลังรักษาสันติภาพ ในขณะนั้น นอกจากน้ี

ยังได้พบพันเอก นายแพทย์มาวิน โอสถ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

สนามของสหประชาชาติ ตลอดจนแพทย์ พยาบาล หัวหน้ากองกำาลัง

เฉพาะกิจของไทย และเจ้าหน้าที่ชาวไทยทั้งหมดในกรุงดิลี 

บรรยากาศในการทำางานสนุก ใกล้ชิด ไม่มีพิธีรีตอง และทุกคน

สนิทสนมกันมาก ผมไปร่วมทุกงานท่ีได้รับเชิญ บางวันผมพบกับ

ประธานาธิบดีกุสเมา นายกรัฐมนตรี มารี อัลกาตีรี (Mari Alkatiri) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออร์ตา ท้ังช่วงเช้า ช่วงกลางวัน 

และช่วงคำ่า จนกลายเป็นความสนิทสนมส่วนตัว เจ้าหน้าที่ของ

สหประชาชาติที่มาจากนิวยอร์กเองก็รู้จักกันมาก่อนเกือบหมด 

ดร. อาเซกาวะ กเ็ป็นผูใ้หญท่ีน่า่รกั ทา่นชวนผมไปเลน่เทนนสิทกุเยน็ 

พร้อมกับสรุปสถานการณ์รายวันและผลงานของทหารไทยให้ทราบ 

บางวนัไปชา้ เพราะงานไมเ่สรจ็ ทา่นจะโทรเขา้มอืถอืและหยอกผมวา่ 

“พอแล้ว มาตีเทนนิสได้แล้ว ไทยช่วยติมอร์-เลสเตมากแล้ว เก็บงาน

ไว้ทำาพรุ่งนี้ก็ได้” สำาหรับพลตรี ตัน ฮัก กิม ก็ให้ความสนิทสนมเป็น

กันเองกบัผมมากเชน่กนั เวลาคณะนายทหารสงัเกตการณข์องสงิคโปร์

ผ่านเข้ามาที่กรุงดิลี แกจะเชิญผมไปนั่งฟังบรรยายสรุปด้วย ได้ทั้ง

ความรู้และการประเมินสถานการณ์ที่ดี ภารกิจใดที่เกี่ยวกับทหาร 
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โดยพลตรี ตัน ฮัก กิม จะช่วยจัดการและเป็นธุระให้ผมทุกเร่ือง โดยเฉพาะ

การจองเที่ยวบินเฮลิคอปเตอร์ของสหประชาชาติเพื่อไปเยี่ยมเยียน

ทหารไทยในทุกพื้นที่ โดยพลตรี ตัน ฮัก กิม จะบินไปกับผมด้วย

หลงัจากการทำางานทีส่ถานทตูลอยนำา้ในทะเลไดร้ะยะหนึง่ ผมเริม่

สังเกตเห็นน้องร่วมงานทั้ง 2 คนมีอาการผิดปกติ คนหนึ่งมีอาการ

กระตุกที่บริเวณดวงตาทั้งสองข้าง อีกคนหนึ่งมีอาการขาสั่นมากและ

มีปัญหาในการเดินบนสะพานท่ีทอดเชื่อมจากเรือมาขึ้นฝั่ง และตอน

ที่จะก้าวขึ้นฝ่ังมีอาการลังเลไม่มั่นใจ ส่วนผมรู้สึกมึนและปวดศีรษะ

ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงของทุกวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลานำ้าขึ้นและ

เรือจะโคลงเคลงมาก แต่ผมพยายามอดทนและไม่ยอมบอกน้อง ๆ 

อยา่งไรก็ด ีหลังจากปรกึษาหารอืรว่มกนัมคีวามเหน็วา่ ปญัหาสขุภาพ

ที่เกิดข้ึนน่าจะเป็นปัญหาจากอาการเมาเรือ12 เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงต้อง

ช่วยกันหาสถานที่ทำางานที่เหมาะสมบนบก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

จนกระทั่งวันหนึ่งได้รับการติดต่อจาก Hotel Timor (เจ้าของเป็น

ชาวโปรตุเกส) ว่าโรงแรมมีห้องที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว 3-4 ห้อง จึงได้

เดินทางไปดูสถานที่จริง และเมื่อเห็นว่าเหมาะสม จึงขออนุญาต 

กระทรวงฯ ย้ายสถานทูตข้ึนบก โดยมาเช่าห้องพักเป็นสำานักงาน และใช้

12 สำาหรบัอาการปว่ยทีเ่กิดขึน้ คนทีต่ากระตกุบอ่ย ๆ  ไดเ้ข้ามารกัษาตวัทีก่รงุเทพฯ ทำาใหอ้าการ

ดีขึ้นเป็นลำาดับ ประมาณ 2-3 เดือนผ่านไปก็หายเป็นปกติ ส่วนอีกคนที่มีอาการขาสั่นและมี

ปัญหาเวลาก้าวเท้าเมื่อขึ้นฝั่งยังมีอาการเมาบกต่ออีก 2-3 สัปดาห์หลังจากย้ายเข้าบ้านบนบก 

กล่าวคือยังมีอาการต้องเกาะกำาแพงเวลาเดิน เพราะคิดว่าพื้นสั่นทั้ง ๆ ที่ยืนอยู่บนแผ่นดิน 

แต่หลังจากนั้นก็หายเป็นปกติ.
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บริเวณล็อบบ้ีของโรงแรมเป็นท่ีรับแขกและพบปะกับแขกได้อย่างสง่างาม 

อกีทัง้ยงัมยีามรกัษาความปลอดภยัไมต่า่งกบัทำาเนยีบทตูอ่ืน ๆ  ต่อมา

ผมกต็ดัสนิใจเลอืกทีจ่ะพกัในโรงแรม ผมจงึถอืวา่เปน็แขกคนแรกของ

โรงเรม พืน้ทีต่รงนัน้กอ่นท่ีจะมาเปน็โรงแรมตมิอรเ์คยเปน็สถานทีสู่ร้บ

กลางเมืองที่สำาคัญ มีผู้คนล้มตายในบริเวณดังกล่าวเป็นจำานวนมาก 

อย่างไรก็ดี ผมโชคดีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์เห็นหรือสัมผัสวิญญาณใด ๆ  

อย่างที่เขาร่ำาลือกัน ก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระทุกคืน ส่วนน้องอีก 

2 คนอยากอยู่บ้านมากกว่าโรงแรม และในท่ีสุดก็สามารถหาเช่าได้ 

แม้จะอยู่ห่างไกลจากสถานเอกอัครราชทูตในโรงแรมติมอร์เล็กน้อย

บทบ�ทของสถ�นเอกอัครร�ชทูตไทยในติมอร์-เลสเต	
ถ้าจะเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอล สถานเอกอัครราชทูต คือ ผู้เล่น

กองหน้า กรมเอเชียตะวันออก คือ ผู้เล่นกองกลาง (โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เจ้าหน้าที่โต๊ะติมอร์-เลสเต ซึ่งขยันขันแข็งและมีประสิทธิภาพสูงมาก 

ช่วยประสานงานกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว) 

สว่นกระทรวงการตา่งประเทศ คอื ผูเ้ลน่กองหลงัทีแ่ขง็แกรง่ สนบัสนนุ

การดำาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตทุกรูปแบบ ตลอดจนให้

คำาแนะนำาท่ีดีและเป็นประโยชน์ราวกับคนท่ีอยู่ในพื้นที่ จึงส่งผลให้ 

การปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตประสบความสำาเร็จอย่างดี

ด้วยการทำางานที่สอดคล้องประสานกันเป็นหนึ่งเดียว 

หากจะกล่าวถึงบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของ

สถานเอกอัครราชทูตในพื้นที่จริงนั้น ถือเป็นงานที่มีความรับผิดชอบ
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หลากหลายมิติมาก นับตั้งแต่หน้าที่หลัก คือ ความสัมพันธ์ทวิภาคี
ระหวา่งไทยกบัติมอร์-เลสเต สถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความร่วมมือกับ
องค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะการบรรยายสรุปและร่วมอภิปราย
ในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ที่สหประชาชาติจัดสัมมนาให้ความรู้แก่
บุคลากรชาวติมอร์-เลสเตอย่างสมำ่าเสมอ นับต้ังแต่ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี ปัญหาการระบาด
ของเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ ปัญหาคอร์รัปชัน ยาเสพติด 
การกำาจดัขยะ การสรา้งพลงังานจากขยะ สาธารณสุข สาธารณปูโภค 
อันเป็นปัญหาพ้ืนฐานสำาคัญของประเทศเกิดใหม่อย่างติมอร์ตะวันออก
ไปจนถึงประเด็นใหม่ ๆ ในสมัยนั้นท่ีสหประชาชาติให้ความสำาคัญ 
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ การเผาทำาลายป่า ผลจากภาวะ
เรือนกระจก และปัญหาโลกร้อน เป็นต้น13 ทุกครั้งที่สหประชาชาติ 
หาผู้บรรยายไม่ได้ ก็จะขอให้ผมช่วยเสมอ เพราะเคยมีประสบการณ์
ทำางานร่วมกับสหประชาชาติท่ีนครนิวยอร์กมาก่อน ส่วนเอกอัครราชทูต
และตัวแทนของประเทศอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหาร สันทัดใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมากกว่า

โครงการการให้ความช่วยเหลือแก่ติมอร์ตะวันออกทั้งในกรอบ
ทวิภาคีและพหุภาคี ถือเป็นงานสำาคัญมากในขณะนั้น เป็นงานที่ต้อง
ทุ่มเท ใช้เวลาและติดตามเรื่องทุกระยะ กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง

13 ขอขอบคุณกรมเอเชียตะวันออกที่ช่วยสนับสนุนด้านข้อมูลประกอบการบรรยายในทุกครั้ง

ที่ผมได้รับมอบหมายให้ช่วยบรรยาย. 
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จดัประชมุหารอื ชว่ยกำาหนดยทุธศาสตรแ์ละนโยบายเพือ่ให้โครงการ
ช่วยเหลือเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หลังจากน้ัน กระทรวงฯ ก็จะ
ประสานงานกลับมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เพ่ือประสานงาน
กับหน่วยงานของติมอร์-เลสเต ตลอดจนการเตรียมการต้อนรับและ
อำานวยความสะดวกแกค่ณะผูแ้ทนไทยในการมาดำาเนนิโครงการหรอื
ปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การต้อนรับที่สนามบิน สนับสนุนยานพาหนะ 
จัดการเรื่องที่พัก ดูแลเรื่องอาหารการกิน14 จวบจนกระทั่งวันสุดท้าย
ของการดำาเนนิโครงการและสง่คณะฯ ใหถ้งึสนามบนิเปน็อนัเสรจ็สิน้
ภารกิจในระดับหน่ึง แต่ยังต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อไป

นอกจากการดูแลงานโครงการความช่วยเหลือแล้ว หน้าท่ีสำาคัญ
ของสถานเอกอัครราชทตูในขณะนัน้ คอื การดแูลตอ้นรบัคณะบคุคล
สำาคัญต่าง ๆ จากประเทศไทย รวมทั้งคณะนายทหารช้ันผู้ใหญ่จาก
ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตช่วยทหารไทยที่ติมอร์-เลสเต 
ดูแลต้อนรับ ตลอดจนจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติให้กับทุกท่าน

ในด้านการประสานงานกับบุคคลสำาคัญของติมอร์-เลสเต 
กับสหประชาชาติและผู้อำานวยการกองกำาลังรักษาสันติภาพ ก็เป็นไป
ตามที่ได้กล่าวไปในชั้นต้น สถานเอกอัครราชทูตไทยมีบทบาท
ในการช่วยเหลือเพื่อนอาเซียนอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวเพื่อน
เอกอัครราชทูตจากกลุ่มประเทศอาเซียนจึงยกย่องให้ไทยเป็น 
‘พี่ใหญ่’ ดูแลช่วยเหลือมาเลเซียและฟิลิปปินส์ในการมาเปิด

14 ประเด็นเรื่องอาหารค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่ในขณะนั้น เนื่องจากสถานที่ที่สามารถ

รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะยังมีไม่มากในกรุงดิลี.
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดลิ ีมคีร้ังหนึง่ทีผ่มไดส้ละหอ้งพกัของผม

ที่โรงแรมติมอร์ให้เป็นท่ีพักของนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด 

(Mahathir Mohamad) ของมาเลเซียในการเยือนติมอร์-เลสเต 

อย่างเป็นทางการ เน่ืองจากเป็นห้องท่ีอยู่บริเวณหัวมุมตึก สามารถ

เห็นทั้งวิวทะเลและวิวกรุงดิลี 

ในด้านการดูแลทุกข์สุขของบุคลากรไทยในติมอร์-เลสเต โดยเฉพาะ

ทหารไทย เอกอัครราชทูตได้ไปเยี่ยมเยียนให้ขวัญกำาลังใจในทุกพื้นที่

ที่มีทหารไทยไปประจำาการ ตลอดจนเป็นประธานและเข้าร่วม

ทกุภารกจิทีท่หารไทยเชญิ จนเปน็ผลผกูพันกนัมาถงึทกุวนันี้15 สำาหรบั

15 ผมมักจะได้รับไมตรีจิตจากทหารท่ีเคยไปปฏิบัติงานในติมอร์-เลสเต ในช่วงท่ีผมดำารงตำาแหน่ง

อยู่เสมอ ๆ  วันหน่ึงผมไปไหว้พระพุทธชินราชท่ีพิษณุโลก หลังจากน้ันไปน่ังทานอาหารท่ีร้านริมนำา้ 

พอรับประทานเสร็จจะจ่ายเงิน เด็กที่ร้านบอกว่ามีคนจ่ายให้แล้ว ผมถามใครแอบมาจ่ายให้ 

เด็กเก็บเงินจึงหันไปโบกมือเรียกสุภาพบุรุษท่ีน่ังทานอาหารอยู่ในร้านเดียวกัน ชายกลางคนร่าง

สมาร์ทรบีเดนิมาหาผมและยกมอืไหว้ พรอ้มกบัแนะนำาช่ือและพดูวา่ “ทา่นทตูครบั ผมเคยทำางาน

ท่ีติมอร์ฯ สมัยเดียวกับท่านทูตครับ” ผมเกรงใจมาก เพราะไปกัน 3-4 คน แต่ทหารคนน้ันก็ยืนยัน

หนักแน่นและก็เดินมาส่งผมท่ีรถ อีกวันหน่ึง ผมไปสมัครเป็นสมาชิกรายปีท่ีสนามกอล์ฟทหารบก 

ถนนรามอินทรา ขณะยืนกรอกใบสมัคร ทหารหญิงคนหนึ่งมองผ่านกระจกมาเห็นผม 

เธอเปดิประตแูละเชิญผมไปนัง่กรอกใบสมัครในหอ้งแอร ์พร้อมแนะนำาตนเองวา่ “หนเูคยทำางาน

กับท่านทูตท่ีติมอร์-เลสเตค่ะ” เม่ือกรอกใบสมัครเสร็จเธอก็ย่ืนเงินคืนมาให้ผมพร้อมกับอธิบายว่า 

“หนูจะเสนอช่ือท่านทูตเป็นบุคคลที่ทำาคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและจะเสนอเรื่องให้เจ้า

นายซึ่งดูแลรับผิดชอบสนามกอล์ฟทหารบกพิจารณา” จะได้ผลหรือไม่เธอไม่แน่ใจ ผมปฏิเสธ

ข้อเสนอ แต่เธอขอเวลาไม่เกิน 3 วันจะรีบแจ้งให้ผมทราบ หลังจากนั้น เธอก็โทรกลับมาและ

ขอให้ผมไปรับบัตรสมาชิกสนามกอล์ฟ อีกกรณีที่ผมไม่เคยลืมเลือน คือ กรณีของพลเรือเอก 

วเิชษฐ การณุยวนชิ ทีท่า่นประทบัใจกบับทบาทของสถานเอกอคัรราชทตูและกบัเอกอคัรราชทตู 

เปน็พเิศษ กอ่นจะออกจากตมิอร์-เลสเต กลบักรงุเทพฯ ทา่นบอกผมวา่ ทกุครัง้ทีเ่ขา้มากรงุเทพฯ 

ให้ติดต่อหาท่าน เม่ือผมได้เข้ากรุงเทพฯ รู้สึกเกรงใจจึงไม่ได้ติดต่อท่านไป แต่ทหารคนสนิทของท่าน
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การดูแลคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยากในติมอร์ตะวันออก เนื่องจากถูก

นายจ้างเอารัดเอาเปรียบ กักขัง ยึดพาสปอร์ต บีบบังคับให้ทำางานหนัก

อย่างไร้มนุษยธรรม สถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานกับทางการ

ติมอร์-เลสเต อย่างใกล้ชิด และส่งเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายเหล่าน้ันกลับ

ประเทศไทยได้สำาเร็จทุกราย 
นอกจากอำ านวยความสะดวก ใ ห้ กับทา งฝ่ า ย ไทยแล้ ว 

สถานเอกอัคร ราชทูตได้ให้ความช่วยเหลือโดยการประสานงานให้

บคุคลระดบัสงูของตมิอร-์เลสเต และครอบครัวในประเด็นท่ีร้องขอมา 

เช่น การเข้ามาตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลในประเทศไทย เป็นต้น

บทบาทและหน้าท่ีของสถานเอกอัครราชทูตมีมากมายจนไม่สามารถ

นำามากล่าวได้ทั้งหมด การรับราชการที่ติมอร์-เลสเต เป็นการทำางาน 

7 วัน 7 คืน ไม่เคยมีวันหยุดสุดสัปดาห์ มีคณะจากประเทศไทยไป

เยือนเฉลี่ย 2-3 คณะต่อสัปดาห์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตพยายาม

อำานวยความสะดวกทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเดินทางกลับ 

เพราะติมอร์-เลสเต ในช่วงน้ันยังมีปัญหาเร่ืองสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

เช่น การคมนาคมสัญจร และโภชนาการ เป็นต้น ช่วงเวลาดังกล่าว

เป็นการทำางานที่หนักมาก แต่กลับไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ทั้ง ๆ ที่มี

ที่ติมอร์-เลสเต แจ้งท่านไปว่า เอกอัครราชทูตเดินทางไปกรุงเทพฯ พลเรือเอก วิเชษฐฯ 

จงึโทรมาหาผมโดยตรงและนดัพาไปเลีย้งอาหาร ก่อนจะเลีย้ง ท่านไดก้ลา่วปรารภอยา่งมเีมตตา

ว่า “ไม่ได้นะ คุณดูแลต้อนรับผมอย่างสมเกียรติที่ติมอร์-เลสเต เข้ากรุงเทพฯ แล้วไม่บอกกัน

ไม่ถูกนะ” ความเคารพรักผูกพันดังกล่าวยังสานต่อมาจนถึงทุกวันน้ี จวบจนกระท่ังท่าน 

ได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 แต่ไมตรีจิตที่ได้รับจากท่านจะอยู่ในความทรงจำา

ของผมตลอดไป.
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ข้าราชการเพียง 3 คน ยิ่งสถานเอกอัครราชทูตส่งงานกลับไปให้

กระทรวงการต่างประเทศมากเท่าไร กระทรวงฯ ก็จะตอบกลับมาเท่ากัน

และยังจะมอบการบ้านเพิ่มเติมให้อีกหลายเท่า ดังนั้น บทบาทของ

สถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงการต่างประเทศจึงเปรียบเสมือน

ตัวตนกับเงา ทำางานคู่กันตลอดเวลาจะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้

ไทย	–	ติมอร์-เลสเต	คว�มประทับใจที่ไม่ลืมเลือน	
‘ความประทับใจ’ ในกรณีนี้ ผมว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับ

ท้ังสองฝ่าย คือ เขาประทับใจเรา และเราก็ประทับใจเขา ผมคงตอบแทน

คนติมอร์-เลสเตไม่ได้ ว่าประทับใจอะไรเกี่ยวกับประเทศไทย 

แต่จากประสบการณ์ การทำางานท่ีผ่านมาและตามภาพท่ีปรากฏ 

คนไทย โดยเฉพาะทหารไทยท่ีไปปฏิบัติงานในติมอร์-เลสเต มีบุคลิก

อ่อนโยนและเมตตาปรานี ปฏิบัติต่อคนท้องถิ่นด้วยความเคารพ 

ภาพประทบัใจทีผ่มเคยเหน็เมือ่ไปเย่ียมชมการตรวจพรมแดนระหว่าง

ติมอร์ตะวันออกและติมอร์ตะวันตก คือ ภาพที่ทหารไทยหยิบยื่นบุหรี่

ให้กับทหารฝ่ังติมอร์ตะวันตก และเดินผิวปาก ร้องเพลงคู่กันไป

ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ถ้ามีอาหารเพียงพอ ทหารของเรา

ก็จะแบ่งไปให้ทางติมอร์ตะวันตกด้วย และที่สำาคัญคือไม่เคยมี

เหตุการณ์รุนแรงเกิดข้ึนขณะท่ีทหารไทยประจำาการในพื้นท่ีนี้ 

ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะความเป็นมิตรท่ีทหารไทยมีให้กับทหาร

และประชาชน ทั้งในฝั่งติมอร์ตะวันออกและตะวันตก 
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อยา่งทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้วา่ พอมเีวลาวา่งหลงัจากปฏบัิตภิารกจิหลัก 

ทหารไทยจะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการเผยแพร่ศาสตร์พระราชา

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงท้ังการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การขุดบ่อ

เลี้ยงปลาโดยใช้แผ่นพลาสติกป้องกันการซึมร่ัวของนำ้าอย่างได้ผล 

เพราะพื้นดินของติมอร์-เลสเต ค่อนข้างแห้งมาก การแยกแปลง 

ปลูกพืชผักไว้บริโภค การเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ

คนตมิอร-์เลสเต ดีข้ึนมาก ศาสตรพ์ระราชาเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง

จงึเปน็ทีก่ลา่วขวญัและเปน็ทีป่ระทบัใจของคนติมอร-์เลสเต ตราบจน

ปัจจุบัน มีคนติมอร์-เลสเตขอมาเข้ารับการอบรมต่อในประเทศไทย

และกลับไปเป็นผู้อบรมและเผยแพร่ความรู้ และสร้างอาชีพให้กับ

คนติมอร์-เลสเตด้วยกัน ปัจจุบันคนติมอร์-เลสเตสามารถจัดทำาโครงการ

ปลูกพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในหลายพื้นที่

ในด้านการช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม โรงพยาบาลสนามของ

สหประชาชาติที่ทหารไทยดูแลรับผิดชอบได้ให้ความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวติมอร์ผู้ยากไร้ด้วย ไม่ได้จำากัดเข้มงวด

ว่าจะต้องเก่ียวข้องกับภารกิจของสหประชาชาติแต่เพียงอย่างเดียว 

เก่ียวกับเร่ืองน้ี ผมเองก็ช่วยประสานงานให้ทางสหประชาชาติรับทราบ

ผ่านทาง ดร. ฮาเซกาวะ รวมถึงประสานงานผ่านปลัดกระทรวง

การต่างประเทศของติมอร์-เลสเต และสื่อสารให้ผู้นำาของทาง

ติมอร์-เลสเตได้รับทราบด้วย จนกระท่ังโรงพยาบาลสนามของ

สหประชาชาติมีช่ือเสียงดีมาก แม้กระท่ังผู้นำาของรัฐบาลติมอร์-เลสเต 
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ก็มาขอรับการรักษา ส่วนการดูแลรักษาทหารในสังกัดของสหประชาชาติ

ก็ไม่บกพร่อง ประชาชนชาวติมอร์-เลสเตที่มาขอความช่วยเหลือ
ก็ไม่ทอดท้ิง แพทย์และพยาบาลไทยทำางานกันหนักมาก ผมต้อง
ขอขอบคุณแพทย์และพยาบาลไทยทุกคนท่ีช่วยกันสร้างช่ือเสียงท่ีดีงาม
ในนามของประเทศไทย ทุกครั้งที่หวนกลับคิดถึงการทำางานร่วมกัน 
ผมจะมคีวามสขุมาก และกไ็มน่า่แปลกใจท่ีโรงพยาบาลสนามทีแ่พทย์
และพยาบาลไทยดูแลบริหารจึงเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของ
ติมอร์-เลสเตในขณะนั้น

ผมฟังการให้สัมภาษณ์คนระดับผู้นำาของติมอร์-เลสเตหลายคน 
เท่าที่สังเกตหน้าตาและความรู้สึกของผู้นำา ผมเชื่อว่าทุกท่านพูดจาก
ใจจริง มิใช่พูดช่ืนชมแบบแสร้งทำา ความช่วยเหลือท่ีรัฐบาลไทยมอบให้
กับติมอร์-เลสเต ตลอดจนความจริงจังตั้งใจทำางานของบุคลากรไทย
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นความช่วยเหลืออย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถของรัฐบาลไทยท่ีหยิบยื่นให้กับติมอร์ - เลสเต 
ด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนและจะยืนหยัด
เคียงข้างติมอร์-เลสเต ตลอดไป ซ่ึงเร่ืองน้ีท้ังผู้นำาประเทศและประชาชน
ชาวติมอร์ต่างซาบซึ้งในความปรารถนาดีของประเทศไทย

คว�มรับผิดชอบที่ไม่มีขีดจำ�กัด
สำาหรบัผมแลว้ ทตูตอ้งเปน็หลกัและเปน็ทีพ่ึง่หลกัของคนไทยไดใ้น

ประเทศที่เราไปประจำาการ แม้เรื่องใดที่เราไม่สู้จะเชี่ยวชาญแต่ก็ต้อง
พยายามปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ให้สมกับเป็นผู้แทนของพระมหากษัตริย์
และคนไทยทัง้ประเทศ การมาทำางานทีต่มิอร์-เลสเต ทำาให้ผมไดเ้ขา้ไป
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มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์อันน่าประทับใจ น่าต่ืนเต้น และน่าจดจำา
หลายเรื่อง แต่ด้วยพื้นที่ที่จำากัด จึงขอนำามาเล่าแค่บางส่วน 

วันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอมาวิน โอสถ ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลสนามของสหประชาชาติประจำากรุงดิลี ที่ผมได้กล่าวถึง

ไปแล้ว คุณหมอมีนำา้เสียงส่ันเครือและต่ืนเต้น และกล่าวว่า “ท่านทูตครับ 

ผมขอความช่วยเหลือด่วน ท่านทูตมาท่ีโรงพยาบาลเด๋ียวน้ีได้ไหมครับ” 

ผมยงัไมรู่ว้า่เป็นเรือ่งอะไรในตอนนัน้ แตท่่าทางคุณหมอนา่จะตอ้งการ

ความช่วยเหลือ ผมจึงขับรถออกไปทันที เมื่อถึงโรงพยาบาล พบผู้คน

ยืนออกันมากมายผิดปกติ คุณหมอมาวินพาผมเข้าไปที่ห้องทำางาน

พรอ้มกบัแพทยท์หารไทยอีก 4-5 คน และบรรยายสรปุวา่ โรงพยาบาล

ติมอร์-เลสเต ซ่ึงในขณะน้ันบริหารงานโดยทีมแพทย์ออสเตรเลีย

ได้ส่งคนไข้เป็นเด็กชายอายุ 8 ขวบ อาการหมดสติ ชีพจรตำ่าในระดับ

ที่อันตราย มาให้โรงพยาบาลสนามสหประชาชาติรักษาและช่วยชีวิต 

เด็กชายคนดังกล่าวตกลงมาจากที่สูง หัวฟาดพื้น เลือดคั่งในสมอง 

แพทย์ออสเตรเลียผ่าตัดและเปิดสมอง แต่ไม่พบส่ิงผิดปกติ (โรงพยาบาล

ในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์) และไม่รู้จะช่วยชีวิตเด็กได้อย่างไร 

จึงส่งเด็กมาให้โรงพยาบาลสนามฯ ช่วยเหลือ คณะแพทย์ไทยตรวจ

พจิารณาอยา่งรอบคอบและจากประสบการณเ์ชือ่ว่า เลอืดนา่จะคัง่อยู่

บรเิวณทา้ยทอยมากกวา่ แตก่ไ็มส่ามารถ ‘ฟันธง’ การวนิจิฉยัไดอ้ยา่ง 

100 เปอรเ์ซ็นต์ เนือ่งจากโรงพยาบาลสนามกไ็มม่เีครือ่งเอ็กซเรย์สมอง

เช่นกัน อน่ึง การให้การรักษาแล้วผู้ป่วยเกิดการเสียชีวิตน้ัน ชาวบ้าน

อาจจะโกรธและรมุทำารา้ยแพทยท์ีท่ำาการรกัษาได้ ผมถามคุณหมอวา่ 
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ผูป่้วยมโีอกาสรอดไหม คณุหมอตอบวา่ ถา้ไมเ่อาเลอืดคัง่ออกโดยเร็ว 

เด็กจะเสียชีวิตอย่างแน่นอน แต่เอาออกแล้วจะรอดหรือไม่ คุณหมอ

ก็ไม่ม่ันใจ เพราะชีพจรอ่อนมาก คุณหมอขอให้ผมช่วยตัดสินใจ ผมตอบว่า 

เราตอ้งช่วย เพราะยงัมโีอกาส ผมจะเปน็กำาลังใจให้ ขอให้คณะแพทย์

เตรียมความพร้อม 

จากน้ัน ผมได้โทรศัพท์ถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศติมอร์-เลสเต 

เล่าเรือ่งยอ่ให้ทราบ และขอให้ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศแจง้เรือ่ง

ให้ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศทราบด้วย หากเป็นไปได้ ขอเชิญทุกท่านมาที่ 

โรงพยาบาลสนามฯ และภายในไม่เกิน 15 นาที ทุกคนก็มาจริง ๆ 

ผมบรรยายสรุปเร่ืองให้ทั้งสามท่านทราบ และสอบถามว่า เห็นด้วย

หรือไม่หากคณะแพทย์ไทยจะเสี่ยงทำาการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตเด็ก 

ทั้งสามท่านเห็นด้วย จำาได้ว่า แพทย์ทหารอากาศซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางสมองเป็นผู้ทำาการผ่าตัด ต่อจากนั้น ประธานาธิบดีกุสเมา 

นายกรัฐมนตรีอัลกาตีรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ออรต์า ได้ชว่ยกนัพูดคุยและอธบิายเปน็ภาษาเตตมุ (Tetum) ซึง่เปน็

ภาษาถ่ินของติมอร์-เลสเต ให้ญาติพ่ีน้องของคนไข้เข้าใจ และได้แนะนำา

ผมกับญาติของผู้ป่วยด้วย คุณปู่ของเด็กเข้ามาสวมกอดแสดง

ความขอบคณุผม การผา่ตดัดำาเนนิไประยะหนึง่ สงัเกตเหน็แพทยแ์ละ

พยาบาลวิง่กนัจา้ละหวัน่ จงึไดท้ราบในเวลาตอ่มาวา่ คนไขห้ยดุหายใจ

ไปช่ัวขณะ แต่แพทย์และพยาบาลช่วยกันป๊ัมหัวใจข้ึนมาใหม่ หลังผ่าตัด 

เจ้าหน้าที่ได้แบ่งเวรเฝ้าอาการคนไข้ตลอด 24 ช่ัวโมง ผมอยู่ที่
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โรงพยาบาลเป็นกำาลังใจให้คณะแพทย์ถึง 03.00 น. และวันรุ่งข้ึนได้ไป

ติดตามผลแต่เช้า คุณหมอแจ้งว่าชีพจรของเด็กดีข้ึนแล้ว และพาผม

เข้าไปดูจากห่าง ๆ เห็นสายยางระโยงระยางเต็มไปหมด คนไข้อยู่ใน

อาการหลับ คุณหมอบอกว่า อาการของเขาจะดีขึ้นเป็นลำาดับ 

ผมเดินทางไปเย่ียมคนไข้ทุกวันและแจ้งความคืบหน้าผ่านปลัดกระทรวง

การต่างประเทศเป็นระยะ เด็กพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม

ประมาณ 3 สัปดาห์ คุณหมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ ก่อนกลับคุณปู่

ของเด็กได้เข้ามากอดผมร้องไห้ขอบคุณ นำ้าตาคุณปู่ไหลเต็มหน้าอก

เสื้อของผม หลังจากนั้น คุณหมอได้ส่ังการให้รถของโรงพยาบาล

ไปส่งเด็ก คุณปู่ และญาติพี่น้องในต่างจังหวัด 

การทำางานท่ีติมอร์-เลสเตมีหลากหลายมิติและมีเรื่องที่น่าตื่นเต้น

ไม่ซำ้ากัน โดยเฉพาะงานของโรงพยาบาลแพทย์สนามจะมีเหตุการณ์

ระทกึใจเสมอ เฮลิคอปเตอร์ตกบ้าง อบุตัเิหตบุา้ง ชาวบา้นทะเลาะกนั

และมีอาการบาดเจ็บ ฯลฯ หลายครั้งมีประกาศฉุกเฉินแบบด่วนที่สุด

ของโรงพยาบาลตมิอร-์เลสเต ขอบรจิาคเลอืดกรุป๊นัน้กรุป๊นี ้ผมกเ็ป็น

คนหน่ึงท่ีไปบริจาคให้ ช่วงหน่ึงเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียซ่ึงสหประชาชาติ

เชา่มาใช้ในราชการของสหประชาชาติตกบอ่ยมาก นอ้งทีส่ถานทตูจงึ

แสดงความห่วงใยและถามผมว่า “ท่านทูตไม่กลัวเฮลิคอปเตอร์ตก

บา้งหรอืครบั” นอ้งเตอืนสตผิมดมีาก สง่ผลให้ผมลดการเดนิทางดว้ย

เฮลิคอปเตอร์ลงไปมาก จะไปก็เฉพาะงานสำาคัญที่ประธานาธิบดี 

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญไปร่วม 

ต้องนับว่าเป็นโชคดีที่รอดปลอดภัยกลับมาและไม่มีปัญหาโรคภัย
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ไข้เจ็บ ท่านทูตหลายท่านต่อจากผม บางท่านจะประสบปัญหาเรื่อง

กระเพาะอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

อีกเร่ืองหน่ึงคือ ประสบการณ์เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญวิญญาณของคุณพ่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศติมอร์-เลสเต กลับสู่บ้านเกิด รายละเอียด 

คือ คุณพ่อของปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นนักรบ ถูกฝ่ายตรงข้าม

ฆ่าตายในการสู้รบท่ีเมืองอ่ืน วันน้ันเป็นวันนำาอัฐิมาบรรจุในสถูปเล็ก ๆ  

ที่สร้างไว้ใกล้ ๆ กับบ้าน การเดินทางไปร่วมพิธีลำาบากมาก เดินทาง

โดยรถยนต์ 2 ชั่วโมง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาคอยรับผม

ท่ีเชิงเขา ต่อจากน้ันก็พาผมเดินข้ึนเขาและเดินไปตามสันเขาอีก 2 ช่ัวโมง 

ก่อนจะถึงทางเข้าบ้าน ผมสังเกตเห็นสุนัข ลูกหมู ไก่แจ้ (rooster) 

และสัตว์อ่ืน ๆ ถูกล่ามไว้ระหว่างทางเข้าบ้าน ซ่ึงผมก็พอเดาเร่ืองได้ว่า

จะเกิดอะไรขึ้น ที่บ้านปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีแต่ญาติพี่น้อง

มาร่วมพิธี ผมเป็นชาวต่างชาติคนเดียว ทุกคนเพ่งสายตามาที่ผม

อย่างเป็นมิตร เห็นคนแก่จุดธูปและสวดพึมพำาเป็นภาษาเตตุมที่ผม

ไม่สามารถเข้าใจได้ พิธีกรรมใช้เวลาประมาณ 45 นาที (ขณะดำาเนิน

พิธีกรรม ผมได้ยินเสียงร้องของสุนัข ลูกหมู ไก่แจ้ที่ผมเดินผ่าน 

สัตว์เหล่านี้ถูกฆ่าเพื่อนำามาทำาอาหารเล้ียงแขก) เม่ือเสร็จพิธีกรรม 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ถือโถกระเบื้อง (ข้างในเป็นอัฐิ

ของคุณพ่อ) เดินนำาผู้เข้าร่วมพิธีไปที่สถูปแล้วก็นำาโถกระเบื้องใส่สถูป

พรอ้มกบัโบกปนูปดิ หลงัจากนัน้สคิรบั เริม่รบัประทานอาหารรว่มกัน 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศตักข้าวใส่ชามและตักกับข้าวราดบนข้าว

ใหผ้ม ผูค้นทานอาหารกนัอยา่งเอร็ดอร่อย แตผ่มทานไมไ่ด ้พะอืดพะอม
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ไปหมด หลายคนทำาท่าทางสอนให้ผมตักข้าวทานแบบพวกเขา  

ผมก็ตักแต่ข้าวเปล่าเคี้ยว ๆ พอเป็นพิธี พอผู้คนเผลอ ผมเดินออก

นอกบ้านแอบสาดอาหารทิ้งทั้งหมดเข้าป่า ภาพสัตว์ที่ถูกล่ามในตอน

มาถึงยังอยู่ในความทรงจำา รอดพ้นจากการหมำ่าเนื้อสุนัขก็บุญแล้ว 

ตอนกลับลำาบากมากแทบจะเป็นลม เพราะผมแทบจะไม่มีอาหาร 

ยากระเพาะ ทั้งยังต้องเดินบนสันเขาอีก 2 ชั่วโมงกว่าจะถึงที่จอดรถ 

โชคดีที่มีของขบเคี้ยวติดอยู่ในรถ รอดได้เพราะขนมจริง ๆ เพราะ

ตลอดสองข้างทางไม่มีร้านใด ๆ ท่ีจะหาซ้ืออะไรได้เลย ที่เล่าเรื่องนี้

เพราะสะทอ้นใหเ้หน็ความเชือ่ในเรือ่งจติวญิญาณพธิกีรรมภตูผีิปีศาจ 

ซึ่งเป็นลักษณะของคนติมอร์-เลสเต ส่วนใหญ่ที่ยังใช้ชีวิตแบบชาวป่า

ชาวดอยมากกว่าชาวเมือง การเข้ารีตในคริสต์ศาสนายังเป็นแต่เพียง

ในนาม และเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรศาสนาคริสต์

เร่ืองสุดท้าย ผมอยากจะเล่าเกร็ดเ ก่ียวกับความสัมพันธ์

ไทย – ตมิอร-์เลสเตในระดบับคุคลทีเ่กีย่วโยงมาถงึระดบัรฐัตอ่รัฐดว้ย

เช่นกัน หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่า ผู้นำาคนปัจจุบันของติมอร์-เลสเต 

ประธานาธิบดี จูแซ รามุซ-ออร์ตา มีลูกสะใภ้เป็นคนไทย โดยลูกชาย

ของประธานาธิบดีออร์ตาไปเรียนต่อท่ีออสเตรเลียและตกหลุมรัก

เพ่ือนนักศึกษาสาวไทยจนถึงขั้นขอแต่งงาน และในการวางแผน

จัดงานแต่งงานนั้น ออร์ตา ซึ่งในขณะนั้นดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี

วา่การกระทรวงการตา่งประเทศ เชญิผมไปทานขา้วทีบ้่านและปรกึษา

เร่ืองการจัดงานแต่งงานท่ีกรุงเทพฯ โดยต้องการขอการสนับสนุน

จากเครือเซ็นทรัล ซึ่งผมได้ให้คำาแนะนำาว่าให้ลองติดต่อผ่านผู้จัดการ
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เรือเซ็นทรัลลอยนำ้าที่ดิลีดู สุดท้าย งานแต่งงานจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ

ท่ีโรงแรมเซ็นทรัล ลาดพร้าว แขกเหร่ือมาจากท่ัวโลก รวมถึงผู้นำาระดับสูง

ของประเทศไทยดว้ย โดยคณะรฐัมนตรีตมิอรไ์ปรว่มงานเกอืบทัง้หมด 

นำาโดยประธานาธิบดีกุสเมา คณะรัฐมนตรีไทยก็ไปร่วมด้วยหลายคน 

นายทหารใหญ่-น้อยของไทยจำานวนมาก เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

องค์การสหประชาชาติ และเพ่ือน ๆ ของออร์ตาจากทุกมุมโลก 

กล่าวโดยสรุป คือ ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของติมอร์ตะวันออกมีลูกสะใภ้

เป็นคนไทย

ในโอกาสครบรอบ 20 ปขีองการสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตู

ระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต ผมขอส่งความปรารถนาดีที่สุดไปยัง

เจ้าหน้าที่ในปัจจุบันท่ีดูแลรับผิดชอบการส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศท้ังสองและขอให้ความสัมพันธ์อันดีงามของทั้งสอง

ประเทศพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป



“Obrigado Timor-Leste”  
(ขอบคุณติมอร์-เลสเต)

ซัดดัม สะแต1

1 กรมความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (TICA) สามารถตดิตอ่ไดท้างอีเมล Satdam1991@gmail.

com.
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สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมขอแนะนำาตัวแบบชาวติมอร์ว่า Ha’u nia 

naran Saddam Satae (เฮา-เนยี-นารัน-ซัดดัม สะแต) แปลว่า ผมช่ือ 

ซัดดัม สะแต ครับ ผมเป็นอดีตอาสาสมัครเพ่ือนไทย (Friends from 

Thailand: FFT)2 คนแรกในติมอร์-เลสเต โดยได้รับโอกาสจาก

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International 

Cooperation Agency: TICA) กระทรวงการตา่งประเทศ ใหเ้ดนิทาง

ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนักพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนา

หมูบ้่านต้นแบบตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ณ สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นระยะเวลา 1 ปี กับ 6 เดือน

การมาเป็นอาสาสมัครของผมและเพ่ือน ๆ อาสาสมัครเพื่อนไทย

ส่วนมากมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศท่ีมุ่งมั่นจะช่วยเหลือและร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

ในหลายประเทศ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปีแล้ว ในการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย

ไปปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ

2 โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศที่ริเริ่มขึ้น

ในปี ค.ศ. 2003 ภายใตภ้ารกจิการดำาเนนิงานความรว่มมอืเพือ่การพัฒนาของไทยกบัตา่งประเทศ 

ของกรมความรว่มมอืระหวา่งประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งบทบาทและภาพลกัษณ์

ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในระดับ

ประชาชนในประเทศท่ีเป็นคู่ร่วมมือ เพื่อขยายรูปแบบการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ

ประเทศไทย และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาบุคลากรไทยในการปฏิบัติงานใน

ต่างประเทศ สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ดู https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/page/รูปแบบ

การดำาเนนิงานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาของไทย2?menu=5f4501c41d05c12612041f14.
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ทัง้ในประเทศเพือ่นบ้าน ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ และประเทศในทวีป

แอฟริกา โดยเป็นการปฏิบัติงานตามคำาร้องขอของประเทศผู้รับ 

ซึง่การปฏบิตังิานภายใตโ้ครงการความร่วมมอืเพ่ือการพฒันากรณขีอง

ประเทศติมอร์-เลสเตก็เช่นกัน หลังจากที่ประเทศได้รับเอกราช 

ติมอร์-เลสเตต้องการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ ประเทศไทยจึงเป็น

ประเทศหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือในด้านนี้ และในฐานะที่ไทยเคยส่ง

กองกำาลังเข้าไปช่วยสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความร่วมมือ

ระหวา่งทัง้สองประเทศจงึเกดิขึน้ภายใตแ้ผนงานการใหค้วามร่วมมอื

เพื่อการพัฒนาไทย-ติมอร์-เลสเต ที่ดำาเนินการโดยกรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะ “คน” 

เป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมและ

การฟ้ืนฟูสภาพสังคมและเศรษฐกิจของติมอร์-เลสเต จำาเป็นต้องเร่ิมจาก

ฐานรากและโครงสร้างพ้ืนฐาน “ความกินดี อยู่ดี” ของประชาชน 

ซึ่งชาวติมอร์-เลสเต ยังคงมีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท ตั้งถิ่นฐานอยู่

รวมกันเป็น “กลุ่มบ้าน” กล่าวคือ มักอยู่อาศัยเป็นครอบครัวแบบขยาย

ที่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกัน และยังมีความเชื่อตามประเพณี

ดั้งเดิม โดยบูชาจระเข้ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ 

TICA ได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮร่า (Hera)” ภายใต้แผนงานความร่วมมือ

เพ่ือการพัฒนาไทย – ติมอร์-เลสเต ระยะ 3 ปี เร่ิมจากระยะแรก ระหว่าง

ปี ค.ศ. 2010-2012 และต่อมาได้ขยายเวลาโครงการระหว่าง

ปี ค.ศ. 2013-2015 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010 กรมความร่วมมือระหว่าง
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ประเทศได้จัดส่งผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรเข้าไปสำารวจพ้ืนท่ี และริเร่ิม
โครงการฯ ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้/หมู่บ้าน
ต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรของติมอร์-เลสเต ให้สามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชตามแนวทางและการดูแลพื้นที่
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและ
เยาวชนชาวติมอร์-เลสเตด้านการเกษตร ประกอบด้วย (1) การสาธิต
การปลกูพชืเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน ทัง้พชืไร ่พชืผกั และไมผ้ล เปน็ตน้ 
(2) การสาธิตการทำาก้อนเช้ือเห็ดและเพาะเห็ดเพื่อจำาหน่ายในตลาด 
(3) การเลี้ยงปลานำ้าจืด และ (4) การจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จุดเริ่มต้นของก�รเดินท�ง...
ณ ตอนน้ัน ผมเป็นบัณฑิตใหม่ในวัย 23 ปี ท่ีเพ่ิงสำาเร็จการศึกษา

จากร้ัวมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ และชอบทำางาน
จิตอาสามาต้ังแต่สมัยเรียน เพราะชอบทำากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ 
และช่ืนชอบการท่องเท่ียว หากถามว่ารู้จักติมอร์-เลสเตมากน้อยแค่ไหน 
ณ เวลาน้ัน ผมทราบแค่เพียงว่า ติมอร์-เลสเตเป็นประเทศเล็ก ๆ ท่ีต้ังอยู่
บนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายลอ้มไปดว้ยทะเลนำา้ลกึ 
นอกจากนั้นก็คงตอบได้เพียงเร่ืองราวท่ีเป็นภาพจำาของประเทศ
ติมอร์-เลสเตท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงผมก็เคยรับฟังผ่านหูผ่านตามาบ้างจาก
ข่าวโทรทัศน์และส่ือต่าง ๆ ถึงการสู้รบ สงครามกลางเมือง การต่อสู้ 
และการเรียกร้องเอกราชของชาวติมอร์-เลสเต ซ่ึงต่อมาในปี ค.ศ. 2002 
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ติมอร์-เลสเตได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการ และเวลาน้ัน

สภาพสังคมและเศรษฐกิจของติมอร์-เลสเตคงบอบชำ้าอยู่ไม่น้อย 

แต่ผมเช่ือว่า “ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอ”

ในปี ค.ศ. 2014 ผมได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครเพ่ือนไทย

ไปปฏิบัติงานท่ีประเทศติมอร์-เลสเต แม้จะเป็นประเทศท่ีผมไม่เคย

คาดคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้ไปเยือน ผมตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่า 

ผมยินดีท่ีจะไป เน่ืองจากสำาหรับคนไทย ติมอร์-เลสเตยังเป็นดินแดน

ท่ีน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ไปเยือน ทำาให้ผมเร่ิมมีความอยากรู้และ

อยากไปสำารวจติมอร์-เลสเต ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยที่อยากท่องเที่ยว

และหาสิง่แปลกใหมใ่หก้บัชวีติ ทำาใหผ้มมองว่านีค่อืโอกาสทีด่ทีีเ่ข้ามา

ในชีวิตซึ่งผมจะไม่มีทางปฏิเสธอย่างแน่นอน 

หน้าท่ีท่ี TICA มอบหมายให้ผม คือ แนะนำา ส่งเสริม และประสานงาน

กับผู้เก่ียวข้องในโครงการฯ ผมทำาหน้าท่ีเป็นฝ่ายสนับสนุนให้กับ

ผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นข้าราชการประจำาและมีงานท่ีต้องรับผิดชอบใน

ประเทศไทย ซ่ึงพวกเขาก็จะสามารถมาปฏิบัติงานได้เป็นระยะ ๆ 

แต่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีอย่างถาวร หน้าท่ีของผม คือ เป็นผู้ท่ีทำาให้แน่ใจว่า

องค์ความรู้ท่ีผู้เช่ียวชาญนำามาเผยแพร่น้ัน เกษตรกรเข้าใจและ

นำาไปปฏิบัติได้จริง โดยผมต้องส่งรายงานให้ TICA เป็นรายไตรมาส 

ตัวผมเองต้ังใจทำางานอย่างเต็มท่ี และมองว่าตัวเองเป็นเหมือน

ฟันเฟืองเล็ก ๆ ท่ีช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการทำางาน ลดช่องว่าง

ระหว่างผู้เช่ียวชาญกับเกษตรกร เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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ภูมิสังคมของติมอร์-เลสเต
ในประเทศติมอร์-เลสเต ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีจระเข้

อาศัยอยู่เป็นจำานวนมากจนเป็นความเชื่อในท้องถิ่นว่า จระเข้ คือ 

บรรพบุรุษท่ีคอยปกป้องคุ้มครองประเทศ ด้วยเหตุน้ี ชาวติมอร์-เลสเต 

จึงนับถือจระเข้ในฐานะเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์3 และยังเป็น

สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน ดังจะเห็นได้จากรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่

ท่ีต้ังอยู่ในกลางกรุงดิลี เมืองหลวงของประเทศ และจระเข้ยังเป็นเหมือน

สัญลักษณ์แสดงความเป็นติมอร์-เลสเต เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

ในโอกาสจดังานตา่ง ๆ  อาท ิงานจกัสานหรอืงานทอผา้ และนยิมเปน็

ของฝากของชาวต่างชาติ แต่จะมีราคาค่อนข้างสูงเพราะเป็นงาน

หัตถกรรมจากชาวบ้านอย่างแท้จริง 

ภูมิอากาศของประเทศติมอร์-เลสเตมีความคล้ายคลึงกับภาคใต้

ของไทย คือ มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนและฤดูร้อน ในกรุงดิลี เมืองหลวง

ของประเทศ ช่วงกลางวันจะร้อนอบอ้าวมาก แต่ช่วงเย็นบรรยากาศ

จะเย็นสบาย ชาวติมอร์-เลสเตจึงนิยมออกมาพักผ่อนในช่วงเวลา

หลังจากเรียนหนังสือ หรือเลิกงาน เพ่ือพบปะสังสรรค์และออกกำาลังกาย

3 การเคารพนับถือจระเข้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ในด้านหนึ่งได้ส่งผลกระทบที่สำาคัญคือ 

การเพิ่มจำานวนประชากรจระเข้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ติมอร์-เลสเต ได้รับเอกราช (ในสมัยยัง

อยูใ่ต้อาณานคิมโปรตเุกสและเปน็สว่นหนึง่ของอนิโดนเีซยี มีการควบคุมจำานวนประชากรจระเข)้ 

ผลที่ตามมาคือ มีกรณีที่คนโดนจระเข้ทำาร้ายเพิ่มขึ้น โดยสถิติในช่วงปี ค.ศ. 2011-2020 มีกรณี

จระเข้ทำาร้ายคน 74 คร้ังและในจำานวนน้ันมี 50 กรณีที่คนถึงแก่ชีวิต ส่วนในปี ค.ศ. 2021 

มีการประเมินกันว่ามีการทำาร้ายเกิดข้ึน 6 กรณี และ 4 กรณีมีผู้เสียชีวิต ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

https://southeastasiaglobe.com/timor-leste-crocodile/.
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ตามริมชายหาด ซ่ึงเป็นภาพท่ีคุ้นชินในทุก ๆ  วัน ดังนั้น สิ่งที่ควรระวัง

เมื่อขับรถเลียบชายทะเล คือ เหล่านักวิ่ง ลูกเด็กเล็กแดงที่วิ่งอยู่

เต็มสองข้างทางอย่างสนุกสนาน

ในแง่ของวิถีชีวิต ส่ิงท่ีคนติมอร์-เลสเตมักจะพูดและอธิษฐาน

ในทุก ๆ  วันท่ีต่ืนมา คือ การขอบคุณพระเจ้า (พระเยซูคริสต์) สำาหรับวันใหม่

ที่ชีวิตเริ่มต้นขึ้นอีกวัน และขอให้เป็นการเริ่มต้นของวันท่ีดี ประชากร

ส่วนใหญ่ของติมอร์-เลสเตนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

โดยทุกวันอาทิตย์ ผู้ใหญ่และเด็กจะแต่งตัวด้วยสีสันสวยงามไปโบสถ์

เพ่ือร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและฟังคำาสอนจากบาทหลวง 

เฉกเชน่เดยีวกบัประเทศไทยทีพ่อ่แมป่ลกูฝงัการทำาความดี การบริจาค 

การทำาบุญให้กับลูกต้ังแต่ยังเด็ก บทเรียนสำาคัญท่ีสุดท่ีเราเรียนรู้ได้จาก

วิถีชีวิตของชาวติมอร์-เลสเต ก็คือ การทำาอะไรอย่างเสมอต้นเสมอ

ปลาย ทำาเป็นประจำา ไม่ใช่ทำาเฉพาะในวันสำาคัญหรือโอกาสพิเศษ

เท่านั้น นอกจากนี้ชาวติมอร์-เลสเตยังมีความเลื่อมใสในคริสต์

ศาสนา และยดึเอาหลกัศาสนามาเปน็สว่นหนึง่ของชวีติจนกลายเปน็

อัตลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นติมอร์-เลสเตได้อย่างชัดเจน เด็ก ๆ 

หลายคนที่ผมเคยพบและพูดคุยด้วยต่างก็รอคอยท่ีจะไปโบสถ์เพ่ือไป

ทำากิจกรรมต่าง ๆ และร้องเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้ากับกลุ่มเพ่ือน 

ทำาให้บรรยากาศของเช้าวันอาทิตย์ซ่ึงถือว่าเป็นวันศักด์ิสิทธ์ิของคริสต์

ศาสนิกชนแตกต่างกับทุก ๆ วัน เพราะจะเป็นช่วงเวลาท่ีทุกอย่างสงบ

เงียบจนได้ยินเสียงคล่ืนกระทบฝ่ังอย่างชัดเจน ซ่ึงแตกต่างจากวันธรรมดา

ท่ีทุกคนต้องทำางาน ต้องเดินทาง ท้องถนนเต็มไปด้วยรถยนต์มากมาย 
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และคนติมอร์-เลสเตก็นิยมการใช้แตรเวลาขับรถเป็นอย่างย่ิง เสียงแตรท่ี

เป็นเอกลักษณ์จนทำาให้ผมนึกถึงแตรสามช่าบ้านเรา ท่ีสามารถเต้น

ประกอบจังหวะไปด้วยได้เลย (แต่ผมก็ไม่เคยลงไปเต้นจริง ๆ นะครับ)

จากทีไ่ดก้ล่าวไปทัง้หมด ผมอยากจะเพิม่เติมวา่ ตมิอร-์เลสเตไม่ได้

มแีตก่รงุดิล ีทะเล และจระเขเ้ทา่นัน้ เพราะอยา่งผมเองกไ็ม่ไดท้ำางาน

ในเมอืงหลวง ในแตล่ะวนัผมจะตอ้งเดนิทางไปปฏบัิตหินา้ทีท่ีห่มู่บ้าน

เฮร่า (Hera) และเมตินาโร (Metinaro) ซึ่งเป็นพื้นที่ดำาเนินโครงการ

และที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้/หมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงและการพ่ึงพาตนเอง จากกรุงดิลีไปยังศูนย์เรียนรู้ ณ หมู่บ้านเฮร่า 

ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากนัน้ต้องเดินทางตอ่ไปยงัหมู่บ้าน

มิตินาโร่อีก 5 กิโลเมตร แม้ระยะทางจะไม่ไกล แต่ด้วยสภาพถนน

และภูมิประเทศ ทำาให้การเดินทางใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง 

เราเดินทางกันด้วยรถยนต์ของกระทรวงเกษตรและประมง เพ่ือติดตาม

การดำาเนินงานของโครงการพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่

ของกระทรวงเกษตรฯ ในระหว่างการเดินทาง ตลอดสองข้างทาง

ขนาบไปด้วยทะเลและภูเขาหัวโล้นตัดสลับกับทุ่งข้าวสีเขียวจนสุด

ลูกหูลูกตา เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักและเป็นเส้นทางสำาคัญ

ในการขนส่งสินค้าไปยังเขตเมืองต่าง ๆ ทำาให้มีการจราจรคับคั่ง

เป็นพิเศษ แต่อย่างท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า การเดินทางไม่ได้ง่ายอย่างท่ีคิด

เพราะจะต้องลัดเลาะไปตามภูเขาราวกับกำาลังนั่งรถไฟเหาะตาม

สวนสนุก นอกจากหัวใจจะตกไปอยู่ตาตุ่มแล้ว ขายังต้องช่วยคนขับ

เบรกอีกแรง วินาทีนี้ขออย่าให้เบรกแตกเลย เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว
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ตัวใครตัวมันจริง ๆ  นะครับ เพราะถ้ารถตกไปในบริเวณนั้น นอกจาก

ไม่น่าจะรอดชีวิตแล้ว ร่างกายก็คงได้สูญสลายกลับคืนธรรมชาติ 

เพราะคงจะไม่มีใครจะหาเราเจออย่างแน่นอน แต่แม้จะมีความน่าหวาดเสียว

ในการเดินทาง ทวิทศันส์องขา้งทางนัน้ สวยงามและคุม้คา่ทีก่ลา้จนถงึ

วินาทีสุดท้าย ต้องขอบคุณประเทศติมอร์-เลสเต ที่ทำาให้ผมได้รับ

ประสบการณ์ที่น่าสนใจ และ ณ ตอนนั้นผมคิดว่าผมเริ่มตกหลุมรัก

ประเทศนี้เข้าแล้ว 

นอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ทำาให้ผม

ประทับใจติมอร์-เลสเตเป็นอย่างย่ิงก็คือ วัฒนธรรมท่ีสะท้อนเอกลักษณ์

ดัง้เดมิของชาวตมิอร-์เลสเตตามวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ย ตลอดสองข้างทาง 

ผมได้เห็นบ้านเรือนชองชาวติมอร์ท่ีมีความหลากหลายท้ังบ้านแบบ

ด้ังเดิมท่ีมุงหลังคาด้วยใบจาก หรือบางบ้านก็มีการใช้สังกะสีและ

กระเบ้ือง แหล่งรวมตัวของชาวบ้านคือแหล่งนำา้ ในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีระบบ

นำ้าประปายังให้บริการได้ไม่ท่ัวถึง นำ้าได้กลายมาเป็นปัจจัยท่ีกระชับ

ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน เน่ืองจากชาวบ้านต้องอาศัยนำ้าจาก

ลำาธารหรือจุดบริการนำา้ของหมู่บ้านซ่ึงยังคงใช้เคร่ืองป๊ัมนำา้บาดาลแบบ

คันโยกเพ่ือการอุปโภค บริโภค ฉะน้ันบ้านไหนมีเคร่ืองป๊ัมนำ้า ก็จะ

แจกจ่ายนำ้าให้เพ่ือนบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ความจำาเป็นท่ีต้องพ่ึงพา

กันเน่ืองจากความขาดแคลนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ทำาให้สังคม

ชนบทของติมอร์-เลสเตมีความเข้มแข็ง และส่ิงท่ีผมสังเกตได้จาก

ประสบการณ์ คือ ระบบเครือญาติในเขตชนบทน้ันเหนียวแน่นและ

เข้มแข็งมาก จุดน้ีทำาให้ย้อนคิดถึงสังคมท่ีผมเติบโตมา ซ่ึงเป็นสังคมเมือง
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ท่ีมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานถึงพร้อมทุกอย่าง และคนก็มีความเป็น

ปัจเจกชนมากข้ึนเร่ือย ๆ คือ แต่ละคนสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ 

โดยไม่ต้องพ่ึงพากัน แต่หลายคร้ังท่ีเกิดปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิต

ข้ึนมา ส่ิงท่ีทุกคนต้องการคือระบบท่ีจะมารองรับและประคองให้เรายืน

ข้ึนมาได้อีกคร้ัง หรือท่ีเรียกกันว่า social safety net (ระบบตาข่าย

ความปลอดภัยทางสังคม) ซ่ึงแน่นอนว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลควรจะมี

ระบบน้ีมารองรับให้กับประชาชน ซ่ึงหากเราพิจารณาในหลาย ๆ  ประเทศ 

ส่ิงท่ีรัฐบาลสามารถจัดหาให้ได้คือ social safety net ด้านกายภาพ 

แต่ทางด้านจิตใจน้ัน social safety net ท่ีสามารถเยียวยา 

และประคองให้เรามีความเข้มแข็งทางใจเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ 

ในชีวิตไปได้น้ันส่วนสำาคัญน่าจะต้องมาจากเครือญาติและชุมชน

ท่ีเป็นเหมือนบ้านของเรา และเป็นกลุ่มคนท่ีเราไว้วางใจ 

แน่นอนว่าแต่ละพ้ืนท่ีย่อมมีพัฒนาการของตัวเอง ชีวิตของชาว

ติมอร์-เลสเตท่ีร้อยเรียงเร่ืองราวในอดีตจนเป็นประวัติศาสตร์ให้จดจำา สู่

การเป็นติมอร์-เลสเตในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์และแข็งแกร่งข้ึนกว่าเดิม 

จากประสบการณ์ของผม ผมคิดว่าติมอร์-เลสเตเป็นประเทศหนึ่ง

ที่อยากให้ทุก ๆ คนมีโอกาสไปเยือนสักครั้งในชีวิต เพราะนอกจาก

ความสวยงามตามธรรมชาติ และภูมิประเทศ ซ่ึงทำาให้ติมอร์-เลสเต

เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้ว ความหลากหลายรุ่มรวย

ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ทำาให้ติมอร์เป็นประเทศที่มีมิติที่น่าสนใจ 

ซึ่งทางรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้

ทรัพยากรทางด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
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อ�ส�สมัครเพื่อนไทยคนแรกของประเทศติมอร์-เลสเต
การปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านเฮร่า และเมตินาโร ตลอดระยะเวลา

เกือบ 2 ปี หน้าที่ในแต่ละวันของผม คือ การลงพื้นที่พบปะชาวบา้น
และเกษตรกรเพื่อศึกษาพื้นที่โครงการฯ และออกแบบหลักสูตร
เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานของโครงการฯ ฉะน้ัน การเป็นบัณฑิตท่ีเพ่ิง
จบออกมาจากร้ัวมหาวิทยาลัยทำาให้การมาทำางานอาสาสมัครในคร้ังน้ี
เหมือนเป็นการเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่งของชีวิต ผมพยายามนำาความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่ได้เรียนมา ตลอดจนประสบการณ์การทำา
กิจกรรมในช่วงวัยเรียนท่ีสอนให้ผมรู้จักการวางแผนงานและการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่นมาประยุกต์ในการทำางานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ผมต้องลงพื้นที่ไปใช้ชีวิตคลุกคลีกับเกษตรกรเพื่อหาข้อมูลว่า
ในพ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้ฯ มีทรัพยากรอะไรท่ีสามารถนำามาใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการดำาเนินโครงการ ปัญหาของชุมชนคืออะไร และต้องการการส่งเสริม
ในด้านไหนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและหมู่บ้าน
ให้มากท่ีสุด งานอาสาสมัครเพ่ือนไทยจึงไม่ใช่เพียงงานการกุศล
เพ่ือมาแจกส่ิงของท่ีจำาเป็นให้กับประชาชนอย่างท่ีบางคนเข้าใจ 
แต่เป็นการเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการพ่ึงพาตัวเองของคนในท้องถ่ิน
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติท่ีดีระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศคู่ร่วมมือในระดับท้องถ่ินและประชาชน 

การเป็นอาสาสมัครเพ่ือนไทยคร้ังน้ีถือว่าเป็นคร้ังแรกในการเดินทาง
ไปทำางานต่างประเทศท่ีนานท่ีสุดของผมครับ ดังน้ัน ความกังวลต่าง ๆ  
ในการเตรียมตัวก่อนไปก็มีอยู่บ้าง แต่พอไปถึงติมอร์-เลสเต พ่ี ๆ 
เจ้าหน้าที่ที่สถานทูต ณ กรุงดิลี คนไทย และชาวติมอร์-เลสเต
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ต้อนรับเป็นอย่างดี และในวันสำาคัญก็มีโอกาสได้ร่วมแสดงความเป็นไทย

และพบปะพ่ี ๆ  ชาวไทยในติมอร์-เลสเต ทำาให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน 

ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ท่ีติมอร์-เลสเต จึงเต็มไปด้วยเร่ืองราวท่ีน่าประทับใจ

และมติรภาพทีน่า่จดจำา และผมถือว่าการได้มาทำางานเป็นอาสาสมัคร

เพ่ือนไทยท่ีติมอร์-เลสเต เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม 

การทำางานเป็นอาสาสมัครเพ่ือนไทยทำาให้ผมเข้าใจคนติมอร์-เลสเต 

และสังคมติมอร์-เลสเตมากยิ่งขึ้น งานแรกในฐานะอาสาสมัคร

เพื่อนไทยที่ผมได้รับมอบหมาย คือ การเป็นล่ามแปลภาษา โดยปกติ

ชาวติมอร์-เลสเตจะสื่อสารด้วยภาษาเตตุม (Tetum) และใช้ภาษา

โปรตุเกสเป็นภาษาราชการ และชาวติมอร์-เลสเตเกินครึ่งสามารถ

ส่ือสารด้วยภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้ เพราะก่อนได้รับเอกราช 

ติมอร์ตะวันออกถือว่าเป็นจังหวัดหน่ึงของอินโดนีเซีย ฉะน้ันสายสัมพันธ์

ตรงนีย้งัคงอยู ่ดงัจะเห็นไดจ้ากคนตมิอร์-เลสเตนยิมบรโิภคสนิคา้จาก

อินโดนีเซียและได้รับอิทธิพลจากสื่ออินโดเป็นอย่างมาก ตัวผมเอง

สามารถสื่อสารภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้ ฉะนั้น เวลาศูนย์ฯ 

มีการจัดกิจกรรม ผมจะมีหน้าที่ล่ามช่วยทำาให้การสื่อสารระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีจากไทยกับชาวบ้านและเกษตรกรชาวติมอร์-เลสเตเข้าใจกัน

ได้ง่ายขึ้น มีคร้ังหนึ่ง ผมถามชาวบ้านไปว่า “มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การเกษตรชนิดน้ีไหม” ทุกคนพร้อมใจกันตอบกลับมาว่า “iha” 

(การออกเสียงคล้ายคำาว่า “อีห่า” ของบ้านเรามาก) ผมยังนึกขำาว่า 

ท่ีน่ี iha แปลว่า “มี” แต่ถ้าเป็นท่ีเมืองไทย ตอบกันมาแบบนี้ 

ได้ตัวใครตัวมันแน่ ๆ เลยครับ 
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หากพบกันคร้ังแรก คนท่ัว ๆ ไปอาจจะคิดว่า คนติมอร์-เลสเตเป็นคน
เข้าถึงยากด้วยบุคลิกท่ีเป็นคนดูเงียบ ๆ  พูดน้อย ยิ ่งเป็นคนแปลกหน้า
หรือชาวต่างชาติด้วยก็จะไม่เริ่มสนทนาก่อน ถึงจะมองด้วยแววตา 
จริงจังแต่ไม่ได้แสดงออกถึงความเกลียดชังชาวต่างชาติแต่อย่างใด 
แม้ว่าชนชาติของตนจะถูกปกครองด้วยชนชาติอื่นมายาวนาน 
หากเราอยากรู้จักหรือพูดคุยต้องเริ่มทักทายก่อน ถ้าหน้าตาของเรา
ออกไปทางเอเชีย คนติมอร์-เลสเตมักจะคาดเดาว่า เราเป็นคนอินโด
หรือคนจีน ซ่ึงผมเองและคนไทยในติมอร์-เลสเตมักจะเคยมีประสบการณ์
แบบนี้ แต่หลังจากที่เขารู้ว่า เราเป็นคนไทย มาจากประเทศไทย 
ทุกคนแสดงออกถึงความเป็นมิตรอย่างมาก ทุกคนแสดงออกถึง
ความชื่นชอบ และรู้จักประเทศไทย หลายคนที่ผมพูดคุยด้วยรู้จัก
ภาพยนตร์ไทยเรื่ององค์บาก คำาถามที่ผมถูกถามบ่อย ๆ คือ องค์บาก
อยู่ที่ไหน หายไปไหน (สำาหรับภาพยนตร์เร่ืองน้ี ถ้าเป็นคนไทยมักจะ
ถามหาช้างว่า ช้างอยู่ไหน แต่สำาหรับคนติมอร์-เลสเตจะสนใจว่า 
องค์บากอยู่ไหนมากกว่า) เร่ืองราวความประทับใจอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเขามีต่อ
ประเทศไทยที่ผมได้ยินบ่อยในการพูดคุยกับคนติมอร์ ก็คือเหตุการณ์
ท่ีมีทหารไทยมาช่วยดูแลและพัฒนาที่ค่าย (camp) จังหวัดเบาเกา 
(Baucau) พ่ีทหารจะสอนภาษาไทยให้เด็ก ๆ และสิ่งที่ทำาให้ผม
มหัศจรรย์ใจมากก็คือ คนเก่าคนแก่ท่ีน่ันสามารถส่ือสารภาษาไทยได้ 
นอกจากน้ีทหารไทยยังได้สอนชาวบ้านทำาการเกษตร ทำาไร่ ทำานา 
ทำาให้ผมรู้สึกประทับใจในสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสองประเทศ 
และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตัวเองได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยสานต่อ

ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นนี้ให้ยั่งยืนต่อไป 
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จากท่ีได้กล่าวไป จะเห็นได้ว่า การเกษตร คือ สาขาความร่วมมือท่ี

ประเทศไทยมคีวามพรอ้มและมศีกัยภาพท่ีจะถา่ยทอดองคค์วามรูใ้ห้

กับมิตรประเทศ การเกษตร คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและ

ความอยู่ดีกินดีของผู้คน รวมไปถึงความม่ันคงทางอาหาร เป็นสาขาท่ีมี

ประเทศต่าง ๆ  จำานวนไมน่อ้ยอยากเรยีนรูจ้ากประเทศไทยโดยเฉพาะ

การน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงติมอร์-เลสเตด้วย โดย “หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง” หรอื Sufficiency Economy Philosophy (SEP) 

เป็นแนวทางที่สามารถนำาไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

การดำารงชีวิตประจำาวันและการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดูแล

ครอบครัวและการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ เราอยู่อาศัย 

อันสอดคล้องกับรูปแบบการดำารงชีวิตของคนชนบทในประเทศ

ติมอร์-เลสเต ซ่ึงประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรและ

การประมงเป็นหลัก 

อุปสรรคในการทำาการเกษตรของชาวติมอร์-เลสเตแตกต่างกันไป

ตามพืน้ที ่บางพืน้ทีอ่ปุสรรคคอืภมูปิระเทศทีเ่ปน็ดนิภเูขาไฟมลีกัษณะ

ร่วนปนทราย ไม่เหมาะกับการทำาการเกษตร แต่สำาหรับหมู่บ้านเฮร่า

ที่ผมได้ไปลงพ้ืนท่ีน้ัน เป็นพ้ืนท่ีลุ่มนำา้และเป็นท่ีราบ ดินจึงอุดมสมบูรณ์

เหมาะสมต่อการทำาเกษตรกรรม แต่ปัญหาท่ีเกษตรกรต้องประสบ

คือการไม่มีท่ีดินทำากินเป็นของตนเอง ส่วนมากจะเป็นการเช่าที่ดิน

จากรัฐ และเน้นการปลูกผักเพื่อการบริโภคและจำาหน่ายบริเวณ

หน้าบ้านและตลาดภายในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละครัวเรือนมักจะปลูกพืช
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เพยีงชนดิเดยีว และชนดิพชืผกัทีป่ลกูมีความคลา้ยคลงึกนัทัง้หมู่บา้น 

เช่น ผักกาด กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือม่วง และมะเขือเทศ เป็นต้น 

เกษตรกรยังพ่ึงพาสารเคมีเพ่ือกำาจัดโรคพืชและศัตรูพืชเป็นหลักซ่ึงเป็น

วิถีท่ีทำากันมาต้ังแต่คนรุ่นก่อน ๆ ฉะน้ัน การจะเปล่ียนวิถีท่ีปฏิบัติ

มายาวนานจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย จำาเป็นต้องเน้นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง

กับความต้องการเรียนรู้ของชาวบ้าน โดยเน้นการสร้างนิสัยการเรียนรู้

เพ่ือวิถีชีวิต ดำาเนินการโดยประชาชนเพ่ือประชาชน หวังผลการพัฒนา

แบบพ่ึงตนเอง กจิกรรมตา่ง ๆ  ต้องเปน็ลักษณะเช่ือมโยงและสนบัสนนุ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และต้องเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ปลูกไม้ผลรอบ

บ่อปลา และเลี้ยงไก่เนื้อบนบ่อปลา เป็นต้น 

จุดประสงค์ของการตั้งศูนย์การเรียนรู้ก็เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร พร้อมทั้งมีแปลงสาธิตการเกษตรสำาหรับจัดการระบบ 

แก้ไขการเพาะปลูก และส่งเสริมรูปแบบการปลูกผักปลอดสารพิษ

โดยมีการสอนทำาปุ๋ยหมัก นำา้หมักชีวภาพ รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริม

อาชีพอ่ืน ๆ เช่น การปลูกผักไร้ดิน การเพาะเห็ด การแปรรูปผลผลิต

จากกล้วย สับปะรด มะเขือเทศ พริก และการทำาเมล็ดจากผลผลิต 

ทางการเกษตร แม้ว่าเกษตรกรได้รับการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญา

แบบดัง้เดมิในการทำาการเกษตรมายาวนาน แตเ่กษตรกรทกุคนรบัฟงั 

ไม่ปฏิเสธ ผมรับรู้ได้ถึงความต้ังใจของเกษตรกรและพร้อมเปล่ียนแปลง

จากรูปแบบการทำาเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต จากที่เคยปลูกพืช

เพียงชนิดเดียว ปัจจุบันมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดมากขึ้น
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ในพื้นที่ทำาการเกษตร และมีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม ซึ่งเป็น 

การนำา “ทฤษฎีใหม่”4 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติ 

การปรับวิถีการทำาการเกษตรนี้เป็นการประยุกต์ให้เข้ากับวิถีดั้งเดิม

ของเกษตรกรติมอร์-เลสเต เพื่อนำาไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร

ในระดับครัวเรือน ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และจำาหน่ายเพื่อเป็น

รายได้เสริม นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้ทำาการทดลองโดยการแบ่ง

พื้นที่การเกษตรเป็นสัดส่วนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 

การปลูกข้าว การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง มะเขือม่วง 

แตงกวา ผกัโขม และขา้วโพดหวาน การเลีย้งไกใ่นกรง และการขดุบ่อ

เลี้ยงปลานิล ซ่ึงได้ผลดีกว่าการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในแบบเดิม

ทีเ่คยทำากนัมา และเกษตรกรชาวตมิอร-์เลสเตพบวา่ แนวคิดเศรษฐกจิ

พอเพียงสามารถนำามาปฏิบัติใช้ได้จริง และส่งผลให้แต่ละครอบครัว

มีอาหารบริโภคที่เพียงพอและยังมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

4 ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางและหลักการในการบริหารจัดการนำ้าและที่ดิน เพื่อสามารถใช้ที่ดิน

ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ได้พระราชทานพระราชดำาริน้ีไว้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมักประสบปัญหาท้ังภัยธรรมชาติ

และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำาการเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต 

โดยเฉพาะการขาดแคลนนำ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำาบากนัก รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ดู https://www.chaipat.or.th/site_content/item/19-2009-10-30-07-44-57.html.
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ทูตแห่งก�รพัฒน�ประช�ชน
ส่ิงหน่ึงท่ีผมได้เรียนรู้จากการเป็นอาสาสมัครเพ่ือนไทย คือ วิธีการสอน

หรือแนะนำาผู้อื่นท่ีดีท่ีสุด ก็คือ “การเป็นแบบอย่างที่ดี” ให้กับ

พวกเขา การที่ เราได้คลุกคลีกับชาวบ้าน ได้สัมผัสวิถีชุมชน 

และวัฒนธรรมจากการดำาเนินชีวิตจริง ๆ ของพวกเขา การปฏิบัติตนให้ดี 

ใช้ความคิดในทางถูกต้องดีงามและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำาให้

ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในตัวเรา ซึ่งทำาให้พวกเขายอมรับเรา รับฟัง

และเคารพในความคดิเหน็ของเรา ตลอดจนเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอันจะ

นำาไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญของการอยู่และทำางาน

รว่มกนั ผมไดเ้รยีนรูส้ิง่ตา่ง ๆ  จากชาวตมิอร-์เลสเต เปน็อยา่งมากจาก

ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างในหมู่บ้านเฮร่า

และพื้นท่ีโดยรอบมีต้นตาลสูงเด่นเรียงราย โดยปกติคนไทยนิยม

ทำ าลู กตาลลอยแก้ ว  ส่ วน เนื้ อตาลที่ สุ กก็ทำ า เ ป็นขนมตาล 

แต่ชาวติมอร์-เลสเตนิยมทำานำ้าตาลสดมาเป็นเครื่องดื่มสังสรรค์ 

และมีการบรรจุขวดขายตลอดข้างทาง ส่วนกากท่ีเหลือจากการทำา 

นำา้ตาลสดก็จะนำามาสับเพื่อใช้เป็นอาหารหมูต่อไป 

เจ้าหน้าที่ทุกคนท่ีปฏิบัติ งานในโครงการ ทั้ งผู้ เชี่ ยวชาญ 

และอาสาสมัคร ไม่ได้คาดหวังส่ิงตอบแทนใด ๆ นอกเหนือไปจาก

ความสำาเร็จของโครงการอันหมายถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ในหมู่บ้านเฮร่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน และสามารถขยายผลไปพัฒนา

พื้นที่อื่น ๆ ได้ แต่เกษตรกรท่ีเราไปช่วยส่งเสริมเขาก็มักแสดงนำ้าใจ

โดยมอบผลผลิตทางการเกษตรแทนคำาขอบคุณทุกคร้ัง และในโอกาส
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พิเศษชาวบ้านก็จะเตรียมอาหารท้องถ่ินมาเต็มโต๊ะ ไม่ว่าจะเป็นมันต้ม 

เผือกต้ม กล้วยต้ม ผัดผัก ไก่ทอด และอาหารจานพิเศษที่ชาวบ้าน

นิยมรับประทาน ก็คือใบมะละกอผัดแห้ง (คล้าย ๆ ผัดผักบุ้งไฟแดง

บ้านเรา) ซ่ึงใบมะละกอน้ี ชาวบ้านติมอร์-เลสเตเช่ือว่ามีสรรพคุณ

ในการลดไขแ้ละรักษาไขห้วดั5 ถา้ใครไดม้าลองชมิใบมะกะกอผดัแหง้

ของติมอร์-เลสเต ผมเชื่อว่าจะต้องยกนิ้วและพูดว่า Diak (เดียก) 

กันทุกคน เพราะคำาว่าเดียกแปลว่าอร่อยเย่ียมยอดไปเลย อาหารจานน้ี

สำาหรับผม แมจ้ะไมใ่ชอ่าหารท่ีหรูหรา หรอืมีกรรมวธิกีารทำาทีซ่บัซอ้น 

แต่เป็นเมนูที่ใส่ความตั้งใจและมิตรภาพลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน

เสมือนหนึ่งว่าเราคือแขกคนสำาคัญ

จากวันน้ันสู่วันนี้ 8 ปีผ่านมา ผมต้องขอบคุณสื่อสังคมออนไลน์ 

(social media) ในทุก ๆ platform ที่ทำาให้ผมสามารถติดต่อพูดคุย

กบัเพือ่นชาวตมิอร-์เลสเต และชาวบา้นในหมู่บ้านเฮรา่ไดอ้ยา่งสะดวก

ง่ายดาย ดั่งมิตรภาพที่ไร้พรมแดน สิ่งที่ทำาให้หัวใจของผมพองโตและ

มีความสุขที่สุด ก็คือการได้เห็นรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ใน 

Facebook ของเกษตรกรที่ผมได้เคยทำางานร่วมกับพวกเขา มันเป็น

ความสุขท่ีได้เห็นรอยย้ิม ได้เห็นความก้าวหน้า และการท่ีศูนย์เรียนรู้ฯ 

ยังคงมีการดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองแม้โครงการได้ส้ินสุดลงไปแล้ว 

สุขที่รู้ว่าเกษตรกรได้นำาความรู้ด้านการผลิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงไปปรับเปลีย่นวธิกีารเพาะปลกู เนน้การปลกูพืชผัก

5 เป็นความเชื่อเฉพาะถิ่นที่ไม่ได้มีการวิจัยทางการแพทย์มารับรอง.
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ที่ลดการใช้สารเคมี หันมาทำาเกษตรอินทรีย์ในลักษณะเกษตร

ผสมผสานมีการขยายพันธุ์พืชและสัตว์ ทำาให้เกษตรกรสามารถ

ผลิตสินค้าเกษตรได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และมีผลผลิตท่ีมี

ความปลอดภัย สามารถจำาหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงข้ึนกว่าในอดีต ทำาให้สามารถส่งลูกหลาน

เข้าเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังในและต่างประเทศ ผมภูมิใจอย่างมากท่ีได้

เข้าร่วมโครงการอาสาเพ่ือนไทย และได้ทำาหน้าท่ี “ทูตแห่งการพัฒนา

ในภาคประชาชน” ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อ

ประชาชน อันจะช่วยทำาให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

มีความแนบแน่นและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต การดำาเนินงาน ความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนากับประเทศติมอร์-เลสเต ถือเป็นการดำาเนินงานด้านการทูต

อย่างหน่ึง โดยเฉพาะในลักษณะท่ีเรียกกันว่า “soft power” ผ่านกลไก 

“การทูตเพื่อการพัฒนา” (development diplomacy) ในฐานะ

อาสาสมคัรเพือ่นไทยทีเ่ปน็ตัวแทนทำาหนา้ทีใ่นการเชือ่มโยงและสร้าง

สัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลในภาคประชาชน นำาไปสู่การสรา้งความผกูพนั

ฉันพี่น้อง แม้ว่าจะเป็นการร่วมงานกันเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

แตมิ่ตรภาพน้ันยัง่ยนื ผมเชือ่เปน็อย่างยิง่ครับ วา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

สองประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

จะยิง่พฒันาความแนบแนน่ และจะขยายขอบเขตความสมัพนัธไ์ปยงั
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ประเด็นอื่น ๆ ต่อไป ดังเช่นเมล็ดพันธุ์พืชท่ีจะเจริญเติบโต งอกงาม 

ครั้นพอออกดอกผล ก็จะมีเมล็ดพันธุ์ ร่วงลงสู่ดินขยายพันธุ์

นำาความอุดมสมบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่น ๆ นั่นเอง

“Obrigado Barak Timor-Leste”

(ขอบคุณติมอร์-เลสเตมาก ๆ สำาหรับโอกาสที่ได้รู้จักกัน)



ติมอร์-เลสเต :  
ดินแดนแห่งโอกาสและศักยภาพ

วินิตา จามิกรณ์1 
เรียบเรียงโดย ไพลิน กิตติเสรีชัย2

1 ผูบ้รหิารบรษิทัสวนอตุสาหกรรมวนิโคสท ์จำากดั (มหาชน) และไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กงสลุ

กติตมิศกัดิส์าธารณรฐัประชาธปิไตยตมิอร-์เลสเต ณ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เมือ่เดอืนพฤษภาคม 

ค.ศ. 2020 ติดต่อได้ที่ consulaterdtl01.th@gmail.com.
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ที่ pailin.k@ku.th.



เส้นทางมิตรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย – ติมอร์-เลสเต 183

ในบริบทโลกยุคโลกาภิวัตน์ การทำาความเข้าใจความสัมพันธ์

ระหวา่งประเทศเฉพาะในมติคิวามสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลไมส่ามารถ

ทำาให้เกิดความเข้าใจอย่างรอบด้านได้ ดังนั้น การทำาความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ท่ีดำาเนินมา 2 ทศวรรษระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต 

นอกจากจะต้องเข้าใจถึงมิติทางการทูต ตลอดจนบทบาทของกองทัพไทย

ในการเข้าไปช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและสนับสนุนกระบวนการ

สร้างชาติอันเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

แลว้ อีกมติิหนึง่ท่ีมคีวามสำาคัญเปน็อยา่งยิง่กค็อื มิตทิางดา้นเศรษฐกจิ 

ซ่ึงในมิตินี้ ตัวแสดงที่มีบทบาทสำาคัญและโดดเด่น คือ นักธุรกิจ

ในภาคเอกชน เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 รัฐบาลติมอร์-เลสเต

ได้แต่งต้ังคุณวินิตา จามิกรณ์ ผู้บริหารบริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ 

(Wyncoast Industrial Park Public Company Limited) 

และนกัธรุกจิไทยทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดยีิง่กบัประเทศใหด้ำารงตำาแหนง่

กงสลุกติตมิศกัด์ิสาธารณรัฐประชาธิปไตยตมิอร์-เลสเต ในเขตจงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ บทความช้ินน้ีเป็นการรวบรวมประสบการณ์ ความรู้ 

และมุมมองของคุณวินิตา จามิกรณ์ เกี่ยวกับติมอร์-เลสเต ท่ีเธอให้

คำานิยามว่าเป็น “ดินแดนเล็ก ๆ  ที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสและศักยภาพ” 

คุณวินิตาเล่าให้ฟังว่า ความเกี่ยวข้องระหว่างครอบครัวของเธอ

และประเทศติมอร์-เลสเต ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ที่กองทัพ

ไทยได้เข้าไปมีบทบาทในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น 

ขอความร่วมมือภาคธุรกิจให้ส่งความช่วยเหลือไปยังประชาชน
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ชาวติมอร์-เลสเต ซึ่งคุณวินิตาและครอบครัวได้ร่วมส่งเมล็ดพันธุ์พืช

ไปกับกองทัพไทย เนื่องจากอยากช่วยสนับสนุนให้คนติมอร์-เลสเต

มอีาหารและมอีาชพีในระยะยาว อนัเปน็การชว่ยเหลอืเพือ่มนุษยธรรม 

โดยยังไม่ได้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับติมอร์-เลสเต 

แต่หลังจากนั้นอีก 15 ปี ครอบครัวของคุณวินิตามีโอกาสต้อนรับ

อดีตประธานาธิบดี ซานานา กุสเมา (Xanana Gusmão) ซ่ึงในขณะน้ัน

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ในการเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็น

ทางการในปี ค.ศ. 2015 ต่อมาในปี ค.ศ. 2017 ก็มีโอกาสได้เข้าพบกับ

ประธานาธิบดี จูแซ รามุซ-ออร์ตา (José Ramos-Horta) เจ้าของรางวัล

โนเบลสาขาสันติภาพเม่ือปี ค.ศ. 1996 ซ่ึงท่านเพ่ิงได้ดำารงตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีอีกครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา

“การพบทา่นประธานาธบิดรีามซุ-ออร์ตา ในครัง้นัน้เหมอืนเปน็ 

จุดเริ่มต้นที่ทำาให้เราสนใจติมอร์-เลสเตอย่างจริงจัง เนื่องจาก 

ท่านอยากให้เราในฐานะนักธุรกิจท่ีทำางานด้านการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ (property development) ไปดู ไปสำารวจใน

ติมอร์-เลสเต ว่าพอจะช่วยพัฒนาในด้านไหนได้บ้าง ท่านบอกว่า 

ประเทศของท่านมีความใหม่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม 

แตก็่ยงัมอีะไรทีไ่มส่มบรูณอ์กีมาก ทา่นบอกวา่ไปชว่ยกนัหนอ่ยนะ 

เห็นโอกาสอะไร ตรงไหน มาบอกท่าน ท่านจะช่วยสนับสนุน

อย่างเต็มที่ และนี่คือก้าวแรกที่ทำาให้เราตัดสินใจเดินทางไปยัง

ติมอร์-เลสเต”
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แรกพบ...ติมอร์-เลสเต
ครัง้แรกท่ีคณุวนิิตามโีอกาสไปเยอืนตมิอร-์เลสเต เมือ่ป ีค.ศ. 2017 

ยังไม่มีเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-ดิลี คุณวินิตาและคณะจึงต้องบินไปที่

บาหลีก่อน แล้วเดินทางต่อไปยังจุดหมาย คุณวินิตาเล่าให้ฟังถึง

ความประทับใจแรกว่า 

“ตอนท่ีเคร่ืองบินเร่ิมเข้าเขตติมอร์-เลสเต มองลงไปเห็นทะเล

ของเขา ต้องบอกเลยว่า ทะเลของเขาสวยงามมาก นำ้าทะเลเป็น

สฟีา้เทอรค์อยซ ์(turquoise) คือธรรมชาตขิองเขายงัสมบรูณ์และ

งดงามตามที่ท่านประธานาธิบดีรามุซ-ออร์ตาได้บอกไว้จริง ๆ ทีนี้

พอเครื่องลง เราก็เดินเข้าตัวสนามบินนานาชาติกรุงดิลี ซึ่งเป็น

สนามบนิขนาดเลก็มาก เปน็อาคารชัน้เดยีว แตบ่รรยากาศโดยรวม 

มีต้นไม้เยอะ ร่มรื่น เราเห็นคนติมอร์-เลสเตจำานวนหนึ่งมายืน

รอรับเพ่ือน และญาติ ๆ  ของเขา ภายหลังเราถึงมารู้ว่า การเดินทาง

โดยเครื่องบิน สำาหรับคนติมอร์-เลสเตแล้ว ยังเป็นส่ิงท่ีหรูหราอยู่

เพราะราคาตั๋วเครื่องบินยังค่อนข้างแพง แต่เท่าที่พบคนท้องถิ่น

คร้ังแรก เรารู้สึกประทับใจในรอยย้ิมของพวกเขา เขาเป็นมิตรกับเรา

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติอย่างมาก ทั้งหมดนี้คือความประทับใจแรก 

(first impression) ที่ตัวเองมีต่อติมอร์-เลสเต”

ในการเดินทางมาติมอร์-เลสเตในครั้งแรกนี้ คุณวินิตามาพร้อมกับ

ทีมงานของบริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ อันประกอบไปด้วย

ประธานบริษัท ทีมวิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้า จุดประสงค์คือ

เพื่อมาสำารวจพ้ืนท่ีว่าสภาพภูมิศาสตร์เป็นอย่างไร เพื่อพิจารณาถึง
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ความเป็นไปได้ของการมาลงทุนในประเทศติมอร์-เลสเต ก่อนที่จะ

เดินทางมา ทางคุณวินิตาและทีมงานได้วางแผนไว้ว่าจะอยู่ท่ีติมอร์-เลสเต

เป็นเวลา 4 วัน และด้วยขนาดของประเทศท่ีไม่ใหญ่ ทางทีมงานก็คิดว่า

น่าจะสามารถสำารวจพ้ืนท่ีในบริเวณต่าง ๆ ได้ครอบคลุมครบถ้วน 

แต่ในความเป็นจริง ทางคุณวินิตาและทีมงานต้องพบกับข้อท้าทาย

ประการแรกของติมอร์-เลสเต

“ในทริปนั้น อุปสรรคประการสำาคัญเลย ก็คือระยะเวลาที่ต้อง

ใช้ในการเดินทาง การเดินทางในกรุงดิลีซึ่งเป็นเมืองหลวงไม่ได้

มีปัญหาอะไร แต่พอออกจากเมืองหลวงแค่ไม่ถึง 10 กิโลเมตร 

จากถนนคอนกรีตก็กลายเป็นถนนดินลูกรัง รถไม่สามารถทำาความเร็วได ้

ทำาให้การเดินทาง แม้จะเป็นระยะทางส้ัน ๆ ในติมอร์-เลสเต 

ก็ต้องใช้เวลามาก ทำาให้เรารู้เลยว่า เราพลาดในจุดนี้ เราวางแผน

การเดินทางและเวลาได้ไม่ดี ท่ีอยากบินไปสำารวจเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ก็ไม่สามารถไปได้ แล้วยิ่งถ้าเป็นหน้าฝน การเดินทาง

โดยรถยนต์นี่ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ” 

แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคบ้างในการเดินทางคร้ังแรก แต่คุณวินิตา

และทีมงานได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของติมอร์-เลสเต 

และเมื่อกลับไปกรุงเทพฯ ก็เร่ิมมีการปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังถึง

ความเป็นไปได้ของการเข้าไปลงทุนในติมอร์-เลสเต
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กระชับคว�มสัมพันธ์...		
จ�กนักธุรกิจสู่ตำ�แหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์	

การเดินทางไปสำารวจพ้ืนท่ีในติมอร์-เลสเตคร้ังแรก ประกอบกับ

การมีโอกาสต้อนรับ พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

และเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำาประเทศไทยในหลายโอกาส 

ทางวนิโคสตเ์ริม่เหน็ความเปน็ไปได้ท่ีจะเขา้ไปลงทนุ จงึไดท้ำาขอ้เสนอ

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงดิลี ไปยังหน่วยงาน

ราชการทีเ่กีย่วขอ้งในตมิอร-์เลสเต3 จากนัน้ไดม้กีารจดทะเบยีนบรษัิท 

Wyncoast Timor โดยมหุ้ีนสว่นเปน็คนทอ้งถิน่ตามขอ้กำาหนดในการ

ลงทุนภายในประเทศ จากนั้นทางติมอร์-เลสเตได้ทาบทามคุณวินิตา

ให้ดำารงตำาแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ซ่ึงนอกจากจะต้องผ่านการรับรอง

จากทางติมอร์-เลสเตแล้ว ทางกระทรวงการต่างประเทศไทยก็จำาเป็น

ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสมในการรับตำาแหน่งน้ีอย่าง

รอบคอบ โดยขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาพอสมควร และเม่ือผ่าน

กระบวนการของทั้งสองประเทศ การแต่งตั้งจึงเสร็จสมบูรณ์ในเดือน

พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2020 โดยคุณวินิตาได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่

ของกงสุลกิตติศักดิ์ไว้ว่า 

3 Wyncoast Timor มีแผนที่จะประมูลโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรก

ในปี ค.ศ. 2020 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงดิลี 

แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ในปีนั้นพอดี 

จงึจำาเปน็ตอ้งถอนตวัจากการประมลูไปกอ่น เนือ่งจากทางทมีวศิวกรของเราไมส่ามารถเดนิทาง

ไปทำางานที่ติมอร์-เลสเตได้. 
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“บทบาทหนา้ทีห่ลกัจะเนน้ในสว่นของการผลกัดนัการสง่เสริม

การค้า การลงทุนระหว่างสองประเทศ เน้นการให้ความรู้

ความเข้าใจกับนักธุรกิจไทยเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจในประเทศ

ติมอร์-เลสเตเป็นหลัก เพราะว่าในส่วนของท่านเอกอัครราชทูต

ประจำาประเทศไทย ท่านก็จะดำาเนินการและให้ความสำาคัญเก่ียวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ในภาพรวม แต่ในส่วนของกงสุลกิตติมศักดิ์ ทางติมอร์-เลสเต

อยากให้เราใช้ความรู้ ความเข้าใจในการทำาธุรกิจ และจากประสบการณ์

การเริ่มดำาเนินธุรกิจในประเทศ มาช่วยส่งเสริมในด้านนี้”

หลังจากรับตำาแหน่ง คุณวินิตาก็มีฐานะเป็นทั้งกงสุลกิตติมศักดิ์

ที่เป็นตัวแทนของติมอร์-เลสเต ท่ีมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ศักยภาพและโอกาสในการลงทุนทำาธุรกิจในติมอร์-เลสเต ซึ่งได้มี

การวางแผนว่าในอนาคตอันใกล้น้ี จะจัดทริปให้นักธุรกิจท่ีสนใจเดินทาง

ไปสำารวจพืน้ทีใ่นติมอร-์เลสเต เพือ่มองหาโอกาสทางธรุกิจทีจ่ะทำาให้

เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจจากทางไทยและการพัฒนา

ประเทศในด้านต่าง ๆ ของติมอร์-เลสเต ในขณะที่อีกฐานะหนึ่ง 

เธอก็ยังดำารงตำาแหน่งในฐานะผู้บริหารของบริษัทวินโคสต์ ท่ีมีแผน

ในการเดินหนา้ทำาธรุกจิในตมิอร-์เลสเตตอ่ไป โดยแมว้า่การดำาเนนิการ

เข้าไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในติมอร์-เลสเต จะต้องพักโครงการไปช่ัวคราว

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 แต่ในขณะน้ี

บริษทักำาลงัเดนิหนา้ตอ่เนือ่งจากสถานการณเ์ริม่ผอ่นคลาย โดยธรุกจิ

ที่วางแผนไว้นอกจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว ทางวินโคสต์
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ต้องการทีจ่ะลงทุนทางดา้นพลงังานหมนุเวยีน (renewable energy) 

โดยคุณวินิตาได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า 

“ติมอร์-เลสเตตั้งอยู่ ในระนาบ (horizon) ที่ เหมาะสม 

ในการทำาพลงังานหมนุเวียน4 และประเทศของเขามคีวามตอ้งการ

พลังงานหมุนเวียนสูง เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับ

ประเทศ ในปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขสถิติของปริมาณพลังงานหมุนเวียน

ที่ติมอร์-เลสเตผลิตได้ พลังงานทั้งหมดที่ประเทศเขาต้องการ คือ 

220 เมกะวัตต์ ทางรัฐบาลวางแผนไว้ว่าอยากให้ครึ่งหนึ่ง คือ 110 

เมกะวัตต์ เป็นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทางวินโคสต์เองก็พร้อม

ทีจ่ะเขา้ไปรบัโครงการนี ้เนือ่งจากมปีระสบการณ์ในการวางระบบ

พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศมาแล้วเหมือนกัน ความท้าทาย

ในการไปวางระบบที่ติมอร์ น่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิประเทศ

ที่เป็นภูเขา ซึ่งจะทำาให้การวางระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น 

แต่กย็นืยนัวา่ วนิโคสตจ์ะยงัเดินหนา้ตอ่ในตมิอร-์เลสเต ทัง้ทางด้าน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพลังงานหมุนเวียน”

ธุรกิจและก�รลงทุนในติมอร์-เลสเต	:		
ศักยภ�พ	โอก�ส	และอุปสรรค

การตัดสินใจเข้าไปลงทุนทำาธุรกิจในที่ใดที่หนึ่ง ความเข้าใจและ

มีข้อมูลอย่างรอบด้านเก่ียวกับท่ีแห่งน้ันเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นอย่างย่ิง ในขณะน้ี

4 พกิดัของประเทศตมิอร-์เลสเตสามารถผลติพลงังานไฟฟา้จากแสงอาทติยไ์ด้ถงึวนัละประมาณ 

5 ชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าประเทศไทยที่อยู่ประมาณ 4-4.5 ชั่วโมงต่อวัน. 
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สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในตมิอร-์เลสเต

เร่ิมผ่อนคลาย อันเป็นผลมาจากการท่ีทางรัฐบาลติมอร์-เลสเตสามารถ

บริหารจดัการการแพรร่ะบาดไดด้ ีและทางรฐับาลไดเ้ริม่แผนการฟืน้ฟู

เศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด อันจะ

เห็นไดจ้ากการเยอืนอยา่งเปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการของรฐัมนตรี

จากหลายกระทรวงเพ่ือไปเจรจาสร้างความเข้าใจ และเชิญชวนให้

ธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ เข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งทางคุณวินิตา

ก็เพิ่งต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของติมอร์-เลสเต

ไปเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2022 ติมอร์-เลสเตยังต้องการการพัฒนา

ธุรกิจในอีกหลายด้าน นอกจากด้านพลังงานหมุนเวียนท่ีได้กล่าวไปแล้ว 

ประเทศยังต้องการการพัฒนาด้านการศึกษา การสร้างโรงเรียน 

สถานศึกษา และแผนการหนึ่งท่ีคุณวินิตาคิดว่าหากโครงการสำาเร็จ

แล้วจะสร้างความเปล่ียนแปลงให้กับติมอร์-เลสเตอย่างมากก็คือ

ปรับปรุงท่าเรือดิลี จากเดิมท่ีเป็นท่าเรือขนส่ง ให้กลายเป็น Dili Marina 

หรือทา่เรอืเพือ่การทอ่งเทีย่ว ซึง่ทางรฐับาลของตมิอร-์เลสเตไดอ้นุมัติ

โครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 ในปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการระดมทุน5 ในประเด็นนี้คุณวินิตาได้เล่าให้ฟังว่า

“ท่าเรือดิลีหรือ Dili Port ในปัจจุบันยังเป็นท่าเรือที่เอาไว้ใช้

ขนส่งสินคา้ แต่มขีนาดเลก็มาก สามารถรับจำานวนตูค้อนเทนเนอร ์

5 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.timorleste.tl/usaid-instigates-public-

private-partnership-to-transform-dili-port-into-a-tourism-hub/.
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และปริมาณสินค้าเข้า-ออกได้จำากัด ซึ่ งเป็นอุปสรรคมาก

ทางด้านโลจิสติกส์ (logistics) ทำาให้เกิดความล่าช้า ทางเราเป็นคนแรก ๆ  

ที่ได้เสนอความเห็นไปว่าน่าจะเปลี่ยนท่าเรือดิลีให้เป็น Marina 

หรือเป็นท่าจอดเรือเพื่อการท่องเที่ยว พวกเรือสำาราญ เรือยอร์ช 

แล้วบริเวณรอบ ๆ ก็พัฒนาเป็นร้านอาหาร โรงแรมห้าดาว 

คือพัฒนาให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวหลักอีกแห่งในกรุงดิลี 

ซึ่งก็รู้สึกดีใจที่โครงการดังกล่าวได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง 

ส่วนท่าเรือขนส่งสินค้า ก็มีการประมูลเพื่อสร้างท่าเรือใหม่

ที่เมืองติบาร์ (Tibar) เรียกว่า Tibar Bay Port ซึ่งกำาหนดเปิดใช้

อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา”

ทั้งสองโครงการที่กล่าวไป แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ

การลงทุนท่ีน่าสนใจ โดยด้านแรก คือ ด้านการท่องเท่ียวและการบริการ 

ซ่ึงเป็นด้านที่นักธุรกิจไทยมีความเชี่ยวชาญ และสามารถทำาได้ดี 

มีมาตรฐานที่แข่งขันได้ในระดับโลก ผู้เล่นหลักที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจ

ด้านการท่องเท่ียวในติมอร์-เลสเตตอนน้ี คือ ออสเตรเลีย โดยจะเน้นไป

ท่ีกิจกรรมการดำานำา้ เม่ือ Dili Marina เปิดใช้ได้จริงแล้ว ติมอร์-เลสเต 

จะกลายเป็นจุดท่องเท่ียวในการเดินทางโดยเรือสำาราญในเส้นทาง 

สงิคโปร-์เกาะบาหล-ีเมอืงดลีิ-เมอืงดารว์นิ (Darwin อยูท่างตอนเหนอื

ของประเทศออสเตรเลยี) และคาดการณกั์นไวว้า่ จำานวนนกัทอ่งเทีย่ว

จะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ ซ่ึงติมอร์-เลสเตยังต้องการโรงแรม ร้านอาหาร 

และธุรกิจด้านบริการอื่น ๆ ที่จะมารองรับ คุณวินิตาอธิบายเพิ่มเติม

ในประเด็นนี้ว่า
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“ต้องยอมรับว่า ถ้าพิจารณาแค่จำานวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

เช่น ถ้าเราใช้ตัวเลขในปี 2018 คือช่วงท่ียังไม่มีโรคระบาด นักท่องเท่ียว

ต่อปีจะอยู่ราว ๆ  30,000-50,000 คน และรายได้จากการท่องเท่ียว

อยู่ที่ราว ๆ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

จะมาจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และโปรตุเกสเป็นหลัก คือ 

ถ้ามองเฉพาะตัวเลขปัจจุบัน ติมอร์-เลสเตอาจจะไม่ใช่ที่ที่น่าจะ

เข้ามาลงทุน แต่อยากให้มองถึงศักยภาพของประเทศในอนาคต 

คือเร่ืองความสวยงามของธรรมชาติ ติมอร์-เลสเต น่ีไม่แพ้ท่ีไหนเลย 

ท้ังทะเล ทั้งชายหาด แล้วที่สำาคัญอาหารทะเลของเขาสดและ

อร่อยมาก พูดง่าย ๆ คือ ติมอร์-เลสเตถึงพร้อมด้วยทรัพยากร

แต่ตอนนี้เขาขาดแค่สาธารณูปโภคท่ีจะมาดึงดูดและรองรับ

นกัทอ่งเทีย่ว ตรงน้ีจงึเปน็โอกาสของนกัธุรกจิ นกัลงทุน ทีจ่ะเขา้ไป

สร้างความพร้อมเพื่อรองรับกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น

ในอนาคต ดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ” 

ในส่วนของการส่งเสริมให้คนไทยไปท่องเท่ียวที่ติมอร์-เลสเต 

คณุวนิติาอธบิายวา่ อปุสรรคประการสำาคญั คอื การเดนิทางเนือ่งจาก

ยังไม่มีเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-ติมอร์-เลสเต เปิดให้บริการ ตรงนี้

จะทำาใหก้ารเดนิทางตอ้งใชเ้วลานานและมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งูกวา่จุดหมาย

ปลายทางอ่ืน ๆ ถ้าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

อาจจะต้องทำาในลักษณะเคร่ืองบินเช่าเหมาลำา (charter flight) 

และการเดนิทางในประเทศโดยเฉพาะนอกกรุงดลิทีีย่งัมคีวามลำาบาก

ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ประกอบกับสินค้าต่าง ๆ ในติมอร์-เลสเต 
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มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากร้อยละ 90 ของสินค้าอุปโภคบริโภค

เป็นการนำาเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ถ้าเป็นของที่ผลิตได้ในท้องถิ่น

ราคาจะไม่แพง

เหตุผลที่ติมอร์-เลสเตต้องนำาเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค ในปริมาณ

ที่สูงเน่ืองจากความสามารถการผลิตสินค้าภายในประเทศยังมีจำากัด 

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาบนเกาะ ทำาให้

เกิดภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง ทั้งดินถล่ม และอุทกภัย งบประมาณ

จำานวนมากต้องถูกจัดสรรนำาไปฟ้ืนฟูประเทศหลังจากเกิดความเสียหาย

จากภัยธรรมชาติในแต่ละปี อีกส่วนหนึ่งมาจากระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ทีบ่างครัง้ยงัไมช่ดัเจนและต้องการการจัดระบบเพือ่ส่งเสริมการพฒันา

พื้นที่และการลงทุนต่อไป ข้อจำากัดอีกด้านหนึ่ง คือ ด้านแรงงาน 

ติมอร์-เลสเตไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณแรงงาน แต่แรงงานเหล่านั้น

ยังต้องการการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยเอง

ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในด้านน้ี โดยเฉพาะโครงการของกรมความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: 

TICA) ที่มีทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียน การฝึกอาชีพ นอกจากนี้ 

ยังมีโครงการในพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารทีีพ่ระราชทาน

ความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนแก่โรงเรียนในติมอร์-เลสเต

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 โดยพระองค์พระราชทานแนวทางในการพัฒนา

เด็กและเยาวชน และปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของโรงเรียน 

ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และยกระดับ
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ภาวะโภชนาการของนักเรียน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำาคัญ

ในการพัฒนาคน6

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ของธุรกิจแล้ว การท่ีติมอร์-เลสเต 

ต้องพึ่งพาการนำาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ สูงถึงร้อยละ 90 นั้น 

ก็เป็นโอกาสในการลงทุนทำาธุรกิจในด้านท่ีสอง ซึ่งก็คือการส่งออก

สินค้าอุปโภค บริโภค ไปยังติมอร์-เลสเต หรือการไปลงทุนผลิตสินค้า

ในติมอร์-เลสเต เพ่ือขายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน การเปิดใช้

ท่าเรือติบาร์จะช่วยยกระดับระบบโลจิสติกส์ของติมอร์-เลสเต ทำาให้

การส่งออก-นำาเข้ามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในส่วนท่ี

เกีย่วกบัตลาดผูบ้รโิภคในตมิอร-์เลสเต คณุวนิติาไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่ 

“เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าพิจารณาเฉพาะตัวเลขประชากรของ

ตมิอร-์เลสเต ซ่ึงอยูท่ีป่ระมาณ 1.3 ล้านคน นักธรุกจิหลายคนเหน็

ตัวเลขนี้แล้ว อาจจะรู้สึกว่าน้อยมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วต้อง

พจิารณาตวัเลขอืน่ ๆ  ประกอบด้วย อยา่งเรือ่งของการค้าชายแดน 

(border trade) ติมอร์-เลสเตมีดินแดนติดกับอินโดนีเซียในส่วน

ของติมอร์ตะวันตก และยังมีกลุ่มหมู่เกาะโดยรอบท่ีทำาการค้าขายกัน 

ฉะน้ัน จากตัวเลข 1.3 ล้านตรงน้ีก็สามารถเพ่ิมข้ึนเป็น 5-10 ล้านคน 

แล้วถ้าพิจารณาศักยภาพในอนาคต อัตราการเกิดของติมอร์-เลสเต 

อยู่ที่ประมาณ 3.97 (ในขณะท่ีไทย คือ 1.5) ฉะนั้นตัวเองมองว่า

6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.go.th/th/content/สมเด็จพระกนิษฐา-

ธิ ราชเจ้า?cate=.
7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.
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ตลาดของติมอร์-เลสเตจึงเป็นตลาดท่ีกำาลังเติบโตในแง่ของตลาด
ผู้บริโภคและตลาดแรงงาน”
นอกจากนี้ คุณวินิตายังชี้ให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำาคัญที่เป็น

ขอ้ไดเ้ปรียบของผูป้ระกอบการไทยท่ีอยากเข้าไปทำาธรุกจิ หรอืลงทนุ
ในติมอร์-เลสเต น่ันก็คือเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีมากใน
สายตาของชาวติมอร์-เลสเต 

“ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีมากในสายตาของคนติมอร์-เลสเต 
อันน้ีก็เป็นเพราะว่ามิตรภาพที่เราได้เคยเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่
สมัยท่ีติมอร์-เลสเตยังมีความไม่สงบหลังจากท่ีได้เป็นเอกราช
ในช่วงแรก ๆ  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ นี่บางคนมองว่าคือ
ฮีโร่ของคนติมอร์-เลสเตเลย และในช่วงเวลาต่อมา อีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำาให้คนติมอร์-เลสเตรู้จักและสนใจประเทศไทยมากขึ้น 
ก็คือ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีีท่า่นทรง
พระเมตตาคนติมอร์-เลสเตอย่างมาก ในเรื่องที่ทรงสนับสนุน 
พัฒนาด้านการศึกษา แล้วในบรรดาสมาชิก ASEAN น้ัน เขามองว่า 
‘Thailand is one of the best friends.’ ที่พยายามช่วย
ผลักดันให้ติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ความสัมพันธ์ที่ดี
ตรงนี้ ดิฉันว่ามีส่วนที่ทำาให้สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีมากใน
ติมอร์-เลสเต สินค้าไทยท่ีวางขายอยู่ตอนนี้ก็มีบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 
ส่วนข้าวไทยนั้น สำาหรับเขาคือข้าวที่อร่อยมาก คุณภาพดีมาก 

IN?end=2020&locations=TL&start=1960.
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แต่มีราคาสูง เลยอาจจะแข่งขันไม่ได้กับข้าวจากเวียดนามและอินเดีย 
ซึ่งอาจจะจำาเป็นที่ต้องวางยุทธศาสตร์ในการแข่งขันกันใหม่ค่ะ”

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หากนักธุรกิจท่านใดเล็งเห็นถึงศักยภาพ

ของประเทศเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างติมอร์-เลสเต นอกจาก

จะสามารถมาปรึกษาคุณวินิตาโดยตรงในฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์แล้ว 

ทางรัฐบาลของติมอร์-เลสเตก็มีสถาบันที่ช่วยอำานวยความสะดวกให้

กับนักลงทุนต่างชาติท่ีต้องการลงทุนในติมอร์-เลสเต ช่ือว่า TradeInvest 

ซึ่งเป็นเหมือนกับกรมพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนที่ขึ้นตรงกับ

สำานกันายกรฐัมนตร ีโดยใน TradeInvest มหีนว่ยงานทีช่ือ่วา่ SERVE 

(Services for Registration and Verification of Entrepreneurs) 

รับผิดชอบเร่ืองทะเบียนการค้า การทำาธุรกิจ มีหน้าท่ีอำานวยความสะดวก

ให้ผู้ที่ต้องการเข้าไปลงทุนในประเทศในทุก ๆ ด้าน ฉะนั้น นักธุรกิจ

ที่ต้องการริเริ่มการลงทุนในติมอร์-เลสเต สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม

จากหน่วยงานเหล่านี้ได้

มองไปข้�งหน้�	:	ติมอร์-เลสเตในประช�คมโลก	
ในขณะนี ้ตมิอร-์เลสเตอยู่ระหว่างการสมคัรเข้าเป็นสมาชกิองคก์าร

ระหวา่งประเทศต่าง ๆ  หลายแห่งดว้ยกนั โดยเริม่จากองคก์รในระดับ

ภูมิภาคก็คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หรอือาเซยีน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 

ซึ่งติมอร์-เลสเตได้แสดงความจำานงอย่างเป็นทางการว่าต้องการจะ

เข้าร่วมกับอาเซียนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 แต่ความยากลำาบากก็คือ
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การรับสมาชิกใหม่ในอาเซียนต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็น

เอกฉันท์จากสมาชิกทุกประเทศ โดยประเทศไทยได้สนับสนุน

ติมอร์-เลสเต ในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนมาโดยตลอด โดยการเข้าเป็น

สมาชิกอาเซยีนของตมิอร์-เลสเต จะทำาให้ประเทศสามารถเขา้ถงึตลาด

ทีใ่หญข่ึน้ มอีำานาจตอ่รองในเวทรีะหวา่งประเทศไดม้ากขึน้ และทำาให้

ติมอร์-เลสเตต้องต่ืนตัวในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ระดับ

มาตรฐานเดียวกับสมาชิกประเทศอื่น ๆ 

ในปัจจุบัน ติมอร์-เลสเตเป็นสมาชิกของประชาคมประเทศผู้ใช้

ภาษาโปรตเุกสหรือ CPLC (Community of Portuguese Language 

Countries)8 ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 300 ล้านคน และกลุ่ม CPLC 

ยังเป็นกำาลังสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้ติมอร์-เลสเตมีโอกาสเข้าไปเป็น

สมาชิกองค์การการค้าโลกมากขึ้น และคาดว่าจะได้เข้าเป็นสมาชิก

อย่างสมบูรณ์ในปี 2023 โดยการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก

เป็นข้อหนึ่งใน Vision for 2030 หรือวิสัยทัศน์ 2030 ของประเทศ 

ที่จะช่วยให้ติมอร์-เลสเตพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ที่รวดเร็วมากขึ้น และก้าวเข้าสู่สถานะประเทศรายได้ระดับกลาง

ในอนาคต9

8 CPLC มีประเทศสมาชิก ดังนี้ บราซิล (Brazil) แองโกลา (Angola) เคปเวิร์ด (Cabo Verde) 

กนิ-ีบสิเซา (Guinea-Bissau) อเิควทอเรยีลกนิ ี(Equatorial Guinea) โมซมับกิ (Mozambique) 

โปรตุเกส (Portugal) เซาตูเมและปรินซิปี (Sao Tome and Principe) และติมอร์-เลสเต 

(Timor-Leste).
9 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/acc_

03may22_e.htm.

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/acc_03may22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/acc_03may22_e.htm
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จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ติมอร์-เลสเตในวันนี้อาจจะ

เป็นประเทศเล็ก ๆ ท่ีมีข้อจำากัดอยู่หลายประการ แต่หากมองใน

มุมกลับกันว่า ติมอร์-เลสเต คือ ประเทศท่ีเพ่ิงได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์

มาเพียงแค่ 20 ปี แต่มีพัฒนาการมาโดยตลอด มีการวางแผน

การพัฒนาทั้งภายใน และการบูรณาการเข้ากับประชาคมระหว่าง

ประเทศ ฉะนั้น การพิจารณาติมอร์-เลสเตจึงไม่ใช่การมอง

เฉพาะสิ่งที่ตาเห็นในปัจจุบัน แต่ต้องใช้วิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าถึง

โอกาสและศักยภาพที่ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้ครอบครอง 
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