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เสน้ทางมติรภาพ 2 ทศวรรษ
ไทย – ตมิอร-์เลสเต
และกา้วตอ่ไปในอนาคต
เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2565 ที�กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ที�ประชมุสดุยอดผูนํ้าอาเซยีนครั �งที� 40
และครั �งที� 41 ไดม้มีตเิห็นชอบรว่มกนัและรับรองในหลกัการที�จะรับตมิอร-์เลสเตเขา้เป็นประเทศสมาชกิ
อาเซยีน
ลําดบัที� 11 ในอนาคต หลงัจากนี� อาเซยีนจะวางแผนขั �นตอนในการรับตมิอร-์เลสเตเขา้เป็นสมาชกิ
อาเซยีนอยา่งเต็มรปูแบบ ดงันั�นคนไทยคงจะไดย้นิชื�อและขา่วคราวเกี�ยวกบั “สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยตมิอร-์เลสเต” หรอื “ตมิอร-์เลสเต (ตมิอรฯ์)” บอ่ยขึ�น และตมิอรฯ์ กจ็ะมบีทบาทใน
ภมูภิาคของเรามากขึ�นเป็นลําดบั

ทราบหรอืไมว่า่ ในปี 2565 ไทยกบัตมิอร-์เลสเต ไดส้ถาปนาความสมัพันธท์างการทตูระหวา่งกนัมาครบ
20 ปีพอดบิพอด ีเมื�อไมน่านมานี�กรมเอเชยีตะวนัออก กระทรวงการตา่งประเทศ รว่มกบัศนูยศ์กึษาการ
ตา่งประเทศ (International Studies Center: ISC) และศนูยเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา สถาบนั
เอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดใ้ชโ้อกาสครบดงักลา่วจัดงานเสวนาวชิาการ ธรรมศาสตร์ “เสน้
ทางมติรภาพ 2 ทศวรรษ ไทย -ตมิอร-์เลสเต และกา้วตอ่ไปในอนาคต” เพื�อเสรมิสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความสมัพันธไ์ทย – ตมิอรฯ์ โดยเฉพาะเรื�องราวประวตัศิาสตรบ์ทบาทของไทยใน
ดา้นการรักษาสนัตภิาพและความรว่มมอืเพื�อการพัฒนาในตมิอรฯ์ ทศิทางการดําเนนิความสมัพันธ์
ระหวา่งสองประเทศตั �งแตอ่ดตี จนถงึโอกาสและศกัยภาพในการขยายความรว่มมอืในอนาคต โดย
เฉพาะดา้นการคา้และการลงทนุ และการเตรยีมการใหต้มิอรฯ์ เขา้เป็นสมาชกิอาเซยีน



ในงานมกีารเปิดตวัหนังสอืรวมบทความจากผูเ้ชี�ยวชาญและมบีทบาทโดยตรงเกี�ยวกบัการสถาปนาความ
สมัพันธท์างการทตู รวมถงึภารกจิรักษาสนัตภิาพในตมิอรฯ์ และมเีกร็ดน่าสนใจที�หาอา่นจากที�ไหนไมไ่ด ้
ครอบคลมุเรื�องราวทั �งดา้นประวตัศิาสตร ์การตา่งประเทศ สงัคมวฒันธรรมของตมิอรฯ์ รอ้ยเรยีงไดอ้ยา่ง
น่าสนใจและน่าตดิตาม ยอ้นภาพเสมอืนหลดุไปอยูใ่นโลกอดตีเมื�อ 20 ปีที�แลว้ ซึ�งชว่ยใหเ้ราไดรู้จั้กกบั
ตมิอรฯ์ ประเทศที�มอีายนุอ้ยที�สดุในทวปีเอเชยีใหด้ขี ึ�น

งานเสวนาครั �งนี� แบง่เป็นสองชว่ง คอื ชว่งแรกเนน้ความสมัพันธร์ะหวา่งไทย – ตมิอรฯ์ ในระยะเริ�มตน้
โดยมบีคุคลสําคญัของไทยที�เขา้ไปปฏบิตัภิารกจิในตมิอรฯ์ ในชว่งดงักลา่วมาแบง่ปันประสบการณ ์อาทิ
พลโทนพดล มงัคละทน อดตีนายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจําผูบ้ญัชาการกองกําลงัรักษาสนัตภิาพ
สหประชาชาตใินตมิอรต์ะวนัออก นายกลุกมุทุ สงิหรา ณ อยธุยา เอกอคัรราชทตู ณ กรงุดลิคีนแรก
ของไทย นายสรุพงศ ์ชยันาม อดตีอธบิดกีรมเอเชยีตะวนัออก กระทรวงการตา่งประเทศ ซึ�งเป็นผูร้ว่ม
วางนโยบายในการสถาปนาความสมัพันธท์างการทตูกบัตมิอรฯ์ ในตอนนั�น และ ผศ.ดร.อรอนงค ์ทพิย์
พมิล อาจารยป์ระจําภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึ�งชว่ยปพูื�นธรรมศาสตร์
บรบิทยอ้นประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของประเทศตมิอรฯ์ ตั �งแตก่อ่นยคุอาณานคิมจนถงึยคุอาณานคิม
กอ่นที�ประเทศไทยจะเขา้ไปมบีทบาทรว่มในกองกําลงัรักษาสนัตภิาพ บรบิททางการเมอืงระหวา่ง
ประเทศซึ�งมผีลในภมูภิาคขณะนั�น โดยเฉพาะแนวคดิการตอ่สูร้ะหวา่งระบอบคอมมวินสิตก์บัระบอบ
ทนุนยิมกบัการชงิผลประโยชนแ์หง่ชาตขิองแตล่ะประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึประสบการณใ์นการจัด
ตั �งที�ทําการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุดลิใีนปี 2545 บนเรอื เนื�องจากในประเทศตมิอรฯ์ ตอนนั�น ไมม่ี
โครงสรา้งพื�นฐานรองรับการตั �งสํานักงาน เต็มไปดว้ยเกร็ดความรูท้ี�แปลกและน่าสนใจมากมายจาก
ประสบการณก์ารทํางานที�แมจ้ะยากลําบาก แตน่่าจดจําและมคีวามประทบัใจอยา่งยิ�ง

สว่นชว่งที� 2 เป็นบอกเลา่เรื�องราวความสมัพันธไ์ทย-ตมิอรฯ์ ในปัจจบุนัและโอกาสในอนาคต โดยมี
วทิยากรที�ตดิตามพัฒนาการและมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัตมิอรฯ์ ในปัจจบุนั อาท ินายสเุจน กรรพฤทธิ� นัก



เขยีนสารคดแีนวประวตัศิาสตรม์มุมองใหมแ่ละกองบรรณาธกิารนติยสารสารคดบีอกเลา่เรื�องราวจากมมุ
มองของภาคประชาชน น.ส.วนิติา จามกิรณ ์กงสลุกติตมิศกัดิ�สาธารณรัฐประชาธปิไตยตมิอร-์เลสเต
ณ จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ถา่ยทอดขอ้มลูเกี�ยวกบัโอกาสและศกัยภาพทางเศรษฐกจิของตมิอรฯ์ และ
นายเอกพล พลูพพิฒัน ์เอกอคัรราชทตู ณ กรงุดลิ ีรว่มถา่ยทอดมมุมองเกี�ยวกบัภาพรวมความสมัพันธ์
ในปัจจบุนัและแนวโนม้ตอ่ไปในอนาคต

ตมิอรฯ์ เป็นประเทศที�มคีวามสมัพันธท์ี�ดกีบัไทยมาโดยตลอด โดยทั �งสองประเทศไดส้ถาปนาความ
สมัพันธท์างการทตูระหวา่งกนัเมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2545 ซึ�งเป็นวนัเดยีวกบัที�ตมิอรฯ์ ไดป้ระกาศ
ฟื�นฟเูอกราช
โดยไทยไดเ้ปิดสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุดลิเีมื�อวนัที� 28 ตลุาคม 2545 และมเีอกอคัรราชทตู ณ กรุ
งดลิ ีประจําการที�ตมิอรฯ์ มาแลว้ถงึ 8 คน คนปัจจบุนั คอื นายเอกพล พลูพพัิฒน ์ในขณะที�ตมิอรฯ์ ได ้
สง่
เอกอคัรราชทตูตมิอรฯ์ มาประจ าการในไทยแลว้ 3 คน ซึ�งคนปัจบุนัคอื นายจเูว็งซยี ูดอื จอืซุช มาร ์
ตงิช ์นอกจากนี� ตมิอรฯ์ ไดต้ั �งสถานกงสลุกติตมิศกัดิ�ตมิอรฯ์ ณ จังหวดัประจวบครีขีนัธเ์มื�อปี 2561 โดย
มเีขตกงสลุครอบคลมุ 5 จังหวดั คอื ประจวบครีขีนัธ ์ชมุพร เพชรบรุ ีระนอง และสรุาษฎรธ์านโีดย
มนี.ส.วนิติา ดํารงตําแหน่งกงสลุกติตมิศกัดิ�ตมิอรฯ์

แมค้วามสมัพันธท์างการทตูระหวา่งกนัจะรเิริ�มขึ�นในปี 2545 แตแ่ทจ้รงิแลว้ ความผกูพันระหวา่งไทยกบั
ตมิอรฯ์ เริ�มขึ�นกอ่นหนา้นั�น ตั �งแตเ่มื�อครั �งที�ไทยเขา้รว่มภารกจิในการรักษาสนัตภิาพในตมิอรฯ์ ในปี2542
โดยประเทศไทยเขา้รว่มทั �งในภารกจิภายใตก้องกําลงันานาชาตใินตมิอรต์ะวนัออก (International
Force in East Timor: INTERFET) ภายใตก้ารนําของออสเตรเลยี และภารกจิกบัสหประชาชาตอิาทิ
ภารกจิรักษา
สนัตภิาพของสหประชาชาตใินตมิอรต์ะวนัออก (UN Mission in East Timor: UNAMET) กองกําลงั



นานาชาตใินตมิอรต์ะวนัออก (International Force in East Timor: INTERFET) ภารกจิการเปลี�ยน
ถา่ยการบรหิารในตมิอรต์ะวนัออก (UN Transitional Administration in East Timor: UNTAET) และ
ภารกจิสนับสนุนของสหประชาชาตใินตมิอรต์ะวนัออก (UN Mission of Support in East Timor:
UNMISET) ซึ�งมนีายทหารไทยดํารงตําแหน่งผูบ้ญัชาการและรองผูบ้ญัชาการภารกจิหลายนาย ชาวติ
มอรฯ์ จงึมภีาพจําที�ดแีละมคีวามประทบัใจเกี�ยวกบัประเทศไทยจนถงึทกุวนันี�

ปัจจบุนั ไทยกบัตมิอรฯ์ เป็นมติรประเทศที�ดตีอ่กนั โดยไทยเป็นหุน้สว่นเพื�อการพัฒนากบัตมิอรฯ์ เพื�อ
สนับสนุนใหต้มิอรฯ์ ฟื�นฟแูละพัฒนาประเทศหลงัจากไดรั้บเอกราช โดยเนน้สาขาความรว่มมอื 5 ดา้น
หลกั ไดแ้ก ่การเกษตรและประมง การศกึษา สาธารณสขุ การทอ่งเที�ยว และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์นอกจากนี� ทั �งสองฝ่ายยงัมุง่สง่เสรมิความสมัพันธใ์นระดบัประชาชน โดยมคีวามรว่มมอืดา้นการ
ศกึษาระหวา่งกนั เชน่ การใหท้นุการศกึษาแกนั่กเรยีนนักศกึษาของตมิอรฯ์ การฝึกอบรมคร ูและการสง่
เสรมิความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาระหวา่งกนั และเราอาจไดพ้บเจอนักศกึษาตมิอรฯ์ มาศกึษา
ในไทยเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากปัจจบุนัตมิอรฯ์ มคีวามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัไทยหลายแหง่ อาท ิมหา
วทิยาลยัอสัสมัชญั สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี และมหาวทิยาลยัมหดิล

นอกจากนั�น ไทยและตมิอรฯ์ ยงัสามารถขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเพิ�มขึ�นไดอ้กีในอนาคต ที�ผา่น
มาทั �งสองประเทศมกีารคา้ระหวา่งกนัระดบัหนึ�ง จนในชว่งครึ�งแรกของปี 2565 ขอ้มลูจากกระทรวง
พาณชิยร์ะบวุา่
การคา้ไทยกบัตมิอรฯ์ ขยายตวัเพิ�มขึ�นถงึ 1,251 เปอรเ์ซน็ต ์ซึ�งไทยเป็นฝ่ายขาดดลุการคา้ หลงัจากที�ปี
กอ่นหนา้นั�นไทยเป็นฝ่ายไดด้ลุการคา้มาโดยตลอด โดยไทยสง่ออกไปตมิอรฯ์ มลูคา่ 8.83 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐ ในขณะที�นําเขา้จากตมิอรฯ์ 39.82 ลา้นดอลลารส์หรัฐ ซึ�งสนิคา้ที�ไทยนําเขา้เพิ�มคอื
นํ�ามนัดบิ ซึ�งเพิ�งเริ�มนําเขา้เพื�อเป็นแหลง่พลงังานอกีทางหนึ�ง หลงัจากเกดิสถานการณค์วามขดัแยง้
ระหวา่งรัสเซยีกบัยเูครนที�สง่ผลตอ่ราคาและปรมิาณการสง่ออกนํ�ามนัดบิในตลาดโลก



ขณะเดยีวกนั ตมิอรฯ์ ยงัพึ�งพาการนําเขา้สนิคา้อปุโภคบรโิภคจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ ่และอาจมี
โอกาสขยายตวัไดอ้กี จงึเห็นไดว้า่ประเทศเล็ก ๆ อยา่งตมิอรฯ์ มศีกัยภาพอกีมาก โดยสะทอ้นใหเ้ห็น
จากการเพิ�มขึ�นของการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (foreign direct investment: FDI) ในชว่ง 2-3
ปีที�ผา่นมาอยา่งเห็นไดช้ดั โดยปรมิาณ FDI ของตมิอรฯ์ ในปี 2561 – 2563 อยูท่ี�ราว 70 – 90 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐ ในขณะที� FDI ในตมิอรฯ์ ในชว่งกอ่นการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 อยูท่ี� 40 – 60 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐเทา่นั�น นอกจากนี� ปัจจบุนั ตมิอรฯ์ กําลงัอยูร่ะหวา่งการปรับปรงุทา่เรอืกรงุดลิจีากเดมิที�
เป็นทา่เรอืขนสง่ใหก้ลายเป็นทา่เรอืเพื�อการทอ่งเที�ยว ซึ�งอาจเป็นโอกาสการลงทนุในอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที�ยวและการบรกิารของผูป้ระกอบการไทยดว้ย

เมื�อมองไปในอนาคต หากตมิอรฯ์ เขา้เป็นสมาชกิอาเซยีนเต็มตวัแลว้ และเริ�มพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน
การเงนิ และโครงสรา้งเศรษฐกจิภายในประเทศโดยรวม กจ็ะสามารถชว่ยเสรมิสง่ประชาคมอาเซยีน
อยา่งรอบดา้น
ประกอบกบัตมิอรฯ์ กเ็ป็นสว่นหนึ�งของประชาคมกลุม่ประเทศที�ใชภ้าษาโปรตเุกส (Community of
Portuguese Speaking Countries: CPLP) ซึ�งมสีมาชกิ 9 ประเทศ (รวมถงึประเทศที�มปีระชากรจํานวน
มากอยา่งบราซลิดว้ย) หากมกีารเชื�อมโยงกบัอาเซยีน กจ็ะทําใหข้ยายโอกาสของทั �งสองกลไกความ
รว่มมอืได ้ตมิอรฯ์ จงึสามารถชว่ยเสรมิอาเซยีนไดอ้กีมาก อกีทั �ง นายจแูซ รามสุ ออรต์า
ประธานาธบิดตีมิอรฯ์ คนปัจจบุนัเป็นผูท้ี�มปีระสบการณส์งู มวีสิยัทศันแ์ละไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้ง
ขวางในเวทรีะหวา่งประเทศ ตมิอรฯ์ จงึมศีกัยภาพที�จะเตบิโตกา้วหนา้และมบีทบาทในประชาคมระหวา่ง
ประเทศมากขึ�นเรื�อยๆ

ไทยในฐานะมติรประเทศที�ไดช้ว่ยเหลอืเกื�อกลูกนัมาต ั�งแตใ่นระยะแรกเร ิ�ม ก็ยอ่มยนิดกีบั
พฒันาการเหลา่นี� และพรอ้มจะเดนิหนา้ไปดว้ยกนั ดงัน ั�น หากคนไทยจะใชโ้อกาสนี�ในการ
ทาํความรูจ้กัและเรยีนรูศ้กัยภาพของตมิอรฯ์ รวมท ั�งแสวงหาลูท่างเพื�อสรา้งความรว่มมอื



ระหวา่งกนัอยา่งเต็มที� เสน้ทางมติรภาพไทย-ตมิอรฯ์ ตอ่จากนี�นอกจากจะมคีวามใกลช้ดิกนั
แลว้ ก็จะมพีลวตัมากขึ�นเร ื�อยๆ อยา่งแนน่อน โดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และภาค
ประชาชน

สําหรับผูท้ี�สนใจเรื�องตมิอรฯ์ สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิไดจ้ากหนังสอื “เสน้ทางมติรภาพ 2 ทศวรรษ
ไทย -ตมิอร-์เลสเต” ที� https://www.dropbox.com/s/036t7717b8gtdgl/aw_ไทย
ตมิอร_์ebook_final.pdf?dl=0
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