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กว่าจะเป็นติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) วันนี้ 
 Regarding East Timor.

วัลลภ พิริยวรรธนะ*

บทคัดย่อ
	 กว่าจะเป็นติมอร์-เลสเต	 (ตะวันออก)วันนี้	ก็ต้องถือว่าเป็นการ

ก�าเนิดรัฐชาติใหม่ในประชาคมโลกเป็นการส่งท้ายศตวรรษที่	 20	 

เข้าสู ่ศตวรรษที่	 21	 นับเป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นกระแสสั่นสะเทือน	 

ไปทั่วโลก	 ท�าให้นักรัฐศาสตร์ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่กับสิ่งที่เรียกว่า 

“ลัทธิชาตินิยม”	(nationalism)	ที่เคยถูกมองว่าเป็นพลังที่ล้าสมัยในยุค	

“เสรนียิม”	ค�าว่า	“ชาต”ิ	จงึถูกกลบไปด้วยกระแสของคลืน่	“โลกาภวิฒัน์”	

(Globalization)	ที่นิยามกันว่า“โลกแห่งการไร้พรมแดน”	ซึ่งเบ่งรัศมีมา

จากชาติมหาอ�านาจตะวันตกท่ีต้องการมีการจัดระเบียบโลกใหม	่ 

(New	World	 Order)	 นับตั้งแต่การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต 

หลังยุคของสงครามเย็น	ซึ่งประเทศไทยก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

ความมัน่คงให้เกดิขึน้แก่ตมิอร์ตะวนัออกเช่นกันสภาวการณ์ปัจจบุนัตมิอร์

*Ph.d. candidate. สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 5 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
/อาจารย์พเิศษวทิยาลยันวตัรกรรมฯ มรภ. สวนสนุนัทา และบทความนีไ้ด้ปรบัปรงุมาจาก
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ปี 2544 และผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพิเศษในช่วงของ 
การสถาปนาเอกราชในปี 2001 ซึ่งในบทความนี้จะใช้ชื่อเรียก “ติมอร์เลสเต” ว่า  
“ติมอร์ตะวันออก”
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ตะวันออกยังต้องได้รับการช่วยเหลือจากชาติอื่นๆ	ในหลายๆ	ด้านอยู่อีก

ต่อไป	 โดยเฉพาะการขอเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่ติมอร์

ตะวนัออก	ไม่อาจท่ีหลกีเลีย่งการพึง่พาจากกลุม่ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิอยู่

เดิมได้เลย	 ในการขอรับการเสียงสนับสนุนเพื่อขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก

อาเซียนในอนาคต	 อันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ที่ต้องเป็นเอกฉันท์ในการ

รับรองประเทศสมาชิกใหม่	 ด้วยเหตุนี้นั่นเอง	 จึงท�าให้ติมอร์ตะวันออก	

อาจจ�าเป็นต้องใช้ทฤษฎีการพึ่งพา	 (Dependency	 Theory)	 เพื่อสร้าง

ผลประโยชน์ของชาต	ิ(Nationalism)	ในการด�าเนนินโยบายต่างประเทศ

เป็นส�าคัญ

		 กว่าจะเป็นติมอร์-เลสเต	 (ตะวันออก)	 ในวันนี้ก็ต้องพบกับการ 

ถูกยึดครอง	การแทรกแซง	และการพึ่งพา	(นภดล	ชาติประเสริฐ,	2546)	

แม้ว่าติมอร์ตะวันออกจะผ่านพ้นวิกฤติถูกยึดครองจากชาติอื่นมาได ้

และขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเอกราชอธิปไตยก็ตาม	 แต่ติมอร์ตะวันออก

ในวันน้ีก็ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะยืนบนขาของตนเองได้เพียงล�าพัง	

เพราะการขาดศักยภาพในการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน	โดยเฉพาะ

ด้านเศรษฐกิจ	 เทคโนโลยี	 งบประมาณ	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 

การสาธารณสุข	สาธารณูปโภคพื้นฐาน	เป็นต้น

	 แต่หากในอนาคตตมิอร์ตะวนัออกยงัไม่สามารถจะแปรเปลีย่นจาก	

(Dependent)	 ให้เป็นการพึ่งพิงอิงอาศัยกัน	 (Interdependent)	 ได้	 

ก็อาจน�าพาประเทศกลับไปสู ่ใต้อาณัติของประเทศอื่นอีกคร้ังหนึ่ง	 

โดยเฉพาะการเสียเอกราชการทางเศรษฐกิจ.		

ค�าส�าคัญ : ทฤษฎีการพึ่งพา และทฤษฎีพึ่งพิงอิงอาศัยกัน. 
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Abstract
	 Timor	 Leste	 (East	 Timor)	 today	must	be	 regarded	 as	 

a	new	nation-state	 in	the	world	community.	At	the	end	of	 

the	20th	century,	East	Timorese	independence	sent	tremors	

across	the	world	and	compelled	political	scientists	to	go	back	

and	review	again	the	thing	called	“nationalism.”	It	used	to	 

be	assumed	that	the	power	of	nationalism	was	eclipsed	in	

the	age	of	“liberalism,”	and	that	the	“nation”	had	thus	been	

subsumed	in	the	rising	tide	of	“globalization”	that	characterizes	

the	“borderless	world,”	the	expansion	of	which	is	driven	by	

powerful	western	countries	in	the	so-called	New	World	Order.	

Since	the	collapse	of	the	Soviet	Union	at	the	end	of	the	Cold	

War	era	until	today.	Thailand	aims	to	take	part	in	the	laying	

the	foundations	of	stability.

	 The	situation	now	is	that	East	Timor	must	accept	help	

from	many	 other	 nations.	 Of	 particular	 importance	 is	 East	

Timor’s	request	to	become	a	member	of	the	ASEAN	community. 

East	Timor	will	not	avoid	being	dependent	on	the	existing	

members	of	 this	 group	of	nations	 in	 requesting	a	voice	 to	

support	them	in	their	bid	to	join	ASEAN	in	the	future,	due	to	

rules	requiring	consensus	on	the	admission	of	new	members.	

Because	of	this,	East	Timor	might	have	to	use	Dependency	

Theory	in	order	to	build	Nationalism,	and	implement	policies	

important	to	other	countries.
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	 Today,	Timor	Leste	(East	Timor)	has	had	to	deal	with	

occupation,	 intervention,	 and	 dependency	 (Noppadon	 

Chartprasert,	2546)

		 Although	 East	 Timor	 has	 been	 through	 occupation	 

by	another	country,	they	have	been	able	to	rise	and	become	

a	 sovereign	 country.	 However,	 East	 Timor	 today	 does	 not	 

yet	have	the	potential	to	stand	on	its	own,	because	of	lack	

of	 potential	 for	 national	 development	 in	 many	 areas,	 

especially	 the	 economy,	 technology,	 expenditure,	 human	

resource	 development,	 public	 health,	 infrastructure,	 and	

others.

	 However,	if,	in	the	future,	East	Timor	still	cannot	change	

from	being	dependent,	 they	may	become	 interdependent,	

and	this	may	lead	to	the	country	returning	to	the	mandate	

of	 another	 country.	 In	 particular,	 the	 collapse	 of	 the	 

independent	economy	is	cause	for	concern.

Keyword : Dependency Theory, Independency Theory. 
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ภูมิหลังของติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก)

	 ติมอร์เป็นภาษามลายูหรืออินโดนีเซียมีความหมายว่าตะวันออก	

ซ่ึงตามภาษามลายูจะออกเสียงว่าติโมร์	 	ซึ่งต่อมาเพี้ยนเป็นติมอร์ 

ภายใต้การปกครองของโปรตุเกส	ปัจจุบันช่ือของติมอร์ตะวันออก	 มีชื่อ 

อย่างเป็นทางการใหม่ว่า	 “สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต”	 

(Democratic	 Republic	 of	 Timor-Leste)	 และมีชื่อในรัฐธรรมนูญ 

ที่เป็นภาษาโปรตุเกสว่า	República	Democrática	de	Timor-Leste	

เพิ่งจะถูกใช้อย่างเป็นทางการหลังจากท่ีได้รับเอกราชใน	 ค.ศ.	 2002	 

ก่อนหน้านั้นเราจะรู้จักกันในชื่อ	 “ติมอร์ตะวันออก”	 ในภาษาอังกฤษ 

เรียกว่า	“East	Timor”	ภาษาเตตุ้ม	(Tetum)	ซึ่งเป็นภาษาพูดพื้นเมือง	

เรียกว่า	“Timor	Lorosa’e”	(อ่านว่าติมอร์โลโรไซ)	ส่วนภาษาบาฮะซา	

(Bahasa)	ซึง่เป็นภาษาอินโดนีเซยีเรยีกว่า	(Timor	Timur	หรือ	Tim-Tim)

อันหมายถึงเกาะทางตะวันออกที่ถูกแบ่งตามเขตภูมิรัฐศาสตร์จากการ

ปกครองระหว่างโปรตุเกสกับฮอลแลนด์	 (เนเธอร์แลนด์)	 แปลความ	 

ได้ว่าหมายถึงดินแดนแถบตะวันออกของเกาะติมอร์	

 ในส่วนท่ีเป็นเขตการปกครองฮอนแลนด์เรยีกว่า	“ตมิอร์ตะวนัตก”	

(west	Timor)	ในภาษาเตตุ้มจะเรียกว่า	“ติมอร์โลโรโมนู”	ภาษาบาฮะ

ซาเรียกว่า	“ติมอร์บารัท”	(Timor	Bharat)	เกาะติมอร์	(Timor	Island)	

เป็นเกาะที่ใหญ่ท่ีสุดในหมู ่เกาะนุสาเตงการา	 (Nusa	 Tenggara	 

Archipelago)	 เป็นดินแดน	 ที่เก่าแก่มีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู ่ราว	 

14,	 000	 ปี	 (ประมาณ	 12,000	 ปีก่อนคริสต์ศักราช)	 ซึ่งเป็นผู ้คน	 

ที่หลั่งไหลมาจากถิ่นอื่น	โดยเมื่อประมาณ	5,000	ปี	ได้มีชนเผ่าออสโตรนี
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เป็นเชื้อสายมองโกลอยด์*	 และชนเผ่าออสตราลอยด์	 เช่นพวกอบอริจิน	

(Aboriginal)	ในออสเตรเลีย	

	 เกาะติมอร์อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลีย

โดยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินโดนีเซีย	 ซ่ึงห่างจากเกาะบาหลี

ประมาณ	 1,300	 กิโลเมตร	 ห่างจากกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของ

อินโดนีเซียประมาณ	 2,000	 กิโลเมตร	 และปลายเกาะติมอร์อยู่ทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองดาร์วินของประเทศออสเตรเลีย	

ประมาณ	 500	 กิโลเมตร	 (อยู่ห่างจากประเทศไทยไปทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ประมาณ	3,700	กิโลเมตร)	มีรูปร่างยาวรีไปตามแนวตะวันออก

เฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้	 มีพื้นที่ประมาณ	 32,350	 ตารางกิโลเมตร	 

ยาวประมาณ	470	กิโลเมตรและกว้างประมาณ	110	กิโลเมตร	พื้นที่ทาง

ด้านทิศตะวันออกของเกาะติมอร์	 คือ	 ประเทศติมอร์ตะวันออกมีพื้นที่

ประมาณ	 14,609	 ตารางกิโลเมตร	 มีประชากรประมาณ	 1.2	 ล้านคน	

(ข้อมูล	ณ	ปี	 2558)	 เช้ือสายติมอร์	 78	%	 เช้ือสายอินโดนีเซีย	 20	%	 

จีนและเชื้อสายอื่นๆ	อีกประมาณ	2	%	ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกประมาณ	94	%	นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลาม

และอ่ืนๆ	 ประชากรเชื้อสายติมอร์ประกอบด้วยชนเผ่าซ่ึงมีภาษาของ	

*มองโกลอยด์ (Mongoloid) เป็นเผ่าพันธุ์ของคนผิวเหลืองผสมด�าเล็กน้อย ส่วนใหญ่ 
อาศัยใน เอเชียตะวันออก ค�าว่า มองโกลอยด์ ถูกตั้งโดยฝรั่ง ได้แบ่งกลุ่ม คนเป็น 2 กลุ่ม
เท่านัน้ คอื ชนชาตผิวิขาว กบั ชนชาตผิวิด�า เมือ่ฝรัง่เหน็ชนชาตมิองโกลรกุรานยงัดนิแดน
ต่างๆของตน จึงตั้งช่ือพวกน้ีว่า มองโกลอยด์ ตามชื่อจักรวรรดิ เนื่องจากเป็นชาติเดียว 
ที่รุกมายังดินแดนชนผิวขาวได้ และท�าให้นับตั้งแต่เวลาน้ันมาฝรั่ง จึงจัดเชื้อชาติคน  
เป็น 3 กลุม่หลกั คอื คนผวิขาว (คอเคซอยด์) ผวิเหลอืง (มองโกลอยด์) และผวิด�า (นกิรอยด์) 
ชาวมองโกลอยด์มีลักษณะ ผมด�าหยาบและเหยียดตรง มีขนตามร่างกาย ค่อนข้างน้อย 
นัยน์ตามี ตาเรียว ขนาดเล็กและมีสีด�าหรือสีน�้าตาล ผิวสีเหลือง น�้าตาลอ่อนจนถึง 
น�้าตาลเข้ม ใบหน้ากว้าง จมูกเล็ก คนเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย
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ตนเองมากกว่า	12	กลุ่ม	ซึ่งภาษาเตตุ้ม	(Tatum)	เป็นภาษาที่ชาวติมอร์

ใช้มากที่สุดโดยมีจ�านวนมากกว่า	 60	 %	 ซึ่งชนเผ่าชาวติมอร์ดั้งเดิม 

แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย	ดังนี้

	 1.	 กลุ่มมาเลโยโปลีเซียน	 (Malayo–Polynesian)	 กลุ่มน้ีจะใช้

ภาษาเตตุม	 (Tatum)	 และภาษาบาฮะซาของอินโดนีเซียในการส่ือสาร

กลุ่มนี้ต่อมาถูกแยกเป็นติมอร์ตะวันออก	 เมื่อโปรตุเกสเข้ายึดครอง 

ชาวติมอร์กลุ่มนี้ได้ถูกบังคับให้ใช้ภาษา	 โปรตุเกสอีกภาษาหนึ่ง	 แต่เมื่อ

ติมอร์ตะวันออกได้ถูกอินโดนีเซียผนวกดินแดนเป็นของตนเองแล้ว	 

จึงประกาศห้ามชาวติมอร์ตะวันออกพูดภาษาเตตุมและบังคับให้ใช ้

ภาษาอินโดนีเซียแทน	

	 2.		กลุม่อะโตน	ี(Atoni)	ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าด้ังเดมิ	คอื	อะบอรจินิ	

(Aborigine)	ของติมอร์	ส่วนใหญ่ใช้ภาษาเตตุม	(Ttatum)	เช่นเดียวกับ

กลุ่มแรกต่อมาได้ถูกแยกเป็นตมิอร์ตะวนัตกก่อนทีช่าวตะวนัตกเข้าครอบ

ครองชนเผ่านี้มีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณและบูชาบรรพบุรุษ	 

ชนเผ่าต่างๆ	ของตมิอร์นยิมเค้ียวใบสรุ	ิ(Surih)	หลงัอาหารหรือในพิธกีรรม

ต่างๆ	ซึ่งจะเริ่มเคี้ยวเมื่ออายุประมาณ	7	–	8	ปี	ผู้ใหญ่จะเคี้ยวหมากวัน

ละประมาณ	15	ผล	การปกครองเกาะติมอร์สมัยก่อนจะถูกแบ่งออกเป็น

เขตต่างๆ	จะมกีษัตรย์ิปกครองตามเขตนัน้ๆ	ซึง่แต่ละเขตกม็ชีนเผ่าหลาย

ชนเผ่ารวมกัน	จากนั้นจึงแยกออกเป็นหมู่บ้าน	ชาวพื้นเมืองของติมอร์จะ

มกีฬีาชนดิหนึง่ทีน่ยิมกนัมากในอดตี	คอื	การล่าหวัมนษุย์	พวกนีส่้วนใหญ่

เป็นพวกเตตุม	(Tatum)	

	 นอกจากชาวติมอร์สองกลุ่มใหญ่แล้วยังมีอีก	 2	 กลุ่มคือชาวเบล	ู

(Beluse)	 และโรอิน	 (Roines)	 อพยพมาเข้าทีหลังกลุ่มอะโตนี	 และได้ 

ผลักดันให้กลุ่มอะโตนีเข้าไปอยู่ในพื้นที่ภูเขาซึ่งเป็นเชื้อสายมาเลเซียน 
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ให้เข้าไปอยู่ทางตะวันตก	 ชนเผ่านี้ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายกลุ่มก่อนท่ี 

ชาวตะวันตกเข้ามายึดครอง

	 อุปนิสัยของชนพื้นเมืองชาวติมอร์ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีไม่พูดจา 

โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า	 และที่ส�าคัญชาวติมอร์ตะวันออก	 มักไม่

แสดงออกว่ามีความเกลยีดชังชาวต่างชาตแิม้ชนชาตตินเองจะถกูชนชาติ

อื่นปกครองมานานก็ตาม	

ประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรม

	 ชาวติมอร์ตะวันออกยังมีความเช่ือตามประเพณีด้ังเดิมของตน

แม้ว่าปัจจุบันจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิค	ถึง	94%	ซึ่งพวกเขา

เชื่อว่าหลังจากการตายแล้ววิญญาณจะกลับไปสู่อาชีพเดิมเหมือนกับ 

เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่	 พวกเขาจะบูชาจระเข้ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง 

ความอดุมสมบรูณ์	รปูจระเข้ยงัคง	ถกูน�ามาใช้เป็นสญัลกัษณ์ในส่วนส�าคญั

ของงานหัตถกรรมเช่นการจักสานหรืองานทอผ้า	 ถ้ามีคนฆ่าตายจาก 

การต่อสู้ศพจะได้รับการจัดท�าพิธีฝังศพอย่างสมเกียรติ	 และก่อนท�าการ

เพาะปลกูพชืเกษตรกรจะน�าเลอืดสตัว์สาดลงไปบนผนืดนิก่อนทีจ่ะขุดดนิ

เพ่ือปลูกพืชซ่ึงเป็นการเซ่นจิตวิญญาณพวกภูตผีปีศาจ	 ลักษณะของ 

ท่ีพกัอาศยัการปลูกบ้านเรอืนของชาวตมิอร์จะมคีวามแตกต่างกันไปตาม

สิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถ่ิน	 ทางตะวันออกบ้านจะมีเสาเรือนสูง	 ผู้ที่อยู่

ทางชายฝั่งตอนเหนือจะปลูกบ้านเป็น	 ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 และผู้ที่อยู่

บริเวณที่เป็นภูเขาจะปลูกหมู่บ้านอยู่ตามยอดเขาสูงและห่างไกลจาก 

ถนนมาก	 สาเหตุมาจากพวกเขากลัวถูก	 โจมตีจากข้าศึกหรือศัตรู	 

ชาวติมอร์มีบุคลิกอีกหนึ่งคือจะใช้การเดินเท้าท่ีมีเร็วมาก	 ส�าหรับ

วฒันธรรมของชาวตมิอร์ตะวนัออกเป็นแบบผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
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เดิม	 กับวัฒนธรรมของโปรตุเกสที่ปกครองติมอร์ตะวันออกมานานกว่า	

500	 ปี	 เป็นผลให้วัฒนธรรมโดยรวมแล้วจึงไม่มีความเด่นชัดมากนัก	

นอกจากการมโีบสถ์ทางศาสนาครสิต์อยู่จ�านวนมาก	ซ่ึงอาจนบัได้ว่าติมอร์

ตะวันออกมีโบสถ์ท่ีใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้

ก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม	ค.ศ.1989	 โดยสมเด็จพระ-สันตะปาปาจอห์น

ปอลที	่2	เสดจ็ไปประกอบพธีิทางศาสนา	แต่ก็ยงัปรากฏมชีนบางกลุม่ของ

ติมอร์ตะวันออกยังนับถือภูตผีปีศาจกับการใช้ชีวิตครองเรือนแบบการมี

ภรรยาสองคนในครัวเรือนเดียวกัน	 แต่ละหมู่บ้านยังคงมีการตั้งสถานที่

เพ่ือบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิโดยให้นักบวชหรือหมอผีเป็นผู ้ประกอบพิธี**  

ในคริสต์ศตวรรษที่	 15	 โปรตุเกสสามารถสร้างเรือเดินทะเลขนาดใหญ่

ส�าเร็จพร้อมกับได้พัฒนาการเดินเรือของตนในด้านต่างๆ	 จนมีความ

เชี่ยวชาญในด้านการเดินเรือและเป็นมหาอ�านาจทางทะเลในขณะนั้น 

จึงได้พยายามแสวงหาเส้นทางเดินเรือเพื่อไปค้าขายทางด้านมหาสมุทร

อินเดีย	 จนสามารถหาเส้นทางแล่นเรืออ้อมแหลมกู ๊ดโฮบได้ส�าเร็จ	 

ซึ่งต่อมาวาสโค	 (Vasco	 da	 Cama)	 ได้แล่นเรือไปถึงมหาสมุทรอินเดีย	 

ในปี	ค.ศ.1510	(พ.ศ.2053)	โปรตุเกสนับเป็นชาติแรกที่เข้ามาแสวงโชค

ในคาบมหาสมุทรอินเดีย	 และได้ขยายอิทธิพลทางทะเลส่งก�าลังเข้ายึด 

เมอืงกวั	(Goa)	เป็นศูนย์กลาง	เพือ่ควบคุมการค้าทางอนิเดียได้	นอกจากนัน้

ได้ส่งก�าลังขึ้นไปส�ารวจหมู่เกาะโมลุกกะ	 (Moluca)	 เพื่อค้นหาแหล่ง 

เครื่องเทศ	และใน	ค.ศ.	1511	โปรตุเกสเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในดินแดน

ช่องแคบมะละกา	 (Malaca)	 และเข้ายึดเมืองมะละกาได้	 ซึ่งนับว่าเมือง

มะละกาเป็นอาณานคิมแห่งแรกของชาวยโุรปในภมูภิาคเอเซยีตะวนัออก

เฉียงใต้	ต่อมาเมืองท่า	(port)	ต่างๆ	บนเกาะสุมาตราได้ก่อการแข็งเมือง

**หากจะเปรยีบเทยีบกบัประเทศไทยแล้วก็คงเช่นเดยีวกบัการตัง้ศาลเจ้าหรอืศาลพระภูมิ
เจ้าที่ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปไม่ว่าในเมืองหรือชนบทตามความเชื่อของบุคคล



132

กว่าจะเป็นติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) วันนี้ : ... วัลลภ พิริยวรรธนะ
ปีท

ี่ 2
 ฉ

บับ
ที่ 

3 
ม.

ค.
-ม

ิ.ย
. 2

55
8

ต่ออาณาจักรมะละกาที่อ�านาจเสื่อมลง	 โปรตุเกสจึงฉวยโอกาส 

เข้าแทรกแซงปัญหาในการชิงอ�านาจในราชส�านักเมืองปาเซและในที่สุด

โปรตุเกสก็สามารถยึดปาเซได้	 แต่ก็ถูกต่อต้านจนสุลต่านอะเจห์***  

สามารถขับไล่โปรตุเกสออกไปจากมะละกาได้ส�าเร็จ	 แต่โปรตุเกส 

ก็ยังครอบครองเส้นทางการค้าบริเวณช่องแคบมะละกาไว้ได้	 ทั้งนี ้

เพือ่ขดัขวางไม่ให้คู่แข่งทางการค้าของชาตอ่ืินเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์	

ในปี	 ค.ศ.1513	 โปรตุเกสได้ขยายอิทธิพลข้ึนอีกในหมู่เกาะอินโดนีเซีย 

โดยเข้าไปติดต่อค้าขายกับเมืองเตร์นาเต	 (Ternate)	 และเมืองติโดเร	

(Tidore)	ต่อมาทัง้สองเมอืงได้มคีวามขดัแย้งกนัโปรตเุกสได้ถอืโอกาสเข้า

แทรกแซงในปัญหาดงักล่าว	ส่งผลให้โปรตเุกสต้องต่อสูก้บัสลุต่านของเตร์

นาเตส่งผลให้โปรตุเกสได้รับความพ่ายแพ้อีก	 จึงจ�าเป็นต้องถอยร่นไป 

อยู่ที่เกาะนิวกินีใน	ค.ศ.1525	-ค.ศ.1526	และเข้าไปอยู่บนเกาะติมอร์ใน	

ค.ศ.	 1532	 จากบันทึกของ	 Duarte	 Barbosa	 ชาวโปรตุเกสที่เดินทาง 

ไปยังเกาะติมอร์ใน	ค.ศ.1518	ว่า	“เกาะติมอร์อุดมไปด้วยไม้จันทน์เทศ 

ที่สร้างความร�่ารวยให้ชาวมุสลิมและชาวเปอร์เซีย”	 ในปี	 ค.ศ.	 1571	

โปรตุเกสได้ตั้งถิ่นฐานครึ่งหนึ่งของเกาะด้านทิศตะวันออกเข้าไปตั้ง 

คลงัสนิค้าทีเ่มอืงท่าลฟิาโอ	(Lifao	Port)	ใน	ค.ศ.	1870	จึงย้ายคลังสินค้า

ไปอยู่ที่เมืองดิลี	 (Dili)	 เนื่องจากถูก	 ชาวพื้นเมืองก่อการจลาจลขับไล ่

ผู้ปกครอง	 ต่อมาใน	 ค.ศ.1915	 โปรตุเกสจึงสามารถเข้ายึดครองติมอร ์

ด้านตะวันออกได้ทั้งหมด	เมื่อโปรตุเกสเข้าปกครองเกาะติมอร์แล้วก็มิได้

มีการพัฒนาหรือส่งเสริมให้	 ชาวติมอร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่า 

จะเป็นด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	ชาวติมอร์	

***ปัจจุบันได้ถูกจัดตัง้ให้เป็นเขตปกครองตนเอง มกีารลงนามสนัตภิาพเมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 
2002 ท่ีกรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ โดยมีนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน.
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	 จึงมีความเป็นอยู่ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน	 และยังถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ในทุกๆ	 ด้าน	 การเข้าไปครอบครองติมอร์ของ	 โปรตุเกสได้มีการเกิด 

ชนกลุ่มใหม่ขึ้น	คือ	พวก	Topasse	หรือชาวโปรตุเกสด�า	ซึ่งเป็นผลพวง

จากการเป็นลูกครึ่งระหว่างชนพ้ืนเมืองกับชาวโปรตุเกส	 คนกลุ ่มนี ้

เมื่อโตขึ้นจะได ้รับการสนับสนุนให้เป ็นคนระดับชั้นน�าท�าหน้าที ่

ในการปกครองชาวติมอร์ในเขตต่างๆ	 ส�าหรับคนชนพื้นเมืองเดิมๆ	 

เหมือนกับเป็นพลเมืองชั้นสอง	 ในขณะที่โปรตุเกสได้มีอิทธิมากข้ึนใน 

หมูเ่กาะเครือ่งเทศ	ประเทศฮอลนัดาได้ปลดแอกตนเองจากปกครองของ

สเปนและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น	“เนเธอร์แลนด์”	(The	Netherlands)	

ต่อมามีความสามารถพัฒนาและเสริมสร้างก�าลังทางเรืออันเข้มแข็ง 

และมีศักยภาพในการรบจนขยายอิทธิพลเข้าสู่ดินแดนในทวีปเอเซีย	 

โดยเฉพาะดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน	 โดยได้แย่ง

ชงิดนิแดนหลายแห่งเข้ามาเป็นของตนเองรวมทัง้บางส่วนของเกาะติมอร์

ด้วย	 จึงเป็นชนวนเกิดความขัดแย้งระหว่างโปรตุเกสกับเนเธอร์แลนด์	 

แต่ในที่สุดก็สามารถตกลงกันได้	 ภายใต้ความตกลงระหว่างโปรตุเกสกับ

เนเธอร์แลนด์	 เมื่อปี	 ค.ศ.1903	 เกาะติมอร์ได้ถูกแบ่งอาณาเขตออก 

เป็น	2	ส่วนโดยตมิอร์ตะวันออกเป็นของโปรตเุกส	และตมิอร์ตะวนัตกเป็น

ของเนเธอร์แลนด์	 ต่อมาปี	 ค.ศ.1950	 เนเธอร์แลนด์ได้คืนเอกราช 

แก่อินโดนีเซีย	 และได้มอบติมอร์ตะวันตกให้กับอินโดนีเซียในปีถัดมาแต่

ติมอร์ตะวันออกยังอยู่ในความปกครองของโปรตุเกสจนถึงปี	ค.ศ.	1975	

เนือ่งจากโปรตเุกสถอนตวัออกไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที	่2	ภมูภิาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบกับภาวะสงครามระหว่างปี	 

ค.ศ.1941-ค.ศ.1945	 เมื่อญี่ปุ่นเปิดฉากสงครามในภูมิภาคเอเซียและ 

ภาคพื้นแปซิฟิกรวมทั้งบริเวณหมู่เกาะชวา	 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เข้าโจมตี
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หมู่เกาะตะวันออกของฮอลันดา	 และยกพลข้ึนบกที่เกาะบอร์เนียวได้

ส�าเรจ็ในเดอืนกมุภาพันธ์	ค.ศ.1942	ต่อมาญีปุ่น่ได้ส่งก�าลังทหารประมาณ	

2,000	 คนยกพลข้ึนบกท่ีเมืองดิลี	 (Dili)	 ของเกาะติมอร์	 และเมื่อวันที่	 

17	ธนัวาคม	ค.ศ.1942	ฝ่ายสมัพนัธมติรโดยก�าลงัทหารฮอลนัดากบัทหาร

ออสเตรเลียได้ยกพลข้ึนบกท่ีเกาะติมอร์เกิดการต่อสู ้กับทหารญี่ปุ ่น 

แต่ทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรก็ไม่สามารถสู ้รบกับทหารญี่ปุ ่นได้	 

ทหารออสเตรเลียจึงถอนตัวออกจากเกาะติมอร์ในเดือนมกราคม	 

ค.ศ.	1943	ล�าดับเหตุการณ์ที่ส�าคัญของติมอร์ตะวันออกได้ดังนี้

	 1.	 ในปี	ค.ศ.1512	หรือในศตวรรษที่	16	นักเดินเรือชาวโปรตุเกส

ได้ส�ารวจพบเกาะตมิอร์แห่งนีจ้งึเข้ายดึครองเป็นอาณานคิมของโปรตเุกส	

หลังจากที่คริสโตเฟอร์	โคลัมบัสได้ค้นพบทวีปอเมริกาประมาณ	20	ปี

	 2.	 ในปี	 ค.ศ.1903	 เนเธอร์แลนด์เข้ายึดครองอินโดนีเซีย	 และ 

ได้เกิดการสู้รบกับโปรตุเกสจนกระทั่งได้ท�าข้อตกลงเพ่ือยุติการสู้รบ	 

โดยเนเธอร์แลนด์ได้เกาะติมอร์ด้านตะวันตกส่วนโปรตุเกสครอบครอง

เกาะติมอร์ด้านทิศตะวันออก	

	 3.	 เดือนกุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1942	 ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่	 2	

กองทัพญี่ปุ่นบุกยึดเมืองดีลี	 (Dili)	 ได้ผนวกเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ 

วงไพบูลย์แห่งเอเซีย	 และใช้เป็นฐานบินในการส่งเครื่องบินไปท�าลาย

ท่าเรือและสนามบินที่เมืองดาร์วิน	 ประเทศออสเตรเลีย	 จนถึงเมื่อวันที	่

15	สิงหาคม	ค.ศ.1945	(พ.ศ.2488)	เมื่อเจ้าจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นประกาศ

ยอมแพ้สงครามแก่ฝ่ายพันธมิตร	 ติมอร์ตะวันออก	 จึงกลับไปอยู่ในการ

ปกครองของโปรตุเกสอีกครั้งหนึ่ง

		 4.	 ปี	ค.ศ.	1950	 เนเธอร์แลนด์ได้ปลดปล่อยอินโดนีเซียจากการ

เป็นอาณานิคมและมอบติมอร์ตะวันตกให้อยู่ภายใต้การปกครองของ

อินโดนีเซีย	ขณะที่โปรตุเกสยังปกครองติมอร์ตะวันออกอยู่ต่อไป
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		 5.	 ปี	ค.ศ.	1967	ประชาชนชาวตมิอร์ตะวนัออกเร่ิมมกีารเคล่ือนไหว 

เพื่อเรียกร้องเอกราชจากโปรตุเกส

	 6.	 วันที่	 25	 เมษายน	 ค.ศ.1974	 ได้มีกลุ่มขบวนการคาร์เนชั่น	

(carnation)	 ได้ก่อ	 การรัฐประหารขึ้นในโปรตุเกสเพ่ือโค่นล้มรัฐบาล

เผด็จการของนายพลอันโตนิโอ	 เด	 โอลิเวรา	 ซาลาซาร์	 (Antonio	 

de	Oliveira	 Salazar)	 ท่ีปกครองโปรตุเกสมายาวนาน	 30	 ปี	 และได้

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย	 ผลของการเปลี่ยน

แปลทางการเมืองท�าให้เกิดผลกระทบต่ออาณานิคมของโปรตุเกส 

ในภูมิภาคต่างๆ	รัฐบาลใหม่โปรตุเกสตกลงใจที่จะปลดปล่อยอาณานิคม

ของตนเองซึ่งรวมถึงติมอร์ตะวันออกด้วย	

	 7.	 เดือนกันยายน	 ค.ศ.1974	 นายมาริโอ	 โซอาเรส	 (Mr.Mari	

Soares)	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกสได้พบปะหารอื

กับนายอดัม	 มาลิก	 (Mr.	 Adam	Malik)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศอินโดนีเซียที่ส�างานองค์การสหประชาชาติ	ณ	กรุงนิวยอร์ก	

ซึ่งทั้งสองคนได้ตกลงกันว่าจะหาวิธีการใช้ชาวติมอร์ตะวันออกมีส่วน

ตดัสนิใจเลอืกรปูแบบการปกครองของตนเอง	โดยฝ่ายของโปรตุเกสเสนอ

ว่าควรให้ชาวติมอร์ตะวันออกได้ลงมติออกเสียง	 (Referendum)	 

เพื่อก�าหนดอนาคตของตนเองใน	ค.ศ.1975	

	 8.	 เดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.1974	 รัฐบาลใหม่ของโปรตุเกสได้ 

แต่งตั้งให้พันเอก	เลมอส	ปิเรซ	(Col.	Lemos	Pires)	ไปเป็นผู้ปกครอง

ติมอร์ตะวันออก	ซึ่งต่อมาโปรตุเกสได้อนุญาตให้ชาวติมอร์สามารถจัดตั้ง

พรรคการเมืองได้	ท�าให้เกิดพรรคการเมืองที่ส�าคัญ	3	พรรค	ได้แก่	

	 	 1)	 พรรคสหภาพประชาธิปไตยแห่งติมอร์	 หรือพรรค	 UDT	

(The	Union	Democratic	of	Timor)	จัดตั้งเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	
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ค.ศ.	1974	 โดยนาย	 โฮเซ่	มานูเอล	รามอส	ฮอร์ตา**** (Jose	Manuel	

Ramos	 Horta)	 เป็นผู้ก่อตั้งพรรคและได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค	 

แต่เขาปฏิเสธและลาออกจากพรรค	 UDT	 ไปเข้าร่วมกับพรรคสังคม

ประชาธิปไตยแห่งติมอร์	หรือ	พรรค	ASDT	(The	Social	Democratic	

Association	 of	 East	 Timor)	 มีนโยบายท่ีจะค่อยๆ	 เริ่มการปกครอง

ตนเองแต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโปรตุเกส	

	 	 2)	 พรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งติมอร์	 (The	 Social	 

Democratic	Association	of	East	Timor	:	ASDT)	ต่อมาเปลี่ยนชื่อ

เป็นพรรค	Frente	Revolucionaria	do	Timor-Leste	Independente;-

FRETILIN	 (เขียนเป็นภาษโปรตุเกส)	 จัดต้ังเมื่อวันที่	 20	 พฤษภาคม	 

ค.ศ.1974	 มีนายฟรานซิส	 ซาเวียร์	 เดอมาราล	 (Francis	 Xavier	 de	

Amkral)	 เป็นหัวหน้าพรรค	 และนายโฮเซ่	 มานูเอล	 รามอส	 ฮอร์ตา	 

(Jose	Manuel	Ramos	Horta)	เป็นเลขาธกิารพรรคซ่ึงออกมาจากพรรค	

UDT	 มีนโยบายที่เป็นไปในแนวทางสังคมนิยมและต้องการแยกตัวเป็น

เอกราช	และต้องการปกครองตนเอง

  3)	 พรรคสหประชาธิปไตยประชาชนติมอร์	 (Timorase	 

Democratic	People’s	Union	หรือพรรค	APODETI)	จัดตั้งเมื่อวันที่	

25	 พฤษภาคม	 ค.ศ.	 1974	 ซึ่งมีนายอาบิลิโอ	 โฮเซ	 โอโซริโอ	 โซอาเส	

(Abilio	Jose	Osorio	Soares)	เป็นหวัหน้าพรรค	มนีโยบายทีจ่ะรวมชาติ

กับอินโดนีเซีย	พรรคการเมืองนี้รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนการจัดตั้ง	

**** ได้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ โดยนางดรา อนันา เพรชโซ 
ภริยา เป็นรัฐมนตรียุติธรรม ต่อมาฮอาร์ตาได้เป็นประธานาธิบดีต่อจากนายกุสเมา  
ซึ่งบุตรชายของฮอร์ตา ได้แต่งงานกับสาวไทยซึ่งเป็นชาวอ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมาท่ีโรงเรยีนเซ็นทรลั เมือ่ปี วนัที ่29 สงิหาคม 2545 โดยม ีพ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร 
นายกรฐัมนตรีเป็นประธานร่วมกบันายมาร ีอลักาตริ ี(Mari Algatiri) นายกรฐัมนตรตีมิอร์ฯ 
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นเถ้าแก่ฝ่ายชาย พลเอกปัญหา สิงห์ศักดา เป็นเถ้าแก่ฝ่ายหญิง
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	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	31	มีนาคม	ค.ศ.	1975	โปรตุเกสได้ก�าหนดเป็น

วนัลงคะแนนเสยีง	เลอืกสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเพือ่ทดลองจดัตัง้รฐับาล

ติมอร์ตะวันออก	 โดยมีคณะกรรมการ	 เพื่อปลดปล่อยอาณานิคม 

เป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งทั่วไปข้ึนใน	 ติมอร์ตะวันออก	 ผลปรากฏว่าพรรค	

FRETILIN*****	ชนะการเลอืกตัง้โดยได้รบัคะแนนเสยีง	55	%	รองลงมาคอื	

พรรค	UDT	ซึ่งได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าเล็กน้อย	ส่วนพรรค	APODETI	

มีผู้สนับสนุนเพียง	 300	 คนแม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจ�านวนมากจาก

อินโดนีเซีย	 แนวคิดในความต้องการแยกตัวเป็นเอกราชของติมอร์ตะวัน

ออกได้แบ่งออกเป็น	3	แนวคิด	คือ

	 	 	 (1)	 การรวมเข้ากับออสเตรเลีย	 แต่ได้รับการปฏิเสธจาก

ออสเตรเลีย	ซึ่งเป็นแนวคิดของพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่ง

	 	 	 (2)	 การรวมเข้ากับอินโดนีเซีย	 ซึ่งเป็นแนวคิดของพรรค	

UDT	กับพรรค	APODETI	ที่มีอินโดนีเซียอยู่เบื้องหลัง

	 	 	 (3)	 การแยกตัวเป็นเอกราชโดยอิสระ	และท�าการปกครอง

ตนเอง	ซึ่งเป็นแนวคิดของพรรค	ASDT	หรือพรรค	FRETILIN	

	 9.	 วนัที	่1	กรกฎาคม	ค.ศ.	1975	รฐับาลโปรตุเกสได้ตรากฎหมาย

ขึน้เพือ่ให้มีการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้สมชัชาทัว่ไปของตมิอร์ตะวนัออก	

โดยก�าหนดวันเลือกตั้งในเดือนตุลาคม	 ค.ศ.1975	 ซ่ึงสมัชชาท่ัวไป 

จะท�าหน้าที่พิจารณาตัดสินอนาคตของชาวติมอร์ตะวันออก	

	 สถานการณ์ดังกล่าวในตมิอร์ตะวนัออกท�าให้อนิโดนเีซยีเฝ้าตดิตาม

ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและพยายามหาโอกาสที่จะแทรกแซง

กิจการภายในของติมอร์ตะวันออก	 จึงได้ตั้งหน่วยบัญชาการพิเศษชื่อว่า	

Operasi	 Komodo	 เพื่อปฏิบัติการแทรกแซงติมอร ์ตะวันออก	 

*****ค�าย่อพรรคการเมืองในติมอร์ตะวันออกจะเขียนเป็นภาษาโปรตุเกส เนื่องจาก 
ตมิอร์ตะวันออกไม่มภีาษาเขยีนของตนเองทัง้นีจ้ะมภีาษาองักฤษเทยีบค�าไว้ 
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โดยอินโดนีเซียโดยเริ่มจากการหันไปให้การสนับสนุนพรรค	UDT	 ให้ก่อ

รัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่	11	สิงหาคม	ค.ศ.1975	ยึดอ�านาจจากผู้ปกครอง

ติมอร์ตะวันออกและพรรค	 FRETILIN	 ที่เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้ง	 

ท�าให้เกิดสงครามกลางเมืองนาน	 3	 สัปดาห์โดยพรรค	 FRETILIN	 

ได้ใช ้ก�าลังโต้ตอบจนได้รับชัยชนะในเดือนกันยายน	 ค.ศ.	 1975	 

มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นประมาณ	2,000	กว่าคน	และมีผู้อพยพ

หลบหนีไปอยู่ติมอร์ตะวันตกอีกหลายพันคน	 ระหว่างเกิดเหตุการณ ์

เจ้าหน้าที่ของ	 โปรตุเกสได้หลบหนีไปอยู่ท่ีเกาะอะเตาโร	 จนกระทั่ง 

เดอืนธนัวาคม	ค.ศ.1975	จงึได้เดนิทางกลบัโปรตเุกสซ่ึงกระบวนการปลด

ปล่อยติมอร์ตะวันออกให้เป็นเอกราชของโปรตุเกสไม่ประสบผลส�าเร็จ 

ดังที่วางแผนไว้	หลังจากที่พรรค	FERETILIN	ได้รับชัยชนะจึงเข้าบริหาร

ประเทศพร้อมกับได้ประกาศเอกราชให้กับติมอร์ตะวันออกเมื่อวันท่ี	 

28	พฤษภาคม	ค.ศ.1975	โดยได้สถาปนาช่ือประเทศใหม่ว่า	“สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยแห่งติมอร์ตะวันออก”	 (Democratic Republic of 

East Timor)	แต่ยงัไม่ได้รบัการรบัรองความเป็นรฐัหรือการเป็นเอกราช

จากสหประชาชาติ	 หรือจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะโปรตุเกสในฐานะ 

เจ้าอาณานิคมเก่า	แม้พรรค	FRETILIN	จะมีอ�านาจอันชอบธรรมในการ

ปกคอรงประเทศของตน	แต่กไ็ม่มศีกัยภาพเพยีงพอในการบริหารประเทศ

ไปได้ด้วยความเรียบร้อย	เพราะเป็นรัฐบาลผสม	อินโดนีเซีย	มีเจตนาเข้า

แทรกแซงกิจการภายในของติมอร์ตะวันออกอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เองท�าให้

รฐับาลอนิโดนเีซยีพยายามหาเหตผุลทีจ่ะแทรกแซงเข้าไปใน	ตมิอร์ตะวนั

ออกโดยสนับสนุนให้พรรค	 UDT	 ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วม	

รัฐบาลกับพรรค	 FRETILIN	 ภายหลังจากที่ผู้น�าพรรค	UDT	 เดินทางไป

เยือน	 กรุงจาการ์ตา	 พร้อมกับก่อรัฐประหารข้ึนเมื่อวันที่	 11	 สิงหาคม	 
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ค.ศ.	 1975	 ซึ่งกล่าวหาว่าพรรค	 FRETILIN	 เป็นพวกคอมมิวนิสต์	 

จนเกิดการต่อสู้กันเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นท�าให้อินโดนีเซียอ้างว่า 

เป็นเพราะมีความขัดแย้งภายในประเทศโดยส่งทหารกองบัญชาการ	

Oparasi	 Komodoปฏิบัติตามแผนยุทธการ	Operation	 Blossoming	

Lotus	หรือ	Operasi	Seroja	(เป็นภาษาอินโดนีเซีย)	ได้เริ่มเข้าแทรกซึม

ที่เมืองบาลิโบ	(Balibo)	ได้ท�าลายความมั่นคงในติมอร์ตะวันออกใช้ก�าลัง

ทหารเรือและทางอากาศโจมตีเมืองดิลี	(Dili)	อย่างหนัก	ไล่ยิงประชาชน	

กระท�าทารุณกรรมต่างๆแก่ชาวติมอร์	 เผาไร่นาและบ้านช่องในแถบนั้น	

ส�านักงานข่าวภายใต้การควบคุมของอินโดนีเซียได้รายงานสถานการณ์ 

ในตมิอร์ตะวนัออกโดยบดิเบอืนความจรงิว่าเหตกุารณ์รุนแรงเกดิจากการ

ขัดแย้งและการกระท�าของชาวติมอร์ตะวันออกด้วยกันเอง	 การที่ทหาร

อนิโดนเีซยีเข้าไปในตมิอร์ตะวันออกเพือ่เป็นการช่วยเหลอืประชาชนปลด

ปล่อยติมอร์ตะวันออกให้หลุดพ้นจากอ�านาจของพรรค	 FRETILIN	 

โดยอินโดนีเซียพยายามแสดงให้เห็นว่าการปฏิวัติในติมอร์ตะวันออกยัง

ไม่สิน้สุด	ต่อมานกัข่าวต่างประเทศ	5	คนได้ถูกสงัหารขณะทีพ่วกเขาก�าลงั

พยายามบันทึกภาพและรายงานข่าวการบุกติมอร์ตะวันออกของทหาร

อินโดนีเซียที่เมืองบาลิโบ	 (Balibo)	 นักข่าวดังกล่าวเป็นชาวออสเตรเลีย	

2	คน,	ชาวอังกฤษ	2	คน	และชาวนิวซีแลนด์	1	คน	เมื่อเกิดเหตุการณ์ 

ดังกล่าวพรรค	FRETILIN	ได้ขอความช่วยเหลือไปยังโปรตุเกสแต่ไม่ได้รับ

การตอบสนอง	จงึหันมาด�าเนนิการทางการทูตตามทีไ่ด้ประกาศ	ให้ติมอร์

ตะวันออกเป็นเอกราชเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1975	พร้อมกับได้

ร ้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติ	 เพื่อป้องกันการรุกรานจาก

อินโดนีเซีย	 อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียก็ตอบโต้โดยการประกาศข้อตกลง	

Balibo	ซึง่เป็นข้อตกลงทีพ่รรค	UDT	กบัพรรค	APODETI	และอนิโดนเีซีย
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ท�าขึ้นที่เมืองบาลิโบ	 (Balibo)	 น�ามาเป็นข้ออ้างในการสนับสนุนให้
พรรคการเมืองทั้งสองขอรับความช่วยเหลือจากอินโดนีเซีย	 โดยยกเอา 
ข้อตกลงดงักล่าวเป็นข้ออ้างในการส่งก�าลงัทหารเข้าบกุยดึติมอร์ตะวนัออก
เมื่อวันที่	 8	 ธันวาคม	 ค.ศ.1975	 อย่างเปิดเผยด้วยการส่งทหารพลร่ม 
มาทางอากาศ	และยกพลขึ้นบกที่เมืองดีลี	(Dili)	พร้อมกับยิงท�าลายบ้าน
เรือนด้วยปืนใหญ่จากเรือรบ	ท�าให้กองก�าลังของฝ่าย	FRETILIN	ต้องหนี
ร่นเข้าไปอยูใ่นป่าเขา	ทหารอนิโดนเีซยีทีเ่ข้ามาในเมอืงดลี	ีเบาเกา	ลคิวซ่ีา	
และมาวมาราได้เข่นฆ่าชาวติมอร์ตะวนัออกทีต่่อต้านการรุกรานของทหาร
อินโดนีเซียกลางเมืองเหมือนกับว่าชาวติมอร์ตะวันออกไม่มีจิตวิญญาณ	
นอกจากนั้นยงัได้ข่มขนืสตรอียา่งไร้มนุษยธรรม	และฉกฉวยข้าวของจาก
ร้านค้าไปโดยไม่ย�าเกรงหรือมีความเมตตา	 ต่อผู้ไม่มีทางสู้	 ซ่ึงเป็นการ
กระท�าอย่างป่าเถื่อน	ในวันที่	13	มกราคม	ค.ศ.	1976	อินโดนีเซียได้จัด
ตั้งรัฐบาลของติมอร์ตะวันออกชั่วคราวขึ้นในติมอร์ตะวันออกหลังจาก 
ท่ีขับไล่ก�าลังฝ่าย	 FRETILIN	 ออกไปแล้ว	 และแต่งตั้งคนจากพรรค	 
UDT	และพรรค	APODETI	เข้าเป็นผู้บริหารประเทศแทนซึ่งอยู่ในความ
ควบคุมของอินโดนีเซีย	 การใช้ก�าลังทหารเข้าบุกยึดติมอร์ตะวันออก 
ของอนิโดนเีซยีดเูหมือนว่า	ไม่ได้รบัความสนใจจากต่างประเทศเท่าใดนกั	
โดยเฉพาะประเทศมหาอ�านาจหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน	ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านัน้มคีวามเกรงใจอนิโดนเีซีย	อาจพิจารณา
ได้ว่ามีผลประโยชน์ระหว่างประเทศร่วมกัน
	 ในเดือนเมษายน	ค.ศ.1976	ทหารอินโดนีเซียได้เข้าไปอยู่ในติมอร์
ตะวันออกประมาณ	 35,000	 คน	 และอยู่ในติมอร์ตะวันตกอีกประมาณ	
10,000	คน	ในขณะที่รัฐบาลติมอร์ตะวันออก	ซึ่งน�าโดยพรรค	FRETILIN	
มีทหารประมาณ	 20,00	 คน	 กว่าครึ่งหนึ่งของทหารพรรค	 FRETILIN	 
หรือขบวนการ	 FALINTIL	 เป็นคนไม่รู้ทางทหารหรือรู้จักการใช้อาวุธ 
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ในการต่อสู้มากนัก	 และทหารอินโดนีเซียได้สังหารชาวติมอร์ตะวันออก	
ในช่วงปีแรกของการเข้ายดึครองประมาณ	200,000	คน	องค์การบรรเทา
ทกุข์	เช่น	คณะกรรมการกาชาดสากลไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าไปปฏบิตักิาร
ในตมิอร์ตะวนัออก	จงึนบัเป็นจดุเริม่ต้นของการผนวกดนิแดนตมิอร์ตะวนั
ออกเข้าเป็นส่วนหนึง่ของอนิโดนเีซยีตัง้แต่วนัที	่31	พฤษภาคม	ค.ศ.	1976	
อินโดนีเซียได้ประกาศ	 “The	 act	 of	 Integration”	 และได้ปฏิบัติการ
ถอนรากถอนโคนชาวติมอร์ตะวันออกด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานของ
ประชาชนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและสลับที่ไปสลับที่มาชาวติมอร์
ประมาณ	 80%	อยู่กับฝ่ายของพรรค	 FRETILIN	 ส่วนอีก	 20%	 อยู่กับ
อินโดนีเซีย	 ชาวติมอร ์ตะวันออกท่ีต ้องการแยกตัวเป ็นเอกราช 
เพือ่ปกครองตนเองได้ถูกทหารอินโดนเีซยีจบัตาด	ูความเคล่ือนไหวตลอด
เวลา	รฐับาลใหม่ของตมิอร์ตะวนัออกโดยการหนนุหลังของอนิโดนเีซียได้
เข้ายึด	 และผูกขาดกิจการค้าการส่งออกกาแฟ	 ไม้จันทน์หอมและ 
กิจการอื่นๆ	 อีกหลายอย่างโดยไม่ได้ดูแล	 ชาวติมอร์ตะวันออกเลย 
ว่ามีความทุกข์ยากกันเพียงไร	การด�าเนินกิจการต่างๆ	เป็นของพวกเครือ
ญาติของซูร์ฮาโตท้ังส้ิน	 โดยใช้รัฐบาลติมอร์ตะวันออกที่ตนเองจัดต้ังขึ้น
เพื่อบังหน้า
	 การรวมติมอร์ตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียก่อให  ้
เกิดความตึงเครียดต่อความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับอินโดนีเซีย	
โดยออสเตรเลียได้ประณามการกระท�าของอินโดนีเซียว่าเป็นการขยาย
อ�านาจแบบจักรวรรดินิยมและเรียกร้องให้อินโดนีเซียถอนทหารออกไป	
(บางกระแสข่าวกล่าวว่าออสเตรเลยีประเทศเดยีวทีเ่คยให้การรบัรองการ
ผนวกดินแดน)*

* โดยอนิโดนเีซยีได้อ้างว่าการลงนามในสนธสิญัญาว่าด้วยช่องแคบตมิอร์ของออสเตรเลยี
นั้นถือเป็นการรับรองการผนวกติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นดินแดนในปกครองของตน 
อย่างถูกต้อง 
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การเกิดอาชญากรรมรัฐ 

	 ต้ังแต่วันแรกท่ีทหารอินโดนีเซียบุกยึดติมอร์ตะวันออก	 ทหาร

อินโดนีเซียได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวติมอร์ตะวันออกโดยการ

ทรมาน	 สตรีถูกข่มขืนต่อหน้าคนในครอบครัว	 และเข่นฆ่าฝ่ายตรงข้าม 

	 ที่ต่อต้านอินโดนีเซีย	 ส�าหรับประชาชนท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 

ก็จะใช้เป็นเคร่ืองมือใน	 การปราบปรามและท�าลายขวัญประชาชน	 

ตลอดเวลาที่อินโดนีเซียปกครองติมอร์ตะวันออกได้ท�า	 การปราบปราม 

ผู้ต่อต้านอย่างรุนแรงซึ่งในปี	 ค.ศ.1978	 กองทัพอินโดนีเซียได้จัดซื้อ 

เครื่องบินโจมตีชนิด	OV-10	Bronco	จากสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการไล่

ล่าและตัดเส้นทางการปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม	 ในติมอร์ตะวันออก	 

จงึเป็นเหตใุห้ชาวตมิอร์ตะวนัออกได้รบัทกุขเวทนาและเสยีชวีติเป็นเรอืน

แสน	ทัง้นีอ้าจพจิารณาได้ว่าอินโดนเีซยีมนีโยบายทีจ่ะจดัการปัญหาตมิอร์

ตะวันออกแบบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ในเดือนกันยายน	 ค.ศ.1981	 พบศพชาวติมอร์ตะวันออก

ประมาณ	500	คน	ถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นที่วิหารเซนต์อันโตนิโอ	

	 2.		เมื่อวันที่	28	กันยายน	ค.ศ.1982	ชาวติมอร์ตะวันออกถูกตัด

หัววางประจานให้คนดูพร้อมกับใช้รถลากซากศพไปตามถนนต่างๆ	 

และจุดไฟเผาศพชาวติมอร์ที่ถูกฆ่าตายต่อประชาชนจ�านวนมาก	

	 3.		ในเดอืนธนัวาคม	ค.ศ.1981	ชาวตมิอร์ตะวนัออกราว	200-300	

คน	ถูกฆ่าตายที่เมืองวิเคเค

	 4.		เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	ค.ศ.1989	ทหารอินโดนีเซียกระท�า

อย่างเหีย้มโหดด้วยการกราดยงิกลุม่นกัศกึษาประมาณ	2,000	คน	ทีห่น้า

สสุานซานตาครซู	(Santa	Cruz)	ในกรงุดลิ	ีขณะทีก่ลุม่นกัศกึษาเดินขบวน

ไว้อาลัยให้แก่นาย	 Sebastiao	 Gomes	 อดีตผู้น�านักศึกษาที่ถูกต�ารวจ
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อนิโดนเีซียสงัหารทีโ่บสถ์โมตาเอล	(Motael)	และจบันกัศกึษาไปประมาณ	

50	-200	คน	ก็ถูกทหารอินโดนีเซีย	ใช้ก้อนหินทุบกะโหลกศีรษะจนตาย

หรือบังคับให้กลืนยาพิษ	 ปรากฏตัวเลขคร่าวๆว่ามีนักศึกษา	 ถูกสังหาร	

271	คน	สูญหาย	250	คน	และถูกจับกุมอีก	362	คน	การปราบปราม 

ในครั้งนั้นเป็นที่กล่าวขานกันว่า	 “เป็นการสังหารหมู่แห่งเมืองดิลี” 

(ศาสตราจารย์เบน	 แอนเดอร์สัน	 แห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล	 ได้ท�าการ

ศึกษาเปรียบเทียบอาชญากรรมของรัฐไทยในกรณีท่ีเกิดข้ึนในปี	 1992	

(2535)	 ที่เรียกกันท่ัวไปว่า	 “พฤษภาทมิฬ”	 เป็นยุคที่สื่อมวลมีพลังและ

เทคนิคสูงและแพร่กระจายไปท่ัวโลก	 รัฐบาลไทยและรัฐบาลอินโดนีเซีย

ต้องหมดความชอบธรรมในฐานะทีเ่ป็นผูป้กครองทัง้สองกรณ	ีเพราะการ

สังหารหมู่	ที่กรุงดิลี	 ในวันนั้นได้ถูกนักข่าวชาวอังกฤษที่เข้าไปท�าข่าวอยู่

ในเหตุการณ์ได้แอบบันทึกภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้	 แต่เพ่ือความ

ปลอดภยัเขาจึงน�าไปซกุซ่อนไว้ในสสุานแห่งหน่ึง	เมือ่มโีอกาสลอบน�าออก

ไปจากประเทศ	 และท�าการเผยแพร่จนภาพข่าวได้ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก	

นับจากนั้นมาติมอร์ตะวันออกก็กลายเป็นข่าวสากล	 แต่ก่อนนั้นชาวโลก

กไ็ม่ได้ให้ความสนใจตัง้แต่อนิโดนเีซยีเข้ายดึครอง	ฯและสงัหารชาวตมิอร์ฯ

ที่ต่อต้าน	นานเป็นเวลา	16	ปี	ตั้งปี	ค.ศ.1975-1991	(จอห์น	จี.เทเลอร์,	

2542,	หน้า	16).

		 นอกจากนั้นทหารอินโดนีเซียได้ร่วมกับชาวติมอร์ฯฝ่ายสนับสนุน

จดุไฟเผาอาคารบ้านเรอืนของประชาชนจนวอดวายไปจ�านวนมาก	อกีทัง้

น�าชาวติมอร์ตะวันออกจ�านวนหนึ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปถีบทิ้งทะเล	

ทางการอินโดนีเซียยังได้ท�าหมันสตรีและนักศึกษาหญิงชาวติมอร์ตะวัน

ออกถกูให้กนิยาคมุก�าเนดิโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ยาทราบว่าจะเกดิผลต่อตนเอง

อย่างไร	ปี	ค.ศ.1986-2000	ผูห้ญงิชาวตมิอร์ตะวนัออกประมาณ	95,000	คน 
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ถูกบังคับให้กินยาคุมก�าเนิดชื่อ	 Depro	 Provera	 ยาชนิดนี้ประเทศ 

ในตะวนัตกห้ามใช้แล้วแผนการท�าหมนัสตรดีงักล่าวเป็นแผนทีอ่นิโดนเีซยี

ด�าเนนิการในลกัษณะกลนืชาต	ิจากสถติใินปี	ค.ศ.1997	มชีาวอนิโดนเีซยี

ประมาณ	 150,000	 คนเข้าไปอยู่ในติมอร์ตะวันออกคนเหล่านี้ได้เข้าไป

แย่งการครอบครองที่ท�ากินของเจ้าของเดิม

การต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวติมอร์ตะวันออก

	 การก่อตัวเพื่อต้องการปลดปล่อยติมอร์ตะวันออกเป็นเอกราชมี 

มาตัง้แต่ยคุแรกทีโ่ปรตเุกสเข้าไปครอบครอง	โดยมีชาวติมอร์จ�านวนหนึง่

พยายามทีต่่อต้านการก�าจดัอ�านาจการปกครองของโปรตเุกสก่อนทีติ่มอร์

จะถูกแบ่งออกเป็น	2	ส่วน

	 ผลของที่ปรากฏจากสงครามโลกครั้งที่	2	อีกประการหนึ่งคือการ

เกิดประเทศเอกราชใหม่หลายประเทศ	 เน่ืองจากสงครามท�าให้อ�านาจ

จากมหาอ�านาจทางยุโรปเสื่อมสลายและมีความอ่อนแอลงจึงเป็นโอกาส

ให้บรรดาอาณานิคมในเอเซียต่อสู้จนหลุดพ้นจาการเป็นประเทศราช	 

และเริ่มมีการวางอนาคตของตนเอง

	 การต่อสู้เรียกร้องเอกราชของบรรดาดินแดนอาณานิคมที่อยู่ใน

ปกครองของมหาอ�านาจตะวันตกได้แพร่ขยายไปทั่วภูมิภาคเอเซีย	 

ตมิอร์ตะวนัออกซึง่ตกอยูใ่น	ปกครองของโปรตเุกส	ญีปุ่น่	และอนิโดนเีซีย

ตามล�าดับก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสการต่อสู ้เพื่อเอกราชดังกล่าว	 

จนกระทั่งเมื่อเกิดการเรียกร้องเพื่อเป็นเอกราชขณะท่ีอยู่ภายใต้อาณัติ

ของอินโดนีเซีย	 ท�าให้ชาวติมอร์ตะวันออกได้เกิดมีการแบ่งออกของ 

ชาวพื้นเมืองเป็น	2	กลุ่มใหญ่	คือ
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	 1.	 กลุ ่มต้องการแยกตัวเป็นเอกราช	 หรือขบวนการแบ่งแยก 

ดินแดนในติมอร์ตะวันออก	 คือกลุ่ม	 FALINTIL	 (Forcas	 Armadas	 

Librtacao	de	Timor	Lest)	ซึ่งเป็น	กองก�าลังติดอาวุธของ	FRETILIN	

เริม่ก่อตัง้เม่ือ	ค.ศ.1974	เพือ่ต่อสูก้บัโปรตเุกสจนถงึการต่อสูก้บัอนิโดนเีซยี	

มีการแบ่งกลุ ่มรับผิดชอบและกระจายก�าลังไปอยู ่ตามท่ีต่างๆ	 คือ	 

1)	กลุ่ม	Aiasa	มีฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองโบโบนาโร	2)	กลุ่ม	Fatuboro	มีฐาน

ที่มั่นอยู่ที่เมืองเอร์เมรา	 3)	 กลุ่ม	 Atelari	 มีฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองเบาเกา	 

4)	กลุ่ม	Uaimori	มีฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองวิเคเค

	 2.	 กลุ่มต่อต้านการเรยีกร้องเอกราช	กลุม่นีเ้ป็นกองก�าลงัตดิอาวธุ

ที่ต้องการอยู่กับอินโดนีเซีย	 (Pro	 Integrational)	ซึ่งกองทัพอินโดนีเซีย

จัดตั้งขึ้นเมื่อ	 ค.ศ.1976	 มีหน้าท่ีรายงานพฤติกรรมของเพื่อนบ้านให้ 

ทหารอินโดนีเซีย

	 ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

	 1.	วันที่	29	พฤษภาคม	ค.ศ.1976	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศอินโดนีเซียแถลงการณ์เรื่องการรวมติมอร์ตะวันออกเป็น 

ของอินโดนีเซยีอย่างเป็นทางการท่ีเมอืงคปูาง	(Kupang)	ในตมิอร์ตะวนัออก	

โดยผู้น�าพรรค	UDT	และพรรค	APDODETI	เป็นผู้ให้การรับรอง

	 2.	 วนัที	่17	มถินุายน	ค.ศ.1976	ประธานาธบิดีซูฮาร์โตอนิโดนเีซีย

ได้ลงนามในกฎหมายการรวมติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นดินแดนของ

อินโดนีเซีย	(A	Bill	Integrating	East	Timor	into	Indonesia)

	 3.	 วันที่	17	กรกฎาคม	ค.ศ.1976	รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศให้

ตมิอร์ตะวนัออกเป็นจงัหวดั	ที	่27	ของอนิโดนเีซียโดยแต่งตัง้ให้นายโซอาเรส

เป็นผู ้ว ่าราชการจังหวัดติมอร์ตะวันออกให้ใช้ระบบ	 การปกครอง 

ของอินโดนีเซีย	ขณะนั้นพรรค	FRETILIN	(Frene	Revolucionaria	do	
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Timor-Lestte	 Independent	 :	 ภาษาโปรตุเกส)	 ก็ได้จัดต้ังกองก�าลัง	

Forcas	Armadas	de	Libertacao	Nacional	de	Timor-Lest	;FALINTIL 

ขึ้นเพื่อต่อต้านการยึดครองของอินโดนีเซีย	 โดยมีผู ้น�าที่ส�าคัญคือ	 

นาย	 Nicolau	 Lobato	 ได้ถูกทหารอินโดนีเซียลอบสังหารจนเสียชีวิต 

เมื่อวันที่	 31	ธันวาคม	ค.ศ.1978	และ	นายซานานา	กัสเมา	 (Xanana	

Gusmao)	 ได้การแต่งตั้งให้ข้ึนด�ารงต�าแหน่งผู ้บัญชาการกองก�าลัง	 

FALINTIL	แทน	การต่อสู้ระหว่างก�าลังทหารของอินโดนีเซียกับกองก�าลัง	

FALINTIL	เป็นไปอย่างยืดเยื้อยาวนาน	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1976–1998	ตลอด

ห้วงเวลากว่า	 20	ปี	 อินโดนีเซียพยายามใช้วิธีการต่างๆ	 เพื่อท�าลายล้าง

กองก�าลัง	 FALINTIL	 เริ่มด้วยการเกณฑ์ชาวติมอร์ตะวัน-ออกที่มีฐานะ

ยากจนเข้ามาเป็นทหาร	 โดยจัดตั้งกองพันทหารติมอร์ตะวันออกขึ้นในปี	

ค.ศ.	 1976	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นส่วนระวังป้องกันให้กับก�าลังทหาร 

ของอินโดนีเซียในการไล่ล่ากองก�าลัง	 FALINTILในปีเดียวกันก็ได้จัดตั้ง 

ก�าลังประจ�าถิ่นซ่ึงรู้จักกันในนาม	MILITIA	 ซึ่งมีหน้าที่ในการรายงาน

ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองก�าลัง	 FALINTIL	 และพฤติกรรมของ 

แนวร่วมท่ีให้การสนับสนุนกองก�าลัง	 FALINTIL	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 1996	 

ยังได้จัดตั้งกลุ่มนินจา	(หน่วยปฏิบัติการพิเศษ)	โดยมอบหมายให้มีหน้าที่

ไล่ล่ากลุ่มต่างๆ	 ที่ต่อต้านอินโดนีเซีย	 นอกจากนั้นยังได้จัดต้ังหน่วยงาน

ด้านการข่าวเพ่ือท�าหน้าท่ีรายงานข่าวให้กับหน่วยรบพิเศษอินโดนีเซีย

โดยตรง	 ขณะเดียวกันกองก�าลัง	 FALINTIL	 ในช่วงต้นปี	 ค.ศ.	 1975	 

กไ็ด้รบัความสญูเสยีอย่างหนกัจากการปะทะกบัทหารอนิโดนเีซยี	จนท�าให้

ต้องมีปรบัเปลีย่นยทุธวธีิในการสูร้บโดยหนเีข้าไปหลบซ่อนในพืน้ทีป่่าเขา

และใช้หน่วยจรยุทธท�าสงครามกองโจรภายใต้การน�าของนายซานานา	

กัสเมา	 (Xanana	 Gusmao)	 โดยมีหน่วยงานลับให้การสนับสนุนทั้ง 
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ทางด้านการข่าว	 การส่งก�าลังบ�ารุง	 และการขอรับการสนับสนุนจาก 

ต่างประเทศ	และปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้กองก�าลัง	 FALINTIL	ประสบ

ความส�าเร็จในการต่อสู้เพื่อเอกราช	ก็เพราะเกิดจากผลของการประสาน

การต่อสู้ทั้งทางด้านการเมืองและการทหารอย่างชาญฉลาดของพรรค	

FRETILIN	ทีไ่ด้เป็นแกนน�าจดัตัง้สภาประสานงานข้ึนเพ่ือเป็นองค์กรทีร่วม

ทุกพรรคการเมืองเข้าด้วยกัน	 ท�าให้มีเอกภาพในการด�าเนินการต่อสู	้

ประกอบกับการต่อสู้ของกองก�าลัง	 FALINTILไม่ปฏิบัติการในลักษณะ 

ของการก่อการร้ายทั่วไปแต่มุ่งต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น	 กองก�าลัง	

FALINTILจึงได้รับการสนับสนุน	 จากประชาชนในติมอร์ตะวันออก 

และจากต่างประเทศ	 นอกจากนั้นการด�าเนินการทางการทูตเป็นไป 

อย่างได้ผลซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีก่องก�าลงั	FALINTIL	ประสบความส�าเรจ็

ในการเรียกร้องเอกราช	 โดยท�าให้ทั่วโลกประณามการกระท�าที่ไร้

มนุษยธรรมของทหารอินโดนีเซีย	 จึงเป็นสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่ง	 

ที่ท�าให้องค์การสหประชาชาติและนานาชาติเริ่มให้ความสนใจต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในติมอร์ตะวันออก	 ตลอดระยะเวลาที่อินโดนีเซีย 

เข้ายึดครองติมอร์ตะวันออก	 ท�าให้มีผู ้ลี้ภัยจ�านวนมากหนีออกนอก

ประเทศในฐานะผู้ลี้ภัยการเมืองเข้าไปอยู่ในออสเตรเลีย	 และโปรตุเกส	 

ซึ่งมีบุคคลส�าคัญรวมอยู่ด้วยคือ	นายโฮเซ	รามอส	ฮอร์ตา	(Jose	Ramos	

Horta)	เป็นชาวติมอร์ตะวันออกที่มีการศึกษาและมีหัวก้าวหน้า	ได้ลี้ภัย

เข้าไปอยูใ่นออสเตรเลยีและเป็นผูน้�าการต่อต้านอนิโดนเีซียนอกประเทศ

เขาได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า	 20	 ปี	 เพ่ือเรียกร้องให้

องค์การสหประชาชาติและชาติอื่นๆ	 ให้ความสนใจต่อปัญหาของติมอร์

ตะวันออก	 การด�าเนินงานของเขาได้ใช้วิธีบรรยายตามสถาบันต่างๆ	 

เพือ่ต้องการให้ชาวโลกได้รับรูว่้าชาวตมิอร์ตะวันออกถกูละเมดิสิทธมินษุยชน 
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ถูกกดขี่ข่มเหงจากทหารอินโดนีเซีย	จนเขาถูกกล่าวหาจากอินโดนีเซียว่า

ได้รบัเงินสนบัสนนุจากออสเตรเลยีซ่ึงแท้จรงิแล้วเขาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

จากสถาบันหรือองค์กรหรือรัฐบาลใดเลย	 การต่อสู้ของเขาได้รับความ

สนใจจากหลายชาติในตะวันตก	สามารถล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญได้ดังนี้

	 	 1)	 เมื่อวันที่	 31	 ธันวาคม	 ค.ศ.1978	 นายนิโคเลา	 โลบาโต	 

(Nicolau	Lobato)	หัวหน้าพรรค	FRETILIN	ถูกลอบสังหารจนเสียชีวิต

	 	 2)	 เดือนมกราคม	ค.ศ.1979	นาย	ซานานา	กัสเมา	(Xanana	

Gusmao)ได้ขึ้นมาเป็นผู้น�า	 การต่อต้านอินโดนีเซียแทนนายนิโคเลา	 

โลบาโต	(Nicolau	Lobato)	ที่ถูกลอบสังหารจนเสียชีวิต

	 	 3)	 ใน	ค.ศ.1988	นาย	ซานานา	กัสเมา	(Xanana	Gusmao)	

ได้จัดตั้ง“สภาแห่งชาติของขบวนการต่อต้านเพื่อชาวติมอร์”	 (National	

Council	 of	 Timorese	 Resistance;	 หรือ	 Conselto	 Nacional	 

da	Resistancia	Timorese;	CNRT)	

	 3)	 ในปี	 ค.ศ.1992	 สภาแห่งชาติของขบวนการต่อต้านเพ่ือ 

ชาวติมอร์	 ได้เริ่มด�าเนินการตามแผนสันติภาพ	 (CNRT	 peace	 Plan)	 

โดยให้นาย	โฮเซ	รามอส	ฮอร์ตา	เป็นผู้แทนพิเศษของ	CNRT	เสนอแผน

สันติภาพต่อรัฐสภายุโรป	 (European	 Parliament)	 ที่เมืองสทราบูร์ก	

และต่อคณะท่ีปรกึษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา	

(US	Council	of	Foreign	Relations)	ท่ีนครนิวยอร์ก	ซ่ึงรฐับาลโปรตุเกส

ได ้รับรองแผนสันติภาพด ้วย	 จากน้ันได ้น�าเสนอต ่อเลขาธิการ

สหประชาชาติ	 ขอให้มีการด�าเนินการร่วมกัน	3	ฝ่าย	 ระหว่างโปรตุเกส	

อินโดนเีซยี	และตมิอร์ตะวันออก	สาระส�าคัญของแผนแบ่งออก	3	ขัน้ตอน	คอื

	 	 3.1)	 ขั้นที่	 1	การเตรียมการระยะเวลา	1-2	ปี	 เพื่อก�าหนด

มาตรการต่างๆ	 ให้ยุติการสู้รบ	 ในติมอร์ตะวันออกทันที	 ลดก�าลังทหาร
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อินโดนีเซียให้เหลือ	 1,000	 คน	 และปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมด	 

รวมทัง้แต่งตัง้ผูแ้ทนของเลขาธกิารสหประชาชาตใิห้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นติมอร์

ตะวันออกกับหน่วยงานของสหประชาชาติ

	 	 3.2	 การปกครองตนเองระยะเวลา	5-10	ปี	เพื่อพัฒนาการ

ปกครองตนเอง	โดยมกีารเลอืกตัง้สภาจงัหวดัจะปฏิบติัหน้าทีต่ามวาระๆ	

ละ	5	ปี	ให้จดัตัง้พรรคการเมอืงได้	กบัให้มกีารเลอืกตัง้	ผูว่้าราชการจงัหวดั	

และให้อินโดนีเซียถอนทหารออกไปจากติมอร์ตะวันออกทั้งหมด

 	 3.3		 ขัน้ที	่3	การลงคะแนนเสยีงภายใต้การดแูลของสหประชาชาต ิ

เพื่อให้ชาวติมอร์ตะวันออกได้มีทางเลือก	3	ประการ	ตามมติของสมัชชา

ใหญ่สหประชาชาติที่	514	(6XV)	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	ค.ศ.	1960	ได้แก่

	 	 	 3.3.1)	ให้ติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศที่มีเอกราชโดย

สมบูรณ์

	 	 	 3.3.2)	ให้ตมิอร์ตะวันออกมเีสรภีาพในความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศที่ติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคม	คือ	โปรตุเกส

	 	 	 3.3.3)	ให้รวมติมอร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย

	 4)	 วันที	่20	พฤศจิกายน	ค.ศ.1992	นายซานานา	กสัเมา	(Xanana	

Gusmao)	 ผู ้น�าติมอร์ตะวันออกกลุ่มต่อต้านอินโดนีเซียถูกทางการ 

ส่ังจับกุมที่อ�าเภอลาฮาน	 (Lahane)	 ของเมืองดีลี	 (Dili)	 และถูกศาล

อินโดนีเซียพิพากษาลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิตในข้อหาก่อการกบฏเป็นภัย

ต่ออาณาจักรแต่ได้รับการลดหย่อนให้รับโทษเหลือเพียงจ�าคุก	20	ปี

	 5)	 วนัที	่21	พฤษภาคม	ค.ศ.	1998	ประธานาธบิดซีฮูาร์โต	ประกาศ

ลาออกจากต�าแหน่ง	 หลังจากท่ีครองต�าแหน่งดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา

นานถึง	 32	 ปี	 ส่งผลให้นายบีเจ	 ฮาบีบี	 รองประธานาธิบดีข้ึนด�ารง 

ต�าแหน่งแทน
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	 6)	 วันที่	9	มิถุนายน	ค.ศ.1998	ประธานาธิบดีบีเจ	ฮาบีบี	ได้ให้

สัมภาษณ์ว่าจะให้ติมอร์ตะวันออกมีสิทธิพิเศษในการปกครองตนเอง	 

แต่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอินโดนีเซียไปก่อน

	 7)		 วันที่	 27	 มิถุนายน	 ค.ศ.1998	 ได้เกิดการปะทะกันระหว่าง 

ชาว	 ติมอร์ตะวันออกที่ต้องการแยกตัวออกจากอินโดนีเซียเป็นเอกราช

กบักลุม่ทีต้่องการอยูภ่ายใต้การปกครองของอนิโดนเีซีย	ท�าให้มผู้ีเสียชวีติ

และบาดเจ็บจ�านวนหลายร้อยคน

		 8)	 วันที่	9	กรกฎาคม	ค.ศ.1998	ประธานาธิบดี	ฮาบีบี	ประกาศ

จะให้ติมอร์ตะวันออกมีสิทธิพิเศษในการปกครองตนเอง	 แต่จะต้องอยู่

ภายใต้การดูแลของอินโดนีเซีย

	 9)	 วันที่	 10	 กรกฎาคม	 ค.ศ.1998	 อินโดนีเซียได้สั่งถอนก�าลัง

ทหารออกจากตมิอร์ตะวนัออก	จ�านวน	1,000	คน	เพือ่ลดความตงึเครยีด

	 10)	 วันที่	 27	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1998	 ออสเตรเลียซ่ึงเป็นประเทศ

เดยีวทีเ่คยให้การยอมรบัอาณตัขิองอนิโดนเีซยีเหนอืดินแดนตมิอร์ตะวนัออก 

ประกาศว่าต้องการให้ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเพื่อก�าหนดการ

ปกครองตนเอง

	 11)	 วันที่	11	มกราคม	ค.ศ.1999	สภาที่ปรึกษาประชาชนซึ่งเป็น

สภา	 สูงสุดของอินโดนีเซียประกาศจะคืนเอกราชให้แก่ติมอร์ตะวันออก	

โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผลการลงประชามติของชาวติมอร์ตะวันออกปรากฏ

ออกมาว่าไม่มคีวามต้องการอยูภ่ายใต้การปกครองของอนิโดนเีซียอกีต่อไป

	 12)	 วนัท่ี	10	กมุภาพนัธ์	ค.ศ.1999	นาย	ซานานา	กสัเมา	(Xanana	

Gusmao)ได้รับการปล่อยตัวจากที่คุมขัง	 แต่ยังถูกกักตัวให้อยู่ในบริเวณ

บ้านพัก

	 13)	 วนัท่ี	27	กมุภาพนัธ์	ค.ศ.1999	นาย	ซานานา	กสัเมา	(Xanana	
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Gusmao)	 เรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลติมอร์ตะวันออกชั่วคราวขึ้น 

โดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ

	 14)	 วันที่	5	เมษายน	ค.ศ.1999	นายซานานา	กัสเมา	(Xanana	

Gusmao)	 เรียกร้องให้	 ชาวติมอร์ตะวันออกประกาศสงครามเพื่อขับไล่

อินโดนีเซีย	รวมทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนอินโดนีเซีย

	 15)	 วันที่	20	เมษายน	ค.ศ.1999	เหตุการณ์ในติมอร์ตะวันออกมี

การนองเลือดและทวีความรุนแรงมากขึ้น	 ท�าให้นายจอห์น	 ฮาเวิร์ด	 

(John	 Howard)	 นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแถลงว่ามีเพียงอินโดนีเซีย

เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

		 16)	 เมือ่วนัท่ี	21	มกราคม	ค.ศ.1999	มกีารลงนามหยดุยงิระหว่าง

กลุ่มทีสนับสนุนการเป็นเอกราชและกลุ่มที่ต้องการรวมกับอินโดนีเซีย	 

ณ	เมืองดิลี	

	 17)	 ในเดือนมีนาคม	 ค.ศ.	 1999	 กลุ่ม	 MILITIA	 ซ่ึงได้รับการ

สนับสนุนอาวุธจากอินโดนีเซียก่อเหตุสังหารกลุ่มผู้สนับสนุนการเป็น

เอกราชจนท�าให้เกิดการจลาจลข้ึน	 อินโดนีเซียไม่สามารถควบคุม

สถานการณ์ได้จึงขอให้องค์การสหประชาชาติเข้าด�าเนินการเพ่ือยุติ 

ความรุนแรงในติมอร์ตะวันออก

	 18)	 วันที่	5	พฤษภาคม	ค.ศ.	1999	รัฐบาลอินโดนีเซียกับรัฐบาล	

โปรตุเกสในฐานะเจ้าอาณานิคมเก่าของติมอร์ตะวันออก	ได้ลงนามในข้อ

ตกลงให้มีการลงประชามติของชาวติมอร์ตะวันออกเพื่อปกครองตนเอง

	 19)	 วันที่	21	มิถุนายน	ค.ศ.1999	องค์การสหประชาชาติ	จัดตั้ง	

United	Assistance	Mission	 in	East	Timor;	UNAMET	เพื่อด�าเนิน

การให้มีการลงประชามติในการก�าหนดอนาคตของติมอร์ตะวันออกว่า

ต้องการจะเป็นเอกราชหรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย
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	 20)	 วนัที	่21	มถินุายน	ค.ศ.1999	นาย	Kofi	A.	Annan	เลขาธิการ

องค์การ	 สหประชาชาติประกาศเลื่อนก�าหนดการลงประชามติของ 

ชาวติมอร์ตะวันออก	 จากเดิมวันที่	 8	 สิงหาคม	 ค.ศ.1999	 เป็นวันท่ี	 

21	–	22	สิงหาคม	ค.ศ.1999	

	 21)	 วนัที	่28	กรกฎาคม	ค.ศ.	1999	นาย	Kofi	A.	Annan	เลขาธกิาร

องค์การ	 สหประชาชาติได้ประกาศเลื่อนการลงประชามติของชาวติมอร์

ตะวันออกเป็นครั้งที่	2	ไปเป็นวันที่	30	สิงหาคม	ค.ศ.	1999	

	 22)	 วันที่	 30	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 1999	 มีการลงประชามติของ 

ชาวติมอร์ตะวันออก	ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ	98	%	ของผู้มีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมด	 ชาวติมอร์-ตะวันออก	 78	%	 ต้องการเป็นเอกราช	 เป็นเหตุให ้

กลุ่ม	MILITIA	ก่อเหตุรุนแรงขึ้นอีก	ด้วยการเผาท�าลายอาคารบ้านเรือน

และเข่นฆ่าประชาชน	 ท่ีสนับสนุนการเป็นเอกราช	 มีผู ้คนล้มตาย 

เป็นจ�านวนมาก

	 23)	 วันที่	 7	 กันยายน	ค.ศ.1999	 รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศกฎ

อัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์ในติมอร์ตะวันออกแต่ไม่สามารถ

ควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงได้

	 24)	 วันที่	 15	 กันยายน	 ค.ศ.1999	 คณะมนตรีความมั่นคงมีมติ	 

ข้อที	่1246	(1999)	ให้จัดตัง้กองก�าลงันานาชาต	ิ(Multi	National	Forces)	

เพือ่เข้าไปควบคมุสถานการณ์ให้กลบัคนืสู	่ความสงบสขุและเกดิสนัตภิาพ

ในติมอร์ตะวันออก

	 25)	 วนัที	่20	กนัยายน	ค.ศ.1999	กองก�าลงันานาชาตถิกูส่งเข้าไป

ในติมอร์ตะวันออกภายใต้อาณัติของสหประชาชาติเพื่อฟื้นฟูสันติภาพ	

และเพือ่รกัษาความปลอดภยัในตมิอร์ตะวนัออก	ซึง่สถานการณ์ในติมอร์

ตะวนัออกมสีิง่บอกเหตวุ่ากองก�าลงัต่อต้านเอกราชจะมกีารก่อเหตรุนุแรง

และมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
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		 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ให้การสนับสนุนมติของ 

คณะมนตรีความมั่นคง	 แห่งสหประชาชาติตามข้อมติที่	 1264	 (1999)	 

เมือ่วนัที	่15	กนัยายน	ค.ศ.	1999	(พ.ศ.2542)	ในการแก้ปัญหาการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในติมอร์ตะวันออก

การเข้าไปเกี่ยวข้องของไทยในการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก

	 การด�าเนินการที่ท�าให้ประเทศไทยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

รักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกนั้น	 นับว่าเป็นการประสานในระดับ

การเมืองระหว่างประเทศโดยล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญโดยสรุปได้ดังนี้

	 1.	 วันที	่9	กนัยายน	ค.ศ.1999	ขณะท่ีรฐัมนตรต่ีางประเทศในกลุ่ม

ประเทศเอเซีย	 แปซิฟิกก�าลังอยู่ในระหว่างการประชุมกลุ่มร่วมมือทาง

เศรษฐกิจเอเซียแปซิฟิก	 (Asia	 Pacific	 Economic	 Co-operations	

Forum;	 APEC) อยู ่ที่ประเทศ	 นิวซีแลนด์	 รัฐบาลไทยได้มีสารถึง

ประธานาธิบดี	 บีเจ	 ฮาบีบี	 แห่งอินโดนีเซียเพ่ือแสดงความเห็นใจ	 

และแสดงความเตม็ใจว่าถ้าไทยและอาเซยีนจะมส่ีวนร่วมกนัแก้ไขปัญหา

ในติมอร์ตะวันออก	 ฝ่ายอินโดนีเซียแสดงความยินดีที่ไทยเข้าใจปัญหา 

ดังกล่าว

	 2.	 วันที่	12	กันยายน	ค.ศ.1999	ประธานาธิบดี	บีเจ	ฮาบีบี	แห่ง

อินโดนีเซีย	 ได้ประกาศเชิญชวนให้สหประชาชาติส่งกองก�าลังเข้ารักษา

สันติภาพร่วมกับกองก�าลงัของอนิโดนเีซีย	ในขณะเดยีวกนั	นายอาล	ีอาลาตสั 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเดินทางไปพบกับ 

นาย	Kofi	A.	Annan	เลขาธกิารสหประชาชาต	ิทีน่ครนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา 

เพื่อหารือในรายละเอียดการส่งกองก�าลังสหประชาชาติเข้าไปรักษา

สันติภาพในติมอร์ตะวันออก
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	 3.	 วันที่	12	กันยายน	ค.ศ.1999	อินโดนีเซียได้แจ้งความประสงค์

ผ่านทางผูแ้ทนของประธานาธิบดีบเีจ	ฮาบบี	ีถงึนายชวน	หลกีภยั	นายกรฐัมนตรี 

/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและนายสุรินทร์	 พิศสุวรรณ	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศว่าอินโดนเีซยีต้องการให้เข้าร่วม

ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนได้พิจารณาจัดส่งก�าลัง

ทหารไม่น้อยกว่า	1	กองพนัปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพในติมอร์ตะวนัออก

	 4.	 วันที่	14	กันยายน	ค.ศ.1999	นายสุรินทร์	พิศสุวรรณ	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เดินทางไปกรุงจาการ์ตา 

เพื่อพบปะกับพลเอกวิรันโต**	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม/ 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย	และเข้าพบประธานาธิบดี	บีเจ	ฮาบีบี	

ผลของ	การพบปะพลเอกวิรันโตยืนยันว่ากองทัพอินโดนีเซียไม่ได้ปฏิเสธ

กองก�าลังนานาชาติที่จะเข้าไปรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก	 แต่ถ้า

เป็นไปได้กองก�าลังที่จะเข้าไปรักษาสันติภาพควรจะมาจากประเทศ

อาเซยีน	ทัง้นีอ้นิโดนเีซยีรูส้กึไม่ค่อยพอใจความไม่เป็นกลางของออสเตรเลยี 

ทัง้ในช่วงการลงประชามตด้ิวยการใช้สถานการณ์ในตมิอร์ตะวนัออกสร้าง

บทบาทของ	 ออสเตรเลียให้โดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศ	 ดังนั้น	 

ถ้าออสเตรเลียจะท�าหน้าที่เป็น	 ผู้บัญชาการกองก�าลังนานาชาติ	 ซ่ึงจะ

เส่ียงต่อการขัดแย้งกับผู้ที่เกลียดชังออสเตรเลียโดยอินโดนีเซียมีความ

ประสงค์จะได้ผู้บัญชาการกองก�าลังนานาชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียน

มากกว่า	หรือชาติอื่นที่มีความเป็นกลางจากแถบสแกนดิเนเวีย

**พล.อ.วรินัโต ได้ถกูยเูอ็น (U.N.) กล่าวหามคีวามผิดละเมดิสิทธมินษุยชนในตมิอร์ตะวนัออก
หลังจากเกษียณอายุราชการ พลเอกวิรันโต้ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด หันมาเล่น
การเมืองเป็นประธานพรรคฮานูราอินโดนีเซียเคยสมัครเป็นประธานาธิบดีสองคร้ังแต ่
ไม่ประสบความส�าเร็จ ในปี 2004 พลเอกวรินัโต้ คูแ่ข่งชงิต�าแหน่งประธานาธบิดจีากพรรค
โกลข่าร์ สอบตกตั้งแต่รอบแรก แพ้นางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรีกับประธานาธิบดีซูซิโล  
บัมบัง ยุดโดโยโน
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	 แต่ในที่สุดออสเตรเลียก็ได้รับมอบให้เป็นแกนน�าจัดต้ังกองก�าลัง

นานาชาติ	 (Multi	 Nations	 Forces)	 ซึ่งต่อมามีชื่อเรียกเฉพาะว่า	 

INTERFET	 (International	 Forces	 in	 East	 Timor)	 โดยมี	 พลตร	ี 

Peter	Cosgrove	เป็นผู้บัญชาการกองก�าลัง	INTERFETในระหว่างนี้ออ

สเตรเลยีได้พยายามชกัชวนนานาชาตใิห้ส่งก�าลงัทหารเข้าร่วมปฏบิตักิาร

รักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก	 และเป็นที่เข้าใจว่าการน�ากองก�าลัง

จากชาติอาเซียนเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งน้ี	 จะเป็นการช่วยลดแรงกดดัน

ระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียลงได้บ้างในระดับหนึ่ง

	 5.	 วนัที	่15	กันยายน	ค.ศ.1999	นายจอห์น	ฮาเวร์ิด	(John	Howard) 

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ติดต่อขอความร่วมมือต่อนายชวน	หลีกภัย	

นายกรัฐมนตรี	ขอให้จดัส่งเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารจ�านวน	20–30	คน	ไปร่วม

วางแผนการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก	นอกจากนั้นออสเตรเลีย

ได้ส่งพลอากาศโท	 Douglas	 Riding	 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดมา

ทาบทามประเทศในกลุ่มอาเซียน	ได้แก่	มาเลเซีย	สิงคโปร์	ซึ่งในตอนแรก

ไม่มีท ่าทีตอบรับ	 เมื่อรัฐบาลไทยได้ตอบรับการเชิญไปเมื่อวันที	่ 

16	กนัยายน	ค.ศ.	1999	ว่าจะจดัส่งก�าลงัทหารอย่างน้อย	1	กองพนัทหาร

ราบไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก	 และได้ตอบรับ 

ค�าเชิญที่ด�ารงต�าแหน่งรองผู้บัญชาการกองก�าลังนานาชาติด้วย	 ท�าให้

มาเลเซยีและสงิคโปร์หนัมาตอบรบัการเชญิของออสเตรเลยี	โดยมาเลเซีย

ส่งคณะผู้สังเกตการณ์จ�านวน	 30	 คน,	 สิงคโปร์ส่งชุดแพทย์	 50	 คน	 

กับเรือยกพลขึ้นบก	2	ล�า	ส่วนเวียดนาม	ลาว	เขมร	ไม่ได้แสดงท่าทีตอบ

รับหรือปฏิเสธ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเพิ่งจะผ่านพ้น

สงครามกลางเมืองมาไม่นานนี้เอง	ส�าหรับพม่าเป็นประเทศเดียวที่แสดง

การคดัค้านการเข้าปฏบิตักิารในติมอร์ตะวนัออกของอาเซยีนอาจสบืเนือ่ง
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มาจากพม่าเองกย็งัมปัีญหาภายในทีย่งัไม่สามารถแก้ไขให้บรรลุไปได้	เช่น	

กรณีของนางอองซานซูจี	 และปัญหาชนกลุ่มน้อย	 ที่ยังสร้างปัญหาแก่

รัฐบาลพม่ามายืดเยื้อยาวนาน	 จนเป็นเหตุให้	 รัฐบาลทหารพม่าถูก

ประณามจากประเทศตะวันตกว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ 

ปราบปรามผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลพม่า	เป็นต้น

	 5.	 วันที่	16	กันยายน	ค.ศ.1999	นาย	Kofi	A.	Annan	เลขาธิการ

องค์การสหประชาชาติ	 ได้โทรศัพท์ถึงนายชวน	หลีกภัย	 นายกรัฐมนตรี	

ขอให้ไทยจัดส่งก�าลังทหารเข้าร่วมกับกองก�าลังนานาชาติ	 และทาง

องค์การสหประชาชาติจะได้จัดตั้งกองทุน	 Trust	 Fund	 เพื่อช่วยเหลือ

ด้านค่าใช้จ่ายให้กับประเทศที่ส่งก�าลังทหารเข้าไปปฏิบัติการรักษา

สนัตภิาพในตมิอร์ตะวนัออก	และในวนัเดยีวกนักองบญัชาการทหารสูงสุด

ของไทยก็ได้พิจารณาเลือกพลตรีทรงกิตติ	 จักกาบาตร์	 เป็นผู้บัญชาการ

กองก�าลังทหารไทยและเป็นรองผู้บัญชาการกองก�าลังนานาชาติตาม 

ข้อเสนอของออสเตรเลีย	 เนื่องด้วยพลตรีทรงกิตติ	 จักกาบาตร์	 เป็นผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมหลายประการเคยปฏิบัติหน้าท่ีส�าคัญๆมาแล้วหลาย

ต�าแหน่งและเป็นผูม้ปีระสบการณ์	เช่น	ผูบั้งคบัหน่วยก�าลงัรบ,	นายทหาร

ฝ่ายเสนาธิการ	 และต�าแหน่งท่ีส�าคัญคือต�าแหน่งผู้ช่วยทูตทหารไทย/ 

กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย

	 6.	วันที่	17–21	กันยายน	ค.ศ.1999	คณะนายทหารชุดแรกของ

ไทยเดนิทางไปเมอืงดาร์วนิ	ประเทศออสเตรเลยี	ได้แก่	1)	พลตรีทรงกติติ	

จักกาบาตร์	เป็นหัวหน้าคณะ,	2)	พันเอกอักษรา	เกิดผล	ผู้อ�านวยการก

องยุทธการ	 กรมยุทธการทหารบก,	 3)	 พันเอกกัมปนาท	 รุดดิษฐ์	 

รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่	31	รักษาพระองค์ฯ	เป็นต้น*** 

***ยศทางทหารของนายทหารกลุ่มน้ีเป็นยศเดิม ต่อมาได้เลื่อนยศสูงขึ้นเป็นนายทหาร 
ชั้นนายพล และมีต�าแหน่งส�าคัญๆ ในกองทัพ.
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	 7.	 วันที่	 20	 กันยายน	 ค.ศ.1999	 พลเรือเอก	 Dennis	 C.	 Blair	 

ผูบ้ญัชาการกองก�าลงัสหรฐัอเมรกิาภาคพืน้แปซิฟิกได้สนทนาทางโทรศพัท์ 

กับพลเอกมงคล	 อัมพรพิสิฏฐ์	 ผู้-บัญชาการทหารสูงสุด	 ด้วยการแสดง

ความยนิดทีีก่องทพัไทยส่งทหารเข้าร่วมปฏบิติัการกบักองก�าลังนานาชาติ	

พร้อมกับยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนยานพาหนะในการเคล่ือน

ย้ายก�าลังทหารไทยไปยังติมอร์ตะวันออก

	 8.	 วันที่	21	กันยายน	ค.ศ.1999	(พ.ศ.	2542)	คณะรัฐมนตรีได้

ประชุมปรึกษามีมติเห็นชอบ	ให้กระทรวงกลาโหมจัดส่งทหารไปเข้าร่วม

ปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพกบักองก�าลงันานาชาตใินติมอร์ตะวนัออก	ทัง้นี้

ได้มกีารตดิต่อและทาบทามโดยตรงจากเลขาธกิารสหประชาชาติ,	นายก

รัฐมนตรีออสเตรเลีย	 และประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย	 โดยถือว่าผู้ไป

ปฏิบัติหน้าที่ครั้งน้ีเป็นการปฏิบัติราชการ	 ให้มีผลต้ังแต่วันท่ีคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้รับรองตามข้อมติที่	 1264	 (1999)	 คือ	

ตั้งแต่วันที่	15	กันยายน	ค.ศ.1999	เป็นต้นไป****

	 9.	 วันที่	21	กันยายน	ค.ศ.	1999	(พ.ศ.	2542)	ได้มีการประชุม 

ที่กระทรวงการต่างประเทศ	 ถนนศรีอยุธยา	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 

เพื่อหารือกรณีปัญหาติมอร์ตะวันออก	 ผู ้เข้าประชุมประกอบด้วย	

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์	 บริพัตร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

พลเอกมงคล	อัมพรพสิฏิฐ์	ผูบั้ญชาการทหารสงูสดุ,	พลเอกสรุยทุธ์	จลุานนท์	

ผู้บัญชาการทหารบก,	 พลเรือเอกธีระ	 ห้าวเจริญ	 ผู้บัญชาการทหารเรือ,	

พลอากาศเอกสนั่น	 ท่ัวทิพย์	 ผู้บัญชาการทหารอากาศ,พลเอก	 ธีระเดช	

มีเพียร	ปลัดกระทรวงกลาโหม,	นายสาโรจน์	 ชวนะวิรัช	ปลัดกระทรวง

การต่างประเทศ,	 นายขจัดภัย	 บุรุษพัฒน์	 เลขาธิการสภาความมั่นคง 

****ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือที่ นร 0205/12922  เรื่อง การส่งเจ้าหน้าที่
ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก,” 24 กันยายน 2542. 
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แห่งชาติ,	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนส�านักข่าวกรองแห่งชาติ,	 

อธบิดกีรมเอเซยีตะวนัออก	และนายสมัพนัธ์	โกกลิานนท์	เอกอคัรราชทตู

ไทย/กรุงจาการ์ตา	 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้	 พลเอกมงคล	 อัมพรพิสิฏฐ	์ 

เดินทางไปพบกับพลเอกวิรันโต	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ 

ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุอนิโดนเีซยี	เพือ่ประสานและท�าความเข้าใจซึง่กนั

และกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับการที่ไทยจะ

ต้องส่งทหารเข้าไปรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก	 และเพื่อเป็น	 

การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม	ภายใต้กรอบของสหประชาชาติ

	 10.	วนัท่ี	23	กนัยายน	ค.ศ.1999	(พ.ศ.	2542)	พลเอกมงคล	อมัพรพสิฏิฐ์ 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้น�า	 พลตรีทรงกิตติ	 จักกาบาตร์	 เดินทางไป 

พบพลเอกวิรันโต	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้บัญชาการทหาร

สูงสุดอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาฝ่ายอินโดนีเซียก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์เกีย่วกบัปัญหาของตมิอร์ตะวนัออกแก่คณะของพลเอกมงคล	ฯ	

และขอแก้ข่าวการเกิดเหตุการณ์รุนแรงในติมอร์ตะวันออกว่าประชาชน

เสียชีวิตไม่ถึงหนึ่งพันคน	 แต่ยอมรับว่ามีประมาณ	 90	 คนท่ีล้มตาย	 

และการที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติมีมติที่	 1264	 (1999)	

เมื่อวันที่	15	กันยายน	ค.ศ.	1999	(พ.ศ.	2542)	นั้น	ก็ไม่ได้มีการสอบถาม

ความเหน็จากอนิโดนเีซียก่อน	ฝ่ายอนิโดนเีซยีได้แสดงความขอบคุณทีไ่ทย

มีความปรารถนาดีต่ออินโดนีเซีย	 และให้ค�ายืนยันว่ากองทัพอินโดนีเซีย

พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารไทยอย่างเต็มที	่ 

ซึ่งพลเอกมงคล	อัมพรพิสิฏฐ์	ก็ได้แจ้งให้พลเอกวิรันโตทราบว่ากองก�าลัง

ของไทยจะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจด้านการรักษาสันติภาพและเพ่ือ 

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมภายใต้กรอบของสหประชาชาติเท่านั้น	

	 ภายหลังจากท่ีทางการไทยส่งส่วนล่วงหน้าเดินทางไปตรวจ
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ภมูปิระเทศและประสานการปฏิบัตกัิบทางการออสเตรเลยีและได้กลบัมา

วางแผนในรายละเอียดพร้อมท้ังจัดตั้งศูนย์อ�านวยการจัดก�าลังกองทัพ

ไทยไปปฏบิตักิารในตมิอร์ตะวนัออกแล้วนัน้กองทพัไทยกจ็ดัส่งนายทหาร

ฝ่ายเสนาธิการ	จากกองบัญชาการทหารสูงสุด,	กองทัพบก,	กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ	และส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรวม	5	คน	เดินทาง

ไปร่วมวางแผนระดับยุทธศาสตร์กับเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม

ออสเตรเลีย	ณ	กรุงแคนเบอร์ร่า	นอกจากนั้นได้ส่งนายทหารติดต่อและ

ประสานงานจ�านวน	 1	 คน	 ไปประจ�า	 ณ	 กองบัญชาการยุทธบริเวณ	 

ทีเ่มอืงซดินย์ี	ประเทศออสเตรเลยี	เพือ่ท�าหน้าทีป่ระสานการวางแผนการ

เคลื่อนย้ายกองก�าลังทหารไทยไปติมอร์ตะวันออกและประสานการ 

ส่งก�าลงับ�ารงุมอบหมายให้ผูช่้วยทตูทหารไทย/แคนเบอร์ร่าปฏบิตัหิน้าที่

นายทหารประสานงานประจ�ากระทรวงกลาโหมออสเตรเลียด้วยจน	 

ในที่สุดเมื่อทุกอย่างมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลไทยก็ได ้

จัดส่งก�าลังส่วนแรกไปเมื่อวันที่	 4	 ตุลาคม	 ค.ศ.1999	 (พ.ศ.	 2542)	 

โดยจัดเป็นหน่วยเฉพาะกิจร่วมของทหารสามเหล่าทัพ	 คือ	 ทหารบก	 

ทหารเรอื	และทหารอากาศ	โดยใช้ชือ่หน่วยว่า “กองก�าลงัเฉพาะกจิร่วม 

972 ไทย/ติมอร์-ตะวันออก” (Joint Task Force 972 Royal  

Thai Armed Forces Thai/Timor หรือ	JTF	972	RTARF	TH/TM) 

	 11.	 วันที่	 5	 ตุลาคม	 ค.ศ.1999	 คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัต ิ

ให้กระทรวงกลาโหมเคลื่อนย้ายก�าลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติ

ราชการในต่างประเทศเพื่อร่วมเป็นกองก�าลังนานาชาติตามที่กระทรวง

กลาโหมเสนอ	

	 หลังจากนั้นประเทศไทยก็ส่งทหารไปนามของก�าลังนานาชาติ 

อีกหลายผลัด	จนจบภารกิจในอีกหลายปีต่อมา	
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สถานการณ์ทางการเมืองหลังจากได้รับเอกราช

 ในปี	 	2002	 ได้มีการท�าประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการก�าหนด

สถาบันต่างๆ	 ในติมอร์ตะวันออก	 โดยตัวแทนชาวติมอร์ตะวันออกที่น�า

โดยนายโจเซ	 รามอส	 ฮอร์ตา	 และนายมารี	 อัลกาตา-รี	 ผลสรุปที่ได้คือ

แบบแผนในการบริหารร่วมกัน	 รวมถึงเหล่าผู้น�าสภาแห่งชาติเพ่ือสร้าง

ชาติติมอร์	ซึ่งน�าโดยนายซานานา	กูสเมา		และต่อมาได้มีการประชุมกัน

อีกหลายครั้ง	 	และในวันที่	 		 27	 ตุลาคมปี	 2002	 ติมอร์ตะวันออกได ้

เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสหประชาชาติ	ล�าดับที่	191	

 	 ความไม่พร้อมของตมิอร์ตะวนัออกในด้านต่างๆ	ท�าให้ติมอร์ตะวันออก

ต้องประสบปัญหา	 เรื่องการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ	 ซึ่งในช่วง

แรกของการเป็นประเทศเอกราช	 ท�าให้ติมอร์ตะวันออก	 จึงจ�าเป็นต้อง

ด�าเนินนโยบายทางการทูตเพื่อให้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจด�าเนิน 

ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง	 ติมอร์ตะวันออกไม่อาจที่จะหลีกเล่ียงต่อการมี

ความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะกับอินโดนีเซียที่เป็นคู ่ขัดแย้งกันมาก่อน	 

ทั้งนี้	 ก็เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างกันตาม

บริเวณชายแดนระหว่างติมอร์ตะวันออกกับเขตแดนทางฝั่งติมอร์ตะวัน

ตกทีเ่ป็นของอนิโดนเีซีย	หรอืแก้ไขปัญหากรณี	Timor	Gap	ซ่ึงเป็นปัญหา

เขตทับซ้อนทางทะเลระหว่างติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลีย	 รวมถึง 

การเข้าร่วมในองค์กร	 ที่ส�าคัญในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือ

อาเซียน	(ASIAN)	ซึ่งในทางการเมืองระหว่างประเทศจะเป็นหลักประกัน

ทีดี่ต่ออธปิไตยและความมัน่คงของตมิอร์	หรอืการเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศ

ในแปซิฟิกใต้	 จะท�าให้ติมอร์ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและ 

ด้านการค้าจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 (กรมเอเชีย,	 2547)	 ด้วยเหตุนี้	 

ที่ท�าให้ติมอร์ตะวันออก	 จ�าเป็นจะต้องด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
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ประเทศในแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งเป็นลักษณะของการพ่ึงพิงตาม 

หลักของทฤษฎีพึ่งพา	(dependency	theory)	อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	

ก็เพื่อความอยู ่รอดของความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 

ภายใต้หลักการ	ของการมีเอกราชอธิปไตยทางการเมือง	

	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหาส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	ระบบการเมือง

ภายในประเทศยังคงอยู่ในระยะการสร้างชาติ	 มีกลุ่มการเมืองต่างๆ	 

เกิดขึ้นมากมาย	อย่างไรก็ดี	แม้ว่าทุกฝ่ายต่างให้การยอมรับบทบาทของ

นายซานานา	 กุสเมา	 ให้ด�ารงต�าแหน่งประมุขคนแรกของประเทศ	 

แต่ติมอร์ตะวันออกก็มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง	การแข่งขันเพ่ือ

แย่งชิงอ�านาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ	ตลอดจนปัญหา

ที่เกิดขึ้นภายในพรรค	National	Council	for	Timorese	Resistance	

(CNRT)	 โดยมีนายกุสเมาเคยเป็นผู้น�า	 ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองท่ีมีบทบาท

มากทีส่ดุในการเรยีกร้องให้ตมิอร์ตะวนัออกให้แยกตัวออกจากอนิโดนเีซยี	

แม้	UNTAET	จะได้ใช้ความพยายามสร้างความพร้อมเพื่อให้ติมอร์ตะวัน

ออกให้สามารถปกครองตนเองภายหลังได้รับเอกราช	 โดยเปิดโอกาส 

ให้ชาวติมอร์ตะวันออกได้เข้ามามีส่วนร่วม	 ในทางการเมืองมากขึ้น	 

เช่น	 การยกร่างรัฐธรรม	 การยกร่างกฎหมายเพื่อจัดต้ังพรรคการเมือง	

ให้การศึกษาแก่ชาวติมอร์ตะวันออกอย่างเท่าเทียม	 และการจัดตั้งสภา 

ที่ปรึกษาแห่งชาติ	(National	Legislative	Council	NLC)	เป็นต้นก็ตาม	

		 ความขัดแย้งภายในได้ประทุขึ้นเมื่อวันท่ี	 28	 เมษายน	 2006	 

เมื่อมีทหารจ�านวน	591	นาย	จากทางตะวันตกของประเทศได้ไปกรุงดิลี	

เพือ่เรยีกร้องให้รฐับาลช่วยแก้ปัญหาทีพ่วกตนไม่ได้รบัความเป็นธรรมใน

กองทัพ	 ทั้งนี้	 ทหารกลุ่มนี้เคยชุมนุมแล้วครั้งหนึ่งจนถูกรัฐบาลปลด 

ประจ�าการเมื่อต้นปี	 2006	 อย่างไรก็ดี	 ต�ารวจที่ถูกส่งไปควบคุม
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สถานการณ์จ�านวนหนึ่งได้แปรพักตร์ไปเข้าพวกกับทหารที่ประท้วง 

กลายเป็นกลุม่ต่อต้านรฐับาล	ปัญหากลายเป็นความขดัแย้งทางการเมอืง	

มีการจลาจลเกิดขึ้นในเมืองดิลี	 และเกิดการแตกแยกกันระหว่างต�ารวจ

กับฝ่ายทหาร	จนท�าให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง	40	คนด้วยกัน		และนอกจากนี้

ยังมีประชาชนกว่า	40,000	คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย		การต่อสู้

ระหว่างฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและกองก�าลัง	Fretilin	ได้เกิดขึ้นเมื่อเดือน

พฤษภาคม	 ปี	 2006	 	และนายกรัฐมนตรีของติมอร์ฯได้ร้องขอความ 

ช่วยเหลือจากออสเตรเลีย	 	มาเลเซีย	 	นิวซีแลนด์	 	และโปรตุเกสในการ

ส่งกองก�าลังประมาณ	 2,500	 นายเข้าไปช่วยรักษาความสงบเรียบร้อย	

เพื่อยุติความรุนแรงดังกล่าว	เมื่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเรียกร้องให้นายกรัฐ

มนตรีอัลคาทิริลาออก	 (นายอัลคาทิริถูกกล่าวหาว่าจัดหาอาวุธให้กอง

ก�าลังจ�านวนหนึ่งใช้ก�าจัดศัตรูการเมือง)	 สถานการณ์ลุกลามจนเกิดเหตุ

รุนแรงทั่วกรุงดิลี	 กลไกของรัฐล้มเหลวในการรักษาความสงบเพราะไม่มี

ต�ารวจ	 ทหาร	 ข้าราชการท�างาน	 นายกรัฐมนตรีอัลคาทิริได้ประกาศลา

ออกจากต�าแหน่งเมือ่วันที	่26	มถินุายน	2006	และนายโฮเซ	รามอส-ฮอร์ตา 

ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 8	กรกฎาคม	2006	 	ก่อนหน้า

นั้นประธานาธิบดีกุสเมา	 ซึ่งได้ประกาศว่า	 หากมารีไม่ลาออกเขาจะ 

ลาออกเอง	 		แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีก่อนการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีในช่วงเดือนเมษายน	2007	หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นาน

โจเซ		รามอส	กไ็ด้เข้ารบัต�าแหน่งประธานาธบิด	ีหลงัจากการคว้าชยัชนะ

ในการเลอืกตัง้ในวนัที	่	20	พฤษภาคม		2007		ในส่วนของ	ซานานากสุเมา	

ได้ปฏิเสธการเข้าชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยและต่อมาเขาก็เข้ารับ

ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรเีม่ือ		8	สงิหาคม	2007	และเม่ือวนัที	่11	กมุภาพนัธ์	

2008	 ได้มีความพยายามจะท�าการปฏิวัติและลอบสังหารประธานาธิบดี



163

วารสารเอเชียพิจาร...ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 
 
 

ปีท
ี่ 2

 ฉ
บับ

ที่ 
3 

ม.
ค.

-ม
ิ.ย

. 2
55

8

โดยนายทหารชือ่อลัเฟรโด	เรนาโด		แต่กต้็องจบชวีติในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย 

	ส่วนประธานาธิบดีรามอส	 ฮอร์ตา	 ได้ส่งตัวไปรักษาที่เมืองดาร์วิน	

ประเทศออสเตรเลีย	

		 ติมอร์ตะวันออกในวันนี้ยังประสบปัญหาความไม่พร้อมในด้าน

ต่างๆ	เช่น	ปัญหาการขาดงบประมาณ	ปัญหาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	

อัตราการว่างงานสูง	 การศึกษา	 การแพทย์	 การขาดแคลนบุคลากรใน 

สาขาต่างๆ	ปัญหาสาธารณูปโภค	สาธารณูปการที่ถูกท�าลายไป	ซึ่งขณะ

นี้ก�าลังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู	 การรักษาความม่ันคงภายใน	 โดยเฉพาะ

ปัญหาการป้องกันภัยคุกคามจากกองก�าลัง	militia	ดังนั้น	ภายหลังได้รับ

เอกราชแล้ว	 ติมอร์ตะวันออกได้ขอให้กองก�าลังทหารและบุคลากรจาก

สหประชาชาติและบางประเทศ	คงอยู่ในติมอร์ตะวันออกต่อไปเป็นการ

ชั่วคราวอีกระยะหนึ่ง	 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยรักษาความสงบและความ

มั่นคงภายใน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ติมอร์ตะวันออกยังไม่สามารถ

จัดตั้งกองก�าลังป้องกันตนเอง	 (East	 Timor	 Defence	 Force	 ETDF)	 

ให้แล้วเสรจ็	และประการส�าคญัทีต่มิอร์ตะวันออกจ�าเป็นต้องขอรบัความ

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากภายนอก	ทั้งในกรอบของทวิภาคี	และกรอบ

พหุภาคี	 เช่น	 จากสหประชาชาติ	 และกรอบการประชุมกลุ่มประเทศ 

ผู้บริจาคแก่ติมอร์ตะวนัออก	หรอืในกลุม่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

เพราะในปี	2007	รฐับาลตมิอร์ตะวันออกเริม่แสดง	ความปรารถนาอยาก

เป็นสมาชิกอาเซียน	 และยื่นเจตจ�านงอย่างเป็นทางการเมื่อปี	 2011	

นาย	Roberto	Sarmento	de	Oliveira	Soares	ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศ	

ให้เหตุผลที่ติมอร์ตะวันออกมีความต้องการเข้าร่วมอาเซียนว่า	“ต้องการ

อยู่ร่วมเป็นหนึ่งเดียว	 (กับประเทศอื่นๆ)	ในภูมิภาคนี้	ดังเช่นที่บัญญัติไว้

ในกฎบตัรอาเซยีน	นาย	Roberto	อ้างถงึหลกัของกฎบตัรท่ีว่าชาติสมาชกิ
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อาเซียน	 “รวมกันด้วยความปรารถนาเดียวกันและเจตจ�านงร่วมกัน 

ที่จะด�ารงอยู่ในภูมิภาคแห่งสันติภาพ	ความมั่นคงและเสถียรภาพที่ถาวร	

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	 มีความมั่งคั่งและความก้าวหน้าทาง

สังคมร่วมกัน	 และที่จะส่งเสริมผลประโยชน์อุดมการณ์	 และเป็นความ

มุ่งมาดปรารถนาที่ส�าคัญของเรา	 (โปรดดูใน	 http://www.thaiworld.

org/thn/thailand_monitor/answera.php)	

 แม้ประเทศตมิอร์ตะวนัออก	จะได้เป็นเอกราชเตม็ความภาคภมูใิจ	

แต่กม็อิาจหลกีพ้นปัญหาการเมอืงภายในได้	กค็งไม่แตกต่างจากประเทศ

ด้อยพัฒนาในหลายประเทศ	 ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างชนชั้นน�าด้วย

กันเอง	 แม้จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันเป็นผู้น�าตามครรลองของระบอบ

ประชาธปิไตยก็ตาม	จะเหน็ได้จากจดุเริม่ต้นท่ีกสุเมา	ได้เป็นประธานาธบิดี

ติมอร์เป็นคนแรก	 ต่อมาก็คือรามอสฮร์ตา	 โดยที่นายกุสเมา	 กลับมา 

เป็นนายกรัฐมนตรี	ล่าสุดพลจัตวา	ทาอูร์	มาตัน	รูอัค	(H.E.	Taur	Matan	

Ruak)*****	 เป็นประธานาธิบดี	 กุสเมา	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้ลาออก 

เมือ่วนัที	่6	กุมภาพนัธ์	2015	(จากข่าวว่ามปัีญหาการคอรปัชัน่)	ยิง่เป็นการ

ตอกย�้าให้เห็นว่าระบบการเมืองของติมอร์ตะวันออกในโอกาสอันใกล้นี ้

ยังตกอยู่กับกลุ่มบุคคลชั้นน�าที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองต่อไป	

 ความสัมพันธ์กับประเทศ ไทย

	 ด้านความสัมพันธ์ของระหว่างติมอร์ตะวันออกกับประเทศ 

แบบทวิภาคีนับตั้งแต่การช่วยเหลือด้านความมั่นคงแล้ว	 ไทยได้ให้ความ

ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ	 พลังงานและการเกษตร	 โดยเฉพาะด้าน

*****เป็นบุคคลส�าคัญของฝ่ายกุสเมาที่ได้ร่วมกันต่อสู้เพ่ือเอกราชของติมอร์ฯ เขาเคย 
ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าทหารสูงสุดของติมอร์ตะวันออก เมื่อครั้งที่คณะของผู้เขียนเดินทาง 
ไปติมอร์ตะวันออกในปี 2003 ก็ได้พบกับบุคคลท่านนี้ในการให้การต้อนรับที่สนามบินดิลี

http://www.thaiworld.org/thn/thailand_monitor/answera.php
http://www.thaiworld.org/thn/thailand_monitor/answera.php
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พลังงานนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่ในสมัยที่นายพงษ์เทพ	เทพกาญจนา	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน	(ปี	ค.ศ.	2002)	มีนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กบั	ป.ต.ท.เข้าไปส�ารวจแหล่งปิโตเลีย่มในตมิอร์ตะวนัออก	(มติชนรายวนั,	

10	ธนัวาคม	2545,	หน้า	9)	นอกจากน้ียงัความสมัพนัธ์ของไทยกบัตมิอร์ฯ	

ทีเ่ป็นในรปูก่ึงทางการคอืการก่อตัง้สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกจิไทย/

ตมิอร์ตะวนัออก	โดยมพีลเอกชวลติ	ยงใจยทุธ	ในฐานะรองนายกรัฐมนตร/ี

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	เป็นอปุนายกฯ	มพีลเอกปัญญา	สงิห์ศกัดา	

เป็นนายกสมาคม	 พลเอกสนั่น	 ขจรกล�่า	 เป็นเลขาธิการสมาคมฯ	 

(ผู ้เขียนเป็นผู้ช่วยปฏิคม)	 โดยทางฝ่ายติมอร์ตะวันออกมีนายกุสเมา	 

เป็นนายกสมาคมฯ	โดยฝ่ายไทยได้จดทะเบียนเมื่อปี	2003	

 ต่อมาก็ได้มีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู ้น�าระดับสูง 

ติมอร์ตะวันออก	 เช่น	 เมื่อวันท่ี	 6-9	 พฤศจิกายน	 2002	 นายกุสเมา	

ประธานาธิบดีติมอร์ฯ	 ได้เดินทางเยือนไทย	 โดยได้แจ้งความจ�านงขอให้

ไทยสนบัสนนุและช่วยเหลอืทางด้านสาธารณสขุ	และขอบคณุไทยรฐับาล

ไทยที่มีส่วนท�าให้ติมอร์ตะวันออกได้เป็นเอกราชได้ในทุกวันน้ี	 โดยให้

ความส�าคญัแก่ตมิอร์ฯในฐานะทีเ่ป็นประเทศเกดิใหม่	ยงัต้องขอรับความ

ช่วยเหลืออีกหลายด้านๆ	 เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นให้มีความมั่นคง	 

โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศคอืเป็นประเทศยากจน	หลงัจาก

นั้นก็ได้มีการเยือนไทยอีกในรัฐบาลของ	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 

ล่าสุดการเยือนของนายกุสเมา	ในฐานะนายกรัฐมนตรีติมอร์ฯ	ได้เข้าพบ	

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง

ชาติ	 (คสช.)	 ที่กองบัญชาการกองทัพบกเมื่อเดือนสิงหาคม	 2014	 

เพื่อขอแรงสนับสนุนการขอเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน	



166

กว่าจะเป็นติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) วันนี้ : ... วัลลภ พิริยวรรธนะ
ปีท

ี่ 2
 ฉ

บับ
ที่ 

3 
ม.

ค.
-ม

ิ.ย
. 2

55
8

บทสรุป

 กว่าจะเป็นติมอร์-เลสเต	 (ตะวันออก)	 ในวันนี้ติมอร์-เลสเต	 

(ตะวันออก)	 ต้องพบกับการยึดครอง	 การแทรกแซง	 และการพ่ึงพา	 

(นภดล	ชาติประเสริฐ,	2546)	ต้องถือว่าติมอร์ฯ เป็นการก�าเนิดรัฐชาติ

ใหม่ในประชาคมโลกเป็นการส่งท้ายศตวรรษท่ี	 20	 เป็นปรากฏการณ์ 

ที่เป็นกระแสสั่นสะเทือนไปทั่วโลก	 ท�าให้นักรัฐศาสตร์หลายคนต้อง

ทบทวนกันใหม่กับสิ่งท่ีเรียกว่า	 “ลัทธิชาตินิยม”	 (nationalism)	 ท่ีเคย 

ถกูมองว่าเป็นพลงัทีล้่าสมยัในยคุ	“เสรนียิม”	ค�าว่า	“ชาติ”	จึงถกูกลบไป

ด้วยกระแสของคลื่น	 “โลกาภิวัฒน์”	 (Globalization)	 ที่มีนิยามกันว่า	

“โลกแห่งการไร้พรมแดน”	 ซึ่งเบ่งรัศมีมาจากชาติมหาอ�านาจตะวันตก	 

ที่ต้องการมีการจัดระเบียบโลกใหม่	(New	World	Order)	นับแต่การล่ม

สลายของอดีตสหภาพโซเวียตหลังยุคของสงครามเย็น	

	 การเป็นเอกราชของติมอร์ตะวันออก	ท�าให้กระแสความเป็นชาติ

ได้กลับมาสะกิดเตือนชาวโลก	 อีกครั้ง	 โดยประเทศไทยนั้นนับเป็นส่วน

หนึง่ในการสร้างสนัตภิาพในห้วงท่ีชาวตมิอร์ตะวนัออกมคีวามขัดแย้งกนั

อย่างรุนแรง*	 และต้องเฝ้าดูว่าติมอร์ตะวันออกจะได้เข้าเป็นสมาชิก

อาเซียนเมือ่ใด	ทัง้นีก้จ็�าเป็นอย่างยิง่ทีต่มิอร์ตะวนัออกต้องด�าเนนินโยบาย

ทางความสัมพันธ ์ระหว่างประเทศตามรูปแบบของทฤษฎีพึ่งพา	 

(Dependent)	อย่างสุขมุคัมภีรภาพ	เพื่อผลประเทศแห่งชาติ	(National	

interest)	บนพืน้ฐานของการอยูร่่วมกนัของสมาชกิประชาคมตะวนัออก

เฉียงใต้	 ที่มีอินโดนีเซียเป็นเคยเป็นคู่ขัดแย้งมาแต่เดิมเป็นสมาชิกผู้ร่วม 

ก่อตั้ง	ASIAN	อยู่ด้วย	เพราะตามเงื่อนไขของอเซียนคือติมอร์ตะวันออก

*ในอดีตไทยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสันติภาพแก่ชาวโลกในระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันภายใน
ประเทศกลับมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพัฒนาการทางการเมือง
อาจด้อยกว่าประเทศที่เกิดใหม่อย่างติมอร์เลสเต. 
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จะต้องเข้าเกณฑ์กฎข้อบังคับทุกข้อในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน	 

เพ่ือจะสามารถด�าเนินตามนโยบาย	 3	 เสาหลัก	 ของประชาคมอาเซียน	

(เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง	เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

และเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน)	 ซ่ึงอาเซียนมีกฎเกณฑ์

การเข้ารบัสมาชิกใหมอ่ยา่งชัดเจนว่าตามกฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติ

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ได้ก�าหนดกฎการรบัสมาชกิใหม่	โดยมหีลกัเกณฑ์	

4	ประการ	คือ	 (1)	ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับว่าอยู่ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (2)	 การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง  

(3)	การตกลงทีจ่ะผกูพันและเคารพกฎบัตรนี	้(4)	ความสามารถและความ

เต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ	นอกจากนี้ยังได้ระบุอีก

ว่า“การรับสมาชิกให้ตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	

ตามข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีประสานงานอาเซียน”	 เหตุผลท่ี

อาเซียนได้รับเอาประเทศที่มีลัทธิการเมืองต่างกันเข้ามาเป็นสมาชิก	 

ในภายหลงัอนัได้แก่	เวยีดนาม	ลาว	พม่า	และกมัพูชา	ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศ

สังคมนิยมเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนนั้น	 ก็ด้วยเหตุผลด้านความมั่น 

ของภูมิภาคเป็นส�าคัญ	แต่การจะรับติมอร์ตะวันออกเป็นสมาชิกอาเซียน

ก็ต้องมีเหตุผลท่ีหนักแน่นจนเป็นท่ียอมรับแก่มวลสมาชิกทั้งหมด 

ของอาเซียน	

 ด้วยเหตุนี้	 จะเห็นได้ว่าหลักการส�าคัญที่สุดคือการยอมรับจาก

รัฐบาลของชาติสมาชิกทั้งหมด	 โดยเอกฉันท์	 และถ้าหากว่าประเทศ

สมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ให้การรับรอง	 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด	

ก็ตาม	จะท�าให้ประเทศที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นสมาชิกต้องเป็นอันตกไปใน

ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือ	 ข้ออุทธรณ์ใดๆ	 เพราะตามหลักการส�าคัญ

ของการเข้าเป็นสมาชิกต้องเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมากกว่า	 จะเป็นภาระ
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แก่กลุม่	จากฐานคตทิีว่่าความสมัพนัธ์อนัไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างประเทศ

จะท�าให้ติมอร์ตะวันออกตกเป็นเบ้ียล่างในความสัมพันธ์ระหว่างท้ัง 

ในภูมิภาคและนอกภูมิภาค	

	 ทัง้น้ี	ก็ไม่อาจทีป่ฏเิสธได้เลยว่าตมิอร์ตะวนัออกได้ตกอยูใ่นสภาวะ

จ�ายอมที่จ�าเป็นต้องใช้ทฤษฎีแห่งการพึ่งพา	 (Dependency	 Theory)	 

ในด้านการค้า	 การลงทุน	 เทคโนโลยี	 และการกู้เงิน	 เพื่อเสริมสร้างให้

ประเทศมีความมั่นคง	 แล้วติมอร์ตะวันออกในวันน้ีจะสามารถเอื้อ

ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกเก่าได้หรือไม่อย่างไร
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