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 ติมอร์-เลสเตคาดหวังที่จะเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นปีที่อินโดนีเซียจะเข้ารับต าแหน่งประธาน
อาเซียน ประธานาธิบดีของติมอร์-เลสเต โฮเซ รามอส-ฮอร์ตา ได้ประกาศความคาดหวังว่าติมอร์-เลสเตจะเป็นสมาชิกประเทศที่ 
๑๑ ของอาเซียนในปี ๒๕๖๖ อาเซียนก าลังหมดข้ออ้างส าหรับการชะลอการสมัครเป็นสมาชิกของติมอร์ -เลสเตต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ 
(Dili’s 2011) ซ่ึงขณะน้ันอินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียน โดยอาเซียนไม่มีเหตุผลใดที่จะเลื่อนการรับการเป็นสมาชิกของ  
ติมอร์-เลสเตให้ช้าออกไป ถึงแม้ว่าจะมีความไม่สบายใจในหมู่สมาชิกบางประเทศก็ตาม  

คร้ังก่อนนั้นท่ีอินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนในปี 
๒๕๕๔ รามอส-ฮอร์ตาได้ร้องขออาเซียน ให้ติมอร์-เลสเตซึ่ง
ขณะน้ันเป็นรัฐชาติท่ีมีอายุ ๙ ปี เข้าร่วมเป็นสมาชิก ถึงแม้ย้อนไป
ตอนนั้นข้อเรียกร้องของเขาฟังดูมีเหตุผล โดยติมอร์-เลสเตได้ 
กล่าวถึงเกือบท้ังหมดของเกณฑ์ ๔ ข้อในการเป็นสมาชิกอาเซียน 
ตามข้อ ๖ (Article 6) ของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
ประเด็นแรกคือมีท่ีต้ังอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งติมอร์ -
เลสเตอยู่ในภูมิภาค สองคือการได้รับการยอมรับจากสมาชิก ซึ่งใน
ปัจจุบันนับเป็นเวลา ๒๐ ปี นับต้ังแต่มีการจัดต้ังประเทศ ติมอร์-
เลสเตได้รับการยอมรับจากท้ัง ๑๐ ชาติสมาชิกอาเซียน และอีก 
๒ ข้อนั้น คือ (ประเด็นท่ีสาม) การตกลงท่ีจะผูกพันกฎบัตร
อาเซียน และ (ประเด็นท่ีสี่) ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณี 
ซึ่งติมอร์-เลสเตได้แสดงให้เห็นมาหลายปีแล้วว่ามีความเต็มใจ 
เพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ของอาเซียน 
 แต่อปุสรรคท่ีส าคัญ (ในประเด็นท่ีสี)่ นัน้ ดูเหมอืนวา่สว่นใหญ่
เก่ียวข้องกับข้อสงวนของชาติสมาชิกอาเซียนว่า ติมอร์-เลสเตมี 
"ศักยภาพ" เพียงพอหรือไม่ ท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีหนักหนา
ส าหรับการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีทุกประเทศจะต้องแบกรับ
ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมและความต้องการของระบบราชการ 
อืน่ๆ ถึงแมว้า่ในป ีพ.ศ. ๒๕๔๕ หรือแมแ้ต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ แต่นัน้ยงัม ี
ความไมแ่นน่อน ในปจัจุบนันีก้ารคัดค้านได้นอ้ยลงกวา่เดิม ซึง่ในป ีพ.ศ. 

๒๕๕๙ ติมอร์-เลสเต ได้จัดต้ังคณะทูตขึ้นแล้วในเมืองหลวงท้ัง 
๑๐ แห่งในอาเซียน และมีส านักเลขาธิการอาเซียนในกรุงดิลี สิ่งท่ี 
นา่สนใจคือกัมพูชา ซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ได้แสดงการ
สนบัสนุนเพ่ือให้ติมอร์-เลสเต เขา้ร่วมเปน็สมาชกิอาเซียน ในขณะท่ี 
อินโดนีเซียได้แสดงท่าทีสนับสนุนเช่นกัน และรามอส -ฮอร์ตาได้
คาดการณ์อย่างถูกต้องว่าโอกาสท่ีติมอร์ -เลสเต จะเข้าเป็น
ประเทศสมาชิกนั้นมีสูงขึ้นภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ
อินโดนีเซียในป ีค.ศ. ๒๐๒๓ มากกวา่คร้ังอืน่ ๆ เมือ่พิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ของท้ังสองประเทศ การรออกีหนึ่ง
ทศวรรษอาจท าให้ติมอร์ – เลสเต ขาดการสนบัสนนุทางการทูตและ
เศรษฐกิจท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศ โดยในแผนการ
พัฒนาส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๗๓ วิสยัทัศน์ของติมอร์-เลส 
ส าหรับการเติบโตหลงัได้รับเอกราช ได้มุ่งเน้นไปท่ีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การบรรเทาความยากจน และการปรับปรุงการสือ่สารโทรคมนาคม และยงั
ต้องการพัฒนาอีกมากในประเด็นส าคัญเหล่านี้ 
 มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาการขาดดุลการค้าของ
ติมอร์-เลสเตกับอาเซียน และการพ่ึงพารายได้จากน้ ามันและก๊าซ
มากเกินไป โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ มากกว่าคร่ึงหนึ่ง
ของรายจ่าย ๒.๐๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐของติมอร์-เลสเตใช้ใน 
การน าเข้าสินค้าจาก ๕ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ในขณะท่ี 
การส่ งอ อกสิน ค้ าและบ ริการ ไปยังอาเซียนมีมูลค่าเ พีย ง  

 

อาเซียนไม่ควรชะลอการเป็นสมาชิกของ ติมอร-์เลสเต   
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๙๕ ล้านเหรียญสหรัฐ รายงานปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุข้อคัดค้านจาก
สิงคโปร์และลาวเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของติมอร์- เลสเต 
อย่างไรก็ตาม ข้อคัดค้านเหล่าน้ีใช้ไม่ได้อีกต่อไป เ น่ืองจาก 
ทั้ง ภูมิภาคก าลังฟ้ืนตัวจากผลกระทบจากโรคระบาดและการ
รุกราน ยูเครนของรัสเซีย ในอดีตอาเซียนเคยยอมให้ลาว กัมพูชา 
เมียนมาร ์และเวียดนาม ได้มีหนทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงควร
เสนอโอกาสเช่นเดียวกันน้ีให้กับติมอร์-เลสเตด้วย 
 ติมอร์-เลสเตมีศักยภาพที่จะพัฒนากระโดดข้ามชาติสมาชิก
บางประเทศ หากได้รับโอกาส แม้ว่าจะมีอัตราความยากจนและ
อัตราการว่างงานสูง อีกทั้งการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันต้ังแต่ได้รับ
เอกราช แต่ชาวติมอร์ยังอายุน้อยและมีความรู้สูง แม้ว่าประชากร
หน่ึงในสามจะขาดการศึกษา แต่ก็จะไม่เป็นเช่นน้ันต่อไป  
 ความเส่ียงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของการท าให้การเป็นสมาชิก
อาเซียนของติมอร์-เลสเตล่าช้าออกไป อาจมากกว่าราคาของการ
เข้าเป็นสมาชิก ในเรื่องมาตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ัน 
ติมอร์-เลสเต มีความก้าวหน้ามากกว่าบางประเทศในภูมิภาค เช่น 
ลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยในช่วงเวลาที่ทั้งสามประเทศได้รับ
การยอมรับให้เข้าสู่อาเซียนในช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๙๐ ซ่ึงดัชนี
การพัฒนามนุษย์ของลาวอยู่ที่ประมาณ ๐.๔๐ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ 
ยังคงอยู่ทีป่ระมาณ ๐.๖๐ เทา่น้ัน แต่ส าหรบัติมอร-์เลสเตน้ัน กอ่นได้รบั 
เอกราชในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ได้คะแนน ๐.๔๘ และยังได้คะแนน
เพ่ิมขึ้นเป็น ๐.๖๑ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ซึ่งคะแนนเต็ม ๑ แสดงว่า
พัฒนามากที่สุด UN Development Program Rate น้ีไ ด้ให้
คะแนนประเทศต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการด้านสุขภาพ การศึกษา 
และมาตรฐานการครองชีพที่หลากหลาย 
 สิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในการถกเถียงเรื่อง “ศักยภาพ” คือ
การที่ติมอร์-เลสเตเข้าร่วมอาเซียนน้ัน อาจแสดงให้เห็นถึงการ 
ไ ม่ เท่าเทียมในด้านเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน 
จากรายงาน “Freedom in the World” ของ Freedom House 
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ติมอร์-เลสเตได้คะแนน ๗๒/๑๐๐ ซึ่งสูงที่สุด 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เม่ือเทียบกับของอินโดนีเซียที่ได้ 
๕๙/๑๐๐, ฟิลิปปินส์ที่ได้ ๕๕/๑๐๐ และสิงคโปร์ที่ได้ ๔๗/๑๐๐ 
ซึ่งอยู่ในกลุ่ม “เสรีภาพบางส่วน” (Partly Free) และลาวได้ที่ 
๑๓/๑๐๐ และเมียนมาได้เพียง ๙/๑๐๐ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม “ขาด
เสรีภาพ” (Not Free)  ติมอร์-เลสเตจะเป็นสัญญาณที่แท้จริง 
ของประชาธิปไตยในองค์กรระดับภูมิภาคที่มักจะไม่ถูกกล่าวถึง 

 หากติมอร์-เลสเตได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกอาเซียน 
ติมอร์-เลสเตจะยังคงเอกสิทธิ์ส าหรับประเทศสมาชิกในเรื่องการ
ปรึกษาหารือและฉันทามติ โดยก่อนหน้าน้ี รามอส -ฮอร์ตา ใน
ฐานะผู้น าฝ่ายค้านได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของติมอร์ - 
เลสเตจากการงดออกเสียงในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือประณามระบอบการปกครองของทหารเมียนมา 
เป็นไปได้ว่า รามอส-ฮอร์ตาอาจยังคงใช้วาทศิลป์ในประเด็นที่เป็น
ที่ถกเถียงในเวทีอาเซียน อย่างไรก็ตาม ชาติสมาชิกในอาเซียน
อาจจะเกลี้ยกลอ่มใหเ้ขาลดค าพูดทีร่นุแรงลง อย่างน้อยก็หลงัการที ่
ติมอร-์เลสเตเขา้รว่มอาเซียนแล้ว 
 ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของการท าให้การเป็นสมาชิก
อาเซียนของติมอร์-เลสเต ล่าช้าออกไปอาจมากเกินกว่าราคาของ
การเข้ามาเป็นสมาชิก ในขณะที่อาเซียนลังเลใจเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกของอาเซียนของติมอร์-เลสเต ประเทศจนีอาจดึงติมอร์-เลสเต 
เข้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของตนได้อย่างเต็มที่ ท่ามกลางการแข่งขัน 
ระหว่างสหรัฐฯ พันธมิตรและหุ้นส่วนระดับภูมิภาคที่มีความคิด
คล้ายกันต่อจีนน้ัน ผู้ที่มองข้ามคุณค่าของการที่ ติมอร์ -เลสเต 
จะกลายมาเป็นสมาชิกอาเซียนน้ัน ควรตระหนักถึงอิทธิพลของจีน 
ที่มีมากในติมอร์-เลสเต 
 พลังอ านาจในการโน้มน้าวจูงใจ (Soft Power) ของจีน 
ในติมอร์-เลสเตน้ันมีมาก กระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดง
ความภาคภูมิใจว่าประเทศจีนเป็นประเทศแรก ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์-เลสเต โดยจีนได้ต้ังสถานทูต
อย่างรวดเร็วหลังจากติมอร์-เลสเตได้รับเอกราชและช่วยสร้าง
อาคารราชการหลายแห่ง เจ้าหน้าที่จีนเคยปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพในติมอร์-เลสเต ขณะที่ข้าราชการของติมอร์-เลสเต ได้รับ
ทุนการศึกษาและโครงการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ ของจีน 
นอกจากน้ีติมอร์-เลสเตยังพ่ึงพาการน าเข้าของจีนมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยจีนเป็นหน่ึงในผู้น าเข้าสินค้าสู่ติมอร์-เลสเต ที่เติบโตมากที่สุด
ในภาพกว้างแล้ว การมีติมอร์-เลสเตร่วมอยู่ในอาเซียนจะเอื้อต่อ
สันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคมากกวา่ปล่อยไปให้ติมอร์-เลสเต 
ดูแลตนเอง 
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๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕-๑๖ 

admin_info@sscthailand.org ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์: Strategic Studies Center 

https://www.facebook.com/sscthailand.org/ 


