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ส่ือสาร 

วรากรณ์ สามโกเศศ   
วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2551  

มีประเทศหน่ึงท่ีภาครัฐสื่อสารกับประชาชนอย่างสับสน
เพราะพูดกันคนละภาษา ประเทศมีความตงึเครียด 
นายกรัฐมนตรีก็พูดด้วยภาษาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ฟังแล้ว
ไม่เข้าใจ แต่ก็ยังดื้อดึงที่จะพูดภาษาน้ัน..... เปล่าครับ
ประเทศน้ีไม่ใช่ไทยแลนด์ หากเป็น East Timor สมาชิก
ใหม่ล่าสุดของอาเซียน 

หลังจาก East Timor ได้รับเอกราชใน ค.ศ.2002 ก็
ประกาศใช้ภาษาปอร์ตุเกส ซ่ึงไม่ค่อยมีใครใช้และภาษา 
Tetum ภาษาท่ีผู้คนส่วนใหญใ่ช้ประจําวันให้เป็นภาษา
ประจําชาติ ในขณะที่มีคนอีกไม่น้อยท่ีใช้ภาษาอินโดนีเซีย
และภาษาอังกฤษ 

ทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลเน้นการใช้ภาษาปอร์ตุ
เกส ในขณะท่ีส่วนใหญ่ของประชากรประมาณ 1 ล้าน
คน ไม่กระดิกหูเลยเพราะใช้กันแต่ภาษา Tetum ซ่ึง
ทางการไม่ถือว่า เป็นภาษาท่ีพัฒนาถึงระดับที่จะใช้อย่าง
เป็นทางการ ในด้านกฎหมายได้ สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือ
นอกจากประเทศจะป่ันป่วน เพราะความยากจน การ
ขาดการศึกษา และปัญหาเก่าที่สะสมมาจากอดตีแล้ว ยัง
ประสบกับปัญหาการสื่อสารกันในประเทศอีกด้วย 

อีกช่ือของ East Timor (ติมอร์ตะวันออก) ที่มักใช้กันคือ 
Timor-Leste (International Organization for 
Standardization หรือ ISO ที่สนับสนุนโดย
สหประชาชาติเป็นผู้กําหนดช่ือแบบสั้นของประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก ISO 3166-1 กําหนดให้เป็นช่ือ Timor-Leste 
จากชื่อทางการจริงคือ The Democratic Republic of 
Timor-Leste) 

คําว่า Timor มาจาก timur ในภาษาอินโดนีเซียซ่ึง
หมายถึง east และต่อมาเป็น Timor ในภาษาปอร์ตุเกส 
ส่วน Leste มาจากภาษาปอร์ตุเกสหมายถึง east 
เช่นกัน Timor-Leste จึงหมายถึง east-east เน่ืองจาก 
Timor เป็นเกาะใหญ่ทางขวาสุด ของกลุ่มเกาะบริเวณ
น้ันท่ีเรียกว่า Lesser Sunda Islands ซ่ึงอยู่ใต้กลุ่มเกาะ 

 

 

 

 

ที่รวมกันเป็นประเทศอินโดนีเซีย โดยอยู่ใกล้ปาปัวนิวกีนี
และเหนือออสเตรเลีย 

เกาะ Timor ในปัจจุบันน้ันบริเวณด้านตะวันตกเป็น
ดินแดนของอินโดนีเซีย ส่วน Timor-Leste อยู่บริเวณ
ตะวันออกของเกาะ ดังน้ันจึงกลายเป็นดินแดน East-
East ด้วยเหตุฉะน้ี 

หมู่เกาะเหล่าน้ันและเกาะ Timor อยู่ในอาณานิคมของ
ปอร์ตุเกสตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 บางช่วงเวลา
บางส่วนของหมู่เกาะ ก็เปลี่ยนมาเป็นของดัชน์ การถูก
ยึดครองบริเวณ East Timor ชัดเจนข้ึนใน ค.ศ.1769 
เมื่อเมือง Dili ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในปัจจุบันของ East 
Timor ถูกตั้งข้ึน 

กระบวนการผลักดันให้หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคม
ของ East Timor ประทุข้ึนในปี 1974 เมื่อการเมืองใน
ปอร์ตุเกสป่ันป่วนมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและวุ่นวายอยู่
กับการต่อสู้ของ Angola และ Mozambique เพ่ือให้
หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคม ซ่ึงทั้งหมดน้ีเสมือนกับไม่
สนใจไยดีและละทิ้ง East Timor โดยปริยาย ดังน้ันใน
ปลายเดือนพฤศจิกายน ปี 1975 East Timor จึง
ประกาศอิสรภาพจากปอร์ตุเกสข้างเดียว 9 วันหลังจาก
น้ันอินโดนีเซียก็ฉวยโอกาสบุกยึด East Timor ก่อนที่
นานาชาติจะยอมรับการเป็นประเทศใหม่ 

นับแต่ 1975 เป็นต้นมา พ้ืนท่ีของ East Timor 
15,440 ตารางกิโลเมตร (เท่ากับร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ี
ประเทศไทย อันอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินและ
ใต้ทะเล) และประชาชนก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของ
อินโดนีเซีย ชาว East Timor ได้ต่อสู้จนสูญเสียเลือด
เน้ือไปนับหมื่นๆ คนกว่าที่จะได้รับเอกราชจากอินโดนีเซีย
ในปี 2002 

เมื่อได้รับเอกราช ภาษาท่ีไม่เอามาใช้เป็นภาษาราชการ
แน่นอนคือภาษาอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นของผู้รุกราน และผู้
ยึดครองถึงแม้ผู้คนในวัยหนุ่มสาวจํานวนมากจะคุ้นเคยก็
ตาม ในประเทศใหม่ที่ขาดสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่จะ
หลอมรวมผู้คนเข้าด้วยกัน 



ภาษาปอร์ตุเกสจึงกลายเป็นตัวแทนของเสรีภาพและ
ความภาคภูมิใจของชาติ เพราะเป็นภาษาของผู้พยายาม
ต่อสู้ล้มล้างอิทธิพลของอินโดนีเซีย ผู้บุกรุก และห้ามใช้
ภาษาปอร์ตุเกสนับตั้งแต่ยึดครอง 

การประกาศให้ภาษาปอร์ตุเกสเป็นภาษาทางการของ
ชาติจึงเสมือนสัญลักษณ์ของชัยชนะ โดยเฉพาะของ
ผู้สูงอายุที่ได้ต่อสู้เพ่ือเอกราชมาเน่ินนาน 

อย่างไรก็ดี ประชาชนพ้ืนเมืองจํานวนมากได้ใช้ Tetum 
ซ่ึงเป็นภาษาดั้งเดิมของท้องถ่ินในการสื่อสารก่อนท่ีภาษา
ปอร์ตุเกส และภาษาอินโดนีเซียจะเข้ามา ดังน้ันจึงต้อง
เอาภาษา Tetum เอ่ียวเข้าไปด้วยในการเป็นภาษาประจํา
ชาติ 

ทั้งหมดน้ีทําให้เกิดความสับสนอลหม่านเพราะมีคนรู้
ภาษาปอร์ตุเกสอยู่ไม่มากนักและคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย 

ทางการต้องการให้ใช้ภาษาปอร์ตุเกสในการเรียนการ
สอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย (ให้ใช้ในมหาวิทยาลัย
ภายในเวลา 5 ปี ปัจจุบันอาจารย์เกือบท้ังหมดใน 
National University of East Timor รู้แต่ภาษา 
Tetum) ในศาลปัจจุบันการซักถามพยานโจทก์ และ
จําเลยใช้ภาษาปอร์ตุเกสโดยต้องแปลกลับไปมากับ 
Tetum และภาษาอินโดนีเซีย 

บอร์ดติดประกาศของสถานท่ีราชการบางแห่ง เช่น 
มหาวิทยาลัย ในประกาศ 14 ฉบับ 8 ฉบับเป็นภาษา 
Tetum 4 ฉบับเป็นภาษาอินโดนีเซีย และ 2 ฉบับเป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่มีสักฉบับที่เป็นภาษาปอร์ตุเกส ถึงแม้
รัฐบาลจะสนับสนุนให้ใช้ภาษาปอร์ตุเกสแต่เมื่อไม่มีคนที่
เขียนเป็นเพ่ือให้คนอ่ืนท่ีอ่านออกอ่าน ประกาศเป็นภาษา
ปอร์ตุเกสจึงไม่เกิดข้ึน 

การแถลงข่าวของทางการบางคร้ังใช้ 4 ภาษาคือปอร์ตุ
เกส Tetum อินโดนีเซีย และอังกฤษ โดยเน้ือหาของข่าว
บ่อยคร้ัง ที่ออกมาไม่ตรงกัน ซ่ึงมีส่วนในการสร้างความ
เข้าใจผิด และทําให้ปัญหาการเมืองในเร่ืองการแย่งชิง
อํานาจระหว่างกัน และอิทธิพลเก่าของอินโดนีเซียซ่ึงยัง
หลงเหลืออยู่มากเลวร้ายยิ่งข้ึน 

UN ระบุว่า ในปี 2002 ประชาชนมีเพียงร้อยละ 5 ที่รู้
ภาษาปอร์ตุเกส ในปี 2004 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 36 
อย่างไรก็ดี มีผู้สงสัยตัวเลขน้ีอยู่มาก ปัจจุบันคนหนุ่ม
สาวที่พูดภาษาอินโดนีเซีย (ผู้เกิดและรับการศึกษาหลัง
ถูกยึดครองในปี 1975) เร่ิมพอใจกับการถูกบังคับให้ใช้

ภาษาปอร์ตุเกสเพราะถือว่าเป็นข้ันแรกไปสู่การใช้ภาษา 
Tetum ซ่ึงเป็นภาษาท้องถ่ินของบรรพบุรุษที่มีมาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 15 แล้ว เน่ืองจากในปัจจุบันมีคํา
จํานวนมากจากภาษาปอร์ตุเกสท่ีเข้าไปสอดแทรกอยู่ใน 
Tetum 

Timor ทั้งภาคตะวันตกและตะวันออกถือว่าเป็นอาณา
นิคมพิเศษของปอร์ตุเกสท่ีภาษาท้องถ่ินถูกใช้เป็นภาษา
หลักแทนภาษาปอร์ตุเกส ทั้งน้ีเน่ืองจากปอร์ตุเกส
ปกครองแบบหลวมๆ ทางอ้อมมากกว่าทางตรง โดย
ปล่อยให้มีกษัตริย์ของตนเองและใช้ภาษา Tetum เป็น
ภาษาหลักในการสื่อสาร 

ถ้าชาว East Timor ไม่สับสนจนมึนไปเสียก่อนด้วยการ
ใช้ 3-4 ภาษาในชีวิตประจําวันก็จะกลายเป็นคน 
ASEAN "พิเศษ" เพราะรู้หลายภาษาอย่างแตกฉานท้ัง
ภาษาหลักของโลกและภาษาท้องถ่ิน 

ประเทศไทยปัจจุบันก็เป็นประเทศ "พิเศษ" เหมือนกัน 

คนไทยใช้ภาษาเดียวร่วมกันท้ังประเทศ แต่ก็สื่อสารไม่
เข้าใจกันเพราะอารมณ์มันบังเหตุผล 

และแถมถูกทําให้เข้าใจผิดโดยวาทะของผู้นํา เช่นเร่ือง
ที่ว่าผู้คนไปชุมนุมกันท่ีทําเนียบรัฐบาลน้ันเป็นเพราะ
อยากให้สรรหา ส.ส. ร้อยละ 70 เลือกตั้งร้อยละ 30 

ทั้งๆ ที่ความจริงก็คือเขาไปต่อต้าน "ระบอบทักษิณ" กัน
โดยผ่านการขับไล่รัฐบาลนอมินีที่คุณสมัครเป็นหัวโจก 

แมวท่ีไหนมันก็รู้ความจริงข้อน้ีกันท้ังน้ัน แม้แต่แมวท่ี
บ้านคุณสมัครเองก็เถอะ 

 


