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สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรC-เลสเต 

(Democratic Republic of Timor-Leste) 

 
 

เมืองหลวง ดิลี 

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู-บนหมู-เกาะซุนดาน8อย (Lesser Sundar)  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย 

และทางตะวันออกของหมู-เกาะอินโดนีเซีย ประกอบด8วย ดินแดน 3 ส-วน โดยดินแดนส-วนแรกเปPนเกาะติมอรQ

ด8านตะวันออก ส-วนที่สองอยู-ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะติมอรQเรียกว-าเขต Oecussi-Ambeno  และ

ส-วนที่สาม ประกอบด8วย หมู-เกาะ 2 แห-ง คือ หมู-เกาะ Palau Atauro และ Pulau Jaco ในทะเลอราฟูรา 

มีพ้ืนท่ีประมาณ 14,874 ตร.กม.  

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับช-องแคบอุมไบ (Ombai Strait) และช-องแคบเวตารQ (Wetar Strait)  

 ทิศใต8 ติดกับทะเลติมอรQ 

 ทิศตะวันตก ติดกับ จ.ติมอรQตะวันตกของอินโดนีเซีย 

 ทิศตะวันออก      ติดกับ จ.นูซาเติงการาตะวันออกของอินโดนีเซีย 
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ภูมิประเทศ มีท่ีราบชายฝpqงและตอนกลางเปPนภูเขาสูงจำนวนมาก 

 

ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูแล8ง บางพื้นที่มีภูมิอากาศแบบสะวันนาที่ได8รับลมแห8งแล8งจาก

ทะเลทราย ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย 

 

ประชากร  1,445,006 (ปx 2565) มีความหลากหลายทางชาติพันธุQ ส-วนใหญ-สืบเชื้อสายมาจาก 

Malayo-Polynesian และ Melanesian/Papuan มีชนกลุ-มน8อยชาวจีน อัตราส-วนประชากรจำแนกตาม  

อายุ : วัยเด็ก (0-14 ปx) 39.96% วัยรุ-นถึงวัยกลางคน (15-64 ปx) 56.30% วัยชรา (65 ปxข้ึนไป) 4.10% 

อายุขัยโดยเฉล่ีย 69.92 ปx เพศชาย 68.25 ปx เพศหญิง 71.70 ปx (ปx 2565) 

 

ศาสนา  คริสตQนิกายโรมันคาทอลิกประมาณ 97.6% นิกายโปรเตสแตนตQ 2% อิสลาม 0.2% และอ่ืน ๆ 

0.2%  

 

ภาษา ภาษาเตตุมและโปรตุเกสเปPนภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษเปPนภาษา

ติดต-องาน ภาษาของชนเผ-าพ้ืนเมืองประมาณ 32 ภาษาท่ีใช8กระจายอยู-ท่ัวประเทศ อาทิ เตตุม (Tetum) กาโลเล 

(Galole) มัมแบ (Mambae) เกมัก (Kemak) 

 

การศึกษา    รัฐบาลติมอรQ–เลสเตมีเป�าหมายให8เด็กทุกคนได8รับการศึกษาอย-างเท-าเทียมกัน โดยพัฒนา

ระบบการศึกษาท้ังด8านการบริหาร โครงสร8างพ้ืนฐานและบุคลากรตามยุทธศาสตรQชาติด8านการศึกษา ระหว-าง

ปx 2554-2573 ขณะท่ีโครงการพัฒนาแห-งสหประชาชาติ (UN Development Programme-UNDP) สนับสนุน

ความช-วยเหลือด8านการวางแผนและพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการศึกษาของติมอรQ-เลสเต แบ-งเปPนระดับก-อน

ประถมศึกษา 2 ปx ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต8น ซ่ึงเปPนการศึกษาภาคบังคับ 9 ปx ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรืออาชีวศึกษา 3 ปx และระดับมหาวิทยาลัย 4 ปx อัตราการรู8หนังสือ 68.1% (ปx 2561) 

งบประมาณด8านการศึกษา 111.4 ล8านดอลลารQสหรัฐ (ปx 2564)   

 

การก/อต้ังประเทศ เคยเปPนอาณานิคมของโปรตุเกส และได8ประกาศอิสรภาพจากโปรตุเกสเม่ือ 28 พ.ย.2518 

หลังจากน้ันเพียง 9 วัน ก็ถูกอินโดนีเซียยึดครองและผนวกติมอรQตะวันออกเปPนจังหวัดหน่ึงของอินโดนีเซียเม่ือปx 2519 

ต-อมามีการต-อสู8เพื่อแยกตัวเปPนเอกราช โดยมีนายโฮเซ รามอส-ฮอรQตา และนายซานานา กุสเมา เปPนผู8นำ 

จนกระท่ังรัฐบาลอินโดนีเซียยอมให8มีการลงประชามติเม่ือ 30 ส.ค.2542 โดยชาวติมอรQตะวันออกกว-า 80%  

ออกเสียงสนับสนุนการแยกตัวเปPนเอกราช หลังจากน้ันเกิดการต-อสู8ภายในประเทศและมีเหตุรุนแรงระหว-าง

กลุ-มทหารท่ีนิยมอินโดนีเซียกับกลุ-มท่ีเรียกร8องเอกราช ทำให8 UN จัดต้ังกองกำลังนานาชาติ (International 

Force in East Timor-Leste หรือ INTERFET) เข8าไปรักษาสันติภาพเม่ือ 15 ก.ย.2542  สถานการณQจึงกลับ
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เข8าสู-ภาวะปกติและประกาศเอกราชเม่ือ 20 พ.ค.2545 ใช8ช่ือว-าติมอรQ-เลสเต (Timor-Leste) ซ่ึงเปPนภาษา

โปรตุเกส      

 

วันชาติ    20 พ.ค.      

 

การเมือง  ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังทำหน8าท่ี

ประมุขรัฐ วาระ 5 ปx การเลือกต้ังประธานาธิบดีจัดข้ึนเม่ือ มี.ค. และ เม.ย.2565 โดยนายโฮเซ รามอส ฮอรQตา ได8รับ

ชัยชนะ ประธานาธิบดีติมอรQ-เลสเต เปPนผู8แต-งต้ัง นรม.วาระ 4 ปx และเปPนหัวหน8าคณะรัฐบาล รัฐสภาแห-งชาติของ

ติมอรQ-เลสเต ประกอบด8วยสมาชิกจำนวน 65 คน ดำรงตำแหน-งสมัยละ 5 ปx การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภากำหนดจัดข้ึน

ในปx 2566  

 ฝ�ายบริหาร :  นรม. ซ่ึงเปPนหัวหน8ารัฐบาลมาจากหัวหน8าพรรคการเมืองเสียงข8างมากในรัฐสภา 

วาระการดำรงตำแหน-ง 4 ปx 

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : ระบบสภาเดียว คือ สภาแห-งชาติ ซ่ึงประกอบด8วย สมาชิกรัฐสภาท่ีมาจาก

การเลือกตั้งโดยประชาชน จำนวน 65 ที่นั่ง วาระการดำรงตำแหน-ง 5 ปx โดยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

เม่ือ 12 พ.ค.2561 ทำให8รัฐสภาติมอรQ-เลสเต ประกอบด8วย สมาชิกจากพันธมิตรแนวร-วมฝ�ายค8าน (พรรค CNRT 

พรรค PLP และพรรค KHUNTO) จำนวน 34 ท่ีน่ัง พรรค Revolutionary Front for an Independent East 

Timor (FRETILIN) จำนวน 23 ท่ีน่ัง พรรค Democratic Party (PD) จำนวน 5 ท่ีน่ัง และพรรค Democratic 

Development Forum จำนวน 3 ท่ีน่ัง การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาคร้ังต-อไปกำหนดจัดข้ึนในปx 2566  

 ฝ�ายตุลาการ :  รัฐธรรมนูญติมอรQ-เลสเตระบุว-า ฝ�ายตุลาการประกอบด8วย ศาลฎีกา ศาล

อุทธรณQ และศาลท8องถ่ินจำนวน 6 แห-ง แต-ในทางปฏิบัติ ศาลอุทธรณQปฏิบัติหน8าท่ีแทนศาลฎีกา เน่ืองจาก  

ขาดแคลนบุคลากรด8านกฎหมายและงบประมาณในการพัฒนาระบบศาล ปpจจุบัน ติมอรQ-เลสเตอยู-ระหว-าง  

การจัดต้ังศาลฎีกา ศาลภาษี ศาลทหาร และสำนักงานอัยการสูงสุด 

 พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรคการเมือง ท่ีสำคัญ ได8แก- พรรค National Congress for 

Timorese Reconstruction (CNRT) พ ร ร ค  Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente 

(Fretilin) พรรค People's Liberation Party (PLP) พรรค Partido Democrático (PD) และพรรค Khunto 

 

เศรษฐกิจ       ติมอรQ-เลสเตพ่ึงพารายได8จากการส-งออกน้ำมันและก£าซธรรมชาติ 95% ของรายได8ท้ังหมด 

การให8สัตยาบันข8อตกลงการแบ-งปpนรายได8จากแหล-งพลังงาน Greater Sunrise ระหว-างติมอรQ-เลสเตกับ

ออสเตรเลีย ซ่ึงลงนามเม่ือ มี.ค.2561 ทำให8ติมอรQ-เลสเตมีรายได8จากการส-งออกน้ำมันและก£าซธรรมชาติ

ประมาณ 10,000 ล8านดอลลารQสหรัฐ เพ่ือทดแทนรายได8จากแหล-งน้ำมันบายู-อูนดัน ซ่ึงอาจหมดลงในปx 2566 

อย-างไรก็ดี ติมอรQ-เลสเตกับออสเตรเลียยังไม-บรรลุข8อตกลงว-าจะวางท-อส-งก£าซธรรมชาติเพ่ือนำไปแปรรูปท่ี

ติมอรQ-เลสเต รัฐบาลติมอรQ-เลสเต ได8ส่ังหยุดการพัฒนาโครงการ หรือส-งไปยังเมืองดารQวินของออสเตรเลียท่ีมี

ความพร8อมในการแปรรูป ท้ังน้ี รัฐบาลติมอรQ-เลสเตพยายามลดการพ่ึงพาน้ำมันและก£าซธรรมชาติ โดยมุ-ง
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ส-งเสริมการส-งออกเมล็ดกาแฟ การท-องเท่ียว และการเกษตร แต-ยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเข8าถึงตลาด 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีข8อจำกัดเชิงโครงสร8างยังคงเปPนอุปสรรคต-อการฟ¤¥นตัวของ

เศรษฐกิจ ทำให8ธนาคารโลกจัดให8ติมอรQ-เลสเต เปPนประเทศลำดับท8าย ๆ ในรายงานความยากง-ายในการ

ประกอบธุรกิจ 

 งบประมาณรายจ-ายประจำปx 2565 (1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565) 1,950 ล8านดอลลารQสหรัฐ   

 

 สกุลเงิน : ยังไม-มีสกุลเงินของตนเอง ปpจจุบัน ใช8ดอลลารQสหรัฐ ดอลลารQออสเตรเลีย และรูเปxยะฮQ 

ของอินโดนีเซีย 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑQมวลรวมในประเทศ (GDP) : 1,821 ล8านดอลลารQสหรัฐ    

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ขยายตัว 1.5%  

อัตราเงินเฟ�อ : 3.8%     

รายได8เฉล่ียต-อหัวต-อปx : 1,457.8 ดอลลารQสหรัฐ      

อัตราการว-างงาน : 5.1% (ปx 2564)    

มูลค-าการค8าระหว-างประเทศ : 1,488 ล8านดอลลารQสหรัฐ (ปx 2564)                   

ดุลการค8าระหว-างประเทศ : ขาดดุล 257 ล8านดอลลารQสหรัฐ (ปx 2564) 

มูลค-าการส-งออก : 61.5 ล8านดอลลารQสหรัฐ  (ปx 2564)   

สินค8าส-งออก : ป§โตรเลียมดิบ ก£าซธรรมชาติ กาแฟ ผัก  เศษเหล็ก 

คู-ค8าส-งออกท่ีสำคัญ : ออสเตรเลีย สิงคโปรQ ญ่ีปุ�น จีน และเกาหลีใต8  

มูลค-าการนำเข8า : 872 ล8านดอลลารQสหรัฐ  (ปx 2564)     

สินค8านำเข8า : ป§โตรเลียมกล่ัน รถยนตQ ปูนซีเมนตQ รถส-งของ รถจักรยานยนตQ 

คู-ค8านำเข8าท่ีสำคัญ : อินโดนีเซีย จีน สิงคโปรQ ไต8หวัน และเวียดนาม            

คู-ค8าสำคัญ 5 อันดับในกลุ-มอาเซียน : อินโดนีเซีย จีน สิงคโปรQ ไต8หวัน และเวียดนาม  

   

การทหาร  กองทัพติมอรQ-เลสเต (Forças de Defesa de Timor Leste or Falintil-FDTL หรือ F-FDTL)        

มีกำลังพล 2,280 นาย ไม-มีกำลังสำรอง แบ-งเปPน ทบ. 2,200 นาย และ ทร. 80 นาย งบประมาณทางทหาร 

ในปx 2564 จำนวน 39.2 ล8านดอลลารQสหรัฐ  ยุทโธปกรณQสำคัญ : อาวุธส-วนใหญ-เปPนอาวุธประจำกาย อาทิ 

ป¤นไรเฟ§ล M16 จำนวน 1,560 กระบอก ป¤นไรเฟ§ล Sniper 8 กระบอก เคร่ืองยิงลูกระเบิด M203 75 เคร่ือง 

เรือตรวจการณQ 7 ลำ ยุทโธปกรณQส-วนใหญ-ได8รับการสนับสนุนจาก จีน บราซิล และสหรัฐฯ   

   

สมาชิกองคCการระหว/างประเทศ  ที่สำคัญ เช-น ADB, ARF, CPLP, FAO, G-77, ILO, IMF, Interpol, UN, 

UNCTAD, UNESCO และ WHO  
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วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี ติมอรQ-เลสเตจัดต้ังศูนยQวิจัยทางวิทยาศาสตรQ เพ่ือวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

โครงสร8างพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษยQ ตามแผนยุทธศาสตรQเพ่ือการพัฒนาติมอรQ-เลสเต ระหว-างปx 2554-2573       

 

การขนส/งและโทรคมนาคม มีท-าอากาศยาน 4 แห-ง ท-าอากาศยานนานาชาติดิลี (Presidente Nicolau 

Lobato Airport) หรือ Comoro Airport เปPนสนามบินหลัก และท-าอากาศยานอ่ืน ๆ อีก 3 แห-ง มีลานจอด

เฮลิคอปเตอรQ 8 แห-ง และท-าเรือดิลี ซ่ึงเปPนท-าเรือโดยสารและขนส-งท่ีสำคัญของประเทศ ถนนมีความยาว 

6,040 กม. โทรคมนาคม : โทรศัพทQพ้ืนฐาน 2,012 เลขหมาย (ปx 2563) และโทรศัพทQเคล่ือนท่ี 1.49 ล8าน  

เลขหมาย (ปx 2562) รหัสโทรศัพทQ +670 สถานีวิทยุแห-งชาติ 1 สถานี สถานีวิทยุของโบสถQคริสตQ 2 สถานี 

สถานีวิทยุชุมชน 20 สถานี สถานีวิทยุ FM 2-3 สถานี และสถานีโทรทัศนQที่เปPนสถานีที่มีการโฆษณา

เพ่ือการค8า 1 สถานี ออกอากาศเฉพาะในกรุงดิลี จำนวนผู8ใช8อินเทอรQเน็ต 382,384 คน (ปx 2563) หนังสือพิมพQ

รายวันของรัฐบาล 3 ฉบับ หนังสือพิมพQรายสัปดาหQหลายฉบับ ส่ือออนไลนQเร่ิมใช8มาต้ังแต-ปx 2549 แต-มีข8อจำกัด

ในการให8บริการนอกพ้ืนท่ีกรุงดิลี    

   

การเดินทาง สายการบินไทย   ไม-มีเท่ียวบินตรงไปดิลี ต8องใช8เส8นทางกรุงเทพฯ-สิงคโปรQ-ดิลี หรือ กรุงเทพฯ-

เดนปาซารQ  จ.บาหลี อินโดนีเซีย เพื่อต-อเครื่องบินไปท-าอากาศยานนานาชาติดิลี เวลาที่ดิลีเร็วกว-ากรุงเทพฯ 

2 ชม. นักท-องเท่ียวไทยต8องขอรับการตรวจลงตรา ณ ช-องทางอนุญาตของด-านตรวจคนเข8าเมือง (Visa on Arrival)  

เว็บไซตQท-องเท่ียวติมอรQ-เลสเต www.mtci-timorleste.com/en/ 

 

สถานการณCสำคัญท่ีน/าติดตาม  

 การแก8ไขปpญหาการค8ามนุษยQ ซ่ึงเปPนปpญหาสำคัญท่ีกระทบต-อการพัฒนาประเทศของติมอรQ-เลสเต โดย

เหย่ือการค8ามนุษยQมีท้ังเด็ก ผู8หญิง และผู8ชาย เกิดข้ึนในรูปแบบของการล-อลวง เอาเปรียบ ลักพาตัว หรือซ้ือตัวมา

จากครอบครัว โดยบุคคลเหล-าน้ีจะถูกบังคับใช8แรงงานในภาคเกษตรกรรม การก-อสร8าง และเหมืองแร- บางส-วน     

ถูกนำไปทำงานเปPนคนรับใช8ในบ8านหรือตามสถานท่ีก-อสร8างในสภาพเย่ียงทาส และบางส-วนถูกขายไปเพ่ือ

บริการทางเพศ ซ่ึงจะนำไปสู-ปpญหาอ่ืน ๆ เช-น การค8ายาเสพติด โรคติดต-อร8ายแรง หรืออาชญากรรมข8ามชาติ 

ส-งผลร8ายต-อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย-างย่ิงเด็กและผู8เยาวQท่ีเปPนทรัพยากรมนุษยQท่ีสำคัญของ

ประเทศ 

การเข8าเปPนสมาชิกอาเซียน ภายในปx 2566 ในห8วงท่ีอินโดนีเซีย ซ่ึงแสดงจุดยืนสนับสนุนการเปPน

สมาชิกของติมอรQ-เลสเต ดำรงตำแหน-งประธานอาเซียน โดยติมอรQ-เลสเต แสดงความพร8อมว-า ประเทศมีนโยบาย

และแผนพัฒนาประเทศ ท้ังด8านการคลัง การค8า อุตสาหกรรม เกษตร คมนาคม และป§โตรเลียม ท้ังน้ี ติมอรQ-เลสเต      

ย่ืนสมัครเปPนสมาชิกอาเซียนอย-างเปPนทางการในสมัยท่ีอินโดนีเซียเปPนประธานอาเซียน เม่ือปx 2554  
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ความสัมพันธCไทยกับติมอรC-เลสเต   

 ไทยเปPนประเทศท่ี 3 ท่ีสถาปนาความสัมพันธQทางการทูตกับติมอรQ-เลสเต เม่ือ 20 พ.ค.2545    

ต-อจากจีนและนอรQเวยQ และนาย Dionisio da Costa Babo Soares รมว.กระทรวงการต-างประเทศและความร-วมมือ

ติมอรQ-เลสเตเยือนไทย เพ่ือเข8าร-วมการประชุมประจำปx UN-ESCAP สมัยท่ี 75 ระหว-าง 27-31 พ.ค.2562  

 ด8านการค8า ปx 2564  ติมอรQ-เลสเตเปPนคู-ค8าอันดับ 169 ของไทย มูลค-าการค8า 373 ล8านบาท  

ไทยส-งออก 359 ล8านบาท และนำเข8า 14 ล8านบาท ไทยได8เปรียบดุลการค8า 345 ล8านบาท และห8วง ม.ค.-

ก.ย.2565 มีมูลค-าการค8ารวม 1,754 ล8านบาท ไทยส-งออก 403 ล8านบาท และนำเข8า 1,351 ล8านบาท ไทย

เสียเปรียบดุลการค8า 648 ล8านบาท สินค8าส-งออกของไทย : รถยนตQ อุปกรณQและส-วนประกอบ ข8าว ผลิตภัณฑQยาง 

ผลไม8กระป¯องและแปรรูป เคร่ืองสำอาง สบู- และผลิตภัณฑQรักษาผิว อาหารทะเลกระป¯องและแปรรูป และ 

เครื่องดื่ม สินค8านำเข8าจากติมอรQ-เลสเต : ผัก ผลไม8และของปรุงแต-งท่ีทำจากผัก ผลไม8  ส่ิงพิมพQ ผลิตภัณฑQ

ส่ิงทออ่ืน ๆ เคร่ืองจักรไฟฟ�าและส-วนประกอบ       

 ข8อตกลงสำคัญ :  ไทยและติมอรQ-เลสเตจัดทำความตกลงระหว-างรัฐบาลว-าด8วยการยกเว8น

การตรวจลงตราสำหรับผู8ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการเม่ือ พ.ค.2560 ส-วนความร-วมมือ

ด8านอ่ืน ๆ ติมอรQ-เลสเตต8องการให8ไทยสนับสนุนความช-วยเหลือด8านการเกษตร ประมง การพัฒนาแหล-ง

พลังงาน การท-องเท่ียวและการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน  

 

--------------------------------------------------- 
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นายโฮเซ รามอส ฮอรCตา 

(José Ramos-Horta) 

 

ตำแหน/ง  ประธานาธิบดีติมอรQ-เลสเต 

 

เกิด   26 ธ.ค.2492 (อายุ 74 ปx/ปx 2566)     

 

สถานท่ีเกิด  เมืองดิลี ติมอรQตะวันออก (ปpจจุบัน คือ ติมอรQ-เลสเต)  

 

สถานภาพ  หย-ากับภรรยา นาง Ana Pessoa Pinto มีบุตร 2 คน 

 

การศึกษา  - ปริญญาตรี ด8านกฎหมายระหว-างประเทศ มหาวิทยาลัย The Hague Academy  

   of International Law และมหาวิทยาลัย Antioch  

   - ปริญญาโท ด8านนโยบายต-างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐฯ 

 

พรรคการเมือง  พรรค  Congresso Nacional de Reconstrução de Timor (CNRT) 

 

ประวัติการทำงาน  

ปx 2541   - ผู8ประสานงานในกองกำลังกู8ชาติติมอรQ 

ปx 2544   - ประธานพรรค FRETILIN   

ปx 2545-ปx 2549  - รัฐมนตรีว-าการกระทรวงการต-างประเทศ 

ปx 2549-ปx 2550  - ดำรงตำแหน-งนายกรัฐมนตรีติมอรQ-เลสเต  

ปx 2549   - ประธานพรรคและเลขาธิการพรรค FRETILIN   

ปx 2550 -ปx 2555 - ดำรงตำแหน-งประธานาธิบดีติมอรQ-เลสเต  



ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 8 

2 ม.ค.2556  - ได8รับแต-งต้ังให8เปPนผู8แทนพิเศษของสหประชาชาติ และหัวหน8าสำนักงานบูรณาการ 

 การสร8างสันติภาพแบบบูรณาการแห-งสหประชาชาติในกินีบิสเซา (UNIOGBIS) 

ปx 2560   - ผู8สมัครลงชิงตำแหน-งประธานาธิบดีติมอรQ-เลสเต ในนามพรรค FRETILIN     

20 พ.ค.2560  - ดำรงตำแหน-งประธานาธิบดีติมอรQ-เลสเต คนท่ี 4 

20 พ.ค.2565  - ดำรงตำแหน-งประธานาธิบดีติมอรQ-เลสเต โดยมีชัยชนะเหนือคู-แข-งสำคัญคือ  

ประธานาธิบดีฟรานซิสโก กูเตรQเรส 
 

ข"อมูลน/าสนใจ   - นายโฮเซ รามอส ฮอรQตา เคยได8รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เม่ือปx 2539 ร-วมกับ 

   นายคารQลอส ฟ§ลิเป ซีเมเนส เบโล จากการทำงานเพ่ือแก8ปpญหาความขัดแย8งในติมอรQ 

   ตะวันออกอย-างยุติธรรมและสันติ 

   - เคยถูกลอบสังหารเม่ือ ก.พ.2551 ได8รับบาดเจ็บสาหัส และถูกส-งต-อไปรักษาตัวท่ี 

   โรงพยาบาล Royal Darwin ออสเตรเลีย โดยเหตุลอบสังหารดังกล-าวน-าจะเปPน 

   การกระทำของกลุ-มกบฏท่ีมีความเช่ือมโยงกับกลุ-มคนร8ายในอินโดนีเซีย 

   - สามารถพูดได8 5 ภาษา ได8แก- โปรตุเกส อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน และเตตุม 

   - เปPนสมาชิกของ Global Leadership Foundation ซ่ึงเปPนองคQกรท่ีทำงาน 

   เพ่ือสนับสนุนความเปPนผู8นำในระบอบประชาธิปไตย ป�องกัน และแก8ไขความขัดแย8ง 

   ผ-านการไกล-เกล่ียและส-งเสริมธรรมาภิบาลในรูปแบบของสถาบันประชาธิปไตย  

   สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม  

 

-------------------------------------------------- 
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นายตาอูรC มาตัน รูอัก  

(Taur Matan Ruak) 

 

ตำแหน/ง         นายกรัฐมนตรีติมอรQ-เลสเต 

 

เกิด    10 ต.ค.2499 (อายุ 67 ปx/2566) 

 

สถานท่ีเกิด   เมือง Baguia เขต Baucau ติมอรQตะวันออก (ปpจจุบัน คือ ติมอรQ-เลสเต) 

 

สถานภาพ   สมรสกับนาง Isabel da Costa Ferreira มีบุตร 3 คน   

 

การศึกษา   ระดับประถมศึกษา     

 

ประวัติการทำงาน  

ปx 2518                       - เข8าร-วมกองกำลังกู8ชาติติมอรQ (FALINTIL)         

ปx 2524    - ผู8ช-วยเสนาธิการกองกำลังกู8ชาติติมอรQ  

ปx 2529    - รองเสนาธิการกองกำลังกู8ชาติติมอรQ 

ปx 2535    - ผู8บัญชาการกองกำลังกู8ชาติติมอรQ    

ปx 2545-2554   - ผู8บัญชาการกองทัพติมอรQ-เลสเต  

ปx 2555    - ลงสมัครชิงตำแหน-งประธานาธิบดีติมอรQ-เลสเตในนามผู8สมัครอิสระ  

พ.ค.2555   - ประธานาธิบดีคนท่ี 3 ของติมอรQ-เลสเต 

ปx 2558    - จัดต้ังพรรค People’s Liberation Party (PLP)  

พ.ค.2561    - ลงสมัครรับเลือกต้ังเปPนสมาชิกรัฐสภาติมอรQ-เลสเต  

22 มิ.ย.2561   - นรม.คนท่ี 7 ของติมอรQ-เลสเต 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีติมอรC-เลสเต  

  

ประธานาธิบดี José Ramos-Horta 

นรม. และ รมว.กระทรวงมหาดไทย Taur Matan Ruak 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการสร8างเอกภาพในสังคม Armanda Berta dos Santos 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงวางแผนและเขตแดน José Maria dos Reis   

ประธานสำนักงานคณะรัฐมนตรี Fidelis Manuel Leite Magalhães 

รมว.ประสานงานด8านเศรษฐกิจ Joaquim Amaral  

รมว.กิจการรัฐสภาและการส่ือสารในสังคม Francisco Jerónimo   

รมว.กระทรวงการคลัง Rui Augusto Gomes 

รมว.กระทรวงการต-างประเทศและความร-วมมือ Adaljíza Albertina Xavier Reis Magno 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Tiago Amaral Sarmento 

รมว.การบริหารภาครัฐ Miguel Pereira de Carvalho 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Odete Maria Freitas Belo 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา Armindo Maia  

รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรQ และวัฒนธรรม Longuinhos dos Santos 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผ-านศึก Júlio Sarmento da Costa   

รมว.กระทรวงโยธาธิการ  Abel Pires da Silva 

รมว.กระทรวงการขนส-งและโทรคมนาคม José Agostinho da Silva 

รมว.กระทรวงท-องเท่ียว การค8า และอุตสาหกรรม José Lucas do Carmo da Silva 

รมว.กระทรวงเกษตรและประมง Pedro dos Reis  

รมว.กระทรวงกลาโหม  Filomeno da Paixão de Jesus 

รมว.กระทรวงป§โตรเลียมและแร-ธาตุ  Víctor da Conceição Soares 

 

----------------------------------------- 

          (ต.ค.2565)  

 


