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Balkanization

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เมื่อผมอานพบคํ าวา Balkanization หลายปที่แลว ผมมิไดเฉลียวใจวา คํ านี้ 
มีความหมายเฉพาะ ในเวลานั้น สมองสั่งการใหแปลวา บอลคณานุวัตร หรือการอนุวัตรตาม 
คาบสมุทรบอลขาน  แตผมก็มิไดต้ังคํ าถามวา  เหตุใดจึงตองอนุวัตรตามคาบสมุทรบอลขานดวย
           เมื่อผมพบหนังสือชื่อ The Balkanization of the West (London : Routledge, 
1994) ซึ่งแตงโดย Stjepan G. Mestrovic ศาสตราจารยวิชาสังคมวิทยาแหง Texas A & M 
University สมองสั่งการใหผมแปลวา บอลคณานุวัตรของตะวันตก โดยที่ผมมิไดต้ังคํ าถามวา  
เหตุใดตะวันตกจึงตองอนุวัตรตามคาบสมุทรบอลขานดวย

           เมื่อผมอานบทนํ าเรื่อง "Racial Balkanization at Cornell" ในหนังสือพิมพ  
The Asian Wall Street Journal (July 26, 1995) หัวใจของผมเริ่มไมไววางใจสมองของตนเอง  
บทนํ าดังกลาวกลาวถึงระบบหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคอรแนลที่มีการแบงแยกผิวและ 
เชื้อชาติโดยชัดเจน กลาวคือ มีหอพักสํ าหรับนักศึกษาผิวดํ า หอพักสํ าหรับนักศึกษาเชื้อสาย 
สเปน และหอพักสํ าหรับนักศึกษาพื้นเมือง นักศึกษาที่เปนชนกลุมนอยอยูในหอพักดานเหนือ  
นักศึกษาผิวขาวอยูในหอพักดานตะวันตก มหาวิทยาลัยคอรแนลกํ าลังถูกมลรัฐนิวยอรกเลนงาน 
ในขอหาละเมิด Civil Rights Act of 1964

           แตเหตุใดหนังสือพิมพ The Asian Wall Street Journal ฉบับดังกลาวจึงใช 
คํ าวา Racial Balkanization? ผมตอบคํ าถามนี้ไมได และเริ่มแนใจวา `บอลคณานุวัตร' เปน 
คํ าแปลที่ผิด  ถึงจุดนี้  ผมจึงตองเสียเวลาคนควาเพื่อใหขอสงสัยหมดไป
           จากการประมวลคํ าอธิบายจาก Oxford English Dictionary คํ าวา 
Balkanization นับเปนคํ าคอนขางใหม เพราะถือกํ าเนิดระหวาง ค.ศ. 1900-1929 หมายถึง 
กระบวนการแบงแยกดินแดนออกเปนรัฐเล็กรัฐนอยหลายรัฐ โดยที่เปนปรปกษตอกันดวย ทั้งนี้ 
ไมตองสงสัยเลยวา คํ าคํ านี้มีภูมิหลังทางประวัติศาสตรจากการแบงแยกดินแดนในคาบสมุทร 
บอลขาน
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           หนังสือบางเลมกลาววา Balkanization เปนนโยบายที่รัสเซียมีตอดินแดนใน 
คาบสมุทรบอลขานในปลายคริสศตวรรษที่ 19 เพราะตองการใหดินแดนดังกลาวแตกเปนรัฐเล็ก 
รัฐนอยที่มีความระแวงซึ่งกันและกัน Balkanization จึงมิไดมีความหมายแตกตางจาก `แบงแยก
และปกครอง' (Divide and rule)
           กระบวนการแบงแยกดินแดนในคาบสมุทรบอลขานเปนรัฐเล็กรัฐนอยเริ่มปรากฏ
เมื่อเกิดสงครามบอลขานครั้งแรกในป 2455 โดยรัสเซียเปนผูชักใย ขอเท็จจริงปรากฏวา รัสเซีย 
เปนคนกลางในการชักนํ าในบุลกาเรีย (Bulgaria) และเซอรเบีย (Serbia) ทํ าสัญญาพันธมิตร โดย
หวังจะแยงชิงดินแดนมาเซโดเนีย (Macedonia) จากเตอรกี กรีซ และมอนเตนิโกร (Montenegro) 
เขารวมเปนพันธมิตรดวย ในเดือนตุลาคม 2455 พันธมิตรทั้ง 4 ประเทศยกกํ าลังทหารโจมตีเตอรกี
และไดรับชัยชนะโดยงาย ประเทศมหาอํ านาจรวมประชุม ณ นครลอนดอนเพื่อยุติสงคราม  
โดยเตอรกียอมสละดินแดนในทวีปยุโรป เพื่อกอต้ังประเทศอัลบาเนีย (Albania) ขอตกลงนี้ยัง
ความไมพอใจแกเซอรเบียและมอนเตนิโกรอยางยิ่ง
           ตอมาเกิดความขัดแยงระหวางบุลกาเรียฝายหนึ่งกับเซอรเบียและกรีซอีก 
ฝายหนึ่ง โดยที่บุลกาเรียจับไดวา เซอรเบียและกรีซรวมหัวกันแบงปนดินแดนมาเซโดเนีย ในเดือน
มิถุนายน 2456 สงครามบอลขานครั้งที่สองก็เกิดขึ้นเมื่อบุลกาเรียยกพลบุกกรีซและเซอรเบีย แต
บุลกาเรียกลับถูกรูมาเนียและเตอรกีโจมตี ทั้งๆที่รูมาเนียและเตอรกีตางก็เปนปรปกษกับกรีซและ
เซอรเบียดวย บุลกาเรียนเปนฝายพายแพสงคราม และตองยอมลงนามในสนธิสัญญากรุง 
บูคาเรสต (Treaty of Bucharest) ในเดือนกรกฎาคม 2456 ตามสนธิสัญญาดังกลาวนี้ บุลกาเรีย
ตองยอมยกดินแดนใน Macedonia และ Thrace ใหแกกรีซและเซอรเบีย และสูญเสียเมือง 
Dobbrudja แกรูมาเนีย
           สงครามบอลขานทั้งสองครั้งนี้ โดยสุทธิแลวเตอรกีและบุลกาเรียเปนฝายสูญเสีย 
อาณาจักรเตอรกีจํ ากัดพรมแดนที่เมือง Adrianople และ Constantinople ในขณะที่เซอรเบียและ
มอนเตนิโกรมีดินแดนเพิ่มข้ึนเกือบเทาตัว และกรีซกลายเปนมหาอํ านาจในทะเลเอเยียน  
(Aegean) เนื่องจากยึดครองเมืองทา Salonika ได สวนอัลบาเนียกลายเปนประเทศเกิดใหม  
การจัดระเบียบใหมในคาบสมุทรบอลขานในป 2456 มีผลกระทบอันยาวไกล เมื่อเกิดสงครามโลก
คร้ังที่หนึ่ง บรรดาประเทศที่เปนฝายสูญเสียในสนธิสัญญากรุงบูคาเรสต คือ บุลกาเรียและเตอรกี
เขารวมกับเยอรมนีในการทํ าสงคราม  อีกฝายหนึ่งเขากับฝายสัมพันธมิตร
           Balkanization มิใชกระบวนการปรับตัวตามคาบสมุทรบอลขาน หากแตเปน
กระบวนการแบงแยกดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยที่เปนปรปกษตอกัน โดยที่กระบวนการดังกลาวนี้
เร่ิมตน ณ คาบสมุทรบอลขาน ความขัดแยงและสงครามที่กํ าลังเกิดขึ้นใน Bosnia and 
Herzegovina และดินแดนที่เปนยูโกสลาเวียในอดีตนับแตป 2534 เปนตนมา มิอาจเขาใจได 
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โดยถองแท หากไมเขาใจภูมิหลังทางประวัติศาสตรของคาบสมุทรบอลขาน และหากไมเขาใจ 
Balkanization โดยเฉพาะ

           ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง Balkanization กลายเปนนโยบายตาง    
ประเทศของสหภาพอัฟริกาใตที่มีต อดินแดนที่ เป นรัฐชายขอบ อันไดแก Zimbabwe, 
Mozambique, Angola, Zambia, Botswana, Lesotho และ Swaziland สหภาพอัฟริกาใต
ตองการใหรัฐชายขอบเหลานี้พึ่งพิงตนเองในทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะไดไมเปนปรปกษตอตน
           นับต้ังแตป 2534 เปนตนมา Balkanization กลับคืนสูคาบสมุทรบอลขานอัน 
เปนมาตุภูมิ เมื่อเกิดกระบวนการแบงซอยดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยในดินแดนที่เปนยูโกสลาเวีย
เดิม กอนหนานี้ เมื่ออาณาจักรโซเวียตลมสลายในป 2532 ก็เกิดขบวนการ Balkanization ใน 
ดินแดนดังกลาวดวย ในปจจุบันขบวนการ Balkanization ในดินแดนที่เปนสหภาพโซเวียตและ 
ยูโกสลาเวียเดิมยังไมจบส้ิน และไมมีทีทาวาจะจบสิ้นดวย
           กระบวนการแบงซอยดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยจะยังคงเกิดขึ้นตอไป สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิงอาจแตกเปนเสี่ยง เนื่องจากมีความขัดแยงระหวาง 
ชาติพันธุสูง อินเดีย ปากีสถาน และอัฟกานิสถานก็อยูในสภาพที่ไมแตกตางกัน มิไยตองกลาว 
ถึงอัฟริกาที่มีรัฐประชาชาติใหมผุดขึ้นทุกป แตความขัดแยงระหวางชาติพันธุและความขัดแยง
ระหวางศาสนามิไดจํ ากัดวงเฉพาะอาเซีย อัฟริกา และอเมริกาใต ในยุโรปและอเมริกาเหนือก็มี
ปญหาลักษณะเดียวกัน
           นักสังคมวิทยาบางทาน ดังเชน Stjepan G. Mestrovic เชื่อวา สังคมตะวันตก 
ก็ตองเผชิญกับกระบวนการแบงซอยดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยดวย และนี่เปนสาระสํ าคัญของ
หนังสือชื่อ The Balkanization of the West (1994)

           หากบทวิเคราะหนี้ถูกตอง กระบวนการแบงแยกดินแดนเปนรัฐเล็กรัฐนอยกํ าลัง
แผขยายในขอบเขตทั่วโลก ขอสํ าคัญก็คือ รัฐเล็กรัฐนอยที่ผุดขึ้นใหมมิไดกอเกิดจากขอตกลงที่มี 
พื้นฐานบนมิตรภาพ หากแตถือกํ าเนิดจากความขัดแยง ความเปนปรปกษ และสงคราม 
Balkanization จึงคอยๆกัดกรอนศานติสุขของโลก และหลอหลอมความเปนปรปกษและความ
หวาดระแวงระหวางประเทศเพื่อนบาน ระเบียบใหมของโลกหลังยุคสงครามเย็นกํ าลังนํ าไปสู 
สภาพ `นวโลกาจลาจล' (New World Disorder) ดังบทวิเคราะหของศาสตราจารยเบนเนดิกต  
แอนเดอรสัน (Benedict Anderson)

           ณ บัดนี้ Globalization of the Balkanization เปนปรากฏการณที่นักวิชาการพึง
จับตามอง
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