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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาการจัดการความขัดแย้งในจีนกรณีมุสลิมอุยกูรใ์ นซินเจียงตั้งแต่ ค.ศ. 1949
- ปั จจุบัน ในประเด็นสาคัญได้แก่ นโยบายชนกลุ่มน้อยของจี น สาเหตุของปั ญหา และการแก้ไข
ปั ญหาในซินเจียง เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพใช้การค้นคว้าด้านเอกสารเป็ นหลัก ทั้งเอกสารจากมุมมอง
ของทางการจีน มุมมองของชนกลุ่มน้อย และมุมมองของประเทศตะวันตก
ผลการศึกษาพบว่า นโยบายชนกลุ่มน้อยของรัฐบาลจีน เป็ นไปไปตามบริบทภายในภายนอก
และนโยบายของผู ้น า ในช่ ว งแรกของสาธารณรัฐ ประชาชนจี น จะเน้ น การท าลายศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาวมุสลิมอุยกูร์เพื่อกลืนกลายทางวัฒนธรรม และนโยบายปราบปรามกลุ่มต่อต้าน
ในยุคปฏิรูปประเทศ (ทศวรรษ 1980) เริ่มใช้นโยบายผ่อนปรนทางวัฒนธรรมเพื่อแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง และตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็ นต้นมาที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลจีนในซินเจียงได้รับการสนับสนุ น
จากองค์กรมุสลิมหัวรุนแรงภายนอกประเทศทาให้ทางการใช้ท้ังนโยบายที่เข้มงวดเพื่อปราบปราม
และการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชนกลุ่มน้อยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้ง
มีท้งั จากสาเหตุในประวัติศาสตร์ที่จีนใช้กาลังเข้ายึดครองซินเจียง การที่ทางการจีน ใช้วิธีกลืนกลาย
ทางวัฒนธรรมชาวมุสลิ มอุยกูร์ที่แตกต่างทั้งชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม การเรียกร้องเอก
ราชโดยเห็นตัวอย่างจากประเทศมุสลิ มในเอเชี ย กลางและได้รับการสนั บสนุ นจากกลุ่มแบ่งแยก
ดินแดนภายนอก และสาเหตุจากความไม่เท่าเทียมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม โอกาสในการศึกษา
และการทางานที่คนจีนฮัน่ ได้รับประโยชน์มากกว่า ซึ่งเพิ่มความรูส้ ึกไม่พอใจในหมู่ชาวอุยกูร์ ทาให้
รัฐบาลจีนส่งเสริมวัฒ นธรรมของชนกลุ่มน้อยมากขึ้ นและสร้างความเท่าเทีย มให้เกิ ดขึ้ นด้วยการ
พัฒนาฐานะความเป็ นอยู่ และการห้ามเจ้าหน้าที่รฐั เลือกปฏิบตั ิ
คาสาคัญ อุยกูร,์ ซินเจียง, การจัดการความขัดแย้ง, จีน

[1]

Title

Conflict Management in China: A Case of Muslim Uyghurs in Xinjiang

Researcher

Siriporn Dabphet

Organization Department of History, Faculty of Social Sciences,
Srinakharinwirot University
Abstract
This research aimed to examine the role of Chinese government in managing conflicts
in the case of Muslim Uyghurs in Xinjiang since 1949. Qualitative method was used to reveal
China’ s ethnic policies, causes of conflicts, and conflict resolutions in views of Chinese
government, ethnic people, and the West.
The findings show that China’ s ethnic policies depended on internal and external
situations and leaders. In the early years of PRC, the government’ s policy was to assimilation
of Chinese cultures by eradicating religion and cultures of Muslim Uyghurs and to suppress the
protests. During the reform period in 1980s, cultural reconciliation was created to establish
harmony between the ethnicities in China. In 2000s anti- government groups in Xinjiang were
supported by radical and external Islamic groups, the government then was to encouraged ethnic
minority policy by balancing between the forces and economic development as well as the
improvement of people’ s standard of living. Tension between China and Uyghurs causes from
Chinese invasion and occupation of Xinjiang, the cultural assimilation, the seeking of Xinjiang’s
independence after the emergence of independent Muslim states in Central Asia and the
support for separatist groups. Socio- economic inequality also be a source of tension. The
current government is thus delivering economic development and well-being to ethnic minorities
as well as prohibits official’s discrimination to reduce ethnic’s tendency of separation.
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