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ABSTRACT 

This qualitative research aims to examine how Japanese nationalism is 

represented in the script and selected scenes from the film Letters from Iwo Jima 

(2006). The study analyzes the feelings and behavior of Japanese people toward their 

country while Japan was engaged in World War II, based on Anthony D. Smith’s 

theory of four characteristics of nationalism.  

The four characteristics of nationalism are 1) Nationalism is defined through a 

language and symbolism of the nation. 2) Nationalism can create social and political 

movement on behalf of the nation. 3) Nationalism involves the principle and ideology 

of the nation; and 4) Nationalism is an ideology that places the nation at the center of 

awareness and seeks to promote its well-being.      

It is found from the study that the film Letters from Iwo Jima (2006) shows 

Japanese nationalism based on Smith: the four characteristics of nationalism. This 

film presents the sacrifice and loyalty of Japanese people toward their country and 
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their Emperor by employing national symbols and sacrifice action which are the 

Japanese language, the Japanese national flag, and Kamikaze action. Besides, the film 

presents love and faith of Japanese people in every character including senior citizen, 

women and children. Although these people cannot physically protect their country, 

they send their mental support to the soldiers by saying Banzai (Long Life the 

Emperor or Hurrah), waving a flag or singing a native song. 

However, the research found that this film also portrays conflict and resistance 

to nationalist ideas in 2 main characters: Kuribayashi and Saigo. Though this point is 

subtlety shown in the film, it may be worthwhile for further studies. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาชาตินิยมญ่ีปุนจาก

บทและฉากภาพยนตรท่ีคัดเลือกออกมาวิเคราะหจากภาพยนตรเร่ือง จดหมายจากอิโวจิมา (Letters 

from Iwo Jima) การศึกษาไดวิเคราะหถึงความรูสึกและพฤติกรรมของชาวญ่ีปุนท่ีมีตอ

ประเทศชาติเม่ือประเทศตองเผชิญกับภาวะวิกฤติในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยการวิเคราะหใน

คร้ังนี้ไดยึดหลักลักษณะท้ังส่ีของชาตินิยม (The four characteristics of nationalism) ตาม

ทฤษฎีของแอนโทนี ดี สมิท 

ลักษณะท้ังส่ีของชาตินิยมท่ีแอนโทนี ดี สมิทไดกลาวถึงคือ 1. ชาตินิยมถูกกําหนดโดย

ภาษาและสัญลักษณประจําชาติ 2. ชาตินิยมกอใหเกิดแรงขับเคล่ือนทางสังคมและการเมืองในนาม

ของชาติ  3. ชาตินิยมเกี่ยวของกับหลักและคตินิยมของชาติ และ 4. ชาตินิยมคือคตินิยมท่ียดึชาติเปน

ท่ีตั้งของความตระหนักและสงเสริมความผาสุก  

จากการศึกษา ภาพยนตรเร่ืองจดหมายจากอิโวจิมา (Letters from Iwo Jima) พบวา

ภาพยนตรเร่ืองนี้ไดนําเสนอชาตินิยมญ่ีปุนตรงตามหลักการท้ังส่ีขอของแอนโทนี ดี สมิท โดย

ภาพยนตรเร่ืองน้ีไดนําเสนอความเสียสละและความจงรักภักดีของทหารญ่ีปุนตอประเทศชาติและ

องคจักรพรรดิผานสัญลักษณท่ีโดดเดนและเปนเอกลักษณของประเทศญ่ีปุน ไดแก ภาษาประจํา
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ชาติ,ธงประจําชาติ และการกระทําท่ีเรียกวา “กามิกาเซ” (Kamikaze) หรือ การพลีชีพเพื่อชาติ 

นอกจากนี้ภาพยนตรเร่ืองนี้ไดนําเสนอความรักและความศรัทธาตอชาตินิยมญ่ีปุนท่ีมีไมเพียงเฉพาะ

ทหาร แตนําเสนอผานตัวละครทุกบทบาท ทุกเพศ ทุกวัย เชน ผูสูงอายุ, ผูหญิง และเด็ก แมวาบุคคล

ดังกลาวจะไมสามารถออกรบได แตพวกเขาก็สนับสนุนและใหกําลังใจตอการปฏิบัติงานของทหาร

โดยการกลาว “บันไซ” (Banzai) ซ่ึงมีความหมายวา ทรงพระเจริญ และไชโย รวมไปถึงโบกธง 

และรองเพลงทองถ่ินเพื่อใหกําลังใจแกทหาร 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาภาพยนตรเร่ืองนี้พบวามีการแฝงความขัดแยงและการตอตาน 

ความคิดของนักชาตินิยมอยูโดยนําเสนอผานสองตัวละครหลักคือ Kuribayashi และ Saigo ซ่ึง

ประเด็นดังกลาวเปนประเด็นท่ีละเอียดออนท่ีอาจมีประโยชนแกท่ีผูท่ีสนใจตองการนําไปศึกษา

เพิ่มเติมตอไป 

 

 


