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  ABSTRACT 

 

 The study “Representation of Chinese Nationalism in the film The Founding 

of a Republic,” aims to analyze and interpret how the film The Founding of a Republic 

(2009) defines the emergence of modern Chinese nationalism and national identity 

during 1945-1949, as well as the conflict between Mao’s concept of anti-imperialist 

socialist ideology and Chiang’s pro-imperialist capitalist ideology. Also, the study 

investigated how this contemporary definition of Chinese nationalism was used as a 

state propaganda. The film The Founding of a Republic (2009) was analyzed through 

the lens of Benedict Anderson's theory of nationalism and imagined communities. 

Relevant scenes and scripts were presented as evidence to support the proposed 

arguments in the analysis. 
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 From the analysis according to Anderson’s concept of Imagined Communities, 

the concepts were presented in both Mao’s and Chiang’s ideology. The film presented 

the two political ideologies. Mao’s imagined communities focused on socialist ideology 

and identity, but Chiang’s imagined communities focused on capitalist ideology. 

Chiang’s troops and Mao’s troops fought in order to implement their ideology into 

Chinese society. 

 It can be concluded that the emergence of modern Chinese nationalism and 

national identity during 1945-1949 in the film results in a virtuous China as today. 

However, the purpose of the film-maker, CCP, was to show Mao’s socialist ideology 

as his moral standard. Mao’s side won in the fight and Mao was accepted as the leader 

of the Chinese people. As a result, Mao’s socialist ideology should be praised and 

reproduced in every era of the government. Chinese people in Hong Kong, Macao and 

Taiwan are the same Chinese as the Chinese people in the mainland. As a result, the 

film The Founding of a Republic is presented as a propaganda movie in order to raise 

patriotic feelings among Chinese people. 
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ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ    ภาพแทนของชาตินิยมจีนท่ีสะทอ้นในภาพยนตร์  
เร่ือง มงักรสร้างชาติ 
 

ผู้เขียน                            นางสาววรางคนางค ์ ก่ิงมัน่ 

ปริญญา                           ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 

อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ อาจารย ์ดร.ชลาธิป  วสุวตั 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยัเร่ือง ภาพแทนของชาตินิยมจีนท่ีสะทอ้นในภาพยนตร์เร่ืองมงักรสร้างชาติ              
มีจุดประสงคเ์พื่อน าเสนอและวเิคราะห์ การเกิดข้ึนของชาตินิยมจีนและเอกลกัษณ์จีนระหวา่งปี 
1945-1949 ซ่ึงสะทอ้นในภาพยนตร์ งานวจิยัเร่ืองน้ียงัน าเสนอความขดัแยง้ของระบบการเมืองสอง
ขั้วอนัไดแ้ก่ ระบอบสังคมนิยมของเหมา เจ๋อ ตุงและ ระบอบทุนนิยมของเจียง ไค เชค ทั้งน้ีงานวจิยั
ยงัไดตี้ความในเร่ืองของการใชภ้าพยนตร์เร่ืองมงักรสร้างชาติในแง่ของการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อ
กระตุน้ให้ประชาชนชาวจีนเกิดความรู้สึกรักชาติและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  การวิเคราะห์
ภาพยนตร์ท าโดยการเลือกฉากและบทบรรยายมาสนบัสนุนการวิเคราะห์ภาพยนตร์ โดยการ
วเิคราะห์ในคร้ังน้ียดึแนวคิดของเร่ืองชุมชนจินตกรรมของ เบเนดิก แอนเดอสัน มาเป็นแกนในการ
ตดัสินวา่เหมาใชช้าตินิยมทางการและชาตินิยมต่อตา้นอาณานิคมในการต่อสู้เพื่อการสร้างชาติจีน
ในแบบของตน ส่วนเจียงใชช้าตินิยมทางการผนวกเขา้กบัแนวคิดทุนนิยมท่ีไดรั้บมาจากจกัรวรรดิ
นิยมในการสร้างชาติจีนในแบบของตน 
 ผลการวเิคราะห์พบวา่จากภาพยนตร์เร่ืองมงักรสร้างชาติ เหมาเปรียบดัง่ภาพแทนของ
ชาตินิยมจีนและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีของชาวจีนตั้งแต่ในยุคท่ีประเทศจีนถูกก่อตั้งข้ึนในปี 1949 
ภาพยนตร์สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการต่อสู้ทางดา้นการเมืองสองขั้วซ่ึงด าเนินมาถึงจุดท่ีชาวจีนตอ้งเลือก
ขา้งท่ีคิดว่าถูกตอ้งให้กบัตนเองและลูกหลานในวนัขา้งหน้า จากจุดน้ีภาพยนตร์จึงถูกน าเสนอ
ออกมาเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายดีและฝ่ายเลว ทั้ง 2 ฝ่าย เสนอ ชุมชนจินตกรรมสองแบบในสองมุมมอง 
ซ่ึงเห็นชดัจากบทบาทของ เหมาและเจียง ท่ีพยายาม น าชาตินิยมทางการไปใช้ ท าใหช้าติของตวัเอง 
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ปรากฏเป็นรูปธรรม กล่าวคือทั้ง 2 คน มีจินตนาการต่อความเป็นชาติท่ีต่างกนั 2 ชุด ฝ่ายหน่ึงเสนอ
ความเท่าเทียมทางชนชั้น-สังคมนิยม อีกฝ่ายเสนอทุนนิยม-กลไกตลาด  
 จากการวเิคราะห์สรุปไดว้า่การเกิดข้ึนของชาตินิยมจีนและเอกลกัษณ์จีนระหวา่งปี 1945-
1949 ซ่ึงสะทอ้นในภาพยนตร์มีผลต่อความรุ่งเรืองของประเทศจีนในปัจจุบนั  ชุมชนจินตกรรมของ
เหมาเป็นชุมชนในอุดมคติของชาวจีนซ่ึงมีเหมาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตและเหมาเปรียบ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีดีของชาวจีน ส่วนเจียงนั้นเป็นฝ่ายท่ีตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของจกัรวรรดินิยมจึงเป็น
ฝ่ายแพใ้นท่ีสุด ชาวจีนทุกคนควรตระหนกัถึงความยิง่ใหญ่ของชาติ ชาวจีนในฮ่องกง มาเก๊าและ
ไตห้วนัคือประชาชนชาวจีนเช่นเดียวกบัชาวจีนแผน่ดินใหญ่ ในจุดน้ีอาจกล่าวไดว้า่ภาพยนตร์เร่ือง
น้ีจึงเป็นการน าเสนอในแง่ของการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนชาวจีนเกิดความรู้สึกรัก
ชาติและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 


