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จึงได้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนในกรุงเทพฯ มีความต้องการท่ีชัดเจน 
ส�าหรับการตอบความต้องการของตนเองอย่างเห็นได้ชัด จึงท�าให้
คะแนนนิยมของ ‘ชัชชาติ’ ที่ได้มาจากหลายกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่ม 
ก็มีแนวทางหรือรูปแบบที่แตกต่างกันไป

 กลุ่มคนรุ่นใหม่
 กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ ‘นิวโหวตเตอร์’ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ครัง้แรก แม้ว่าฐานเสยีงคนกลุม่นีจ้ะอยู่ที ่พรรคก้าวไกล แต่กลบัพบว่า 
คนกลุ่มน้ีส่วนหนึ่งกลับไม่ได้ลงคะแนนให้ ‘วิโรจน์ ลักขณาอดิศร’ 
ผู้สมัครเบอร์ 1 จากพรรคก้าวไกลเสียทั้งหมด เพราะบทบาทและ
เนือ้หาของวิโรจน์ ให้น�า้หนกัไปท่ีภาพใหญ่ในระดบัประเทศ มากกว่า
ทีจ่ะ Focus เพียงกรงุเทพฯ ผนวกกับแนวทางทางการเมอืงของพรรค 
ทีม่จีดุยืนหลายประเดน็ ท�าให้เป็นประเดน็ทีเ่ป็นจดุอ่อนต่อการเชือ่มโยง 
ในการพัฒนาของกรุงเทพฯ ให้เป็นรูปธรรม เมื่อแนวทางดังกล่าวถูก
น�ามาเทียบกับ ‘ชัชชาติ’ และพวกเขาต้องใช้เพียงหนึ่งสิทธิท่ีมีอยู่ 
จึงท�าให้การเลือก ‘ชัชชาติ’ ต้องเป็นทางเลือกที่น�ามาใช้ แม้ว่าในใจ
อาจจะเชียร์พรรคก้าวไกลก็ตาม แต่อาจไม่ใช่ในช่วงเวลานี้

 กลุ่มชนชั้นกลางที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
 กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก ท้ังท่ีเป็นวัยท�างาน 
จนถึงสูงวัย ท�างานองค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นกลุ ่มท่ีเบื่อ 
ความซ�า้ซากจ�าเจ อยากเห็นแนวทางใหม่ทีอ่อกไปจากระบบราชการ 
หรอืระบบเก่าทีเ่คร่งครดั ความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม แสวงหา
ตัวเลือกใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม มองปัญหาเรื่อง
ปากท้อง และแนวทางการจัดการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชื่อถือ 
ในบทบาทของการแสดงความรู้ วิสัยทัศน์ มุมมอง การแสดงออก 
ภาพลักษณ์ และการเข้าถึงง่าย

 นบัได้ว่าผลการเลอืกตัง้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครท่ีผ่านมา
ท�าให้ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 8 ได้กลายเป็น 
ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เกิดเป็นปรากฏการณ์ ‘แลนด์สไลด์ ชัชชาติ’  
เพราะเป็นการชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลาย แม้จะตรงกับผลโพล 
จากหลายส�านกัทีไ่ด้ชีน้�าเสนอผลการส�ารวจคะแนนนิยมของชชัชาต ิ
ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะชนะการเลือกตั้ง แต่สิ่งท่ีไม่ได้น�าเสนอก็คือ 
ผลการเลือกตั้งที่ชนะได้ครบทุกเขตทั้ง 50 เขต ด้วยคะแนนขาดลอย 
นั่นคือได้คะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยชัชชาติได้คะแนนไป 
1,386,215 คะแนนของจ�านวนผูอ้อกไปใช้สทิธิเลอืกตัง้ 2,673,696 คน 
คิดเป็น 51.84% ท่ามกลางผู้สมัครที่มากเป็นประวัติการณ์ 31 คน 
ทิ้งห่างจากอันดับรองลงไปหลายช่วงตัว ถือเป็นการเลือกตั้งที่ได้รับ
เสยีงข้างมากโดยเดด็ขาด (absolute majority) จากประชาชน ดงันัน้ 
การศกึษาถึงท่ีมาทีไ่ป เหตผุล และรปูแบบในการสือ่สารแบบ ‘ชชัชาต’ิ 
ที่ท�าให้คนกรุงเทพฯ ต่างเทใจลงคะแนนให้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
และน่าติดตามอยู่ไม่น้อย

เจาะกลุม่เป้าหมายฐานคะแนนเสยีงของ ‘ชชัชาต’ิ 
          กรุงเทพฯ มีจ�านวนประชากร 5,515,045 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
4,402,941 คน (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 65) ต้องยอมรับว่า ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ว่างเว้นจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการมายาวนาน 
เพราะระยะเวลาเลือกตั้งที่ควรจะต้องมีทุก 4 ปีครั้ง ได้ยืดเวลา 
กลายเป็น 9 ปี (2556-2565) ช่วงเวลาดังกล่าวได้ท�าให้ความรู้สึก
ของประชาชนในกรุงเทพฯ บางส่วนเห็นว่า พวกเขาขาดผู้แทนที่เป็น 
ผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งได้ก่อตัวเป็นความรู้สึกของการขาดช่วง
ที่ต้องการตัวแทนไปดูแลอย่างจริงจัง เหมือนอย่างที่เคยเป็นมา 
ในอดีต ไม่ใช่การมาจากการแต่งต้ัง ดังนั้น ‘แลนด์สไลด์ ชัชชาติ’ 

ปรากฏการณ์ ‘แลนด์สไลด์ชัชชาติ’
กับมิติการสื่อสารการเมืองใหม่ที่น่าจับตามอง
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 กลุ่มที่ชอบแนวทางแบบอิสระ
 กลุ่มนี้มักจะมีทัศนคติด้านลบกับแนวทางการเมืองที่เป็นอยู่ 
โดยเฉพาะในรูปแบบพรรคการเมือง ที่มีแต่การโจมตี สาดโคลน
เข้าหากัน ความขัดแย้งกันทางการเมืองแบบเดิมๆ คือเรื่องน่าเบื่อ
มาโดยตลอด และมองว่าการชมุนมุของทุกกลุม่ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหา 
หรอือาจเป็นการเพ่ิมปัญหาท่ีมาจากจากพรรคการเมอืงซ�า้แล้วซ�า้เล่า 
การเลือกผู้สมัครท่ีเป็นอิสระ ไม่ติดกับการเมืองกลุ่มใดน้ัน ย่อมมี
ความน่าสนใจ แม้ว่า ‘ชัชชาติ’ ยังมีภาพความเชื่อมโยงกับสังกัด
พรรคการเมืองเดิมท่ีเคยสังกัดอยู่ แต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธ 
ความสัมพันธ์ และมุ่งความเป็นอิสระ ท่ีเป็นจุดแข็งในการผสานกับ
หลายๆ ที่ แบบไม่มีข้อจ�ากัด

 กลุ่มผู้ใหญ่และอนุรักษ์นิยม
 ต้องยอมรบัว่ากลุม่นีเ้ป็นฐานเสยีงเดมิของ พรรคประชาธิปัตย์ 
ท่ีเคยครองพ้ืนท่ีการเลือกตั้งในกรุงเทพฯ มาหลายสมัย แต่ระยะ
หลังกลับต้องเผชิญกับภาพลักษณ์ ข่าวคราว ที่อาจไม่โดนใจนัก 
ส่วนผู้สมัครจากพรรคดังกล่าว ยังมีประสบการณ์ทางการเมืองท่ี 
ไม่แข็งแรงมากพอ ในขณะเดยีวกัน บางส่วนก็เคยชืน่ชอบแนวทางของ
พรรคพลงัประชารฐั และแนวทางของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ท่ีเริ่มคลายมนต์ขลัง จึงแสวงหาทางเลือกใหม่ 
ที่น่าสนใจกว่าเดิม

 กลุ่มฐานเสียงทางการเมือง
 แม้ว่า ‘ชัชชาติ’ จะลงในนามอิสระ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
ได้รับฐานคะแนนเสียงจาก พรรคเพื่อไทย ที่พอมีมวลชนอยู่ใน
กรุงเทพฯ เป็นจ�านวนไม่น้อย ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ส่ง 
ผู ้สมัครผู ้ว ่าฯ กรุงเทพฯ ในนามของพรรค แต่ก็มีผู ้สมัคร ส.ก. 
จากพรรคเพ่ือไทยท่ีลงหาเสียงในพ้ืนที่ ซึ่งแน่นอนว่าน�้าหนักของ
มวลชน ต่างเทใจให้กับ  ‘ชัชชาติ’ อย่างแน่นอน

จับตากลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจน
เข้าถึง เกาะติด ต่อเนื่อง และยาวนาน 
 นอกจากด้วยความเป็นอิสระของ ‘ชัชชาติ’ ท�าให้ได้รับ 
การเลือกตั้งจากหลายกลุ่มหลายช่วงวัย และหลากหลายแนวคิด 
จากกลุม่ขัว้การเมอืง นบัเป็นความแตกต่างจากผูส้มคัรคนอืน่ ท่ีจะมี 
ฐานเสยีงสนับสนนุเพียงแค่กลุม่ก้อนท่ีจ�ากัดแล้ว อกีปัจจยัหนึง่ทีค่วร 
น�ามาพิจารณาก็คือ ประเด็นที่ชัดเจน และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

ภาพลักษณ์ส่วนตัวที่น่าสนใจ  
 เรื่องราว ความเป็น ‘ชัชชาติ’ มีความน่าสนใจทั้งครอบครัว 
การศึกษา ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และการไลฟ์สด ในสไตล ์
รูปแบบท่ีเป็นตัวของตัวเอง นับเป็นอีกประเด็นที่เป็นสิ่งท่ีท�าให้ผู้คน
ที่เป็นฐานเสียงสนใจ
 ‘ชัชชาติ’ มาจากครอบครัวพื้นฐานดี มีความพร้อม มีประวัต ิ
การศึกษาที่น่าสนใจ ผ่านการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก
อย่าง MIT และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ ์
การท�างานท้ังในองค์กรภาครัฐและเอกชน ในฐานะวิศวกรของ
บริษัทเอกชน เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของรัฐในระดับ 

รองศาสตราจารย์ ท�างานบรหิารเป็น CEO เครอืธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์
ขนาดใหญ่ เคยเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง การเข้าสู่เส้นทาง 
การเมืองในระดับรัฐมนตรีกระทรวงส�าคัญ การผ่านงานท่ีต้องอาศัย
ความรู้ ประสบการณ์ รอบด้าน ทั้งภาคธุรกิจ ราชการ วิชาการ 
และสังคม
 การวางตัวด้วยบุคลิกท่ีเป็นมิตรและประนีประนอม ความมี
ท่าทีที่นุ่มนวล ทั้งในการปราศรัยหาเสียง การดีเบต การตอบค�าถาม
เวลาสมัภาษณ์สือ่ หรอืการเผชญิกับกลุม่ความเห็นต่าง ‘ชชัชาต’ิ จะ
แสดงตัวและพูดอย่างระมัดระวัง ไม่โจมตี ไม่พาดพิง แม้จะถูกโจมตี
หรอืเหตกุารณ์ทีไ่ม่น่าพอใจ เขาจะพยายามไม่ตอบโต้ ใช้ค�าพูดอย่าง
ระมัดระวัง สงวนท่าที การมีอารมณ์ขันที่เหมาะสม การแสดงออก
และปฏิบัติตัวที่ไม่มีพิธีรีตอง หรือขั้นตอนแบบราชการที่ยุ่งยาก และ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ นับเป็นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่ายนัก 
ในบทบาทของนักการเมืองอาชีพ

ไลฟ์สไตล์ชัดเจน
น่าสนใจ เข้าถึงง่ายกับวิถีคนเมือง 
 ด้านส่วนตัวและครอบครัว แม้ว่าจะมีเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นกับ
ลูกชายเพียงคนเดียวของเขา ที่พบว่ามีความพิการทางการได้ยิน 
ตังแต่ยังเล็ก ท�าให้เขาสนใจต่อวิธีการแก้ปัญหาและเลี้ยงลูกให้
ประสบความส�าเร็จในชีวิตที่ดีได้ ขณะเดียวกันก็ทุ่มเทกับการดูแล
สุขภาพ การออกก�าลัง ให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะดูแลลูกได้
 ภาพของการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ นับเป็นภาพตดิตา 
ของคนทั่วไป ชัชชาติออกวิ่งเป็นประจ�ายามเช้า ทั้งในสวนสาธารณะ 
ในชุมชนเมือง และการใส่บาตรพระ การเดินตลาด เย่ียมเยียน 
ในชุมชนต่างๆ ก่อนไปท�างานเป็นภาพที่คุ้นชินตา
 บ่อยครั้งที่ภาพของการใช้บริการรถโดยสาร รถสาธารณะ 
รถสองแถว รถสามล้อเครื่อง หรือการใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เพ่ือการสัญจรหรือกิจวัตรการใช้ชีวิตแบบคนชั้นกลางในเมือง 
เป็นภาพคุน้ตาส�าหรบัแบรนด์ ‘ชชัชาต’ิ ท่ีเหน็อยู่เป็นประจ�าจนไม่รูส้กึ
แปลกตา แม้แต่ในวันเลอืกตัง้เขาก็ยังปรากฏตวัด้วยการป่ันจกัรยาน
แบบพับได้ไปใช้สิทธิ
 แม้เป็นเรือ่งราวทีอ่าจเรยีบง่าย แต่เป็นเรือ่งราวทีท่�าให้หลายคน 
มคีวามซาบซึง้ ประทบัใจ เสมอืนเป็นส่วนหน่ึงกับเรือ่งราวทีร่บัรู ้และ
เข้าถึงได้อย่างไม่ยากเลย
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นโยบาย วิสัยทัศน์ ที่มาจากการท�าการบ้าน 
 เมื่อเจาะลึกถึงนโยบายของ ‘ชัชชาติ’ ที่มีถึง 216 ข้อ แม้จะ 
โดนค่อนขอดว่ามากเกินไปหรือไม่ แต่เขากลับยืนยันว่านโยบาย 
ต่างๆ นี้ มาจากการกลั่นกรองจากปัญหาจริงของชาวกรุงเทพฯ 
ผ่านอาสาสมัครและการเข้าพ้ืนที่พบกับคนท่ีอยู่อาศัยทั่วกรุงเทพฯ 
ใช้ข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ คิดสร้างสรรค์ร่วมกับนักวิชาการ
ชั้นแนวหน้าจากหลายสถาบันการศึกษา และสามารถท่ีจะลงมือ
ด�าเนินการได้ทนัทีแบ่งไว้ เป็นหมวดหมูช่ดัเจน อาท ิปลอดภัยด ี(34), 
สร้างสรรค์ด ี(20), สิง่แวดล้อมด ี(34), เศรษฐกิจดี (30), เดนิทางด ี(42), 
สขุภาพดี (34), โครงสร้างดี (35), เรยีนด ี(29) และบรหิารจดัการด ี(32)
 เป็นการรวบรวมแนวทางส�าหรับแก้ปัญหาและพัฒนา ตั้งแต่ 
ปัญหาเล็กน้อยใกล้ตัวของระดับรากหญ้าที่พบเจอในชีวิตประจ�าวัน 
แบบเข้าอกเข้าใจ การสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ไปจนถึง
โครงการขนาดใหญ่ในการพัฒนาระบบการขนส่ง การแก้ไขปัญหา
สาธารณะ
 ถือเป็นนโยบายท่ีมาจากการส�ารวจ และวางแผนการจัดการ 
ที่น่าสนใจ และสามารถน�าไปขยายผลได้ แม้จะต้องใช้ความร่วมมือ 
กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย แต่การที่มีเยอะและ 
หลากหลาย ท�าให้กลุ ่มเป้าหมายได้เห็นว่า ปัญหาของพวกเขา 
มีแนวทางที่จะแก้ไข และมีทางออก

การใช้สื่อที่สร้างสรรค์ และเข้าถึง 
 การใช้สื่อท่ีหลากหลาย ทั้งสื่อรูปแบบเดิม สื่อออนไลน์ และ 
สื่อใหม่ ดูจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่พยายามสร้าง 
Brand Awareness ให้เกิดขึน้กับ ‘ชชัชาต’ิ นอกจากความเคลือ่นไหว 
ใน Twitter, Facebook และ การไลฟ์สดที่มียอดตามหลักล้าน 
การใช้มีม (meme) ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ที่สร้างภาพจดจ�าและ
สนุกสนานโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ แม้กระทั่งในเด็กท่ียังไม่มี
สิทธิเลือกตั้งแต่สามารถจดจ�าภาพ ‘ชัชชาติ’ เดินเท้าเปล่าถือถุงข้าว 
การเล่นค�า ‘ท�างาน ท�างาน ท�างาน’ ถูกเอาไปเล่นต่อ เช่น อู้งาน, 
ไม่ท�างาน, โดดงาน, แก้งาน หรอื คนทีจ่อมพลงั ไปเหยียบดวงอาทติย์ 
การใช้รปูแบบเกม เพ่ือน�าเสนอปัญหาของกรงุเทพฯ ทีต้่องแก้ไขด่วน 
การใช้ Animation ท่ีน�าเสนอฝันในอนาคต การใช้ Rapper ปล่อย
เพลงแร็ป 200 นโยบาย ภายใน 2 นาที เป็นอารมณ์สนุกสนาน 
ที่ฟังไม่ทัน แต่ก็พอจับใจความได้บ้าง ไม่ได้บ้าง การสร้าง Keyword 
“...โลกขาดเราได้ อย่าคิดว่าตัวเองส�าคัญมาก...” ท่ีมาจากค�าตอบ 
สัมภาษณ์สื่อมวลชนเก่ียวกับอนาคตทางการเมืองหากไม่ได้รับ 
การเลือกตั้ง ได ้ ถูกแชร ์ต ่อเป ็นจ�านวนมากบนโลกออนไลน ์
อย่างรวดเร็ว นับว่าสามารถเรียกคะแนนความเห็นใจ จาก FC 
ได้ไม่น้อย
 ต้องยอมรับว่า ‘ชชัชาต’ิ ได้สือ่สารความแตกต่าง เช่น การเลอืก
ทีจ่ะไม่ใช้เวทปีราศรยัใหญ่แบบทีน่กัการเมอืงแบบเดมิท�า แต่เลอืกใช้
การพูดและน�าเสนอบนลังไม้ที่เรียบง่าย แต่กระจายไปยังหลายจุด 
ในชุมชนท่ัวกรุงเทพฯ การใช้รถแห่หาเสียงเป็นรถขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า แล้วปล่อยให้มีการน�าไปขยายผลผ่านช่องทาง 
สื่อสารมวลชน และโลกออนไลน์ควบคู่กัน

 การจัดท�าป้ายหาเสียงขนาดเล็ก แผ่นพับกระดาษใบปลิว
แบบหนังสอืพิมพ์ทีส่ามารถรไีซเคลิน�าไปใช้ต่อได้ การผลติป้ายไวนิล 
หาเสียงท่ีเมื่อเลิกใช้ สามารถตัดเย็บเป็นท�ากระเป๋า ที่กลายเป็น
ประเด็นให้ร้องเรียน แม้จะไม่ใช่ส่ิงใหม่เลย แต่เมื่อมีการน�าเสนอ 
ทีส่อดคล้องกับความเป็นตวัตนของเขา นบัเป็นการสร้างประเดน็ Viral 
ที่เข้าถึง โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ ได้อย่างดีและรวดเร็ว
 อย่างไรก็ตาม น่ีเป็นเพียงก้าวแรกของ ‘ชัชชาติ’ ในต�าแหน่ง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังมีงานอีกมากมายที่เขาต้องท�า 
และไม่เพียงต้องสื่อสารกับประชากร 5 ล้านคนในกรุงเทพฯ เท่านั้น 
แต่เขายังได้รับความสนใจและติดตามจากประชาชนคนไทย กว่า 
66 ล้านคนทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเลย 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

drphotjai@gmail.com

นักส่ือสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี 
ด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ สือ่สารการตลาดแบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
จนถงึระดบัชาติ ผู้บรรยายในระดบัปรญิญาโท-เอก ให้กบัมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�าแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย


