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ปรากฏการณ์ ‘แลนด์สไลด์ชัชชาติ’
กับมิติการสื่อสารการเมืองใหม่ที่น่าจับตามอง
นับได้วา่ ผลการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครทีผ่ า่ นมา
ท�ำให้ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 8 ได้กลายเป็น
ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เกิดเป็นปรากฏการณ์ ‘แลนด์สไลด์ ชัชชาติ’
เพราะเป็นการชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลาย แม้จะตรงกับผลโพล
จากหลายส�ำนักทีไ่ ด้ชนี้ ำ� เสนอผลการส�ำรวจคะแนนนิยมของชัชชาติ
ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะชนะการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ไม่ได้น�ำเสนอก็คือ
ผลการเลือกตั้งที่ชนะได้ครบทุกเขตทั้ง 50 เขต ด้วยคะแนนขาดลอย
นั่นคือได้คะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยชัชชาติได้คะแนนไป
1,386,215 คะแนนของจ�ำนวนผูอ้ อกไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ 2,673,696 คน
คิดเป็น 51.84% ท่ามกลางผู้สมัครที่มากเป็นประวัติการณ์ 31 คน
ทิ้งห่างจากอันดับรองลงไปหลายช่วงตัว ถือเป็นการเลือกตั้งที่ได้รับ
เสียงข้างมากโดยเด็ดขาด (absolute majority) จากประชาชน ดังนัน้
การศึกษาถึงทีม่ าทีไ่ ป เหตุผล และรูปแบบในการสือ่ สารแบบ ‘ชัชชาติ’
ที่ท�ำให้คนกรุงเทพฯ ต่างเทใจลงคะแนนให้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
และน่าติดตามอยู่ไม่น้อย

เจาะกลุม่ เป้าหมายฐานคะแนนเสียงของ ‘ชัชชาติ’
กรุงเทพฯ มีจ�ำนวนประชากร 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�ำให้ความรู้สึก
ของประชาชนในกรุงเทพฯ บางส่วนเห็นว่า พวกเขาขาดผู้แทนที่เป็น
ผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งได้ก่อตัวเป็นความรู้สึกของการขาดช่วง
ที่ต้องการตัวแทนไปดูแลอย่างจริงจัง เหมือนอย่างที่เคยเป็นมา
ในอดีต ไม่ใช่การมาจากการแต่งตั้ง ดังนั้น ‘แลนด์สไลด์ ชัชชาติ’
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จึงได้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนในกรุงเทพฯ มีความต้องการที่ชัดเจน
ส�ำหรับการตอบความต้องการของตนเองอย่างเห็นได้ชัด จึงท�ำให้
คะแนนนิยมของ ‘ชัชชาติ’ ที่ได้มาจากหลายกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่ม
ก็มีแนวทางหรือรูปแบบที่แตกต่างกันไป
กลุ่มคนรุ่นใหม่

กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ ‘นิวโหวตเตอร์’ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ครัง้ แรก แม้วา่ ฐานเสียงคนกลุม่ นีจ้ ะอยูท่ ี่ พรรคก้าวไกล แต่กลับพบว่า
คนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งกลับไม่ได้ลงคะแนนให้ ‘วิโรจน์ ลักขณาอดิศร’
ผู้สมัครเบอร์ 1 จากพรรคก้าวไกลเสียทั้งหมด เพราะบทบาทและ
เนือ้ หาของวิโรจน์ ให้นำ�้ หนักไปทีภ่ าพใหญ่ในระดับประเทศ มากกว่า
ทีจ่ ะ Focus เพียงกรุงเทพฯ ผนวกกับแนวทางทางการเมืองของพรรค
ทีม่ จี ดุ ยืนหลายประเด็น ท�ำให้เป็นประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อนต่อการเชือ่ มโยง
ในการพัฒนาของกรุงเทพฯ ให้เป็นรูปธรรม เมื่อแนวทางดังกล่าวถูก
น�ำมาเทียบกับ ‘ชัชชาติ’ และพวกเขาต้องใช้เพียงหนึ่งสิทธิที่มีอยู่
จึงท�ำให้การเลือก ‘ชัชชาติ’ ต้องเป็นทางเลือกที่น�ำมาใช้ แม้ว่าในใจ
อาจจะเชียร์พรรคก้าวไกลก็ตาม แต่อาจไม่ใช่ในช่วงเวลานี้
กลุ่มชนชั้นกลางที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่เป็นวัยท�ำงาน
จนถึ ง สู ง วั ย ท� ำ งานองค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน เป็ น กลุ ่ ม ที่ เ บื่ อ
ความซ�ำ้ ซากจ�ำเจ อยากเห็นแนวทางใหม่ทอี่ อกไปจากระบบราชการ
หรือระบบเก่าทีเ่ คร่งครัด ความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม แสวงหา
ตัวเลือกใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม มองปัญหาเรื่อง
ปากท้อง และแนวทางการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชื่อถือ
ในบทบาทของการแสดงความรู้ วิสัยทัศน์ มุมมอง การแสดงออก
ภาพลักษณ์ และการเข้าถึงง่าย

กลุ่มที่ชอบแนวทางแบบอิสระ

กลุ่มนี้มักจะมีทัศนคติด้านลบกับแนวทางการเมืองที่เป็นอยู่
โดยเฉพาะในรูปแบบพรรคการเมือง ที่มีแต่การโจมตี สาดโคลน
เข้าหากัน ความขัดแย้งกันทางการเมืองแบบเดิมๆ คือเรื่องน่าเบื่อ
มาโดยตลอด และมองว่าการชุมนุมของทุกกลุม่ ก็ไม่ใช่การแก้ปญ
ั หา
หรืออาจเป็นการเพิม่ ปัญหาทีม่ าจากจากพรรคการเมืองซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า
การเลือกผู้สมัครที่เป็นอิสระ ไม่ติดกับการเมืองกลุ่มใดนั้น ย่อมมี
ความน่าสนใจ แม้ว่า ‘ชัชชาติ’ ยังมีภาพความเชื่อมโยงกับสังกัด
พรรคการเมื อ งเดิ ม ที่ เ คยสั ง กั ด อยู ่ แต่ เ จ้ า ตั ว ก็ ไ ด้ อ อกมาปฏิ เ สธ
ความสัมพันธ์ และมุ่งความเป็นอิสระ ที่เป็นจุดแข็งในการผสานกับ
หลายๆ ที่ แบบไม่มีข้อจ�ำกัด
กลุ่มผู้ใหญ่และอนุรักษ์นิยม

ต้องยอมรับว่ากลุม่ นีเ้ ป็นฐานเสียงเดิมของ พรรคประชาธิปตั ย์
ที่เคยครองพื้นที่การเลือกตั้งในกรุงเทพฯ มาหลายสมัย แต่ระยะ
หลังกลับต้องเผชิญกับภาพลักษณ์ ข่าวคราว ที่อาจไม่โดนใจนัก
ส่วนผู้สมัครจากพรรคดังกล่าว ยังมีประสบการณ์ทางการเมืองที่
ไม่แข็งแรงมากพอ ในขณะเดียวกัน บางส่วนก็เคยชืน่ ชอบแนวทางของ
พรรคพลังประชารัฐ และแนวทางของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ที่เริ่มคลายมนต์ขลัง จึงแสวงหาทางเลือกใหม่
ที่น่าสนใจกว่าเดิม
กลุ่มฐานเสียงทางการเมือง

แม้ว่า ‘ชั ช ชาติ ’ จะลงในนามอิสระ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ได้รับฐานคะแนนเสียงจาก พรรคเพื่อไทย ที่พอมีมวลชนอยู่ใน
กรุงเทพฯ เป็นจ�ำนวนไม่น้อย ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ส่ง
ผู ้ ส มั ค รผู ้ ว ่ า ฯ กรุ ง เทพฯ ในนามของพรรค แต่ ก็ มี ผู ้ ส มั ค ร ส.ก.
จากพรรคเพื่อไทยที่ลงหาเสียงในพื้นที่ ซึ่งแน่นอนว่าน�้ำหนักของ
มวลชน ต่างเทใจให้กับ ‘ชัชชาติ’ อย่างแน่นอน

จับตากลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจน
เข้าถึง เกาะติด ต่อเนื่อง และยาวนาน
นอกจากด้ ว ยความเป็ น อิ ส ระของ ‘ชั ช ชาติ ’ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ
การเลือกตั้งจากหลายกลุ่มหลายช่วงวัย และหลากหลายแนวคิด
จากกลุม่ ขัว้ การเมือง นับเป็นความแตกต่างจากผูส้ มัครคนอืน่ ทีจ่ ะมี
ฐานเสียงสนับสนุนเพียงแค่กลุม่ ก้อนทีจ่ ำ� กัดแล้ว อีกปัจจัยหนึง่ ทีค่ วร
น�ำมาพิจารณาก็คือ ประเด็นที่ชัดเจน และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

ภาพลักษณ์ส่วนตัวที่น่าสนใจ
เรื่องราว ความเป็น ‘ชัชชาติ’ มีความน่าสนใจทั้งครอบครัว
การศึกษา ประสบการณ์ที่หลากหลาย และการไลฟ์สด ในสไตล์
รูปแบบที่เป็นตัวของตัวเอง นับเป็นอีกประเด็นที่เป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้คน
ที่เป็นฐานเสียงสนใจ
‘ชัชชาติ’ มาจากครอบครัวพื้นฐานดี มีความพร้อม มีประวัติ
การศึกษาที่น่าสนใจ ผ่านการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก
อย่าง MIT และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์
การท� ำ งานทั้ ง ในองค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน ในฐานะวิ ศ วกรของ
บริษัทเอกชน เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของรัฐในระดับ

รองศาสตราจารย์ ท�ำงานบริหารเป็น CEO เครือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่ เคยเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง การเข้าสู่เส้นทาง
การเมืองในระดับรัฐมนตรีกระทรวงส�ำคัญ การผ่านงานที่ต้องอาศัย
ความรู้ ประสบการณ์ รอบด้าน ทั้งภาคธุรกิจ ราชการ วิชาการ
และสังคม
การวางตัวด้วยบุคลิกที่เป็นมิตรและประนีประนอม ความมี
ท่าทีที่นุ่มนวล ทั้งในการปราศรัยหาเสียง การดีเบต การตอบค�ำถาม
เวลาสัมภาษณ์สอื่ หรือการเผชิญกับกลุม่ ความเห็นต่าง ‘ชัชชาติ’ จะ
แสดงตัวและพูดอย่างระมัดระวัง ไม่โจมตี ไม่พาดพิง แม้จะถูกโจมตี
หรือเหตุการณ์ทไี่ ม่นา่ พอใจ เขาจะพยายามไม่ตอบโต้ ใช้คำ� พูดอย่าง
ระมัดระวัง สงวนท่าที การมีอารมณ์ขันที่เหมาะสม การแสดงออก
และปฏิบัติตัวที่ไม่มีพิธีรีตอง หรือขั้นตอนแบบราชการที่ยุ่งยาก และ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ นับเป็นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่ายนัก
ในบทบาทของนักการเมืองอาชีพ

ไลฟ์สไตล์ชัดเจน
น่าสนใจ เข้าถึงง่ายกับวิถีคนเมือง
ด้านส่วนตัวและครอบครัว แม้ว่าจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ
ลูกชายเพียงคนเดียวของเขา ที่พบว่ามีความพิการทางการได้ยิน
ตังแต่ยังเล็ก ท�ำให้เขาสนใจต่อวิธีการแก้ปัญหาและเลี้ยงลูกให้
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตที่ดีได้ ขณะเดียวกันก็ทุ่มเทกับการดูแล
สุขภาพ การออกก�ำลัง ให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะดูแลลูกได้
ภาพของการออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ นับเป็นภาพติดตา
ของคนทั่วไป ชัชชาติออกวิ่งเป็นประจ�ำยามเช้า ทั้งในสวนสาธารณะ
ในชุมชนเมือง และการใส่บาตรพระ การเดินตลาด เยี่ยมเยียน
ในชุมชนต่างๆ ก่อนไปท�ำงานเป็นภาพที่คุ้นชินตา
บ่อยครั้งที่ภาพของการใช้บริการรถโดยสาร รถสาธารณะ
รถสองแถว รถสามล้อเครื่อง หรือการใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เพื่ อ การสั ญ จรหรื อ กิ จ วั ต รการใช้ ชี วิ ต แบบคนชั้ น กลางในเมื อ ง
เป็นภาพคุน้ ตาส�ำหรับแบรนด์ ‘ชัชชาติ’ ทีเ่ ห็นอยูเ่ ป็นประจ�ำจนไม่รสู้ กึ
แปลกตา แม้แต่ในวันเลือกตัง้ เขาก็ยงั ปรากฏตัวด้วยการปัน่ จักรยาน
แบบพับได้ไปใช้สิทธิ
แม้เป็นเรือ่ งราวทีอ่ าจเรียบง่าย แต่เป็นเรือ่ งราวทีท่ ำ� ให้หลายคน
มีความซาบซึง้ ประทับใจ เสมือนเป็นส่วนหนึง่ กับเรือ่ งราวทีร่ บั รู้ และ
เข้าถึงได้อย่างไม่ยากเลย
marketplus 89

EXPERT
COMMUNICATIONS

นโยบาย วิสัยทัศน์ ที่มาจากการท�ำการบ้าน
เมื่อเจาะลึกถึงนโยบายของ ‘ชัชชาติ’ ที่มีถึง 216 ข้อ แม้จะ
โดนค่อนขอดว่ามากเกินไปหรือไม่ แต่เขากลับยืนยันว่านโยบาย
ต่างๆ นี้ มาจากการกลั่นกรองจากปัญหาจริงของชาวกรุงเทพฯ
ผ่านอาสาสมัครและการเข้าพื้นที่พบกับคนที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพฯ
ใช้ข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ คิดสร้างสรรค์ร่วมกับนักวิชาการ
ชั้นแนวหน้าจากหลายสถาบันการศึกษา และสามารถที่จะลงมือ
ด�ำเนินการได้ทนั ทีแบ่งไว้ เป็นหมวดหมูช่ ดั เจน อาทิ ปลอดภัยดี (34),
สร้างสรรค์ดี (20), สิง่ แวดล้อมดี (34), เศรษฐกิจดี (30), เดินทางดี (42),
สุขภาพดี (34), โครงสร้างดี (35), เรียนดี (29) และบริหารจัดการดี (32)
เป็นการรวบรวมแนวทางส�ำหรับแก้ปัญหาและพัฒนา ตั้งแต่
ปัญหาเล็กน้อยใกล้ตัวของระดับรากหญ้าที่พบเจอในชีวิตประจ�ำวัน
แบบเข้าอกเข้าใจ การสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ไปจนถึง
โครงการขนาดใหญ่ในการพัฒนาระบบการขนส่ง การแก้ไขปัญหา
สาธารณะ
ถือเป็นนโยบายที่มาจากการส�ำรวจ และวางแผนการจัดการ
ที่น่าสนใจ และสามารถน�ำไปขยายผลได้ แม้จะต้องใช้ความร่วมมือ
กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย แต่การที่มีเยอะและ
หลากหลาย ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นว่า ปัญหาของพวกเขา
มีแนวทางที่จะแก้ไข และมีทางออก

การใช้สื่อที่สร้างสรรค์ และเข้าถึง
การใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อรูปแบบเดิม สื่อออนไลน์ และ
สื่อใหม่ ดูจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่พยายามสร้าง
Brand Awareness ให้เกิดขึน้ กับ ‘ชัชชาติ’ นอกจากความเคลือ่ นไหว
ใน Twitter, Facebook และ การไลฟ์สดที่มียอดตามหลักล้าน
การใช้มีม (meme) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สร้างภาพจดจ�ำและ
สนุกสนานโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ แม้กระทั่งในเด็กที่ยังไม่มี
สิทธิเลือกตั้งแต่สามารถจดจ�ำภาพ ‘ชัชชาติ’ เดินเท้าเปล่าถือถุงข้าว
การเล่นค�ำ ‘ท�ำงาน ท�ำงาน ท�ำงาน’ ถูกเอาไปเล่นต่อ เช่น อู้งาน,
ไม่ทำ� งาน, โดดงาน, แก้งาน หรือ คนทีจ่ อมพลัง ไปเหยียบดวงอาทิตย์
การใช้รปู แบบเกม เพือ่ น�ำเสนอปัญหาของกรุงเทพฯ ทีต่ อ้ งแก้ไขด่วน
การใช้ Animation ที่น�ำเสนอฝันในอนาคต การใช้ Rapper ปล่อย
เพลงแร็ป 200 นโยบาย ภายใน 2 นาที เป็นอารมณ์สนุกสนาน
ที่ฟังไม่ทัน แต่ก็พอจับใจความได้บ้าง ไม่ได้บ้าง การสร้าง Keyword
“...โลกขาดเราได้ อย่าคิดว่าตัวเองส�ำคัญมาก...” ที่มาจากค�ำตอบ
สั มภาษณ์ สื่ อ มวลชนเกี่ย วกับอนาคตทางการเมืองหากไม่ไ ด้รับ
การเลื อ กตั้ ง ได้ ถู ก แชร์ ต ่ อ เป็ น จ� ำ นวนมากบนโลกออนไลน์
อย่างรวดเร็ว นับว่าสามารถเรียกคะแนนความเห็นใจ จาก FC
ได้ไม่น้อย
ต้องยอมรับว่า ‘ชัชชาติ’ ได้สอื่ สารความแตกต่าง เช่น การเลือก
ทีจ่ ะไม่ใช้เวทีปราศรัยใหญ่แบบทีน่ กั การเมืองแบบเดิมท�ำ แต่เลือกใช้
การพูดและน�ำเสนอบนลังไม้ที่เรียบง่าย แต่กระจายไปยังหลายจุด
ในชุมชนทั่วกรุงเทพฯ การใช้รถแห่หาเสียงเป็นรถขับเคลื่อนด้วย
พลั ง งานไฟฟ้ า แล้ ว ปล่ อ ยให้ มี ก ารน� ำ ไปขยายผลผ่ า นช่ อ งทาง
สื่อสารมวลชน และโลกออนไลน์ควบคู่กัน
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การจัดท�ำป้ายหาเสียงขนาดเล็ก แผ่นพับกระดาษใบปลิว
แบบหนังสือพิมพ์ทสี่ ามารถรีไซเคิลน�ำไปใช้ตอ่ ได้ การผลิตป้ายไวนิล
หาเสียงที่เมื่อเลิกใช้ สามารถตัดเย็บเป็นท�ำกระเป๋า ที่กลายเป็น
ประเด็นให้ร้องเรียน แม้จะไม่ใช่สิ่งใหม่เลย แต่เมื่อมีการน�ำเสนอ
ทีส่ อดคล้องกับความเป็นตัวตนของเขา นับเป็นการสร้างประเด็น Viral
ที่เข้าถึง โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ ได้อย่างดีและรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงก้าวแรกของ ‘ชัชชาติ’ ในต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังมีงานอีกมากมายที่เขาต้องท�ำ
และไม่เพียงต้องสื่อสารกับประชากร 5 ล้านคนในกรุงเทพฯ เท่านั้น
แต่เขายังได้รับความสนใจและติดตามจากประชาชนคนไทย กว่า
66 ล้านคนทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเลย
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