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บทคัดย่อ

	 ในยุคที่การเมืองมีการแข่งขันรุนแรงเช่นในปัจจุบันนี	้ นักการเมืองมีความจ�าเป็นอย่างมากที่จะต้องท�าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกที่ดี	ประทับใจ	เชื่อถือ	และศรัทธา	อันจะน�ามาสู่คะแนนเสียงเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง	โดยสิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการสร้างความประทับใจให้กับประชาชน	 นั่นคือ	 การที่นักการเมืองมีภาพลักษณ์ที่ดี	 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจการสร้างภาพลกัษณ์ของนกัการเมอืง	อนัจะน�ามาสูก่ารคดิวเิคราะห์ก่อนการตดัสนิใจเลอืกนกัการเมอืงคนนัน้ให้
เข้ามาท�าหน้าที่แทนตนในรัฐสภา

Abstract

 In the time of political competition as of today, politicians need to generate the positive impression, 
trust and faith to people to win an election. One thing that is crucial to creating the impression to the public 
is that politicians must have a good image. This article will provide understanding with regard to the creation 
of politician’s image. This will help the public make an analytical decision before casting the ballot for a 
particular politician.

บทน�ำ

	 ภาพลักษณ์	ตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า	Image	แปลตามศัพท์ว่า	ลักษณะของภาพที่เห็น	ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในความหมายว่า	
ภาพของบุคคล	 องค์กร	 หรือสถาบัน	 ตามที่สาธารณชนมองเห็น	 โดยเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้พบเห็น	 มักเกิดจากลักษณะ	
การกระท�า	หรือพฤติกรรมของบุคคล	องค์กร	หรือสถาบันนั้นๆ	เช่น	เปาบุ้นจิ้น	มีภาพลักษณ์เป็นคนที่ตรง	เด็ดขาด	และยุติธรรม	
เป็นต้น	(ราชบัณฑิตยสถาน,	2552)
	 โดยทั่วไปแล้ว	ภาพลักษณ์ของบุคคลในสายตาของคนส่วนใหญ่	 คือภาพที่มีต่อความรู้สึกนึกคิดที่จะเกิดขึ้นได้จากความ
เชื่อถือและศรัทธาของประชาชน	ทั้งนี้	ภาพลักษณ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับประสบการณ์ข้อมูลหรือข่าวสารที่สาธารณชนได้รับ	โดย
จะประทับใจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรม	 จากเหตุผลที่กล่าวมา	 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ	
(เกรียงศักดิ์	โลหะชาละ,	2533)
	 พรรคการเมืองเป็นองค์กรของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีความพยายามร่วมกันเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติภาย
ใต้หลักการที่เฉพาะบางประการ	ไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะรวมตัวกันด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์หรือตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นจักร
กลในการเลือกตั้ง	 แต่ก็ถือว่าพรรคการเมืองเป็นสื่อกลางส�าคัญส�าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 เนื่องจาก
พรรคการเมืองท�าให้รัฐบาลและประชาชนมีความเชื่อมโยงกัน	 โดยพรรคการเมืองจะเป็นผู้ที่ให้การศึกษา	 ค�าแนะน�า	 กระตุ้นผู้
ออกเสียงเลือกตั้ง	 และจะติดต่อกับผู้ที่ไม่สนใจการเมือง	 พร้อมทั้งพยายามชี้น�าบุคคลเหล่านี้ให้มีความตระหนักและยอมรับใน
นโยบายต่างๆ	โดยผ่านทางสือ่สารมวลชนและสมาชกิพรรคในท้องถิน่	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาของการเลอืกตัง้ด้วยวธิกีาร
ต่างๆ	 ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้พรรคได้รับคะแนนเสียงมากขึ้น	 (สนธิ	 เตชานันท์,	 2543)	 แนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ							
จฑุาทพิย์	ชยางกรู	(2541)	ทีพ่บว่า	ภาพลกัษณ์ของนกัการเมอืงมผีลต่อการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีง	และผูล้งคะแนนเสยีงมคีวาม
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เหน็ว่า	ภาพลกัษณ์ของนกัการเมอืงส�าคญักว่านโยบายทีใ่ช้ใน
การหาเสียง	 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ของนักการเมือง
มีความส�าคัญในการสร้างความไว้วางใจและเรียกร้องการ
สนับสนุนจากประชาชน	 ดังนั้นนักการเมืองจึงต้องการความ
ไว้วางใจ	ความเชือ่ถอื	และการสนบัสนนุจากประชาชนในการ
เลอืกตัง้	ซึง่นอกจากคณุสมบตัขิองการเป็นนกัการเมอืงทีด่แีล้ว	
จ�าเป็นต้องมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาของประชาชนด้วยจงึจะ
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท�างานในรัฐสภาได้
	 ดังนั้น	 อาจกล่าวได้ว่า	 ภาพลักษณ์นักการเมืองหรือ
พรรคการเมือง	 มีอิทธิพลส�าคัญต่อการได้รับคะแนนเสียง
สนบัสนนุ	การทีน่กัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงมภีาพลกัษณ์
ทีด่ใีนความรูส้กึของประชาชน	จะมผีลต่อคะแนนเสยีงของการ
เลือกตั้งในที่สุด	ประชาชนเองต้องเป็นผู้คิดวิเคราะห์ว่า	สิ่งที่
ได้รับรู้หรือภาพที่เห็นที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองนั้นๆ	เป็นตัวตนที่แท้จริงหรือไม่	

เป้ำหมำยในกำรสร้ำงภำพลักษณ์

	 การสร ้างภาพลักษณ์ให ้กับนักการเมือง	 หรือ
พรรคการเมอืง	มเีป้าหมายหรอืบทบาททีส่�าคญัอยู	่7	ประการ	
คือ	(Gregory	&	Wiechmann,	1991)
	 1.	เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละการยอมรบัในหมูส่าธารณชน	
รวมทั้งการสร้างค่านิยมในต�าแหน่งทางการตลาดของพรรค
หรือนักการเมือง
	 2.	เพื่อสร้างหรือให้ค�านิยามใหม่แก่พรรคหรือนักการ
เมือง	เช่น	พรรคการเมืองส�าหรับคนจน	เป็นต้น
	 3.	เป็นการเสนอขายกลุม่เป้าหมายทางการตลาด	และ
เพื่อสนับสนุนการตลาดของพรรคหรือนักการเมือง
	 4.	เพื่อการมีอิทธิพลต่อการสนับสนุนทางการเมือง	
ท�าให้สามารถเป็นผู้น�าในการแสดงความคิดเห็น	 หรือได้รับ
คะแนนเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นๆ	 รวมถึงประชาชนที่
พร้อมให้การสนับสนุนด้วย
	 5.	เพื่อเป็นการสร้างต�าแหน่งของพรรค	 หรือนักการ
เมืองในประเด็นที่ต้องการ
	 6.	เพื่อเป็นการช่วยเหลือฝ่ายบริหารในกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง	 การมีภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยลด
ความรุนแรงของสถานการณ์ลงได้	เปรียบเสมือนการมีเกราะ
ป้องกันที่ดี
	 7.	 เพื่อเป็นการดึงดูดใจและรักษาบุคลากรของพรรค	
หรอืสมาชกิของพรรคทีม่คีณุภาพ	พร้อมทัง้สร้างบรรยากาศของ
ความร่วมมอื	 เนือ่งจากในสงัคมยคุปัจจบุนัไม่ว่าใครกต้็องการ
ท�างานกบัองค์กรหรอืพรรคการเมอืงทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ี

กำรสร้ำงภำพลักษณ์

	 การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองเริ่มต้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในสมัยของการหาเสียงเพื่อชิงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์	 (Eisenhower)	
ที่ได้น�าเสนอสโลแกน	 “I	 like	 Ike”	 ออกเผยแพร่จนติดปาก
ผู้คนไปทั่ว	 อาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ต่อมาเริ่มมีการ
ใช้เทคนิคด้าน	“การโฆษณา”	และ	“การประชาสัมพันธ์”	ใน				
วงการเมอืงจนท�าให้เกดิอาชพีประชาสมัพนัธ์ด้านการเมอืงขึน้
ในที่สุด	หลังชัยชนะของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์	ในปี	ค.ศ.	
1952	การใช้เทคนิคด้านการตลาด	ซึ่งแต่เดิมนั้นใช้กับเฉพาะ
สินค้าอุปโภคบริโภคก็เข้าสู่วงการการเมืองเต็มที่และมีการ
พัฒนาไปสู่รูปแบบต่างๆ	อีกมากมาย	จนกระทั่งกลายมาเป็น
เครือ่งมอืใหม่ของนกัการเมอืงและของพรรคการเมอืงทีน่�ามา
ใช้ตดิต่อสือ่สารกบัผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ให้ขยายกว้างออก
ไปจากแต่เดิมที่ใช้วิธีการเข้าถึงตัวผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
โดยตรง	 โดยการสื่อสารภาพลักษณ์ของตนเองต่อประชาชน
ผ่านสื่อต่างๆ	เช่น	ประธานาธิบดีเคนเนดี	พยายามสร้างภาพ
ลักษณ์ของตนเองในฐานะที่เป็นคนอเมริกันรุ่นใหม่ที่	 “รัก”	
ครอบครัว	 โดยพยายามใช้สื่อต่างๆ	 เผยแพร่	 “ภาพ”	 ของ
ตนเองและครอบครัว	 ซึ่งมีส่วนที่ท�าให้คนอเมริกันประทับใจ
ในตัวผู้น�ามาก	โดยเฉพาะภาพลูกเล็กๆ	นั่งเล่นในห้องท�างาน
ของท�าเนียบขาว	ขณะผู้เป็นบิดานั่งท�างานบนโต๊ะท�างานเป็น
ภาพที่ถือได้ว่าเป็น	“ความฝันของอเมริกันชน”	รวมไปถึงการ
ที่ประธานาธิบดีเดอโกลล์แห่งฝรั่งเศสที่ให้ความส�าคัญกับสื่อ
หนงัสอืพมิพ์เป็นอย่างมากด้วย	(นนัทวฒัน์	บรมานนัท์,	2550)	

 

ภาพที่ 1	ประธานาธิบดีเคนเนดี	นั่งท�างานบนโต๊ะท�างานโดย
มีลูกๆ	เล่นอยู่ภายในห้องนั้นด้วย
ที่มา:	Chocochip	(2008)	
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	 ในประเทศไทย	ภาพลกัษณ์ของนกัการเมอืงในสายตา
ของคนส่วนใหญ่ที่สะท้อนถึงบุคลิกและลักษณะนิสัย	 ได้ถูก
ก�าหนดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดผ่านภาพที่เห็น	 จนกลาย
เป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวนักการเมืองคนนั้น	 เช่น	 ภาพลักษณ์
ของความซื่อสัตย์สุจริต	 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
(กรุงเทพโพลล์)	 ได้รายงานผลส�ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเรื่อง	 “สังคมไทยกับการต ่อต ้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่”	พบว่า	นกัการเมอืงไทยในปัจจบุนัทีม่ภีาพลกัษณ์
ของความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด	คือ	นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	
(ร้อยละ	31.8)	รองลงมาคือ	นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	(ร้อย
ละ	27.4)	และนายชวน	หลีกภัย	(ร้อยละ	22.3)	(เอ็มไทยนิวส์
รีพอร์ทเตอร์,	2554)
	 นอกจากนี้	 Boulding	 (1975)	 ยังกล่าวว่า	 การสร้าง
ภาพลกัษณ์เป็นเรือ่งของความรูส้กึและอารมณ์ทีบ่คุคลมต่ีอสิง่
ต่างๆ	 เป็นความรู้ในเชิงอัตวิสัย	 (Subjective	 Knowledge)	
เนื่องมาจากประสบการณ์ของตัวเรา	 แต่ข้อจ�ากัดคือ	 เราไม่
สามารถรับรู้และท�าความเข้าใจกับทุกสิ่งได้เสมอไป	ดังนัน้เรา
จะได้เพยีง	“ภาพ”	ซึง่ต้องตคีวามเอง	โดยใช้ค่านยิม	ความเชือ่
และทศันคตเิดมิ	ดงันัน้	ภาพลกัษณ์จงึเป็นเรือ่งของการตคีวาม
โดยผ่านประสบการณ์ตรงและประสบการณ์โดยอ้อม	 แทน
ความหมายเชิงอัตวิสัยของสิ่งต่างๆ	 ที่รับรู้	 ภาพที่ปรากฏจะ
เป็นตัวแทนของการรับรู้	 ในเชิงความหมาย	 (Interpreted	
Sensation)	 ที่ผ่านกระบวนการของการรับรู้อย่างเลือกสรร	
และก่อให้เกิดความหมายของสิ่งต่างๆ	 ซึ่งกระบวนการนี้คือ	
กระบวนการเกิดภาพลักษณ์	(Process	of	Imagery)
	 การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่นีัน้ควรเกดิจากข้อเทจ็จรงิและ
กิจกรรมหรืองานที่ท�ากันอยู่เป็นประจ�า	 โดยไม่ควรปล่อยให้
เกดิขึน้เองโดยธรรมชาต	ิแต่ต้องวางแผนการสือ่สารสร้างภาพ
ลักษณ์ให้เป็นระบบแบบแผนถูกต้องเป็นไปตามความจริง	
เพราะการปล่อยให้เกิดภาพลักษณ์เป็นไปโดยธรรมชาติ	 อาจ
ท�าให้ลักษณะที่แท้จริงขององค์กร	 หรือตัวบุคคลที่ปรากฏสู่
สายตาประชาชนบิดเบือน	
	 ดงันัน้	นกัการเมอืงจงึพยายามน�าเสนอภาพลกัษณ์ผ่าน
สื่อต่างๆ	 เช่น	 การพบปะประชาชนในพื้นที	่ การใช้โปสเตอร์	
ใบปลวิ	หรอืแผ่นพบัทีใ่ห้ข้อมลูถงึประวตักิารท�างาน	การศกึษา	
รวมถงึภาพการท�างานเพือ่ประชาชน	อย่างไรกด็	ีการน�าเสนอ
ในวงกว้างย่อมได้ผลที่ดีกว่า	 ดังนั้นนักการเมืองจึงนิยมใช้
สือ่มวลชนในการสร้างและเสนอภาพลกัษณ์	เพราะสือ่มวลชน
มบีทบาทและหน้าทีใ่นการกระจายข้อมลูข่าวสารถงึประชาชน
ได้ในวงกว้าง	 นอกจากนี้	 สื่อมวลชนยังเป็นตัวกลางในการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายของกลุ่มการเมือง	คุณสมบัติ	และผล

งานที่ผ่านมา	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ
ตดัสนิใจเลอืกบคุคลหรอืกลุม่การเมอืง	ทัง้นี	้Lazarsfeld	และ	
Robert	 (1975)	 กล่าวว่า	 นอกจากสื่อจะมีบทบาททางการ
เมืองอย่างกว้างขวางแล้ว	 สื่อยังสามารถให้	 “สถานภาพแก่
บคุคล”	ด้วยการยกย่องบคุคลนัน้	เพราะการน�าเสนอข่าวเกีย่ว
กบับคุคลใดกเ็ท่ากบัสือ่ได้สร้างสถานภาพบคุคลนัน้แล้ว	ซึง่จะ
เป็นในแง่ใดนั้นต้องติดตามประเมินผลที่ตามมา	และประเมิน
จากภาพลกัษณ์ของบคุคลนัน้ทีป่รากฏให้เหน็เป็นรปูธรรม	โดย
การวิเคราะห์เนื้อหาในแง่ต่างๆ
	 นอกจากนี	้นกัการเมอืงยงัใช้ช่องทางสือ่มวลชนในการ
สร้างและน�าเสนอภาพลักษณ์	 รวมถึงการโจมตีภาพลักษณ์
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีอ่ยูต่รงข้ามหรอืเป็นคูแ่ข่งทางการเมอืง	
จงึท�าให้ผูม้อี�านาจทางการเมอืงพยายามครอบง�าสือ่ไม่ทางใด
ทางหนึ่งเพื่อส่งเสริมประโยชน์ให้แก่ตน	(ชาตรี	เชื้อมโนชาญ,	
2549)
	 การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่	ีมส่ีวนประกอบต่างๆ	อกีหลาก
หลาย	เช่น	(เกรียงศักดิ์	โลหะชาละ,	2533)
	 1.	บุคลิกส่วนตัวที่เหมาะสม	 ถือเป็นสิ่งส�าคัญมากใน
การสร้างภาพลักษณ์	 เพราะจะเป็นสิ่งแรกที่ประชาชนได้
พบเห็น	ซึ่งจะเกิดความประทับใจ	เลื่อมใส	และเชื่อถือ	ขึ้นอยู่
กับการแสดงออก	 บุคลิกท่าทางของนักการเมือง	 ทั้งนี้	 การ
ศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจะสามารถท�าให้สร้างภาพ
ลกัษณ์ได้ง่ายขึน้	เช่น	เมือ่นกัการเมอืงลงหาเสยีงทีพ่ืน้ทีช่นบท	
มักจะมีการแสดงออกถึงความกินง่าย	 อยู่ง่าย	 ติดดิน	 เพราะ
ชาวบ้านจะประทบัใจว่า	นกัการเมอืงทีเ่ป็นผูม้อี�านาจ	สามารถ
ใช้ชวีติเรยีบง่ายได้เหมอืนประชาชน	และเกดิความรูส้กึว่า	“เรา
เป็นพวกเดียวกัน”	และ	“เราเข้าใจคุณ”	ดังภาพที่	2	

 

 
ภาพที่ 2	 แสดงอิริยาบถของนักการเมืองในการหาเสียงตาม
สถานที่ต่างๆ	
ที่มา:	สยามอินเทลลิเจนท์	(2554)
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	 2.	เทคนคิการสร้างภาพลกัษณ์ต้องมปีระสทิธภิาพสงู	
เพราะจะต้องแข่งขันกับบุคคลอื่น	 โดยนักการเมืองต้องสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่	ีน่าเชือ่ถอื	และน่าประทบัใจ	ทัง้นี	้อาจใช้เทคนคิ
สื่อต่างๆ	ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็ว
และกระจายเป็นวงกว้าง	 โดยเฉพาะในปัจจุบันพรรคและ
นักการเมืองนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาเสียง	 หรือให้
ข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัตนเอง	เพราะเชือ่ว่าสามารถเข้าถงึ
กลุ่มคนในวัยรุ่นและวัยท�างานได้มากที่สุด
	 3.	การมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ีสามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่
ได้เป็นอย่างดแีละสามารถเข้ากบักลุม่ชนทัว่ไปได้	ดงัจะเหน็ได้
จากช่วงการเลอืกตัง้	นกัการเมอืงจะพยายามเข้าถงึประชาชน
ในทุกพื้นที่	และทุกกลุ่มอาชีพ

	 แม้ว่านักการเมืองหลายคนพยายามสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ใีห้กบัตนเอง	แต่กป็ระสบทัง้ความส�าเรจ็และความล้มเหลว	
เพราะสารที่ส่งไปยังสาธารณชนเป็นเพียง	 “การสร้างภาพ”	
แต่ไม่ใช่ข้อเทจ็จรงิ	ท้ายทีส่ดุความเป็นตวัตนทีแ่ท้จรงิกป็รากฏ
สูส่าธารณชน	ในการนี	้สือ่อนิเทอร์เนต็มบีทบาทส�าคญัต่อการ
แสดงความคดิเหน็ของประชาชนผ่านทางชมุชนออนไลน์	และ
ท�าให ้เห็นพัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองของ
ประเทศไทย	 ซึ่งเริ่มจากการสื่อสารแบบทางเดียวมาเป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง	และมีการโต้ตอบทางการสื่อสารมากขึ้น		
และการสื่อสารทางการเมืองจากที่รัฐเป็นผู้กุมอ�านาจเพียงผู้
เดียวมาสู่การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น	
ดังนั้น	 นักการเมืองที่มีคุณภาพท�างานเพื่อชาติบ้านเมืองด้วย
ความทุ่มเทซื่อสัตย์สุจริต	ก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญและ
ชื่นชมจากประชาชน	 ในทางตรงกันข้าม	 หากนักการเมือง
ประพฤติไม่สอดคล้องกัน	“ภาพ”	ที่พยายาม	“สร้าง”	ขึ้นมา	
สื่อออนไลน์ก็จะตีแผ่สิ่งนั้นออกสู่ประชาชนทั่วไป	 (บัญญัติ		
ค�านูณวัฒน์,	2555)

บทบำทของสื่อดั้งเดิมร่วมกับสื่อสังคมออนไลน ์
	 การทีจ่ะท�าให้ประชาชนรบัรูถ้งึบคุลกิภาพรวมถงึความ
สามารถในการท�างานต่างๆ	ได้นั้น	นักการเมืองจ�าเป็นต้องใช้
สื่อในการช่วยกระจายข้อมูลหรือภาพที่ต้องการไปยังกลุ่ม
ประชาชน	ซึ่งนอกจากสื่อมวลชนแล้ว	สื่อที่เป็นป้ายหาเสียงก็
ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสนใจนักการเมืองและถือเป็นการ
สร้างสีสันทางการเมืองได้อีกด้วย		
	 ป้ายโฆษณาหาเสยีงเปรยีบเสมอืนกบัการโฆษณาสนิค้า
ประเภทหนึง่	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึภาพลกัษณ์ของนกัการเมอืง	
ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอนโยบายหรืออุดมการณ์	ทั้งนี้	ภาษา	

รูปภาพ	 รวมถึงสีที่เลือกใช้	 ก็สามารถบ่งบอกถึงตัวตนและ
บุคลิกของนักการเมืองคนนั้นได้	ดังภาพที่	3	

                   

ภาพที่ 3	ป้ายหาเสียงของนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	และนาย			
ชูวิทย์	กมลวิศิษฏ์
ที่มา:	จันทร์วันเพ็ญ	(2554ก)

	 นายคริส	เบเกอร์	อดีตนักโฆษณา	และนักคิดนักเขียน
วิเคราะห์	 ได้เขียนบทความวิเคราะห์ป้ายหาเสียงของนาย
อภสิทิธิ	์เวชชาชวีะ	และนายชวูทิย์	กมลวศิษิฏ์	(จนัทร์วนัเพญ็,	
2554ก)	 ว่า	 ป้ายหาเสียงของนายอภิสิทธิ์นั้นถูกออกแบบใน
ลักษณะ	“การขับเน้นพรีเซนเตอร์/สินค้าให้มีภาพลักษณ์เป็น
วีรบุรุษ”	 สายตาของเขาดูคล้ายจะไม่ได้จ้องมองหรือสบตา
ประชาชนผู้ก�าลังมองดูป้ายหาเสียงเหล่านั้น	 ยิ่งไปกว่านั้น	
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังแลดูมีความวิตกกังวลเล็กน้อย	
นอกจากนี้	 “เสื้อสูทเบลเซอร์”	 ที่มีตราสัญลักษณ์พรรค
ประชาธิปัตย์ปรากฏอยู	่ ทั้งที่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมในกลุ่ม
สาธารณชน	 ยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสวมใส่สูทดังกล่าวในงาน
พธิกีรรมเฉลมิฉลอง	เสือ้สทูเบลเซอร์นีเ้องทีท่�าให้นายอภสิทิธิ์
มีภาพลักษณ์	“วัฒนธรรมข้าราชการแบบโบราณ”	
	 ส�าหรับป้ายหาเสียงของนายชูวิทย์	 กมลวิศิษฏ์	 นาย			
คริส	 เบเกอร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า	 แตกต่างจากภาพลักษณ์ของ		
ผูส้มคัรอืน่	โดยแสดงถงึความมชีวีติชวีามากกว่าแผ่นป้ายส่วน
ใหญ่	ทัง้นี	้คณุภาพการผลติทีย่อดเยีย่ม	อาจส่งผลให้ภาพของ
ชูวิทย์แลดู	“สมจริง”	ไม่ใช่เป็น	“ภาพคัทเอาท์สองมิติ”	แบบ
โปสเตอร์หาเสยีงทัว่ไป	และเหตผุลส�าคญัอกีประการหนึง่อาจ
เป็นเพราะว่า	 นายชูวิทย์แสดงอารมณ์ความรู้สึกอันหลาก
หลายของตนเองอย่างชัดเจน	ทั้งท่าทางอารมณ์เสีย	 อารมณ์
โกรธ	หรือความรู้สึกวิตกกังวล	
	 ส�าหรบัป้ายหาเสยีงของผูส้มคัรหญงิของพรรคเพือ่ไทย	
นายคริส	เบเกอร์	ระบุว่า	ภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	
ในป้ายหาเสียงแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงอย่างยิ่ง	 โดย
เฉพาะการแต่งกายโทนสขีาวด�า	ซึง่เหมอืนเป็นเครือ่งแต่งกาย
ของทนายความมากกว่านักธุรกิจหญิง	 เครื่องแต่งกายของ				

8. ����� .indd   60 6/24/13   4:57 PM



61
    ปีที่ 33 ฉบับที่ 2  

เมษายน-มิถุนายน 2556

ยิ่งลักษณ์ยังสามารถสื่อความหมายได้ว่าเป็น	 “ความเรียบ
ง่าย”	และ	“ความจริงจัง”	แต่ปัจจัยหนึ่งที่ขัดกับบุคลิกมีอายุ
และจริงจังดังกล่าวก็คือทรงผม	 ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้หญิง	
(จันทร์วันเพ็ญ,	2554ข)	ดังภาพที่	4
 

ภาพที่ 4	ป้ายหาเสียงของนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร
ที่มา:	จันทร์วันเพ็ญ	(2554ข)	

	 ป้ายหาเสยีงของตวัแทนพรรคการเมอืงทีโ่ดดเด่นทัง้	3	
ท่านนี	้แสดงถงึการพยายามสร้างภาพลกัษณ์ของนกัการเมอืง	
ซึ่งสามารถสะท้อนบุคลิก	 ลักษณะ	 และความเป็นตัวตนของ
นักการเมืองท่านนั้นได้		
	 ในปัจจุบัน	 นักการเมืองนิยมใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่
สามารถเข ้าถึงกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที่ ใช ้สื่อสมัยใหม่ 	 ได ้แก ่	
คอมพวิเตอร์	โทรศพัท์มอืถอื	ไอโฟน	ไอแพด	หรอืแทบ็เลต็มาก
ขึ้น	 	 ในช่วงเลือกตั้ง	 	 สังคมออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งนี้	 พรรคการเมืองใหญ่	 ได้แก่	 พรรค
ประชาธปัิตย์และพรรคเพือ่ไทยกใ็ช้สงัคมออนไลน์เป็นช่องทาง
หนึ่งเพื่อติดต่อสื่อสารกับประชาชนในการเผยแพร่นโยบาย
ของพรรค	 รวมถึงเปิดช่องทางให้มีการติดต่อพูดคุยกับ
ประชาชนด้วย	(มติชนออนไลน์,	2554)	
	 การใช้สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพ
ลกัษณ์นัน้มปัีจจยัหลายประการ	ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	“ถ้อยค�าและ
ประโยค”	ที่บอกผ่านสังคมออนไลน์	ในการนี้	บุคคลต่างสร้าง
อตัลกัษณ์ของตนเองผ่านการปรงุแต่งถ้อยค�าประโยคเพือ่เสรมิ
ให้ตนเองดูดี	 “นักการเมือง”	 จึงต้องใช้ประโยชน์จากสังคม
ออนไลน์เพือ่ความก้าวหน้าทางอาชพี	ภาพลกัษณ์ทีป่รากฏบน
สงัคมออนไลน์นัน้ท�าให้ผูค้นสามารถสมัผสันกัการเมอืงได้ใกล้
ชิดมากที่สุดทางหนึ่ง	เพราะสังคมออนไลน์	อย่างเช่น		เฟซบุ๊ก	
(Facebook)	ได้สร้าง	“บ้านของนักการเมือง”	ที่เปิดให้ผู้คน
ได้เข้าไปพดูคยุ	แวะเยีย่ม	ทกัทายและแสดงความนยิมชมชอบ
ผ่านหน้ากระดานข้อความได้

ในทางกลับกัน	ภาพต่างๆ	ที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์อาจ
ส่งผลต่อทศันคตไิด้	การให้ข้อมลูทีเ่รว็เกนิไปจนขาดการตรวจ
สอบความถกูต้อง	ข้อความทีส่ัน้ทีจ่นขาดบรบิทท�าให้บางครัง้
สื่อผิดความหมาย	หรือแม้แต่ภาพๆ	เดียว	ก็อาจน�ามาสู่ภาพ
ลักษณ์ทางลบได้	(คุจร์นิวมีเดีย,	2555)	ดังภาพที่5
             

ภาพที ่5	ภาพเปรยีบเทยีบระหว่างนายอภสิทิธิ์	เวชชาชวีะ	กบั
นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ในการเยี่ยมประชาชนช่วงน�้าท่วม
ที่มา:	คุจร์นิวมีเดีย	(2555)

สรุป

	 ภาพลักษณ์เป็นความรู้สึกที่ประทับใจ	 เกิดขึ้นจาก
ความรู ้สึก	 ทัศนคติ	 ของบุคคลที่มีต่อนักการเมือง	 เมื่อ
ประชาชนยอมรบั	เชือ่ถอื	และไว้วางใจนกัการเมอืงคนนัน้แล้ว
จะส่งผลให้ลงคะแนนเสียงเลือกให้บุคคลนั้นเข้ามาท�าหน้าที่
แทนตนเองในรัฐสภา	
	 ดงันัน้	นกัการเมอืงจงึต้องพยายามสร้างบคุลกิส่วนตวั
ให้ประชาชนเกดิความประทบัใจ	และเกดิความรูส้กึว่า	ตนเอง
เป็นนักการเมืองที่เข้าถึงได้ง่าย	 และไม่ถือตน	 ซึ่งการจะน�า
เสนอภาพต่างๆ	เหล่านีใ้ห้ปรากฏในสายตาหรอืความรูส้กึของ
ประชาชนได้นัน้	นกัการเมอืงจ�าเป็นต้องใช้สือ่ต่างๆ	ในการเผย
แพร	่ กระจายภาพ	 และน�าเสนอในสิ่งที่ต้องการ	 โดยนักการ
เมืองนิยมใช้	 สื่อมวลชน	ป้ายหาเสียง	 และสื่อสังคมออนไลน์	
ทีจ่ะสามารถสะท้อนถงึบคุลกิลกัษณะของนกัการเมอืงคนนัน้
ได้	
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