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บทคัดย่อ

	 การประชาสมัพนัธท์างการเมอืงเปรยีบไดว้า่เปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคญัในการเชือ่มตอ่ขอ้มลูจากฝา่ยการเมอืงสูผู่ร้บัสารเปา้หมาย	การ
ประชาสัมพันธ์ทางการเมืองนั้นสามารถที่จะกระทำาได้ในหลายช่องทางรวมทั้งสื่อออนไลน์	การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองได้ใช้ช่องทาง
สื่อออนไลน์เป็นจำานวนมาก	 นอกจากสื่อออนไลน์แล้ว	 ในปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กำาลังได้รับความนิยมจาก
นักการเมืองเป็นจำานวนมากโดยนักการเมืองไทยนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง	แต่สื่อสังคมออนไลน์เองก็มี
จดุดอ้ยอยูบ่างประการ	ดงันัน้ผูร้บัสารตอ้งมวีจิารณญาณอยา่งดยีิง่ในการรบัสารดงักลา่ว	ไมเ่ชน่นัน้แลว้กจ็ะตกเปน็เหยือ่ของนกัการเมอืง
ในที่สุด

Abstract

 Political public relations is an important tool to connect information from political groups to their target group. 
Political public relations could be done in several channels, including online media. Political groups  always use online 
media to convince the people in their target groups. Now social media is another channel that is gaining popularity. Many 
politicians as well as Thai politicians always use social media to persuade their target groups. However, social media has 
also a few drawbacks. The audience must judge carefully  all the political message received; otherwise, they will fall prey 
to  politicians.

บทนำ�

	 “การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน”	เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มาก	เราจะพยายามหลีกหนีเรื่องการเมืองเท่าใด	
กไ็มอ่าจจะกระทำาไดเ้พราะการเมอืงจะเวยีนวนอยูร่อบตวัเราตลอดเวลา	เมือ่หลกีหนไีมไ่ดก้จ็ำาเปน็ทีผู่ร้บัสารทกุคนตอ้งเรยีนรูแ้ละทำาความ
เขา้ใจเรือ่งการเมอืงใหม้ากขึน้	ซึง่ในปจัจบุนั	การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารดา้นการเมอืงไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งยากแมแ้ตน่อ้ย	เพราะกลุม่การเมอืงตา่ง
พยายามสรา้งและปรบัปรงุชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารของตนเองตลอดเวลาผา่นสือ่ตา่งๆ	มากมาย	ไมว่า่จะเปน็	โทรทศัน	์วทิย	ุหนงัสอืพมิพ	์
อินเทอร์เน็ต	รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์	ทั้งนี้จุดมุ่งหมายหลักในการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองก็คือ	มุ่งหวังคะแนนเสียง	และความนิยม
ในพรรคและผู้สมัครของตนนั่นเอง

ก�รประช�สัมพันธ์ท�งก�รเมือง

	 การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง	จัดเป็นการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบหนึ่ง	ซึ่งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม
การเมืองกับผู้รับสารเป้าหมาย	ดังนั้นจึงสามารถเปรียบได้ว่า	การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการเชื่อมต่อข้อมูล
จากฝ่ายการเมือง	ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง	เจ้าหน้าที่รัฐ	หรือองค์กรอิสระต่างๆ	ไปสู่ประชาชนผู้รับสาร	เพื่อสร้างให้เกิดความรู	้ความ
เข้าใจ	ในทิศทางที่ตนเองต้องการ	นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง	ดังต่อไปนี้
	 ประทมุ	ฤกษก์ลาง	(2552)	ใหค้วามหมายของการประชาสมัพนัธท์างการเมอืงวา่	เปน็กระบวนการทีน่กัประชาสมัพนัธข์องสถาบนั
การเมืองการปกครองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล	ข่าวสาร	ความรู้	นโยบาย	การตัดสินใจ	เพื่อเสริมสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจที่ดี
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	 McNair	 (1995)	 กล่าวถึงความหมายของการสื่อสาร
ทางการเมืองว่า	 เป็นการแลกเปลี่ยนทั้งการเขียนและการพูดโน้ม
น้าวชักจูงใจในทางการเมือง
	 Froehilch	 และ	Rudiger	(2006)	 นิยามความหมายของ
การประชาสมัพนัธท์างการเมอืงไวว้า่	เปน็การใชส้ือ่เพือ่สือ่สารการ
ตคีวามประเดน็สาธารณะในทางการเมอืงเพือ่หวงัแรงสนบัสนนุใน
ทางการเมือง
	 Moloney	 และ	Colmer	 (2001)	 กล่าวไว้ว่า	 การ
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่พรรคการเมืองใช้ในการเผยแพร่
นโยบาย	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 และข้อมูลอื่นๆ	 เพื่อหวังว่าจะได้รับ
คะแนนเสยีงมากขึน้	นอกจากนี	้Brissenden	และ	Moloney	(2005)	
ยังเปรียบเทียบว่า	 การประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนม่านบังตา	 ที่
สามารถชว่ยปกปดิสิง่ทีพ่รรคการเมอืงไมต่อ้งการใหส้าธารณชนได้
รับรู้
	 ขอ้มลูขา้งตน้นีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ	รตกิร	กรีตบิรูณะ		
(2548)	 ที่ศึกษาเรื่อง	 “การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์
พรรคการเมืองไทย:	 กรณีศึกษาพรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์	ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป	วันที่	6	กุมภาพันธ์	2548”	
พบว่า	 ได้มีการออกแบบเว็บไซต์พรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธปิตัยใ์นลกัษณะที	่เปน็เวบ็ไซตเ์พือ่การประชาสมัพนัธห์นว่ย
งานหรอืองคก์ร	โดยใหค้วามสำาคญักบัการนำาเสนอขอ้มลูทีม่าจาก
พรรคเปน็หลกั	และนำาเสนอขอ้มลูสำาคญัตามหลกัการสรา้งเวบ็ไซต์
ที่ดีอย่างครบถ้วน
	 นอกจากนี	้งานวจิยัของ	สทุษิา	ประทมุกลุ	(2551)	ทีศ่กึษา
เรื่อง	 “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของพรรคไทยรักไทยในภาวะ
วิกฤตการเมืองปี	2549”	 ยังแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ในทางการเมือง	 โดยผลวิจัยดังกล่าวพบว่า	 พรรค
ไทยรักไทยได้ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	3	 ประการในภาวะ
วิกฤตการเมืองปี	 2549	 ทั้ง	 4	 ช่วงวิกฤต	 คือ	 กลยุทธ์ใช้สื่อ
ประชาสมัพนัธ	์ประกอบไปดว้ย	สือ่อเิลก็ทรอนกิส	์สือ่หนงัสอืพมิพ	์
สือ่เฉพาะกจิและสือ่บคุคล	กลยทุธก์ารชีแ้จงตอบโตด้ว้ยขอ้เทจ็จรงิ
ผ่านการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน	และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การเมืองในแต่ละช่วงวิกฤต	
	 จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า	 การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่ง
ที่จำาเป็น	 และมีความสำาคัญในทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์นั้นสามารถที่จะกระทำาได้ในหลายช่องทาง	 ทั้ง
สื่อสารมวลชน	การจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ	สื่อบุคคล	และสื่อ
ที่กำาลังได้รับความนิยมยิ่ง	คือสื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์กับก�รประช�สัมพันธ์ท�งก�รเมือง

	 กฤษมันต์	วัฒนาณรงค์	(2554)	นิยามความหมายของสื่อ
ออนไลน์ไว้ว่า	 คือ	 ช่องทางของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต	
(Internet)	โดยผูร้บัสารใชอ้นิเทอรเ์นต็เปน็ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลู
และข่าวสาร	และผู้ส่งสารใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางของการเผย
แพร่ข้อมูลและข่าวสาร
	 ปจัจบุนันีส้ือ่ออนไลน	์หรอือนิเทอรเ์นต็ไดร้บัความนยิมจาก
ประชากรเป็นอย่างยิ่ง	ข้อมูลจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต	(2553)	ได้
ระบไุวว้า่	ป	ี2553	เปน็ปทีีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ไทยเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	
โดยมีจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	15.52	อัตรา
การใช้งานบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	22	ส่วนการเชื่อม
ตอ่อนิเทอรเ์นต็ผา่นเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที่	แมจ้ะประสบปญัหา
การออกใบอนุญาต	3G	แต่อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือ
ข่าย	2G	ก็เพิ่มขึ้น	เช่นเดียวกับการใช้เครือข่าย	3G	แบบทดลอง	
และเครือข่าย	3G	แบบจำากัดพื้นที่ของบริษัททีโอที
	 ปรากฏการณข์า้งตน้สอดคลอ้งกบัคำากลา่วของนายตอ่บญุ	
พ่วงมหา	 ประธานบริหาร	 สนุกดอทคอม	 ที่ว่า	 การเกิดขึ้นของ
ชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ทำาให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย	รวม
ถึงธุรกิจโฆษณาออนไลน์	 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงหลักพันล้านบาท	
จากปีก่อนๆ	ที่มีมูลค่าเพียง	600-700	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	ผู้
ให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์จะต้องพยายามปรับรูปแบบให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้และผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็	(ตอ่บญุ	
พ่วงมหา,	2555)	 ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว	 อาจอนุมานได้ว่าสื่อ
ออนไลน์เองมีส่วนสำาคัญต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็น
อย่างยิ่ง
	 ในปัจจุบัน	การประชาสัมพันธ์ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เป็น
จำานวนมาก	 องค์กรหลายแห่ง	 และผลิตภัณฑ์หลากหลาย	 ล้วน
แล้วแต่มีช่องทางออนไลน์เป็นของตนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
เอกชนหรอืภาครฐักต็าม	จากความเจรญิเตบิโตของสือ่ออนไลนใ์น
สงัคมดงัทีไ่ดก้ลา่วมานัน้	หนว่ยงานทางการเมอืงเองกไ็มไ่ดล้ะเลย
ความสำาคญัของการทำาประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ือ่ออนไลนเ์ลยแมแ้ต่
น้อย	 กลุ่มการเมืองต่างๆ	 ก็สร้างเครือข่ายส่วนตนขึ้นมาเพื่อเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารกันและกัน	 รวมไปถึงพรรคการเมืองต่างก็
เร่งเปิดเว็บไซต์ทางการของพรรคเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของตน
	 ศิริโชค	 โสภา	(2554)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปัตย์	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ทุกพรรคการเมืองได้ให้ความสำาคัญ
กับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในลำาดับต้นๆ	 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กบัสมาชกิ	เฉพาะในสว่นของพรรคประชาธปิตัยไ์ดพ้ยายามเขา้ไป
ชี้แจงในหลายเว็บไซต์ที่มีการให้ข้อมูลด้านเดียว	ผ่านสมาชิกแฟน
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พันธ์ุแท้	และแฟนคลับรุ่นใหม่	ซึ่งมีทั้งนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา
	 ทั้งนี้	 สื่อออนไลน์สามารถสร้างพื้นที่สาธารณะ	(Public	
Sphere)	ทางการเมืองให้มากขึ้น	โดยในช่วงทศวรรษที่	18	พื้นที่
การสนทนาทางการเมอืงสว่นใหญจ่ะเปน็ทีร่า้นอาหาร	และรา้นทำา
ผม	 ในช่วงทศวรรษที่	19	 เป็นสื่อสิ่งพิมพ์	 และหนังสือพิมพ์ยอด
นิยม	ทศวรรษที่	20	 เป็นสื่อโทรทัศน์และการสำารวจความคิดเห็น	
(Poll)	 จากสำานักต่างๆ	 ขณะที่ในทศวรรษที่	21	 สื่ออินเทอร์เน็ต
กลายเป็นสื่อที่สร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองได้มากที่สุด	
(Vedel,	2003)
	 นอกจากสื่อออนไลน์ที่เป็นตัวกลางสำาคัญในการติดต่อ
สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ	 ระหว่างกลุ่มการเมืองกับ
ประชาชนเป้าหมายของตนแล้ว	 ในปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กำาลังได้รับความนิยมจากนักการเมืองเป็น
จำานวนมาก

ก�รประช�สัมพันธ์ท�งก�รเมืองโดยสื่อสังคมออนไลน์

	 สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	คือ	สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำาให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์
กันหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น	(กานดา	รุณนะพงศา	สายแก้ว,	
2554)
	 เวบ็ไซตว์กิพิเีดยีไดน้ยิามความหมายของสือ่สงัคมออนไลน์
ไวว้า่	เปน็การใชอ้นิเทอรเ์นต็และโทรศพัทม์อืถอืเปน็เครือ่งมอืหลกั
เพือ่ใชใ้นการแบง่ปนัและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งเพือ่นมนษุยด์ว้ย
กัน	รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยเทคโนโลยี	การสื่อสารทาง
ไกล	และปฏสิมัพนัธท์างสงัคม	ดว้ยการใชค้ำา	ภาพถา่ย	วดิโีอ	เสยีง	
(วิกิพีเดีย,	2554)
	 ปัจจุบันนี้การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	(social	
network)	 ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง	 ในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี	
พ.ศ.	2554	ในสือ่สงัคมออนไลนน์กัการเมอืง	รวมถงึพรรคการเมอืง	
ต่างเปิดเวทีสร้างฐานเสียงกันอย่างเข้มข้น	โดยพรรคประชาธิปัตย์	
และพรรคเพือ่ไทย	ตา่งใชส้ือ่ใหมใ่นการหาเสยีง	โดยพรรคเพือ่ไทย
ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากต่างประเทศผ่านสื่อ
ออนไลน์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์	 ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิด	
ช่องทางถ่ายทอดสดการหาเสียงของพรรคผ่านหน้าเฟสบุ๊คของ					
พรรคเช่นกัน	(กรุงเทพธุรกิจ,	2554)	
	 Kristian	Smith	(2011)	ศึกษาเรื่อง	สื่อสังคมออนไลน์กับ
การรณรงค์ทางการเมือง	พบว่า	ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา	เมื่อปี	2008	บารัก	โอบามา	ได้เปลี่ยนรูปแบบการ
รณรงคท์างการเมอืงมาเปน็การใชส้ือ่อนิเทอรเ์นต็	โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป้าประสงค์ในทางการเมือง	ทั้งนี้	การใช้

สื่อสังคมออนไลน์ของโอบามาว่าเปรียบเสมือนกับการใช้สื่อ
โทรทัศน์ในการรณรงค์ทางการเมืองของประธานาธิบดีจอห์น	เอฟ	
เคนเนดี้	ในปี	1960	และโอบามายังใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางหลักใน
การรณรงค์และสื่อสารกับประชาชนมากที่สุด
	 Smith	ยังระบุว่า	หลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี	2008	ระดับ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์สำาหรับการรณรงค์ทางการเมืองเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	จากการศึกษาพบว่า	1	ใน	5	ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	
(รวมถึงผู้สูงอายุและพวกอนุรักษ์นิยมด้วย)	 ได้เข้าไปทำาการแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน
	 อย่างไรก็ตาม	 การสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์เองก็
เปรียบเสมือนดาบสองคม	 คือ	 มีทั้งด้านบวก	 และด้านลบ	 มีทั้ง
ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นเท็จ	ซึ่งผู้รับสารมีโอกาสตกเป็นเครื่องมือ
ของการโฆษณาชวนเชื่อของนักการเมืองได้โดยง่าย	ทั้งนี้ผู้รับสาร
จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่รู้เท่าทันสื่อ	 (Media	Literacy)	
มากกว่าในยุคที่ผ่านมาอีกหลายเท่าตัวนัก

ข้อดี-ข้อเสียของก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในก�รประช�สัมพันธ์

ท�งก�รเมือง

	 การใชส้ือ่สงัคมออนไลนใ์นการประชาสมัพนัธท์างการเมอืง
นั้น	กำาลังเป็นที่นิยมของกลุ่มการเมืองต่างๆ	เป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งจาก
การค้นคว้าพบว่าการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์มี
ข้อดีหลากหลายประการ	ประกอบด้วย		(Vedel,	2003)
	 -	 ต้นทุนต่ำ�	 เป็นข้อดีที่ทำาให้กลุ่มการเมืองต่างๆ	 หันมา
ให้ความสำาคัญกับสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากการ
ประชาสมัพนัธท์างการเมอืงนัน้	หากกระทำาผา่นสือ่หลกั	เชน่	วทิย	ุ
โทรทัศน์	หรือหนังสือพิมพ์ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก	ดังนั้นการ
เกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์จึงเปรียบเสมือนปัจจัยช่วยกลุ่ม
การเมืองไปโดยปริยาย	
	 -		เปน็การสือ่สารโดยตรงระหวา่งผูส้ง่กบัผูร้บัสาร	ในอดตี	
การสื่อสารผ่านสื่อหลักนอกจากต้นทุนสูงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ว่า
กลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้รับสาร	หรือกลุ่มผู้รับสารอาจจะไม่ใช่กลุ่ม
เปา้หมายของผูส้ง่สารทำาใหก้ารสือ่สารไมบ่รรลเุปา้ประสงค	์แตก่บั
สื่อสังคมออนไลน์นั้น	 กลุ่มการเมืองต่างทราบดีว่ากลุ่มเป้าหมาย
ของตนเองนั้นเป็นใคร	(ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและคนเมือง)	จึงมั่นใจ
ได้ว่าสารที่ส่งไปนั้นต้องมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากกว่าสื่อหลัก
อย่างแน่นอน
	 -	 สะดวกรวดเร็ว	 การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น
สามารถกระทำาได้ตลอดเวลา	 นักการเมืองหลายคนใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของตนให้ผู้รับสารได้ทราบ
เหมือนว่าผู้รับสารนั้นได้อยู่กับนักการเมือง	ผู้นั้นตลอดเวลา
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	 -	 สามารถโต้ตอบกันได้	 ความสามารถดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ทำาให้ช่องว่างระหว่างนักการเมือง	 กลุ่มการเมือง	 และประชาชน
ลดลง	ทำาใหเ้กิดความใกล้ชิดสนิทสนมจนพัฒนาไปถึงขั้นการรวม
กลุ่มการเพื่อแสดงออกทางการเมืองในวาระต่างๆ	 ได้	 เช่น	 การ
รวมตวักนัของกลุม่คนเสือ้หลากสซีึง่เกดิจากการโตต้อบกนัทางเฟส
บุ๊ค	การรวมตัวเพื่อให้กำาลังใจนักการเมือง	เช่น	นายอภิสิทธิ์	เวช-
ชาชีวะ	หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	ก็เป็นการรวมตัวของแฟนเพจ
เฟสบุ๊คของนายอภิสิทธิ์	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตามการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เองนั้นก็มี
ข้อเสียบางประการ	ประกอบด้วย
	 -	 ความน่าเชื่อถือของสาร	 เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมาก
เนือ่งจากสือ่สงัคมออนไลนน์ัน้เปดิโอกาสใหท้กุฝา่ยแสดงความคดิ
เหน็และแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกนัอยา่งอสิระ	ปจัจยัดงักลา่วนัน้
อาจทำาให้ผู้รับสารบางรายนำาเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	
หรือจงใจบิดเบือนสารได้
	 -		กลุม่เปา้หมายแคบเกนิไป	ถงึแมน้วา่การสือ่สารผา่นสือ่
สงัคมออนไลนน์ัน้จะเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายไดโ้ดยตรง	แตผู่ท้ีใ่ชง้าน
สื่อสังคมออนไลน์นั้นยังเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเท่านั้น	 ดัง
นั้นการสื่อสารจะบรรลุผลได้จำาเป็นต้องใช้สื่อชนิดอื่นร่วมด้วย
	 แม้ว่าส่ือสังคมออนไลน์จะมีท้ังข้อดีและข้อเสียก็ตาม	แต่ใน
ยุคปัจจุบัน	นักการเมืองก็มักจะใช้ส่ือสังคมออนไลน์ส่ือสารกับผู้รับ
สารเป้าหมายของตนเอง	รวมถึงนักการเมืองของไทยด้วยเช่นกัน

ก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ท�งก�รเมืองไทย

	 ในบรบิทการเมอืงไทยในปจัจบุนั	นกัการเมอืงหลายคนได้
ใชส้ือ่สงัคมออนไลนเ์พือ่เปน็ชอ่งทางหลกัในการสือ่สารระหวา่งตน
กับกลุ่มเป้าหมาย	 การใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์นั้นเริ่มต้นจาก
การสือ่สารผา่นเวบ็ไซต์	ซึง่จากผลการศกึษาพบวา่นกัการเมอืงคน
แรกที่มีเว็บไซต์ส่วนตัว	คือ	พล.อ.ชวลิต	ยงใจยุทธ	จากนั้นนักการ
เมอืงหลายทา่นกไ็ดม้เีวบ็ไซตส์ว่นตวัขึน้	จนกระทัง่พฒันาเปน็การ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน
	 จากการคน้ควา้พบวา่	การเลอืกตัง้ใหญค่รัง้ลา่สดุของไทย	
เมื่อปี	พ.ศ.	2554	นักการเมือง	และพรรคการเมืองต่างใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารช่องทางหนึ่ง	 โดย	 นายอภิรักษ์	
โกษะโยธิน	รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์	กล่าวว่า	ทางพรรคใช้
สื่อสังคมออนไลน์	ตั้งแต่ทำางานวิจัย	เพื่อสำารวจคนในชุมชน	เพื่อ
กำาหนดนโยบายทุกๆ	ด้าน	และใช้สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง	ทั้งเฟส
บุ๊ค	ทวิตเตอร์	 ทั้งในนามพรรคและตัวบุคคล	 โดยคาดว่าน่าจะมี
แฟนเพจและผู้ติดตามในทวิตเตอร์กว่า	1	ล้านคน	ด้านพรรคเพื่อ
ไทย	นอกจากใช้เว็บไซต์หลักแล้ว	ยังสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค	

เฟสบุ๊คในชื่อพรรคเพื่อไทย	Pheu	Thai	Party	 ที่	http://www.
facebook.com/pheuthaiparty	 เน้นรายงานความเคลื่อนไหว
พรรคเพือ่ไทย	กบัภาพสญัลกัษณพ์รอ้มขอ้ความวา่	“เพือ่ไทยพรอ้ม
บริหารประเทศ	 ขอคิดใหม่ทำาใหม่เพื่อไทยทุกคนอีกครั้ง”	 และมี
จำานวนผู้กดถูกใจกว่า	6,000	ราย	(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,	2554)
	 เมื่อทำาการค้นคว้าลึกลงไปพบอีกว่า	 นักการเมืองหลาย
คนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของตนอย่าง
ตอ่เนือ่งจนมผีูต้ดิตามเปน็จำานวนมาก	โดยเฟสบุค๊ของนายอภสิทิธิ	์
เวชชาชีวะ	มีแฟนเพจมากกว่าแปดแสนห้าหมื่นคน	ส่วนนางสาว
ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรีคนที่	28	ของประเทศ	ก็มีแฟน
เพจมากกวา่หา้แสนคน	ซึง่ทัง้สองนัน้ตา่งรายงานความเคลือ่นไหว
ของตนตลอดเวลา	ทั้งการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน	และการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้	 นักการเมืองอีกหลายคนต่างมีเฟสบุ๊ค	 และ			
ทวิตเตอร์	 เป็นของตนเอง	 ซึ่งมีผู้ติดตามและเป็นแฟนเพจของ
นักการเมืองดังกล่าวเป็นจำานวนมาก	 ขณะที่พรรคการเมืองใหญ่
ทั้งพรรคเพื่อไทย	 และพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเฟสบุ๊คของตนเอง
เพือ่เปน็ชอ่งทางหนึง่ในการสือ่สาร	และประชาสมัพนัธข์อ้มลูสูผู่ร้บั
สารเป้าหมายของตนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
	 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงพอจะกล่าวได้ว่า	 สื่อสังคม
ออนไลนเ์ปน็สือ่ทีน่กัการเมอืงใหค้วามสำาคญัอยา่งยิง่ในการตดิตอ่
สือ่สาร	เพือ่ประชาสมัพนัธโ์นม้นา้วชกัจงูใจผูร้บัสารเปา้หมายของ
ตน	 โดยเป้าหมายหลักคือคะแนนเสียงและความนิยมที่ตนและ
พรรคของตนจะได้รับ	

บทสรุป

	 จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึพลงัอนัยิง่ใหญข่อง
สือ่สงัคมออนไลนท์ีม่ตีอ่ระบบการเมอืงทัง้ในประเทศไทย	และตา่ง
ประเทศ	จากสถตินิัน้บง่ชีแ้ลว้วา่ผูท้ีใ่ชง้านสือ่สงัคมออนไลนน์ัน้	มี
มากขึ้นทุกปี	 ทำาให้เป็นที่คาดกันว่าอนาคตข้างหน้านั้น	 คงจะได้
เห็นการแข่งขันกันทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างสูง
มากกวา่ทีเ่ปน็อยู่	การใหข้อ้มลูของกลุม่การเมอืงแตล่ะฝา่ยกย็งัคง
มุ่งหวังปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ	 ดังนั้น	 หน้าที่สำาคัญ
ของผู้รับสารก็คือต้องแยกแยะข้อเท็จจริง	และขวนขวายหาข้อมูล
ให้รอบด้าน	 และสำาคัญที่สุดคือ	 ต้องไม่ด่วนสรุปข้อมูลข่าวสารที่
ไดร้บัมาวา่เปน็จรงิหรอืเทจ็	เพือ่ทีจ่ะไมต่อ้งตกเปน็เหยือ่ของนกัการ
เมืองในยุคสื่อสังคมออนไลน์นี้
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