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“นักพูด้” คิุณคิ่อแบรนด์

ท่าน
ผ้้่อ่�น คงได้ืเห็้นสิำนค้� ผ่ลิต่ภัณฑ์์ ในท้องต่ล�ดืห้ล�กั-

ห้ล�ยช้นิดืมีี ต่ร�ยี�ห้้อ (Brand) ซึี�งแต่่ละสิำนค้� และ

ผ่ลิต่ภัณฑ์์ มัีกัให้้คว�มีสำำ�คัญี่ในกั�รสำร้�งต่ร�ยี�ห้้อ (Brand) โดืยกั�ร

โห้มีโรงโฆษณ� ประช้�สัำมีพันธ์ิ ผ่่�นสืำ�อต่่�งๆ 

แต่่จำริงๆ แล้ว กั�รสำร้�งต่ร�ยี�ห้้อห้รือ Brand ไม่ีได้ืเกิัดืเฉพ�ะ

ตั่วของสิำนค้�ที�ไม่ีมีีชี้วิต่เท่�นั�น คน สัำต่ว์ ห้รือสิำ�งมีีชี้วิต่ต่่�งๆ ก็ัสำ�มี�รถึ

สำร้�งต่ร�ยี�ห้้อ (Brand) ในบัทคว�มีฉบัับันี� เร�จำะพ้ดืถึึงกั�รสำร้�ง

แบัรนด์ื “นักพ้ด็” กััน

แต่่ก่ัอนจำะลงไปในเรื�องร�ยละเอียดื ผ่มีขอแบ่ังนักัพ้ดืออกัเป็น 

3 ประเภทให้ญ่ี่ๆ ด้ืวยกััน ซึี�งขอแบ่ังต่�มีวัต่ถุึประสำงค์ของกั�รพ้ดื คือ 

1. กั�รพ้ดืเพื�อกั�รบัรรย�ยห้รอืบัอกัเล่� 2. กั�รพ้ดืเพื�อคว�มีบัันเทิงห้รือ

เพื�อคว�มีสำนุกัสำน�น 3. กั�รพ้ดืเพื�อจ้ำงใจำห้รือเพื�อให้้ผ้้่อื�นคล้อยต่�มี 

1. การู้พ้ด็เพื�อการู้บุรู้รู้ยายหรืู้อบุอกเล่า เช่้น สำรยุทธิ 

สุำทัศึนะจิำนดื� (นักัเล่�ข่�วชื้�อดัืงในอดีืต่), อ�จำ�รย์ที�สำอนห้นังสืำอใน

มีห้�วิทย�ลัยต่่�งๆ ห้รือวิทย�กัรอบัรมีให้้คว�มีร้้ต่่�งๆ

2. การู้พ้ด็เพื�อความบัุนเทิีงหรืู้อเพื�อความสุน่กสุนาน 

เช่้น โน้ต่ อุดืมี เดีื�ยวไมีโครโฟัน, จำตุ่พล ช้มีภ้นิช้ นักัทอล์คโช้ว์, โย่ง 

เชิ้ญี่ยิ�มี นักัพ้ดืต่ลกั เป็นต้่น

3. การู้พ้ด็เพื�อจ้งใจหรู้ือเพื�อให�ผู้้�อื�นคล�อยติาม เช่้น 

นักัพ้ดืท�งด้ื�นกั�รเมืีอง ไม่ีว่�จำะเป็น คุณช้วน ห้ลีกัภัย, สำมัีคร สุำนทรเวช้, 

วีระ มุีสิำกัพงศ์ึ, เฉลิมี อย่้บัำ�รุง เป็นต้่น

แต่่สำำ�ห้รับับัทคว�มีนี� จำะพ้ดืแต่่เฉพ�ะ ข้อที� 2. กั�รพ้ดืเพื�อ

คว�มีบัันเทิงห้รือเพื�อคว�มีสำนุกัสำน�น

เริ�มีจำ�กัยุคบุักัเบิักั อ�จำ�รย์ทินวัฒน์ มีฤคพิทักัษ์ เป็นที�ร้้จัำกัดีื

จำ�กักั�รเป็นนักัพ้ดื เป็นบุัคคลแรกัที�จัำดืกั�รทอล์คโช้ว์ขึ�นในประเทศึไทย 

เป็นวิทย�กัรอบัรมีกั�รพ้ดื และสำร้�งเสำริมีบุัคลิกัภ�พ จำนทำ�ให้้ได้ืรับั

กั�รขน�นน�มีว่� “ต้่นต่ำ�รับันักัพ้ดืเมืีองไทย ได้ืเล่�ว่� “เมืี�อก่ัอนกั�ร

พ้ดืจำะเป็นกั�รให้้เกีัยรติ่กััน พ้ดืเสำร็จำก็ัจำะได้ืโล่ห์้ ได้ืกัล่อง ได้ืของขวัญี่

ไปเรื�อยๆ แต่่ในยุคผ่มีนี�สำ�มี�รถึเรียกัค่�ต่อบัแทนได้ืเลยว่� ..เท่�ไร”

ซึี�งต่รงกัับั อ�จำ�รย์อภิช้�ต่ ดืำ�ดีื นักัพ้ดืพิธีิกัรชื้�อดัืงได้ืเล่�ว่� 

“ในกั�รพ้ดืของเข� เข�ได้ืต้่นบัอนไซีกัับัเงินไม่ีถึึงร้อยบั�ทเป็นค่�รถึ

สำ�มีล้อกัลับับ้ั�น แต่่ในยุคปัจำจุำบัันนี�เข�ยอมีรับัว่�อ�ชี้พนักัพ้ดืคือ

อ�ชี้พที�เลี�ยงตั่วได้ื”

ดัืงนั�น อ�ช้ีพนักัพ้ดื วิทย�กัร จึำงเป็นที�นิยมีกัันอย่�งมี�กัใน

ปัจำจุำบััน ดัืงจำะเห็้นได้ืจำ�กัมีีนักัพ้ดื วิทย�กัรห้น้�ให้ม่ีเกิัดืขึ�นอย่�ง

มี�กัมี�ยเพร�ะอ�ช้พีนักัพ้ดื วิทย�กัร สำ�มี�รถึทำ�เงินได้ื อีกัทั�งยังทำ�ให้้

เกิัดืกั�รมีีชื้�อเสีำยง เป็นที�ร้้จัำกัอย่�งกัว้�งขว�ง เป็นอ�ชี้พอิสำระ กัำ�ห้นดื

เวล�กั�รทำ�ง�น และสำ�มี�รถึเลือกัรับัง�นห้รือเลือกัที�จำะไม่ีรับัง�นพ้ดื

นั�นๆ ได้ื เป็นอ�ชี้พที�มีีเกีัยรติ่
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ห้ลังจำ�กัอ�จำ�รย์ทินวัฒน์ มีฤคพิทักัษ์ ได้ืเปิดืห้ลักัส้ำต่รอบัรมี 

“กั�รพ้ดื และสำร้�งเสำริมีบุัคลิกัภ�พ” ได้ืไม่ีน�นก็ัได้ืมีีร�ยกั�ร ทีวีว�ที

ของ คุณกัรรณิกั� ธิรรมีเกัษร เป็นผ้้่จำดัื และดืำ�เนินร�ยกั�ร ออกัอ�กั�ศึ

ครั�งแรกัในปี พ.ศึ.2526 ท�งโทรทัศึน์ (ช่้อง 5) ห้ลังจำ�กันั�นก็ัได้ืสำร้�ง 

นักัพ้ดืมืีออ�ชี้พห้ล�ยคน ไม่ีว่�จำะเป็น อภิช้�ต่ ดืำ�ดีื, วสัำนต์่ พงศ์ึสุำ-

ประดิืษฐ์, สุำรวงศ์ึ วัฒนกุัล, พนมี ปีเจำริญี่, นันทน� นันทวโรภ�สำ, 

พะเย�ว์ พัฒนพงศ์ึ, จำตุ่พล ช้มีภ้นิช้, สุำขุมี นวลสำกุัล ฯลฯ ซึี�งส่ำวนให้ญ่ี่

จำะเป็นกั�รพ้ดืในลักัษณะ แซีวว�ที โต้่ว�ที ยอว�ที เลียนว�ที 

ห้ลังจำ�กันั�นก็ัมีีนักัพ้ดืเกัิดืขึ�นมี�อีกัมี�กัมี�ย เช้่น โน้ต่ อุดืมี 

 ได้ืเปิดื เดีื�ยวไมีโครโฟัน เป็นกั�รแสำดืงสำดืพ้ดืต่ลกัคนเดีืยวบันเวที โดืย 

อุดืมี แต้่พ�นิช้ ทั�งกั�รกัำ�กัับัเวที และเขียนบัท ซึี�งเป็นผ่ลง�นที�สำร้�งชื้�อ

ให้้กัับัอุดืมี แต้่พ�นิช้ มีีกั�รแสำดืงเดีื�ยวไมีโครโฟันมี�แล้วอย่�งมี�กัมี�ย 

ตั่�งแต่่ปี 2538 จำนกัระทั�งถึึงปัจำจุำบััน ซึี�งประสำบัคว�มีสำำ�เร็จำเป็นอย่�ง

มี�กั ผ่ลต่อบัรับัออกัมี�ดีืในกั�รจัำดืกั�รพ้ดืในแต่่ละครั�ง

ซึี�งกั�รสำร้�งแบัรนด์ืของพี�โน้ต่ อุดืมี จำะว�งแผ่นมี�เป็นอย่�งดีื

เร�จำะสัำงเกัต่เห็้นว่� เดีื�ยวไมีโครโฟัน ไม่ีมีีกั�รทำ�ออกัมี�ห้ล�ยครั�ง แต่่

จำะจัำดืครั�งห้นึ�งห้ล�ยๆ รอบั กัล่�วคือ ปีห้นึ�งจัำดืแค่ครั�งเดีืยวแต่่เปิดืห้ล�ย

รอบั ห้รือสำองสำ�มีปีจัำดืแค่ครั�งเดีืยวแต่่เปิดืห้ล�ยรอบั เพื�อให้้ทุกัคนห้รือ

แฟันคลับัได้ืรอคอย อีกัทั�งกั�รที�น�นๆ จำะจัำดืกั�รแสำดืงทีห้นึ�ง จำะทำ�ให้้

แฟันคลับัเห็้นคุณค่� และอย�กัจำะเข้�ไปซืี�อบััต่รด้ืกั�รแสำดืง มี�กักัว่�

ปีห้นึ�งจัำดืห้ล�ยครั�ง อีกัทั�งพี�โน้ต่ อุดืมี ยังเลือกัช่้วงจัำงห้วะที�คนอื�นห้รือ

นักัพ้ดืคนอื�นเข�ไม่ีออกักั�รแสำดืงห้รือเปิดืกั�รแสำดืง (ทอล์คโช้ว์ กั�ร

แสำดืงต่ลกับันเวที) อีกัด้ืวย เร�ลองมี�ด้ืข้อม้ีลเก่ั�ๆ

จำำ�นวนรอบักั�รแสำดืงเดีื�ยวไมีโครโฟัน

ครั�งที� 1 (เดีื�ยวไมีโครโฟัน) เปิดืกั�รแสำดืงทั�งห้มีดื 3 รอบั

ครั�งที� 2 (อุดืมี โช้ว์ห่้วย) เปิดืกั�รแสำดืงทั�งห้มีดื 14 รอบั

ครั�งที� 3 (อุดืมี กั�รช่้�ง) เปิดืกั�รแสำดืงทั�งห้มีดื 22 รอบั

ครั�งที� 4 (เดีื�ยว 4) เปิดืกั�รแสำดืงทั�งห้มีดื 28 รอบั

ครั�งที� 5 (ฉ�ยเดีื�ยว) เปิดืกั�รแสำดืงทั�งห้มีดื 30 รอบั

ครั�งที� 6 (ต้่ดืห้มึีกั) เปิดืกั�รแสำดืงทั�งห้มีดื 43 รอบั

ครั�งที� 7 (เดีื�ยว 7) เปิดืกั�รแสำดืงทั�งห้มีดื 44 รอบั

กั�รเลือกัง�น พี�โน้ต่ อุดืมี จำะไม่ีรับัจ้ำ�งเล่น โฆษณ� ละคร 

ถ่ึ�ยแบับั ห้รือร้องเพลงแบับัทุกัง�นห้รือไม่ีเลือกัง�น แต่่จำะเลือกัเล่น

เฉพ�ะง�นที�ไปด้ืวยกัันได้ืกัับัแบัรนด์ืส่ำวนบุัคคล (โน้ต่ อุดืมี) เพร�ะกั�ร

รับัง�นบั�งง�นเมืี�อเล่นไป ง�นบั�งง�นอ�จำทำ�ให้้ภ�พลักัษณ์ที�ถ้ึกัสำร้�ง

มี�ไดืรั้บัผ่ลกัระทบัห้รอืส้ำญี่เสำยีไปดืว้ย ซึี�งแต่กัต่่�งกัับัดื�ร�ห้รอืแบัรนดื์

บุัคคลคนอื�นๆ ที�รับัเล่นกั�รแสำดืงต่่�งๆ ไม่ีเลือกัจึำงทำ�ให้้ทำ�ล�ยภ�พ

ลักัษณ์แบัรนด์ืของตั่วเอง 

อีกัทั�งกั�รพ้ดื เดีื�ยวไมีโครโฟัน โน้ต่ อุดืมี จำะเลือกัพ้ดืเรื�องร�ว

ที�พวกัเร�ได้ืเคยสัำมีผั่สำ ได้ืเคยผ่่�นประสำบักั�รณ์ในอดีืต่ ในมุีมีมีองห้รือ

แง่มุีมีที�ต่ลกั บั�งมุีมีมีองคนฟัังอ�จำค�ดืไม่ีถึึง และพ้ดืถึึงข่�วสำ�รในยุค

ปัจำจุำบััน เช่้น ข่�วกั�รเมืีอง ข่�วดื�ร� เป็นต้่น

ดัืงนั�น นักัพ้ดื ดื�ร� นักัแสำดืง นักัร้อง ศิึลปิน ถ้ึ�ร้้จัำกักั�รสำร้�ง

แบัรนด์ื ก็ัจำะทำ�ให้้ต่นเองมีีชื้�อเสีำยง และสำ�มี�รถึสำร้�งร�ยได้ืให้้แก่ั

ต่นเอง เพร�ะ บุัคคล ก็ัสำ�มี�รถึสำร้�งแบัรนด์ื และเป็นสิำนค้�ได้ื 




