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ห
ลายี ๆ โครงกิารทำไมติ้อีงม่พัิธ์่เปุ่ิด? มันสำคัญี่หร่อี

จำเปุ่็นไหมท่�ติ้อีงม่คนม่ติำแหน่ง หร่อีม่ชิ่�อีเส่ยีง

มาเปุ่ิดงาน? เพัราะหลายีครั�งคนสำคัญี่ท่�ส่ดอีย่ีางปุ่ระธ์านในพัิธ์่ 

กิ็ไม่เคยีติ้อีงม่หน้าท่�รับผิดชิอีบอีะไร เม่�อีโครงกิารนั�นล้มเหลว…

เร่�อีงราวชิวนคิดวันน่�  เปุ่็นข่้อีสังเกิติหร่อีความสงสัยี

ส่วนติัว เกิ่�ยีวกิับค่านิยีมบางอีย่ีางข่อีงสังคม ท่�อีาจด่ “ไม่เข่้าท่า” 

ซึ่ึ�งในท้ายีท่�ส่ด ข่้อีคิดด่ ๆ กิ็อีาจจะอียี่่ติรงท่� ได้เอีามาสะกิิดแง่คิด

กิารกิระทำข่อีงเราเอีง

พิิธีีเปิด ที่ี�ไมิ่มิีพิิธีีปิด

พัิธ์่เปุ่ิดในหลายีงาน น่าจะทำเพั่�อีปุ่ระโยีชิน์ในแง่กิาร

โฆษณ์าปุ่ระชิาสัมพัันธ์์ เพั่�อีให้เกิิดกิารรับร้่ รับทราบ ว่ากิิจกิรรม

น่� สิ�งน่�เกิิดข่ึ�นแล้ว เชิ่น งานนิทรรศกิาร หร่อีมหกิรรมติ่าง ๆ ยีิ�งถึ้า

เปุ่็นพัิธ์่เปุ่ิดข่อีงภาคเอีกิชิน มักิทำเพั่�อีผลทางกิารติลาดอีย่่ีบนงบ

ปุ่ระชิาสัมพัันธ์์ สร้างความน่าเชิ่�อีถึ่อีให้อีงค์กิร

ทว่าหลายีพิัธ์่เปิุ่ดช่ิางหดห่่ หลายีโครงกิาร ท่�เน้นเพั่ยีง 

“พัิธ์่” ให้ม่คนสำคัญี่มาร่วม เชิ่น พัิธ์่เปุ่ิดกิารปุ่ล่กิปุ่�า ท่�เม่�อีวันเวลา

ผ่านไปุ่ ติ้นไม้เหล่านั�นกิลับไม่ได้รับกิารด่แล และติายีไปุ่ ถึึงแม้

ติ้นไม้ไม่ติายี แติ่มันกิ็ไม่ได้กิลายีเปุ่็นปุ่�าดังชิ่�อีโครงกิาร รวมทั�งใน

พัิธ์่เปุ่ิดสถึานท่�ติ่าง ๆ บางแห่งเม่�อีเวลาผ่านไปุ่กิ็กิลายีเปุ่็นสิ�งปุ่ล่กิ

สร้างรกิร้างด่น่ากิลัว

งบพัิธ์่เปุ่ิดเหล่าน่� คงม่ปุ่ระโยีชิน์หากิเปุ่ล่�ยีนเปุ่็นงบจ้าง

คนดแ่ล บ่คคลสำคญัี่ท่�ควรเชิิญี่มา และใหเ้ก่ิยีรติ ิควรเปุ่น็อีาสาหรอ่ี

คนท่�ม่หน้าท่�ติ้อีงด่แลสถึานท่� ด่แลติ้นไม้เหล่าน่�ให้รอีดปุ่ลอีดภัยี 

เพัราะถึ่อีว่าเข่า “สำคืัญ” ติ่อีติ้นไม้เหล่าน่�จริง ๆ ยีิ�งเท่ยีบกัิบใคร

สกัิคนท่�อีา้งวา่สำคญัี่ หากิแคม่าฉัก่ิถึง่ลงดนิรดน�ำวนัเดย่ีวนั�น ต้ินท่น

มันส่งเกิินไปุ่ แม้มาชิ่วยีกิันปุ่ล่กิเยีอีะ ๆ มันกิ็ด่ แติ่กิ็ไม่จำเปุ่็นติ้อีง

ถึึงกิับม่พัิธ์่กิ็ได้กิระมัง

(เล่าส่่, ติรงน่�อี่านข้่ามได้) 

ครั�งหนึ�งผมไปุ่บรรยีายีเกิ่�ยีวกิบักิารติลาด

ให้กิับกิล่่มธ์่รกิิจชิ่มชินท่�เร่ยีกิว่า พั่อีค้า แม่ค้า แบรนด์

ท้อีงถึิ�น เป็ุ่นโครงกิารรฐั แต่ิจ้างอีอีแกิไนเซึ่อีร์เป็ุ่นผ้่จดั และเชิิญี่ผม

ท่�จริงแล้วกิำหนดกิารบรรยีายีข่อีงผมม่เวลาปุ่ระมาณ์ 2 ชิั�วโมง

ครึ�ง แติ่เน่�อีงจากิ “พัิธ์่เปุ่ิด” อีันยีาวนาน ติ้อีงเชิิญี่ท่านติ่าง ๆ ข่ึ�น

เวท่มาพั่ดจนครบถึ้วน จบแล้วถึ่ายีร่ปุ่ เข่้าใจได้ว่าท่านเหล่านั�น

ยี่อีมติ้อีงม่ภารกิิจติ่อี ส่ดท้ายีผมเหล่อีเวลาบรรยีายีเพ่ัยีงชัิ�วโมง

กิว่า เน่�อีหาสาระท่�เติร่ยีมไปุ่จึงติ้อีงรวบรัดติัดจบให้ได้ เพัราะบ่ายี

มเ่ร่�อีงอี่�น ทำใหผ้่เ้ข่า้มาฟังับรรยีายี ท่�หวงัจะมาเอีาความร่เ้หลา่นั�น 

จึงเข่้ามาร่มข่อีคำปุ่รึกิษาหลังจากิลงเวท่ ผมติ้อีงอียี่่ติ่อีอี่กิเกิ่อีบ 2 

ชิั�วโมง ซึ่ึ�งเติ็มใจท่�จะแบ่งปุ่ัน ให้ความร่้เข่าเหล่านั�นอียี่่แล้ว เพั่ยีง

แติ่กิารพั่ดกิับคนท่ละคนสอีงคนมันกิ็เลยีชิ้า คงจะด่กิว่าหากิเวลา

เน่�อีหาสาระไมถ่ึก่ิเบย่ีดบงัไปุ่กิบัพัธิ์เ่ปุ่ดิ เพัราะจด่ปุ่ระสงค์งานน่�ค่อี

พั่�นท่�ให้ความร่ปุ้่ระชิาชิน แต่ิหากิท่านอีา่นกิค็งเข้่าใจวา่เพัราะอีะไร

สว่นหนึ�งนั�นใชิว่า่จะเกิ่�ยีวแติก่ิบัโครงกิารภาครฐั ในหลายี ๆ  

พัิธ์่ กิ็เพั่ยีงเพัราะกิารผ่กิติิดกิับความเชิ่�อีเร่�อีง ฤกิษ์ ยีาม ไปุ่กิระทั�ง

กิารสร้างความภาคภ่มิใจผิด ๆ

คนไทยีล่มง่ายี จึงไม่ได้จำว่าในติอีนนั�นมันค่อี พัิธ์่เปุ่ิด 

ความล้มเหลว

บางคนเปุ่ิดร้าน เปุ่ิดธ์่รกิิจ ม่พิัธ์่เปุ่ิดใหญี่่โติ ทำปุ่ระหนึ�ง

ว่าน่�เปุ่็นความสำเร็จ เหม่อีนท่�บอีกิไปุ่ พัิธ์่เปุ่ิดแบบภาคเอีกิชินม่

“พิธีเปด”
ความลมเหลว
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ปุ่ระโยีชินแ์งปุ่่ระชิาสมัพันัธ์ห์รอ่ีกิารติลาดกิจ็รงิ แติห่ากิทำบนความ

ร่ส้กึิวา่ ดใ่จ ภม่ใิจ สำเรจ็ท่�ไดเ้ปุ่ดินั�น ดม่นัเปุ่น็เร่�อีงท่�ปุ่ระมาท และ

อีันติรายี เพัราะจริง ๆ แล้วยีังม่อี่กิหลายีอีย่ีางท่�ติ้อีงทำ หร่อีพั่ด

แง่ร้ายีค่อี แท้แล้วเราเพัิ�งได้กิ้าวข่าลงมาเส่�ยีงเอีงนะ (ยีังห่างไกิล

ความสำเร็จ ภ่มิใจนักิ)

บางอีย่ีางท่�อีาจไม่ใชิพ่ัธิ์เ่ปิุ่ดโดยีติรง แต่ิเกิ่�ยีวกัิบฤกิษ์ ยีาม 

ปุ่ระเพัณ์ ่มม่หนึ�งกิเ็ข่า้ใจได ้แติใ่นมม่กิลบั ดงัเชิน่ กิารแติง่งาน โดยี

อียี่างยีิ�งบนแนวคิดท่�ว่า น่�เปุ่็นกิารเปุ่ิดตัิวว่าเข่าค่่น่�จะ “เริ�มต้ินอียี่่

ด้วยีกิัน” มิใชิ่อียี่่กิ่อีนแติ่ง แติ่ความเปุ่็นจริงสิ�งท่�ยีากิท่�ส่ดข่อีงชิ่วิติ

ค่่ค่อีกิารใชิ้ชิ่วิติอียี่่ด้วยีกิันให้ได้ เพัราะหลังจากิน่�ไปุ่อีาจติ้อีงปุ่รับ

อีะไรกิันอี่กิมากิมายีหลังพั้นชิ่วงข่้าวใหม่ ปุ่ลามัน

หร่อีกิารข่ึ�นบ้านใหม่ ท่�สมัยีน่�ค่อีเราเริ�มม่หน่�สินระยีะยีาว 

20-40 ปุ่ี เรากิ็ยีังคงจัดพัิธ่์ท่�เชิ่�อีว่าเอีาฤกิษ์ชัิยีในกิารเข่้าอียี่่ แบบ

ไม่ร่้จะผ่อีนรอีดไหม เพัราะแค่ 20 ปุ่ีน่�ไม่ง่ายีเลยี ม่อีะไรเกิิดข่ึ�นได้

มากิมายี

จากิท่�ยีกิติัวอีย่ีางมา หลายีสิ�งหลายีอีย่ีางท่�ม่พัิธ่์เปุ่ิด หร่อี

พัิธ์่กิารในวันเริ�มติ้น จึงด่เปุ่็นค่านิยีมท่�ไม่จำเปุ่็นเพัราะยัีงไม่ร่้

อีนาคติจะไปุ่ได้แค่ไหน หร่อีอีาจเป็ุ่นเพัราะคนไทยีล่มง่ายี จึง 

ไม่ได้จำว่าในติอีนนั�นมันค่อี พัิธ์่เปุ่ิดความล้มเหลว

หมายีเหติ่นิดหนึ�งว่า บางพัิธ์่ บางงาน อียี่างงานแติ่ง งาน

ข่ึ�นบ้านใหม่ ส่วนหนึ�งก็ิจงใจทำเปุ่็นงาน “ระดมท่น” เกิ็บซึ่อีงให้

ค่้มกิำไรในกิารจัดงาน บางคนกิ็เติ็มใจใส่ (ค่น) บางท่กิ็กิลายีเปุ่็น

ภาระคนถึ่กิเชิิญี่ ซึ่ึ�งท่�จริงถึ้ามอีงแง่ว่าเอีาฤกิษ์ เอีาชิัยี กิ็ไม่ควรไปุ่

เบ่ยีดเบ่ยีนใครแติ่แรกิว่าไหม?

พิิธีีที่ี�น่าจะมิี

หากิจะว่าไปุ่แล้ว “พิัธ์ก่ิาร” บางอีย่ีาง คงม่ค่ามค่วามหมายี

มากิ ๆ หากิเปุ่็นพัิธ์่ท่�เกิ่�ยีวข่้อีงกิับความสำเร็จ หร่อีสิ�งท่�สะท้อีน

ปุ่ระโยีชิน์ ดังเชิ่น..

พัธิข่้ึ�นบา้นใหัม ่เปุ่ล่�ยีนเป็ุ่น พิัธร่บับา้นเรา คอ่ี หลังจากิ

ผ่อีนบ้านหมดจนโอีนเป็ุ่นข่อีงเราโดยีสมบ่รณ์์ ทำบ่ญี่เล่�ยีงพัระ 

เฉัลิมฉัลอีงความเปุ่็นเจ้าข่อีงบ้าน (ท่�แท้จริงเส่ยีท่) เชิ่นน่� อีย่ีาว่า

แติ่เจ้าข่อีงบ้านเลยี คนท่�ทัศนคติิด่ ๆ ไม่ม่อีคติิอีิจฉัากิ็ยีังร่้สึกิว่า 

นา่รว่มยีนิดด่ว้ยีในความสำเรจ็ติรงน่� เพัราะรบัร่ไ้ดด้น่่�คอ่ีกิารฝี�าฟันั

ท่�ยีาวนาน หรอ่ีในกิรณ์ค่ลา้ยีกินักิ ็เจมิรถึ ไหวร้ถึ ติอีนผอ่ีนหมดแลว้

กิ็ด่ไม่เลว ถึ้าไม่เชิ่นนั�นไปุ่ร่ไฟัแนนซึ่์เม่�อีไร อียี่าล่มเจิมใหม่ด้วยีล่ะ

พัิธ่เปิดร้าน เปุ่ล่�ยีนเปุ่็น พัิธ่์ฉัลอีงครบรอีบกิิจกิาร 3 ปุ่ี 

หร่อีพัิธ์่ฉัลอีงยีอีดข่ายี ข่ายีได้แล้ว 1 แสน, 1 ล้านชิิ�น หร่อี ล่กิค้า 

1 หม่�นรายี อีะไรกิ็ว่ากิันไปุ่ น่�คงเปุ่็นวันท่�เราร่้สึกิชิ่�นใจ และอีาจได้

แง่ทางกิารติลาดมากิกิว่าพัิธ์่เปุ่ิดด้วยีซึ่�ำ

พัิธ่แติ่งงาน ท่�ไม่ได้บอีกิว่าผิดอีะไร แติ่ส่วนติัวก็ิมอีงว่า 

น่าจะสำคัญี่กิว่าถึ้าเปุ่็นพัิธ์่ครบรอีบ 7 ปุ่ี จากิวันท่�อียี่่ร่วมกิัน หร่อี 

10 ปุ่ี 20 ปุ่ี ด่ด่ และม่ค่ามากิหากิยี้อีนมอีงไปุ่ (ฉัันทนไอี้น่�, ยีัยีน่� 

มาได้ข่นาดน่�ท่เด่ยีว)

ในโครงกิารรัฐ กิท็ำได้ (แต่ิคงไม่มใ่ครทำ) เช่ิน แทนท่�จะเป็ุ่น

พัิธ่์เปุ่ิดใชิ้ถึนนควรม่พัิธ่์ฉัลอีงอีาย่ีกิารใชิ้งานโดยีไม่ผ่านกิาร แปุ่ะ 

ซึ่่อีม ร่�อี ท่�หากิม่พัิธ์่น่�ได้จริง คงสร้างค่านิยีมใหม่ ๆ  ท่�ปุ่ระชิาชินคน

ไทยีคงจะชิ่�นชิม เห็นด้วยีไหม?

หรอ่ีพิัธ์ปุ่่ล่กิปุ่�า ท่�แทบไม่เคยีได้ปุ่�า ควรเรย่ีกิแค่วา่วันปลก้

ติน้ไม ้แลว้ใหม้พ่ัธ่ิเปดิปา่จรงิ ๆ  ในวนัท่�นกัินเิวศวทิยีา หรอ่ีอีะไร

ทำนอีงน่�รับรอีงให้ได้ว่า พั่�นท่�บริเวณ์นั�น ๆ เป็ุ่นปุ่�าแล้ว สมควร

เร่ยีกิได้ว่าปุ่�า เรากิ็ทำพัิธ์่กัินเลยี ซึ่ึ�งจะม่ทั�งสอีงพัิธ์่ก็ิด่นะ ค่อีวันท่�

ปุ่ลก่ิใครมาเป็ุ่นปุ่ระธ์าน เม่�อีถึงึวันท่�เป็ุ่นปุ่�า เชิญิี่เข่ามาอ่ีกิ มนัก็ิคง 

นา่ชิ่�นชิมดใ่จ แติเ่พั่�อีใหเ้สมอีกินั และเท่าเทย่ีม ถึา้มนัไมเ่ปุ่น็ปุ่�าเรากิ็ 

ควรมง่านวา่ “พัธิ์ปุ่่ดิปุ่�า” และเชิญิี่ทา่นท่�มาปุ่ลก่ิ มาปุ่ดิดว้ยีวา่ติรง

น่�คงเปุ่็นปุ่�าไม่ได้แล้ว

พิิธีีเปิด ความิล้มิเหลว

ไม่ม่ใครชิอีบความล้มเหลว แติ่ในคนสำเร็จ ท่กิความ 

ล้มเหลวสอีนอีะไรบางอียี่างได้เสมอี

มันคงเปุ่็นเร่�อีงแปุ่ลกิท่�จะจัดพัิธ์่ฉัลอีงความล้มเหลว แติ่

ม่มหนึ�งก็ิควรค่าไม่น้อียีเลยี กิารฉัลอีงความผิดพัลาด ฉัลอีงวัน

ปุ่ิดกิิจกิาร ฉัลอีงวันค่นบ้าน ค่นรถึ หร่อีฉัลอีงวันหย่ีา (บางคนก็ิ

ฉัลอีงจริง ๆ)

มันอีาจม่ปุ่ระโยีชิน์ค่อีให้คนอ่ี�นได้เร่ยีนร่้  ได้เห็นเป็ุ่น

วิทยีาทาน ว่าวันข่้างหน้าหากิทำอีะไรอียี่าได้หลงผิดเหม่อีนเรา 

ยีิ�งถึ้าเปุ่็นงานบ่ญี่ กิ็น่าจะเปุ่็นบ่ญี่กิ่ศลอีันยีิ�งใหญี่่ ในกิารนำเสนอี 

บทเร่ยีน ข่้อีคิด ข่้อีผิดพัลาด ในงานพัิธ์่นั�น

สด่ทา้ยี อีาจดเ่ป็ุ่นเร่�อีงกิลา่วเลน่ ๆ  ท่�จะจดังานพิัธ์เ่ปุ่ดิความ

ล้มเหลว แติ่หากิคิดให้ด่ หากิเปุ่็นพัิธ์่ปุ่ิด พัิธ์่อีำลา ท่�อีาจไม่ใชิ่พัิธ์่

จริงจังอีะไร เชิ่นในวันท่�เลิกิกิิจกิาร, ท่มงานแยีกิยี้ายี, ล้มโครงกิาร 

ถึ้าเปุ่็นไปุ่ได้เราจัดข่ึ�นมาบนบรรยีากิาศส่วนตัิว สิ�งเหล่านั�นม่ค่า 

ควรจำ มปุ่่ระโยีชิน์ เพัราะมปุ่่ระสบกิารณ์ ์แม้มนัจะล้มเหลว แต่ิมนัม ่

ความร่สึ้กิด่ ๆ  อียี่เ่ช่ินกัิน เราอีาจได้เห็นค่ณ์ค่าในช่ิวงท่�ผา่นมา ติา่ง

กิบัพัธิ์เ่ปุ่ดิติา่ง ๆ  นา ๆ  ท่�คนมาจรงิ ๆ  กิม็ไิดเ้หน็คา่ เห็นความสำคัญี่ 

เว้นแติ่ผ่้ท่�ได้กิำไรจากิพัิธ์่เปุ่ิดนั�น เท่านั�นเอีง


