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คำานิยม 1

ผมได้รับทราบข่าวของคุณต้น (บัณฑิต อึ้งรังษี) 

และติดตามข่าวเหล่านั้นมาโดยตลอด 

เนื่องจากส่วนตัวแล้ว ผมรู้สึกชื่นชมและภูมิใจ 

เมื่อมีคนไทยที่มีความสามารถ

ทำาในสิ่งที่น้อยคนนักในประเทศแถบเอเชียจะทำาได้

แต่ก็มักจะมีคำาถามในใจอยู่ว่า “เขาทำาได้อย่างไร”

จึงไปถึงจุดที่หลายคน แม้แต่จะคิดก็ยังไม่กล้าคิดได้

หนังสือ “ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้” (Conduct Your Dreams) เล่มนี้

ทำาให้ผมสามารถเข้าใจได้ถึง Road Map ที่คุณต้นได้แบ่งปัน

มาอย่างยากลำาบากชัดเจนยิ่งขึ้น จนทำาให้รู้สึกว่า

หลายๆ เป้าหมาย (ท่ีแม้จะดูไกลจนเกินไขว่คว้า) ของหลายๆ คน รวมท้ังผม

คงจะได้นำามาปัดฝุ่นโดยประยุกต์ใช้ Road Map ของคุณต้นเข้าไป

คุณคงจะได้พบกับกำาลังใจ และวิธีคิดในเชิงบวกจากคุณต้นเป็นแน่แท้

จึงนับได้ว่า หนังสือ “ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้” (Conduct Your Dreams)

เป็นต้นทุนทางความรู้สึกและต้นทุนทางความคิด

ที่สามารถเติมต่อให้กับหลายๆ คน รวมทั้งตัวผม

เพื่อนำาไปใช้ต่อยอดการบรรลุเป้าหมายของชีวิต

และความฝันได้เป็นอย่างดีเยี่ยมครับ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ

      บอย โกสิยพงษ์

คำานิยม 2

หนังสือ “ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้” ของบัณฑิต อึ้งรังษี เล่มนี้

เป็นหนังสือที่มีความโดดเด่น มีเกร็ดความรู้ที่น่าอ่านมากเล่มหนึ่ง

ในวงการศิลปะวาทยกรทางการดนตรี

เพราะมีคุณลักษณะพิเศษที่ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ความพยายาม ประสบการณ์ ขั้นตอนในการฝึกปฏิบัติ ความมุ่งมั่น 

และความตั้งใจจริง ในการที่จะเป็นวาทยกรมือหนึ่ง ทั้งในระดับประเทศ

และต่างประเทศ

ผู้เขียนได้เรียบเรียงกลยุทธ์ในการเป็นวาทยกร จากประสบการณ์จริง 

ผ่านงานอักษรที่อ่านเข้าใจง่าย กระตุ้นให้ผู้อ่านเข้าใจถึงพื้นฐาน 

และลำาดับการพัฒนาศิลปะการเป็นวาทยกรทางการดนตรีของผู้เขียน

อย่างชัดเจน

หนังสือเล่มนี้สมควรที่จะได้รับการแนะนำาให้ผู้อ่านทุกเพศทุกวัย

ที่สนใจทางด้านศิลปะการดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเตรียมตัว

เป็น ”วาทยกรมือหนึ่งระดับประเทศ” 

หวังว่าจะมีหนังสืออันมีคุณค่ายิ่งเช่นหนังสือเล่มนี้ตามกันมา

อย่างต่อเนื่องและโดยเร็ว

 สนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการบริษัท 

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน)
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ท่านผู้หนึ่งสอนผมไว้ว่า ถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าจะบิน
ให้ไปถึงดวงดาว แต่แล้วเราไปถึงได้แค่ยอดเขา
เราก็ยังถึงที่สูงกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้อยู่มากมายนัก

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวข้อความที่คนทั้งโลกรู้จักกันดีว่า 
Imagination is more powerful than knowledge. 
หรือ “จินตนาการมีพลังกว่าความรู้”

นั่นคือการใช้จินตนาการเป็นพลังสร้างฝันให้เป็นจริง

Someone once taught me a valuable lesson. If I aim for the stars, 
but only make it to the top of the highest mountain, at least I’ve ended up 
higher than I began. 

Albert Einstein famously wrote, “Imagination is more powerful than 
knowledge.” 

Our imaginations are the birthplace of our dreams, and our imaginations 
are the start of making them come true.

ฝันให้ใหญ่…ใหญ่สุดๆ
IMAGINATION IS POWER

1
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เมื่อตอนผมอายุ 18 ปี ผมรู้สึกน้อยใจว่าความสำาเร็จในด้านต่างๆ 
ไม่ว่ากีฬาหรือดนตรี กลับไม่ค่อยมีคนไทยเป็นที่สุดของโลก 

ในกีฬาโอลิมปิกตอนนั้น ประเทศไทยชนะเหรียญทองแดง

ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้ว

มองไปรอบๆ ชาวเอเชียเพื่อนบ้านเรา จีน ญี่ปุ่นก็ชนะโอลิมปิกได้ 

ร่างกายเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตกว่าเรามากมายนัก

ผมคิดมากอยู่เสมอว่า “ทำาไม”

ทำาไมเราฉลองกันทั้งเมืองเหมือนพอใจที่สุดแล้ว

เมื่อได้เหรียญทองแดงเหรียญเดียวจากการแข่งขันโอลิมปิก

เป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีเหรียญทองมากเท่ากับประเทศที่มีประชากร

เท่ากันหรือเล็กกว่า เช่น ออสเตรเลีย หรือเกาหลีใต้

เราฝันไกลกว่านั้นได้ไหม

คิดได้อย่างนั้น ผมจึงเริ่มที่ตัวเอง

ถามตัวเราว่า ถ้าอยากจะเป็นที่หนึ่งของโลก

ในด้านในด้านหนึ่งล่ะ !!!

ตอนนั้นผมรักดนตรีคลาสสิกมาก มีความคิดที่จะยึดเป็นอาชีพ

ซึ่งแปลกมากสำาหรับคนไทย แต่ก็ยังติดอยู่อย่างหนึ่ง

ผมไม่ชอบเป็นคน “ไส้แห้ง”

When I was a teenager, I was always disappointed that my Thai countrymen 
never won recognition as the best in the world, whether in sports or music 
or anything else. In the Olympics, Thai teams never won gold. At one 
Olympics back then, when a Thai boxer won a bronze medal, the entire 
country celebrated as if it were the greatest achievement possible.

I thought about athletes from other Asian countries that competed in the 
Olympics, like China and Japan. Those athletes weren’t particularly any 
bigger or stronger than Thais. But they frequently won multiple gold medals, 
in many different events. 

I asked myself, why is Thailand content with a single bronze medal? 
Why shouldn’t we be able to win as often as countries with smaller 
populations than us, like Australia or South Korea? Could we dream 
a little bigger than a single bronze medal? 

I decided that yes, we could. And I decided to start with myself.

I asked myself, “Why can’t I be the best in the world at something”

As a teenager I knew that I loved classical music, and I wanted to make 
it a career (an exceptionally unusual choice for a Thai). 

I also knew that I didn’t want to be a “starving artist.” I wanted to be 
successful, and I wanted to be financially secure.
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สิ่งที่ “จุดประกาย” สำาหรับผมในเวลานั้นก็คือ เรื่องราวชีวิต

ของวาทยกรชาวอินเดีย ชื่อ สุบิน เมธา (Zubin Mehta) 

ซึ่งเป็นวาทยกรระดับโลก มีตำาแหน่งถึงเป็นวาทยกรประจำาของวง

นิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิก แล้วปาฏิหาริย์ก็มาเยือนวันหนึ่งในช่วงหัวเลี้ยว

หัวต่อของชีวิตพอดี สุบิน เมธา พร้อมวงของเขา 

ก็มาเปิดการแสดงที่เมืองไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว 

ใน พ.ศ. 2531

เป็นภาพที่อัศจรรย์ ขนลุก และอิ่มเอิบใจ เมื่อได้เห็นคนเอเชียได้ไปยืน

ผงาดต่อหน้าฝรั่งทั้งวง กำากับและเป็นผู้นำาพวกเขา ทั้งที่คนเอเชียคนนี้ 

ก็ไม่ได้มาจากประเทศที่ร่ำารวยก้าวหน้าแบบญี่ปุ่น

สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้ในคืนนั้นก็คือ มันเป็นไปได้

โดยเฉพาะเมื่อได้ทราบว่า วาทยกรระดับแนวหน้าของโลกนั้น

มีรายได้ขนาดไหน* ทำาให้ผมรู้ว่า ถ้าจะทำาในสิ่งที่ใจรัก

ไม่จำาเป็นเลยที่ต้อง “ไส้แห้ง” เสมอไป

ชีวิตผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ได้รู้แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อทำาอะไร

ผมบอกได้เลยว่า ชีวิตที่เดินอย่างเชื่อมั่น
และมีเป้าหมายนั้น เป็นชีวิตที่ “มันส์” มาก

วาทยกร สุบิน เมธา (Zubin Mehta) ตอนผมเป็นผู้ช่วยให้ 
ที่ New York Philharmonic Orchestra เมื่อ พ.ศ. 2545

I found inspiration. When I was 18, the New York Philharmonic made their 
first and only appearance in Bangkok, led by then music director Zubin 
Mehta. Maestro Mehta is originally from India, and is one of the world’s 
most famous conductors. I was at a crucial turning point in my life 
when I went to their Bangkok concert.
 
It was a miraculous evening. I got goose bumps all over when I saw 
Maestro Mehta walk confidently out on stage and take the podium. 
An Asian man leading a group of Westerners was not something I was 
accustomed to seeing in Thailand. It was always the other way around 
– the Westerners in charge and the Thais following.
 
I learned an invaluable lesson that night. I learned that anything is possible. 
That concert changed the course of my life forever. I discovered what I was 
on this earth to do, and I can tell you this — doing what you love is fun. 
Incredibly fun. When I began to learn more about conducting, and to 
understand the possibilities in terms of salaries for conductors at the top, 
I started to see how I could become a classical musician and make a good 
living. I could follow my dreams and not have to be a starving artist! 
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*รายได้ของวาทยกรระดับโลก รุ่นปรมาจารย์ เช่น ลอริน มาแซล (ซ่ึงเป็นคนจัดการแข่งขัน
วาทยกร มาแซล วิลาร์ ที่คาร์เนกี้ฮอลล์ ในนิวยอร์ก และเป็นอาจารย์และท่ีปรึกษาให้กับ
ผมเอง) หรือสุบิน เมธา จะอยู่ในระหว่าง 8 หม่ืน ถึง 1 แสนดอลลาร์ (3.2 – 4 ล้านบาท) 
ต่อคืน ซึ่งช่วงที่ผมติดตามท่านลอริน มาร์แซล เป็นวาทยกรผู้ช่วยท่านในยุโรป ท่านมี
คอนเสิร์ตแทบทุกคืน ก็คิดดูแล้วกันครับว่ารายได้ต่อปีจะเท่าไร และยังไม่นับ 
รายได้อื่น เช่น การอัดแผ่นเสียง การเป็นวาทยกรประจำา การโฆษณา ฯลฯ

Guest conducting fees for top international conductors, like Zubin Mehta 
and Lorin Maazel (who has been a mentor and advisor to me) range 
anywhere from US$30,000 to $100,000 per engagement. During the time 
that I worked as an assistant conductor with Maestro Maazel, he had 
concerts as often as two or three times per week. This doesn’t yet include 
regular salaries from conducting posts or income from other projects like 
recordings or endorsements. Do the math, and you can see for yourself 
how lucrative conducting can potentially be!

อัตราเฉล่ียรายได้ต่อปี (พ.ศ. 2548) ของวาทยกรช้ันแนวหน้าของอเมริกา
รายได้น้ีเป็นเงินเดือนประจำาจากการทำางานแค่ประมาณ 14-18 สัปดาห์ต่อปี
ไม่รวมค่าตัวในการเป็นวาทยกรรับเชิญให้กับวงอ่ืนๆ รายได้จากสปอนเซอร์

หรือการบันทึกเสียง 

วาทยกร

1. ดาเนียล บาเรนบอยม์ (Daniel Barenboim) 

ผู้อำานวยการเพลงประจำาวงชิคาโก ซิมโฟนีออร์เคสตร้า 

2. เจมส์ ลีวายน์ (James Levine) 

วาทยกรประจำาวงเมโทรโพลิแทนโอเปร่า ของนิวยอร์ก

3. ลอริน มาแซล (Lorin Maazel) 

วาทยกรประจำาวงนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตร้า

4. ไมเคิล ทิลซีน โทมาส (Michael Thomas) 

แห่งวงซานฟรานซิสโก ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า

5. คริสทอฟ เอสเซนบาค (Christoph Eschenbach) 

แห่งวงฟิลาเดลเฟีย ออร์เคสตร้า

6. เอสสา-เพกา ซาโลเนน (Esa-Pekka Salonen) 

แห่งวงลอสแองเจลิส ฟิลฮาร์โมนิก ออร์เคสตร้า

7. เลียวนาร์ด สแลตกิน (Leonard Slatkin) 

วาทยกรประจำาวง เนชั่นแนล ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า

8. ฟรานซ์ เวลเซอร์-มอสต์ (Franz Welzer-Most) 

ผู้อำานวยการเพลงประจำา คลิฟแลนด์ ออร์เคสตร้า

9. เซอร์ แอนดรู เดวิส (Sr. Andrew Davis) 

ผู้อำานวยการเพลงประจำาวง ลิริก โอเปร่า ชิคาโก

10. ฟาโว เจร์วี (Paavo Jarvi) 

วาทยกรประจำาวง ซินซินเนติ ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า

รายได้ (บาท/ปี)

76  ล้าน

72.2  ล้าน

72.2  ล้าน

60.8  ล้าน

53.2  ล้าน

49.4 ล้าน

49.4  ล้าน

38  ล้าน

26.63 ล้าน

23.78 ล้าน

* คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD เท่ากับ 38 บาท เมื่อ พ.ศ. 2548
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มนุษย์จะพัฒนาการ
ไปตามอย่างที่ตนคิด
AS A MAN THINKS, HE IS.

ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือทั้งเล่มนี้เลย
นอกจากหนึ่งหัวข้อ ผมขอให้เป็นข้อนี้ครับ

มนุษย์ จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตนคิดเท่านั้น
ทุกอย่าง เริ่มที่การคิด

ดังนั้น ถ้าคุณคิดว่าตนทำาได้ หรือคิดว่าทำาไม่ได้
คุณก็ถูกทั้งสองอย่าง

If you learn just one thing from this book, let me ask that it be this: 

You only progress as far as you think you can. 

Everything begins with your thoughts.

Human beings only progress as far as we think we can. If we think 
we can go no further, then we will stay where we are. However 
high you think you can climb, you can go that far. If you think you 
have reached your limit, then you aren’t going to climb any higher.
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สถานการณ์ของคุณขณะนี้ ไม่ว่าจะดีหรือจะเลวร้ายแค่ไหน
ก็มาจากความคิดของคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อย่าปัดความรับผิดชอบให้คนอื่น

ข่าวดีก็คือ...คุณสามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณได้
โดยการเปลี่ยนความคิดของคุณ นับแต่นี้เป็นต้นไป

ไม่ว่าเราคิดว่า เราทำาได้ หรือเราทำาไม่ได้ เราก็ถูกทั้งสองอย่าง

Whether you think you can or you can’t, you are right.

  เฮนรี่ ฟอร์ด มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งบริษัทรถฟอร์ด 

The situation you find yourself in right now, whether good or poor, is a result of 
your own thoughts in the past. It is tempting to place the blame for our own bad 
situations on other people, but that would be a terrible mistake. 

We are each individually responsible. 

The good news is this. You can shape your own future. You have the power 
within your own mind to change your situation for the better, beginning right now.

ถ้าท่านใดอ่านหนังสือปรัชญาความสำาเร็จมาบ้าง
คงจะเคยเจอประโยคนี้

ประโยคนี้ขยายความให้เข้าใจง่ายอีกนิดก็คือ 

ถ้าเราคิดว่าเราทำาได้ เราก็ทำาได้ 

ถ้าเราคิดว่าเราทำาไม่ได้ เราก็ทำาไม่ได้

ตอนเด็กๆ ที่ผมเริ่มอ่านหนังสือประเภทปรัชญาความสำาเร็จ
เมื่อเจอประโยคนี้เข้าก็งงมาก คิดไม่ออกว่าเขาหมายความ
ว่าอย่างไร

แต่พอได้ประสบการณ์มาเรื่อยๆ ในการไล่ล่าความสำาเร็จ
จึงเข้าใจถึงความจริงข้อนี้ว่า
ถ้าเราคิดว่าเราทำาได้ หรือตัดสินใจต้ังแต่แรกว่ามันเป็นไปได้
จิตใจและมันสมองก็จะคอยหาทางที่จะทำาสิ่งนั้น

ข้อความเสริม # 1
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แทนที่จะมามัวแต่นั่งคิดว่า
“เอ มันเป็นไปได้ หรือมันเป็นไปไม่ได้น้า?”
มันสมองจะคอยหาเหตุผลมาพิสูจน์ว่า มันเป็นไปได้
หรือคิดว่า ทำาอย่างไรจึงจะเป็นไปได้
ลองสารพัดวิธี
แล้วหนทาง หรือคนช่วย ก็ค่อยๆ ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ
บางทีเรื่องที่ “อัศจรรย์” ที่เหมือนกับ “ฟลุก”
ก็เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เราถึงเป้าหมายเร็วขึ้น

หรือ ถ้าเราคิดว่าเราทำาไม่ได้ หรือสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้
มันก็จบตั้งแต่ตอนนั้นเลย
เราก็จะไม่พยายาม หรือพยายามก็แบบไม่เต็มใจ
ทำาครึ่งๆ กลางๆ หรือไม่ก็หาเหตุผลมาสนับสนุนทฤษฎีที่ว่า
“มันเป็นไปไม่ได้”

คิดต่างกันนิดเดียว ผลต่างกันเยอะมาก !

ผมขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตนเอง
ตอนผมตัดสินใจเป็นคอนดักเตอร์
ก็รู้สึกโชคดีเป็นอย่างมาก มีแบบอย่างของคนที่เคยทำามาแล้ว
มันสมองไม่เคยคิดเลย ว่าคนไทยเป็นระดับโลกไม่ได้
ใช้เหตุผลง่ายๆ ว่า ถ้าคนมาจากประเทศอินเดีย
อย่างสุบิน เมธา ทำาได้ คนไทยน่าจะทำาได้เช่นกัน1

ถ้าไม่ได้รู้จักสุบิน เมธา คงไม่ได้คิดตรงจุดนี้
เพราะทุกครั้งที่เห็นวาทยกรในเมืองไทยในสมัยนั้น
เป็นคนต่างชาติหมด การที่จะเป็นคนไทยแล้วไปยืนคุมฝรั่ง
เป็นเรื่องแน่นอนที่เด็กๆ ที่เป็น “nobody”
และไม่มีเส้นสายในวงการเลยอย่างเช่นตัวผมเอง จะคิดว่า
“เป็นไปไม่ได้”

ความแตกต่างระหว่างการคิด มีผลมหาศาลสำาหรับชีวิตผม
ความสามารถต่างๆ ที่จะทำาให้ความฝันเป็นความจริงนั้น
พัฒนาได้หมด อุปสรรคต่างๆ ก็เอาชนะได้หมด

ความคิดเริ่มต้นต่างหาก ที่สำาคัญที่สุด

1 ซ่ึงอาจเป็นการใช้เหตุผลท่ีง่ายๆ ไปนิดหน่ึง ส่ิงท่ีผมไม่ทราบตอนน้ัน แล้วมาเรียนรู้ทีหลัง
คือ พ่อของคุณสุบิน เมธา เป็นผู้ก่อตั้งวงออร์เคสตร้าวงแรกของบอมเบย์ ทำาให้สุบิน
มีแต้มต่อ ได้คลุกคลีกับดนตรีมาตลอด และยังมีโอกาสอำานวยเพลงวงออร์เคสตร้า
อย่างสม่ำาเสมอมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นโอกาสที่วาทยกรน้อยคนในโลกจะมี
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