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“ศิลปะ
คือการขโมย - ART IS THEFT”  Pablo Ruiz  
Picasso (จิตรกรเอกของโลก)

“การเลยีนแบบคอืมารดาของความคดิสร้างสรรค์”  Kobayashi 
Hideo (นักวิจำรณ์วรรณคดีชื่อดัง)

เพรำะโลกนีไ้ม่ได้มอีะไรใหม่ และไม่ได้เริม่ต้นจำกศนูย์ ทกุส่ิง 
ล้วนได้รบัแรงบนัดำลใจ (Inspiration) จำกส่ิงท่ีมอียู่เดมิ ไม่ว่ำจะเป็น
งำนศลิปะ ท่ีต้องใช้ควำมคดิสร้ำงสรรค์ (Creativity) เพือ่สร้ำงผลงำน
ชิ้นใหม่หรือสินค้ำ/บริกำร ที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำง
นวัตกรรม (Innovation) ใหม่ ๆ ต่ำงก็เริ่มต้นมำจำกกำรเลียนแบบ 
(Imitation) ควำมคดิทีม่อียูเ่ดมิทัง้สิน้ ซึง่ต้องท�ำผ่ำนวธิกีำรทีแ่นบเนยีน 
แยบยล และยังต้องสร้ำงสรรค์อีกด้วย เพรำะ “การลอกความคิด”  
กับ “ความคิดสร้างสรรค์” นั้น ต่ำงกันเพียงแค่ “เส้นแบ่ง” บำงๆ

ถ้ำจะยกตัวอย่ำงธุรกิจร้ำนกำแฟ 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่นที่
เรียกว่ำ “เลียนแบบจนได้ดี” และประสบควำมส�ำเร็จทั่วโลก ทุกคนก็
คงจะนึกถึง “Starbucks” กับ “Doutor” ที่ต่ำงก็ใช้ร้ำนกำแฟในยุโรป
เป็น “ตัวอย่ำง” ในกำร “เลียนแบบ” ด้วยกันทั้งคู่ เพรำะผู้ก่อตั้งของ
ท้ังสองร้ำนต่ำงเคยได้สัมผัสประสบกำรณ์ที่ดีจำกร้ำนกำแฟในยุโรป 
จงึได้น�ำเอำแรงบนัดำลใจนีก้ลบัไปสร้ำงเป็นร้ำนกำแฟในประเทศของ
ตน จะมีข้อแตกต่ำงเล็กน้อยก็ตรงที่ Starbucks จะเลียนแบบร้ำน
กำแฟในอิตำลี ส่วน Doutor จะเลียนแบบร้ำนกำแฟในฝรั่งเศสผสม
กับร้ำนกำแฟในเยอรมัน แต่ทั้งสองแบรนด์ก็ล้วนเลียนแบบจำกรูป
แบบร้ำนกำแฟที่มีควำมเป็นมำยำวนำนท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชำวยุโรปที่หยั่งรำกอย่ำงลึกซึ้งทั้งสิ้น

และถึงแม้ต้นแบบของร้ำนทั้งสองจะมำจำกร้ำนกำแฟใน
ยุโรปเหมือนกัน แต่คอนเซ็ปต์ของร้ำน (Store Concept) ที่ตกผลึก
ออกมำกลับแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง เพรำะประเด็นส�ำคัญที่สุดในกำร
ท�ำธุรกิจให้ประสบผลส�ำเร็จก็คือ “กำรมองส่วนที่เป็นแก่นหลัก 
ให้ออก” ซึ่งทั้ง Mr.Howard Schultz ผู้ก่อตั้งร้ำน Starbucks ก็มอง
ออกว่ำ “กำรมีบำริสต้ำกับควำมรู้สึกผูกพันและเป็นกันเองระหว่ำง
ลกูค้ำด้วยกนัคอืสิง่ทีส่�ำคญัท่ีสุด” ส่วน Mr.Toriba Hiromichi ผูก่้อตัง้
ร้ำน Doutor เอง ก็มีมุมมองที่คล้ำยคลึงกัน คือ มองว่ำ “สไตล์ยืนดื่ม
นีแ่หละ..ทีจ่ะเป็นรปูแบบขัน้สุดท้ำยของร้ำนกำแฟ” จะเห็นได้ว่ำทัง้คู่
ต่ำงเลอืกเลยีนแบบเฉพำะส่วนทีเ่ป็นแก่นหลกั แล้วน�ำมำปรับแต่งให้
สอดคล้องกบับริบททำงสงัคมวฒันธรรม และสภำพควำมเป็นอยู่ของ
ประเทศตนเอง จนท�ำให้เกดิเป็นสิง่ใหม่ทีม่ลีกัษณะเด่นเฉพำะตัวของ
ร้ำนในที่สุด

จะเหน็ได้ว่ำ ทัง้ Starbucks และ Doutor ต่ำงเลอืกเลยีนแบบ
เฉพำะส่วนที่เป็นแก่นหลักจำกโลกที่อยู่ห่ำงไกลออกไป แล้วน�ำมำ
ปรบัแต่งให้สอดคล้องกับบรบิททำงสังคม วัฒนธรรม และสภำพควำม
เป็นอยู่ของประเทศตนเอง จนท�ำให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเด่น
เฉพำะตวัขึน้มำ ซึง่ในควำมเป็นจรงิ กำรสร้ำงกลไกธรุกจิตำมภำพร่ำง
ที่วำดไว้ไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย เพรำะไม่ใช่ว่ำจะสำมำรถเลือกองค์-
ประกอบที่เหมำะสมขึ้นมำได้ทั้งหมดต้ังแต่แรกได้อย่ำงถูกต้องเสมอ
ไป ระหว่ำงทำงจึงต้องเรียนรู้ทั้งจำกควำมส�ำเร็จ และควำมล้มเหลว 
ต้องลองผดิลองถกูหลำยต่อหลำยครัง้ ทัง้หมดนีล้้วนเป็นกระบวนกำร
ท�ำงำนที่หนักหน่วง และต้องใช้ควำมอดทนสูง แต่ถ้ำมองในทำงตรง
กนัข้ำม ภำระงำนทีต้่องอำศัยควำมอดทนอย่ำงมำกนีเ้อง ทีเ่ป็นเสมอืน
กุญแจไปสู่ควำมส�ำเร็จของร้ำนกำแฟทั้งสอง เพรำะถ้ำไม่อดทนต่อ
ควำมยำกล�ำบำก นวัตกรรมจำกกำรเลียนแบบก็จะไม่เกิดขึ้น

คุณ Toriba ยังได้กล่ำวถึงตรรกะของควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
เกิดจำกกำรเลียนแบบไว้ว่ำ “ดูแล้วเอาอย่าง ค้นคว้าวิจัย และเลียน
แบบอย่างเต็มที ่แล้วระหว่างกระบวนการข้างต้น ทกัษะความสามารถ
เฉพาะตวัของเราจะเพิม่สงูขึน้ระดบัหนึง่ และเมือ่ทกัษะความสามารถ
ของเราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จนถึงจุดหนึ่ง เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราก็
จะเกิดขึ้นได้เอง” 

เนือ้หำส่วนหนึง่จำกเรือ่ง “การถอดแบบจ�าลองของธรุกจิร้าน
กาแฟ” จำกหนังสือ เลียนแบบ แยบยล

เขียนโดย Tatsuhiko Inoue แปลโดย ประวัติ เพียรเจริญ

รินด� คันธวร
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ผู้แต่ง  Tatsuhiko Inoue 

ผู้แปล ประวัติ เพียรเจริญ

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท.
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หลาย
คนที่เรียนภำษำญี่ปุ่นไปได้ประมำณหน่ึงคงรู้สึกว่ำ 

“สำมำรถใช้ภำษำญี่ปุ่นได้มำกขึ้นแล้ว แต่ก็ยังพูด

ด้วยส�ำนวนที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองอยำกจะพูดไม่ได้” ส�ำหรับคนที่เรียน

มำยังไม่เยอะมำก เวลำจะสื่อสำรอะไรก็จะเกิดอำกำรติดๆ ขัดๆ คือ

นึกภำษำไทยออกนะว่ำอยำกจะพูดแบบนี้ๆ ๆ แต่ภำษำญี่ปุ่นนี่เขำ

พูดกันยังไง แล้วแค่พูดได้ก็ยังไม่ถือว่ำประสบควำมส�ำเร็จด้วยนะ 

ต้องพูดให้เป็นแบบที่คนญี่ปุ่นเขำพูดกันจริงๆ ด้วย เอำละสิ ท�ำยังไงด ี

แต่ไม่ต้องห่วงครบั เรำมตีวัช่วยมำให้แล้ว “200 วลญีีปุ่น่ พดูสัน้ทนัใจ 

ระดับต้น-กลาง”

ในหนงัสอืเรำจะเจอกบัวลสีัน้ๆ ทีเ่ป็นภำษำปำกซึง่ใช้ในชวีติ

ประจ�ำวันจ�ำนวนถึง 200 วลีด้วยกัน โดยจะแบ่งหมวดหมู่ตำม 

ควำมหมำย เช่น วลทีีแ่สดงควำมประหลำดใจ และกำรถำม วลีทีเ่ป็น

ค�ำถำม และกำรยืนยัน วลีที่ใช้แสดงควำมคิดเห็น และควำมรู้สึก 

เป็นต้น พอเลอืกวลท่ีีตรงกับควำมรูส้กึทีอ่ยำกจะสือ่สำรได้แล้ว กต้็อง

รู้องค์ประกอบของแต่ละวลีด้วย ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้ำใช้ไปโดยไม่รู้อิโหน่

อเิหน่ มหีวงัหงำยเงบิกลบัมำแน่นอน โดยในแต่ละวลจีะมคีวำมหมำย

ให้ วลีไหนแปลว่ำอะไร รู้ควำมหมำยแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ำจะเอำไปใช้

ยังไงให้ถูกกำลเทศะ เพรำะอย่ำงท่ีบอกไปว่ำมันเป็น “ภำษำปำก” 

เพรำะฉะนั้นมันอำจจะใช้ไม่ได้กับทุกคน ทุกสถำนะ เป็นต้นว่ำ วลีนี้

แฝงกำรต�ำหนิหรือแสดงอำรมณ์ไม่ได้ดั่งใจ ถ้ำจะเอำไปใช้กับคนที่

อำวโุสกว่ำกค็งจะไม่งำม ถดัมำกจ็ะเป็นส่วนของตวัอย่ำงสถำนกำรณ์

และตัวอย่ำงบทสนทนำ แต่ละตัวอย่ำงบทสนทนำมีควำมเป็น

ธรรมชำตสิงูมำก มรีะดบัภำษำทีห่ลำกหลำย เสมอืนเหตกุำรณ์ต่ำงๆ 

ที่เรำอำจจะได้เจอในชีวิตประจ�ำวัน เพรำะแต่ละวันๆ เรำต้องเจอกับ

ผู้คนหลำกหลำยสถำนะ และที่ส�ำคัญเลยคือ ตัวอย่ำงเยอะมำก 

สำมำรถเลือกสรรลักษณะกำรพูดแต่ละวลีไปใช้ตำมสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย และได้ผลมำกทีเดียว

ควำมพิเศษของหนังสือเล่มน้ี จริงๆ จะว่ำพิเศษก็ไม่เชิงนะ

ครบั แต่ “ซดีปีระกอบ” หนงัสอืเล่มนีค้อืดมีำกๆ มนัดตีรงทีเ่สยีงภำษำ

ญี่ปุ่นในนั้นไม่มีควำมเกรงใจใครใดๆ ท้ังส้ิน พูดแบบเป็นธรรมชำติ

ของคนญีปุ่น่ ประโยคไหนต้องแสดงอำรมณ์ยังไงถึงจะส่ือสำรได้ตรง

อ�ทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม
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สั้นๆ ง่ายๆ ใช้ได้ทันใจ

ควำมหมำย ก็สำมำรถรับรู้ได้ผ่ำนอำรมณ์ในน�้ำเสียงนั่นเอง อำรมณ์

ดีใจ เสียใจ เบื่อ เซ็ง ซุบซิบนินทำ ตกใจ สงสัย ฯลฯ สิ่งนี้เป็นสิ่งดีนะ

ครับ เพรำะนอกจำกจะได้รับรู้อำรมณ์ในกำรสื่อสำรที่ถูกต้องแล้ว 

ยังได้ฝึกพูดตำมด้วยส�ำเนียง และควำมเร็วในแบบที่ชีวิตจริงเขำท�ำ

กันด้วย นี่คือควำมพิเศษที่อยำกจะบอกต่อครับ

หนังสือเล่มนี้เหมำะกับผู้เรียนในระดับต้นตอนปลำยขึ้นไป 

แล้วต้นตอนปลำยหน้ำตำมันเป็นยังไง ต้นตอนปลำยก็คือ คนที่เรียน

ภำษำญี่ปุ่นมำระยะหนึ่งแล้ว สำมำรถอ่ำน เขียน และสื่อสำรภำษำ

ญี่ปุ่นพื้นฐำนได้บ้ำงแล้ว เช่น ทักทำย ถำมรำคำ บอกวัน-เวลำ หรือ

อะไรต่ำงๆ ที่ควรจะท�ำได้แล้วนั่นเอง เพรำะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึง 

ไม่เหมำะกบัผูเ้รยีนหน้ำใหม่ทีใ่หม่จรงิๆ ใหม่แกะกล่อง เพรำะจะรูส้กึ

ว่ำหนังสือเล่มนี้ยำก แต่ขึ้นชื่อว่ำระดับต้น เจอของแข็งอย่ำงคันจิ

เข้ำไปกค็งปวดหวักนัซะทกุรำย ไม่ต้องห่วงครบั คนัจทิกุตวัในเล่มนีม้ี 

ฟุริงำนะ (หรือเสียงอ่ำนคันจิที่เป็นอักษรฮิรำงำนะ) ก�ำกับทุกตัวเลย 

ไม่ว่ำคันจิตัวนั้นจะเคยออกมำแล้วกี่ครั้งก็ตำม เอำเป็นว่ำ ถ้ำอยำก

ให้ตัวเองพัฒนำทักษะกำรพูดขึ้นไปอีกระดับให้ใกล้เคียงควำมเป็น

ญี่ปุ่นมำกขึ้นละก็ หนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนแท้ของคุณครับ

200 วลญีีปุ่น่ พดูสัน้ทนัใจ ระดบัต้น-กลาง
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