รินดา คันธวร
ฝ่ายสำ�นักพิมพ์

เลียนแบบ แยบยล

“ศิลปะ

คือการขโมย - ART IS THEFT” Pablo Ruiz
Picasso (จิตรกรเอกของโลก)
“การเลียนแบบคือมารดาของความคิดสร้างสรรค์” Kobayashi
Hideo (นักวิจารณ์วรรณคดีชื่อดัง)
เพราะโลกนีไ้ ม่ได้มอี ะไรใหม่ และไม่ได้เริม่ ต้นจากศูนย์ ทุกสิง่
ล้วนได้รบั แรงบันดาลใจ (Inspiration) จากสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ไม่วา่ จะเป็น
งานศิลปะ ทีต่ อ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพือ่ สร้างผลงาน
ชิ้นใหม่หรือสินค้า/บริการ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ใหม่ ๆ ต่างก็เริ่มต้นมาจากการเลียนแบบ
(Imitation) ความคิดทีม่ อี ยูเ่ ดิมทัง้ สิน้ ซึง่ ต้องท�ำผ่านวิธกี ารทีแ่ นบเนียน
แยบยล และยังต้องสร้างสรรค์อีกด้วย เพราะ “การลอกความคิด”
กับ “ความคิดสร้างสรรค์” นั้น ต่างกันเพียงแค่ “เส้นแบ่ง” บางๆ
ถ้าจะยกตัวอย่างธุรกิจร้านกาแฟ 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่นที่
เรียกว่า “เลียนแบบจนได้ดี” และประสบความส�ำเร็จทั่วโลก ทุกคนก็
คงจะนึกถึง “Starbucks” กับ “Doutor” ที่ต่างก็ใช้ร้านกาแฟในยุโรป
เป็น “ตัวอย่าง” ในการ “เลียนแบบ” ด้วยกันทั้งคู่ เพราะผู้ก่อตั้งของ
ทั้งสองร้านต่างเคยได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากร้านกาแฟในยุโรป
จึงได้นำ� เอาแรงบันดาลใจนีก้ ลับไปสร้างเป็นร้านกาแฟในประเทศของ
ตน จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยก็ตรงที่ Starbucks จะเลียนแบบร้าน
กาแฟในอิตาลี ส่วน Doutor จะเลียนแบบร้านกาแฟในฝรั่งเศสผสม
กับร้านกาแฟในเยอรมัน แต่ทั้งสองแบรนด์ก็ล้วนเลียนแบบจากรูป
แบบร้านกาแฟที่มีความเป็นมายาวนานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชาวยุโรปที่หยั่งรากอย่างลึกซึ้งทั้งสิ้น
และถึงแม้ต้นแบบของร้านทั้งสองจะมาจากร้านกาแฟใน
ยุโรปเหมือนกัน แต่คอนเซ็ปต์ของร้าน (Store Concept) ที่ตกผลึก
ออกมากลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะประเด็นส�ำคัญที่สุดในการ
ท�ำธุรกิจให้ประสบผลส�ำเร็จก็คือ “การมองส่วนที่เป็นแก่นหลัก
ให้ออก” ซึ่งทั้ง Mr.Howard Schultz ผู้ก่อตั้งร้าน Starbucks ก็มอง
ออกว่า “การมีบาริสต้ากับความรู้สึกผูกพันและเป็นกันเองระหว่าง
ลูกค้าด้วยกันคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ” ส่วน Mr.Toriba Hiromichi ผูก้ อ่ ตัง้
ร้าน Doutor เอง ก็มีมุมมองที่คล้ายคลึงกัน คือ มองว่า “สไตล์ยืนดื่ม
นีแ่ หละ..ทีจ่ ะเป็นรูปแบบขัน้ สุดท้ายของร้านกาแฟ” จะเห็นได้วา่ ทัง้ คู่
ต่างเลือกเลียนแบบเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นแก่นหลัก แล้วน�ำมาปรับแต่งให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสภาพความเป็นอยูข่ อง
ประเทศตนเอง จนท�ำให้เกิดเป็นสิง่ ใหม่ทมี่ ลี กั ษณะเด่นเฉพาะตัวของ
ร้านในที่สุด

จะเห็นได้วา่ ทัง้ Starbucks และ Doutor ต่างเลือกเลียนแบบ
เฉพาะส่วนที่เป็นแก่นหลักจากโลกที่อยู่ห่างไกลออกไป แล้วน�ำมา
ปรับแต่งให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสภาพความ
เป็นอยู่ของประเทศตนเอง จนท�ำให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเด่น
เฉพาะตัวขึน้ มา ซึง่ ในความเป็นจริง การสร้างกลไกธุรกิจตามภาพร่าง
ที่วาดไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะไม่ใช่ว่าจะสามารถเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมขึ้นมาได้ทั้งหมดตั้งแต่แรกได้อย่างถูกต้องเสมอ
ไป ระหว่างทางจึงต้องเรียนรู้ทั้งจากความส�ำเร็จ และความล้มเหลว
ต้องลองผิดลองถูกหลายต่อหลายครัง้ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นกระบวนการ
ท�ำงานที่หนักหน่วง และต้องใช้ความอดทนสูง แต่ถ้ามองในทางตรง
กันข้าม ภาระงานทีต่ อ้ งอาศัยความอดทนอย่างมากนีเ้ อง ทีเ่ ป็นเสมือน
กุญแจไปสู่ความส�ำเร็จของร้านกาแฟทั้งสอง เพราะถ้าไม่อดทนต่อ
ความยากล�ำบาก นวัตกรรมจากการเลียนแบบก็จะไม่เกิดขึ้น
คุณ Toriba ยังได้กล่าวถึงตรรกะของความคิดสร้างสรรค์ที่
เกิดจากการเลียนแบบไว้ว่า “ดูแล้วเอาอย่าง ค้นคว้าวิจัย และเลียน
แบบอย่างเต็มที่ แล้วระหว่างกระบวนการข้างต้น ทักษะความสามารถ
เฉพาะตัวของเราจะเพิม่ สูงขึน้ ระดับหนึง่ และเมือ่ ทักษะความสามารถ
ของเราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดหนึ่ง เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราก็
จะเกิดขึ้นได้เอง”
เนือ้ หาส่วนหนึง่ จากเรือ่ ง “การถอดแบบจ�ำลองของธุรกิจร้าน
กาแฟ” จากหนังสือ เลียนแบบ แยบยล
เขียนโดย Tatsuhiko Inoue แปลโดย ประวัติ เพียรเจริญ
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สั้นๆ ง่ายๆ ใช้ได้ทันใจ

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำ�นักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

หลาย

คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นไปได้ประมาณหนึ่งคงรู้สึกว่า
“สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้มากขึ้นแล้ว แต่ก็ยังพูด
ด้วยส�ำนวนที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดไม่ได้” ส�ำหรับคนที่เรียน
มายังไม่เยอะมาก เวลาจะสื่อสารอะไรก็จะเกิดอาการติดๆ ขัดๆ คือ
นึกภาษาไทยออกนะว่าอยากจะพูดแบบนี้ๆ ๆ แต่ภาษาญี่ปุ่นนี่เขา
พูดกันยังไง แล้วแค่พูดได้ก็ยังไม่ถือว่าประสบความส�ำเร็จด้วยนะ
ต้องพูดให้เป็นแบบที่คนญี่ปุ่นเขาพูดกันจริงๆ ด้วย เอาละสิ ท�ำยังไงดี
แต่ไม่ตอ้ งห่วงครับ เรามีตวั ช่วยมาให้แล้ว “200 วลีญปี่ นุ่ พูดสัน้ ทันใจ
ระดับต้น-กลาง”
ในหนังสือเราจะเจอกับวลีสนั้ ๆ ทีเ่ ป็นภาษาปากซึง่ ใช้ในชีวติ
ประจ�ำวันจ�ำนวนถึง 200 วลีด้วยกัน โดยจะแบ่งหมวดหมู่ตาม
ความหมาย เช่น วลีทแี่ สดงความประหลาดใจ และการถาม วลีทเี่ ป็น
ค�ำถาม และการยืนยัน วลีที่ใช้แสดงความคิดเห็น และความรู้สึก
เป็นต้น พอเลือกวลีทตี่ รงกับความรูส้ กึ ทีอ่ ยากจะสือ่ สารได้แล้ว ก็ตอ้ ง
รู้องค์ประกอบของแต่ละวลีด้วย ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าใช้ไปโดยไม่รู้อิโหน่
อิเหน่ มีหวังหงายเงิบกลับมาแน่นอน โดยในแต่ละวลีจะมีความหมาย
ให้ วลีไหนแปลว่าอะไร รู้ความหมายแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าจะเอาไปใช้
ยังไงให้ถูกกาลเทศะ เพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็น “ภาษาปาก”
เพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคน ทุกสถานะ เป็นต้นว่า วลีนี้
แฝงการต�ำหนิหรือแสดงอารมณ์ไม่ได้ดั่งใจ ถ้าจะเอาไปใช้กับคนที่
อาวุโสกว่าก็คงจะไม่งาม ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวอย่างสถานการณ์
และตั ว อย่ า งบทสนทนา แต่ ล ะตั ว อย่ า งบทสนทนามี ค วามเป็ น
ธรรมชาติสงู มาก มีระดับภาษาทีห่ ลากหลาย เสมือนเหตุการณ์ตา่ งๆ
ที่เราอาจจะได้เจอในชีวิตประจ�ำวัน เพราะแต่ละวันๆ เราต้องเจอกับ
ผู้คนหลากหลายสถานะ และที่ส�ำคัญเลยคือ ตัวอย่างเยอะมาก
สามารถเลือกสรรลักษณะการพูดแต่ละวลีไปใช้ตามสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และได้ผลมากทีเดียว
ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ จริงๆ จะว่าพิเศษก็ไม่เชิงนะ
ครับ แต่ “ซีดปี ระกอบ” หนังสือเล่มนีค้ อื ดีมากๆ มันดีตรงทีเ่ สียงภาษา
ญี่ปุ่นในนั้นไม่มีความเกรงใจใครใดๆ ทั้งสิ้น พูดแบบเป็นธรรมชาติ
ของคนญีป่ นุ่ ประโยคไหนต้องแสดงอารมณ์ยงั ไงถึงจะสือ่ สารได้ตรง
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ความหมาย ก็สามารถรับรู้ได้ผ่านอารมณ์ในน�้ำเสียงนั่นเอง อารมณ์
ดีใจ เสียใจ เบื่อ เซ็ง ซุบซิบนินทา ตกใจ สงสัย ฯลฯ สิ่งนี้เป็นสิ่งดีนะ
ครับ เพราะนอกจากจะได้รับรู้อารมณ์ในการสื่อสารที่ถูกต้องแล้ว
ยังได้ฝึกพูดตามด้วยส�ำเนียง และความเร็วในแบบที่ชีวิตจริงเขาท�ำ
กันด้วย นี่คือความพิเศษที่อยากจะบอกต่อครับ
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เรียนในระดับต้นตอนปลายขึ้นไป
แล้วต้นตอนปลายหน้าตามันเป็นยังไง ต้นตอนปลายก็คือ คนที่เรียน
ภาษาญี่ปุ่นมาระยะหนึ่งแล้ว สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษา
ญี่ปุ่นพื้นฐานได้บ้างแล้ว เช่น ทักทาย ถามราคา บอกวัน-เวลา หรือ
อะไรต่างๆ ที่ควรจะท�ำได้แล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึง
ไม่เหมาะกับผูเ้ รียนหน้าใหม่ทใี่ หม่จริงๆ ใหม่แกะกล่อง เพราะจะรูส้ กึ
ว่าหนังสือเล่มนี้ยาก แต่ขึ้นชื่อว่าระดับต้น เจอของแข็งอย่างคันจิ
เข้าไปก็คงปวดหัวกันซะทุกราย ไม่ตอ้ งห่วงครับ คันจิทกุ ตัวในเล่มนีม้ ี
ฟุริงานะ (หรือเสียงอ่านคันจิที่เป็นอักษรฮิรางานะ) ก�ำกับทุกตัวเลย
ไม่ว่าคันจิตัวนั้นจะเคยออกมาแล้วกี่ครั้งก็ตาม เอาเป็นว่า ถ้าอยาก
ให้ตัวเองพัฒนาทักษะการพูดขึ้นไปอีกระดับให้ใกล้เคียงความเป็น
ญี่ปุ่นมากขึ้นละก็ หนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนแท้ของคุณครับ
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