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อาหารสมอง 
ฟิลิปปินส์แย่งชิง Call Center 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 

  ในปัจจุบันลูกค้าโทรศัพท์จองตั�วหรือไถ่ถามข้อมูลเกี#ยวกับสายการบิน      บริการ

ท่องเที#ยว       ตอบคําถามให้บริการเครื#องใช้ไฟฟ้า       ฯลฯ       ในดินแดนอเมริกามีโอกาสสูงมากที#

ผู้บริโภคมิได้พูดกับปลายทางในประเทศเดียวกัน        หากพูดกับพนักงานตอบรับโทรศัพท์ (Call 

Center (CC))  ที#อยูใ่นอินเดีย          ธุรกิจ CC ในอินเดียรุ่งเรืองมานานพอควร     แตปั่จจบุนัฟิลิปปินส์

กําลงัเป็นดาวรุ่งดวงใหม ่

  จํานวนพนักงาน CC ในอินเดียมีอยู่ประมาณ 350,000 คน ในปัจจุบัน                             

พดูภาษาองักฤษด้วยสําเนียงองักฤษ-อินเดีย      โดยให้บริการลกูค้า 24 ชั#วโมง     ด้วยต้นทนุตอ่คนที#

ตํ#ากว่าพนักงาน CC ในอเมริกาประมาณ 6 เท่า        ธุรกิจนี Fรุ่งเรืองในอินเดียมากกว่า 10 ปีแล้ว      

อย่างไรก็ดีปีนี Fฟิลิปปินส์จะแซงหน้าด้วยพนกังาน CC ที#มีจํานวนทั Fงหมดถึง 400,000 กว่าคน      โดย

ธุรกิจนี Fเพิ#งมีมาประมาณ 5 ปีเทา่นั Fนเอง 

  เหตุที#บริษัทอเมริกันเลือกอินเดียเป็นฐานของ CC ก็เพราะมีประชาชนที#พูด

ภาษาองักฤษได้เป็นจํานวนมากและด้วยต้นทนุที#ตํ#ามาก       ใครที#คุ้นเคยกบัสําเนียงองักฤษ-อินเดียคง

รู้วา่ฟังยากแคไ่หน        พนกังานจึงถกูฝึกหดัอย่างหนกัให้พดูสําเนียงอเมริกนัแตก็่ทําได้สําเร็จในระดบั

หนึ#งเทา่นั Fน      และลกูค้าอเมริกนัก็พอใจในระดบัเดียวกนัเชน่กนั 

  อุปสรรคอันหนึ#งก็คือวัฒนธรรม        คนอินเดียชื#นชอบคริกเก็ต       ไม่คุ้นเคยกับ

วัฒนธรรมอเมริกัน     และสํานวนอังกฤษ-อเมริกัน        ไม่ดูรายการทีวีอเมริกัน      ไม่บ้าคลั#ง

วฒันธรรมอเมริกนั     ซึ#งการพดูจาชี Fแจงให้คนอเมริกนัเข้าใจนั Fน   อิทธิพลของวฒันธรรมมีบทบาทมาก 

  การจะเข้าใจภาษาใดได้ลึกซึ Fงนั Fนจําเป็นต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั Fน

ด้วย     ผมจําได้เรื#องหนึ#งนานมาแล้ว  “ไต้ ตามทาง”  หรือท่านเสฐียรพงษ์ วรรณปก  เล่าว่าใน

พระไตรปิฎกภาษาไทยนั Fนบทแปลตอนหนึ#งกล่าวถึงพระพุทธองค์ทรงพบมานพน้อยแล้วถามว่าทางนี F

เป็นเส้นทางไปเมือง.........(ผมจําชื#อเมืองไม่ได้)  ใช่หรือไม่        มานพน้อยก็ส่ายหน้าว่าไม่ใช ่                      
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แต่พระพุทธองค์ก็ยังคงเสด็จไปทางเส้นทางนั Fนอยู่ดี       คําอธิบายของอาจารย์ก็คือต้องแปลว่าใช่

เส้นทางนั Fน        บทแปลตอนนี Fผิดเนื#องจากไมเ่ข้าใจวฒันธรรมคนอินเดีย      ที#สา่ยหน้าแปลวา่ใช ่

  คนที#มีเพื#อนอินเดียใหม่ ๆ คงงงเวลาเขาบอกว่าเยส     แต่ก็ส่วยหน้า     ซึ#งการ                

ส่ายหน้าของเขาก็ไม่เหมือนการส่ายหน้าทั#วไป (หากเป็นลกัษณะของการลอยหน้าไปมา)      คนที#ไม่

คุ้นเคยมกัเข้าใจวา่เป็นการปฏิเสธ 

  ด้วยเหตผุลทางวฒันธรรมและสําเนียงองักฤษ-อินเดียที#ไม่คุ้นหคูนอเมริกนั      ในรอบ 

5 ปีที#ผา่นมา      CC ของบริษัทอเมริกนัจงึผดุขึ Fนในฟิลิปปินส์ราวดอกเห็ด      พนกังาน CC พุ่งขึ Fนไปถึง

กวา่ 400,000 คน 

  คนฟิลิปปินส์นั Fนมีความผูกพันกับคนอเมริกันเป็นพิ เศษ       ชอบเบสบอลล์                        

กินแฮมเบอเกอร์        ดทีูวีอเมริกนั      พดูสําเนียงอเมริกนั      ชื#นชอบวฒันธรรมอเมริกนั    โดยเฉพาะ

อย่างยิ#งเด็ก ๆ เรียนภาษาองักฤษตั Fงแต่ประถมหนึ#งด้วยครูที#มีความรู้ความสามารถในภาษาองักฤษ

เป็นอย่างดี       ดงันั Fนฟิลิปปินส์จึงถกูเลือกเป็นฐานของ CC โดยธรรมชาติ    และประสบความสําเร็จ                     

อยา่งยิ#ง  

  ค น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ช อ บ ล้ อ เ ลี ย น ว่ า ป ร ะ เ ท ศ เ ข า อ ยู่ ใ ต้ อิ ท ธิ พ ล ส เ ป น   2 5 0  ปี                        

และดิสนีย์แลนด์ 50 ปี (ครั Fงหนึ#งในประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์อยู่ในการ “ดูแล” ของสหรัฐอเมริกา)         

การคุ้นเคยวฒันธรรมอเมริกนั   และภาษาองักฤษสไตล์อเมริกนัสําเนียงตากาล๊อกดจูะถกูหคูนอเมริกนั 

  ประชากรฟิลิปปินส์ 92 ล้านคน     ไปทํางานต่างประเทศประมาณ 10 ล้านคน       

รายได้จากการทํางานต่างประเทศเป็นแหล่งของเงินตราต่างประเทศอนัดบัแรกและเป็นแหล่งสําคญั

ของรายได้ของครอบครัวฟิลิปปินส์      กลา่วได้วา่ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเป็นหวัใจสําคญั

ของความกินดีอยูดี่ของคนฟิลิปปินส์จํานวนมาก 

  ปัจจุบนัฟิลิปปินส์กําลังมาแรงกว่าอินเดียในการเป็นฐาน CC ของบริษัทอเมริกัน     

อย่างไรก็ดีท่ามกลางกระแส outsourcing นอกประเทศนี F      คนอเมริกันจํานวนไม่น้อยรู้สึกต่อต้าน

และไมพ่อใจเพราะทําให้คนอเมริกนัมีงานทําน้อยลง        บางบริษัทจึงจําเป็นต้องยอมจ้างคนอเมริกนั                  

บนดินแดนอเมริกาเป็นพนกังาน CC บ้าง      ถึงแม้ว่าคา่จ้างหนึ#งคนจะเท่ากบัจ้างคนฟิลิปปินส์ห้าคน   

และคนอินเดียหกคน  ก็ตาม 
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  นบัวนั CC ในฟิลิปปินส์จะขยายตวัมากขึ Fนในยคุ IT ปัจจบุนัที#คา่โทรศพัท์มีต้นทนุที#ลด

ตํ#าลงมาก      จนกระทั#งคา่โทรศพัท์ภายในประเทศข้ามรัฐของสหรัฐอเมริกาไม่ตา่งจากคา่โทรศพัท์ข้าม

ประเทศไปอินเดียและฟิลิปปินส์        อยา่งไรก็ดีอินเดียมีงาน outsourcing ด้านซอฟต์แวร์โปรแกรมอีก

มากมายนอกเหนือจาก CC       ในปีหนึ#ง ๆ อินเดียมีรายได้จากงาน outsourcing มากกว่าฟิลิปปินส์

ถึง 10 เทา่ตวั 

  ประเทศไทยเราไม่มีโอกาสเลยในการเป็น CC ของบริษัทต่างประเทศ     เนื#องจาก

อปุสรรคเรื#องภาษาองักฤษ      เมื#อเทียบกับฟิลิปปินส์แล้วเขามีโอกาสมีระดบัความเป็นนานาชาติสูง

กว่าเรา       ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะทําให้ได้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน     

เพราะประชาชนสามารถสื#อสารกบัเพื#อนในประเทศสมาชิกอื#น ๆ ได้เป็นอยา่งดี 

  การมีประชากรมากถึง 92 ล้านคน   โดยประมาณร้อยละ 35 มีอาย ุ14 ปี หรือตํ#ากว่า      

ทําให้ไม่สามารถดําเนินโยบายเศรษฐกิจที�ผิดพลาดได้เลย        ความพลาดพลั �งเพียงเล็กน้อยเช่น

กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรายจ่ายที�เกินความพอดีจนทําให้เกิดเงินเฟ้อ       อาจทําให้ผู้คนจํานวนมากนบั

สิบ ๆ ล้านคนตกอยูใ่นสภาวะลําบากยากแค้น 

  ตวัอยา่งของการเป็น CC ของฟิลิปปินส์จนทําให้คนจํานวนกวา่ 400,000 คน มีงานทํา

สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศ (พนักงานคนหนึ#งมีรายได้เฉลี#ยไม่ตํ#ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน)    

นา่จะเตือนใจให้คนไทยเราตระหนกัถึงความสําคญัของการเรียนการสอนภาษาองักฤษในบ้านเรา 

  ถ้าคนไทยเราจํานวนหนึ#งสามารถพูดภาษาองักฤษได้ใกล้เคียงกับเขาก็คงจะมี CC   

มาตั Fงบ้าง     แตเ่มื#อหนัไปดรูอบตวัแล้ว    แม้แตจํ่านวนพนัในระดบัคา่จ้างขนาดใกล้เคียงกนันี �ก็ยงัหา

ไมไ่ด้เลย 

 

เครื)องเคียงอาหารสมอง 

      จากต้นที#ราบสูงทิเบต     มีสายนํ Fาสามสายสําคญัของเอเชียที#ถือกําเนิดขึ Fนที#นั#นคือ     

จิงสาหรือแยงซี       หลานชางหรือแม่นํ Fาโขง    และนู่เจียงหรือแม่นํ Fาสาละวิน      ต่างไหลเป็น                   

สายนํ Fาใหญ่หล่อเลี Fยงผู้ คนมากมาย       ถ้าเทียบความยาวเมื#อนําแม่นํ Fาทั Fงสามสาย  คือ  โขง                  

สาละวิน    แยงซี     มาบวกรวมกนัแล้ว     คงจะเฉียด ๆ 10,000 กิโลเมตร 

   แม่นํ Fาโขงมีต้นนํ Fาจริง ๆ อยู่บนภูเขาจี Fฟู  ส่วนหนึ#งของเทือกเขาหิมาลัยบนที#ราบสูง

ทิเบต     เขตจงัหวดัหยูซู่ ่ มณฑลฉิงไห ่ ประเทศจีน        โดยมีแม่นํ Fาจาคแูละแม่นํ Fาอาคไูหลมารวมกนั      
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ดงันั Fนหากนบัทิเบตบนเทือกเขาหิมาลยัเป็นประเทศแล้ว        แม่นํ Fาโขงจะไหลผ่านถึง 7 ประเทศ   คือ    

ทิเบต      จีน       พมา่      ลาว      ไทย       กมัพชูา     และไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที#สามเหลี#ยมปากแม่นํ Fา

โขง  ประเทศเวียดนาม        รวมความยาวทั Fงหมดกว่า 4,902 กิโลเมตร      โดยมีความยาวเป็นอนัดบั 

10 ของโลก       ทั Fงนี Fเฉพาะในประเทศจีนแมนํ่ Fาโขงไหลผา่นเป็นระยะทางถึง 2,130 เมตร 

   แมนํ่ Fาโขงมีชื#อเรียกแตกตา่งกนัไป  คือ   ที#ราบสงูทิเบตเรียก “ต้นจ”ู  ที#แปลว่าแม่นํ Fาใน

หินผา        จีน  สิบสองปันนาเรียก “หลานซาง”      ล้านช้าง     พม่า     ไม่ทราบชื#อเรียกที#แน่ชดั     แต่

สนันิษฐานจากคนใกล้ ๆ  เชียงแสนเรียกนํ Fาโขงเหมือนกนั         ไทย-ลาว เรียกนํ Fาของ (คนอีสานและ

คนลาว)          นํ Fาโขง (คนไทยทางภาคกลาง)        กัมพูชาเรียก “ตนเลโขง       ตนเลของ”  (ตนเล

แปลว่าหนองบึง         ตนเลสาปคือทะเลสาบเขมร)       เวียดนามเรียก “เกาลอง”  แปลว่ามังกร                

เก้าสาย       ทั Fงนี Fตั Fงแตใ่ต้กรุงพนมเปญ   ประเทศกัมพูชาลงไปแม่นํ Fาโขงเริ#มแยกเป็น 2 สาย     และ

ก่อนไหลลงสูท่ะเลจีนใต้แมนํ่ Fาโขงแยกเป็น 9 สาย        แม่นํ Fาโขงมีแม่นํ Fาสาขาสายสําคญั   เช่น    นํ Fาอ ู    

นํ Fาคาน      นํ Fางึม     นํ Fาเทิน      เซโดน     เซบั Fงเหียน      เซบั#งไฟ      ฯลฯ   ในประเทศลาว                      

ส่วนในประเทศไทยมีนํ Fาเลย      นํ Fาเหือง      นํ Fาสงคราม      นํ Fามูน      นํ Fาวี       นํ Fาพอง      นํ Fากก      

นํ Fาอิง      เซบก      เซบาย      ฯลฯ      ประเทศกมัพชูามีเซกอง      โตนเลสาป      นอกจากนี Fยงัมีแม่นํ Fา

น้อยใหญ่ในประเทศเวียดนาม 

   แม่นํ Fาโขงทําหน้าที#หล่อเลี Fยงผู้คนไม่ตํ#ากว่า 100 ล้านคน       ตลอดสองฟากฝั#งที#ไหล

ผ่าน     ทั Fงการประมง     โดยเฉพาะการจบัปลาทั Fงในแม่นํ Fาโขง      สามเหลี#ยมปากแม่นํ Fาโตนเลสาป     

ตลอดจนแมนํ่ Fาสาขาสําคญั    เชน่     มนู      ชี     นํ Fาสงคราม      เซกอง       นํ Fางึม   

(จาก “จลุสารโขงสาละวิน” ฉบบักรกฎาคม-กนัยายน 2554 มหาวิทยาลยันเรศวร) 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ ,าจิ ,มอาหารสมอง        

  หากไมรู้่วา่ตนเองจะขบัเรือเทียบทา่ไหน       สายลมก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเขา 

-------------------------------------------------- 


