มติชนสุดสัปดาห์
ศุกร์ 23 ธ.ค. 54

อาหารสมอง
ฟิ ลิปปิ นส์ แย่ งชิง Call Center
วีรกร ตรี เศศ
ในปั จ จุบันลูกค้ าโทรศัพท์ จองตัวหรื อไถ่ ถามข้ อมูล เกี# ยวกับสายการบิน
ท่องเที#ยว

ตอบคําถามให้ บริ การเครื# องใช้ ไฟฟ้า

ผู้บริ โภคมิ ได้ พูดกับปลายทางในประเทศเดี ยวกัน
Center (CC)) ที#อยูใ่ นอินเดีย

ฯลฯ

บริ การ

ในดินแดนอเมริ กามีโอกาสสูงมากที#

หากพูดกับพนักงานตอบรั บโทรศัพท์ (Call

ธุรกิจ CC ในอินเดียรุ่งเรื องมานานพอควร แต่ปัจจุบนั ฟิ ลิปปิ นส์

กําลังเป็ นดาวรุ่งดวงใหม่
จํ า นวนพนั ก งาน CC
พูดภาษาอังกฤษด้ วยสําเนียงอังกฤษ-อินเดีย

ในอิ น เดี ย มี อ ยู่ ป ระมาณ 350,000 คน ในปั จจุ บั น
โดยให้ บริ การลูกค้ า 24 ชัว# โมง ด้ วยต้ นทุนต่อคนที#

ตํ#ากว่าพนักงาน CC ในอเมริ กาประมาณ 6 เท่า

ธุรกิ จนี รF ุ่ งเรื องในอินเดียมากกว่า 10 ปี แล้ ว

อย่างไรก็ดีปีนี Fฟิ ลิปปิ นส์จะแซงหน้ าด้ วยพนักงาน CC ที#มีจํานวนทังหมดถึ
F
ง 400,000 กว่าคน

โดย

ธุรกิจนี Fเพิ#งมีมาประมาณ 5 ปี เท่านันเอง
F
เหตุที# บ ริ ษั ท อเมริ กัน เลื อ กอิ น เดี ย เป็ นฐานของ CC
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นจํานวนมากและด้ วยต้ นทุนที#ตํ#ามาก
รู้วา่ ฟั งยากแค่ไหน
หนึง# เท่านันF

ก็ เ พราะมี ป ระชาชนที# พู ด

ใครที#ค้ นุ เคยกับสําเนียงอังกฤษ-อินเดียคง

พนักงานจึงถูกฝึ กหัดอย่างหนักให้ พดู สําเนียงอเมริ กนั แต่ก็ทําได้ สําเร็ จในระดับ

และลูกค้ าอเมริ กนั ก็พอใจในระดับเดียวกันเช่นกัน
อุปสรรคอันหนึ#งก็ คือวัฒนธรรม

วัฒ นธรรมอเมริ กัน

และสํ า นวนอัง กฤษ-อเมริ กัน

คนอินเดียชื# นชอบคริ กเก็ ต
ไม่ ดูร ายการที วี อ เมริ กัน

ไม่ค้ ุนเคยกับ
ไม่บ้ า คลั#ง

วัฒนธรรมอเมริ กนั ซึง# การพูดจาชี Fแจงให้ คนอเมริ กนั เข้ าใจนันF อิทธิพลของวัฒนธรรมมีบทบาทมาก
การจะเข้ าใจภาษาใดได้ ลึกซึงF นันF จํ าเป็ นต้ องเข้ าใจวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษานันF
ด้ ว ย

ผมจํ า ได้ เ รื# อ งหนึ#ง นานมาแล้ ว “ไต้ ตามทาง” หรื อ ท่า นเสฐี ยรพงษ์ วรรณปก เล่า ว่า ใน

พระไตรปิ ฎกภาษาไทยนันบทแปลตอนหนึ
F
#งกล่าวถึงพระพุทธองค์ทรงพบมานพน้ อยแล้ วถามว่าทางนี F
เป็ นเส้ น ทางไปเมื อ ง.........(ผมจํ า ชื# อ เมื อ งไม่ ไ ด้ ) ใช่ ห รื อ ไม่

มานพน้ อ ยก็ ส่ า ยหน้ า ว่ า ไม่ ใ ช่
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เส้ นทางนันF

คําอธิ บายของอาจารย์ ก็คือต้ องแปลว่าใช่

บทแปลตอนนี Fผิดเนื#องจากไม่เข้ าใจวัฒนธรรมคนอินเดีย

ที#สา่ ยหน้ าแปลว่าใช่

คนที# มี เ พื# อ นอิ น เดี ย ใหม่ ๆ คงงงเวลาเขาบอกว่ า เยส

แต่ก็ส่ ว ยหน้ า

ซึ# ง การ

ส่ายหน้ าของเขาก็ไม่เหมือนการส่ายหน้ าทัว# ไป (หากเป็ นลักษณะของการลอยหน้ าไปมา)

คนที#ไม่

คุ้นเคยมักเข้ าใจว่าเป็ นการปฏิเสธ
ด้ วยเหตุผลทางวัฒนธรรมและสําเนียงอังกฤษ-อินเดียที#ไม่ค้ นุ หูคนอเมริ กนั
5 ปี ที#ผา่ นมา

CC ของบริ ษัทอเมริ กนั จึงผุดขึ Fนในฟิ ลิปปิ นส์ราวดอกเห็ด

ในรอบ

พนักงาน CC พุ่งขึ Fนไปถึง

กว่า 400,000 คน
คนฟิ ลิ ป ปิ นส์ นั นF มี ค วามผู ก พั น กั บ คนอเมริ กั น เป็ นพิ เ ศษ
กินแฮมเบอเกอร์

ดูทีวีอเมริ กนั

พูดสําเนียงอเมริ กนั

ชอบเบสบอลล์

ชื#นชอบวัฒนธรรมอเมริ กนั โดยเฉพาะ

อย่างยิ#งเด็ก ๆ เรี ยนภาษาอังกฤษตังแต่
F ประถมหนึ#งด้ วยครู ที#มีความรู้ ความสามารถในภาษาอังกฤษ
เป็ นอย่างดี

ดังนันฟิ
F ลิปปิ นส์จึงถูกเลือกเป็ นฐานของ CC โดยธรรมชาติ และประสบความสําเร็ จ

อย่างยิ#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
และดิส นี ย์แ ลนด์ 50 ปี (ครั งF หนึ# ง ในประวัติ ศาสตร์ ฟิ ลิป ปิ นส์ อยู่ใ นการ “ดูแ ล” ของสหรั ฐ อเมริ กา)
การคุ้นเคยวัฒนธรรมอเมริ กนั และภาษาอังกฤษสไตล์อเมริ กนั สําเนียงตากาล๊ อกดูจะถูกหูคนอเมริ กนั
ประชากรฟิ ลิ ป ปิ นส์ 92 ล้ า นคน

ไปทํ า งานต่า งประเทศประมาณ 10 ล้ า นคน

รายได้ จากการทํางานต่างประเทศเป็ นแหล่งของเงินตราต่างประเทศอันดับแรกและเป็ นแหล่งสําคัญ
ของรายได้ ของครอบครัวฟิ ลิปปิ นส์

กล่าวได้ วา่ ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นหัวใจสําคัญ

ของความกินดีอยูด่ ีของคนฟิ ลิปปิ นส์จํานวนมาก
ปั จจุบนั ฟิ ลิปปิ นส์ กําลังมาแรงกว่าอินเดียในการเป็ นฐาน CC ของบริ ษัทอเมริ กัน
อย่างไรก็ดีท่ามกลางกระแส outsourcing นอกประเทศนี F
และไม่พอใจเพราะทําให้ คนอเมริ กนั มีงานทําน้ อยลง
บนดินแดนอเมริ กาเป็ นพนักงาน CC บ้ าง
และคนอินเดียหกคน ก็ตาม

คนอเมริ กันจํานวนไม่น้อยรู้ สึกต่อต้ าน

บางบริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องยอมจ้ างคนอเมริ กนั

ถึงแม้ ว่าค่าจ้ างหนึ#งคนจะเท่ากับจ้ างคนฟิ ลิปปิ นส์ห้าคน

-3นับวัน CC ในฟิ ลิปปิ นส์จะขยายตัวมากขึ Fนในยุค IT ปั จจุบนั ที#คา่ โทรศัพท์มีต้นทุนที#ลด
ตํ#าลงมาก

จนกระทัง# ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศข้ ามรัฐของสหรัฐอเมริ กาไม่ตา่ งจากค่าโทรศัพท์ข้าม

ประเทศไปอินเดียและฟิ ลิปปิ นส์
มากมายนอกเหนือจาก CC

อย่างไรก็ดีอินเดียมีงาน outsourcing ด้ านซอฟต์แวร์ โปรแกรมอีก
ในปี หนึ#ง ๆ อินเดียมีรายได้ จากงาน outsourcing มากกว่าฟิ ลิปปิ นส์

ถึง 10 เท่าตัว
ประเทศไทยเราไม่มีโอกาสเลยในการเป็ น CC ของบริ ษัทต่างประเทศ เนื#องจาก
อุปสรรคเรื# องภาษาอังกฤษ
กว่าเรา

เมื#อเทียบกับฟิ ลิปปิ นส์แล้ วเขามีโอกาสมีระดับความเป็ นนานาชาติสูง

ความสามารถด้ านภาษาอัง กฤษจะทํ าให้ ไ ด้ ประโยชน์ จ ากการเป็ นประชาคมอาเซี ยน

เพราะประชาชนสามารถสื#อสารกับเพื#อนในประเทศสมาชิกอื#น ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
การมีประชากรมากถึง 92 ล้ านคน โดยประมาณร้ อยละ 35 มีอายุ 14 ปี หรื อตํ#ากว่า
ทํ าให้ ไม่สามารถดําเนินโยบายเศรษฐกิ จที ผิดพลาดได้ เลย

ความพลาดพลัง เพี ยงเล็กน้ อยเช่น

กระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยรายจ่ายทีเกินความพอดีจนทําให้ เกิดเงินเฟ้อ

อาจทําให้ ผ้ คู นจํานวนมากนับ

สิบ ๆ ล้ านคนตกอยูใ่ นสภาวะลําบากยากแค้ น
ตัวอย่างของการเป็ น CC ของฟิ ลิปปิ นส์จนทําให้ คนจํานวนกว่า 400,000 คน มีงานทํา
สร้ างรายได้ ม หาศาลให้ ประเทศ (พนักงานคนหนึ#งมี รายได้ เฉลี# ยไม่ตํ#ากว่า 10,000 บาทต่อเดื อน)
น่าจะเตือนใจให้ คนไทยเราตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในบ้ านเรา
ถ้ าคนไทยเราจํานวนหนึ#งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ใกล้ เคียงกับเขาก็ คงจะมี CC
มาตังบ้
F าง แต่เมื#อหันไปดูรอบตัวแล้ ว แม้ แต่จํานวนพันในระดับค่าจ้ างขนาดใกล้ เคียงกันนี ก็ยงั หา
ไม่ได้ เลย

เครื) องเคียงอาหารสมอง
จากต้ นที#ราบสูงทิเบต มีสายนํ Fาสามสายสําคัญของเอเชียที#ถือกํ าเนิดขึ Fนที#นนั# คือ
จิ ง สาหรื อ แยงซี

หลานชางหรื อ แม่นํ าF โขง และนู่เ จี ย งหรื อ แม่นํ าF สาละวิ น

สายนํ าF ใหญ่ ห ล่ อ เลี ยF งผู้ ค นมากมาย

ต่า งไหลเป็ น

ถ้ าเที ย บความยาวเมื# อ นํ า แม่ นํ าF ทังF สามสาย คื อ โขง

สาละวิน แยงซี มาบวกรวมกันแล้ ว คงจะเฉียด ๆ 10,000 กิโลเมตร
แม่นําF โขงมี ต้นนํ าF จริ ง ๆ อยู่บนภูเขาจี ฟF ู ส่วนหนึ#งของเทื อกเขาหิมาลัยบนที# ราบสูง
ทิเบต เขตจังหวัดหยูซ่ ู่ มณฑลฉิงไห่ ประเทศจีน

โดยมีแม่นํ Fาจาคูและแม่นํ Fาอาคูไหลมารวมกัน

-4ดังนันหากนั
F
บทิเบตบนเทือกเขาหิมาลัยเป็ นประเทศแล้ ว
ทิเบต

จีน

พม่า

ลาว

โขง ประเทศเวียดนาม
10 ของโลก

ไทย

แม่นํ Fาโขงจะไหลผ่านถึง 7 ประเทศ คือ

กัมพูชา และไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ที#สามเหลี#ยมปากแม่นํ Fา

รวมความยาวทังหมดกว่
F
า 4,902 กิโลเมตร

โดยมีความยาวเป็ นอันดับ

ทังนี
F Fเฉพาะในประเทศจีนแม่นํ Fาโขงไหลผ่านเป็ นระยะทางถึง 2,130 เมตร
แม่นํ Fาโขงมีชื#อเรี ยกแตกต่างกันไป คือ ที#ราบสูงทิเบตเรี ยก “ต้ นจู” ที#แปลว่าแม่นํ Fาใน

หินผา

จีน สิบสองปั นนาเรี ยก “หลานซาง”

ล้ านช้ าง พม่า ไม่ทราบชื#อเรี ยกที#แน่ชดั แต่

สันนิษฐานจากคนใกล้ ๆ เชียงแสนเรี ยกนํ Fาโขงเหมือนกัน
คนลาว)

นํ Fาโขง (คนไทยทางภาคกลาง)

แปลว่าหนองบึง
เก้ าสาย

กัมพูชาเรี ยก “ตนเลโขง

ตนเลสาปคือทะเลสาบเขมร)

นํ าF งึ ม

นํ าF เทิ น

ส่วนในประเทศไทยมี นําF เลย
นํ Fาอิง

ตนเลของ” (ตนเล

เวี ยดนามเรี ยก “เกาลอง” แปลว่ามัง กร

ทังนี
F Fตังแต่
F ใต้ กรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชาลงไปแม่นํ Fาโขงเริ# มแยกเป็ น 2 สาย และ

ก่อนไหลลงสูท่ ะเลจีนใต้ แม่นํ Fาโขงแยกเป็ น 9 สาย
นํ าF คาน

ไทย-ลาว เรี ยกนํ Fาของ (คนอีสานและ

เซบก

เซบาย

เซโดน
นํ าF เหื อง

ฯลฯ

แม่นํ Fาโขงมีแม่นํ Fาสาขาสายสําคัญ เช่น นํ Fาอู

เซบังF เหี ย น

เซบั#ง ไฟ

นํ าF สงคราม

นํ าF มูน

ประเทศกัมพูชามีเซกอง

ฯลฯ ในประเทศลาว
นํ าF วี

โตนเลสาป

นํ าF พอง

นํ าF กก

นอกจากนี Fยังมีแม่นํ Fา

น้ อยใหญ่ในประเทศเวียดนาม
แม่นํ Fาโขงทําหน้ าที#หล่อเลี Fยงผู้คนไม่ตํ#ากว่า 100 ล้ านคน
ผ่าน ทังการประมง
F
โดยเฉพาะการจับปลาทังในแม่
F
นํ Fาโขง
ตลอดจนแม่นํ Fาสาขาสําคัญ เช่น มูน

ชี นํ Fาสงคราม

ตลอดสองฟากฝั# งที#ไหล

สามเหลี#ยมปากแม่นํ Fาโตนเลสาป
เซกอง

นํ Fางึม

(จาก “จุลสารโขงสาละวิน” ฉบับกรกฎาคม-กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร)
⊙.............................................................⊙

นํา, จิม, อาหารสมอง
หากไม่ร้ ูวา่ ตนเองจะขับเรื อเทียบท่าไหน

สายลมก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเขา

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

