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จาก Google ถึง Googling
รังสรรค ธนะพรพันธุ
Google.com ทะยานขึ้นมาเปน Search Engine ยอดนิยมภายในชั่วเวลาครึ่ง
ทศวรรษ ในแตละวันผูคนในมนุษยพิภพนับรอยลานคนใชบริการของ Google.com ทองไปใน
Cyberspace อาณาจักรของ Google.com เติบโตอยางรวดเร็ว โดยกาวลวงออกจากธุรกิจ
Search Engin และกาวลําเข
้ าสู Software Industry โดยที่อาจกาวเขาสูธุรกิจสื่อสารมวลชนดวย
Microsoft จับตามองการเติบโตของ Google ดวยอาการเกรงขาม เพราะ google กําลังถีบตัว
ขึน้ มาเปนคูแขงของ Microsoft
บิลล ธอมปสัน (Bill Thompson) ผูสื่อขาวสายเทคโนโลยีของ BBC ตั้งคําถามเมื่อ
ตนป 2546 วา Google มีอานาจมากเกิ
ํ
นไปหรือไม ในบทความเรื่อง "Is Google Too Powerful?"
(BBC News, February 21, 2003) บิลล ธอมปสัน เสนอใหจัดตั้งหนวยงานชื่อ Office of Search
Engines (เรียกยอๆวา Ofsearch) ทําหนาที่ควบคุม กํากับ และตรวจสอบธุรกิจ Search Engines
เพราะธุรกิจประเภทนี้กําลังมีอิทธิพลในตลาด และสามารถชี้เปนชี้ตายธุรกิจอื่นๆ
Google.com มีอานาจล
ํ
นฟาในธุรกิจ Search Engines อยางปราศจากขอกังขา
จนถึงขัน้ ทีอ่ งคกรประชาชนระหวางประเทศจํานวนหนึ่งกําลังจับตามองทุกยางกาวของ Google
เมือ่ มีผใู ชบริการ Google.com Google ดําเนินการติดตั้ง Tracking Cookie ในเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยที่ผูใชบริการไมทันรูตัว นอกจาก Google จะลวงรู IP Address วันเวลาที่ใช
บริการ และคําไข (Key Words) ที่คนแลว Google ยังสามารถติดตามพฤติกรรมการใชบริการ
Search Engines ของลูกคาเปนเวลายาวนาน โดยที่ Tracking Cookie จะสิ้นอายุการใชงานในป
ค.ศ.2038 หรืออีก 34 ปขางหนา ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ Google เก็บสะสมขอมูลของผูใช
บริการตลอดเวลา ไมมใี ครทราบแนชัดวา Google เก็บบันทึกขอมูลเหลานี้เพื่อเหตุผลอันใด ฤา
Google บันทึกขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกแกรัฐบาลในการทําหนาที่ Big Brother (ตาม
นวนิยายเรื่อง 1984 ของ George Orwell) สอดสองตรวจสอบและกํากับพฤติกรรมของ ‘ราษฎร’
ขอที่ประจักษชัดก็คือ ขอมูลเหลานี้เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจ eCommerce
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Google พัฒนา Indexing Technology เพราะการพัฒนาระบบดรรชนีสําหรับการคน
คําไข เพือ่ ใหผูใชบริการเขาไปสู Websites ที่ตองการในเวลาอันรวดเร็ว นับเปนหัวใจของธุรกิจ
Search Engines หาก Google ไมชอบหนาสถาบัน องคกร และธุรกิจใด Google เพียงแตตัดชื่อ
หนวยงานเหลานีอ้ อกจากระบบดรรชนี จํานวนผูใชบริการของหนวยงานเหลานี้ยอมลดลงอยางนา
ใจหาย
Google ไมเพียงแตมีอํานาจลนฟาในธุรกิจ Search Engines เทานั้น หากยังแผ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมอีกดวย
Google เปนวิสามัญนาม เปนชื่อบริษัท และเปน Global Brand การแผอิทธิพลของ
Google ทําใหวสิ ามัญลักษณของ Google ลดนอยถอยลง Google เริ่มกลายเปนสามัญนาม
กลายเปนคํากริยา และกลายเปนคําคุณศัพท
Anne will 'google' a new boy-friend. ในประโยคนี้ google เปนคํากริยา ทั้ง
ประโยคแปลวา แอนคนหาเพื่อนชายคนใหมโดยใชบริการ Search Engines ผูคนพากันกลาวขวัญ
ถึง googling และ being googled
บัดนี้ google กลายเปนศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันของมนุษยเสียแลว
กระบวนการแปรวิสามัญนาม (Proper Noun) เปนสามัญนาม (Common Noun)
มิใชปรากฏการณใหม เมือ่ หลายรอยปกอน Sandwich ก็เปลี่ยนแปลงสถานะดังกลาวนี้
ความกาวหนาของเทคโนโลยีกอใหเกิดผลิตภัณฑใหมจํานวนมาก ผลิตภัณฑเหลานี้
มียหี่ อ หรือเครื่องหมายการคา ในระยะแรกเริ่ม ผลิตภัณฑอันเปนผลผลิตของเทคโนโลยีใหมเหลานี้
มักไรคแู ขง ทั้งนี้อาจเปนผลจากการจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา ผูบริโภคใชยี่หอ
หรือเครือ่ งหมายการคาแทนชื่อผลิตภัณฑ ในเวลาไมชาไมนานตอมา ยี่หอหรือเครื่องหมายการคา
นัน้ กลายเปนสามัญนาม
Xerox นับเปนอุทาหรณอันดีของความขางตนนี้ Xerox เปนผูบุกเบิกในการผลิต
เครื่องถายเอกสาร ในเวลาตอมา Xerox ซึ่งเปนยี่หอหรือเครื่องหมายการคา คอยๆแปรเปลี่ยนจาก
วิสามัญนามเปนสามัญนาม โดยที่มีการใช Xerox เปนคํากริยาดวย แมในบัดนี้จะมีผูผลิต
เครือ่ งถายเอกสารหลายตอหลายบริษัท แตผูคนยังคงเรียกเครื่องถายเอกสารหรือการถายเอกสาร
วา Xerox
Hoover มีสถานะไมแตกตางจาก Xerox และเผชิญชะตากรรมเดียวกัน Hoover เปน
ผูบ ุกเบิกในการผลิตเครื่องดูดฝุน แมในบัดนีช้ าวแองโกลแซกซันยังใชคําวา hoovering ในความ
หมาย vacuuming
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เจ าของผลิ ตภั ณฑ อัน เปนผลผลิต ของเทคโนโลยีใ หม เ หล านี้มีความพอใจหรือไม
เพียงใด ทีย่ หี่ อ หรือเครื่องหมายการคาของตนแปรเปลี่ยนสามัญนาม?
Google แสดงความไมพอใจอยางชัดเจน เมือ่ World Spy อันเปน Lexico-graphy
Website บรรจุคาว
ํ า google ใน Online Lexicon ผูบริหาร World Spy ไดรับจดหมายประทวง
จาก Google โดยกดดันใหเปลี่ยนแปลงคํานิยามใหสื่อความหมายวา google เปนเครื่องหมาย
การคา
ผูจัดทํ าพจนานุกรมฉบับตางๆมีหนาที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงภาษาในดานตางๆ
รวมทั้งบรรจุคําที่เกิดขึ้นใหม ศัพทใหมจํานวนมากแปรเปลี่ยนจากวิสามัญ นามที่เปนยี่หอหรือ
เครือ่ งหมายการคา ในขณะที่บริษัทธุรกิจไมตองการใหยี่หอหรือเครื่องหมายการคาของตนแปรเปน
สามัญนาม เพราะการแปรเปลี่ยนเปนสามัญนามมีผลในการลดทอนมูลคาตลาดของยี่หอหรือ
เครื่องหมายการคานั้น
บรรษัทยักษใหญบางบรรษัทวาจางทนายใหทําหนาที่ปกปองยี่หอหรือเครื่องหมาย
การคาของตน หากมีสื่อมวลชนใดใชยี่หอหรือเครื่องหมายการคาเปนสามัญนามหรือคํากริยาก็ดี
หรือมีพจนานุกรมฉบับใดบรรจุศัพทที่เปนยี่หอหรือเครื่องหมายการคาก็ดี ทีมทนายความจะดําเนิน
การตามกฎหมาย เพื่อมิใหมีการใชศัพทเหลานั้นในความหมายที่มิใชยี่หอหรือเครื่องหมายการคา
นอกเหนือจาก Google แลว Xerox, Kleenex, Portakabin และ Rollerblade รวมอยูในกลุมนี้
ความพยายามในการธํารงยี่หอหรือเครื่องหมายการคามิใหแปรเปลี่ยนเปนสามัญนาม ทําใหทนาย
ทีม่ คี วามชํานัญในการดําเนินคดีเครื่องหมายการคา (Trademark Lawyers) รับงานเพิ่มอีกอักโข
นักอักษรศาสตรจํานวนไมนอยเริ่มตั้งขอกังขาวา ทนายเหลานี้กําลังทําหนาที่ตํารวจพิทักษภาษา
ทายที่สุด ศาลสถิตยุติธรรมจะกลายเปนองคกรที่ให 'คําตอบสุดทาย' วา ศัพทคําใดจะบรรจุใน
พจนานุกรมได และศัพทใดบรรจุมิได แทนที่จะปลอยใหนักพจนานุกรมทําหนาที่อยางเต็มที่และ
ทํางานอยางมืออาชีพ
McDonald มีเหตุขัดของใจ แตกตางจาก Google เมื่อ Merriam-Webster's
Collegiate Dictionary อันเปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง บรรจุศัพทใหม McJob โดย
นิยามวาเปนงานหนักคาตอบแทนตํ่า
McJob หมายถึง งานทีท่ ํากับ McDonald ศัพทนี้ปรากฏครั้งแรกในนวนิยายเรื่อง
Generation X ของดักลาส คูปแลนด (Douglas Coupland) ซึ่งปรากฏสูบรรณพิภพในป 2534
McDonald มีสาขาทัว่ โลกประมาณ 30,000 แหง และมีลูกจางประมาณ 500,000
คน การบรรจุ McJob ในพจนานุกรมดวยความหมายเชิงลบสรางความไมพอใจแก McDonald
เปนธรรมดา
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ไมวา บรรษัทยักษใหญจะชอบหรือไมก็ตาม กระบวนการแปรยี่หอหรือเครื่องหมายการ
คาเปนสามัญนามจะยังคงปรากฏตอไป
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