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จาก Google ถึง Googling
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Google.com ทะยานขึ้นมาเปน Search Engine ยอดนิยมภายในชั่วเวลาครึ่ง
ทศวรรษ  ในแตละวนัผูคนในมนุษยพิภพนับรอยลานคนใชบริการของ Google.com ทองไปใน 
Cyberspace อาณาจักรของ Google.com เติบโตอยางรวดเร็ว โดยกาวลวงออกจากธุรกิจ 
Search Engin  และกาวลํ ้าเขาสู Software Industry โดยที่อาจกาวเขาสูธุรกิจส่ือสารมวลชนดวย 
Microsoft จบัตามองการเติบโตของ Google ดวยอาการเกรงขาม  เพราะ google กํ าลังถีบตัว
ข้ึนมาเปนคูแขงของ Microsoft

บิลล ธอมปสัน (Bill Thompson) ผูส่ือขาวสายเทคโนโลยีของ BBC ต้ังคํ าถามเมื่อ
ตนป 2546 วา  Google มอํี านาจมากเกินไปหรือไม  ในบทความเรื่อง "Is Google Too Powerful?" 
(BBC News, February 21, 2003)  บิลล ธอมปสัน เสนอใหจัดตั้งหนวยงานชื่อ Office of Search 
Engines (เรียกยอๆวา Ofsearch) ทํ าหนาที่ควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบธุรกิจ Search Engines 
เพราะธรุกจิประเภทนี้กํ าลังมีอิทธิพลในตลาด และสามารถชี้เปนชี้ตายธุรกิจอ่ืนๆ

Google.com มอํี านาจลนฟาในธุรกิจ Search Engines อยางปราศจากขอกังขา 
จนถงึขัน้ทีอ่งคกรประชาชนระหวางประเทศจํ านวนหนึ่งกํ าลังจับตามองทุกยางกาวของ Google

เมือ่มผูีใชบริการ Google.com Google ดํ าเนินการติดตั้ง Tracking Cookie ในเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยที่ผูใชบริการไมทันรูตัว  นอกจาก Google จะลวงรู IP Address วันเวลาที่ใช
บริการ  และคํ าไข (Key Words) ที่คนแลว  Google ยงัสามารถติดตามพฤติกรรมการใชบริการ 
Search Engines ของลกูคาเปนเวลายาวนาน  โดยที ่Tracking Cookie จะสิ้นอายุการใชงานในป 
ค.ศ.2038  หรืออีก 34 ปขางหนา  ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ Google เก็บสะสมขอมูลของผูใช
บริการตลอดเวลา  ไมมใีครทราบแนชัดวา Google เก็บบันทึกขอมูลเหลานี้เพื่อเหตุผลอันใด ฤา 
Google บันทึกขอมูลเพื่ออํ านวยความสะดวกแกรัฐบาลในการทํ าหนาที่ Big Brother (ตาม
นวนยิายเรื่อง 1984 ของ George Orwell) สอดสองตรวจสอบและกํ ากับพฤติกรรมของ ‘ราษฎร’
ขอที่ประจักษชัดก็คือ  ขอมลูเหลานี้เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจ eCommerce
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Google พฒันา Indexing Technology เพราะการพัฒนาระบบดรรชนีสํ าหรับการคน
คํ าไข เพือ่ใหผูใชบริการเขาไปสู Websites ที่ตองการในเวลาอันรวดเร็ว นับเปนหัวใจของธุรกิจ 
Search Engines  หาก Google ไมชอบหนาสถาบัน องคกร และธุรกิจใด  Google เพียงแตตัดชื่อ
หนวยงานเหลานีอ้อกจากระบบดรรชนี จํ านวนผูใชบริการของหนวยงานเหลานี้ยอมลดลงอยางนา
ใจหาย

Google ไมเพยีงแตมีอํ านาจลนฟาในธุรกิจ Search Engines เทานั้น หากยังแผ
อิทธพิลทางวัฒนธรรมอีกดวย

Google เปนวสิามญันาม เปนชื่อบริษัท และเปน Global Brand การแผอิทธิพลของ 
Google ท ําใหวสิามญัลักษณของ Google ลดนอยถอยลง Google เร่ิมกลายเปนสามัญนาม 
กลายเปนคํ ากริยา  และกลายเปนคํ าคุณศัพท

Anne will 'google' a new boy-friend. ในประโยคนี้ google เปนคํ ากริยา ทั้ง
ประโยคแปลวา แอนคนหาเพื่อนชายคนใหมโดยใชบริการ Search Engines ผูคนพากันกลาวขวัญ
ถงึ googling และ being googled

บัดนี ้google กลายเปนศัพทที่ใชในชีวิตประจํ าวันของมนุษยเสียแลว
กระบวนการแปรวิสามัญนาม (Proper Noun) เปนสามัญนาม (Common Noun) 

มใิชปรากฏการณใหม  เมือ่หลายรอยปกอน Sandwich ก็เปลี่ยนแปลงสถานะดังกลาวนี้

ความกาวหนาของเทคโนโลยีกอใหเกิดผลิตภัณฑใหมจํ านวนมาก ผลิตภัณฑเหลานี้
มยีีห่อหรือเครื่องหมายการคา ในระยะแรกเริ่ม ผลิตภัณฑอันเปนผลผลิตของเทคโนโลยีใหมเหลานี้
มกัไรคูแขง ทั้งนี้อาจเปนผลจากการจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา ผูบริโภคใชยี่หอ
หรือเครือ่งหมายการคาแทนชื่อผลิตภัณฑ ในเวลาไมชาไมนานตอมา ยี่หอหรือเครื่องหมายการคา
นัน้กลายเปนสามัญนาม

Xerox นับเปนอุทาหรณอันดีของความขางตนนี้ Xerox เปนผูบุกเบิกในการผลิต
เครื่องถายเอกสาร  ในเวลาตอมา Xerox ซึ่งเปนยี่หอหรือเครื่องหมายการคา คอยๆแปรเปลี่ยนจาก
วิสามัญนามเปนสามัญนาม โดยที่มีการใช Xerox เปนคํ ากริยาดวย แมในบัดนี้จะมีผูผลิต
เครือ่งถายเอกสารหลายตอหลายบริษัท แตผูคนยังคงเรียกเครื่องถายเอกสารหรือการถายเอกสาร
วา Xerox

Hoover มสีถานะไมแตกตางจาก Xerox และเผชิญชะตากรรมเดียวกัน Hoover เปน
ผูบุกเบิกในการผลิตเครื่องดูดฝุน  แมในบดันีช้าวแองโกลแซกซันยังใชคํ าวา hoovering ในความ
หมาย vacuuming
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เจาของผลิตภัณฑอันเปนผลผลิตของเทคโนโลยีใหมเหลานี้มีความพอใจหรือไม
เพียงใด  ทีย่ีห่อหรือเครื่องหมายการคาของตนแปรเปลี่ยนสามัญนาม?

Google แสดงความไมพอใจอยางชัดเจน  เมือ่ World Spy อันเปน Lexico-graphy 
Website บรรจคํุ าวา google ใน Online Lexicon ผูบริหาร World Spy ไดรับจดหมายประทวง
จาก Google โดยกดดันใหเปลี่ยนแปลงคํ านิยามใหส่ือความหมายวา google เปนเครื่องหมาย
การคา

ผูจัดทํ าพจนานุกรมฉบับตางๆมีหนาที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงภาษาในดานตางๆ 
รวมทั้งบรรจุคํ าที่เกิดขึ้นใหม ศัพทใหมจํ านวนมากแปรเปลี่ยนจากวิสามัญ นามที่เปนยี่หอหรือ
เครือ่งหมายการคา ในขณะที่บริษัทธุรกิจไมตองการใหยี่หอหรือเครื่องหมายการคาของตนแปรเปน
สามัญนาม เพราะการแปรเปลี่ยนเปนสามัญนามมีผลในการลดทอนมูลคาตลาดของยี่หอหรือ
เครื่องหมายการคานั้น

บรรษัทยักษใหญบางบรรษัทวาจางทนายใหทํ าหนาที่ปกปองยี่หอหรือเครื่องหมาย
การคาของตน หากมีส่ือมวลชนใดใชยี่หอหรือเครื่องหมายการคาเปนสามัญนามหรือคํ ากริยาก็ดี 
หรือมพีจนานกุรมฉบบัใดบรรจุศัพทที่เปนยี่หอหรือเครื่องหมายการคาก็ดี ทีมทนายความจะดํ าเนิน
การตามกฎหมาย เพื่อมิใหมีการใชศัพทเหลานั้นในความหมายที่มิใชยี่หอหรือเครื่องหมายการคา 
นอกเหนือจาก Google แลว  Xerox, Kleenex, Portakabin และ Rollerblade รวมอยูในกลุมนี้ 
ความพยายามในการธ ํารงยี่หอหรือเครื่องหมายการคามิใหแปรเปลี่ยนเปนสามัญนาม ทํ าใหทนาย
ทีม่คีวามช ํานัญในการดํ าเนินคดีเครื่องหมายการคา (Trademark Lawyers) รับงานเพิ่มอีกอักโข 
นักอักษรศาสตรจํ านวนไมนอยเริ่มต้ังขอกังขาวา ทนายเหลานี้กํ าลังทํ าหนาที่ตํ ารวจพิทักษภาษา 
ทายที่สุด  ศาลสถติยติุธรรมจะกลายเปนองคกรที่ให 'คํ าตอบสุดทาย' วา  ศัพทคํ าใดจะบรรจุใน
พจนานุกรมได และศัพทใดบรรจุมิได แทนที่จะปลอยใหนักพจนานุกรมทํ าหนาที่อยางเต็มที่และ
ท ํางานอยางมืออาชีพ

McDonald มีเหตุขัดของใจ แตกตางจาก Google เมื่อ Merriam-Webster's 
Collegiate Dictionary อันเปนพจนานกุรมภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง บรรจุศัพทใหม McJob โดย
นยิามวาเปนงานหนักคาตอบแทนตํ่ า

McJob หมายถงึ งานทีท่ํ ากับ McDonald ศัพทนี้ปรากฏครั้งแรกในนวนิยายเรื่อง 
Generation X ของดักลาส คูปแลนด (Douglas Coupland) ซึ่งปรากฏสูบรรณพิภพในป 2534

McDonald มสีาขาทัว่โลกประมาณ 30,000 แหง และมีลูกจางประมาณ 500,000 
คน  การบรรจ ุ McJob ในพจนานุกรมดวยความหมายเชิงลบสรางความไมพอใจแก McDonald 
เปนธรรมดา
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ไมวาบรรษัทยักษใหญจะชอบหรือไมก็ตาม กระบวนการแปรยี่หอหรือเครื่องหมายการ
คาเปนสามัญนามจะยังคงปรากฏตอไป
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