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Crowdsource คําฮิตป 2009
วรากรณ สามโกเศศ
(รวม 3 หนา)
สื่อสหรัฐ อเมริก ามี ค วามเห็ น ว าคํ ากริ ย าที่ ฮิต ที่ สุด ในป 2008 คื อ go rogue และ
ในป 2009 ที่ ผานไปคือ crowdsource

ความหมายของสองคํ านี้ มีนัย สําคั ญต อชีวิต ความเปน อยู

ของคนทั้งโลกไมนอย
International Herald Tribune ฉบั บ 29 ธัน วาคม 2009 ระบุ วาโลโกของป 2008
เปน ของผูแขงขันประธานาธิบ ดีโอบามา

โดยเป นรูปวงแหวนที่ค รึ่ง ลางเปน ลายคลายถนนพาดไป

ทางขวา ซึ่งเขาใจวาหมายถึ งการเปลี่ยนแปลง

สําหรับป 2009 เปน ของ citi (ธนาคาร Citibank

ของสหรัฐ อเมริก า) เป น แถบดํ าพาดลงมาเหมือนลัก ษณะของรุง อยู เ หนื อคํ าวา citi เขาใจวาสื่อถึ ง
ความหวัง
Go Rougue เปนศัพทอเมริกันมี 2 ความหมายคือ (1) เลิกที่จะทําตามคําสั่ง โดยทํา
ตามความปรารถนาของตนเอง โดยมีนัยยะวากระทําตรงขามการคาดหวังหรือคําสั่ง (2) แกลงเปน
อยางอื่นโดยไมพูดความจริงหรือหลอกลวงใหเขาใจผิด
เขาใจวาคํานี้ดังขึ้นมาจากการที่ Sarah Palin อดีตผูแขงขันเปนรองประธานาธิบดีของ
รีพับ ลิกั น คู กั บ McCain

เขีย นหนั ง สือบั น ทึ ก ความจําของเธอเกี่ ย วกั บ การเลือกตั้ ง เมื่อป ที่ แลวชื่อ

Going Rogue โดยเปดเผยเรื่องราวเบื้องหลังการแพอยางยับเยินในครั้งนั้น
เธอเลาวาทีมของ McCain สั่งใหเธอแตงตัวสไตลใหม แตงหนาแบบใหม และพูดตาม
สคริปต จ นเธอไมเ ปน ตั วของตั วเอง
กลายเป น ตั ว ตลกชนิ ด ขวาตกขอบ

เธออางวาจากการเปน ผูวาการรัฐ อลาสกาที่ ผูค นในรัฐชื่น ชม
ดั ง นั้ น ในตอนท า ย ๆ เธอจึ ง ไม ย อม (เธอ go rogue)

เธอประชาสัมพันธหนังสือเลมนี้วาจะ go rogue โดยแท (rogue หมายถึง คนเกเร กระทําสิ่งที่ไม
ถูกตองเหมาะสม ดังเชนการเปน rogue state ของบางประเทศ) กลาวคือเปดเผยแบบไมไวหนากัน
สําหรับคํ า Crowdsource (CS) นั้น ดู จ ะมีผลต อคุ ณ ภาพชีวิต ของพวกเรามากกวา
Go Rogue คํา outsource นั้ น เป นที่รูจักกัน กวางขวาง หมายถึง การจางใหคนอื่นมาทํางานของ

-2องค ก รของตน แทนที่ จ ะทํ า เองภายในองค ก ร เชน จา งคนนอกมาประเมิน โครงสร างเงิ น เดื อ น
จางคนนอกมาตรวจสอบการเงิน

จางคนนอกมาเขียนซอฟตแวร โปรแกรมให ฯลฯ

CS คลายกัน คือ ใหคนอื่นรับงานไปทําแทนคนใน เพียงแตผูรับไปทํานั้นเปนกลุมหรือ
ชุมชน (crowd) โดยเปดกวางใหคนจํานวนมากไดเขามามีสวนรวม ทั้งไดรับและไมไดรับผลตอบแทน
หลังเหตุการณ 9-11 ไมนาน ภาครัฐของสหรัฐอเมริกาประสบปญหาการแปลเอกสาร
ภาษาอาหรับที่มีอยูมากมาย

จึงมีความจําเปนใหคนทั่วไปไดรวมเปนผูแปลเพื่อสูกับการกอการราย

วิธีการนี้ไดทําอยูพักหนึ่งกอนที่จะเลิกไปเพราะกลัววาจะเปน “เอกสารหลุด” อีกทั้งมีการแปลผิดจนอาจ
ทําความเสียหายได

จะเห็นไดวาการขอความชวยเหลือจากชาวโลกเชนนี้ก็เปนลักษณะหนึ่งของ CS

CS ไดรับความนิยมกวางขวางมากขึ้นทุกทีใน 2-3 ป ที่ผานมา ไมวาในวงการธุรกิ จ
นักเขียน

สื่อมวลชน

ธุรกิจ IT

การสื่อสาร ฯลฯ เพราะสอดคลองกับความรวมมือกันในการ

สรางสรรค ภายใตเ ทคโนโลยี Web2.0 ซึ่ง เป นเทคโนโลยีใ หมก วา Web1.0 ที่ใ ชกั นอยู ใ นป จ จุบั น
ในการใช อิน เตอร เ น็ ต Web2.0 จะชว ยให ก ารใชอิ น เตอรเ น็ ต สะดวกรวดเร็ วกวา เดิ มเป น อัน มาก
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในการค น หาขอมูล เชน ค น หาได พรอมกั น จาก 2 แหลง ขอมูลและสามารถเอา
2 แหลงขอมูลมาประสานกันในการคนหาที่กวางขวางขึ้น
CS ที่รูจักกัน มากที่สุดอันหนึ่ งในป จจุบั นก็คื อ wikipedia หรือเว็บไซตสําหรับ คนหา
สารพัดขอมูลชนิดฟรี

ปจจุบันมีนับเปนแสน ๆ ลาน ๆ หนาซึ่งมาจากความชวยเหลือรวมสงขอมูลใน

เรื่องตาง ๆ เขามาโดยคนทั่วโลกโดยไมมีการวาจาง (wikipedia.org ปจจุบันนั้นมีเปนภาษาไทยดวย)
ในปจจุบันมีบริษัทจํานวนมากในโลกตะวันตกที่ตั้งโจทยคําถามเกี่ยวกับธุรกิจของตน
ออนไลนอยางเปดเผย เพื่อใหผูรูจํานวนมากในโลกซึ่งไมรูวาอยูที่ไหนกันบางชวยคิดและตอบ ก็ปรากฏ
วามีผูต อบเขามามากมายและบริษั ท ก็ เ ลือกคํ าตอบที่ คิ ด วาดี ที่ สุด ไปใช ผูต อบบางครั้ง ก็ ได รางวัล
บอยครั้งไดเพียงคําชื่นชมและใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งสามารถนําเอาไปใชประโยชนในการสมัครงาน
ตอไปได
ผูตอบก็มีทั้งมืออาชีพ มือสมัค รเลน ซึ่งเขามาให คําตอบดวยความมันสใ นอารมณ
เพื่อแสดงความมีมันสมองเหนือคนอื่น เพื่อใหรูวาตนเองมีกึ๋น เพื่อชื่อเสียงของกลุมคนหรือตนเอง ฯลฯ
เรียกไดวาในปจจุบัน CS เปนกลไกในการแกไขปญหาของภาครัฐ และธุรกิจที่ทั้งแสวงหากําไรและไม
แสวงหากําไรสูงสุด

-3ขอยกตัวอยาง CS ที่ไดเกิดขึ้น ดังตอไปนี้ (1) ระหวางป 2008-2002 เมือง Salt Take
City ทดลองใช CS ในการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนขนสง โดยใหประชาชนรวมใหคําตอบ
อยางกวางขวางออนไลน

(2) หนังสือพิมพ The Guardian ของอังกฤษ ใหประชาชนรวมตรวจสอบ

การฉอฉลของนั กการเมือง ในกรณีอื้อฉาว MP Expense Scandal (ส.ส. เบิกเงิน หลวงกั นสนุกมือ
ซึ่ง นายกรัฐ มนตรี ก อร ด อน บราวน ของอัง กฤษก็ โดนเข าไปเต็ ม ๆ ด วย) โดยสรางระบบที่ ทํ าให
ประชาชนสามารถเขารวมตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินของ ส.ส. รวมกวา 700,000 ฉบับออนไลนวามี
ฉบับใดผิดปกติบาง ปรากฏวามีประชาชนกวา 20,000 คนเขารวม
(3) Family Search Indexing สรางโครงการใหผูมีจิตอาสาทั่วโลกเขารวมในโครงการ
สรางดรรชนีดิจิตอลของเอกสารประวัติศาสตรรวม 2.4 ลานชิ้น ซึ่งอยูในรูปของไมโครฟลม เอกสาร
ประวัติศาสตรเหลานี้มาจาก 110 ประเทศในหลายภาษา ผูเขารวมดาวนโหลดซอฟตแวรโปรแกรมลง
บนคอมพิวเตอรที่บานเพื่อรับเอกสารมาอาน และพิมพสรุปเนื้อหาและหัวเรื่องของเอกสาร และสงกลับ
ไปยังสํานักงานใหญ ขอมูลที่เสร็จครบถวนจะเปดเผยตอสาธารณชนและใหดาวนโหลดฟรี ถาไมมี
CS ก็ตองใชเวลานับสิบป เสียเงินเปนสิบ ๆ ลานเหรียญ แตดวยความรวมมือผาน CS ทุกสิ่งเปนไป
ไดดวยตนทุนนอยที่สุด
(4) Test Bug Battle เป น การแข ง ขัน ซอฟต แวร ป ละ 4 ครั้ง ของสหรัฐ อเมริ ก า
นักซอฟตแวรทั่วโลกแบงกันสงคําตอบเพื่อรับรางวัล หัวใจก็คือแขงกันหาขอบกพรองหรือสิ่งที่ไมสมบูรณ
(Bugs) ของเว็บ ไซต ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด โปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป ของโทรศั พ ท มื อถื อ ของเว็บ ไซต
ของเกมส ฯลฯ ครั้งแรกแขงกันในปลายป 2008 มีผูแขงพันกวาคนพบ Bugs ใน Google Chrome/
Internet Explorer Mozilla Firefox ฯลฯ ครั้งที่สองพันกวาคนในเดือนมีนาคม ป2009 แขงกันหา
Bugs ใน Facebook/ My Space LinkedIn ฯลฯ
CS ถูกใชเปนเครื่องมือทางการคาในการทําใหสิ่งที่ใชกันทั่วโลกสมบูรณขึ้นโดยแทบไมมี
คาใชจาย (ผูรวมมัก ได “กลอง” แทน “เงิน” ) ตัวอยาง CS มีอีกมากมาย ผูสนใจสามารถค นหา
รายละเอียดไดจากโครงการตอไปนี้ Philooptima/

InnoCentive/

Galaxy Zoo/

Netflix Prize/

Emporis/ Design Bay 99 Designs ฯลฯ
ในปจจุบันที่โลกมีความโยงใยเชื่อมตอพึ่งพากัน (Interdependence) อยางมากที่สุด
ในประวัติ ศาสตรมนุษยชาติ

Crowdsource เปนทั้ งหลัก ฐานของปรากฏการณนี้ และเปน เครื่องมือ

สําคัญในการสรางประโยชนอยางสรางสรรคทั้งในเชิงการคาและสวัสดิการสังคม
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