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นาฬิกากับอานาจที่มองไม่ เห็น
ธนัย เกตวงกต
นักศึกษาปริ ญญาโท
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มนุษย์ประดิษฐ์ สงิ่ ต่างๆ ขึ ้นมาใช้ ในโลกนี ้ ด้ วย
จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ หรื อ
เพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ ้น แต่
หลายต่อหลายสิง่ ที่มนุษย์ผลิตขึ ้น กลับเข้ ามาควบคุมกากับ
ร่างกายมนุษย์มาก จนกระทัง่ ชีวิตมนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของสิง่ ประดิษฐ์ เหล่านั ้น อันหมายถึงชีวิตไม่มีความ
สะดวกสบายเพิ่มมากขึ ้น แต่เป็ นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบ
วิถีชีวิตไปเท่านั ้น เช่น รถยนต์ถกู ผลิตขึ ้นเพื่อให้ มนุษย์
เดินทางไปยังที่หา่ งไกลได้ ด้วยเวลาที่รวดเร็ วขึ ้น แต่ทกุ วันนี ้
แม้ จะเดินทางด้ วยรถยนต์ที่เร็วขึ ้น แต่ชีวิตกลับไม่เคยมีเวลา
ว่างมากขึ ้น หรื อหลายครัง้ ชีวิตกลับวุ่นวายมากกว่าที่เคย
เป็นมา

นาฬิกาเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ อีกสิง่ หนึง่ ถูกผลิตขึ ้นด้ วย
ความสามารถของมนุษย์ต่อการพยายามจัดระเบียบ
ความคิดเกี่ยวกับเวลา (นามธรรม) ให้ มีลกั ษณะเป็ น
รูปธรรมจับต้ องได้ เพื่อใช้ สาหรับบอกเวลา อันนาไปสู่
ประโยชน์ต่างๆ มากมายแก่ชีวิตมนุษย์ เช่น ความสามารถ
ในการจัดแบ่งเวลา การเสริมสร้ างองค์ความรู้ของสาขาวิชา
ต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ นาฬิกาถือได้ ว่าเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ ชิ ้นหนึง่ ที่มี
ส่วนสร้ างประวัติศาสตร์ ของโลกให้ มีความก้ าวหน้ าเช่นทุก
วันนี ้ ซึง่ นาฬิกาไม่เพียงมีประโยชน์ดงั กล่าวข้ างต้ นเท่านั ้น
แต่เวลาภายใต้ นาฬิกาที่เที่ยงตรง ชัดเจน ทาให้ ชีวิตมนุษย์
ถูกจัดการควบคุมร่ างกายภายใต้ นาฬิกาที่เคร่ งครัด
เช่นเดียวกัน
มิเชล ฟูโกต์ , โรลองด์ บาร์ ตส์ , และนาฬิกา
ดังเห็นได้ จากผลสารวจความคิดเห็นของบริ ษัท ‚ที
เอ็นเอส‛ ที่สารวจทัศนคติของผู้ใหญ่ชาวอังกฤษ 2,584 คน
ต่อสิง่ ประดิษฐ์ ที่ทาให้ ราคาญใจที่สดุ นาฬิกาปลุกเป็ น

สิง่ ประดิษฐ์ ที่ติดหนึง่ ในห้ าอันดับสิง่ ประดิษฐ์ ที่มนุษย์ไม่
อยากให้ มีการประดิษฐ์ ขึ ้นมามากที่สดุ 1 ซึ่งบทความชิน้ นี ้
จะพยายามเสนอแง่ มุมของนาฬิกากับกระบวนการ
สร้ างความหมาย และกลวิธี/เทคนิคของกระบวนการ
สร้ างความหมายต่ างๆ เหล่ านัน้ โดยแสดงให้ เห็นผ่าน
กระบวนการทางานของอานาจ (วาทกรรม) แบบมิเชล ฟู
โกต์ (Michel Foucault, 1926-1984) และค้ นหามายาคติ
ของความหมายที่ซอ่ นอยู่ (สัญวิทยา) แบบโรลองด์ บาร์ ตส์
(Roland Barthes, 1905-1980)
การศึกษาวาทกรรมในบทความนี ้คือ การศึกษา
เพื่อจะมุ่งหากระบวนการสร้ าง/ผลิต (constitute)
1

โหวตคาราโอเกะเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ยอดแย่ ชาวอังกฤษบ่นเบื่อฟั งคนร้องเพลงไม่
เอาไหน, ไทยโพสต์, 12 มกราคม 2552. และ สุทธาสิ นี จิตรกรรมไทย, ‚‘คาราโอ
เกะ’ สิ่ งประดิษฐ์ที่ไม่น่ามีอยูบ่ นโลก!!...?,‛ มติชน, 18 มกราคม 2552, หน้า 17.
สิ่ งประดิษฐ์ที่ไม่อยากให้มีการประดิษฐ์มากที่สุดคือ เครื่ องคาราโอเกะ โทรทัศน์
ที่นาเสนอกีฬาตลอด 24 ชัว่ โมง เครื่ องเล่นวีดีโอเกมส์ โทรศัพท์มือถือ และ
นาฬิกาปลุก.

เอกลักษณ์ (identity) และความหมายแก่สงิ่ ต่างๆ2 โดยการ
วิเคราะห์วาทกรรมดังกล่าว (discourse analysis) กระทา
โดยการศึกษาและสืบค้ นถึงกระบวนการ ขั ้นตอน ลาดับ
เหตุการณ์ และรายละเอียดปลีกย่อยต่อการสร้ างอัตลักษณ์
และความหมายให้ กบั สิง่ นั ้นๆ3(**) เพราะฉะนั ้นบทความชิ ้น
จะไม่ได้ ศกึ ษาเพื่อหาความหมายของอานาจ แต่จะศึกษา
อานาจในอีกลักษณะหนึง่ กล่าวคือ ศึกษาอานาจที่อยู่ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฬิกากับการสร้ างความหมายต่างๆ
ที่มีผลต่อการเข้ ามาจัดการกับชีวิตร่ างกายของมนุษย์ และ
กลวิธีการนาเสนอของกระบวนการสร้ างความหมาย
เหล่านั ้น
สัญวิทยาของโรลองด์ บาร์ ตส์ คือการศึกษาเพื่อจะ
แบ่ง/ผ่าสิง่ ต่างๆ เพื่อศึกษาหามายาคติที่ถกู ปิ ดบัง/อาพราง
2

ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อานาจ ความรู้ ความจริ ง
เอกลักษณ์ และความเป็ นอื่ น (กรุ งเทพฯ : วิภาษา, 2543), หน้า 19-20.
3
ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อานาจ ความรู้ ความจริ ง
เอกลักษณ์ และความเป็ น, หน้า 27-28.

ซึง่ มายาคติ (myth/alibi/doxa) หมายถึง ความคิดความเชื่อ
ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั ้งคาถาม และเป็ น
ความคิดความเชื่อที่สอดรับกับระบบอานาจที่ดารงอยู่ใน
สังคมในขณะนั ้น ดังนั ้นสิง่ ต่างๆ รอบตัวจึงไม่ใช่ เรื่ อง
ธรรมชาติแต่เป็ นผลผลิตของสังคม4 โดยจะศึกษาหาความ
จริงเกี่ยวกับความคิดความเชื่อในสิง่ ที่ศกึ ษานั ้นๆ เอง โดย
บทความนี ้จะแบ่ง/ผ่าตัวอย่างบางตัวอย่าง เพื่อแสดงให้ เห็น
ถึงมายาคติที่ถกู บิดเบือน/ทาให้ พร่ ามัวอยู่ในสังคมต่อ
การศึกษาผ่านนาฬิกา
การศึกษาเพื่อหามายาคติเป็ นการศึกษาจาก
ระบบสัญญะของภาษาที่มีอยู่ก่อนแล้ ว ถือเป็ นระบบสัญ
วิทยาระดับที่สอง (second-order semiological system)
ซึง่ สิง่ ที่ถกู ศึกษาจะถูกลดทอนให้ กลายเป็ นเพียงวัตถุดิบที่มี
หน้ าที่เป็ นเพียงรูปสัญญะใหม่ (form) ของมายาคติ
(สัญญะ) ของความหมายชุดที่หนึง่ (ภาษา) ส่วน
4

ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, สั ญวิทยา, โครงสร้ างนิยม, หลังโครงสร้ างนิยม กับ
การศึกษารั ฐศาสตร์ (กรุ งเทพฯ : วิภาษา, 2545), หน้า 95-96.

ความหมายสัญญะของมายาคติคือ ความคิด (concept)
ดังนั ้นมายาคติคือ ระบบการสร้ างความหมายชุดที่สองของ
สังคม ที่วางอยู่บนระบบของภาษา (ความหมายชุดที่หนึง่ )
ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงโครงสร้ างความหมายหลักที่สงั คมยอมรับ
ร่วมกัน5 ดังตารางต่อไปนี ้…

ถึงแม้ ว่าการวิเคราะห์วาทกรรมแบบฟูโกต์ และ
การศึกษาสัญวิทยาแบบโรลองด์ บาร์ ตส์ จะมีกรอบ
ความคิดที่จะศึกษาไปคนละด้ าน และวิเคราะห์ออกมาคน
ละลักษณะ เหมือนเหรี ยญสองด้ าน ซึง่ มีทั ้งจุดเด่นและจุด
ด้ อยของตนเอง ซึง่ บทความนี ้จะพยายามเชื่อมวิธีวิทยาทั ้ง
5

ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, สั ญวิทยา, โครงสร้ างนิยม, หลังโครงสร้ างนิยม กับ
การศึกษารั ฐศาสตร์ , หน้า 133-159.

สองแบบมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยเลือกใช้
จุดเด่นของวิธีวิทยาทั ้งสองมาอธิบายความหมายของ
นาฬิกา โดยเนื ้อหาภาพรวมของบทความ ใช้ การวิเคราะห์
วาทกรรมแบบฟูโกต์ต่อการมุ่งหากระบวนการสร้ าง
ความหมาย และกลวิธี/เทคนิคต่อการสร้ างความหมายของ
นาฬิกา เพราะการศึกษาวาทกรรมของฟูโกต์ จะแสดงให้
เห็นถึงปฏิบตั ิการของอานาจที่กระทาต่อร่ างกายมนุษย์ได้
อย่างดี และใช้ สญ
ั วิทยาแบบโรลองด์ บาร์ ตส์ เพื่ออธิบาย
มายาคติที่ถกู บิดเบือน/ทาให้ พร่ ามัวต่อกรณีตวั อย่างเฉพาะ
เนื่องจากการศึกษาแบบสัญวิทยาของบาร์ ตส์จะเผย
ความคิด/ความเชื่อที่ซอ่ นอยู่ของคนในสังคมผ่าน
สิง่ ประดิษฐ์ ของมนุษย์
นาฬิกากับกระบวนการสร้ างความหมาย
นาฬิกาเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ ที่มีใช้ อยู่โดยทัว่ ไป สามารถแบ่ง
ออกเป็ นสองชนิด6 คือชนิดว้ อช (watch) และชนิดคล็อค
6

การจาแนกชนิดของนาฬิกาเป็ นสองชนิด ได้มาจาก พิพฒั น์พ นั ธุ์ สุวรรณอักษร,
การผลิต การส่ งออก และการนาเข้ านาฬิกาและชิ ้นส่ วนประกอบของนาฬิกาของ

(clock) ซึง่ นาฬิกาทั ้งสองแบบยังสามารถจาแนกแยกย่อย
ลงไปได้ อีก ได้ แก่
1. นาฬิกาชนิดว้ อช แบ่งได้ เป็ น 3 แบบ ได้ แก่ ไข
ลาน (Mechanical Winding), ควอทซ์ (Quartz) และระบบ
ตัวเลขเรื องแสง (Digital) เช่น นาฬิกาข้ อมือ เป็ นต้ น
2. นาฬิกาชนิดคล็อค เช่น นาฬิกาแขวน, นาฬิกา
ปลุก, นาฬิกาติดตู้, นาฬิกาตั ้งโต๊ ะ เป็ นต้ น
นาฬิกามีลกั ษณะรูปร่ างที่หลากหลาย ทั ้งรูปทรง
ขนาด รวมถึงจุดมุ่งหมายที่ใช้ สอย ซึง่ ลักษณะของนาฬิกาที่
แตกต่างกัน ล้ วนมีความหมายโดยตัวของมันเอง เหมือน
ดังที่โรลองด์ บาร์ ตส์ กล่าวว่า ‚ไม่มีโลกแห่งความเป็ นจริ ง
รออยู่นิ่งๆ และเชื่องๆ ให้ คนเขียนเขียนถึง (นักประดิษฐ์

ไทย, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539.

ประดิษฐ์ นาฬิกาขึ ้น) แต่คนเขียน มีสว่ นอย่างมากในการ
สร้ างและประกอบความจริงที่ว่านี ้ขึ ้นมา‛7
นักประดิษฐ์ นาฬิกาไม่สามารถครอบงาความ
เป็ นไปของนาฬิกาอย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด หลังจากนาฬิกา
เป็ นสินค้ าออกสูต่ ลาด นาฬิกากลายเป็ นพื ้นที่ชนิดพิเศษ
หรื อ heterotopia8 ที่มีความหมายของตัวมันเอง และมีการ
ต่อสู้ช่วงชิงเกี่ยวกับการสร้ างความหมายใหม่ให้ เกิดขึ ้นไป
พร้ อมๆ กัน ซึง่ นาฬิกาเป็ นพืน้ ที่เฉพาะแบบหนึ่งที่มี
บทบาทเหมือนผู้กระทาการผลิต/สร้ างความหมาย
ให้ แก่ ผ้ ูใช้ นาฬิกาด้ วยเช่ นกัน กล่าวคือ

7

ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, สั ญวิทยา, โครงสร้ างนิยม, หลังโครงสร้ างนิยม กับ
การศึกษารั ฐศาสตร์ , หน้า 129.
8
พื้นที่ชนิดพิเศษ หรื อ heterotopia หมายถึง พื้นที่ที่กลายเป็ นสนามทางอานาจให้
บุคคลต่างๆเข้ามาช่วงชิงอานาจการนา พิจาราณาเพิ่มเติมที่ได้ ไชยรัตน์ เจริ ญสิ น
โอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อานาจ ความรู้ ความจริ ง เอกลักษณ์ และความเป็ น
อื่น, หน้า 196-205.

ประการแรก นาฬิกาเปลี่ยนชีวิตมนุษย์จากผู้
สามารถต่อรองกับเวลาที่ไม่แน่นอน กลายเป็ นผู้สยบยอม
ต่อเวลาภายใต้ เข็ม/ตัวเลขของนาฬิกา อดีตมนุษย์ผ้ เู รี ยนรู้
การคาดเดาเวลาจากพระอาทิตย์และดวงดาว เพื่อคานวณ
เวลาคร่าวๆ ต่อการจัดการชีวิตประจาวัน ตั ้งแต่การตื่นนอน
กินข้ าว ทางานเกี่ยวกับการเพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์ และเวลา
พักผ่อน ล้ วนแต่มีความยืดหยุ่นให้ มนุษย์เป็ นผู้ ‚เล่น‛ กับ
เวลา แต่เมื่อนาฬิกาเริ่ มแพร่ หลายเวลาของมนุษย์จงึ ค่อยๆ
ถูกจัดระเบียบชีวิตประจาวัน ตั ้งแต่การตื่นนอนภายใต้
นาฬิกาปลุกอันเที่ยงตรง เวลาทางานที่บงั คับแน่นอน
ประมาณหนึง่ ในสามของวัน เวลาพัก-กินข้ าวที่สอดคล้ อง
กับการทางาน และเวลานอนที่เพียงพอ ทาให้ มนุษย์
กลายเป็ นผู้สยบยอมต่อการจัดการเวลาที่เคร่ งครัด
นอกจากนี ้ความแตกต่างระหว่างนาฬิกาที่มี
หน้ าปั ดบอกเวลาเป็ นแบบระบบตัวเลขเรื องแสง (digital)
กับแบบเข็มทั ้งมีและไม่มีเข็มวินาทีก็สง่ ผลต่อมนุษย์
แตกต่างกัน กล่าวคือ นาฬิกาแบบระบบตัวเลขเรื องแสง

และนาฬิกาแบบเข็มที่บอกเวลา นาที และวินาทีที่ชดั เจน
เปลี่ยนตัวเลข/เข็มทุกๆ วินาที แสดงถึงการเคลื่อนผ่านของ
เวลาทุกๆ วินาทีเท่าๆ ที่ขีดความสามารถของมนุษย์จะจับ
วัดได้ ซึง่ George Beard ได้ ประณามความสมบูรณ์ของ
นาฬิกา และการประดิษฐ์ คิดค้ นนาฬิกาข้ อมือขึ ้นมาใน
วารสาร American Nervousness ว่า มันทาให้ เกิดอาการ
ประสาทเกี่ยวกับเรื่ อง"ความล่าช้ าหรื อเสียเวลาไปเพียง
ชัว่ ขณะสั ้นๆ ซึง่ อาจทาลายความหวังต่างของช่วงเวลาใน
การดารงชีวิต"9 แสดงถึงอานาจของการเข้ าจัดการควบคุม
กับชีวิตร่ างกาย มากกว่านาฬิกาที่ไม่ได้ บอกเวลาที่ชดั เจน
เป็นนาทีหรื อวินาทีที่เที่ยงตรง ซึง่ สามารถเห็นได้ ชดั เจนจาก
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการตอกบัตรเข้ า-ออกงานของ
พนักงานบริษัท โดยเครื่ องตอกบัตรจะแสดงและบันทึกเวลา
9

Stephen Kern, The Culture of Time and Space, 1880-1918 สมเกียรติ ตั้งนโม
แปลและเรี ยบเรี ยง ในการทาความเข้าใจมิติของเวลา ธรรมชาติของเวลา : The
Nature of Time,
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9714.html ดูเมื่อวันที่ 17
ก.พ. 52.

การเข้ างานของพนักงานเป็ นระบบตัวเลขเรื องแสงอย่าง
ละเอียดทั ้งชัว่ โมง นาที และวินาที
ซึง่ เมื่อพิจารณาแบบมายาคติของบาร์ ตส์จะเข้ าใจ
ได้ ว่า รูปสัญญะคือ การแสดงเวลาการเข้ างานของพนักงาน
โดยมีความหมายของสัญญะที่ต้องการจะสื่อคือ ควบคุม
การตรงต่อเวลาของพนักงาน และมายาคติที่ถกู บิดเบือน/
ทาให้ พร่ามัวคือ การจัดวางมนุษย์เป็ นเพียงองค์ประกอบ
หนึง่ ของการทางานให้ มีลกั ษณะที่เที่ยงตรงควบคุมได้
เหมือนเครื่ องจักร ภายใต้ ความคิดแบบทุนนิยมที่จะใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด หรื องานของฟูโกต์ที่แสดง
ให้ เห็นในบทความเรื่ องร่างกายใต้ บงการของทหาร ที่จะถูก
จัดตารางเวลาอย่างเคร่งครัดเป็ นนาที เช่น ‚8.45 น. ครูเข้ า
มาในห้ องเรี ยน 8.52 น. ครูเรี ยกนักเรี ยนเข้ าชั ้นเรี ยน 8.56
น. นักเรี ยนเข้ าห้ องและสวดมนต์ 9.00 น. นักเรี ยนเข้ า
ประจาที่ม้านัง่ ของตน 9.04 น. เริ่ มบทเรี ยนแรก 9.08 น.
เสร็ จสิ ้นการเขียนตามคาบอก 9.12 น. เริ่ มบทเรี ยนต่อไป
ฯลฯ‛ หรื อการกาหนดความละเอียดซับซ้ อนเชิงเวลาให้ กบั

อากัปกิริยา เช่น เวลาก้ าวเท้ าของทหารแต่ละท่าใช้ เวลากี่
วินาที หรื อการกาหนดเวลาเข้ า-ออกงาน รวมถึงเวลาพัก
ระหว่างวันผ่านการตอกบัตร เป็ นต้ น การควบคุมเวลา
ดังกล่าว จะต้ องใช้ นาฬิกาที่มีความละเอียดระดับนาทีและ
วินาที เพื่อเข้ าควบคุมกิจกรรมต่างๆของมนุษย์10 เป็ นต้ น
นอกจากนี ้การมองเวลาผ่านนาฬิกาแบบเข็มและ
ระบบตัวเลขเรื องแสง ยังทาให้ เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความต่อเนื่องของเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นาฬิกาแบบ
เข็มที่หมุนเป็ นวงกลมจะสร้ างกรอบความคิดให้ แก่ผ้ มู อง
เข้ าใจถึงอดีต ปั จจุบนั และอนาคต ซึง่ พบได้ ทวั่ ไปจาก
ภาพยนตร์ ย้อนเวลาที่จะแสดงฉากการย้ อนเวลาด้ วยการ
เดินถอยหลังกลับผ่านนาฬิกาแบบเข็ม ขณะที่นาฬิกาแบบ
ระบบตัวเลขเรื องแสงทาให้ เห็นเวลาหยุดนิ่งอยู่ที่เวลา
ปั จจุบนั ซึง่ เหมาะจะใช้ สาหรับบอกถึงฤกษ์ ยามที่สาคัญได้
10

สรุ ปความจาก มิแซ็ล ฟูโกต์ เขียน, ร่ างกายใต้ บงการ The chapter “Les corps
dociles” from Sureiller et punir,” ทองกร โภคธรรม แปล, นพพร ประชากุล บก.
(กรุ งเทพฯ : คบไฟ, 2547), หน้า 33-48.

อย่างเที่ยงตรง เช่น ช่วงเวลานับถอยหลังเพื่อก้ าวข้ ามปี ใหม่
(count down) หรื อฤกษ์ เวลาแต่งงานของไทยที่เวลา
9.09.09 น. เป็ นต้ น
ประการที่สอง นาฬิกาเปลี่ยนเวลาให้ กลายเป็ น
ทุน สังคมทุกสังคมย่อมมีเวลาเป็ นของตัวเอง แม้ กระทัง่
อดีตที่ไม่มีเครื่ องวัดที่มาตรฐานเฉกเช่นเดียวกับปั จจุบนั แต่
ก็สามารถจะคาดเดาเวลาคร่าวๆ ได้ จากพระอาทิตย์ขึ ้นหรื อ
ตก ซึง่ สังคมเกษตรแบบอดีต เวลาย่อมไม่ต้องการช่วงวินาที
ที่แน่นอนตายตัว เช่น ตื่นเช้ าเพราะไก่ขนั หรื อนาฬิกา
ชีวภาพในตัวมนุษย์เอง และออกไปทางานในไร่ ในสวน ตก
เย็นดวงอาทิตย์เริ่มจะลับขอบฟ้าก็กลับบ้ านมาพักผ่อน
วงจรชีวิตคงไม่ต้องการเวลาที่แน่นอนเป็ นนาที วินาที แต่ผกู
โยงกับสิง่ แวดล้ อมรอบตัว ทั ้งดวงอาทิตย์ ดวงดาว ดวง
จันทร์ เป็ นต้ น
ต่อมาเมื่อเข้ าสูโ่ ลกของทุนนิยม ด้ วยนิยามแห่ง
‚การผลิตที่ใช้ ต้นทุนน้ อยที่สดุ เพื่อให้ ได้ กาไรสูงสุด ‛ ดังนั ้น

เวลาซึง่ มีสว่ นสาคัญด้ วยเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่จะเพิ่มกาไรมาก
ที่สดุ ดังเห็นได้ จากการผลิตสินค้ าชนิดหนึง่ ในปริ มาณเท่าๆ
กัน การผลิตที่ใช้ เวลาได้ น้อยที่สดุ ย่อมก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ด้ วยเหตุนี ้ จึงทาให้ เวลาเริ่ มเข้ ามาผูก
โยงกับวิธีคิดแบบทุนนิยมมากขึ ้น เวลาจึงเป็ นส่วนสาคัญ
ต่อการวางแผนการผลิต ที่พร้ อมจะจัดวางแรงงาน (มนุษย์)
เหมือนชิ ้นส่วนหนึง่ ของเครื่ องจักรที่สามารถจะถูก
เคลื่อนย้ ายไปยังจุดต่างๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้
เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ าย
จัดวางตารวจจราจรบนถนนเพิ่มมากขึ ้น ในช่วงเวลาเลิก
งานของบริษัท องค์กร หรื อสถาบันต่างๆ เป็ นต้ น
การหา ‚ซื ้อเวลา‛ เป็ นอีกตัวอย่างหนึง่ ที่บ่งบอกถึง
ความสาคัญของเวลาที่เป็ นทุนรูปแบบหนึง่ ซึง่ บุคคลแต่ละ
คนจะสามารถเลือกใช้ เวลาที่มีเท่ากันของแต่ละวันได้
อย่างไรเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด บุคคลที่มีทนุ รูปแบบอื่น
มากพอจะสามารถนามาแลกซื ้อกับเวลา เช่น เศรษฐี ย่อม

สามารถเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยระยะเวลา
เพียงหนึง่ ชัว่ โมงโดยเครื่ องบิน ตรงกันข้ ามกับคนยากจนที่
ต้ องรอสวัสดิการรถไฟฟรี ของรัฐ เพื่อเดินทางไปเชียงใหม่
ด้ วยเวลากว่า 16 ชัว่ โมง หรื อเศรษฐี ที่ต้องการจะส่งเอกสาร
จากที่ทางานไปให้ ลกู ค้ าในอีกบริ ษัทหนึง่ ไม่จาเป็ นต้ อง
เดินทางไปส่งเอกสารดังกล่าวด้ วยตนเอง สามารถจะเลือก
จ้ างพนักงานส่งของ (messenger) ทาแทน เป็ นต้ น ซึง่
แสดงให้ เห็นว่าอาชีพอย่างพนักงานส่งของเป็ นหนึง่ ในสิง่ ที่
ถูกผลิต/สร้ างขึ ้น เมื่อเวลามีความสาคัญกลายเป็ นทุน
รูปแบบหนึง่
นอกจากนี ้เมื่อเวลากลายเป็ นทุน ได้ สร้ าง
ความหมายสัญญะของตนขึ ้นมาในสังคม คือระหว่างการ
สนทนาของคู่สนทนาใดๆ ก็ตาม หากมีใครคนใดคนหนึง่ ใน
คู่สนทนาเหลือบมองดูนาฬิกาบ่อยครัง้ คู่สนทนาอีกฝ่ าย
หนึง่ จะรู้ ทนั ทีว่า คู่สนทนาของตนมีธรุ ะต้ องไปทาต่อ ซึง่ หาก
พิจารณาแบบสัญวิทยาของบาร์ ตส์จะเข้ าใจได้ ชดั เจนขึ ้น
กล่าวคือ รูปสัญญะของเหตุการณ์นี ้คือ การเหลือบมองดู

นาฬิกา มีความหมายสัญญะที่ต้องการจะสื่อคือ การ
สื่อสารเพื่อแสดงความต้ องการหยุดการสนทนาและออก
จากที่นนั่ ซึง่ บิดเบือน/ทาให้ พร่ ามัวเกี่ยวกับวิธีคิดแบบทุน
นิยมทีไ่ ด้ จดั การเวลาให้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของ ‚ทุน‛
รูปแบบหนึง่
ประการที่สาม นาฬิกาช่วยสร้ างระเบียบเกี่ยวกับ
การติดต่อสื่อสารให้ มีลกั ษณะหนึง่ เดียวภายใต้ เงื่อนไขของ
เวลาที่แน่นอน อดีตแต่ละท้ องถิ่นมีเวลาแตกต่างกัน แต่เมื่อ
เกิดเวลามาตรฐานกลางเกิดขึ ้น ทาให้ เวลาของท้ องถิ่น
สลายลงไป ส่งผลให้ มนุษย์ในแต่ละท้ องที่สามารถสื่อสาร
กันได้ ง่ายขึ ้น และก่อให้ เกิดระบบการคมนาคมขนส่งที่
เที่ยงตรงผ่านเวลามาตรฐานเดียวกัน ไม่เช่นนั ้นเราอาจจะ
ต้ องปรับเวลาในนาฬิกาข้ อมือทุกครัง้ ที่เดินผ่านเมือง อาเภอ
หรื อกระทัง่ ตาบล เพราะแต่ละตาบล/อาเภอ/เมือง จะ
กาหนดเวลาของท้ องถิ่นของตนซึง่ จะคาดเคลื่อนจากตาบล/
อาเภอ/เมืองอื่นๆ เช่น ปี 1870 นักท่องเที่ยวคนหนึง่ ที่
เดินทางด้ วยรถไฟจากวอชิงตันไปยังเมืองซานฟานซิสโก

นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวอาจจะต้ องตั ้งเวลาของนาฬิกา
ข้ อมือในทุกเมืองที่เขาเดินทางผ่านมากกว่าสองร้ อยครัง้
หรื อบุคคลที่ต้องการโดยสารรถไฟอาจจะสับสนกับตาราง
รถไฟว่าเวลาที่เขียนไว้ เป็ นเวลาของเมืองต้ นทาง เมืองของ
ผู้โดยสารที่กาลังนัง่ รอ หรื อเมืองปลายทางของรถไฟ เป็ น
ต้ น ซึง่ การกาหนดเวลามาตรฐานสากลของโลกได้ ใช้ เวลาที่
เมืองกรี นิช สหราชอาณาจักร (Greenwich Mean Time,
GMT)11
ช่วงเวลาที่มีการกาหนดเวลามาตรฐานโลกนั ้น
นาฬิกาข้ อมือยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายแก่ประชาชนโดยทัว่ ไป
ดังนั ้นรัฐจึงได้ จดั สร้ างหอนาฬิกาตามศูนย์กลางเมืองใหญ่
ต่างๆ เพื่อให้ สะดวกแก่การมองเห็นและแสดงถึง
พัฒนาการ/ความก้ าวหน้ าของเมืองนั ้นๆ รูปแบบหนึง่ เช่น
หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็ นสัญลักษณ์แทน
11

การกาหนดเวลามาตรฐานสากลก็มีการต่อสู ้ช่วงชิงการถือครองเวลามาตรฐาน
กลางเช่นกัน พิจารณาเพิ่มเติมได้ที่ Stephen Kern, The culture of Time and Space
1880-1918 (Cambridge, Massachusetts London : Harvard University Press,
2003).

พระราชวังเวสมินเตอร์ (Palace of Westminster) ในกรุง
ลอนดอน, หอนาฬิกราจาไบ (Rajabai Tower) ในเมืองมุม
ไบ (Mumbai) และหอนาฬิกาสปาสคายา (Spasskaya
Tower) ในพระราชวังเคลมลิน มอสโคร์ (Moscow
Kremlin) ต่อมาเมื่อหอนาฬิกาเดินทางผ่านเข้ ามายัง
‚ประเทศโลกที่สาม‛ อย่างประเทศไทย การสร้ างหอนาฬิกา
จึงกลายเป็ นสิง่ ที่บ่งบอกถึง ‚ความทันสมัยตามตะวันตก‛12
ประการสุดท้ าย การเปลี่ยนพฤติกรรมการมี
นาฬิกาเพื่อดูเวลาเป็ นเครื่ องกาหนดอัตลักษณ์แห่งชนชั ้น
เนื่องจากว่านาฬิกาเป็ นสินค้ าที่มีอายุการใช้ งานยาวนาน
ถ้ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายสัญญะของนาฬิกาให้ มี
ความหมายมากกว่าการบอกเวลา อุตสาหกรรมนาฬิกา
ย่อมดารงอยู่ไม่ได้ ด้ วยเหตุนี ้อุตสาหกรรมนาฬิกาจึงต้ อง
ปรับตัวตามวิธีคิดแบบทุนนิยมที่สนับสนุนให้ เกิดการบริ โภค
ดังนั ้นอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาจึงต้ องผลิตนาฬิกาที่มี
12

วุฒิ วัฒนสิ น, ‚หอนาฬิกาปั ตตานี ,‛ รู สมิแล ปี ที่ 28 ฉบับที่ 3 (กันยายน –
ธันวาคม 2550), หน้า 89-93.

ความแตกต่างหลากหลาย ทั ้งรูปทรง ประโยชน์ใช้ สอย
ต่างๆ ที่เห็นได้ จากรูปลักษณ์ที่ปรากฏ และสร้ าง
ความหมายสัญญะเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของสินค้ า และ
เครื่ องหมายการค้ า/ยี่ห้อ (brandname) ของตนเอง
รูปลักษณ์ของสินค้ าเป็ นลักษณะที่ปรากฏให้ เห็น
ได้ ด้วยผัสสะทางด้ านสายตาของมนุษย์ ซึง่ นักประดิษฐ์
นาฬิกาไม่ได้ ออกแบบนาฬิกาจากความว่างเปล่า แต่จะ
สร้ างรูปลักษณ์ของสินค้ าให้ ตรงกับบุคลิกลักษณะของ
กลุม่ เป้าหมายด้ วยการกาหนดบุคลิกลักษณะเหมารวม
(Stereotype) ของกลุม่ เป้าหมาย เช่น บริ ษัท คาสิโอ
คอมพิวเตอร์ จากัด ได้ สร้ างเครื่ องหมายการค้ าย่อยภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าใหญ่ casio เพื่อเจาะจงกลุม่ เป้าหมาย
เฉพาะ เช่น G-Shock และ Baby-G ที่สร้ างขึ ้นมาโดยเจาะ
ตลาดวัยรุ่นชายและหญิงตามลาดับ โดยการแตก
เครื่ องหมายการค้ าย่อยลงมา เพื่อคงไว้ ซงึ่ ความแตกต่าง
ของ casio ซึง่ เป็ นสินค้ าชั ้นนาดังจะกล่าวต่อไปข้ างหน้ า ซึง่

เครื่ องหมายการค้ าอย่าง G-Shock และ Baby-G น่าสนใจ
เมื่อพิจารณาแบบมายาคติดงั ต่อไปนี ้
รูปสัญญะคือ นาฬิกาที่บ่งบอกเวลาได้ เหมือน
นาฬิกาอื่นทัว่ ไป มีความหมายสัญญะที่ต้องการสื่อคือ
นาฬิกา G-Shock สาหรับวัยรุ่นชายตัวเรื อนมีขนาดใหญ่
ทนทาน ทันสมัย สีเข้ ม เช่น ดา แดง น ้าเงิน เป็ นต้ น ราคาไม่
ถูกและแพงจนเกินไป ตรงกันข้ ามกับนาฬิกา Baby-G
สาหรับวัยรุ่นหญิง ตัวเรื อนมีขนาดเล็กกะทัดรัด ทันสมัย สี
อ่อนหวาน เช่น ขาว ชมพู เป็ นต้ น ราคาไม่ถกู และแพง
จนเกินไป และมายาคติที่ถกู บิดเบือน/ทาให้ พร่ ามัวคือ
ระบบความคิดที่จดั ระเบียบผู้ชายและผู้หญิงที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจนตายตัว ที่ผ้ ชู ายต้ องมีลกั ษณะยิ่งใหญ่ เข้ มแข็ง
และกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่มีการใช้ กาลังมากจึงต้ องมี
ความทนทาน ขณะที่ผ้ หู ญิงมีลกั ษณะเปราะบางอ่อนหวาน
และกิจกรรมในชีวิตประจาวันจะเกี่ยวข้ องกับความประณีต
ละเอียด ใช้ แรงน้ อย และอาพรางระบบคิดของทุนนิยมที่จะ
บิดเบือนการเลือกซื ้อสินค้ าให้ มีลกั ษณะบริ โภคนิยม ให้ พ้น

จากการบริโภคตามความจาเป็ นไปสูก่ ารบริ โภค
ความหมายของสินค้ าแทน
เครื่ องหมายทางการค้ าต่างๆ ยังมีความหมาย
สัญญะที่ถกู สร้ างขึ ้นภายใต้ ชื่อเครื่ องหมายการค้ านั ้นๆ เอง
ด้ วย เช่น โรเล็กซ์ (Rolex) สาหรับเมืองไทยมีความหมาย
สัญญะที่แสดงถึงฐานะทางการเงินอันดีของผู้สวมใส่
ถึงแม้ ว่าจะมีเครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ ที่จาหน่ายนาฬิกา
ราคาสูงเท่าหรื อมากกว่าโรเล็กซ์ก็ตาม หรื อเครื่ องหมาย
การค้ าบางเครื่ องหมายการค้ ายังผูกโยงความหมายสัญญะ
ที่มีอยู่ก่อนหน้ าในการตั ้งชื่อเครื่ องหมายการค้ า เช่น
Swatch ที่มาจาก Swiss + Watch โดยมีความหมาย
สัญญะที่ต้องการจะสื่อเพื่อแสดงถึงแหล่งกาเนิดของสินค้ า
ว่า มาจากสวิตเซอร์ แลนด์ และสร้ างความน่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับการเที่ยงตรงและหรูหรา อันเนื่องจากความหมาย
สัญญะของนาฬิกาจากสวิตเซอร์ แลนด์ (swiss brand) ที่มี
อยู่ก่อนหน้ าว่า นาฬิกาจากสวิตเซอร์ แลนด์จะมีความ
เก่าแก่ (ขลังด้ วยเวลาอันยาวนาน) ทักษะของช่างฝี มือ

ความประณีตและคุณภาพของตัวเรื อน รวมกับเรื่ องเล่า
(story) แห่งจุดกาเนิด ภาพโฆษณา หนังสือ ทาให้ ผ้ คู นที่
สวมใส่ไม่เพียงแต่สวมใส่นาฬิกา แต่ยงั สวมใส่
ประวัติศาสตร์ ของนาฬิกาไปด้ วย และยังเป็ นการสร้ าง
เครื่ องหมายการค้ าเพื่อให้ เกิดความหลงใหล (Passion)
อย่างแท้ จริง13 และซ้ อนทับกับความหมายสัญญะอีกชุด
หนึง่ เกี่ยวกับความเป็ นคนสวิตเซอร์ แลนด์อีกชั ้นหนึง่ ที่เชื่อ
ว่าคนสวิตฯเป็ นคนซื่อ ละเอียด รอบคอบ เป็ นนักประดิษฐ์
ฝี มือดี ดังนั ้นนาฬิกาที่เกิดขึ ้นจึงมีความละเอียดอ่อน14(**)
และทังหมดนี
้
้เป็ นมายาคติที่บิดเบือน/ทาให้ พร่ ามัวเกี่ยวกับ
การขีดเส้ นแบ่งทางชนชั ้นผ่านการครอบครองนาฬิกา ด้ วย
การสร้ างอัตลักษณ์ที่แสดงถึงความร่ ารวยของผู้สวมใส่
นาฬิกาบางเครื่ องหมายการค้ า และอคติที่แฝงฝั งความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่ องความสาคัญของจุดกาเนิด หมายถึง สิง่ ของ
13

ไม่ระบุผเู ้ ขียน, ‚ทาไมต้อง Swiss Brand,‛ Marketeer, ปี ที่ 7 ฉบับที่ 82
(ธันวาคม 2549), หน้า 90-126.
14
ไม่ระบุผเู ้ ขียน, ‚อดิศกั ดิ์ ลิ้มสุ ราโภชน์ นาฬิกาที่ให้มากกว่าการบอกเวลา,‛
ธุรกิจก้ าวหน้ า, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 50 (กันยายน 2535), หน้า 26.

ต่างๆ จะมีความสมบูรณ์สงู สุดก็ต่อเมื่อย้ อนกลับไปหาจุด
กาเนิดของสิง่ ๆ นั ้นในตัวของมันเอง กล่าวคือ การจะทา
นาฬิกาที่สมบูรณ์ที่สดุ ควรทาจากคนหรื อหมู่บ้านที่ผลิต
นาฬิกาที่เที่ยงตรงในอดีตนัน่ เอง
นอกจากนี ้การกาหนดราคาสินค้ าเป็ นการจัดแยก
กลุม่ ชนชั ้นของลูกค้ าเกี่ยวกับความสามารถในการซื ้อสินค้ า
ซึง่ สินค้ าแต่ละกลุม่ จะมีกลวิธีในการจัดจาแนกกลุม่ สินค้ า
มากกว่าเพียงราคาที่กาหนดเพียงอย่างเดียว ยังมีลกั ษณะ
บางประการที่ผ้ จู าหน่ายสมควร/ไม่สมควรกระทาเพื่อตอก
ย ้าคุณค่าของสินค้ า เช่น นาฬิกาชั ้นนา/ระดับสูงจะไม่ลด
ราคาสินค้ าลง เนื่องจากเป็ นความพยายามของผู้ผลิตสินค้ า
ที่ต้องการสร้ างความแตกต่างกับนาฬิการะดับกลางและ
ระดับล่าง สิง่ ที่ผ้ จู าหน่ายกระทาคือการตอกย ้าความหมาย
สัญญะของนาฬิการะดับบน ที่ถกู ต้ องและเหมาะสมที่จะมี
คนเพียงกลุม่ เดียวที่สามารถครอบครองได้ ดังนั ้นสิง่ ที่บริ ษัท
นาฬิกาที่มีเครื่ องหมายการค้ าชั ้นนาต้ องการจะขยายธุรกิจ
ไปสูล่ กู ค้ ากลุม่ อื่นๆ จะทาการแยก/แตกเครื่ องหมายการค้ า

ย่อยออกมา เพื่อคงระดับเครื่ องหมายการค้ าชั ้นนาไว้ เช่น
การแยก/แตกเครื่ องหมายการค้ าย่อยของ Casio ไปเป็ น GShock, Baby-G เป็ นต้ น ซึง่ แต่ละเครื่ องหมายการค้ าจะมี
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะของตนเองที่ชดั เจน
จากที่กล่าวมา สรุปได้ ว่าบุคคลเลือกซื ้อนาฬิกา
ผ่านการบริโภคสัญญะหรื อความหมายสัญญะของนาฬิกา
ไม่สามารถมีอิสระเสรี ทางความคิดอย่างเต็มที่ แต่ต้องเลือก
ผ่านชุดความคิดความหมายบางอย่างที่กากับสินค้ านั ้นๆ
ไปด้ วย กล่าวคือบุคคลเลือกซื ้อนาฬิกาโดยคาดหมายถึง
ช่วงเวลาที่นาฬิกาเรื อนนั ้นจะอยู่บนข้ อมือของผู้ซื ้อ ซึง่ จะ
สะท้ อนถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั ้นที่เลือกจะ
นาเสนอตัวตนแก่สาธารณะด้ วยเช่นกัน เช่น ผู้ชายวัย 40
เลือกสวมใส่นาฬิกาโรเล็กซ์เพื่อต้ องการแสดงถึงความภูมิ
ฐาน มีความมัน่ คงทางฐานะเศรษฐกิจ หรื อวัยรุ่นชายและ
หญิงเลือกจะสวมใส่นาฬิกาที่มีแนวทันสมัยแบบ G-Shock
หรื อ Baby-G เพื่อแสดงถึงความล ้าสมัย ปราดเปรี ยวของ

ตนเอง หรื อการเลือกซื ้อนาฬิกาชั ้นนาเพื่อแสดงถึงฐานะ
ทางการเงิน เป็ นต้ น
กลวิธี/เทคนิคของกระบวนการสร้ างความหมาย
จากที่กล่าวมา ทาให้ เห็นถึงภาคปฏิบตั ิการทาง
อานาจของนาฬิกาในฐานะผู้กระทา ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
อานาจของนาฬิกาซึง่ เป็ นสิง่ ประดิษฐ์ ของมนุษย์ที่สร้ าง
ความหมายต่อสังคม รวมถึงมีสว่ นต่อการจัดการควบคุม
ร่างกายและความคิดของมนุษย์ โดยมนุษย์แทบไม่คิดตั ้ง
คาถามกับอานาจเหล่านั ้นเลย กลับยอมรับอย่างเป็ นปกติ/
ธรรมดา อันแสดงถึงกลวิธีของกระบวนการสร้ างอานาจที่
แยบยลต่อการจัดการ ซึง่ นาฬิกามีกลวิธี/เทคนิคการ
นาเสนออันแยบยล 4 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก การเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาขนาด
ใหญ่ สูร่ ูปแบบขนาดเล็กสาหรับการพกพาได้ สะดวกและ
ราคาถูก การพัฒนาทางเทคโนโลยีของนาฬิกาส่งผลให้
เวลากลายเป็ นสิง่ สาคัญของทุกคน ทุกคนสามารถจะล่วงรู้

เวลาได้ ด้วยนาฬิกาข้ อมือ เพราะหากนาฬิกาที่ถกู ผลิต
ขึ ้นมายังคงมีขนาดที่ใหญ่โตเหมือนหอนาฬิกา ทุกคนย่อม
ไม่สามารถเห็น เวลาผ่านนาฬิกาจากหอนาฬิกาได้ ทกุ
ขณะที่ต้องการ ตรงกันข้ ามกับนาฬิกาขนาดเล็กที่สามารถ
พกติดตัวได้ พร้ อมจะสะกดมนุษย์ให้ สยบยอมเป็ นทาสของ
เวลาภายใต้ นาฬิกาที่เดินอย่างเคร่ งครัดทุกขณะที่เหลือบ
มองดูเวลาบนข้ อมือ นอกจากนี ้ความสามารถที่เพิ่มขึ ้นของ
นาฬิกาพกพา เช่น ตั ้งเวลาปลุก จับเวลา เป็ นต้ น ยัง
บิดเบือน/ทาให้ พร่ามัวความหมายของมนุษย์ผ้ สู ยบยอมต่อ
เวลา และตกอยู่ภายใต้ การควบคุมของเวลาที่เคร่ งครัด ใน
เวลาเดียวกัน นาฬิกาก็ได้ รับการมองในอีกลักษณะที่เป็ น
ส่วนหนึง่ ของความทันสมัยที่เพิ่มขึ ้นด้ วย
ประการที่สอง การส่งผ่านอานาจของนาฬิกาสู่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์
วิทยุ กล้ องถ่ายรูป เป็ นต้ น กล่าวคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
ต่างๆ ล้ วนแต่ติดตั ้งนาฬิกาของตนเอง เพื่อช่วยในการ
คาดการณ์เวลาทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์นั ้นๆ โดย

เมื่อพิจารณาแบบสัญวิทยาจะเห็นได้ ว่า มีรูปสัญญะคือ
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถที่เพิ่มขึ ้นของอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่
สามารถบอกเวลาได้ มีความหมายสัญญะที่ต้องการจะสื่อ
คือ แสดงถึงความทันสมัยและความมีประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์เหล่านั ้น และมีมายาคติที่บิดเบือนหรื อทาให้ พร่ า
มัวคือ การตอกย ้าความสาคัญของเวลาที่แน่นอนตายตัว
เหมือนเวลากลายเป็ นทุนชนิดหนึง่ ที่แต่ละคนจะมี 24
ชัว่ โมง เท่าๆ กันในหนึง่ วัน ซึง่ จาเป็ นต้ องถูกใช้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประการที่สาม สถานที่ขายนาฬิกา นาฬิกาจะถูก
ขายโดยแบ่งแยกประเภทของนาฬิกา และระดับราคา
กล่าวคือ นาฬิการาคาถูกจะวางขายบนทางเท้ าหรื อร้ านค้ า
เล็กๆ แต่ถ้านาฬิการะดับกลางจะเริ่ มถูกจาหน่ายใน
ห้ างสรรพสินค้ าหรื อศูนย์การค้ าตามแผนกของสินค้ า และ
นาฬิกาที่มีเครื่ องหมายการค้ าชั ้นนา และมีราคาแพงจะถูก
จัดแสดงให้ เลือกบนพื ้นที่เฉพาะเท่านั ้น เพื่อแบ่งแยกกลุม่
ชนชันของลู
้
กค้ า ดังตัวอย่างที่ครัง้ หนึง่ เคยมีคดีฟ้องร้ อง

เกี่ยวกับสถานที่จดั แสดงนาฬิกาคือ บริ ษัท Fortunoff Fine
Jewelery and Silverware ได้ ฟ้องบริ ษัท North American
Watch กับอีก 4 สาขา รวมทั ้งห้ างใหญ่ Tiffany ด้ วยข้ อ
กล่าวหาคือ บริษัท North American Watch ไม่ยอมส่ง
นาฬิกาชั ้นนามาวางจาหน่ายที่ร้าน ทาให้ บริ ษัทเกิดความ
เสียหาย ซึง่ บริษัท North American Watch ให้ เหตุผลต่อ
เหตุการณ์ดงั กล่าวคือ ‚นาฬิกาของเราเป็ นนาฬิกาชั ้นดี
เยี่ยม และควรจะมีจาหน่ายโดยร้ านขายนาฬิกาชั ้นดีเยี่ยม
โดยเฉพาะเท่านั ้น‛15
พื ้นที่การจัดแสดงนาฬิกาของร้ านค้ า ย่อมแตกต่าง
กันตามเครื่ องหมายการค้ าและราคา นาฬิกาที่มี
เครื่ องหมายการค้ าชั ้นนาและราคาแพงจะถูกจัดแสดงในตู้
กระจกที่มีแสงไฟส่องสว่างที่เรื อนนาฬิกา แสดงให้ เห็นถึง
การเพิ่มคุณค่าของนาฬิกาให้ มีลกั ษณะเหมือนสิง่ ศักดิสทิ ธิ์/
ของวิเศษในตานานที่ถกู เก็บไว้ อย่างดี และสร้ างระยะความ
15
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ห่างระหว่างผู้ซื ้อกับนาฬิการะดับหนึง่ ที่ผ้ ซู ื ้อไม่สามารถ
สัมผัสจับต้ องได้ โดยทันที ต้ องมีความสนใจมากพอจึงจะ
ขอดูจากพนักงานร้ าน ซึง่ เท่ากับเป็ นการจากัดกลุม่ ลูกค้ าที่
มีฐานะดี และต้ องการจะเลือกซื ้อเท่านั ้นที่ค่คู วรจะเลือ กชม
และสวมใส่
นอกจากนี ้ งานมหกรรมแสดงสินค้ านาฬิกาหรื อ
Watch Fair เป็ นอีกหนึง่ ตัวอย่างที่ผลิตซ ้า/ตอกย ้าเรื่ อง
อานาจของการจาแนก/แยกแยะกลุม่ ลูกค้ าผ่านเทคนิคการ
นาเสนอสินค้ าในสถานที่เฉพาะ ซึง่ หากใช้ สญ
ั วิทยาของ
บาร์ ตส์มาวิเคราะห์จะเข้ าใจได้ ว่า รูปสัญญะคือ การแสดง
ความหลากหลายรูปแบบของนาฬิกา สื่อความหมาย
สัญญะถึงความสามารถของบุคคลที่จะสามารถเข้ าไปเลือก
ชมและเลือกซื ้อได้ ซึง่ มีมายาคติที่ถกู บิดเบือน/ทาให้ พร่ ามัว
คือ ซ่อนความหรูหราฟุ่ มเฟื อย หรื อการบริ โภคความหมาย
สัญญะที่เกินความจาเป็ นของวิธีคิดแบบทุนนิยม บริ โภค
นิยม และยังแบ่งกลุม่ ลูกค้ าชนชั ้นกลางระดับบนถึงชน
ชั้นสูงเท่านั ้น ที่ค่คู วรจะเลือกซื ้อสินค้ าเหล่านั ้นได้

ประการที่สุดท้ าย การสถาปนาตัวตนของนาฬิกา
ให้ กลายเป็ นศิลปะหรื อของสะสม ทาให้ สนิ ค้ าถูกสะสมและ
มีมลู ค่าที่เพิ่มมากขึ ้นได้ สิง่ ที่ทาให้ ของสะสมแตกต่างจาก
สินค้ าโดยทัว่ ไปคือ การกลับตาลปั ตรเกี่ยวกับความด้ อยค่า
ของสินค้ าตามกาลเวลา เป็ นความสูงค่าของสินค้ าตาม
กาลเวลา กล่าวคือ ปกติสนิ ค้ าโดยทัว่ ไปจะมีมลู ค่าลดลง
ตามกาลเวลาที่เดินไปข้ างหน้ า เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น ตรงกันข้ ามกับของสะสมที่จะเพิ่ม
มูลค่าขึ ้นตามกาลเวลาที่เดินไปข้ างหน้ า เช่น เครื่ องลาย
คราม นาฬิกาบางรุ่น งานศิลปะของศิลปิ นบางคน เป็ นต้ น
ผศ.ดร.พรชัย ตระกูลวรานนท์ ให้ สมั ภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่ องของสะสมไว้ ว่า การสะสมเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นและ
ดาเนินไปเพื่อชนชั ้น โดยชนชั ้น และเป็ นของชนชั ้นอย่าง
แท้ จริ ง และการสะสมถูกใช้ ในหลายความหมายเช่น การ
แสดงถึงประวัติศาสตร์ รากเหง้ าของตน, การสืบต่ออัต

ลักษณ์ตวั เองให้ สงู ขึ ้น, การสะสมทุนที่มีคณ
ุ ค่าบางอย่างใน
สังคม และเป็ นศิลปะหรื อคุณค่าทางจิตใจ 16
การเปลี่ยนนาฬิกาชั ้นนา (ราคาแพง) ของ
เครื่ องหมายการค้ าบางรุ่นให้ กลายเป็ นของสะสมจึงเป็ นมา
ยาคติรูปแบบหนึง่ กล่าวคือ เมื่อพิจารณารูปสัญญะคือ การ
เลือกสะสมนาฬิกาที่มีราคาแพง โดยมีความหมายสัญญะที่
บ่งบอกถึงชนชั ้นทางสังคมของผู้ครอบครอง และมายาคติที่
บิดเบือน/ทาให้ พร่ามัวคือ ความสามารถของการแปลง
รูปแบบของทุนนิยม เพื่ออาพรางไม่ให้ เห็นถึงความฟุ้งเฟ้อ
ของผู้บริโภค ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าราคาแพงที่เกิน
ความจาเป็ น เป็ นการเลือกบริโภคความหมายสัญญะที่บ่ง
บอกถึงตัวตนและสร้ างวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ของตนเอง/กลุม่
คน (ผู้มีทรัพย์สนิ ที่เกินพอ) ที่แตกต่างกับคนอื่น/กลุม่ อื่นที่
ไม่สามารถจะทาได้
16
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สรุ ป

นาฬิกาได้ สร้ าง/ผลิตความหมายให้ แก่ผ้ ใู ช้ นาฬิกา
4 ความหมายคือ

- เปลี่ยนมนุษย์จากผู้ที่สามารถเล่น/ต่อรองกับเวลาให้
กลายเป็ นผู้สยบยอมต่อเวลา (เพื่อควบคุมกิจกรรมของ
มนุษย์)
- เปลี่ยนเวลาให้ กลายเป็ นทุน (เพื่อจัดวางชีวิตมนุษย์ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด)
- เปลี่ยนการติดต่อสื่อสารที่ไร้ ระเบียบให้ เป็ นระเบียบ
(จากการกาหนดเวลามาตรฐานสากล)
- เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ (จาก
วัตถุประสงค์ของนาฬิกาเพื่อบอกเวลาเป็ นเครื่ องแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของผู้สวมใส่/ครอบครอง)
โดยใช้ เทคนิค/กลวิธี 4 ประการคือ

- การพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิตนาฬิกาให้ มีขนาด
เล็กและราคาถูก (เพื่อให้ ทกุ คนล่วงรู้เวลาได้ ด้วย
ตนเอง)
- การส่งผ่านอานาจของนาฬิกาสูอ่ ปุ กรณ์อิเล็กทรอนิคส์
อื่นๆ (เพื่อตอกย ้าให้ เห็นว่าเวลามีความสาคัญ)
- สร้ างสถานที่ขายนาฬิกาเฉพาะ (เพื่อกาหนดกลุม่
ลูกค้ า) และ
- สถาปนานาฬิกาให้ กลายเป็ นงานศิลปะ/ของสะสม
(เพื่อขีดเส้ นแบ่งวิถีชีวิตทีช่ ดั เจนระหว่างสิง่ ที่คนรวยทา
ได้ แต่คนจนทาไม่ได้ )
บรรดาคนทัว่ ไปมักจะเห็นและเข้ าใจว่า นาฬิกาเป็ นเพียง
เครื่ องสะท้ อนภาพหรื อเป็ นตัวแทนโลกของเวลาอย่างเรี ยบ
ง่าย แต่ผ้ เู ขียนเห็นว่า นาฬิกาไม่ได้ สะท้ อนโลกหรื อเพียงแค่
เป็นตัวแทนของเวลาซึง่ ถูกสร้ างขึ ้นมาอย่างเชื่องๆ ทว่า
นาฬิกาได้ สร้ างความหมายที่ยิ่งใหญ่ และเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของมนุษย์อย่างมหาศาล ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของปฏิบตั ิการ
ทางอานาจที่น่าชวนให้ ขบคิด มากกว่าที่จะละเลยหรื อ

ปล่อยวางให้ อานาจจัดการควบคุมชีวิตโดยไม่ร้ ูเท่าทัน โดย
สยบยอม/ยอมรับว่าสิง่ ต่างๆ รอบตัวเป็ นเรื่ องธรรมชาติที่ไม่
จาเป็ นต้ องขบคิดต่อ ซึง่ ผู้เขียนเห็นด้ วยกับฟูโกต์ที่ได้ กล่าว
ไว้ ว่า ‚สิง่ ที่ดเู ป็ นเรื่ องธรรมชาติมากที่สดุ อาจแฝงไปด้ วย
การใช้ อานาจมากที่สดุ ‛ จึงควรที่จะเริ่ มต้ นคิดและตั ้ง
คาถามกับสิง่ รอบตัวมากขึ ้น
บรรณานุกรม
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document
9714.html
- http://s2organizer.com/th/portfolio.php?page=4
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