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นาฬิกากับอ านาจที่มองไม่เห็น 
 

ธนยั  เกตวงกต 
นกัศกึษาปริญญาโท  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 มนษุย์ประดิษฐ์สิง่ต่างๆ ขึน้มาใช้ในโลกนี ้ด้วย
จดุมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์ หรือ
เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตมนษุย์มากยิ่งขึน้ แต่
หลายต่อหลายสิง่ท่ีมนษุย์ผลติขึน้ กลบัเข้ามาควบคมุก ากบั
ร่างกายมนษุย์มาก จนกระทัง่ชีวิตมนษุย์ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของสิง่ประดิษฐ์เหลา่นัน้ อนัหมายถึงชีวิตไม่มีความ
สะดวกสบายเพิ่มมากขึน้ แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบ
วิถีชีวิตไปเทา่นัน้ เช่น รถยนต์ถกูผลติขึน้เพ่ือให้มนษุย์
เดินทางไปยงัท่ีหา่งไกลได้ด้วยเวลาที่รวดเร็วขึน้ แต่ทกุวนันี ้
แม้จะเดินทางด้วยรถยนต์ที่เร็วขึน้ แต่ชีวิตกลบัไม่เคยมีเวลา
ว่างมากขึน้ หรือหลายครัง้ชีวิตกลบัวุ่นวายมากกว่าที่เคย
เป็นมา 



 

 
 นาฬิกาเป็นสิง่ประดิษฐ์อีกสิง่หนึง่ ถกูผลติขึน้ด้วย
ความสามารถของมนษุย์ต่อการพยายามจดัระเบียบ
ความคิดเก่ียวกบัเวลา (นามธรรม) ให้มีลกัษณะเป็น
รูปธรรมจบัต้องได้ เพ่ือใช้ส าหรับบอกเวลา อนัน าไปสู่
ประโยชน์ต่างๆ มากมายแก่ชีวิตมนษุย์ เช่น ความสามารถ
ในการจดัแบ่งเวลา การเสริมสร้างองค์ความรู้ของสาขาวิชา
ต่างๆ เป็นต้น ซึง่นาฬิกาถือได้ว่าเป็นสิง่ประดิษฐ์ชิน้หนึง่ท่ีมี
สว่นสร้างประวตัิศาสตร์ของโลกให้มีความก้าวหน้าเช่นทกุ
วนันี ้ซึง่นาฬิกาไม่เพียงมีประโยชน์ดงักลา่วข้างต้นเทา่นัน้ 
แต่เวลาภายใต้นาฬิกาท่ีเท่ียงตรง ชดัเจน ท าให้ชีวิตมนษุย์
ถกูจดัการควบคมุร่างกายภายใต้นาฬิกาท่ีเคร่งครัด
เช่นเดียวกนั  
 

มิเชล ฟูโกต์, โรลองด์ บาร์ตส์, และนาฬิกา 
ดงัเหน็ได้จากผลส ารวจความคิดเหน็ของบริษัท ‚ที

เอ็นเอส‛ ที่ส ารวจทศันคติของผู้ใหญ่ชาวองักฤษ 2,584 คน 
ต่อสิง่ประดิษฐ์ท่ีท าให้ร าคาญใจท่ีสดุ นาฬิกาปลกุเป็น



 

สิง่ประดิษฐ์ที่ติดหนึง่ในห้าอนัดบัสิง่ประดิษฐ์ที่มนษุย์ไม่
อยากให้มีการประดิษฐ์ขึน้มามากที่สดุ1 ซึ่งบทความชิน้นี ้
จะพยายามเสนอแง่มุมของนาฬิกากับกระบวนการ
สร้างความหมาย และกลวธีิ/เทคนิคของกระบวนการ
สร้างความหมายต่างๆ เหล่านัน้ โดยแสดงให้เหน็ผ่าน
กระบวนการท างานของอ านาจ (วาทกรรม) แบบมิเชล ฟู
โกต์ (Michel Foucault, 1926-1984) และค้นหามายาคติ
ของความหมายที่ซอ่นอยู่ (สญัวิทยา) แบบโรลองด์ บาร์ตส์ 
(Roland Barthes, 1905-1980) 

 
 การศกึษาวาทกรรมในบทความนีคื้อ การศกึษา
เพ่ือจะมุ่งหากระบวนการสร้าง/ผลติ (constitute) 

                                                 
1 โหวตคาราโอเกะเป็นส่ิงประดิษฐย์อดแย ่ชาวองักฤษบ่นเบ่ือฟังคนร้องเพลงไม่
เอาไหน, ไทยโพสต,์ 12 มกราคม 2552. และ สุทธาสินี จิตรกรรมไทย, ‚‘คาราโอ
เกะ’ ส่ิงประดิษฐท่ี์ไม่น่ามีอยูบ่นโลก!!...?,‛ มติชน, 18 มกราคม 2552, หนา้ 17. 
ส่ิงประดิษฐท่ี์ไม่อยากใหมี้การประดิษฐม์ากท่ีสุดคือ เคร่ืองคาราโอเกะ โทรทศัน์
ท่ีน าเสนอกีฬาตลอด 24 ชัว่โมง เคร่ืองเล่นวีดีโอเกมส์ โทรศพัทมื์อถือ และ
นาฬิกาปลุก. 



 

เอกลกัษณ์ (identity) และความหมายแก่สิง่ต่างๆ2 โดยการ
วิเคราะห์วาทกรรมดงักลา่ว (discourse analysis) กระท า
โดยการศกึษาและสืบค้นถึงกระบวนการ ขัน้ตอน ล าดบั
เหตกุารณ์ และรายละเอียดปลีกย่อยต่อการสร้างอตัลกัษณ์
และความหมายให้กบัสิง่นัน้ๆ3(**) เพราะฉะนัน้บทความชิน้
จะไม่ได้ศกึษาเพ่ือหาความหมายของอ านาจ แต่จะศกึษา
อ านาจในอีกลกัษณะหนึง่ กลา่วคือ ศกึษาอ านาจท่ีอยู่ใน
ความสมัพนัธ์ระหว่างนาฬิกากบัการสร้างความหมายต่างๆ 
ที่มีผลต่อการเข้ามาจดัการกบัชีวิตร่างกายของมนษุย์ และ
กลวิธีการน าเสนอของกระบวนการสร้างความหมาย
เหลา่นัน้ 
 
 สญัวิทยาของโรลองด์ บาร์ตส์ คือการศกึษาเพ่ือจะ
แบ่ง/ผ่าสิง่ต่างๆ เพ่ือศกึษาหามายาคติที่ถกูปิดบงั/อ าพราง 
                                                 
2 ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู้ ความจริง 
เอกลักษณ์ และความเป็นอ่ืน (กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2543), หนา้ 19-20. 
3 ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู้ ความจริง 
เอกลักษณ์ และความเป็น, หนา้ 27-28. 



 

ซึง่มายาคติ (myth/alibi/doxa) หมายถึง ความคิดความเช่ือ
ที่คนสว่นใหญ่ในสงัคมยอมรับโดยไม่ตัง้ค าถาม และเป็น
ความคิดความเช่ือที่สอดรับกบัระบบอ านาจท่ีด ารงอยู่ใน
สงัคมในขณะนัน้ ดงันัน้สิง่ต่างๆ รอบตวัจงึไม่ใช่เร่ือง
ธรรมชาติแต่เป็นผลผลติของสงัคม4 โดยจะศกึษาหาความ
จริงเก่ียวกบัความคิดความเช่ือในสิง่ท่ีศกึษานัน้ๆ เอง โดย
บทความนีจ้ะแบ่ง/ผ่าตวัอย่างบางตวัอย่าง เพ่ือแสดงให้เหน็
ถึงมายาคติที่ถกูบิดเบือน/ท าให้พร่ามวัอยู่ในสงัคมต่อ
การศกึษาผ่านนาฬิกา  
 
 การศกึษาเพ่ือหามายาคติเป็นการศกึษาจาก
ระบบสญัญะของภาษาที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถือเป็นระบบสญั
วิทยาระดบัที่สอง (second-order semiological system) 
ซึง่สิง่ท่ีถกูศกึษาจะถกูลดทอนให้กลายเป็นเพียงวตัถดุิบที่มี
หน้าที่เป็นเพียงรูปสญัญะใหม่ (form) ของมายาคติ 
(สญัญะ) ของความหมายชดุที่หนึง่ (ภาษา) สว่น
                                                 
4 ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยม กับ
การศึกษารัฐศาสตร์ (กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2545), หนา้ 95-96. 



 

ความหมายสญัญะของมายาคติคือ ความคิด (concept) 
ดงันัน้มายาคติคือ ระบบการสร้างความหมายชดุที่สองของ
สงัคม ที่วางอยู่บนระบบของภาษา (ความหมายชดุที่หนึง่) 
ซึง่แสดงให้เหน็ถึงโครงสร้างความหมายหลกัที่สงัคมยอมรับ
ร่วมกนั5 ดงัตารางต่อไปนี…้ 

 
 
ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์วาทกรรมแบบฟโูกต์ และ
การศกึษาสญัวิทยาแบบโรลองด์ บาร์ตส์ จะมีกรอบ
ความคิดที่จะศกึษาไปคนละด้าน และวิเคราะห์ออกมาคน
ละลกัษณะ เหมือนเหรียญสองด้าน ซึง่มีทัง้จดุเด่นและจดุ
ด้อยของตนเอง ซึง่บทความนีจ้ะพยายามเช่ือมวิธีวิทยาทัง้
                                                 
5 ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยม กับ
การศึกษารัฐศาสตร์, หนา้ 133-159. 



 

สองแบบมาประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกนั โดยเลือกใช้
จดุเด่นของวิธีวิทยาทัง้สองมาอธิบายความหมายของ
นาฬิกา โดยเนือ้หาภาพรวมของบทความ ใช้การวิเคราะห์
วาทกรรมแบบฟโูกต์ต่อการมุ่งหากระบวนการสร้าง
ความหมาย และกลวิธี/เทคนิคต่อการสร้างความหมายของ
นาฬิกา เพราะการศกึษาวาทกรรมของฟโูกต์ จะแสดงให้
เหน็ถึงปฏิบตัิการของอ านาจท่ีกระท าต่อร่างกายมนษุย์ได้
อย่างดี และใช้สญัวิทยาแบบโรลองด์ บาร์ตส์ เพ่ืออธิบาย
มายาคติที่ถกูบิดเบือน/ท าให้พร่ามวัต่อกรณีตวัอย่างเฉพาะ 
เน่ืองจากการศกึษาแบบสญัวิทยาของบาร์ตส์จะเผย
ความคิด/ความเช่ือที่ซอ่นอยู่ของคนในสงัคมผ่าน
สิง่ประดิษฐ์ของมนษุย์ 
  
นาฬิกากับกระบวนการสร้างความหมาย 
นาฬิกาเป็นสิง่ประดิษฐ์ท่ีมีใช้อยู่โดยทัว่ไป สามารถแบ่ง
ออกเป็นสองชนิด6 คือชนิดว้อช (watch) และชนิดคลอ็ค 
                                                 
6 การจ าแนกชนิดของนาฬิกาเป็นสองชนิด ไดม้าจาก พิพฒันพ์นัธุ ์สุวรรณอกัษร, 
การผลิต การส่งออก และการน าเข้านาฬิกาและชิ้นส่วนประกอบของนาฬิกาของ



 

(clock) ซึง่นาฬิกาทัง้สองแบบยงัสามารถจ าแนกแยกย่อย
ลงไปได้อีก ได้แก่ 
 

1. นาฬิกาชนิดว้อช แบ่งได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ ไข
ลาน (Mechanical Winding), ควอทซ์ (Quartz) และระบบ
ตวัเลขเรืองแสง (Digital) เช่น นาฬิกาข้อมือ เป็นต้น 

2. นาฬิกาชนิดคลอ็ค เช่น นาฬิกาแขวน, นาฬิกา
ปลกุ, นาฬิกาติดตู้, นาฬิกาตัง้โต๊ะ เป็นต้น 

 
นาฬิกามีลกัษณะรูปร่างท่ีหลากหลาย ทัง้รูปทรง 

ขนาด รวมถึงจดุมุ่งหมายท่ีใช้สอย ซึง่ลกัษณะของนาฬิกาท่ี
แตกต่างกนั ล้วนมีความหมายโดยตวัของมนัเอง เหมือน
ดงัท่ีโรลองด์ บาร์ตส์ กลา่วว่า ‚ไม่มีโลกแหง่ความเป็นจริง
รออยู่นิ่งๆ และเช่ืองๆ ให้คนเขียนเขียนถึง (นกัประดิษฐ์

                                                                                   

ไทย, วิทยานิพนธว์ิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539. 



 

ประดิษฐ์นาฬิกาขึน้) แต่คนเขียน มีสว่นอย่างมากในการ
สร้างและประกอบความจริงท่ีว่านีข้ึน้มา‛7 
 
 นกัประดิษฐ์นาฬิกาไม่สามารถครอบง าความ
เป็นไปของนาฬิกาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หลงัจากนาฬิกา
เป็นสนิค้าออกสูต่ลาด นาฬิกากลายเป็นพืน้ท่ีชนิดพิเศษ 
หรือ heterotopia8 ที่มีความหมายของตวัมนัเอง และมีการ
ต่อสู้ช่วงชิงเก่ียวกบัการสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึน้ไป
พร้อมๆ กนั ซึง่นาฬิกาเป็นพืน้ที่เฉพาะแบบหน่ึงที่มี
บทบาทเหมือนผู้กระท าการผลิต/สร้างความหมาย
ให้แก่ผู้ใช้นาฬิกาด้วยเช่นกัน กลา่วคือ  
 

                                                 
7 ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา, โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยม กับ
การศึกษารัฐศาสตร์, หนา้ 129. 
8 พ้ืนท่ีชนิดพิเศษ หรือ heterotopia หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีกลายเป็นสนามทางอ านาจให้
บุคคลต่างๆเขา้มาช่วงชิงอ านาจการน า พิจาราณาเพ่ิมเติมท่ีได ้ไชยรัตน ์เจริญสิน
โอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็น
อ่ืน, หนา้ 196-205. 



 

 ประการแรก นาฬิกาเปล่ียนชีวิตมนษุย์จากผู้
สามารถต่อรองกบัเวลาที่ไม่แน่นอน กลายเป็นผู้สยบยอม
ต่อเวลาภายใต้เข็ม/ตวัเลขของนาฬิกา อดีตมนษุย์ผู้ เรียนรู้
การคาดเดาเวลาจากพระอาทติย์และดวงดาว เพ่ือค านวณ
เวลาคร่าวๆ ต่อการจดัการชีวิตประจ าวนั ตัง้แต่การต่ืนนอน 
กินข้าว ท างานเก่ียวกบัการเพาะปลกู เลีย้งสตัว์ และเวลา
พกัผ่อน ล้วนแต่มีความยืดหยุ่นให้มนษุย์เป็นผู้  ‚เลน่‛ กบั
เวลา แต่เม่ือนาฬิกาเร่ิมแพร่หลายเวลาของมนษุย์จงึค่อยๆ 
ถกูจดัระเบียบชีวิตประจ าวนั ตัง้แต่การต่ืนนอนภายใต้
นาฬิกาปลกุอนัเท่ียงตรง เวลาท างานท่ีบงัคบัแน่นอน
ประมาณหนึง่ในสามของวนั เวลาพกั-กินข้าวที่สอดคล้อง
กบัการท างาน และเวลานอนท่ีเพียงพอ ท าให้มนษุย์
กลายเป็นผู้สยบยอมต่อการจดัการเวลาที่เคร่งครัด 
 
 นอกจากนีค้วามแตกต่างระหว่างนาฬิกาท่ีมี
หน้าปัดบอกเวลาเป็นแบบระบบตวัเลขเรืองแสง (digital) 
กบัแบบเข็มทัง้มีและไม่มีเข็มวินาทีก็สง่ผลต่อมนษุย์
แตกต่างกนั กลา่วคือ นาฬิกาแบบระบบตวัเลขเรืองแสง



 

และนาฬิกาแบบเข็มท่ีบอกเวลา นาที และวินาทีท่ีชดัเจน 
เปลี่ยนตวัเลข/เข็มทกุๆ วินาที แสดงถึงการเคลื่อนผ่านของ
เวลาทกุๆ วินาทีเทา่ๆ ที่ขีดความสามารถของมนษุย์จะจบั
วดัได้ ซึง่ George Beard ได้ประณามความสมบรูณ์ของ
นาฬิกา และการประดิษฐ์คิดค้นนาฬิกาข้อมือขึน้มาใน 
วารสาร American Nervousness ว่า มนัท าให้เกิดอาการ
ประสาทเก่ียวกบัเร่ือง"ความลา่ช้าหรือเสียเวลาไปเพียง
ชัว่ขณะสัน้ๆ ซึง่อาจท าลายความหวงัต่างของช่วงเวลาใน
การด ารงชีวิต"9 แสดงถึงอ านาจของการเข้าจดัการควบคมุ
กบัชีวิตร่างกาย มากกว่านาฬิกาท่ีไม่ได้บอกเวลาท่ีชดัเจน
เป็นนาทีหรือวินาทีที่เที่ยงตรง ซึง่สามารถเหน็ได้ชดัเจนจาก
ชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัการตอกบตัรเข้า-ออกงานของ
พนกังานบริษัท โดยเคร่ืองตอกบตัรจะแสดงและบนัทกึเวลา
                                                 
9 Stephen Kern, The Culture of Time and Space, 1880-1918 สมเกียรติ ตั้งนโม 
แปลและเรียบเรียง ในการท าความเขา้ใจมิติของเวลา ธรรมชาติของเวลา : The 
Nature of Time, 
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9714.html ดูเม่ือวนัท่ี 17 
ก.พ. 52. 

http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9714.html


 

การเข้างานของพนกังานเป็นระบบตวัเลขเรืองแสงอย่าง
ละเอียดทัง้ชัว่โมง นาที และวินาที  
 

ซึง่เม่ือพิจารณาแบบมายาคติของบาร์ตส์จะเข้าใจ
ได้ว่า รูปสญัญะคือ การแสดงเวลาการเข้างานของพนกังาน 
โดยมีความหมายของสญัญะท่ีต้องการจะสื่อคือ ควบคมุ
การตรงต่อเวลาของพนกังาน และมายาคติที่ถกูบิดเบือน/
ท าให้พร่ามวัคือ การจดัวางมนษุย์เป็นเพียงองค์ประกอบ
หนึง่ของการท างานให้มีลกัษณะท่ีเท่ียงตรงควบคมุได้
เหมือนเคร่ืองจกัร ภายใต้ความคิดแบบทนุนิยมที่จะใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ หรืองานของฟโูกต์ที่แสดง
ให้เหน็ในบทความเร่ืองร่างกายใต้บงการของทหาร ที่จะถกู
จดัตารางเวลาอย่างเคร่งครัดเป็นนาที เช่น ‚8.45 น. ครูเข้า
มาในห้องเรียน 8.52 น. ครูเรียกนกัเรียนเข้าชัน้เรียน 8.56 
น. นกัเรียนเข้าห้องและสวดมนต์ 9.00 น. นกัเรียนเข้า
ประจ าที่ม้านัง่ของตน 9.04 น. เร่ิมบทเรียนแรก 9.08 น. 
เสร็จสิน้การเขียนตามค าบอก 9.12 น. เร่ิมบทเรียนต่อไป 
ฯลฯ‛ หรือการก าหนดความละเอียดซบัซ้อนเชิงเวลาให้กบั



 

อากปักิริยา เช่น เวลาก้าวเท้าของทหารแต่ละทา่ใช้เวลาก่ี
วินาที หรือการก าหนดเวลาเข้า-ออกงาน รวมถึงเวลาพกั
ระหว่างวนัผ่านการตอกบตัร เป็นต้น การควบคมุเวลา
ดงักลา่ว จะต้องใช้นาฬิกาท่ีมีความละเอียดระดบันาทีและ
วินาที เพ่ือเข้าควบคมุกิจกรรมต่างๆของมนษุย์10 เป็นต้น 
 
 นอกจากนีก้ารมองเวลาผ่านนาฬิกาแบบเข็มและ
ระบบตวัเลขเรืองแสง ยงัท าให้เหน็ความสมัพนัธ์เก่ียวกบั
ความต่อเน่ืองของเวลาท่ีแตกต่างกนั กลา่วคือ นาฬิกาแบบ
เข็มที่หมนุเป็นวงกลมจะสร้างกรอบความคิดให้แก่ผู้มอง
เข้าใจถึงอดีต ปัจจบุนัและอนาคต ซึง่พบได้ทัว่ไปจาก
ภาพยนตร์ย้อนเวลาที่จะแสดงฉากการย้อนเวลาด้วยการ
เดินถอยหลงักลบัผ่านนาฬิกาแบบเข็ม ขณะท่ีนาฬิกาแบบ
ระบบตวัเลขเรืองแสงท าให้เหน็เวลาหยดุนิ่งอยู่ที่เวลา
ปัจจบุนั ซึง่เหมาะจะใช้ส าหรับบอกถึงฤกษ์ยามที่ส าคญัได้
                                                 
10 สรุปความจาก มิแซ็ล ฟูโกต ์เขียน, ร่างกายใต้บงการ The chapter “Les corps 
dociles” from Sureiller et punir,” ทองกร โภคธรรม แปล, นพพร ประชากลุ บก. 
(กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2547), หนา้ 33-48. 



 

อย่างเท่ียงตรง เช่น ช่วงเวลานบัถอยหลงัเพ่ือก้าวข้ามปีใหม่ 
(count down) หรือฤกษ์เวลาแต่งงานของไทยที่เวลา 
9.09.09 น. เป็นต้น 
 

ประการที่สอง นาฬิกาเปล่ียนเวลาให้กลายเป็น
ทนุ สงัคมทกุสงัคมย่อมมีเวลาเป็นของตวัเอง แม้กระทัง่
อดีตที่ไม่มีเคร่ืองวดัที่มาตรฐานเฉกเช่นเดียวกบัปัจจบุนั แต่
ก็สามารถจะคาดเดาเวลาคร่าวๆ ได้จากพระอาทติย์ขึน้หรือ
ตก ซึง่สงัคมเกษตรแบบอดีต เวลาย่อมไม่ต้องการช่วงวินาที
ท่ีแน่นอนตายตวั เช่น ต่ืนเช้าเพราะไก่ขนัหรือนาฬิกา
ชีวภาพในตวัมนษุย์เอง และออกไปท างานในไร่ในสวน ตก
เย็นดวงอาทติย์เร่ิมจะลบัขอบฟ้าก็กลบับ้านมาพกัผ่อน 
วงจรชีวิตคงไม่ต้องการเวลาที่แน่นอนเป็นนาที วินาที แต่ผกู
โยงกบัสิง่แวดล้อมรอบตวั ทัง้ดวงอาทติย์ ดวงดาว ดวง
จนัทร์ เป็นต้น 

 
 ต่อมาเม่ือเข้าสูโ่ลกของทนุนิยม ด้วยนิยามแหง่ 
‚การผลติที่ใช้ต้นทนุน้อยที่สดุ เพ่ือให้ได้ก าไรสงูสดุ‛ ดงันัน้



 

เวลาซึง่มีสว่นส าคญัด้วยเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีจะเพิ่มก าไรมาก
ที่สดุ ดงัเหน็ได้จากการผลติสนิค้าชนิดหนึง่ในปริมาณเทา่ๆ 
กนั การผลติที่ใช้เวลาได้น้อยที่สดุ ย่อมก่อให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ ด้วยเหตนีุ ้จงึท าให้เวลาเร่ิมเข้ามาผกู
โยงกบัวิธีคิดแบบทนุนิยมมากขึน้ เวลาจงึเป็นสว่นส าคญั
ต่อการวางแผนการผลติ ท่ีพร้อมจะจดัวางแรงงาน (มนษุย์) 
เหมือนชิน้สว่นหนึง่ของเคร่ืองจกัรที่สามารถจะถกู
เคลื่อนย้ายไปยงัจดุต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
เกิดการท างานท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ ผ่านองค์ความรู้
เก่ียวกบัการบริหารจดัการเวลาต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้าย
จดัวางต ารวจจราจรบนถนนเพิ่มมากขึน้ ในช่วงเวลาเลกิ
งานของบริษัท องค์กร หรือสถาบนัต่างๆ เป็นต้น  
 
 การหา ‚ซือ้เวลา‛ เป็นอีกตวัอย่างหนึง่ท่ีบ่งบอกถึง
ความส าคญัของเวลาที่เป็นทนุรูปแบบหนึง่ ซึง่บคุคลแต่ละ
คนจะสามารถเลือกใช้เวลาที่มีเทา่กนัของแต่ละวนัได้
อย่างไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ บคุคลท่ีมีทนุรูปแบบอ่ืน
มากพอจะสามารถน ามาแลกซือ้กบัเวลา เช่น เศรษฐีย่อม



 

สามารถเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยระยะเวลา
เพียงหนึง่ชัว่โมงโดยเคร่ืองบิน ตรงกนัข้ามกบัคนยากจนที่
ต้องรอสวสัดิการรถไฟฟรีของรัฐ เพ่ือเดินทางไปเชียงใหม่
ด้วยเวลากว่า 16 ชัว่โมง หรือเศรษฐีที่ต้องการจะสง่เอกสาร
จากที่ท างานไปให้ลกูค้าในอีกบริษัทหนึง่ ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางไปสง่เอกสารดงักลา่วด้วยตนเอง สามารถจะเลือก
จ้างพนกังานสง่ของ (messenger) ท าแทน เป็นต้น ซึง่
แสดงให้เหน็ว่าอาชีพอย่างพนกังานสง่ของเป็นหนึง่ในสิง่ที่
ถกูผลติ/สร้างขึน้ เม่ือเวลามีความส าคญักลายเป็นทนุ
รูปแบบหนึง่ 
 
 นอกจากนีเ้ม่ือเวลากลายเป็นทนุ ได้สร้าง
ความหมายสญัญะของตนขึน้มาในสงัคม คือระหว่างการ
สนทนาของคู่สนทนาใดๆ ก็ตาม หากมีใครคนใดคนหนึง่ใน
คู่สนทนาเหลือบมองดนูาฬิกาบ่อยครัง้ คู่สนทนาอีกฝ่าย
หนึง่จะรู้ทนัทีว่า คู่สนทนาของตนมีธรุะต้องไปท าต่อ ซึง่หาก
พิจารณาแบบสญัวิทยาของบาร์ตส์จะเข้าใจได้ชดัเจนขึน้
กลา่วคือ รูปสญัญะของเหตกุารณ์นีคื้อ การเหลือบมองดู



 

นาฬิกา มีความหมายสญัญะท่ีต้องการจะส่ือคือ การ
สื่อสารเพ่ือแสดงความต้องการหยดุการสนทนาและออก
จากที่นัน่ ซึง่บิดเบือน/ท าให้พร่ามวัเก่ียวกบัวิธีคิดแบบทนุ
นิยมทีไ่ด้จดัการเวลาให้กลายเป็นสว่นหนึง่ของ ‚ทนุ‛ 
รูปแบบหนึง่ 

 
ประการที่สาม นาฬิกาช่วยสร้างระเบียบเก่ียวกบั

การติดต่อสื่อสารให้มีลกัษณะหนึง่เดียวภายใต้เง่ือนไขของ
เวลาที่แน่นอน อดีตแต่ละท้องถ่ินมีเวลาแตกต่างกนั แต่เม่ือ
เกิดเวลามาตรฐานกลางเกิดขึน้ ท าให้เวลาของท้องถ่ิน
สลายลงไป สง่ผลให้มนษุย์ในแต่ละท้องท่ีสามารถสื่อสาร
กนัได้ง่ายขึน้ และก่อให้เกิดระบบการคมนาคมขนสง่ท่ี
เท่ียงตรงผ่านเวลามาตรฐานเดียวกนั ไม่เช่นนัน้เราอาจจะ
ต้องปรับเวลาในนาฬิกาข้อมือทกุครัง้ท่ีเดินผ่านเมือง อ าเภอ 
หรือกระทัง่ต าบล เพราะแต่ละต าบล/อ าเภอ/เมือง จะ
ก าหนดเวลาของท้องถ่ินของตนซึง่จะคาดเคลื่อนจากต าบล/
อ าเภอ/เมืองอ่ืนๆ เช่น ปี 1870 นกัทอ่งเท่ียวคนหนึง่ที่
เดินทางด้วยรถไฟจากวอชิงตนัไปยงัเมืองซานฟานซสิโก 



 

นกัทอ่งเท่ียวคนดงักลา่วอาจจะต้องตัง้เวลาของนาฬิกา
ข้อมือในทกุเมืองท่ีเขาเดินทางผ่านมากกว่าสองร้อยครัง้ 
หรือบคุคลท่ีต้องการโดยสารรถไฟอาจจะสบัสนกบัตาราง
รถไฟว่าเวลาที่เขียนไว้เป็นเวลาของเมืองต้นทาง เมืองของ
ผู้ โดยสารที่ก าลงันัง่รอ หรือเมืองปลายทางของรถไฟ เป็น
ต้น ซึง่การก าหนดเวลามาตรฐานสากลของโลกได้ใช้เวลาที่
เมืองกรีนิช สหราชอาณาจกัร (Greenwich Mean Time, 
GMT)11 

ช่วงเวลาที่มีการก าหนดเวลามาตรฐานโลกนัน้ 
นาฬิกาข้อมือยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายแก่ประชาชนโดยทัว่ไป 
ดงันัน้รัฐจงึได้จดัสร้างหอนาฬิกาตามศนูย์กลางเมืองใหญ่
ต่างๆ เพ่ือให้สะดวกแก่การมองเหน็และแสดงถึง
พฒันาการ/ความก้าวหน้าของเมืองนัน้ๆ รูปแบบหนึง่ เช่น 
หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสญัลกัษณ์แทน
                                                 
11 การก าหนดเวลามาตรฐานสากลก็มีการต่อสู้ช่วงชิงการถือครองเวลามาตรฐาน
กลางเช่นกนั พิจารณาเพ่ิมเติมไดท่ี้ Stephen Kern, The culture of Time and Space 
1880-1918 (Cambridge, Massachusetts London : Harvard University Press, 
2003). 



 

พระราชวงัเวสมินเตอร์ (Palace of Westminster) ในกรุง
ลอนดอน, หอนาฬิกราจาไบ (Rajabai Tower) ในเมืองมมุ
ไบ (Mumbai) และหอนาฬิกาสปาสคายา (Spasskaya 
Tower) ในพระราชวงัเคลมลนิ มอสโคร์ (Moscow 
Kremlin) ต่อมาเม่ือหอนาฬิกาเดินทางผ่านเข้ามายงั 
‚ประเทศโลกที่สาม‛ อย่างประเทศไทย การสร้างหอนาฬิกา
จงึกลายเป็นสิง่ท่ีบ่งบอกถึง ‚ความทนัสมยัตามตะวนัตก‛12 
 
 ประการสุดท้าย การเปลี่ยนพฤติกรรมการมี
นาฬิกาเพ่ือดเูวลาเป็นเคร่ืองก าหนดอตัลกัษณ์แหง่ชนชัน้ 
เน่ืองจากว่านาฬิกาเป็นสนิค้าที่มีอายกุารใช้งานยาวนาน 
ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงความหมายสญัญะของนาฬิกาให้มี
ความหมายมากกว่าการบอกเวลา อตุสาหกรรมนาฬิกา
ย่อมด ารงอยู่ไม่ได้ ด้วยเหตนีุอ้ตุสาหกรรมนาฬิกาจงึต้อง
ปรับตวัตามวิธีคิดแบบทนุนิยมที่สนบัสนนุให้เกิดการบริโภค 
ดงันัน้อตุสาหกรรมการผลตินาฬิกาจงึต้องผลตินาฬิกาท่ีมี
                                                 
12 วฒิุ วฒันสิน, ‚หอนาฬิกาปัตตานี,‛ รูสมิแล ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน – 
ธนัวาคม 2550), หนา้ 89-93. 



 

ความแตกต่างหลากหลาย ทัง้รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย
ต่างๆ ท่ีเหน็ได้จากรูปลกัษณ์ที่ปรากฏ และสร้าง
ความหมายสญัญะเก่ียวกบัรูปแบบเฉพาะของสนิค้า และ
เคร่ืองหมายการค้า/ย่ีห้อ (brandname) ของตนเอง  
 

รูปลกัษณ์ของสนิค้าเป็นลกัษณะท่ีปรากฏให้เหน็
ได้ด้วยผสัสะทางด้านสายตาของมนษุย์ ซึง่นกัประดิษฐ์
นาฬิกาไม่ได้ออกแบบนาฬิกาจากความว่างเปลา่ แต่จะ
สร้างรูปลกัษณ์ของสนิค้าให้ตรงกบับคุลกิลกัษณะของ
กลุม่เป้าหมายด้วยการก าหนดบคุลกิลกัษณะเหมารวม 
(Stereotype) ของกลุม่เป้าหมาย เช่น บริษัท คาสโิอ 
คอมพิวเตอร์ จ ากดั ได้สร้างเคร่ืองหมายการค้าย่อยภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าใหญ่ casio เพ่ือเจาะจงกลุม่เป้าหมาย
เฉพาะ เช่น G-Shock และ Baby-G ที่สร้างขึน้มาโดยเจาะ
ตลาดวยัรุ่นชายและหญิงตามล าดบั โดยการแตก
เคร่ืองหมายการค้าย่อยลงมา เพ่ือคงไว้ซึง่ความแตกต่าง
ของ casio ซึง่เป็นสนิค้าชัน้น าดังจะกลา่วต่อไปข้างหน้า ซึง่



 

เคร่ืองหมายการค้าอย่าง  G-Shock และ Baby-G น่าสนใจ
เม่ือพิจารณาแบบมายาคติดงัต่อไปนี ้ 

 
รูปสญัญะคือ นาฬิกาท่ีบ่งบอกเวลาได้เหมือน

นาฬิกาอ่ืนทัว่ไป มีความหมายสญัญะท่ีต้องการส่ือคือ 
นาฬิกา G-Shock ส าหรับวยัรุ่นชายตวัเรือนมีขนาดใหญ่ 
ทนทาน ทนัสมยั สีเข้ม เช่น ด า แดง น า้เงิน เป็นต้น ราคาไม่
ถกูและแพงจนเกินไป ตรงกนัข้ามกบันาฬิกา Baby-G 
ส าหรับวยัรุ่นหญิง ตวัเรือนมีขนาดเลก็กะทดัรัด ทนัสมยั สี
อ่อนหวาน เช่น ขาว ชมพ ูเป็นต้น ราคาไม่ถกูและแพง
จนเกินไป และมายาคติที่ถกูบิดเบือน/ท าให้พร่ามวัคือ 
ระบบความคิดที่จดัระเบียบผู้ชายและผู้หญิงท่ีแตกต่างกนั
อย่างชดัเจนตายตวั ท่ีผู้ชายต้องมีลกัษณะยิ่งใหญ่เข้มแข็ง 
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัท่ีมีการใช้ก าลงัมากจงึต้องมี
ความทนทาน ขณะท่ีผู้หญิงมีลกัษณะเปราะบางอ่อนหวาน 
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัจะเก่ียวข้องกบัความประณีต 
ละเอียด ใช้แรงน้อย และอ าพรางระบบคิดของทนุนิยมที่จะ
บิดเบือนการเลือกซือ้สนิค้าให้มีลกัษณะบริโภคนิยม ให้พ้น



 

จากการบริโภคตามความจ าเป็นไปสูก่ารบริโภค
ความหมายของสนิค้าแทน  

 
เคร่ืองหมายทางการค้าต่างๆ ยงัมีความหมาย

สญัญะท่ีถกูสร้างขึน้ภายใต้ช่ือเคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ เอง
ด้วย เช่น โรเลก็ซ์ (Rolex) ส าหรับเมืองไทยมีความหมาย
สญัญะท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงินอนัดีของผู้สวมใส ่
ถึงแม้ว่าจะมีเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ ท่ีจ าหน่ายนาฬิกา
ราคาสงูเทา่หรือมากกว่าโรเลก็ซ์ก็ตาม หรือเคร่ืองหมาย
การค้าบางเคร่ืองหมายการค้ายงัผกูโยงความหมายสญัญะ
ที่มีอยู่ก่อนหน้าในการตัง้ช่ือเคร่ืองหมายการค้า เช่น 
Swatch ที่มาจาก Swiss + Watch โดยมีความหมาย
สญัญะท่ีต้องการจะสื่อเพ่ือแสดงถึงแหลง่ก าเนิดของสนิค้า
ว่า มาจากสวิตเซอร์แลนด์ และสร้างความน่าเช่ือถือ
เก่ียวกบัการเท่ียงตรงและหรูหรา อนัเน่ืองจากความหมาย
สญัญะของนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ (swiss brand) ที่มี
อยู่ก่อนหน้าว่า นาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์จะมีความ
เก่าแก่ (ขลงัด้วยเวลาอนัยาวนาน) ทกัษะของช่างฝีมือ 



 

ความประณีตและคณุภาพของตวัเรือน รวมกบัเร่ืองเลา่ 
(story) แหง่จดุก าเนิด ภาพโฆษณา หนงัสือ ท าให้ผู้คนท่ี
สวมใสไ่ม่เพียงแต่สวมใสน่าฬิกา แต่ยงัสวมใส่
ประวตัิศาสตร์ของนาฬิกาไปด้วย และยงัเป็นการสร้าง
เคร่ืองหมายการค้าเพ่ือให้เกิดความหลงใหล (Passion) 
อย่างแท้จริง13 และซ้อนทบักบัความหมายสญัญะอีกชดุ
หนึง่เก่ียวกบัความเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์อีกชัน้หนึง่ ที่เช่ือ
ว่าคนสวิตฯเป็นคนซื่อ ละเอียด รอบคอบ เป็นนกัประดิษฐ์
ฝีมือดี ดงันัน้นาฬิกาท่ีเกิดขึน้จงึมีความละเอียดอ่อน14(**) 
และทัง้หมดนีเ้ป็นมายาคติที่บิดเบือน/ท าให้พร่ามวัเก่ียวกบั 
การขีดเส้นแบ่งทางชนชัน้ผ่านการครอบครองนาฬิกา ด้วย
การสร้างอตัลกัษณ์ที่แสดงถึงความร ่ารวยของผู้สวมใส่
นาฬิกาบางเคร่ืองหมายการค้า และอคติที่แฝงฝังความเช่ือ
เก่ียวกบัเร่ืองความส าคญัของจดุก าเนิด หมายถึง สิง่ของ
                                                 
13 ไม่ระบุผูเ้ขียน, ‚ท าไมตอ้ง Swiss Brand,‛ Marketeer, ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 82 
(ธนัวาคม 2549), หนา้ 90-126. 
14 ไม่ระบุผูเ้ขียน, ‚อดิศกัด์ิ ลิ้มสุราโภชน ์นาฬิกาท่ีใหม้ากกวา่การบอกเวลา,‛ 
ธุรกิจก้าวหน้า, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 50 (กนัยายน 2535), หนา้ 26. 



 

ต่างๆ จะมีความสมบรูณ์สงูสดุก็ต่อเม่ือย้อนกลบัไปหาจดุ
ก าเนิดของสิง่ๆ นัน้ในตวัของมนัเอง กลา่วคือ การจะท า
นาฬิกาท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ ควรท าจากคนหรือหมู่บ้านท่ีผลติ
นาฬิกาท่ีเท่ียงตรงในอดีตนัน่เอง 

 
นอกจากนีก้ารก าหนดราคาสนิค้าเป็นการจดัแยก

กลุม่ชนชัน้ของลกูค้าเก่ียวกบัความสามารถในการซือ้สนิค้า 
ซึง่สนิค้าแต่ละกลุม่จะมีกลวิธีในการจดัจ าแนกกลุม่สนิค้า
มากกว่าเพียงราคาที่ก าหนดเพียงอย่างเดียว ยงัมีลกัษณะ
บางประการที่ผู้จ าหน่ายสมควร/ไม่สมควรกระท าเพ่ือตอก
ย า้คณุค่าของสนิค้า เช่น นาฬิกาชัน้น า/ระดบัสงูจะไม่ลด
ราคาสนิค้าลง เน่ืองจากเป็นความพยายามของผู้ผลติสนิค้า
ท่ีต้องการสร้างความแตกต่างกบันาฬิการะดบักลางและ
ระดบัลา่ง สิง่ที่ผู้จ าหน่ายกระท าคือการตอกย า้ความหมาย
สญัญะของนาฬิการะดบับน ท่ีถกูต้องและเหมาะสมท่ีจะมี
คนเพียงกลุม่เดียวที่สามารถครอบครองได้ ดงันัน้สิง่ท่ีบริษัท
นาฬิกาท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าชัน้น าต้องการจะขยายธรุกิจ
ไปสูล่กูค้ากลุม่อ่ืนๆ จะท าการแยก/แตกเคร่ืองหมายการค้า



 

ย่อยออกมา เพ่ือคงระดบัเคร่ืองหมายการค้าชัน้น าไว้ เช่น 
การแยก/แตกเคร่ืองหมายการค้าย่อยของ Casio ไปเป็น G-
Shock, Baby-G เป็นต้น ซึง่แต่ละเคร่ืองหมายการค้าจะมี
กลุม่เป้าหมายเฉพาะของตนเองท่ีชดัเจน 

 
จากท่ีกลา่วมา สรุปได้ว่าบคุคลเลือกซือ้นาฬิกา

ผ่านการบริโภคสญัญะหรือความหมายสญัญะของนาฬิกา 
ไม่สามารถมีอิสระเสรีทางความคิดอย่างเต็มที่ แต่ต้องเลือก
ผ่านชดุความคิดความหมายบางอย่างท่ีก ากบัสนิค้านัน้ๆ 
ไปด้วย กลา่วคือบคุคลเลือกซือ้นาฬิกาโดยคาดหมายถึง
ช่วงเวลาท่ีนาฬิกาเรือนนัน้จะอยู่บนข้อมือของผู้ ซือ้ ซึง่จะ
สะท้อนถึงบคุลกิลกัษณะเฉพาะตวัของบคุคลนัน้ท่ีเลือกจะ
น าเสนอตวัตนแก่สาธารณะด้วยเช่นกนั เช่น ผู้ชายวยั 40 
เลือกสวมใสน่าฬิกาโรเลก็ซ์เพ่ือต้องการแสดงถึงความภมูิ
ฐาน มีความมัน่คงทางฐานะเศรษฐกิจ หรือวยัรุ่นชายและ
หญิงเลือกจะสวมใสน่าฬิกาท่ีมีแนวทนัสมยัแบบ G-Shock 
หรือ Baby-G เพ่ือแสดงถึงความล า้สมยั ปราดเปรียวของ



 

ตนเอง หรือการเลือกซือ้นาฬิกาชัน้น าเพ่ือแสดงถึงฐานะ
ทางการเงิน เป็นต้น 
 
กลวธีิ/เทคนิคของกระบวนการสร้างความหมาย  
 จากที่กลา่วมา ท าให้เหน็ถึงภาคปฏิบตัิการทาง
อ านาจของนาฬิกาในฐานะผู้กระท า ซึง่แสดงให้เหน็ว่า 
อ านาจของนาฬิกาซึง่เป็นสิง่ประดิษฐ์ของมนษุย์ที่สร้าง
ความหมายต่อสงัคม รวมถึงมีสว่นต่อการจดัการควบคมุ
ร่างกายและความคิดของมนษุย์ โดยมนษุย์แทบไม่คิดตัง้
ค าถามกบัอ านาจเหลา่นัน้เลย กลบัยอมรับอย่างเป็นปกติ/
ธรรมดา อนัแสดงถึงกลวิธีของกระบวนการสร้างอ านาจท่ี
แยบยลต่อการจดัการ ซึง่นาฬิกามีกลวิธี/เทคนิคการ
น าเสนออนัแยบยล 4 ประการ กลา่วคือ 
 
 ประการแรก การเปล่ียนรูปแบบนาฬิกาขนาด
ใหญ่ สูรู่ปแบบขนาดเลก็ส าหรับการพกพาได้สะดวกและ
ราคาถกู การพฒันาทางเทคโนโลยีของนาฬิกาสง่ผลให้
เวลากลายเป็นสิง่ส าคญัของทกุคน ทกุคนสามารถจะลว่งรู้



 

เวลาได้ด้วยนาฬิกาข้อมือ เพราะหากนาฬิกาที่ถกูผลติ
ขึน้มายงัคงมีขนาดท่ีใหญ่โตเหมือนหอนาฬิกา ทกุคนย่อม
ไม่สามารถเหน็ เวลาผ่านนาฬิกาจากหอนาฬิกาได้ทกุ
ขณะท่ีต้องการ ตรงกนัข้ามกบันาฬิกาขนาดเลก็ท่ีสามารถ
พกติดตวัได้ พร้อมจะสะกดมนษุย์ให้สยบยอมเป็นทาสของ
เวลาภายใต้นาฬิกาท่ีเดินอย่างเคร่งครัดทกุขณะท่ีเหลือบ
มองดเูวลาบนข้อมือ นอกจากนีค้วามสามารถที่เพิ่มขึน้ของ
นาฬิกาพกพา เช่น ตัง้เวลาปลกุ จบัเวลา เป็นต้น ยงั
บิดเบือน/ท าให้พร่ามวัความหมายของมนษุย์ผู้สยบยอมต่อ
เวลา และตกอยู่ภายใต้การควบคมุของเวลาที่เคร่งครัด ใน
เวลาเดียวกนั นาฬิกาก็ได้รับการมองในอีกลกัษณะท่ีเป็น
สว่นหนึง่ของความทนัสมยัที่เพิ่มขึน้ด้วย 
 
 ประการที่สอง การสง่ผ่านอ านาจของนาฬิกาสู่
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์อ่ืนๆ เช่น โทรศพัท์มือถือ โทรทศัน์ 
วิทย ุกล้องถ่ายรูป เป็นต้น กลา่วคือ อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์
ต่างๆ ล้วนแต่ติดตัง้นาฬิกาของตนเอง เพ่ือช่วยในการ
คาดการณ์เวลาท างานของอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์นัน้ๆ โดย



 

เม่ือพิจารณาแบบสญัวิทยาจะเหน็ได้ว่า มีรูปสญัญะคือ 
แสดงให้เหน็ถึงความสามารถที่เพิ่มขึน้ของอปุกรณ์ต่างๆ ซึง่
สามารถบอกเวลาได้ มีความหมายสญัญะท่ีต้องการจะสื่อ
คือ แสดงถึงความทนัสมยัและความมีประสทิธิภาพของ
อปุกรณ์เหลา่นัน้ และมีมายาคติที่บิดเบือนหรือท าให้พร่า
มวัคือ การตอกย า้ความส าคญัของเวลาที่แน่นอนตายตวั 
เหมือนเวลากลายเป็นทนุชนิดหนึง่ท่ีแต่ละคนจะมี 24 
ชัว่โมง เทา่ๆ กนัในหนึง่วนั ซึง่จ าเป็นต้องถกูใช้ให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ  

 
ประการที่สาม สถานท่ีขายนาฬิกา นาฬิกาจะถกู

ขายโดยแบ่งแยกประเภทของนาฬิกา และระดบัราคา 
กลา่วคือ นาฬิการาคาถกูจะวางขายบนทางเท้าหรือร้านค้า
เลก็ๆ แต่ถ้านาฬิการะดบักลางจะเร่ิมถกูจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสนิค้าหรือศนูย์การค้าตามแผนกของสนิค้า และ
นาฬิกาท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าชัน้น า และมีราคาแพงจะถกู
จดัแสดงให้เลือกบนพืน้ท่ีเฉพาะเท่านัน้ เพ่ือแบ่งแยกกลุม่
ชนชัน้ของลกูค้า ดงัตวัอย่างท่ีครัง้หนึง่เคยมีคดีฟ้องร้อง



 

เก่ียวกบัสถานท่ีจดัแสดงนาฬิกาคือ บริษัท Fortunoff Fine 
Jewelery and Silverware ได้ฟ้องบริษัท North American 
Watch กบัอีก 4 สาขา รวมทัง้ห้างใหญ่ Tiffany ด้วยข้อ
กลา่วหาคือ บริษัท North American Watch ไม่ยอมสง่
นาฬิกาชัน้น ามาวางจ าหน่ายที่ร้าน ท าให้บริษัทเกิดความ
เสียหาย ซึง่บริษัท North American Watch ให้เหตผุลต่อ
เหตกุารณ์ดงักลา่วคือ ‚นาฬิกาของเราเป็นนาฬิกาชัน้ดี
เย่ียม และควรจะมีจ าหน่ายโดยร้านขายนาฬิกาชัน้ดีเย่ียม
โดยเฉพาะเทา่นัน้‛15 

 
พืน้ท่ีการจดัแสดงนาฬิกาของร้านค้า ย่อมแตกต่าง

กนัตามเคร่ืองหมายการค้าและราคา นาฬิกาท่ีมี
เคร่ืองหมายการค้าชัน้น าและราคาแพงจะถกูจดัแสดงในตู้
กระจกท่ีมีแสงไฟสอ่งสว่างท่ีเรือนนาฬิกา แสดงให้เหน็ถึง
การเพิ่มคณุค่าของนาฬิกาให้มีลกัษณะเหมือนสิง่ศกัดิสทิธ์ิ/
ของวิเศษในต านานที่ถกูเก็บไว้อย่างดี และสร้างระยะความ

                                                 
15 แมก็ไทย, ‚นาฬิกา,‛ คลังสมอง ฉบบัท่ี 33 (ธนัวาคม 2527), หนา้ 89-93. 



 

หา่งระหว่างผู้ ซือ้กบันาฬิการะดบัหนึง่ ท่ีผู้ ซือ้ไม่สามารถ
สมัผสัจบัต้องได้โดยทนัที ต้องมีความสนใจมากพอจงึจะ
ขอดจูากพนกังานร้าน ซึง่เทา่กบัเป็นการจ ากดักลุม่ลกูค้าที่
มีฐานะดี และต้องการจะเลือกซือ้เทา่นัน้ท่ีคู่ควรจะเลือกชม
และสวมใส ่

 
นอกจากนี ้งานมหกรรมแสดงสนิค้านาฬิกาหรือ 

Watch Fair เป็นอีกหนึง่ตวัอย่างท่ีผลติซ า้/ตอกย า้เร่ือง
อ านาจของการจ าแนก/แยกแยะกลุม่ลกูค้าผ่านเทคนิคการ
น าเสนอสนิค้าในสถานท่ีเฉพาะ ซึง่หากใช้สญัวิทยาของ
บาร์ตส์มาวิเคราะห์จะเข้าใจได้ว่า รูปสญัญะคือ การแสดง
ความหลากหลายรูปแบบของนาฬิกา ส่ือความหมาย
สญัญะถึงความสามารถของบคุคลท่ีจะสามารถเข้าไปเลือก
ชมและเลือกซือ้ได้ ซึง่มีมายาคติที่ถกูบิดเบือน/ท าให้พร่ามวั
คือ ซอ่นความหรูหราฟุ่ มเฟือย หรือการบริโภคความหมาย
สญัญะที่เกินความจ าเป็นของวิธีคิดแบบทนุนิยม บริโภค
นิยม และยงัแบ่งกลุม่ลกูค้าชนชัน้กลางระดบับนถึงชน
ชัน้สงูเทา่นัน้ ที่คู่ควรจะเลือกซือ้สนิค้าเหลา่นัน้ได้  



 

 
ประการที่สุดท้าย การสถาปนาตวัตนของนาฬิกา

ให้กลายเป็นศิลปะหรือของสะสม ท าให้สนิค้าถกูสะสมและ
มีมลูค่าที่เพิ่มมากขึน้ได้ สิง่ท่ีท าให้ของสะสมแตกต่างจาก
สนิค้าโดยทัว่ไปคือ การกลบัตาลปัตรเก่ียวกบัความด้อยค่า
ของสนิค้าตามกาลเวลา เป็นความสงูค่าของสนิค้าตาม
กาลเวลา กลา่วคือ ปกติสนิค้าโดยทัว่ไปจะมีมลูค่าลดลง
ตามกาลเวลาที่เดินไปข้างหน้า เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น ตรงกนัข้ามกบัของสะสมที่จะเพิ่ม
มลูค่าขึน้ตามกาลเวลาที่เดินไปข้างหน้า เช่น เคร่ืองลาย
คราม นาฬิกาบางรุ่น งานศิลปะของศิลปินบางคน เป็นต้น  

 
ผศ.ดร.พรชยั ตระกลูวรานนท์ ให้สมัภาษณ์

เก่ียวกบัเร่ืองของสะสมไว้ว่า การสะสมเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้และ
ด าเนินไปเพ่ือชนชัน้ โดยชนชัน้ และเป็นของชนชัน้อย่าง
แท้จริง และการสะสมถกูใช้ในหลายความหมายเช่น การ
แสดงถึงประวตัิศาสตร์รากเหง้าของตน, การสืบต่ออตั



 

ลกัษณ์ตวัเองให้สงูขึน้, การสะสมทนุท่ีมีคณุค่าบางอย่างใน
สงัคม และเป็นศิลปะหรือคณุค่าทางจิตใจ16 
 

การเปล่ียนนาฬิกาชัน้น า (ราคาแพง) ของ
เคร่ืองหมายการค้าบางรุ่นให้กลายเป็นของสะสมจงึเป็นมา
ยาคติรูปแบบหนึง่ กลา่วคือ เม่ือพิจารณารูปสญัญะคือ การ
เลือกสะสมนาฬิกาท่ีมีราคาแพง โดยมีความหมายสญัญะท่ี
บ่งบอกถึงชนชัน้ทางสงัคมของผู้ครอบครอง และมายาคติที่
บิดเบือน/ท าให้พร่ามวัคือ ความสามารถของการแปลง
รูปแบบของทนุนิยม เพ่ืออ าพรางไม่ให้เหน็ถึงความฟุ้ งเฟ้อ
ของผู้บริโภค ต่อการตดัสนิใจเลือกซือ้สนิค้าราคาแพงท่ีเกิน
ความจ าเป็น เป็นการเลือกบริโภคความหมายสญัญะท่ีบ่ง
บอกถึงตวัตนและสร้างวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ของตนเอง/กลุม่
คน (ผู้ มีทรัพย์สนิท่ีเกินพอ) ที่แตกต่างกบัคนอ่ืน/กลุม่อ่ืนท่ี
ไม่สามารถจะท าได้ 
 
                                                 
16 พรชยั ตระกลูวรานนท,์ ‚โลกของนกัสะสม,‛ Corporate Thailand, ปีท่ี 10 
ฉบบัท่ี 104 (พฤษภาคม 2548), หนา้ 20,22. 



 

สรุป 
 นาฬิกาได้สร้าง/ผลติความหมายให้แก่ผู้ ใช้นาฬิกา 
4 ความหมายคือ   
 
- เปลี่ยนมนษุย์จากผู้ที่สามารถเลน่/ต่อรองกบัเวลาให้

กลายเป็นผู้สยบยอมต่อเวลา (เพ่ือควบคมุกิจกรรมของ
มนษุย์)     

- เปลี่ยนเวลาให้กลายเป็นทนุ (เพ่ือจดัวางชีวิตมนษุย์ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ)   

- เปลี่ยนการติดต่อสื่อสารที่ไร้ระเบียบให้เป็นระเบียบ 
(จากการก าหนดเวลามาตรฐานสากล)   

- เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของมนษุย์ (จาก
วตัถปุระสงค์ของนาฬิกาเพ่ือบอกเวลาเป็นเคร่ืองแสดง
ถึงอตัลกัษณ์ของผู้สวมใส่/ครอบครอง)   

 
โดยใช้เทคนิค/กลวิธี 4 ประการคือ   
 



 

- การพฒันาทางเทคโนโลยีการผลตินาฬิกาให้มีขนาด
เลก็และราคาถกู (เพ่ือให้ทกุคนลว่งรู้เวลาได้ด้วย
ตนเอง)   

- การสง่ผ่านอ านาจของนาฬิกาสูอ่ปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์
อ่ืนๆ (เพ่ือตอกย า้ให้เหน็ว่าเวลามีความส าคญั)   

- สร้างสถานท่ีขายนาฬิกาเฉพาะ (เพ่ือก าหนดกลุม่
ลกูค้า) และ 

- สถาปนานาฬิกาให้กลายเป็นงานศิลปะ/ของสะสม  
(เพ่ือขีดเส้นแบ่งวิถีชีวิตทีช่ดัเจนระหว่างสิง่ท่ีคนรวยท า
ได้ แต่คนจนท าไม่ได้) 

  
บรรดาคนทัว่ไปมกัจะเหน็และเข้าใจว่า นาฬิกาเป็นเพียง
เคร่ืองสะท้อนภาพหรือเป็นตวัแทนโลกของเวลาอย่างเรียบ
ง่าย แต่ผู้ เขียนเหน็ว่า นาฬิกาไม่ได้สะท้อนโลกหรือเพียงแค่
เป็นตวัแทนของเวลาซึง่ถกูสร้างขึน้มาอย่างเช่ืองๆ ทว่า
นาฬิกาได้สร้างความหมายท่ียิ่งใหญ่ และเปล่ียนวิถีชีวิต
ของมนษุย์อย่างมหาศาล ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของปฏิบตัิการ
ทางอ านาจท่ีน่าชวนให้ขบคิด มากกว่าที่จะละเลยหรือ



 

ปลอ่ยวางให้อ านาจจดัการควบคมุชีวิตโดยไม่รู้เทา่ทนั โดย
สยบยอม/ยอมรับว่าสิง่ต่างๆ รอบตวัเป็นเร่ืองธรรมชาติที่ไม่
จ าเป็นต้องขบคิดต่อ ซึง่ผู้ เขียนเหน็ด้วยกบัฟโูกต์ที่ได้กลา่ว
ไว้ว่า ‚สิง่ท่ีดเูป็นเร่ืองธรรมชาติมากที่สดุ อาจแฝงไปด้วย
การใช้อ านาจมากที่สดุ‛ จงึควรที่จะเร่ิมต้นคิดและตัง้
ค าถามกบัสิง่รอบตวัมากขึน้ 
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