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ได้ยินเร่ืองนาฬิกาท่ีเขียนบนเรือนว่า Swiss-Made กัน
มานานแล้ว จริงๆ แล้วมันหมายความว่าอย่างไร และ
ไว้ใจได้แค่ไหนว่าเป็นนาฬิกาของสวิสเซอร์แลนด์ แดน
แห่งนาฬิกาช้ันยอดของโลก 

ประเด็นนาฬิกาสวิสเป็น "สวิส" มากแค่ไหนคือหัวใจของ
ข้อถกเถียงในปัจจุบัน เร่ืองก็มีอยู่ว่าโลกาภิวัตน์ และ
ระบบเศรษฐกิจเสรีทําให้ช้ินส่วนของนาฬิกา ซ่ึงผลิตได้
ถูกกว่าในประเทศอ่ืนๆ ถูกนํามาใช้ในการผลิตนาฬิกา
สวิสมากข้ึนทุกที บริษัทผลิตนาฬิกาใหญ่ๆ ของ
สวิสเซอร์แลนด์ เช่น Swatch Group/Cie. Financi?re 
Richemont และ Rolex กังวลในเร่ืองน้ีเพราะเกรงว่าจะ
ทําให้นาฬิกาสวิส ลดคุณค่าลงจึงเสนอให้ตั้งเง่ือนไขที่
เข้มข้นกว่าเดิม ในการที่จะเรียกว่านาฬิกาใดเป็น Swiss-
Made 

บริษัทผลิตนาฬิกาเล็กๆ ในสวิสเซอร์แลนด์มองว่าการทํา
ให้เง่ือนไขเข้มข้ึนน้ีแท้จริงแล้ว ก็คือการบ่อนทําลาย ให้
บริษัทของตนล้มละลาย บริษัทเหล่าน้ีบอกว่าการเพ่ิม
คุณภาพของนาฬิกาสวิสคือคําตอบสุดท้าย ไม่ใช่สร้าง
เง่ือนไขที่เข้มข้ึน 

ภายใต้กฎหมายสวิสปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่า watch 
movement (ตัวจักรกลของนาฬิกาซ่ึงประกอบด้วย
ส่วนประกอบสําคัญ เช่น กลไกกําหนดการทํางาน) ที่
ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์รวมกันต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของมูลค่าตัวเรือนจึงจะเข้าข่ายเรียกว่า Swiss-
Made ได้ แต่เน่ืองจาก watch movement น้ีมีมูลค่า
เพียงร้อยละ 15 ถึง 25 ของมูลค่าตัวเรือนเท่าน้ัน 
ดังน้ัน จึงหมายความว่าเพียงประกอบชิ้นส่วนที่ผลิตใน
สวิสเซอร์แลนด์ที่มีมูลค่าเพียงร้อยละ 10 ของ ตัวเรือน
ก็เข้าข่ายเรียกได้แล้วว่า เป็น Swiss-Made 

พูดง่ายๆ ก็คือภายใต้กฎหมายสวิสเซอร์แลนด์ปัจจุบัน
นาฬิกาท่ีเรียกว่า Swiss-Made น้ันอาจมาจากชิ้นส่วน  

 

 

 

 

ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีมูลค่าเพียงร้อยละ 10 ของ
มูลค่าตัวเรือนเท่าน้ัน อีกร้อยละ 90 ของมูลค่า มาจาก
ช้ินส่วนนอกประเทศก็ได้ (อาจมาจากจีนท้ังหมดก็เป็นได้) 

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่กังวลบอกว่าปัจจุบันคล้ายกับการติดตั้ง
เบาะน่ังราคาแพง ที่ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์เข้าไปในรถ
ยี่ห้อหน่ึง ที่ช้ินส่วนผลิตนอกสวิสเซอร์แลนด์ทั้งหมดและก็
สามารถขายมันไปโดยบอกว่าเป็นรถ Swiss-Made 

บริษัทนาฬิกาเล็กๆ จํานวนมากท่ีเข้าข่ายเรียกกว่า 
Swiss-Made น้ันเล่นกลโดยใช้ช้ินส่วนนอกประเทศเกือบ
ทั้งหมด เหลือแต่เพียงช้ินส่วนท่ีเป็นแผ่นหมุนเล็กๆ อยู่
ข้างในเคร่ืองท่ีขับเคลื่อนเม่ือผู้ใช้เคลื่อนไหวเท่าน้ันท่ีผลิต
ในสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีมูลค่าประมาณร้อยละ 10 ของ
ตัวเรือน 

กลุ่ม Swatch (Omega คือยี่ห้อดัง) ร่วมกับ 
Richemont และ Rolex (ทั้งสามคือยักษ์ใหญ่ของ 
Federation of the Swiss Watch Industry องค์กร
ตัวแทนผู้ผลิตที่ทรงพลังของประเทศ) พยายามผลักดัน
กฎเกณฑ์ที่เข้มข้นข้ึนเป็นมาตรฐานใหม่ โดยต้องการให้
ระบุว่า ช้ินส่วนผลิตในสวิสเซอร์แลนด์ต้องมีค่าอย่างน้อย
ร้อยละ 60 ของมูลค่าตัวเรือน และต้องการเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 สําหรับนาฬิกาประเภทกลไกพิเศษหรือ
ผลิตข้ึนมาเพ่ือลูกค้าเฉพาะราย 

ผู้ผลิตรายเล็กเช่นนาฬิกา Swiss Railways Watch 
ต่อต้านเพราะจะทําให้นาฬิกาของเขาแพงขึ้นอีกเท่าตัว 
และโต้เถียงว่ากฎใหม่จะทําลายคุณภาพของนาฬิกา 
Swiss-Made เพราะผู้ผลิต จะพยายามหาช้ินส่วนราคา
ถูกจากต่างประเทศมาใช้ เพ่ือจะได้สอดคล้องกับมูลค่าไม่
เกินกว่าร้อยละ 40 ที่เหลือของตัวเรือน ที่ควรแก้ไขคือ
พัฒนาคุณภาพนาฬิกาสวิสทุกเรือนให้กันนํ้าได้และบอก
เวลาใช้อย่างแม่นยํา 

การโต้เถียงก็เป็นไปเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ตนเอง อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์เช่ือว่ากฎหมายใหม่น้ี จะ
ช่วยรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของคําว่า Swiss-Made และ
รักษา ความเป็นเลิศของนาฬิกาสวิสไว้ 



กฎใหม่คาดว่าจะทําให้มีการนําเข้าช้ินส่วนจากเอเชีย
น้อยลง จะทําให้กลุ่ม Swatch ซ่ึงผลิตช้ินส่วนให้แก่
นาฬิกายี่ห้อต่างๆ ในสวิสเซอร์แลนด์อยู่แล้วเข้มแข็งข้ึน 
คนสวิสมีงานทํามากข้ึน นาฬิกาสวิสถูกๆ ที่ "หลอก" 
ผู้คน ด้วยการนําเข้าช้ินส่วนเกือบท้ังหมดจาก
ต่างประเทศและนํามาขายในนาม Swiss-Made ก็จะ
หมดอนาคตไป 

ใครที่บ้าคลั่งนาฬิกาสวิสฟังแล้วคงมีสติมากข้ึน Swiss-
Made มีความหมายไม่มากนักภายใต้กฎหมายสวิส
ปัจจุบัน และไม่ได้หมายความอย่างเดียวกับ Made in 
Switzerland 

ในโลกปัจจุบันยากท่ีจะหาสินค้าอุตสาหกรรมใดที่ทุก
ช้ินส่วนผลิตข้ึนภายในประเทศใดประเทศหน่ึง ดังน้ัน คํา
ว่า Made in ประเทศใดจึงมีความหมายที่เบลอ และ
นําไปสู่ความเข้าใจท่ีผิดๆ 

ผ้าไหมไทยที่ดูแสนจะ Made in Thailand น้ันแท้จริง
แล้วเส้นไหมยืนของการ ทอต้องนําเข้าจากญี่ปุ่น
เช่นเดียวกับสีย้อม ผ้าทอฝ้ายฝีมือช้ันยอดจากหมู่บ้าน
แสนไกลในแดนสยามน้ันมีโอกาสสูงมากที่ฝ้ายใช้ทอน้ัน
นําเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากบ้านเราผลิตฝ้ายได้
น้อยกว่าท่ีใช้ในแต่ละปีเป็นอันมาก 

 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง 

สหรัฐอเมริกามีคนผิวขาวเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของ
ประเทศนับตั้งแต่มีประเทศน้ี เมื่อ 200 กว่าปีก่อน 
อย่างไรก็ดี ทางโน้มของข้อมูลประชากรช้ีว่าก่อนถึง ค.ศ.
2042 คนผิวขาวจะมีสัดส่วนน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของ
ประชากรทั้งประเทศ หรือพูดอีกอย่างว่าสหรัฐอเมริกา
จะไม่ใช่ประเทศของคนผิวขาวดังที่เป็นอยู่ 

ในเวลา 40 ปีจากปัจจุบัน สัดส่วนคนผิวขาวจะลด
น้อยลงในขณะที่สัดส่วนของชาติพันธ์ุ Hispanic (อีกช่ือ
หน่ึงคือ ลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้) มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน
ทุกที พูดง่ายๆ ก็คือชนกลุ่มน้อยท้ังหลายในปัจจุบัน จะ
รวมกันเป็นชนกลุ่มใหญ่ในอีก 40 ปี ถ้าไม่มีอะไรที่
สําคัญมากเปลีย่นแปลง 

ปรากฏการณ์น้ีมาจากผลพวงของการอพยพของ 
Hispanic และอัตราการเกิดที่ลดต่ําลงของคนผิวขาว 
ในขณะท่ีอัตราการเกิดของ Hispanic จะเพ่ิมสูงข้ึนจน

เป็นชนกลุ่มน้อย ที่ทําให้คนผิวขาวเป็นชนกลุ่มน้อยไปใน
อีก 40 ปีข้างหน้า 

ในปี 2050 คาดว่าคนผิวดําจะมีสัดส่วนในประชากร
ประมาณร้อยละ 15 (เพ่ิมจากปัจจุบันร้อยละ 1) คน
เอเชียร้อยละ 9 (เพ่ิมจากร้อยละ 5) Hispanic ร้อยละ 
33 ดังน้ัน ชนกลุ่มน้อย 3 กลุ่มน้ีรวมกันเป็นร้อยละ 57 
ส่วนคนผิวขาวร้อยละ 43 หรืออีกนัยหน่ึงคนผิวขาวจะมี
จํานวนน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งประเทศ (ในปี 
2050 คาดว่าจะมีประชากรอเมริกันประมาณ 439 
ล้านคน) 

ลอสแอนเจลิสในปัจจุบันคนผิวขาวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
30 ของประชากร และอีกหลายพื้นที่เช่นบริเวณรอบ 
Denver/Las Vegas และ Orlando ใน Florida มีคน
ผิวขาวเพียงคร่ึงหน่ึงของประชากร 

ไม่ว่าประชากรจากชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมกันจะมีมาก
เพียงใดก็ตาม เช่ือว่าคนผิวขาว ก็จะยังคงมีอิทธิพลมาก
ที่สุดต่อไป สังคมจะมองผิวสเีป็นเร่ืองรอง ทุกคนจะถูก
หล่อหลอมให้เป็นคนอเมริกันเหมือนกันหมด ซ่ึงเท่าที่
ผ่านมาสังคมอเมริกาทําเร่ืองน้ีได้ดีมาก 

มีก่ีประเทศในโลกที่ทุกการแข่งขันกีฬามีการร้องเพลง
ชาติ และคนจํานวนมากเอามือข้างขวาแตะหัวใจ พร้อม
กับร้องเพลงชาติและนํ้าตาซึม ถ้าไปถามคนคานาดา
เพ่ือนบ้านเขาจะบอกว่ามีบ้าอยู่ประเทศเดียวเท่าน้ันใน
โลก ที่ทําเช่นน้ีได้น่ันก็คือสหรัฐอเมริกา 

 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง 

If you always do what you"ve always done, then 
you will always get what you"ve always gotten. 

John C. Maxwell 

("Failing Forward", 2000) 

ถ้าท่านมักทําสิ่งที่ท่านได้ทําอยู่เสมอแล้ว ท่านก็จะได้รับ
สิ่งที่ท่านได้รับอยู่เสมอแล้วเช่นกัน 

 


