American 1921 Pièce unique
เรือนเวลาไอคอนิก American 1921 ผลิตขึ้นใหม่โดย
จำ�ลองมาจากรุ่นดั้งเดิมในปี 1921
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• เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีของนาฬิการุ่น American 1921 Vacheron Constantin ได้สร้างสรรค์
ผลงานสุดพิเศษตามต้นแบบในยุค 1920s โดยเก็บรักษาทุกรายละเอียดของรุ่นดั้งเดิมเอาไว้
• ผลงานหนึ่งเดียวในโลกนี้เป็นดั่งสัญลักษณ์ว่าเมซงยึดมั่นในพันธกิจการสืบสานและเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้จากอดีตอย่างต่อเนื่อง
เจนีวา, 25 พฤษภาคม 2021 - เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีของนาฬิการุ่น American 1921 ทาง Vacheron
Constantin จึงลงมือสำ�รวจอาร์ไคฟ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกานับจากอดีตเพื่อนำ�มาใช้สร้างสรรค์
นาฬิกาขึ้นมาใหม่โดยยังคงรักษาทุกรายละเอียดของนาฬิการุ่นดั้งเดิม การสร้างสรรค์นาฬิการุ่นพิเศษซึ่งมีชื่อ
ว่า American 1921 Pièce unique จึงเปรียบได้กับมหากาพย์การผจญภัยทางด้านเทคนิคและความสามารถ
ของมนุ ษ ย์ ใ นการฝ่ า ฟั น ข้ อ จำ � กั ด ต่ า งๆ เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โปรเจ็ ก ต์ นี้ ยั ง เป็ น การผนึ ก กำ � ลั ง ความ
เชี่ยวชาญของสองแผนกสำ�คัญอย่าง Restoration และ Heritage โดยทั้งสองได้ใช้เวลาหนึ่งปีในการทำ�งาน
ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสุดพิเศษด้วยรูปแบบกรรมวิธีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการนาฬิกา สะท้อนให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสืบสาน ถ่ายทอด และเพิ่มพูนมรดกและทักษะฝีมือที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่ร่นของ
Vacheron Constantin
อย่างที่ทราบกันว่านาฬิกาบางเรือนบอกเล่าเรื่องราว เชิญชวนให้เราย้อนเวลากลับไปเพื่อสืบค้นต้นกำ�เนิดและ
ปล่อยใจดื่มด่ำ�ไปกับยุคสมัยที่ผ่านพ้นไป ตัวอย่างที่ว่านั้นก็คือ นาฬิกา American 1921 Pièce unique ซึ่งเปิด
ตัวในปีนี้ และสร้างขึ้นตามรุ่นต้นแบบในปี 1921 อย่างไม่มีผิดเพี้ยน ผลงานสุดพิเศษนี้นำ�เราออกเดินทางไปสัมผัส
ความคิดสร้างสรรค์ของยุค Roaring Twenties หรือทศวรรษที่ 1920s และทำ�ให้เราได้สัมผัสกับรูปแบบความ
งดงามซึ่งเป็นที่นิยมเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน นี่จึงไม่ใช่เพียงนาฬิกาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการฉลองครบรอบเท่านั้น แต่
ยังเป็นผลผลิตจากการผจญภัยระดับมหากาพย์สู่หัวใจขององค์ความรู้และทักษะฝีมือซึ่ง Vacheron Constantin
ฟูมฟักมาเป็นเวลากว่า 265 ปี
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พันธกิจสำ�คัญของแผนก Heritage และ Restoration ในการ
สืบสานศิลปะการสร้างสรรค์นาฬิกาชัน
้ สูง
เมื่อตอนที่แนวคิดในการสร้างสรรค์นาฬิกา American 1921 ตามแบบอย่างผลงานรุ่นดั้งเดิมเริ่มก่อตัวขึ้น โปรเจ็กต์นี้
เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความเพ้อฝันอย่างเต็มเปี่ยม
แผนก Heritage ของ Vacheron Constantin ซึ่งตั้งอยู่ในโรงงานของเมซงเป็นดั่งสะพานเชื่อมอดีตและอนาคต มีหน้า
ที่คอยดูแลคอลเลกชั่นนาฬิกายูนีคทั้งหลายนับตั้งแต่เมซงเริ่มดำ�เนินกิจการในปี 1755 จนเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่
เลยก็ว่าได้ การค้นความวิจัยและความเชี่ยวชาญของทีมงานในแผนกเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์คอลเลก
ชั่นใหม่อยู่เสมอและยังเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สำ�คัญให้กับแผนก Restoration อีกด้วย แผนก Heritage ยังทำ�หน้าที่
เก็บรักษาเครื่องมือในการผลิตกว่า 800 ชิ้น โต๊ะทำ�งาน และอุปกรณ์เก่าแก่ของวอทช์เมเกอร์ รวมทั้งเอกสารและหลัก
ฐานสำ�คัญต่างๆ ซึ่งเมื่อนำ�มาเรียงกันวัดได้เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 420 เมตร โดยมีทั้งเอกสารการผลิต บัญชีที่
รวมยอดขายในต่างประเทศ การติดต่อสื่อสารกับตัวแทน รายชื่อซัพพลายเออร์ และลูกค้า รวมทั้งเอกสารและภาพถ่าย
ต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะต่อการทำ�งานด้านต่างๆ ของ Vacheron Constantin
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังมีเอกสารสรุปเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนับตั้งแต่แรก
เริ่ม ทำ�ให้ผลงานทุกรุ่นที่ผลิดขึ้นได้รับการจัดการอ้างอิงขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบการจัดเก็บข้อมูลนี้เองได้ช่วยเมซง
สืบค้นประวัติการสร้างสรรค์นาฬิกา American 1921 และนำ�มาใช้อ้างอิงให้แก่ทีมในแผนก Restoration ซึ่งตอบรับความ
ท้าทายในการคืนชีพให้กับทักษะฝีมือที่ถูกลืมไปแล้ว โดยผสมผสานเข้ากับเทคนิคและองค์ความรู้ของปัจจุบัน
มีไม่กี่โรงงานที่สามารถซ่อมแซมนาฬิกาทุกเรือนที่ผลิตขึ้นจากเวิร์กช็อปของตนเองเมื่อหลายศตวรรษก่อนได้ นี่จึงทำ�ให้
Vacheron Constantin ถือเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่ได้ส่งต่อองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นาฬิกา และยังสร้าง
ความมั่นใจด้วยว่าหน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของนาฬิกาเหล่านั้นจะยังคงดำ�เนินต่อไป ทักษะและสไตล์ของช่างฝีมือใน
แผนก Restoration ยังให้ความเคารพต่อหลักความถูกต้องในการทำ�งาน พวกเขาสามารถนำ�ชิ้นส่วนในสต็อกมาใช้ ปรับ
แต่งชิ้นส่วนเปล่า หรือผลิตชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ ซึ่งอย่างหลังเป็นงานที่สลับซ้อนและต้องอาสัยการคำ�นวณขนาดที่แม่นยำ�
วอทช์เมกเกอร์ประจำ�แผนกซึ่งสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการธำ�รงรักษานาฬิกา
เก่าแก่ของ Vacheron Constantin โดยไม่เปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิม พวกเขาคุ้นเคยกับการผสมผสานมุมมองแบบนัก
ประวัติศาสตร์เข้ากับการวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ แต่จนถึงตอนนี้ พวกเขาก็ยังไม่เคยต้องผลิตนาฬิกาแอนทีคขึ้นมา
ใหม่ทั้งเรือน การสร้างขึ้นใหม่โดยจำ�ลองทุกรายละเอียดและกรรมวิธีดั้งเดิมแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พวกเขาต้องให้
ความเคารพหลักและกระบวนการทำ�งานอย่างซื่อตรง และเก็บรักษาทุกรายละเอียด แม้แต่จุดที่เล็กที่สุด ทำ�ให้ต้องดึงเอา
ศักยภาพของช่างฝีมือออกมาอย่างสุดกำ�ลังตลอดการทำ�งานในโปรเจ็กต์ซึ่งกินเวลาเป็นปี
ตลอดระยะเวลาหลายเดือนในการศึกษาอาร์ไคฟ์ของเมซง เวลาหลายสัปดาห์ในการพิจารณาและสังเกตเปรียบเทียบ
การทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า รวมทั้งความพยายามที่มีทั้งคว้าน้ำ�เหลวและที่ประสบความสำ�เร็จล้วนแต่ปูทางไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ และทำ�ให้ American 1921 Pièce unique ได้ชื่อว่าเป็นผลงานดาวเด่นประจำ�ปี 2021 ในการ
จัดแสดงในบูติก Vacheron Constantin ในที่ต่างๆ ทั่วโลก

3

American 1921 Pièce unique
The iconic American 1921 watch faithfully recreated as if in 1921

Introduction
Heritage and Restoration
departments
Antique machines and tools
Rebirth of a vintage movement
Dial and case
A tribute to the art of wearing
a watch in 1921
Sum-up
Technical data
Pictures

เครืองมือและอุปกรณ์แอนทีค
ในการทำ�งานด้วยมือตามขั้นตอนที่ปฏิบัติในสมัยเก่าก่อน ช่างฝีมือจึงต้องหันไปใช้เครื่องมือโบราณจากแผนก
Heritage ของ Vacheron Constantin อย่างเครื่องกลึงสมัยปลายศตวรรษที่ 19 ที่ทำ�ให้พวกเขาสามารถสร้าง
ชิ้น่ส่วนต่างๆ ที่ประกอบเป็นตัวเรือน เครื่องเหลาจากสมัยครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ที่ช่วยเหลาซี่ฟันของเฟือง
ให้ได้ขนาดที่เหมาะสม วอทช์เมกเกอร์ยังใช้อุปกรณ์ในการเจาะจากสมัยศตวรรษที่ 18 ในการเจาะรูบนเมนเพลท ใน
การติดอัญมณีสังเคราะห์ พวกเขาต้องใช้เครื่องกดล็อก staking tool ในสมัยศตวรรษที่ 20
นอกจากเครื่องมือวินเทจเหล่านี้ ยังเสริมทัพด้วยอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นพิเศษเพื่อโปรเจ็กต์นี้โดยเฉพาะ อย่างเช่นดอก
กัดและเครื่องย้ำ�หมุดกับอุปกรณ์สมัยต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อให้ช่างสามารถทำ�งานในรูปแบบดั้งเดิมและให้รูปแบบ
ปฏิบัติงานใกล้เคียงของเดิม รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคของยุคนั้น ผลลัพธ์ของการเลือกใช้กรรมวิธีทำ�งานดัง
กล่าวก็คือผลงานที่ควรค่าแก่นักสะสม เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นไม่แปรเปลี่ยนในการถ่ายทอด เพิ่มพูน และ
ส่งเสริมทักษะความรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
ดอกกันจากศตวรรษที่ 19

เครื่องเหลาจากสมัยกลางของศตวรรษที่ 19
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กำ�เนิดครัง
้ ใหม่ของกลไกวินเทจ
ขณะที่วอทช์เมกเกอร์ในแผนก Restoration ของ Vacheron Constantin มีความเชี่ยวชาญอย่างเต็มเปี่ยมใน
การคืนชีวิตให้กับนาฬิกาเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ที่เมซงผลิตได้ผลิตขึ้น แต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่พวกเขาจะต้องสร้าง
กลไกวินเทจขึ้นมาใหม่จากศูนย์เหมือนครั้งนี้
พวกเขาเริ่มต้นจากรื้อชิ้นส่วนของกลไก 11-ligne Calibre Nouveau ในนาฬิการุ่นดั้งเดิมออกมาวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ นอกจากบริดจ์และเมนเพลทที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้ว สต็อกชิ้นส่วนของแผนก Restoration ยัง
เป็นเหมือนขุมทรัพท์ ทำ�ให้ช่างฝีมือเข้าถึงทุกชิ้นส่วนเปล่าที่จำ�เป็นได้ งานนี้ต้องอาศัยการค้นคว้าอย่างจริงจัง
เนื่องจากตัวเรือนวินเทจประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมาย ทั้งยังต่างขนาดและรูปทรง การจะจำ�แนกชิ้นส่วนแต่ละชิ้น
ขั้นแรกต้องเริ่มจากการวัดขนาดและมิติต่างๆ ของชิ้นส่วน 115 ชิ้นของกลไกดั้งเดิมเสียก่อน ในการสังเกตและ
เปรียบเทียบซึ่งต้องอาศัยความละเอียดเป็นอย่างยิ่งจะช่วยให้วอทช์เมกเกอร์สามารถวางแผนและทำ�ม็อกอัพกลไก
ขึ้นมาได้ เรียกได้ว่าเป็นงานละเอียดและท้าทายซึ่งต้องอาศัยการคำ�นวณอย่างละเอียดและซับซ้อน
ในขั้นตอนนี้ เอกสารในอาร์ไคฟ์ที่แผนก Heritage เก็บรักษาไว้ถือว่ามีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการสร้าง
บริดจ์และเมนเพลทขึ้นมาใหม่ตามข้อกำ�หนดต่างๆ ของกลไกวินเทจ จะต้องปรับและคาลิเบรทชิ้นส่วนอย่างไร
ก่อนประกอบ? ควรกำ�หนดการใช้เครื่องมือวินเทจอย่างไร? ต้องเซ็ตอัญมณีสังเคราะห์ลงบนกลไกอย่างไรในเมื่อ
ปัจจุบันใช้วิธีใส่ลงไปให้อยู่ในร่อง จะทำ�ให้วีลมีสีทองเหมือนกับต้นแบบได้อย่างไร? และจะติดตั้งในตำ�แหน่งที่สูงเท่า
ไหร่จึงจะตรงตามกลไกต้นแบบ? ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่วอทช์เมกเกอร์ต้องหาคำ �ตอบด้วยการประกอบชิ้นส่วนที
ละชิ้น และในขณะเดียวกัน ถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็อาจนำ�ความเสียหายมาสู่ทั้งโปรเจ็กต์ได้
การเซ็ตอัญมณีสังเคราะห์หรือ jewel ลงบนกลไกถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย นับตั้งแต่ยุค 1940s การเซ็ตติ้ง
อัญมณีสังเคราะห์ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวิธีใส่ให้อยู่ในร่อง และถึงแม้ว่าวอทช์เมกเกอร์จากแผนก Restoration ของ
Vacheron Constantin จะคุ้นชินกับการซ่อมแซมอัญมณีสังเคราะห์ในนาฬิกาวินเทนมากแค่ไหน แต่พวกเขาก็ไม่
เคยได้มีโอกาสเซ็ตติ้งด้วยตัวเองมาก่อน ในการต้องเจาะเนื้อโลหะให้ลึกพอดีเพื่อรองรับอัญมณีสังเคราะห์ต้องผ่าน
การลองผิดลองถูกมามากมายหลายครั้ง ทั้งยังต้องค้นคว้าการสร้างรูปแบบร่องสลักขึ้นมาใหม่ รวมทั้งการแกะ
สลักลายด้วยมือ และการตกแต่งกลไกในรูปแบบเดียวกับสมัยก่อนด้วย
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หน้าปัดและตัวเรือนโดดเด่นด้วยความประณีต
การผลิตชิ้นส่วนด้านนอกของ American 1921 ให้เหมือนของเดิมนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในงานฝีมือ
อย่างแท้จริง วอทช์เมกเกอร์ของ Vacheron Constantin ต้องหาคำ�ตอบต่อคำ�ถามทางด้านเทคนิค ผ่านการเฝ้า
สังเกตเปรียบเทียบนาฬิกา 1921 อย่างละเอียดยิบ และในขณะเดียวกัน ก็ตรวจสอบกับเอกสารในอาร์ไคฟ์ และลง
มือคราฟต์องค์ประกอบต่างๆ ของเคสและหน้าปัดด้วยตัวเอง
ชิ้นส่วนโบราณบางชิ้นยังมีเก็บไว้ในสต็อกของแผนก Restoration เช่นชิ้นส่วนเปล่าของเม็ดมะยมและเข็ม ส่วน
อื่นๆ ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ เริ่มจากตัวเรือนขนาด 31.5 มม. ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ American 1921
รุ่นดั้งเดิม งานนี้ช่างทองในเวิร์กช็อปของแผนก Restoration รับหน้าที่ใช้ทองอัลลอย สูตรเดียวกับที่ใช้กับเรือน
เวลาประวัติศาสตร์ (เยลโลว์โกลด์ 18K 3N) โดยใช้เครื่องสเปกโตรมีเตอร์เข้าช่วยเพื่อให้ผลิตออกมาได้เฉดสีทองที่
คงเดิมมากที่สุด มีเพียงเลเซอร์ที่สลักลงบนฝาหลังเพื่อจุดประสงค์ด้านศุลกากรเท่านั้นที่ทำ�ให้นาฬิกา American
1921 Pièce unique แตกต่างจากรุ่นดั้งเดิม
การสร้างสรรค์หน้าปัดก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนที่ช่างฝีมือต้องพยายามเก็บรักษา
เกรนสีและความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของหน้าปัดรุ่นดั้งเดิม ใช้เทคนิคลงยาแบบกรองด์เฟอ (grand feu) ซึ่ง
เป็นเทคนิคเก่าแก่โบร่ำ�โบราณ และเป็นหนึ่งในเทคนิคอันประณีตละเอียดอ่อนที่สุดที่นำ�มาใช้กับการตกแต่งนาฬิกา
เพราะต้องนำ�เข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิสูงถึง 800 องศาเซลเซียสอยู่หลายครั้ง นอกจากนี้ยังตกแต่งด้วยตัวเลขวิน
เทจและโลโก้ อีกทั้งเข็มทรงเพรียวฉลุปลายซึ่งเวิร์กช็อปของแผนก Restoration ต้องนำ�มาเผาให้เป็นสีน้ำ�เงินด้วย
เทคนิคเก่าแก่ของยุคนั้น
ไม่มีรายละเอียดใดไร้การวางแผน รูปแบบของสไตล์ที่ต้องเหมือนกับรุ่นดั้งเดิมยังรวมถึงปลายสายซึ่งใช้ตัวล็อก
แบบหัวเข็มขัดผลิตจากเยลโลว์โกลด์ 18K 3N (เหมือนรุ่นดั้งเดิม) ผลิตขึ้นในเวิร์ช็อปของ Vacheron Constantin
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การแสดงคารวะต่อศิลปะการสวมนาฬิกาในปี 1921
ด้วยคงไว้ทุกคุณสมบัติทุกประการของนาฬิกา American 1921 รุ่นดั้งเดิม ทำ�ให้นาฬิกาที่สร้างสรรค์
ขึ้นใหม่หนึ่งเดียวในโลกครั้งนี้เปรียบได้กับแว่นของนักประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้
American 1921 Pièce unique เป็นดังกระจกสะท้อนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุค 1920s ซึ่ง
พลังและสายลมแห่งอิสรภาพได้พัดเข้ามายังสหรัฐอเมริกาและยุโรปในช่วงต้นยุค Roaring Twenties
ดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์ของ Vacheron Constantin ซึ่งภาคภูมิใจในการนำ�
เสนอสไตล์ “classic with a twist” ผ่านตัวเรือนรูปทรงต่างๆ หลากหลาย

นาฬิกาเรือนนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวของช่วงเวลาแรกๆ ที่นาฬิกาข้อมือเริ่มเป็นที่นิยม ในตอนนั้น นาฬิกา
ข้อมือสำ�หรับผู้ชายเพิ่งเริ่มเข้ามามีความสำ�คัญเหนือนาฬิกาพกซึ่งถูกมองว่าทนทานแข็งแกร่งและเที่ยง
ตรงกว่า แม้ว่าผู้ผลิตนาฬิกาจะพัฒนาความก้าวหน้า ทั้งในด้านความทนทานของกลไก ความแม่นยำ�
และการลดขนาดให้เล็กลง แต่ความสามารถในการกันน้ำ�อย่างที่เราเข้าในใจวันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริง การ
สวมนาฬิกาไว้บนข้อมือจึงทำ�ให้นาฬิกาเผชิญกับความเสี่ยง ทั้งในเรื่องของแรงสั่นสะเทือน และปัจจัย
เสี่ยงภายนอกอย่างฝุ่น ความชื้น และน้ำ� เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้เป็นเจ้าของ
นาฬิกาจึงต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างมาก อย่างการถอดนาฬิกาวางไว้บนขอบอ่างก่อนที่จะลงมือ
ล้างมือ นาฬิกาจึงเป็นเหมือนกับเพื่อนคนสำ�คัญในชีวิตที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดีและต้องไขลาน
กลไกด้วยมือทุกวัน

Pictures

American 1921 Pièce unique, 2021 (สายสีน�้ำ ตาล)
American 1921, 1921 (สายสีดำ�)
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บทสรุป
Vacheron Constantin ยึดมั่นในการเพิ่มพูนมรดกความรู้ผ่านการสืบสานความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกาและ
การศึกษาค้นคว้าเรื่องสไตล์ผ่านช่างฝีมือชั้นครูจากรุ่นสู่รุ่น และล่าสุด ได้ฉลอง 100 ปีของนาฬิการุ่น American
1921 ด้วยการสร้างสรรค์นาฬิการุ่นนี้ขึ้นมาใหม่จากศูนย์ นับตั้งแต่กลไก 11-ligne Calibre Nouveau ตลอด
จนตัวเรือนทอง การตกแต่ง และองค์ประกอบภายนอก American 1921 Pièce unique จึงคงเก็บรักษาทุก
คุณสมบัติและรายละเอียดทุกอย่างของรุ่นดั้งเดิมที่ผลิตขึ้นเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อนเอาไว้ กระบวนการผลิตที่สลับ
ซับซ้อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำ�ให้สองทีมจากแผนก Restoration และ Heritage ของ Vacheron Constantin
ต้องทำ�งานร่วมกัน โดยใช้เวลาหนึ่งปีในการชุบชีวิตเครื่องมือเก่าขึ้นมาใหม่ อีกทั้งฟื้นความรู้ที่ถูกลืมเลือนไป หลัง
จากการดำ�ดิ่งในการผจญภัยทางเทคนิคและฝีมือ ผลลัพธที่ได้ก็คือนาฬิกาหนึ่งเดียวในโลก สัญลักษณ์ของความ
มุ่งมั่นที่เมซงมีต่อมรดกเก่าแก่และการสืบสานเพิ่มพูนองค์ความรู้จากสมัยเก่าก่อนให้คงอยู่สืบไป

Pictures
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ข้อมูลทางเทคนิค
American 1921 Pièce unique
รหัสอ้างอิง

1921H/000J-B949

กลไก

1921
พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin
กลไกไขลานด้วยมือ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 24.8 มม. (11‘’’) หนา 4.31 มม.
กำ�ลังลานสำ�รองประมาณ  30 ชั่วโมง
ทำ�งานที่ความถี่ 2.5 เฮิร์ตซ์ (18,000 ครั้ง/ ชั่วโมง)
ชิ้นส่วน 115 ชิ้น
อัญมณีสังเคราะห์ 16 เม็ด

ฟังก์ชั่น

ชั่วโมง นาที วินาทีที่หน้าปัดย่อย

ตัวเรือน

เยลโลว์โกลด์ 18K 3N ส่วนผสมเดียวกับนาฬิกา 1921 รุ่น
ดั้งเดิม
ผลิตด้วยมือในเวิร์กช็อป Restoration ของ Vacheron  
Constantin
เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 มม. หนา 8.75 มม.

หน้าปัด

สีขาว ลงยาแบบกรองด์เฟอ   
เข็มปลายฉลุ ผ่านกระบวนการเผาให้เป็นสีน�้ำ เงินในเวิร์
กช็อปของเมซง

สายรัดข้อมือ

หนังลูกวัวสีน้ำ�ตาล เย็บตะเข็บด้วยมือ รองด้วยหนัง
ลูกวัว  

ตัวล็อกสาย

หัวเข็มขัดเยลโลว์โกลด์ 18K 3N ส่วนผสมเดียวกับ
นาฬิกา 1921 รุ่นดั้งเดิม
ผลิตด้วยมือในเวิร์กช็อป Restoration ของ Vacheron  
Constantin
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หน้าปัด

16

Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อเนื่อง
โดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและอัต
ลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยทักษะการผลิตนาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่ายเมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาที่โดดเด่นด้วยเทคนิคและอัตลักษณ์
ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง
Vacheron Constantin ได้น�ำ มรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้คอลเลก
ชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fifty Six และ Historique ทั้งยังเปิดโอกาส
ให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาสั่งผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของทางแผนก
Les Cabinotiers ด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

