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• นาฬิกาโครโนกราฟประดิษฐ์ขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 และค่อยๆ พัฒนามาเป็นฟังก์ชั่น split-
seconds ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นระดับสูงในการจับเวลาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

• ฟังก์ชั่นการจับเวลาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สร้างชื่อให้กับ Vacheron Constantin มาตั้งแต่ปี 1874 
โดยทางเมซงได้นำาเสนอนาฬิกาโครโนกราฟ hunter-type ที่มีหน้าปัดย่อยสำาหรับนาที

• คอลเลกชั่นปัจจุบันของเมซงมีทั้งที่ทำางานด้วยกลไกโครโนกราฟ และกลไกโครโนกราฟแบบ split-
seconds และบางครั้งยังผนวกเข้ากับคอมพลิเคชั่นอื่นๆ ด้วย

เจนีวา, กันยายน 2021 -  โครโนกราฟซึ่งทำาหน้าที่การจับเวลาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือหนึ่งในคอมพลิเคชั่นของโลก
นาฬิกาซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดเน่ืองจากความแม่นยำาและประสิทธิภาพของกลไกชนิดนี้ โครโนกราฟกำาเนิดขึ้นใน
ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยรู้จักกันในช่ือ compteur de tierces และค่อยๆ ได้รับการวิจัยพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังก์ชั่นโครโนกราฟแบบ split-seconds ซึ่งกำาเนิดในปี 1838  ทำาหน้าที่คำานวณเวลาของเหตุการณ์
ที่ซ้อนหรือแยกออกมา Vacheron Constantin มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาฟังก์ชั่นนี้ โดยนาฬิกาโครโนกราฟเรือน
แรกของเมซงเท่าที่สืบค้นเจอกำาเนิดข้ึนในปี 1874 และนับแต่น้ันเป็นต้นมา เมซงก็มีชื่อเสียงโดดเด่นในการผลิตนาฬิกา
โครโนกราฟ รวมทั้งนาฬิกา Grand Complication ที่ผนวกฟังก์ชั่นนี้เอาไว้ สะท้อนถึงจิตวิญญาณการบุกเบิกที่สืบสาน
มาจากยุคอดีต

โครโนกราฟคือฟังก์ชั่นหลอมรวมหัวใจของกรรมวิธีการผลิตนาฬิกาชั้นสูง เนื่องจากฟังก์ชั่นทำาหน้าที่วัดค่าเวลาในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง จึงต้องมีความแม่นยำา ประสิทธิภาพ และทนต่อสภาพแวดล้อมอันท้าทาย คุณสมบัติที่พบได้ในนาฬิกาโครโน
กราฟนี้ยังได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้น จนกลายเป็นจุดเด่นที่ขาดไม่ได้ของ instrument watch ของ Vacheron 
Constantin 

ในแง่ของเทคนิค นาฬิกาโครโนกราฟต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูงในการจัดการพลังงาน รวมท้ังการจัดการองค์
ประกอบของกลไกเพื่อให้ทำางานอย่างเรียบลื่นต่อเนื่องเมื่อเวลาดำาเนินไป และแข็งแกร่งทนทานขณะใช้งาน ตลอดเวลาที่
ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลงานใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการวัดค่าเวลาได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำาคัญใน
การแข่งขันกีฬาและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 

2 - นาฬิกาพกเรดโกลด์และซิลเวอร์พร้อมฟังก์ชั่นโครโนกราฟแบบ split-seconds chronograph  (Inv. Ref. 
11092) – ปี 1889



3

1

2

Introduction
 
The chronograph, an early 19th 
century invention 
 
A complex mechanism
 
Two centuries of chronographs 
at Vacheron Constantin
 
Split-seconds chronograph
 
Vacheron Constantin and 
famous orders
 
Selected watches

High Watchmaking
Chronographs and precision

โครโนกราฟ ส่ิงประดิษฐ์ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19
หากจะพูดถึงกำาเนิดและวิวัฒนาการของการวัดค่าเวลา ก็ต้องโยงเข้ากับการศึกษาดาราศาสตร์ซึ่งดำาเนินมาก่อน ในกรณี
ของโครโนกราฟ หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของโลกนาฬิกาที่กำาเนิดเม่ือไม่นานนัก มีจุดเริ่มจากนักวิทยาศาสตร์ชาวปารีสนาม  
หลุยส์ มัวเนต์ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์comteur de tierces ขึ้นมาในปี 1816 อุปกรณ์น้ีพัฒนาเพ่ือการศึกษาด้านดาราศาสตร์ 
ถูกค้นพบอีกครั้งในการประมูลในปี 2013 และถือว่าเป็นโครโนกราฟเคร่ืองแรกในประวัติศาสตร์ ทำางานด้วยความถ่ี 
216,000 ครั้งต่อชั่วโมง (30 เฮิร์ตซ์) นาฬิกาสต็อปวอทช์แบบพกพานี้สามารถจับเวลา 1/60 วินาทีโดยใช้เข็มกลาง แสดง
วินาทีและนาทีบนหน้าปัดย่อย และชั่วโมงบนหน้าปัดเวลา 24 ชั่วโมง  ในปี 1821 ผลงานของ นิโกลาส์ ริเยอเซก วอทช์
เมกเกอร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 กลายมาเป็นอุปกรณ์สำาคัญในการวัดเวลาการแข่งขันขี่ม้า 
อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถวัดเวลาได้ละเอียด 1/5 วินาที โดยจะลากเส้นหมึกจากจุดเร่ิมต้นบนหน้าปัดลงยาหมุนได้ในตัวเรือน
ไม้ไปเรื่อยๆ จนถึงหมดเวลา และนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการพัฒนานวัตกรรมมากมายในการจับเวลา ทั้งในเรื่องของการ
ผลิตนาฬิกาให้เล็กลงและมีความเที่ยงตรงหรือ chronometry ต่อมาในช่วงต้นปี 1822  นาฬิกาพกสต็อปวอทช์ได้ถือ
กำาเนิดขึ้น และในช่วงกลางศตวรรษ ก็ได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่นสำาคัญ นั่นคือปุ่ม start, stop และ zero-resetting

โครโนกราฟแบบ split-seconds สำาหรับจับเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1831 เมื่อวอทช์เมกเกอร์ 
Joseph-Thaddeus Winnerl นำาเสนอระบบจับเวลาที่มีเข็ม split seconds แบบเข็มเดียว สามารถกดหยุดเข็มน้ีก่อนที่
เข็มจะกลับมาเคลื่อนตามทันเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดซ้อนกันก่อนจะกดรีสตาร์ต ระบบนี้ได้รับการพัฒนาต่อในปี 1838 
โดยเพิ่มเข็มวินาทีอีกอันหนึ่งเข้าไป จนกระท่ังในยุค 1910s นาฬิกาจับเวลาแบบสวมบนข้อมือจึงได้กำาเนิดขึ้น ซ่ึงแรกๆ ก็
เหมือนกับนาฬิกาพก คือมีปุ่มกดเดียวสำาหรับทำาสามหน้าที่ คือ สตาร์ต สต็อป และรีเซ็ต ซึ่งมักจะติดตั้งไว้ที่เม็ดมะยม ส่วน
ปุ่มที่สองสำาหรับรีเซ็ตเข็มกลับไปที่เลขศูนย์นั้นเริ่มใช้กันในปี 1934 เป็นต้นมา  และในช่วงนั้น นาฬิกาโครโนกราฟแบบ split-
seconds ก็เริ่มได้รับความนิยมจากลูกค้าที่รักการผจญภัย  การแข่งขันกีฬาและความเร็ว  ในขณะเดียวกัน การค้นคว้า
วิจัยเรื่องความถี่สูงก็ยังคงดำาเนินต่อไป ซึ่งทำาให้นาฬิกาจักรกลโครโนกราฟสามารถวัดเวลาได้ละเอียดตั้งแต่ 1/10, 
1/100, ไปจนถึง 1/1000 ของวินาที จนได้ชื่อว่าเป็นคอมพลิเคชั่นที่สำาคัญของโลกนาฬิกา

1. นาฬิกาพกซึ่งถวายเป็นของขวัญแด่กษัตริย์  Fouad I (Inv. Ref. 11294) – ปี 1929 
2. นาฬิกาพกเรดโกลด์และซิลเวอร์พร้อมฟังก์ชั่นโครโนกราฟแบบ split-seconds chronograph  (Inv. Ref. 

11092) – ปี 1889
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จักรกลสลับซับซ้อน
การประดิษฐ์โครโนกราฟได้สำาเร็จนั้นเป็นอานิสงส์มาจากการพัฒนาทางด้านเทคนิคที่มีมาก่อนหน้านั้นแล้ว เริ่มต้นจาก
ระบบ deadbeat seconds ที่สร้างขึ้นในยุค 1750s และต่อมาถูกนำามาใส่ไว้ในนาฬิกาพกที่มีเข็มแยกแบบ deadbeat 
seconds และควอเตอร์ รีพีทเตอร์ ซ่ึงเป็นผลงานรุ่นแรกๆ ของกลไกประเภทน้ีท่ีผลิตขึ้นในปี 1819 และเมซงได้เก็บรักษา
ไว้ นาฬิการุ่นนี้เป็นผลงานแรกที่ใช้ระบบให้เข็มวินาทีหยุดและเริ่มทำางานใหม่โดยไม่รบกวนการแสดงเวลา นับได้ว่าเป็นการปู
ทางไปสู่ความสำาเร็จในอนาคตของเมซง ซึ่งสร้างชื่อจากการผลิตนาฬิกาโครโนกราฟ เปี่ยมประสิทธิภาพและความแม่นยำา 

ในนาฬิกาจักรกล จำานวนการกระโดดของเข็มวินาทีจนวนครบวงหน่ึงรอบนาทีน้ันขึ้นอยู่กับความเร็วของการแกว่ง
ของบาลานซ์สปริง ดังนั้น นาฬิกาที่ทำางานด้วยความถ่ี 18,000 คร้ัง/ชั่วโมง เข็มวินาทีจะเดินไปในอัตรา 5 ‘ก้าว’ ต่อ
วินาที การจะให้เข็มกระโดด 1 ครั้งต่อ 1 วินาที หรือที่เรียกว่า deadbeat seconds เพื่อให้นับเวลาได้อย่างแม่นยำานั้นจึง
ต้องอาศัยกลไกที่ทำางานด้วยความถ่ีสูงที่สามารถปล่อยพลังน้ันได้ในคร้ังเดียว  วอทช์เมกเกอร์ได้พัฒนาสิ่งที่ได้ชื่อว่า
เป็นบรรพบุรุษของนาฬิกาโครโนกราฟด้วยการทำาให้เข็มวินาทีทำางานอย่างอิสระได้ด้วยการเพ่ิมเกียร์เทรนเข้าไป ทำาให้
สามารถหยุดและรีสตาร์ทเข็มวินาทีโดยไม่กระทบต่อการเดินของชั่วโมงและนาที ส่วนการปรากฏของเข็มวินาทีพร้อมหน้า
ปัดย่อยนาที หรือแม้แต่หน้าปัดย่อยชั่วโมง ตามด้วยปุ่มกดเดี่ยวและสองปุ่มบนนาฬิกาข้อมือ ทำาให้นาฬิกาโครโนกราฟ
มีหน้าตาอย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน 

ในแง่ของเทคนิค กลไกโครโนกราฟสามารถสร้างได้สองแบบ แบบแรกซึ่งถือว่าประณีตและซับซ้อนน้ันคือการผนวกฟัง
ก์ชั่นนี้เข้าไปในดีไซน์ของคาลิเบอร์หรือแบบ integrating ในขณะที่อีกแบบคือการเพิ่มโมดูลเพลทโครโนกราฟลงไปกลไก
พื้นฐาน แม้รูปแบบโครงสร้างจะมีความแตกต่าง แต่โดยหลักการแล้วเหมือนกัน ปุ่มกดทำาหน้าที่เริ่มการทำางานของคอน
โทรลวีล จัดการคลัตช์ที่เริ่มและหยุดโครโนกราฟด้วยชุดเกียร์ โดยคลัตช์สามารถเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ระบบ
ควบคุมโดยทั่วไปมีสองประเภท คือ ใช้ cam ซึ่งพบได้ในโครงสร้างทั่วไป หรือใช้ column wheel สำาหรับกลไกโครโนกราฟที่
ซับซ้อนมากขึ้น ส่วนการรีเซ็ตกลับไปที่เลขศูนย์เกิดจากค้อนที่กระทำาต่อแกนของเข็มโครโนกราฟ

ส่วนโครโนกราฟแบบ split-seconds นั้นจะมีเข็มวินาทีกลางสองเข็ม เมื่อเริ่มต้นวัดเวลา เข็มจะเดินแบบสอดประสานกัน
จนกระทั่งมีการกดปุ่ม split-seconds คร้ังแรก เข็ม split-seconds จะหยุดเพื่อคำานวณเวลาของเหตุการณ์ที่แยกออกมา 
ส่วนการกดครั้งที่สองจะทำาให้เข็มเสริมน้ีเดินทันเข็มแรกซึ่งยังคงเดินอยู่ ปฏิบัติการน้ีสามารถทำาซ้ำาๆ ได้ในขณะที่หยุดเข็ม 
split-seconds และเข็มแรกเพื่อดูค่าเวลาสองค่า ในทางเทคนิค ฟังก์ชั่นนี้ซับซ้อนกว่าโครโนกราฟทั่วไป เนื่องจากมีเข็ม 
split-seconds ทำาให้ต้องติดตั้งระบบปลดที่สองพร้อมกับแคลมป์เพื่อดึงหรือแยก chronograph wheel และ pinion ออก
จาก split-seconds wheel และ pinion ส่วนเข็ม split-seconds จะถูกปรับตำาแหน่งใหม่โดยสปริงซึ่งไขโดยโครโนกราฟ 

Reference  57260 - 2015
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สองศตวรรษแห่งโครโนกราฟของ Vacheron Constantin
Vacheron Constantin มีส่วนในการพัฒนากลไกโครโนกราฟตัง้แต่ก่อตัง้ในปี 1755 ในฐานะวอทช์เมกเกอร์ทีส่ร้าง 
ชือ่จากการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพในการวัดเวลาในช่วงระยะสัน้ๆ ทางเมซงได้สร้างสรรค์เรือนเวลาทีเ่ต็มไปด้วย 
ประสิทธิภาพและกลไกสลับซับซ้อนมากมาย  ในบรรดาผลงานเหล่าน้นั มีเรือนเวลาสำาหรับวัดเวลาระยะส้นัท่มีีความ 
โดดเด่นนับตัง้แต่เริม่มีการพัฒนาในด้านนี ้และยังคงสุนทรียะแห่งความสง่างามอันเป็นเอกลักษณ์ของ Vacheron 
Constantin  เอาไว้ด้วย ดังเช่นนาฬิกา hunter-type ในปี 1874 ซึ่งเป็นนาฬิกโครโนกราฟที่มีหน้าปัดย่อยนาทีที่เก่าแก่ 
ที่สุดในคอลเลกชั่นของเมซง

เมือ่ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษใหม่ Vacheron Constantin เริม่ผลิตนาฬิกาข้อมือ โดยนาฬิกาข้อมือโครโนกราฟทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด 
ทีเ่คยผลิตมา คือนาฬิกาเรือนทองปุม่กดเดียวทีม่ีหน้าปัดย่อยนาที สร้างสรรค์ขึน้ในปี 1917 นับจากนัน้ เมซงก็ยังคง 
รักษาชือ่เสียงในการผลิตนาฬิกาจับเวลาโดยพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ใช้งานง่ายและทำางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ในช่วงครึง่แรกของศตวรรษที ่20 Vacheron Constantin ยังคงรักษามาตรฐานของตนอย่างต่อเนือ่งผ่านการนำา 
เสนอนาฬกิาโครโนกราฟป่มุกดเดยีวในชว่งยคุ 1930s-1940s ซึง่ไดร้บัการตอบรบัอยา่งดใีนเร่อืงของความแขง็แกรง่ 
ทนทานของตัวเรือนสตีลจนมีการผลิตอย่างต่อเนือ่งมาจนถึงยุค 1970s อย่างไรก็ดี การพัฒนาในด้านสไตล์ก็เป็น 
หัวข้ อส าาคัญของเมซงเช่ นกัน 
ดังจะเห็นได้ จากการน าาเสนอนาฬิ กาโครโนกราฟเรือนแรกที่กันน้ำาและต้ านสนามแม่ เหล็ก ในชื่อ Cornes de 
Vache ในปี 1955 

ในด้ านเทคนิค ชื่อเสียงของ Vacheron Constantin เป็ นที่รู้ จักอย่ างดีในหมู่ นักสะสม 
โดยเฉพาะจากกลไกไขลานโคร โนกราฟ Calibre 1141 และ 1142 โดยกลไกโครโนกราฟ Calibre 1141 ซึ่งมี column 
wheel และ lateral clutch ได้  ถูกน าาไปใช้ ในคอลเลกชั่น Malte, Patrimony และ Traditionnelle ต่ อมาในปี 
2015 Vacheron Constantin ได้ เปิดตัว นาฬิ กา Overseas chronograph ที่ได้ ตรารับรอง Hallmark of Geneva 
ท าางานด้ วยกลไกอินเฮาส์  Calibre 5200 ซึ่ง ใช้ เวลาในการวิจัยพัฒนานานถึง 5 ปี 
กลไกนี้ถูกน าากลับมาใช้ อีกครั้งในปี 2021 ในผลงานลิมิเต็ดเอดิชั่น 150 เรือนใน ชื่อ  Overseas Everest 
Chronograph  ตัวเรือนไทเทเนียมบรรจุกลไก Calibre 5200 เคลือบทรีทเมนต์  NAC พร้ อม 
โรเตอร์ สลักภาพยอดเขาเอเวอเรสต์  

1. นาฬิกาโครโนกราฟ Hunter-type ที่มีหน้าปัดย่อยนาที (Inv. Ref.  12090) – 
ปี 1874

2. นาฬิกาโครโนกราฟปุ่มกดเดียวที่มีหน้าปัดย่อยนาที (Archive photo Ref.
1441) – ปี 1917 

3. นาฬิกาโครโนกราฟ "Cornes de Vache" รุ่นแรกที่กันน้ำาและกันสนามแม่เหล็ก  
(Inv. Ref. 11056) – ปี 1955

4. นาฬิกา Overseas chronograph  – ปี 2015
5. นาฬิกา Overseas chronograph "Everest" – ปี 2021
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โครโนกราฟแบบ split-seconds
Vacheron Constantin ในฐานะผู้เล่นหลักในแวดวงนาฬิกาโครโนกราฟยังสร้างชื่อจากการผลิตนาฬิกาโครโนกราฟ
แบบ split-seconds ด้วย ดังที่ปรากฏหลักฐานเป็นคำาส่ังซื้อนาฬิกาโครโนกราฟชนิดน้ีในปี 1889 จากผู้ที่ชื่นชอบการ
แข่งม้าในกรุงบัวโนสแอเรส โดยระบุให้ฝาหลังซิลเวอร์ออกซิไดซ์ของนาฬิการุ่นน้ีตกแต่งเป็นภาพจ็อกกี้ลงยา ในยุคน้ัน ชื่อ
เสียงของ Vacheron Constantin ขจรขจายไปไกลนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วจากผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่าง
ชำานาญและประณีตงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา จอห์น แม็กนิน  ผู้แทนอย่างเป็นทางการของเมซงประจำา
อเมริกาเหนือได้เปิดร้านในปี 1831 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ผลงานของเมซงก็ครองใจชาวอเมริกัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน นักการ
เงิน และแวดวงอื่นๆ ในปี 1904 จอห์น เดวิสัน ร็อกกีเฟลเลอร์ นักอุตสาหกรรม ได้นาฬิกาพกกลไกซับซ้อนของ Vacheron 
Constantin มาไว้ในครอบครองสามเรือน  ทุกเรือนมีฟังก์ชั่นโครโนกราฟ โดยสองเรือนเป็นโครโนกราฟทอง split-
seconds และอีกเรือนมีมินิท รีพีทเตอร์ด้วย 

นับตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษที่แล้ว Vacheron Constantin ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกซับซ้อนและสุดยอดซับซ้อน 
ยังคงผลิตผลงานชั้นเลิศออกมามากมาย ซึ่งในบรรดานาฬิกา Grand Complication หลายรุ่นได้ผนวกกลไกสำาหรับ
คำานวณเวลาในระยะสั้นเข้าไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครโนกราฟแบบ split-seconds ยกตัวอย่างสุดยอดผลงานท่ีมี
ความโดดเด่น  เช่นเรือนเวลาที่สร้างสรรค์เพื่อถวายกษัตริย์ Fouad I ในปี 1929 โดยชุมชนชาวสวิสในอียิปต์   รวมทั้งอีก
หนึ่งสุดยอดผลงานในอีก 17 ปีต่อมาที่ Vacheron Constantin สร้างสรรค์ให้กับ พระโอรส King Farouk ประกอบด้วย 
14 คอมพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงโครโนกราฟแบบ split-seconds ด้วย 

ส่วนนาฬิกาหมายเลข Reference 57260  ซึ่งสร้างสรรค์ในปี 2015 เพื่อฉลอง 260 ปีของเมซงก็ถือเป็นสุดยอดของ
ความสำาเร็จ ภายในกลไกบรรจุด้วย 57 คอมพลิเคชั่นซึ่งรวมถึงโครโนกราฟแบบ split-seconds พร้อมเข็มแบบรีโทรเกรด
สองเข็มอันงดงามสะดุดตา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีเข็มวินาทีสองเข็มเดินแบบกวาดบนหน้าปัดย่อยที่แยกกัน 

ความเชี่ยวชาญของ Vacheron Constantin ในการผลิตนาฬิกาคอมพลิเคชั่นน้ันไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะในรุ่นนาฬิกาที่มี
เรือนเดียวในโลกเท่านั้น การผนวกกลไกโครโนกราฟแบบ split-seconds ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลไกที่มีความประณีตชั้นสูง
ยังปรากฏอยู่ในคอลเลกชั่นปัจจุบันของเมซงด้วย ยกตัวอย่างเช่น Calibre 3500 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซในด้าน
เทคนิคและเป็นครั้งแรกท่ีนำาไปใช้ในคอลเลกชั่น Harmony ซึ่งเปิดตัวในปี 2015 เพ่ือฉลองครบรอบ 260 ปีของเมซง และ 
Calibre 3500 ยังถูกนำามาใช้ในนาฬิการุ่น Traditionnelle ultra-thin split-seconds chronograph ที่เปิดตัวในปี 2021 
ด้วยดีไซน์สุดพิเศษ โรเตอร์แบบ peripheral พร้อม ball bearing ทำาให้กลไกอัตโนมัติขนาดบางน้ีเป็นหน่ึงในกลไกโคร
โนกราฟที่บางที่สุด (5.20 มม.) และทำาให้นาฬิกามีขนาดบางเพียง 10.72 มม. กลไกนี้ออกแบบตามขนบการสร้างสรรค์
นาฬิกาชั้นสูงและหลอมรวมนวัตกรรมล่าสุดของเมซงเอาไว้ ประกอบด้วย clamp และ column wheel สองตัว ทำาให้การ
ทำางานของโครโนกราฟไม่สะดุด และอ่านค่าเวลาได้ผ่านเข็มนาทีที่เดินแบบกวาด  นี่คือเครื่องตอกย้ำาว่าสำาหรับ Vacheron 
Constantin  โลกนาฬิกานั้นขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

ความเชี่ยวชาญด้านนี้ยังเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในผลงานหนึ่งเดียวในโลกอย่าง  Les Cabinotiers Grande complication 
split-seconds chronograph - Tempo ท่ีเปิดตัวในปี 2020  โดยผนวกโครโนกราฟแบบ split-seconds เข้ากับแกรนด์
คอมพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น เพอร์เพทชวลคาเลนดาร์, ฟังก์ชั่นดาราศาสตร์ต่างๆ ทูร์บิญอง และมินิทรีพีทเตอร์ นาฬิกาข้อมือ
ท่ีซับซ้อนท่ีสุดของเมซงนี้มีหน้าปัดสองด้าน เป็นสุดยอดนาฬิกาจักรกลที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกที่ประกอบด้วย 24 คอมพลิ
เคชั่นและชิ้นส่วน 1,163 ชิ้น 

1. นาฬิกา Traditionnelle split-seconds chronograph ultra-thin  – ปี 2021
2. นาฬิกาพกที่ผลิตเพื่อกษัตริย์  Farouk – 1946
3. นาฬิกาพกซึ่งถวายเป็นของขวัญแด่กษัตริย์  Fouad I (Inv. Ref. 11294) – ปี 1929 
4. นาฬิกา Les Cabinotiers Grand Complication split-seconds chronograph  – Tempo  – ปี 

2020
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Vacheron Constantin และการส่ังซ้ืออันลือล่ัน
ในหนังสือที่รวบรวมคำาสั่งซื้อของ Vacheron Constantin ในช่วงปี 1900-1950 สะท้อนให้เห็นถึงช่วงขาขึ้นของ
เศรษฐกิจอเมริกันและชนชั้นนำาทางเศรษฐกิจ อย่างเช่น จอห์น เดวิสัน ร็อกกีเฟลเลอร์ ซึ่งสรรหาอ็อบเจ็กต์หรูหราจาก
ยุโรปมาไว้ในครอบครอง โดยอย่างยิ่งนาฬิกา ไม่เพียงเท่านั้น ข้อมูลในหนังสือเหล่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลต่อ
นาฬิกาท่ีเป็นตัวแทนของความเชี่ยวชาญและขนบในบรรดาชนชั้นนำาทางปัญญากลุ่มหนึ่งด้วย เมื่อเดินทางมายังสวิตเซ
อร์เแลนด์ คนเหล่านี้มักอาศัยความใกล้ชิดกับแบรนด์ผู้ผลิตในการสรรหานาฬิกาที่นักสะสมตามหามานานแสนนานมาไว้ใน
ครอบครอง  ดังเช่นในปี 1928 เฮนรี่ เกรฟส์ ได้ครอบครองนาฬิกาโครโนมิเตอร์ทูร์บิญองซ่ึงชนะรางวัลอันดับหน่ึงจาก
การแข่งขันที่จัดโดยสถาบันดาราศาสตร์ Geneva Observatory เช่นเดียวกับเอ็ดการ์ วอลเลซที่ได้ครอบครองนาฬิกา
ของเมซงในปี 1922 

ริชาร์ด ฮอเรชิโอ เอ็ดการ์ ฟรีแมน ซึ่งเกิดในปี 1875 คือชนชั้นนำาที่มีความสำาคัญอีกคนในยุค Grande Epoque เขาเป็นคน
ที่ทำาอะไรได้หลายอย่างและรู้จักวิธีในการพาตัวเองไปสู่ความสำาเร็จแม้จะล้มลุกคลุกคลาน ชายผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นนักข่าว นัก
รายงานข่าว นักเขียน นักเขียนบท และผู้กำากับ และได้ชื่อว่าเป็นนักประพันธ์ชาวแองโกล-แซ็กซอนที่มีชื่อเสียงมากคนหน่ึง
โดยมีผลงานกว่า 170 เรื่องซึ่งเขียนขึ้นในช่วงเวลาน้อยกว่า 30 ปีโดยใช้นามแฝงว่า เอ็ดการ์ วอลเลซ  เขาเลอกทำางานใน
ฮอลลีวูดหลังจากมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ดัดแปลง The Hound of the Baskervilles จากหนังสือของโคนัน ดอยล์ และ
การมีส่วนร่วมในบทของภาพยนตร์ King Kong เมื่อเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวปี 1922 ที่โรงแรม Caux-Palace 
บนเขา มงเทรอซ์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้จัดการโรงแรมก็ได้ให้เขาชมคอลเลกชั่นนาฬิกาของ Vacheron Constantin 
และเขาก็ได้เลือกนาฬิกาทอง 18k ขัดเงาแบบ bassine ที่มีฟังก์ชั่นโครโนกราฟแบบ split-seconds ไว้ในครอบครอง

จดหมายติดต่อกับเอ็ดการ์ วอลเลซ 
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ตัวอย่างผลงาน
1.  นาฬิกาพกเรดโกลด์พร้อมด้วยควอเตอร์ รีพีทเตอร์ และเข็มวินาทีแบบ deadbeat seconds (Ref. Inv. 12085) 
–1819 
นับตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา Vacheron Constantin ได้เร่ิมต้นผลิตนาฬิกาพกรุ่นแรกที่มีเข็มวินาทีแบบ 
deadbeat แยกออกมา ดังเช่นผลงานในปี 1819 ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นคอวเตอร์ รีพีทเตอร์ด้วย บนหน้าปัดลงยาปรากฏคำา
ว่า Vacheron Chossat & Co มีกลไกท่ีทำาให้เข็มวินาทีกลางหยุดและรีสตาร์ทโดยไม่รบกวนการเดินของนาทีและชั่วโมงท่ี
แสดงโดยเข็มแยกต่างหาก นาฬิกานี้ถือเป็นบรรพบุรุษของนาฬิกาโครโนกราฟ  

2. นาฬิกาพกเรดโกลด์และซิลเวอร์พร้อมฟังก์ชั่นโครโนกราฟแบบ split-seconds chronograph (Ref. Inv. 11092) 
–1889
นาฬิกาพกโครโนกราฟแบบปุ่มกดเดียวในรูปแบบเรียบง่าย หรือแบบที่สามารถจับเวลาได้ 30 นาที กับรุ่นที่มีฟังก์ชั่นโครโน
กราฟแบบ split-seconds เหล่าน้ีสามารถจับเวลาได้ละเอียดถึง 1/5, 1/10, หรือ 1/100 ของวินาทีเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของนักเพาะพันธ์ุม้าและนักอุตสาหกรรมบางประเภท ในศตวรรษที่ 19 ลูกค้าชาวอาร์เจนติน่าซึ่งเป็นนักขี่ม้า
ตัวยงได้สั่งนาฬิกาโครโรกราฟแบบ split-seconds โดยฝาหลังแต่งเป็นภาพจ็อกกี้ลงยา นี่เป็นนาฬิกาแบบทูโทนที่เก่าแก่
ที่สุดในไพรเวทคอลเลกชั่นของ Vacheron Constantin 

1. นาฬิกาพกเรดโกลด์พร้อมด้วยควอเตอร์ รีพีทเตอร์ และเข็มวินาทีแบบ deadbeat seconds (Inv. Ref. 12085)  
– ปี 1819

2. นาฬิกาพกเรดโกลด์และซิลเวอร์พร้อมฟังก์ชั่นโครโนกราฟแบบ split-seconds chronograph  (Inv. Ref. 
11092) – ปี 1889



9

1

2

Introduction
 
The chronograph, an early 19th 
century invention 
 
A complex mechanism
 
Two centuries of chronographs 
at Vacheron Constantin
 
Split-seconds chronograph
 
Vacheron Constantin and 
famous orders
 
Selected watches

High Watchmaking
Chronographs and precision

1. นาฬิกาพกโครโนมิเตอร์ตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ 18K พร้อมฟงัก์ชั่นโครโนกราฟแบบ split-seconds  (Inv. Ref. 
11528) – ปี 1913

2. นาฬิกา Harmony split-seconds chronograph, 950 platinum, 260th anniversary edition  (Ref. 
5400S/000P-B057) – ปี 2016

เรือนเวลาท่ีสำาคัญและน่าสนใจ
1. นาฬิกาพกโครโนมิเตอร์ตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ 18K พร้อมฟงัก์ช่ันโครโนกราฟแบบ split-seconds (Ref. Inv. 
11528) - 1913
ความเจริญก้าวหน้าในแวดวงดาราศาสตร์ การแพทย์ รวมท้ังวิวัฒนาการในชีวิตประจำาวันคู่ขนานไปกับพัฒนาการของ
วงการกีฬาและการเดินทาง ส่งผลต่อการพัฒนาการผลิตนาฬิกา เน่ืองจากความต้องการความแม่นยำาในอุปกรณ์วัดค่า
เวลาที่มีมากขึ้น Vacheron Constantin ก็ตอบสนองความต้องการน้ี ดังเช่นนาฬิกาพกโครโนกราฟแบบ split-seconds 
ซึ่งมีหน้าปัดย่อยสำาหรับจับเวลา 30 นาทีและหน้าปัดย่อยวินาที ผลงานนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานโครโนมิเตอร์ พร้อมใบ
ประกาศรับรองในระดับ เอ คลาส จากสถาบันดาราศาสตร์ Geneva Observatory และ Teddington Observatory และยัง
คว้ารางวัลที่สามจากการแข่งขันของ Geneva Observatory Competition ดังที่ปรากฏเป็นข้อความสลักบนฝาหลังตัว
เรือน นาฬิกานี้ผลิตในปี 1913 และจำาหน่ายให้กับมหาราชาแห่งพาเทียลาในปี 1921 

2. นาฬิกา Harmony split-seconds chronograph in 950 platinum สำาหรับฉลองครบรอบ 260 ปีของเมซง (Ref. 
5400S/000P-B057) - 2016
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 260 ปีของ Vacheron Constantin ทางเมซงจึงได้เปิดตัวคอลเลกชั่น Harmony ในปี 2015 ตัว
เรือนทรงคุชชั่นได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาข้อมือโครโนกราฟรุ่นแรกของเมซงในปี 1928 ส่วนผลงานไฮไลต์ในคอล
เลกชั่นใหม่นี้มีชื่อว่า  Ultra-Thin Grande Complication Calibre 3500 Chronograph โดดเด่นด้วยกลไกอัตโนมัติขนาด
บางเพียง 5.20 มม. และใช้เวลาในการวิจัยพัฒนานาน 7 ปี ตัวเรือนผลิตจากแพลตินัม  950 มีฟังก์ชั่นโครโนกราฟแบบ 
split-seconds พร้อมหน้าปัดย่อยจับเวลา 60 นาที พร้อมด้วยหน้าปัดย่อยวินาที และมาตรแสดงกำาลังลานสำารอง 51 
ชั่วโมง นอกจากโครงสร้างแบบคลาสสิกแล้ว กลไก Calibre 3500 นี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของเมซง 



Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อ
เนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและ
อัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

ด้วยทักษะการผลิตนาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่ายเมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาท่ีโดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง 

Vacheron Constantin ได้นำามรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้คอล
เลกชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fifty Six และ Historique ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาส่ังผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของ
ทางแผนก Les Cabinotiers ด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany


