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• การแสดงเวลาแบบ retrograde ซึ่งกำาเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 18 และบางครั้งยังมาพร้อมกับการแสดง
เวลาแบบ jumping นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายทางเทคนิคที่ต้องใช้ความแม่นยำาสูง

•  สำาหรับ Vacheron Constantin เริ่มใช้การแสดงเวลาแบบ jumping ในนาฬิกาพกมาตั้งแต่ปี 1824 
ก่อนจะเริ่มผลิตนาฬิกาข้อมือที่แสดงเวลาแบบ retrograde ในอีกหนึ่งศตวรรษให้หลัง 

•  คอมพลิเคชั่นการแสดงเวลาชนิดนี้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของ Vacheron Constantin และ
ปรากฏอยู่ในคอลเลกชั่นปัจจุบันด้วย 

เจนีวา - ตุลาคม 2021 - การแสดงเวลารูปแบบพิเศษซึ่งใช้ในโครงสร้างของนาฬิกาจักรกลเพื่อแยกฟังก์ชัน
ที่ระบุบนหน้าปัดออกจาก going train น้ันเป็นที่สนใจของผู้ผลิตนาฬิกามาต้ังแต่แรกเร่ิม คอมพลิเคช่ันซ่ึง
ประกอบด้วยระบบ jumping และ retrograde นี้ทำาให้เกิดการตีความใหม่ทั้งในด้านเทคนิคและความงามในการ
แสดงค่าเวลา  Vacheron Constantin เริ่มออกแบบนาฬิกาที่มีการแสดงเวลาแบบ jumping มาตั้งแต่ต้นยุค
ศตวรรษท่ี 19 และพัฒนามาเป็นการแสดงเวลาแบบ retrograde ในศตวรรษที่ 20 คอมพลิเคช่ันการแสดงเวลา
ชนิดนี้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของ Vacheron Constantin และปรากฏอยู่ในคอลเลกชั่นปัจจุบันด้วย

การแสดงเวลาแบบ retrograde และ jumping เป็นคอมพลิเคชั่นทางด้านเทคนิคซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่า
วอทช์เมกเกอร์ที่ปรารถนารูปแบบการแสดงเวลาที่แตกต่างจากขนบซึ่งมักแสดงชั่วโมงด้วยเข็มกลางและวันที่ที่
ช่องหน้าต่าง หลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามีการแสดงเวลาในรูปแบบพิเศษมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 
18 จากการจัดการพื้นที่บนหน้าปัด โดยโยกย้ายตำาแหน่งการแสดงเวลาบางอย่างหรือในฟังก์ชั่นคาเลนดาร์ เมซง 
Vacheron Constantin เริ่มใช้การแสดงเวลาแบบ jumping ครั้งแรกในช่วงต้นปี 1824 แล้ว แต่นับตั้งแต่กลาง
ยุค 1930 เป็นต้นมา เมซงได้สร้างชื่อในด้านนี้ด้วยการผลิตนาฬิกาข้อมือที่แสดงเวลาแบบ retrograde ในยุคที่โลก
นาฬิกาขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์

1. นาฬิกาข้อมือ Mercator  ตัวเรือนแพลตินัมแสดงเวลาแบบ  bi-retrograde  (Ref. Inv. 12055) – ปี 2001
2. นาฬิกาพก “Arms in the air” ผลิตจากเยลโลว์โกลด์และไวท์โกลด์ แสดงเวลาแบบ bi-retrograde  (Ref. Inv. 11060) 

– ปี 1930
3. นาฬิกาคล็อกตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ประดับออนิกซ์ ร็อกคริสตัล และลาพิสลาซูลีในสไตล์อาร์ตเดโค  (Ref. Inv. 10548) 

– ปี 1927 
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จักรกลแม่นยำาสูง
การแสดงเวลาแบบ retrograde ก็คือการที่ตัวไทม์อินดิเคเตอร์นั้นไม่เคลื่อนไปจนครบรอบหน้าปัด หากแต่เดินย้อน
กลับไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อวัดเวลาในช่วงเวลานั้นครบแล้วแล้วจึงเริ่มเดินใหม่อีกครั้ง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปแบบเข็ม 
(บ้างก็เรียก retrograde ว่า เข็มตีกลับ)  และนอกจากการแสดงเวลาแบบ retrograde จะนิยมใช้กับการแสดงเวลา
ที่เดินเป็นรอบวงกลม เช่น ชั่วโมง นาที วินาที และวันที่แล้ว  ยังมี retrograde แบบ sweeping-type เช่นในการ
แสดงปริมาณกำาลังลานสำารองด้วย

ระบบกลไกนี้ต้องอาศัยความแม่นยำาสูง การทำางานของเข็มเรโทรเกรดซึ่งแตกต่างจากนาฬิกาทั่วไป ไม่ได้ประกบ
กับวีลโดยตรง แต่วางอยู่บน arbor แบบเยื้องศูนย์ พร้อมติดตั้งสปริงและ pinion  ระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง จะมี 
lever arm ซึ่งด้านหนึ่งเป็นปลายจะงอยปากเลื่อนไปตาม snail และอีกด้านหนึ่งเป็น rack ซึ่งประกบกับ sweep-
second pinion  การหมุนของระบบเกียร์จะเคลื่อนเข็ม retrograde ไปข้างหน้าด้วย lever arm และสร้างแรงตึง
ที่สปริง เมื่อดำาเนินไปจนสุด ปลายจะงอยจะเข้าไปเกี่ยวที่ซี่ของ snail และตัว lever ก็จะปล่อยเข็มวินาทีตีกลับไป
ที่ตำาแหน่งศูนย์ด้วยแรงดีดจากสปริง ระบบกลไกนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และยิ่งต้องทนต่อแรงสั่นสะเทือน
และการสวมใส่ และตัวอินดิเคเตอร์จะย้อนกลับไปยังตำาแหน่งเริ่มต้นด้วยความเร็วซึ่งบางครั้งก็เกิน 60 กิโลเมตร/
ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนภายใน 
การแสดงเวลาแบบ jumping ต้องอาศัยโครงสร้างพิเศษ หลักการคือพลังจากเกียร์จะถูกส่งไปยังจักรกลไกที่
ทำาหน้าที่เก็บพลังงานซ่ึงจะปล่อยพลังงานเป็นระยะ ปกติจะมี spiral cam ซึ่งเมื่อ cam หมุนครบหนึ่งรอบ ปลาย
จะงอยของ lever เข้าไปเกี่ยวที่ซี่ของ snail และทำาให้เกิดการแสดงเวลาในรูปแบบดังกล่าว เช่น การแสดงชั่วโมง 
หรือการแสดงเวลาอื่นๆ หากระบบเป็นแบบคู่กัน ซึ่งทำาให้เกิดปฏิกิริยาแบบเรียงซ้อน

1.  นาฬิกาพกแสดงเวลาแบบ  jumping hour และนาที
แสดงอยู่ใต้หน้าปัดด้วยเข็ม  (Ref. Inv. 10152) 

- ปี 1929
 

2. นาฬิกาข้อมือ Mercator  ตัวเรือนแพลตินัมแสดง
เวลาแบบ  bi-retrograde  (Ref. Inv. 12055) 

- ปี 2001
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ย้อนกลับไปยังยุค Roaring Twenties
ตามประวัติศาสตร์ มีการกล่าวถึงนาฬิกาตั้งคล็อกดาราศาสตร์ซึ่งมีการแสดงวันที่แบบ retrograde ในเยอรมนี
ในช่วงกลางศตรรษที่ 18 และในยุคนั้น ยังมีคล็อกจำานวนหนึ่งที่แสดงชั่วโมงและนาทีบนหน้าปัดครึ่งวงกลมจาก 
6 นาฬิกาไปยัง 6 นาฬิกาโดยใช้เข็มแบบ retrograde ในส่วนของนาฬิกาพก ได้มีการกล่าวถึงนาฬิกาเรือนหนึ่งที่
แสดงวันที่และเดือนแบบเรโทรเกรด (ซึ่งผลิตขึ้นในปี 1791) ไว้ในหนังสือ Journal Suisse d'horlogerie ในปี 1906 
ในขณะที่ เมซง เลปีนในปารีสได้ผลิตนาฬิกาที่มีเข็มชั่วโมงแบบ retrograde ขึ้นในยุคเดียวกันนั้น อย่างไรก็ตาม ใน
ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างย่ิงนับตั้งแต่ยุค Roaring Twenties เป็นต้นมา วงการนาฬิกาก้าวออกจาก
กรอบการผลิตนาฬิกาพก   รูปแบบการแสดงเวลาแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ retrograde ก็กลายเป็นที่
นิยม และเม่ือกระแสอาร์ตเดโคเฟ่ืองฟู ทางฝั่งครีเอทีฟก็ได้สร้างสรรค์ตัวเรือนและหน้าปัดที่เปี่ยมด้วยจินตนาการ
โดยอาศัยการแสดงเวลาแบบ retrograde และ jumping ส่งผลให้เมซง Vacheron Constantin มีชื่อเสียงเลื่องลือ
จากผลงานที่สะท้อนถึงอิสรภาพในการออกแบบ 

การแสดงเวลาแบบ jumping ซึ่งเป็นการเปลี่ยนการค่าเวลาแบบฉับพลันนั้นมีส่วนเก่ียวข้องกับนิยามใหม่ของ
การสร้างสรรค์นาฬิกานี้โดยตรง เริ่มจากการแสดงวินาทีแบบ jumping ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 จากนั้นจึง
ตามด้วยการแสดงชั่วโมงแบบ jumping การแสดงเวลารูปแบบนี้ประสบความสำาเร็จอย่างสูงในยุค 1820s ใน
นาฬิกาที่มีช่องหน้าต่างซึ่งแสดงค่าเวลาด้วยระบบดิสก์หมุน ณ ตำาแหน่ง 12 นาฬิกา ในขณะที่นาทีแสดงด้วยเข็ม 
Vacheron Constantin นำาเสนอนาฬิกาแบบ jumping hour ครั้งแรกในปี 1824 ส่วน jumping minute เกิดขึ้น
หลังจากนั้นไม่นานโดยแสดงผ่านช่องหน้าต่าง และมีเข็มวินาทีเป็นองค์ประกอบเดียวที่เหมือนกับนาฬิกาตามขนบ 
และเมื่อเข้าสู่ยุคนาฬิกาข้อมือ การที่ไม่มีเข็มนาฬิกาก็ช่วยให้นาฬิกาเหล่านี้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นด้วย

เมื่อนาฬิกาจักรกลหวนคืนสู่ความนิยมอีกครั้ง การแสดงเวลาแบบ jumping ก็ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 
ทั้งการใช้ rotating segments, mobile pallet stones หรือแม้แต่  rotating prisms อีกทั้งยังมีการผสมผสานฟัง
ก์ชั่น jumping hours และ retrograde minute เข้าไว้ในนาฬิกาเรือนเดียวด้วย ดังเช่นที่ Vacheron Constantin 
ได้นำาเสนอไว้ในผลงานรุ่น Saltarello ในการแสดงเวลาระบบ retrograde ก็เช่นกัน หลังจากห่างหายไปนาน คอม
พลิเคชั่นนี้ได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่หลังจากที่นาฬิกาจักรกลหวนกลับมาเป็นที่นิยมในตลาดในยุค 1990s หากมอง
ในด้านเทคนิคแล้ว การแสดงเวลาแบบ bi-retrograde, tri-retrograde หรือที่ซับซ้อนกว่านั้นก็ย่ิงทำาให้หน้าปัดมี
ความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วย 

นาฬิกาพกแสดงเวลาแบบ  jumping hour  (Ref. Inv. 10132) - ปี 1824
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Vacheron Constantin และการแสดงเวลาแบบ retrograde
การแสดงเวลาแบบ retrograde ของ Vacheron Constantin ดำาเนินมาสู่ยุคทองในช่วงยุค 1920s ซึ่งเป็นยุค
ที่เมซงสร้างชื่อด้วยการผลิตนาฬิกาสไตล์อาร์ตเดโค ในการที่จะเข้าใจต้นกำาเนิดความคิดสร้างสรรค์นี้ ต้องย้อน
กลับไปในช่วงที่เมซงได้ติดต่อกับ Ferdinand Verger ในช่วงปี 1880 วอทช์เมกเกอร์หนุ่มผู้นี้ประจำาอยู่ที่ ปลา
ซ เดอ วิกตัวร์ กรุงปารีส เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดจำาหน่ายนาฬิกาของเมซงในแคว้นต่างๆ ของฝรั่งเศส 
และเขายังได้ก่อตั้งธุรกิจผลิตตัวเรือนของตนเองข้ึนในปี 1896 โดยยังคงทำาหน้าที่เป็นตัวแทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ให้แก่ Vacheron Constantin และยังซื้อนาฬิกาและกลไกจากเมซงด้วย ในปี 1920 บรรดาลูกชายของเขาเข้ารับ
ช่วงกิจการต่อและเปลี่ยนชื่อเป็น Verger Frères และยังคงเป็นันธมิตรกับ Vacheron Constantin จนถึงปี 1938
การร่วมงานกันนำาไปสู่ผลงานสร้างสรรค์มากมายที่ผลิตข้ึนในช่วง 1910-1930  ยุคอาร์ตเดโคนั้นเชิดชูอิสรภาพ
ในการจินตนาการและตอบรับความหรูหราฟู่ฟ่า  เมื่อรูปทรงของตัวเรือนนาฬิกามีความหลากหลายมากยิ้งขึ้น 
การแสดงเวลาด้วยช่องหน้าต่างจึงเริ่มปรากฏให้เห็น อีกทั้งการแสดงเวลาแบบพิเศษต่างๆ ซึ่งรวมถึง jumping 
hour และ retrograde minute ด้วย หนึ่งในผลงานสำาคัญของ Vacheron Constantin ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมาก
ในยุคน้ันก็คือ "Bras en l'Air" (Arms in the Air) ซึ่งผลิตข้ึนในปี 1930  เป็นนาฬิกาพกที่มีการแสดงเวลาแบบ 
double retrograde  เมื่อปกที่ปุ่ม ณ ตำาแหน่ง 10 นาฬิกา แขนของตุ๊กตาจีนซึ่งผลิตจากทองลงยาจะเลื่อนขึ้นเพื่อ
บอกชั่วโมงและนาที อีกหนึ่งรุ่นเด่นเป็นผลงานจากปี 1929  มี jumping hour และนาทีซึ่งแสดงอยู่ใต้หน้าปัดโดยจะ
มองเห็นแค่ปลายเข็มประดับออนิกซ์เท่านั้น 

1. นาฬิกาพกแสดงเวลาแบบ  jumping hour  (Ref. Inv. 10132) - ปี 1824
2. นาฬิกาพกแสดงเวลาแบบ  jumping hour และนาทีแสดงอยู่ใต้หน้าปัดด้วยเข็ม  (Ref. Inv. 10152) - ปี 1929
3. นาฬิกาพก “Arms in the air” ผลิตจากเยลโลว์โกลด์และไวท์โกลด์ แสดงเวลาแบบ bi-retrograde   (Ref. Inv. 11060) 

– ปี 1930
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"Don Pancho” ผลงานระดับตำานาน
นาฬิกาของ Vacheron Constantin นี้ เหล่านักสะสมเรียกขานว่า Don Pancho  ตามชื่อของผู้สั่งผลิตในระหว่าง
ยุค 1930s โดยในปี 1935 เมซงได้รับจดหมายจาก Brooking ซึ่งเป็นตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการในกรุง
มาดริด พร้อมออร์เดอร์จากลูกค้าที่สั่งผลิตนาฬิกาข้อมือที่มีฟังก์ชั่นซึ่งมักสงวนไว้ใช้ในนาฬิกาพกกลไกซับซ้อน
ของเมซงในยุคนั้น การผลิตนาฬิการุ่นนี้มีความสลับซับซ้อนเนื่องจากความลำาบากในการติดต่อสื่อสาร ในช่วงต้น
สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามสเปน ซึ่งทำาให้ Don Pancho หรือ Francisco Martinez Llano  ต้องหนีไปยังชิลี 
จดหมายติดต่อกันในยามนั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ในอาร์ไคฟ์ ทำาให้เราได้รับทราบกระบวนการสร้างสรรค์นาฬิกา
เรือนนี้ โดยมีเพียงนาฬิกาข้อมือหนึ่งเรือนจากในสามเรือนที่ได้รับการผลิตข้ึน ทั้งยังประกอบด้วยฟังก์ชั่น มินิท 
รีพีทเตอร์ คาเลนดาร์ และเข็มเรโทรเกรด 

นาฬิกาหมายเลข Reference 36260 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Don Pancho ใช้เวลาผลิต 4 ปีกว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบได้
ในปี 1940 นาฬิกาข้อมือตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ทรงตอนโน ติดตั้งเม็ดมะยม ณ ตำาแหน่ง 12 นาฬิกา และมีมินิท รีพีท
เตอร์ตีบอกเวลาด้วยโน้ตเสียงทุ้มต่ำา ซึ่งควบคุมการทำางานด้วยปุ่มสไลด์ทางขวามือ ฟังก์ชั่นคาเลนดาร์แสดงวัน
ในหน้าปัดย่อยวินาที เสริมด้วยวันที่ที่แสดงด้วยเข็มกลางแบบ retrograde ฝาหลังลงยาเป็นชื่อย่อของ Francisco 
Martinez Llano นาฬิกามาพร้อมกับสายแบบเดียวกัน 5 สายที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ บนหน้าปัดทั้งสองด้าน
ยังสลักช่ือ Vacheron & Constantin Genève และ  Brooking Madrid โดยหน้าปัดด้านหนึ่งนั้น ตัวเลขและเข็ม
เคลือบเรเดียมเรืองเแสง Francisco Martinez Llano สวมนาฬิกาเรือนนี้นาน 7 ปีก่อนจะจบชีวิตลงในปี 1947 และ
หลังจากนั้นนาฬิกาก็ถูกเก็บอยู่ในกรุสมบัติของครอบครัวนาน  60 ปี ก่อนจะกลับมาปรากฏอีกครั้งในปี 2010 ซึ่ง
ตรวจสอบที่มาที่ไปได้เพราะบันทึกของเมซงที่เก็บรักษาไว้ในยุค 1930s

บทใหม่ของนาฬิกา Don Pancho เริ่มต้นข้ึนในปี 2019 ในงานประมูลซึ่งถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์สำาคัญ นาฬิการุ่น
นี้ถือเป็นนาฬิกาหนึ่งเดียวในโลกและยังเป็นนาฬิกาข้อมือที่ซับซ้อนที่สุดที่ผลิตขึ้นในยุคของมัน ดังเช่นที่ปรากฏ
ในคำาบรรยายของแคตตาล็อกของสถาบันประมูล Philips (พฤษภาคม 2019) ความว่า... “ความสำาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของนาฬิกาเรือนนี้ไม่อาจกล่าวได้หมด ด้วยกำาเนิดในยุคที่นาฬิกาข้อมือมัลติคอมพลิเคชั่นยังไม่มีใน
ท้องตลาด จึงเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดทางเทคนิตและผลงานชิ้นโบว์แดงที่สะท้อนอัจฉริยภาพของมนุษย์ การผสม
ผสานของมินิท รีพีทเตอร์และคาเลนดาร์ซึ่งแสดงวันที่แบบ retrograde ไม่เคยปรากฏในนาฬิกาข้อมือมาก่อน 
และเราต้องรอถึง 60 กว่าจะได้เห็นผลงานในแนวนี้” ด้วยความที่นักสะสมทั้งหลายได้ทราบเรื่องราวของสุดยอด
นาฬิกาเรือนนี้กันมาก่อนแล้วจากหนังสือรวมผลงานประวัติศาสตร์ของ Vacheron Constantin ในยุค 1990s  
ทำาให้นักสะสมทั้งหลายสนใจนาฬิกา Don Pancho ในทันทีจนได้ราคาประมูลแตะระดับสูงสุดเป็นอันดับสองสำาหรับ
นาฬิกาข้อมือของ Vacheron Constantin 

นาฬิกาข้อมือ "Don Pancho"  รุ่น reference 3620  (Ref. 3620) – ปี 1935



7

1

2

Introduction
 
High-precision mechanisms
 
Looking back: the Roaring Twenties
 
Vacheron Constantin and 
retrograde displays
 
The legendary "Don Pancho”
 
An aesthetic signature
 
Watch selection 

High Watchmaking
Retrograde displays, a Vacheron Constantin signature

ซิกเนเจอร์แห่งสไตล์
หลังจากยุค 1930s นั้นเป็นยุคของแรงบันดาลใจในการออกแบบการแสดงเวลาแบบพิเศษ  สำาหรับ Vacheron 
Constantin ความหลงใหลในหน้าปัดรูปลักษณ์ไม่ธรรมดาหวนกลับมาอีกครั้งในยุค 1990s โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในนาฬิกา Mercator ที่เปิดตัวในปี 1994 เหล่าดีไซเนอร์ของเมซงได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบการแสดงเวลาแบบ 
"arms in the air" ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และนำามาใส่ไว้ในพื้นที่ขนาดเล็กของนาฬิกาข้อมือ ผลงาน
ในเวอร์ชั่นหน้าปัดลงยาหรือสลักลายนี้สร้างขึ้นเพื่อทริบิวต์ให้กับ Gérard Mercator นักภูมิศาสตร์ในสมัยศตวรรษ
ที่ 16 ประกอบด้วยการแสดงเวลาแบบ double retrograde สำาหรับชั่วโมงและนาที  การติดตั้งเข็มไว้ที่แกนเดียวกัน 
ณ ตำาแหน่ง 12 นาฬิกา ยังทำาให้มีพื้นที่สำาหรับตกแต่งสำาหรับคอลเลกชั่น Métiers d'Art  และหลังจากนั้นอีกสาม
ปี  ในงานแสดงนาฬิกาที่เบอร์ลิน ในปี 1997 เมซงก็ได้นำาเสนอผลงานลิมิเต็ดเอดิชั่นรุ่น Saltarello ที่มี jumping 
hours และ retrograde minutes บนหน้าปัดสีซิลเวอร์แต่งลายกิโยเช่แบบซันเรย์

เมื่อเข้าสู่ยุคมิลเลนเนียมซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของนาฬิกาจักรกล ความกล้าในการสร้างสรรค์นาฬิกาได้นำาไปสู่
อิสรภาพในการสร้างสรรค์หน้าปัด  การแสดงเวลาแบบ retrograde ของ Vacheron Constantin กลายเป็นส่วน
สำาคัญในคอลเลกช่ันนาฬิกาปัจจุบัน ตัวอย่างแรกปรากฏอยู่ในนาฬิกา Reference  47245 และ 47247  นาฬิกา
ทั้งสองรุ่นนี้แสดงวัน ณ ตำาแหน่ง 6 นาฬิกา และในรุ่นที่สองยังมีคาเลนดาร์แบบ retrograde บนหน้าปัดแบบ
เปิดคร่ึงเดียว  ส่วนนาฬิกา Reference 47031 ก็ใช้หลักการเดียวกันโดยเพ่ิมเพอร์เพทชวล คาเลนดาร์เข้ามา 
ผลงานเหล่านี้ถือกำาเนิดในต้นยุค 2000s และเป็นต้นแบบของคอลเลกชั่น Patrimony ซึ่งเส้นสายโค้งมนได้แรง
บันดาลใจมาจากผลงานของ Vacheron Constantin ในยุค 1950s ในคอลเลกชั่นนี้ยังมีนาฬิการุ่น Patrimony 
retrograde day-date ตัวแทนซิกเนเจอร์แห่งสไตล์ของเมซง นำาเสนอคอมพลิเคชั่น retrograde หายากที่ทำาให้
นึกถึงผลงานในยุค 1920s  ผลงานนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของสไตล์การสร้างสรรค์นาฬิกาในแบบของ Vacheron 
Constantin ซึ่งเทคนิคทำาหน้าที่รองรับความสง่างาม และตอกย้ำาว่าการแสดงเวลาแบบ retrograde นั้นเป็น
ส่วนหนึ่งมรดกของเมซงมาช้านาน เช่นเดียวกับนาฬิการุ่น Reference 57260 ซึ่งเปิดตัวในโอกาสที่  Vacheron 
Constantin ครบรอบ 260 ปี ประกอบด้วย retrograde date และโครโนกราฟแบบ split-seconds พร้อมด้วยเข็ม 
double retrograde ซึ่งเป็นคอมพลิเคชั่นใหม่และออริจินัล

1. นาฬิกาข้อมือทอง Mercator  (Ref. Inv. 12130) - ปี 1994
2. นาฬิกาข้อมือ Saltarello ตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ แสดงเวลาแบบ  jumping hour และนาทีแบบ retrograde  (Ref. 

Inv. 11000) – ปี 1997
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ตัวอย่างผลงานส่วนหน่ึง
1. “Arms in the air” two-tone yellow and white gold pocket watch, bi-retrograde display –1930 
นาฬิกาพกทูโทน bi-retrograde ซึ่งผลิตขึ้นในปี 1930 สะท้อนถึงอิสรภาพในการออกแบบผ่านการแสดงเวลาแบบ
พิเศษ ตกแต่งด้วยรูปตุ๊กตาจีนซึ่งแสดงเวลาแบบออนดีมานด์ด้วยการกดที่ปุ่ม ณ ตำาแหน่ง 10 นาฬิกา โดยแขนทำา
หน้าที่แสดงชั่วโมงและนาทีซึ่งอยู่คนละฝั่ง บนหน้าปัดสีซิลเวอร์ขัดแบบซาติน เมื่อเวลาผ่านไป ตุ๊กตาจีนลงยาสลัก
ลายนี้จะเปลี่ยนท่าไปในรูปแบบต่างๆ ทำาให้นึกถึงหุ่นจักรกลออโตมาตอนซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น   

2. La Caravelle diamond-set platinum pocket watch, bi-retrograde display –1937 
ในยุค  1880s ได้เกิดกระแสความนิยมในการแสดงเวลาแบบเซ็กเตอร์ที่เรียกว่า “raised arms” หรือ “arms in 
the air”  หน้าปัดของนาฬิกาสไตล์นี้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแขนเคลื่อนที่ขึ้นลงเพื่อทำาหน้าที่แสดงชั่วโมงและนาที 
การแสดงเวลาแบบนี้ไม่ต่อเนื่อง แต่ต้องกดที่ปุ่มตัวเรือนเพ่ือให้เข็มอยู่ในตำาแหน่งเวลาปัจจุบัน เวลาผ่านไปหนึ่ง
ศตวรรษ ในยุค Roaring Twenties การแสดงเวลาแบบ "arms in the air" ก็ได้รับการฟื้นคืนความนิยมอีกครั้ง ดัง
เช่นในนาฬิกาพกรุ่น La Caravelle ในปี 1937  ใบเรือของเรือซึ่งประดับด้วยเพชรนั้นติดตั้งด้วยเข็ม retrograde 
สองเข็มสำาหรับแสดงชั่งโมงและนาที 

3. Yellow gold, onyx, rock crystal and lapis lazuli Art Deco clock –1927 
นอกจากกลไกที่สำารองพลังงานได้แปดวันและการแสดงชั่วโมงแบบ retrograde  นาฬิกาคล็อกของปี 1927 ยัง
ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนสไตล์อาร์ตเดโคอย่างแท้จริง ตัวเรือนเยลโลว์โกลด์  18K ประดับออนิกซ์ ร็อกคริสตัล และ
ลาพิสลาซูลี ยังมีโครงสร้างรูปพัดแสดงสัญลักษณ์จักราศี ส่วนด้านหน้าประดับรูปปั้นใบหน้าประดับน้ำาพุที่มีน้ำาไหล
ออกจากปากร็อกคริสตัล 

1. นาฬิกาพก “Arms in the air” ผลิตจากเยลโลว์โกลด์และไวท์โกลด์ แสดงเวลาแบบ bi-retrograde   (Ref. Inv. 11060) 
– ปี 1930

2.  นาฬิกาพก La Caravelle ตัวเรือนแพลตินัมประดับเพชร แสดงเวลาแบบ bi-retrograde   – ปี 1937
3. นาฬิกาคล็อกเยลโลว์โกลด์ประดับออนิกซ์ ร็อกคริสตัล และลาพิสลาซูลีสไตล์อาร์ตเดโค  (Ref. Inv. 10548) – ปี 1927
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1. นาฬิกาข้อมือเยลโลว์โกลด์ Mercator แสดงเวลาแบบ bi-retrograde   (Ref. Inv. 11992) – ปี 1995
2. นาฬิกาข้อมือ Saltarello ตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ แสดงเวลาแบบ jumping hour และนาทีแบบ retrograde  (Ref. 

Inv. 11000) – ปี 1997
3. นาฬิกาข้อมือ Mercator  ตัวเรือนแพลตินัมแสดงเวลาแบบ  bi-retrograde  (Ref. Inv. 12055) – ปี 2001

ตัวอย่างผลงานส่วนหน่ึง
1. Mercator yellow gold wristwatch, bi-retrograde display –1995 
นาฬิกา Mercator ซึ่งเป็นผลงานทริบิวต์ให้กับนักมนุษยวิทยาและนักภูมิศาสตร์ Gérard Mercator (1512-1594) 
ประกอบด้วยการแสดงเวลาแบบ  retrograde และการแสดงเวลาแบบเซ็กเตอร์โดยแยกชั่วโมงและนาทีออกจากกัน 
ตัวเรือนเยลโลว์โกลด์สลักลายเป็นรูปแผนที่ทวีปอเมริกาตามแผนที่ของ Gérard Mercator  เข็มทั้งสองตัดตั้งอยู่
บนแกนเดียวกัน ณ ตำาแหน่ง 12 นาฬิกา อ่านค่าชั่วโมงและนาทีได้แบบทันที อีกทั้งเข็มทั้งสองยังดูคล้ายกับวง
เวียน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นักทำาแผนที่ผู้นี้ใช้งานจนเป็นซิกเนเจอร์ของเขา 

2. Saltarello yellow gold wristwatch, jumping hour display and retrograde minutes –1997
นาฬิกา Saltarello ตัวเรือนทรงคุชชั่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาความงามในแบบ  “classic with a twist”  
ซึ่งเป็นความสง่างามที่นำาเสนอในแบบไม่ธรรมดา หน้าปัดสีซิลเวอร์ลายซันเบิร์สต์ มีรางนาทีพร้อมตัวเลขอาระบิก
พาดผ่านกลางหน้าปัด ตัวเรือนผลิตจากเยลโลว์โกลด์ ฝาหลังแบบโปร่งใส  

3. Saltarello pink gold wristwatch, jumping hour display and retrograde minutes –2000
หลังจากนำาเสนอคร้ังแรกในงานแสดงนาฬิกาที่เบอร์ลินในปี 1997  นาฬิกา  Saltarello ก็ได้รับการผลิตใน
จำานวนจำากัดเพียง 500 เรือน โดยแบ่งเป็นไวท์โกลด์ (200 เรือน) พิงก์โกลด์ (200 เรือน) และเยลโลว์โกลด์ (100 
เรือน) ทำางานด้วยกลไก Calibre 1120 แสดงชั่วโมงแบบ  jumping hour  ผ่านช่องหน้าต่าง และเข็มนาทีแบบ 
retrograde  ผลงานนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทริบิวต์ให้กับรูปแบบการแสดงเวลาพิเศษซึ่งเป็นจุดเด่นของ Vacheron 
Constantin มาตั้งแต่ยุค 1920s โดยผลงานที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในนาฬิกาเวอร์ชั่นพิงก์โกลด์ 200 เรือนซึ่งหน้าปัด
ตกแต่งด้วยลายกิโยเช่  

4. Mercator platinum wristwatch, bi-retrograde display –2001
หน้าปัดตกแต่งด้วยการลงยาหลากสีแบบกรองด์เฟอผสมผสานเทคนิคแบบ cloisonné และการวาภาพสี 
miniature  เพื่อจำาลองภาพแผนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยุโรปที่วาดโดย Mercator  นักภูมิศาสตร์ชาวเฟลมมิชในสมัย
ศตวรรษที่ 16  เข็มนาฬิกาแบบ retrograde ซึ่งดูคล้ายกับวงเวียนเดินแบบกระโดดสำาหรับชั่วโมง และเดินแบบ 
semi-dragging สำาหรับนาที เป็นรูปแบบการแสดงเวลาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อนาฬิกาคอลเลกชั่นนี้  



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


