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	 เจนีวา,	ตุลาคม	2021	-	Vacheron	Constantin	เติมเต็มความปรารถนาของนักสะสมและผู้ที่หลงใหล
ในศิลปะการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูงด้วยนาฬิการุ่นใหม่ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ปีเสือในคอลเลกชั่น	
Métiers	d’Art	The	legend	of	the	Chinese	zodiac		โดยตามวัฒนธรรมจีน		เสือเป็นตัวแทนของพลัง	
อำานาจ	และความแข็งแกร่ง	เป็นราชาแห่งสรรพสัตว์	และยังเป็นสัตว์มงคลที่ช่วยปัดเป่าจิตวิญญาณ
ร้ายและนำาโชค		โดยปีของเสือจะมาแทนที่ปีวัวเมื่อเข้าสู่ปีใหม่จีนในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2022		ผลงานใหม่
ประจำาปีเสือมีทั้งสิ้น	2	รุ่น	และผลิตในจำานวนจำากัดรุ่นละ	12	เรือน	ทั้งยังผสมผสานความเป็นเลิศของ
กลไก		Caliber	2460	G4	และหัตถศิลป์ชั้นสูงเข้าด้วยกัน

การตัดกระดาษ	การโคจรมาบรรจบกันของวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตก
ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ Vacheron Constantin ได้เริ่มต้นสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาตั้งแต่
ปี 1845 ได้ริเร่ิมและเผยแพร่ศิลปะการตัดกระดาษซึ่งมีชื่อเรียกว่า Jianzhi  (เจี๋ยนชื่อ)  ซึ่งเป็น
ศิลปะยอดนิยมที่มีความคล้ายคลึงกับศิลปะการตัดกระดาษของสวิสซึ่งเรียกว่า Scherenschnitt 
(เชอเรนชนิต) ศิลปะชนิดนี้ถูกนำามาเป็นแรงบันดาลใจและตีความใหม่โดยช่างแกะสลักและช่างฝีมือ
ลงยาเพื่อนำามาใช้ในการตกแต่งนาฬิกาคอลเลกชั่น Métiers d’Art The legend of the Chinese 
zodiac
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หัตถศิลป์ผสมผสาน
ลวดลายดอกไม้ กิ่งไม้ และเครือเถาตามแบบอย่างสัญลักษณ์จีนคลาสสิกเกิดจากการแกะสลัก
โลหะ และนำามาประดับแบบกึ่งฝังลงบนหน้าปัด ดูโดดเด่นออกมาจากเพลททองด้วยการจัดวาง
อย่างประณีตบรรจง เน้นลวดลายนูนต่ำาเพื่อสร้างมิติตื้นลึกลึก ทำาให้ลวดลายพืชพรรณดูเหมือน
ลอยอยู่บนหน้าปัด 

จากนั้น จึงเข้าสู่ขั้นตอนการลงยาแบบกรองด์เฟอ ซึ่งเป็นเทคนิคโบราณที่ได้รับการสืบทอดโดย
ช่างฝีมือผู้ชำานาญซึ่งมีจำานวนไม่มากนัก  ช่างฝีมือลงยาจะค่อยๆ บรรจงลงยาทีละชั้นเพื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของสีบนหน้าปัดซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นเฉดสีน้ำาเงินและสีบรอนซ์ การจะลงยาให้ได้เฉดสีที่
ต้องการและนำาไปเข้ากระบวนการอบที่ความร้อนสูงถึง 800-900 องศาเซลเเซียสนั้นต้องอาศัย
ความชำานาญสูงและการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน  ส่วนตัวเสือซึ่งประดับอยู่กลาง
หน้าปัดนั้นเกิดจากการแกะสลักแพลตินัมหรือพิงก์โกลด์ด้วยมือ
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กลไกซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์งานศิลป์
รูปแบบของกลไก Calibre 2460 G4 เอื้ออำานวยให้พื้นที่สำาหรับการตกแต่งหน้าปัดด้วยทักษะ
หัตถศิลป์ โดยชูลวดลายกลางหน้าปัดเป็นจุดเด่น การแสดงเวลาเป็นแบบปราศจากเข็ม แต่ใช้
ช่องหน้าต่างทั้งสี่ช่องสำาหรับแสดงชั่วโมง นาที วัน และวันที่ โดยการแสดงเวลาสองฟังก์ชั่น
แรกเป็นการเดินแบบกวาดหรือ dragging ส่วนสองฟังก์ชั่นหลังเป็นการเดินแบบกระโดดหรือ 
jumping รูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความชำานาญที่ส่ังสมมาของเมซงในการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการแสดงเวลาที่ไม่เหมือนใคร  และเมื่อพลิกดูที่ฝาหลังซึ่งเป็นแซฟไฟร์คริสตัลแบบใส จะ
มองเห็นโรเตอร์ทอง 22 กะรัตตกแต่งด้วยลวดลายกางเขนมอลทีส สัญลักษณ์ประจำาเมซง ทุก
ชิ้นส่วนของกลไกยังได้รับการตกแต่งอย่างประณีตบรรจงตามมาตรฐาน Hallmark of Geneva 
ซึ่งเป็นตรารับรองคุณภาพที่ Vacheron Constantin ได้รับมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน



5

Overview
  

Allied artistic crafts
  

Calibre 2460 G4
  

Technical data

Métiers d’Art The legend of the Chinese zodiac 
Year of the tiger

ข้อมูลทางเทคนิค
Métiers d’Art The legend of the Chinese zodiac - Year of the tiger

รหัสอ้างอิง  86073/000P-B900
 86073/000R-B901
 
กลไก 2460 G4
 พัฒนาและผลิตโดย  Vacheron Constantin
 กลไกจักรกลไขลานอัตโนมัติ 
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 31 มม.  (11¼’’’) หนา 6.05 มม. 
 กำาลังลานสำารองประมาณ 40 ชั่วโมง 
 ทำางานที่ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์  (28,800 ครั้งต่อชั่วโมง)
 ชิ้นส่วน 237 ชิ้น 
 อัญมณีสังเคราะห์ 27 เม็ด
 ได้รับตรารับรอง Hallmark of Geneva  

ฟังก์ชั่น ชั่วโมง นาที วัน และวันที่ในช่องหน้าต่าง  

ตัวเรือน แพลตินัม / พิงก์โกลด์  18K 5N  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. หนา 12.72 มม. 
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัลแบบใส  
 กันน้ำาที่ความลึก 3 บาร์ (ประมาณ 30 เมตร)

หน้าปัด ทอง 18K สลักลายด้วยมือ ลงยาแบบกรองด์เฟอ  
 แพลตินัมสลักลายด้วยมือ / เสือพิงก์โกลด์ 18K 5N  

สายรัด หนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีน้ำาเงินเข้ม/สีน้ำาตาล 
 ซ้อนทับด้วยหนังจระเข้เกล็ดเล็ก 
 เย็บมือด้วยเทคนิคแบบการเย็บอานม้า  

ตัวล็อก  บานพับล็อกแพลตินัม / พิงก์โกลด์  18K 5N   
 รูปทรงครึ่งกางเขนมอลทีสขัดเงา 

อุปกรณ์เสริม  มาพร้อมปากกาคอเร็กเตอร์

ผลิตจำานวนจำากัด	แบบละ	12	เรือน		
วางจำาหน่ายในบูติก	Vacheron	Constantin	เท่านั้น



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


