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• ผลงานในธีมใหม่จากแผนก Les Cabinotiers ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากโลกแห่งท้องทะเลและเทพปกรณัมที่
เกี่ยวข้อง
• ผลงานเอดิชั่นเดียวจาก Les Cabinotiers เชิดชูทักษะฝีมืออันหาตัวจับยากและความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกา
นำ�เสนอออกมาเป็นลวดลายเต่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งท้องทะเล
• หน้าปัดลงยาผสมผสานเทคนิคหายาก ทั้งการลงยาเขียนรูปขนาดเล็กและการลงยาแบบกรีซาย (grisaille) จนทำ�ให้
ภาพท้องทะเลออกมามีชีวิตชีวา
• นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสรรค์นาฬิกาอีกสองเรือนด้วยเทคนิคเดียวกัน โดยเรือนหนึ่งประดับรูปวาฬ และอีกเรือน
หนึ่งเป็นรูปฉลาม
• ทำ�งานด้วย Calibre 2460 SC กลไกไขลานอัตโนมัติซึ่งพัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin
• ตัวเรือนไวท์โกลด์ 18K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. พร้อมฝาหลังแบบออฟฟิซเซอร์

เจนีวา, 30 มีนาคม 2022 - ในห้วงสมุทรที่ลึกสุดหยั่ง พืชพรรณและสัตว์ค่อยๆ ปรากฏตัวท่ามกลางการเล่นแสง
และเงา นาฬิกาเอดิชั่นเดียวรุ่น  Les Cabinotiers Grisaille – Turtle นี้ได้นำ�เอาบรรยากาศของโลกใต้น้ำ�มาตี
ความถ่ายทอดไว้บนหน้าปัด นำ�เสนอออกมาเป็นภาพเต่าสีเขียวกลางท้องทะเลลึกที่ประดับประดาด้วยปะการัง  
ลวดลายนี้สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคอันล้ำ�ค่าสองเทคนิค นั่นคือ การลงยาเขียนรูปขนาดเล็กและการลงยาแบบกรี
ซาย และภายในตัวเรือนไวท์โกลด์ 18K เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. พร้อมฝาหลังแบบออฟฟิซเซอร์ ยังบรรจุด้วย
กลไกไขลานอัตโนมัติ Calibre 2460 SC  ซึ่งพัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin  
เชื่อกันว่าเต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อ 200 ล้านปีก่อน นอกจากจะเป็นทั้งสัญลักษณ์ทางทะเลแล้ว เต่า
ยังทำ�ให้นึกถึงวิวัฒนาการอย่างช้าๆ ของสายพันธุ์ต่างๆ บนโลก ในปี 2022 Vacheron Constantin ได้เลือก
"Les Royaumes Aquatiques®" (อาณาจักรแห่งสายน้ำ�) มาเป็นหัวข้อในการนำ�เสนอนาฬิกาในตระกูล Les
Cabinotiers และแน่นอนว่าเต่าก็เป็นแรงบันดาลใจของคอลเลกชั่นนี้ด้วย เต่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและ
อายุยืนยาว ทั้งยังปรากฏอยู่ในนิทานและตำ�นานเกี่ยวกับน้ำ�อีกมากมายหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับเกาะเต่า ซึ่งเป็นที่หลบภัยของโจรสลัดในสมัยศตวรรษที่ 17 ตลอดจนตำ�นานการกำ�เนิดของชาวอเม
รินเดียน
เต่าสีเขียว ซึ่งเป็นสัตว์กินพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ มีน้ำ�หนักประมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัมและมีกระดองยาวกว่าหนึ่งเมตร ได้
รับเลือกให้มาปรากฏอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา เจ้าสัตว์ชนิดนี้ค่อยๆ คลานอย่างสง่างามท่ามกลางท้องทะเลที่ประดับ
ประดาไปด้วยพืชและปะการัง เพื่อให้ภาพออกมาเป็นธรรมชาติที่สุด ช่างลงยาระดับปรมาจารย์ของ Vacheron
Constantin จึงเลือกใช้เทคนิคการลงยาเขียนภาพสีขนาดเล็กก่อน จากนั้น จึงเพิ่มมิติให้กับฉากนี้ด้วยการลงยา
แบบกรีซาย ไม่เพียงเท่านั้น
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การเล่นแสงและเงาอันชาญฉลาด
หน้าปัดของนาฬิกา Les Cabinotiers Grisaille – Turtle นำ�เราดำ�ดิ่งสู่น้ำ�ทะเลสีคราม ค การสร้างสรรค์ผลงานอันน่า
ทึ่งนี้แสดงให้เห็นถึงระดับความเชี่ยวชาญระดับสูงในด้านการลงยาเพื่อถ่ายทอดระดับความลึกที่แตกต่างของมหาสมุทร
ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ภายในสภาพแวดล้อมที่แสงของดวงอาทิตย์ส่องผ่านน้ำ�ได้เพียงบางส่วน ขอบเขตการมอง
เห็นจึงถูกปกคลุมไปด้วยม่านทึบแสง สีสันต่างๆ จางหายไป แทนที่ด้วยแสงและเงา จนทำ�ให้รู้สึกว่าโลกใต้น้ำ�นั้นดูราวกับ
ภูมิทัศน์ของดวงจันทร์ ผลงานอันเลิศล้ำ�อันเกิดจากความเชี่ยวชาญด้านทักษะหัตถศิลป์นี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการใช้แสง
เงาหรือ Chiaroscuro ได้อย่างแม่นยำ� ในการสร้างสรรค์ภาพบนหน้าปัดนี้ ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ต้องลงยาด้วย
การเขียนภาพขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเทคนิคที่สร้างชื่อให้กับ “การลงยาแบบเจนีวา” ในสมัยศตวรรษที่ 17 และต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญสูงสุดในการลงสีและการเผาด้วย สีซึ่งประกอบด้วยผงโลหะออกไซด์ผสมกับสารยึดเกาะ จะถูกนำ�ไปเผาหลาย
ครั้งในเตาด้วยความร้อนสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส เพื่อให้มั่นใจว่าสียึดเกาะกับพื้นผิว การเผาแต่ละครั้งนั้นเต็มไปด้วย
ความท้าทาย เพราะเสี่ยงที่จะทำ�ให้ความเปล่งประกายหรือเฉดสีเปลี่ยนแปลง และอาจก่อให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กในเนื้อ
สีได้
ขั้นตอนแรกเริ่มจากการร่างภาพเป็นเส้นเงาบนพื้นหลังซึ่งลงยาแบบโปร่งแสง ช่างฝีมือชั้นครูจะค่อยๆ ลงสีเข้มทับกันสาม
ชั้นโดยผสมสีดำ�และสีน้ำ�เงิน ก่อนจะลากเส้นเป็นโครงร่างของเต่า หญ้าทะเล และปะการังในเฉดสีม่วง ในระหว่างนี้ ต้อง
นำ�เข้าเตาเผาสี่ครั้งเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ยังคงโครงร่างเอาไว้ หลังจากนำ�หน้าปัดไปผ่านกระบวนการขัด
แล้ว ช่างฝีมือก็จะเปลี่ยนวิธีการเพื่อทำ�ให้ภาพวาดขนาดเล็กดูสว่างขึ้นด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการลงยาแบบกรีซาย เทคนิค
นี้ปรากฏขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยช่างจะลงยาในเฉดสีเข้มทับลงบนลวดลายที่เขียนด้วยลงยาสีขาวที่เรียกว่า ลิโมจส์ไวท์
การลงยาแต่ละชั้นต้องถูกนำ�ไปเข้าเตาเผาตามเวลาที่กำ�หนด ตลอดระยะเวลาการเผานับสิบครั้ง รายละเอียดของเต่าและ
ธรรมชาติแวดล้อมก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น หลังจากการลงยาผ่านไปนับ 120 ชั่วโมง ภาพบนหน้าปัดก็จะออกมางดงาม
สมจริง และเพราะความเชี่ยวชาญขั้นสูงของช่างในการรังสรรค์ทุกองค์ประกอบของหน้าปัด ทำ�ให้ภาพลงยาเขียนสี
ขนาดเล็กออกมาวิจิตรงดงาม แม้แต่ในรายละเอียดที่เล็กที่สุด
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Calibre 2460 SC ผลงานที่พัฒนาและสร้างสรรค์โดย Vacheron
Constantin
การตกแต่งกลไกอินเฮาส์ Calibre 2460 SC นั้นเรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใคร โดยทุกส่วนประกอบมีความสำ�คัญในการ
สอดประสานและถ่ายทอดออกมาเป็นความวิจิตรงดงามไร้ที่ติอย่างที่เห็น กลไกนี้ทำ�งานที่อัตราสั่นสะเทือน 28,800 ครั้ง/
ชั่วโมง มาพร้อมกับโรเตอร์ทอง 916/1000 ซึ่งตกแต่งอย่างประณีตด้วยลวดลายกิโยเช่ และสามารถสำ�รองพลังงานได้
ประมาณ 40 ชั่วโมง และเพื่อให้เป็นไปตามขนบการผลิตคาลิเบอร์ของเมซง บริดจ์ต่างๆ จึงได้รับการตกแต่งเก็บมุมด้วย
มือ เช่นเดียวกับการเก็บขอบข้างของชิ้นส่วนจนเนี้ยบกริบ ในขณะที่สกรูว์ได้รับการขัดแต่งอย่างประณีต เพลทขัดลาย
วงกลมพร้อมด้วยบริดจ์ตกแต่งลาย Côtes de Genève ที่ฝาหลังตัวเรือน
Calibre 2460 SC บรรจุอยู่ในตัวเรือนไวท์โกลด์ 18K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. หากต้องการชื่นชมการตกแต่ง
อย่างประณีต ก็เพียงแค่ปิดฝาหลังสไตล์ออฟฟิซเซอร์ออก ฝาปิดแบบบานพับนี้เริ่มใช้งานครั้งแรกในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 1 โดยในสมัยนั้น นาฬิกาพกขนาดเล็กที่มีส่วนหลังแบบบานพับได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นนาฬิกาข้อมือให้เจ้าหน้าที่ทหาร
ได้ใช้งาน ไม่เพียงเท่านั้น นาฬิกา Les Cabinotiers Grisaille – Turtle ยังมาพร้อมกับสายหนังจระเข้สีน้ำ�เงินเข้มพร้อม
ตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์
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“Les Royaume Aquatiques®”
"Les Royaumes Aquatiques®” (อาณาจักรแห่งสายน้ำ�) ชวนให้นึกถึงโลกมหัศจรรย์ของท้องทะเลและตำ�นานต่างๆ นับ
แต่โบราณกาลมา อารยธรรมต่างๆ ล้วนแต่เคารพเชิดชูองค์ประกอบต่างๆ ในจักรวาล ซึ่งรวมถึงน้ำ� ดังจะเห็นได้จาก
ความเชื่อเรื่องเทพแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร เช่น เทพโพไซดอน ซึ่งเป็นพี่ชายของเทพซุสและเป็นผู้ปกครองมหาสมุทร
ทำ�หน้าที่ ปกปักรักษาอาณาเขตไอไพศาลนี้ด้วยตรีศูล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่ไม่อาจโค่นล้ม อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าโพไซดอนจะเทพองค์เดียวที่มีอำ�นาจปกครองเหนือคลื่นทะเลปั่นป่วน แต่ในมหาสมุทรก็ยังมีสิ่งมีชีวิตลึกลับอื่นๆ ทั้ง
พรายน้ำ� เทพธิดาแห่งสายน้ำ� และเหล่าเงือก ซึ่งบางครั้งก็ปรากฏกายหลอกหลอนเหล่ากะลาสีเรือให้หวาดกลัว และนำ�
เหตุการณ์ไปเล่าขานต่อๆ กันจนกลายเป็นตำ�นานแห่งท้องทะเล ดังเช่นตำ�นาน Flying Dutchman ที่ริชาร์ด วากเนอร์นำ�
มาแต่งเป็นอุปรากร ได้บอกเล่าถึงการผจญภัยในมหาสมุทรของโจรสลัด และภารกิจที่กล้าหาญของเอ็ดเวิร์ด ทีช เจ้าของ
ฉายาไอ้เคราดำ�หรือ Blackbeard
แม้จะมีการสำ�รวจทางวิทยาศาสตร์ แต่เรื่องราวความลึกลับของท้องทะเลก็ยังมีเสน่ห์ไม่จางหาย ยังมีพื้นที่ในมหาสมุทร
อีกมากที่ไม่ได้รับการสำ�รวจและทำ�แผนที่ การดำ�ดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรยังทำ�ให้ได้พบกับสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์
ที่ไม่เป็นที่รู้จัก และกลายเป็นต้นตอหล่อเลี้ยงตำ�นานให้คงอยู่สืบไป ดังเช่นเรื่องราวของปลาหมึกยักษ์ที่ซุกซ่อนอยู่ที่ก้น
ทะเลลึก มหาสมุทรซึ่งครอบคลุมพื้นผิวโลกเกือบสามในสี่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ ทำ�หน้าที่ควบคุมสภาพ
อากาศของโลก และยังไม่ได้เผยความลับทั้งหมดออกมา เรื่องราวความลึกลับของทะเลทั้งเจ็ดและสิ่งมีชีวิตน่าอัศจรรย์
ที่อาศัยอยู่ในนั้นยังคงมีเสน่ห์หลงใหลไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย ทะเลคือแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจสำ �หรับกวี เป็นความ
คลั่งไคล้ของเล่านักสำ�รวจ เป็นความฝันของนักปราชญ์ และเป็นขุมสมบัติล้ำ�ค่าสำ�หรับนักธรรมชาติวิทยา... และทะเลยัง
ได้หล่อเลี้ยงการสร้างสรรค์ของ Vacheron Constantin ซึ่งในปีนี้นำ�เสนอในธีม "Les Royaumes Aquatiques®" สำ�หรับ
นาฬิกาเอดิชั่นเดียวในคอลเลกชั่น Les Cabinotiers
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Vacheron Constantin และทะเล
สิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้กับ Vacheron Constantin มาโดยตลอด และเป็นโลกที่ไม่อาจตัดขาดออกจาก
การเดินเรือ ไม่ว่าในทะเลสาบหรือในทะเลลึก นับตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา มีการสั่งผลิตเรือนเวลาสุดพิเศษ
หลายรุ่นที่ประดับประดาด้วยการเขียนภาพสีลงยาขนาดเล็กหรือการแกะสลักลวดลายที่เกี่ยวโยงกับโลกแห่งท้องทะเล รวม
ทั้งสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตในตำ�นาน ภูมิทัศน์ของทะเลสาบ เรือใบ เรือสำ�เภาที่กำ�ลังทอดสมอ โลมา มังกร
ทะเล และนางเงือก เหล่านี้ล้วนเป็นธีมที่ได้รับเลือกมาใช้ในการตกแต่งนาฬิกาพก แต่นอกจากลวดลายอันงดงามแล้ว เมซง
ยังใส่ใจด้านเทคนิคไม่แพ้กันจนชื่อเสียงระบือไกลในเรื่องการผลิต “อุปกรณ์” ที่แม่นยำ� ดังจะเห็นได้จากการผลิตนาฬิกา
สำ�หรับการเดินเรือ (marine chronometer) ให้กับกองทัพเรือหลายแห่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นาฬิกาชนิดนี้เป็น
อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำ�หรับการคำ�นวณลองจิจูดในทะเล แถมนาฬิกามารีนโครโนมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะบางเรือนที่เมซงผลิต
ขึ้นในยุค 1940 นั้นยังมีเสน่ห์ชวนฝัน ดีไซน์บางรุ่นมีรูปร่างเหมือนหางเสือ หรือนาฬิกาพกรุ่นหนึ่งที่มีชื่อเสียงในปี 1937
ชื่อว่า "La Caravelle" โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ "Bras en l'air" (arms in the air) โดยมีเข็มรูปแขนแสดงชั่วโมงและนาทีแบ
บออนดีมาด์ ทั้งยังตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักและประดับอัญมณีด้วย ต่อมาในปี 1996 Vacheron Constantin ได้
เปิดตัวคอลเลกชั่น Overseas ซึ่งชื่อคอลเลกชั่นใหม่นี้ชวนให้นึกถึงจิตวิญญาณของการเดินทางข้ามมหาสมุทร ฝาหลัง
แกะสลักอย่างพิถีพิถันเป็นรูปเรือใบที่ อเมริโก เวสปุชชี่ นักสำ�รวจชื่อดังใช้ทำ�ภารกิจเพื่อสำ�รวจโลกใหม่
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ในคอลเลกชั่น Métiers d'art ซึ่งริเริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2000 Vacheron Constantin ได้รื้อฟื้นธีมธรรมชาติวิทยา
มานำ�เสนอใหม่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ� สัตว์ประจำ�ถิ่น และพันธุ์พืชเพื่อโชว์เทคนิคหัตถศิลป์ชั้นสูง ต่อมาในปี 2011 เมซง
ได้นำ�เสนอซีรีส์ที่สองของคอลเลกชั่น Métiers d'art ซึ่งมีชื่อว่า La Symbolique des Laques มาในธีมโลกของสัตว์น้ำ�
โดยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า มากิ-เอะ ซึ่งเป็นเทคนิคโบราณของญี่ปุ่น โดยนำ�โผงทองหรือเงินมาโรยลงบนแล็กเกอร์ที่ยังคง
เปียกอยู่เพื่อสร้างสรรค์ลวดลาย ผลงานเหล่านี้ได้รับการตกแต่งด้วยลวดลายเต่า กบ และปลาคาร์พ ซึ่งสื่อถึงการมีอายุ
ยืนยาว โชคลาภ และความแข็งแกร่งตามความเชื่อของตะวันออกไกล อีกหนึ่งปีต่อมา คอลเลกชั่น Métiers d'art ก็หวน
กลับมาอีกครั้งในชื่อ Les Univers Infinis โดยหยิบเอาธีมเกี่ยวกับน้ำ�มาตีความตามมุมมองของ Cornelis Escher ศิลปิน
ชาวดัตช์สาขาเลขนศิลป์ ประกอบด้วยนาฬิกาลายปลา ตกแต่งด้วยเทคนิคกิโยเช่และลงยาแบบคลัวซอนเน และนาฬิกาลาย
หอย แกะสลักและลงยาแบบชองก์เลอเว่ นับเป็นการนำ�เสนอหลงใหลต่อลวดลายธรรมชาติได้อย่างร่วมสมัย
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Les Cabinotiers: การสร้างสรรค์เอดิชั่นเดียว
สำ�หรับ Vacheron Constantin แล้ว Les Cabinotiers มีคุณสมบัติที่จะเรียกได้ว่าเป็นแผนกในตัวมันเอง โดยทำ�หน้า
สร้างสรรค์ผลงานเฉพาะบุคคลหรือผลงานหนึ่งเดียวในโลก ธรรมเนียมการสร้างสรรค์นี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยใน
ยุคนั้น วอทช์เมกเกอร์ในเจนีวาจะถูกเรียกขานว่า กาบิโนติเยร์ และทำ�งานอยู่ในสตูดิโอที่อาบไล้ด้วยแสงธรรมชาติซึ่งเรียก
กันว่า cabinet ซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร พวกเขาเหล่านี้เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ในยุคเรืองปัญญา (Enlightenment)
จนนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์สุดยอดนาฬิกามากมาย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากดาราศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล และศิลปะ
ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศนี้ได้ก่อเกิดเป็นขนบอันยิ่งใหญ่ในการผลิตนาฬิกาของนครเจนีวา และได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ใน Vacheron Constantin มาตั้งแต่ปี 1755
3
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1 Montre en or 750/1000, représentant une sirène gravée main – Vers 1910
2 Chronomètre de table, représentant un gouvernail – 1938
3 Montre de poche « Bras en l’air » avec une caravelle gravée gravée à la main et sertie de diamants – 1937
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The Anatomy of Beauty
การสร้างสรรค์ลวดลายเต่าในทะเลที่เต็มไปด้วยปะการังนั้นสะท้อนถึงความพิถีพิถันอันเป็นหัวใจสำ� คัญของ Vacheron
Constantin ความใส่ใจนั้นปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรรูปแบบความงามของดีไซเนอร์ เทคนิคการ
ตกแต่งเก็บรายละเอียดของช่างฝีมือ กล่าวได้ว่าในนาฬิกาของ Vacheron Constantin ทุกๆ เรือน ทุกชิ้นส่วนล้วนได้รับ
ความใส่ใจเป็นพิเศษ แม้แต่ชิ้นส่วนที่มองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ภายในกลไก ต้องอาศัยสายตาช่างสังเกตจึงจะสัมผัสได้ถึงความ
งดงามของลวดลายกิโยเช่บนหน้าปัดหรือรางนาทีที่ประดับอัญมณี รวมทั้งเส้นสายของกางเขนมอลทีส สัญลักษณ์
ประจำ�เมซงบนข้อต่อของสายรัดข้อมือ เช่นเดียวกับสกรูว์ขนาดเล็กจิ๋วที่ถูกนำ�ไปเผาจนเป็นสีน้ำ�เงินซึ่งทำ�หน้าที่แสดง
วินาทีบนกรงทูร์บิญง และการขัดเงาค้อนในคอมพลิเคชั่นมินิทรีพีทเตอร์ ความประณีตของช่างฝีมือในการกลึงเพลทและ
ขอบบริดจ์ และการเพนต์ภาพสีลงยาขนาดเล็กเป็นรูปเรือท่ามกลางพายุฝนและสายฟ้า สำ�หรับ Vacheron Constantin
ประณีตละเอียดอ่อนนั้นคือหัวใจที่หล่อหลอมเป็นองค์ประกอบของความงดงาม ซึ่งไม่มีองค์ประกอบใดที่ไม่ได้รับการ
เหลียวแล
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บทสรุป
เชื่ อกั น ว่ า เต่ า เป็ นสิ่ ง มี ชีวิต ที่ ถื อ กำ� เนิ ด ขึ้ น เมื่ อ 200 ล้ า นปี ก่ อ น ในปี 2022 Vacheron Constantin ได้เ ลื อ ก "Les
Royaumes Aquatiques®" (อาณาจักรแห่งสายน้ำ�) มาเป็นหัวข้อในการนำ�เสนอนาฬิกาในตระกูล Les Cabinotiers
และแน่นอนว่าเต่าก็เป็นแรงบันดาลใจของคอลเลกชั่นนี้ด้วย ผลงานเอดิชั่นเดียวนี้มีชื่อว่า Les Cabinotiers Grisaille –
Turtle -ขั้นตอนการสร้างสรรค์นั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายทอดความรู้สึกเหมือนกำ�ลังดำ�
ดิ่งสู่ก้นบึ้งมหาสมุทร เข้าไปสู่ภูมิทัศน์ทางทะเลปกคลุมด้วยแสงและเงา เพื่อจำ�ลองโลกใต้น้ำ�มาไว้บนหน้าปัดให้สมบูรณ์
แบบที่สุด ช่างฝีมือชั้นครูของ Vacheron Constantin ต้องสร้างสรรค์ลวดลายบนหน้าปัดโดยใช้เทคนิคการเขียนภาพ
สีลงยาขนาดเล็ก ตามด้วยเทคนิคกริซายที่ช่วยเผยให้เห็นเลเยอร์ของรายละเอียดของเต่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
ในระหว่างนี้ ยังต้องนำ�ไปเข้าเตาเผากว่า 18 ครั้งเป็นเวลากว่า 120 ชั่วโมงเพื่อให้ผลงานมาสเตอร์พีซนี้ออกมาอย่าง
สมบูรณ์แบบ นาฬิการุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติ Calibre 2460 SC ซึ่งพัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin
แสดงชั่วโมง นาที และ วินาที ทุกชิ้นส่วนของกลไกล้วนแต่ได้รับการตกแต่งด้วยมือตามขนบอันยิ่งใหญ่ในการผลิตกลไก
ชั้นสูงของเมซง ความวิจิตรบรรจงนี้ยังสามารถมองเห็นได้เมื่อเปิดฝาหลังแบบออฟฟิซเซอร์ของตัวเรือนไวท์โกลด์ 18K
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.
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ข้อมูลทางเทคนิค
Les Cabinotiers Grisaille – Turtle
รหัสอ้างอิง

2400C/000G-071C

กลไก

ฟังก์ชั่น

2460 SC
พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin
กลไกอัตโนมัติ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 26.2 มม. หนา 3.6 มม.
กำ�ลังลานสำ�รองประมาณ 40 ชั่วโมง
ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์ (สั่นสะเทือน 28,800 ครั้ง/ ชั่วโมง)
ชิ้นส่วน 182 ชิ้น
อัญมณีสังเคราะห์ 27เม็ด
ประทับตรารับรอง Hallmark of Geneva
ชั่วโมง นาที และวินาทีด้วยเข็มกลาง

การตั้งค่า

ปรับชั่วโมงและนาทีด้วยเม็ดมะยม (ดึงให้อยู่ในโพสิชั่นที่ 2)

ตัวเรือน

ไวท์โกลด์ 18K
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. หนา 9.42 มม.

หน้าปัด

ทอง 18K ตกแต่งด้วยการลงยาเขียนภาพสีแบบ Grand Feu และ Grisaille เป็นรูปเต่า
เข็มไวท์โกลด์ 18K

สายรัด

สายหนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีน้ำ�เงินเข้ม เย็บตะเข็บด้วยมือ เทคนิคเดียวกับการเย็บอานม้า

ตัวล็อก

ไวทโกลด์ 18K รูปครึ่งกางเขมมอลทีสขัดมัน

กล่อง

รุ่น Les Cabinotiers
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ผลงานหนึ่งเดียว
ฝาหลังสลักคำ�ว่า “Les Cabinotiers”, “Pièce unique” และตรารับรอง “AC”  
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Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อ
เนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและ
อัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยทักษะการผลิตนาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่ายเมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาที่โดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง
Vacheron Constantin ได้นำ�มรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้คอล
เลกชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fifty Six และ Historique ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาสั่งผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของ
ทางแผนก Les Cabinotiers ด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

