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• ผลงานใหม่ในคอลเลกชั่น Égérie ซึ่งนำ�แรงบันดาลใจมา
จากลูกไม้บูราโน
• ผสมผสานหัตถศิลป์เก่าแก่ 4 แขนง ทั้ง tapisserie,
engraving, enamelling และ gemsetting ซึ่งได้รับการ
อนุรักษ์และสืบสานภายในเมซงมาเป็นเวลานาน 267 ปี
• เส้นทองไวท์โกลด์ที่นำ�มาสานเป็นลูกไม้มีความบางพิเศษ
เทียบได้กับขนตา
• เพชรกว่า 4 กะรัตช่วยส่งให้หน้าปัดลงยาสีดำ�ทอประกาย
เจิดจรัส
• สายรัดข้อมือสามารถถอดเปลี่ยนได้เพียงแค่กดปุ่ม
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นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานต่อเนื่องโดยไม่เคยหยุดกิจการ
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1755 Vacheron Constantin ยังขึ้นชื่อ
ในการของการเข้าไปมีบทบาทในชีวิตของผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด และนาฬิกา Égérie โฉมใหม่นี้ก็กำ�ลังรับหน้าที่เขียน
บทใหม่ ใ นสายสั ม พั น ธ์ นั้ น ผลงานนี้ ไ ม่ เ พี ย งผสานความประณี ต
งดงามของผ้าลูกไม้บูราโน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
แต่ ยั ง โดดเด่ น เรื่ อ งความเป็ น เลิ ศ ในทั ก ษะหั ต ถศิ ล ป์ จนถื อ เป็ น
ตัวแทนของศิลปะการสร้างสรรค์ Belle Haute Horlogerie
คอลเลกชั่น Égérie ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี 2020 ถือเป็นการสดุดีมนตร์
เสน่ห์แบบเฟมินีน โดยผสมโลกโอตกูตูร์เข้ากับโลกนาฬิกาชั้นสูง

นาฬิกา Égérie โดดเด่นด้วยศิลปะการตกแต่ง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเมซงมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19
เฉกเช่นช่างลูกไม้บูราโนที่บรรจงสร้างสรรค์ผ้าสุดประณีตด้วยฝีเข็ม

เหล่าช่างฝีมือของ Vacheron Constantin ก็
บรรจงใช้ทักษะศิลปะในการสลัก ลงยา สลัก
แพทเทิร์น และประดับอัญมณีเพื่อถ่ายทอด
เสน่ห์เฟมินีนร่วมสมัย
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การสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเมซงกับผู้
หญิง
Vacheron Constantin ให้ ค วามใส่ ใ จลู ก ค้ า ผู้ ห ญิ ง มาโดยตลอด
นับตั้งแต่สมัยที่ยังนาฬิกาพกเรื่อยมาจนถึงเรือนเวลาใหม่ Égérie
Creative Edition ผลงานแต่ละชิ้นล้วนโดดเด่นแตกต่างจากทั่วไป
เพราะตั้งใจออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะแทนที่จะดัดแปลงมา
จากนาฬิกาผู้ชาย

ในคลังข้อมูลและผลงานเก่าของเมซงเต็มไปด้วย
นาฬิกาที่สั่งผลิตโดยผู้หญิง และบ่อยครั้งเป็นรุ่น
ที่ทำ�งานด้วยกลไกสลับซับซ้อน
ตัวเรือนทรงฮันเตอร์และนาฬิกาข้อมือหลากหลายรุ่นล้วนแสดงให้
เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของเมซง ในยุคอาร์ตนูโวและอาร์ตเดโคมี
ความนิยมในนาฬิกาที่ประณีตงดงามราวกับการสร้างสรรค์จากผ้า
ลูกไม้ ตัวเรือนตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ หรือการสลักลายคามิโอ
เป็นรูปตัวละครในเทพปกรณัม รวมทั้งนาฬิกาสเกเลตันที่สลักเสลา
ชิ้นส่วนกลไกอย่างงดงาม นาฬิกา Égérie Creative Edition ล่าสุด
สร้างสรรค์ด้วยเส้นสายของศตวรรษที่ 21 ชูดีไซน์แบบอสมมาตร
ซึ่งประกอบด้วยดิสเพลย์มูนเฟสแบบเยื้องศูนย์ และเม็ดมะยมประดับ
เพชรทรงเหลี่ ย มกุ ห ลาบหนึ่ ง เม็ ด ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งตำ � แหน่ ง
1 และ 2 นาฬิ ก า เข้ า กั บ เข็ ม อั น สง่ า งามที่ เ คลื่ อ นอยู่ บ นหน้ า ปั ด ที่
สร้างสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงราวกับงานปักมือจริงๆ
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การโคจรมาบรรจบของหัตถศิลป์หลากสาขา
ในการสร้างสรรค์หน้าปัดนาฬิกา Égérie Creative Edition ซึ่งสลักลายงดงามราวกับ
ลูกไม้บูราโน ต้องผสาน 5 องค์ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญขั้นสูง
ลวดลาย tapisserie ที่ดูเหมือนการอัดพลีตนั้นเป็นเทคนิคการตกแต่งเก่าแก่ที่ตกทอด
มาจากยุ ค โบราณ รั ง สรรค์ โ ดยช่ า งกิ โ ยเช่ ชั้ น ครู โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ เก่ า แก่ จ ากสมั ย ต้ น
ศตวรรษที่ 20 จารึกลายลงบนเพลทเงินเพื่อเพิ่มความโดดเด่นก่อนจะนำ �ไปลงยาสีดำ�
ในขั้นตอนการลงยานั้นถือว่าสลับซับซ้อนเพราะต้องบาลานซ์ระหว่างสีที่ต้องการกับ
ความโปร่งเพื่อให้มองเห็นลวดลายด้านล่าง ซึ่งทำ�ให้ผลงานดูคอนทราสต์และมีวอลุ่ม
ศิลปะการลงยานั้นยังปรากฏอยู่ในหน้าต่างมูนเฟส ซึ่งดวงจันทร์ตกแต่งด้วยมาเธอร์
ออฟเพิร์ล ซ่อนตัวอยู่หลังก้อนเมฆลงยาโปร่งใสแบบ plique-à-jour และยังลดขนาดจน
บางเพียง 0.27 มม. เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมซง

เช่นเดียวกับชิ้นงานแอพพลิเก ซึ่งถักด้วยเส้นทองไวท์โกลด์ซึ่ง
เป็นงานที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก มีความหนาเท่ากับเส้นขนตา
จนไม่สามารถถือชิ้นงานนี้ไว้ในมือได้โดยไม่บิดงอ
จากนั้นก็ถึงเวลาสำ�แดงฝีมือของช่างสลัก และตามด้วยช่างประดับอัญมณี โดยช่าง
สลักจะสร้างลายดอกไม้และพื้นผิวแบนราบ รวมถึงแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัว
เองลงในพื้นที่ที่เหลือ จากนั้นช่างอัญมณีก็จะนำ�เพชรเหลี่ยมเกสร 250 เม็ดมาประดับ
ลงบนลวดลาย และอีก 292 เม็ดสำ�หรับประดับลงบนตัวเรือนและเม็ดมะยม ความเลอ
เลิศของผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ยังได้รับการเสริมให้โดดเด่นด้วยสายรัดข้อมือหนัง
ลูกวัวซาตินสีดำ�พร้อมตัวล็อกประดับเพชร 21 เม็ด และยังสามารถถอดเปลี่ยนเป็นสาย
หนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีดำ�ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม
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บทสัมภาษณ์ Christian Selmoni
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ Vacheron Constantin ได้แรงบันดาลใจมาจากงาน
เย็บปักถักร้อยหรือเปล่า

(1)

ประวัติศาสตร์ของ Vacheron Constantin นั้นปรากฏนาฬิกาที่ได้แรงบันดาล
ใจจากงานปักและลวดลายของผ้าลูกไม้หลายรุ่น โดยเฉพาะในยุคอาร์ตนูโวและ
อาร์ตเดโค ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีนาฬิกาล้ำ�ค่าที่ได้รับการตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจง เช่น นาฬิกาพกในช่วงปี 1908-1910 (รุ่น Ref. Inv. 10982 และ
Ref. Inv. 10184) รวททั้งนาฬิกาพกจากปี 1909 (Ref. Inv. 10466) ซึ่งมัก
ผลิตด้วยวัสดุเลอค่าอย่างแพลตินัม ตกแต่งด้วยลายดอกไม้ซึ่งดูราวกับงาน
ปัก ในยุคอาร์ตเดโคซึ่งโดดเด่นด้วยสุนทรียศาสตร์อันละเอียดอ่อนและรูปทรง
อันงดงาม ก็มีผลงานหลายชิ้นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานลูกไม้ พูดได้ว่า
ดี ไ ซเนอร์ ใ นยุ ค นั้ น สามารถนำ � เสนอความคิ ด สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเต็ ม เปี่ ย มผ่ า น
ผลงานซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างที่ไม่เหมือนใคร ดังเช่นนาฬิกาเข็มกลัดในปี
1918 (Ref. Inv. 10668) ซึ่งผลิตจากแพลตินัม และตัวสายเป็นลายลูกไม้

(2)

เมื่ อ ไม่ น านมานี้ ลู ก ไม้ ยั ง เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ กั บ นาฬิ ก า Métiers d'Art
Fabuleux Ornements ซึ่ ง เป็ น นาฬิ ก าที่ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจมาจากผ้ า ลู ก ไม้
ฝรั่งเศส ผสานเทคนิคกิโยเช่ การลงยาแบบกรองด์เฟอ และการประดับอัญมณี
โดยนำ�เอาไวท์โกลด์มาสร้างสรรค์เป็นลายผ้าลูกไม้กีปูร์ ตกแต่งลงบนหน้าปัด
ลายกิโยเช่และลงยาใสแบบกรองด์เฟอ ประดับด้วยเพชรและแซฟไฟร์ ลายลูกไม้
อันงดงามนี้ทำ�ให้นึกถึงขนบงานปักของฝรั่งเศส

ทางเมซงใช้เทคนิคการประดับอัญมณีแบบไหนและใช้เวลานานเท่าไหร่
(3)

เราใช้เทคนิค bead-setting กับนาฬิกา Égérie Creative Edition ทำ�ให้อัญมณี
ยิ่งทอประกายบนลวดลายงานคราฟต์โดยการลดเนื้อโลหะทองที่ทำ�หน้าที่ยึด
เกาะเพชร เทคนิคนี้ใช้เวลา 6 ชั่วโมง โดยช่างจะค่อยๆ ประดับเพชรลงไปบนหลุม
บนเนื้อโลหะที่ขุดไว้ จากนั้นจึงยึดเพชรด้วยเม็ดโลหะเล็กๆ

(4)
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ศิลปะโอเพนเวิร์กกับลูกไม้ทองประดับด้วยเพชรนั้นเหมือน
กันอย่างไร
มั น มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ระหว่ า งลู ก ไม้ ท อง
ประดับเพชรและงานโอเพนเวิร์ก ในแง่ที่ว่าการฉลุเอาเนื้อวัสดุ
ออกเป็ น ความท้ า ทายซึ่ ง ต้ อ งทำ � ด้ ว ยมื อ และต้ อ งใช้ ค วาม
ละเอียดอ่อนสูง

ความท้าทายหลักๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มีอะไร
บ้าง
มีความท้าทายสามประการในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ ประการ
ที่หนึ่งนั้นคือการใช้การลงยาสีดำ� ซึ่งเป็นสีที่ยากยิ่งในการนำ�
มาใช้ เนื่ อ งจากอาจทำ � ให้ เ ห็ น ความไม่ ส ม่ำ � เสมอ หลุ ม หรื อ
ฟองอากาศเมื่อส่องกับแสง ประการที่สองคือตัวชิ้นงานแอพ
พลิ เ ก (ซึ่ ง หนาเท่ า กั บ เส้ น ขนตา) ซึ่ ง มี ก ารสลั ก ลายลู ก ไม้ ล ง
ไป เนื่ อ งจากชิ้ น ส่ ว นนี้ ไ ม่ ส ามารถถื อ ด้ ว ยมื อ โดยไม่ ทำ � ให้ ง อ
ได้ ประการที่ ส ามคื อ การให้ ช่ า งสลั ก ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
อย่างอิสระบริเวณพื้นผิวที่เหลือ (ยกเว้นบริเวณบล็อกสีและลาย
ดอกไม้ ) โดยยั ง คงเคารพในความตั้ ง ที่ จ ะคงไว้ ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์
ของงานฝีมือและความเป็นมนุษย์ที่เมซงให้ความยกย่องชื่นชม
เสมอมา ส่วนเส้นสายที่เชื่อมโยงโมทีฟต่างๆ เข้าด้วยกันจะถูก
แกะสลักตามความต้องการของช่างแกะสลัก ทำ�ให้นาฬิกาแต่ละ
เรือนแตกต่างกัน
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Vacheron Constantin และ Burano และการ
สืบสานมรดกความรู้
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 1755 ฌอง-มาร์ก วาเชอรง ได้
เซ็นสัญญารับวอทช์เมกเกอร์หนุ่มในเจนีวาเข้าฝึกงานเป็นครั้งแรก
จนเป็นต้นกำ�เนิดของเมซงซึ่งมีความสำ�คัญในประวัติศาสตร์ของ
โลกนาฬิกา และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น เหล่าช่างลูกไม้แห่งเกาะบูร
าโนก็ มี ชื่ อ เสี ย งเลื่ อ งลื อ มานานกว่ า สองศตวรรษแล้ ว หากแต่ ลู ก
ไม้บูราโน หรือ punto Burano เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการใน
ศตวรรษที่ 18 ผ้าลูกไม้ชนิดนี้เกิดจากการปักลายดอกไม้เรียบๆ ลง
บนผ้าตาข่าย โดยปักลงบนผ้าที่ยึดอยู่เบาะทรงกระบอกที่เรียกว่า
ทอมโบโล ถือเป็นหนึ่งในลูกไม้ที่ละเอียดอ่อนที่สุดในโลก งานฝีมือ
ชนิดนี้ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงพบได้บนเกาะเล็กๆ
แห่งนี้ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเวนิส
นาฬิกา Égérie Creative Edition ใหม่ล่าสุดเป็นผลงานที่ตั้งใจเชิดชู
หัตถศิลป์ชนิดนี้โดยผสมผสานงานฝีมือเข้ากับความเชี่ยวชาญใน
การผลิตนาฬิกา ซึ่งฝังอยู่ในจิตวิญญาณของของเมซง “เช่นเดียว
กับ Vacheron Constantin เราสืบสานองค์ความรู้ที่ไม่เหมือนใคร
ที่ช่างฝีมือส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ลักษณะของงานลูกไม้ปักมือเป็น
หั ต ถศิ ล ป์ รุ่ น บุ ก เบิ ก และเป็ น แรงบั น ดาลใจให้ ง านลู ก ไม้ เ ป็ น ที่ นิ ย ม
ไปทั่วยุโรป บนเกาะบูราโนยังคงมีการสร้างสรรค์งานปักลูกไม้จน
กลายเป็ น ทั ก ษะความชำ � นาญอั น หาใดเปรี ย บ ซึ่ ง ช่ า งลู ก ไม้ ข อง
เกาะก็ได้เดินทางและตั้งใจส่งต่อองค์ความรู้นี้ต่อไปยังชนรุ่นหลัง”
พิพิธภัณฑ์ลูกไม้บูราโนอธิบาย
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บทสรุป
เรื่องราวสายสัมพันธ์ระหว่าง Vacheron Constantin กับผู้หญิงนั้น
เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 และยังคงดำ�เนินต่อเนื่องเรื่อยมา
ผลงานรุ่นล่าสุด Égérie Creative Edition ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ลูกไม้บูราโน ผสานทักษะความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นาฬิกา
เข้ากับหัตถศิลป์ชั้นสูงซึ่ง Vacheron Constantin ตั้งใจสืบสานมา
โดยตลอด เทคนิค การสลักลายแพทเทิร์น การแกะสลัก การลงยา
และการประดั บ อั ญ มณี ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด เรื อ นเวลาล้ำ � ค่ า ซึ่ ง ทอประกาย
ระยิบระยับด้วยเพชรกว่า 4 กะรัต
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กลไก

1088 L
กลไกแมนูแฟคเจอร์
กลไกไขลานอัตโนมัติ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. (9’’’)หนา 5.03 มม.
กำ�ลังลานสำ�รองประมาณ  40 ชั่วโมง
ความถี่ 4 เฮิร์ต  (แรงสั่นสะเทือน 28,800 ครั้ง/ชั่วโมง)
ชิ้นส่วน 164 ชิ้น
อัญมณีสังเคราะห์ 26 เม็ด

ฟังก์ชั่น

ชั่วโมง นาที และวินาที  
มูนเฟส

ตัวเรือน

ไวท์โกลด์ 18K  
เส้นผ่านศูนย์กลาง  37 มม. หนา 10.53 มม.
ประดับเพชรกลม  292 เม็ด
เม็ดมะยมประดับเพชรเหลี่ยมเกสรหนึ่งเม็ด  
ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัลแบบใส  
กันน้ำ�ลึก 3  บาร์  (30 เมตร)

หน้าปัด

ไวท์โกลด์ 18K ลงยาสีดำ�บนพื้นผิวลายพลีตซึ่งใช้เทคนิคการสลักแบบ
tapisserie
หน้าปัดได้แรงบันดาลใจมาจากลูกไม้บูราโน ประดับเพชรกลม 250 เม็ด
สลักลวดลายด้วยมือ ดวงจันทร์ประดับมาเธอร์ออฟเพิร์ลอยู่หลังก้อนเมฆ
ลงยาแบบ plique-à-jour

สายและตัวล็อก

มาพร้อมกับสายสองแบบ คือสายหนังลูกวัวซาติน กับสายหนังจระเข้
มิสซิสซิปปี้มันวาว ซึ่งทั้งสองสายรองด้วยหนังลูกวัว  แต่ละสายยังมา
พร้อมตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์ประดับเพชรกลม 21 เม็ด

น้ำ�หนักเพชรทั้งหมด

เพชร 585 เม็ดรวม 4.46 กะรัต  (การันตีน้ำ�หนักขั้นต่ำ�)
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ผลงานนี้มีวางจำ�หน่ายเฉพาะในบูติก Vacheron Constantin Boutiques เท่านั้น

Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อเนื่องโดย
มิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและอัตลักษณ์ความ
งามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยทักษะการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่าย เมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาที่โดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง
Vacheron Constantin ได้นำ�มรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้ในคอลเลกชั่น
ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historique และ Égérie ทั้งยังเปิดโอกาสให้
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาวินเทจภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Les Collectionneurs ตลอด
จนนาฬิกาสั่งผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของทางแผนก Les Cabinotiers อีกด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

