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Vacheron Constantin ยังคงเดินหน้าส่งต่อความรักความหลงใหลในนาฬิกาชั้นสูงไปยังเหล่า
นักสะสมและผู้ที่หลงใหลด้วยการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ในคอลเลกชั่น Métiers d’Art The 
legend of the Chinese zodiac ผลงานใหม่ประจำาปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีนักษัตร
ใหม่ซึ่งเริ่มต้นข้ึนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2021 ตกแต่งด้วยรูปวัว สัญลักษณ์ประจำาปีฉลูซึ่ง
หมายถึงความอุตสาหะ ความซื่อสัตย์ และความอดทน ผลงานใหม่ซึ่งมีทั้งหมด 2 รุ่นและผลิตขึ้น
รุ่นละ 12 เรือนนี้ยังเป็นตัวแทนของการผสมผสานกลไกชั้นเลิศอย่าง Caliber 2460 G4 เข้ากับ
ความงามแห่งหัตถศิลป์ชั้นสูงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

ศิลปะตัดกระดาษ การมาบรรจบกันของวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตก  
ประเทศจีน ดินแดนที่ Vacheron Constantin เริ่มต้นสานสัมพันธ์พิเศษมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1845 ขึ้น
ชื่อเรื่องศิลปะการตัดกระดาษซึ่งรู้จักกันในช่ือ Jianzhi  เป็นศิลปะยอดนิยมที่มีความคล้ายคลึงกับ
ศิลปะการตัดกระดาษของสวิสในชื่อ Scherenschnitt ศิลปะแขนงนี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์นาฬิกาในคอลเลกช่ัน Métiers d’Art The legend of the Chinese zodiac 
โดยถูกนำาตีความในมุมมองใหม่ด้วยความเชี่ยวชาญของช่างสลักและช่างลงยาช้ันครู 
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ผสานศิลป์อย่างลงตัว
ลวดลายพืชพันธ์ุที่ปรากฏอยู่บนหน้าปัดได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายคลาสสิกของจีนและถูก
สลักลงบนแผ่นโลหะโดยตรง ลวดลายสลักนี้กึ่งๆ ฝังลงบนฐานทองแต่ก็ยังโดดเด่นออกมาด้วยการ
ออกแบบจัดฉากเน้นลวดลายให้สวยงามดูมีมิติ ส่งให้ลวดลายเหมือนลอยอยู่บนหน้าปัด 

จากนั้นก็ถึงคราวของการลงยาด้วยความร้อนสูงหรือที่เรียกว่า กรองด์เฟอ (Grand Feu) เป็น
เทคนิคโบราณซึ่งปัจจุบันหาช่างฝีมือท่ีมีความสามรถด้านนี้ได้น้อยลงทุกที ในการลงยาซ่ึงต้องค่อยๆ
 ทำาทีละชั้น ช่างฝีมือจะค่อยๆ เพิ่มความเข้มของสีน้ำาเงินหรือสีบรอนซ์มากขึ้นเรื่อยๆ การลงยาให้ได้
สีสันตามต้องการและการนำาเข้าเตาอบด้วยความร้อนสูงถึง 800 และ 900 องศาเซลเซียสต้องใช้
ความเชี่ยวชาญขั้นสูงซึ่งต้องใช้เวลาสั่งสมนานหลายปี ส่วนลวดลายวัวนั้นสร้างสรรค์จากแพลตินัม
หรือพิงก์โกลด์สลักขึ้นด้วยมือก่อนจะนำามาประดับลงบนพื้นกลางหน้าปัดอย่างประณีต 
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กลไกท่ีสร้างพ้ืนท่ีสำาหรับโชว์มุมมองทางศิลปะ  
กลไก Calibre 2460 G4 ช่วยให้หน้าปัดมีพ้ืนท่ีว่างสำาหรับโชว์ศิลปะการตกแต่ง โดยมีดาวเด่นเป็น
ลวดลายกลางหน้าปัด รูปแบบการแสดงเวลาน้ันไม่ใช้เข็ม แต่แสดงผ่านช่องท้ัง 4 ช่องซ่ึงทำาหน้าท่ี
บอกชั่วโมง นาที วัน และวันที่ โดยรูปแบบการแสดงข้อมูลเวลาสองช่องแรกเป็นแบบค่อยๆ เคลื่อน
ไป ส่วนสองช่องหลังเป็นแบบจัมปิ้ง กลไกนี้ถือเป็นตัวแทนความเชี่ยวชาญของเมซงที่สืบทอดต่อกัน
มาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการแสดงเวลาท่ีมีความเฉพาะตัวไม่
เหมือนใคร และเม่ือมองผ่านฝาหลังตัวเรือนแพลตินัมหรือพิงก์โกลด์ซ่ึงครอบด้วยแซฟไฟร์คริสตัล
ก็จะเห็นโรเตอร์ทอง 22 กะรัตสลักเสลาเป็นลวดลายกางเขนมอลทีสสัญลักษณ์ประจำาเมซง ทุกองค์
ประกอบของกลไกได้รับการขัดแต่งอย่างงดงามตามมาาตรฐาน Hallmark of Geneva ซ่ึงเป็น
เครื่องหมายแห่งคุณภาพที่  Vacheron Constantin ยึดมั่นมาโดยตลอด 
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ข้อมูลทางเทคนิค
Métiers d’Art The legend of the Chinese zodiac
Year of the ox

รหัสอ้างอิง   86073/000P-B647
 86073/000R-B646
 
คาลิเบอร์  2460 G4
 พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin
 กลไกอัตโนมัติ
 เส้นผ่านศูนย์กลาง  31 มม. (11¼’’’) หนา 6.05 มม.
 กำาลังลานสำารองประมาณ 40 ชั่วโมง
 ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์  (28,800 ครั้งต่อชั่วโมง )
 ชิ้นส่วน 237 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 27 เม็ด
 ผ่านการรับรองมาตรฐาน Hallmark of Geneva  

การแสดงเวลา ชั่วโมง นาที วัน และวันที่ผ่านช่องหน้าต่าง  

ตัวเรือน แพลตินัม หรือพิงก์โกลด์ 18K 5N 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. หนา 12.72 มม. 
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล  
 กันน้ำาลึก 3 บาร์ (ประมาณ 30 เมตร)

หน้าปัด ทอง 18K สลักลายด้วยมือ ลงยาแบบกรองด์เฟอ ตกแต่ง
ด้วยแพลตินัมหรือพิงก์โกลด์ 18K 5N สลักรูปวัว 

สายรัดข้อมือ  สายหนังจระเข้มิสซิสซิปป้ีลายสเกลใหญ่สีนำาเงิน/น้ำาตาลเข้ม
 เย็บซ้อนทับกับหนังจระเข้ด้วยกรรมวิธีเย็บมือก่อนนำาไปขัด
แต่งเก็บลายละเอียด 

ตัวล็อกสาย บานพับรูปทรงครึ่งกางขนมอลทีสทำาจากแพลตินัมหรือพิงก์
โกลด์ 18K 5N ขัดแต่งอย่างงดงาม 

 
อุปกรณ์เสริม   มาพร้อมกับปากกาสำาหรับปรับตั้งเวลา    

ผลิตจำานวนจำากัดเพียงแบบละ 12 เรือน 
มีวางจำาหน่ายเฉพาะในบูติก Vacheron Constantin เท่านั้น 



Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิต
นาฬิกาอย่างต่อเนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิใน
การสร้างสรรค์นาฬิกาและอัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

ด้วยทักษะการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่าย เมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาที่โดดเด่นด้วย
เทคนิคและอัตลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง 

Vacheron Constantin ได้นามรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มา
ถ่ายทอดไว้คอลเลกชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, 
Fiftysix และ Historique ทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของ
นาฬิกาสั่งผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของทางแผนก Les Cabinotiers ด้วย

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

